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سيرة روزا لوكسمبورغ
ولدت روزا لوكسمبورغ فً مدٌنة زاموسك الصؽٌرة ٌوم  4آذار/مارس  .1781منذ بداٌة شبابها
نشطت فً الحركة االشتراكٌة .فقد انضمت إلى حزب ثوري ٌدعى “برولٌتارٌا” ،الذي تؤسس عام
 ،1771أي قبل  11سنة من تؤسٌس الحزب االشتراكً الدٌمقراطً الروسً (البلشفً والمنشفً).
منذ البداٌة كان حزب “برولٌتارٌا” ،فً مبادبه وبرنامجه ،متقدما خطوات عن الحركة الثورٌة فً
روسٌا .فً حٌن اقتصرت الحركة الثورٌة فً روسٌا على األعمال اإلرهابٌة الفردٌة التً ٌقوم بها
عدد من المثقفٌن المؽامرٌن ،كان “برولٌتارٌا” ٌنظم وٌقود اآلالؾ من العمال خالل اإلضراب .عام
 ،1775تلقى “برولٌتارٌا” ضربة كانت عملٌا شبه قاضٌة عبر إعدام  3من قادته وسجن  12آخر
لمدة طوٌلة مع األشؽال الشاقة ،ونفً أكثر من  .122نجت مجموعة صؽٌرة من ذلك ،ومن بٌنهم
كانت روزا لوكسمبورغ التً انضمت إلٌهم عن عمر  15سنة .عام  1771الحقتها الشرطة،
فاضطرت إلى مؽادرة بولندا ،اعتقد رفاقها أنها ستكون مفٌدة فً العمل من الخارج مما لو كانت فً
السجن .فذهبت إلى سوٌسرا ،وتحدٌدا إلى زٌورٌخ التً كانت مركزا مهما للهجرة البولندٌة
والروسٌة .فدخلت إلى الجامعة وتعلمت العلوم الطبٌعٌة والرٌاضٌات واالقتصاد .ولعبت دورا نشٌطا
فً الحركة العمالٌة المحلٌة وفً الحٌاة الفكرٌة القوٌة للمهاجرٌن الثورٌٌن.
لم ٌمض أكثر من بضعة سنوات حتى جرى االعتراؾ بروزا لوكسمبورغ كالزعٌمة النظرٌة للحزب
االشتراكً الثوري فً بولندا .وقد أصبحت المساهمة الربٌسٌة لمجلة الحزب ،حال العمال
( ،)Sprawa Rabotniczaالتً تصدر فً بارٌس .عام  1713تؽٌر اسم حزب “برولٌتارٌا”
لٌصبح الحزب االشتراكً الدٌمقراطً لمملكة بولندا؛ بعد ذلك بوقت قصٌر أضٌفت لٌتوانٌا إلى
االسم .واستمرت روزا قابدة نظرٌة للحزب ( )SDKPLحتى نهاٌة حٌاتها.
فً شهر آب/أؼسطس عام  1712مثلت الحزب فً مإتمر األممٌة االشتراكٌة .هناك ،وكشابة
عمرها  11سنة ،كان علٌها أن تتعامل مع المناضلٌن المعروفٌن لحزب بولندي آخر ،الحزب
االشتراكً البولندي ،الذي كان هدفه الربٌسً تحقٌق استقالل بولندا والذي نال تؤٌٌد جمٌع الزعماء
المحنكٌن فً األممٌة االشتراكٌة .وكان لتؤٌٌد الحركة الوطنٌة فً بولندا ثقال كبٌرا خلفه :ماركس
وإنجلز ،عبر جعله هدفا ربٌسٌا لسٌاستهما .دون أن تخشى من كل ذلك ،استهدفت روزا لوكسمبورغ
الحزب االشتراكً البولندي ،متهمته بنزعة قومٌة واضحة وقابلٌته لتحٌٌد العمال عن طرٌق الصراع
الطبقً؛ فتجرأت على اتخاذ موقفا مؽاٌرا للسادة القدماء وعارضت شعار استقالل بولندا( .للمزٌد
حول ذلك ،راجع/ي :روزا لوكسمبورغ والمسؤلة الوطنٌة) .وقد انهال خصومها علٌها باالتهامات
المهٌنة ،مثل تلمٌذ وصدٌق ماركس وإنجلز المخضرم ،وٌلهلم لٌبكنخت ،الذي ذهب إلى حد اتهامها
بؤنها عمٌلة للمخابرات القٌصرٌة .ولكنها أصرت على موقفها.
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وقد نمت فكرٌا بسرعة فابقة .وانجذبت بقوة إلى مركز الحركة العمالٌة العالمٌة ،ألمانٌا ،حٌث شقت
طرٌقها منذ العام .1717
وبدأت بالكتابة الدإوبة ،وبعد فترة أصبحت واحدة من المساهمٌن الربٌسٌٌن فً المجلة النظرٌة
الماركسٌة األهم فً ذلك الوقت ،األزمنة الحدٌثة ( .)Die Neue Zeitمستقلة دابما فً الحكم
والنقد ،حتى فً ظل الهٌبة الهابلة لربٌس تحرٌرها كارل كاوتسكً“ ،بابا الماركسٌة” كما كان ٌسمى،
لم ٌمنعها من إبداء رأٌها ما إن تصبح مقتنعة به.
انضمت روزا لوكسمبورغ بقلبها وروحها إلى الحركة العمالٌة فً ألمانٌا .كانت مساهمة منتظمة فً
عدد من الصحؾ االشتراكٌة -وفً بعض الحاالت ربٌسة تحرٌرها -وقد خطبت فً العدٌد من
اللقاءات الجماهٌرٌة ولعبت دورا فعاال فً كل المهمات التً طلبتها الحركة منها .فً كل خطبها
ومقاالتها كانت أعماال ابداعٌة أصٌلة ،حٌث ناشدت العقل بدال من العاطفة ،وكانت دابما تفتح أمام
قرابها آفاقا أوسع وأكبر مما كانوا ٌعرفونه من قبل.
فً ذلك الوقت انقسمت الحركة فً ألمانٌا إلى اتجاهٌن أساسٌٌن ،األول إصالحً والثانً ثوري ،مع
تنام فً قوة األخٌر .كانت ألمانٌا تتمتع بازدهار مستمر منذ ركود العام  .1782وقد تحسنت معٌشة
العمال بشكل مستمر وإن كان بشكل بطًء؛ وتنامت قوة النقابات والتعاونٌات أكثر فؤكثر.
بهذه الخلفٌة ،فإن بٌروقراطٌة هذه الحركات ،إلى جانب تزاٌد التمثٌل البرلمانً للحزب االشتراكً
الدٌمقراطً ،ابتعدت عن فكرة الثورة مقدمة قوة كبٌرة ألولبك الذٌن ٌتبنون مبدأ االنتقال التدرٌجً أو
اإلصالح .وكان إدوارد برنشتاٌن المتحدث األساسً باسم هذا االتجاه ،أحد مرٌدي إنجلز .بٌن عامً
 1715و 1717كتب برنشتاٌن سلسلة من المقاالت فً مجلة األزمنة الحدٌثة حول مشاكل
االشتراكٌة ،وقد هاجم فٌها بشكل متصاعد المبادئ الماركسٌة .وأدى ذلك إلى اندالع نقاشات طوٌلة
ومرٌرة .وكانت روزا لوكسمبورغ قد دخلت للتو فً الحركة العمالٌة األلمانٌة ،فهبت للدفاع عن
الماركسٌة .ببراعة وبدافع رابع ،هاجمت انتشار السرطان اإلصالحً فً كتٌبها ،إصالح أو ثورة
اشتراكٌة( .للمزٌد حول ذلك ،راجع/ي :إصالح أو ثورة).
بعد ذلك بوقت قصٌر ،وفً عام  ،1711دخل “االشتراكً” الفرنسً مٌلرند فً حكومة ابتالفٌة مع
حزب رأسمالً .وقد تابعت روزا لوكسمبورغ هذه التجربة عن كثب وحللتها ضمن سلسلة من
المقاالت الرابعة للتعامل مع الوضع ضمن الحركة العمالٌة الفرنسٌة بشكل عام ،ومسؤلة الحكومات
االبتالفٌة بشكل خاص (للمزٌد حول ذلك ،راجع/ي :إصالح أو ثورة) .بعد الفشل الذرٌع لماكدونالد
فً برٌطانٌا ،وجمهورٌة فاٌمار فً ألمانٌا ،والجبهة الشعبٌة فً فرنسا خالل الثالثٌنات والحكومات
االبتالفٌة خالل فترة ما بعد الحرب العالمٌة الثانٌة فً البلد نفسه ،من الواضح أن الدروس التً
استقتها روزا لوكسمبورغ لٌست فقط ذات أهمٌة تارٌخٌة.
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عامً  1123-1122انؽمست روزا لوكسمبورغ فً جدال مع لٌنٌن ،حٌث سبق لهما أن اختلفا على
المسؤلة الوطنٌة (راجع/ي :روزا لوكسمبورغ والمسؤلة الوطنٌة) ،على مفهوم بناء الحزب ،والعالقة
بٌن الحزب ونشاط الجماهٌر (راجع/ي :الحزب والطبقة).
فً عام  ،1123وبعد “إهانة القٌصر” حكم علٌها بالسجن لمدة ثالثة أشهر ،أمضت شهرا واحدا منهم
وراء القضبان فقط.
عام  ،1124مع اندالع الثورة الروسٌة األولى ،كتبت سلسلة من المقاالت والكتٌبات للحزب
البولندي ،طورت فٌها فكرة الثورة الدابمة ،التً تم تطوٌرها بشكل مستقل من قبل تروتسكً
وألكسندر بارفوس ولكن اقتصر تؤٌٌدها على عدد قلٌل من الماركسٌٌن فً ذلك الوقت .فً حٌن كان
البالشفة والمناشفة ،وعلى الرؼم من االنقسام العمٌق بٌنهما ،قد اعتقدوا أن الثورة الروسٌة كانت
ستكون ثورة برجوازٌة ،اعتبرت روزا لوكسمبورغ أنها ستتطور متجاوزة مرحلة الدٌمقراطٌة
البرجوازٌة وإما أن تنتهً حتى ٌتولى العمال السلطة أو تصاب بهزٌمة كاملة .وكان شعارها
“دٌكتاتورٌة البرولٌتارٌا والفالحٌن الثورٌة”( .لم ٌكن عن عبث عندما ندد ستالٌن بلوكسمبورغ بعد
وفاتها عام  1121حٌن وصفها بؤنها تروتسكٌة (.))1
ومع ذلك ،أن تفكر وتكتب وتخطب عن الثورة لم ٌكن كافٌا لروزا لوكسمبورغ .كان شعار حٌاتها
“فً البدء كان الفعل” .وعلى الرؼم من أنها كانت بحالة صحٌة سٌبة فً ذلك الوقت ،دخلت عن
طرٌق التهرٌب إلى بولندا الروسٌة فً أقرب وقت كانت قادرة فٌه على ذلك (فً كانون
األول/دٌسمبر  .)1124فً ذلك الوقت كانت ذروة الثورة قد تالشت .لكن الجماهٌر كانت ال تزال
ناشطة ،لكنها باتت اآلن مترددة فً وقت كانت فٌه الرجعٌة تطل برأسها .كانت كل االجتماعات
ممنوعة ،ولكن كان العمال ما زالوا ٌعقدون اجتماعاتهم فً معاقلهم ،وفً المصانع .كل الصحؾ
العمالٌة كانت ممنوعة ،ولكن صحٌفة حزب روزا لوكسمبورغ كانت تظهر على نحو ٌومً ،على
الرؼم من طباعتها سرا .فً  3آذار/مارس عام  1125اعتقلت وسجنت لمدة أربعة أشهر ،فً البداٌة
فً سجن ومن ثم فً قلعة .بعد ذلك أطلق سراحها ،بسبب ضعؾ صحتها وجنسٌتها األلمانٌة،
وطردت من البالد.
ثورة  1124فً روسٌا قدمت لروزا أفكارا لتصور تخٌلته منذ بضعة سنوات :أن اإلضرابات
الجماهٌرٌة -السٌاسٌة واالقتصادٌة -تشكل عنصرا أساسٌا فً نضال العمال الثوري من أجل السلطة،
وهذا ما ٌمٌز الثورة االشتراكٌة عن كل الثورات السابقة .فبلورت عندها هذه الفكرة على أساس
تجربة تارٌخٌة جدٌدة (راجع/ي :اإلضراب الجماهٌري والثورة).
وعندما تحدثت فً هذا الشؤن خالل ندوة علنٌة ،اتهمت بـ”التحرٌض على العنؾ” ،وقضت شهرٌن
آخرٌن فً السجن ،هذه المرة فً ألمانٌا.
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عام  1128شاركت فً مإتمر األممٌة االشتراكٌة الذي عقد فً شتوتؽارت .وتحدثت باسم األحزاب
الروسٌة والبولندٌة ،مطورة موقفا ثورٌا ثابتا ضد الحرب االمبرٌالٌة والعسكرة (راجع/ي :النضال
ضد االمبرٌالٌة والحرب).
بٌن عامً  1124و 1112زاد االنقسام بٌن روزا لوكسمبورغ والقٌادة الوسطٌة للحزب االشتراكً
الدٌمقراطً ،حٌث كان كاوتسكً ٌمثل لسان حالها النظري .عام  1128تخوفت روزا لوكسمبورغ
من أن قٌادًٌ الحزب ،على الرؼم من اعتناقهم الماركسٌة ،سٌحجمون أمام وضع ٌتطلب عمال
حاسما .وكانت الذروة عام  ،1112مع قطٌعة تامة بٌن روزا لوكسمبورغ وكارل كاوتسكً حول
مسؤلة طرٌقة وصول العمال إلى السلطة .مذاك انقسم الحزب االشتراكً الدٌمقراطً إلى ثالثة
أجنحة :الجناح االصالحً الذي تبنى بالتدرج سٌاسة امبرٌالٌة؛ وما ٌسمى بجناح المركز الماركسً
بقٌادة كاوتسكً (الذي تلقبه اآلن لوكسمبورغ بـ “زعٌم المستنقع”) الذي حافظ على رادٌكالٌة لفظٌة
ولكن اقتصر عمله أكثر فؤكثر على تبنً البرلمانٌة فً النضال؛ أما الجناح الثوري فكانت روزا
لوكسمبورغ مصدر إلهامه الربٌسً.
عام  1112نشرت روزا لوكسمبورغ عملها النظري األكثر أهمٌة“ ،تراكم رأس المال :مساهمة فً
التفسٌر االقتصادي لالمبرٌالٌة” .كان هذا الكتاب من دون شك واحد من أكبر المساهمات األصٌلة
للنظرٌة الماركسٌة االقتصادٌة منذ كتاب رأس المال .بؽناها المعرفً وتؤلق أسلوبها وتحلٌلها
واستقاللها الفكري الواضح ،كان هذا الكتاب ،كما قال مٌهرٌنػ ،كاتب سٌرة ماركس ،األقرب إلى
كتاب رأس المال من أي عمل ماركسً آخر .المشكلة المركزٌة أنه ٌدرس بؤهمٌة نظرٌة وسٌاسٌة
شدٌدة :ما هً آثار توسع تمدد الرأسمالٌة إلى مناطق جدٌدة ومتؤخرة على التناقضات الداخلٌة وعلى
استقرار النظام (لمراجعة تحلٌلنا لهذا العمل :تراكم رأس المال).
فً  12شباط عام  1113اعتقلت روزا لوكسمبورغ لتحرٌضها الجنود على التمرد .وكان أساس هذا
االتهام خطابا لها أعلنت فٌه“ :إذا كانوا ٌتوقعون منا أن نقتل أخانا الفرنسً أو ؼٌره من األخوة
األجانب ،إذاً دعونا نقول لهم“ :ال ،تحت أي ظرؾ من الظروؾ” .فً المحكمة تحولت من متهمة
إلى مدعٌة ،وخطابها الذي ُنشِ َر الحقا بعنوان “العسكرة والحرب والطبقة العاملة” ،هو واحد من أكثر
اإلدانات االشتراكٌة الثورٌة الملهمة بوجه االمبرٌالٌة .وحكم علٌها بالسجن لمدة سنة ولكنها لم تعتقل
فورا .وبعد مؽادرتها قاعة المحكمة ذهبت فورا إلى لقاء جماهٌري كررت خالله دعاٌتها الثورٌة
المناهضة للحرب.
عندما اندلعت الحرب العالمٌة األولى ،ارتد ،عملٌا ،معظم قادة الحزب االشتراكً الدٌمقراطً لتبنً
مٌال وطنٌا .فً  2آب/أؼسطس عام  ،1113قررت المجموعة البرلمانٌة للحزب االشتراكً
الدٌمقراطً التصوٌت لصالح قرار حرب حكومة القٌصر .من بٌن  111ناببا أظهر  14ناببا فقط
رؼبتهم بالتصوٌت ضد الحرب .ومع ذلك ،وبعد أن تم رفض طلبهم الحصول على إذن للقٌام بذلك،
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وامتثلوا النضباط الحزب ،وفً  3آب/أؼسطس صوتت كامل المجموعة البرلمانٌة للحزب
االشتراكً الدٌمقراطً لصالح الحرب .بعد بضعة أشهر ،فً  1كانون األول/دٌسمبر ،خرق كارل
لٌبكنخت االنضباط الحزبً منحازا لضمٌره .كان صوته الوحٌد ضد الحرب.
وكان قرار قٌادة الحزب هذا بمثابة الضربة القاضٌة لروزا لوكسمبورغ .ومع ذلك ،قالت أنها لن
تفسح مجاال للٌؤس بؤن ٌتسرب إلٌها .فً الٌوم نفسه 3 ،آب/أؼسطس ،وفً وقت احتشد فٌه نواب
الحزب االشتراكً الدٌمقراطً تحت الفتة القٌصر ،التقت مجموعة من االشتراكٌٌن فً شقتها
وقررت أن تباشر النضال ضد الحرب .المجموعة التً قادتها روزا لوكسمبورغ وكارل لٌبكنخت
وفرانز مٌهرٌنػ وكالرا زٌتكن أصبحت الحقا عصبة سبارتاكوس .لمدة أربع سنوات ،أؼلبها من
السجن ،واصلت روزا قٌادة وإلهام وتنظٌم الثوار ،محافظة على ارتفاع راٌة االشتراكٌة األممٌة
(للمزٌد من التفاصٌل حول سٌاستها المناهضة للحرب ،راجع/ي :النضال ضد اإلمبرٌالٌة والحرب).
اندالع الحرب قطع روزا لوكسمبورغ عن الحركة العمالٌة البولندٌة ،ولكنها كانت راضٌة بعمق من
واقع أن حزبها البولندي بقً مخلصا لمبادئ االشتراكٌة األممٌة.
وكانت الثورة الروسٌة فً شباط/فبراٌر  1118تحقٌقا لسٌاسة روزا لوكسمبورغ المعارضة للحرب
والمناضلة من أجل اإلطاحة بالحكومات االمبرٌالٌة .بحماس شدٌد تابعت مجرٌات األحداث من
السجن ،ودرستها عن كثب من أجل استخالص الدروس للمستقبل .بدون تردد ،أعلنت أن نصر شباط
لٌس نهاٌة النضال ،إنما بداٌته ،وأن وحدها سلطة العمال ستضمن السالم .من السجن أصدرت
النداءات المتتالٌة تدعو فٌها العمال والجنود األلمان حتى ٌحذوا حذو إخوانهم الروس ،وإسقاط النظام
الحاكم والرأسمالٌٌن ،وبالتالً ،وفً وقت ٌخدمون فٌه الثورة الروسٌة ،علٌهم فً الوقت عٌنه منع
أنفسهم من النزؾ حتى الموت تحت أنقاض البربرٌة الرأسمالٌة.
وعندما اندلعت ثورة تشرٌن األول/أكتوبر رحبت روزا لوكسمبورغ بحماسة شدٌدة ،مشٌدة بها بؤشد
التعابٌر .فً الوقت عٌنه ،لم تعتقد أن الموافقة دون نقد لكل ما فعله البالشفة سٌكون فً خدمة الحركة
العمالٌة .وتوقعت بوضوح أنه إذا بقٌت الثورة الروسٌة معزولة فإن عددا من التشوهات سٌشل
تطورها؛ وعند بداٌة نشوء روسٌا السوفٌاتٌة ،أشارت فً وقت مبكر جدا إلى مثل هذه التشوهات،
وخاصة بشؤن مسؤلة الدٌمقراطٌة (راجع/ي :نقد روزا لوكسمبورغ للبالشفة فً السلطة).

فً  7تشرٌن الثانً/نوفمبر عام  1117حررت الثورة األلمانٌة روزا لوكسمبورغ من السجن .بكل
طاقتها وحماسها ارتمت فً أحضان الثورة .لألسؾ كانت قوى الرجعٌة قوٌة .انضم الجناح الٌمٌنً
من قادة الحزب االشتراكً الدٌمقراطً وجنراالت الجٌش القٌصري القدٌم للقوى القامعة للطبقة
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العاملة الثورٌة .فقتلوا اآلالؾ من العمال؛ وفً  14كانون الثانًٌ/ناٌر عام  1111قُتِل كارل
لٌبكنخت .فً الٌوم نفسه ،حطم أحد الجنود بكعب بندقٌته جمجمة روزا لوكسمبورغ.
بمقتلها خسرت الحركة العمالٌة األممٌة واحدة من أنبل أرواحها .انطفؤ “أجود األدمؽة من بٌن الخلفاء
العلمٌٌن لماركس وإنجلز” ،كما قال مٌهرٌنػ .فً حٌاتها ومماتها أعطت كل شًء من أجل تحرر
اإلنسانٌة.
—
الهوامش:
(1) See J.V. Stalin, Works, vol.XIII, pp.86-104.
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إصالح أو ثورة؟
ر ّكزت روزا لوكسمبورغ فً معظم أعمالها على النضال ضد الفكر اإلصالحً الذي كان ٌضٌق
الخناق على أهداؾ الحركة العمالٌة من خالل ترقٌع الرأسمالٌة عوضا عن اإلطاحة بها عبر وسابل
ثورٌة .وكان إدوارد برنشتاٌن أبرز المدافعٌن عن الفكر اإلصالحً (أو التحرٌفٌة ،كما كان معروفا
وقتها) والذي وجهت روزا نقدها نحوه .وقد فندت وجهة نظره فً كتٌبها المعنون بـ”إصالح اشتراكً
أم ثورة اشتراكٌة” ،والذي ٌتؤلؾ من سلسلتٌن من المقاالت التً نشرت فً جرٌدة ( Leipziger
 ،)Volkszeitungاألولى فً أٌلول عام  1717كرد على مقاالت برنشتاٌن ( Die Neue
 ،)Zeitوالثانٌة فً نٌسان  1711كرد على كتابه “الشروط المسبقة لالشتراكٌة والمهام االشتراكٌة
الدٌمقراطٌة”.
برنشتاٌن أعاد تعرٌؾ الطابع األساسً للحركة العمالٌة واعتبرها “حزبا إصالحٌا اشتراكٌا
دٌمقراطٌا” ولٌست حزبا للثورة االشتراكٌة .وعلى العكس من ماركس ،اعتبر برنشتاٌن أن
التناقضات داخل الرأسمالٌة ال تظهر بشكل واضح ،إنما ٌجري باستمرار تخفٌفها ،فٌتم تروٌض
الرأسمالٌة بشكل ّ
مطرد ،وٌزداد ذلك إلى أن ٌصبح أكثر تكٌّفاً .والكارتٌالت والتروستات والمإسسات
االبتمانٌة تنظم بتدرج الطبٌعة الفوضوٌة للنظام ،لذلك ،وبدالً من حصول انهٌارات مالٌة واقتصادٌة
كما تصوّ ر ماركس ،هناك مٌل ضمن النظام الرأسمالً للوصول إلى حالة من االزدهار الدابم .كما
تضعؾ التناقضات االجتماعٌة بحسب وجهة نظر برنشتاٌن ،من خالل استمرار الطبقة الوسطى
وتوزٌع أكثر دٌمقراطٌة لملكٌة رأس المال عبر شركات األسهم .قدرة النظام على التكٌؾ لتلبٌة
االحتٌاجات فً تحسٌن الظروؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة للطبقة العاملة كنتٌجة لحراك
النقابات والتعاونٌات.
انطالقا من هذا التحلٌل ٌخلُص برنشتاٌن إلى أن الحزب االشتراكً ٌجب أن ٌكرّس نفسه من أجل
التحسٌن التدرٌجً لظروؾ الطبقة العاملة ،ولٌس بهدؾ االستٌالء الثوري على السلطة السٌاسٌة.
على العكس من برنشتاٌن ،اعتبرت روزا لوكسمبورغ أن االحتكارات الرأسمالٌة (الكارتٌالت
والتروستات) والمإسسات االبتمانٌة تمٌل إلى تعمٌق التناقضات داخل النظام الرأسمالً ولٌس إلى
التخفٌؾ منها .وتصؾ وظٌفتها:
“بشكل عام ،الكارتٌالت… تظهر كمرحلة محددة من التطور الرأسمالً ،حٌث فً التحلٌل األخٌر
ُتفاقِم من ح ّدة الفوضى فً النظام الرأسمالً وتمظهر وتنضج التناقضات الداخلٌة .الكارتٌالت تزٌد
من العداء القابم بٌن نمط االنتاج والتبادل من خالل تعمٌق الصراع بٌن المنتج والمستهلك… وذلك
ٌزٌد ،عالوة عن ذلك ،التناقضات بٌن نمط االنتاج ونمط االستٌالء المقابل ،بطرٌقة أكثر وحشٌة،
بالنسبة إلى الطبقة العاملة والفبة المسٌطرة داخل النظام الرأسمالً المنظم ،وبالتالً زٌادة التناقضات
بٌن رأس المال والعمال.
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أخٌرا ،التمركز الرأسمالً ٌفاقم التناقض القابم بٌن الطابع الدولً لالقتصاد الرأسمالً العالمً
والطابع المحلً للدولة -بقدر ما ٌكون ذلك مصحوبا بـ”الحرب” بالرسوم الجمركٌة ،التً تزٌد من
الخالفات بٌن الدول الرأسمالٌةٌ .جب أن نضٌؾ إلى ذلك التؤثٌر الثوري األكٌد الذي تسببه
الكارتٌالت على تركٌز االنتاج والتقدم التقنً…
وبكلمات أخرى ،عندما ٌتم تقدٌمها من زاوٌة تؤثٌرها النهابً على االقتصاد الرأسمالً ،الكارتٌالت
والتروستات تفشل كـ”وسٌلة للتكٌؾ” .وتفشل فً تخفٌؾ التناقضات الرأسمالٌة .وعلى العكس من
ذلك ،فإنها تظهر كوسٌلة تسبب فوضى أكبر .وهً تشجع لنمو التناقضات الداخلٌة للرأسمالٌة .وهً
تسرع فً حصول انهٌارات رأسمالٌة” (.)1
االبتمان ،تضٌؾ روزا لوكسمبورغ ،وبعٌدا عن االلتفاؾ على األزمة الرأسمالٌةٌ ،عمّق ذلك بالفعل.
الوظٌفتان األساسٌتان للمإسسات االبتمانٌة تكمن فً توسٌع االنتاج وتسهٌل التبادل ،واالثنتان تزٌدان
من عدم استقرار النظام .أزمة االقتصاد الرأسمالً تنمو كنتٌجة للتناقضات بٌن مٌل االنتاج الدابم
للتوسع والقدرة االستهالكٌة المحدودة للسوق الرأسمالً .االبتمان ،من خالل تشجٌعه لالنتاج من
جهةٌ ،شجع المٌل نحو االفراط فً االنتاج ،وٌعرّض نفسه لعدم استقرار خطٌر فً ظروؾ ؼٌر
مإاتٌة ،فٌإدي ذلك إلى زعزعة االقتصاد أكثر وتعمٌق األزمة .االبتمان فً تشجٌعه على المضاربة
هو عامل آخر ٌزٌد من عدم االستقرار فً نمط االنتاج الرأسمالً.
حجة برنشتاٌن القوٌة هً أن التناقضات الرأسمالٌة انخفضت خالل عقدٌن من الزمن ،منذ العام
 ،1782والرأسمالٌة لم تتعرض لتراجع حاد .لكن روزا لوكسمبورغ تقول:
“بعد أن استبعد برنشتاٌن نظرٌة ماركس لألزمات عام  ،1717بدأت أزمة عامة وعمٌقة ،ومن ثم
ضربت أزمة جدٌدة الوالٌات المتحدة ،حٌث أصابت األسواق العالمٌة .فؤثبتت الوقابع فشل نظرٌة
“التكٌؾ” .وأظهرت فً الوقت عٌنه أن الناس الذٌن تخلوا عن نظرٌة ماركس لألزمات وذلك ألنه لم
تقع أي أزمة خالل فترة معٌنة من الزمن فإنهم ٌخلطون بٌن جوهر هذه النظرٌة مع جانب من
جوانبها الخارجٌة الثانوٌة -دورة العشر سنوات .وصؾ الدورة الصناعٌة الحدٌثة كفترة  12سنوات
هو لماركس وإنجلز ،بٌن عامً  1752و ،1782هو تبٌان بسٌط للحقابق .ولم ٌكن مبنٌا على القانون
الطبٌعً ولكن على سلسلة من الظروؾ التارٌخٌة التً كانت متعلقة بتسارع نمو الرأسمالٌة الناشبة”
(.)1
فً الواقع:
“األزمات قد تتكرر كل  4سنوات أو  12سنوات ،أو حتى كل  7سنوات أو  12سنة… االعتقاد بؤن
االنتاج الرأسمالً ٌمكنه “التكٌؾ” مع التؽٌّر ٌفترض واحد من أمرٌن :أو أن السوق العالمً ٌمكن له
أن ٌتوسع بشكل ؼٌر محدود ،أو على العكس من ذلك ،أن تطور القوى المنتجة مقٌد لدرجة أنها ال
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تستطٌع أن تعبر خارج حدود السوق .الفرضٌة األولى مستحٌلة واقعٌا .أما الثانٌة فٌتم اعتبارها
مستحٌلة ألن التقدم التقنً المستمر ٌخلق ٌومٌا قوى منتجة جدٌدة فً كل المٌادٌن” (.)2
ك ما هو واقع الحال ،تعتبر روزا لوكسمبورغ ،أن األساسً بالنسبة إلى الماركسٌة هو التناقضات
داخل الرأسمالٌة -بٌن القوى المنتجة المتزاٌدة وعالقات االنتاج -التً تتفاقم أكثر فؤكثر .لكن هذه
التناقضات ٌجب أن تعبر عن نفسها من خالل أزمة عامة كارثٌة “ذات أهمٌة ثانوٌة” فقط ( .)3شكل
التعبٌر عن التناقض األساسً ال ٌقل أهمٌة عن مضمونه( .وبالمناسبة ،روزا لوكسمبورغ لم تشكك
فً فكرة أن شكال واحدا من خالله ٌمكن للتناقضات األساسٌة أن تعبّر عن نفسها فً حرب اقتصادٌة
دابمة مع تبدٌد هابل للقوى المنتجة).
واعتبرت روزا لوكسمبورغ أنه عندما نفى برنشتاٌن تعمّق التناقضات داخل الرأسمالٌة إنه ذهب
بعٌدا عن أسس النضال من أجل االشتراكٌة .وبالتالً ،تحوّ لت االشتراكٌة من ضرورة اقتصادٌة إلى
حالة مؤمولة ومثالٌة ،إلى ٌوتوبٌا .اشتكى برنشتاٌن قابال“ :لماذا االشتراكٌة ناتجة عن اإلكراه
ح ّ
ط من فهم اإلنسان ،وإحساسه بالعدالة وإرادته؟” ( .)4هنا ،علّقت روزا
االقتصادي؟… لماذا ُن ِ
لوكسمبورغ:
“برنشتاٌن ٌفضّل أن ٌحصل التوزٌع العادل بفضل إرادة اإلنسان الحرة ،فإرادة اإلنسان هً التً
تتصرؾ ولن تنتج عن ضرورة اقتصادٌة ،ألن إرادته هً مجرد أداة ،ولكن بسبب فهم اإلنسان
للعدالة ،وبسبب فهم اإلنسان لفكرة العدالة.
هكذا نعود بسعادة إلى مبدأ العدالة ،إلى حصان الحرب القدٌمة الذي امتطاه إصالحٌو العالم لسنوات
بسبب افتقادهم إلى وسٌلة نقل أكثر ثباتاً .وعلٌنا العودة إلى الحصان روسٌنانت المؤسوؾ علٌه الذي
امتطاه دون كٌشوت نحو تحقٌق اإلصالح العظٌم فً العالم ،ودابما كان ٌعود إلى منزله وعٌونه
مسو ّدة” (.)5
بعٌدا عن التناقضات الرأسمالٌة ،تصبح الرؼبة باالشتراكٌة مجرد توهم مثالً.
إدوارد برنشتاٌن (والكثٌر من بعده) ٌنظر إلى النقابات العمالٌة كؤداة ُتضعؾ الرأسمالٌة .روزا
لوكسمبورغ ،على العكس من هذا الرأي ،تعتبر أن النقابات ٌمكن أن تإثر إلى حد ما فً تحدٌد
مستوى األجور ،لكنها ال تستطٌع بمفردها اإلطاحة بنظام األجور والعوامل االقتصادٌة الموضوعٌة
التً تحدد مستوى األجور:
“النقابات لٌست سوى تنظٌمات تدافع عن القوى العاملة ضد هجمات المتربحٌن .وهً تعبّر عن
المقاومة التً تق ّدمها الطبقة العاملة بوجه قمع االقتصاد الرأسمالً.
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 ..كما لنقابات العمال وظٌفة تقوم على التؤثٌر على أوضاع سوق العمالة .ولكن هذا التؤثٌر ٌتراجع
باستمرار من خالل بلترة الطبقة الوسطى ،وهو مسار ٌإدي إلى اتساع سوق العمل .الوظٌفة الثانٌة
للنقابات هً تحسٌن أوضاع العمال .وهً تحاول الحصول على زٌادة لحصة العمال من الثروة
االجتماعٌة .مع ذلك ،هذه الحصةٌ ،جري تخفٌضها ،بفعل عملٌة طبٌعٌة عبر نمو انتاجٌة العمل…
بعٌارة أخرى ،إن الظروؾ الموضوعٌة للمجتمع الرأسمالً تحوّ ل الوظٌفتٌن االقتصادٌتٌن للنقابات
العمالٌة إلى عمل سٌزٌف ًّ ( ،) 8والتً ،على الرؼم من ذلك ،ال ؼنى عنها .وكنتٌجة لنشاط النقابات،
ٌنجح العمال فً الحصول على جزء مستحق من األجور وفقا ألوضاع سوق العمالة .وكنتٌجة لنشاط
النقاباتٌ ،تم تطبٌق قانون األجور الرأسمالً وٌُشل تؤثٌر المٌل المحبط لنمو االقتصاد ،أو ،لنكن أكثر
دقةٌُ ،ض َعؾ” (.)7
عمل سٌزٌفًّ! هذه العبارة أؼضبت النقابٌٌن البٌروقراطٌٌن األلمان .ال ٌمكن لهم أن ٌعترفوا أن
النضال النقابً ،المفٌد لحماٌة العمال من المٌل الطبٌعً للرأسمالٌة وللحد من تؤثٌرها تدرٌجٌا ،لٌس
بدٌال لتحرٌر الطبقة العاملة.
بالنسبة لبرنشتاٌن ،تشكل النقابات والتعاونٌات الرافعة االقتصادٌة الربٌسٌة لتحقٌق االشتراكٌة ،أما
الدٌمقراطٌة البرلمانٌة فتشكل الذراع السٌاسٌة لهذا التحول .وبحسب رأٌهٌ ،جسّد البرلمان إرادة
المجتمع ،وبعبارة أخرى ،مإسسة فوق الطبقات.
روزا لوكسمبورغ اعتبرت أن …“ :الدولة الحالٌة لٌست “المجتمع” الذي ٌمثل “الطبقة العاملة” .فهً
نفسها تمثل المجتمع الرأسمالً .إنها دولة طبقٌة” (“ .)1البرلمانٌة لٌست عنصرا اشتراكٌا ٌتسرب
تدرٌجٌا لٌشمل مجمل المجتمع الرأسمالً .إنها ،على العكس من ذلك ،شكال محددا من الدولة الطبقٌة
البرجوزاٌة” (.)12
فً ذلك الوقت كان الخالؾ حول الطرٌق البرلمانً إلى االشتراكٌة فً ذروته فً ألمانٌا ،حٌث
اعتقدوا أنه ٌمكن االستٌالء على السلطة السٌاسٌة عبر الوصول إلى البرلمان وهذا األمر تحقق للمرة
األولى مع االشتراكٌٌن الفرنسٌٌن .ففً حزٌران  1711دخل ألكسندر مٌلٌران فً حكومة والدٌك-
روسو الرا دٌكالٌة ،وجلس إلى جانب الجنرال ؼالٌفٌت ،المجرم الذي قضى على كومونة بارٌس .هذا
اإلجراء كان قد أعلن عنه الزعٌم االشتراكً الفرنسً جورٌس والجناح الٌمٌنً اإلصالحً باعتباره
نقطة تحوّ ل تكتٌكٌة :السلطة السٌاسٌة لن تترك بعد الٌوم للبرجوازٌة لوحدها ،ولكن ستدار بشكل
مشترك بٌن البرجوازٌة والطبقة العاملة ،وبحسب رأٌه ،كان ذلك تعبٌرا سٌاسٌا لالنتقال من
الرأسمالٌة إلى االشتراكٌة.
تابعت روزا باهتمام هذه التجربة األولى لتحالؾ حكومً بٌن األحزاب الرأسمالٌة واالشتراكٌة،
وأجرت تحقٌقا شامال للؽاٌة حولها .وأشارت إلى أن هذا التحالؾ ،بربطه أٌدي وأرجل الطبقة العاملة
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بالحكومة ٌمنع العمال من إظهار قوتهم الحقٌقٌة .فً واقع األمر ،كان ذلك مفٌدا وعملٌا لالنتهازٌٌن
أو من ٌسمون بـ”المعارضة المتصحرة” …“ :بعٌدا عن تقدٌم إصالحات تقدمٌة حقٌقٌة وفورٌة
وملموسة ،فإن اعتماد سٌاسة معارضة هو الطرٌق الوحٌد الذي ٌم ّكن األحزاب الصؽٌرة بشكل عام
واألحزاب االشتراكٌة الصؽٌرة بشكل من الحصول على نجاحات عملٌة” ( .)11الحزب االشتراكً
ٌجب أن ٌتخذ هذه المواقؾ لتعزٌز النضال المناهض للرأسمالٌة:
“بطبٌعة الحال ،من أجل أن تكون فعّالةٌ ،جب على االشتراكٌة الدٌمقراطٌة أن تستولً على جمٌع
المناصب فً الدولة الحالٌة وتسٌطر علٌها .وإن الشرط األساسً لتحقٌق ذلك هو خوض الصراع
الطبقً ،وخوض الصراع ضد البرجوازٌة ودولتها” (.)11
وختمت قابلة“ :فً المجتمع البرجوازي دور االشتراكٌة الدٌمقراطٌة هو أن تكون ضمن األحزاب
المعارضة .ألن الحزب لن ٌتقدم إال على أنقاض الدولة البرجوازٌة” (.)12
وأشارت إلى أن الخطر األخٌر الكامن فً تجربة هذا التحالؾ ٌتمثل بـ“ :جورٌس المدافع الدإوب،
والممهد لعودة القٌصرٌةٌ .بدو كؤنه مزحة ؼلٌظة ،ولكن مسار التارٌخ ملًء بهذا النوع من المزاح”
(.)13
كم ٌبدو هذا الكالم كالما نبوٌا! اإلخفاق الذرٌع لماكدونالد فً برٌطانٌا ،واستبدال جمهورٌة فاٌمار
بهتلر ،وإفالس الجبهة الشعبٌة خالل الثالثٌنات والحكومات االبتالفٌة فً فرنسا بعد الحرب العالمٌة
الثانٌة ،أوصلنا إلى حقبة دٌؽول ،كل ذلك هو ثمار سٌاسة الحكومة االبتالفٌة.
بالنسبة إلى اإلصالحٌٌن ،الذٌن ٌعتقدون أن البرلمانٌة والشرعٌة البرجوازٌة تعنً نهاٌة العنؾ كعامل
فً التطور التارٌخً ،ترد روزا:
“فً الواقع ما هً الوظٌفة الكاملة للشرعٌة البرجوازٌة؟ إذا خطؾ “مواطن حر” على ٌد شخص
آخر خالفا إلرادته لفترة من الوقت ،فإن الجمٌع ٌدرك على الفور أن عمال من أعمال العنؾ قد
ارتكب .ومع ذلك ،فإن العملٌة قد ُت َح ّل من خالل كتاب نسمٌه قانون العقوبات ،والمجرم سٌوضع فً
السجن ،ومن ثم ُت َح ّل المسؤلة و َت ِح ّل العدالة .وإذا قتل أحدهم أخٌه اإلنسان ،فمن الواضح أن ذلك
ٌشكل عمال من أعمال العنؾ .ومع ذلك ،إذا كان ذلك ٌقع ضمن أعمال “الخدمة العسكرٌة” ،فٌتم
اعتبار الجرٌمة أمرا قانونٌا ونظامٌا .وإذا ح ُِرم أحد المواطنٌن من جزء من أمالكه أو من أرباحه،
من الواضح هنا أن عمال عنفٌا قد ارتكب ،ولكن على الفور ٌسمى ذلك “ضرٌبة ؼٌر مباشرة” ،ثم
ٌصبح كل شًء على ما ٌرام.
وبعبارة أخرى ،ما ٌطرح نفسه هنا تحت عباءة الشرعٌة البرجوازٌة التً لٌست سوى تعبٌرا عن
عنؾ ٌصبح معٌارا ٌتالزم مع الطبقة الحاكمة .وعندما ٌحدث العنؾ الذي ٌرتكبه الفرد فإن قاعدة
إلزامٌة معكوسة تحصل داخل ذهن المحامً البرجوازي (وداخل عقول االشتراكٌٌن االنتهازٌٌن) وال
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ٌُن َظر إلٌها فً حق ٌقتها ،ولكن رأسا على عقب :فالمسار القانونً ٌتم إظهاره كعملٌة مجردة تحقق
“العدالة” ،وٌظهر إكراه الدولة كنتٌجة لذلك ،على اعتبار أن القانون “ٌعاقب” على ذلك .فً الواقع،
الحقٌقة هً عكس ذلك تماما :الشرعٌة البرجوازٌة (البرلمانٌة كعملٌة تشرٌعٌة فً طور النمو) لٌست
سوى شكال اجتماعٌا معٌنا ٌعبر عن نفسه عبر العنؾ السٌاسً الذي تمارسه البرجوازٌة ،وٌنمو على
أساس اقتصادي” (.)14
ومن هنا جاءت الفكرة السخٌفة التً تقول إن إلؽاء الرأسمالٌة عبر األشكال القانونٌة التً وضعتها
الرأسمالٌة نفسها ،والتً ،فً العمق ،لٌست سوى تعبٌرا عن العنؾ البرجوازي .فً التحلٌل األخٌر،
لإلطاحة بالرأسمالٌةٌ ،صبح العنؾ الثوري أمرا ضرورٌا:
“ إن استخدام العنؾ ٌبقى دابما السالح األخٌر للطبقة العاملة ،القانون األسمى للصراع الطبقً،
والحاضر دابما ،وأحٌانا كامنا ،وفً بعض األحٌان ٌتخذ أشكاال نشطة .وعندما نحاول إحداث ثورة
فً العقول من نوع ممارسة النشاط البرلمانً وؼٌره من األشكال ،فإن ذلك لٌس بهدؾ تحرٌك
العقول فقط إنما أٌضا األٌادي” (.)15
كم ٌبدو هذا الكالم نبوٌا الٌوم! ،فبعد زوال جمهورٌة فاٌمار التً استولى النازٌونٌ ،نبؽً التذكٌر بما
كتبته روزا لوكسمبورغ عام “ :1121إذا كانت االشتراكٌة الدٌمقراطٌة تدعو إلى قبول وجهة نظر
انتهازٌة ،وإلى نبذ استخدام العنؾ ،وتناشد الطبقة العاملة لعدم التعرض للشرعٌة البرجوازٌة،
عندذاك سٌنهار كامل نشاطها البرلمانً عاجال أم آجال وسٌحل مكانها عنفا رجعٌا ؼٌر مقٌّد” (.)18
ولكن على الرؼم من أن روزا لوكسمبورغ تعلم أن العمال اضطروا للجوء إلى العنؾ الثوري ضد
االستؽالل والقمع ،فإنها عانت بشدة وتؤلّمت من كل قطرة دم سفكت ،فكتبت خالل الثورة األلمانٌة:
“أنهار الدم المتدفقة خالل  3سنوات من تقاتل األمم اإلمبرٌالٌة [الحرب العالمٌة األولى] .الٌوم ٌجب
أن نحرص على الحفاظ على كل قطرة من هذا السابل الثمٌن بشرؾ وداخل أوعٌة من الكرٌستال.
الطاقة الثورٌة ؼٌر المحدودة والشعور اإلنسانً الواسع -هما المتنفّس الحقٌقً لالشتراكٌة .صحٌح
أن العالم انقلب ،ولكن أي سٌالن لدماء ٌمكن تجنبها هو تهمة ،أي رجل ٌسارع لتنفٌذ واجب مهم
وٌدوس على دودة من دون تفكٌر فإنه ٌرتكب جرٌمة” (.)17
من بٌن اإلصالحٌٌن وكذلك أولبك الذٌن ٌدعون أنهم ثوار النظرٌة السابدة ٌعتبرون أن الجوع وحده
ٌقود العمال لسلوك مسار ثوريٌ :عتبر اإلصالحٌون أنه على العمال الذٌن ٌتمتعون بظروؾ أفضل
فً أوروبا الؽربٌة والوسطى أن ٌتعلّموا من تجربة العمال الروس الجٌاع والمضطهدٌن .فً هذا
اإلطار قدمت نقطة متقدمة لتصحٌح هذا المفهوم الخاطا ،حٌن كتبت عام :1125
“… فكرة أنه فً ظل النظام القٌصري قبل الثورة كان المستوى المعٌشً للطبقة العاملة كان معدوما
فٌه الكثٌر من المبالؽة .على العكس من ذلك طبقة العمال فً الصناعات الكبٌرة وداخل المدن الكبٌرة
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كانت أكثر فعالٌة ونشاطا فً النضال االقتصادي والسٌاسً وكانت تتمتع بمستوى معٌشً أقل بقلٌل
من الطبقة البرولٌتارٌة عٌنها فً ألمانٌا ،حتى أن بعضهم كان ٌنال أجرا أعلى .كذلك ،بالنسبة لعدد
ساعات العمل فإن الفرق داخل المصانع الكبٌرة بٌن ألمانٌا وروسٌا كان قلٌال جدا .وبالتالً فإن
المخترع الذي ٌعتبر أن الطبقة العاملة الروسٌة توفرت لدٌها الظروؾ المادٌة والثقافٌة لٌس
المفهوم
َ
سوى تهوٌما فارؼا .هذا المفهوم ٌتناقض مع واقع الثورة نفسها وعلى الدور البارز الذي لعبته
البرولٌتارٌا فً ذلك .ثورات بهذا المستوى من النضج السٌاسً والروحً لم ٌصنعها الفقراء
المعدمٌن ،فعمال المصانع كانوا فً طلٌعة النضال فً بطرسبرغ ،وفً وارسو ،وموسكو ،وأودٌسا،
وكانوا األقرب ثقافٌا وروحٌا من عمال ؼرب أوروبا أكثر من قربهم من التصور المتخٌّل ألولبك
الذٌن ٌفكرون أن المدرسة الوحٌدة للبرولٌتارٌا هً البرلمانٌة البرجوازٌة والممارسات النقابٌة
“الصحٌحة” (.)11
وبالمناسبة ،ببطون خاوٌة ،إلى جانب تشجٌع التمردٌ ،قود كذلك إلى الخضوع.
مستندة على الصراع الطبقً للطبقة العاملة ،سواء كان ذلك كامنا أم علنٌا ،سواء كانت ٌهدؾ إلى
كسب تنازالت من الطبقة الرأسمالٌة أو عبر اإلطاحة بها ،دعمت روزا لوكسمبورغ النضال من أجل
اإلصالحات االجتماعٌة وكذلك من أجل الثورة االشتراكٌة ،وعلى اعتبار أن كل ما سبق ٌشكل
مدرسة لذلك ،فقد ق ّدمت تحلٌال واضحا حول العالقات المتبادلة بٌن هذٌن األمرٌن:
“اإلصالح التشرٌعً والثورة لٌسا أسلوبٌن مختلفٌن من التطور التارٌخً التً ٌمكن التقاطها بتم ّتع
من ع ّداد التارٌخ ،تماما كما ٌختار المرء بٌن مقانق ساخنة أو برادة .اإلصالح التشرٌعً والثورة
عامالن مختلفان فً تطور المجتمع الطبقً .ظروفهما وتكاملهما المتبادل ،وهما فً الوقت عٌنه
حصرٌان بشكل متبادل ،كما هو الحال مع القطبٌن الشمالً والجنوبً ،بالبرجوازٌة والبرولٌتارٌا.
وعلى العكس من التارٌخ الذي ٌصوّ ر العمل من أجل اإلصالحات كثورة طال أمدها والثورة كسلسلة
مكثفة من اإلصالحات .التحول االجتماعً واإلصالح التشرٌعً ال ٌختلفان وفقا لمدتهما ولكن وفقا
لمحتواهما .سر التؽٌٌر التارٌخً عبر استخدام السلطة السٌاسٌة ٌكمن فً تحوٌل التعدٌالت الكمٌة
البسٌطة إلى نوعٌة جدٌدة ،أو للكالم بتحدٌد أكثر ،عبر االنتقال خالل فترة تارٌخٌة من شكل معٌن
لمجتمع إلى شكل آخر.
هذا السبب ٌجعل الناس الذٌن ٌضعون االصالح التشرٌعً فً مكان متناقض مع االستٌالء على
السلطة السٌاسٌة والوصول الحقا إلى الثورة االشتراكٌة ال ٌختارون فً الواقع طرٌقا هادبا وأبطؤ
للوصول إلى الهدؾ نفسه ،ولكن لكً ٌصلوا إلى هدؾ آخر .وبدال من السعً للوصول إلى مجتمع
جدٌد فإنهم ٌتخذون موقفا ٌرمً إلى إجراء تعدٌالت سطحٌة على المجتمع القدٌم .وإذا تتبعنا المفاهٌم
السٌاسٌة التحرٌفٌة ،فسنصل إلى نفس النتٌجة التً تصل إلٌها عندما نتتبع النظرٌات االقتصادٌة
للتحرٌفٌة .برنامجنا لٌس تحقٌق االشتراكٌة ،ولكن إصالح الرأسمالٌة ،ال نهدؾ إلى القضاء على
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 قمع التجاوزات الرأسمالٌة بدال من، هذا كل شًء، ولكن التقلٌل من االستؽالل،نظام العمل المؤجور
.)12( ”القضاء على الرأسمالٌة نفسها
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اإلضراب الجماهيري والثورة
فً أٌار عام  1711أضرب  114ألؾ عامل بلجٌكً مطالبٌن بتؽٌٌرات فً النظام االنتخابً .فً
نٌسان  1712نفذ إضراب آخر ،وشمل حوالً ربع ملٌون عامل ،وذلك للهدؾ نفسه .والنتٌجة كانت
عالمٌة ،ولكن ؼٌر عادلة ،والمزٌد من االمتٌازات ،فؤصوات األؼنٌاء و”المثقفٌن” ُت َع ّد مرتٌن أو ثالثة
مرات أصوات العمال والفالحٌن .العمال ،ؼٌر الراضٌن ،خرجوا بعد ذلك بتسع سنوات وطالبوا
بتعدٌل كامل للدستور .هذه اإلضرابات تركت انطباعا كبٌرا عند روزا لوكسمبورغ .فكرست مقالٌن
لهذا الموضوع -التجربة البلجٌكٌة ( ،)1ومرة أخرى عن التجربة البلجٌكٌة( -)1بحٌث أشارت إلى
الطبٌعة الثورٌة لإلضراب السٌاسً كسالح محدد بٌد الطبقة العاملة .بالنسبة إلى روزا لوكسمبورغ
اإلضراب العام ،السٌاسً واالقتصاديٌ ،شكل مسؤلة محورٌة من ضمن النضال الثوري من أجل
تحقٌق سلطة العمال.
حماس روزا لوكسمبورغ لهذه الوسٌلة وفهمها العمٌق لها بلػ مستوى أعلى خالل الثورة الروسٌة
عام :1124
“ فً الثورات البرجوازٌة السابقة ،كان هناك من جهة التثقٌؾ السٌاسً وقٌادة الجماهٌر الثابرة ،ومن
جهة أخرى المهمة الثورٌة اقتصرت على إسقاط الحكومة ،والمعركة القصٌرة التً حصلت على
المتارٌس صاحبت النضال الثوري .الٌوم ،وفً وقت أصبحت فٌه الطبقة العاملة أكثر تعلما ،تنظم
وتقود بنفسها الصراع فً سٌاق النضال الثوري ،عندما تتجه الثورة لٌس فقط ضد النظام إنما أٌضا
ضد االستؽالل الرأسمالًٌ ،ظهر اإلضراب العام كوسٌلة طبٌعٌة لتحشٌد أوسع قدر ممكن من الطبقة
البرولٌتارٌة نحو الفعل ،ولتثوٌرها ولتنظٌمها .كذلك هً طرٌقة لتقوٌض وإسقاط سلطة الدولة وكذلك
الحد من االستؽالل الرأسمالً… وبهدؾ تحقٌق مشاركة واسعة من الطبقة العاملة فً أي حراك
سٌاسً مباشرٌ ،نبؽً بداٌة أن تنظم هذه الطبقة نفسها ،والتً تعنً قبل كل شًء إزالة الحواجز بٌن
المصانع والحرؾ ،بٌن المناجم والمسابك ،وٌجب علٌها التؽلب على االنقسامات داخل المصانع حٌث
نٌر الرأسمالٌة ٌزٌد منها .كما أن اإلضراب العام هو الشكل األولً الطبٌعً العفوي لكل فعل
برولٌتاري ثوري .وكلما أصبح القطاع الصناعً ركٌزة االقتصاد ،كلما برز الدور األساسً للطبقة
العاملة ،وبالتالً تزٌد الصراعات بٌن العمال والرأسمال ،وتصبح بذلك َاإلضرابات العامة أكثر
حسما وقوة .الشكل األولً للثورات البرجوازٌةٌ ،ؤخذ شكل المعارك على المتارٌس ،والمعركة
المفتوحة مع جٌش النظام ،هً معركة ذات طابع هامشً فً الثورة الٌوم ،وهً تشكل لحظة معٌنة
ضمن مجمل السٌرورة التً تخوضها جماهٌر البرولٌتارٌا المناضلة”(.)2
وعلى العكس من كل اإلصالحٌٌن الذٌن ٌرون جدارا فاصال بٌن النضاالت الجزبٌة بهدؾ اإلصالح
االقتصادي وبٌن النضال السٌاسً من أجل الثورة ،روزا لوكسمبورغ أوضحت أنه خالل الحقبة
الثورٌة ٌنمً النضال االقتصادي النصال السٌاسً والعكس صحٌح:
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“ الحركة ال تتجه باتجاه واحد فقط ،من االقتصادي إلى السٌاسً ،لكن ذلك ٌحصل أٌضا باالتجاه
المعاكس .كل حراك سٌاسً جماهٌري ،عندما ٌصل إلى قمتهٌ ،نتج مجموعة من اإلضرابات العامة
االقتصادٌة .وهذا ال ٌقود إلى مشاركة فردٌة ضمن إضراب عام إنما ٌقود إلى ثورة بشكل عام .مع
انتشار وتوضٌح وتكثٌؾ النضال السٌاسً ال ٌعنً أن النضال االقتصادي سٌنحسر إنما على العكس
فإنه سٌتمدد وٌصبح أكثر انتشارا وتكثٌفا .هناك انعكاس متبادل بٌن النضالٌن .كل هجوم ونصر
طازج لنضال سٌاسً سٌكون له أثرا قوٌا على النضال االقتصادي ،وفً الوقت عٌنه ٌوسع إمكانٌة
نضال العمل بهدؾ تحسٌن أوضاعهم وٌقوي لدٌهم الدافع للقٌام بذلك وبالتالً ٌعزز لدٌهم الروح
المكافحة .وبعد مد مرتفع من النضال السٌاسً سٌكون هناك رواسب خصبة التً ُت ِنبت ألؾ نضال
اقتصادي .والعكس صحٌح .النضال االقتصادي المستمر ضد الرأسمال ٌدعمهم خالل توقؾ المعركة
السٌاسٌة .النضال االقتصادي ٌشكل ،إذا جاز التعبٌر ،الخزان المستمر لقوة الطبقة العاملة حٌث
ٌستمد النضال السٌاسً منه قوة دافعة جدٌدة .الصراع االقتصادي الدإوب ٌإدي فً كل لحظة إلى
نشوب صراعات معزولة وحادة ال تلبث إال أن تسبب انفجارا سٌاسٌا ؼٌر متوقع على نطاق واسع.
بكلمة واحدة ،النضال االقتصادي هو العامل الذي ٌدفع الحركة من نقطة سٌاسٌة محورٌة إلى نقطة
أخرى .النضال السٌاسً ٌخصّب األرض أمام النضال االقتصادي .وٌحصل تؤثٌر متبادل كل ثانٌة.
هكذا نجد هذٌن العنصرٌن ،السٌاسً واالقتصادي ال ٌنفصالن عن بعضهما البعض خالل فترة
اإلضرابات الجماهٌرٌة فً روسٌا ،ولم ٌلؽٌا بعضهما البعض ،كما رأى بعض المتحذلقٌن”)3( .
الذروة المنطقٌة والضرورٌة لإلضراب العام هً “تحقٌق انتفاضة ٌمكن الوصول إلٌها عن طرٌق
سلسلة من االنتفاضات الجزبٌة التً تعد أرض الواقع ،التً ٌمكن أن تكون معرضة “للهزٌمة” أو
للقضاء علٌها ،وقد تظهر كل انتفاضة [جزبٌة] بؤنها “سابقة ألوانها”” (.)4
وما ٌزٌد من نتابج الوعً الطبقً خالل اإلضرابات العامة:
“األمر األكثر أهمٌة ،ألنه األكثر دٌمومة ،عندما تنحسر وتتدفق الموجة الثورٌة ،هو نمو الروح
البرولٌتارٌة .التقدم الفكري للبرولٌتارٌا ٌوفر ضمانة متٌنة للتقدم خالل النضاالت االقتصادٌة
والسٌاسٌة التً ال مفر منها فً المستقبل” (.)5
وما المثالٌة العمالٌة تدفعهم إلى االنتفاض! ألنهم ٌضعون جانبا األفكار حول إذا كان لدٌهم ما ٌلزم
إلعالة أنفسهم وأسرهم خالل الصراع .ال ٌسؤلون وال ٌطلبون أي مساعدة تقنٌة أولٌة التً ٌصنعونها:
“مرة واحدة فً فترة جدٌة من بدء اإلضرابات العامة ،كل “كلفة العملٌات” تصبح شبٌهة بقٌاس
المحٌط بواسطة دلو .وإنه محٌط ،وبحر من المتاعب الرهٌبة والحرمان الذي تعانً منه البرولٌتارٌا-
التً هً تكلفة ثابتة فً كل ثورة .الحل الذي ٌؤتً مع الحقبة الثورٌة هو ظاهرٌا مشكلة ؼٌر قابلة
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للحل بما ٌتعلق الحرمان من المساعدة المادٌة للمضربٌن ،هذا األمر هو تولٌد لمثالٌة هابلة التً ٌبدو
أنها أصبحت بمؤمن من حرمان أفظع” (.)8
ما سبق هو لمحة من المبادرة الثورٌة الرابعة والتضحٌة الذاتٌة التً تدفع إلى انتفاضة العمال خالل
ثورة وبالتالً بررت إٌمان روزا.
—
الهوامش:
Die Neue Zeit, 26 April 1902. .1
Die Neue Zeit, 14 May 1902. .1
R. Luxemburg, Ausgewдhlte, vol.I, pp.227-228. .2
R. Luxemburg, Ausgewдhlte, vol.I, pp.201-202. .3
R. Luxemburg, Ausgewдhlte, vol.I, p.274. .4
R. Luxemburg, Ausgewдhlte, vol.I, p.187. .5
R. Luxemburg, Gesammelte, vol.III, p.457. .8
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النضال ضد اإلمبريالية والحرب
خالل العقدٌن اللذٌن سبقا اندالع الحرب العالمٌة األولى نما دعم اإلمبرٌالٌة داخل األممٌة االشتراكٌة.
وأظهر مإتمر هذه األممٌة المنعقد فً مدٌنة شتوتؽارت عام  1128هذه الحقٌقة بوضوح .فطرحت
مسؤلة االستعمار على جدول األعمال ألن صراع القوى االمبرٌالٌة فً أفرٌقٌا وآسٌا قد بات شرساً.
ولم تتحدث األحزاب االشتراكٌة فً الواقع ضد طمع حكوماتها ،ولكن النقاش فً مإتمر شتوتؽارت
أظهر موقفا ً مناهضا لالستعمار بعٌد كل البعد عن موقؾ العدٌد من قادة هذه األممٌة .وقد عٌن
المإتمر لجنة االستعمار ،التً صاؼت مسودة تقرٌر تفٌد أن االستعمار له بعض الجوانب اإلٌجابٌة.
وقد ورد فً المسودة“ :أن المإتمر ال ٌرفض من حٌث المبدأ وفً جمٌع األوقات السٌاسة
االستعمارٌة” .وٌجب على االشتراكٌٌن إدانة تجاوزات االستعمار ،ولكن دون التخلً عنه .إذ ٌجب
علٌنا [بحسب المسودة]:
“الدعوة إلى إصالحات ،لتحسٌن حٌاة مواطنً المستعمرات… ولتثقٌفهم من أجل االستقالل بكل
الوسابل الممكنة.
لهذا السبب ٌنبؽً لممثلً األحزاب االشتراكٌة أن ٌقترحوا على الحكومات إبرام معاهدة دولٌة،
لوضع قانون للمستعمرات ،الذي من شؤنه حماٌة حقوق المواطنٌن وأن تضمن تطبٌقه كل الدول
الموقعة على المعاهدة”.
ولكن مشروع القرار سقط ولكن بؤؼلبٌة ضبٌلة إلى حد ما 118 -صوت مقابل  .127وهذا ما ٌظهر
انحٌاز نصؾ المشاركٌن فً المإتمر إلى جانب اإلمبرٌالٌة.
وعندما اندلعت الحرب العالمٌة األولى ،والتً هً فً أساسها صراع بٌن القوى اإلمبرٌالٌة لتقسٌم
ت من فراغ دعم ؼالبٌة قادة األممٌة االشتراكٌة لهذه الحرب.
المستعمرات ،عام  ،1113لم ٌؤ ِ
خالل مإتمر شتوتؽارت كانت روزا لوكسمبورغ األكثر وضوحا فً مناهضتها لإلمبرٌالٌة،
واقترحت مشروع قرار ٌحدد السٌاسات الالزمة لمواجهة التهدٌد بالحرب اإلمبرٌالٌة:
“فً حالة وجود خطر اندالع حرب من واجب العمال وممثلٌهم فً البرلمان فً الدول المشاركة فً
الحرب بذل كل جهد ممكن لدرء اندالع الحرب عن طرٌق اتخاذ تدابٌر مناسبة ،والتً ٌمكن لها
بالطبع تؽٌٌر أو تكثٌؾ تجذر الصراع الطبقً ومجمل الوضع السٌاسً.
وفً حال اندالع الحرب رؼما عن ذلك ،من واجبهم اتخاذ التدابٌر لتصل إلى نهاٌتها بؤسرع وقت
ممكن ،وأن ٌستفٌدوا من األزمة االقتصادٌة والسٌاسٌة التً تحدثها الحرب لكً ٌثٌروا الجماهٌر
وٌسرعوا فً إسقاط الطبقة الرأسمالٌة الحاكمة”.
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هذا االقتراح من الواضح أنه ٌشٌر إلى أن على االشتراكٌٌن مناهضة اإلمبرٌالٌة والحرب ،وأن
السبٌل الوحٌد لوضع حد لذلك هو من خالل إسقاط الرأسمالٌة ،ألنهما ثمرة هذه األخٌرة.
وقد مر هذا االقتراح ،ولكن مع ذلك فقد أصبح األمر واضحا أكثر فؤكثر ،أن القادة الذٌن لم ٌدعموا
علنٌا االستعمار ،الكثٌر منهم لم ٌفكر بضرورة الكفاح ضد اإلمبرٌالٌة بطرٌقة ثورٌة.
تبنى هإالء القادة ،وكان كاوتسكً المتحدث الربٌسً ،رأي مفاده أن اإلمبرٌالٌة لٌست بالضرورة
ناتجة عن الرأسمالٌة ،إنما هً خرّ اجا ً حٌث ترؼب كل الطبقة الرأسمالٌة التخلص منه .نظرٌة
كاوتسكً كانت تشٌر إلى أن اإلمبرٌالٌة كانت طرٌقة توسّع مدعومة من بعض المجموعات
الرأسمالٌة الصؽٌرة ولكن النافذة (البنوك وملوك األسلحة) ،وهذا ما ٌتناقض مع متطلبات الطبقة
الرأسمالٌة بمجملها ،ألن اإلنفاق على التسلح من شؤنه تخفٌض األموال المستثمرة داخل البالد
وخارجها ،وبالتالً سٌإثر على مصالح ؼالبٌة الطبقة الرأسمالٌة بحٌث تزداد تدرٌجٌا ً معارضتها
للسٌاسة اإلمبرٌالٌة التوسعٌة المسلحة .برنشتاٌن كرر نفس األفكار ،فً وقت متؤخر ،عام ،1111
حٌث جادل بثقة أن الرؼبة بالسالم أصبحت عالمٌة ،وأنه من ؼٌر الوارد اندالع الحرب .والسباق
على التسلح ،بحسب “مركزٌة ماركس” الكاوتسكٌة ،كانت حالة شاذة ٌمكن التؽلب علٌها من خالل
عقد اتفاقات نزع السالح ،وعبر محاكم التحكٌم الدولٌة ،واتفاقٌات السالم ،وكما عبر إنشاء الوالٌات
المتحدة األوروبٌة .باختصار“ ،المركزٌة الماركسٌة” هذه تعتمد على القوى اإلمبرٌالٌة إلحالل السالم
على األرض.
روزا لوكسمبورغ مزقت ببراعة هذه الحجج السلمٌة الرأسمالٌة:
لمٌل تكتٌكًٍّ محدد .هذا المفهوم
“االعتقاد بؤن الرأسمالٌة هً ممكنة دون توسّع ،هً صٌؽة نظرٌة
ٍ
ٌمٌل إلى االعتقاد أن مرحلة اإلمبرٌالٌة لٌست ضرورة تارٌخٌة ،ولٌست المرحلة الفاصلة بٌن
الرأسمالٌة واالشتراكٌة ،إنما هً اختراع خبٌث ألطراؾ ذات مصلحة .وهو ٌحاول إقناع البرجوازٌة
بؤن اإلمبرٌالٌة والنزعة العسكرٌة ستضر بمصالح البرجوازٌة ،وعلى أمل أن ٌ َ
ُعزل من له مصلحة
بالحرب وذلك بتشكٌل حلؾ بٌن البرولٌتارٌا والؽالبٌة العظمى من البرجوازٌة بهدؾ “كبح” جماح
اإلمبرٌالٌة ،وهم ٌتلهفون لـ”نزع سالح جزبً” ،و”الحد من لسعته” .كما لو أن البرجوازٌة اللٌبرالٌة
هً فً مرحلة أفول وتطلب المساعدة من الملوك “الجاهلٌن” من أجل الملوك “المستنٌرٌن” ،الٌوم
“المركز الماركسً” ٌقترح من البرجوازٌٌن “ؼٌر العقالنٌٌن” تقدٌم العون للبرجوازٌٌن “العقالنٌٌن”
بهدؾ ثنٌهم عن ممارسة السٌاسة اإلمبرٌالٌة مع كل نتابجها الكارثٌة على المعاهدات الدولٌة لنزع
السالح ،وعن الصراع المسلح من أجل الهٌمنة على العالم ،وصوال إلى الطلب منهم تشكٌل فٌدرالٌة
الدول الدٌمقراطٌة .التسوٌة بٌن البرولٌتارٌا والرأسمالٌة ،وحل التناقض الكبٌر بٌنهماٌ ،نحو إلى حل
وسط مثالً “من أجل التخفٌؾ من آثار اإلمبرٌالٌة بٌن الدول الرأسمالٌة””)1( .
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كم كانت هذه الكلمات مناسبة لٌس فقط بالنسبة لبرجوازٌة كاوتسكً وبرنشتاٌن المسالمة ،ولكن لكل
من انضم إلى عصبة األمم ،ومنظمة األمم المتحدة ،وكل من بحث عن “األمن الجماعً” خالل القِمم
الرباسٌة!
وأظهرت روزا لوكسمبورغ أن اإلمبرٌالٌة والحرب اإلمبرٌالٌة ال ٌمكن التؽلب علٌها فً ظل
الرأسمالٌة ،ألنها تنبثق من المصالح الحٌوٌة للمجتمع الرأسمالً.
وتشٌر المبادئ العامة لعصبة سبارتاكوس التً وضعتها روزا لوكسمبورغ إلى التالً:
“ اإلمبرٌالٌة ،هً المرحلة األخٌرة والنمو األعلى للسٌطرة السٌاسٌة للرأسمالٌة ،وهً العدو القاتل
للعمال من كل البلدان… النضال ضد اإلمبرٌالٌة هو فً الوقت عٌنه كفاح البرولٌتارٌا للوصول إلى
السلطة السٌاسٌة ،وهو الصراع الحاسم بٌن الرأسمالٌة واالشتراكٌة .الهدؾ النهابً لالشتراكٌة ال
ٌمكن تحقٌقه إال إذا حاربت البرولٌتارٌا العالمٌة بال هوادة ضد اإلمبرٌالٌة ككل ،وعلٌها أن ٌكون
شعارها “الحرب ضد الحرب” كدلٌل عملً للعمل ،وأن تجمع كل قواها وجمٌع قدراتها للتضحٌة
بذاتها فً هذه المواجهة”)1( .
كذلك ،كان الموضوع الربٌسً لسٌاسة روزا لوكسمبورغ المناهضة لإلمبرٌالٌة ٌقوم على أن الكفاح
ضد الحرب هو جزء ال ٌتجزأ من النضال من أجل االشتراكٌة.
وبشؽؾ كبٌر ختمت روزا لوكسمبورغ أهم كتٌب لها مناهض للحرب “أزمة االشتراكٌة الدٌمقراطٌة”
بالتالً:
“الوحشٌة اإلمبرٌالٌة تدمر أوروباٌ ،رافقها عرضٌا “العالم المثقؾ” الفاقد لقلبه وعقله -وتذبح
البرولٌتارٌا األوروبٌة… وٌكمن أملنا ،ولحمنا ودمنا ،الذي ٌتساقط كالذرة تحت ضربات المنجل.
الخٌرة بٌننا ،واألكثر ذكاء ،واألكثر تدرٌبا بٌننا من االشتراكٌة األممٌة ،وحاملو التقالٌد البطولٌة
لحراك الطبقة العاملة الحدٌثة ،وتقدمٌو البرولٌتارٌا العالمٌة ،وعمال برٌطانٌا وفرنسا وألمانٌا وروسٌا
ٌتعرضون لمجازر جماعٌة .إنها جرٌمة عظمى أكبر بكثٌر من تدمٌر مدٌنة لوفٌن [مدٌنة بلجٌكٌة
دمرها الجٌش األلمانً عام  ]1113وأكبر من تدمٌر كاتدرابٌة رٌمس [كاتدرابٌة فً شمال فرنسا
دمرها األلمان عام  .] 1113إنها ضربة ممٌتة ضد القوة التً ٌختزنها مستقبل البشرٌة ،القوة الوحٌدة
التً ٌمكنها أن تنقذ قٌم الماضً وتطورها نحو مجتمع بشري أحدث وأفضل .الرأسمالٌة كشفت
مٌزاتها الحقٌقٌة ،لقد كشفت للعالم أنها فقدت مبرراتها التارٌخٌة وأن استمرارها لم ٌعد ممكنا له أن
ٌإمن تقدم البشرٌة…
ألمانٌا ،ألمانٌا ،عاشت الدٌمقراطٌة! عاش القٌصر!  12آالؾ بطانٌة بؤحسن أحوالها! مبة ألؾ
كٌلوؼرام من لحم الخنزٌر المقدد ،والبن -سلموها فورا! فلتزداد األرباح ولتسقط البرولٌتارٌا .مع كل
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مناضل ٌسقط من أجل المستقبل ،مع كل جندي من الثورة ،وكل محرر لإلنسانٌة من نٌر الرأسمالٌة،
نجد قبرا مجهول االسم.
سٌتوقؾ الجنون وصناعة الجحٌم فقط عندما ٌستٌقظ عمال ألمانٌا وفرنسا وبرٌطانٌا وروسٌا من
هٌجانهم ،وعندما ٌمدون ٌد الصداقة إلى بعضهم البعض ،وٌسقطون جوقة الضباع اإلمبرٌالٌة
المتوحشة صارخٌن ذلك الهتاؾ المدوي للحركة العمالٌة الحدٌثةٌ“ :ا عمال العالم اتحدوا!”” ()2
بنظرة ثاقبة أضافت روزا لوكسمبورغ:
“المجتمع البرجوازي ٌواجه معضلة ،إما التحول إلى االشتراكٌة ،أو العودة إلى الهمجٌة… نحن
نواجه خٌارا :أو انتصار اإلمبرٌالٌة وتراجع كل الثقافة -كما كان الحال فً روما القدٌمة -نحو اإلبادة
والتدمٌر واالنحطاط -نحو مقبرة رتٌبة ،أو انتصار االشتراكٌة -انتصار الطبقة العاملة األممٌة
الواعٌة على اإلمبرٌالٌة المتوحشة وأداتها :الحرب .هذه هً معضلة تارٌخ العالم ،أو أن سٌؾ الطبقة
العاملة الواعٌة ٌكون قد سبق عذله”)3( .
نحن الذٌن نعٌش فً ظل القنبلة الهٌدروجٌنٌة…
—
الهوامش:
(1). R. Luxemburg, Gesammelte, vol.III, p.481.
(2). Dokumente und Materialien zur Geschichte der Deutschen
Arbeiterbewegung (Berlin, 1957), vol.I, pp.280-281.
(3). R. Luxemburg, Ausgewählte, vol.I, pp.391-394.
(4). R. Luxemburg, Ausgewählte, vol.I, p.270.
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الحزب والطبقة
ا ُتهمت روزا لوكسمبورغ بالمادٌة المٌكانٌكٌة ،التً هً مفهوم للتطور التارٌخً تكون فٌه القوى
االقتصادٌة الموضوعٌة مستقلة عن إرادة اإلنسان .هذا االتهام ال أساس له على اإلطالق .عملٌا لم
ٌعتبر أي من الماركسٌٌن العظماء أن النشاط اإلنسانً هو المحدد لمصٌر اإلنسان .لوكسمبورغ
كتبت:
“ الرجال ال ٌصنعون التارٌخ بإرادتهم المحضة ،لكنهم ٌصنعون تارٌخهم الخاص .البرولٌتارٌا تعتمد
فً عملها على درجة معٌنة من النضج فً التطور االجتماعً القابم فً وقت محدد ،ولكن التطور
ا الجتماعً ال ٌحصل بشكل مستقل وبعٌدا عن البرولٌتارٌا ،واألخٌرة بقدر ما هً مسببته ومحركته
هً أٌضا من منتجاته ونتابجه .عمل البرولٌتارٌا هو العامل الحاسم فً التارٌخ ،وعلى الرؼم من أننا
ال ٌمكن القفز فوق مراحل التطور التارٌخً أكثر من رجل ٌقفز فوق ظلهٌ ،مكننا تسرٌع أو تؤخٌر
هذا التطور .إن انتصار البرولٌتارٌا االشتراكٌة سٌكون نتٌجة للقوانٌن التارٌخٌة الصلبة ،وسٌعتمد
ذلك على آالؾ الخطوات السابقة ،الشاقة والبطٌبة جدا .ومع ذلك ،لن نحقق ذلك ما لم تجمع
السٌرورة التارٌخٌة الناضجة الظروؾ المادٌة إلى جانب الشرارة المتقدة لقوة وعً الجماهٌر
الشعبٌة”)1( .
متبعة خط التفكٌر الذي وضعه ماركس وانجلز ،آمنت روزا لوكسمورغ أن الوعً هو من أهداؾ
االشتراكٌة لجانب عدد كبٌر من الجماهٌر العمالٌة هو شرط ضروري لتحقٌق االشتراكٌة .وٌنص
البٌان الشٌوعً على:
“فحتى اآلن كانت الحركات كلها إمّا حركات أقلٌات ،وإما لمصلحة األقلٌات .والحركة البرولٌتارٌة،
هً الحركة القابمة بذاتها ،لألؼلبٌة الساحقة ،فً سبٌل األؼلبٌة الساحقة .والبرولٌتارٌا ،الفبة الدنٌا فً
المجتمع الراهن ،ال ٌمكنها أن تنهض وتنتصب ،بدون أن تنسؾ البنٌة الفوقٌة كلها للفبات التً تإلؾ
المجتمع الرسمً”.
مرة أخرى كتب انجلز:
“ لقد ولى زمن الهجمات المفاجبة ،وزمن الثورات التً تقوم بها أقلٌة واعٌة ضبٌلة تترأس الجماهٌر
ؼٌر الواعٌة .وحٌث ٌكون المقصود تحوٌل النظام االجتماعً تحوٌالً تاماٌ ،نبؽً على الجماهٌر
بالذات أن تشترك فً هذاٌ ،نبؽً علٌها بالذات أن تدرك الهدؾ الذي ٌدور النضال من أجله ،الهدؾ
الذي تهرق دماءها وتضحً بحٌاتها من أجله)1( ”.
واع ألؼلبٌة
روزا لوكسمبورغ كتبت فً اإلطار عٌنه“ :من دون إرادة واعٌة ومن دون عمل
ٍ
البرولٌتارٌا فإن االشتراكٌة لن تتحقق”)2( .
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أٌضاٌ ،نص برنامج الحزب الشٌوعً فً ألمانٌا (سبارتاكوس) ،الذي صاؼته روزا على ما ٌلً:
“ .) 1عصبة سبارتاكوس لٌست حزبا ٌرؼب للوصول إلى السلطة سواء فوق الطبقة العاملة أو
عبرها .عصبة سبارتاكوس هً مجرد جزء من الطبقة العاملة األكثر اقتناعا بهدفها؛ هً جزء من
كل ٌوجه الحركة العمالٌة الواسعة لوظٌفتها التارٌخٌة فً كل خطوة؛ وفً كل مرحلة من الثورة تمثل
ٍ
الهدؾ االشتراكً النهابً وفً جمٌع المسابل الوطنٌة ومصالح الثورة البرولٌتارٌة العالمٌة.
 .) 1عصبة سبارتاكوس لن تتولى أبدا السلطة الحكومٌة إال من خالل إرادة واضحة وال لبس فٌها
لألؼلبٌة الساحقة للطبقة العاملة األلمانٌة؛ ولٌس بؤي وسٌلة سوى من خالل موافقة واعٌة مع وجهات
نظر وأهداؾ والتكتٌكات النضالٌة لعصبة سبارتاكوس.
الثورة البرولٌتارٌة ٌمكن تحقٌقها فقط من خالل خطوات واضحة وناضجة على الطرٌق الصعب من
المعاناة والتجربة المرٌرة ،من خالل الهزابم واالنتصارات.
انتصار عصبة سبارتاكوس لٌس فً بداٌة الثورة إنما عند نهاٌتها؛ وهذا ٌتطابق مع انتصار المالٌٌن
من البرولٌتارٌا االشتراكٌة”)3( .
فً حٌن أن الطبقة العاملة كطبقة ٌجب أن تكون واعٌة ألهداؾ االشتراكٌة وأسالٌب تحقٌقها ،فإنها ال
تزال تحتاج إلى حزب ثوري لقٌادتها .فً كل مصنع وفً كل مرفؤ وفً كل موقع بناء ،هناك عمال
أكثر تقدما -عمال أكثر خبرة فً الصراع الطبقً ،وأكثر استقالال من تؤثٌر الطبقة الرأسمالٌة -وهناك
عمال أقل تقدما .األمر متروك لألوابل أن ٌتنظموا فً حزب ثوري ،وأن ٌحاولوا التؤثٌر وقٌادة
األخٌرٌن .وكما قالت روزا لوكسمبورغ“ :تحتاج الحركة الجماهٌرٌة للبرولٌتارٌا إلى قٌادة بواسطة
قوة مبدبٌة منظمة”)4( .
الحزب الثوري ،الواعً لدوره القٌاديٌ ،جب أن ٌحذر من االنزالق إلى طرٌقة تفكٌر أن الحزب هو
ٌنبوع كل األفكار واألفعال الصحٌحة ،فً حٌن ٌرى الطبقة العاملة ككتلة خاملة ؼٌر مبادرة.
“وبطبٌعة الحال من خالل تحلٌل نظري لألوضاع االجتماعٌة للصراع ،أدخلت االشتراكٌة
الدٌمقراطٌة عنصر الوعً فً الصراع الطبقً للبرولٌتارٌا إلى درجة لم ٌسبق لها مثٌل؛ وأعطت
النضال الطبقً وضوح الهدؾ؛ وأنشؤت ،ألول مرة ،منظمة دابمة للجماهٌر العمالٌة ،وبالتالً العمود
الفقري للنضال الط بقً .ومع ذلك ،سٌكون خطؤ كارثٌا لنا إذا افترضنا أنه من اآلن وصاعدا كل
مبادرة تارٌخٌة للشعب ستمر تحت أٌدي المنظمة االشتراكٌة الدٌمقراطٌة وحدها ،وأن الجماهٌر ؼٌر
المنظمة للبرولٌتارٌا ستبقى على ما هً علٌه فً سكون التارٌخ .على العكس من ذلك ،تستمر
الجماهٌر الشعبٌة بؤن تكون المادة الحٌة من تارٌخ العالم ،حتى فً ظل وجود االشتراكٌة
الدٌمقراطٌة؛ وفقط بمرور الدورة الدموٌة بٌن النواة المنظمة والجماهٌر الشعبٌة ،وفقط عندما ٌنبض
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الواحد ٌحًٌ الثانً ،عندها ٌمكن لالشتراكٌة الدٌمقراطٌة أن تثبت أنها قادرة على أفعال تارٌخٌة
كبٌرة”)5( .
الحزب ،ونتٌجة لذلك ،ال ٌنبؽً أن ٌخترع تكتٌكات من الفراغ ،ولكن أن ٌضع فً صدارة واجباته أن
ٌتعلم من تجربة الحركة الجماهٌرٌة ومن ثم ٌعمم ذلك .وقد أظهرت األحداث الكبرى فً تارٌخ
الصراع الطبقً صحة هذا التشدٌد من دون أدنى شك .أقام عمال بارٌس عام  1781شكال جدٌدا
للدولة -دولة بدون جٌش ودون بٌروقراطٌة ،حٌث ٌتلقى كل الموظفٌن متوسط أجر العامل وكان
ٌمكن استرجاعه ،قبل أن ٌبدأ ماركس باستقراء طبٌعة وبنٌة الدولة العمالٌة .أٌضا أقام عمال
بتروؼراد ،عام  ،1124سوفٌتا (مجلسا عمالٌا) بشكل مستقل عن الحزب البلشفً ،فً الواقع بشكل
معارض للقٌادة البلشفٌة المحلٌة وفً مواجهة ،على األقل ،الشك ،إن لم ٌكن العداء ،وفً جزء منه
من جانب لٌنٌن نفسه .لذلك ال ٌمكن إال أن ٌتوافق المرء مع روزا لوكسمبورغ عندما كتبت عام
:1123
“الخصابص الربٌسٌة لتكتٌكات نضال االشتراكٌة الدٌمقراطٌة لم ٌتم “اختراعها” ،ولكنها هً نتٌجة
لسلسلة مستمرة من األفعال اإلبداعٌة الكبٌرة للصراع الطبقً األساسً .هنا أٌضا الالوعً ٌسبق
الوعً ،فمنطق السٌرورة التارٌخٌة الموضوعٌة ٌؤتً قبل المنطق الذاتً لحامله”)8( .
وال ٌتعلم العمال بواسطة قادة الحزب .وكما تصدت روزا لوكسمبورغ لكاوتسكً وصحبه:
“ ٌظنون أنهم لتعلٌم الجماهٌر البرولٌتارٌة الروح االشتراكٌة فإن ذلك ٌعنً التالً :إلقاء محاضرات
علٌهم ،توزٌع الكتٌبات والنشرات علٌهم .ولكن ال! [بحق الجحٌم] المدرسة البرولٌتارٌة االشتراكٌة ال
تحتاج إلى كل هذا .النضال نفسه ٌعلم الجماهٌر”)7( .
أخٌرا ،وصلت روزا لوكسمبورغ إلى هذا االستنتاج“ :األخطاء التً ارتكبتها الحركة العمالٌة الثورٌة
الحقٌقٌة هً مثمرة وجدٌرة باالهتمام أكثر بكثٌر من عصمة أفضل لجنة مركزٌة”)1( .
بارتكازها بمثل هذا التؤكٌد (وعن حق) على الطاقة االبداعٌة للطبقة العاملة ،قللت روزا لوكسمبورغ
من شؤن االثباط واألضرار التً قد تلحقها منظمة محافظة على النضال الجماهٌري .لقد أعربت عن
إٌمانها بؤن تفجر الجماهٌر سٌلقً جانبا بمثل هذه القٌادة من دون أن ٌلحق بالحركة الجماهٌرٌة نفسها
أي أذى .وكتبت عام :1125
“إذا كانت تمر ألمانٌا ،فً أي وقت وتحت أي ظرؾ من الظروؾ ،بتجربة الصراعات السٌاسٌة
الكبرى ،فإن حقبة الصراعات االقتصادٌة الهابلة ستندلع فً نفس الوقت .األحداث لن تتوقؾ للحظة
واحدة حتى تطلب مباركة أحد القادة النقابٌٌن للحركة الجماهٌرٌة .إذا وقفوا جانبا أو عارضوها،
نتٌجة هذا السلوك سٌكون التالً :القابد النقابً أو الحزبً ستجرفه موجة األحداث ،والنضاالت
االقتصادٌة والسٌاسٌة من الممكن خوضها كنتٌجة من دونهم”)12( .
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هذا الموضوع روزا لوكسمبورغ أعادت التؤكٌد علٌه مرارا وتكرارا.
لفهم األسباب المحتملة لتقلٌل روزا لوكسمبورغ لدور المنظمة والمبالؽة فً تقدٌر دور العفوٌة ،ال بد
م ن إلقاء نظرة على الوضع التً كانت تعمل فٌه .أوال ،كان علٌها محاربة القٌادة االنتهازٌة للحزب
االشتراكً الدٌمقراطً األلمانً .هذه القٌادة شددت على أهمٌة التنظٌم بما ال ٌفوق الوصؾ ،وقللت
من اهتمامها بعفوٌة الجماهٌر .حتى عندما وافقت على إمكانٌة اإلضراب الجماهٌري ،على سبٌل
المثال ،استندت القٌادة اإلصالحٌة على التالً :الظروؾ التً تإدي إلى حصول إضراب سٌاسً
شامل والوقت المناسب ستحددها قٌادتا الحزب والنقابات وحدهما ،وبتارٌخ محدد منهما .ومن
مهامهما تحدٌد أهداؾ اإلضراب ،التً ،بحسب بٌبٌل وكاوتسكً وهٌلفردٌنػ وبرنشتاٌن وؼٌرهم،
كانت للوصول أو للدفاع عن البرلمان .وقبل كل شًءٌ ،جب المحافظة على حرمة هذا المبدأ :لن
ٌقوم العمال بؤي شًء إال بؤوامر من الحزب وقٌادته .مع هذه الفكرة ،التً تعتبر أن قٌادة الحزب
قوٌة والجماهٌر ضعٌفة ،انضمت روزا لوكسمبورغ إلى المعركة .ولكن بقٌامها بذلك ربما قد “ َقوَّ َست
القضٌب” أكثر من الالزم بقلٌل.
وكان هناك جناح آخر للحركة العمالٌة كان على روزا لوكسمبورغ أن تواجهه هو الحزب االشتراكً
البولندي .هذا الحزب كان شوفٌنٌا ،كان هدفه المعلن تحقٌق االستقالل الوطنً لبولندا .ولكن لم ٌكن
هناك من أساس اجتماعً جماهٌري لنضاله :وقؾ مالكو األراضً والبرجوازٌة على حدى من
النضال الوطنً فً حٌن كانت الطبقة العاملة البولندٌة (التً تنظر إلى العمال الروس كحلفاء لها) ال
ترؼب فً النضال من أجل دولة قومٌة (إقرأ(ي) الفصل السادس ،روزا لوكسمبورغ والمسؤلة
القومٌة) .فً ظل هذه الظروؾ اعتمد الحزب االشتراكً البولندي على أنشطة متهورة مثل تنظٌم
مجموعات إرهابٌة ،وهكذا دوالٌك .هذا العمل لم ٌستند على الطبقة العاملة ككل ،ولكن فقط على
الهٌبات الحزبٌة .هنا أٌضا قلما ما اهتموا بالسٌرورة االجتماعٌة ،وحصر القرار بٌد القٌادة لكل
شًء .هنا أٌضا (فً نضالها الطوٌل ضد إرادوٌة الحزب االشتراكً البولندي) أكدت روزا
لوكسمبورغ على أهمٌة عامل العفوٌة.
والتٌار الثالث فً الحركة العمالٌة الذي ناضلت روزا ضده كان النقابوٌة ،مزٌج من األناركٌة (بدون
فردٌتها ومع تركٌز مبالػ فٌه على التنظٌم) والنقابات .وكانت فرنسا القاعدة الربٌسٌة لهذا االتجاه
حٌث انتشرت جذوره فً تربة التخلؾ الصناعً وضعؾ مركزة الصناعات .وقد اكتسب قوة بعد
سلسلة من الهزابم منٌت بها الحركة العمالٌة الفرنسٌة عامً  1737و ،1781وخٌانة مٌلران وحزب
جورٌس ،الذي نما الشكوك بٌن العمال من كل السٌاسٌٌن والمنظمات .النقابوٌة اعتبرت االضراب
العام ثورة اجتماعٌة ،بدال من النظر إلٌه كعنصر أساسً من الثورة الحدٌثة .وقد رأت أن اإلضراب
العام ٌمكن ٌبدأ بموجب أمر ،وسٌتبعه سقوط النظام البرجوازي .هنا أٌضا ٌظهر التبسٌط للعامل
الثوري ،وهذا ٌعنً أن اإلرادوٌة واإلرادة الحرة للقادة ،المستقلة عن أي مد شعبًٌ ،مكن أن تحرك
نضاال حاسما .فً وقت نبذوا فٌه هذه اإلرادوٌة ،كان اإلصالحٌون األلمان ٌطورون اتجاها مماثال.
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وفً وقت كانت فٌه النقابوٌة الفرنسٌة ترسم صورة كارٌكاتورٌة عن اإلضراب العام والثورة ،كان
االنتهازٌون األلمان ،المتضاحكون من ذلكٌ ،رمون جانبا فكرة اإلضراب العام والثورات .فً الوقت
عٌنه كما ناضلت روزا ضد االتجاه األلمانً لإلرادوٌة ،ناضلت ضد النسخة الفرنسٌة من الشكل
النقابوي ،مظهرة أساسه البٌروقراطً الذي ٌنكر لدور المبادرة العمالٌة والتعببة الذاتٌة.
السبب الربٌسً لمبالؽة روزا لوكسمبورغ فً تقدٌر عامل العفوٌة والتقلٌل من شؤن التنظٌم ربما
ٌكمن فً الحاجة ،خالل النضال المباشر ضد اإلصالحٌة ،للتؤكٌد على العفوٌة كخطوة أولى فً كل
الثورات .من هذه المرحلة األولى لنضال الطبقة العاملة ،عممت روزا ذلك على نطاق واسع جدا
لٌشمل النضال بؤكمله.
من دون شك أن الثورات تبدأ كعمل عفوي من دون قٌادة الحزب .الثورة الفرنسٌة بدأت مع اقتحام
سجن الباستٌل .لم ٌنظم أحد هذا الهجوم .هل كان هناك حزب ٌقود الشعب خالل عملٌة التمرد؟ ال.
حتى القادة الٌعاقبة ،على سبٌل المثال روبسبٌٌر ،لم ٌعارضوا حتى ذلك الحٌن النظام الملكً ،ولم
ٌكن قد تنظموا بعد ضمن حزب .ثورة  13تموزٌ/ولٌو عام  1871كانت فعال عفوٌا للجماهٌر .األمر
نفسه ٌنطبق على الثورة الروسٌة سواء عام  1124وشباط/فبراٌر  .1118ثورة  1124بدأت من
خالل اشتباك دموي بٌن الجٌش القٌصري والشرطة من جهة ،وجماهٌر العمال من الرجال والنساء
واألطفال من جهة أخرى ،بقٌادة الكاهن ؼابون (الذي كان فً الواقع عمٌال محرضا للقٌصر) .أٌن
تنظم العمال بموجب قرار قٌادي واضح وحاسم وفق سٌاسة اشتراكٌة تلقابٌة؟ بكل تؤكٌد ال .حملوا
األٌقونات ،وجاإوا ٌتسولون لمحبوبهم “األب الصؽٌر” -القٌصر -حتى ٌساعدهم ضد مستؽلٌهم .تلك
كانت الخطوة األولى لثورة عظٌمة .بعد  11عاما ،فً شباط/فبراٌر عام  ،1118الجماهٌر ،هذه
المرة كانت أكثر خبرة ،وبٌنهم كان هناك أعداد كبٌرة من االشتراكٌٌن أكثر من الثورة السابقة ،هبت
أٌضا بشكل عفوي .لم ٌكن هناك أي مإرخ ٌستطٌع أن ٌدل بإصبعه إلى منظِ م ثورة شباط/فبراٌر،
التً كانت ؼٌر منظمة بكل بساطة.
مع ذلك ،وبعد أن أطلقتها االنتفاضة العفوٌة ،تمضً الثورات قدما بطرٌقة مختلفة .فً فرنسا كان
االنتقال من حكومة الجٌروند النصؾ جمهورٌة إلى حكومة ثورٌة ،التً قضت بشكل تام على
عالقات الملكٌة اإلقطاعٌة ،لم ٌحصل ذلك بواسطة جماهٌر ؼٌر منظمة دون قٌادة أي حزب ،إنما
تحت قٌادة حاسمة لحزب الٌعاقبة .من دون هذا الحزب فً الحكم ،هذه الخطوة المهمة ،التً تطلبت
معركة شاملة ضد الجٌروندٌٌن ،كانت مستحٌلة .قد ٌثور سكان بارٌس عفوٌا ودون قٌادة ضد ملك
بعد عقود من القمع .ولكن ؼالبٌتهم كانت شدٌدة المحافظة ،وتفتقر إلى التجربة التارٌخٌة والمعرفة،
وللتمٌٌز ،وبعد سنتٌن أو ثالث سنوات من الثورة ،بٌن الذٌن ٌرٌدون الدفع بالثورة بقدر ما ستذهب
إلٌه وبٌن الذٌن هدفوا إلى بعض الحلول الوسط .الوضع التارٌخً تطلب نضاال حتى النهاٌة ضد
الحزب التسووي ،حلفاء األمس .وعً القٌادة لهذا المهمة العظٌمة جاء من جانب حزب الٌعاقبة ،الذي
حدد موعد ونظم اإلطاحة بالجٌروند فً  12آب/أؼسطس عام  1811وصوال إلى أدق التفاصٌل.
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وبالمثل لم تكن ثورة تشرٌن األول/أكتوبر عفوٌة إنما نظمت بشكل عملً فً كل تفاصٌلها الهامة،
بما فً ذلك تارٌخها ،من قبل البالشفة .خالل تعرجات الثورة بٌن شباط/فبراٌر وتشرٌن
األول/أكتوبر -مظاهرة حزٌرانٌ/ونٌو ،أٌام تموزٌ/ولٌو والتراجع المنظم الالحق ،رفض انقالب
كورنٌلوؾ الٌمٌنً -اقترب العمال والجنود أكثر فؤكثر من تؤثٌر وتوجٌه حزب البالشفة .ومثل هذا
الحزب كان ضرورٌا لدفع الثورة من مراحلها األولى إلى النصر النهابً.
مع قبول فكرة أنه ربما قللت روزا لوكسمبورغ من أهمٌة هذا النوع من األحزاب ،على المرء أن ال
ٌقول كالما قلٌال عن الجدارة التارٌخٌة العظٌمة الحقة التً تمتعت بها روزا لوكسمبورغ ،التً فً
مواجهتها لإلصالحٌة السابدة أكدت أهمٌة القوة التً ٌمكنها كسر القشرة المحافظة -التً هً عفوٌة
العمال .صالبتها الثابتة تكمن فً ثقتها الكاملة فً المبادرة التارٌخٌة للعمال.
عندما ٌتم لفت النظر إلى بعض أوجه القصور فً موقؾ روزا لوكسمبورغ بشؤن الصلة بٌن العفوٌة
والقٌادة فً الثورةٌ ،جب على المرء أن ٌكون حذرا من استخالص أن النقد للحركة الثورٌة ،وخاصة
لٌنٌن ،كان فً كل نقطة متوازنا وقرٌبا من الصحة ،تحلٌال ماركسٌا.
فً وقت عملت روزا لوكسمبورغ فً بٌبة كان فٌها العدو الربٌسً لالشتراكٌة الثورٌة هو المركزٌة
البٌروقراطٌة ،ونتٌجة لذلك أكدت باستمرار على أساسٌة النضال الجماهٌري ،لٌنٌن ٌتعامل مع انعدام
شكل الحركة العمالٌة فً روسٌا ،حٌث ٌكمن الخطر األكبر فً التقلٌل من أهمٌة التنظٌم .تماما ال
ٌمكن للمرء فهم وجهة نظر روزا لوكسمبورغ خارج ظروؾ البالد والحركات العمالٌة التً عملت
فٌها ،كذلك من الصعب فهم موقؾ لٌنٌن دون اإلشارة إلى الظروؾ التارٌخٌة الملموسة للحركة
العمالٌة فً روسٌا.
تصورات لٌنٌن للعالقة بٌن العفوٌة والتنظٌم وضعها فً كتابٌن أساسٌٌن :ما العمل؟ ()1121
وخطوة إلى األمام ،خطوتان إلى الوراء ( .)1123فً وقت كتابتهما ،الحركة العمالٌة الروسٌة ال
ٌمكن مقارنتها بقوة تلك الموجودة فً أوروبا الؽربٌة ،خاصة فً أوروبا .كانت مكونة من مجموعات
صؽٌرة منعزلة ،ومستقلة ذاتٌا إلى هذا الحد أو ذاك دون أي سٌاسات متفق علٌها ،وتتؤثر بشكل
هامشً بالماركسٌٌن ،مثل بلٌخانوؾ ولٌنٌن ومارتوؾ وتروتسكً .فً هذه المجموعات ،وبسبب
ضعفها وعزلتها ،كانت التوقعات قلٌلة الشؤن .فً حٌن كان ٌزداد نضال العمال الروس من خالل
اإلضرابات الجماهٌرٌة والمظاهرات كانت المجموعات االشتراكٌة تكتفً بمطالب اقتصادٌة آنٌة؛
هذا االتجاه المسمى “اقتصادوي” كان مهٌمنا فً تلك المجموعات االشتراكٌة .شن لٌنٌن فً كتابه ما
العمل؟ هجوما عنٌفا ضد “االقتصادوٌة” أو النقابوٌة البحتة .وقد اعتبر أن عفوٌة نضال الجماهٌر-
كان ذلك واضحا فً كل مكان فً روسٌا فً ذلك الوقتٌ -جب استكمالها بالوعً وتنظٌم حزب.
ٌجب إنشاء حزب على امتداد البلد مع إصدار جرٌدة مركزٌة خاصة به من أجل توحٌد المجموعات
المحلٌة وبث فً الحركة العمالٌة الوعً السٌاسًٌ .جب تقدٌم النظرٌة االشتراكٌة إلى الطبقة العاملة
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من الخارج؛ ذلك كان السبٌل الوحٌد للحركة العمالٌة للتحرك مباشرة للنضال من أجل االشتراكٌة .إن
الحزب المتوقع ٌجب أن ٌتكون إلى حد واسع من الثورٌٌن المحترفٌن ،العاملٌن تحت قٌادة شدٌدة
المركزٌة .القٌادة السٌاسٌة للحزب ٌجب أن تكون فً الوقت عٌنه هٌبة تحرٌر الجرٌدة المركزٌة.
وهذا ٌتطلب أن تمتلك القدرة على التنظٌم أو إعادة تنظٌم فروع الحزب داخل البلد ،قبول أو طرد
األعضاء وتعٌٌن اللجان المحلٌة .منتقدا المناشفة ،كتب لٌنٌن عام :1123
“فكرة الرفٌق مارتوؾ األساسٌة… هً “دٌمقراطٌة” زابفة على وجه التحدٌد ،فكرة بناء حزب من
األسفل إلى األعلى .فكرتً ،على العكس من ذلك ،هً “بٌروقراطٌة” بمعنى أن الحزب ٌجب أن ٌبنى
من األعلى إلى األسفل ،من المإتمر إلى أصؽر منظمة فً الحزب”)11( .
كٌؾ ؼالبا ما استشهد الستالٌنٌون وكثٌرا ممن ٌسمون أنفسهم ؼٌر ستالٌنٌٌن ،العدٌد من الذٌن جاإوا
منهم بعد لٌنٌن ،بكتابٌه ما العمل؟ وخطوة إلى األمام ،خطوتان إلى الوراء ،باعتبارهما قابلٌن للتطبٌق
جملة وتفصٌال ،فً كافة البالد والمنظمات ،بؽض النظر عن مرحلة التطور!
كان لٌنٌن بعٌدا عن الذٌن ٌسمون أنفسهم لٌنٌنٌٌن .فً بداٌة العام  ،1122وفً المإتمر الثانً للحزب
االشتراكً الدٌمقراطً الروسً ،أشار لٌنٌن إلى بعض المبالؽات فً صٌػ كتاب ما العمل؟:
“االقتصادوٌون قوّ سوا القضٌب لجانب واحد .وبهدؾ تصوٌبه مرة أخرى ،كان ٌجب أن ٌ َقوَّ س
للجانب اآلخر وهذا ما فعلته” )11( .بعد عامٌن ،وفً مشروع قرار خطً للمإتمر الثالث ،أكد لٌنٌن
أن وجهة نظره التنظٌمٌة كانت ؼٌر قابلة للتطبٌق على الصعٌد العالمً“ :فً ظل الظروؾ السٌاسٌة
الحرة حزبنا ٌمكن وسٌتم بناإه كلٌا على أساس مبدأ االنتخاب .فً ظل النظام االستبدادي هذا األمر
ؼٌر قابل للتحقٌق” .خالل ثورة عام  ،1124مع الزٌادة الهابلة فً عدد أعضاء الحزب ،توقؾ لٌنٌن
عن الحدٌث عن ثورٌٌن محترفٌن .الحزب لم ٌعد منظمة نخبوٌة:
“فً المإتمر الثالث أعربت عن رؼبتً بؤن تتؤلؾ لجان الحزب من مثق َفٌن مقابل ثمانٌة عمال .كم
عفا علٌها الزمن هذه الرؼبة .اآلن سٌكون مرؼوبا فٌه أنه فً لجان الحزب الجدٌد ،مقابل كل مثقؾ
ٌنتسب إلى االشتراكٌة الدٌمقراطٌةٌ ،جب أن ٌكون مقابله بضعة مبات من العمال االشتراكٌٌن-
الدٌمقراطٌٌن”.
أما فً كتاب ما العمل؟ فكتب لٌنٌن أن العمال من خالل جهودهم الذاتٌة ٌمكنهم فقط الوصول إلى
الوعً النقابً ،الحقا كتب“ :الطبقة العاملة هً بشكل ؼرٌزي وعفوي اشتراكٌة دٌمقراطٌة” ()12
“حالة البرولٌتارٌا الخاصة فً المجتمع الرأسمالً تقود العمال للسعً من أجل االشتراكٌة؛ اتحادهم
ضمن حزب اشتراكً ٌعزز قوة العفوٌة فً المراحل المبكرة جدا من الحركة” .فً حٌن أراد لٌنٌن
عام  1121حزبا ٌكون ضٌقا ،متماسكا بشدة ،مجموعة صؽٌرة مع معاٌٌر صارمة جدا للعضوٌة،
عام  1124كتب أن العمال ٌجب أن ٌتدرجوا “فً صفوؾ منظمات الحزب بمبات اآلالؾ” .مرة
أخرى ،فً عام  ،1128كتب لٌنٌن فً مقدمة مجموعة “ 11سنة”:
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“الخطؤ األساسً ألولبك الذٌن ٌسخرون من كتاب ما العمل؟ الٌوم هو أنهم ٌقتطعون هذا العمل خارج
سٌاق الظرؾ التارٌخً الواضح ،الٌوم مرت فترة طوٌلة منذ أن تطور حزبنا… كتاب ما العمل؟
ٌصحح بطرٌقة جدلٌة االقتصادوٌة ،ومن الخطؤ اعتبار محتوٌات الكتٌب خارج ارتباطه بهذه
المهمة”)13( .
ؼٌر راؼب بإساءة استخدام كتاب ما العمل؟ ،لم ٌستطب للٌنٌن اقتراح ترجمته عام  1111إلى لؽات
أخرى ؼٌر الروسٌة .وقد قال لماكس لٌفٌن“ :ؼٌر مرؼوب فٌها؛ الترجمة ٌجب أن تصدر مع
تعلٌقات صاببة التً ٌجب أن ٌكتبها رفٌق روسً على علم عمٌق بتارٌخ الحزب الشٌوعً فً روسٌا
من أجل تجنب تطبٌق خاطا له”)14( .
عندما كانت األممٌة الشٌوعٌة تناقش نظامها الداخلً ،حاجج لٌنٌن ضد أولبك الذٌن كانوا ٌقترحونه،
وقال أنهم “روس للؽاٌة” ،وشدٌدي المركزٌة ،على الرؼم من أن هذا النظام الداخلً قد نص على
حرٌة النقد داخل األحزاب وعلى سٌطرة قٌادة الحزب من األسفل .المركزٌة الشدٌدة ،قال لٌنٌن ،ال
تتناسب مع الظروؾ فً أوروبا الؽربٌة( .صحٌح أنه فً حزب لٌنٌن فً ذلك الوقت كان مركزٌا
للؽاٌة ،وحتى شبه عسكري ،لكن هذا النموذج أرؼموا على اعتماده نتٌجة الظروؾ القاسٌة للحرب
األهلٌة).
رإٌة لٌنٌن للحزب ،حول تقوٌس القضٌب بشدة باتجاه المركزٌةٌ ،جب النظر إلٌها ضمن سٌاق
األوضاع فً روسٌا.
ضمن روسٌا القٌصرٌة المتخلفة ،حٌث كانت الطبقة العاملة أقلٌة صؽٌرة ،فكرة أن الطبقة العاملة
تستطٌع وحدها أن تحرر نفسها كان ٌمكن بسهولة تجاوزها .وباستمرار ذلك الوضع ،كان لروسٌا
تقلٌد مدٌد لمنظمات صؽٌرة تحاول أن تكون بدٌال عن النضال الجماهٌري األساسً .فً فرنسا،
الشعب هو من أطاح بالنظام الملكً والنظام اإلقطاعً؛ أما فً روسٌا ،حاول الدجنبرٌون
والناردونٌك اإلرهابٌون القٌام بذلك على عاتقهم)15( .
بٌان ماركس حول الطابع الدٌمقراطً للحركة االشتراكٌة ،المستشهد فٌه أعاله ،وأقوال لٌنٌن ،أن
االشتراكٌة الدٌمقراطٌة الثورٌة تمثل“ :الٌعاقبة الشدٌدي الصلة بتنظٌم البرولٌتارٌا” ،هً متناقضة
بكل تؤكٌد .أقلٌة منظمة وواعٌة على رأس جماهٌر ؼٌر منظمة تناسب ثورة برجوازٌة ،التً هً،
بعد كل شًء ،ثورة لصالح األقلٌة .ولكن الفصل بٌن وعً األقلٌة والوعً األكثرٌة ،الفصل بٌن
العمل الذهنً والعمل الٌدوي ،وجود مدٌر وربٌس العمال من جهة وكتلة من العمال المطٌعٌن من
جهة أخرى ،وتطعٌم ذلك بـ”اشتراكٌة” عن طرٌق القضاء على جوهر االشتراكٌة ،التً تعنً سٌطرة
العمال الجماعٌة على مصٌرهم.
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من خالل مقارنة مفاهٌم لوكسمبورغ ولٌنٌن ٌمكن للمرء أن ٌحاول تقٌٌم الحدود التارٌخٌة لكل منها،
التً خلقتها ،من دون شك الظروؾ الخاصة التً عمل فٌها كل منهما.
مإكدة على أن تحرر الطبقة العاملة ال ٌمكن أن ٌتم إال على أٌدي الطبقة العاملة نفسها ،كانت روزا
لوكسمبورغ قلٌلة الصبر تجاه كل االتجاهات العصبوٌة ،التً عبرت عن نفسها من خالل انشقاقها
عن الحركة الجماهٌرٌة والمنظمات الجماهٌرٌة.
على الرؼم من أنه ولسنوات خالفها مع قٌادة األؼلبٌة فً الحزب االشتراكً الدٌمقراطً األلمانً،
استمرت فً إصرارها على أنه من واجب االشتراكٌٌن الثورٌٌن البقاء فً هذه المنظمة .حتى بعد أن
وقؾ هذا الحزب إلى جانب الحرب االمبرٌالٌة ،وبعد طرد كارل لٌبكنخت من الكتلة البرلمانٌة (11
كانون الثانًٌ/ناٌر  ،)1115استمرت ولٌبكنخت فً عضوٌتهما فً الحزب على أساس أن االنفصال
عن الحزب سٌحول المجموعة الثورٌة إلى عصبة .لم تتخذ روزا هذا الموقؾ فقط عندما كانت
زعٌمة أقلٌة ثورٌة ضبٌلة الحجم داخل الحزب .بل حافظت على هذا الموقؾ عندما حصلت عصبة
سبارتاكوس على نفوذ وباتت قوة معترؾ بها فً وقت طالت فٌه الحرب.
كما نعلم ،أنه فً  1كانون األول/دٌسمبر عام  1113نابب واحد ،لٌبكنخت ،صوت ضد اعتمادات
الحرب .فً شهر آذار/مارس عام  ،1114انضم أوتو روهل إلٌه .فً حزٌرانٌ/ونٌو عام 1114
وقع ألؾ عضو بٌانا عارضوا فٌه سٌاسات التعاون الطبقً ،وفً كانون األول/دٌسمبر عام 1114
صوت ما ال ٌقل عن  12نابب ضد اعتمادات الحرب فً الراٌختساغ .فً آذار/مارس عام 1115
طردت كتلة الحزب االشتراكً الدٌمقراطً البرلمانٌة المعارضٌن منها ،على الرؼم من عدم
امتالكهم القدرة على طردهم من الحزب.
ما حصل فً البرلمان كان انعكاسا لما كان ٌحدث خارجه ،فً المصانع والشوارع ،وفروع الحزب
ومنظمة الشباب االشتراكٌة.
الجرٌدة المناهضة للحرب “األممٌة” ،التً تحررها روزا لوكسمبورغ وفرانز مهرٌنػ ،وزعت
 4222نسخة فور صدورها وفً ٌوم واحد فقط (وقد جرى منعها على الفور من الشرطة))18( .
منظمة الشباب االشتراكٌة ،أعلنت خالل مإتمر سري عقد خالل فصح العام  ،1115عن تؤٌٌد
بؤؼلبٌة ساحقة لسبارتاكوس .فً  1أٌار/ماٌو عام  1115تظاهر  12آالؾ عامل فً ساحة بوتسدام
فً برلٌن ضد الحرب .فً مدن أخرى -درٌسدنٌ ،نا ،هاناو -خرجت أٌضا مظاهرات مناهضة
للحرب .فً  17حزٌرانٌ/ونٌو عام  ،1115أي الٌوم الذي حكم فٌه على لٌبكنخت بالسجن لمدة
عامٌن ونصؾ مع األشؽال الشاقة ،أضرب  44ألؾ عامل فً مصانع الذخابر فً برلٌن عن العمل
تضامنا معه .فً الٌوم نفسه ،عمت التظاهرات واإلضرابات مدن شتوتؽارت وبرٌمن وبراونشفاٌػ
وؼٌرها من المدن .وبتؤثٌر من الثورة الروسٌة ،فً نٌسان/أبرٌل عام  ،1118نظم إضراب شامل فً
مصانع الذخابر فً جمٌع أنحاء البالد :فً برلٌن وحدها أضرب  222ألؾ عامل .كما حصلت موجة
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أخرى من اإلضرابات فً مصانع الذخابر خالل شهري كانون الثانًٌ/ناٌر وشباط/فبراٌر عام
 1117وشملت ما ال ٌقل عن  1،4ملٌون عامل.
كانت طبٌعة هذه اإلضرابات سٌاسٌة فً جوهرها .إضراب برلٌن شمل نصؾ ملٌون عامل الذٌن
طالبوا بالسالم الفوري ودون ضم األراضً وبالتعوٌضات ،وحق الشعوب بتقرٌر مصٌرها؛ وكان
الشعار والهتاؾ الثوري الربٌسً“ :سالم ،حرٌة ،خبز” .قتل  5عمال خالل اإلضراب ووقع العدٌد
من الجرحى .وجند بشكل إجباري اآلالؾ من العمال فً الجٌش.
ضمن هذا الوضع استمرت روزا لوكسمبورغ فً المحاججة للبقاء فً الحزب االشتراكً
الدٌمقراطً حتى شهر نٌسان/أبرٌل عام  ،1118عندما قام الوسط ،بقٌادة كاوتسكً وبٌرنشتاٌن
وهاس ،باالنشقاق عن الٌمٌن وشكل حزبا جدٌد -الحزب االشتراكً الدٌمقراطً المستقل .كان األخٌر
حزبا برلمانٌا وال ٌرٌد أن ٌحرض العمال على اإلضرابات الجماهٌرٌة أو للتظاهر ضد الحرب،
ولكنه هدؾ إلى الضؽط على حكومات الدول المتحاربة للتفاوض على السالم .عصبة سبارتاكوس،
التً تؤسست فً كانون الثانًٌ/ناٌر عام  1115كتكتل داخل الحزب االشتراكً الدٌمقراطً األلمانً،
ارتبطت اآلن بالحزب االشتراكً الدٌمقراطً المستقل ،محافظة على تنظٌمها وحقها بالعمل المستقل.
فقط وعند اندالع الثورة األلمانٌة فً  11كانون األول/دٌسمبر عام  1117قطعت العصبة عالقتها مع
الحزب االشتراكً الدٌمقراطً المستقل وأسست حزبا مستقال -الحزب الشٌوعً فً ألمانٌا
(سبارتاكوس).
كان هناك ضؽوط مستمرة من صفوؾ الثوار لترك الحزب االشتراكً الدٌمقراطً والحقا الحزب
االشتراكً الدٌمقراطً المستقل .ولكن روزا لوكسمبورغ قاومتها .كان هناك سابقة لالنشقاق حصلت
عام  ،1711حٌن تركت مجموعة كبٌرة الحزب االشتراكً الدٌمقراطً ،حٌث اتهمته باإلصالحٌة،
وأسست الحزب االشتراكً المستقل .وقد استمر هذا الحزب لفترة قصٌرة قبل أن ٌختفً تماما.
فً  5كانون الثانًٌ/ناٌر عام  1118واجهت روزا لوكسمبورغ أولبك الثوار الذٌن رؼبوا باالنشقاق
عن الحزب االشتراكً الدٌمقراطً:
“ أٌا ٌكن جدٌرا بالثناء ومفهوما نفاذ الصبر والمرارة التً تإدي بؤفضل العناصر التً تركت الحزب
الٌوم ،ولكن الهروب ٌبقى هروبا .إنها خٌانة للجماهٌر ،تباع للبرجوازٌة ،تطوى وتخنق بقبضة
ش ٌدمان ولٌجٌنٌ .مكن للمرء أن ٌنسحب من المجموعات العصبوٌة الصؽٌرة عندما ال تناسبه بهدؾ
العثور على مجموعة عصبوٌة جدٌدة .األمر لٌس سوى وهما ؼٌر ناضج ٌرٌد أن ٌحرر البرولٌتارٌا
من نٌر البرجوازٌة الثقٌل والرهٌب من خالل انسحاب بسٌط ،وٌعتبرونه ،بالتالً ،مثاال شجاعا
ٌحتذى به .إعادة بطاقات العضوٌة باعتبارها ضربا من وهم التحرٌر هً لٌست سوى وهماٌ ،قفون
على رإوسهم ،وكؤن القوة تكمن فً بطاقة العضوٌة .كالهما أقطاب مختلفة من القماءة التنظٌمٌة،
المرض البنٌوي لالشتراكٌة الدٌمقراطٌة األلمانٌة .انهٌار االشتراكٌة الدٌمقراطٌة األلمانٌة هً عملٌة
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تارٌخٌة ذات أبعاد هابلة ،هناك صراع عام بٌن الطبقة العاملة والبرجوازٌة ،وال ٌنبؽً للمرء
الهروب من المعركة من أجل تنفس هواء نقً خلؾ شجٌرة تحمٌه .معركة العمالقة هذه ٌجب
خوضها حتى النهاٌة .النضال ضد االشتراكٌة الدٌمقراطٌة الرسمٌة الخانقة والقاتلة ،وضد النقابات
الرسمٌة ،التً فرضت من قبل الطبقة الحاكمة على رقبة الطبقة العاملة التً ضللوها وخانوهاٌ ،جب
النضال ضدها بكل قوة حتى النهاٌةٌ .جب أن نقؾ إلى جانب الجماهٌر حتى النهاٌة ،حتى خالل أكثر
النضاالت فظاعة .تصفٌة “كومة الفساد المنظم” ،التً تسمً نفسها الٌوم اشتراكٌة دٌمقراطٌة ،لٌس
شؤنا خاصا لعدد قلٌل ،أو مجموعات قلٌلة… المصٌر الحاسم للصراع الطبقً فً ألمانٌا ومنذ عقود
هو فً النضال ضد قٌادات االشتراكٌة الدٌمقراطٌة وضد قٌادة النقابات العمالٌة ،وهذه الكلمات تنطبق
على كل واحد منا حتى النهاٌة“ :هنا أقؾ ،وال أستطٌع أن أفعل شٌبا سوى ذلك”)17( .
معارضة روزا لوكسمبورغ لترك الحزب العمال الجماهٌري لم ٌتضمن أي تنازل لإلصالحٌة.
وهكذا وخالل مإتمر سبارتاكوس فً  8كانون الثانًٌ/ناٌر عام  1118صدر القرار التالً
المستوحى منها“ :المعارضة ستبقى فً الحزب من أجل إحباط ومحاربة سٌاسة األؼلبٌة فً كل
خطوة ،وللدفاع عن الجماهٌر بوجه سٌاسة امبرٌالٌة متسترة بعباءة االشتراكٌة الدٌمقراطٌة،
واستعمال الحزب باعتباره مجاال الستقطاب البرولٌتارٌا ،وللنضال الطبقً المناهض للعسكرة”.
()11
تردد روزا لوكسمبورغ فً تؤسٌس حزب ثوري مستقل ٌعود إلى بطبها فً االستجابة للظروؾ
المتؽٌرة .كان ذلك عنصرا أساسٌا فً التؤخر فً بناء حزب ثوري فً ألمانٌا .ومع ذلك ،لم تكن
لوحدها .لم ٌكن لٌنٌن أسرع من روزا فً القطع مع كاوتسكً .ال ٌوجد أرضٌة للقصة الستالٌنٌة التً
تقول إن لٌنٌن كان معارضا لتمسك الٌسار الثوري بالحزب االشتراكً الدٌمقراطً واستمرار تعاونه
مع كاوتسكً )12( .فً الواقع ،كانت روزا لوكسمبورغ أكثر وضوحا فً تقٌٌمها لكاوتسكً
وصحبه ،وانفصلت عنهم قبل لٌنٌن بوقت طوٌل .لمدة عقدٌن استمر لٌنٌن باعتبار كاوتسكً أعظم
ماركسً حً .على سبٌل المثال :فً كتاب ما العمل؟ اعتبر لٌنٌن كاوتسكً المرجع األساسً
لموضوعه ،وأثنى على الحزب االشتراكً الدٌمقراطً واعتبره نموذجا للحركة الروسٌة .فً كانون
األول/دٌسمبر عام  1125كتب لٌنٌن“ :طلٌعة الطبقة العاملة الروسٌة تعرؾ منذ بعض الوقت أن
كارل كاوتسكً هو كاتب”؛ ووصؾ كاوتسكً بؤنه “زعٌم الحزب االشتراكً الدٌمقراطً الثوري
األلمانً” ( )11فً آب/أؼسطس عام  1127استشهد بكاوتسكً حول مسابل الحرب والعسكرة.
( )11عام  ،1112فً وقت كانت روزا لوكسمبورغ تجادل كاوتسكً جول مسؤلة الطرٌق إلى
السلطة ،وقؾ لٌنٌن معه ضدها .وفً نهاٌة شهر شباط/فبراٌر عام  1113احتكم لٌنٌن إلى كاوتسكً
فً خالفه مع روزا لوكسمبورغ حول المسؤلة الوطنٌة .فقط عند اندالع الحرب ،وخٌانة كاوتسكً
لألممٌة ،تحطمت أوهام لٌنٌن فٌه .ثم اعترؾ لٌنٌن“ :روزا لوكسمبورغ كانت على حق؛ أدركت منذ
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وقت طوٌل أن كاوتسكً كان المنظر ،فً خدمة األؼلبٌة فً الحزب ،باختصار ،فً خدمة
االنتهازٌة”)12( .
شكل التنظٌم لحزب العمال االشتراكً فً كل مكان وفً كل مرحلة من مراحل تطور الصراع على
السلطة له تؤثٌر هام على قوة العمال أنفسهم .وبالتالً ٌكون النقاش حول شكل تنظٌم الحزب الثوري
له أهمٌة تتجاوز المرحلة التً ٌجري فٌها تطبٌق النموذج المقبول من التنظٌم .لم ٌجر فً أي بلد
نقاش حاد اللهجة حول المشاكل التنظٌمٌة كما حصل فً الحركة العمالٌة الروسٌة .الكثٌر من هذا
ٌعود إلى المسافة الشاسعة التً تفصل بٌن الهدؾ النهابً للحركة والواقع شبه اإلقطاعً واالستبدادي
الذي ٌعٌق نمو منظمة حرة للعمال.
وحٌن كان موقؾ روزا لوكسمبورغ بشؤن العالقة بٌن العفوٌة والتنظٌم انعكاسا لالحتٌاجات العاجلة
التً تواجه الثوار فً الحركة العمالٌة التً تسٌطر علٌها البٌروقراطٌة المحافظة ،موقؾ لٌنٌن
األساسً -فً فترة  -1123-1121كان انعكاسا النعدام شكل حركة ثورٌة حٌة ومكافحة فً مرحلة
أولى من تطورها فً ظل نظام متخلؾ وشبه إقطاعً واستبدادي.
ومع ذلك ،مهما كانت الظروؾ التارٌخٌة التً أثرت فً أفكار روزا بشؤن التنظٌم ،أظهرت هذه
األفكار ضعفا كبٌرا خالل الثورة األلمانٌة عامً .1111-1117
—
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روزا لوكسمبورغ والمسألة الوطنية
روزا لوكسمبورغ ،القابدة فً حزب العمال ببولندا ،البلد الذي تتقاسمه ثالث امبراطورٌات -روسٌا
وألمانٌا والنمسا -وجدت من الضروري اتخاذ موقؾ واضح بشؤن المسؤلة الوطنٌة .وقد اتخذته بالفعل
منذ عملها على بحثها األول عام  ،1715التنمٌة الصناعٌة فً بولندا ،حتى نهاٌة حٌاتها ،على الرؼم
من صراعاتها الحادة مع لٌنٌن حول هذا الموضوع.
وكان موقفها هذا ٌشكل استمرارٌة وابتعادا فً الوقت عٌنه عن مواقؾ ماركس وإنجلز حول المسؤلة
الوطنٌة ،ولكً نفهم ذلك بشكل صحٌح ،من الضروري إلقاء نظرة -ولو عابرة -على موقفهما من
هذه المسؤلة.
عاش ماركس وإنجلز مرحلة صعود الرأسمالٌة ،وهً فترة شهدت الثورات الدٌمقراطٌة البرجوازٌة.
وكانت الدولة القومٌة هً إطار الدٌمقراطٌة البرجوازٌة ،وكان واجب االشتراكٌٌن ،وفقا لهما ،كان
النضال “بالتحالؾ مع البرجوازٌة ضد الملَكٌة المطلقة واإلقطاعٌة والبرجوازٌة الصؽٌرة” (.)1
واعتبروا عام  1737أن العدو األكبر لكل الثورات الدٌمقراطٌة ،هو روسٌا القٌصرٌة ،والعدو الثانً
هو ملَكٌة هابسبورغ .وكانت روسٌا المسٌطرة على بولندا على رأس حملة قمع الثورة الدٌمقراطٌة
بقٌادة لوٌوش كوشوت فً هنؽارٌا عام  ،1713كما منعت روسٌا والنمسا ،سواء عبر التدخل
المباشر أو ؼٌر المباشر فً الشإون الداخلٌة لأللمان واإلٌطالٌٌن ،التوحٌد الكامل لهاتٌن الدولتٌن.
ماركس وإنجلز دعما جمٌع الحركات الوطنٌة المناهضة للحكم القٌصري والهابسبورؼً .وفً الوقت
عٌنه ،عارضا الحركات الوطنٌة التً كانت ألعوبة بٌد القٌاصرة والهابسبورؼٌٌن.
وكان الستقالل بولندا تداعٌات ثورٌة عظٌمة ،بحسب قول ماركس وإنجلز .أوال ،ألن ذلك سٌإدي
إلى نشوء حاجز ٌفصل بٌن الجمهورٌات الثورٌة الدٌمقراطٌة فً ؼرب ووسط أوروبا ،وبٌن روسٌا
“شرطٌة أوروبا” .ثانٌا ،إن إمبراطورٌة هابسبورغ ،المهتزة بفعل االنتفاضة الوطنٌة للبولندٌٌن،
ستنهار بفعل تتابع االنتفاضات الوطنٌة فً الدول األخرى ،وبالتالً ستتحرر هذه األخٌرة ،بحٌث
ٌمكن للنمسا األلمانٌة أن تتوحد مع بقٌة ألمانٌا ،وهذا سٌشكل الحل الثوري الدٌمقراطً األكثر اتساقا
للمسؤلة األلمانٌة .ثالثا ،إن استقالل بولندا ٌشكل ضربة حادة للٌونكرز [النظام اإلقطاعً] فً بروسٌا،
وبالتالً ستعزز النزعات الثورٌة الدٌمقراطٌة فً كل ألمانٌا.
ودعا ماركس وإنجلز كل الحركات الدٌمقراطٌة فً أوروبا لشن حرب على روسٌا القٌصرٌة ،العدوة
األساسٌة لكل تقدم .كما طلبا من الحركة الثورٌة فً ألمانٌا أن تحمل السالح من أجل تحرٌر بولندا.
ومن شؤن الحرب الدٌمقراطٌة ضد القٌصرٌة أن تحمً استقالل بولندا وألمانٌا ،وأن تسرع سقوط
الملكٌة المطلقة فً روسٌا وأن تعطً دفعا قوٌا للقوى الثورٌة فً جمٌع أنحاء أوروبا.
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دعم ماركس وإنجلز الحركات الوطنٌة فً بولندا وهنؽارٌا ،ولم ٌإٌدا ؼٌرهما .وهكذا ،على سبٌل
المثال ،فخالل ثورة عام  ،1737أدانا الحركات الوطنٌة السالفٌة الجنوبٌة -التً تؤلفت من الكروات
والصرب والتشٌك .وقد اتخذا هذا الموقؾ ،ألنهما اعتبرا أن هذه الحركات ساعدت موضوعٌا العدو
الربٌسً :الجٌش الكرواتً ،الذي ٌكره المجرٌٌن أكثر من كرهه إلمبراطورٌة هابسبورغ ،كما ساعد
جٌش القٌصر الروسً فً هجومه على المجر ،وساعد الجٌش التشٌكً خالل قمعه لثورة فٌٌنا.
فً جمٌع الحروب التً شاركت فٌها روسٌا القٌصرٌة ،لم ٌرض ماركس وإنجلز اتخاذ موقؾ الحٌاد
أو معارضة الجانبٌن المتصارعٌن .لكنهما عارضا التدخل الروسً لوحده .وقد انتقدا الحكومتٌن
البرٌطانٌة والفرنسٌة خالل حرب القرم لعدم إكمالهما الحرب ضد روسٌا حتى النهاٌة .فً الحرب
الروسٌة -التركٌة التً اندلعت عام  ،1788أٌد ماركس مرة أخرى “األتراك البواسل” ( .)1وحتى
نهاٌة حٌاتهما كانت روسٌا القٌصرٌة بالنسبة لماركس وإنجلز معقل الرجعٌة ،والحرب ضدها هو
واجب ثوري.
وبسبب معٌارهما الذي استعماله للحكم على الحركات الوطنٌة -وتؤثٌرها على الثورات البرجوازٌة
فً ؼرب ووسط أوروبا -كانت استنتاجات ماركس وإنجلز بطبٌعة الحال محدودة بشؤن المسؤلة
الوطنٌة فً أوروبا (وشمال أمٌركا) حٌث التطور الرأسمالً كان أكثر أو أقل تقدما .لم ٌساهما ،وهو
أمر مبرر فً ذلك الوقت ،فً دعم مفهوم الثورة البرجوازٌة القومٌة فً آسٌا وأفرٌقٌا وجنوب
أمٌركا .وهكذا ،على سبٌل المثال ،كتب إنجلز“ :برأًٌ المستعمرات التً تحتلها أوروبا ،فً كندا
والكاب وأسترالٌا ستصبح كلها مستقلة ،من ناحٌة أخرى ،الدول التً ٌسكنها السكان األصلٌون،
والتً أخضعت ،كالهند والجزابر والمستعمرات األلمانٌة واالسبانٌة والهولندٌة ٌجب أن تسٌطر علٌها
البرولٌتارٌا وبؤسرع وقت ممكن بهدؾ تحقٌق استقاللها” (ٌ .)2عتقد إنجلز أن بإمكان الهند أن تحرر
نفسها عبر ثورة ،ولكن هذا الحدث له أهمٌة ثانوٌة بالنسبة ألوروبا .وإذا حررت الهند نفسها“ ،فإن
ذلك سٌشٌر… إلى أن البرولٌتارٌا التً تحرر نفسها ال ٌمكنها شن حربا كولونٌالٌة” .ولكن فكرة
تحرر المستعمرات ٌمكن أن تسبق الثورات االشتراكٌة فً أوروبا ،أو حتى تساعدها إلى حد كبٌر،
كانت ؼرٌبة [الفكرة] تماما عن إنجلز (وكذلك بالنسبة لماركس) .إذا كان على الهند والجزابر ومصر
أن ٌحرروا أنفسهم ،إذا:
“ سٌكون ذلك بالتؤكٌد أفضل شًء بالنسبة لناٌ .نبؽً القٌام ما ٌلزمنا فً بالدنا .وعندما تتم إعادة
تنظٌم أوروبا وأمٌركا الشمالٌة ،فإن من شؤن هذه السلطة الهابلة أن تشكل مثاال للدول شبه المتحضرة
التً سٌكون لدٌها لدٌها من تتمثل به من تلقاء نفسها” (.)3
روزا لوكسمبورغ ،وعلى خطى ماركس وإنجلز ،اعتبرت أن الحركة الوطنٌة فً أوروبا ،تشكل
أهمٌة ضبٌلة بالنسبة بالنسبة للحركات الوطنٌة فً آسٌا وأفرٌقٌا .وكما فعل ماركس وإنجلز ،رفضت
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اتخاذ موقفا مطلقا للحكم على حركات االستقالل الوطنً .ولم تكن ،مع ذلك ،مجرد تابعة تكرر كالم
مإسسً االشتراكٌة العلمٌة.
فً حٌاتها السٌاسٌة المبكرة أشارت إلى أن الوضع فً أوروبا بشكل عام ،وفً روسٌا تحدٌدا ،قد
تؽٌر كثٌرا منذ نهاٌة القرن التاسع عشر وأن موقؾ ماركس وإنجلز من الحركات الوطنٌة فً
أوروبا ال ٌمكن الدفاع عنه.
لقد تجاوزت منطقتا ؼرب ووسط أوروبا حقبة الثورات البرجوازٌة الدٌمقراطٌة .وتمكن الٌونكرز فً
بروسٌا من إرساء نظامهم عن طرٌق القوة دون الحاجة إلى المزٌد من المساعدات القٌصرٌة .فً
الوقت نفسه ،لم ٌعد الحكم القٌصري ٌشكل معقال منٌعا ،فالتشققات العمٌقة بدأت تصٌب جدرانه:
اإلضرابات العمالٌة لعمال وارسو ،وبتروؼراد وموسكو وفً مختلؾ أنحاء اإلمبراطورٌة الروسٌة،
باإلضافة إلى صحوة الفالحٌن .فً الواقع ،فً زمن ماركس وإنجلز كانت الثورة تتمركز فً ؼرب
ووسط أوروبا ،أما الٌوم ،فمنذ نهاٌة القرن التاسع عشر وحتى بداٌة القرن العشرٌن امتدت الثورات
نحو الشرق ،نحو روسٌا .فً زمن ماركس كانت القٌصرٌة الشرطً الذي ٌقمع الثورات فً األماكن
األخرى ،واآلن القٌصرٌة ذاتها بحاجة إلى مساعدة (خاصة المساعدة المالٌة) من القوى الرأسمالٌة
الؽربٌة .فبدال من الرصاص والروبل الروسً المتجه فً السابق نحو الؽرب ،الٌوم ،الذخابر األلمانٌة
والفرنسٌة والبرٌطانٌة والبلجٌكٌة واألموال تتدفق إلى روسٌا .وأشارت روزا لوكسمبورغ إلى المزٌد
من التؽٌرات األساسٌة التً حدثت بما ٌتعلق بالتطلعات الوطنٌة فً بلدها ،بولندا .فً أٌام ماركس
وإنجلز كان النبالء البولندٌون قادة الحركة الوطنٌة ،أما اآلن ومع تزاٌد نمو الرأسمالٌة فً البالد،
فإنها تفقد أرضٌتها االجتماعٌة وتحولت نحو القٌصرٌة كحلٌفة لها فً قمع التحركات التقدمٌة فً
بولندا .والنتٌجة كانت أن النبالء البولندٌٌن جمدوا التطلعات الرامٌة إلى تحقٌق االستقالل الوطنً.
كما أصبحت البرجوازٌة البولندٌة معادٌة للرؼبة فً االستقالل الوطنً ،كما وجدت أسواقا
لصناعاتها فً روسٌا“ .بولندا مرتبطة بروسٌا بسالسل ذهبٌة” ،تقول روزا لوكسمبورغ“ .لٌست دولة
وطنٌة ولكنها دولة النهب التً تتوافق مع التطور الرأسمالً” ( .)4الطبقة العاملة فً بولندا كذلك،
بحسب روزا لوكسمبورغ ،لٌست مهتمة بفصل بولندا عن روسٌا ،كما ٌرونها فً موسكو وبتروؼراد
وحلفاءهم فً وارسو وودج .وبالتالً لم ٌكن هناك قوى اجتماعٌة ذات وزن فً بولندا مهتمة
بالنضال من أجل تحقٌق االستقالل الوطنً .بقٌت االنتلجنسٌا تحمل هذه األفكار ،لكنها فً حد ذاتها
تمثل قوة اجتماعٌة صؽٌرة .روزا لوكسمبورغ خلصت إلى تحلٌل القوى االجتماعٌة فً بولندا
وموقفها من المسؤلة الوطنٌة بالكلمات التالٌة“ :االتجاهات التً تقود التطور االجتماعً أوضحت لً
أنه ال ٌوجد طبقة اجتماعٌة فً بولندا تحمل فً الوقت عٌنه المصلحة والقدرة على تحقٌق استعادة
بولندا” (.)5
من هذا التحلٌل وصلت روزا إلى استنتاج أن شعار االستقالل الوطنً فً ظل الرأسمالٌة ال قٌمة
تقدمٌة له ،وال ٌمكن تحقٌقه عبر قوى داخلٌة فً بولنداٌ ،مكن تحقٌقه فقط عبر تدخل قوة إمبرٌالٌة أو
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أكثر .فً ظل االشتراكٌة ،حاججت روزا لوكسمبورغ ،لن ٌكون هناك أي مكان لشعار االستقالل
الوطنً ،كما أن القمع الوطنً لن ٌستمر فً ظل الوحدة األممٌة واإلنسانٌة .وهكذا فً ظل الرأسمالٌة
االستقالل الحقٌقً لبولندا ال ٌمكن أن ٌتحقق ،وكل خطوة فً هذا االتجاه ال قٌمة تقدمٌة لها ،أما فً
ظل االشتراكٌة لن ٌكون هناك حاجة لمثل هذا الشعار .وبالتالً كان على الطبقة العاملة أن ال تناضل
من أجل حقها فً تقرٌر مصٌر بولندا ،وكان هذا الصراع ،فً الواقع ،رجعٌا .شعارات الطبقة
العاملة الوطنٌة ٌنبؽً أن تقتصر على طلب االستقالل الوطنً فً المجال الثقافً.
باتخاذها هذا الموقؾ ،دخلت روزا لوكسمبورغ وحزبها (الحزب االشتراكً الدٌمقراطً فً مملكة
بولندا ولٌتوانٌا) ،فً صراع مرٌر مع الجناح الٌمٌنً للحزب االشتراكً البولندي الذي ٌقوده
بٌلسودسكً (الدٌكتاتور العسكري الذي حكم بولندا عام  .)1122وقد شن هإالء الوطنٌون حمالت
كالمٌة ضد االشتراكٌٌن .وافتقروا إلى أساس شامل لقومٌتهم ،وابتدعوا مؽامرات ،بالتآمر مع القوى
األجنبٌة وصلت إلى حد االعتماد على الحرب العالمٌة المستقبلٌة كطرٌق لتحقٌق االستقالل الوطنً.
فً ؼالٌسٌا ،معقل الجناح الٌمٌنً للحزب االشتراكً البولندي ،تم التعامل مع البولندٌٌن تحت حكم
النمسا بطرٌقة أفضل من تعامل اإلمبراطورٌة الروسٌة معهم ،وذلك بشكل أساسً بسبب حكام
إمبراطورٌة هابسبورغ ،المتعددة الجنسٌات ،التً اضطرت إلى االعتماد على الحكم البولندي
لتحصٌن النظام اإلمبرٌالً .وبالتالً مال قادة الحزب االشتراكً البولندي إلى تفضٌل إمبراطورٌة
هابسبورغ على تلك الروسٌة ،وخالل الحرب العالمٌة األولى تصرفوا كعمالء لفٌٌنا وبرلٌن .فً
وقت سابق ،وخالل ثورة عام  ،1124داسزٌنسكً ،زعٌم الحزب االشتراكً البولندي فً ؼالٌسٌا،
ذهب إلى حد إدانة اإلضرابات الجماهٌرٌة للعمال البولندٌٌن ،ألنه ،بحسب رأٌه ،تمٌل إلى حصر
نضال العمال البولندٌٌن بمواجهة روسٌا ،وبالتالً ستقوض الوحدة الوطنٌة البولندٌة .وكما رأٌنا
بشكل واضح آراء خصوم روزا لوكسمبورغ داخل الحركة العمالٌة البولندٌة ٌمكن أن نفهم جٌدا
الموقؾ الذي اتخذته حول المسؤلة الوطنٌة البولندٌة.
النضال الذي خاضته روزا ضد الشوفٌنٌٌن فً الحزب االشتراكً البولندي وسم كامل موقفها من
المسؤلة الوطنٌة بشكل عام .وبمعارضتها لقومٌة الحزب االشتراكً البولندي ذهبت بعٌدا فً
معارضة كل إشارة إلى حق تقرٌر المصٌر فً برنامج الحزب .ذلك ألن الحزب ،الحزب االشتراكً
الدٌمقراطً فً بولندا ولٌتوانٌا ،خرج باكرا من الحزب االشتراكً الدٌمقراطً الروسً عام ،1122
ولم ٌنضم أبدا فً وقت الحق تنظٌمٌا إلى البالشفة.
وافق لٌنٌن على معارضة روزا لوكسمبورغ للحزب االشتراكً البولندي ،وجادل معها حول أن
واجب االشتراكٌٌن البولندٌٌن لم ٌكن للنضال من أجل االستقالل الوطنً أو االنفصال عن روسٌا،
ولكن من أجل تحقٌق الوحدة الدولٌة لعمال روسٌا وبولندا .ومع ذلك ،وباعتباره ٌعٌش داخل دولة
قمعٌة ،كان لٌنٌن ،وعن حق ،حذرا من أن الموقؾ العدمً حول المسؤلة الوطنٌة سٌزٌد من تشدد
الشوفٌنٌة الروسٌة .ومع ذلكٌ ،مكن للعمال البولندٌٌن ،وٌجب علٌهم ،تجنب المطالبة بإقامة دولتهم،
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وٌنبؽً على االشتراكٌٌن فً روسٌا النضال من أجل حق البولندٌٌن بؤن ٌكون لهم دولتهم المنفصلة
إذا ما رؼبوا بذلك:
“الفضل العظٌم لرفاقنا ،فً الحزب االشتراكً الدٌمقراطً البولندي ،أنهم حققوا تقدما لشعار األممٌة،
عندما قالوا“ :نحن نعتز بالتحالؾ األخوي للبرولٌتارٌا فً جمٌع البلدان أكثر من أي شًء آخر
وٌجب علٌنا الذهاب إلى الحرب بهدؾ تحرٌر بولندا” .هذا هو فضلهم الكبٌر ،ولهذا السبب ٌجب أن
ننظر إلى الرفاق فً الحزب االشتراكً الدٌمقراطً كرفاق لنا .اآلخرون ،القومٌون ،فلٌسوا أكثر من
بلٌخانوفًٌ بولندا .ولكن هذه الحالة الفرٌدة ،والتً من أجل الحفاظ على االشتراكٌة ،وجدت ضرورة
خوض معركة مسعورة ،معركة تتسم بهوس قومً ،فكان ذلك مثمرا لنا بشكل ؼرٌب :إذ جاء الرفاق
ٌقولون لنا أنه علٌنا التخلً عن حرٌة بولندا ،وعن حقها فً االنفصال.
لماذا علٌنا ،فً روسٌا العظمى ،نحن الذٌن قمعنا عددا كبٌرا من الشعوب ،لماذا علٌنا التنصل من
حق االنفصال عن بولندا وأوكرانٌا وفنلندا؟… .الحزب االشتراكً الدٌمقراطً البولندي ٌجد أن
االتحاد مع العمال فً روسٌا هو أمر مفٌد ،وذلك ألنهم ٌعارضون االنفصال عن بولندا .لدٌهم ملء
الحق للقٌام بذلك .ولكنهم ال ٌرؼبون فهم أنه من أجل تعزٌز األممٌة لٌس هناك حاجة لتكرار الكلمات
نفسها ،نحن فً روسٌا نإكد على حق الدول الخاضعة باالنفصال ،أما فً بولندا ٌجب أن نصر على
وحدة القومٌات .الحق بهذه الوحدة ٌتضمن حقها باالنفصال .نحن كروسٌ ،جب علٌنا التؤكٌد على
الحق باالنفصال ،وفً حٌن ٌجب على البولندٌٌن التؤكٌد على حقهم فً الوحدة” (.)8
ٌمكن تلخٌص الفرق بٌن لٌنٌن ولوكسمبورغ حول المسؤلة الوطنٌة على الشكل التالً :فً وقت
تنطلق روزا من أن النضال ضد القومٌة البولندٌةٌ ،مٌل إلى موقؾ عدمً من المسؤلة الوطنٌة ،رأى
لٌنٌن بشكل واقعً ،اختالؾ مواقؾ األمم المقموعة والقامعة ،وأن موقفهم من مسؤلة واحدة ٌجب أن
ٌكون مختلفا .وهكذا ،وبدءا من الحاالت المختلفة من اآلراء المتعارضة حول هذا الموضوع ،فإنها
تسٌر فً اتجاهٌن متعاكسٌن للوصول إلى نفس النقطة لتحقٌق الوحدة األممٌة للعمال .ثانٌا ،فً حٌن
تتخلص روزا لوكسمبورغ من مسؤلة تقرٌر المصٌر ،باعتبارها تتعارض مع الصراع الطبقً،
ٌخضعها لٌنٌن إلى الصراع الطبقً (بنفس الطرٌقة التً ٌرى فٌها كل المساعً الدٌمقراطٌة األخرى
كؤسلحة فً النضال الثوري العام) .وتبعا لمقاربة لٌنٌن للمسؤلة الوطنٌة ،ما تفتقده روزا لوكسمبورغ
هو هذه الجدلٌة :التً تقوم على وحدة األضداد فً االضطهاد الوطنً ،ومشاركة جزء -فً النضال
من أجل االستقالل الوطنً -بشكل عام -للنضال األممً من أجل االشتراكٌة.
قوة روزا لوكسمبورغ بشؤن المسؤلة الوطنٌة تكمن ،كما فً أماكن أخرى ،فً تفانٌها الكامل من أجل
األممٌة واستقالل الفكر .وأدى ذلك ،تبعا لمنهج ماركس ،إلى مالحظتها لتؽٌر بولندا بالنسبة إلى
روسٌا من أٌام ماركس وصوال إلى زمنها .وهذا قادها ،على العكس من ماركس ،إلى معارضة
النضال الوطنً فً بولندا ،ولكن فً الوقت عٌنه ،ومرة أخرى خالفا لماركس وإنجلز ،إلى دعم
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الحركة الوطنٌة للسالفٌٌن الجنوبٌٌن ضد تركٌا .ماركس وإنجلز اعتبرا أن وقؾ تقدم القٌصرٌة على
وحدة اإلمبراطورٌة التركٌة أمر ٌجب الدفاع عنه ،وٌنبؽً معارضة الحركة الوطنٌة للسالفٌٌن
الجنوبٌٌن ،التً كانت سالحا أعمى بٌد القٌصرٌة .روزا لوكسمبورغ قدمت تحلٌال ممتازا للظروؾ
الجدٌدة فً البلقان منذ أٌام ماركس .وقد استنتجت ،بداٌة ،أن تحرٌر دول البلقان المقموعة من قبل
األتراك سٌحرض األمم التً تشكل اإلمبراطورٌة النمساوٌة -الهنؽارٌة .نهاٌة اإلمبراطورٌة التركٌة
فً أوروبا تعنً أٌضا نهاٌة إمبراطورٌة هابسبورغ .ثانٌا ،قالت أنه فً زمن ماركس كانت الحركة
الوطنٌة تحت سٌطرة البرجوازٌة ،وبالتالً فإن أي استمرار للتؤثٌر الروسً هو فقط بفعل القمع
التركً .إن تحرٌر شعوب البلقان من نٌر اإلمبراطورٌة التركٌة لن ٌعزز نفوذ القٌصرٌة ،ولكن من
شؤن ذلك أن ٌإدي إلى إضعافها ،ألن هذه الشعوب ستكون تحت قٌادة شابة برجوزاٌة تقدمٌة من
شؤنها أن تصطدم أكثر فؤكثر مع القٌصرٌة الرجعٌة .وبالتالً ،فً حالة البلقان ،اختلؾ موقؾ روزا
لوكسمبورغ كثٌرا عن موقفها من بولندا.
استقالل فكر روزا لوكسمبورغ خففته مواقؾ لها ،كما رأٌنا فً بعض األسبلة التً سبق وعالجناها،
بسبب مٌلها فً بعض األوقات إلى تعمٌم تجربتها اآلنٌة على الحركة العمالٌة فً أماكن أخرى.
—
الهوامش:
(1). K. Marx, The Communist Manifesto.
Sorge, 27 September, 1877, Marx-Engels
Correspondence (London, 1941), pp.348-349.
(3). Correspondence, p.399.
(4). Correspondence, p.399.
(5). Przeglad Socialdemokratyczny, 1908, No.6.
(6). Die Neue Zeit, 1895-96, p.466.
(7). V.I. Lenin, Selected Works, vol.V, pp.307-308.
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to

Letter

(2).

تراكم رأس المال
خالل السنوات  ،1112-1125قدمت روزا لوكسمبورغ محاضرات حول االقتصاد السٌاسً فً
مدرسة الحزب االشتراكً الدٌمقراطً للمناضلٌن .عند قٌامها بذلك حضرت كتابا حول االقتصادٌة
الماركسٌة عنونته “مقدمة فً االقتصاد السٌاسً” .وعندما أوشكت على االنتهاء من مسودته األساسٌة
وجدت صعوبة ؼٌر متوقعة:
“ ال ٌمكن أن أنجح فً تصوٌر مجمل عملٌة االنتاج الرأسمالً فً جمٌع عالقاتها العملٌة ومع
حدودها التارٌخٌة بالوضوح الالزم .إمعان النظر فً المسؤلة ومن ثم إقناعً بؤن السإال هو أكثر من
مجرد فن التمثٌل ،وأن المشكلة ال تزال بحاجة لحل مع ربطها بالمسؤلة النظرٌة الواردة فً المجلد
الثانً من كتاب كارل ماركس “رأس المال” وفً الوقت عٌنه مرتبطة فً األوقات الحالٌة مع
السٌاسات االمبرٌالٌة وجذورها االقتصادٌة”.
بهذه الطرٌقة بدأت روزا لوكسمبورغ بكتابة عملها النظري الكبٌر“ :تراكم رأس المال :مساهمة فً
التفسٌر االقتصادي لالمبرٌالٌة” (برلٌن .)1112 ،وهذا الكتاب لٌست سهلة قراءته على اإلطالق،
وخاصة لمن هو لٌس ملما بكتاب رأس المال .فً الوقت عٌنه ،ومن دون شك ،أن مساهمة روزا
لوكسمبورغ ،سواء وافقها المرء أم ال ،هً واحدة من أهم ،إذا لم تكن األهم ،المساهمات فً النظرٌة
االقتصادٌة الماركسٌة منذ كتاب رأس المال.
وضع ماركس جانبا ،خالل تحلٌله لقوانٌن الرأسمالٌة ،كل العوامل ؼٌر الرأسمالٌة ،تماما كما ٌقوم
العالم خالل دراسته لقانون الجاذبٌة ضمن حالة من الفراغ.
المشكلة فً تعاطً روزا لوكسمبورغ مع المسؤلة هً كما ٌلًٌ :مكن لعملٌة تجدٌد االنتاج الموسع،
أي االنتاج على نحو متزاٌد ،أن ٌتم ضمن ظروؾ مجردة ،الرأسمالٌة النقٌة ،حٌث الدول ؼٌر
الرأسمالٌة ال وجود لها ،أو حٌث حٌث ال وجود لطبقات أخرى ؼٌر العمال والرأسمالٌٌن؟ افترض
ماركس أنه ٌمكنه فعل ذلك .اعتبرت روزا لوكسمبورغ أن ،بشكل عام ،وبهدؾ تحلٌل االقتصاد
الرأسمالً ،تجرٌد المسؤلة من عناصرها ؼٌر الرأسمالٌة له ما ٌبرره ،ولكن ذلك لٌس مبررا عند
التعاطً مع مسؤلة تجدٌد االنتاج الموسع.
السإال هو ،بطبٌعة الحال ،نظري بحت ،تماما كما هو حال الرأسمالٌة النقٌة ؼٌر الموجودة :بدأ
تجدٌد االنتاج الموسع فً وقت كانت الرأسمالٌة تؽزو المجاالت ما قبل الرأسمالٌة ،سواء داخل الدول
الرأسمالٌة نفسها -ؼزو اإلقطاع وتدمٌر الفالحٌن والحرفٌٌن… -أو فً البلدان الزراعٌة بشكل كامل
والما قبل رأسمالٌة.
إذا كانت الرأسمالٌة النقٌة ؼٌر موجودةٌ ،مكن للمرء أن ٌتساءل :ما هً أهمٌة مسؤلة ما إذا كان
تجدٌد االنتاج الموسع ممكنا من الناحٌة النظرٌة داخل الرأسمالٌة النقٌة؟ بعد كل ذلك ،لم ٌفترض ال
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ماركس أو روزا لوكسمبوغ أن الرأسمالٌة ستستمر بالوجود حتى اإلطاحة بكافة األشكال الما قبل
رأسمالٌة .ومع ذلك ،الجواب على هذا السإال ٌوضح تؤثٌر المجال ؼٌر الرأسمالً على تزاٌد أو
تناقص التناقضات داخل الرأسمالٌة ،وعلى العوامل الدافعة للرأسمالٌة للتوسع االمبرٌالً.
لنبدأ بشرح وصؾ ماركس لمسار االنتاج فً ظل الرأسمالً بشكل كامل.
بدأ ماركس مع تحلٌل النتاج بسٌط ،أي على افتراض -بطبٌعة الحال ،ال ٌمكن أن نجده فً ظل
الرأسمالٌة -أنه ال ٌوجد تراكم لرأس المال ،وأن كامل فابض القٌمة ٌنفق على االستهالك الشخصً
للرأسمالٌٌن ،وبالتالً ال ٌتوسع االنتاج.
بالنسبة إلى الرأسمالً لالستمرار بانتاج بسٌط ال بد من توفر بضعة شروطٌ .جب أن ٌكون قادرا
على بٌع انتاج مصنعه ،وبالمال الذي ٌجنٌه ٌشتري وسابل االنتاج (اآلالت والمواد األولٌة…) التً
ٌحتاجها لصناعة معٌنة؛ كذلك علٌه أن ٌحصل على قوة العمل التً ٌحتاجها من السوق ،وكذلك
وسابل االستهالك الالزمة كالطعام والثٌاب ،وتوفٌر المستلزمات األخرى للعمال .السلعة التً أنتجها
العمال بمساعدة وسابل االنتاج ٌجب مرة أخرى أن تباع فً السوق ،وهكذا دوالٌك.
فً حٌن ومن وجهة نظر الرأسمالً ال ٌوجد فرق بٌن ما ٌنتجه مصنعه ،سواء أنتج اآلالت أو
الجوارب أو الصحؾ ،شرط أن ٌعثر على مشترٌن النتاجه حتى ٌتمكن من تحقٌق رأس ماله
باإلضافة إلى فابض القٌمة .بالنسبة لالقتصاد الرأسمالً ككل من المهم للؽاٌة أن ٌتكون مجمل االنتاج
من قٌمة استعمالٌة محددة ،بعبارات أخرى ،إجمالً االنتاج ٌجب أن ٌوفر وسابل االنتاج الالزمة
الستبناؾ عملٌة االنتاج ووسابل االنتاج التً ٌحتاجها العمال والرأسمالٌون .كمٌة االنتاج المختلؾ ال
ٌمكن تحدٌدها بشكل اعتباطً :وسابل االنتاج المنتجة ٌجب أن تتساوى بقٌمتها مع رأس المال الثابت
(ك) :وسابل االستهالك المنتجة ٌجب أن تتساوى بقٌمتها مع فاتورة األجور -رأس المال المتحرك
(ؾ) -زابد فابض القٌمة (س).
لتحلٌل تجدٌد االنتاج البسٌط قسم ماركس الصناعة ككل إلى قسمٌن أساسٌٌن :انتاج وسابل االنتاج
(قسم  )1وانتاج وسابل االستهالك (قسم  .)1بٌن هذٌن القسمٌن ٌجب الحصول على تناسب معٌن عند
حصول انتاج بسٌط .ومن الواضح ،على سبٌل المثال ،أنه إذا أنتج القسم  1آالت أكثر من حاجته
وحاجة القسم  ،1فاآللٌة تكون بذلك قد سببت فابضا باالنتاج ،بالتالً انتاج القسم  1سٌصاب بالشلل،
وستتبع ذلك سلسلة كاملة من األحداث .بالمثل ،إذا أنتج القسم  1عددا قلٌال من اآلالت ،سٌتراجع
االنتاج بدال من تكرار نفسه على نفس المستوى .األمر عٌنه ٌنطبق على القسم  1إذا أنتج أكثر أو أقل
من وسابل االستهالك من مجموع فاتورة األجور أو رأس المال المتحرك ،وفابض القٌمة (ؾ+س)
فً القسمٌن ( .)1التناسب بٌن الطلب على وسابل االنتاج والطلب على وسابل االستهالك فً
االقتصاد ككل ٌعتمد على النسبة بٌن جزء من رأس المال المخصص لشراء اآلالت والمواد األولٌة،
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أي على رأس المال الثابت (س) من مجمل االقتصاد من جهة ،وجزء من رأس المال الذي أنفق على
األجور (ؾ) زابد أرباح الرأسمالٌٌن فً مجمل االقتصاد.
بكلمات أخرىٌ ،جب أن تكون منتجات القسم ( 1ب  )1متساوٌة مع رأس المال الثابت للقسم ( 1ك
 )1زابد رأس المال الثابت للقسم ( 1ك :)1
ب  =1ك  + 1ك 1
وبالمثلٌ ،جب أن تكون منتجات القسم ( 1ب  )1مساوٌة لألجور وفابض القٌمة فً كل من القسمٌن
مجتمعٌن:
ب  =1ؾ  + 1س  + 1ؾ  + 1س 1
هاتان المعادلتان ٌمكن جمعهما ضمن معادلة واحدة:
ك  =1ؾ  + 1س 1
بعبارات أخرىٌ ،جب أن تكون قٌمة اآلالت والمواد األولٌة… التً نحتاج إلٌها فً القسم  1متساوٌة
مع األجور زابد فابض قٌمة العمال والرأسمالٌٌن فً القسم .1
هذه المعادالت هً لتجدٌد االنتاج البسٌط .أما معادالت تجدٌد االنتاج الموسع فهً أكثر تعقٌدا .هنا
جزء من فابض القٌمة ٌتم إنفاقه على االستهالك الشخصً للرأسمالٌٌن الذي نرمز له بالحرؾ ر ،أما
الجزء المتراكم فنرمز له بالحرؾ أ .أ نفسه ٌنقسم إلى جزبٌن :األول ٌخصص لشراء وسابل انتاج
إضافٌة ،أي ٌنفق بإضافته على رأس المال الثابت المتاح (أك) ،والجزء الثانً ٌستعمل فً دفع
رواتب العمال المستخدمٌن حدٌثا فً عملٌة االنتاج (أؾ).
إذا كان الطلب االجتماعً على وسابل االنتاج فً ظل تجدٌد انتاج بسٌط قد تجسٌده بموجب المعادلة
التالٌة س  + 1س  ،1تجدٌد االنتاج الموسع سٌتم التعبٌر عنه كالتالً :ك  +1أك  +1ك  +1أك .1
وبالمثل ،فإن الطلب االجتماعً على السلع االستهالكٌة ٌتؽٌر من:
ؾ  +1س  +1ؾ  +1س 1
وٌصبح:
ؾ  +1ر  +1أؾ  +1ؾ  +1ر  +1أؾ 1
وبالتالً الظروؾ الضرورٌة لالنتاج الموسع ٌمكن أن تكتب وفق المعادلة التالٌة:
ب  =1ك  +1أك  +1ك  +1أك 1
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ب  =1ؾ +1ر  +1أؾ  +1ؾ  +1ر  +1أؾ 1
أو :ك  +1أك  =1ؾ  +1ر  + 1أؾ )1( 1
لنتناول اآلن نقد روزا لوكسمبورغ لمخططات ماركس التوضٌحٌة ( .)2أظهرت روزا لوكسمبورغ
أن المقارنة بٌن معادلة تجدٌد االنتاج البسٌط مع معادلة تجدٌد االنتاج الموسع تظهر مفارقة .فً حالة
تجدٌد االنتاج البسٌط ك ٌ 1جب أن تتساوى مع ؾ  + 1س  .1فً حالة تجدٌد االنتاج الموسع ،ك
 +1أك ٌ 1جب أن تتساوى مع ؾ  +1ر  +1أؾ  .1لكن ؾ  +1ر + 1أؾ  1أقل من ؾ  +1س1
(حٌث خصمنا أك  1من س  .)1إذا تحقق التوازن فً ظل ظروؾ تجدٌد االنتاج البسٌط ،االنتقال
إلى تجدٌد االنتاج الموسع ال ٌتطلب فقط عدم تراكم فً القسم  1إنما أٌضا ٌتطلب تراجعا فً التراكم.
وإنه لٌس من قبٌل المصادفة ،تقول روزا ،أنه عندما استعمل مخططات ماركس لتوضٌح تجدٌد
االنتاج الموسع ،فقد استعمل رمزا أصؽر لـ س 1من ذاك الذي استعمله لتوضٌح تجدٌد االنتاج
البسٌط.
نموذج توضٌحً إلعادة انتاج بسٌط:
3222 )1ك1222 +ؾ1222 +س= 5222
1222 )1ك422 +ؾ422 +س= 2222
المجموع= 1222
نموذج توضٌحً لتراكم على نطاق موسع:
3222 )1ك1222 +ؾ1222 +س= 5222
1422 )1ك842 +ؾ842 +س= 2222
المجموع= )3( 1222
وهكذا فإن رأس المال الثابت فً القسم الثانً أقل بـ  422فً تجدٌد االنتاج الموسع نسبة إلى تجدٌد
االنتاج البسٌط.
ٌبلور ماركس مخططا توضٌحٌا لتجدٌد االنتاج الموسع مظهرا أن ،وعلى افتراض أنه فً القسم 1
وكذلك فً القسم  1ال ٌتؽٌر فً التكوٌن العضوي لرأس المال (أي نسبة رأس المال الثابت إلى رأس
المال المتؽٌر) ،معدل االستؽالل ٌبقى ثابتا ،وٌتم رسملة نصؾ فابض القٌمة فً القسم  ،1من ثم
إعادة انتاج رأس المال تإدي إلى التطور التالً:
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السنة األولى:
3322 )1ك1122 +ؾ1122 +س= 5522
1522 )1ك722 +ؾ722 +س= 2122
المجموع= 1722
السنة الثانٌة:
3722 )1ك1112 +ؾ1112 +س= 8152
1852 )1ك772 +ؾ772 +س= 2412
المجموع= 12872
السنة الثالثة:
4213 )1ك1221 +ؾ1221 +س= 8175
1125 )1ك157 +ؾ 157 +س= 2781
المجموع= 11747
السنة الرابعة:
4745 )1ك1353 +ؾ1353 +س= 8175
1111 )1ك1254 +ؾ1254 +س= 3141
المجموع= 12232
السنة الخامسة:
5331 )1ك 1512 +ؾ1512 +س= 1551
1231 )1ك1181 +ؾ1181 +س= 3575
المجموع= )4( 13237
بتحلٌل المخطط التوضٌحً أعاله ،تشٌر روزا لوكسمبورغ إلى نقطة أساسٌة ٌظهرها:
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“فً حٌن القسم ٌ 1رسمل نصؾ فابض القٌمة كل مرة ،والنصؾ الثانً ٌتم استهالكه ،إذاً حتى
ٌحصل توسعا لالنتاج واالستهالك الشخصً من الرأسمالٌٌن ،العملٌة ذات الشقٌن فً القسم  1تؤخذ
مسارا ؼٌر منتظم كالتالً:
السنة األولى 142 :تم رسملتها ،و 522تم استهالكها
فً السنة الثانٌة552 ،132 :
فً السنة الثالثة515 ،143 :
فً السنة الرابعة587 ،112 :
فً السنة الخامسة.″834 ،212 :
وتضٌؾ:
“ وؼنً عن القول ،إن األرقام المطلقة فً المثل هً اعتباطٌة فً كل معادلة ،ولكن هذا ال ٌنتقص من
قٌمتها العلمٌة .والنسب الكمٌة ذات صلة ،منذ جرى افتراضها لتعبر عن عالقات حاسمة بدقة .تلك
القواعد المنطقٌة الدقٌقة التً ترسً عالقات التراكم فً القسم  1تبدو أنها تحققت على حساب أي
نوع تفسٌر لهذه العالقات فً القسم 1؛ وهذا األمر ٌستدعً إعادة النظر فً الروابط الجوهرٌة التً
كشفها هذا التحلٌل (.)5
هنا ال ٌوجد قاعدة للداللة على التراكم واالستهالك التباعها؛ وكالهما ٌخضعان كلٌا لمتطلبات تراكم
القسم .)8( ″1
وفٌما ٌتعلق بالتقدم المحرز فً عملٌة تجدٌد االنتاج الموسع ،إذا افترضنا أنه فً القسم  1وكذلك
القسم  1حصل توسعا منظما لكل من تراكم رأس المال واالستهالك الشخصً للرأسمالٌٌن ،سٌتزاٌد
إثر ذلك االختالل بٌن القسمٌن.
لذا ،أظهرت روزا لوكسمبورغ بوضوح أنه إذا كانت القواعد المنطقٌة الموضوعة قد أدت إلى
عالقات تراكم فً القسم ٌ ،1بدو أن هذه القواعد قد “تم اكتسابها على حساب أي نوع من مبدأ فً
بناء هذه العالقات فً القسم ″1؛ أو بطرٌقة أخرى ،إذا تم تطبٌق نفس القواعد المنطقٌة لعالقات
تراكم فً القسم  1كتلك المطبقة فً القسم  ،1اختالل التوازن بشكل فابض االنتاج فً القسم 1
سٌظهر وٌنمو بشكل تدرٌجً.
سٌكون اآلن األمر سهال لنظهر ،على افتراض أن نقطة االنطالق لتجدٌد االنتاج الموسع هو أن رأس
المال الثابت فً القسم  1لم ٌكن أقل بـ  422من تجدٌد االنتاج البسٌط ،وجود اختالل فً التوازن بٌن
القسم  1والقسم  :1طلب القسم  1لوسابل االستهالك كان أقل بـ  422فً بداٌة العملٌة نسبة إلى
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العرض المتاح فً القسم  1من وسابل االستهالك المراد تصرٌفها :سٌكون هناك فابض باالنتاج من
السلع االستهالكٌة بقٌمة  422فً بداٌة عملٌة تجدٌد االنتاج الموسع.
لو لم تجرد روزا لوكسمبورغ عددا من العوامل ،مثل ارتفاع معدل االستؽالل وارتفاع فً التكوٌن
العضوي لرأس المال ،فإن حجتها ستكون أقوى .من السهل إثبات أنه عندما ٌرتفع معدل االستؽالل،
وكذلك معدل فابض القٌمة إلى األجور آخذ فً االرتفاع (س/ؾ) ،الطلب النسبً على السلع
االستهالكً مقابل السلع االنتاجٌة سٌنخفض ،وبالتالً إما معدل التراكم فً القسم  1سٌكون خاطبا فً
مخططات ماركس التوضٌحٌة ،أو أن تزاٌدا فً فابض القٌمة سٌظهر فً القسم  .1أي ارتفاع فً
جزء من فابض القٌمة المتراكمة سٌتحرك باالتجاه نفسه ،كذلك أي نمو عضوي لرأس المال.
االتجاهات الثالثة المذكورة أعاله -ارتفاع معدل االستؽالل ،ارتفاع معدل التراكم وارتفاع التكوٌن
العضوي لرأس المالٌ -عتبرها ماركس العوامل المطلقة والجوهرٌة لقوانٌن الرأسمالٌة.
لو تم أخذ ذلك بعٌن االعتبار ،أي فً ظل رأسمالٌة نقٌة سٌكون االختالل االقتصادي ظاهرة دابمة
مطلقة وال ٌمكن تجنبه ،سٌكون رأي روزا لوكسمبورغ معززا بقوة.
ومع ذلك ،هناك عامل مهم ٌمكن أن ٌلؽً كل العوامل المذكورة أعاله وهو مالزم لها :ارتفاع الوزن
النسبً للقسم  1مقارنة مع القسم  .1ازدٌاد فً التكوٌن العضوي لرأس المال ،وتحسٌن التقنٌات،
ارتبطا تارٌخٌا ومنطقٌا بازدٌاد القسم  1مقارنة مع القسم  .1وهكذا ٌتم احتساب نسبة الناتج الصافً
من السلع الرأسمالٌة إلى تلك السلع االستهالكٌة فً برٌطانٌا على الشكل التالً:
عام 382/122 :1741؛ عام 212/122 :1781؛ عام 182/122 :1121؛ عام :1113
142/122
وكانت األرقام فً الوالٌات المتحدة على الشكل التالً:
عام 132/122 :1742؛ عام 142/122 :1712؛ عام 72/122 :1112
أما فً الٌابان:
عام 372/122 :1122؛ عام 182/122 :1112؛ عام )7( 132/122 :1114
إلظهار أن االزدٌاد فً القسم  1مقارنة مع القسم ٌ 1صد العوامل التً ذكرتها روزا لوكسمبورغ
(كذلك تلك التً أضافها هذا الكاتب لتعزٌز حجة روزا لوكسمبورغ حٌال فابض االنتاج فً القسم
 ،) 1ال بد من إعطاء بعض المخططات التوضٌحٌة لتؤثٌر تؽٌر الوزن النسبً للقسم  1على القسم 1
على عالقة التبادل بٌن القسمٌن.
رأس المال المستثمر فً القسم ٌ 1مكن أن ٌنمو مقارنة مع القسم  1بطرٌقتٌن:
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 )1من خالل وجود نسبة أعلى من التراكم فً القسم  1نسبة إلى القسم 1؛
 )1من خالل انتقال رأس المال من القسم  1إلى القسم .1
ٌجب أن نعطً مثال توضٌحٌا لكل من هاتٌن العملٌتٌن.
لنفترض أن معدل التراكم فً القسم  1هو أعلى من ذلك فً القسم  ،1على سبٌل المثال ،نصؾ
فابض القٌمة فً القسم  1مقارنة مع الثلث فقط فً القسم  .1سنفترض أٌضا أن العوامل األخرى
(معدل االستؽالل بنسبة  122بالمبة ،والتركٌب العضوي لرأس المال الثابت هو خمس مرات أكبر
من رأس المال المتؽٌر) لم تتؽٌر .ومن ثم ،باستخدام مخطط ماركس التوضٌحً المذكور أعاله
كنقطة انطالق ،فإن إعادة انتاج رأس المال سٌتحقق وفق التطور التالً (جرى تدوٌر األرقام لتسهٌل
القراءة) (:)1
نقطة االنطالق:
4222 )1ك 1222 +ؾ 1222 +س= 8222
1422 )1ك 222 +ؾ 222 +س= 1122
نهاٌة أول عام:
4222 )1ك 1222 +ؾ 422 +ر318 +أك72 +أؾ= 8222
1422 )1ك 222 +ؾ 122 +ر 72 +أك 12 +أؾ= 1122
ك + 1أك1472 =1
فً حٌن :ؾ + 1ر + 1أؾ1472 =1
وهكذا فً نهاٌة العام األول ،وبدال من وجود فابض فً القسم  1كما افترضت روزا لوكسمبورغ،
ٌظهر فابضا فً القسم ٌ 1صل إلى .2
فً نهاٌة العام الثانً:
4318 )1ك 1272 +ؾ 431 +ر 342 +أك 12 +أؾ= 8472
1472 )1ك 212 +ؾ 112 +ر 12 +أك 17 +أؾ= 1112
ك +1أك1582 =1
بٌنما ؾ + 1ر + 1أؾ .1813 =1الفابض فً القسم  1أصبح اآلن 33
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فً نهاٌة السنة الثالثة:
4758 )1ك 1182 +ؾ 475 +ر 371 +أك 17 +أؾ= 7112
1582 )1ك 227 +ؾ 114 +ر 13 +أك 11 +أؾ= 1235
ك +1أك1853 =1
فً حٌن ؾ +1ر + 1أؾ .1748 =1وبذلك أصبح الفابض فً القسم .12 1
وفق المخططات التوضٌحٌة الواردة أعاله ،من الواضح أنه أذا افترضنا أن معدلً االستؽالل
والتركٌب العضوي لرأس المال لم ٌتؽٌرا ،فً حٌن أن معدل التراكم فً القسم  1هو أعلى من القسم
 ،1بذلك ٌظهر الفابض فً القسم .)12( 1
وكما قلنا سابقا ،القسم ٌ 1مكن أن ٌزداد نسبٌا إلى القسم  1أٌضا عبر نقل فابض القٌمة من القسم 1
إلى القسم  .1دعونا نوضح هذه العملٌة .سنفترض أن معدل االستؽالل ،والتركٌب العضوي لرأس
المال ومعدل التراكم هو نفسه فً القسمٌن ولم ٌتؽٌرا .وفً الوقت عٌنهٌ ،جب أن نفترض أن نصؾ
فابض القٌمة المنتج فً القسم  1قد جرى نقله إلى القسم .1
تقدم تجدٌد االنتاج الموسع ٌمكن وصفه وفق المخططات التوضٌحٌة التالٌة:
نقطة االنطالق:
4222 )1ك 1222 +ؾ 1222 +س= 8222
1422 )1ك 222 +ؾ 222 +س= 1122
فً نهاٌة العام األول:
4222 )1ك 1222 +ؾ 422 +ر 318 +أك 72 +أؾ= 8222
1422 )1ك 222 +ؾ 142 +ر 52 +أك 11 +أؾ ( +فابض القٌمة المنقول إلى القسم :1
52أك11 +أؾ)= 1122
ك + 1أك1452 =1
فً حٌن ؾ +1ر +1أؾ( + 1أؾ المنقول إلى القسم 1414 =)1
وهكذا فً نهاٌة السنة األولى ،بدال من حصول فابض فً القسم  1كما افترضت روزا لوكسمبورغ،
وجدنا حصول فابض فً االنتاج فً القسم ٌ 1صل إلى .21
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فً نهاٌة السنة الثانٌة:
4732 )1ك 1214 +ؾ 438 +ر 344 +أك 11 +أؾ= 8582
1452 )1ك 211 +ؾ 145 +ر 54 +أك 12 +أؾ( +فابض القٌمة المنقول إلى القسم 54 :1أك
12 +أؾ)= 1178
ك + 1أك1517 =1
فً حٌن ؾ + 1ر + 1أؾ( + 1أؾ المنقول من القسم 1835 =)1
فابض القٌمة فً القسم  1هو 117
فً نهاٌة السنة الثالثة:
5222 )1ك 1122 +ؾ 522 +ر 422 +أك 122 +أؾ= 7322
1517 )1ك 214 +ؾ 151 +ر 58 +أك 13 +أؾ ( +فابض القٌمة المنقول إلى القسم 58 :1أك
13 +أؾ)= 1187
ك +1أك1514 =1
فً حٌن ؾ + 1ر + 1أؾ( + 1أؾ المنقول من القسم 1113 =)1
فابض القٌمة فً القسم  1هو 111
اآلن تحاجج روزا لوكسمبورغ ضد هذه الفكرة أن نقل فابض القٌمة من قسم إلى آخر ٌمكن أن ٌساعد
على تحقٌق توازن التبادل بٌن القسمٌن ،قول ذلك “النقل المقصود من فابض القٌمة المرسملة من
القسم  1إلى القسم  1مستبعدة ،أوال ألن النموذج المادي لفابض القٌمة ال فابدة منه بالنسبة إلى القسم
 ، 1وثانٌا ألن العالقات التبادلٌة بٌن القسمٌن تتطلب نقل ما ٌعادلها من السلع من القسم  1إلى القسم
 .) 11( ”1بعبارات أخرى ،تعتبر روزا لوكسمبورغ أن مخطط ماركس التوضٌحً ٌقوم على
افتراض أن تحقٌق فابض القٌمة ال ٌمكن أن ٌحصل إال عبر تبادل بٌن األقسام ،وثانٌا أن الفابض
المفترض فً القسم  1سٌؤخذ شكال طبٌعٌا ،أي سٌبقى كوسٌلة استهالك ،وال ٌمكن أن ٌنفع مباشرة
كوسٌلة انتاج .تسقط الحجة األولى من خالل النظر إلى واقع أن التبادل بٌن الشركات ضمن القسم
نفسه ٌمكم أن ٌخدم تحقٌق فابض القٌمة :عندما ٌبٌع صاحب مصنع قبعات انتاجه لعمال ٌنتجون
البسكوٌت ،فإنه ٌحقق فابض القٌمة الذي أنتجه عماله .ثانٌاٌ ،مكن لكثٌر من السلع االستهالكٌة أن
تكون أٌضا بمثابة وسابل انتاج :إذا بنى مقاول مصنعا بدال من شقة ،هذا ٌعنً انتقال رأس المال من
القسم  1إلى القسم 1؛ ٌمكن للكهرباء أن تستخدم إلضاءة الشقق كما أن تستخدم لتشؽٌل اآلالت؛
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وٌمكن للحبوب أن تطعم البشر (استهالك) وأن تطعم الخنازٌر (استهالك انتاجً) إلخ .ثالثا ،من دون
إمكانٌة انتقال رأس المال من قسم إلى آخر ،الفرضٌة التً تقول أن معدل الربح فً كل مكان من
االقتصاد ٌمٌل إلى المساواة ،والتً هً أساس النظرٌة االقتصادٌة الماركسٌة ،تفقد أساسها.
من المخططات التوضٌحٌة الواردة أعاله ٌتضح أن الزٌادة النسبٌة للقسم  1مقارنة مع القسم  ،1إذا
بقٌت بقٌة الشروط على حالها ،تإدي عقب ذلك إلى فوابض فً عالقات التبادل فً القسم .1
هل ٌمكن لهذا العامل أال ٌتعارض مع ذلك الذي أشارت إلٌه روزا لوكسمبورغ بؤنه سبب الفابض فً
القسم 1؟ هل العوامل المتعارضة المختلفة لٌست فً الواقع سوى وجهٌن لعملة واحدة ،تطور
االقتصاد الرأسمالً؟ بالطبع إنه كذلك.
توصلت روزا لوكسمبورغ إلى خالصة مفادها أنه ٌجب أن ٌظهر وجود فابض فً القسم  1ألنها
أعطت اهتماما لجانب واحد فقط من العملة .النظر إلٌها من الجهتٌن ،من الواضح أنه فً ظل
رأسمالٌة نقٌة ٌمكن أن ٌتحقق التناسب بٌن القسمٌن ،فً وقت ٌكون التراكم فٌهما منتظما.
مع ذلك ،االحتمال النظري للحفاظ على تناسبٌة صحٌحة بٌن القسمٌن ،والذي سٌمنع االنتاج الزابد
من خالل التبادل البٌنً بٌنهما فً وقت ٌمضً التراكم قدما بشكل متساو ،ال ٌعنً أنه فً الحٌاة
الفعلٌة العمل الفوضوي والمتناهً الصؽر للرأسمالٌة ٌإدي إلى استقرار واستمرار التناسبٌة
المطلوبة .وهذا العامل الذي أشارت إلٌه روزا لوكسمبورغ -وجود أشكال ؼٌر رأسمالٌة تتوسع إلٌها
الرأسمالٌة -هو أمر بالػ األهمٌة .إذا لم ٌكن شرطا مسبقا لتجدٌد االنتاج الموسع كما اعتبرت روزا
لوكسمبورغ ،إنه ،على األقل ،عامل ٌخفؾ عملٌة تجدٌد االنتاج الموسع ،للتراكم ،من خالل جعل
االعتماد المتبادل أقل من مطلق .ولكن ال ٌمكن للمرء إال أن ٌتفق مع روزا لوكسمبورغ عندما تقول
“التراكم أكثر من عالقة داخلٌة بٌن فروع االقتصاد الرأسمالً”؛ كنتٌجة للعالقة بٌن الظروؾ
الرأسمالٌة وؼٌر الرأسمالٌة:
“ القسمان الكبٌران لالنتاج فً بعض األحٌان ٌجرٌان عملٌة تراكمٌة بشكل مستقل عن بعضهما
البعض ،ولكن حتى حٌنها فً كل خطوة تتداخل الحركات وتتقاطع .من هذا المنطلق نستطٌع
الحصول على عالقات أكثر تعقٌدا ،اختالؾ بالسرعة واتجاه التراكم للقسمٌن ،عالقات مختلفة مع
أشكال االنتاج ؼٌر الرأسمالٌة سواء من ناحٌة العناصر المادٌة وعناصر القٌمة” (.)11
كما هو واقع الحال ،عدد من العوامل المحددة إما لشكل من التناسبٌة بٌن القسمٌن المإدٌة إلى
التوازن أو لٌست عدٌدة ومتناقضة (معدل االستؽالل ،ومعدل التراكم فً مختلؾ الصناعات،
والتؽٌرات فً التكوٌن العضوي لرأس المال فً الصناعات المختلفة…) وما إن ٌخرج االقتصاد من
حالة التوازن ،ما كان تناسبا ٌتحول إلى حالة من انعدام التناسب وٌكون لذلك تؤثٌر كرة الثلج .ومن ثم
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التبادل بٌن الصناعة الرأسمالٌة والمجال ؼٌر الرأسمالً ،حتى لو كان صؽٌرا من حٌث قٌمته
المطلقةٌ ،مكن أن ٌإثر تؤثٌرا هابال على مرونة ،وبالتالً استقرار ،الرأسمالٌة.
تحلل روزا لوكسمبورغ مرارا وتكرارا فً كتابها أمثلة حول تجدٌد االنتاج -حٌث تصؾ عالقات
التبادل بٌن قسمً الصناعة -ومجموعة أخرى من العالقات بٌن القسمٌن :إمكانٌة أن تصبح وسابل
االنتاج وسابل لالستهالك -وسابل االنتاج ال ٌتم تبادلها فقط بوسابل استهالك ،ولكن فً الوقت الراهن
ٌتم تحقٌقها ضمن وسابل جدٌدة لالستهالك .التناسبٌة التً عبر عنها ماركس فً مخططاته
التوضٌحٌة هً الشروط التً من دونها ال ٌمكن تحقٌق التراكم؛ ولكن من أجل تحقٌق هذا التراكم
ٌجب فً الواقع أن ٌكون هناك طلبا موسعا ومتزاٌدا للسلع األساسٌة ،والسإال الذي ٌطرح نفسه هو:
من أٌن ٌؤتً هذا الطلب؟
ٌعتمد االزدهار الرأسمالً على زٌادة فً االنتاج وامتصاص السلع الرأسمالٌة .ولكن هذا ٌعتمد فً
التحلٌل األخٌر على قدرة الصناعة على بٌع االنتاج المتزاٌد من السلع االستهالكٌة .ومع ذلك ،فً
محاولة بٌع منتجاتها ،تدخل الصناعة الرأسمالٌة فً تناقضات عمٌقة ،التناقض األساسً هو بٌن
االنتاج والسوق المحدود“ :السبب األخٌر لكل األزمات الحقٌقٌة ٌبقى دابما الفقر واستهالك الجماهٌر
المحدود مقارنة مع مٌل االنتاج الرأسمالً إلى تطوٌر القوى المنتجة بشكل أنها وحدها السلطة
المطلقة لالستهالك للمجتمع بؤسره ستكون حدودها” (.)12
اعتبرت روزا لوكسمبورغ أن العامل الذي ٌسمح للرأسمالٌة لالبتعاد عن العابق المطلق للتراكم فً
السوق المحدود هو دخول الصناعة الرأسمالٌة فً األقالٌم ؼٌر الرأسمالٌة (.)13
روزا لوكسمبورغ ،أكثر من أي اقتصادي ماركسً أو ؼٌر ماركسً ،لفتت االنتباه لتؤثٌر الحدود
ؼٌر الرأسمالٌة على الرأسمالٌة .االرتكاز على هذا العامل -حتى لو أنها لم تطور كل العواقب
الربٌسٌة لذلكٌ -مكن للمرء أن ٌحاول تلخٌص تؤثٌر توسع الرأسمالٌة فً األقالٌم ؼٌر الرأسمالٌة على
النحو التالً:
 ) 1أسواق الدول المستعمرة المتؤخرة ،من خالل زٌادة الطلب على السلع من الدول الصناعٌة،
ٌضعؾ المٌل لفابض االنتاج فٌها ،وٌقل عدد جٌش العاطلٌن عن العمل ،وذلك ٌحدث تحسنا فً أجور
العمال فً البلدان الصناعٌة.
 ) 1الزٌادة فً األجور الناجم عن ذلك له تؤثٌر تراكمً .عن طرٌق زٌادة السوق الداخلً فً البلدان
الصناعٌة ،وٌضعؾ مٌل فابض االنتاج ،وتنخفض البطالة ،وترتفع األجور.
 )2تصدٌر رأس المال ٌزٌد من ازدهار الدول الصناعٌة ألن ذلك ٌخلق سوقا لسلعها -على األقل
بشكل مإقت .تصدٌر السلع القطنٌة من برٌطانٌا إلى الهند ٌفترض أن الهند قادرة على دفع ثمنها
فورا ،من خالل تصدٌر القطن ،على سبٌل المثال .من ناحٌة أخرى ،تصدٌر رأس المال لبناء خط
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سكة حدٌد ٌفترض تصدٌر السلع -القضبان والقاطرات…ـ بعٌدا عن القدرة الشرابٌة الفورٌة أو القوة
التصدٌرٌة فً الهند .بعبارات أخرى ،لفترة من الزمن تصدٌر رأس المال هو عامل مهم فً توسٌع
األسواق لصناعات الدول المتقدمة .ؼٌر أنه ،ومع مرور الوقت ٌتحول هذا العامل إلى نقٌضه :ما إن
ٌتم تصدٌر رأس المال حتى ٌكبح تصدٌر البضابع من البالد “األم” بعد بدء الدول المستعمرة بدفع
األرباح أو الفوابد علٌها .بهدؾ دفع أرباح  12ملٌون جنٌه استرلٌنً لبرٌطانٌا (على رأس المال
البرٌطانً المستثمر فً الهند) على الهند أن تستورد أقل مما تصدر ،وبالتالً لتوفٌر المال الالزم
لتؽطٌة الـ  12ملٌون جنٌه استرلٌنً .بعبارات أخرى ،إن تصدٌر رأس المال من برٌطانٌا إلى الهند
ٌوسع السوق للسلع البرٌطانٌة؛ دفع الفوابد واألرباح على رأس المال البرٌطانً فً الهند ٌقٌد أسواق
السلع البرٌطانٌة .وبالتالً االستثمارات العظٌمة لرأس المال البرٌطانً فً الخارج ال ٌمنع من فابض
االنتاج وارتفاع معدالت البطالة فً برٌطانٌا .على العكس من وجهة نظر لٌنٌن ،الربح العالً من
رأس المال المستثمر فً الخارج قد ال ٌرافقه ازدهارا واستقرارا فً الدول االمبرٌالٌة ،إنما ٌشكل
عامال للبطالة الواسعة والكساد.
 ) 3تصدٌر رأس المال إلى المستعمرات ٌإثر على مجمل سوق رأس المال فً الدول االمبرٌالٌة.
حتى لو كان فابض رأس المال ٌبحث عبثا عن استثمار مبلػ صؽٌرٌ ،مكن لتؤثٌره التراكمً أن ٌكون
هابال ،ألنه خلق ضؽطا فً أسواق رأس المال ،وعزز االتجاه االنحداري لمعدل الربح .وهذا من
شؤنه أن ٌكون له تؤثٌرا تراكمٌا بشكل تلقابً على نشاط رأس المال ،وعلى النشاط االقتصادي ككل،
وعلى العمالة ،وكذلك على القدرة الشرابٌة للجماهٌر ،وذلك مرة إضافٌة ضمن حلقة مفرؼة على
األسواق .تصدٌر فابض رأس المال قد ٌإدي إلى تفادي هذه الصعوبات وبالتالً ٌمكن أن ٌكون له
أهمٌة كبٌرة على كامل االزدهار الرأسمالً ،وبالتالً على اإلصالح.
 ) 4وبتخفٌؾ الضؽط فً أسواق رأس المال ٌقلل تصدٌر رأس المال من المنافسة بٌن الشركات
المختلفة ،وذلك ٌقلل من الحاجة إلى ترشٌد وتحدٌث معداتها( .هذا األمر ٌفسر بالنسبة للبعض حالة
التخلؾ التقنً لل صناعة البرٌطانٌة ،رابدة الثورة الصناعٌة ،مقارنة مع ألمانٌا الٌوم ،على سبٌل
المثال) .وهذا ما ٌضعؾ المٌول إلى الفابض فً االنتاج والبطالة ،وخفض األجور…( .بالطبع ،فً
ظل ظروؾ متؽٌرة ،حٌث برٌطانٌا لم تعد تحتكر العالم الصناعً ،هذا العامل قد ٌسبب أٌضا هزٌمة
الصناعة البرٌطانٌة فً السوق العالمٌة والبطالة وانخفاض فً األجور).
 ) 5شراء المواد األولٌة والؽذابٌة الرخٌصة من المستعمرات ٌسمح بزٌادة األجور الحقٌقٌة فً البالد
الصناعٌة دون أي اقتطاع من معدل الربح .هذه الزٌادة فً األجور تعنً اتساع األسواق المحلٌة دون
حدوث انخفاض فً معدل ومقدار الربح ،وبعبارة أخرى ،دون إضعاؾ الدافع لالنتاج الرأسمالً.
 )8الفترة التً تخدم الدول المستعمرة لتوسٌع األسواق للدول الصناعٌة لن تطول نسبة إلى:
أ .حجم العالم االستعماري بالمقارنة مع الطاقة االنتاجٌة للدول الصناعٌة المتقدمة.
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ب .المدى المإجل لتصنٌع ما سلؾ.
 ) 7جمٌع اآلثار المفٌدة لالمبرٌالٌة على االزدهار الرأسمالً ستختفً إذا لم ٌكن هناك من حدود
وطنٌة بٌن الدول االمبرٌالٌة الصناعٌة ومستعمراتها .تصدر برٌطانٌا السلع ورإوس األموال إلى
الهند وتستورد المواد األولٌة والؽذابٌة الرخٌصة ،لكنها لم تسمح للعاطلٌن عن العمل فً الهند-
المتزاٌدٌن بسبب الؽزو الرأسمالً البرٌطانً -من الدخول إلى سوق العمل فً برٌطانٌا .لو لم ٌنصب
الحاجز (المالً) أمام الهجرة الهندٌة الجماعٌة إلى الهند ،لم تكن األجور لترتفع خالل القرن الماضً.
أزمة الرأسمالٌة ستتعمق أكثر فؤكثر .واإلصالح لن ٌقدر على الحلول مكان الشارتٌة الثورٌة (.)14
ٌمكن للمرء أن ٌتفق أو ٌختلؾ مع نقد روزا لوكسمبورغ لمخططات ماركس التوضٌحٌة فً المجلد
الثانً من رأس المال ،ومع بعض أو كل سلسلة األفكار التً قادتها إلى استنتاج نهابً أنه إذا لم ٌكن
نمط االنتاج الرأسمالً فقط المهٌمن إنما الوحٌد لكانت الرأسمالٌة فً فترة زمنٌة قصٌرة انهارت
بسبب تناقضاتها الداخلٌة .أٌا ٌكن ما ٌفكر به المرء ،ال ٌستطٌع التشكٌك فً الخدمة الكبٌرة لروزا
لوكسمبورغ فً لفت االنتباه إلى تؤثٌر المجاالت ؼٌر الرأسمالٌة على استقرار الرأسمالٌة .وكما قال
البروفٌسور جوان روبنسون فً مقدمة الطبعة االنكلٌزٌة من كتاب تراكم رأس المال …“ :قلة
تستطٌع إنكار أن التوسع الرأسمالً إلى أراض جدٌدة كان المحرك األساسً لما ٌسمٌه أحد الخبراء
االقتصادٌٌن “أوسع طفرة مدنٌة” خالل الـ  122سنة األخٌرة ،وٌعتبر العدٌد من األكادٌمٌٌن
االقتصادٌٌن أن حالة عدم االستقرار للرأسمالٌة فً القرن العشرٌن تعود إلى حد كبٌر إلى “إؼالق
الحدود” فً جمٌع أنحاء العالم” ( .)15جوان روبنسون ٌمزج فً الثناء لتحلٌل روزا لوكسمبورغ مع
نقد لما تجاهلته روزا أي ارتفاع األجور الحقٌقٌة الذي حصل فً جمٌع أنحاء العالم الرأسمالً -عامل
لتوسع السوق -وبالتالً قدمت صورة ؼٌر كاملة .ومع ذلك ،وحتى لو أن روزا لوكسمبورغ لم تشمل
هذه العوامل فً تحلٌلها -والخارجة عن الخط األساسً لحجتها حول إمكانٌة أو عدم استحالة تجدٌد
االنتاج فً رأسمالٌة نقٌة -ال ٌستطٌع المرء تفسٌر الزٌادة فً األجور الحقٌقٌة بشكل مستقل عن
السمة الربٌسٌة التً أشارت إلٌها روزا لوكسمبورغ :توسع الرأسمالٌة إلى المجال ؼٌر الرأسمالً
(.)18
—
الهوامش:
( ) 1فً الواقع ،ما هو مطلوب النتاج مرٌح ال ٌقتصر على تناسب معٌن بٌن انتاج القسم  1وانتاج
القسم  1فً االقتصاد ككل ،إنما على التناسب بٌن الفروع المحافظ علٌه فً كل االقتصاد .وهكذا،
على سبٌل المثال ،إن انتاج آلٌات انتاج المالبس فً القسم  1تحتاج لتتناسب مع الطلب على هذا
النوع من اآلالت فً صناعة المالبس فً القسم .1
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( )1هذه المعادالت ،والتً هً معادالت جبرٌة من تحلٌل ماركس فً الجزء الثانً من كتاب رأس
المال صاؼهم ن .بوخارٌن فً كتابه Der Imperialismus und die Akkumulation
 )1114 ،Des Kapitals (Berlinونجدهم مفٌدٌن جدا لتلخٌص الكثٌر من مخططات ماركس
التوضٌحٌة.
( ) 2قبل شرح تحلٌل روزا لوكسمبورغ لتجدٌد االنتاجٌ ،جب أن ٌكون واضحا أنها لم تطور نظرٌة
تشرح الحركة الدورٌة لالزدهار واألزمات والركود .اعتقدت أن الدورات هً مراحل تجدٌد االنتاج
فً اقتصاد رأسمالً ،ولٌست مجمل العملٌة .لذلك ،قالت إنها تستخلص تحلٌلها من الدورات بهدؾ
دراسة تجدٌد االنتاج بشكل نقً وبشكل إجمالً .وكما كتبت …“ :على الرؼم من االرتفاعات
واالنهٌ ارات الحادة فً سٌاق دورة ،وعلى الرؼم من األزماتٌ ،تم تلبٌة احتٌاجات المجتمع دابما إلى
هذا الحد أو ذاك ،وتجدٌد االنتاج ٌستمر فً مساره المعقد ،والقدرات االنتاجٌة تتطور بشكل تدرٌجً.
كٌؾ ٌمكن لهذا أن ٌحصل ،واضعٌن جانبا الدورات واألزمات؟ هنا ٌبدأ السإال الحقٌقً… عندما
نتكلم عن تجدٌد االنتاج الرأسمالً فً العرض التالًٌ ،جب أن نفهم دابما من هذا المصطلح أن حجم
االنتاجٌة الذي هو معدل نعتمده فوق مراحل مختلفة من دورة”R. Luxemburg, The .
.28-25.Accumulation of Capital (London, 1951), pp
(4) K. Marx, Capital, vol.II, p.596.
(5) K. Marx, Capital, vol.II, pp.598-600.
(6) R. Luxemburg, Accumulation, p.122.
(7) R. Luxemburg, Accumulation, p.122.
(8) W.S. and E.S. Woytinsky, World Population and Production (New
York, 1953), pp.415-416.
( )1المالحظة من المحررٌ :تجاهل تونً كلٌؾ األصفار عند تحدٌد أرقام أجزاء القٌمة ،وبالتالً فإن
المجموع صحٌح حتى عندما ال تظهر األجزاء.
( )12حجة روزا لوكسمبورغ على العكس من هذه الفكرة تماما :ارتفاع معدل التراكم فً القسم 1
بالنسبة إلى القسم  )221-227.R. Luxemburg, Accumulation, pp( 1هو خاطا تماما.
ولٌس لدٌنا المساحة الكافٌة للرد على ذلك .على القارئ/ة الرجوع إلى المصدر.
(11) R. Luxemburg, Accumulation, pp.340-341.
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(12) R. Luxemburg, Accumulation, p.417.
(13) K. Marx, Capital, vol.III, p.568.
( )13جاء رد “ماركسً” آخر على هذه المعضلة الرأسمالٌة من أوتو باور فً نقده لكتاب روزا
لوكسمبورغ .مستخدما مخططات توضٌحٌة أكثر تعقٌدا لتجدٌد االنتاج من تلك التً استعملها ماركس
أو روزا لوكسمبورغ ،حاول إثبات أن “تراكم رأس المال ٌتكٌؾ مع زٌادة عدد السكان… الدابرة
الدورٌة من االزدهار واألزمات والركود هً تعبٌر عملً لحقٌقة أن جهاز االنتاج الرأسمالً ٌتؽلب
بتراكم كبٌر جدا أو قلٌل جدا عن طرٌق تكٌؾ جدٌد لتراكم رأس المال نسبة إلى زٌادة عدد السكان”
( .)781.Die Neue Zeit, 1913, pهذا القول لٌس من أحد تالمذة مالتوس ،إنما ماركس ،الذي
بالنسبة إلٌه العامل األساسً ال ٌنبؽً أن ٌكون بالزٌادة السكانٌة إنما تراكم رأس المال!
( )14بالمناسبة ،الشاري “الثالث” -لٌس العامل أو المستهلك الرأسمالً -ولٌس بالضرورة أن ٌكون
المنتج ؼٌر الرأسمالً ،إنما الدولة ؼٌر المنتجة؛ وبالتالً ٌمكن القتصاد حرب دابم ،أو على األقل
لفترة من الزمن ،أن ٌكون له تؤثٌرا على االزدهار الرأسمالً كما فً المجال االقتصادي ؼٌر
الرأسمالًSee T. Cliff, Perspectives of the Permanent War Economy, ( .
).1148 Socialist Review, May
(16) R. Luxemburg, Accumulation, p.28.
( )18ارتكبت روزا لوكسمبورغ فً حجتها عددا من األخطاء الجانبٌة التً تم اكتشافها الحقا من قبل
ن .بوخارٌن فً كتابه ،Der Imperialismus und die Akkumulation des Kapitals
على الرؼم من أنه لم ٌدحض األطروحة األساسٌة (على الرؼم من اعتقاده أنه فعل ذلك) .وهكذا،
على سبٌل المثال ،كرست روزا لوكسمبورغ قدرا كبٌرا من االهتمام لمشاكل نقدٌة بحتة لتراكم رأس
المال -سواء ،على سبٌل المثالٌ ،نبؽً للمرء أن ٌشمل انتاج السلع المالٌة (الذهب والفضة…) فً
القسم  ، 1كما فعل ماركس ،أو كما اقترحت هً نفسهاٌ ،نبؽً إضافتها إلى قسم ثالثٌ .بدو أنه فً
أماكن عدٌدة من الكتاب اختلط على روزا لوكسمبورغ السإال :من أٌن ٌؤتً الطلب؟ مع السإال :من
أٌن ٌؤتً المال؟ ولكن ألن ذلك له أهمٌة ثانوٌة مع األطروحة األساسٌةٌ ،جب علٌنا عدم تناولها هنا.
مرة أخرى ،فً حٌن إذا تابعنا بدقة منطق روزا لوكسمبورغ الخاص حول األمثلة المتعلقة بتجدٌد
االنتاجٌ ،جب أن نقول أن قوة حجتها أن جزءا من فابض القٌمة فً القسم  1ال ٌمكن أن ٌتحقق فً
ظل الرأسمالٌة النقٌة ،روزا لوكسمبورغ نفسها تلخص حجتها كما لو أنها أثبتت أنه ال ٌمكن تحقٌق
أي جزء من فابض القٌمة فً ظل الرأسمالٌة النقٌة .بحسب ما ذكره ؾ .ستٌرنبرغ فً Der
.121.Imperialismus (Berlin, 1926), p
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مكانة روزا لوكسمبورغ في التاريخ
لم ٌبالػ فرانز مهرٌنػ ،كاتب سٌرة كارل ماركس ،عندما اعتبر روزا لوكسمبورغ العقل الثانً بعد
ماركس  .لكنها لم تساهم فقط من خالل عقلها وحده خدمة لحركة الطبقة العاملة ،إنما قدمت كل ما
تملكه ،قلبها ،وشؽفها ،وإرادتها القوٌة وحٌاتها.
قبل كل شًء ،كانت روزا لوكسمبورغ اشتراكٌة ثورٌة .وهً تعد من بٌن القادة االشتراكٌٌن
الثورٌٌن العظٌمٌن ولها مكانة تارٌخٌة خاصة فً بلدها.
عندما انتشر الفكر اإلصالحً بٌن الحركات االشتراكٌة التً كانت تطمح فقط إلى تحقٌق “دولة
الرفاه” ،عبر الترقٌع مع الرأسمالٌة ،أصبح من األولى توجٌه نقد ثوري لهذه األلعوبة مع الرأسمالٌة.
صحٌح أن المعلمٌن الماركسٌٌن إلى جانب روزا لوكسمبورغ -لٌنٌن ،وتروتسكً ،وبوخارٌن
وآخرٌن -قادوا معركة ثورٌة ضد الفكر اإلصالحً .ولكن كانت الجبهة التً ٌواجهونها محدودة .فً
بلدهم ،روسٌا ،كانت جذور هذا الفكر هشة وكان ٌكفٌهم مجهود بسٌط الجتثاثه من جذوره .حٌث
كانت سٌبٌرٌا أو حبل المشنقة أحدهما كان مصٌر كل اشتراكً أو دٌمقراطً ،والذٌن كانوا
ٌعارضون استخدام العنؾ من قبل الحركة العمالٌة؟ من فً روسٌا القٌصرٌة كان ٌحلم بالطرٌق
البرلمانً لتحقٌق االشتراكٌة؟ من كان ٌدعو إلى تحقٌق حكومة ابتالفٌة ،ومع من كان ٌمكن إجراء
تحالفات؟ حٌث كانت وجود النقابات ٌكاد ٌكون معدوما ،بحٌث ٌمكن بذلك التفكٌر بالحل المناسب
للحركة العمالٌة؟ لٌنٌن وتروتسكً وؼٌرهما من القادة البالشفة الروس لم ٌحتاجوا إلى مواجهة
الحجج اإلصالحٌة بتحلٌل مضن ودقٌق .كل ما لزمهم هو مكنسة لكنسها بعٌدا إلى مزبلة التارٌخ.
فً وسط أوروبا وؼربها كان للفكر اإلصالحً المحافظ جذورا أعمق ،وأكثر من ذلك وسط انتشار
هذا التؤثٌر على األفكار وعلى مزاج العمال .وكانت حجج اإلصالحٌٌن بحاجة إلى إجابة من شخص
متفوق ،هنا روزا لوكسمبورغ برعت فً ذلك .فً هذه الدول مشرط روزا كان سالحا أكثر فابدة
بكثٌر من مطرقة لٌنٌن.
فً روسٌا القٌصرٌة جماهٌر العمال لم تكن منظمة فً األحزاب أو داخل النقابات .ولم ٌكن هناك
مثل هذا التهدٌد إلمبراطورٌة قوٌة جرى بناءها عبر تصاعد دور البٌروقراطٌة المنتشرة وسط
الطبقة العاملة ووسط الحركة العمالٌة المنظمة تنظٌما جٌدا فً ألمانٌا ،وكان من الطبٌعً أن ٌكون
لروزا لوكسمبورغ وجهة نظر مبكرة وواضحة إزاء دور البٌروقراطٌة العمالٌة قبل لٌنٌن
وتروتسكً .لقد فهمت قبل فترة طوٌلة أن القوة الوحٌدة القادرة على كسر سالسل البٌروقراطٌة هً
مبادرة العمال أنفسهم .وكتاباتها حول هذا الموضوع ٌمكن أن تشكل مصدر إلهام للعمال فً الدول
الصناعٌة المتقدمة ،وتشكل مساهمة ذات قٌمة كبٌرة للنضال من أجل تحرٌر العمال من الفكر
اإلصالحً البرجوازي المضر أكثر من أي ماركسً آخر.

59

فً روسٌا ،حٌث كان للبالشفة دورا واسعا ومهما فً تنظٌم االشتراكٌٌن ،حتى عندما لم ٌشكلوا
األؼلبٌة ،كما ٌدل اسمهم ،فإن مسؤلة تصرؾ أقلٌة ماركسٌة إزاء الجماهٌر ،بحٌث تقودهم قٌادة
محافظة للؽاٌة لم ٌشكل األمر مشكلة بالنسبة لهم .لكن بقً لروزا لوكسمبورغ ،إلى حد كبٌر ،أن
تتطور المنهج الصحٌح لهذه المسؤلة الحٌوٌة .ومبدأها األساسً كان :البقاء إلى جانب الجماهٌر من
خالل نشاطهم ومحاولة مساعدتهم .وقد عارضت مسؤلة االمتناع عن المشاركة فً التٌار الربٌسً
للحركة العمالٌة ،أٌا ٌكن مستوى تطورها .ونضالها ضد العصبوٌة كان بالػ األهمٌة للحركة العمالٌة
فً الؽرب ،وخاصة فً المرحلة الحالٌة ،حٌث سٌاسة دولة الرفاه تعزز هذا الموقؾ .فالحركة
العمالٌة البرٌطانٌة ،بشكل خاص ،عانت من عصبوٌة هنري هاٌندمان وحزبه “الفٌدرالٌة االشتراكٌة
الدٌمقراطٌة” ،والحقا من الحزب االشتراكً البرٌطانً وحزب العمال االشتراكً البرٌطانً ،والحقا
الحزب الشٌوعً وخاصة (خالل مرحلته الثالثة) والٌوم من قبل العدٌد من المللٌ ،مكن للحركة
العمالٌة فً هذا البلد أن تحصل على اإللهام من روزا لوكسمبروغ خاصة من معركتها المبدبٌة ضد
التٌار اإلصالحً بحٌث لم تتهرب من خوض هذه المواجهة .وقد علمت أن الثوري ال ٌمكن له
السباحة وسط تٌار إصالحً ،وال ٌمكن له الجلوس خارجا والنظر فً االتجاه المعاكس ،إنما أن
ٌسبح عكسه.
مفهوم روزا لوكسمبورغ لبنٌة المنظمات الثورٌة كان ٌرتكز على أنه ٌجب بناءها ،من األسفل،
وعلى أسس دٌمقراطٌة ثابتة ،وبشكل ٌتناسب مع احتٌاجات الحركة العمالٌة فً الدول المتقدمة وهو
مفهوم قرٌب جدا من مفهوم لٌنٌن ألعوام  1123 -1121الذي جرى نسخه وأضٌفت علٌه نكهة
بٌروقراطٌة على ٌد ستالٌنًٌ العالم بؤسره.
ولقد فهمت بشكل واضح قبل أي شخص أن بنٌة الحزب الثوري ،والعالقة المتبادلة بٌن الحزب
والطبقة ،سٌكون له تؤثٌر كبٌر لٌس فقط على النضال ضد الرأسمالٌة ولتعزٌز قوة العمال ،ولكن له
تؤثٌر كبٌر على مصٌر هذه السلطة نفسها .وقد أعلنت ،وبنرة نبوٌة ،على أنه من دون الحركة
العمالٌة الدٌمقراطٌة فإن “المسإولٌن وراء مكاتبهم” سٌحلون مكان العمال فً السلطة السٌاسٌة.
“االشتراكٌة” ،كما تقول“ ،ال ٌمكن فرضها أو تنفٌذها بواسطة مرسوم”.
مزجت روزا لوكسمبورغ بٌن الروح الثورٌة والفهم الواضح لطبٌعة الحركة العمالٌة فً ؼرب
ووسط أوروبا ،وهذا األمر جاء بفعل خلفٌتها التً جاءت منها بحٌث أنها ولدت فً روسٌا القٌصرٌة،
وأقامت لفترة طوٌلة فً ألمانٌا ،ولنشاطها الواسع وسط الحركة العمالٌة فً بولندا وألمانٌا .أي
شخص من مكانة أدنى كان سٌستوعب فقط ظروؾ بٌبة واحدة من البٌبتٌن ،ولكن روزا لوكسمبورغ
لم تكن كذلك .فقد أحضرت إلى ألمانٌا روحا “روسٌة” ،روح العمل الثوري .وإلى بولندا وروسٌا
حملت معها روحا “ؼربٌة” ٌعتمد من خاللها العمال ذاتهم من أجل الدٌمقراطٌة والتحرر الذاتً.
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وكانت لمساهمتها فً مسؤلة تراكم الرأسمال قٌمة ال تقدر للماركسٌة .وفً التعامل مع العالقات
المتبادلة بٌن الدول الصناعٌة المتقدمة والدول الزراعٌة واستنتجت فكرة عظٌمة تقول أن اإلمبرٌالٌة،
حٌث تستقر الرأسمالٌة لفترة طوٌلة ،تهدد فً نفس الوقت بدفن اإلنسانٌة تحت أنقاضها.
كونها حٌوٌة ،ونشٌطة وؼٌر قدرٌة فً مقاربتها للتارٌخ ،التً اعتبرته بؤنه ثمرة النشاط البشري،
وفً نفس الوقت عرت تناقضات الرأسمالٌة العمٌقة ،روزا لوكسمبورغ لم تعتبر أن انتصار
االشتراكٌة أمر ال مفر منه .الرأسمالٌة ،بحسب رأٌهاٌ ،مكن أن تكون ؼرفة انتظار نحو االشتراكٌة
أو البربرٌة .نحن الذٌن نعٌش مع شبح القنبلة النووٌة علٌنا فهم هذا التحذٌر واستعماله كحافز للعمل.
فً أواخر القرن التاسع عشر وفً بداٌة القرن العشرٌن ؼرقت الحركة العمالٌة األلمانٌة ،بسبب
مرور عقود من السالم ،بوهم أن هذا الوضع سٌدوم لألبد .نحن الذٌن نسمع النقاشات حول نزع
السالح المسٌطرة على اجتماعات منظمة األمم المتحدة واجتماعات القمة ،من األفضل علٌنا التعلم
من تحلٌالت روزا لوكسمبورغ حول الصلة الوثٌقة بٌن الحرب والرأسمالٌة ،وإصرارها على أن
النضال من أجل السالم ال ٌنفصل عن النضال من أجل االشتراكٌة.
ساهم شؽؾ روزا لوكسمبورغ فً الوصول إلى الحقٌقة بارتدادها عن الفكر العقابدي .فً فترة
تحولت فٌها الماركسٌة على ٌد الستالٌنٌة إلى حد كبٌر إلى عقٌدة ،ناشرة الخراب على مستوى
األفكار ،كانت كتابات روزا لوكسمبورغ منشطة وواهبة للحٌاة .لم تكن تطٌق أن تتحول إلى ساجدة
أمام “السلطات المعصومة” .وكتلمٌذة حقٌقٌة لماركس كانت قادرة على التفكٌر والتصرؾ بشكل
مستقل عن سٌدها .على الرؼم من استٌعابها لجوهر تعالٌمه ،لم تفقد روحها النقدٌة إزاء تكرار بسٌط
لكلماته ،تلك التً كانت تؽٌر الوضع أم ال ،وسواء كانت [األفكار] مصٌبة أو ال .استقاللٌة فكر روزا
لوكسمبورغ هً أعظم إلهام لالشتراكٌٌن فً كل مكان وعلى الدوام .ونتٌجة لذلك ،لم ٌستنكر أحد
بقوة كما فعلت هً فكرة تؤلٌهها أو تحوٌلها إلى “سلطة معصومة” ،كزعٌمة مدرسة للفكر أو للعمل.
وهً أحبت صراع األفكار كوسٌلة لالقتراب من الحقٌقة.
خالل فترة عندما قام الذٌن ٌعتبرون أنفسهم ماركسٌٌن بتدمٌر الماركسٌة من مضمونها اإلنسانً
العمٌق ،لم ٌقم أحد بما قامت به روزا لوكسمبورغ من خالل إنقاذنا من القٌود الهامدة للمادٌة
المٌكانٌكٌة .بالنسبة إلى ماركس( )1الشٌوعٌة (أو االشتراكٌة) هً “إنسانٌة حقٌقٌة”“ ،مجتمع تكون
فٌه التنمٌة الحرة والكاملة لكل فرد مسؤلة أساسٌة” .روزا لوكسمبورغ جسدت هذه المشاعر اإلنسانٌة.
وتعاطفها مع المظلومٌن والمقموعٌن كان دافعا مركزٌا فً حٌاتها .مشاعرها العمٌقة وتضامنها مع
معاناة الناس وجمٌع الكابنات الحٌة تجسدت فً كل شًء فعلته أو كتبته ،سواء فً رسابلها من
السجن أو فً كتاباتها العمٌقة فً أبحاثها النظرٌة.
روزا لوكسمبورغ ،مع ذلك ،علمت جٌدا أن حٌث اإلنسانٌة تعٌش أقصى درجات التراجٌدٌا فإن
الدموع لن تحل شٌبا .شعارها ،كما شعار سبٌنوزا ،ربما كان “ال تبكِ  ،ال تضحك ،ولكن إفهم” ،على
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الرؼم من أنه كان لها نصٌبا وافرا من الضحك والدموع .وكانت طرٌقتها تكمن فً الكشؾ عن
اتجاهات التنمٌة فً الحٌاة االجتماعٌة من أجل مساعدة الطبقة العاملة على استعمال امكانٌاتها بطرٌقة
ممكنة بالتزامن مع التطور الموضوعً .ونادت لتحكٌم العقل بدال من العاطفة.
تعاطفها اإلنسانً العمٌق ورؼبتها الجادة نحو الحقٌقة ،وشجاعتها ؼٌر المحدودة وعقلها الرابع كل
ذلك جعل منها اشتراكٌة ثورٌة عظٌمة .وكما كتبت عنها صدٌقتها المقربة ،كالرا زٌتكن ،فً نعٌها
لها“:مع روزا لوكسمبورغ كانت الفكرة االشتراكٌة هً المسٌطرة على كل من قلبها وعقلها ،شؽفها
الخالق المتقد دون توقؾ .وكانت المهمة الكبٌرة والطموح المسٌطر على هذه المرأة المدهشة هو
تحضٌر الطرٌق نحو الثورة االشتراكٌة ،لشق طرٌق التارٌخ نحو االشتراكٌة .أن تعٌش تجربة
الثورة ،وأن تشارك فً معاركهاٌ ،حقق لها ذلك أعلى درجات السعادة .مع إرادتها ،وعزمها،
ونكرانها لذاتها ،وتفانٌها من أجل الكلمات التً هً ضعٌفة جدا ،لقد كرست حٌاتها كلها من أجل
االشتراكٌة .قدمت نفسها من أجل القضٌة االشتراكٌة ،لٌس فقط من خالل وفاتها المؤساوٌة ،ولكن
عبر كل مراحل حٌاتهاٌ ،ومٌا وكل ساعة ،من خالل النضال لسنوات عدٌدة… .كانت السٌؾ الحاد،
والشعلة الحٌة للثورة”.
—
الهوامش:
( )1كارل ماركس -الجزء األول -الصفحة 531
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