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�ألقي �لقب�ض على ك�رل وروز� يف �شّقٍة �إختب�آ 
فيه���� يف برل���ن، وك�ن معهم���� ن��شط �آخر يف 
�حل���زب �ل�شيوعي، ك�ن قد جل���ب لهم� وث�ئق 
م���زورة. ��ش���م ه���ذ� �لن��شط ه���و فيلهلم بيك، 
 � ويف وق���ت الحق، �أ�شب���ح �شت�ليني���ً� خمل�شً
وعم���ل يف جم����ل �لكومن���رن. كم���� تتب���ّدى 
معلوم���ة �أخ���رى هن����، م����ذ� ك�ن يفع���ل ك�رل 
ر�دي���ك يف برلن �لذي تو�جد فيه� ب�شكٍل غري 
�شرعي ع�شية �عتق�ل روز� وك�رل، وك�ن يعلم 

مبك�ن خمبئيهم�؟
وك�رل  لوك�شمب���ورغ  روز�  عك����ض  عل���ى 
ليبكنخ���ت �للذي���ن ُقتال يف �لي���وم �لت�يل على 
�أيدي جنود فيلق �ملتطّوعن، فقد �أُطلق �شر�ح 

بي���ك. لقد �أخرب هو نف�شه ق�شة غريبة �إىل حٍد 
م� حول كيفية متّكنه من تبديد �ل�شكوك �أثن�ء 
�ال�شتج���و�ب �الأول، وهرب وه���و يف طريقه 
�إىل �ل�شج���ن. لكن بعد عدة �شنو�ت، يف �لع�م 
1962، ق����ل ف�لدمي����ر ب�ب�ش���ت وه�وبتم����ن 
�للذ�ن ق�م���� ب��شتجو�ب �أولئك �لذين �عتقلو� 
يف �لع����م 1919 يف مق�بلة مع جملة �شبيغل، 

�أن بيك مل يهرب، بل �أُطلق �شر�حه.
ويف �ملق�بل���ة �الأخرية �لتي �أجرته� معه جملة 
�شبيغ���ل يف �لع����م 1969، �أق���ّل ب�ب�ش���ت م���ن 
�ل���كالم : "كوين ف�ر�شً�، لقد دفعت ثمن �أعم�ل 
�حلزب �لدميقر�طي �الجتم�عي حينه� ب�إبق�ء 
فم���ي مغلق���ً� مل���دة 50 ع�م���ً�. و�إذ� �نفج���رت، 
جتنّبه����...".  �أوّد  �لت���ي  �حلقيق���ة  ف�ش�أق���ول 
ولكنه مل ينفجر وم����ت وُدفن �شّره معه وظّل 
�الأ�شخ�����ض �لرئي�شين يف جرمي���ة �الغتي�ل 

جمهولن.

منزعًج� من �لفظ�ئع �ل�شنيعة، مل يتعب لينن 
ق�ئ���د �لث���ورة م���ن و�ش���م �ملن�ه�ش���ن للثّو�ر 

�الأمل�ن يف �خلط�ب�ت و�ملق�الت و�لتق�رير:
�إع���د�م روز� لوك�شمب���ورغ وقت���ل ك�رل  "�إن 
ليبكنخ���ت يف ظه���ره، م���ع �الإ�ش����رة �لك�ذب���ة 
�أن ذل���ك ح���دث خ���الل حم�ولت���ه �له���روب".. 
هن����، تعجز �لكلم����ت من �أن تعرّبع���ن ب�ش�عة 
ه���ذه �ملج���زرة �لت���ي ُيزع���م �أن �ال�شر�كي���ن 
�لكلم����ت  ه���ذه  �أت���ت  لق���د  �رتكبوه����".  ق���د 
�الأخ���رية من ف���م لينن. ك�نت هن����ك �ش�ئع�ت 
ب����أن �ال�شر�كي���ن �رتكب���و� �ملج���زرة، وهذه 
�ل�ش�ئع����ت موّثق���ة. يف �أمل�ني����، ع���رف رف����ق 
ك�رل وروز� ه���ذ�. ويف رو�شي� �أي�شً�، عرفو� 
�حلقيقة. غري �أن غ�فريل �إيلي�ض مي��شنيكوف 
ع�ر����ض  �لق���دمي  �لبول�شف���ي  �حلر����ض  م���ن 
�لق�ش���وة �جل�حمة لذلك �الإره����ب، معتربً� �أن 
ه���ذه �الأ�ش�ليب هي �أ�ش�لي���ب ك�نت ُتعتمد يف 

�الأعو�م 17-18 ولي�ض يف �الأعو�م 20-19.
مل ُي�شمع �ش���وت �ملع�ر�ض �لوحيد، و�شرع�ن 
م���� �أُر�ش���ل مي��شنيك���وف �إىل خ����رج �لب���الد. 
ولين���ن ال ي���ز�ل يكت���ب �ملق�الت، م�ش���ريً� �إىل 
�ملز�ي���� �لثوري���ة ملوؤ�ش�ّشي �حل���زب �ل�شيوعي 
�الأمل����ين لوك�شمب���ورغ وليبكنخت. لقد ك�شف 
�لك�ت���ب لي���ف نيكواليفيت����ض �شمولينت�شيف 
�ش���ّرً� ع���ن ف�لدمي����ر ب�ب�ش���ت. فق���د وج���د يف 
�لبعي���د جمل���ًة قدمي���ًة يف  �ل�شم����يل  �جل���زء 
�أر�شي���ف حمطٍة زر�عي���ٍة جتريبيٍة ب�لقرب من 
قري���ة �و�شت ت�شيلم� �لرو�شية �لقدمية. ك�نت 
�ملجلة مو�شوعة م���ن بع�ض �ملجالت �الأمل�نية 
مع �ش���ورٍة ل���روز� لوك�شمب���ورغ. ك�نت هذه 
مق�ل���ة كتبته���� حت���ت عن���و�ن "�لديكت�تورية 
و�لدميقر�طية" ج�ء فيه�: "لقد بّدل �لبال�شفة 
�جلمعي���ة  عق���د  بف���رط  وق�م���و�  �لطري���ق، 
�لت�أ�شي�شي���ة يف 9 ين�ي���ر 1918". ك�ن لين���ن 
�ش�ب���ق:  وق���ت  يف  �أعلن����  ق���د  وتروت�شك���ي 
�أجل خال�ض  �أكتوبر من  "نحن منّثل �نقالب 
�جلمعية �لت�أ�شي�شية ومن �أجل خال�ض �لثورة 
ب�شكل ع����م!"..."و�الآن �خلط���وة �الأوىل هي 
ف���رط عقد �جلمعي���ة �لت�أ�شي�شي���ة ومن ثم �أتى 
ت�شريح تروت�شكي ب�أن �أي متثيل �شعبي ق�ئم 
على �نتخ�ب�ت �شعبية ع�مة هو �ش�ّر وك�رثّي 
للث���ورة"..."ال ي�شع �مل���رء �إال �أن ينده�ض من 
هك���ذ� ��شتنت�ج له���وؤالء �الأ�شخ�����ض �الأذكي�ء 
مث���ل لين���ن وتروت�شك���ي."..."�إن ��شتثن����ء 
�لدميقر�طي���ة للجم�هري تغلق م�ش�در حيوية 
�ل���رثوة �لروحية و�لتق���ّدم." "حتى �أكرث من 
ذل���ك: �إن ديكت�توري���ة حفنة م���ن �ل�شي��شين 
�شتوؤّدي حتمً� �إىل �لهمجية يف �حلي�ة �لع�مة 
و�إىل �الإره����ب و�إع���د�م �ملع�ر�ش���ن". كتبت 
روز� ه���ذ� �ملق�ل �أثن�ء وجوده���� يف �ل�شجن، 
بع���د �أن علم���ت بح���ّل �جلمعي���ة �لت�أ�شي�شي���ة 
عل���ى ي���د �لبال�شف���ة. �ش���در يف ع����م 1918، 

وُن�ش���ر يف �شحيف���ة روت ف�ن. كت���ب �لك�تب 
�شمولي�شتي���ف: "مل ُتِدن روز� �لثورين فقط، 
بل �نتقدت لينن وتروت�شكي ب�شكٍل ح�ّد. لقد 
حّذرت روز� من �أن "دكت�تورية �لع�شر�ت من 
ق����دة �الأح���ز�ب، حتى ل���و ك�نت و�ع���دة، فهي 
�شتجّف���ف �حلي�ة يف �ل�شوفيي���ت و�شواًل �إىل 
�لت�ش���ّوه �الأعمى. �لي���وم يف رو�شي� ال يوجد 
حتى دكت�تورية للطبق���ة �لع�ملة، ولكن هن�ك 
�إم���الء�ت من ٍقب���ل حفنٍة من ق����دة �الأحز�ب". 
�لدول���ة  لوك�شمب���ورغ  روز�  ر�أت  هك���ذ� 
�ل�شوفي�تي���ة �الأوىل. وق�دة �لثورة مل يغفرو� 

هذ�. وك�نت هذه �ملق�لة �شببً� لعقوبته�.
عليه����  �أطل���ق  �لت���ي  لوك�شمب���ورغ  روز�  �إن 
تروت�شك���ي لقب دول�شيني� �لث���ورة، ُقتلت يف 

�لع�م 1919.
وتتب����در �إىل ذهن���ي كلم�ت مك�شي���م غوركي: 
�جللجلة".  �إىل  رو�شي����  يجرون  "�لبال�شف���ة 
و�شج�ع���ة،  حكم���ة  �أك���رث  روز�  ك�ن���ت  "لق���د 
وو�شفت �أ�شول و�أ�شم����ء مهند�شي �جللجلة 

يف رو�شي�".
ك�ن���ت روز� لوك�شمب���ورغ من ب���ن موؤ�ّش�شي 
�حلزب �ل�شيوع���ي �الأمل�ين، وك�ن لينن يثّمن 
ع�لي���ً� ميزته���� �لثورية، وو�شفه���� ب�أنه� ن�شر 
�شيوعي عظيم، وممّثل عن �مل�رك�شية �لثورية 
�حلقيقي���ة، موؤكًد� �أن �أعم�له���� �شتكون "در�ًش� 
مفيًد� لتعليم �أجي�ل عديدة من �ل�شيوعين يف 

جميع �أنح�ء �لع�مل".
لكن مل����ذ� �أطل���ق تروت�شك���ي عل���ى روز� ��شم 
دول�شيني� �لثورة؟ �أك�ن هذ� ثن�ًء على روز� �أم 
�شخري���ة؟ هل الأنه علم ب�أن ب�رفو�ض �مل�شهور، 
ع���ّر�ب عالق���ة لينن م���ع �أمل�ني� قد غ����در معه� 
بعدم� جمع �أمو�ل عرو�ض غوركي �مل�شرحية 

كله� يف برلن �إىل �إيط�لي�؟
عن���د �فتت�ح �ملوؤمت���ر �ل�شيوعي �لدويل �الأول 
�لذي ُعقد بن 2 و6 �آذ�ر 1919، يقرح لينن 
�أف�شل ممثلي �الأممية �لث�لثة  "�إحي����ء ذكرى 
�لت��ش���ع  ويف  ولوك�شمب���ورغ".  ليبكنخ���ت 
م���ن �آذ�ر، �أّك���د لينن مّرة �أخ���رى يف �خلط�ب 
�خلت�م���ي: "دع���و� �لبورجو�زي���ة يف �لع����مل 
ب�أ�ش���ره تو��ش���ل �لغ�ش���ب، دعوه���� تالح���ق 
وت�شع �ل�شب�رت�كين و�لبال�شفة يف �ل�شجن، 
ب���ل وتقتلهم، فكل هذ� ل���ن ي�ش�عده�. �إن ن�شر 
�لثورة �لربوليت�رية يف �لع�مل كله م�شمون، 
و�إن ت�أ�شي�ض �جلمهورية �ل�شوفي�تية �لدولية 

ق�دم ".
�أم���� ن. بوخ�رين، ف�شيتح���ّدث يف ع�م 1926 
ع���ن �أخط����ء روز� لوك�شمب���ورغ: "لقد كتبت 
روز� لوك�شمب���ورغ �لكتّي���ب يف �ل�شج���ن من 
دون �حل�ش���ول عل���ى معلوم����ت ك�مل���ة ع���ن 
، و�ل���ذي  �ل�شوفي�تي���ة  �لو�ش���ع يف رو�شي���� 
�نعك�ض يف تقييم�ٍت غري �شحيحة للتكتيك�ت 

�لبل�شفية".
ويف مت���وز 1927، عندم���� مث���ل �أم�م حمكمة 
تذّك���ر  �شفوف���ه،  م���ن  ط���رده  �ل���ذي  �حل���زب 
�أن  �لب�رزي���ن، ��شتط����ع  �لث���ّو�ر  تروت�شك���ي 
ي�ش���ري �إىل فظ�ئعه���م: "�أوؤكد �أنن���ي مل �أختلف 
�أبدً� م���ع �لبول�شفي���ة يف م�ش�ئ���ل معينة �أكرث 
مم���� �ختلف���ت معه���� فيه���� روز� لوك�شمبورغ 
وك�رل ليبكنخ���ت". فهل من يجروؤ على �لقول 
�إنهم� ك�ن� م���ن �ملن��شفة ". �ألي����ض هذ� حكم؟! 
ويف �لث����ين من نوفم���رب ع����م 1927، كتب: 
ب�أثٍر  �لت�ريخ  ت�شحيح  كم هو �شعب  "يتبّن 

رجعي".
عن: مدّونة كتبتها الدكتورة جمال 
القرى في صفحتها الفايسبوكية

يف الذكرى املئوية الغتيال روزا لوكسمبورغ وكارل ليبكنخت، يربز سؤال جّدي حول تقاطع 

املصالح يف إنهاء حياتهام. حقيقة أن روزا لوكسمبورغ وكارل ليبكنخت ماتا عىل أيدي املناهضني 

للثّوار األملان معروفة للجميع. أسامء الجناة معروفة، ومن املعروف أيضًا اسم قائد فيلق 

املتطّوعني الكابنت فالدميار بابست. وتؤّكد جريدة نويس دوتشالند املؤرخة يف 10 كانون الثاين 

العام 2009، حول ما حدث يف تلك األيام يف املدن األملانية أن "وسائل اإلعالم األملانية عادًة ما 

تكتب بطريقٍة قصريٍة ومخترصة عن أسوأ جرمية قتل مزدوجة يف تاريخ أملانيا"، وأن بابست "قام 

بعملياٍت إرهابية يف برلني وميونيخ، مام أّدى إىل مقتل اآلالف من الناس".

د.جمال القرى

ترجمة: عدوية الهاللي

لماذا سّمى تروتسكي روزا لوكسمبورغ

"دولسينيا الثورة"؟
عالء المفرجي

�نت�شبت للحزب �مل�رك�شي منذ حد�ثته�. 
بع���د �أن غ����درت بولن���د� �لرو�شي���ة �شنة 
1889 لتن�ش���م �إىل �لثوري���ن �ملنفي���ن 
يف  بليخ�ن���وف  بزع�م���ة  �لرو����ض 
زوري���خ ودر�شت �لعل���وم ون�لت �شه�دة 
�لدكتور�ه. ه�جرت �إىل �أمل�ني� وتزوجت 
ع�م���اًل �أمل�ني� و�كت�شب���ت بذلك �جلن�شية 
�الأمل�ني���ة لكي تت�ح له���� فر�شة �لعمل يف 
�شف���وف �أك���رب �الأح���ز�ب �لدميقر�طي���ة 
�ال�شر�كية يف �أوروب�. وعندم� �ندلعت 
�لثورة �لرو�شية لع����م 1905 ع�دت �إىل 
و�ر�ش���و لكي ت�ش����رك به� فقب����ض عليه� 
و�أف���رج عنه� يف �لع�م �لت�يل. ع�دت �إىل 
برل���ن حيث كتب���ت "تر�كم ر�أ����ض �مل�ل" 
�شن���ة 1913 �لذي يعترب م�ش�همة فكرية 

م�رك�شية رئي�شة.
تزعم���ت م���ع ك�رل ليبكنخ���ت �جلن�ح 
�لر�دي���ك�يل من �حل���زب �لدميقر�طي 
�أ�ش�ش���ت  كم����  �الأمل����ين  �ال�شر�ك���ي 
ع����م  �شب�رت�كو����ض"  "ع�شب���ة  مع���ه 
1916�لت���ي �أ�شبحت فيم���� بعد نو�ة 
�حل���زب �ل�شيوع���ي �الأمل����ين وكتبت 

برن�جمه بنف�شه�.
وبع���د �شهري���ن من �إع���الن ليبكنخت 
�الأمل�ني���ة  �ال�شر�كي���ة  للجمهوري���ة 
�غتيل���ت معه من قبل جم�عة ميينية 
ع�شكرية متطّرفة وبذلك ق�شي على 
ثورتهم���� يف �مله���د، يف مطلع �شنة 

.1919
خّل���دت �ل�شينم���� ه���ذه �ل�شخ�شية 
�لب�رزة يف �أكرث م���ن فيلم وث�ئقي 
�ملخرج���ة  فيل���م  لك���ن  وطوي���ل.. 

م�رغري���ت فون تروت� ه���و �لفيلم �الأبرز 
عنه����، وهذه �ملخرجة �لتي �شنعت عددً� 
من �الفالم عن �شخ�شي�ت ن�ش�ئية ب�رزة 
ه���ي �لت���ي �أ�ش�ش���ت فيم���� بع���د �ل�شينم� 
�لن�شوية، ن�ش�أت يف مدينة دو�شلدورف 
و�ش�ف���رت �ىل ب�ري����ض لتتعرف �ىل عدد 
م���ن �ل�شينم�ئي���ن . لتع���ود �ىل �أمل�ني���� 
لتخرج �أفالمً� ق�شرية ثم م�ر�شت �لتمثيل 
حتت ي���د �ملخ���رج فولك���ر �شلون���دروف 
)�ل���ذي تزوجته فيم� بع���د( وف��شبيندر. 
و�أخرجت فيلم" �ليقظة �لث�نية لكري�شت� 
كالغي����ض " عن مربي���ة يف حديقة �أطف�ل 
.. وفيلم "�الأخو�ت �أو ميز�ن �ل�شع�دة " 

و" �لزمن �لر�ش��شي "
ق�مت ب�إخ���ر�ج فيلم "روز� لوك�شمبورغ 
 ،  1985 ع����م  يف   "

�ل���ذي قدمت فيه �ش���رية ذ�تية عنه� ب�د�ء 
�ملمثل���ة ب�ربر� �شوكوف����، وكم� يف �أكرث 
�فالمه���� ، وخ��شة م���ع فيلمه� �ملهم )حن� 
�رندت( �ل���ذي تن�ول���ت يف �أي�شً� �شرية 
�أه���م  ويتن����ول  �المل�ني���ة،  �لفيل�شوف���ة 
ح���دث يف حي����ة �آرن���دت وه���و تغطيته� 
ملح�كمة �لق�ئ���د �لن�زي �أدول���ف �أيخم�ن 
ب���ن  �مل���زج  �عتم���دت  �إ�شر�ئي���ل.  يف 
�ل�ش���رية �ل�شخ�شية و�ل�شرية �ل�شي��شية 
لل�شخ�شية وقد �عتمد �لفيلم على ر�ش�ئل 
روز� لوك�شمب���ورغ وخط�ب�ته�، وقدمت 
�ش���ورة جديدي���ة ل���روز� لوك�شمب���ورغ 
ومن��شل���ة  كثوري���ة  �شورته����  حي���ث 
و�شورته���� ك�م���ر�أة. وك�نت ه���ذه مهمة 
�ل�شخ�شي���ة  ه���ذه  ر�ش���م  يف  �شعب���ة 
�لرثية للوك�شمب���ورغ، ف�الإح�طة بحي�ة 
لوك�شمب���ورغ �لغنية مبحط�ته� 
و�لت���ي  و�لفكري���ة  �ل�شي��شي���ة 
ك�ن له���� دور خطري يف �لت�ريخ 
و�الأمل�ين  �الأوروب���ي  �ل�شي��شي 
لي�ض ب�الأمر �لي�شري، ولكن قدرة 
ه���ذه �ملخرج���ة ومه�رته���� جعل 
�ملتلق���ي ي�شتوعب ه���ذه �ل�شرية 

ويتف�عل معه�.
وقد ن�لت �ملمثلة ب�ربر� �شوكوف�، 
وه���ي �ملمثلة نف�شه� �لتي ج�شدت 
�شخ�شية �لفيل�شوف���ة حن� �ردنت 
ع����م 1086 ج�ئ���زة مهرج����ن ك�ن 
ك�ف�ش���ل ممثل���ة حي���ث ��شتط�عت 
�إظه����ر �النفع�الت �لت���ي ت�شري �ىل 
وحيوي���ة  �لت�أم���ل  يف  ��شتغ���ر�ق 

�لتفكري.

روزا لوكسمبورغ سينمائيًا

اختريهذا العام 2019 كمناسبة لالحتفال بالذكرى املئوية الغتيال روزا لوكسمبورغ، التي 

تعد من أبرز زعامء الشيوعية يف مطلع القرن املنرصم، وهي منّظرة ماركسية وفيلسوفة 

واقتصادية وإشرتاكية ثورية من أصول بولندية يهودية عملت بالتجارة وأصبحت مواطنة 

أملانية. كانت عضوا يف كل من الدميقراطي اإلشرتايك ململكة بولندا وليتوانيا، الحزب 

االشرتايك الدميقراطي األملاين والحزب اإلشرتايك الدميقراطي املستقل والحزب 

الشيوعي األملاين فيام بعد .

يطل���ق علي���ه �لنق�د ��شم )�لقط���ب �الأمريكي( مل� يف كت�ب�ته من روعة ودق���ة ت�ريخية ، و�ذ� ك�نت 
كت���ب مثل )�لثالثية �لربلينية ( ، و�آالم بريين غونر �ملفو�ض �ل�ش�بق يف �لر�يخ �لث�لث ، وعلى 
�أنق�����ض �إمرب�طورية �ل�شر لفيليب كريقد �ث����رت �عج�ب �لقر�ء ، ف�ن �لكت�ب �جلديد �لذي �شدر 
موؤخر� للك�تب جون�ث�ن ر�ب ويدور حول روز� لوك�شمبورغ وثورة �شب�رت�كو�ض �شيكون م�دة 

يلتهمونه� ب�شغف دون �شك ..
من���ذ ع�م ويف فيل���م )�الإن�ش�ن �لب�طن( �ش�هدن���� �ل�ش�بط نيكوالي هوفرن يج���ري حتقيق� معقد� 
يف ع����مل �ل�شينم���� ي�ش�عده يف ذلك فريت���ز النغ وك�نت �الأحد�ث جت���ري يف �شنو�ت �لع�شرين�ت 
...و�لي���وم ، وب�شب���ب �لفو�ش���ى �لتي تر�ف���ق �شدور �لكت���ب ، �شنجد �ل�ش�بط هوف���رن ذ�ته بعد 
�حلرب �لع�ملية �لث�نية وبعد �لهزمية �الأمل�نية �أي يف �لفرة �لتي مل تعد فيه� ثورة �شب�رت�كو�ض 
حلم���ً� �شيم� بعد مقتل �لق�ئدين �ال�شر�كين روز� لوك�شمبورغ وك�رل ليبكنخت ، لكنن� �شنجده 
�ش�بط���� يف �ل�شرط���ة �جلن�ئي���ة ويعمل على تعق���ب �آث�ر ق�ت���ل مت�شل�شل يه�جم �لن�ش����ء ليقتلهن 
خنق���� ثم يقوم بتقطيعهن !!ذ�ت ي���وم ، ويف �مل�شرحة ، يكت�شف هوفرن ج�شدً� يرى بو�شوح �نه 
يع���ود لروز� لوك�شمبورغ وقد وقع �أي�شً� �شحي���ة لتقطيع �لق�تل لكن �ل�شرطة �ل�شي��شية ت�ش�رع 
�ىل �ال�شتي���الء عل���ى �جلثة ب�شرقته� لتد�رك �لف�شيحة و�لتعتيم عل���ى �لق�شية ..وعلى �لرغم من 
�لتحذي���ر�ت �ملتكررة م���ن قبل روؤ�ش�ئه ، ال ين���وي هوفرن �أبدً� ترك �لق�شي���ة وال ي�شعر ب�خلوف 
منهم ب�شبب �حلي�ة �لفو�شوية �لتي يحي�ه� دون خ�شية من �حد لذ� يو��شل غو�شه يف �لتحقيق 
�ل���ذي تر�فق���ه ت�شعب�ت و��شع���ة ..منتقاًل من ب���ر�غ �ىل ميونخ ، ال يكف هوف���رن �ملح�رب �لقدمي 
ذو �الأ�ش���ول �لرو�شي���ة �ليهودية عن �الإعالن عن من�ه�شته �ل�ش�مي���ة يف �لوقت �لذي تنت�شر فيه 
فرق غري نظ�مية يقوده� �رن�شت روم وتت�ألف من جنود قدم�ء يعملون ل�ش�لح هتلر ويط�ردون 
�أع���د�ء �أمل�ني���� �لعظمى ..وبينم� يرح���ب بع�ض �ملنظرين ذوي �الأ�ش���ول �ل�ش�مية ب�ختف�ء روز�) 
�حلم���ر�ء( �ليهودية �لتي ح�ول���ت ��شتري�د ثورة لينن �ىل برلن ، يعمل بع�ض �آخر من �ملقربن 
منه� يف �خلف�ء وب�شبب �الإمي�ن بق�شيته� على م�ش�عدة هوفرن عرب تقدمي وث�ئق ر�ئعة له متكنه 
من فهم �لق�شية ب�شكل �أو�شح ..وكم� فعل �ال�شكتلندي فيليب كري، ��شتخدم �الأمريكي جون�ث�ن 
ر�ب �أدو�ت ت�ريخية ج�دة، �ذ �شلط �ل�شوء على �شخ�شي�ت حقيقية و��شتف�د من ��شغر �لعيوب 
و�لفج���و�ت يف �لت�ريخ ليطلق �لعن�ن خلي�له ، وبهذه �لطريقة فقد برز تركيزه �أكرث على �لفرة 
�ملمت���دة م�بن مقتل روز� لوك�شمب���ورغ يف 15 ك�نون �لث�ين 1919 وحت���ى ظهوره� ث�نية بعد 
�أربعة �أ�شهر من رمي جثته� يف قن�ة برلن ..ثم قي�مه مبت�بعة ق�شة هذه �جلرمية �ملثرية، ك��شفً� 
ع���ن كثري من �ملعلوم�ت عن تلك �لفرة وعن �ل�شي����ق �ل�شي��شي مل� بعد �حلرب وعن �شحر برلن 
يف ع����م 1919 ، )مدين���ة �لكلم�ت( تلك �لتي ك�نت ع��شمة �أوروبية للملذ�ت و�لبوهيمية قبل �ن 
تخ�ش���ع لعبودية �حلرب و�ملوت !!رو�ي���ة )روز�( �ل�ش�درة موؤخ���رً� يف 568 �شفحة يف فرن�ش� 
بعد ترجمته� عن �النكليزية بو��شطة �ريك مورو ، كتبه� جون�ث�ن ر�ب ليوؤكد ��شتحق�قه لت�شمية 

)�لقطب �الأمريكي(.

روزا.. أسرار مقتل 
روزا لوكسمبورغ
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�الأب���د  و�إىل  و�ح���دة  م���رة  تعك����ض  منتخب���ة 
�حل�ل���ة �لذهنية و�لن�ش���ج �ل�شي��شي و�حل�لة 
�إىل  لن�خبيه���� يف حلظ���ة توجه���م  �ملز�جي���ة 
�شن���دوق �الق���ر�ع فق���ط. وتبع���� لذل���ك، ف�إن 
�ملوؤ�ش�ش���ة �لدميقر�طي���ة ه���ي د�ئم���� �نعك��ض 
جلم�ه���ري موعد �النتخ�ب����ت. ومن ثم يجري 
هن� �نك�ر كل �شلة روحية حية بن �ملنتخبن 
ملرة و�ح���دة و�لن�خب���ن، وكل تف�عل م�شتمر 
بن �الثنن. )لوك�شمبورغ 1918، �ش� 354(. 
وعدت لوك�شمبورغ �أن �لعك�ض هو �ل�شحيح. 
وعل���ى �لرغم من عدم �عتق�ده� مب�شتقبل د�ئم 
للجمعي���ة �لت�أ�شي�شية بعد �لث���ورة �لبل�شفية، 
�ال �نه���� حتدث���ت ب�ل�ش���د م���ن حله���� ب�لق���وة، 
ودعت �إىل �جر�ء �نتخ�ب�ت جديدة. وط�لبت 
توظيف �ملزيد من �لوقت يف �لتنظيم، القن�ع 
�لن�����ض ب�لنظ����م �جلدي���د، وتعزي���ز �لوع���ي 
�لث���وري للجم�ه���ري بو��شط���ة �مل�ش�رك���ة  يف 

�النتخ�ب�ت.
ووفق فهم لوك�شمب���ورغ يتطلب �النتق�ل �إىل 
�ملجتم���ع �ال�شر�كي حتوال جذري���� لكل فرد. 
وهذ� �لفهم ي�شبه حجة وينر ب�أنن� مرتبطون 
و�لتميي���ز  و�لعن�شري���ة  ب�لنخبوي���ة  م�دًي���� 
�جلن�ش���ي م���ن خ���الل �لطريق���ة �لتي يت���م به� 
تنظي���م حي�تن���� �مل�شركة وعملن����. وب�ملق�بل 
هيكلي���ة  ��شتع����رة  ب�إمك�ني���ة  لين���ن  �عتق���د 
�الن�شب�ط �لق��شي���ة يف �مل�ش�نع �لر�أ�شم�لية، 
وتوظيفه� يف بن�ء نظ����م �إنت�ج �ش�رم. وهذ� 
م� �عر�شت علي���ه روز� لوك�شمبورغ ب�شدة: 
يجب �ن يتغري تنظي���م �لعمل و�الأ�شرة، نعم، 
وحتى طريقة �لتفكري و�حلديث. عندم� نن�ش�أ 
يف جمتمع ر�أ�شم�يل، كم� ترى لوك�شمبورغ، 
ف�ال�شر�كي���ة ب�لن�شب���ة لن� غ���ري مفهومة.  �ن 
�ل�شبيل �لوحيد للو�شول �إىل هن�ك هو �أو�شع 
هي����كل دميقر�طي���ة ممكن���ة ال نحل���م �شوي���ة 
� ��شك�ال جديدة  د�خله� فقط، بل جن���رب �أي�شً
للعي�ض و�لعمل. و�ن �لربن�مج �جل�هز للجنة 
�ملركزي���ة �شيخنق �لثورة. وكم� هو معروف، 
� قل���ب �لدول���ة �لر�أ�شم�لية  ح����ول لين���ن �أي�شً
ر�أ�ًش���� عل���ى عق���ب لبن����ء دول���ة ��شر�كي���ة ال 
ت�شطهد �لعم�ل ب���ل �لربجو�زية. وب�ل�شبط، 
ه���ذه هي �لعملي���ة �لعك�شي���ة �لتي ح���ذر منه� 
"ف�نون" ب��شتمر�ر. �ن �بط�ل حركة �لتحرر 
�ملع�دية لال�شتعم����ر، لي�شو ب�ل�شرورة �أف�شل 

�لق�دة يف نظ�م ثوري جديد.
ب�لن�شبة �إىل روز� لوك�شمبورغ ، ف�إن �حلري�ت 
�لدميقر�طية �الأ�ش��شي���ة مثل حرية �ل�شح�فة 
و�لتجمع و�الئتالف �شرورية للغ�ية  لغر�ض 
�لتح���رر �ل�شخ�شي م���ن عالق����ت �ال�شتغالل.

�ن رف�ض هذه �حلري����ت يعيق �خلي�ل ويقف 
يف طري���ق موؤ�ش�ش�ت و�أ�شك�ل جديدة للعي�ض 

�مل�شرك يف �ال�شر�كية.
" �حلري���ة الأن�ش�ر �حلكوم���ة فقط ، الأع�ش�ء 
 - عدده���م  ك�ن  مهم����   - فق���ط  و�ح���د  ح���زب 
حري���ة  دوم����  ه���ي  �حلري���ة  حري���ة.  لي�ش���ت 
ب�شب���ب  لي����ض  �ملختل���ف.  �لفك���ر  ��شح����ب 
�لتع�ش���ب  ل�"�لعد�ل���ة"، ب���ل الأن كل �حلري�ت 
�ملفي���دة و�ل�شحي���ة و�لتطهريي���ة  �لتعليمي���ة 
للحري���ة �ل�شي��شية تعتمد عل���ى هذ� �جلوهر، 
�ل���ذي ينتفي ت�أثريه عندم���� ت�شبح "�حلرية" 

�متي�ًز� )لوك�شمبورغ 2018 ، 214 (.
وهذ� يدعم مرة �أخرى فكرة لوك�شمبورغ عن 
�لتح���ول بو�شفه عملي���ة حتولن���� ك��شخ��ض 
وحت���ول عالقتن���� �الجتم�عي���ة جذري����. و ال 
ميكنن���� بب�ش�ط���ة �لتنبوؤ م�شبق���� بنتيجة هذه 
�لعملي���ة ، بل ميكن �أن تنتج ع���ن فعل �إبد�عي 
ه�ئ���ل فق���ط. " �ن �ل�ش���رط �ل�شمن���ي لنظرية 
�لديكت�تورية ب�ملعنى �للينيني - �لروت�شكي 
ه���و �أن �لتحول  �ال�شر�كي هي م�ش�ألة و�شع 
و�شف���ة ج�ه���زة يف جي���ب �حلزب �لث���وري ، 
�لذي يحت�ج حينئٍذ �ىل �لط�قة فقط لتحقيقه�. 
لالأ�ش���ف ، �أورمب����  حل�ش���ن �حل���ظ ، �ن �المر 
لي����ض كذلك. وبعي���ًد� عن كون���ه جمموعة من 
�لتعليم�ت �جل�هزة �لتي على �ملرء �ن يطبقه� 
، �إن �لتطبي���ق  �لعمل���ي لال�شر�كي���ة كنظ����م 
�قت�ش�دي و�جتم�عي وق�نوين هو �شيء يقع 

ب�لك�م���ل يف �شب�ب �مل�شتقبل. �ن م� منلكه يف 
برن�جمن���� هو �لقليل م���ن �ملوؤ�شر�ت �لكبرية، 
�لتي توؤ�شر �الجت�ه �لذي يجب �ن نبحث فيه 
�لتد�بري،ف�ش���ال عن �لكثري�ملتعل���ق ب�لطبيعة 
�ل�شلبية. م� نعلم���ه تقريًب� هو م� يتعن علين� 
�إز�لت���ه �أواًل من �أجل متهيد �لطريق لالقت�ش�د 

�ال�شر�كي". )�ملرجع نف�شه ، 215(
لين���ن  مفه���وم  لوك�شمب���ورغ  ع���دت  لق���د   
�لربوليت�ري����  لديكت�توري���ة  وتروت�شك���ي 
غ���ري دميقر�ط���ي. وك�ن مفه���وم "دكت�تورية 
ب���ه  و�ش���ف  م����  ب�ال�ش�����ض  �لربوليت�ري����"  
�جنل����ض "كومونة ب�ري�ض"، �لتي ك�نت متلك 
موؤ�ش�ش����ت دميقر�طي���ة، مب���� يف ذل���ك رع�ية 
جم�عي���ة لالأطف����ل ،  حت���ت رع�ي���ة �ملربي����ت 
�لذ�تي���ة. و�أطلق���ت �لعن�ن الإب���د�ع �جلم�هري 
ك�ن���ت  لق���د  �ليوم���ي.  �لعم���ل  يف  �مل�ش�رك���ة 
�لكمونة خ���الل عمره� �لق�ش���ري ب�لفعل ثورة 

د�ئمة ، وعملية دمقرطة �ش�ملة.
مفه���وم  ك�ن   ، لوك�شمب���ورغ  �إىل  ب�لن�شب���ة 
�لديكت�تورية خط�أً ، م���ن �لن�حيتن  �لنظرية 
و�لعملي���ة. �ن مركزي���ة �حل���زب ت���وؤدي حتم� 
�إىل �لف�ش����د الأن �مل�ش�لح ت�شبح  ��ش��ض والء 
�لق�عدة للح���زب، والأنه يوطد �لهرمية. وعلى 
عك�ض لينن وتروت�شكي ، مل تر لوك�شمبورغ 
�حل���ل يف تعزي���ز �الن�شب����ط �حلزب���ي �أويف  
تد�بري مث���ل قو�نن �حل���رب. �ن على �لثورة 
حترير مث�لية �لن�����ض،  لهذ�، يجب �العر�ف 

ب�الإبد�ع بو�شفه قلب �لثورة �حلقيقي .
والبد هن� من �لت�كيد على �أن نقد لوك�شمبورغ 
مل يك���ن �ش�ذًج� على �الإط���الق ، و�أنه� خ�طبت 
لين���ن وتروت�شك���ي كرفيق���ن له����. ودعم���ت 
�شج�ع���ة �لبال�شفة يف ��شت���الم  �شلطة �لدولة 
وك�نت مدركة للظروف �ل�شعبة للغ�ية. وك�ن 
نقده� يهدف �ىل دفع �لبال�شفة لعمل �الف�شل، 
و�ىل �خل���روج بنظري���ة ع�مة ح���ول �لتحول 

�إىل �ال�شر�كية.

النسوية األخالقية وسلطة الوداعة 
مل�ذ� عد نق���د لوك�شمبورغ للينن وتروت�شكي 
قل���ت،  كم����  يل،  ب�لن�شب���ة  ن�شوي����؟   نق���د� 
لوك�شمب���ورغ من��شلة ن�شوي���ة �أخالقية الأنه� 
ن��شل���ت �ش���د �أي هيكلية ت���وزع �الإن�ش�ن بن 
طبق���ة �أوىل و�خرى ث�نية، مب� يف ذلك هيمنة 
�لنخب���ة �حلزبي���ة. وبه���ذ� �ملعنى، ف����ن �لثقة 

����. �ن روؤي���ة  ب�جلم�ه���ري مب���د�أ ن�شوًي���� �أي�شً
اًل د�ئًم�  لوك�شمبورغ لال�شر�كية تتطلب حتُوّ
من���� جميًع� -من �لك�ئن����ت �لر�أ�شم�لية �ن�نية 
�لتمرك���ز �إىل �الأ�شخ��ض �لذي���ن يعي�شون مع 
بع�شه���م �لبع����ض ب�ح���ر�م، ويق���درون ذل���ك 
وه���و م� �أ�شميه "ق���وة �لود�عة" مقربة بذلك 
م���ن �لفيل�شوف���ة �لفرن�شي���ة دوفورم�نتيليل. 
�لتي ت���رى �ن �لود�عة لي�ض بن����ًء فل�شفًي� وال 
عالق���ة �جتم�عية، بل ه���و مفهوم يجعل �شكاًل 
�آخر من �لعالقة ممكًن� بن �لب�شر ، وكذلك بن 

�لب�شر و�لك�ئن�ت �الأخرى.
"�الآن" �ملو�شع���ة. نح���ن  "�لود�ع���ة  تخ���رع 
نتح���دث ع���ن �لود�ع���ة ، نعرف به����، من�شي 
به����، جنمعه����، ن�أمله����. �إنه���� ��ش���م ل�شع���ور 
ن�شين����ه، وه���ي تنح���در م���ن زم���ن، مل يك���ن 
�جلن�ض �لب�شري مف�ش���ول من �لعن��شر بعد، 
ع���ن �حليو�ن����ت و�ل�ش���وء و�الأرو�ح. مت���ى 
��شبح���ت �لب�شري���ة مدرك���ة له����؟ م�ل���ذي ك�ن 
يو�جه �لود�عة، عندم� ك�نت �حلي�ة و�ل�شر�ع 
م���ن �ج���ل �لبق����ء متوح���دة؟ )دوفورم�نتي���ل 

)10 ،2018
تق���وم �لن�شوي���ة �الخالقية عل���ى عالقة خ�لية 
من �لعن���ف جت�ه �الآخرين. والميكن ح�شره� 
ب�لالعن���ف، ف�حي�ن���� ي�شبح �لعن���ف �شرورة 
م�أ�ش�وي���ة، كم���� �حل����ل يف �لن�ش����ل �ملع�دي 

لال�شتعم�ر.
 وال ينبغي جعله، �ي �لعنف، مث�لًي� وح�شره 
يف عم���ل ع���دد �شغري م���ن �لرج����ل. "ف�نون" 
و�شف هوؤالء بو�شفهم جزء� من عملية �إع�دة 
�لهيمنة �لذكورية و�خلي�ل �ملرتبط به�، حيث 
ميكن للرجل �مل�شطهد، �مل�شتعمر �أن ي�شتحوذ 
على ذكورية �لرج���ل �الأبي�ض. �ن ذلك حم�ض 

خي�ل، لكنه يغذي �شي��ش�ت �لثورة �مل�ش�دة.
يف"مز�ع���م ن�شوي���ة" )م�ش�هم���ة للك�تب���ة يف 
�ملرج���م(   – �خري����ت  م���ع  م�ش���رك  كت����ب 
ح�شرت مفهوم �لن�شوية �الخالقية ب�لعالق�ت 
�ل�شخ�شي���ة، و�لي���وم �ش��شي���ف �ليه���� �شلطة 
�لود�ع���ة. �نه� �ج�بة ن�شوية مهمة على نقد م� 
بع���د �الن�ش�نيون للم�رك�شية، �لتي يرون فيه� 
تعب���ري� �آخر عن �لغطر�ش���ة �الن�ش�نية، �ملعرب 
عنه����، على وف���ق م�رك����ض: "�ال�شر�كية هي 
�ن�ش���ة �لطبيعة وتطبيع �الن�ش����ن"، وب�لت�يل 
�لتغل���ب عل���ى �الغ���ر�ب يف �لر��شم�لية. هن� 
يجري �وال �لركيز عل���ى �لعالق�ت �لب�شرية.  

�لطبيع���ة عل���ى  �ل�شيط���رة  تن����ول  يج���ر  وال 
)  )2013  Braidotti

� على �أنه� �شكل من �أ�شك�ل  �لود�ع���ة ُتفهم �أي�شً
�ل�شلط���ة ، وتقودن���� �إىل رف����ض �أي �شيط���رة  
لالإن�ش����ن عل���ى �لك�ئن����ت �الأخرى. يب���دو �أن 
 1917b( ه���ذ� م� ��ش����رت �ليه لوك�شمب���ورغ
333(: " �أعل���م، �نه ب�لن�شبة لكل �إن�ش�ن، وكل 
خملوق حي�ته هي �ل�شي �لوحيد �جليد �لذي 
يتمت���ع به ملرة و�حدة، ومع كل ذب�بة �شغرية 
يتم بال مب����الة �شحقه�، ينحدر�لع�مل كل مرة، 
وب�لن�شبة لعن هذه �لذب�ب���ة �ملنك�شرة، يبدو 
كل �ش���يء وك�ن �نحد�ر �لع����مل �شيق�شي على 
�حلي����ة ب�أكمله����. ال، �ش�حدثك���ن ع���ن �لن�ش�ء 
ت�شتهي���ن  وال  ت�شي����أن  لكي���ال  �الأخري����ت، 
ب�آالمه���ن، لكي���ال ت�شيئ���ن فه���م �نف�شك���ن، وال 
ت�شوهن �شورتكن.  �آه كم �أفهمك حن تقولن 
�إن كل نغمة جميلة، كل زهرة، كل يوم ربيعي، 
كل ليل���ة قم���ر�ء، توقظ في���ك �لرغبة و�حلنن 

�إىل �أجمل م� ميكن �أن يقدمه هذ� �لع�مل".
� مع فحل �جل�مو�ض  ك�ن تع�طفه� �ل�شهري �أي�شً
�ل�شهري يف �إحدى ر�ش�ئله� من �ل�شجن )�لذي 
ك�ن �ل�شج����ن ي�شربه بق�ش���وة، الإجب�ره على 
ج���ر عربة مليئة ب�الأثق����ل – �ملرجم( وك�نت 
متي���ل �إىل �أ�شغر �حليو�ن����ت مثل �حل�شر�ت 
، �لت���ي ال يعده���� �لكثريون ك�ئن����ت ع�طفية: 
�أن  �الآن: على  "ومث���ل كل �شيف، لدي عم���ل 
�أت�شل���ق �لكر�ش���ي ولف���رة طويل���ة، وب�ل���ك�د 
�أ�شل �لزج�جة �لعلي����، الم�شك �لدبور بعن�ية 
و�أطلق���ه ث�ني���ة يف �لف�ش����ء، و�إال ف�شيع���ذب 
نف�ش���ه يف �شر�ع���ه مع �ملوت عل���ى �لزج�جة. 
�إنهم )�لدب�بري( ال يفعل���ون �شيئ� ويقفون يف 
�لهو�ء �لطلق على �شفتي، ويبد�أون  ب�لدغدغة 
؛ لكني �أخ�ش���ى �أن �وؤذيه���م، �إذ� مل�شتهم. ويف 
�لنه�ية تنجح �ملهمة، وفج�أة ي�شبح كل �شيء 
ه�دئ� يف �لغرفة. ويبقى يردد يف �ذين ويف 

)204 ،1917a("قلبي �شدى م�شم�ض
�نه� �لود�عة �لتي ت�شفه� لوك�شمبورغ مر�ًر� 
مم�ر�ش���ة  بو�شفه����  ر�ش�ئله����،  يف  وتك���ر�ر 
�ن�ش�ني���ة، وه���ي مم�ر�ش���ة ميك���ن �ن نعي�شه� 
ن�شوي���ة  �ن  �لي���وم.  و�قعن����  وح�شي���ة  يف 
لوك�شمب���ورغ �الخالقية تعد ج���زء� ال يتجزء 
م���ن كت�ب�ته� يف �لقومي���ة و�لع�شكرة، وكذلك 
ت�شوره���� ال�شر�كية ال تتح���دى فقط بربرية 
�لر��شم�لية، بل �ي�ش� �لنخبوية �ل�شمنية لدى 

�لبال�شف���ة. ومن هن� ميكنن���� �ن نفكربن�شوية 
�و�ش���ع تتج����وز �لن�ش�ل يف �شبي���ل �مل�ش�و�ة 
�ل�شكلي���ة، وتكون جزء م���ن مم�ر�شة �ن�ش�نية 
ينبغ���ي  وال  �لث���وري.  �لن�ش����ل  يف  تتح���ق 
�لن�شوي���ة  للحرك���ة  �ل���الذع  نقده����  ُيفه���م  �أن 
�لربجو�زي���ة، بو�شفه� نقًد� للحركة �لن�شوية 
بذ�ته�. لقد ك�ن نقد ه� موجه� المتي�ز�ت �ملر�أة 
�لربجو�زية يف �ملر�ك���ز �لر�أ�شم�لية �ملرتبطة 
ب�لطبق���ة و "�لعرق". مل تع�ض لك�شمربغ فرة 
طويل���ة مب� يكف���ي لتو�كب �ل�شر�ع����ت ب�ش�أن 
�لتح���ول �جلن�شي و�ملثلي���ن، ولكن يبدو من 
�لو��ش���ح �أنه���� الحت���رم �أي �إن�ش�ن م���ن ك�مل 
�إن�ش�نيت���ه الأنه يريد �أن يعي�ض �أو يحب ب�شكل 
خمتل���ف. ك�نت روؤيته� ع���ن مم�ر�شة �ن�ش�نية 

جديدة متقدمة جد� على ع�شره�.
*ترجم���ة للبح���ث �ملن�ش���ور يف ع���دد ك�ن���ون 
�لث�ين 2019 من جملة "روز� لوك�شمبورغ" 
للتحلي���ل �الجتم�ع���ي �ل�ش�درة ع���ن موؤ�ش�شة 
روز� لوك�شمب���ورغ �لت�بع���ة  حل���زب �لي�ش����ر 

�المل�ين.
** -درو�شيال كورنيل: ��شت�ذة علوم �لق�نون 
و�لعلوم �ل�شي��ش���ة وب�حثة يف ق�ش�ي� �ملر�أة، 
وك�تب���ة م�شرحية �مريكي���ة. عملت يف �لعديد 
م���ن �جل�مع����ت �المريكية، وتعي����ض وتعمل، 
من���ذ 2008 يف كيب ت�ون يف جنوب �فريقي�. 
له���� �لعديد من كت���ب و�لبح���وث و�مل�ش�رك�ت 
ب���د�أت  �خت�ش��شه����.  جم����الت  يف  �لع�ملي���ة 
قط����ع  يف  نق�ب���ي  وك�در  ع�مل���ة  حي�ته���� 

�ل�شن�ع�ت �ملعدنية.
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بقلم: دروسيال كورنيل**
بودي فيم� يلي تقدمي فهم لروز� لوك�شمبورغ 
بو�شفه� من��شلة ن�شوي���ة �خالقية. �لن�شوية 
�لت���ي �أحت���دث عنه���� ال تتعلق فق���ط ب�لن�ش�ل 
م���ن �أجل حق���وق �لن�ش����ء، بل تتج����وز فكرة 
بعينه���� عن "�الإن�ش�نية" )بن حبيب / ��شت�ذة 
فل�شفة �مريكية – �ملرجم- و�آخرون 1994( 
وهكذ�، ف����إن �أفك�ر لوك�شمب���ورغ عن �لتحول 
�ال�شر�ك���ي ترف����ض �ي�ش�  فك���رة "�ن�ش�ن 1" 
�لن�ش����الت  �ن  وعن�شريته����.  و"�ن�ش����ن2" 
�لن�شوية و�ملع�دي���ة للعن�شرية مر�بطة. لقد 
ك�نت روز� لوك�شمب���ورغ �ش�بقة لع�شره� يف 
دعوته���� للت�ش�م���ن م���ع ن�ش�ء جن���وب �لع�مل. 
"ق�شي���ة  ع���ن  ب�ل�شب���ط  كتب���ت  م����ذ�  ولك���ن 

�ملر�أة"؟
�تفق���ت لوك�شمبورغ يف ع����م 1912 مع قول 
ت�ش�رل���ز فوري���ري )منظ���ر �جتم�ع���ي فرن�شي 
1772 -1837( ب����أن درجة حترر �الإن�ث تعد 
مقي��ش� للتحرر يف �لع�م. لقد ن��شلت بال كلل 
م���ن �أجل ح���ق ت�شويت ع����م ي�شم���ل �لن�ش�ء. 
وم���ع ذل���ك، �أ�ش����رت �إىل �لتم�ي���ز �لطبقي بن 
�لن�ش����ء: �لن�ش����ء �لربجو�زي����ت م�شتهلك�ت 
�أواًل وقب���ل كل �ش���يء، وب�لت�يل �لر�بح�ت من 
�لنظ����م، ولذ� ف�إن م�شلحتهن �لطبقية موجهة 
�شد �ال�شر�كي���ة. ر�هن���ت لوك�شمبورغ على 
�لن�ش����ء �لربوليت�ري����ت، �لالت���ي ن��شلن يف 
ذل���ك �لوق���ت لني���ل ح���ق �لتجم���ع وت�أ�شي����ض 

نق�ب�ته���ن �خل��شة. ور�أت لوك�شمبورغ فيهن 
�إمك�ن����ت لتح���ول ��شر�ك���ي وك�ن���ت مقتنعة 
ب�أنهن �شيتع�ملن مع �لتن�ق�ش�ت غري �ملعقولة 
للر�أ�شم�لي���ة -مث���ل حقيق���ة �أن �أعم����ل �الن�ث 
�ملنزلي���ة ال تنتج، على م� يب���دو، قيمة للنظ�م 

�لر�أ�شم�يل.
وعلى ��ش��ض وجهة �لنظر هذه، ف�إن �لر�ق�شة 
�لتي تتم�ي���ل، و�لتي جتلب �الأرب����ح �إىل ربة 
�لعم���ل ، هي ع�ملة منتجة ، يف حن �أن �لكدح 
�لك�مل لن�ش�ء و�أمه�ت بروليت�ري� بن جدر�ن 
من�زله���ن يع���د ن�ش�ط���� غ���ري منت���ج  . �ن فهم�    
كه���ذ� يبدو غري ن��شج وم�شحك حد �جلنون، 
لكن���ه يتو�ف���ق مت�ًم���� م���ع خ�شون���ة وجن���ون 
�لنظ����م �القت�ش����دي �لر�أ�شم�يل �حل�يل، و�ن 
�إدر�ك هذ� �لو�قع غري �لن��شج بو�شوح قوي 
هو �ل�ش���رورة �الأوىل للن�ش�ء �لربوليت�ري�ت 

)  241  ، نف�شه  ")�ملرجع 

العمل المنزلي والنساء في 
الرأسمالية

بع����ض  مط�ل���ب  لوك�شمب���ورغ  تت���ن    مل 
�ملن��ش���الت �لن�شوي����ت �ال�شر�كي�ت ب�أعم�ل 
منزلي���ة مدفوع���ة �الأج���ر. وك�ن و��شح���� له� 
�أي �إجن����ز  �أن قو�ن���ن �لر�أ�شم�لي���ة �شتدم���ر 
ع���ن  ت�شوره����  ويف  �ل�ش�كل���ة.  ه���ذه  عل���ى 
�ال�شر�كي���ة �لت���ي ع���ربت عنه ب�ش���كل خ��ض 
يف ر�ش�ئله����، �شيك���ون لي����ض �لعم���ل �ملنزيل 

��شر�كي����  فح�ش���ب، بل �شيع����د تنظيم عموم 
هيكلي���ة �لع�ئلة �لتي تكر����ض ��شطه�د �ملر�أة. 
و�شتتطل���ب �ال�شر�كي���ة �لتحوي���ل �جل���ذري 
جلمي���ع �لعالق����ت �الن�ش�ني���ة. لذل���ك، �أ�شرت 
لوك�شمب���ورغ عل���ى �أن���ه يجب عل���ى �ي حزب 
�شيوعي  �ل�شعي �ىل �هم �شكل ميكن ت�شوره 
من �لدميقر�طية بعد �ال�شتيالء على �ل�شلطة. 
و�لنتيج���ة يج���ب �ن تكون ت�شري���ك كل م� هو 

خ��ض �ليوم. 
"يف �لربوليت�ري���ة �ملع��ش���رة ت�شبح �النثى 
�ن�ش�ن����، ف�لن�ش�ل هو �ل���ذي ي�شنع �الن�ش�ن، 
�مل�ش�رك���ة يف �لعم���ل �لثق����يف، �مل�ش�رك���ة يف 
للم���ر�أة  ب�لن�شب���ة  �لب�شري���ة.  ت�ري���خ  �شن���ع 
�لع����مل.  ه���و  بيته����  �مل�لك���ة،  �لربجو�زي���ة 
وب�لن�شب���ة للم���ر�أة �لربوليت�رية، ف����ن �لع�مل 
كل���ه بيته�، �لع����مل مبع�ن�ته وفرح���ه، ق�شوته 
�لب����ردة وعظمت���ه �لق��شي���ة ")لوك�شمب���ورغ 

.)410 ،1914
ونظ���ًر� الأن �مل�ش�أل���ة �لطبقي���ة ب�لن�شبة لروز� 
لوك�شمب���ورغ  ك�نت حموري���ة، ك�ن ميكن �ن 
ت�شع���ر �أن �لنق�����ض �لن�شوي ح���ول �أخالقي�ت 
�لعمل يف جم�ل �لرع�ية يف �لعقدين �الأخرين 
م���ن �لق���رن �لع�شرين لي�ش���ت يف حمله. وك�ن 
ميكن �ن ترف�ض مث�لي���ة �لقيم �ملرتبطة بعمل 
ر�ت  �لر��شم�لية.لق���د  يف  �ملن���زيل  �النث���ى 
لوك�شب���ورغ في���ه "�جل���و �خل�ن���ق لوجوده� 
�ل�شيق" )�ي �النثى( �و "غب�ء ب�ئ�ض وتف�هة 

منزلية �ش�ئدة")�ملرجع �ل�ش�بق، 241(.

الجندر، "العرق" والطبقة
لق���د ك�ن �لت�ش�م���ن �لطبقي، ب�لن�شب���ة لروز� 
لوك�شب���ورغ، يت�شم���ن �ي�ش���� �لت�ش�م���ن م���ع 
ن�ش�ء جنوب �لع�مل، �للو�تي ك�ن ��شطه�دهن 
ج���زء� ال يتج���ز�أ  م���ن �لهيمن���ة �المربي�لي���ة. 
ونظرً� الإ�شر�ره� عل���ى �أن �الإمربي�لية من ثم 
�حل���رب مالزم���ة للر�أ�شم�لي���ة، له���ذ� ال ينبغي 
�أن يك���ون ذلك مف�جئ�: "ع����مل �الأنن �النثوي 
ينتظ���ر �خلال����ض. هن���� تئ���ن زوج���ة �لف���الح 
�ل�شغ���ري، وتك�د تنه����ر حتت وط����أة �حلي�ة. 
وهن����ك يف �فريقي���� – �المل�ني���ة، يف �شحر�ء 
هري���رو،  ن�ش����ء  عظ����م  تت����آكل  ك�اله����ري، 
�للو�ت���ي ي�شرع بهن �جلنود �المل�ن �ىل �ملوت 
�لرهي���ب، نتيجة �جل���وع و�لعط����ض. وور�ء 
�ملحي���ط، ويف �شخ���ور بوتوم�ي���و �لع�لي���ة، 
تتال�ش���ى �شرخ�ت موت ن�ش����ء �لهنود �حلمر 
�ملعذب����ت، غ���ري �مل�شموع���ة م���ن �لع����مل، يف 
م���ز�رع مط����ط �لر��شم�لين �لع�ملي���ن. �يته� 
�لربوليت�ري�ت، �الفقر، و�الكرث فقد� للحقوق 
بن ف�قدي �حلقوق، �أ�شرعن للن�ش�ل لتحررن 
جن����ض �لن�ش�ء و�جلن�ض �لب�ش���ري من �هو�ل 
�شيطرة �لر�أ�شم�ل. لقد �ر�شدتك �لدميقر�طية 
�الجتم�عي���ة �ىل مك�ن �ل�ش���رف، �أ�شرعي �ىل 
 ،1914 �خلن�دق!")لوك�شب���ورغ  �ىل  �الأم����م 

412 و�ل�شفح�ت �لالحقة(.

�ن �ملط�لب���ة ب�ل�ش���الم، ه���ي مط�لب���ة ممكن���ة 
للن�ش����ء يف �شم����ل �لع����مل وجنوب���ه. وبه���ذ� 
ك�ن���ت لوك�شمب���ورغ و�حدة م���ن �أو�ئل �لذين 
�أدركو�، �أن ��شطه�د �ل�شود لي�ض جمرد ق�شية 
ث�نوي���ة للر�أ�شم�لي���ة، بل هي ق�شي���ة �أ�ش��شية 
ب�لن�شب���ة لل�شيط���رة �لطبقي���ة، كم���� ه���و ح�ل 
ك���ون �لع�شك���رة و�لعن�شرية، ج���زء ال يتجز�أ 
م���ن �شلط���ة �لر�أ�شم�لية، لذل���ك ال توجد ن�ش�ء 
اليطب���ق عليه���ن معي����ر "�لع���رق". �إن �جلدل 
�لد�ئ���ر ح���ول �ولوي���ة �جلن���در �أو "�لع���رق" 
�أو �لطبق���ة يتج�ه���ل حجة لوك�شمب���ورغ ب�أن 
�حل���رب �شتقع م� د�مت �لر�أ�شم�لية موجودة، 
و�أن �لن�ش����ل  �ش���د �لع�شكرة يج���ب �أن يكون 

دوم�  جزًء� من �لن�ش�ل �ال�شر�كي. 
وله���ذ� �ل�شبب �أ�شم���ي لوك�شمب���ورغ من��شلة 
ن�شوي���ة �أخالقي���ة: �ن من�ه�شته���� للنخبوي���ة 
ن�بع���ة م���ن �فر�����ض ع���دم وج���ود �ن��ض من 
نف�ش���ه  �ل�ش���يء  وينطب���ق  �لث�ني���ة،  �لدرج���ة 
عل���ى �لت�شل�شل �لهرمي ب���ن �الأمم. وهذ� هو 
�أي�ش� �أ�ش��ض نقده���� ملفهوم �حلزب �لطليعي. 
وب�لن�شب���ة �إىل لوك�شمب���ورغ، يجب �أن يكون 
�ليومي���ة  �لن�ش����الت  يف  ر��شًخ����  �حل���زب 
للجم�ه���ري، وه���ذ� هو �شب���ب رف�شه���� ملفهوم 
�ملركزي���ة عند لينن. "دعون���� نقول �شر�حة: 
�لت���ي ترتكبه���� حرك���ة عم�لي���ة  �أن �الأخط����ء 
ثوري���ة حًقيقي���ة، هي خ�شبة وقيم���ة ت�ريخي� 
وب���ال حدود، �أك���رث من ع�شم���ة �أف�شل �للج�ن 

�ملركزية")لوك�شمبورغ 1904،444(.
متحدثة مب�شطلح�ت �ليوم للتحليل �لنف�شي، 
توجه نقده� لفهم لين���ن وتروت�شكي �لهرمي 
و�جلم�هريبو�شف���ه"  �حل���زب  ب���ن  للعالق���ة 
خي�ل ذكوري ": جمموعة �شغرية من �لرج�ل 
متل���ك �شلطة لتحمي حركة، مل تكتمل بعد، من 

�الخط�ء.
�نتقدت لوك�شمبورغ �لبال�شفة بعد �ال�شتيالء 
عل���ى �ل�شلط���ة يف ع����م 1917، ب�شكل خ��ض، 
لدعمه���م �شي��شة حق تقري���ر �مل�شري. لقد ر�أت 
يف �لقومي���ة �أد�ة مث�لية لع���ودة �لربجو�زية 
�ملري�ش���ة �إىل �لهج���وم. تذكرن���� لغته���� بنق���د 
 -  1925  [ ف�ن���ون  عم���ر  )فر�ن���ز  "ف�ن���ون": 
1961[  طبي���ب نف�ش�يّن وفيل�شوف �جتم�عي 
م���ن مو�ليد فور دو فر�ن�ض - ج���زر �مل�رتنيك 
- ع���رف بن�ش�ل���ه م���ن �أج���ل �حلري���ة و�ش���د 
�لتميي���ز و�لعن�شرية –�ملرجم( للربجو�زية 
�لوطني���ة يف مع�رك حرك�ت �لتحرير �ملع�دية 
لال�شتعم����ر، و�لت���ي غ�لًب���� م� مت فيه���� تبديل 
�لنخ���ب وبقيت �ل�شيطرة على و�ش�ئل �الإنت�ج 

يف �أيدي م�ليكيه� �لبي�ض )ف�نون 1963(.
هن���� �أ�شبح تقري���ر �مل�شري �لقوم���ي ب�ل�شبط 
�لو�جهة �لف�رغة �لتي تنتقده� لوك�شمبورغ. 
روز�  �أزع���ج  م����  �ن  ذل���ك،  عل���ى  وع���الوة 
لوك�شمبورغ يف روؤي���ة �لبال�شفة حلق تقرير 
�مل�ش���ري �لقوم���ي، �ن هذ� �لنوع م���ن �لقومية 
مرتب���ط دوم���� ب�لع�شكرة �المربي�لي���ة. ولكن 

هذه مل تكن نقطة نقده� �لوحيدة.

الحرية والديموقراطية
لقد دع� �لبال�شفة �ىل ت�شكيل جمعية ت�أ�شي�شية 
منتخب���ة قبل تويل �ل�شلط���ة. لكن �النتخ�ب�ت 
ج���رت يف ظل ظروف �شعب���ة، ومل ي�شمع بعد 
ج���زء كب���ري من �ش���ك�ن �لري���ف �أي �ش���يء عن 
�لث���ورة. ومل يح�شل �لبال�شفة على �الكرثية، 
فحل���و� �الجتم����ع حت���ت �شع����ر "كل �ل�شلطة 
لل�شوفيت����ت". وعندم� �شج���ت �ل�شوفي�ت�ت، 
جرى ن���زع �شلط�ته�. �قرت لوك�شمبورغ ب�أنه 
يف ظ���رف ملمو����ض يفقد �لق�ن���ون �النتخ�بي 
معن����ه، الأن���ه ي�شتبع���د قط�ع����ت كب���رية م���ن 
�لطبق���ة �لع�مل���ة . وم���ع ذل���ك، فقد دع���ت �إىل 
�القر�ع �لع����م، على �لرغم م���ن كل �ملخ�طر، 
وم���ع �عر�فه���� ب�أنه �حي�ن� ق���د يكون حرم�ن 
�أج���ز�ء م���ن �لطبق���ة �حل�كم���ة م���ن حقوقه���� 
�شرورًي����. لك���ن تروت�شك���ي ولين���ن �ش���كك�، 
ب�شكل متز�ي���د، ب�ملوؤ�ش�ش�ت �لدميقر�طية يف 

حد ذ�ته�.
ف����إن كل جمعية  "وفًق���� لنظري���ة تروت�شكي، 

اذا كان هناك توجه اسايس 

لدى روزا لوكسمبورغ، فهو 

التمرد ضد اي سيطرة عىل 

االنسان من قبل انسان آخر. 

لقد بني الفيلسوف الجاماييك 

سيلفيا وينرت كيف ان الحكم 

االستعامري يقوم عىل 

التمييز بني نوعني من الناس 

ويسلسلهم هرميا )"انسان1 

" و"انسان2"(. ويتعلق االمر 

دامئا مبسألة من متنحه ومن 

ال متنحه روحا وانسانية كاملة. 

ان مفاهيم لوكسمبورغ 

ترتبط ارتباًطا وثيًقا مبرشوع 

التغلب عىل هذا التمييز،باسم 

املامرسة اإلنسانية، ، وبالتايل 

التغلب عىل اإلمربيالية 

واالستعامر والرأساملية.

روزا لوكسمبورغ مناضلة نسوية اشتراكية

ترجمة: رشيد غويلب

الجذرية والوداعة
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كتابة: روزالوكسمبروغ 

ومثله� مثل تروت�شكي ف�إن لوك�شمبورغ ك�نت مث�اًل 
لليه����ودي �لعلم�����ين �جلديد الأوروب�����. ك�ن و�لده� 
ت�ج����ر خ�شب ويع����د نف�شه متمث����اَل �شم����ن �الأغلبية 
�لك�ثوليكي����ة. ك�ن����ت لوك�شمب����ورغ تع����د يهوديته� 
غ����ري مهم����ة. وه����ي مل تهت����م ب�ل�شخري����ة و�الأحز�ن 
�ملن�ط����ق  �لدي����ن يف  �شرك�ئه����� يف  عل����ى  �مل�شلط����ة 
�لرو�شي����ة. فق����د وجهت �لنقد ل�شديقته����� \"م�تليد� 
ف����ورم\" ع�����م 1917 ق�ئل����ة:\" م�����ذ� تريدي����ن من 
مو�شوع \"�ملع�ن�����ة �خل��شة لليهود\"؟. ف�أن� فقط 
�أهتم كث����ريً� ب�ل�شود �مل�ش�ك����ن يف �أفريقي�\". ومع 
ذل����ك فمن خالل �حلكم عل����ى �ملجموعة �جلديدة من 
�لر�ش�ئل ف�إن �ليهودية و�الأمث�����ل �الأخالقية �لقوية 
يف �حلري����ة و�لبق�����ء ك�ن����ت موؤثرة به�����. �ل�شخرية 
مي����ز�ت  \"�أ�شالفه�����\"  معرف����ة  وح����ب  و�لدع�ب����ة 
تر�ه����� يف نف�شه�����. كتبت ه����ذه �لر�ش�ئ����ل ب�الأمل�نية 
و�لبولندي����ة و�لفرن�شي����ة و�لرو�شي����ة يف �شن����و�ت 
�لو��شع����ة  �ملعرف����ة  ت�ش����رق  وه����ي   1919-1891
)�إ�ش�فة �إىل �لل�ش�ن �لالذع �أحي�نً�(. و�أثن�ء �شجنه� 
يف برل����ن ب�شب����ب �أفك�ره����� �ملع�دي����ة للع�شكرت�رية 
ب�لعج����ب  و�أ�شيب����ت  و�شرف�تن�����ض  غوت����ه  ق����ر�أت 
م����ن \"مز�ج �جلن����ي �مل����وؤذي �مل�����زح يف م�شرحية 
\"حلم ليل����ة منت�شف �شي����ف\". و�لر�ش�ئل مفعمة 
�أي�ش����� ب�الأو�ش�����ف �لدقيق����ة للطبيع����ة م����ن �لنح����ل 
�إىل \"�لنب�ت�����ت ذ�ت �الأل����ف ورق����ة �لت����ي بحج����م 
�لقزم\".&nbsp; ومثله� مثل �لعديد من �ليهود 
�لعلم�ني����ن فق����د رحب����ت بث����ورة 1917 �ش����د حكم 
�آل روم�ن����وف. فق����د كتب����ت �إىل �شدي����ق من �حلزب 
�ال�شر�كي �لدميقر�طي من زنز�نته�:\"�إن �أحد�ث 

رو�شي� مده�شة وم�أ�ش�وية\". يف �لوقت نف�شه فقد 
خ�شي����ت من �حتم�ل حكم �لبول�شفيك ود�نت �لعنف 
�ل����ذي م�ر�شه لينن وتروت�شكي �ش����د �لن��ض �لذين 
وقفو� �شد �لثورة. �إن ��شتعم�ل �لبال�شفة لالره�ب 
يف نظر لوك�شمبورغ ه����و تعبري عن \"�ل�شعف\" 
�ل�شي��شي و�ختف�����ء �الأبر�ء �أربكه� ب�شورة كبرية. 
ر�أيه�����  م����ن  1919،وب�ل�ش����د  �لث�����ين  ك�ن����ون  يف 
�الأف�شل، منح����ت دعمه� �إىل �النتف��ش����ة �ل�شيوعية 
يف برل����ن. وك�ن �لتح�لف �ل�شب�رتك����ي �لي�ش�ري- 
�لذي �أ�ش�شته- ي�أم����ل يف �إع�دة جن�ح ثورة �أكتوبر 
وق����د مت �شحق����ه بق�شوة من قب����ل \"�لفر�يكورب\" 
�أن  �إىل  ب�له����رو�ت  لهتل����ر. �شرب����ت روز�  �مل����و�يل 
ف�رق����ت �حلي�ة م����ن قب����ل �لقومين و�ألقي����ت جثته� 
يف قن�����ة \"الندفري\" ب����ن م� ي�شم����ى �شرق برلن 
م����ن  و�الأربع����ن  �ل�ش�بع����ة  يف  وك�ن����ت  وغربه�����. 
عمره�����. �أ�ش�����ر �أح����د �الأ�شخ������ض ق�ئ����اًل:\" �لع�هر 
�أي �شخ�����ض  يب�����در  �الآن\". ومل  ت�شب����ح  �لقدمي����ة 
يف �لتح����ري يف جرمية قت����ل \"روز� �حلمر�ء\".

يف �لثالثين�����ت و�ش����ع �شت�ل����ن ��شمه����� يف �لق�ئمة 
�ل�ش����ود�ء �إذ �شخر من عقيدته����� �لبورجو�زية �لتي 
�شم�ه����� \"�للوك�شمبورغية\". وق����د �أعيد �العتب�ر 
له� بعد ع�م 1956 حن �شجب خرو�شوف ب�شورة 
علني����ة �شت�لن. و�أح����د �أ�شهر �شع�ر�ته����� \"�حلرية 
ه����ي �أي�ش����ً� حرية �أولئ����ك �لذين يفك����رون على نحو 
خمتل����ف\" ق����د مت رفعه من قبل �لط����الب �ملحتجن 
يف �أمل�ني� �ل�شرقية يف ع�م 1988 قبل �شقوط جد�ر 
برلن بع�م و�حد. ويف �لع�م نف�شه ق�مت م�رغريته 
ف����ون تروت����� ب�إخ����ر�ج فيلم عنه����� بعن����و�ن \"روز� 
�لعد�ل����ة  عل����ى  روز�  �إ�ش����ر�ر  لوك�شمب����ورغ\".�إن 
�الجتم�عي����ة هو وثي����ق �ل�شل����ة �الآن ب�الأزمة �مل�لية 
�لع�ملية. ويبحث عمله� �لنظ����ري �لرئي�ض \"تر�كم 
ر�أ�ض �مل�ل\" يف مو�جهة �إغ����ر�ء �ل�شوق. ولكونه� 
دميقر�طي����ة عميق����ة فق����د كره����ت روز� م����� يدع����ى 
\"�لعقلي����ة �الأمل�ني����ة\" و�شمع����ة �لف�شولي����ة وترى 
دوره� يف جعل �أمل�ني� مثل رو�شي�. ك�نت دقيقة يف 
�الإج�ب����ة على ر�ش�ئله� و�أر�شلت �ملئ�ت من �لر�ش�ئل 
�خلطي����ة �إىل �الأ�شدق�����ء و�لع�ش�����ق و�لزمالء وك�ن 
بع�شه����� طوي����اًل. �إن ح�جته� للكت�ب����ة ك�نت �شديدة 
وكتب����ت وك�أنه� تفك����ر ب�شوت ع�ل فك�ن����ت �لكلم�ت 

تنهم����ر. كتب����ت معت����ذرة 
�شدي����ق  �إىل 

�شحف����ي 
م  ع�����

1898:\" فليغف����ر يل �لرب على ق�شيدة �لنرث هذه 
ذ�ت �لنوعي����ة �لرديئ����ة!\".يف حي�ته����� �ل�شخ�شية 
عر�شت ح�ش��شية �لطبقة �لو�شطى خالفً� ل�شي��شته� 
�لقت�لي����ة. �إن منظر �لن�ش�ء على �لدر�ج�ت �لهو�ئية 
وجدت����ه \"غ����ري �ش�����ر جم�لي����ً�\" و�أحجم����ت ع����ن 
�لظه����ور. ولكونه����� مق�تل����ة وخطيب����ة �أك����رث منه����� 
�إح�ش�ئية عدمية �حليوية فقد ن��شرت ق�شية عم�ل 
من�ج����م �لفحم يف بولند� و�أمل�ني����� و�شن�ع �الأحذية 
��شر�كيته�����  �إن  �ملوؤقت����ن.  و�خلي�ط����ن و�لعم�����ل 
تعلو فوق كل �الأيديولوجية �لرف�قية �لتي جتد يف 
طلب خط�ب �لظل����م. �إن هذه �لر�ش�ئل تعك�ض �لقلق 
�ل�شخ�شي من �خلي�نة و�خلطر �ل�شي��شي. وك�نت 
معر�ش����ة خلطر ر�ش��شة �الغتي�����ل حن تكلمت يف 
جمه����ور مكون من 5000 �شخ�����ض; �شدور ر�ش�ئل 
روز� يتط�ب����ق م����ع �لذك����رى �ملئة و�الأربع����ن ملولد 
روز� يف �آذ�ر 1871. وه����ي تق����رب م����ن �لطريق����ة 
�لتي تتحدث به� هذه �ملر�أة �لر�ئعة لن��شه� �ملحبن 
و�أ�شدق�ئه�. ورمب� للم����رة �الأوىل يف �إنكلر� تربز 
روز� مبجمله� من ظالل �ل�شت�لينية و�ل�شري �لذ�تية 
�ل�ش�بق����ة. �إن����ه �شجل ر�ئ����ع مده�ض ج�����ء يف حينه 

ب�شكل موؤثر.

روزا لوكسمبورغ بعينّي رايا 
دونايفسكايا:

ك�نت ر�ي����� دون�يف�شك�ي� )1910 - 1981( �أّول من 
ن�ش����ر »�ملخطوط�����ت �لفل�شفّي����ة و�القت�ش�دّي����ة لع�م 
1844« ل����ك�رل م�رك�ض ب�الإنكليزّي����ة )�شمن كت�به� 
»�مل�رك�شّية و�حلرّية« 1958(. متّيزت هذه �ملفّكرة 
و�ملن��شلة �الأمريكّية �ملولودة يف �أوكر�ني� ب�شعيه� 
ور�ء �إظه�����ر جت����ّذر �الأن�شن����ة يف فل�شف����ة م�رك�ض، 
وتزّعم����ت تّي�����رً� ُدع����ي ب�»�مل�رك�شّي����ة �الإن�ش�نّي����ة«. 
عنده����� �أّن »�الإن�ش�نّية« مل تك����ن جمّرد مرحلٍة ع�برة 
�ف����رق عنه����� م�رك�����ض الحقً� ح����ن جت�����وز مرحلة 
�شب�ب����ه. م����ن هن����� ك�ن رْف�شه����� ملقول����ة »�لقطيع����ة« 
بن م�رك�ض �ل�ش�����ب »�الإن�ش�ن����وّي«، �لد�ئر يف فلك 
�لفل�شف����ة �ملث�لّي����ة �الأمل�نّية، وبن م�رك�����ض �لن��شج 
»�مل�رك�ش����ّي«، وهو م����� ر�ّشخه حتدي����دً� �لفيل�شوُف 
�لفرن�ش����ّي ل����وي �إلتو�ش����ري يف مرحلت����ه �لبنيوّي����ة، 
مع نظرّي����ة »�لقطيعة �ملعرفّية« �لت����ي تف�شل م� بن 

غ����ري م�رك�ض �الإن�ش�نوّي، 
ك�ش����ّي  ر مل� �

 ، بع����د

وب����ن م�رك�����ض �مل�����ّدّي �لت�ريخ����ّي، �ل����ذي مل يع����د 
ينطل����ق م����ن موق����ٍف ح����ول م�هّي����ة �الإن�ش�����ن و�إمّن� 
م����ن �لُبن����ى �لت����ي حتك����م �لت�شكي����الت �القت�ش�دّي����ة 
�الجتم�عّي����ة. وقد حّدد �إلتو�ش����ري زمن �لقطيعة يف 
حلظ����ة »�الأيديولوجي����� �الأمل�نّي����ة« )1846( و�ل����رّد 
عل����ى ب����رودون »بوؤ�����ض �لفل�شف����ة« )1847(، وزمن 
�لتمرك�����ض �لن�ج����ز مل�رك�����ض مرحل����ة كت�ب����ة »ر�أ�ض 

�مل�ل«.
�أرجع����ْت دون�يف�شك�ي����� ه����ذ� �لف�ش����ل ب����ن م�رك�ض 
�إن�ش�يّن وبن م�رك�ض »م�رك�شّي« �إىل جملة �أ�شب�ب، 
منه����� ت�أّخ����ر ن�شر �أعم�����ل م�رك�����ض �ل�ش�����ّب، ن�هيك 
ع����ن رو�ج �لتف�ش����ري�ت �الختز�لّي����ة و�مليك�نيكّي����ة 
�أّن  عل����ى  و�ش����ّددت  �ملم�أ�ش�ش����ة«،  »�مل�رك�شّي����ة  يف 
»خمطوط�ت 1844« هي حلظة �لقطيعة �الأ�ش��شّية 
عند م�رك�ض، �إمّن� �لقطيعة مع �ملجتمع �لربجو�زّي 
و�لت�أ�شي�ض لفك����ٍر �إن�ش�يّن قْدر م� هو ثورّي. وعلى 
عك�����ض م�ش�ع����ي �لف�ش����ل ب����ن �لفل�شف����ة و�لث����ورة، 
رّكزت على وحدتهم� م����ن خالل م� �شّمْته »دي�لكتيك 
�لتح����ّرر«. م����ن ه����ذ� �ملنطل����ق �أول����ْت دون�يف�شك�ي����� 
�هتم�م����ً� الفتً� مب����ن �عتربْته� »�لوريث����ة« �حلقيقّية 
ين����درج  لوك�شمب����ورغ.  روز�  �أي  �لفل�شف����ة«  له����ذه 
كت�به����� »روز� لوك�شمب����ورغ، حتّرر �مل����ر�أة وفل�شفة 
�لث����ورة ل����دى م�رك�����ض« )1982(، �شمن م����� ُيعرف 
ب�»ثالثّية �لثورة«، �إىل ج�نب »�مل�رك�شّية و�حلّرّية: 
من 1776 �إىل �ليوم« )1958( و»�لفل�شفة و�لثورة: 
م����ن هيغ����ل �إىل �ش�رت����ر وم����ن م�رك�����ض �إىل م�����و« 
)1973(. �ّتفق����ت �ملن��شلت�ن �للت����ن تف�شل بينهم� 
�أربع����ة عقود م����ن �لزم����ن تقريبً�، عل����ى �أّن »�حلركة 
م����ن �ملم�ر�شة نف�شه� هي بحّد ذ�ته� �شْكٌل من �أ�شك�ل 
ل����ْت �إلي����ه دون�يف�شك�ي�  �لنظرّي����ة«. وه����و م����� تو�شّ
ب�شب����ب �حتك�كه����� ب�لدي�لكتيك �لهيغل����ّي، وال �شّيم� 
مفه����وم »�لوجود �ملطلق« لديه �ل����ذي ف�ّشرْته بكونه 
ُير�ش����ي حرك����ًة ثن�ئّية م����ن �ملم�ر�ش����ة �إىل �لنظرّية، 

ومن �لنظرّية �إىل �ملم�ر�شة.

البراكسيس
»�لفع����ل ل����ه �الأولوّي����ة عل����ى �أّي����ة مقول����ة �أخرى يف 
�مل�رك�شّي����ة«. على هذ� �الأ�ش������ض �رت�شمْت، ب�لن�شبة 
�إىل دون�يف�شك�ي�����، قطيع����ة م�رك�ض م����ع �لهيغلّين 

بعدم�  يف �لي�ش�رّي����ن  ك�ن 
عد�دهم. 

حتّدد ذلك يف »مقّدم����ة نْقد فل�شفة �حلّق عند هيغل« 
ث����ّم يف »�مل�ش�أل����ة �ليهودّي����ة« ح����ن وج����د م�رك�����ض 
»�لذ�تّي����ة« يف قّوة �لعمل، �الأمر �ل����ذي �أ�شبح نقطة 
�لتح����ّول لبقّي����ة حي�ت����ه، وتع����ّزز ذل����ك م����ع مفه����وم 
»خمطوط�����ت  يف   )alienation( �ال�شت����الب 
1844«، �ل����ذي ترى دون�يف�شك�ي����� �أّنه ي�شرب »لي�ض 
فقط �لعالق�����ت �لطبقّية، بل �لعالق�ت �حلقيقّية بن 
�لن������ض«. تعط����ي دون�يف�شك�ي����� للنزع����ة �الإن�ش�نّية 
�لثورّية عن����د م�رك�ض ط�بعً� تر�كمّي����ً�. ففي1844، 
رّك����ز عل����ى »ال �إن�ش�نّي����ة« �لع�مل �مل�شتَل����ب من ر�أ�ض 
�مل�����ل. مع »�أطروح�ٍت ح����ول فويرب�خ« �شينتقل من 
مو�شوعّي����ة �لو�ق����ع �إىل �إدر�ك �لو�ق����ع كمم�ر�شة، 
ويب����ّن يف �الأطروح����ة �لع��ش����رة �أّن »نقط����ة �رتك�ز 
�مل�ّدّي����ة �لقدمي����ة ه����ي �ملجتم����ع �مل����ديّن، يف ح����ن 
�أّن نقط����ة �رت����ك�ز �مل�ّدّي����ة �جلدي����دة ه����ي �ملجتم����ع 
�الإن�ش�����يّن، �أو �الإن�ش�نّي����ة �ال�شر�كّية. ويف 1857 
- 1858، و�ّشع م�رك�ض مفهوم �لال �إن�ش�نّية لي�شمل 

دخول �لر�أ�شم�لّية �لغربّية �إىل �آ�شي�.
ت����رى دون�يف�شك�ي����� �أّن »ر�أ�����ض �مل�����ل« ك�ن �نف�ش�اًل 
عظيم����ً� عن هيغ����ل، لي�����ض فق����ط الأّن مو�شوعه ك�ن 
�قت�ش�����دً� عو�ش����ً� عن �لفل�شف����ة، ب����ل الأّن �ملو�شوع 
قب����ل �أن يك����ون يف �القت�ش�����د و�لفل�شف����ة ك�ن حول 
�الإن�ش�ن / �جلم�ه����ري. بداًل من �لدي�لكتيك �لهيغلّي 
�ل����ذي �أز�ل �إن�ش�نّية �لتطّور �لذ�ت����ّي لالإن�ش�نّية يف 
دي�لكتي����ك �لوع����ي - �لوعي �لذ�ت����ي - �لعقل ج�ءْت 
طريق �حلّرّية لتحّول �لثورة �لهيغيلّية يف �لفل�شفة 
�إىل فل�شفٍة للثورة مع �لدي�لكتيك �مل�رك�شّي. ب�لّرغم 
من ذلك، �أعلن م�رك�ض مّرة �أخرى يف �ملجّلد �لث�ين 
م����ن »ر�أ�ض �مل�ل« �أّنه مدين �إىل �لدي�لكتيك �لهيغلّي: 
»عالقت����ي بهيغ����ل ميكن و�شفه����� مبنته����ى �لب�ش�طة 
�أن����� تلمي����ذ لهيغ����ل، و�أزدري ب�شر�حٍة ه����ر�َء �لذين 
يزعم����ون دف����ن ه����ذ� �ملفّك����ر �لعظي����م. غ����ري �أيّن يف 
�ملق�ب����ل، �أخ����ْذت حّرّيت����ي يف �نته�����ج م�شل����ٍك نقديٍّ 
جت�ه معّلم����ي، وتخلي�ض دي�لكتيكه م����ن �لت�شّوف 
و�إح����د�ث تغيري عمي����ٍق فيه«. جتّلى ذل����ك من خالل 
»�لكّلّي����ة �ملوّح����دة« لنظرة م�رك�����ض �إىل �لع�مل �لتي 
�شّكلْته����� جدلّي����ة »�ل����ذ�ت - �لربوليت�ري�����«، وتلف����ت 
دون�يف�شك�ي����� يف هذ� �الإط�����ر �إىل �أّن م�رك�ض �لذي 
رب����ط بن نه�ية �لتبعّية �مل�شتعِبدة للفرد كفرٍد وبن 
�لو�ش����ول �إىل مرحل����ة �ل�شيوعّي����ة ك�ن م�رك�ض يف 
مرحل����ة »ر�أ�����ض �مل�ل«، بخ����الف �لتق�شي����م �لتع�ّشفّي 

مل�رك�ض بن �ش�ّب »�إن�ش�نوّي« وكهل م�ّدوّي«.

الديالكتيك: فلسفة ثورّية
�ش����ّكل »�لنق�ض يف فهم فل�شفة م�رك�ض« �أحَد �أ�شب�ب 
�خل����الف ب����ن روز� لوك�شمب����ورغ وقي�����دة �حلزب 
�ال�شر�ك����ّي �لدميقر�طّي �لبولندّي �لذي ك�ن يعمل 
�شم����ن �الإمرب�طورّي����ة �لرو�شّي����ة. مّث����ل �لدي�لكتيك 
ب�لن�شب����ة �إليه����� فل�شف����ًة ثورّي����ًة: �إط�����رً� مف�هيمّي����ً� 
ال يف�ش����ل �القت�ش�����َد و�ل�شي��ش����ة ع����ن �لف�ع����ل، وال 
يف�ش����ل �جلم�هري عن �حلرك����ة. معن����ى �لدي�لكتيك 
، ي�شعر ويفّك����ر ويفعل. ر�أْت يف  �أّن كّل �إن�ش�����ن حيِّ
ث����ورة 1905 �لرو�شّي����ة �أف�شل مث�ٍل عل����ى �أّنه - يف 
�لع�مل �لفكرّي �جلديد �لذي �أوجده ك�رل م�رك�ض - 
»�لت�ريخ لي�ض جمّرد حَقٍب �قت�ش�دّية �إمّن� جم�هري 

ت�شنع �لت�ريخ«.
�مل�ّدّي����ة  ع����ن  لوك�شمب����ورغ  د�فع����ْت  �أمل�ني�����،  ويف 
�جلدلّية يف وج����ه برن�شت�ين �ملط�ِل����ب »بتخلي�ض 
�مل�رك�شّي����ة م����ن �لدي�لكتي����ك«، وك�وت�شكي �لذي 
ك�ن يرّكز على م�ّدّيٍة ت�ريخّية مف�شولة عن كّل 
هّم فل�شف����ّي. مع هذ�، ك�ن خط�����أ لوك�شمبورغ 
�أّنه����� نظ����رْت �إىل �لدي�لكتيك ك�����»�أد�ة« قبل �أن 

تكون »منهج حتّرر«.
ترى دون�يف�شك�ي� هن� �أّن روؤية لوك�شمبورغ 
يف �لبد�ية »ك�نْت تقريبً� �خلط�أ �ملميت �لذي 

ترجمة: نجاح الجبيلي

وق����ع فيه كّل �مل�رك�شّين بعد موت م�رك�����ض«، �أي �عتب�ر �لع�مل 
�لفك����رّي �جلديد لديه يف �لدي�لكتيك جم����ّرَد �شالٍح يف �ل�شر�ع 
�لطبق����ّي، جم����ّرد �أد�ٍة فكرّي����ة، وك�أّن كلَّ م����� نري����ده بعده����� هو 
�ملم�ر�ش����ة �لتطبيقّية. يف �ملق�ب����ل، ك�ن لينن �مل�رك�شّي �لثورّي 
�لوحيد �لذي ع�د �إىل در��شة هيغل ع�م 1914، معتربً� �أّن »من 
�مل�شتحي����ل فهم »ر�أ�ض �مل�ل« م� مل يفهم �ملنطق لدى هيغل. لذلك 
ال �أح����د م����ن �مل�رك�شّي����ن يف �لن�شف �مل��شي من ه����ذ� �لقرن قد 
فهم م�رك�ض« )مق�ل »عن �لدي�لكتيك«، 1915(. حتديدً�، �ل�شرُخ 
�لكب����ري �ل����ذي �شهدْت����ه �ال�شر�كّي����ة - �لدميقر�طّية م����ع �ندالع 
ة �الأوىل، دفع لينن �إىل �لعودة ل�»جذور« ت�شّكل  �حل����رب �لع�ملّيّ

جذور م�رك�ض و�إنغلز.
كّل �مل�رك�شّي����ن �لذين حتّدث عنهم لين����ن قبل 1914، �عتربو� 
يفه����م  لين����ن، مل  �إىل  فق����ط. وب�لن�شب����ة  �لدي�لكتي����ك جتري����دً� 
بليخ�ن����وف، �الأُب �ملوؤ�ّش�����ض للم�رك�شّي����ة يف رو�شي�����، فل�شف����ة 
�لثورة عن����د م�رك�ض، كم� مل يفهم دي�لكتيك هيغل: »بليخ�نوف 
ينتقد �لك�نطية من وجهة نظ����ٍر م�ّدّية مبتذلة، �أكرث منه� وجهة 
نظر �لدي�لكتيك �مل�����ّدّي«. ب�لن�شبة �إىل لينن، ك�ن يجب �أن تتّم 
در��ش����ة �لدي�لكتيك لدى هيغل »بذ�ته ولذ�ته«، وذلك على �لّرغم 
م����ن حم�فظته على �ملو�َجهة �ملب��شرة م����ع �لدي�لكتيك �لهيغلّي. 
م����ع �لعل����م �أّن����ه يف ذلك �لوق����ت، مل تك����ن »خمطوط�����ت 1844« 
ق����د �أب�ش����رت �لن����ور بعد )ُن�ش����رت للم����ّرة �الأوىل ع�����م 1932(، 

وت�شّمنت نقد م�رك�ض للدي�لكتيكّية �لهيغلّية«.

العفوّية والتنظيم
�إح����دى �لنق�����ط �ملحورّية يف فك����ر لوك�شمبورغ و�لت����ي �أيدته� 
دون�يف�شك�ي� ك�ن موقفه� من م�ش�ألة �لتنظيم وعفوّية �جلم�هري 
�لتي �عتربْته����� »�أر�شً� م����ن �الإمك�ن�ت �لالمتن�هي����ة«. ع�ر�شْت 
لوك�شمبورغ مفهوم لين����ن عن �لتنظيم �لذي �عتربْته »مركزّيً� 
عل����ى نحٍو مطلق«، موؤّكدًة �أّنه »ال ميكنن� �أن نكون بالنكّين يف 
ن�ش�طن����� �ليومّي، حيث نحت�����ج �إىل �لوعي �لطبق����ّي«. مل ُتنكر 
لوك�شمب����ورغ �حل�ج����ة �إىل �ملركزّية و�لعمل، لك����ّن م� ع�ر�شْته 
هو حتوي����ل �ل�شرورة �إىل مب����د�أ منف�شل ومعي�����ر قيمة للعمل 
�لن�ش�يّل. �لفكر �مل�رك�ش����ّي بر�أيه�، ال ميكن �أن ي�شلح ملع�دالت 
»ج�مدة«، مب� فيه� �لتنظيم: »ال �ملثّقفون وال �لربوليت�ري� ك�نو� 

بح�جة �إىل م� �أ�ش�د به لينن من )�ن�شب�ط �مل�شنع(«.
هذه �لروؤية تبّنْته� دون�يف�شك�ي� كّلّيً� فيم� بعد، �إذ ر�أت بدوره� 
�أّن �جلم�ه����ري جت�ّش����د �لعفوّية و�حلرك����ة �لذ�تّي����ة، و�أّن م� من 
�أح����ٍد، ال �شّيم� �الإنتلجن�شي�، يج����ب �أن يفّكر �أو يخطط ب�لني�بة 
عنهم. �شّددت دون�يف�شك�ي� مع لوك�شمبورغ على �أّن �جلم�هري 
هي »�ل����ذ�ت« )subject( �لثورّي����ة، و�أّن ن�ش�الت �جلم�هري، 
مث����ل حرك�ت �لتحّرر، �ش����و�ء عَنْت حقوَق �لعّم�����ل، �أو �لن�ش�ء، 
�أو �ل�ش����ود، هي جت�شيد له����ذه �حلركة �لذ�تّي����ة )دون�يف�شك�ي�، 
»�لفل�شف����ة و�لث����ورة«،1973(. جت�ّش����دْت روؤي����ة لوك�شمب����ورغ 
ب�أف�ش����ل �أ�شك�له�، بر�أي دون�يف�شك�ي�، يف �لثورة �لرو�شّية ع�م 
1905، »حيث بلغْت �لعفوّية �أرقى درج�ته� على �الإطالق لكّنه� 

ف�شلْت يف حتقيق �أهد�فه�«12.
�ش����ّددْت روز� على حّرّي����ة �لطبقة �لع�ملة يف �رت����ك�ب �الأخط�ء 
لتتعّل����م من َثّم �جلدلّية �لت�ريخّية بنف�شه�����: »يف �لنه�ية، علين� 
�أن نع����رف بجّدّيٍة الأنف�شن� ب�أّن�الأخط�����ء �لتي �رتكبْته� �حلركة 
�لعّم�لّي����ة، �لعّم�لّية �حلقيقّية، هي ت�ريخّيً� �أكرث جدوى و�أعلى 
قيم����ة من ع����دم ف�شل �أف�شل �للج�����ن �ملركزّي����ة«. بعك�ض �لنظرة 
�مليك�نيكّية - �لبريقر�طّية �جل�م����دة، �شّددت على �أّن �الإ�شر�ب 
�لع�ّم �جلم�هريّي يف رو�شي� حّقق للربوليت�ري� �لرو�شّية، �أكرث 
م����� حّققْته �خلط����ط �ملنّظمة للحزب �ال�شر�ك����ي - �لدميقر�طّي 
�الأمل�����يّن14. عل����ى �ملن����و�ل ذ�ت����ه، �نتق����دْت دون�يف�شك�ي����� يف 
»�لفل�شف����ة و�لث����ورة«، �ملثّقف����ن �لر�ديك�لّي����ن �لذي����ن ال ي����َرون 
�لط�ق�ت �خلاّلقة للجم�هري: »يف مع�ر�شتهم )�ملثّقفن( و�إيالء 
عن�يت����ه بن�ش�����ط �جلم�ه����ري، ك�ن م�رك�����ض ق�درً� عل����ى تكري�ض 

�أن�شطتهم �خلالقة يف نظرّية من �أجل �لتحّرر«.
ت����رى دون�يف�شك�ي����� �أّن �حل�ج����ة �إىل بن�ء تنظي����م �شغلْت كثريً� 
كّل �مل�رك�شّي����ن ب��شتثن�����ء م�رك�����ض، �إىل درج����ة �أّن »فيتي�شية« 
)�شنمّية(، �أُقيمت من هذ� �الأمر. يف �لوقت نف�شه، ك�ن م�رك�ض 
و�عيً� الأهّمّي����ة �لتنظيم بعك�ض م� زعَمه عددً� كبريً� من �ملق�الت 
ع����ن كونه مل يك����ن لديه نظرّي����ة يف ه����ذ� �ملج�����ل. ب�لن�شبة �إىل 
م�رك�����ض، ك�ن �ل�ش����كل �ملوؤمت����رّي لالأممّي����ة �الأوىل �شكل تنظيم 
من��شٍب للمرحلة، ويتكفل �لن�ش�ل �خلالق للجم�هري ب�جر�ح 
�أ�شك�ٍل تنظيمّية �أخرى )�ض155(. ت�شري دون�يف�شك�ي� �إىل �أّنه 
مل يك����ن لدى م�رك�����ض يف �أّي وقٍت �شنمّيٌة حول �لتنظيم، �إذ �إّن 
»كّل خط����وة من �حلركة �لو�قعّية هي �أك����رث �أهّمّية من ع�شر�ت 

�لرب�مج«.
نسوّية مستترة

�أدل����ر يف و�شفه�����  فيكت����ور  �لنم�ش�����وّي  �مل�رك�ش����ّي  ي����رّدد  مل 
ب�»�لع�ه����رة �ل�ش�ّم����ة« �لت����ي حتّركه����� »رغب����ٌة منحرف����ة الإثب�����ت 
�ّل����ذ�ت«. ب�لت����و�زي، ك�ن عل����ى روز� �أن تتع�ي�����ض م����ع نزع����ة 
»مع�دي����ة لل�ش�مّية« موجودة حت����ى �شم����ن �مل�رك�شّين.�شّلطت 

دون�يف�شك�ي����� �ل�ش����وء على �لُبع����د �لن�شوّي، �ملجه����ول �إىل حّد 
كبري، يف ن�ش�ط لوك�شمبورغ، �نطالقً� من مفهوم �لرب�ك�شي�ض، 
وخل�ش����ْت �إىل �أّنه����� �أّدت دورً� ن�شوي����ً� يف ت�ريخه� ويف ت�ريخ 
�حلرك����ة �ل�شيوعّية يف �لع�����مل »�أكرث مّم� ك�نت تعي����ه«. قّدمْته� 
بو�شفه� »�شخ�شّية ممّيزة، �شو�ء كمنّظرة ثورّية، �أو كن�شوّية، 
وم����ع �أّنه� قد تبدو �أحي�نً� ن�شوّية م����رّددة، فهي د�ئمً� ثورّية«. 
م� �أقلق روز� ك�ن �أْن تقع �أ�شريًة ل�»�شوفينّية ذكورّية« عند ق�دة 
»�ال�شر�كّية - �لدميقر�طّية«، بحيث يقت�شر عملُه� على م� ك�ن 
ي�شّم����ى �آن����ذ�ك »ق�شّية �مل����ر�أة«. مل يرّدد �مل�رك�ش����ّي �لنم�ش�وّي 
فيكت����ور �أدل����ر يف و�شفه����� ب�»�لع�ه����رة �ل�ش�ّمة« �لت����ي حتّركه� 
»رغبٌة منحرفة الإثب�ت �ّل����ذ�ت« )يف ر�ش�لة �إىل �أوغ�شت بيبيل، 
�أغ�شط�����ض / �آب 1915(. ب�لتو�زي، ك�ن على روز� �أن تتع�ي�ض 

مع نزعة »مع�دية لل�ش�مّية« موجودة حتى �شمن �مل�رك�شّين.
ربط����ْت روز� لوك�شمب����ورغ حتّرر �ملر�أة م����ن �لهيمنة �لذكورّية 
ب�لتح����ّرر �ل�ش�مل من �لر�أ�شم�لّي����ة، وعلى هذ� �الأ�ش��ض جمعْته� 
�شد�ق����ة متينة مع كالر� ت�شتكن، �ملن��شل����ة �مل�رك�شّية من �أجل 
حتّرر ن�ش�����ء �لطبقة �لع�ملة ومْطلقة يوم �مل����ر�أة �لع�ملّي. وكم� 
جمعه����� �لن�ش�ل �ش����ّد »�لتحريفّية« د�خل �حل����زب مع ت�شتكن، 
ع�ونْته����� �أي�شً� يف ن�ش�طه� �لن�ش����وّي، و�ش�همْت يف �شحيفته� 

»غلي�شه�يت« )م�ش�و�ة(.
 Leipziger« و�شبق لروز�، يف مق�ل ن�شرْته �شنة 1902 يف
�لتحري����ر  »م����ع  �أّن����ه،  عل����ى  �ش����ّددت  �أْن   »Volkszeitung
�ل�شي��ش����ّي للم����ر�أة، هن�����ك ن�شم����ٌة منع�ش����ة يج����ب �أن ته����ّب يف 
�ال�شر�كّي����ة،  للدميقر�طّي����ة  و�لروحّي����ة  �ل�شي��شّي����ة  �حلي�����ة 
مبّددًة �ملن�����َخ �خل�نق للع�ئلة �لت�فهة �حل�لّي����ة �لتي �نتقلْت بال 
خط�����أ �إىل �أع�ش�����ء حزبن� �أي�شً�، �لعّم�ل كم����� �لق�دة«. و�ش�ركْت 
ع�����م 1911 يف موؤمتٍر دويلٍّ ملنح �لن�ش�����ء حّق �القر�ع، وبعد 
�أ�شه����ر قليلة من �ندالع �حلرب �لع�ملّية �الأوىل، رّكزت �أكرث على 
�أهّمّي����ة �لن�ش�����ء يف �لربوليت�ري�����: »ب�لن�شب����ة �إىل ن�ش�ء �لطبقة 
�لربجو�زّي����ة �ململ����وك�ت، �ملنزل هو �لع�����مَل. �أّم����� ب�لن�شبة �إىل 

ن�ش�ء �لربوليت�ري� ف�لع�مَل هو منزلهّن«.
مع �ندالع �حلرب �لع�ملّية �الأوىل، ت�بعْت »غلي�شه�يت« دع�يته� 
�ش����ّد �حلرب. و�أدركت »�لقي�دة �ل�شوفينّية« للحزب �ال�شر�كّي 
- �لدميقر�طّي، �ملو�فقة على منح �حلكومة �الأمل�نّية �العتم�د�ت 
�حلربّية، �أّن عليه� �أن ت�أخذ بعن �حل�شب�ن هذ� �لعمق �لن�ش�ئّي 
للمع�ر�ش����ة �شّد �حلرب. هزمية �لثورة �الأمل�نّية1919 �شتكون 
ب�شكل �أ�ش��شيِّ هزميًة للن�ش�ء �لثورّي�ت، مثلم� �أّن �إلغ�ء �لقط�ع 
�لن�ش�ئ����ّي »ج�نوتل« يف �حلزب �لبل�شف����ّي �شيكون �أّول مظ�هر 

متّكن �لنزعة �لبريقر�طّية - �ل�شت�لينّية.
م� �أر�دْت دون�يف�شك�ي����� �لركيز عليه يف هذ� �ل�شي�ق يتلّخ�ض 
يف جملته����� ه����ذه: »�مل�شكلة هي خط�أ �لن�شوّي�����ت �ال�شر�كّي�ت 
�أّنه����ّن قّللن من �ش�����أن روز� كثورّية وكن�شوّي����ة و�ش�عدن هوؤالء 
�لرج�����ل �لذين ح�ول����و� �أن يختزلو� م�رك�����ض يف جم�ٍل و�حد، 
يف ح����ن �أّنه يف جميع مر�حل����ه ك�ن ثورّيً� يف �لنظرّية كم� يف 
�ملم�ر�ش����ة«. ت����رى دون�يف�شك�ي� �أّن »�لفّخ« يكم����ن يف �عتب�ر �أّن 
م�رك�ض مل يكن مهتّم����ً� بتحرير �ملر�أة، منّبهًة �إىل روؤية مع�جلة 
م�رك�ض »عالقة �لرجل ب�ملر�أة« يف »خمطوط�ت 1844«، و�أّنه م� 
ك�ن ليو�ف����ق على م� ذهب �إليه �إنغلز يف »�أ�شل �لع�ئلة و�مللكّية 
����ة و�لدول����ة« م����ن رْب����ط »�لهزمي����ة �لت�ريخّي����ة �لع�ملّي����ة  �خل��شّ
للجن�����ض �لن�ش�ئّي« )�النتق�����ل من �لنظ�م �الأموم����ّي �إىل �لنظ�م 
�لبطريركّي( مبحّدد�ٍت بيولوجّية مت�أثرة مبورغ�ن ود�روين. 
ب�لن�شب����ة �إىل م�رك�ض، عن��شر �لقم����ع يف �لعموم، وقمع �ملر�أة 
ب�شكل خ��ّض، برزْت من د�خ����ل �ل�شيوعّية �لبد�ئّية، و�لتق�شيم 
جن�شّي. مع ه����ذ�، ال تخرج �ملر�أة  �الأّول للعم����ل ك�ن عل����ى �أ�ش��شٍ
من �لت�ري����خ يف �ملق�بل بعد ��شتتب�����ب �لتق�شيم�ت �الجتم�عّية 
للعم����ل. ب�لعك�ض، يف ر�ش�لت����ه �إىل لودفيغ كوغلم�ن ع�م 1868 
يو�ش����ح »كّل َم����ن يعرف �شيئً� من �لت�ريخ ي����درك �أّن �لتغيري�ت 

�الجتم�عّية �لعظمى م�شتحيلة من دون خمريٍة ن�ش�ئّية«.
در�ش����ْت دون�يف�شك�ي� ح����رك�ت �لتحّرر من �لق����رن �ل�ش�بع ع�شر 
�إىل �ل�شتينّي�����ت م����ن �لقرن �مل��ش����ي و�عتربْت �أّن����ه مع حتّوله� 
�إىل ح����رك�ٍت جم�هريّي����ً� »ب�ت����ت �لن�شوّية مبث�بة ق����ّوِة خاّلقٍة«، 
وتوقف����ْت ملّي����ً� عن����د ظه����ور �لن�ش�����ء كق����ّوٍة ثورّي����ة جديدة يف 
كومون����ة ب�ري�ض 1871. نقلْت دون�يف�شك�ي� عن دوري�ض ر�ي، 
ع�ش����و �ملنظمة �لوطنّية للن�ش�����ء، قوَله� �إّن حرك����ة حتّرر �ملر�أة 
�لتي ع�دت �إىل �لظهور يف منت�شف �ل�شتينّي�ت، تعود ب�لف�شل 
�إىل كالر� ت�شتكن خ�شو�شً�، مع �أّن ت�شتكن كم� لوك�شمبورغ، 
�آثرت� عدم �لتط����ّرق �إىل مو�شوع �لذكورّية د�خل �حلزب، على 

�أ�ش��ض �أّن »�لثورة �ال�شر�كّية ت�أتي �أّواًل«.

الثورة الدائمة
ترى دون�يف�شك�ي� �أّن هن�ك عن��شر ملفهوم �لثورة �لد�ئمة لدى 
لوك�شمب����ورغ من �للحظة �لت����ي �عتربْت فيه����� �أّن ثورة 1905 
�لرو�شّية لي�شْت �متد�دً� لثورة1848، بل مفتتٌح لثور�ت �لقرن 
�لع�شري����ن �الأوروبّي����ة. لك����ّن لوكم�شب����ورغ مل جتع����ل من هذه 
�لنزع����ة عنده� نظرّيًة ق�ئمة بذ�ته�، على غر�ر ليون تروت�شكي 

�ل����ذي تنطلق نظرّيته م����ن �أّن �لثورة �لربوليت�رّي����ة نف�َشه� هي 
�لت����ي عليه����� �أن حتّقق مه�ّم �لث����ورة �لدميقر�طّي����ة وت�شرع يف 
�لوق����ت نف�شه لتعبي����د �لطريق نح����و �ال�شر�كّية. م����� ق�مْت به 
من مر�جع����ٍة الأعم�ل م�رك�����ض �ملبّكرة، جعله����� ت�شتبعد �لف�شل 
ب����ن »مرحلتن« برجو�زّية ث����ّم بروليت�رّية. ب�لتو�زي، �هتّمت 
بتجربة �الإ�شر�ب �لع�ّم يف ثورة 1905، كونه مَزَج �ل�شي��شّي 
ك�حّت�����د  )�ل�شوفييت�����ت(  �ملج�ل�����ض  وب�شلط����ة  ب�القت�ش�����دّي، 
للعف����وّي ب�لتنظيم����ّي، و��شتمّرْت نزعة »�لث����ورة �لد�ئمة«، غري 
�ملكّر�شة يف نظرّية، عند روز� لوك�شمبورغ حتى ثورة 1919، 
عندم����� رف�ش����ت »�لن����د�ء �لرجع����ّي« لقي�����م »جمعّي����ٍة ت�أ�شي�شّية« 

و�شّددت على وجوب قي�م �شلطة جم�ل�ض �ل�شّغيلة.
ودون�يف�شك�ي� �لتي عملْت يف �لثالثينّي�ت �إىل ج�نب تروت�شكي 
قب����ل �فر�قه� عن����ه، تق�رن بن عن�ي����ة لوك�شمب����ورغ ب�الأ�شك�ل 
�حليوّي����ة للتنظيم �ملتف�عل مع حرك����ة �جلم�هري و�نتف��ش�ته�، 
وب����ن �ل�ش����كل »�جله�زّي« له عن����د لينن وتروت�شك����ي، وهي �إذ 
�����ض �لف�شَل �الأخري من كت�به� عن تروت�شكي، تعيب عليه  تخ�شّ
�أّنه عو�شً� عن �أهّمّية تقوي����ة �الأ�ش��ض �لنظرّي للحزب �لثورّي 
�ن�شغ����ل ب�إع�����دة تنظي����م جه�����ز �حل����زب. ب����داًل من تعمي����ق هذ� 
�الأ�ش��ض �لنظرّي، غلبْت عند تروت�شكي »�لنزعُة �ل�شيكولوجّية 
- �الأخالقوّي����ة« لتف�شري �لظو�هر و�لتحّوالت، فتّقل�شْت فل�شفة 
�لث����ورة �لد�ئم����ة عنده����� �إىل �ش����ر�ع عل����ى كيفّي����ة �لت�أثري على 
�لربوليت�ري����� غري �لن��شج����ة �شي��شّيً�، مع نزع����ٍة فوقّيٍة �شلبّيٍة 
جت�����ه �لك�دح����ن غ����ري �لربوليت�رّي����ن، وحتدي����دً� �لفاّلح����ن، 

وهيمنة �لتق�ليد �لع�شبوّية يف �لعمل �ل�شي��شّي.

الخالف الحزبّي
تتّبعت لوك�شمورغ منذ �حل����رب �ل�شينّية - �لي�ب�نّية يف �لع�م 
1895 �مل�ش�����ر �ملوؤّدي �إىل ��شتع�����ل �حلريق �الإمربي�يّل �لع�ملّي 
ع�����م 1914، ور�ش����دْت تز�ي����د �لنزع����ة �لع�شكرّي����ة لالإمربي�لّية 
����ة يف �أعق�ب �أزمة �ملغ����رب �لث�نية، �إذ ج�ءْت  �الأمل�نّي����ة، وبخ��شّ
�أزم����ة �أغ�دي����ر 1911، �لن�جتة من �ملط�لب����ة �الأمل�نّية ب��شتعم�ر 
�ملغ����رب و��شطد�مه� ب�شبب ذلك بفرن�ش�، لتغ����ّذي نزعَة مع�د�ة 
�الإمربي�لّية عن����د لوك�شمبورغ، ودر��شته����� لالإمربي�لّية كحقبة 
جدي����دة يف �لتط����ّور �لر�أ�شم�����يّل، و�أ�ّش�����ض ذل����ك للقطيعة �أكرث 

ف�أكرث مع �ال�شر�كّية - �لدميقر�طّية �الأمل�نّية.
بخ�شو�����ض �أزمة �أغ�دي����ر، ق�لت لوك�شمب����ورغ �إّن ق�دة �حلزب 
»عو�ش����ً� ع����ن �لقي�م بتحلي����ٍل م�رك�شّي ج����ّدّي لق�شّي����ة �ش�خنة، 
ك�ن����و� مي�ر�ش����ون �له����ر�ء �ل�شي��شّي�ال�شر�ك����ّي �لدميقر�طّي«. 
مثلم����� �عتربْت بعد �ندالع �حل����رب �لع�ملّي����ة �الأوىل �أّن �حلزب 
»ت����وىّل وظيفًة ت�ريخّي����ة مهّمة ج����ّدً�: »ح�م����ل درع �الإمربي�لّية 
يف �حل����رب �حل�لّي����ة«. يف �ملن�ش����ور �لذي كتبْته خ����الل �شجنه� 
ووّقعته ب��شم يونيو�ض، نّددت كيف »يقف �ملجتمع �لر�أ�شم�يّل 
يف �لع�����ر و�خلْزي، ويخو�����ض يف �لدم وت�شيل �لق����ذ�رة منه، 
ويف و�ش����ط هذه �لعربدة، حتدث تر�جيدي����� ع�ملّية: قْطع ر�أ�ض 
�لدميقر�طّي����ة �ال�شر�كّي����ة«. ت�ش����رح دون�يف�شك�ي����� ب�����أّن ه����ذه 
�لعزل����ة �ملتن�مية ل����روز� يف �ال�شر�كّي����ة �الأمل�نّي����ة، �أت�حْت له� 
ت�ألي����ف �أعظم �أعم�له����� �لنظرّية: »تر�كم ر�أ�ض �مل�����ل« )م�ش�همة 
يف تف�ش����ري �الإمربي�لّي����ة(. يف ه����ذ� �لعمل �شع����ْت لوك�شمبورغ 
�إىل �كت�ش�����ف �جل����ذور �القت�ش�دّي����ة لالإمربي�لّي����ة، وهو �لعمل 
�القت�ش�����دّي �لوحي����د �ملن�ش����ور خ����الل حي�ته�����. ع�جل����ْت في����ه 
ح�ج����ة �لر�أ�شم�لّية عل����ى �لدو�م �إىل �لتو�ّش����ع �إىل �ملن�طق غري 
�لر�أ�شم�لّية، وخل�ش����ْت �إىل �أّن �لنظ�م �لر�أ�شم�يّل وح�جته �إىل 
�لتو�ّش����ع تق����وده د�ئم����ً� �إىل �الإمربي�لّية و�حل����رب. ب�لتو�زي، 
ُعرف����ْت لوك�شمب����ورغ مبع�ر�شته����� تكري�����ض حّق تقري����ر �الأمم 
م�شريه�، وك�ن خالفه� ح�����ّدً� حول �مل�ش�ألة �لوطنّية مع لينن. 
ة ب�لوطنّية �لربجو�زّية،  ر�أْت يف تقرير �مل�شري يوتوبي� خ��شّ
ي�شتحيل حتقيقه� يف ظّل �لر�أ�شم�لّية، وال ح�جَة له� من �الأ�شل 
يف ظ����ّل �ال�شر�كّية. ورغم �خت����الف �لر�أ�شم�لّية وقت م�رك�ض 
و�لر�أ�شم�لّية يف مرحلته� �الإمربي�لّية، ظّلت لوك�شمورغ ت�شّوغ 
موقفه� حي�ل �مل�ش�أل����ة �لقومّية وتقرير �مل�شري لالأمم ب�لرجوع 
�إىل م�رك�ض �لذي حّلل �مل�ش�ألة �لوطنّية بكونه� »حتويَل �لو�قع 

�إىل جتريد«.
�أهّمّي����ة كت�����ب دون�يف�شك�ي� يف �جلمع ب����ن روز� لوك�شمبورغ 
وك�رل م�رك�ض يف كلٍّ و�ح����د، قو�ُمه جدلّية »�لفعل و�حلّرّية«. 
فم�رك�����ض �ل����ذي قط����ع م����ع �لهيغلّي����ن �ل�شب�����ب الأّنه����م رف�شو� 
�ال�شت����د�رة �إىل ع�����مل �ملم�ر�شة، ك�ن يبحث ع����ن بد�ية جديدة، 
و»�ل����ذ�ت« / �لفع����ل و�حلّرّي����ة ك�ن����ت �الأر�شّية لذل����ك: »�حلّرّية 
����ب، �لقل����ب و�ل����روح، وجه����ة للبد�ي�ت  ك�ن����ت �لعظ�����م و�لع�شَ
�ض  �جلدي����دة«. �أّم����� لوك�شم����ورغ يف خط�به� �لت�ريخ����ّي �ملوؤ�شِّ
للح����زب �ل�شيوع����ّي �الأمل�نّيفي ك�ن����ون �الأّول / دي�شمرب 1918، 
قب����ل �أ�ش�بي����ع م����ن �غتي�له�����، فذهب����ْت �إىل �أّنن����� »و�شلن����� �الآن 
�إىل نقط����ة، ي����� رف�ق، حي����ث �أ�شبحن����� ق�درين على �لق����ول �إّنن� 
تالقين����� م����ع م�رك�����ض، و�أّنن����� نتقّدم جم����ّددً� حتت ر�يت����ه )...( 
عل����ى �جلم�ه����ري �أن تعلم كيف ت�شتخ����دم �لق����ّوة. �لعّم�ل �ليوم 

�شيتعّلمون يف مدر�شة �لفعل... يف �لبدء ك�ن �لفعل«.

رســـــائل روزا لوكسمبروغ

عند وصولها إىل منطقة 

\"وايت تشابل\" يف إنكلرتا 

عام 1907 وجدتها روزا 

لوكسمبورغ املناضلة 

االشرتاكية من أصل بولندي 

\"مظلمة قذرة\". جاءت 

روزا التي كانت يف السادسة 

والثالثني إىل لندن من برلني 

يك تحرض مؤمتر حزب العمل 

الدميقراطي االجتامعي 

الرويس )والذي رسعان ما 

أصبح باسم الحزب الشيوعي 

السوفيتي(. وكان من بني 

املندوبني لينني وتروتسيك 

والقائد املستقبيل صاحب 

الشاربني اللذين يشبهان 

شاريب حيوان الفظ املدعو 

ستالني.



 15 و�أغتيل���ت   –  1871 م�ر����ض   5 يف  ول���دت 
ين�ي���ر 1919ه���ي منّظ���رة م�رك�شي���ة وفيل�شوفة 
�أ�ش���ول  م���ن  ثوري���ة  و�إ�شر�كي���ة  و�قت�ش�دي���ة 
بولندية و�أ�شبحت مو�طنة �أمل�نية. ك�نت ع�شو� 
يف كل من �لدميقر�طي �الإ�شر�كي ململكة بولند� 
�لدميقر�ط���ي  �ال�شر�ك���ي  �حل���زب  وليتو�ني����، 
�الأمل����ين و و�حل���زب �ل�شيوع���ي �الأمل����ين، وتعد 
لوك�شمب���ورغ و�ح���دة م���ن �أب���رز ممثل���ي �لفك���ر 
�مل�رك�ش���ي و�لن�ش����ط �ال�شر�ك���ي �لدميقر�ط���ي 
يف �أوروب����. و�شوي���ة م���ع ك�رل ليبكنخت ك�نت 
�ملع���ربة �الأهم ع���ن �ملو�ق���ف �الأممي���ة �ملن�ه�شة 
�ال�شر�ك���ي  �حل���زب  يف  �لع�شكري���ة  للنزع���ة 
�لدميقر�ط���ي يف �أمل�ني����. وك�نت ن�ق���دة ال ترحم 
للر�أ�شم�لية، ومن هذ� �لنقد ��شتمدت نفوذه� يف 
�لعمل �لثوري. ورحبت، مفعمة ب�الأمل، ب�لثورة 
�لرو�شي���ة، غ���ري �أنه���� كدميقر�طي���ة ثورية ك�نت 
عل���ى م�ش�فة منه���� و�ت�ش���م موقفه���� ب�الحر��ض 

و�ملرونة.
تبن���ت �ال�شر�كي���ة و�نت�شبت للح���زب �مل�رك�شي 
بولن���د�  غ����درت  حد�ثته����.  من���ذ  �لربوليت����ري 
�لثوري���ن  �إىل  لتن�ش���م   1889 �شن���ة  �لرو�شي���ة 
�ملنفي���ن �لرو�ض بزع�م���ة بليخ�نوف يف زوريخ 
حيث در�شت �لعل���وم ون�لت �شه����دة �لدكتور�ة. 
ه�جرت �إىل �أمل�ني� وتزوجت ع�مال �أمل�ني� زو�ج� 
�شوري���� و�كت�شبت بذلك �جلن�شي���ة �الأمل�نية لكي 

تت����ح له� فر�شة �لعمل يف �شفوف �أكرب �الأحز�ب 
�لدميقر�طي���ة �ال�شر�كي���ة يف �أوروب����. وعندم� 
�ندلع���ت �لثورة �لرو�شية لع����م 1905 ع�دت �إىل 
و�ر�شو لكي ت�ش�رك به� فقب�ض عليه� و�أفرج عنه� 

يف �لع�م �لت�يل.
حي���ث و�جه���ت، من���ذ مطل���ع �شب�به����، �لتهدي���د 
ب�عتق�له� ب�شبب ن�ش�طه� �لثوري، حيث �لتحقت 
يف �شب�ه� مبنظمة "�لربوليت�ري�"، وهي و�حدة 
م���ن �أوىل منظم�ت �مل�رك�شي���ن �لبولندين، مم� 

��شطره� �ىل �لهرب �ىل �شوي�شر� عرب �أمل�ني�.
و يف �شب����ط 1914 حكم عليه���� ب�ل�شجن ب�شبب 
خط�ب�ته���� �ملن�ه�ش���ة للحرب. ويف ع����م 1915 
وحتت �ال�شم �مل�شتع�ر "ج�نيو�ض" كتبت كر��شة 
�شد �حل���رب �لتي �ندلعت ع����م 1914، ��شتهرت 

ب��شم "كر��شة ج�نيو�ض"
ويف ج�مع���ة زيوريخ در�شت �لعل���وم �لطبيعية، 
ثم �لق�نون و�القت�ش�د. ويف ع�م 1897 ح�شلت 
عل���ى �لدكتور�ه يف وقت ندر في���ه دخول �لن�ش�ء 
�ىل �جل�مع����ت، وك�ن���ت ر�ش�لته���� ح���ول )تطور 
بولند� �ل�شن�عي(. وك�نت هذه �ملر�أة، �لتي تتقن 
�أربع لغ�ت، مو�شع �عج����ب ب�عتب�ره� �لوحيدة 
بن �أبن�ء �ملالكن و�أ�شح�ب �مل�ش�نع و�ملوظفن 

�لتي متتعت بتلك �ملك�نة.
ويف ع����م 1893 �ش�رك���ت يف ت�أ�شي����ض �حل���زب 
�ال�شر�كي �لدميقر�طي يف مملكة بولند�، �لذي 
�أع����د ت�شمي���ة نف�ش���ه يف ع����م 1900 �ىل �حلزب 
بولن���د�  مملك���ة  يف  �لدميقر�ط���ي  �ال�شر�ك���ي 
عم���ر  يف  وك�ن���ت   ،1893 �آب  ويف  وليتو�ني����. 
�لث�ني���ة و�لع�شري���ن، ج�ش���دت �أول ظه���ور ب����رز 
له���� يف �حلركة �لعم�لي���ة �الأممية. فف���ي �ملوؤمتر 
حي���ث  زيوري���خ،  يف  �لث�ني���ة  لالأممي���ة  �لث�ل���ث 
�لتقت فردريك �جنلز رفيق م�رك�ض، وجيورجي 
�لرو�شي���ة،  �مل�رك�شي���ة  موؤ�ش����ض  بليخ�ن���وف، 
�ش�رع���ت، يف خط�ب جريء، م���ن �أجل تفوي�ض 
لنف�شه� وحلزبه� �لفتي، وهو م� مل يحظ ب�لقبول 
يف حين���ه. ويف ذل���ك �ملوؤمتر ج�دل���ت �شد تقرير 
�مل�ش���ري �لقوم���ي لبولند�، موؤكدة، ب���داًل من ذلك، 
عل���ى �الأممي���ة �لربوليت�ري���ة "�ل�ش�رم���ة"، وهو 
موق���ف و�شعه���� يف مع�ر�ش���ة مب��ش���رة الأب���رز 
وكذل���ك  لع�شره����،  �ال�شر�كي���ة  �ل�شخ�شي����ت 

لكت�ب�ت م�رك�ض حول بولند�.
ع�دت �إىل برلن حي���ث كتبت "تر�كم ر�أ�ض �مل�ل" 

�شنة 1913 �لذي يعترب م�ش�همة فكرية م�رك�شية 
رئي�شية حفي تف�شري �القت�ش�د �المربي�يل ور�أت 
روز� لوك�شمبورغ، �أن حتويل ف�ئ�ض �لعمل �إىل 
ف�ئ�ض قيمة، هي �مل�شكل���ة �جلوهرية، يف عملية 
تر�ك���م ر�أ�ض �مل�ل. ففي ظل عملي���ة �إع�دة �الإنت�ج 
�لب�شي���ط، �أي يف �القت�ش����د �ل�ش�ك���ن، ال توج���د 
م�شكل���ة، بخ�شو�ض حتوي���ل ف�ئ����ض �لعمل �إىل 
ف�ئ�ض قيمة، �إذ �شيب�ع هذ� �لف�ئ�ض للر�أ�شم�لين 
�أنف�شه���م، ك�شلع���ة ��شتهالكية؛ �أم���� يف ظل عملية 
�إع����دة �الإنت�ج �ملو�شع، ف����إن �الأمر يختلف، فهن�، 
ت�ش����وي قيمة �لن�جت �لكلي - كم� بين� يف �حللقة 
�لث�ني���ة - جمم���وع �لر�أ�ض �مل�ل �لث�ب���ت )�ندث�ر 
ر�أ�ض �مل�ل( ز�ئدً� �لر�أ�ض �مل�ل �ملتغري )�أجور قوة 
�لعم���ل( ز�ئدً� جممل ف�ئ�ض �لقيم���ة. فر�أ�ض �مل�ل 
�لث�بت و�ملتغري ال ي�شب���ب لعملية �إع�دة �الإنت�ج، 
م�شكلة تذكر – كم� ترى لوك�شمبورغ عن حق – 
وذل���ك الأن �لر�أ�شم�لين، يقتنون ب�ش�ئع �إنت�جية 
جدي���دة، للتعوي����ض ع���ن �لر�أ����ض �مل����ل �ملندثر. 
وكذل���ك �الأمر ب�لن�شبة للر�أ�ض �مل�ل �ملتغري، �إذ �أنه 
�شيع���ود �إىل �لر�أ�شم�لين، من خالل قي�م �لطبقة 
�لع�مل���ة ب�إنف����ق ك�فة �الأجر �ل���ذي ح�شلت عليه، 

ل�شر�ء �ل�شلع �ال�شتهالكية.
تزعم���ت م���ع ك�رل ليبنيخت �جلن����ح �لر�ديك�يل 
م���ن �حل���زب �لدميقر�ط���ي �ال�شر�ك���ي �الأمل����ين 
ويف نه�ي���ة 1915 �أ�ش�ش���ت، م���ع ك�رل ليبكنخت 
وخ�شوم �آخرين للحرب يف �حلركة �ال�شر�كية 
�لدميقر�طي���ة، ع�شب���ة "�الأممي���ة" �لت���ي �نبثقت 
عنه� ع�شبة �شب�رت�كو�ض ع�م 1916�لتي �شكلت 
بع���د �شنت���ن ن���و�ة �حل���زب �ل�شيوع���ي �الأمل����ين 

وكتبت برن�جمه بنف�شه�.
وخالل �لفرة من مت���وز 1916 وت�شرين �لث�ين 
1918 ك�نت روز� لوك�شمبورغ معتقلة يف برلن 
ورونكه وبري�شالو. ويف ع�م 1917 دعمت، يف 
مق�الت م���ن �ل�شج���ن، ثورتي �شب����ط و�أكتوبر/ 
ت�شري���ن �الول يف رو�شي����، ولكنه���� ح���ذرت، يف 
�لوقت نف�شه، من دكت�تورية للبال�شفة. ومل ين�شر 
مق�له� حول �لث���ورة �لرو�شية، �لذي ت�شمن هذ� 
�لتحذي���ر، �إال ع����م 1922، وج�ء في���ه �إنه "بدون 
�نتخ�ب�ت ع�م���ة، و�شح�فة حرة، وحرية جتمع، 
و�ش���ر�ع ح���ر لالأف���ك�ر، ت�شب���ح �حلي����ة يف �أي���ة 

موؤ�ش�شة ز�ئفة بل وميتة"
وعندم���� �أخرج���ت م���ن �ل�شج���ن يف �لت��ش���ع من 

ت�شرين �لث�ين 1918 �نغمرت، بكل ط�ق�ته�، يف 
ثورة نوفمرب/ ت�شرين �لث�ين. و�أ�شدرت، �شوية 
مع ك�رل ليبكنخت، �شحيف���ة "�لر�ية �حلمر�ء"، 
وك�فح���ت يف �شبيل �نتف��ش���ة �جتم�عية �ش�ملة. 
وك�ن���ت يف �أو�خ���ر 1918 و�أو�ئ���ل 1919 م���ن 

موؤ�ش�شي �حلزب �ل�شيوعي يف �أمل�ني�. 
ول���روز� لوك�شمب���ورغ �لعدي���د م���ن �الجن����ز�ت 
�لفكرية يف جميع نو�حي �القت�ش�د و�ال�شر�كية 
�ب���رز  �لنق���دي حي���ث م���ن  وحرك���ة �لدي�لكتي���ك 

كت�ب�ته� .
�أوال �إ�شالح �إجتم�عي �أم ثورة 

ث�نيً� �ال�شر�ب �جلم�هريي . 
ث�لثً� ..م� هو �القت�ش�د �ل�شي��شي ..

ور�بعً� �القت�ش�د �ل�شلعي و�لعمل �مل�أجور 
خ�م�شً� م� �أ�شل �الأول من �أي�ر

و�ش�د�ش���ً� �لثورة �لرو�شية ع����م 1917 ن�شر ع�م 
1922

�ش�بعً� �لكني�شة و�ال�شر�كية ..
ث�منً� يف برن�مج �شب�رت�كو�ض 

ت��شعً� �لثورة و�حلزب و�أفول �لر�أ�شم�لية
وروز� لوك�شمب���ورغ �شهي���دة �لث���ورة �الأمل�ني���ة. 
فق���د ج���رى �غتي�له����، م���ع ك�رل ليبكنخ���ت، يوم 
15 ك�ن���ون �لث�ين 1919 يف مطل���ع �شنة 1919 
�أي بعد �شهرين م���ن �إعالن ليبكنخت للجمهورية 
�ال�شر�كي���ة �الأمل�نية �غتيلت معه من قبل جم�عة 
مييني���ة ع�شكري���ة متطرف���ة وبذل���ك ق�ش���ي عل���ى 
ثورتهم���� يف �مله���د وق�م���و� ب�لق�ء جثته���� بقن�ة 
نهر الندفري يف برلن حيث يوجد �الآن متث�ل له� 

قريب من مك�ن مقتله� يحمل �إ�شمه� �لك�مل.
تعترب روز� لوك�شمبورغ �حد �عالم �ال�شر�كية 
�لتحرري���ة و�ح���د �ه���م رم���وز �لي�ش����ر �الوربي 
و�المل����ين حي���ث تعلمن���� �ن �لت�شحي���ة من �جل 
حتقي���ق �حلري���ة للربوليت�ري���� �مر مل���ح ومهمة 
�لطليع���ة �حلزبي���ة ه���و توعي���ة �لطبق���ة �لع�ملة 
حتى تت�شلح ب�لنظري���ة �لثورية لتحقيق �لثورة 
�ال�شر�كي���ة ، حيث ت�شته���ر روز� مبقولته� �لتي 

�شوف �ختتم فيه� �ملق�ل :
"�ن �لن���وع �لوحي���د من �لقوة �لتي �شتقود �ىل 
�لن�ش���ر ه���و �لكف����ح �ليومي م���ن �ج���ل �لتنوير 

�ل�شي��شي"
ع��ش���ت �لث���ورة �ال�شر�كية �لعم�لي���ة / �خللود 

لروز� لوك�شمبورغ وك�رل ليبكنخت.

مئوية رحيل روزا لوكسمبورغ
مرت هذا العام  الذكرى املئوية 

االوىل لرحيل املناضلة الشيوعية 

روزا لوكسمبورغ ورفيقها كارل 

ليبكنخت يف يوم 15/كانون 

الثاين/1919 حيث سطرت روزا 

لوكسمبورغ يف تاريخها اروع 

املراحل النضالية يف تاريخ 

املاركسية والشيوعية االممية.

منارات


