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 1روزا لوكسمبورج

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 مؤيد الدين موسىترجمة: 
 
 
 
 

(.  موسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور على )، ونص مترجم  ؛كسمبورجروزا لوحول  فلسفي شامل  مدخل  

التعديل من منذ تتمة هذه   والتي قد يطرأ عليهاننوه بأن الترجمة هي للنسخة المؤرشفة في الموسوعة، 

على تعاونهم واعتمادهم للترجمة والنشر    الترجمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد

 على مجلة حكمة. 

 

 

 

 
1 Ypi, Lea, "Rosa Luxemburg", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2022 Edition), Edward N. 

Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2022/entries/luxemburg/>. 
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( لوكسمبورج  لكل ورثة  1919- 1871روزا  األكثر أتلقا  "العقل  أحد زمالئها أبهنا  اليت وصفها   ،)
استشهد فرانز ميهرينج يف نويه زيت(   Fröhlich 1940/2010: 153ماركس وإجنلز العلميني" )

إن حياهتا وتعمل تربز يف األساس املزيج    .اتريخ املاركسيةاألصليني ومؤثرين يف  هو أحد أكثر املفكرين  
الفريد الذي جيمع بني حفار الفكر وسالمتنا السياسية، والقدرة النادرة على دمج الرؤية النظرية العميقة  

 والرؤية السياسية احلادة، وتنمية املعرفة اليت تشكل يف الوقت نفسه النشاط املسلح.  

 

لوكسمبورغ اشتهرت إبسهاماهتا يف بعض أهم املناظرات االقتصادية والسياسية اليت شكلت تطور الفكر  و 
االشرتاكي: نقد الرأمسالية وديناميات تراكم رأس املال، تطور العوملة وعالقتها ابالستعمار واإلمربايلية،  

صالح الربملاين، ودور اإلضراابت  حدود تقرير املصري الوطين، وعالقة الثورة ابلدميقراطية، وحتدايت اإل
والنقاابت العمالية يف التنظيم السياسي، واألحزاب السياسية، وانتقاد احلركة النسائية الليربالية، وحتليل  

فقد دافعت عن احلرية، اليت تفهم ابعتبارها شكال من أشكال    العنصرية فيما يتصل ابالستغالل الرأمسايل.
ي، وهو ما ال ميكن حتقيقه إال بشكل كامل يف جمتمع اشرتاكي دميقراطي،  احلكم الذايت الفردي واجلماع 

فقد كانت ال تساهل معها يف انتقاهلا للرأمسالية واالشرتاكية االستبدادية    وأمهلت حياهتا من أجل القضية.
ون على  وهلذا السبب، وبسبب موهتا املأساوية أيضا جزئيا، فقد استوىل املاركسيون الغربي  البريوقراطية.

الدول االشرتاكية   الدولة، واجتذبت  إرثها )وتشوهه(، وكان حريصا على رسم مسار بديل الشرتاكية 
ويف سياق االحندار االنتخايب املستمر   نظريتها يف األزمة الرأمسالية وانتقاد عميق للدميقراطية االجتماعية.

اليمني املتطرف أمام املؤسسات السياسية  لألحزاب الدميقراطية االجتماعية التقليدية، ومع صعود حتدايت  
إبحياء كبري. لوكسمبورج  عمل  متتع  ابألزمات،  املبتالة  لنقد    الليربالية  مهما  مصدرا  يشكل  يزال  وال 

والثورة، ومصدرا   الدميقراطية  للتفكري يف  تطورا  أكثر احملاوالت  العاملي، واحدا من  السياسي  االقتصاد 
 التحرر االشرتاكي خارج احلدود الوطنية.  مستمرا لإلهلام للتأمل يف معىن 

 

https://hekmah.org/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3/
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 احلياة   .1

  مث  بولندا،   شرق   جنوب  يف   اليهودي  املركز  ، Zamoś ćمارس يف    1871  5ولد روزا لوكسمبورج يف  
ا جتار  كانو   الذين   املقرومني   اليهود   من   تقدمية   أسرة   يف   أطفال   مخسة   أصغر   وكانت  . القيصرية  روسيا   احتلته

وكان والدها إلياسز )إدوارد( لوكسمبورج، مثله يف ذلك كمثل أشقائها األكرب، قد تلقى تعليمه    أخشاب.

امرأة جيدة القراءة وفصيلة للغاية تعشقها  ،  nee Löwensteinكانت والدهتا لني لني،    يف أملانيا.
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وبعد مرور عامني   لى أطفاهلا.األدب الكالسيكي، وخاصة األملانية والبولندية، اليت حاولت غرسها ع
تعاقد ]لوكسمبورغ[    ،يف العمر من ثالثة  ، انتقلت األسرة إىل وارسو.1873منذ مولد لوكسمبورج يف عام  

  ويسببها أن ميشي مع طرف للبقية من حياهتا.   ،ورك مرض أي كان ظلما عاملت مبا أن مرض سل
 نفسها القراءة والكتابة.  وكانت قد ارتبت ملدة عام، وهي فرتة تعلمت خالهلا 

 

ففي سن الثالثة عشرة انضمت لوكسمبورج إىل املدرسة الثانوية للبنات يف وارسو، وهي واحدة من مدارس  
النخبة يف البالد اليت يهيمن عليها أبناء املسؤولني الروس، حيث كان استخدام اللغة البولندية حىت بني 

فقد مترد لوكسمبورج على اجلو القمعي يف    ة حمدودة للغاية.الطالب حمظورا وأماكن أطفال األسر اليهودي 
املدرسة، كما استحوذا االهتمام ابألنشطة اليت متارسها اجلماعات الثورية غري القانونية املختلفة اليت تقلد  

وحبلول الوقت الذي انتهت فيه    نفسه ضد كل من القمع الرأمسايل والطابع االستبدادي للحكم الروسي.
، كان "موقفها املتمرد يف التعامل مع السلطات" قد ورد ذكره ابلفعل  1887راسة الثانوية يف عام  من الد

( أداء  الطالب  اليت منحت ألعلى  الذهبية  امليدالية  من  الرمسية وحرمتها  املدرسية  التقارير   Nettlيف 
من الربوليتاراي ومن املرجح أيضا أهنا انضمت خالل هذه الفرتة إىل ما تبقى    [(.17:  2019]   1966

أول حزب اشرتاكي بولندي ويف تلك املرحلة من الفوضى بعد سجن العديد من قادهتا وإعدامهم نتيجة  
  . 1881لإلجراءات القمعية اليت اختذهتا السلطات الروسية عقب اغتيال اتر ألكسندر الثاين يف عام  

وهناك    وهاجرت إىل زيورخ.  1889م ويف مواجهة االعتقال الوشيك، مت هتريبها إىل خارج البالد يف عا
التحقت بكلية الفلسفة، وحتوهلا إىل القانون، وكتبت رسالة الدكتوراه عن "التنمية الصناعية يف بولندا"، 
وحيثما زعمت أن دمج االقتصاد البولندي يف اإلمرباطورية الروسية يعين أن مصاحل الطبقة العاملة البولندية  

رة قضية تقرير املصري الوطين ـ وهو املوقف الذي سوف تظل ملتزمة  سوف تظل قائمة من خالل مناص
ويف زيوريخ، التقى لوكسمبورج أيضا ابلعديد من املاركسيني اآلخرين من دوائر املعارضة    به طيلة حياهتا.

الروسية والبولندية، مبا يف ذلك ليو جوجيسز، شريكها لسنوات عديدة، واملؤسس املشارك للدميقراطية  



7/8/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 5

 

ماعية يف مملكة بولندا، حزب ماركسي يتميز مبعارضته للدعوة إىل استقالل بولندا والتزامها القوي  االجت
 ابلنزعة الدولية الربوليتارية.  

 

فقد انتاب لوكسمبورج، اليت جتاوزت    والسياسي.  األكادمييمتيزت السنوات السويسرية مبزيج من العمل  
الشرتاكي البولندي الرئيسي، فالتزمت بذلك التزاما كامال  عشرين عاما فقط، شنقا يف معركة ضد احلزب ا

ولقد أدارت    مبزيج من القومية التقدمية واملاركسية، وابالعرتاف بلوحة مفاتيح احلزب االشرتاكي الدويل.
مثل   الدولية  االجتماعية  للدميقراطية  الرئيسية  األجهزة  ويف  السياسي  املسرح  على  الصراع  هذا 

Vorwärts  وNeue Zeit،    وأيضا يف اجمللة السياسية اليت حررتSprawa Robotnica  
مبساعدة زواج ومهي من ابن    1898كل هذا يعين أهنا حني انتقلت إىل أملانيا يف عام    ) قضية العمال(.

أحد أصدقائها، وهو مواطن أملاين، كانت معروفة ابلفعل لزعامة أكرب حزب دميقراطي اجتماعي يف العامل،  
فقد ارتفعت بسرعة عرب صفوف احلزب    .1949، مت إطالق أول برانمج عمل يف عام 1949يف عام 

الدميقراطي االجتماعي، ويرجع هذا يف جزء كبري منه إىل تدخالهتا الشديدة االنتقاد يف اجلدال الدائر  
 ين.  حول التغيري الذي هز احلزب إىل جوهره يف سنوات االنتقال من القرن التاسع عشر إىل القرن العشر 

 

، اندلعت الثورة الروسية األوىل، اليت كانت مبثابة "بروفة اللباس" للثورة البلشفية الالحقة  1905يف عام  
  ووجدت احلركة االشرتاكية منقسمة بشدة.   ، يف اجلملة الشهرية اليت حتدث عنها لينني.1917يف عام  

وتو  اثبتة،  انتخابية  مكاسب  االشرتاكية  األحزاب  حققت  الغرب  ابلسلطة  ويف  اعرتافا  سطحيا  حرت 
والتكتيكات. تتعلق ابملبدأ  انقسمت بشدة يف مسائل  لكنها  الثانية،  الدولية  للمنظمة  ويف   األخالقية 

روسيا مل يكن هناك نظري مباشر للمناقشة حول اإلصالح يف مقابل الثورة: فقد عمل االشرتاكيون حتت  
اليت اندلعت بعد    1905إن ثورة    ظيم احلزب.األرض وانقسموا يف األساس على مسائل العضوية وتن

عقود من الفقر املدقع، وسلسلة من اهلزائم اليت مين هبا الروس يف احلرب الروسية الياابنية، واالخضاع  
الضرابت   لعدة سنوات من  تراكمية  نتيجة  ما كانت  بقدر  واحدا  مل تكن حداث  االستبدادي،  للعنف 



7/8/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 6

 

ملظاهرات اليت أجربت املاركسيني على وضع مسألة التنظيم احلزيب  اجلماعية، واالضطراابت احلدودية، وا 
أما لوكسمبورج، اليت أفرج عنها مؤخرا بعد بضعة أشهر من سجنها يف زويكاو بتهمة    يف حمور مناقشاهتم.

فقد نشرت العديد من التدخالت    تقويض سلطة اإلمرباطور األملاين، فقد اتبعت األحداث عن كثب.
ا مع لينني حول دور اجلماهري واحلزب يف الظروف الثورية، وحاولت إقناع زمالئها يف  اليت انقشت فيه

العمال أيضا يف   الدميقراطي االجتماعي بتبين اإلضراب اجلماعي كسالح سياسي لدفع قضية  احلزب 
، هربت نفسها على منت قطار عسكري إىل اجلزء الروسي من  1905ويف كانون األول/ديسمرب  أملانيا.

ندا، وحاولت الوصول إىل وارسو، حيث تعايش األحكام العرفية مع إضراب عام، الستئناف عملها  بول
ويف غضون عام اعتقلت تلك الرئيسة من جديد، مث    يف إاثرة الشغب مع صفوف العمال البولنديني.

  رسو. اقتصرت أوال على سجن للشرطة يف مبىن بلدية وارسو، مث انتقلت بسبب سوء صحتها إىل قلعة وا
فقد أمضت هناك بضعة أشهر إىل أن أطلق سراحها يف أعقاب وساطة أسرهتا ودفع الكفالة، ومسعتها  
ابعتبارها واحدة من أبرز الناشطني يف احلزب الدميقراطي االجتماعي األملاين. وبعد إطالق سراحها من  

و  وكتبت  لينني  التقت  فنلندا، حيث  مث  بطرسربغ  إىل سانت  ذهبت  مباشرة  أشهر  السجن  من  احدة 
  . 1905كراسيها: "اإلضراب اجلماعي، واحلزب، والنقاابت"، وهو ما يعكس الدروس املستفادة من ثورة  

وتذهب القصة إىل أهنا عندما عرضت هذه األفكار على مؤمتر حزب احلزب الدميقراطي االشرتاكي جلينا  
ا كان يستمع إىل مناقشة  أغسطس/ آب بيل أحد مؤسسي احلزب ولقد أمزح قائال: "بينم 1905عام 

حتمل قدرا كبريا من الدماء والثورة، ظل يرقص أحياان على أحذييت لكي يرى ما إذا كانت هذه األحذية  
 [(.  310:  2019] 1966ال اتخلوض يف الدماء ابلفعل" )نتل 

 

كما عرفت الصحافة الليربالية يف عملها  ، اخنرطت "روزا دموية"  1907وعند عودهتا إىل أملانيا يف عام  
ترتيب أعضاء   االقتصاد" و"عاصمة ماركس"  تعلمت "مقدمة إىل  كمعلمة يف مدرسة احلزب، حيث 
إىل   استنادا  عنها  تصدر  اليت  االقتصاد"  "مقدمة  أن  والواقع  ورتبهم.  االجتماعي  الدميقراطي  احلزب 

بالد، ولكن "تراكم رأس املال"، الذي نشر يف عام  مالحظات احملاضرة ال تظل ابقية إال يف أجزاء من ال
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ويف الوقت نفسه،   ، يعد واحدا من أهم األعمال النظرية اليت نشأت عن العمل الدويل الثاين. 1913
استمر موقفها السياسي يف التطور يف اجتاه معاكس لقيادة احلزب الدميقراطي االجتماعي، والواقع أن  

شاريع االستعمارية اليت خاها القيصر فيلهلم الثاين يف املغرب جعلها تدرك  عزوفها املتزايد عن إدانة امل
بوضوح املخاطر املرتتبة على حتريك املشاعر القومية لزايدة الدعم حلرب حمتملة، واملواقف املراوغة من قبل  

حلزب الربملاين  ويف حني أصبح ا  وشعرت بعزلة متزايدة.  زمالئها يف التعامل مع النزعة العسكرية املتصاعدة.
الصراعات   أمهية  إىل  الدعوة  إىل  فقد كتب  واالقرتاع،  الضرائب  املناقشات حول إصالح  متشابكا يف 

وقد قوبلت مقرتحاهتا بعداء حىت    اجلماعية، وإاثرة الدميقراطية، واستشهاد الربوليتاراي ابلسلطة السياسية.
 حلزب الرئيسي نشر عملها. من احللفاء السابقني مثل كارل كوتسكي، ورفضت منشورات ا

 

عام   يف  االنفصال  جاء  الدميقراطي    1914مث  احلزب  وصوت  األوىل  العاملية  احلرب  اندلعت  عندما 
االجتماعي لصاحل اعتمادات احلرب، فتبىن األمر الواقع القومية الفجة على حساب الوعد بني القوميني  

واآلن يقتل العمال   النظر عن احلدود الوطنية. الذي يدعو إىل االهتمام ابلطبقة العاملة ابلكامل بصرف 
وإىل جانب فرانز    الذين احتدون ذات يوم ضد الرأمساليني بعضهم البعض على احلدود حتت أعالم خمتلفة. 

ميهرينج، كالرا زيتكني، وكارل ليبكنيشت، النائب احلزب الدميقراطي االجتماعي الوحيد يف الراخيستاج  
حىت النهاية، أسست لوكسمبورج جمموعة سباراتكوس ــ اليت كانت يف    الذي عارض اعتمادات احلرب

  Unabhängige Sozialdematikrischeالبداية جزءا من احلزب الدميقراطي االجتماعي )
Partei Deutschlands  )  ــ االجتماعي  الدميقراطي  احلزب  من  للحرب  مناهض  منشق  فصيل 

ة بعد املوت الدولية، وهو املنشور املشرتك الذي انزعج من  والذي كان معروفا أيضا ابسم اجملموعة الدولي
وبعد فرتة وجيزة سجن    أجل إهناء احلرب وتطوير الكفاح الطبقي العامل ضد الرأمسالية على أساس دويل.

فخلف القضبان كتبت "أزمة الدميقراطية االجتماعية" اليت عرفت    لوكسمبورج وأفرج عنه مث أعيد سجنه.
بسبب اسم جونيوس املستعار الذي ظهر   Juniusbrochüreنشور جونيوس أو على حنو أفضل مب

وكان ذلك مبثابة التوليفة يف انتقاد احلياة حلدود الربملانية الليربالية، والسعي إىل التوصل إىل   حتت أسنده.
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لية  حل وسط من أجل التوصل إىل حل وسط، والعواقب املرتتبة على الفشل يف االلتزام ابألممية الدو 
 القائمة على املبادئ على جانب األحزاب الدميقراطية االجتماعية اليت مت تنظيمها على أساس وطين.  

 

الثاين   نوفمرب/تشرين  السجن يف  لوكسمبورج من  أطلق سراح  متام  1918وحني  أملانيا خمتلفة  بدت   ،
م بريست ليتوفسك  الذي أدى إىل معاهدة السال  1917وكان جناح البالشفة يف روسيا عام    االختالف.

بني أملانيا وروسيا قد أاثر التمرد على احلدود وسلسلة من اإلضراابت والتمرد بني العمال األملان الذين  
عمال ذا  ;quotومن السجن استقبل لوكسمبورج الثورة الروسية ابعتبارها &  طالبوا جبمهورية دميقراطية.

أجل من  آاثره  إطفاء  يتم  ولن  عاملية  اترخيية  املنطقة&  أمهية  )quotشعوب  تقرير  ;  يف  ورد  كما 
&quot;1940 Fröhlich ]2010: 239[.)    ولكن كما أوضح حكمها، فإهنا مل تكن متفائلة

أبن يستمر النصر، ويرجع هذا جزئيا إىل افتقارها إىل الثقة يف أن الدميقراطيني االجتماعيني األملان سوف  
اتكوس استمرت يف املطالبة إبنشاء مجهورية اشرتاكية  ورغم أن جمموعة سبار   يدعمون نظراءهم الروس. 

تقوم على جمالس العمال، فإن احلزب الدميقراطي االجتماعي رحب ابلتنازل عن القيصر فيلهلم الثاين  
ومن برلني،    من خالل تنصيب زعيمه فريدريك إيربت مستشارا للجمهورية الربملانية الليربالية اجلديدة.

ارل ليبكنشت العدد االول من روت فاهن، وهو جهاز سباراتكوسبوند، مث يف  نشر روزا لوكسمبورغ وك
وما كان للتباين بني البدائل أن يصبح أكثر وضوحا: فإما    كانون االول/ديسمرب االعالن عن الربانمج. 

إىل آخر  "األجهزة التقليدية للحكم الطبقي الربجوازي، واجملالس الفيدرالية، والربملاانت، واجملالس البلدية،  
ذلك"، أو "األجهزة الطبقية" التابعة للربوليتاراي: جمالس العمال واجلنود" اليت يشغلون فيها كل املناصب  
العامة، وتفوق على كافة األنشطة العامة، وتقيس كافة احتياجات الدولة من خالل مصاحلهم الطبقية  

وبعد أسبوعني   (.]Fröhlich 1940 ]2010: 273اخلاصة ومهام االشرتاكيني" )املستشهد هبا يف  
يف   املشاركة  لوكسمبورج  أيد  حيث  األملاين  الشيوعي  للحزب  االفتتاحي  املؤمتر  الربانمج يف  نفس  قدم 

الوطنية.  للجمعية  املقبلة  الثاين  يناير/كانون  التصويت عليها.  انتخاابت  ويف االايم االوىل من    وقد مت 
ن االحتجاجات سقوط مئات االالف من العمال  ، شهدت موجة أخرى م1919كانون الثاين/يناير  
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وعلى    على توخي احلذر.  istsوقد حث سباراتكي  يف الشوارع واحتالل حمطات القطارات والصحف.
الرغم من الفوضى اليت شهدهتا برلني، إال أن لوكسمبورج بصورة خاصة مل تتصور أن الشعب األملاين  

لثورة اشرتاكية.  انتفاضة سبار   مستعد  اليمني، بينما أمر جوستاف نوسكي  وحشدت  اتكيست أقصى 
ومبساعدة اجلماعات شبه العسكرية    وزير الداخلية الدميقراطي االجتماعي الشرطة بسحق االحتجاجات.

وسوف يسقط    اليمينية املتطرف املناهضة للجمهوريني والنازيني، مت اعتقال وقتل العديد من الناشطني.
، اكتشف  1919كانون الثاين/يناير    15ويف    بكنيشت و روزا لوكسمبورج.نفس املصري قريبا على كارل لي

هؤالء يف مكان اختبائهم، وألقي القبض عليهم، وألقي عليهم الوعي، وألقي عليهم أعرية بندقية مث أطلق  
مث ألقي جثمان لوكسمبورج إىل قناة الندويهر يف برلني، حيث غسلت إىل الشاطئ بعد    عليهم الرصاص.

 شهر.  بضعة أ

 

 اإلصالح االجتماعي أو الثورة   .2

وقد أسست روزا لوكسمبورج نفسها كشخصية فكرية رئيسية يف الدوائر املاركسية بتدخلها يف اجلدل  
قسمت   اليت  االجتماعية  الدميقراطية  وأهداف  مبادئ  والسياسي حول  النظري  والنقاش  االسرتجاعي، 

وكان إدوارد برينشتاين، صديق فريدريك إجنلز املقرب    ع عشر.املنظمة الدولية الثانية يف مطلع القرن التاس
األملاين. االجتماعي  الدميقراطي  احلزب  األدب، فضال عن شخصية كبرية يف  منفذ  مع  وقد    واملتعاون 

يف دي نويه زيت،    1898و    1896تكشفت يف البداية يف سلسلة من املقاالت اليت نشرت بني عامي  
بعد يف جمل  فيما  توطدت  ( مث  املسبقة لالشرتاكية  الشروط  بعنوان  احلكومة    ).1899د  بينما خففت 

الربوسية تدرجييا من القوانني املناهضة االشرتاكية اليت روج هلا املستشار أوتو فون بسمارك، ولقد استمر  
تضخم املراتب الدميقراطية االجتماعية، حيث حاول برينشتاين إعادة النظر يف بعض االلتزامات النظرية  
يف   الرأمسالية  على  طرأ  الذي  للتحول  جديد  حتليل  تقدمي  خالل  من  للماركسية  األساسية  والسياسية 

وانتقد أحد الركائز األساسية لالقتصاد    السنوات اخلمسني التالية لنشر كتاب ماركس وإجنلز الشيوعي
لتكنولوجي والقوى  أن االجتاه التارخيي ملعدل الربح للوقوع حتت الضغط املزدوج للتحديث ا  :املاركسي
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حتمية النظام  أزمة  جعل  قد  متزايد  بشكل  املستغلة  من   .العاملة  يتطلب  هذا  أبن  برنشتاين  جادل 
االشرتاكيني الدميقراطيني التخلي عن أهدافهم الثورية لصاحل سن تشريعات تقدمية تسعى إىل متثيل العمال  

بل كان حماولة    ،لتعاليم اآلابء املؤسسني   وأصر على أن هذا مل يكن ختريًبا .من خالل النضال الربملاين
 .لتحرير املاركسية من السرتة الدايلكتيكية اليت وضعها العديد من اشرتاكيي األممية الثانية الحًقا

البداية يف نقد   .متحور النقاش حول مسألة ما إذا كانت الدميقراطية والرأمسالية متوافقان كانت نقطة 
ي أبن الرأمسالية كانت نظاًما اجتماعًيا مييل إىل االهنيار حتت ضغط تناقضاته  برنشتاين هو االدعاء املاركس 

كتب ماركس ببالغة عن كيفية مواجهة االقتصادات الرأمسالية الحتمال    ،يف صفحات رأس املال .اخلاصة
حدوث أزمات تدمريية أكثر من أي وقت مضى بسبب الضغوط املزدوجة للتحديث التكنولوجي وميل  

املال    ،يف وقت مسامهة برنشتاين .رابح إىل االخنفاض معدل األ االلتزام املنهجي لفهم رأس  كان هذا 
إن   .كنظام ذو نزعة متأصلة حنو األزمة مشرتًكا على نطاق واسع بني املنظرين الرئيسيني لألممية الثانية

ولكن ما جعل   .كسياإلحياء أبن احلجة كانت خاطئة كان مبثابة ضرب يف صميم االقتصاد السياسي املار 
هو أن برنشتاين قدم حجته ليس على أهنا قطيعة مع    ،وصعب رفضه  ،اهلجوم غري مريح بشكل خاص

بدأ ابإلصرار على أن   .االفرتاضات املنهجية املاركسية ولكن كتطور داخلي ملتطلباهتا املعيارية والتجريبية
مل يُظهر   .املرء مع التطورات اجلديدة يف املمارسةالدايلكتيك ليس سوى التزام منهجي مبطابقة نظرية  

التاسع عشر سلسلة تراكمية من اإلخفاقات األكثر حدة التطور الرأمسايل يف القرن  بل أظهر    ،اتريخ 
التكيف على  مذهلة  بقدرة  يتمتع  مراًن  اقتصادي .نظاًما  منظور  التطورات    ،من  من  عدد  هناك  كان 

وتوسع القطاع املصريف    ،تكثيف التجارة اخلارجية :ملاركسي أن حيسب هلااجلديدة اليت كان على التحليل ا
فإن توطيد الطبقات    ،من منظور سياسي .وظهور الكارتالت والرتوستات  ،وتطوير نظام االئتمان   ،واملايل

ده  وتوسع االمتياز يعين أن التمثيل الليربايل مل يعد من املمكن حتدي  ،وصعود أصحاب األمالك  ،الوسطى
كان هناك اآلن أمل معقول يف إمكانية سد الفجوة بني اجملال   .مع استمرار اضطهاد النخب احلاكمة

توسيع نطاق حق التصويت ليشمل    ،من انحية أخرى .بني روح الربجوازية وروح املواطنني   ،اخلاص والعام
ابت والتعاونيات العمالية  فإن تقوية النقا  ،من انحية أخرى  ؛ الفئات احملرومة سابًقا من حق التصويت

وكذلك احتماالت النجاحات االنتخابية لألحزاب االشرتاكية الدميقراطية اجلماهريية يف مجيع أحناء أورواب  
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ظهرت املواطنة كمفهوم   .الغربية جعلت من الصعب مساواة الدميقراطية التمثيلية بتدعيم احلكم الطبقي
كانت الدميقراطية التمثيلية والتحرر  .الدولة الدميقراطية  جديد ميكن من خالله وضع رأس املال يف خدمة

وهو مشروع ميكن لالشرتاكيني الدميقراطيني تطويره بغض النظر عن    ،السياسي جزًءا من نفس املشروع
 ."اهلدف النهائي"

 

فه  متت مناقشة موق .مل تكن روزا لوكسمبورغ الوحيدة اليت احتجت على إعادة تفسري برنشتاين للماركسية
حيث حتدث أيًضا أعضاء   (1898)يف مؤمتر شتوتغارت للحزب االشرتاكي الدميقراطي األملاين   (ورفضه)

الدميقراطي االشرتاكي  احلزب  يف  رسوًخا  بيبل  ،أكثر  وأوغست  ذلك كارل كاوتسكي  يف  ضد    ،مبا 
لوكسمبورغ .أطروحته مداخلة  يف    ، كانت  مقال  شكل  يف  جزئًيا  ظهرت   Leipzigerاليت 

Volkszeitung،    عام يف  الحًقا  نشرها  عنوان   1900ومت   Social Reform orحتت 
Revolution (  1908الطبعة الثانية)،  استهدف نقدها حجج   .استجابًة نقطة بنقطة  ، مع ذلك

  ،اهلدف النهائي ليس شيًئا ابلنسبة يل" :(أو سيئ السمعة)برنشتاين كما مت جتميعها يف القول املأثور  
 ."كل شيءاحلركة هي  

 

زائفة أن هذه كانت معضلة  لوكسمبورغ  الدميوقراطية ضد   .أوضحت  االشرتاكية  تكون  أن  هل ميكن 
إىل اإلصالحات    ،وهدفنا النهائي  ،وحتويل النظام القائم  ،اإلصالحات؟ هل ميكننا رفض الثورة االجتماعية

أو مناقشة بسيطة    ،خيارًا تكتيكًيا  واقرتحت أن جوهر معضلة برنشتاين مل يكن  ".االجتماعية؟ ابلتاكيد ال
كقوة مميزة يف النضال ضد   "وجود احلركة االشرتاكية الدميوقراطية"كان    ؛حول طريقة النضال هذه أو تلك

 .([RLR: 129] 1900لوكسمبورغ )الرأمسالية 
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 .بورغكذلك كان رد لوكسم  ،ولكن مثلما كانت حجج برنشتاين مبنية على النظرية املاركسية الظاهرة
وهي نظرية متلي استحساهنا من خالل التفسري    ،"ضرورة اترخيية"كانت ملتزمة بفكرة أن االشرتاكية هي  

التجريبية الرأمسايل" :كتبت .الصحيح للظروف  التطور  التحريفية صحيحة فيما يتعلق مبسار    ،إما أن 
فإن نظرية وسائل التكيف    ،وابلتايل  ؛االشرتاكية ليست يوتوبيا"أو    ،"وابلتايل تصبح االشرتاكية يوتوبيا

 .([RLR: 134] 1900لوكسمبورغ )"خاطئة 

 

مجع حتليلها بني احلجج االقتصادية والسياسية وركز على هيكل العوملة ودور الدول    ،لتوضيح هذا األخري
ل  االستنتاجات اليت مت التوصل إليها كانت معاكسة لتلك اليت توص  .القومية يف نظام اقتصادي ممول

يف حني فسر برنشتاين تطور نظام االئتمان واخلصم على أنه آليات استقرار داخل نظام   .إليها برنشتاين
فإن تركيز القوة االقتصادية من قبل أصحاب االحتكار والشركات والبنوك واملؤسسات املالية    ،رأمسايل

مالحظات برنشتاين حول دور  رداً على   .األخرى كان ابلنسبة لكسمبورغ أعراض ضعف وليس أصاًل 
شددت على أن الرأمسالية املالية وتوافر القروض يؤداين إىل تفاقم    ،االئتمان يف جتنب االهنيار الرأمسايل

جادلت لوكسمبورغ أبن االئتمان يشجع املضاربة ويوسع الفجوة بني ما   .األزمة بداًل من توفري حل هلا 
بينما حيفز االئتمان يف البداية على تطور القوى    ،يف الواقع .ميكن تسميته ابالقتصاد احلقيقي واخليايل

وابلتايل يتوقف عن كونه    ، فإنه ميكن أن يؤدي أيًضا إىل أخطاء يف احلساب واإلنتاج الزائد  ، اإلنتاجية
التبادل عند أول أعراض الركود واآلليات    ،ال ميكن للكارتالت والرتوستات  ،وابملثل  .مفيًدا يف عملية 

نظيمية األخرى املصممة لزايدة التنسيق بني مالكي رأس املال أن تنجح إال من خالل القضاء على  الت
عالوة   .وهو أمر ال ميكن توسيعه ليشمل مجيع قطاعات اإلنتاج  ،املنافسة الداخلية يف الصناعات املعزولة

  ، ضل التوسع إىل اخلارجتنجح الكارتالت يف زايدة معدل الربح يف األسواق الداخلية فقط بف  ،على ذلك
  ،وبعبارة أخرى .من خالل البيع يف اخلارج للمنتجات اليت ال ميكن استيعاهبا من خالل الطلب احمللي 

  ، مبعدالت ربح منخفضة   ،فإن هذه الشركات قادرة فقط على البيع يف اخلارج  ،أوضحت لوكسمبورغ
امتصاصه احمللية  الذي ال ميكن لألسواق  أورواب هو  الوجه اآل .املنتج  الظاهر يف  السوق  خر الستقرار 

العاملية    .وهو عكس ما تنوي الكارتالت حتقيقه -املنافسة الشديدة يف اخلارج والفوضى يف السوق 
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فإن رأس    ،عندما يبدأ السوق العاملي يف االنكماش بسبب استنفاده بسبب املنافسة بني البلدان الرأمسالية
من خالل التنظيم يعود إىل رأس املال اخلاص ومنظمات أصحاب العمل    املال الذي مت تكوينه اجتماعًيا

 1900لوكسمبورغ   ) "تنفجر مثل فقاعات الصابون وتفسح اجملال للمنافسة احلرة يف شكل متفاقم"
[RLR: 137]). 

 

ثورة "جيب أال يُفهم العمل من أجل اإلصالحات على أنه    ،أكدت لوكسمبورغ  ،من منظور سياسي
وأوضحت أن اإلصالح   ."سلسلة مكثفة من اإلصالحات"وال ينبغي فهم الثورة على أهنا    ،"مدطويلة األ

قد خدم غرض ترسيخ طبقة اجتماعية انشئة إىل أن يصبح توازن القوى السياسية حبيث    ،اترخيًيا  ،القانوين
دت أن كل نظام  وأك .ميكن يف هناية املطاف تفكيك العالقات القانونية القائمة لصاحل عالقات جديدة

وسياسية اجتماعية  ثورة  من  ينبثق  التعبري  " :قانوين  هو  التشريع  بينما  السياسي  اخللق  فعل  الثورة هي 
هذا هو ابلضبط ما تعنيه  .([RLR: 156] 1900لوكسمبورغ  ) "السياسي عن جمتمع نشأ ابلفعل

األحكام القانونية األساسية  إهنما يقرتحان تغيريًا جذراًي يف حمتوى   :"الثورة"و   "اإلصالح"مصطلحات  
ميكن انتقاؤها "اإلصالح القانوين والثورة ليسا طريقتني خمتلفتني للتقدم التارخيي   .بداًل من طريقة حتقيقها

الباردة أو  الساخنة  النقانق  املرء  خيتار  عندما  التاريخ  عداد   :RLR] 1900لوكسمبورغ  ) "من 
ال .([156 أسلوب اإلصالح  يعارضون  الذين  قبل  أولئك  السياسية من  السلطة  انتزاع  قانوين هبدف 

 "هدفًا خمتلًفا"اختاروا    ؛"أسلواًب أكثر هدوًءا وأهدأ وأبطأ لتحقيق نفس اهلدف"العمال ال يعارضون  
خيتارون العمل ضمن اإلطار القانوين الذي ميليه النظام القدمي   .([RLR: 157] 1900لوكسمبورغ  )

 :ينتج التحليل السياسي للتحريفية نتيجة مماثلة لتحليلها االقتصادي .ديدبداًل من االلتزام إبنشاء نظام ج
وحتاول تقليل االنتهاكات يف النظام    ،فهي تتخلى عن االلتزام ابالشرتاكية لصاحل احلفاظ على الرأمسالية

ربوليتاراي  من الضروري أن تتمتع ال   ،لتحقيق النتيجة األكثر راديكالية .بداًل من القضاء على النظام نفسه
مرتبط مبصري احلركة  "وشددت لوكسمبورغ على أن مصري الدميقراطية   .ابلوصول إىل السلطة السياسية

يف حني أن الدعوة إىل اإلصالحات عرب اآلليات الربملانية والنقابية من شأنه أن يهيئ الطبقات   ."العمالية
ب مدرجة يف إطار مؤسسي ليربايل جعلت  فإن حقيقة أن هذه املطال ،العاملة ملمارسة السلطة السياسية
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انتهى األسلوب اإلصالحي بتأليب االشرتاكية ضد   .من املستحيل التغلب على الرأمسالية من الداخل
يف حتويل النزاع من أحد حمتوايت األحكام القانونية إىل   .الدميقراطية دون فهم طبيعة الثورات القانونية

 .إغفال كليهما انتهى به األمر إىل  ،أسلوب التنفيذ

 

 نقد االقتصاد السياسي .3

يرتكز موقف لوكسمبورغ السياسي على حتليلها لرأس املال كمجموعة من العالقات االقتصادية والسياسية  
طورت مسامهتها يف االقتصاد السياسي املاركسي يف كتابه تراكم رأس   .واالجتماعية ذات النطاق العاملي

ويف مقدمة االقتصاد السياسي اليت نُشرت   (1913)مسامهة يف التفسري االقتصادي لإلمربايلية   :املال
موقفها   .SPDواستناًدا إىل حماضراهتا حول نفس املوضوع يف مدرسة احلزب   1925بعد وفاهتا يف عام  

در لرتاكم  املبدئي هو أن جوهر االقتصاد الرأمسايل هو استخراج فائض القيمة واستغالل العمال كمص
يتم "فإن السمة املميزة لنظام اإلنتاج الرأمسايل تكمن يف حقيقة أنه    ،على حد تعبري لوكسمبورغ .األرابح

ولكن بيعها    ،وليس فقط بيعها  ،إنتاج تلك السلع فقط واليت ميكن أن يُتوقع منها بكل أتكيد بيعها
حنتاج إىل    ،كما جتادل  ،ون هذا ممكًنالفهم كيف يك .([35 :آك) 1913 (لوكسمبورغ) "ابلربح املعتاد

يف دورة   ،الرتكيز على إمجايل رأس املال وحتوله املستمر من سلعة إىل نقود والعودة إىل السلعة مرة أخرى
توضح لوكسمبورغ أن املطلوب للحفاظ على   .(Bellofiore 2009)جديدة من األرابح املتصاعدة  

 ،اثنياً  .اليني على جين األرابح املضمونة إبعادة إنتاج الرأمسالية كنظامالنظام الرأمسايل هو أوالً قدرة الرأمس
واثلثاً حافز للرتاكم على    ؛الطلب الكايف لتلبية عرض السلع الرأمسالية اجلديدة اليت يتم إدخاهلا إىل السوق

 .أساس توقع أسواق جديدة المتصاص زايدة اإلنتاج

 

وبشكل أكثر   .يكية لرتاكم رأس املال بنقد اجمللد الثاين لرأس املالتبدأ دراسة لوكسمبورغ للبنية الدينام
قائم على منوذج مبسط لعالقات اإلنتاج  "نظام مغلق"يبدأ بتحليل ماركس للرأمسالية على أهنا    ،حتديًدا

كما قال ماركس يف   .والذي يستخلص من وجود االقتصادات غري الرأمسالية  ،بني الرأمساليني والعمال
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ونفرتض أن اإلنتاج    ،جيب أن نتعامل مع عامل التجارة أبسره كأمة واحدة"  ،من رأس املال 24  الفصل 
 :Marx 1887 [1990) "الرأمسايل قائم يف كل مكان واستوىل على كل فرع من فروع الصناعة

املال   .( [727 لرتاكم رأس  تتمثل يف فهم خاطئ  التحليل  أن مشكلة هذا  إىل  لوكسمبورغ  أشارت 
  ، واستخدام السلع ،مصادر املال عندما تكون القضية احلقيقية هي الطلب الفعال"اره جمرد مسألة  ابعتب

اقرتحت أن حتليل   .([AK: 128] 1913لوكسمبورغ  )"وليس مصدر املال الذي هو دفعت هلم  
ائم  النظام املغلق جعل من الصعب شرح كيف ميكن إعادة إنتاج رأس املال وتقديره يف جمتمع رأمسايل ق

 .فقط على استغالل العمال وما يرتبط بذلك من فائض القيمة

 

من املهم التأكيد على أن إحدى األفكار األساسية يف حتليل ماركس    ، لتوضيح هذه النقطة بشكل أفضل
 ،الرأمساليني واملنافسة بني    ،للرتاكم كانت تفسري إعادة إنتاج رأس املال ابإلشارة إىل تطور التكنولوجيا

وجدت لوكسمبورغ أن هذا التحليل مل ينصف القيود البنيوية   .وتعطشهم لتحقيق أقصى قدر من الربح
مل أيخذ يف االعتبار ضرورة الوصول إىل أسواق    ،وعلى وجه اخلصوص .املميزة إلعادة إنتاج رأس املال

بدون ضمان   .نزليني الفقراء حتملهاجديدة من أجل بيع السلع االستهالكية اليت مل يعد بوسع العمال امل
لن    ،يف اقتصاد كساد مع اخنفاض الطلب على السلع االستهالكية  ،سوق آخذ يف التوسع ابستمرار

 .تكون هناك إمكانية إلعادة استثمار رأس املال ولن يكون هناك منفذ ملخزوانت رأس املال املرتاكمة
  ، املساواة واالستغالل املستمر للعمال من قبل الرأمساليني يف ظل ظروف الفقر وعدم    ،وبشكل أكثر حتديًدا

لن تساعد أمناط   .لن يتمكن العمال من توليد الطلب الضروري الستيعاب السلع اليت ينتجها الرأمساليون
االستهالك اخلاصة ابلرأمساليني يف حل مشكلة نقص االستهالك ألن الطبقة الرأمسالية مدفوعة بضرورة  

املا رأس  والتحديث  جتميع  واإلنتاج  السوق  املنافسة يف  مواكبة ضغوط  أجل  من  االستثمار  وإعادة  ل 
القدرة  "و  "القدرة التوسعية غري احملدودة لقوى اإلنتاج"ابلنظر إىل التوتر بني  .التكنولوجي وما إىل ذلك

حتليل ماركس    مل يستطع  ،من رأس املال 3املوضحة يف اجمللد   "التوسعية احملدودة لالستهالك االجتماعي
بدالً  "إعادة اإلنتاج املوسع   "أن يشرح كيف ميكن لالستهالك الضروري لزايدة األرابح أن يؤدي إىل  

ال ميكن حتقيقه  "جادلت لوكسمبورغ أبن احلقيقة احلامسة هي أن فائض القيمة   .لرأس املال"البسيط   "من
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بيعه ملثل هذه املنظمات االجتماعية أو الشرائح  ولكن فقط إذا مت    ،ابلبيع سواء للعمال أو للرأمساليني 
 ."اليت يكون أسلوب إنتاجها غري رأمسايل

 

تتمثل رؤية لوكسمبورغ األساسية يف أن توسع رأس املال يف املناطق غري الرأمسالية يف العامل عن طريق  
أجل إعادة إنتاجه  الغزو أو التجارة أو العنف أو اخلداع يوفر نوع املنفذ الذي حيتاجه رأس املال من  

أصبحت السلع الرخيصة املنتجة بكميات كبرية واليت تكافح من أجل بيعها يف أسواق الدول   .كنظام
فهي ختلق فرًصا   .الرأمسالية املتقدمة بسبب أمناط االستهالك املنخفضة متوفرة يف مناطق أخرى من العامل 

وتدمر أشكال اإلنتاج اليت يغلب عليها    ،اديةاستثمارية حتل حمل الطرق التقليدية لتنظيم احلياة االقتص
كما أهنا جتلب االبتكارات التكنولوجية ومشاريع التحديث اليت تعدل عالقات السلطة   .الطابع الزراعي

بفضل    ،عالوة على ذلك .احلالية وتعيد تشكيل أشكال من الصراع الطبقي ختتلف عن الصراع الرأمسايل
التقليديةتوسعها يف املناطق غري الرأمسا هناك أيًضا زايدة يف اهلجرة وإمكانية    ،لية وتعطيل طرق احلياة 

كما   .توظيف قوة عاملة رخيصة بسبب تفكك أشكال اإلنتاج البدائية وأساليب احلياة غري الرأمسالية
مبا أن اإلنتاج الرأمسايل ال ميكن أن يتطور بشكل كامل إال من خالل الوصول  "  ، أوضحت لوكسمبورغ

فإنه ال ميكن أن يقتصر على املوارد الطبيعية والقوى اإلنتاجية يف املنطقة    ،إىل مجيع املناطق واملناخ  الكامل
حيتاج رأس املال إىل أعراق أخرى الستغالل   .املعتدلة أكثر مما ميكنه إدارهتا مع العمالة البيضاء وحدها

قادرة على تعبئة قوة العمل العاملية    جيب أن تكون .املناطق اليت ال يستطيع الرجل األبيض العمل فيها
 .([AK: 343] 1913لوكسمبورغ  )"دون قيود من أجل استخدام مجيع القوى املنتجة يف العامل 

 

ساعدها هذا التحليل للعنصرية كعنصر ال يتجزأ من االستغالل الرأمسايل يف رؤية اضطهاد الشعوب غري  
للنظام   اهليكلي  للتكرار  مستمرة  واهلجرة   .الرأمسايلالبيضاء كخاصية  االستعمار  ماركس  درس  بينما 

املال   الرأمسالية ابإلشارة فقط إىل نشأة رأس  االقتصادات غري  مشكلة ما يسمى ابلرتاكم  )واضطراب 
تعتمد على   ."يف نضجها الكامل"انتقده لوكسمبورغ لفشله يف رؤية كيف أن الرأمسالية أيًضا    ،(البدائي
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جتادل لوكسمبورغ أن رأس املال   .نظمات االجتماعية املوجودة جنًبا إىل جنبالطبقات غري الرأمسالية وامل
املقيد"دائًما   غري  الرتاكم  أجل  من  العامل كله  يف  العمل  وقوة  اإلنتاج  وسائل  إىل  لوكسمبورغ  ) "حيتاج 

1913 [AK: 346]). 

 

ما  "سة بني الرأمساليني من أجل  يؤدي هذا التحليل إىل فهم اإلمربايلية ابعتبارها تعبريًا سياسًيا عن املناف
البيئة غري الرأمسالية بشكل خمتلف عن   .([AK: 465] 1913لوكسمبورغ  ) "ال يزال مفتوًحا من 

األمم بني  السالم  سيحقق  التجارية  العالقات  تطور  أبن  الكالسيكيني  االقتصاديني  أظهرت    ،توقع 
لشرق قد مت إعالنه على صوت إطالق النار  تناغم املصاحل بني الدول التجارية يف ا"لوكسمبورغ كيف أن  

وبينما يضمن الغزو اإلمرباطوري والتشريد   .([AK. : 427] 1913لوكسمبورغ  ) "يف حروب األفيون
فإن    ،واحلرب اخلضوع املباشر ألجزاء كاملة من العامل للسيطرة السياسية للبلدان الرأمسالية األكثر تقدًما

األخرى   الدقيقة  السيطرة  املثالعل -طرق  سبيل  دولية    ،ى  قروض  شكل  سياسية   -يف  تبعية  ختلق 
أسيادها   أتثري  حتت  مباشرة  الفتية  الرأمسالية  للدول  واالقتصادية  اخلارجية  السياسة  يضع  واقتصادية 

تساعد األقاليم التابعة يف احلصول على املوارد    ، كما أوضحت  ،فالقروض الدولية .االستعماريني اجلدد
ومع   .وتطوير بنيتها التحتية مع متويل تصدير رأس املال من البلدان الرأمسالية املتقدمةالالزمة لتحديث  

وعندما ختيب اآلمال يف زايدة معدالت    ،حيث أييت االستثمار مع املضاربة  ،يف االقتصاد املايل  ،ذلك
 .ن تكون اجتماعيةأتيت الديون لتطارد هذه االقتصادات الوطنية الضعيفة وحتتاج اخلسائر إىل أ  ،الربح

أزمة جديدة اندالع  إىل  الرتاكم مصحوبة ابلنزعة    ،وحىت أعمق  ،يؤدي هذا  دورة جديدة من  وبداية 
 .(Toporowski 2015)العسكرية كسالح يف الصراع التنافسي بني الدول 

 

أصبح األمر  لقد   .أاثرت قراءة لوكسمبورغ ملاركس وكذلك حتليلها لرتاكم رأس املال العديد من االنتقادات
مستوحى من حتليل    ،مثار جدل ابلفعل خالل األممية الثانية عندما أشار مؤلفون مثل بوخارين ولينني 
إىل العيوب يف قراءة    ، االقتصادي االشرتاكي الدميقراطي النمساوي رودولف هيلفردينغ لرأس املال املايل
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النظام أبكمله غرًضا  لل"النظرة الغائية   "وانتقدوها حلملها    ،لوكسمبورغ ملاركس رأمسالية اليت يُوزع فيها 
انظر  )وقد جادلوا أن هذا يؤدي إىل رؤية خاطئة لرتاكم رأس املال   .يشبه إىل حد كبري األجزاء املكونة له

ابب   .(Brewer 1990: 62-64 and Callinicos 2001: 36-42للمناقشة   من 
أنه إذا دمج املرء حتليل رأس املال مع كتاابت ماركس    ،أكد العديد من العلماء أيًضا  ،التفسري املاركسي

ابلفعل عدًدا من االنتقادات   1فمن املمكن إظهار كيف توقع حجم رأس املال    ،األخرى حول االستعمار
وميكن نشرها بشكل مثمر لتوليد نقد لإلمربايلية ال خيتلف كثريًا عن   .اليت قام هبا منظرو األممية الثانية

فإن نقد    ،كما يشري املدافعون عن ماركس  ،عالوة على ذلك .(Pradella 2013)نقد لوكسمبورغ  
يف حني قصد ماركس أن يكون خمططه إلعادة اإلنتاج حتلياًل جتريداًي بعيًدا   .لوكسمبورغ معيب منهجًيا

لوكسمبورغ هذا  تدمج    ،عن القيود التارخيية لتوضيح التناقضات الداخلية يف البحث املستمر عن الربح
انتقدها العديد من االقتصاديني املاركسيني البارزين    ،أخريًا .التجريد الفلسفي مع وصف للواقع التارخيي

 "االستهالك"لرتكيزها على الفرضية اليت تبدو غري تقليدية أبن   (Sweezy 1967  ،على سبيل املثال)
للنظام   الرئيسي  الشاغل  القيمة هو  فائض  السؤال    ،الرأمسايلبداًل من حتقيق  أين أييت  "وابلتايل خلط 

من أين أتيت األموال لتحقيق الدخل من األرابح   "مع السؤال"من إىل حتقيق فائض القيمة   "الطلب
 .(للمناقشة والرد Bellofiore  2009انظر )"

 

يل يف  ال ميكن إنكار أصالة مسامهة لوكسمبورغ يف حتليل دور التمو   ،على الرغم من هذه االنتقادات
املال الرأمسايل  ،تراكم رأس  النقدي لالقتصاد  الطابع  الذين   .وأتكيدها على  املؤلفني  كانت من أوائل 

اليت كانت رائدة يف حتليل األزمة املالية ابعتبارها   "املدرسة النقدية للتمويل"سامهوا يف ما أطلق عليه البعض  
الالحقة حول العالقة بني معدل االدخار والدافع    وتوقعت املناقشات  ،مستقلة نسبًيا عن األزمة الصناعية

 Michal Kaleckiو   John Maynard Keynesإىل استثمر كما متت مناقشته يف أعمال  
مالحظاهتا حول دور نظام االئتمان واخلصم   .Hyman Minsky (Robinson 2013)و  

 .ان الرأمسالية األساسية واهلامشيةحامسة لفهم التخلف وإعادة اإلنتاج املستمر لعالقات التبعية بني البلد
ال يزال حتليل لوكسمبورغ للتوسع املستمر لرأس املال يف االقتصادات غري الرأمسالية حامسًا لفهم ممارسات  
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وشرح كيف يعمل نزع امللكية    ،والرتابط بني األزمة املالية العاملية وضغوط اهلجرة الدولية  ،العوملة املعاصرة
 .مًعا لتعزيز مصاحل طبقة رأمسالية عاملية واالستغالل العاملي 

 

 ناهضة اإلمربايلية وتقرير املصري القوميم. 4

أعطى الرتكيز على تنمية املناطق غري الرأمسالية يف العامل لوكسمبورغ حساسية جتاه مسائل العرق والعرق  
شارك العديد من    ،حىت تلك النقطة  .وحقوق السكان األصليني اليت مل تكن معدة للماركسية يف عصرها

املاركسيني إىل حد ما يف املخطط الغائي الذي دافع عنه العديد من فالسفة التنوير الذي وصف عملية  
التطور من  خمتلفة  مراحل  عرب  انتقال  أبهنا  اجملتمعي  البدوية   .التطور  احلياة  أشكال  من  الصيد  )بدًءا 

الزراعي  ،(والتجمع مث  الرعوية  العالقات  حملها  حلت  التخمينية    ،ةاليت  التواريخ  هذه  تتوج  ما  وعادة 
كانت لوكسمبورغ واحدة   .واليت غالًبا ما تُعترب شكاًل أعلى من التنظيم االجتماعي  ،ابجملتمعات التجارية

حيث   الرأمسالية  لتحليل  متكاملة  لكنها  مميزة  الثقايف كمكوانت  والتملك  العنصرية  دراسة  رواد  من 
الحظت بسخرية أثناء    ،"تقدم عصر التنوير اإلنساين" .يعزز كل منهما اآلخراالستغالل والتبعية العرقية  

كيف ميكن رؤية قبطان سفينة تنقل العبيد    ،تعليقها على االستعمار األملاين يف هناية القرن الثامن عشر
سماح هلم  وال  ،ومنعهم من املوت [العبيد]التخفيف من حزهنم   "  ،من غينيا إىل غياان يف أمريكا اجلنوبية

وهو أمر مل يلجأ إليه التجار األسبان    ،ابلرقص على سطح السفينة مع املوسيقى وسوط الشقوق كل مساء
 .([ CW: 209] 1910لوكسمبورغ  )"األكثر وحشية 

 

املستندة إىل حماضراهتا يف مدرسة   السياسي  واليت   SPDيف املخطوطة اخلاصة مبقدمة نقد االقتصاد 
وفاهتا بعد  القبائل  در   ،نُشرت  مثل  متنوعة  جمتمعات  يف  البدائية  الشيوعية  إبسهاب  لوكسمبورغ  ست 

وروسيا الفرنسية  واجلزائر  الربيطانية  واهلند  اإلنكا  وإمرباطورية  األشكال   .اجلرمانية  أن  وأوضحت كيف 
املتغري  التارخيية  الظروف  مع  والتكيف  املثابرة  على  عادية  غري  قدرة  لديها  األراضي  مللكية    ،ةاجلماعية 

وأشارت لوكسمبورغ   .والغزو اخلارجي واالستغالل  ،واحلكم األجنيب  ،وإظهار مرونة دائمة جتاه االستبداد



7/8/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 20

 

االتصال ابحلضارة  " :وهو أن تلك اجملتمعات ال ميكنها الصمود  ،إىل أنه كان هناك اتصال واحد فقط
وهو حيقق ما مل تستطع    ،بدون استثناءمميت وعاملي و "وكتبت أن هذا اللقاء   ."أي ابلرأمسالية  ،األوروبية

ومتزيق كل   ،تفكك البنية االجتماعية برمتها من الداخل :قرون من الغزاة الشرقيني األشد وحشية حتقيقه
لوكسمبورغ  )"الروابط التقليدية وحتويل اجملتمع إىل فرتة زمنية قصرية يف كومة من األنقاض عدمية الشكل  

1910 [CW: 227]). 

 

واالستعمار    ،وحروب األفيون  ،على االستعمار الربيطاين يف اهلند -فإن األمثلة    ،''تراكم رأس املال   ``يف  
اجلزائر اهلولنديني   ،الفرنسي يف  والبوير  السوداء  األفريقية  الشعوب  واستغالل األمريكيني   ،والصراع بني 

يف الوقت الذي   .راه واالعتداء العنصري مبثابة تذكري لكيفية تطور الرأمسالية ضد خلفية اإلك  -األصليني  
احتفل فيه احلزب االشرتاكي الدميقراطي األملاين بتوسيعه االنتخايب بينما كان مرتدًدا يف إدانة مسامهة  

إفريقيا أجل  التدافع من  فيها    ،أملانيا يف  لفتت  اليت  والنشرات  املقاالت  العديد من  لوكسمبورغ  كتبت 
اجلماع اإلابدة  إىل  انميبيااالنتباه  يف  واهلرييرو  انما  لشعب  احلزب   .ية  وقيادة  تواطؤ كاوتسكي  وانتقد 

االشرتاكي الدميقراطي يف عدم إدانة التوسع يف مشاريع القيصر اإلمربايلية يف املغرب خوفًا من خسارة  
قضية   كما تظهر تصرحياهتا العامة بشأن  ،بينما ظلت ملتزمة مبكافحة العنصرية يف أورواب .مقاعد برملانية

إبدانة    ،دريفوس وثيًقا  ارتباطًا  مرتبط  أنه  على  دولتها  داخل  اإلقصاء  النضال ضد  رؤية  يف  استمرت 
وأكدت أن السود يف إفريقيا   ..االنتهاكات العنصرية اليت ترتكبها القوى اإلمربايلية يف مجيع أحناء العامل

اليهود"مثل   "اًماقريبون مين مت  ،الذين يلعب األوروبيون أبجسادهم لعبة الصيد" لوكسمبورغ  ) "معاانة 
1917 [RLR: 390]). 

 

إن هذا االهتمام ابلديناميكية العاملية للتوسع الرأمسايل وحتليل اإلمربايلية كجزء ال يتجزأ من تطور رأس  
الرغبة يف   :املال مهمان لشرح موقف لوكسمبورغ املميز بشأن أحد أهم األسئلة اليت هتم احلركة املاركسية

إن االعتماد املتبادل بني القوة االقتصادية والسياسية يف ظل وجود العوملة واالندفاع   ..ير املصري القوميتقر 
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املستمر الستغالل املناطق النائية من العامل جعل لوكسمبورغ متشكًكا يف نظرايت التحرر السياسي من  
مبا يف  )بشأن تقرير املصري القومي    هنا اختلفت عن املوقف املاركسي السائد .خالل تقرير املصري الوطين

الذي جادل لصاحل حركات التحرر الوطين عندما ساعدت هذه احلركات يف دفع   (ذلك فالدميري لينني 
انتهى املطاف حبركات التحرر الوطين ابللعب يف أيدي    ،ابلنسبة إىل لوكسمبورغ .األهداف االشرتاكية

 -أبخذ سؤال أقرب إىل الوطن كمثال   .ركة العمالية العامليةالنخب احلاكمة الليربالية احمللية وإضعاف احل
اعتمدت على معرفتها   -ما إذا كان ينبغي لبولندا أن حتصل على االستقالل عن روسيا اإلمرباطورية  

وخربهتا للدفاع عن الربوليتارية الدولية الصارمة واقرتحت أنه يتعارض مع مصاحل الطبقات العاملة البولندية  
كانت حجتها أن تقرير املصري القومي ال ميكن أن خيدم غرًضا حترراًي   .األمة احملددة .بح ذاتيةيف أن تص

جيب أن تتخذ احلركة العمالية شكاًل عابًرا للحدود    ،ومع ذلك .إذا مت فصله عن احلركة العمالية الدولية
فإن الدفاع    ،التطور الرأمسايل  ألنه يف مواجهة  ،الوطنية وأال تقتصر على طلب رمسي لتقرير املصري القومي

 .الرمسي عن السيادة سيحد ببساطة من النضال

 

يعتقد املؤلفون الذين يدرسون موقف لوكسمبورغ من تقرير املصري القومي أن عداءها له ينبع من النفور  
كانت   .(Brie and Schütrumpf 2021انظر  )لكن حجتها كانت أكثر تعقيًدا   .من القومية

م فهم  لوكسمبورغ  يف  األدبية  املنتجات  أو  الفن  خالل  من  الوطنية  للثقافة  الفريدة  للمسامهة  تحمسة 
كما توضح تعليقاهتا على عمل الشاعر البولندي آدم    ،اخلصائص التارخيية واالجتماعية للدول املختلفة

فإن تقديرها هلذه اإلسهامات    ،ومع ذلك .(2021انظر للحصول على مناقشة سكوت  )ميكيفيتش  
وهو وضع جعلها على خالف   -للغوية والثقافية املميزة كان دائًما متميًزا عن قضية سيادة الدولة القومية  ا

البولندي قد تكون   "العدمي القومي"يف حني أن هتمة   .مع احلركات التقدمية السائدة يف الكونغرس 
بصمته على حزب    ،ية البولنديةفمن اإلنصاف القول إن بروز لوكسمبورغ يف احلركة االشرتاك  ، مبالًغا فيها
SDKP ابجتاه طائفي انتقده العديد من املؤرخني الحًقا لتقويض احلركة العمالية البولندية ابحتوائها. 

مميزة   قومية  السياسية   .(2017بالنك  )التزامات  القوة  إذا كانت  أنه  دائًما  لوكسمبورغ  أكدت 
فمن    ،حبيث جتعل تقرير املصري القومي بديالً قاباًل للتطبيقواالقتصادية للربوليتاراي البولندية شديدة الوزن  
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ابلنظر   .املؤكد أن العمال سيكون لديهم أيًضا القوة الكافية للتمرد على رأس املال خارج احلدود الوطنية
اعتقدت لوكسمبورغ أن تقرير املصري القومي كان مبثابة إهلاء خطري عن    ،إىل الظروف التجريبية لبولندا 

وقالت إنه بدون   .ضرورة العمل مع احلركة العمالية حملاربة اإلمرباطورية الروسية وحتويلها إىل دولة اشرتاكية
 .فإن االستقالل سيعمق استغالل العمال البولنديني   ،احلكومات االشرتاكية يف أملانيا والنمسا وروسيا

مما يؤدي إىل    ،لنخب احلاكمة الليرباليةكانت املطالبة بتقرير املصري القومي خماطرة ابللعب يف أيدي ا
تشتيت انتباه العمال البولنديني وحتويلهم من كيان يهيمن عليه رأس املال الروسي إىل كيان يهيمن عليه 

مما أدى    ،هذا املوقف من القومية هو أيًضا أمر أساسي لفهم موقفها ضد احلرب .رأس املال البولندي
الدميقرا مع  النهائي  قطعها  احملافظني  إىل  إىل صفوف  ابالنضمام  اهتمتها  اليت  األملانية  االجتماعية  طية 

ما دامت الدول  " :1915كما أوضحت يف كتيب جونيوس لعام   .الوطنيني لدعم احلرب ضد روسيا
الداخلية واخلارجية    ،الرأمسالية موجودة احلياة  وتنظم  العاملية حتدد  السياسات اإلمربايلية  دامت  ما  أي 

 1915لوكسمبورغ  )"أو يف سالم   .سواء يف احلرب"تقرير مصري وطين   " ميكن أن يكون هناكفال  ،لألمة
[RLR: 325]). 

 

 التنظيم السياسي .  5

مت تشكيل حتليل لوكسمبورغ حول مسائل اإلسرتاتيجية والتنظيم السياسي من خالل أتمالهتا حول تطور  
ر وقناعتها أبن أي مناقشة لقضية التنظيم السياسي  وأتكيدها على الطابع العاملي لذلك التطو   ،الرأمسالية

خمتلف   السياسية يف  للحركات  الداخلية  الديناميكية  علم اترخيي وحساسة جتاه  على  تكون  أن  جيب 
فإن تدخالت لوكسمبورغ األكثر حتديًدا    ،يف حني أن املادية التارخيية قدمت األساس املنهجي .البلدان

والعفوية مقابل    ،والنضال االقتصادي مقابل النضال السياسي  ،ل الثورةاإلصالح مقاب)يف مسائل اليوم  
تشكلت من خالل حتليلها لتجربتني خمتلفتني متاًما عن منظمة الطبقة   (األشكال املركزية للتنظيم السياسي

ت  بشكل متزايد ابلتمثيل يف مؤسسا  (ومقيدة)كانت مطالب العمال مدفوعة    ،يف أورواب الغربية .العاملة
واختذت مناشداهتم شكل دعوة    ،حيث قدمت مطالبهم بلغة احلقوق املدنية  ،الدميقراطية الربملانية الليربالية
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حيث كان النضال من أجل حقوق العمال يتم يف    ،يف أورواب الشرقية .إىل املسؤولية الدميقراطية اجلماعية
األرض حتت  من  ،الغالب  ابستمرار  مهدًدا  السياسي  النقاش  الرقابة  كان  التحركات    ،قبل  تنظيم  ومت 

النشطاء السر ومعرضة خلطر كبري على حياة  النقاش خمتلفا جدا .اجلماهريية يف  تلخص   .لذلك كان 
مقالة لوكسمبورغ حول اإلضراب اجلماهريي واحلزب السياسي ونقابة العمال الدروس املستفادة من الثورة  

 .لطبقة العاملة ككل بشكل أفضلوتتأمل فيها لفهم تنظيم ا 1905الروسية عام 

 

الرأمسالية ضد  النضال  يف  واالقتصادية كوسيلة  السياسية  اإلضراابت  هو  النقاش  حمور  جادلت   .كان 
 ،اليت تقتصر على قطاعات معينة من اإلنتاج أو على مدن معينة ،لوكسمبورغ أبن مثل هذه اإلضراابت

ال ينبغي النظر إىل اإلضراب اجلماهريي على أنه  تقرتح أنه   .جيب أال تُفهم مبعزل عن بعضها البعض
ولكن    ،طريقة ماكرة مت اكتشافها من خالل التفكري الدقيق بغرض جعل النضال الربوليتاري أكثر فعالية"

الربوليتارية اجلماهري  حركة  الدولة  ،طريقة  يف  الربوليتاري  للنضال  الظاهرايت  الشكل  ثورة   ."وهي 
على   ،يف حني أن اإلضراب قد يبدأ كسلسلة من املطالب .([RLR: 192] 1905لوكسمبورغ )"

فإن هذه املطالب بتوزيع أكثر عداًل ال ميكن    ، لساعات العمل املخفضة أو حتسني األجور  ،سبيل املثال
النضال االقتصادي  "  ،على حد تعبري لوكسمبورغ .فصلها عن مسألة وصول العمال إىل السلطة السياسية

النضال السياسي هو التخصيب الدوري للرتبة من أجل النضال   .كز سياسي إىل آخرهو الناقل من مر 
هذا الرتابط بني النضال االقتصادي والسياسي   .([RLR: 195] 1905لوكسمبورغ  )"االقتصادي  

وال ُيالحظ من وجهة نظر   ،يعين أيًضا أن مسألة اإلضراب اجلماهريي ال ميكن فصلها عن مسألة الثورة
ال أهنا  النظام  الشوارع"عام على  االنقالب  "ولكن   "إراقة دماء"و   "أعمال شغب"و   "اضطراابت يف 

القائمة للعالقات الطبقية  الشامل  ومع   .([RLR: 195-196] 1905لوكسمبورغ  ) "الداخلي 
ألن اإلضراب اجلماهريي ال ينبغي أن يُفهم على أنه إجراء منعزل يتم استدعاؤه    ،على وجه التحديد  ،ذلك

أعلى  "فإن قرار حتقيقه ال ميكن أن أييت حىت من  ،حسب الرغبة ولكنه مرتبط ارتباطًا وثيًقا مبصري الثورة
اعرتفت    ،ابلطبع .([RLR: 197] 1905لوكسمبورغ  )"حزب   ."جلنة ألقوى اشرتاكي دميقراطي

التنظيم   املبادرة والتوجيه والتعليم اجلماهريي واالنضباط احلزيب كان هلا دور حاسم يف  لوكسمبورغ أبن 
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 "الثورات ال تسمح ألي شخص أن يلعب دور مدير املدرسة معها"لكنها كانت مقتنعة أبن   .الثوري
النضال"  ،كما جادلت  ،ألنه من  فردي  عمل  االقتصادية  هنا  ، يف كل  العوامل  من  جًدا  عدد كبري  ك 

والسياسية واالجتماعية والعامة واحمللية واملادية والنفسية اهلامة الرد على بعضنا البعض بطريقة ال ميكن  
 .([RLR: 198] 1905لوكسمبورغ  )"ترتيبها وحلها مبفردها كما لو كانت مشكلة رايضية 

 

وهي ليست نظرية    ،يف التنظيم السياسي "العفوية"هذا إذن هو جوهر ما مت تسميته نظريتها عن دور  
والنشاط   التعبئة  من  أبن  االعتقاد  على  القائم  السياسي  العمل  ديناميكية  لفهم  حماولة  هي  ما  بقدر 

واألدوات    ،السياسيني  املعرفية  البصرية  تطوير  على  قادرة  املضطهدة  اجلماعات  والدافع  فإن  السياسية 
قالت لوكسمبورغ إن الدرس املستفاد من األحزاب السياسية مل   .اجلماعي املطلوب لتغيري جمرى التاريخ

ال تقل أبًدا  "ولكن التأكد من أهنا  "آليات اإلضراب اجلماهريي"مع  ،"اجلانب الفين"يكن الرتكيز على 
 1905لوكسمبورغ  )"ترتفع فوقه   "ابألحرى  بل   ،عن املستوى الذي تتطلبه العالقات الفعلية للقوى

[RLR: 199]).   جلماهري ميكن  حامسة  تعليمية  منصات  وفرت  اإلصالحات  أن  وأوضحت 
السلطة   على  لالستيالء  واالستعداد  املستقل  القرار  صنع  على  القدرة  تطوير  خالهلا  من  املضطهدين 

 .كن احلرية حبد ذاهتاومل ت ،كانت هذه اإلصالحات جتارب للحرية  ،ومع ذلك .السياسية

 

متت    ،من انحية .تلقى حتليل لوكسمبورغ للتنظيم السياسي انتقادات عديدة من وجهات نظر متناقضة
اإلشارة إىل أنه يف حني أن لوكسمبورغ كانت قادرة على التنقل بعناية يف االختيار بني التمثيل الربملاين  

فقد عارضت اإلميان الساذج لألممية    ،ز حدود الدولةالوطين والتحليل الثوري للصراع الطبقي الذي جتاو 
الثانية بشأن الدميقراطية االجتماعية الوطنية مع عدم اعتقاد أقل سذاجة بشأن أتثريات الدمقرطة ملوجة  

العفوية    ،من انحية أخرى .(Eley 1980: 147)اإلضراابت املتزايدة ابستمرار   فإن إمياهنا ابلقوة 
املضمنة يف   "القدرية"أو   "احلتمية"م تفسريه على أنه نتيجة حتمية لدرجة معينة من  للجماهري غالًبا ما يت

انظر ملناقشة هذه األدبيات  )امليل حنو األزمة   .حتليلها حلدود تراكم رأس املال وأتكيده على عنصر متأصل 
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يف حني أن بعض    ،وكما أوضحت نورمان جرياس ،ومع ذلك .([1الفصل   ،2015] 1976جرياس  
الصياغات يف نصوصها تشبه الصياغات القياسية لألممية الثانية لدرجة أنه كان يُنظر إىل اهنيار الرأمسالية  

كانت    ،ويف حني أن هذا اخلطاب ميكن أن خيدم أحيااًن دورًا نفسًيا حمفًزا  ،على أنه ال مفر منه بطبيعته
على  .(Geras 1976 [2015])  لوكسمبورغ بعيدة عن اعتبار ظهور االشرتاكية مسألة مصري قاتل

ال ميكننا "وأنه بينما   "ماان من السماء"أوضحت أن االشرتاكية لن تسقط على أهنا    ،العكس من ذلك
لتسريعها   .إال أهنا تكمن يف قوتنا  ،ختطي فرتة يف تطوران التارخيي أكثر مما ميكن للرجل أن يقفز فوق ظله

أتخريها   الشهري   .([RLR: 320–321] 1915لوكسمبورغ  )"أو  إجنلز  شعار  معىن  كان 
إثبات الفاعلية   :نقيض احلتمية   ،الذي علقت عليه لوكسمبورغ يف كتيب جونيوس  ، "االشرتاكية أو الرببرية"

دليله الواعي   "إىل"ضحية التاريخ   .كما جادلت  ،"الضعيفة"وحتويل الربوليتاراي من    ،الواعية للمضطهدين
 .([RLR: 321] 1915لوكسمبورغ )"

 

املضطهدة اجلماهري  بقوة  اإلميان  هذا  الثوري  ، كان  التنظيم  تطوير  يف  العفوي  العمل  يف    ،ودور  سبًبا 
استجابة لوكسمبورغ لزمالئها يف احلزب الدميقراطي االجتماعي األملاين ودعوهتا إىل اجلمع بني املبادرات  

والدفاع عن اإلضراب اجلماهريي كنقطة حمورية  الثوري  من .الربملانية  انعكاس هذه   .التنظيم  إن مدى 
واليت يتم انتقاد لوكسمبورغ جتاهها أحيااًن بسبب مجودها    ،اآلراء يف موقفها من احلركة العمالية البولندية

الطائفي للجدل    ،وموقفها  أن    ،ومع ذلك .(Blanc 2017)هو سؤال مثري  ليس هناك شك يف 
لعبت دورًا مهًما يف حتليل التطورات السياسية    ،ندية واألملانيةجتربتها السياسية مع كل من املنظمات البول

احتمال استمرار   .1917إىل االستيالء البلشفي على السلطة بعد أكتوبر  1905من ثورة  ،يف روسيا
إال أن لوكسمبورغ أثنت على البالشفة على األمهية الرمزية إلظهار    ،حكومة عمالية يف روسيا لفرتة طويلة

أن الربانمج الثوري بقيادة الربوليتاراي يستحق النضال من أجله على الرغم من القيود اليت تفرضها  للعامل  
كما حثت زمالئها يف احلزب االشرتاكي الدميقراطي على التخلي عن حذرهم ودعم البالشفة   .الظروف

ته على الرغم مما  بقناعة أكرب أبن الشعب الروسي املضطهد سيكون يف النهاية قادرًا على إجياد توجها
الذي كتبته أثناء وجودها    ،وكما قالت يف مقاهلا عن الثورة الروسية ."ظروفًا غري انضجة"اعتربه الكثريون  
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عندما استولت الربوليتاراي  "  ،1922يف السجن أثناء احلرب العاملية األوىل ولكنه نُشر بعد وفاهتا يف عام  
يحة كاوتسكي احلميدة ابالستغناء عن التحول االشرتاكي يف  ال ميكنها أبًدا أن تتبع نص  ،على السلطة

الشروع فورًا يف إجراءات اشرتاكية  "وجتادل أبن ما حتتاجه هو   ."بلد على أساس أن البلد غري انضج  
  ،جيب أن متارس ديكتاتورية  ،بعبارة أخرى .وال هوادة فيها  ،وأبكثر الطرق قسوة  ،أبكثر الطرق نشاطًا

دكتاتورية أو زمرة    ،الطبقة  لكن  ديكتاتورية حزب  الطبقة -وليس  ديكتاتورية  مرأى من   :وتعين  على 
الشعبية يف دميقراطية غري حمدودة    ،اجلمهور األوسع مع مشاركة نشطة وغري مقيدة من قبل اجلماهري 

 .([308-307انظر أيًضا    ،RLR: 25] 1922لوكسمبورغ )"

 

كمؤسسة طوارئ    ،تاراي بنفس الطريقة اليت فعلها ماركس وإجنلزفسرت لوكسمبورغ مطلب دكتاتورية الربولي
 Ypiانظر ملناقشة أوسع ملفهوم  )انتقالية مطلوبة لتحقيق الدميقراطية يف جمتمع مزوره الصراع الطبقي  

لقد كانت تؤمن بقوة أن دكتاتورية الربوليتاراي جيب أن أتيت من قبل مجاهري املضطهدين يف   .(2020
هذا   .وأنه ال ينبغي أن تفرض عليهم من قبل دائرة صغرية من النخب الثورية  ،أنفسهمسعيهم لتحرير  

العاملة بداًل من هدف اثبت يتم تقريبه  االلتزام ابحلرية كما ينعكس يف النشاط العملي حلركة الطبقة 
كوكها جتاه  مما حفز ش  ،انعكس أيًضا يف نقدها للنماذج املركزية للتنظيم السياسي  ، ابألدوات الصحيحة

الطليعة لينني  .فكرة  للينني  .قاد احلزب فالدميري  تتألف من جمموعة    ،ابلنسبة  السياسية  الطليعة  كانت 
هبدف   "التحريض"وكان دورهم هو تنمية    ،ودوافًعا  ،وتطورًا فكرايً   ،خمتارة من الثوريني األكثر انضباطًا

لتأمني وصوهلم إىل السلطة   . نضال واسع النطاقحتويل التعبئة العمالية لتحقيق أهداف قصرية املدى إىل
جادل لينني أبن احلزب فقط بقيادة خنبة صغرية من الثوريني املدركني للخطر املزدوج لكل من   .السياسية

التنازالت)االنتهازية   الطبقة    ،(تسوية قليلة للغاية)والطائفية   (الكثري من  كان قادرًا على إعطاء حركة 
على حد تعبري   .([95 :1987] 1929لينني )على املدى الطويل  .جيه نفسها هباالعاملة بوصلة لتو 

قادر على الرد على الظلم    ،"منرب الشعب"فإن الثوري احملرتف ليس جمرد سكرتري نقايب ولكنه    ،لينني 
جتميع كل هذه  "بغض النظر عن مكان حدوثه أو أي جمموعة من األشخاص يؤثر عليهم من أجل  
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األمهية التارخيية العاملية للنضال    ،لكي أشرح للجميع [...]املظاهر يف صورة واحدة للعنف السياسي  
 .([113 :1987] 1929لينني )"

 

ن لفتوا االنتباه إىل خماطر العزلة التدرجيية عن احلركة األوسع اليت ينطوي  كانت لوكسمبورغ من أوائل الذي
إلظهارها أن فكرة   1917على الرغم من أهنا أشادت بثورة أكتوبر عام   .عليها هذا املفهوم للحزبية

منها ميؤوس  يوتوبيا  تكن  مل  العاملة  الطبقة  من    ،دولة  وتوجيه  اتصال  بدون  أنه  على  أصرت  أهنا  إال 
منفصل عن خماوف بقية اجملتمع اليت من    ،سيصل احلزب قريًبا إىل حالة من اجلمود البريوقراطي  ،ماهرياجل

بتحقيقها االشرتاكيون  وعد  اليت  احلرايت  نفس  للخطر  تعرض  أن  الذي ال   .شأهنا  تعبريها  على حد 
فقط    ،احلرية ملؤيدي احلكومة فقط" :يُنسى النظر عن عدده -ألعضاء حزب واحد  فهي    ،مبغض 

لوكسمبورغ  )"احلرية دائًما هي احلرية ألولئك الذين يفكرون بشكل خمتلف  .ليست حرية على اإلطالق
1922 [RLR: 305]).   اعتقدت أن هذه احلرية يف التفكري بشكل خمتلف ال ميكن أن تزدهر إال

وتنضج املهارات    ، إذا بقيت مرتبطة ابلدميقراطية اليت تُفهم على أهنا حكم من قبل الشعب املضطهد
كانت تعتقد أن الرتبية السياسية   .والبصرية املعرفية واآلراء الالزمة إلرشادهم يف ظروف التحوالت الثورية

 .والقدرة على تطوير آرائهم من خالل املمارسة كانت ضرورية حلكم الطبقة العاملة ،جلماهري املظلومني 
  ، حيافظ على استقراره بفضل تعاون النخبة املتعلمة ابلفعليف حني أن النظام الدميقراطي الليربايل ميكن أن  

كان التحدي الذي يواجه حركة املضطهدين هو تطوير املعرفة الالزمة لتطوير نظام سياسي جديد يف  
هذا هو السبب يف أن املمارسة الدميقراطية وفكرة التجريب التارخيي كعملية   .سياق تغيري النظام القدمي

ولكن  "العدالة   "مفهوم "بسبب أي تعصب حول    ،على حد تعبري لوكسمبورغ  ،ليس .تعلم كانت حامسة
وتفقد    ،"ألن كل ما هو مفيد وصحي ومنقي يف احلرية السياسية يعتمد على هذه اخلاصية األساسية

تتطلب   .([RLR: 305] 1922لوكسمبورغ  )امتياز   .معناها بشكل فعال مبجرد أن تصبح "احلرية"
وتبادل اآلراء غري    ،وحرية الصحافة والتجمع  ،يف احلياة العامة ضمان االنتخاابت العامة   املشاركة النشطة 

 .وتبقى البريوقراطية فقط على قيد احلياة "تنام احلياة العامة تدرجيًيا"اخلاضع للرقابة اليت بدوهنا 
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  ، لضغط من اخلارجوا  ،احلرب)يف حني ظلت لوكسمبورغ حساسة للظروف التارخيية اليت قيدت البالشفة  
كانت لوكسمبورغ    ،(وطفولة مؤسساهتا الدميقراطية  ،والصعوابت يف تطور حركة الطبقة العاملة يف روسيا

املنظرون يسلطون الضوء على أمهية اجلمع بني النضال من أجل االشرتاكية والنضال   .من أوائل املاركسيني 
لقد أثبت اتريخ الدول االشرتاكية يف   . االثنني والتحذير من خماطر الطالق بني   ،من أجل الدميقراطية

على حق أهنا  العشرين  احلزب .القرن  من مسؤويل  خنبة ضيقة  أيدي  السلطة يف  تركيز  وانعدام    ،أدى 
ال تكمن   .يف النهاية إىل زواهلم ، وعزهلا التدرجيي عن مطالب الشعب ،الشفافية واملساءلة يف املؤسسات

البلشفية يف تعليقها على جتربة اترخيية كانت تشك  األمهية املستمرة لكتاابت   الثورة  لوكسمبورغ حول 
إنه يتألف مما خيربوننا به عن أخالقيات الثورة   .دائًما يف قدرهتا على الصمود يف وجه القيود التارخيية

  ،وصعوابت بناء حركة للمضطهدين جيب أن حتقق احلرية يف ظروف قد تفتقر فيها إىل النضج التارخيي
 ..والوسائل املادية واملعرفية اليت جتعل احلفاظ على الوضع الراهن متاًحا

 

 رير املرأة . حت6

  ، تُفسَّر الدراسات احلديثة اترخيياً على أهنا منظ ِّرة ماركسية غري مبالية يف أحسن األحوال مبسألة حترر املرأة 
النسوية   يف  لوكسمبورغ  ملسامهة  تقييمها  يف  دقة  أكثر  ؛  Dunayevskaya 1981)وكانت 

Ettinger 1987  ؛Haug 2007). فإن موقفها    ،كما هو احلال يف حالة تقرير املصري القومي
املبسطة لنصوصها القراءة  النوع االجتماعي أكثر تعقيًدا من  من املعروف أن لوكسمبورغ   .من قضااي 

رفضت يف كثري من األحيان دعوات من زمالئها يف األممية الثانية للمشاركة بشكل حصري يف ما أمسوه  
املرأة" ذلك ."مسألة  والرسائل  ،ومع  السياسية  والتدخالت  مقاالهتا  من  العديد  توضح  كانت    ،كما 

قدمتها الدعوة لتمثيل املرأة إىل التحرر االشرتاكي  لوكسمبورغ مدافعة شرسة عن حقوق املرأة واملسامهة اليت  
ما رفضته فعالً هو نوع من النسوية الرمزية اليت اقتصرت على محلة االقرتاع وعزلت مسألة   .بشكل عام

اللوايت يتصرفن مثل اللبؤة يف  "فإن النساء الربجوازايت    ،على حد تعبريها .حترر املرأة عن نقد الرأمسالية
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ليسوا سوى مستهلكات لفائض القيمة الذي يبتزعه رجاهلن من   ..."متيازات الذكورية  اال "النضال ضد
عادة ما تكون أكثر صرامة وقسوة   "طفيليات طفيليات اجلسد االجتماعي"وكتبت أن هذه   ."الربوليتاراي

مبورغ  لوكس)"يف حياة الطفيلي من الوكالء املباشرين للحكم الطبقي واالستغالل   "حقهم"يف الدفاع عن  
1902 [RLR: 240] ). 

 

النسوية   اللذان كاان يسامهان بنشاط يف تطوير احلركة  مثل زمالئها كالرا زيتكني وألكسندرا كولونتاي 
 :اعتقدت لوكسمبورغ أيًضا أنه يف ظل الرأمسالية كانت النساء مضطهدات بشكل مضاعف  ، االشرتاكية

أن النزاعات حول اجلندر ميكن اختزاهلا إىل العداء  مل تكن تعتقد    ،مثلهم .يف األسرة ويف مكان العمل
لكنها جادلت أبن لديهم جذورًا أعمق يف النظام الرأمسايل حيث يُعترب العمل املأجور    ، بني الرجال والنساء

حيث تقدم حتليالً   ،يف هذا ميكن اعتبارها رائدة مبكرة يف نظرية إعادة اإلنتاج االجتماعي .فقط منتًجا
املال حيث يعترب تسليع العمل املنزيل خطوة حامسة يف التوسع التدرجيي للعالقات الرأمسالية  لرتاكم رأس  

 .(2017 (كاكارديك)إىل العوامل غري الرأمسالية مثل األسرة 

 

إال أن دفاعها عن حقوق املرأة اقرتن بنقد    ،يف حني أن لوكسمبورغ مل تقدم هذه احلجة بشكل مباشر
غري    ،أي العمل الذي تؤديه النساء العامالت تقليدايً   ،الذي اعترب العمل املنزيلشديد للنظام الرأمسايل  

احلقوق السياسية لدعم دعواهتم إلهناء   .والذي تفتقر فيه املرأة الربوليتارية حىت إىل األساسيات  ،منت ج
ن على التحالف  عندما وافق االشرتاكيون الدميقراطيون البلجيكيو   ،هلذا السبب .االستغالل االقتصادي

للنساء أصوات  إعطاء  مطلب  عن  التخلي  إىل  دفعهم  الذي  الليربايل  احلزب  لوكسمبورغ    ، مع  أدانت 
أصرت على أن حق املرأة يف التصويت لن يؤدي إىل حتسني التمثيل الدميقراطي   .االتفاقية أبقسى الشروط

ياة األسرية احلالية الضئيلة اليت  تنقية اهلواء اخلانق من احل"بل سيؤدي أيًضا إىل    ،بشكل عام فحسب
لوكسمبورغ  ) "حىت على أعضاء حزبنا والعمال والقادة على حد سواء  ،متزق نفسها بشكل ال لبس فيه
1902) (RLR: 236]). 
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مل تقتصر حجج لوكسمبورغ الداعمة لتمثيل املرأة على املطالبة ابالعرتاف القانوين اجملرد يف    ،ومع ذلك
كانت تدرك جيًدا أن االمتيازات القليلة املمنوحة للناشطات النسوايت   .ملانية الليرباليةالدميقراطيات الرب 

يف مقال بعنوان   .الغربيات قد أتيت على حساب االستغالل املستمر للنساء يف أجزاء أخرى من العامل
ض عظام نساء  تبي"كتبت بشكل مؤثر عن كفاح النساء يف أفريقيا األملانية حيث    ،"نساء الربوليتاراي"

الشمس يف  العزل  العالية"وعن   "اهلريرو  بوتومايو  املرأة  "حيث   "منحدرات  للشهداء  املوت  صرخات 
العامل  ،اهلندية جتاهلها  العامليني    ، اليت  للرأمساليني  املطاط  مزارع  يف   1914لوكسمبورغ  )"تتالشى 

[RLR: 245]). رأة جزًءا من حجتها األكثر  كانت دعوات لوكسمبورغ لتعزيز نضال امل  ،وهبذا املعىن
التمثيل الربملاين جيب أن   عمومية أبن املطالبة ابحلقوق االجتماعية اليت يتم احلصول عليها من خالل 
تكون جزًءا من نقد أكثر راديكالية للرأمسالية حيث املفتاح هو الوصول إىل السلطة السياسية و حتويل  

  ، وأصرت على أنه داخل املؤسسات الرأمسالية القائمة .عكل من اهلياكل االقتصادية والسياسية للمجتم 
وقالت إن األساس الوحيد اآلمن حلقوق املرأة هو   .ال ميكن أن يكون هناك حترر جنساين وعرقي حقيقي

انضمامها إىل احلركة الدميقراطية االجتماعية حيث ميكنها أتكيد مساواهتا من خالل التنظيم اجلماهريي  
إىل جانب  ذلك  ،الرجل  واالحتجاج  قبل  القائم  القانوين  النظام  أركان  هتز  أن  ميكن  مينحهم   .وحيث 

 .([RLR: 244] 1914لوكسمبورغ  ) "احلقوق ...وهم"

 

 التأثري واإلرث . 7

ال تزال أفكار روزا لوكسمبورغ ذات صلة اليوم ألهنا تنتمي إىل تقليد من التفكري االشرتاكي الذي ينصب  
وأنواع    ،والعقبات اليت حتول دون حتقيقها  ،وتطورها يف مسار التاريخ العاملي  ، احلريةاهتمامه الرئيسي على  

مل يظهر حتليل لوكسمبورغ للحرية   .أو فشل يف اإللغاء  ، االضطهاد املختلفة اليت يرسخها اجملتمع الرأمسايل
الفردية واجلماعية   -التارخيية  ولكنه غالًبا ما يظهر يف مفهوم الفاعلية    ،كمفهوم فلسفي صرحًيا يف كتاابهتا

هي أول  "قالت لوكسمبورغ إن االشرتاكية   .اليت تشرتك يف النزعة اإلنسانية للماركسية الكالسيكية -
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حركة شعبية يف العامل حددت لنفسها هدفًا وأرست يف احلياة االجتماعية لإلنسان فكرًا واعًيا وخطة  
 .([RLR : 320] 1915لوكسمبورغ ) "حمددة واإلرادة احلرة للبشرية

 

يتمتع البشر بسلطة أخالقية فريدة تستند إىل    ،كما هو احلال ابلنسبة ملاركس وغريه من قبله  ،ابلنسبة هلا
احلرية واليت توفر األساس لنقد جذري للمؤسسات الرأمسالية املوجودة وكذلك الدافع للنضال من أجل  

ؤسس أمناطًا عاملية من اهليمنة والقمع اليت تضحي حبرية  تعيق الرأمسالية احلرية ألهنا ت .جمتمع حر حقيقي
لكن من األمهية مبكان ابلنسبة لوكسمبورغ أن احلرية ليست   .الكثريين من أجل رفاهية قلة من الناس

السياسي  ،جمرد حالة هنائية إليه يف هناية رحلة التحرر  للتطلع  كما أهنا متارس بنشاط   .بل هي شرط 
ين يعانون من الظلم عن إرادهتم من خالل أشكال من النشاط السياسي الذي  عندما يعرب أولئك الذ

جيب أن تكون عملية التحرر السياسي موجهة ذاتًيا بداًل من توجيهها    ،هبذا املعىن .يلعب دورًا تثقيفًيا
فيها   يتم  تعليمية  تعمل كمنصة  السياسية  املمارسة  خالل  من  املرتاكمة  اخلربة  ألن  اآلخرين  قبل  من 

 .الستيالء على احلرية اجلماعية داخلًيا و متارس من خالل النشاط االجتماعيا

 

فإن هذا االلتزام ابحلرية يوفر    ،يف حني أن كتاابت لوكسمبورغ مبعثرة ويصعب قراءهتا يف بعض األحيان
من حدود   :األسئلةالبوصلة األخالقية والسياسية اليت ميكننا من خالهلا فهم مسامهتها يف جمموعة من  

  ، من ديناميات تراكم رأس املال العاملي إىل استمرار اإلمربايلية  ،.الربملانية الليربالية إىل قيمة تقرير املصري
مثل العديد من    ، على الرغم من أن لوكسمبورغ .من مشكلة التنظيم السياسي إىل قضية التحول الثوري

ابلتحليل النظري اجملرد وأكثر اهتماًما بكيفية نشر هذا التحليل    كانت أقل اهتماًما  ،املاركسيني من جيلها
إال أن انعكاساهتا تظل نقطة انطالق مهمة لتطوير التفكري النقدي يف ثالثة    ،كأداة للتغيري السياسي

هناك مسألة كيفية التفكري يف السلطة السياسية يف سياق اهليكل الرأمسايل    ،أوالً  .جماالت على األقل
وحيث يتم توزيع أعباء تلك األزمة بشكل غري متناسب على اجملموعات    ،ي الذي يواجه أزمة مستمرةالعامل

احلدود مع  املختلفة  هوايهتم  تتداخل  ال  الذين  األشخاص  من  القومية .املضطهدة  الدول  تقدم   .بني 
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للتفكري مثمرة  انطالق  نقطة  الرأمسايل  والرتاكم  اإلمربايلية  حول  لوكسمبورغ  العدالة    مالحظات  يف 
وحساسة لتطور الرأمسالية العاملية وهترب من السرتة القومية املنهجية    ،االجتماعية بطريقة دقيقة اترخييا

وأمهية    ،والثاين هو مسألة التنظيم السياسي .اليت غالبا ما متيز التفكري الليربايل يف التنمية غري املتكافئة 
يفيد حتليل لوكسمبورغ هنا يف التفكري يف أخالقيات   .ني إىل آخروتكاليف االنتقال من نظام قوان  ،التعليم

الثورة وتوجيه النقاش حول كيفية التعلم من جتارب وإخفاقات احلركات التقدمية يف املاضي بطريقة جتمع  
  تعترب كتاابهتا حامسة لتنبيهنا إىل أشكال خمتلفة   ،أخريًا .بني االلتزامات اجلذرية والوعي بضرورة التسوية
والتفكري فيها بطريقة متقاطعة جتمع اهتمامات اجلنس   ،من االضطهاد الذي ال يزال يعاين منه عاملنا

والطبقة والذي يشمل بصدق اتريخ   .والعرق  الرأمسايل  للنظام  ثراًء  أكثر  متكننا من صياغة حتليل  إهنا 
واليت العامل  من  خمتلفة  أجزاء  يف  الناس  من  مضطهدة  جمموعات  وممارسة  هذه  ونظرية  توحيد  حتاول   

وعلى الرغم من الظروف الفريدة    ،لكل هذه األسباب .االهتمامات بداًل من عزهلا عن بعضها البعض
 .فإن روزا لوكسمبورغ معاصرة وليست شهيدة ،واملأساوية اليت عاشت فيها وماتت
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