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صالح ياسر.د  

 
لل سل  ةيي   Zamośc زا وشاا فيي  ي ة يي   غوليي ر زو ل لسمبيي  سز 1781الخااس من ااان عامن ااس نفيي      

وف  للباع  للتاسع  يين (. ثالث  أوالد وثالث ب ار) بإعت ازها للطفل  لألخيرة لعائل  تتألف ين ست  أطفال 

تقيم فيه ولعتقلتهيا  قايت يج سع  ين للج سد لألل ان ب  له   لل  زل للذي مانت 11/11/1111يباء ةسم 

 اغتيسلهاسوبعي  عي ة سياعار يين لاإلي  للعتقيال هيذ  تيم ،نKarl Liebknechtسسة  يع ميازل لي  تيت 

وبييين لاإليي  للييسالدة ولاإليي  . غيليي   و وتيي ر ت تهييا يريييي  عليي  يقربيي  ييين تبيير عليي  ق يياة ييييا  لل  ة يي 

 بالعطياء للك يير لليذي ق يتيه فاصل  ي   قصير بلغ  للزين، ولك ه برغم ولك مان فاصال حافالا  لالستشهاد

ونإلرل ألن هذل للع ل غير يع   بكتاب  ".  نسرنالثومة" باق  لينياهذ  لل  اضل  للجبسزة، أو م ا س اها 

لمحا ناسمخخيا نتازةخ حياة هذ  لل  اضل  ق ز لنشغاله بتطابها للقتصادي، لذلك سيكسن ين لل فيي   عطياء 

النظرخاا ن  يعييالملل ييسلمير لالوليي  لت لييسز  عليي  التركياا ن، يييع آعيين حياتهييا للقصيييرة ولل رةيي  فيي    كثفاا 

ن.موزانلوكسمبومغ ندناإلقتصسدخ ن
 

أمبعا نأ ماس ن  تبي ر أفكازهيا للقتصيادة  في مغوموزانلوكسامبللي  أن  ،ف  لل  لة  ،الب  ين للشازة    

 ادل نالا ن"ن،ن"نإصاح نإتتماس  نأ نراومةن ن"ن،"نالمملكا نالبولندخا ناطاومنالصانس  ن ا ن "  :أسسسي 
أقييل هييذل  ضياف  لليي  أع يال أخيير   ،( ا نالنداادنالم اسد)ن"نوااراك نمأ نالمااس ن"ن،"ناإلقتصاسدنالسيسساا 

 سابد ادة  لالساسيي  للتي  في  هيذل للفصيل هيس تقي ةم عير  يك يف لالع يال لالقتصي خهمناسوللذي  .أه ي 

 ". اراك نمأ نالمس " ظهسز ع ل زو ل لسمب  رغ لالهم ونع   به 

 

 :األول املبحث
 مفهومان إسرتاتيجيان يف احلركة العمالية البولندية :األعمال اإلقتصادية املبكرة

 

هيس ب  ابي  و ،زغسليرو ل لسمبي    ما نإقتصاسد أول  "ناطومنالصانس  ن ا نالمملكا نالبولندخا ن" مان    

عليي  دزتيي  وحصييلت فيي  ضييسئها ن1718نعييام  (سوخساارا) ةييسز   دلفعييت ع هييا فيي  لمياا نأطروحاا ن

وم ا هس يعليسم فيإن . بع  عام ين ي اقشتها (لل انيا)الخب كف   نشرهسف  للعلسم للقتصادة ، وتم   لل متسزل

الحركاا نسييائ لف فيي  لألطروحيي  ويويي سنها مانييا يييرت طين بشييكل وثيييق للصييل  بالسضييع للييذي مييان  إنبثااس 

ف بالسضيع  " ؟إصح نإتتماس  نأ نراومة " :لألخر لل سسسم  هاف  حين مان ع ل. العمسلي نالبولندخ  يرت طيا

والشيك أن للتاالييل للقتصيادة  لليسلزدة في  هيذل للكتيا ، . الحركا نالعمسليا ناملمسنيا للذي ميان سيائ لف في  

ف يه"نالميليشسنوالعسكرة " ومذلك ف  ف، وتت تيع بأه يي  م ييرة بال بي   لتشيكل نإلرةي  تيرلمم ، تاتل يكانا  يا

 .زأس لل ال لرو ل لسمب  رغ

 

 "ية بولندال المملكة الصناعة في تطور" ابرز االشكاليات التي تضمنها كتاب 
 

 ،للإليرو  لل سل  ةي  ،لألي ي  –ف للعلم لل يسزي، للط قي  تكيي   ندالبوف   حاول قادة لل روليتازةا للك يرة    

للط قي    هما بيأن  ، ذلكحي ،وق  شتصسل. عن ترلث للنتفاض   د نالتخل بأنه ين للوروزي  رواإ تبو

لل يسزة للتت اعيي ، و قايي  يجت يع بي ون تاقييق ببيل بإعادة ب اء  ستقالل بسل  ل،  تتعلق للعايل  لل سل  ة  ال

في  تليك  ليتازةيا لل سل  ةي مان ةتعيين علي  لل رو ،الهدفنالنهسئ هذل  ادرخبوين أتل . عبفوال   ستغالل



موسايسنأييا في  . لكفيا  يين أتيل تاقييق لألهي ل  للقرة ي لمل للشروط لل  ك    او ر، بإعتقادهم، أن للفترة

 .القيصرب اإلطسح فق  مان ولك ةع   للكفا  ين أتل الديصرخ ن

 

الهادفنالطبدا ن حجاب يت يين يك  ( الدو يا )امهدافنالعرضي نين للتفكير، فإن   للترسي   وبابب هذ    

 .للقسي  للضطهاد تصفي  وعرقلت ف  للسقت نفبه ،واإلبتعسدن انالثومةناإلشتراكي 

ف بتفكك  لألول  بإنعطا   تت اع  ف  زوسيا، مان  إنهسمتولألي ي  لألول ، حيث  س ولينسالنسمودنيو زت اطا

وفي  . سيترلتيج  للإليرو  لل تغييرةلل فهيسم لل فاكي نعل  للارم  للع الي  للسلي ة ف  لل  لك  لل سل  ة  أن 

م يا  نإليم للشيترلميسن للقسيييسن  ،لل  للارم  للع الي  التسربلللي رلليسن لل رتسل ةسن  حسو هذ  للفترة 

" يين ثيالث ي إل يار ناشيط  في  لل  لكي  لل سل  ةي ،  واحادة، للي  Zet بـةب    للذةن مانسل ة ت سن لل  يا

 .مللت  ق لت برنايجه" للسح ة للعل ي  

 

ف ت ةي لف،  صسغ  ،وين ته  أخر      ف سياسييا  ييروتينيج سع  ين لل هاترةن للشيترمين لل سليسن يسقفيا

ندطا نومانيت . Przedswitن"نبيا نالفجارق ن" نشيرة ياليي  أطلقيسل عليهيا  ،دلخل للي الد ،ف  أوساط للع ال

ف و تت ،بأن زوسييا لدنس  بستت  ل هذ  لل ج سع   إنطح  ف لل تتلفي   قتصيادةا بلي لف  ي ةي ةسيتإلل لفتيرة  ، اعييا

 عيادة   هما فيإن  ،وبابب هؤالء. ة ك ه للنتإلاز طسةالف ين أتل تارةر  ، وأن للشعب لل سل  ي المتعيس ن

لل روليتازةيا قي   الهادفنالطبدا لهيذل للفهيم فيإن  وطبداس نن.البروليتسمخاسبها  ادو ب اء لل ول  لل سل  ة  ةجب أن 

تاقيق للسح ة للقسيي  يع لل رتسل ة  للصيغيرة  اصومة كن، ف  ولك للسقت، لل  للسزلء، ولك ألنه  ارات 

أه يي   ول ،وليي  ييع لل روليتازةيا للروسيي  ،يع هيذ  للط قيار التحسلففق  مان . ولل رتسل ة  أو تزء ي ها

أن تستيب  ،، أي لل لي لن للرأسي الي  يذلكحي زوسييا أ ادا ين تهي   للقادم ع   هؤالء، م ا أن لل عم  درمة

 .أه ي  زله ي  أم ر ين دعم لألي ي  للع الي  خحت 

 

 -ي إل تيين بروليتيازةتين  اوحيادللي   ،في  هيذ  للفتيرة ،التوصا تم فق  عل  صعي  لل  لك  لل سل  ة  أيا     

نالحا بناإلشاتراك نالبولناد في  حيز   شيترلم  وأي ي  هيس  - تااد للع ال لل سل  ةن ولل روليتازةا لل انيي 

PPS .  عن لل فهسم لل صياغ في   التمي  وين أتل  .هللكسنفرن  للسط   ل شطاء للاز  برنايج ضم وق

ييع للايز   صارا ه وفي   SPD.ناإلشاتراكي نالدخمدراطيا نالبولندخا برنايج للاز  تم  بي لل  سي ه للي  

ب ييا  لل روليتازةييا اإلسااتراايج  المفهااو للشييترلميسن لليي ة قرلطيسن لل سلييسن  مطااو نللشييترلم  لل سل يي ي 

يفهيسيين  سيترلتيجين يتعازضيين دلخيل  اصسد ة كن أن نلاظ وبهذ  للطرةق   .ةت اسب وللإلرو  للج ة ة

عل  أن هذل لل سقف   ؤكدا ن ،يسقفه خبرزأن  خحسو ه ا ومان مل حز  ي . أوساط للارم  للع الي  لل سل  ة 

 !. وللعال ي  يع أفكاز يازم  وأنجل ، ويع يصالح للط ق  للعايل  لل سل  ة  ختطسبق

 

في   إنتشارتأه ي  م ييرة في  أوسياط لل ازمبيين، فقي   ،نذلكآ ،ةاتل كسننالعس  ناإلقتصسد وبب ب أن     

 المنااس  عين  لل روتي  للايي ةث الفكاارةتليك  ،في  سيي عي ار للقيرن للتاسييع عشيرتا ةيي ل و ،لل  لكي  لل سل  ةي 

 سيت ادلف  مابار نوهيذ  للفكيرة، للتي  . ي يع زوسيياعن للتااد للت از انج للقتصادة  للك يرة للت  ة كن أن 

، حييث أاشيير " البروليتسمخاسنالعظما ن"عليها ف  يجل   العثوم، مان ة كن التطومنالصنس  نالرأسمسل لل  

برتسل ةي   اتوائ نو صاسل  لل  لألسسلق للغربي  لل ت اثرةلل خسل ن لل ات   ع ه اك لل  أن لل  افع للك يرة

يين  إ تمسدهاسوف  للسلقع فإن هذ  للفكرة تم  . ذلكيها ع نع لم للارةار للبياسي  ف ف  ظل لل سل  ة  لل  لك 

ببي ب صي اع  ةيتم بسل ي ل ليم  اطاومأن يفياد   إساتنتس للي   اوصل فق  . وزفاقها مغوموزانلوكسمبطر  

وخاا نالجهااودنالدب  ييادزة وبفوييل  1781ن-1781فيي  سيي سلر  نشاا تولن هييذ  للصيي اع  قيي  ، لل انيفييامتسزل

هذ   وتودومان . الحكو  نالروسي لل اشط  بالتفاهم يع ع و للقوي  للقسيي  لل سل  ة ،  للحكو  نالبولندخ 

، الساو  ومانيت. الروساي  الساو علي   و عتمادا ن، يبيت  لف موزانلوكسامبرغ، بابيب واطومهاسللص اع  

ن اس ح لهيابال ب    ت  ل،  -لشرقي  للبسق ل -، أم للبسق للتازتي  -سسق لل  لك  لل سل  ة   -سسلء لل الي  

، سااايؤد عييين للسييسلق للشيييرقي  ميييان ( للتتلييي ) اإلنفصاااس م ييا أن . للتصييي يع للرأسييي ال  لل لكييي  ا داارم



ي افبيي  للصيي اعار  ييين للصيي اع  لل سل  ةيي  تييت كنحيياد لييستيرة لل  ييس، وبالتييال  ليين  نهيااسمابإعتقادهييا، لليي  

 .ولي ، وال حت  ف  للبسق لل الي  للويق لألوزبي  للغربي  للقسة ، ال ف  للبسق لل 

 

الصانس  نناطوم: " ف  ظل هذ  لل عازك للفكرة  وللبياسي  للع لي  ة كن زؤة  ع ل زو ل لسمب  سزغ    
لهيذ  للكات ي ، م يا أنيه علي  للع يسم ةعي  أول ع يل  أو ن ما ننظار نكبيارةع  هذل ".  خ بولندالنالمملك ن  

ة لالوضيا  لالقتصيادة  للرأسي الي  في  بلي  ياي د، باسيتت لم لل ادةي  لضياء  هما نإلري وضع عل  عاتق  

زغ ال تاصر نفبها باستعرل  وفائها ل  هج ييازم  سغير أن زو ل لسمب  . للتازةتي  وأدولتها للتاليلي 

ة كن دزلستها ين وتهار نإلر يتتلف ، ولكين دزلسي  تطيسز " عل  أن للقوي  لل سل  ة   أكدتللعل  ، بل 
"  لالقتصادة  ه  لل فتا  لفك زيس  للعالقار للبياسي  للعالقار

1
.  

 

مرسيته زو ل  الجا  نامو . قصييرة ولساما   دد ا ،  ضاف  لل  ت ئياناسسسيياةتألف هذل للع ل ين     

للبياسي  لالقتصيادة  لروسييا  الدسا نالثاسن ، ف  حيين مايرس اطومنالصنس  نالبولندخ زغ ل زلس  سلسمب  

 .لك  لل سل  ة للقيصرة  ف  لل  

 

 

بيين لل إليام للبياسي  في  بسل ي ل لل جيزأة "  للت ياق  لألم ير بيرو لف " عرضيت للكات ي   الج  نامو ف      

شكل يالكس لالز  للك ياز للط قي  لل بييطرة في  لالقتصياد في  . للبائ ة وبين يبتس  للعالقار للقتصادة 

حين، لل علم لل  ييز لهيذ  لل رحلي ، ولهيذل أصي ح للفال استغح لل صف لالول ين للقرن للتاسع عشر، حيث 

ف وغييير زةعيي  وبيي ون فعالييي  دخييسل ت ةيي ة   صااسدموفيي  يبييع  لل اييث عيين . لالقتصيياد للززلعيي  يتتلفييا

وق يل للتقبييم ليم . لقطاعار ولسع  ين لالزستقرلطي ، ولست ادلف للي  تجربي  للغير ، تيم لقايي  لل انيفيامتسزل

ف، ومانت تكن ه اك ف  بسل  ل ط ق  زأس ال ف ين ع اصر يالي  نافيذة لضياف   ات لفي  بل ظهرر الحقا تزئيا

 .وين ته  أخر  مانت للار  وللتجازة ف  طرةقها لالنهياز. لل  ص اعيين قاديين ين للتازج

 

ل وز حكسيي  لل  لكي  لل سل  ةي  في  لقايي  للصي اعار لل اليي ،  انتبسهس نلسصس نزو ل لسمب  سزغ  أ سمتنننن

ولسييت ادلف لليي  لل إلرةيي  . ، وةعيي  هييذل لنجييا لف هايييا للكات يي " ااان ااو ن"نأساامسلي نالصاانس ي نبنااس نالرأي 

زو ل لسمبي  رغ يياتر  في  بسل ي ل يين ع لييار   رضا لل ازمبي  بشأن للتيرلمم لألولي  ليرأس لل يال، 

ليذي لع تيه ل والادوملن  اق للرأس الي  في  هيذل لل لي ،  الشروطساه ت ف  تاقيق للترلمم لالول  للذي خلق 

م ييا . الن  يياق عالقييار للبييسق االساام للداا لل وليي  فيي  هييذل لل جييال ويييا لصيي زته ييين تشييرةعار قانسنييي  

هييذ   ما دا وقي  . أشيازر لل ؤلفي  ميذلك للي  للي وز لل ت ييز للرأسي الين وللتجياز لالتانيب في  هيذ  للع ليي 

وللي  تانيب وليك فقي  . لليخ.....زي للفالحين بيانتزل  لزلضييهم، وب ياء بييسر للع يل لالت يا اجرخدللع ليار 

فف  للسقت للذي مانت للاكسييار في  للغير  تقيسم بي عم . يا دة بسمستتطسز للرأس الي  ف  بسل  ل  ا تسز

 نتوتاس نللص اع ، مانيت لل انيفيامتسزل في  لل  لكي  لل سل  ةي  وللي  حي  م يير " للط يع  " وتبرةع للتطسز 

للاكسي  لل سل  ة  في  هيذل لل جيال، لال أنهيا ليم تكين فقيح سيس  أحي   وزغم أه ي  ي ادزة. أتنبيس ،ن ستومدا ن

 .عسليل للتطسز

 

للج رميي  للقيصير  والسيسس للروسي   االسوا ، أشازر للكات   لل  أن دومناالسوا نالخسمتي وبشأن     

ف ف  تطسز للرأس الي  ف  لل  لك  لل سل  ة  ضيت لل ؤلفي  وع ير أي لي  ع ةي ة، عر. للروس  لع ت دوزلف يه ا

 اوصال لل  هذل للعر  للتازةت   واستنسدا ن. ص اع  لل  لك  ووتائر ن سها عل  لألسسلق للروسي  ا تمسد

قسليه أن لالنفتا  للسلسع ألسسلق زوسيا للقيصرة  أيام للبلع لل سل  ة  ةع   استنتس زغ لل  سزو ل لسمب  

صااا ولضييياف  ليييذلك، . حي يييذلك لحييي  أهيييم للعسلييييل لل عجلييي  ل  يييس وتطيييسز للصييي اع  لل سل  ةييي  زو ل  شخ 
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لل اشية  بيين تطيسز للصي اع  وللتايسالر للتي  حي ثت في  للززلعي ، وللتي  زأر فيهيا  العحقا لسمب  سزغ 

 .للااصل  ف  أوساط للفالحين وأه يتها بال ب   ل  س ط ق  للع ال لالترلء االستدطسبست

 

لتبييرةع تطييسز  الهسد اا قتصييادة  للقيصيير للروسيي  للكات يي  بالبياسيي  لالنفت شييغل الجاا  نالثااسن أيييا فيي      

للعالقيار لل اشية  بيين لل رتسل ةي   حاس وف  عر  ي تع، طرحت لل ؤلف  . للص اع  ف  لل  لك  لل سل  ة 

ومان ه اك . تذليل للتالفار لل اشة  بي ه ال حكسيار للقيصر  وقفللروسي  ولل رتسل ة  لل سل  ة  ومذلك 

ةن ي يين ةوييتم للتالفييار لل اشيية  بييين برتسل ةيي  لل ليي ةن، وةعت رهييا ت اقوييار للع ةيي  ييين للباسيي  لل سل يي 

تقبييم  انبثاس علي   أك ادتت احرة  غير قابل  للال، غير أن زو ل لسمب  سزغ ليم تشياطر هيذل للطير ، بيل 

يصييالح يشييترم  بييين يج سعييار للصيي اعيين  وابلااومع ييل بييين للصيي اع  للروسييي  وللصيي اع  لل سل  ةيي ، 

 .ت اقوار بين حين وأخر بروزع م سل  ةن، ودون أن ةع   ولك للروس ولل 

 

في  لطياز للتطيسز  االاجسهاستنالجسعبا نللمركا فقح  مأتة  و ين للعر  للبابق أن زو ل لسمب  سزغ     

وبالقيي ز للييذي ةتعلييق بالقوييي  لل سل  ةيي ، مييان هييذل ةع يي  أن لل ؤلفيي  زأر فقييح لالتجييا  ل  ييس . للرأسيي ال 

 .  ة  وع سم لالقتصاد ض ن سياق لل ول للك ر للص اع  لل سل 

 

اطاومنالصانس  ن ا نالمملكا ن" في  ع لهيا  ،زغسللطر  للذي ق يتيه زو ل لسمبي   ضاعر نوعل  للفسز     

للتأميي   ساعواللذةن  PPS ين طر   ة ةسلستي  للاز  للشترلم  لل سل  ي هجو نقو لل   ،" البولندخ 

 عل  للقواةا للتالي 
2
  : 

ميان ، بيل ميذلك عسلييل خازتيي  نتاس وليي   ،  صاطنعس البولندخا ناطاومنصانس  نالمملكا  خكال ن .7

 .لل لخلي ، بفول للبسق لل الي  وب عم ين للبلطار لل سل  ة  التحوالتعن  نستمس

وبيالرغم يين أن . في  للسلقيع سيسالبلل لكي  لل سل  ةي  ييع زوسييا  إلقتصاسدخ ا يا اننالمباسدالتنمان  .2

ف ها  ن نأ لألسسلق للشرقي   اطاومنلطيارنوأحاسد نفي  للسقيت ولتيه، في   اسابب ،لي   ال أنهيا ئأزباحا

 .لص اع  لل سل  ة ل الجسنب،

 .ت زةج  للص اع  لل سل  ة  إنهيسمفإنه سيا ث  للقيصرة  يع زوسيا للعالق  ستمرتايا و ول  .3

فهي  لين . تطيسزيالئ   لل ظرو س نعن زوسيا فبيكسن ل   للص اع  لل سل  ة   اإلنفصس أيا ف  حال   .4

تتبيير أبيي لف لألسييسلق للشييرقي ، وسييتكسن سييي ة عليي  سييسقها لل الييي ، م ييا أن لل وليي  سييتت كن ييين 

 .تا ةث للنتاج، وسيباع  ولك ف  للسلسج لل  لألسسلق للغربي 

 التاا ريرليين ةقييسد بالوييروزة لليي    صاالهسقسةيي ، م ييا أن بييين لل ليي ةن للقتصييادة   العحقااستلييم تكيين  .9

 .عل  ييكانيزم للعالقار للبياسي  للفسزي ولل  اشر

 

 ،ين وته  لل إلير للقتصيادة  ،إ سدةنبنس نإستدح نبولنداللبابق بالست تاج بأن  العرضنالمكثف ةب ح    

. للتطلعار للسيتقاللي  ،ين طرفها ،لأليل خبرملل سل  ة  مذلك، ي ا   يفي لف لل رتسل ةوامس س نننس مكسيكسن 

بصي د ،نمغوموزانلوكسامبوتهي  نإلير  شسطرواقتصادةين للك از ف  بسل  ل ق  غير أن بع  لل ؤزخين لل

ن.لل شاز لليه للقواةا لألساسي  للت  طرحتها ف  ع لها

 

دلخيل للارمي  للشييسعي  "  مغي واللوكسامب" ضي   الكفاس ين لل في  للشازة ه يا للي  أنيه وأث ياء فتيرة     

تيييم حييييث . لسطئاااس نبسلكس ااا ...."  اطاااومنالصااانس  "   للتالييييل للقتصيييادي لل طيييرو  فييي إ ت بااارللعال يييي  

موزانبييأن  ،" اطااومنالرأساامسلي ن اا نموساايس"  بع ييل لي ييين لل عييرو  لسطئاا   ناا دسموع يير  ،اإلسااتنتس 

لل ازمبييي  ولللي ي ييي ،   عسدخااس نلن  يياق وتطييسز للرأسيي الي   اصااوما نفيي  هييذل للع ييل،   رضاا ، مغولوكساامب

ف  تيرلمم زأس لل يال :  ضياف  لع لهيا( ) قاوباألخص لألسيس)  الخسمتي نالعوا  لل   خستندوصاغت يفهسيا

                                                 
2
. للذي ةع  يؤلف أم ر لألع ال أه ي  حسل للتطسز للقتصادي لل لك  لل سل  ة   Koszutski.Sنكوشواسك  كن للعسدة لل  ل زة  ين للتفاصيل ة 

للتطسز للقتصادي لل لك  لل سل  ة  ف  : ؛ مذلك ل ف  للكاتب7597، ولزشس تطسز للص اع  للك يرة ف  لل  لك  لل سل  ة ، كوشواسك .ن : قازن
   (.باللغ  لل سل  ة )7599، ولزشس ألخيرةللب سلر لل الثين ل



ف للتعليل لل إلري لهذل لل فهسم وميذلك تطيسز  للالحيق بصييغ  نإلرةيار خاطةي  للي رةاليي   للذي شكل الحقا

 .(للرأس الي  Automaticly وللنهياز لألل 

 

  ئ لف تجاللذي مان سا أ الرصادةسن لل سلسن للقت اجسوز للعشرةن، وف  ب لة  للبتي ار ين للقرن ،الحقا    

للقتصيادي    ي نق  ف. زغسبإعت ازة ة  ل تزأف ين نبق خاطئ ألفكاز زو ل لسمب  ..." اطومنالرأسمسلي " 

بيين  ،توزخافنزا سدساك لل روفيبيسز لل سل  ي لل عرو  وأح  أهم لل تتصصين بفكر زو ل لسمب  رغ، 

ف  تقرةر  لل ق م لل ي وة للعل يي  لل كرسي  لليذمر  لل ةسةي  " ) أ نالمس اراك نم" هذل للع ل وع لها لألهم 

لقي   "  :للي  ييا ةلي   أشياز ، حييث(ل يالد عالم للتت ا  ولل فكر لل سل  ي لل عيرو  ةسلييان يازخليفبيك 
ي اشيرة ق يل للاير  (  .ص –تيرلمم زأس لل يال : لل قصيسد متيا  زو ل لسمبي  رغ " ) للترلمم " ظهر 
تطيسز للصي اع    :ومان يااول  لصياغ  نإلرة  للي رةالي ، ف  حين أن متابها لألخر  ،الي  لألول للي رة
ظهر ف  تلك للفترة، حيث  ن  قت للي رةالي  للتس، وحيث لم ةكن ه ياك يين للارمي  للع اليي  يين  بسل  لف  

  ابي  يااولي  لتفبيير  تجيا  الحظ هذ  لل رحل  لل ت يزة يين تطيسز للرأسي الي ، وميان هيذل للع يل لألخيير ب
"  تطييسز بليي  صييغير وغيريبييتقل

3
فيي  ع ييل زو ل  " لألفكيياز للتاطةيي  " وييين دون زفوييه للع ةيي  ييين. 

حو ندومنامساوا ن -فكرتها للقتصادة  للرئيبي  ف  هذل للع ل  أكدن ل نصواب،  ال أنه  هذلزغ سلسمب  

صاعيدنأ اقن لي  للتازةتي  لل ل سس ، ومذلك عل  ين وته  نإلر للع - الشرقي نبسلنسب نلإلقتصسدنالبولند 

بيين ع يل  المدسمبا نوالمدسمنا لطا ننTadeusz Kowalikاسدخوشنكو سليا نن ف  حين بي  . ز ن نأوس 

 تطيسز للرأسي الي  في  زوسييا"  ليناياوع يل "  تطسز للرأس الي  ف  للل لك  لل سل  ة "  مغوموزانلوكسمب

ق اي ناطاومنالرأسامسلي ن، ت ياول كو سليا فلي ين، م يا ةؤمي  . بياإلتحفن وضو ستنالكتس، وولك بب ب "

الشاروطنالخسمتيا ننزو ل لسمبي  رغ ب ايث انشاغل ، ف  حيين   نموسيسن انوته ننظرنالسو نالمحلي 

المدلليانخكما نمسفاليك بأن  إستنت ولهذل . لتطومنالصنس  ،ن  نامطرافنالغربي نلإل براطومخ نالروسي 

 ،نالديس نبتركيبننظر ن ه نإلشكسلي نالتطومنهذه، يجت عينختيحسن ا ، وأنهأحدهمسناملر
4
ن .

 

زغ سفي  ع يل زو ل لسمبي   العنسصارنالصاحيح  الخاي و ست ادل لل  للعير  لل ك يف للبيابق ة كين     

 :للتالي   الد سخسيت  ل  ف  

ق لأليير بيالفترة للتي  ع ي يا ةتعلي صحيحس نمان، ين حيث لألساس، قايت به للذي  التحلي ناإلقتصسد  ن . 7

ييا  في  اتمثا ..."  تطيسز للرأسي الي " في   الصاسئب  الموضاو ستوة ي و أن . لطروحتهيا هيذ متاب   تم فيها

 :ةل 

ف ف  للتص يع للرأس ال  لل لك  لل سل  ة  امسوا أنن -  .للشرقي  لع ت دوزلف زئيبيا

للتبيائر  ولضيحقيصيرة  وبشيكل للقتصيادة  لتاياد لل  لكي  لل سل  ةي  ييع زوسييا لل لل  يافع  سق  -

 .لل ات   عن ولك للتااد

 إلاتحفببي ب  ،يين لل احيي  لل  هجيي  ،خياطئ موزانلوكسامبومغوع يل  لينايابيين ع يل  المدسمن  ن . 2

 .يسضسعار لل اث و شكاليار للتاليل

 

 

ن

ن

ن

ن

ن
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 (.باللغ  لل سل  ة )733 – 732، ص 7591ولزشس . يسلد لل  وة للعل ي  لل كرس  للذمر  لل ةسة  ل يالد ، خوليسنن سملليفسك : قازن  
 (لل سل  ة باللغ  )79 -73، ص 7517فروتبسل   ،نإلرة  للترلمم وللي رةالي . زو ل لسمب  رغ،  اسدخوشنكو سلي  4

 

 



 :املبحث الثاني
 ةيف احلركة العمالية األملاني " التحريفية "ظهور 

 :رغووعمال روزا لوكسمب

 " امليليشيا والعسكرة "و  " ؟ إصالح إجتماعي أم ثورة" 
ن

ن

 " إصالح إجتماعي أم ثورة" 
 

  داادع يي يا  ،يرمييز للارميي  للع الييي  للعال ييي  لنييذلك للتيي  مانييت المسنيااسزغ لليي  سزو ل لسمبيي   نتدلاا ا    

قي  "  الد ي نالعمسليا " ع لت له يج سع  للذي ون للاز  ف  لل لخل أل نإلرلف وتسدها ف  سسةبرل يع ا  

ه اك للصرل  للبياس   إندل هذل لل سقع  وبسبب. للعتقاالر للت  طالت أعوائه نتيج عن لل شاط  اوقف

 .حسل للقواةا لألساسي  لهذ  للارم  لل عرو  ولل إلري

 

للجيزء  - امو الجا  نتوي ن . 1711لل رنيايج لل قير في  عيام  SPD في  أوسياط شارن نيعليسم م ا هيس     

فق  توي ن  -للع ل   - الج  نالثسن أيا  ،للشترلمي  لل ة قرلطي  المبسدئنوالهدفنالنهسئ  -لل إلري للعام 

 لسضاعس نوميان لل ويال يين أتيل للصيالحار . للتي  ة كين تاقيقهيا في   طياز لل جت يع للرأسي ال  المطسلب

وليي   للتحارخضةبتت م ق يل ميل شييئ  نتخسب اإلالن س نفعل  س يل لل  ال مان . لل  ادئ ولله   لل هائ 

لليهيا، فيإن  خساتندوبابب لل إلرة  لل ازمبي ، وللت  ميان لل رنيايج . ر ع د ين لل قاع  لل يابي  نتزل  أمل

 تا نوبا  ن: يين ق ييل سائل  بويين للط يعي  فيإن للقوياةا لل تعلقي  . الثومةنوحدهساتحدقن برننللشترلمي 

، بشيكل اإلقاراموتر  . لم تكن ولضا  ب ا فيه للكفاة  ؟ومة،نوكيفنستجر طرخد نسيت نالوصو نال نالث

االليي   ساايدودللرأسيي الي   اطااومأن بييعييام،  لاجييم سييرةع  إنخفااسضسييرةع لييرأس لل ييال، وبال تيجيي  لليي    ارك 

نمونهذ  للشرةا ، هذل  ضاف  لل   إلتفس شايالف لل  تجين للبلعيين للصغاز، ولل  ح   واد يرا نل رتسل ة  ل

 .لل روليتازةا وتجذزها إ ح ننسب ، ولل  لقنونسب نللطبد نالعس ل  ط

 

فعل  س يل لل  ال  ،خاص ويت يز لأل يار لألقتصادة  لفي  للنتاجدومنوين ته  أخر ، فق  أعط      

 مهيييذل يييين للكيييسلزث ابيييأن ن طييي س تاإلساااتنوتييير  . أوسيييع يييين سيييابقتها 1781ن-ن1788أز ااا نمانيييت 

Katastrof  للرأسي الي  سييكسن، في  نهاةي   الوتاودنالححاقبإسيت رلز، وأن  ةنوسايتكرمحاد نأكثرنسيكسن

وتات .  نهس ستصب ناإلشتراكي نضرومةنال ندوح ين لل احي  للقتصادة ، ف  حين  غيرن مكالل طا ، 

 إ تماسديتم سيللج ياهير لل روليتازةي  لل  يسزة بهي  ي  زأس لل يال، و ساتطي للشيترلمي  لل ة قرلطيي   قيسدة

. الرأسمسلي ن Krachخسم نبنظرخ نإنهيسمن سومان ولك هس .   ادئ للقتصادة  وللتت اعي  للشترلمي لل

 .SPDة ةسلستي  طروحار ليغاةرلف ل  ح ن تتذ  للفعل  للرأس الي  اطومغير أن 

 

للاييز  للشييترلم   الن ااس نالثااوم م ييا أن . للييذي وقييف أيييام ولييك غييير ولضييح ام ااقنالثااوم مييان     

تليب ميذلك للشيترلمي   الن اس ، وأن هيذل  لحوظا للط ق  للعايل  تاقييق ي يافع أاس ن قابار للع الي  ق  ولل

.  ذلكحيف  أوساط للرتسل ة  للصغيرة لألل اني ، تلك للت  مان حج ها م يرلف  أنصسما نلل ة قرلطي  لألل اني  

 قرلطيي  عين للتليسةح بيال سزة، م يا أن بتسقف للشترلمي  لل ة  شروطس نللصغيرة  لل رتسل ة  إتتذابومان 

طار  مذلك م طلب ين طر  لألزستقرلطي  للع الي ، وباألخص لل يروقرلطي  للازبي   التكتي ناإلصحح 

 .ولل قابي 

 



ييع لل  يادئ وللهي   لل هيائ  ال ةتعياز  للصيالح   التكتيا خالل فترة يا دة ين للزين بي ل وميأن و    

 بادتلل هائ  قي   المبسدئنوالهدفهذ  بين و اإلصح بين  التنسق ستأن  ابيا يا أيا في ا بع ، وع . للارم 

ف،   طار نالعدخادن اانام ثلا وة كين . تتواعف لل  ادئتلك عن  اإلنحرا ست  ندهسنبدأتبالنكشا  ت زةجيا

 للتي  تيرر ييع أحيزل  لل رتسل ةي  المساسو ستناإلنتخسبيا : ل جال، يين بي هيا علي  سي يل لل  يالف  هذل ل

علي   قس دةأص ات في ا بع   -وللت  عاق ر ف  لل  لة  بشكل نادز وفقح عل  لل بتس  لل ال   -للصغيرة 

 لف أيير ةعي  ف  لل رل يان أغلبي عل   الحصو أن ب قنس  للع ة   ين لل شطاء لل   واوص . لل بتس  للسط  

ف ي ك   .لل  للشترلمي ن"نالطرخقنالسلي " ، وأن ولك هس ا

 

وميان وليك  .لل إلرة  لصالح للتكتيك للصيالح  للايز  تطوخ بيج سع  ين هؤالء لل شطاء  بدأتوق      

بعي  أفكياز   اد نماهنيا عل   الت كيد،نهنس،، حيث تر  ولتها بال ازمبي  Revision النظرنإ سدةةع   

   وضاو ستوليك بطير   إقتارنوقي  . تلك لألفكياز في  للإليرو  للج ةي ة  د نتدوىيؤسبيها،  ضاف  لل  

ضيع يسضيع للتط ييق في   نسدس ننظرخس ن شكل ت ة ة  عل ل لل فهيسم للصيالح  للسيترلتيج  لليذي ميان قي  وا

فيي  لالد  للبياسيي   لل فيياهيم للصييالحي  يعييرو  ب ييا فيييه للكفاةيي  نسااق ونإلييرلف ألن .لل  ازسيي  للع لييي 

سيار بهيذل للتصيسص بل ة كن للعيسدة للي  للع ةي  يين لل زل الحات  لل خسل ف  تفاصيله لذل لل ازمب ،
5
 .

ف  للقتصادة ( للاجج أو للذزلئع)  المبرماتباقيق  أن تلك  التذكيرغير أن ين لل في   قي   لل شياز لليهيا سيابقا

في  سلبيل  يقياالر  برنشاتسخاتليك للاجيج يين طير   ط اومتم يا . ين هذل لل بق الج  نالجوهر  شكل 

معاا ،  (Neue Ziet )فيي  7159ناشييرر  بتيي لءف ييين   حئاا ن: فيي  متييا  ع سلنييه  وظهاارتبعيي   في ييا وت 
 . اإلشتراكي نو هس ناإلشتراكي نالدخمدراطي 

 

لعيادة  ،ب إلير  ،ختطلابين أ ي ، لألير للذي  اعسن أن لل إلرة  لل ازمبي    رضي ين  برنشتسخالنطلق     

عال   ق  يقسالر هذ  لل إلرة  ألن للتطسزلر للت  طرأر عل  لل إلام للرأس ال  لل Revision اندي /نإلر

ف، حبييب  ع ييه أث ييت خطأهييا  ف أو مليييا عليي  أن للرأسيي الي  قيي زة م يييرة عليي   برنشااتسخاوقيي  أميي  . ن حزئيييا

" ييسقفهم للقائيل بيـ   راتعا  ،في  زأةيه ،يين لالشيترلميين ختطلابوتجاو  ت اقواتها، لأليير لليذي  التكييف

لشييرمار لالحتكازةيي  فيي  صييلب عليي  أن ظهييسز ل اااد ألن مييل لل ؤشييرلر " لالنهييياز للات يي  للرأسيي الي  

 ،برنشاتسخاوبابيب  .لل  إلسي  للرأس الي  للعال ي  سيقو  عل  فسض  لالنتياج وعلي  لأل ييار لل وزةي 

ف لل إلام للئت ان  لل عاصر وللكازتالر للصي اعي  ،أم ر يرون نللرأس الي صازر   ساتخل اون.وخصسصا

ة كن  للنتاج وضعفت لأل يار فإن للرأس الي  ال ول  ختف  في  : ولح ة ه  للتالي  نتيج ين هذل للطر  

ف  ف بذلك. أن تكسن يا ودة  قتصادةا اإل اح ن : يين بي هيا ،ين لل سضيسعار العدخدبرنشتاةن  م ض ،و زت اطا
البرتوازخاا ،ناإلنهيااسمنالشااس  نللبرتوازخاا نالصااغيرةنوإضاامححلهس،ننددالنسااب نللبروليتسمخااس،نإنخفااسضن اا

أنن:  هيي  نتيجا نواحاادةنووحيادةوقيياد  وليك لليي   . نالسارخ نللطبداا نالعس لا وكاذل نالنمااونالمطلاقنوالنسااب

 للسحيي  الطرخاقنالاواقع فيإن   وبابيب تصيسز. !نوهذل هس ليب لشيكاليته،نالثومةنالبروليتسمخ نغيرن مكن 

لل قابييار للع الييي ، وللتعاونيييار ومييذلك أحييزل  للشييترلمي  لل ة قرلطييي ،  نشااسطفيي   ،لنييذلك،ةت  ل مييان

تق يييي  بالتاييالف يييع لل رتسل ةيي  للصييغيرة، بييل وحتيي  يييع لل رتسل ةيي   إصااححستل  ييين أتييل لل  اضيي

ييين طيير  للكييازتالر، زأسيي الي  بيي ون أ يييار وبطاليي ، "  نتيياج يج عيين " ولر  مأساامسلي  ن . لللي رللييي 

للي   نتقيال  خاؤد ة كين أن  زأس الي  في  ظيل أتيسز عاليي  ونيزو  نايس يبياولة في  للي خسل، هي  ميل ييا

 .لشترلمي ناس لت زةج  

 

يتيزلي تين   سئداياأن لهذل للتسسع  يعت رلف للتسسع للكسلسنيال  لالل ان ،  برنشتسخاوين تانب لخر سان      

لل روليتازةيا في  لل لي لن للرأسي الي   واحسياناموضسعنالمسدخا  ،ف  لل بتع رلر ين ته  الح سمة نشر: 

، أي "Socio-imperialistلي رةالييي  لشييترلمي  " اسيي  ولضيياف  لييذلك فقيي  طالييب ببي. ييين تهيي  أخيير 
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، " الرأسامسلي نالمنظما " ل إلرة  للعر  لل ك ف   ن هذل"!. ت  ةن للشعس  لل تتلف  " سياس  تقسم عل  

و  ((R.Calwerق  تر   م اله ين طر  أخرةن، وخصسصاٌ يين طير   برنشتسخانلل صاغ ين طر 

P.Julmann)  )
6
. 

 

ف  مغوموزانلوكسامبنإل يت لفقي  . " للتارةفيي " للكفا  ضي   شنفق  تر   SPD أيا عل  صعي      سيرةعا

 دا عا " للتايرةفين " ييع  ساجسلهسوفي  . وزفاقيه برنشاتسخاعي ة يقياالر ضي   ونشارتلل  هذ  لل عرمي ، 

وزله يتهيا بيرغم ت ي ل للإليرو ،  تهيازو ل عن لل إلرةي  لل سزةي  ل يازم  و أنجلي ، وبره يت علي  حيسة

 .SPDط وق  حإل  يسقفها هذل ب عم م ير ف  أوسا. " للتارةفي " وخطر  تسهر وكشف 

 

. للشايل لل شكالر لالقتصادة  وللبياسي  للقوي  لالهم التنسو ، لص ح "للتارةفي  " وف  صرلعها يع     

ف ف  ميفي  يعالجتها للقوي  لالساسي   تيذمر ل. الحرك نأ نالهدفنالنهاسئ : وة  و هذل للت اول لل ت يز ولضاا

ال ةع ي  أي شي ء ( أي لل يسزة لالشيترلمي  ولقايي  لالشيترلمي )  الهادفنالنهاسئ أمي  علي  أن  برنشتسخاأن 

ف . مل ش ء الحرك بال ب   له، ف  حين تع    ف ين . أيا بال ب   لرو ل لسمب  سزغ فياألير عكي  وليك ت اييا

بيين  تدليا وحادةنلخير  ه ياك علي  ع يسم للارمي ، ويين تهي   العس ا نالماؤررته  ة  ل للهي   لل هيائ  

لل وياالر لليسيييي  ولالهي ل  للجزئييي  يين تهيي  ولل ويال ييين لتيل للهيي   لل هيائ  ييين تهي  ثانييي ، حيييث 

هييذ  للسحيي ة ليين تصيي ح  افتداادفه يياك حيييث . ةسحيي  لل ويياالر لليسيييي  فيي  حرميي  شييايل  الهاادفنالنهااسئ 

 اتحاو سةا يين للارمي  لل سزةي ، بيل حتي  قي  لل واالر لليسيي ، لل طل ي  ولل قابي  ولل رل اني ، حزءف عوي

 ن أةيي  حرميي  بيي ون : " وبهيذل للصيي د مت ييت قائلي  . لنيي ياج للط قي  للعايليي  بال إلييام للرأسيي ال  صاايغ للي  
لالزت اط باله   لل هائ ، حرم  مه   قائم با  ولته، ال تع   أي ش ء بال ب   ل ، لله   لل هائ  هس مل 

"  ش ء
7
. 

  

 ادشاياميان قي  تيردد طيسةالف في   (كاسم نكسواساك ) SPD المنظارنامسسسا نلا فيإن  ،ر وين ته  أخي    

 .وإطروحستنبرنشتسخا  فسهي لل قاش ف  للاز  حسل 

بصيي د يتتلييف للقويياةا   تدسمباا فقيي  مانييت  ،وغيره ييا ،زغ وماوتبييك سأيييا يسلقييف زو ل لسمبيي      

ف  يرهاسن لا ناإلقتصاسدن،نبروليتسمخس،ناإلحتكسماتنوا رارك نمأ نالمس نونتسئجه،نإ ح نال:نللقتصادة  تقرة ا
امكثارنإراسمةنلل سضيس   ت  يل ق ي نالدول نوالبرلمسني نتمان ،وين تانب أخر .الخ....نهيسمنامز ستنواإل

ااجاسهنوطبيعا نالتغياراتنع ةي ة يين بي هيا  ق اسخسلل بياتالر  طسل وق  .  SPD ف  أوساط ي إلري للجد 

 . سلي الحسصل ن  نالدول نالرأسم

 

شي ة   بإلتصاسمه يا يسقيف برنشيتاةن لليذي ةت  يل  نعرضلل غز  للاقيق  لل باتالر هذ    ه وبه      

 :ب ا ةل 

حي وث  اتاي ف  للاقل للقتصادي، بتلك للطرةقي  للتي   التدل تطسز للرأس الي  لل ول  عل   خ جبر -

 . تغيرلر أساسي  ف  ط يع  هذل لل إلام

لل ولي  للشيترلمي ، لأليير لليذي ةجي    نسصارفي  ب يي  هيذل لل إليام،  انبثاق،هذ  للتغييرلر  وبف   -

 .للبياس  ين طر  لل جت ع( للذلر) ف  ق سل دوز للفاعل  اعبيره
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ف ألي للت ياس أو خليح وب يا  اسامة  و أن ث   حاتي  يلاي  لعير  بعي     للرؤةي  لل ازمبيي  لل ولي  ي عيا

ولتاقيييق ولييك ال بيي  ييين للتأمييي  عليي   .نشييتاةنةبيياع  فيي  تسضيييح للتطييسط للفاصييل  بييين لسمبيي  رغ وبر

 للقواةا للتالي 
8
نن:

. اهاات نالمسمكسااي نبسلعحقاا ن ااسنباايانالطبدااستنوساالط نالدولاا ،نانطحقااسن ااانسااببن عاايانبذااااه -

. فال ازمبي  ت إلر لل  لل ول  م ؤسب  يادة  ي فصل  تت رمز ع  ها عالقار للقسة ضي ن لل جت يع

، سلط  بذلتها، حيث أنها لل ؤسب  للت  تتج ع للبلط  للتت اعيي   و لي  لل ول ، ين هذل لل  إلسز

وين أتل أن ن زس يكان لل ول  ض ن ع ليار  عيادة للنتياج للتت ياع ، ةتستيب . فيها وت ازس

ة ك  يا أن ناي د  ،؟ ومإتابي   اسنالاذ نخعاسدنإنتستاه: للتيال  الساؤا علي ا، ق ل مل ش ء، أن نطر  

للفسقيييي   والبنااا تهيييا  لل وليي ،  وطااسب للنتييياج،  وقاااوىللنتيياج  ست حقااا: أييييسز زئيبييي   رحراا 

في  هيذ  لل جياالر لل الثي  . وللة ةسلستي  لل ع ي ، بأتهزتها لل تتصصي  في  للتأهييل وللخويا 

ملها تتم  عادة  نتاج لل سلقع وللع ليار، ف  نف  للسقت للذي تتم فيه  عادة  نتاج لألفيرلد لل  اسي ين 

 .افي  ل لء لل رلمزضوبأع لد ( ر ت ة ةأو تج ي  ع اص) 

للدولاا نوظيفاا نسيسسااي نشااس ل ناسااع نالاا ناحديااقنااارابلن سااتوخستنالتشااكي ناإلتتمااس  نوعلاا ن -

وةع يي  ولييك أن  عييادة  نتيياج هييذ  لألوضييا  وتلييك . بإ ااسدةنإنتااس نالتنسق ااستنواموضااسعنالدسئماا 

دلخيل ( لل هيي ن الئيتال  للط قي أو ل) للت اقوار ةبير ف  لتجا  تاقيق يصالح للط ق  لل بيطرة 

بييل  -" قييسة" أدلة  –لل وليي  " للتقلييي ي " ةتعييين،  ون، عيي م لالمتفيياء بييالفهم . للتشييكيل للتت يياع 

وةع يي  ولييك .  غرا شاا، م ييا أشيياز لليي  ولييك لل فكيير للةطييال  للك ييير "ييي إلم للهي  يي  " لعت ازهييا 

 . زت  لألول للتت اع  وللبياس  بال دومهسين  انطحقسلل ول   اعرخف

إننسلط نالدول ن ا نالمجتمعاستنالطبديا نها نلحظا ن اانالتناسقضنالاذ نخعكامنالصاراعنالطبدا ن -

 يا بيين للقيس  لل تصيازع ، م يا ت ي و ك  لل ولي ،  ون، ليبيت يااةي ة وح  . السيسس نأطرا هنونتسئجه

ي ك ي ،  و هيذ  للسحي ة . ظاهرةا، وف  للسلقع ةجب لل إلر لل  سلط  لل ول  بكسنهيا وحي ة يت اقوي 

أن لل ؤسبار ف  لل ول  للط قي  ت تلك ت اسكا دلخليا خاصا بها ويبتقال تجيا  لل  ييار للقتصيادة  

هيذ  لل الحإلي  ضيروزة   و أنهيا تتااشي  تعيل . ومذلك تجا  للط قيار أو فةيار للط قي  لل بييطرة

 .لل ول  يجرد ش ء وأدلة بي  للط ق  لل بيطرة

تذكيرنب نناستدحلي نتهسزنالدول نالناعن ناساتدح نهاذانالجهاسزن انال روم ،ن  نهذانالمجس ،نال -

فاسيتقالل تهيا  لل ولي  .  انالطبدستنالمتصسم  ،نب ن انالفئستنالطبدي ندال نالطبد نالمسايطرة

أي )يع ي  هيذل أن لسيتقالله لل بي   . هذل ال ةكسن  ال في  ت عيتهيا لل  اشيرة للط قي  لل بييطرة مكيل

أن ت فجر  و نعهستطسز للت اقوار لل انسة  بين فةار للط ق  لل بيطرة  بلضةتيح له ( تها  لل ول 

لل بييطرة أو لالئيتال  للط قي   فير  هي  تهيا للط قيي  دلخيل للط قي  فةي  أو ط قي  يين اعج حين 

للستييسد لل بيييطر للط قيي  لل بيييطرة،  إلندااسعلجهييا  لل وليي  هييس  ون  التاادل نالمبسشاار ن . لل هييي ن

  ارض قي  للفة  لل هي    فيها، وللتي  تعجيز في  ظيرو  تازةتيي  ياي دة، يين للهي    للط بتحديق

ت  يل  سيسساتهسلل ولي  هيس أن "  االساتدح نالنساب " ه يا  بيـ  المدصودولهذل فإن . هي  تها للط قي 

ست رلز أن تسفق بين يصيالح ت اعيار   وللع لي ، وللت  ةتعين عليها بالل  ازس  للبياسي  حصل 

تقيف  تكيسن شي ة ة للتيأثر بتيازةخ طسةيل ل  يل هيذ  للتبيسةار وللةي ةسلستيار للتي يتتلفي  وللتي  

غيير . لذلك فإن سياسار لل ول  ليبت بالوروزة عقالني  بأي يع ي  يين لل عيان  لل بييط . وزلئها

سييتقالل لل بيي   لل وليي  ةتجليي  بسضييس  صيياز  فيي  حق ييار تازةتييي  تصيي ح فيهييا لل أهمياا أن 

ألي  ،ف  لللاإل  للتازةتيي  لل ع يي  ،  م ير، وال ةب ح ييزلن للقس  للقائمللت اقوار ش ة ة لل  ح

سيلطتها بصيسزة يبيت ة  ، ي يا ةبيت ع  يجي ء بيروقرلطيي  لل ولي   افارضين هيذ  للط قيار أن 
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. ولزتقائهيا فييسق للط قييار، ناصيي   نفبيها قييسة يبييتقل  وتقيييم يؤقتيا سييلطتها غييير للتاضييع  للرقابيي 

 .عن هذ  لألطروح  بأع ق للسضس  را النموع نالبونسبوةع ر 

ليس نالدول ن ا نبنيتهاسنواقعاسنرسبتاس،نبا نخحتما نشاك نالدولا ناغياراتنها ننتاس نومهاسننالصاراعن -

ف  لل جت ع للرلس ال  ال تبتت م لل رتسل ة  لل ول  م ا لس أنها عالق  تصير  . الطبد نالسيسس 

ط قي  بفويل تغييرلر لل ولي  م لي ، م يا تتشيكل لل رتسل ةي ، وةعياد تشيكيلها، م. حر  زلدي تجاهها

و ول ليم ةكين يفهيسم آلي  لل ولي  قي  أعلين لسي يا، فهيس . (بوناسبرت برو يرنلوخم)ف    سمكمأشاز 

 ات ااما. لل ويياالر للتكسة ييي  للصييرف  لل رتسل ةيي  مقييسة سياسييي  كنتااس حاضيير ع ليييا، وةإلهيير 

وشيييرط لبييييادتها للط قيييي   ، وللتييي  هييي  نتييياج(ي يييل لل رتسل ةييي ) للبيييلط  للبياسيييي  لط قييي  ييييا 

وهيؤالء لل   ليسن هيم أنفبيهم دوييا . للقتصادة ، سلط  فعليي  ل   لي  هيذ  للط قي  علي  آلي  لل ولي 

 مهاسننصاراعلذلك ة كن للبيلط  للبياسيي  أن تكيسن . أعواء شرةا  يا دة ين للط ق  لل بيطرة

بال اسيكين ب لي  لل ولي  ييع  للبيلط  للفعليي  للتاصي   اد نللال ال أنيه ةجيب . في ا بين هذ  للشرلئح

للي   ااؤو  ن هذ  للبلط  لل  إل   قانسنيا ه  للت  : ول  لل  إل   قانسنيا عل  لل جت عسلط  آل  لل 

بيين ط قي    حق ن بسشارةشكل  وال تإلهر للبلط  للبياسي  لل ول ، أب ل، ف . تاقيق للبلط  للفعلي 

وةعيياد  نتاتهييا عليي  يبييتس  للبييلط   احفاا  نييه لصييايح ييين تهيي ، أن للعالقيي  للط قييي  . وأخيير 

صايح، ين ته  أخر ، أن وتيسد لل ولي  ميأدلة، ةاقيق في  شيكل يعي ل لللبياسي  لل ول ، م ا أنه 

 .للبيطرة للبياسي  للط ق  لل بيطرة

بيي  أن لل يكيانيزم . احدقن ل نالدول ن حقا نطبديا نانعدادن ا ن كاسننألار،ن ا نالميادانناإلقتصاسد  -

فيال دخيل أبي ل لل ولي ، ميأدلة، بالط قيار . ق ، ةاققها وهس ةع يل، علي   خفائهياللذي ةاقق هذ  للعال

 ن ع ييل لل وليي  . مط قييار، وال بالط قييار للتيي  ت بييك بالبييلط ، وال بتلييك لل بيييطر عليهييا سياسيييا

لل جت يع ولل ولي  نفبيها في   اكاوخالألخير للذي ةتكسن بفعل وتسدها وتاسلها للتاصيين بهيا، هيس 

وهي  تجعيل . ابعيا نواوحيادهيس في  للسقيت نفبيه،  التعاسمض، باعت از هذل آلخرليسلته  أح ه ا 

. سيطرة لل صالح لل هي    ي ك   بفول تاقيقها ين خالل تغليف لل جت ع للذي تاققه ب  اب  دولي 

لليذةن تكسنيسل لهيذل للغير ، " للشيرعيين" هكذل ةب ح لشتغالها ب  ازس  للبلط  ين ق ل لل   لين 

 .يسقع ي  ل  لل جت ع، لل سقع للذي لمتبب شرعيته سياسيا وتم  خفاؤ ين أتل لحتالل 

 

للبييلط  للبياسييي  بييين " لتقاسييم" لألقبييام متفبييير   فكاا لل الحإلييار للبييابق  أن لل وليي  طيياقم  الناعناا نننن

وحادةنلل ولي  دلئ يا  احما ط قار وشرلئح يتع دة، بل للعكي ، ففيسق للت اقويار ضي ن لألتهيزة وخلفهيا، 

، ه  وح ة سلط  للط ق  لل بيطرة أو للفةي  لل هي  ي ، ولكين هيذل ةاي ث بشيكل يعقي  وليي   تمي ةداللي ن

التعبياارن هااو الصااراعنالطبداا نالسيسساا لليي  أن   ااسمكمولقيي  أشيياز . بصيييغ  ي اشييرة، بييل ع يير تسسييطار

ليك أنهيا بال بي   لل رتسل ةي ، و أولوخا  ن لهذل للصرل  .  انالصراعنالطبد ناإلقتصسد  المرك نوالمكثف

وح ها للت  تب ح لل ول  باحتسلء لل جت ع، ف  للسقيت لليذي تتعياز  فييه يعيه، ووليك وفيق طيرق تتطليب 

 .تتصصا ويرمزة خازقين أللتها

 

 : ين أيرةن التحذخرو ضاف  لذلك ال ب  ين     

ولعت ازه ييا شيييةا  "تهااسزنالدولاا ن"نو فهااو ن"نساالط نالدولاا ن"نالخلاالنباايان فهااو نهييس  ،امو  -

في  ةي  للط قي  للاام ي ،  أداةللبيلط   خعتباريفهسييا أدلتييا للبيلط  للبياسيي ،   ختبنوين ثم . ولح ل

بين للط قار للاام  ، وبين تلك للط قار للاام ي  وللط قيار لل اكسيي    حق نقوىنطبدي وليبت 

 . ين ناحي  أخر 

الطبدا نأونالطبداستن اد نالتمييا نبايانالطبدا نأونالطبداستنالمسايطرةنسيسسايسنوهيس  ،الثاسن لألير  -

هيذل لل فهيسم للبيلط  يفهيسم ييكيانيك  ألنيه ةعت ير . ، وهس خطأ ي هج  ولضحالمسيطرةناقتصسدخس

فيي  حييين أن . وتهييين لع ليي  ولحيي ة الساالط نوالثااروةفيي  ةيي  للط قيي  للاام يي ، وةعت يير  أداةللبيلط  

نعكسسسن لياسنللملكيا نليس نا، م ا أنها  حق نقوىنطبدي نوليس نأداةنطبدي ه  م ا ومرنا  السلط 



، وفي  للتيازةخ ، وللط ق  لل بييطرة لقتصيادةا ليبيت بالويروزة للط قي  لل بييطرة سياسيياوالثروة

 .للع ة  ين لالي ل  بهذل للشأن

  

زو ل لسمبي  سزغ تتفيق ييع للفكيرة ، فيإن الملماو أييا علي  للصيعي  . هذل عل  للصعي  لل إلري للعيام    

فيي  طياتهييا ع اصيير يايي دة لشييكل أو صيييغ  لل وليي   ات ااما  لل عاصييرة للقائليي  بييأن لل وليي  للرأسيي الي

حمسخ نالعما نهاونأو ناادل نوا ا نأن صسز  يازم  حي  ا قال ب ا يع ا  للشترلمي ، بذلك لل ع   للذي ت

ويين تهي  ثانيي  فيإن دولي  مهيذ  لين تتسقيف عين أن تإليل دولي  . للمجتم ن  نسايرومةنالحياسةناإلتتمس يا 

مييذلك فييإن لهييذ  لل ؤسبييار لل ة قرلطييي ، حبييب تصييسز  .ط قيي  للرأسيي الي  وللرأسيي اليينلل  نظماا ط قييي ، 

لل يزو  للي  " ن تليك لل ؤسبيار ه ياك حييث ت يي   Instrumentally طاسب نأدوااا ،  موزانلوكسامبومغ
م ييا أن لل رتسل ةيي  ويؤسبيياتها للاكسيييي  للت  يلييي  تكي ييف لألشييكال ..... تأمييي  أو تيي عيم طابعهييا للط قيي  

ف  حين أن لل رل اني ، مكل، ت  و لي  ع صرلف لشترلميا ي اشرلف، بل وسيل  خاص  لل ول  ...... لل ة قرلطي 
 " للط قي  لل رتسل ة 
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امساتحواعنولل ت  يل بإيكانيي   (برنشاتسخا)لل ع ير ع يه يين طير   ام ا  ن زغ سوتر  زو ل لسمبي      

ف  ن ! ا هس يجرد وهم عل  للبلط  عن طرةق لالنتصاز لالنتتاب   ن  للنتياج تجعيل، وبشيكل  سايرومةحقا

بيين  عاليياف تويع تي لزلف  للعالقار للبياسي  وللاقسقيي " يتصاع ، ين لنتصاز للشترلمي  يات الف، غير أن 
 "لل جت ع للرأس ال  ولل جت ع لالشترلم  

10
أن تطييح  ،لسحي ها ،"  طرقا نالثاومة" وتؤم  بأنه ة كن لـ . 

زغ، للبياسي  سف  سياس  لل ول  للرأس الي  ه ، م يا تؤمي  زو ل لسمبي   العنسصرنالجدخدة ن  .بالرأس الي 

 .ه سط أه ي  لل رل اني وللج رمي ، للعبكرة، 

 

لل ارم   الدوةولل اسز لل رمزي للاياة للتت اعي ،  امث  البرلمسني لل رتسل ة  للقائل  بأن  الفكرة ن     

 التاسمخخم يا أن . زغس نها فكرة خاطة ، يولل ، بابيب زو ل لسمبي    ن دل، عن ند سئللتازةخ،  ن ا لها 

وبالويي  ي ييا تعل ييه لل رتسل ةيي ، فييإن . للتطييسز للتت يياع  لعباا نالدااوىنالعميااس نالعفوخاا ع ييازة عيين هييس 

ه علي  لتطسز لل ة قرلطي ، لتق م لل شرة  أو لألشياء للج يل  لألخر ،  ني( أو أثرلف )  نتستس نلل رل ان ال ةعت ر 

 " للهي  ي  للط قيي  لل رتسل ةي  لياي د اتازةتيي شكال"  لوكسمبومغتعت ر   للو  ين ولك
11
 البرلماسنأييا  .

فيي  للفتييرة لل  كييرة للرأسيي الي ، فيي  ظييرو  "  حييق للستييسد" ييين وتهيي  نإليير لل رتسل ةيي ، فقيي  مييان لييه 

عييين يبييير  لألحييي لث  اغيبااا ذلك بيييين لألزسيييتقرلطي  للقطاعيييي  للتييي  نيييآلل زلعيييار للط قيييي  للجازةييي  

ةاعي  لل رل يان حقيقي  سياسيي ، ه ياك وبابب زو ل لسمب  سزغ، . ولل رتسل ة  للت  ب أر باحتالل يكانتها

بي ه ا يعيازك  اندل حيث تست  تعازضار ط قي  هاي  بين لل رتسل ة  ولألزستقرلطي  للقطاعي ، وحيث 

 ط قي  م ر 
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ف لتيييأيالر زو ل لسمبييي  ميييذ االنتخسباااستنالبرلمسنيااا  تم يييا شيييكل     ر لل  إليييرون ع  ييي. زغسلك يسضيييسعا

عين عالقيار للقيس   زؤة  أدقف  تكسةن تباع  نتتابار لل رل اني  عن ق اع  بأن للنذلك، آ ،لل رتسل ةسن

 التنسسابنالبرلماسن يهيم قسلييه أن   علا أييام  يرةيب ةالحيظ صي ت ولكين ب قابيل وليك. للازبي  في  للي الد

بيأن م يي   اال تاراضوبكل   أخر ، ةيتم . قار للتت اعي  للبائ ة ف  يجت ع يعينللعال انعكس هس  للدوى

زغ هييذل ستعت يير لسمبيي  . لل  ييي  للتت اعييي  للفعلييي  ل جت ييع يعييين انعكااس   يياوعيي د للكتييل لل رل انييي  ه

ف، لق اعتها بأن لل رل ان لل رتسل ي ةق م لسح  غير صادق  للعالقار للتت اعي  االستنتس    . لئفا

 :للتالي  الد سخسلل سلقف ين هذل للع ل ف   الخي ة كن     
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  نسصاارةتويي ن " ؟   صييال   تت يياع  أم ثييسزة" لل طييرو  فيي   السيسساا  - التحلياا ناإلقتصااسد  ن  .1

 :صحيح زغ سلرو ل لسمب   الموضو ستنالتسلي حيث ت  و . ب ون شك صسئب 

ف ي  1.1 ف تعت ر للكازث  للتت اعي  وللبياسي  طرةقا ف ) اليا  .لتصفي  لل إلام( ن سوتيا

للتطيسز  ةت تيعوه يا . لتصفي  هيذل لل إليام شرطسللذلت  ولل سضسع   ينلل لاسظ للعايل الن و ةت  ل  2.1

 .للقتصادي بأه ي  أساسي 

تي إلم " تبتطيع بالكاييل أن  لألخر  ال والعتحتناإلقتصسدخ ، اإلحتكسمات، (للقرو )  إنناإلئتمسنستن3.1

 .د للرأس ال للقتصا" 

ليبت ف  وضيع ةتييح لهيا   للي  للصيعسبار للقتصيادة  لل إليام،  إننالتسل نوامشكس ناملرىنللتبذخرن4.1

 .وأنها تص ح با  ولتها يرضه لألساس 

بال بيتس   امتاسزيين تطسزهيا للتيازةت ،   رحلا نتدخادةللرأسي الي  في  ب لةي  للقيرن للعشيرةن  دلل  5.1

 .ال ي  لأل يارلقتصاد وعل   لت وةلللعال

"   صيال   تت ياع  أم ثييسزة ؟" للبياسي  لل طيرو  في   -ن للتالييل للقتصيادي فيإ ولكين ب قابيل وليك .8

زغ، بص د للإلسلهر للج ة ة، تم صيياغتها ليي  علي  س و أن تصسزلر زو ل لسمب  . ت ة  رغراتةتو ن 

وليك  اسابب، وقي  فقيح ةي  لل ازمبيي للعايي  لل إلرلل  ادئ  إستخدا ، بل عن طرةق للتط يقي أساس أبااثها 

لليرف  لل بي ق ل سضيسعار للتصيم في  للت بييح وللرؤةيا لألحادةي   ساسه م يا . ف  ع سييي   سيت تاتاتها

 .للجانب

 تيادا ن د س اس نمانيت " ؟  إصاح نإتتماس  نأ نراومة" للقتصادة  لل عروض  ف   الحج فإن  ،والخحص  .8

  لل سضييسعار لألساسييي  للعلييم للقتصييادي لل ازمبيي  فيي  نإلرةيي  لل ييسزة لل ازمبييي ، ومييذلك بقييي عيين 

 .تاليالف أصيالف للإلسلهر للج ة ة ،ف  هذل للع ل تق م،زغ لم سغير أن زو ل لسمب  . للإلرو  لل تغيرة

 

علي  بقيي   افاو قي  " ؟  إصح نإتتمس  نأ نراومة" زغ سوبالرغم ين مل ولك فإن متا  زو ل لسمب      

هيذل   دادنإ تبارأيا في  للارمي  للشييسعي  . للغربي  المسنيسنوأومبسف   " لتارةفي ل" ـ ل لل  اهو لل زلسار 

ين للقيرن  للع ل ب  اب  ولح  ين أهم تلك لل زلسار، وترر ترت ته وللزتكان للي  حت  نهاة  للعشرة ار

 قنس ا  سيادر سانواتنالثحريناستن اانالدارننالعشارخافف  خيالل . في ا بع  اغير، غير أن للسضع لل اض 

وفيي  لل قيي  للالحييق تيير  . فيي  هييذل للع ييل " ماكباا نألطااس نلطياارةنتاادا نا"نمغنوموزانلوكساامبقسليهييا أن 

بصي د للي رةاليي   " الخسطئا  " زغي سللجسهرةي  لل إلرةي  لللسمبي   عل  أن ولح ة ين أهم لل  يابع الت كيد

ييي  للحتكييازلر، ب ييا فيي  ولييك أله "  ؟ إصااح نإتتمااس  نأ نرااومة" يؤلفيي  متييا   ي يااادمانيت تت  ييل بعيي م 

 . يكاني  للهي    لل لئ   للحتكازلر عل  للقتصاد للرأس ال  م ض

 

 مييذلك تغييير ،" النسااقنالخااسطلنلللوكساامبرغي " فيي  للفتييرة للالحقيي ، وب قيي لز للتتليي  عيين يسضييسع      

بيسفيت ولألل يان لل المؤملاونفقي  بي أ . كتيا هيذل للفي  للارمي  للشييسعي  حيسل للتصسز للذي ميان سيائ لف 

لل ة قرلطيسن ومذلك لل سلسن بسضع هذل للع ل ف   طاز للفترة للتازةتيي  للتي  صي ز فيهيا، وللتعاييل يعيه 

بال قازني  ييع لألع يال  ،وأهميتاههيذل للكتيا   قيما يج دلف عين  الكشففق  تم  وبسلنتيج . عل  هذل لألساس

في  للارمي   " للتارةفيي  وللصيالحي " ي  لع  ض  للبابق ، ومذلك أه يته للك يرة ف  لل عرم  للت  مانت 

 .للع الي 

 

 

ن"ننالعسكرةالميليشيسنو"ن

ن

، ال ب  ين لالشازة لل  أنه ة كن زؤوةي  للعبيكرة " لل يليشيا وللعبكرة" ب لة ، وق ل للا ةث عن متا      

 :يعان   بثحث



لل لعيي  للاير  أو  اإلخدخولوتيا   وبهيذل للصي د ة كين للقيسل  ن للعبيكرة هي. العسكرةنكإخدخولوتي :نأوال

ويين وتهي  لل إلير للتازةتيي  لل ل سسي  تيرت ح للعبيكرة . لهي لفا تبيت ع  للاير  اطر للة ةسلستيا للت  

للت اقوار لل رلفقي  للرأسي الي   -ف  حقلها لل ل سس – واعكمبالرأس الي  وتطسزها عل  للصعي  للعال   

يتتلييف لالشييكال لالة ةسلستيي  لت رةيير للبياسيي  " عليي  أنهيا  ةاع اارفنالعساكروبهيذل للصيي د . ووسيائل حلهييا
 " للاربي  لل ول للرأس الي  ومذلك لستت ليها للقسة ف  لل زلعار لل الي 
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يين  حللتي  ة ازسيها وليك للجيزء لل شيي اجلياستنالسيسسا  ك حد، أو عل  وته لل ق  العسكرةنكسيسس :نرسنيس ن

برو ياارنلااوخمنن17)ه ييا هيي  لطروحيي  يييازم  فيي  متابييه للهييام   ندطاا ناالنطااح. لل وليي  -لل  يياء للفييسق 
تب ح للط قار لل بيطرة بتأيين سيطرتها عل  للط قيار لألخير   قم نل  الدول نوللت  لعت رر  (بونسبرت

ف لشروطها غير أن . ين أتل لخواعها لع لي  نهب يتعاظم لفائ  للقي   ب ا ةب ح بتج ة  لنتاج لل إلام وفقا

وفيي  ظييرو  للتيي وةل لل تعيياظم فييإن تلييك لل  ازسييار . بيييطرة ةبييت ع  ي ازسييار يل سسيي تلييك لل ااا  يا

ف تسسعي  ةتم تاقيقها باستت لم للقسة لل بيلا  ف وتوع أيايها أه لفا ف دوليا وبهيذل لل ع ي  . لل ل سس  تتتذ طابعا

ربيي  ألهي ل  للااقيي  للرليي  لتعزةز للقيسة لل بيلا  ولالسيتع لدلر للا....... اس  يللب: " ه  العسكرةفإن 
 ن تاقييق للعبيكرة ةع ي  . وللت  ت تهجها لل ل لن للرأسي الي  ولل تتيذة يي ة ار ولسيع  في  حق ي  لالي رةاليي 

 " أله ل  لالستع لد للار ....... لخوا  لالقتصاد وللبياس  وللاياة لالتت اعي 
14
 . 

 

ف له. العسكرةنكظسهرةن رابط نببني ن حددةنللسلط :نرسلثس ن  :بمعنيياللعبكرة  انسو ذل للتصسز ةجري وفقا

 .لل تسضع  م ج سع  لتت اعي  يبتقل  ويت يزة الحكو ستنالعسكرخ ناالعسكرةنكتعبيرن  -

وميذلك يتتليف  العسكرةنبس تبسمهسنالت ريرنالمدارمنالاذ نخمتلكاهنالعساكرخونن لا نسيسسا نالدولا  -

ك للتأثير ةجري بشكل يكشس  أو تسلنب للاياة لالتت اعي  لالخر ، بغ  لل إلر ع ا لول مان ول

 .تات بافطار يق ع 

 

ف، مانت     ل بياتالر حيادة بيين   وضاو س ن صيازر  ح   للقواةا لألم ر تسهرة  للت  العسكرة ويل سسيا

 طروحاستأغ بالوي  يين لسمبي  سززو ل  وقفا فق  . لألل ان  لالشترلم لل  إلرةن ولل اشرةن ف  للاز  

للقائليي  بوييروزة للجيييئ لليي لئم وتييأثير  الموضااو  عيين  دا اا ذي ، لليي Max Schippl)ب ني ااسكمنشاا)

ف غير ع ل  باست  لل هايطل  لعت رللعبكرة عل   قتصاد لل الد، وق   وبابيب  .للجيئ ب يليشيا شع ي  يطل ا

. نذلكآولل ط ء لل إلام للعبكري للبائ    للتاسل للت زةج نتيج شي ل فإن لل يليشيا للشع ي  ستكسن  ا تدسد

. للرأسي الي ، وبياألخص يرحلتهيا للي رةاليي    اسنخميا للعبيكرة أهيمتعي  ف غ،لوكسامبومروزانل ال ب  أيا ب

 لل ول  للط قي  للرأس الي  يل سسي للتع ير لألهم ولألم ر " ت  ل  العسكرةبهذل للص د يشيرة لل   ن  تومت 

  "
15

"  ي  وميذلك للط قي  لل رتسل ةي لل ولي  للرأسي ال للعبكرة ت لسز سلط  وهي   " ، وتويف يؤم ة بأن 
16
خلق لل  إل ار  أاس ، " ثسزةاف بال ع   للرأس ال " دوزلف  العسكرةوف  يرحل  زأس الي  لل  افب  لع ت . 

ف في  غيزو  ما د وق  . للاكسيي  وعز  سلط  لل ول  للعبكرة للرأس الي  ي ذ ظهسزها، ولع ت دوزلف حاس ا

علي  وسيائل  لستسلت الصعيدناإلقتصسد فعل  . ع ة ة وظسئفلألول   ي ذ لل رحل  وأدت، "للعالم للج ة  " 

رةعلي  لل لي لن  و رضا ، للتي  تير  للسيتيالء عليهياللنتاج ولل سلد للتيام في  لل  ياطق  تجيازة  لل بيتع  

بااسلمعن ن أيييا. قتصييادة  لل الييي لل  يي  لال اااد يروبهييذ  للطرةقيي  تييم . يفييي ة لصييالاها لتفاقيييارللبييلع وعقيي  

سيكان لل  ياطق  رتوبلت اللتت اعيي  للتقلي ةي ، ( بح للليرو) للعبيكرة للصيالر  أضعف فق   ولوت السوسي

 ،وبكل ي  أخير . ي ياطق لل فيسو ادساي فقي  أدر للعبيكرة للي  الصاعيدنالسيسسا نأيا علي  . لل بتسل  عليها

، بابيب رةالعساك سيسسا وفي  ي يل هيذ  للإليرو  فيإن . يا لي  لتطيسز للرأسي الي  شاروطس نللعبكرة  للد 

ال فيإن للعبيكرة وللتبيلح  ولهيذل. حت  يين وتهي  نإلير للرأسي الي  ولتهيا ،افددنأهميتهس، غلوكسمبومموزان
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للرأس الي  عل  للصعي  للعيال  ، وليك ألن للعيالم قي  تيم تقاسي ه بيين للويسلزي  اوسي ن أن ةتب  ا ف  ة ك

بيأن ت ي لع للاير   لحت ياله لس مان ه ياك ظاهرة سل ي ، ولك ألن اعتبرفإن للعبكرة  وين ه ا. لالستع ازة 

قائليي  بييأن خاصييي  للعبييكرة  غلوكساامبومموزان توبهييذل للصيي د مت يي. فإنهييا سييتع   فقييح مازثيي  ييي يرة

للعيام للت يال  للااصيل في  سي اق للتبيلح في  للتطيسز " علي   ،تطسزهيافي   لست  ر،لل عاصرة ه  أنها 
تاسلت للعبيكرة يين قيسة يارمي  لتطيسز للرأسي الي   هكذلو.... يتتلف لل ل لن، ولي  عل  للق زة لل الي  

"  لل  ير  لها
17
. 

يين وتهي  نإلير أيا . للنفاق للاكسي  عل  للتبلح اعسظ تع   للعبكرة  ،وته نالنظرناإلقتصسدخ وين     

ف   عييادة امتااسزفييالعقسد للاكسيييي  . لل ييالكين للفييردةن فييإن سياسيي  حكسيييي  ييين هييذل للق يييل تكييسن نافعيي  ط عييا

وبالضياف  ليذلك فيإن للنتياج للعبيكري خاصيي   ةجابيي ، يين وتهي  . ويؤمي ة تذلبي  لويتاي  وبأسيعازبا

 اصب غ، زسلسمب  زو ل  اؤكد م ا وبهذ  للطرةق ،. للتا ةث لل لئم خستحثتت  ل ف  أنه للت  لل إلر هذ ، 

ف )   صاادما نتااذابس نللعبييكرة  للقييسة للتت اعييي    راباا  للرأسيي ال لليي  وخراداا لألزبييا  للرأسيي الي ، (  نتاتيييا

فك يا هيس . باعتقادهيا، (شايب )م ةلاإليه ييا لي، وهيس لتت اعيي أثيازلف  ا نات فيإن للعبيكرة  وط قيا لهيا. لل ؤثرة

ف  للسقت  واتدل تسظيف ع د يا د ين للعاطلين عل  للع ل،  لل ب اء للقسلر لل بلا   خؤد ن يعرو ،

للسضيع لل يادي للط قي   واحساالألتيسز  اساتدرامللي   هيذ  للع ليي  ااؤد . نفبه لل  افب  في  سيسق للع يل

لع يل، ولك يه ةفقي  في  ةربح م يائع لقيسة ل" ، ولك ألن للعايل  ؤقت ولر ط يع   المي ةغير أن هذ  . للعايل 
"  للسقت نفبه للارة  للبياسي  للارم  م سلطن، ثيم ةتبير، في  نهاةي  لل طيا ، م يائع لقيسة للع يل

18
 ن . 

في   خساسه زء ين دخله بهيةي  ضيرلئب غيير ي اشيرة تتصصيها لل ولي  ل  ياء للجييئ، للعايل ف  فق لنه لج

وبالوي  يين . بيتت م ضي  ، في  أي وقيت يين لألوقيارتللق يع، لليذي ة كين أن  ةزتهأ ب اءللسقت نفبه ف  

للقييس   ابااذخرفتع يي   العسااكرةأيييا . للرتعييي  للبياسييي  لل وليي خاضييعا لسصيياة  زغ تييه، ةصيي ح للعايييل 

أي  –أنهييا وفي  حيين . للط قي  للعايلي  لسيتغالل و  اس ف للارةيار للبياسيي ،  ادلاي وميذلك وللسسيائل، 

لألم ر تاوبي ،  لالست  ازعل  لل بتس  للقتصادي "  امث ف  يصلا  لل رتسل ة ، فه   اصب -للعبكرة 
"  لهي  تها للط قي  قاع ة أحبن فه   ، أيا عل  لل بتس  للتت اع  وللبياس ال ةعسللذي 

19
. 

 

بيزولل  والمتمثلا للرأس الي ،  الددماتنالتكيفي حسل  (برنشتسخا)نأطروح غ لسمب  سززو ل    سمضنننن

يكانهيا في  للاقيل للقتصيادي، م يا في   التنسق استتجي  هيذ  . واشاتدادهساعمدهاسنعلي    ؤكدةللت اقوار، 

 ابااارها ،لحصيييائي للييي  لل عطييييار ل ولسيييت ادل. لل الييي  وللييي ول  ةنللاقيييل للتت ييياع ، علييي  للصيييعي 

ولهيذل . ظهسزهيا أسابسبوليك ألنيه ليم تيتم   للي   ،للرأسي الي  ارا اق للت  يا امز ستغ عل  أن لسمب  سز

ف للقسل بأن لأل يار ت  ل  ،  ولأل يار أسبسبحسل  (شيب )فكرة  ار ضفه    نتيج أو   سقب لي  صاياا

لألساسي   الهادفقسلييه أن  ا تاراضعلي   ،ه يا ،(شايب )ةقيسم خطيأ . لل ت اقص ولالستهالكلفي  للنتاج 

وليرو ل . فيائ  للقي ي  للاصيسل علي ،  سمكمن ، ولي  م ا بي  السل نبسستهحكختمث نللنتاج للرأس ال  

ف ل سقيف ييازم لسمب  سز لل سضيسع   النا وععين  اانج  ، باعتقادهيا،فاأل ييار ،غ يسقيف ي اثيل ت اييا

ع   يبيتس   ،للتتطيح للقتصادي انعدا للتصرةف، م ا أن  خازج ح ود لالنتقاللل لئم للنتاج للرأس ال  

 .للفسض  ف  للقتصاد للرأس ال  خعمق ،يعين

 

ي عشيي   وساايل أو  أداةة كيين أن ةكييسن  االئتمااسنأن أشيياز لليي  خطييأ ع يي يا عليي   (برنشااتسخا)لقيي  مييان    

ف بتلطيف أو حت  تجاو  للسضع لأل يسي موزان إليام لل  كي ، حبيب م ا أن لل. للقتصاد للرأس ال ، ساياا

فيي  للاقييل  ،فهييس ة  ييل. للرأسيي الي  ولالتت اعييي للت اقوييار للقتصييادة   اعميااق، ةبيياهم فيي  غلوكساامبوم

. الارنتسنبعل   سلبس ننخنعكمغير أنه . يارم  ل  س للنتاج خازج يباح  للبسق قوةنداللي  ،للقتصادي

 امز ا هيسز فيائ  للنتياج،  و أنيه في  فتيرة في  ظ يتساببسلبييروزة للنتياج   عجا فع  يا ةكسن ب  ابي  
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 .وبطرةقي  عاصيف  للقيس  لل  تجي ، للتي  حفزهيا هيس باي  ولتيه خاد روحين ةإلهر مسسيح للت ادل للبيلع ، 

ين للت اقويار بيين طرةقي  للنتياج ون يح للت يادل، وميذلك بيين ن يح للنتياج وطرةقي   دخشد ن لالئت ان،  ون،

ةفصل للنتاج عن لل لكي  ياسالف تزء يين لليربح للي  فائي ة علي   ئت انلالةا ث ولك ألن . عليه لالستاسلو

له ي ن زفوسل نإلرة  لأل يار بي عس  أنهيا ليم ت يرهن علي  يصي لقيتها اي لو (برنشتسخا) ن  .زأس لل ال

"  بذلك بين تسهر لل إلرة  وللتجلي  للإلياهري لشيكلها ةتلطسن" خالل دوزة للعشرة س سلر 
20
وييا  لل  .

ةت تيع برله يتيه  - أنتا ندوهرنا  -ومذلك ف  ع ل أنجل  ن" الرأسمس " أل يار لل عرو  ف  ييكانيزم ل

 .ويص لقيته

 

زأس لل يال   صسل بين  بالتعاز  ختجسدللي رةالي   لل  ال  التنسقضفإن  ،المستوىنالعسلم أيا عل      

 رعب اوا ن. لل ولي  سا نالجمركيا السيسق يل ميل شي ء في   ختجلا للتكايلي  للتشيكيل ، ولليذي  والن  ستلل ال  

وتهي    سا ل نراسنو ،ن اا ةعي للتجيازي ل تتليف لل لي لن  الميا انغ عن فكيرة قسليهيا أن لسمب  سززو ل 

وألن للوييرلئب للا ائييي  ضييروزة  ل تتلييف للقطاعييار، فييإن للصيي اعار عليي  . نإليير للقتصيياد للعييال  

تا   للنتاج للرأس ال ، بيل علي  للعكي  يين  ، غير أن تلك للورلئب ال يهاج للال تاتالل بتس  للعال   

لقي  . أخيرت  ل أدلة للصرل  بين يج سعار زأس الي  ف  بل  يعين ض  يج سع  زأسي ال  بلي  "  فإنها ولك
لصيي ح نإلييام للا اةيي  للج رمييي  لل رلفييق للتسسييع للكسلسنيييال  وللت اقوييار لل ات ييي  فيي   طيياز للسسييح 

"  اظمللرأس ال  ب  اب  أدلة للتبلح لل تعي
21
، فقي  زلفيق لل زعي  للا ائيي ، في  غلوكسامبومموزاننوبابيب. 

وبي ل أن للإلياهرة . ، تسسييع أعي لد للج يسد في  للجييسش وفي  سي اق للتبيلحو رنساسنوموسايسنألمسنيسمل ين 

تعييسد لليي  للصيي اع  بييل  فيي  أن لأله ييي  لل قييرزة ه ييا ال ،نييذلكآ ،للج ةيي ة فيي  للبياسيي  للج رمييي  ت  لييت

ل يي ح لل صييالح للقطاعييي  شييكالف نأن للبياسيي  للج رمييي  أصيي ات لليييسم حقيياف وسيييل  ولييك  ، وةع يي ال ما اا 
ن.زأس الياف وللتع ير ع ها بهذ  للصيغ 

 

. للرأسيي الي فيي   لالخيير  ت اقوييارلل أهمياا لليي   لالنت ييا  غلوكساامبومموزانأثييازر  ،وييين تهيي  أخيير     

 اتنس  رة للت  رة، وبين لل بتع   صالح لل ول  لل بتع   للت اق  بين ي ا ولدوأشازر ه ا لل  أن للكسلسنيالي  

للك ير  للي رةاليي  بويروزة  المع ال تت  يل  لهيا ،وبال بي   . للقتصيادي لالستقاللفيها نزعار يتزلة ة 

ظاهرة يال ي   الحروبت  ل ، م ا ت ة ة للتصرةف، ومذلك عن أسسلق ت ة ة للتايار أسوا عن  ثالبح

 خدافين هذ  للقوي ، وللقائل بأن لل جت ع لل رتسل ي  (أنجلم) وقفن أخدتللص د  وف  هذل. للي رةالي 

 . " أ سناإلنتدس نال ناإلشتراكي نأونالعودةنال نالبربرخ " أيام خياز 

 

موزانتسقعييت لقيي  . "  ااودةنالاا نالبربرخاا " بالتأمييي   اجساادوالشييك أن للايير  للعال ييي  لألوليي  مانييت     

في  ب ياء تاليلهيا للي  اساتندتنو ،ر  ي كرلف، أي ع   نهاة  للقرن للتاسع عشيرهذ  للاح وث  غلوكسمبوم

بإلهسز  امو  العس  ةت  ل . حت   لألح لث ناس للكازث  اطوملل   قسدان ة، ولللذباالهت ام ةنت ةر  س ليا

اسي  للبي اطاومفيت  ل ف  تطسز للي رةاليي ، وعلي  وتيه للتصيسص الثسن نن  بال ول للسط ي ، أيايا ةب 

مانيت لل رتسل ةي  يهت ي  بيالار  ألنهيا . تاقييق أهي ل  تليك للبياسي  اشاترطللكسلسنيالي  وللعبكرة للتي  

عقيسد خازتيي  ت ةي ة م ييرة، تسسييع )  المستوىناإلقتصاسد للت  تربح فيها، سسلء عل   الوحيدة الوسيل 

للاير  ميذلك، وبشيكل  واسام م يا . المساتوىناإلتتماس  ، أم علي  (أسسلق للتايار وأسسلق للتصيرةف

عليي  ق اعيي  زلسييت  بييأن للبييالم  مغوموزانلوكساامبلهييذل مانييت .  للتت اعييي لرللتييستر الطيااففعييال، فيي  

 ، بيل"عصي   لألييم " أو يين خيالل " نز  للبيال  " حسل  لالتفاقارة كن تأيي ه ال عن طرةق  للعال   ال

نوحلفسئهاسنالنشاسطنالفعاس نللبروليتسمخاس وهاليذلك للبيالم  ال مسننالوحيدأن  لم ر ف  لم ر ين ي اس   عل 

ةت تيع  االساتنس وزغم يروز يا ةقياز  للقيرن، ييا  لل هيذل  .ضدنالحرب،ن  نكحنالجبهتيانالمتصسم تيا

 .برله يته، حت  ف  للإلرو  لل عاصرة

 

                                                 
20
 .791، 797يص ز سابق، ص  ،.... تت اع  أم صال  ، غموزانلوكسمبوم 
21
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 :بحث الثالثملا
 " مقدمة لإلقتصاد السياسي" 

 وإنبثاق

 " املالرأس  تراكم" 
 

، ولليذي ةه  يا في  ع يالن  قتصيادةان صيرفان خماثحنتأمي ، ف  لل  لة ، عل  أن مال للع ليين للالب  ين     

موزان قييي يتهاللتييي   المحسضاااراتمانيييت  ." يق يييي  لالقتصييياد للبياسييي " هيييذل لل  ايييث هيييس ع لهيييا لالول 

 دد اا نلإلقتصااسدن" متابهيا أصاا خييالل عي ة سيي سلر ب  ابي    SPD فيي  لل  زسي  للازبييي  ليـ مغولوكسامب
للقتصييادي  بيالفكرفي  للي وزلر للازبيي   لل شيازمين اعرخاافتليك لل ااضيرلر  هادفوميان . "نالسيسسا 

وقي  .  يذلكحيتفسقه عل  للفكر لل رتسل ي، وباألخص للفكر لل رتسل ي لألل يان    دىلل ازمب ، وت يان 

بعي  لل سضييسعار  متطاو نقليي ي، في  حيين للع ةي  يين للقوياةا بشيكل غييير ت مغوموزانلوكسامبت اوليت 

" لم تبتطع  ترلء تاليل أش ل للإليسلهر للقتصيادة  للج ةي ة، وليك ألنهيا مرسيت  وب قابل ولك. لل ازمبي 

 .لترلء تاليل نإلري لهذ  للإلسلهر"  اراك نمأ نالمس 

 

 SPD المحاضرات في المدرسة الحزبية 

 و

 " مقدمة لإلقتصاد السياسي" 

 

 ،نةخير ن ييازمبيي ، لضياف  للي زغسزو ل لسمب   لسض  ،للقرنين للتاسع عشر وللعشرةنع   تتسم     

 " إلنتهسزخا ا" ـ لل  ازسيار للسلسيع  لي اجلياستولكن ميذلك ضي   " التحرخفي " ض   فقح لي  كفسحسن كرخس

نيذلك  للت  مانت سيائ ة  للارم  للع الي  لألوزبي  للغربي  صفس  ف 
22
م إلينليا فعلي  سي يل لل  يال وع ي . 

 بال عم لي  فقيح ح  للرتعي ،  Waldeck-Rosseauلل  حكسي    Millerand يليراندللشترلم  

وفيي  . فيي  لألي ييي  لل انييي  " للصييالحيين"مييل ييين ، بييل ومييذلك Jauresنالفرنساا للقائيي  للشييترلم   ييين

للقائلي  بيأن  الفكارةزغ عين سزو ل لسمبي   دا عا "  Ministerializm"  الوزامخا للسلسع حيسل  الندسش

اإلضاارابنوفيي  لل  اقشيي  للك يييرة حييسل . ة  غيي  أن ةشييازمسل فيي  للاكسيييار لل رتسل ةيي  شييترلميين اللل

ف ييع  سجسال ن لسض ، 1118 عام بلجيكسبالزت اط وللضرل  للشايل ف   اطومتللت  و، الجمسهير  ساخ ا

 اخااوضللط قيي  للعايلي  أن  ، زلفويي  يطل يه للقائيل بأنييه ة  غي  علي Vanderweldeللبياسي  لل لجيكي  

ف  ،اتخلا مفاحها في   طياز لل إليام للبيائ ، وأن  للكفيا  غيير  أشاكس عين طرةيق للع يف، يعت يرة أن  ،ع سييا

، وأشازر للي  ضيروزة  سيتت لم للع يف يين طير  بل وضروزة  يه   ت لف ( خازج لل رل ان) لل رل اني  

 .لل روليتازةا

 

فقي  . "  كاسنناحا نالشاممنخلياقنبداواه  إخجاسد" يين أتيل  " مفاحهم" لألل ان دشانوف  نف  للسقت     

بيين  سييا للصيغر  وييا علي   السايطرةباشرر لألوساط لل الي  نشاطها ف  للشيرق لألقصي ، هادفي  بيذلك 

فإنيه ال بي  يين  ،"للبياس  للعال ي   " إشكسلي  -عل  صعي  ولسع  -أن ةتصسز  لل رء ولك  ة كن. لل هرةن

هييذل لألييير وضيع و. للجيييئ ولل ارةي  بشييكل الفيت لل إليير بنااس  أعيادر لألل انييي  سيي للاك للشيازة لليي  أن

بإتتياو خطيسلر  " للج يا  للنتهيا ي"  خكتافوليم . للارم  للع الي  لألل انيي  وللعال يي  أييام قوياةا ت ةي ة
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 . صدمنسسبق.ن7574 – 7157نإلرة  تطسز للرأس الي  ف  ي اقشار للشترلمي  لل ة قرلطي  لألل اني  

 



الخطاوةنللي رةاليي  لل رتسل ةي ، بيل ت  ليت  -لل روليتازةا لل ج سعيار للقسييي   إل سعنإلرة  فقح به   

 غيير أن لل شيطاء. ب سلفق  لل ج سع  لل رل انيي  للشيترلمي  لل ة قرلطيي  علي  لل يزلنيي  للعبيكرة  العملي 

 -باعتقييادهم  – عين لألسي  وللبياسي  للتي  الاد سع عت ي ول، في  هيذ  للااليي ، نهيج  لل  ياوئين لهيذ  للتطيسة

للع ةيي  ييين و مغ،وموزانلوكساامبأر فقيي  ز. يبييتقل  قااوةنطبدياا بفوييلها ظلييت للشييترلمي  لل ة قرلطييي  

، هيذ  للستهي  م  اواولهيذل . تايسالر في  للقتصياد  سقبا " للبياسي  للعال يي  " ن، ف  ي سزةللن يبياسيلل

يبياه   فعالي   وساسهمواطرق مفا  لل روليتازةا للإلرو  للج ة ة لل تغييرة،  فاكيي نعل  ضروزة  وألحوا

 .ن ويروتين لهذ  للسته ، يارضيف  للكسنفرنبار ولل ؤت رلر للازبي 

 

السح نبيانالشعوب،ن" قوي   مغوموزانلوكسمبعرضت  ،بالتا ة نبسمخم، وف  ي ة   1111ف  عام     

لل إلييام للرأسيي ال ، وللييذي  إنهيااسمب اإلحتمااس  تزلةيي  عليي  ،ه يياك ،، وأميي ر" العسااكرةنوالجاايدنالاادائ و

 ." السيسسا نالعسلميا " للبياسي  للتي  تبيتا ها لأل ي   بنتيج  بللي  ب تيج  لأل ي  للقتصادة ،  سيحدث

عليي   راتياااغي، ليناايا، سييسة  يييع مغوموزانلوكساامبأدخلييت  (نشااتوغسمتفيي  ي ة يي  )  1118وفيي  عييام 

لأل يي  للقتصييادة   بتسظييفحيسل قويي  للاير ، يطال ي   A.Bebl لل ق يي  يين طير  بي يل التوصاي 

 .ز للرأس الي نهيالتبرةع ل ،لل ات   عن حر  يات ل  ،وللبياسي 

 

زغ في  للايياة للبياسيي  سزو ل لسمبي   شاسمك فقي  ، نSDKPiL وألنها بقيت طيل  للسقت عوسلف في     

يين للج يا   هيذل لل يسزي للسلضيح -يسقفهيا للط قي   بهاسقر نوقي  . للارم  للع الي  للروسيي  ولل  يرة لل عق ة

للبياسيي ،  –تجياز  وللفروفيار لل إلرةي  لل إلاتحفوببي ب  ،ولكين يين تهي  ثانيي . لليبازي لهذ  للارم 

ف ييع  نشب  ،للع ة  ين للقواةا بص د وفي  ب لةي  . ليناياخالفار ونزلعار يع قادة هذل للج ا ، وخصسصيا

ف  إلتلفاا للقييرن للعشييرةن  الد ااسخسنومييذلك فيي   حااو نالد ااي نالبولندخاا زو ل لسمبيي  رغ يييع لي ييين أساسييا

 .وحو ناكتي نوإسترااي نالبحشف نالتنظيمي 

 

ل تطل ار لل سزة، اصسغنطبدسنللقواةا لل طروح  مانت  الحلو ناللينيني عل  أن ه ا،  ،الت كيدين لل في      

ف . حت االف في  زوسييا أنيذلكلوللت  ب ر أم ر  للهائيل لهيذ   التخلاففإنيه وب تيجي   ،في  حي يهوم يا ميان شيائعا

ولييم ةكيين . دة قرلطييي  تذزةيي  فقييح - سييتكسن ثييسزة برتسل ةيي  لليي الد، سيياد تصييسز بييأن لل ييسزة للروسييي 

لسح هم عل  ق اع  بأنه حت  لس لستسل  لل الشف  عل  للبلط  فإنهم سييفق ونها  لألشترلميسن لل ة قرلطيسن

  عحت ا لصالح لل رتسل ة  للصغيرة أو لل رتسل ة ، بل أن هذل لألعتقاد مان يستسدل حت  ف  أوساط لل 

، وهيس لألعإلمي لها  لنتزل  للبلط  و عطاء لل سزة ستعدواامانسل ق   هؤالء وقادتهمغير أن  .ين لل الشف 

 .يا ح ث بالفعل

 ،ببييعادة غييايرة مغوموزانلوكساامب سييتق لتها  ،1111لل ييسزة للروسييي  لألوليي ، فيي  عييام  إناادالعوع يي      

 عيام  لل شيازم  في  لألحي لثهيذل للف  مانسن لألول يين  وامشوق يت لل   SDKPiL وبصفتها عوس ف 

 .ببكل ي اشر

 

، وه اك مت يت ع لهيا لل سسيسم  لندالل   سس رت عتاق لت زو ل، وبع   طالق سرلحها  1116ف  يازس     

يجيير   بتحلياا زغ سفيي  هييذل للع ييل قايييت لسمبيي  و. اإلضاارابنالجمااسهير ،نالحاا بنوالندسبااستنالعمسلياا : 

عل  وتيه للتصيسص، بي وز  تعلق،خومان لألير . ي ها للست تاتار لل طلسب  وإستخلص أح لث لل سزة، 

ف للضييرل   دوما ن ولعطييت فيي  هييذل للع ييلللارميي  للج اهيرةيي  للعفسةيي  ودوز للاييز  فيي  لل ييسزة،  خاصييا

وسيل نالكفس نن اإلضرابنالجمسهيرزغ سزو ل لسمب   إ تبرتوف  ضسء للتجاز  للروسي  . للج اهيري

بيأن للضيرل  هيذل  ساتنتج اووقيت طسةيل،  ع ها لل سزةسن لألوزبيسن للغربيسن ي ذ باثللت   المنسسب 

للط قي  للعايلي    اخاؤ  نعلي  أن  قاسدمو نيه  -للقيسة لل تزلةي ة ليرأس لل يال -للإلرو  للج ةي ة  ،بقسته ،ة اسب

ولكيين ع يي  عسدتهييا لليي  لل انيييا . للااسيي   نجاحييار زله يي ، وةعيي  ها، فيي  للسقييت نفبييه، لل سلتهيي  لل هائييي 

وبه نموزانلوكسمب  ألارىنقنس ا  في  أوسياط للايز  ولل قابيار ساسدتنإلر يتتلفي ، فقي  بستهار  مغوت 

قسليها أن لألح لث ف  زوسيا ت  ل قوي  دلخلي  زوسي  صرف ، وأن للتجاز  لل سزةي  للروسيي  ليي  لهيا 



 اؤامرنويين تهي  أخير  فيإن . سترلتيجي  وتكتيك للارم  للع الي  لألوزبي  للغربي ولر لأله ي  بال ب   ال

ووليك ع ي   ف  حال  ولح ة فقح، يق سل يعت ر أن للضرل  للج اهيرل ،1111عاق  ف  عام  للذي ،الح ب

رنالندسباستنم اؤا، في  حيين زفي  للقانسن للنتتاب  للعام ين طر  للقيس  للرتعيي  اهدخدن حتم ح وث 

عقي  في  فف  هذل لل ؤت ر لليذي  .شكالف ين لشكال لل والحت  فكرة  عت از للضرل  للج اهيري  العمسلي 

تييرر نقاشييار صيياخ   ت  لييت ب بيياط  بييإختالط حابييل للضييرل  للج يياهيري  7599أةيياز  فيي  كولونيااس

لنشيسط  " ب  ابي   –وين دون أي ت يييز  –للبياس ، ب ابل للضرل  للعام للفسضسي، ولعت ر للث ان يعا 

 ".تسضع حسل زق   للط ق  للعايل  

 

زو ل لسمبيي  سزغ عيين خييح للضييرل  للبياسيي ،   دا عاا، وفيي  مييال لل ييؤت رةن لل شيياز لليه ييا أعييال    

وفي  ع يازلر بالغي  . 1111للسضع للذي دش ته لل سزة للروسي  ف  عام  قرا ةنصحيح بوروزة  وطسلب 

سيتستب علي يا، ، )....(  ول أنصت ا لل  للتطابار للت  س ق أن ت اولت لألير بال قاش: " قائل   أكد تلل الل  
هل ترلنا نعيئ، حقا، ف  للب   للتي  تعير  فيهيا لل يسزة : زأس ا بين أة ة ا ونتباءل  أن ن بك ،ف  للاقيق 

ال  ولكين ة ي و أن( ……)  نكيم تقيرأون ةسيييا في  للصياف أن ياء لل يسزة.( …)؟  للروسي  للتألق وللإلفير
 ن أياي ييا لل ييسزة للروسييي ، ولبييس  نكييسن أشيي ه ( ……)  تبيي عسن بهييا عيييسن لكييم تييرون بهييا، وال أولن

" نتعلم ي ها شيةا  لم بالا ير  ن نان
23
ن. 

 

يين ت ةي  للاي ةث عين للضيرل  للبياسي   موزانلوكسمبومغوبع  ع ة أسابيع ين هذل لل ؤت ر عادر     

(  .ص – تقصيي  للضييرل  للبياسيي )  ي ييذ  ييين لييي  بال عييي ، مييان ة إليير لليي  هييذ  للسسيييل "  : قائليي  

لل روليتيازي وللشيترلم ، شييةا فازغيا يين أي ياتيس ، ويين أيرل غرة ا عل  للصرل  للط ق   ابإعت ازه
يعييا، بييأن للضييرل  للعييام لييي  ياتييس  فازغييا، بييل قطعيي  حييي  ييين  .…ولليييسم، نايي . للتييسلء ي اقشييته

 " ف ن للذي أد  لل  هذل للنقال  لل فاتئ ؟  نه لل سزة للروسي . لل عرم 
24
 . 

 

ة ز  سال   ف  للضرل  للبياس  للج اهيري خطرلللذي ةر ف  لل سقف مغوموزانلوكسمبلق  زأر     

علي   دشان ولل رتسل ةي  للي رةاليي ،  إلستساح اعلي   للط ق  للعايل ، وةج رها ، في  للإليرو  للج ةي ة،

 خبتعدناللل روليتازةا للروسي   وض أن  ن بي ن ،فف  للع ة  ين ت خالتها. حسل هذ  للقواةا سجسال نحسدا ن للفسز

ل انييا ميذلك، أبرله ي  ف   اتمت قتصادة  لل سزة للروسي  لال امهدافع ال لألل ان، وأن م يرلف عن وضع لل

للارميي  للع الييي   إلقنااسعزغ سزو ل لسمبيي    حااسوالتغييير أن . وأن هييذل ةتعلييق بطرلئييق للكفييا  للروسييي 

قابي ، ومذلك لل لألزستقرلطي  يقاوي  ش ة ة، وباألخص ين طر   لدي للتجرب  للروسي   ب همي  لألل اني 

للتيي  لاقييت بالنتها ةيي  فيي   اله خماا وزغييم . البرلمسنياا ييين طيير  لل شييطاء للاييزبين لل صييابين بعيي و  

في   المنعدادSPD ييؤت ر  انتها فعل  سي يل لل  يال  .ف  لل هاة  إنتصرتللارم  للع الي  لألل اني   ال أنها 

ستبالم للاز  لل قابيار ا اهيري، بحل قوي  للضرل  للج خستهدف، وللذي مان 1116ف  عام   سنهسخ 

ةعت ي  علي   صياز بصي د للضيرل  للج ياهيري الداراموليك بشيكل صياز  في  حقيقي  أن  واجل . للع الي 

ف ين طرفهم باألصل  وا د  هذل لل ؤت ر قيام   فسمقستوين  .للقادة لل قابين للنتها ةن، وللذي مان يرفسضا

. فيه قرلز لل ؤت ر للعام للبابق هست   عاصف دلم ألم ر ساع ، بإلقاء خطا (ليجيا)نذلك آللزعيم لل قاب  

ة يي و أنييه لييي  ليي ةك أةيي  فكييرة عيين ولقييع أن للارميي  : " قائليي   موزانلوكساامبومغعليييه  مدتوعليي  للفييسز 
"  ول ر أبان لل وال...... لل قابي  للروسي  للقسة ، يا ه  سس   ب   لل سزة 

25
. 

لشيعاز للضيرل  للبياسي  للك يير  المناسوننحتي  عياد  1111ف  عام  وب جرد هزة   لل سزة للروسي     

 دالا للقس  لليذي ميان سيائ ل  اوازنوب تيج  . أطروحاتهم للبابق "  صواب" لل  للا ةث يج دل، يؤم ةن 

ل للبييتاز عيين هييذ  للقوييي  آلل قابييار ودلخييل للشييترلمي  لل ة قرلطييي  لألل انييي   سييال   وأ حياا نييذلك، أاسيي  
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 .نف  لل ص ز للبابق ونف  للصفا  



ماوتبييك  دوزل م يييرل فيي  هييذ   ومييان لكييازل".   تحاافنالتااسمخخ" لبياسيي  للج يياهيري لليي  للضييرل  ل

 .    للع لي 

 

ظييرو  يالئ يي  خلييق ييين أتييل  مغوموزانلوكساامب للييذي خاضييته كفييا  ن هييذ  لل الحإلييار ت ييين أن لل    

حييث  1118  عيام قتصيادة   ال فيللشيكالي  لل دولا ناع اول ط يع  سياسي ،  مان لطرةق  نشاط لل روليتازةا

لـ  ف  للقتصاد للبياس  وللتازةخ للقتصادي ف  لل  زس  للازبي  لل رمزة   حسضراتقايت ع  ها بإلقاء 

SPD 
26
ص لز يااضرلتها ف  متي يار ثيم  عي لدها في  متيا  بلغيار يتتلفي ، غيير أن لزو ل  أمادتوق   .

ة كين قرلئتيه "  د ا ن ا ناإلقتصاسدنالسيسسا  د" فالاظ للبيئ للذي ولتهه يصير . ولك لم ةتم أث اء حياتها

 أص قائها ين لل ع لل   مغوموزانلوكسمبف  للع ة  ين زسائل 
27
عل  بع  أتيزلء هيذل  العثومق  تم ف. 

 .1111للع ل ف  للشق  للت   عتاق لت فيها ف  عام 

لييت هييذل للع ييل1117يااضييرلتها تلييك قيي  ولتتهييا عييام  نشااروة يي و أن فكييرة      لليي  يييا بعيي   ، غييير أنهييا أت 

موزانصياغت  1111ن–ن1111ففي  خيالل سي ت  ".  ااراك نمأ نالماس "  نتهائها يين وضيع ع لهيا لألهيم 

 :لل تطح لألول  ل ااضرلتها، بهذل للص د، م ا ةل   لوكسمبومغ

 يا هس لالقتصاد للبياس  ؟ .7

 ع اصر لتازةخ لقتصادي  .2

 للطابع للتت اع  للع ل . 

 كل لل لكي  باعت ازها للقوي  لألهم للتازةخ للقتصادييلكي  وسائل للنتاج وتغيرلر ش . 

  لل شاعي  لل  لئي. 

 ع اصر لتازةخ  قتصادي  .3

  ع   للشعس  لل  لئي " لل ا ود " تقبيم للع ل و للتتطيح. 

 دول لألنكا. 

   للتقبي ار للتت اعي  ف  لله. 

 للجزلئر. 

 زوسيا ويصائرها. 

 شعس  للشرق لألوسح. 

. للعالقييار للقتصييادة  فيي  زويييا للق ة يي . مرةتييا، أثي ييا. ةيي للنتقييال لليي  للع سد -

 . نهياز للع سدة 

للاييرو  (. وللرأسيي ال ) للسييتغالل للقطيياع  .  ن  يياق للعالقييار للقطاعييي  -

 .للفالحي  وط يعتها

  ي ة   للقرون للسسط. 

 . لل زلعار للط قي  ف  لل  ن. نشسء لل  ن ف  للقرون للسسط  -

 و للنباني  وعصر لل ه. 

 لل  ن للةطالي  و نهيازها -

  نتاج للذهب .4

  للنتقال لل  للع ل  للذه ي  ف   نكلترل، لل انيا وبل لن أخر. 

 نتاج للذهب وللفو  ف  للعصسز للق ة   وللعصر للسسيح . 

 متشا  للفو  وللذهب ف  للعصر للا ةث . 

  نومذلك حاليا ف  ع ة بل ل 7599 – 7453 نتاج للفو  وللذهب ف  للفترة. 

 " للرأس ال" للجزء لل ان  ين  .9

                                                 
26
 : Rosa Luxemburg. Ihr Wirken in der A.Laschitza , G.Radczun:  للم خدن انالتفسصي نحو نهذهنالندط نقسمنن

211-, Berlin 1971, s 201deutschen Arbeiterbewegung 
 (.  لل سل  ة باللغ) 7591ولزشس  ،8-1،نالمجلدخانزسائل لل  ليسن تيشكس ،غموزانلوكسمبر 27



 دوزلن زأس لل ال 

 . فترةلل وزلن -

 . زأس لل ال لل ابت وزأس لل ال لل تغير -

 .يع ل فائ  للقي   للب سي -

  دوزلن زأس لل ال للتت اع  للت ال. 

 .شروط تطابق لألنتاج وللستهالك، أي شروط وتسد للرأس ال للتت اع  -

 .س ال يتطح  عادة للنتاج لل جت ع للرأ -

 .عن طرةق للكسلزث فقح" لل تطح " تاقيق هذل   -

نزعيييار للنتييياج للرأسييي ال  وميييذلك للقييي زة للسيييتهالمي  لل جت يييع م صييي ز  -

 .لأل يار

 .لأل يار .9

 تازةخ لأل يار. 

 7159 – 7179لأل يار خالل للفترة  -

" ة  ييل لألسياس لييـ  7151 – 7113عي م وتييسد أ يي  فيي  لل انييا خييالل للفتيرة  -

 ( . .صنب   لل  برنشتاةن ) لل رنشتاة ي  " ف نإلرة  للتكيي

 وأس ابه للفعلي  7159للتطسز للك ير بع  عام  -

 .7591و  7599لأل يار ف   -

 تازةخ نإلرةار لأل يار. 

 .ثالث  تفبيرلر ألس ا  لأل يار: أوةن، يال سس، سيب سن ي  -

 .حل للقوي  ين طر  يازم  -

 .للتفبيرلر لل رتسل ة  لل عاصرة لأل يار -

 –نبيي   لليي  سييسي ازر ) بازلنسفبييك  وط عتهييا للبييسي ازتي   -تستييان  نإلرةيي  -

 (.ي.ص

 " للرأس ال" للجزء لل الث ين  .1

 يعلسيار عاي  حسل للجزء لل الث. 

 للربح 

 للربح لل تسسح وسعر للنتاج -

 .ه سط يع ل للربح وطرق  ةقافه -

  للقي   فائ  تس ةع 

 .للربح للتجازي ووظيفته -

 .للتكاليف للتجازة  -

 .للتجازي ويع لهللربح  -

 .شغيل  للتجازة وأزباحهم -

 .للرأس ال للقرلض  ووظيفته -

 .تسهر للفائ ة -

 .للفائ ة وزبح للص اع  -

 .يبتس  يع ل للفائ ة -

 .للتازةخ يا ق ل للرأس ال  للفائ ة -

 . بابب للتصسزلر لل رتسل ة  ولل ازمبي ( لألز ) للرةع للعقازي  -

 .لل طلقللتفبيرلر لل رتسل ة  ولل ازمبي  للرةع  -

 .للرةع للتفاضل  -

 تازةخ للقتصاد للبياس  .1



   (.للتجازة )لل  زس  لل ازم تلي 

  للفيزةسقرلط مرد فعل عل  لل ازم تلي. 

   (.ساي وسيب سن ي: س يث، يال سس، زةكازدو وتاليذتهم ) للقتصاد للكالسيك 

   (.ليبت) لل  زس  للرويانتيكي 

  لل  زس  للتازةتي. 

  شترلمي  لل قاع . 

 زس  للذلتي  لل  باوة لل  . 

 لل إلام لل  ك  .5

 نإلام لألسهم 

 . ن  اق لل  سك لل باه   ف   ةطاليا، هسل  ل وبل لن أخر  -

 . ن  اق وتطسز نإلام لل باه   ف   نكلترل، فرنبا وأل انيا -

 .للشرمار لل باه   زله ا -

 .يااوالر للو ح للاقسق  -

 .حل للشرم  لل باه   -

 لل  سك 

 .كللسظائف لألولي  لل  س -

 .يؤسبار لل إلام للئت ان  -

 . أنسل  لل  سك -

 .،  دلزتها وي ادئ نشاطهاب سك للص لز -

 .ب سك للص لز ولل ول ، حص  لل ول  ف  لألزبا  -

 .أهم لل  سك للتجازة  ف  لل انيا -

 للكازتل وحرم  للتروستار .79

 أس ا  للحتكاز. 

  وضع للحتكاز ف  لل انيا وبل لن أخر. 

 أشكال للحتكاز. 

  ي ع للحتكاز وللتروستار ف  للسالةار لل تا ةقانسن. 

 تأثير للحتكازلر عل  تذبذبار لألسعاز ولأل يار. 

 للصرل  دلخل لألحتكازلر. 

 لألسعاز للحتكازة  و تجاهاتها. 

 نع لم للحتكاز للتام . 

 م للفسض للحتكازلر تعاظ. 

 تاا  ت وةل للحتكاز  

  لل تعازض  يقازبار يتتلف  ب تيج  لل صالح للرأس الي. 

 للكازتالر ووضع للع ال . 

 

للار  للعال ي  لألول  دفع زو ل لسمب  سزغ يرة ثاني  لل  للتأتيل، حيث تابعت للع ل  إندالعغير أن     

ولكن ة  و أن للع ل لم ةكت ل أبي ل،  و ةقيسل . 7571 – 7979بع  ولك أث اء  قايتها ف  للبجن خالل للفترة 

يين سيج ها في   (دختا )أن ث ي  زسيال  بع تهيا للي  لل اشير  موزانلوكسامبرغعين ، في  متابيه (بو ن رولي )

 :، تت ر  فيها أن لل شرو  لألصل  للكتا ، ةوم للفصسل للتالي  7579ت س   21برلين ف  

 ياهس للقتصاد للبياس  ؟ .7

 .للع ل للتت اع  .2

 .لل جت ع للشيسع  لل  لئ : ع اصر لتازةخ  قتصادي  .3



 .قطاع لل إلام للقتصادي لل .4

 .لل  ة   للقروسطي ، ولل  غلقار للارفي  .9

 .للنتاج للبلع  .9

 .للع ل لل أتسز .1

 .للربح للرأس ال  .1

 .لأل ي  .5

 . تجاهار للتطسز للرأس ال  .79

 

وبييين لل تطييح لألخييير للييذي  1111و  1111بييين لل تطييح لل سضييس  فيي  عيياي   الفاار وةالحييظ ه ييا     

لط ييع، أيييا لتيياهزةن  الفصااحنناموالن، مييان 1116فيي  صيييف . وضييعته زو ل لسمبيي  رغ أث يياء سييج ها

ويييع هييذل ال ةع يير لل ييرء ييين بييين يييا ترمتييه زو ل  ال عليي  . للفصييسل لل اقييي  فكانييت ع ييازة عيين يبييسدلر

فصيسل  سات للكتيا   الشك نالنهاسئ وعل  هذل ضم . امو نوالثسلثنوالسسد نوالسسب نوالعسشر: للفصسل 

ال تكتف ، ف  ع لها هذل، بتلتييص وت بييح نإلرةي  ييازم   كسمبرغموزانلووين لل في  للتذمير بأن . فقح

لالقتصاد للبياس ، ق يل أن   سهي نوغرضلل  هج لل ازمب  به   تا ة   اطبيقلل   انصرفللعل ي ، بل 

 تجاهار تطسز لل جت ع للا ةث  دماس تصل لل  
28
.              

 

يييا هييس : للتقلييي ي  بطاار نالسااؤا "  السيسساا ن دد اا نلإلقتصااسد"ن:نكتسبهااسنزو ل لسمبيي  رغ ابتاادأتنننن
س ؟ وف  يبعاها لالتاب  عل  هذل للبؤلل، لالقتصاد للبياس  لل ؤلف  يا ةقاز  زبع هذل للع يل، باولي   كر 

للجسهرةي  بيين  الفروقاستلكشف  ي ها لعر  للع ة  ين للقواةا لل إلرة  لل ه  ، ف  يااول  تهودانكبيرة

قايييت زو ل ب  اقشيي  طائفيي  ييين   اارضن متاا وفيي  . لل رتييسل ي لهييذل للعلييمللت يياول لل ازمبيي  وللت يياول 

للت  ت ت   للي  يي لزس يتتلفي ، ويين بي هيا لل  زسي  للتازةتيي  للتي  زأ  ي إلروهيا للك ياز في   التعسمخف

وةع ي  وليك أن ".  للعلم للذي ةي زس لالقتصياد للقيسي ..... علم لالقتصاد للقسي  " لالقتصاد للبياس  بأنه 

ل  هذ  لل  زس ، وغيرهم ين لالقتصادةين لل رتسل ةين لألل ان أعازول لالهت يام لألم ير في  يسضيس  ي  

 افسايرعليم لالقتصياد   هما وبابيب هيؤالء، تكيسن ". لالقتصياد للقيسي   -للطابع للقيسي   " لبااثهم لل  

. للقسييي  الثدس استولالقتصيادلر  السانانالمشاترك عين  والبحاثللتصائص للقسيي  للع ليار لالقتصادة ، 

للت يادل للي ول  ولكي هم حصيرو  فقيح في   اطاوموه ا ال ب  يين للشيازة بيأن هيؤالء لخيذول ب إلير للعت ياز 

 .للتايي  –بين لل ل لن لل ل لن للص اعي  ولل ل لن للززلعي   التبسد عل   والت كيدللفائ ،  استجحب

 

هيل ةستي  حقيا ييا "  :قسلييه ساؤا زغ يين سبي  لسم انطلد يع هذ  لالفكاز وللطروحار،  سجسلهسوف     
ةب   باالقتصاد للقسي ؟ هل تقيم لل ل لن لل تتلف  لقتصادر ي فصل  عن بعوها لل ع  أم أن لها صيالر 

 " يترلبط 
29
لالطروح  للبيابق  للتي  زغ سلسمب  زو ل  م   وفي ا ةتعلق بطابع للرولبح لالقتصادة ، . 

عل  أن ه اك للك ير ين لل ل لن تاصل علي   واكدتللفسلئ ،  ستجحباتطسز للت ادل لل ول  ف   الت ل 

 قييم أم ير ي يا تصي ز للي  للتيازج
30
 ن تصي ةر زأس لل يال ال ةهي   فقيح للاصيسل علي  للبيلع للتي  ال  .

لالقتصادلر للقسيي  لألوزبيي  " وظائف أهم ين ولك بك ير حيث  خؤد إنهنةبتطيع لل ل  لل ع    نتاتها بل 
 " ها للطسل  لل  يتتلف شعس  وبل لن للعالم به   خ قها بش ك  قسةي  يين لالسيتغالل للرأسي ال ت ت  لةادة

31
، وتشييكل الساايس نالخااسمت نلح برخسلياا زغ وبشييكل ولضييح سفيي  هييذل لالطيياز عرضييت زو ل لسمبيي  . 

بياس  بيل هس يسضس  لالقتصاد لل"  االقتصسدنالدو  " وبال ب   لها لم ةكن . لالقتصاد للرأس ال  للعال  

هذ  للتعرةيف البي  يين لعيازة   غ ىولفهم . ، للذي ةتعين باث لتجاهاته وزولبطه لل عق ةاالقتصسدنالعسلم 

. زغ مان شي ة  لالزت ياط ب  ازسي  لل ويال للط قي  لل يسزيسللنت ا  لل  أن لل شاط لل إلري لرو ل لسمب  

                                                 
 . 9 – 9، ص 7519؟ دلز  بن خل ون، بيرور يا هس للقتصاد للبياس ، موزانلوكسمبومغقازن لل ق ي  للت  مت ها  برلهيم للعرة  لكتا   28
29
 (.باللغ  لل سل  ة ) 29، ص 7595ولزشس . يق ي  للقتصاد للبياس ، موزانلوكسمبومغ 
30
 . 49لل ص ز للبابق، ص 
31
 .49ص  لل ص ز للبابق، 



لل  ياطق  اقتساس فالصيرل  يين لتيل يكيان للصي لزة،  التنسق استنالخسمتيا ف  ي ل هيذ  للإليرو  لحتليت 

عل  ي ياطق لل فيسو، مانيت  واالستحواعلرأس لل ال لل ص ز،  ا   نطشرو ضمسنللكسلسنيالي ، وين لتل 

 .لل عالم لل  يزة لتلك للاق  

 

زو ل لسمب  سزغ تازةخ تطسز لل شياع  لل  لئيي ،  استعرضين هذل للع ل  الفصليانالثسن نوالثسلثف      

وعليي  لسيياس تاليييل للاقييائق للتازةتييي  . اغ  فه هييا لهييذ  للقويياةا لليي  يييادة تازةتييي  ثرةيي وتبييت   فيي  صييي

قسلييه أن  اساتنتستس، .... "  دد ا " ، وس شيير ليه الحقيا "   دد  نلإلقتصسدنالسيسس "نيؤلف   استخلص 

ن سدخااا ن بساااط نو بتذلااا " للسسيييح للجغرلفييي  ت  يييل   عياااسملل جت عيييار لسيييت ادلف للييي   اصااانيفيااولييي  

 "  حقستناالنتس ناالتتمس ي نه نالت نادرمنشاك ناالنتاس نالمهايمان ا نشاعبن عايا........
32
وال تكتفي  . 

أييا في  ع ليي  .....لالنتياج هيس لللاإلي  لالولي  ولالهيم للايياة لالقتصيادة  لل جت يع" قائلي   ا ايفبذلك بل 
نان ه ا أيام للعالق  لالتت اعيي  .....تاجلالنتاج فالعايل لل قرز هس للعالق  لل اشة  بين للشغيل  ووسائل لالن

 " بين قسة للع ل لل شري  ووسائل لالنتاج
33
 . 

فتعر  زو ل لسمب  سزغ بسضس  نإلرة  للنتاج للبيلع  ولالسيتغالل  الفصليانالراب نوالخس مأيا ف  

 .للرأس ال  لل ازمبي 

         

لشييكاليار للقتصيياد للبياسيي   ومغ أباارزن نسصاارنالفهاا ناللوكساامبللعيير  للبييابق بصييياغ   خساام نننن

 :نذلك  موزانلوكسمبومغوميف فه ته 

 و أن مافي  لفي   نظروفنهيمن ناإلقتصسدنالطبيع نل ناكانهنسكنأخ نقوانيانإقتصسدخ ن  ،

للرولبح وللعالقار للبيائ ة ه يا، ولألسي ا  ولل تيائج لل رت طي  بهيا ولل اتجي  ع هيا، للع يل 

ولهييذل فييإن . ييين للسضييس ، بييل عازةيي  فيي  وضييسحها ونتائجييه، مانييت عليي  دزتيي  بالغيي 

للتلفييي  /لألزضييي  احدخاادنوكشاافلألبايياث للعل ييي  لل جييرلة ه ييا بإيكانهييا أن تبيياع  فيي  

اإلنتاس نغير أن لألير يتتلف ت ايا ف  ظيرو  . للتازةتي  وسيروزة تطسز تلك للعالقار

ة للعالقييار يييا ق ييل ه ييا للطييابع لل تطيح لل شيياطار لل  يييز خختفاا ،  و الرأساامسل  السالع 

للقتصيياد  نبثااقا. للفسضيي  للصيييغ  لل  يييزة لبييلط  زأس لل ييال امثاا للرأسيي الي ، م ييا 

،  ون،  بإعت ييياز  ولحييي ل يييين أهيييم أسيييلا  لل رتسل ةييي  فييي  صيييرلعها ييييع ه يييا للبياسييي 

الفكاارنغيير أن . وبفويل وليك فييإن هيذ  للط قي  مانيت ولعييي  لي وزها للتايسةل . للقطاعيي 

عليي   الدااسئ لييم ةييت كن ييين تأدةيي  دوز  حتيي  لل هاةيي ، ولييك لليي وز  واز اإلقتصااسد نالبرتاا

ليي  فقيح قيسلنين  ن  ياق وتطيسز للرأسي الي ، ولكين ميذلك  نهيازهيا،  و أن ه ياك  اكتشسف

 إكتشافبهيذ  لل ه ي ،  و   سمكمولهذل فق  قام . ولضح بين للعل   وللة ةسلست  اعسمض

فيي  نهاةيي   ،ا لل إلييام للرأسيي ال ، وللتيي  تقييسدتلييك للقييسلنين للقتصييادة  للتيي  ةقييسم عليهيي

أن  تبا  للفسضي  ةهي د أسي  لل جت يع وةتبي ب " لل  لنهياز هذل لل إلام، حيث  ،لل طا 
"  مذلك بالع ة  ين للكسلزث للقتصادة  وللبياسي 

34
 . 

  للرأسيي الي  للشييروط لألساسييي  لإلهييسز لل جت ييع لل شييري وتييؤين للتقيي م  اخلااقوطال ييا

.  يتييرة تازةتييي  يايي دة، فإنهييا ة كيين أن تإلهيير ه ييا موييروزة يسضييسعللقتصييادي فيي  ف

وعلي  . للي   نهيازهيا خؤد الب  أن تتطسز، وهذل للتطسز  آخرأي نإلام  ولك ها ي لها ي ل 

علي  صيعي  لآللي  لالنشياز  ابتطلعهي  للرأس الي للتشكيل  متسزاعك  للتشكيالر لألخر ، 

ت ةرة باالنت ا  وقسليهيا   فسمق ث   . للبابق  لهللتشكيالر  وابتحع ،ع سم للكرة لألزضي 

أنه ودلخل مل بلي  صي اع  ةيزةح للنتياج للرأسي ال ، وبشيكل دلئيم، للنتياج للبيلع  غيير 

وع ير  -للتطسز للفعل  للرأس الي  بأن هيذل للي  ح قيام  خسج ولكن ب قابل ولك . للرأس ال 

لل  " لل تتلف  " يتتلف لل ل لن    ب –للتجازة للتازتي  وللغزولر للكسلسنيالي   وغيرها
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هيذل للتسسيع لل ا يسم لبييطرة زأس لل يال،  ما قوق  . لالقتصاد للرأس ال  للعال   دائرة

أخير   وبلتارةشيعس  بأم لهيا،  ااد يرللبسق للعال يي  وللقتصياد للي ول ،  إنبثس ومذلك 

لر أه ي  م يرة تطسز لالقتصاد للعال   ظسلهر أخر  و ارا قوين ته  ثاني  . وته يشها

رة وبعي  . لتطسز للقتصاد للرأس ال  ولتيه للبيكان لل الييين  إتتاذابففي  لل لي لن لل بيتع  

لل  دلئرة للت ادل للبلع  أوال، وللستيالء عل  وسائل  نتاتهم ثانيا، تايل لل رحلي  لل ال ي  

ولل ت  ل  بإلهسز للنتاج للرأس ال  ف  هذ  لل ل لن 
35

  . 

 بدوننأننختوس ندائمسنوبإستمرامنوبادوننإندطاسعنأننخستمرنرأسمسل إلنتس ناللالنخمكان ،

لليربح،  احدياقولكن ةتعين عل  زأس لل ال . وق زة هذل للنتاج وبهذل للتجا  ال ح ود لها

وفي  يبييعاها لتاقيييق للييربح، تاي  للرأسيي الي  ييين للسييتهالك . علي  لألقييل زباييا يتسسييطا

تتيسل  . ته، وف  مل خطسة، ق زلر سسقي  يا دةللتت اع ، وتتلق ل فبها، ف  للسقت ول

، باييل هييذل ، م ييا قييال يييازم لأل يييار لل وزةيي  ولل تعاق يي ، بإعت ازهييا عاصييف  ي إلفيي 

للااتي   انس ا ومل ا قايت لل لي لن للرأسي الي  بتطيسةر صي اعتها لل اليي ، مل يا . للت اق 

وفي  ميل خطيسة يين . اولليكاني  لتسسيع للنتاج للتي  تصيط م  ب ا ودةي  لألسيسلق نبي ي

تطسزهييا تقتيير  للرأسيي الي  ييين تلييك لللاإليي  للتيي  سيييكسن ييين للصييعب عليهييا للتطييسز 

زو ل لسمبي  سزغ  اساتخل و ست ادل لل  وليك . وللتسسع، وتال لاإل  للت اطؤ يال ولك

إنناسااتنفسعنالسااو نالعسلمياا نخمثاا ن: يايي دل ة كيين عرضييه بإختصيياز م ييا ةليي   إسااتنتستس
وبهذل لل ع ي  فيإن للافياظ علي  للرأسي الي  . سمسل نوالرب نالمرابلنبه حددانلإلنتس نالرأ

 .ة  و غير ي كن، وع  ها تال لاإل   نهيازها

  للعسلئيق  إلزاحا تاهي ة  اساع لكن للرأس الي  ف  ولقع للاال لن تقف يكتسف  لألة ي، بيل

ايل يالهيا، للحتكياز لل  افبي  للايرة للي  للتليف لي خا خ . ولل ا دلر لل شاز لليها أعال 

بالاي   ،بي  ا تقسم للكازتالر وللتروستار بإةقا  ه سط يع ل للربح وي عه ين للنتفا 

لل تسلصييل، وللسييتع از للبياسيي ، وب يياء للبييكك  التساال فيي  حييين ةييؤدي . ييين للنتيياج

غير أن هيذ  للتيرلءلر . لل  تافيز يصط ع للستهالك ،"لل ل لن لل تتلف  "للا ة ة  ف  

تطيسز  خاؤد وال للي  ي يع لأل ييار، للتي   ، سلئ   بيين للنتياج وللسيتهالكال تبتطيع لل

للت اقويار  إحتادا وةقيسد ميل هيذل للي  . ار ت ة ةللبسق للعال ي  لل  تع قها و تتاوها ي ة  

 ،هكيذل. بين للع ل وزأس لل يال يين تهي ، وبيين لل ي لن للرأسي الي  ولتهيا يين تهي  أخير 

م للرأسي ال  وللقيسلنين لل اظ ي  ليه للي  لل يسزة للبياسيي ، للتطسز للفعل  لل إليا خؤد  ، ون

دنالشروطنالمسدخ نبأن  استنت وه  بهذل لل ع   . موزانلوكسمبومغبابب  الرأسمسلي نا ع 
 واإلتتمس ي نلإلقتصسدناإلشتراك 

36
        . 

 

وقي  صياز . رغعاش ونشح ف  للارم  للع الي  ع د م يير يين تالييذة زو ل لسمبي   ،خالل فترة طسةل     

ييذمرلتها،  عن الكشفيااول  أن تتم مان ين لل  كن، عل  ياة  و، . للع ة  ي هم ي اضلين حزبين باز ةن

، غيير أنيه ولسي ا  "  دد ا ناإلقتصاسدنالسيسسا " لألتيزلء لل اقصي  يين  صايسغ  اعاسدوعل  أساس وليك 

 ع ة ة لم ةتم  نجا  ولك
37
ن .

 

 دد ا ن ا ناإلقتصاسدن" شير ولعي ة ييرلر متيا  نا ،  1181وحت  عام  ق،للباب ف  للتااد للبسفيات أيا     
".  ااراك نمأ نالماس " حيسل متيا   النداسشوق  وزد ومير هيذل للكتيا  ول يرلر ع ةي ة أث ياء .  " السيسس 

" نيذلك بيـ  لل  ياسي   ... " يق ي  " وف  لل رحل  لل هائي  لهذل لل قاش، ف  ب لة  لل الثي ار،  ضيف متا  

لل قي   ح ا ويين ت ةي  . ع ةي ةن بياح يننتقياد يين طير  لل تعير ، و" مغي والخسطلنللوكسامبنالنسق
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37
لل  أن للب ب لألهم بإعتقاد ، مان عل  يا ة  و، هس تغير ،نن61،ن صدمنسسبقنصنرو ل لسمب  سزغلل إلرة  لألقتصادة  لنتيفولسك ،نةشير 

 .ين زو ل لسمب  سزغ، وولك ع   ي تصف للعشرة ار ين للقرن للعشرةن وع سم للارم  للشيسعي ، ف  للاز  للشيسع  لألل ان  للرفاقيسقف 



للتي  وتههيا هيذل للكاتيب  اإلنتداسداتمانت  ، فق بأه ي  م يرة نD.Rozenberg) نموزنبير )للذي قام به 

يا ةل   بينهسع ة ة، وين  للع ل لل ذمسز
38
 : 

 .يعل ها لل  يزفسض  للنتاج حيث ، غ نأحسدخ نالجسنبالرأسمسلي نبصيزغ سزو ل لسمب    رض لق  . 7

للتقبيييم للتت يياع    طيياز عيين موزانلوكساامبرغفيي  يااضييرلتها حييسل للقتصيياد للبياسيي  لييم تتييرج . 2

وزلئهيا بيين للع يل للتياص للكاي ي   التنسق استوال  ،في  للبيلع  المتجسادةللت اقويار  ل ناحل للع ل، م ا 

لل  فق ف  للنتاج هس ع ل خاص، و ن للت ادل  ، فإن للع لمغوانلوكسمبموزبابب و. وللع ل للتت اع 

. بيين لل  تجيين ة بيج زلبطي  أو عالقي للت يادل لل يذمسز  م يا أنةعط  للع ل لل يذمسز طابعيه للتت ياع ، 

 . م ي هج للتاليل للتازةت تتبت  ال  فترلض ،  و ه  ال زو ل لسمب  رغ  ن  اق للت ادل موه ا تعر  

ةبي ح لهيا بصيياغ  يسضيسعي   ، م ا أن يفهسم للقي ي  الإشكس نالديم ف  ... "  دد  " يؤلف   ابحثنال. 3

 .لل إلرة  لل ازمبي  لل ق 

زغ ي اشيرة سزو ل لسمبي   ابادأ،   اللل قي  للي  زأسي احاو  دزلسي  ع   تاليل للرأس الي ، فإنه ب الف ين. 4

 .يع مل فسضا  التبسد فقح  اف  لل  أنها تر ت اث أشكال زأس لل ال،  ض  نها ال. قوةنالعم ين 

 فهي . امتاومأساسيي  في  قويي   ألطاس للي  ...... "   دد ا " يؤلفي   خداودخاصي  للشكل   د ن ه  ن . 9

 زغسبابيب زو ل لسمبي   -وللذي هس  للذي ةا دها، والمستوىقي   قسة للع ل، وبين لألتسز  هنسناطسبق

 .عالق  للقس  للط قي  -

لل ؤلفي  ييع  اختلاف... "   دد ا " سم تطسز و  نهياز للرأس الي ، لل   ت ف  لل قطع لألخير في  ف  يفه. 9

 ااد ن، يشيييرة لليي  "تييرلمم زأس لل ييال " حيييث تصييسغ ه ييا لل سضييسع  لألساسييي  لع لهييا لألهييم . يييازم 

نهييياز ل( ت رةيير) تع يير عليي  تعليييل  م ييا أنهييا ال".  طاارفنرسلااث"نالديماا نباادونن ااسئضنإ كسنياا ناحديااقن

 .عن ولك خازج لل إلام ابحثمانت   و أنها، " للقانسن للعام للترلمم " للرأس الي  ف  

 

ت اييا   غاسخررر عين يسقيف ت ةي  ق  ع  ي 7599غير أن للط ع  للروسي  لهذل للع ل وللصادزة ف  عام     

ق  أشاز لل  للجسلنب ، (البتيف)حيث ةالحظ ه ا أن يارز هذ  للط ع ، . لل سقف للبابق لل شاز لليه أعال 

 تتا   خت از لليزين وةعي  ت  ياال وطيي ل ..." "   دد  " هذل، يعت رل أن  موزانلوكسمبومغللةجابي  لع ل 
"  ألم ر ي إلرة للط ق  للعايل  لل سل  ة  ولألل اني  عل  ير للعصسز

39
وط يع  أن يارز هذ  للط ع  مان  .

ولك يه . فيه لل  للجسلنب للهاي  ف  للع يل و ةجابياتيه أشسمأم ر  عت لال ين سابقي ، فق م عرضا يسضسعيا 

ب قابل ولك ظل يت بكا بال سلقف للبسفيتي  للبابق  ف  تقيييم أطروحي  زو ل لسمبي  سزغ بصي د يسضيس  

 .للقتصاد للبياس 

 

فقي  صي زر في  وقيت الحيق، وفي  ظيرو  تازةتيي  يتتلفي   بسللغ نالبولندخ  طبع نلهذانالعم  أو أيا     

للي  أن  اشايريبي سق  ب ق يي  لل اشير "  ...... دد ا ن" للط ع  لـ هذ  فقح ص زر  1111فف  عام . خر أ

يسضيس  للقتصياد للبياسي ، للتي  يين  اناسو أساسي ، يين بي هيا طرةقي   ألطس ننظرخ هذل للع ل ةتو ن 

 ".سيالحإلها ببهسل  " لل ؤم  أن للقازئ 

 

مان ه اك ين قام بالي فا  ع يه بشيكل الفيت لل إلير، ويين ولم ةكن لهذل للع ل خصسيه فقح، بل     

لل عيرو  وأحي  أهيم لل تويلعين  البولند ، لل روفبسز خوزخفنزا سدسك بين هؤالء تع  يباه   

بصي د للنتقيادلر  زا سدساك يالحإليار  أبارزوة كين عير  . ، يه ي  تي لف موزانلوكسمبرغبفكر 

 صسدنالسيسس  دد  ن  ناإلقت:  موزانلوكسمبومغلل سته  لكتا  
40

  : 
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 .، باللغ  لل سل  ة 7515يص ز سابق، يط ع  لل ول  للعل ي ، ولزشس  ،لل إلرة  لالقتصادة  لرو ل لسمب  سزغ، خسننتيفولسك وزد ع   
للكتا  . تس سك . م نتمس  نبسشرافنأ . لل ازمبي  ف  بسل  للبااث حسل للتقالي  لالشترلمي  و. للفكر للفلبف  ولالتت اع : لل ص يأخسو عن 39

 (.باللغ  لل سل  ة )7511ولل عرف ، ولزشس 
40
 والحقا 719، يص ز سابق، للفصل للرلبع، ص غلألفكاز للقتصادة  لرو ل لسمب  سز ،خوزخفنزا سدسك قازن  
 



،  و خمكااانالدااو نأننموزانلوكساامبومغنانسولاا ن وضااوعناإلقتصااسدنالسيسساا نبشااك نغياارندقيااق .7

 أن للقسلنين للقتصادة  ت شح بشيكل عفيسي في  للقتصياد للبيلع ، وخصسصيا لألقتصياد ب عتق ر 

يير عين زؤةي  بيل هيس تع " لل فهسم للت ادل  "  نتس لم ةكن  التنسو غير أن هذل . للبلع  للرأس ال 

 . نذلك عن للقتصاد للشترلم آمانت ي تشرة ف  للارم  للع الي ، يرت ط  بالتصسزلر للبائ ة 

 ن  يياق للت ييادل فيي   اشااكسلي ييين لل احييي  للعل ييي ،   علاا لنهييا عرضييت بشييكل غييير يبيي سق، ولك ييه  .2

م للقتصياد، ليي  للبلع  لل اشئ بين لل  تجين ولل  إل التبسد تأمي ها عل  أن  و. للقتصاد للبلع 

 ورسنياسلألول أنهيا حي در سيابقا أولسةي  للنتياج، . لساببياووليك " يفهيسم للت يادل " له أة  صيل  بيـ 

حيييث خصصييت فصييال مييايال لييذلك هييس ) لتقبيييم للع ييل  الطبيعاا ناإلتتمس ياا تايي ثت يبيي قا عيين 

 " (. المدد  " للفصل لل ان  ين 

لل ت  ليي  بتأمييي ها عليي   موزانلوكساامبومغروحيي  أط صااواب ولقييع تطييسز للرأسيي الي  ولتييه أك اادلقيي   .3

، و ن لليكانيييار للسييتيعابي  للبييسق واحديدااهللنتيياج للرأسيي ال   حستااستبييين  التنسق ااستت يياي  

للتطيسز للالحيق للرأسي الي  صيسل  للت  يؤ لليذي  أكادوين ته  أخير  فقي  . تتواءل بشكل يبت ر

ييا للرأسي الي   للقائلي  بيأنييا أطروحتهيا أ. ميسد وللقائل بأن للرأس الي  تتجه ناس للر موزاصاغته 

 . للت ت تلك  يكانيار يلاسظ  للتطسز، وين للصعب  عت ازها خاطة 

عل  يسضسعتها للقائل  بأنيه سيتال تليك  أك دتمانت عل  صسل  حين  موزانلوكسمبومغة  و أن  .4

 تت اعييي   بخسااسئر وتييسد للرأسيي الي  و سييت رلزها يرتفعييا، يت يي ال رماااللفتييرة للتيي  سيييكسن فيهييا 

ولهذل ة كين للقيسل أنيه ال ةستي  . عال ي  ديسة  للطابع وبن ا ستفاضح لل سلزد،  وبتبذخرعإلي  ، 

للرأسي الي ،  و أمي ر زو ل، وألم ير " نإلرة  للنهياز لألل  " خطأ يا ةب   بـ ...(  المدد  ) ف  

 .ا أن توع ح ل لستسد هذل لل إلاملسح ها ة ك ه( " بالفتح) لين  نتفاض  لل بتغ  " ين يرة، عل  أن 

 

 الدارا اتلل قازبيار لل تتلفي ، أو علي  وتيه لل قي   اوضاي ، في  هيذل للعير  لل ك يف، تلق  سيعي    

أقسل قرلءلر يتتلف  زغيم يعرفتي  . "  ناإلقتصسدنالسيسس ن دد  " لل تتلف  لع ل زو ل لسمب  رغ 

ف  تأمي   تفاقيه أو  ختالفيه ييع ييا طرحتيه  كم سمبأن للج يع ة طلق ين يسلقع يازمبي ، وةبت   لل  

وت ياةن وتهيار  الخاحفوة  و أنه وبيرغم للع ةي  يين لل الحإليار للفرعيي ، فيإن . زو ل ف  ع لها هذل

 ."…  دد  " وميف عرضته زو ل ف    وضوعناإلقتصسدنالسيسس لل إلر ة وز حسل قوي  

 

في يا بعي  بيين هيذل  لنطاسبقد للبياسي ، للقتصيا  وضاوعومييف ت ياوال   اسمكمنوأنجلامل ع  للي      

علي  عاتقه يا   اسمكمنوأنجلاملليذي وضيعه  الهادفمان ...". يق ي " وولك للذي عرضته زو ل ف  

  اسمكمفقي  قيام . يا ودةته وط يعته للنتقالي  وابيسنلل  ح للرأس ال  للنتاج للتت اع ،  بنددةت  ل 

م يا قيام بعي  وليك . لليها لل إلام للرأس ال  خستنداسي  للت  لألس الدس دةبإعت از  اإلنتس نالسلع نبتاليل 

ول   تاليليه للقتصياد .  تجاهار تطسزها وبحثبتاليل عالقار للنتاج وللتس ةع وللت ادل للرأس الي  

يييازم  لألشييكال لل ت يييزة وييكانيزيييار تاقيييق للبيي ن للعاييي  للنتيياج  إكتشاافللبييلع  للرأسيي ال  

نبتطيع للقسل، . للرأس ال ، باعت ازها صيغا ي يزة للنتاج للبلع  بشكل عامللتت اع  ف  للقتصاد 

لل  يز   سمشكس بباألساس بالب ن للعاي  للنتاج للبلع  بشكل عام، بل   هتمس نلم ةكن   سمكم ون، أن 

  وضاا وبشيكل ال ةق ييل للشيك   ااسمكموقي  حي  د . لتليك للبي ن فيي  ظيرو  للنتيياج للبيلع  للرأسيي ال 

 .لل  يزة ل إلام للستغالل للرأس ال  الخصسئ ج للبلع  للتاص وللرأس ال ،  ضاف  لل  للنتا

 

ق  للقتصيادةين ازو ل لسمبي  سزغ، وبي  هادفأن للتا ة لر لل ك ف ، ة كن للقيسل  ين هذ  إنطحقسنننن

كن ول. للذي ترر للشازة لليه سابقا  سمكمنوأنجلمف  للجسهر، عن ه    النخختلف،لل ازمبيين، 

" وع ي يا قي م . ثازهياآضروزة دزلستها وت ييان  ستحث اللرأس الي  شه ر خالل هذ  للفترة تطسزلر 

زغ  سلسمبي   موزاأطروحتهم بص د  ختفياء للفسضي  ولأل ييار في  للرأسي الي ، قاييت " للتارةفيسن 

في   ز استالفوضا نوام: ب ااول  للي فا  عين لل إلرةي  للقتصيادة  لل ازمبيي  بصي د هياتين لل قطتيين 

زو ل لسمب  سزغ ل سضس  للقتصاد للبياس  لم ةكن نات ا  انسو وة كن للقسل،  ون، أن . للرأس الي 



، للتي  ليم نيذلكآعن للترلث لل ازمب  فقح عل  له يي  وليك، بيل ميان يرت طيا بااتي  للارمي  للع اليي  

 .  ، ح ود للتاليل للنتقادي لل إلام للرأس ال ف  حي هتتتط ، 

 

 

 

 

 

 

 

 


