روزا لكسمبورج
النظرية والممارسة
بقلم :سالً كامبٌل
حزب العمال االشتراكً البرٌطانً

وحدة الترجمة  -مركز الدراسات االشتراكٌة

 -1من هً روزا لكسمبورج؟
تعد روزا لكسمبورج واحد ًة من الشخصٌات المثٌرة للجدل ،بل ومن الشخصٌات التً أُسِ ٌا
ٌ
شخصٌة مسالمة
فهمها وتقدٌمها أٌضًا .فمن خبلل االستماع للنقاشات التقلٌدٌة قد نستنتج أنها
ٌ
رافضة للعنؾ ،فً الوقت نفسه الذي لُق َبت فٌه "روزا الدموٌة" ،وقد نستنتج أنها رمز نسوي
ً
بشكل خاص ،وقد ٌُس َتن َتج أٌضًا أنها معادٌة للٌنٌنٌة دافعت
مهتمة بتحرٌر النساء
لكنها لم تكن
ٍ
ٌ
عن اإلرهاب األحمر ،أو أنها مؤمنة بالحتمٌة التارٌخٌة وضعت كل ثقتها فً النشاط الذاتً
ٌ
ٌ
صلبة مُتفرِّ ؼة للعمل الثوري كانت أٌضًا إنسانة.
ثورٌة
للعمال ،وأنها
إن األمر الوحٌد الذي ٌتفق علٌه الجمٌع هو أن حٌوٌتها وطاقتها والتزامها بكل ما فعلته قد جعلوا
منها إلهامًا لآلخرٌن .فقد ح َّق َقت فً حٌاتها القصٌرة القاسٌة قدرً ا ؼٌر عادي ٍ من اإلنجازات أمام
ضبٌل ضعٌؾ.
كل اإلجحاؾ الذي واجهته كٌهودٌ ٍة بولندٌ ٍة وكامرأ ٍة وكصاحبة جس ٍد
ٍ
ً
اشتراكٌة ثورٌة كرَّ َست كل حٌاتها لتحقٌق التؽٌٌر الجذري ،وذلك منذ المراهقة
كانت لكسمبورج
فً بولندا فً ثمانٌنٌات القرن التاسع عشر وحتى مقتلها عن عمر السابعة واألربعٌن أثناء الثورة
األلمانٌة عام .9191
ً
ً
وخطٌبة ذات مكان ٍة عظٌمة ومُعلِّمة و ُم َن ِّظرة .وقد اشتبكت مع النضاالت
ناشطة
كانت لكسمبورج
الناشبة من حركة العمال المتنامٌة ،هذا إلى جانب تحلٌلها لهذه النضاالت .فقد كتبت العدٌد من
النصوص الربٌسٌة والتً تشمل "اإلضراب الشامل" و"إصبلح أم ثورة" ،تلك النصوص التً
طو َرت التراث الماركسً وفق الظروؾ الجدٌدة للقرن العشرٌن .كانت لكسمبورج ناقد ًة
َّ
ماركسٌة أصرَّ ت على مناقشة اإلستراتٌجٌة فً الحراك ولم تفترض قط صحة رأي ما ببساطة
لمجرد أن قابله أكبر س ًنا أو أرفع قدرً ا.
ناضلت لكسمبورج للدفاع عن تراث االشتراكٌة من أسفل ،ناظر ًة إلى النشاط الذاتً للعمال
كأساس لبلشتراكٌة ً
بدال من التطلُّع ببساطة للتمثٌل فً البرلمان .وأدركت قوة اإلضرابات
ٍ
الشاملة التً اندلعت فً روسٌا فً  ،9150ووصفت كٌؾ تجاوزت هذه اإلضرابات الحواجز
بٌن النضاالت السٌاسٌة واالقتصادٌة.
وقفت ،مع آخرٌن قبلبل ،ضد رهاب الحرب العالمٌة األولى فً الوقت الذي خضع فٌه أؼلب
االشتراكٌٌن فً ألمانٌا وفً أوطانهم فً أنحاء أوروبا للدعاوى القومٌة الداعمة للحرب .وقد
ُس ِج َنت أؼلب فترة الحرب ألممٌَّتها المبدبٌة ضد هذه المذبحة التً وضعت العامل فً مواجهة
العامل ،وقد وجدت لكسمبورج ً
أمبل وإلهامًا فً الثورة الروسٌة عام .9191
فً هذا الكتٌب ،أهدؾ إلى إزالة بعض الضباب المحٌط بروزا لكسمبورج إلعادتها إلى موقعها
كـ"روزا الحمراء" الثورٌة .وإن كان من الصعب إنصافها فً هذا المساحة البسٌطة للكتٌب،
لكننً آمل أن أُق ِّدم جانبًا عن هذه المرأة وأفكارها وحٌاتها المندمجة مع النضال من أجل تحرُّ ر
كل البشر.

ٌ
صبٌة ُمت َم ِّردة ثم ثائرة
-2
وُ لِدَت روزا لكسمبورج فً مارس عام  9719فً زاموسك ،وهً بلدةٌ كبٌرة ولكن متدنٌة
ٌ
دولة بولندٌة مُوحَّ دة؛ إذ كانت
زراعًٌا فً جنوب شرق بولندا .وفً ذلك الوقت لم ٌكن هناك
بولندا مُقسَّمة بٌن اإلمبراطورٌات الروسٌة واأللمانٌة والنمساوٌة ،وكانت زاموسك تحت حكم
ٌ
ثقافة ٌهودٌة مزدهرة ،إذ كان أكثر من ثلث السكان من
القٌصر  -دٌكتاتور روسٌا .وكانت لها
الٌهود ،لكن عابلة لكسمبورج كانت مندمجة بدرج ٍة عالٌة فً أسلوب الحٌاة البولندي .إذ كان
إلٌاش ،والد روزا ،تاجر أخشاب وكانت العابلة مٌسورة إلى حد متوسط ٌتخلَّله بعض العناء.
كانت روزا األصؽر س ًنا بٌن خمسة أبناء ،وفً طفولتها انتقلت األسرة إلى وارسو الواقعة أٌضًا
تحت حكم اإلمبراطورٌة الروسٌة .وقد كان هذا االنتقال جزبًٌا بنا ًء على رؼبة الوالد إلٌاش فً
حصول أبنابه على أفضل فرصة ممكنة فً التعلٌم .وسرعان ما عانت روزا مرضً ا ً
حادا فً
َّ
مفصل الفخذ ألزمها الفراش لسن ٍة كاملة ،ونتج عنه إعاقة دابمة الزمتها بعد ذلك .لكنها استؽلت
فترة مبلزمتها للفراش ً
جٌدا؛ فقد تعلَّ َمت القراءة والكتابة وبدأت فً كتابة أول رسابلها إلى
ً
والدٌها وأقاربها فً سن الخامسة مُص ِّم َمة على تلقً ردود رسمٌة ممن تراسلهم.
لم ٌكن من السهل للٌهود البولندٌٌن أن ٌتلقوا تعلٌمًا ً
جٌدا فً ظل الحكم اإلمبراطوري الروسً
لقلٌل من البولندٌٌن ؼٌر الٌهود بااللتحاق بأول مدرسة ثانوٌة
ِح
العنصري القمعً ،فقد ُسم َ
ٍ
بوارسو والتً كانت محجوز ًة ألبناء الموظفٌن العمومٌٌن الروس .وقد وُ ضِ َعت حدو ٌد صارمة
على عدد الٌهودٌات المسموح لهن بااللتحاق بالمدرسة الثانوٌة الثانٌة للبنات بوارسو والتً
ُ
جب َر الطبلب على التح ُّدث بالروسٌة فٌما ُمن َِعت اللؽة البولندٌة حتى
التحقت بها روزا .وقد أ ِ
ً
معارضة بٌن طبلب
خارج الفصول .وهذا النوع من صبػ كل شًء بالروسٌة ولّد فً المقابل
المدرسة وكانت لكسمبورج فً مقدمة صفوؾ هذه المعارضة .فقد تمرَّ دَ الطبلب ضد مُدَرِّ سٌهم
َّ
ت أخرى تجري فً المجتمع
ونظموا المظاهرات وكثٌرً ا ما حدث ذلك تضام ًنا مع نضاال ٍ
البولندي األوسع.
كانت هناك روابط بٌن طبلب المدارس والمنظمات الثورٌة العاملة فً وارسو التً تش َّكلت
اتصال بتلك
بشكل كبٌر من شباب المثقفٌن .وكانت روزا نفسها فً سن الخامسة عشر على
ٍ
ٍ
ً
تفوقها الدابم فً صفوفها الدراسٌة،
المجموعات ،فٌما كان نشاطها
ملحوظا .وعلى الرؼم من ُّ
حُ ِر َمت من القبلدة الذهبٌة للتفوُّ ق األكادٌمً بسبب سلوكها ال ُم َت َمرِّد تجاه السلطات .قبل أن ُتنهً
ً
عضوا فً حزب "برولٌتارٌا" وهو أول حزب
عامها المدرسً األخٌر كانت قد أصبحت
اشتراكً فً بولندا.
ٌ
ٌ
ثورٌة روسٌة ناضلت
مجموعة
كان حزب "برولٌتارٌا" ٌستوحً إلهامه من الناردونٌٌن؛ وهم
من أجل تحرٌر الفبلحٌن من األرستقراطٌة القٌصرٌة من خبلل القٌام بأعمال اإلرهاب
واالؼتٌاالت والتفجٌرات ،لكن المجموعة البولندٌة سعت إلى التحرُّ ك لما هو أبعد من األفعال
الفردٌة من خبلل بناء قاعدة جماهٌرٌة فً أوساط حركة العمال المتنامٌة فً المدن البولندٌة.
كانت بولندا فً ذلك الوقت أكثر تق ُّدمًا من روسٌا فً ما ٌخص الناحٌة الصناعٌة ،وٌرجع ذلك
إلى قرب بولندا من األسواق الؽربٌة من ناحٌة ،ومن ناحٌة أخرى إلى قلق قٌصر روسٌا من أن
تنمو طبقة عاملة صناعٌة بالقرب من قلب حكمه.

نجح حزب "برولٌتارٌا" فً تنظٌم سلسلة من اإلضرابات فً أنحاء الببلد ،شملت إضرابًا عامًا
بقمع هابل ،فقد اع ُت ِق َل العدٌد من أعضاء
فً ضواحً وارسو .قابلت السلطات هذه اإلضرابات
ٍ
الحزب خبلل العامٌن التالٌٌن و ُدمِّرت المنظمة فعلًٌا .وحٌنما بلؽت لكسمبورج عامها الخامس
عشر ،كان أربعة من قٌادات الحزب قد أُعدِموا شن ًقا وعل ًنا ،وكانت تلك هً المرة األولى التً
ٌُن َّفذ فٌها حكم اإلعدام عل ًنا منذ  22عامًا.
نجا عد ٌد قلٌ ٌل من خبلٌا المنظمة من هذا القمع ،وانضمَّت لكسمبورج إلحدى تلك الخبلٌا الناجٌة،
وقد كانت ،مثل آخرٌن من أبناء جٌلها ،م ِّ
ُتأثر ًة بالقمع الٌومً الذي تمارسه السلطة القٌصرٌة مما
ٌ
حرٌة سٌاسٌة حقٌقٌة فً اإلمبراطورٌة ،ولذلك لم ٌكن
دفعها لتبنً السٌاسة الثورٌة .لم تكن هناك
خٌار النشاط من أجل الدفاع عن الدٌمقراطٌة ٌمثل الدرب السهل فً الحٌاة.
شهدت السنوات القلٌلة التالٌة عودة نضاالت العمال والنشاط االشتراكً فً بولندا ،لكن ذلك
ُ
جب َرت لكسمبورج على اللجوء فً  9771لتج ُّنب االعتقال،
جلب مخاطر جدٌدة للنشطاء .وقد أ ِ
ً
وجهة لبلشتراكٌٌن البولندٌٌن ،حٌث هُرِّ بت عبر الحدود
واختارت السفر إلى سوٌسرا التً كانت
ً
ً
التحول
قش مُحمَّل على عرب ٍة صؽٌرة ،بعد أن أقنعت ق ّسا محلًٌا برؼبتها فً
ُّ
مختببة تحت ٍ
للمسٌحٌة وأنها م َّ
ُضطرة للهروب من عابلتها القاسٌة كً تح ِّقق ذلك.

 -3حرٌة بولندا
كانت روزا لكسمبورج قد قرأت بالفعل أعمال كارل ماركس وفردرٌك إنجلز منذ أتمت دراستها
المدرسٌة والتحقت بالجامعة فً زٌورخ ،وقد كان ذلك أمرً ا استثنابًٌا بالنسبة المرأة فً ذلك
الوقت ،ما م َّكنها من الدراسة الم َّ
ُكثفة لكل من النظرٌة الرأسمالٌة وناقدٌها .لكن منفاها لم ٌكن
ٌعنً انقطاعها عن الدراسة؛ ففً سوٌسرا الملٌبة بالمهاجرٌن السٌاسٌٌن ،قابلت لكسمبورج
بعض الرموز الربٌسة للسٌاسة الثورٌة الروسٌة والبولندٌة ،وال سٌما جورجً بلٌخانوؾ "أبو
الماركسٌة الروسٌة" ،كما قابلت لٌو جوجٌتشٌس الثوري اللٌتوانً المعروؾ كواح ٍد من أقدم
وأنشط االشتراكٌٌن فً فٌلنا ،وقد كانا فً عبلقة شخصٌة استمرت لعدة سنوات بعد ذلك،
وعبلقة سٌاسٌة استمرت طوال حٌاة لكسمبورج.
حافظت لكسمبورج على انخراطها الوثٌؾ فً السٌاسة البولندٌة خبلل الفترة التً قضتها فً
سوٌسرا ،مثلها فً ذلك مثل باقً المهاجرٌن .كما تنا َمت ثقتها ك ُم َن ِّظرة وكقابدة من خبلل
خوضها للنقاشات والمناظرات .فً عام َ 9712ج َم َع الٌسار البولندي المحطم شتاته ،لٌؤسِّس
ً
مستمدا ذلك من موج ٍة متصاعد ٍة من النضاالت العمالٌة ،لكن
الحزب االشتراكً البولندي
ً
خلٌطا مضطربًا من القومٌة البولندٌة والماركسٌة ،فٌما لم تكن لكسمبورج
برنامج الحزب كان
ورفاقها على استعدا ٍد للمساومة على أممٌتهم الثورٌة ،مجادلٌن بأن العمال الروس هم حلفاؤهم
ضد قٌصر روسٌا الذي ٌقمع الجمٌع.
طوره ماركس
كان هذا بمثابة
رفض لدعم كارل ماركس لبلستقبلل البولندي ،ذلك الموقؾ الذي َّ
ٍ
فً أربعٌنٌات القرن التاسع عشر وظ َّل مُصِ ًّرا علٌه حتى وفاته فً  .9771فً عصره ،لم تكن
طبقة عاملة روسٌة ٌمكن الحدٌث عنها ،وبالتالً كان االنقسام الربٌسً َّ
ٌ
ٌتمثل بٌن األمة
هناك
البولندٌة وقٌصر روسٌا .أما لكسمبورج فقد جادلت بأن الظروؾ قد تؽٌ ََّرت مع تطوُّ ر الرأسمالٌة
الصناعٌة فً روسٌا ،والتحالؾ اآلن أصبح ممك ًنا بٌن العمال البولندٌٌن والروس ضد الطبقتٌن
الحلٌفتٌن للقٌصرٌة ،وهما الرأسمالٌة البولندٌة والرأسمالٌة الروسٌة الضعٌفة.
بدور مركزيٍ فً إصدار جرٌدة اشتراكٌة ثورٌة جدٌدة،
اضطلعت لكسمبورج فً ٌولٌو 9711
ٍ
َّسها الشباب المنفٌون فً سوٌسرا بقٌادة لكسمبورج ورفاقها القدامى
هً "قضٌة العمال" ،التً أس َ
من حزب "برولٌتارٌا" .وكان توقٌت إصدار الجرٌدة مدروسً ا بعناٌة ،إذ كان أؼسطس 9711
هو الموعد المنتظر لعقد المؤتمر الثالث لبلشتراكٌة األممٌة ،وهو المؤتمر الذي ٌضم كل
األحزاب االشتراكٌة من جمٌع أنحاء العالم ،وفٌه ُتناقش السٌاسات واإلستراتٌجٌات والتكتٌكات
للحركة األممٌة .وكانوا ٌأملون أن ٌمنحهم إصدار جرٌدة "قضٌة العمال" الشرعٌة تمثٌلهم
كمجموع ٍة فً المؤتمر وكجز ٍء من الوفد البولندي ،ومن َثم ٌُمكنهم خوض الجدال ضد قومٌة
الحزب االشتراكً البولندي.
ً
مهمة للحركة البولندٌة ،فبولندا مُقسَّمة بٌن جٌرانها المتنازعٌن .لكن فً
كانت مسألة االستقبلل
الوقت الذي ٌنبؽً فٌه على االشتراكٌٌن أن ٌدعموا حق تقرٌر المصٌر ،جادلت روزا
لكسمبورج بأن الحزب االشتراكً البولندي كان ٌدعم "استعادة" بولندا من منظور رجعً.
وجادلت كذلك بأن التركٌز على دول ٍة بولندٌة مستقلة سٌعٌق النضال من أجل تحرٌر جمٌع الكتل
المضطهدة تحت حكم القٌصر .وقد حضرت لكسمبورج المؤتمر مُجاد ً
ِلة بأنه ٌنبؽً السماح لها
بتفوٌضها ُم َم ِّث ً
لة عن وجهة النظر تلك ،والتً ٌتبناها بعض االشتراكٌٌن البولندٌٌن وإن كانوا
أقلٌة .فً المقابل كان وفد الحزب االشتراكً البولندي ضد السماح لها بالحدٌث؛ لكنها وقفت
لعرض رأٌها على كل حال.

ٌصؾ أحد الحضور ذلك المشهد ،وهو القٌادي االشتراكً البلجٌكً إٌمٌل فان دٌرفٌلد قاببلً:
"كانت روزا؛ ذات الثبلثة وعشرٌن عامًا حٌنبذٍ ،ؼٌر معروفة إلى ح ٍّد ما إال لدى بعض الحلقات
ً
صعوبة هابلة فً التماسك أمامها ،وٌمكننً
االشتراكٌة فً ألمانٌا وبولندا ،وقد وجد معارضوها
ً
بحر من أعضاء الوفود معتلٌة أحد الكراسً لٌصبح صوتها
اآلن تذ ُّكرها وكٌؾ انطلقت وسط ٍ
ب صٌفً ٌخفً بمهارة مواطن ضعفها
أوضح للسامعٌن؛ صؽٌرة ،رقٌقة ،وأنٌقة فً ثو ٍ
ً
مدافعة عن قضٌتها بهذه الجاذبٌة فً عٌنٌها وهذه الكلمات النارٌة التً مكنتها من
الجسمانً،
االستحواذ والفوز على الؽالبٌة العظمى للمؤتمر".
لم تكن تلك الوفود صاحبة القرار لؤلسؾ ،وإنما كان القرار للجنة منفصلة صوَّ تت فً ما بعد
ً
رافضة أطروحة لكسمبورج بتسعة أصوات مقابل سبعة ،فٌما امتنع ثبلثة عن التصوٌتٌ .رجع
ذلك جزبًٌا إلى تأثٌر "بلٌخانوؾ" الذي لم ٌثق فً ما طرحه الشباب الجدد القادمون من سوٌسرا
 جوجٌتشٌس ولكسمبورج  -وأٌَّدَ فً المقابل الحزب االشتراكً البولندي.واصلَت البناء والنقاش داخل الحركة ،وفً  9718كانت قد تولَّت
ؼضبت لكسمبورج ،لكنها
َ
تحرٌر جرٌدة "قضٌة العمال" ،وأعلنت المجموعة نفسها باسم الحزب االشتراكً الدٌمقراطً
بالمملكة البولندٌة .وقبل حلول المؤتمر التالً لبلشتراكٌة األممٌة فً  ،9711لم ٌكن هناك أي
ً
نٌابة عن االشتراكٌٌن البولندٌٌن ،على الرؼم من تشوٌه
شك فً حقها فً الحضور والتح ُّدث
أعضاء الحزب االشتراكً البولندي لسمعتها ووصفها باألنثى الهستٌرٌة.
ش َّقت لكسمبورج طرٌقها إلى مقدمة صفوؾ االشتراكٌة البولندٌة وهً مازالت فً العشرٌنٌات
من عمرها حٌنبذ .فقد كانت القوة الموجهة والمُع َت َرؾ بها فً الحزب االشتراكً الدٌمقراطً
لمملكة بولندا ،وقد صنعت لنفسها اسمًا فً الحركة األممٌة .وصارت بذلك جاهز ًة للتحرُّ ك نحو
أهم مٌادٌن السٌاسة الثورٌة فً عصرها :ألمانٌا.
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تطورت متأخرً ا إذا ما قورنت بالرأسمالٌة األوروبٌة ،لكن فً الربع األخٌر من
كانت ألمانٌا قد َّ
ُّ
القرن التاسع عشر بدأت فً تعوٌض تأخرها ومنافسة فرنسا وبرٌطانٌا ،وكانت دٌنامٌكٌة
الرأسمالٌة تقوم بعملها ،تلك الدٌنامٌكٌة التً كتب عنها ماركس وإنجلز قبل خمسٌن عامًا فً
تحولَت حٌاة الناس من العمل فً األرض إلى التجمع فً جماعات للعمل فً
البٌان الشٌوعً .إذ َّ
ً
المصانع الكبرى والمدن المتنامٌة فً ألمانٌا .حٌنب ٍذ كان للشٌوعٌٌن أن ٌتح َّدثوا حقا عن الجماهٌر
كجمهورهم.
ب للطبقة العاملة .فالقوانٌن المعادٌة
كان الحزب االشتراكً الدٌمقراطً فً ألمانٌا أهم حز ٍ
لبلشتراكٌة التً وضعها بسمارك فً  9717كانت قد سقطت قبٌل عام  ،9715وبالتالً كان
االشتراكٌون فً ألمانٌا ،على خبلؾ روسٌا وبولندا ،قادرٌن على التنظٌم بانفتاح وشرعٌة
بالرؼم من بقاء بعض القٌود ،كأن ٌجلس أحد ضباط الشرطة على المنصة فً التجمعات العامة
للحزب االشتراكً الدٌمقراطً لٌتح َّقق من عدم مخالفة أي قانون ،األمر الذي كان ٌحدث ؼال ًبا.
استؽل الحزب االشتراكً الدٌمقراطً تلك الفرصة لٌضُخ مجهوده فً التجنٌد والدعاٌة
ً
عضوا،
االنتخابٌة .وبلؽت عضوٌة الحزب فً أواخر تسعٌنٌات القرن التاسع عشر الملٌون
وكان لدى الحزب  8.0ملٌون ناخبًا و 15جرٌد ًة ٌومٌة فً أنحاء الببلد إلى جانب العدٌد من
النقابات العمالٌة والتعاونٌات.
ُتزو ً
جة من صدٌق أحد أصدقابها ،وهو
وصلت لكسمبورج إلى برلٌن فً ماٌو  ،9717وكانت م َّ
جوستاؾ لوبٌك ،لتحصل على الجنسٌة األلمانٌة .وبرؼم كونها امرأ ًة شابة تتم َّتع بدرج ٍة استثنابٌة
ً
سهبل علٌها االندماج فً هذه العاصمة المثٌرة والمشحونة .وما إن
من الثقة بالنفس ،لم ٌكن
ً
رسالة إلى لٌو جوجٌتش تقول فٌها" :أشعر أنً وصلت هنا كؽرٌب ٍة تمامًا
وصلت حتى كتبت
ووحٌد ٍة ألؼزو برلٌن ،وبعد إلقابً نظرة علٌها أشعر بالقلق من قوتها الباردة والمبالتها تجاهً".
ً
طوٌبل ،فقد كان عام  9717عا ًما انتخاب ًٌّا ،ق َّدمت فٌه لكسمبورج
لم ٌدم هذا الشعور باالختبلؾ
خدماتها للحزب االشتراكً الدٌمقراطً كعضو ٍة بحمبلت مناطق بروسٌا الشرقٌة التً تتضمَّن
العدٌد من العمال المُتح ِّدثٌن بالبولندٌة .قُ ِب َل عرضها وانطلقت بالفعل فً جول ٍة من الندوات التً
ح َّق َقت نجاحً ا كبٌرً ا .وقد امتلكت وضوحً ا نظرًٌا تامًا وكانت تأخذ الجماهٌر على محمل الجد،
لٌس فقط عبر تحفٌزهم عاطفًٌا ،وإنما عبر تقدٌم الحجج الواضحة أٌضًا .وهكذا عادت
ً
حاملة سمعة بارزة.
لكسمبورج إلى برلٌن مستعٌد ًة ثقتها بنفسها
اكتسبت لكسمبورج أصدقاء سٌاسٌٌن مهمٌن فً الحزب االشتراكً الدٌمقراطً كان منهم كارل
ً
صدٌقة مُقرَّ ً
ً
بة لزوجته
ورٌثا لتراث ماركس وإنجلز .وقد أصبحت
كاوتسكً ،الذي كان ٌُع َت َبر
ُنخرطة فً الحزب منذ أٌام ما قبل عمله الشرعً ،والتً
لوٌز .كما تقاربت مع كبلرا زٌتكن ،الم ِ
كانت محرر ًة لجرٌدة المرأة االشتراكٌة "المساواة".
جدال مع أحد قٌادات
أشهر قلٌلة من وصولها ،كانت لكسمبورج بصدد الدخول فً
وخبلل
ٍ
ٍ
الحزب النظرٌة دفاعًا عن األطروحة المركزٌة لماركس ،والتً تقول بأن تحرٌر الطبقة العاملة
ٌجب أن ٌكون بفعل الطبقة العاملة نفسها.

 -5إصالح أم ثورة؟
ً
خاصة
مع أن الحزب االشتراكً الدٌمقراطً كان ٌُع َت َبر حزبًا ماركسًٌا ،نمى شر ٌخ فً الممارسة
بٌن أولبك الذٌن استمروا فً الجدال بأن تحقٌق االشتراكٌة ٌتطلَّب ثور ًة ،وأولبك ممن رأوا على
نحو متزاٌد إمكانٌة إصبلح الدولة القابمة من خبلل البرلمان ً
بدال من إسقاطها .وٌجدر هنا
ٍ
اإلشارة أن هؤالء "اإلصبلحٌٌن" كانوا ملتزمٌن فعلًٌا بإحداث تؽٌٌر جذري فً المجتمع وتحسٌن
معٌشة العمال ،على العكس من إصبلحًٌ األحزاب العمالٌة الحالٌة الذٌن ٌتقبَّلون فكرة أنه "ال
ٌوجد بدٌل" عن الخصخصة والهجوم على المكتسبات االجتماعٌة للعمال.
كان لذلك الحزب ُم َن ِّظرٌه الكبار ،كإدوارد برنشتٌن الذي َّ
مث َل أحد ال ُم َن ِّظرٌن األساسٌٌن للحزب
ً
"مراجعة" للماركسٌة الثورٌة عام  9711فً كتابه
االشتراكً الدٌمقراطً ،والذي أعد
"الشروط المسبقة لبلشتراكٌة ومهام االشتراكٌة الدٌمقراطٌة" والمعروؾ فً برٌطانٌا تحت
عنوان "االشتراكٌة التطورٌة" ،والذي أوضح فٌه أطروحته اإلصبلحٌة.
جٌل واحد مضى.
بدأ برنشتٌن بادعابه أن الرأسمالٌة قد تؽٌ ََّرت منذ عصر ماركس ،أي منذ
ٍ
وكلما تق َّدم الزمن بالرأسمالٌة ،كلما زاد استقرارها إذ تتكٌَّؾ أوضاعها .فاالحتكارات والنظام
االبتمانً ٌمكنهما تنظٌم الرأسمالٌة وتخلٌصها من الركود واألزمات التً عرَّ فها ماركس فً
بمرور
كبلسٌكٌته "رأس المال" .وبالتالً ،فً وجهة نظره ،تخؾ حدة تناقضات الرأسمالٌة
ِ
الوقت ،ال أن تتعمَّق .إذن فالرأسمالٌة ستستمر فً النمو ،ومهمة االشتراكٌٌن هً النضال من
ٌتحول نظام البلمساواة الرأسمالً إلى
أجل حص ٍة أكبر من الثروة لصالح العمال ،وبالتدرٌج
َّ
نظام مساوا ٍة اشتراكً.
ِ
أما روزا لكسمبورج ،فقد جادلت بالعكس من ذلك فً أحد أشهر أعمالها حتى اآلن وهو كتاب
ٌ
فترات من االستقرار ،مثلما كان فً ذلك الوقت منذ عام
"إصبلح أم ثورة" .فبٌنما قد تمر
 ،9711فإن وجود وحدات أكبر من رأس المال إلى جانب صعود السٌطرة العسكرٌة للقوى
ً
مزٌدا من التناقضات والصراعات داخل النظام ،وقد كتبت لكسمبورج" :بالنسبة له
الكبرى ٌعنً
(برنشتٌن) ،فإن األزمات هً ببساطة أعطال وارتباكات الماكٌنة االقتصادٌة ،وبإٌقاؾ هذه
االرتباكات ٌعتقد برنشتٌن أن الماكٌنة قد تعمل ً
جٌدا .لكن الحقٌقة هً أن تلك األزمات لٌست
ً
ُطور دونها االقتصاد الرأسمالً؛ أي أن
أعطاال بالمعنى التقلٌدي للكلمة .إنما هً "ارتباكات" ال ٌ َّ
األزمات هً ظاهرة عضوٌة ال ٌمكن فصلها عن االقتصاد الرأسمالً".
إن األزمة هً مرض الرأسمالٌة المزمن ،وذلك لكون الرأسمالٌة نظامًا مبن ًٌّا على المنافسة
والتوسُّع الذي ال هوادة فٌه ،وٌكون العمال والفقراء فً ظ ِّل هذا النظام هم من ٌضطرون لتحم ُِّل
تكلفة هذه األزمات عند حدوثها ،وبالتالً فإن هذا النظام ال ٌمكن تروٌضه بل ٌجب إسقاطه.
ً
احتماال اقتصادًٌا ،بل
رأى ماركس أن الرأسمالٌة تجعل من النضال من أجل االشتراكٌة
وضرورة ،فالوسابل البلزمة لتوفٌر مستوى البق من المعٌشة للجمٌع موجودة اآلن ،لكن
الرأسمالٌة لم تستطع تحقٌق ذلك حٌث إن الفوضى الرأسمالٌة ال تجلب التق ُّدم وإنما تجلب الدمار.
كما أن نمو الرأسمالٌة ٌعنً االستعمار وتدمٌر الثقافات وتنامً خطر الحرب ،إذن فاالشتراكٌة
لٌست فقط مجرد فكرة لطٌفة بل إنها ضرورة لئلنسانٌة.

تقتبس لكسمبورج كلمات برنشتٌن التً تنضح بالحسرة على هذه المقاربة العلمٌة" :لماذا ُت َق َّدم
االشتراكٌة كنتٌج ٍة لئلكراه االقتصادي؟ لماذا ٌُم َت َهن فهم اإلنسان إلرادته وشعوره بالعدالة؟"،
ً
قابلة" :إن التوزٌع فابق العدالة عند برنشتٌن إنما ٌتح َّقق بفضل اإلرادة
وتجٌب عن هذا السؤال
الحرة لئلنسان ،أي أن فعل إرادته ال ٌأتً من الضرورة االقتصادٌة ،بما أن اإلرادة نفسها مجرد
أداة ،بل ٌأتً من مفهوم العدالة لدى اإلنسان ،أي من فكرة العدالة لدى اإلنسانٌ .رجعنا ذلك
مباشر ًة إلى مبدأ العدالة ،إلى حصان الحرب العجوز الذى علٌه هدهد اإلصبلحٌون على مدى
عصور لعدم وجود وسٌلة نقل تارٌخٌة أكثر أمانة .إننا نعود إلى المأسوؾ علٌها "روسٌنانت"
التً امتطى صهوتها كل دون كٌشوتات التارٌخ وخبوا بها نحو اإلصبلح العظٌم لؤلرض،
عابدٌن دومًا وقد اسو َّدت منهم الوجوه".
إن ما تقصده لكسمبورج هنا هو أن اإلرادة قد وجدت دومًا منذ وجود سبارتاكوس وحتى
لتوزٌع
"مؤٌدي المساواة" (فً القرن السابع عشر) ،لكن لم توجد قبل اآلن اإلمكانٌة االقتصادٌة
ٍ
عادل للثروة .وفً حٌن جعل ماركس من االشتراكٌة علمًا ،فقد برنشتٌن إلعادتها مرة أخرى
ٍ
كهدؾٍ طوباوي مجرد.
كانت النقابات العمالٌة والتعاونٌات فً ذلك الوقت فً ألمانٌا ُتحسِّن من مستوى معٌشة الناس
العادٌٌن ،كما أن التوسع فً حق االقتراع سمح لمزٌ ٍد من العمال بالتمثٌل السٌاسً لتقدٌم قوانٌن
فً صالحهم .وبالنسبة لبرنشتٌن ،كان ذلك ٌعنً أن اإلصبلح التدرٌجً للرأسمالٌة ممكنٌ  ،فً
حٌن رأت لكسمبورج أن نضال النقابات العمالٌة والصراع من أجل اإلصبلحات أمرٌ حاس ٌم،
لكنه لٌس ً
حبل فً حد ذاته" :إن الشروط الموضوعٌة للمجتمع الرأسمالً ُتحوِّ ل الوظٌفتٌن
عمل "سٌزٌفً" ،ومع ذلك فبل ؼنى عنه .وكنتٌج ٍة لنشاط
نوع
ٍ
االقتصادٌتٌن للنقابات العمالٌة إلى ِ
أجر ٌوافق ظروؾ سوق العمل ،وكنتٌج ٍة
النقابة العمالٌةٌ ،نجح العامل فً الحصول لنفسه على ٍ
لنشاط النقابة العمالٌة ٌُطبَّق قانون الرأسمالً لؤلجر".
إذن فالنقابات العمالٌة ٌمكنها رفع األجور من خبلل إعادة التفاوض على شروط االستؽبلل وهذا
أمرٌ هام ،لكنه ال ٌقضً على االستؽبلل تمامًا .وٌُع َت َبر النضال من أجل اإلصبلحات ضرور ًة
للنضال من أجل القضاء على النظام ،فكما أشار االشتراكً الثوري البرٌطانً تونً كلٌؾ ،فقد
ت قوٌة للؽاٌة لكن القضاء على النظام أم ٌر آخر.
كون سٌزٌؾ عضبل ٍ
َّ
اعتقد برنشتٌن أن االشتراكٌٌن ٌمكنهم االعتماد على استخدام الدولة لتحقٌق التؽٌٌر ،وكأن الدولة
أدا ًة حٌادٌة ٌستخدمها أيٌّ من ٌكن فً الحكومة .وقد جادلت لكسمبورج بأن الدولة لٌست محاٌد ًة
وإنما طبقٌة ُت ِّ
مثل وتعمل لصالح الطبقة الحاكمة .سلَّ َطت الضو َء على طبٌعة الدولة واحتكارها
للعنؾ فً الفقرة التالٌة من مناظرتها إلٌمٌل فاندرفٌلد:
ؾ مواطنٌ حر على ٌد آخر
"ما هً الوظٌفة الفعلٌة للشرعٌة البرجوازٌة؟ إذا اخ ُتطِ َ
كفعل عنٌؾ
مكان مؽلق ؼٌر مرٌح لمدة ما ،فإن الجمٌع ٌفهم هذا الفعل
وحبسه فً
ٍ
ٍ
ً
ِب .ورؼم ذلك ،فإن جرت هذه العملٌة طبقا لهذا الكتاب المعروؾ بقانون العقوبات
ار ُتك َ
ٌتحول
وكان مكان الحبس فً هذه المسألة هو "السجن البروسً الملكً" ،فإن الفعل كله
َّ
إلى إجرا ٍء من إجراءات الشرعٌة السلمٌة.
ُ
شخص آخر ،على قتل أقرانه ،فإن هذا الفعل
ب
جب َر شخصٌ ما ،ضد رؼبته من جان ِ
ٍ
وإذا أ ِ
بوضوح هو عمل من أعمال العنؾ .أما إذا جرت نفس العملٌة تحت المسمى الخدمة
ٍ
ً
معتقدا أنه ٌتن َّفس الشرعٌة السلمٌة التامة.
العسكرٌة ،فإن المواطن الصالح ٌؽتر بذلك

وبالمثل ،إذا حُ ِر َم شخصٌ ما من ملكٌته أو مكتسباته خبل ًفا لرؼباته ،فبل شك أن ذلك
عنؾٌ  .لكن إذا جرت نفس العملٌة تحت مسمى فرض الضرابب ؼٌر المباشرة ،فإنها
حٌنبذ تعتبر ممارسة حقوق الشرعٌة.
بمعنى آخر ،فإن ما ٌُق َّدم لنا تحت مسمى شرعٌة برجوازٌة هو ال شًء سوى عنؾ
س كقاعد ٍة إلزامٌة منذ البداٌة .وبمجرد أن ُتقر أعمال العنؾ
الطبقة الحاكمة ،عنؾ ُكرِّ َ
الفردٌة بهذه الطرٌقة كقاعد ٍة إلزامٌة ،فإن هذه العملٌة ٌمكن أن تنعكس فً ذهن رجل
القانون البرجوازي (و فً ذهن االشتراكٌٌن االنتهازٌٌن بدرج ٍة مماثلة) ،لكنها لٌست كما
هً وإنما تنعكس بصور ٍة مقلوبة :أي أن النظام الشرعً ٌظهر كخلق مستقل من
"العدالة" المجردة ،وٌظهر عنؾ الدولة كمجرد نتٌج ٍة وكعقوب ٍة قانونٌ ٍة بسٌطة .أما فً
الواقع ،فالحقٌقة هً العكس تمامًا .الشرعٌة البرجوازٌة (العملٌة البرلمانٌة كعملٌة تطور)
هً فً حد ذاتها مجرد صٌؽة اجتماعٌة جزبٌة للعنؾ السٌاسً البرجوازي؛ أي أنه عنؾٌ
َن َب َ
ت من القاعدة االقتصادٌة".
للتحول الجذري للعالم .وبالمثل
إن القانون هو أدا ٌة للرأسمالٌة ،وال ٌمكن للقانون أن ٌكون أدا ًة
ُّ
فإن القانون ال ٌمنع العنؾ بل إن القانون ٌُبنى وٌبقى على العنؾ ،ومن الوهم أن تعتقد إمكانٌة
استخدام القانون لشرعنة الرأسمالٌة بشكل سلمً.
إذن فجدال لكسمبورج لبرنشتٌن لٌس لدفاعه عن اإلصبلحات ،فهذا هو العمل الٌومً األساسً
لبلشتراكٌٌن ،وإنما ٌرجع هذا الجدال إلى رؤٌة برنشتٌن لهذا الطرٌق السلمً التدرٌجً نحو
االشتراكٌة ومعارضته للمسار العنٌؾ للثورة ،وتوضح لكسمبورج ذلك حٌن تقول" :اإلصبلح
والثورة لٌسا منهجٌن للتطوُّ ر التارٌخً ٌمكن اختٌارهما بسرور من مابدة التارٌخ مثلما ٌختار
المرء طعاما ساخ ًنا أو ً
باردا".
تقول أٌضً ا:
"إن من المخالفة للتارٌخ أن ٌُق َّدم العمل من أجل اإلصبلحات كثور ٍة طوٌلة األمد ،وتقدٌم
الثورة كسلسل ٍة م َّ
فالتحول االجتماعً واإلصبلح التشرٌعً ال
ُكث َفة من اإلصبلحات؛
ُّ
ٌختلفان طب ًقا للمدة الزمنٌة لكلٌهما ،وإنما ٌختلفان طبقا لمحتوٌهما .وهذا ٌُفسِّر كٌؾ أن
هؤالء ،ممن ٌعلنون أنفسهم مؤٌدٌن ألسلوب اإلصبلح التشرٌعً ً
بدال من ،ومقابل،
انتزاع السلطة السٌاسٌة والثورة االجتماعٌة ،هم ال ٌختارون طرٌ ًقا أهدأ وأبطأ لنفس
الهدؾ ،وإنما ٌختارون هد ًفا مختل ًفا؛ فحٌنب ٍذ ٌصبح برنامجنا هو إصبلح الرأسمالٌة ولٌس
تحقٌق االشتراكٌة".
ٌضع برنشتٌن النضال من أجل اإلصبلحات فً مواجهة النضال من أجل الثورة ،فٌما تصر
لكسمبورج على وحدتهما ،فالنضال من أجل اإلصبلح هو الطرٌق نحو الثورة.
نجحت لكسمبورج فً كسب مؤتمر الحزب االشتراكً الدٌمقراطً على أطروحتها ،لٌلتزم
الحزب ببرنامج ماركسً ثوري .وترجع هذا النجاح بدرج ٍة كبٌرة لدعم كاوتسكً لما طرحته
ً
دفعة فً الحزب االشتراكً
لكسمبورج .ولقد َم َن َح نجاح كتاب "إصبلح أم ثورة" لكسمبورج
الدٌمقراطً حتى أنها كسبت خصومها ،ومنهم خصومها من بٌروقراطًٌ النقابات الذٌن كان قد

أساءهم تعبٌرها عن "عمل سٌزٌؾ" تعلٌ ًقا على العمل النقابً ،فقد رأوه تحدًٌا لموقفهم حٌث
ٌُسلِّط هذا التعبٌر الضوء على حدود النقابوٌة.
ت شاقة مع مختلؾ أقسام الحزب شاحذ ًة
أمضت لكسمبورج السنوات القلٌلة التالٌة فً مناظرا ٍ
َّ
مهاراتها فً النقاش .لكن ضمان التزام الحزب بالبرنامج الثوري الصحٌح لم ٌكن مُؤك ًدا؛ فعملٌا
كان الحزب ٌتجه نحو إستراتٌجٌ ٍة إصبلحٌة.

 -6متعة السجال
لمعت روزا لكسمبورج فً السجاالت الحٌة ،ولم تكن تتراجع قط إذا أحسَّت بأهمٌة النقاش .فً
عام  9711هاجمت هٌبة تحرٌر جرٌدة الحزب الربٌسٌة "إلى األمام" والذي أحسَّت بضعؾ
عزٌمتها وإخفاقها فً تبنً ً
خطا ثور ًٌّا واضحً ا .وقد كتبت فً الصحٌفة األصؽر للحزب "أهل
لٌبزٌج"" :هناك نوعان من الكابنات الحٌة؛ أولبك ممن لدٌهم عمود فقري وبالتالً ٌمشون
وأحٌا ًنا ٌجرون ،وآخرون ال فقارٌون ممن ٌزحفون أو ٌعلقون".
ب لها
فً ٌولٌو  ،9158حُ ِك َم على لكسمبورج بالسجن ثبلثة أشهر إلهانتها القٌصر ،ففً خطا ٍ
أثناء الحملة االنتخابٌة لعام  9151قالت عنه" :أي شخص ٌتح َّدث عن الحٌاة الجٌدة واآلمنة
للعمال األلمان هو شخصٌ ال ٌعلم أي شًء عن الحقٌقة" .وقد أُطل َِق سراحها مبكرً ا كجز ٍء من
العفو العام على خلفٌة وفاة ملك ساكسونٌا ،األمر الذي أؼضب لكسمبورج بشدة.
حٌن كانت لكسمبورج فً السجن فً تسفٌكاو ،كتبت إلى كارل كاوتسكً ُتشجِّ عه على مواصلة
معاركهم داخل الحزب بعدما نجحا فً تمرٌر بند مناهض فً مؤتمر األممٌة فً أمستردام.
كتبت:
"إذن فأنت لدٌك معارك أخرى لتخوضها ،وهذا ما ٌسعدنً ً
جدا ألنه ٌُوضِّح أن هؤالء
الناس الصؽار ٌشعرون بقسوة الصدمة التً س َّب َبها لهم نصرنا فً أمستردام ...وبالتالً
ٌزعجنً قولك بأنك تؽبطنً على وجودي فً الزنزانة! وال شك عندي حول أنك س ُتس ِّدد
ً
ضربة جٌدة على ما ٌسمونه رؤوسهم ،لكنك ٌجب أن تفعل ذلك باستمتاع
لخصومنا
وبهجة ،ولٌس كعب ٍء زابد ألن الجمهور ٌشعر دابمًا بمزاج المقاتلٌن ،وإذا استمتعت
ً
ً
أفضلٌة معنوٌة .وأنا أكتب لك كل هذا
نؽمة أزهى للجدال وٌمنحك
بالقتال ،فهذا ٌضفً
ً
تحفٌزا لك وإنما لجعلك تشعر بمتعة السجال".
لٌس
جدال مع الثوري الروسً لٌنٌن حول التنظٌم
فً نفس الفترة ،اشتبكت لكسمبورج فً
ٍ
والدٌمقراطٌة الحزبٌة .وفً  9152أصدر لٌنٌن كراسه الشهٌر "ما العمل؟" ،وفٌه جادل لٌنٌن
بأن على االشتراكٌٌن فً روسٌا أن ٌزٌدوا من عزٌمتهم ،فبٌنما كانت الجماهٌر الروسٌة ُت ِّ
نظم
اإلضرابات والمظاهرات ،كان الٌسار ٌتذٌَّل الجماهٌر ببساطة من خبلل الحدٌث فقط عن
ً
وبدال من ذلك ٌجب على االشتراكٌٌن أن ٌكونوا شدٌدي التنظٌم
المطالب االقتصادٌة الفورٌة.
والتسٌٌس ،وعلٌهم دراسة النظرٌة االشتراكٌة ونقل تلك األفكار إلى داخل الحركة العمالٌة.
الحزب ٌجب أن ٌتألَّؾ أساسً ا من الثورٌٌن المحترفٌن العاملٌن تحت توجٌه القٌادة ومسؤولٌن
أمامها .كما ٌجب أن تصدر جرٌدة الحزب مركزًٌا لتحمل النقاشات المطروحة للتطبٌق على
الحركة.
انقسام فً الحركة االشتراكٌة الروسٌة فً  9151بٌن الببلشفة ،الذٌن
َّب ما طرحه لٌنٌن فً
تسب َ
ٍ
تز َّع َمهم لٌنٌن ،والمناشفة الذٌن أرادوا بنا ًء حزبًٌا أوسع وأكثر مرونة .وفً ظل الظروؾ ؼٌر
القانونٌة التً واجهها االشتراكٌون فً روسٌا ،جادل لٌنٌن بأن التنظٌم الواسع الذي ٌقترحه
ً
فضبل عن جعله الحزب متاحً ا للجماهٌر ،فإنه سٌجعل الثورٌٌن أكثر إتاحة وتعرضً ا
المناشفة،
ِّ
ً
لقبضة الشرطة .وبعد هذا االنقسام ،كتب لٌنٌن كتٌب "خطوة لؤلمام وخطوتان للخلؾ" مُؤكدا فٌه
على ضرورة التنظٌم المركزي.

تفاعلت لكسمبورج مع ما طرحه لٌنٌن فً مقاالتها بالجرٌدة الروسٌة "إٌسكرا" (وتعنً
"الشرارة" باللؽة العربٌة) والجرٌدة النظرٌة األلمانٌة "نٌو زاٌت" (العصر الجدٌد) فً عام
 .9158وقد ات َف َقت مع لٌنٌن فً أهمٌة الحزب المركزي المنضبط فً طلٌعة حركة الطبقة
ُفرطة فً طرح لٌنٌن .بالنسبة للكسمبورج ،كانت طاقة وإبداع
العاملة ،لكنها رأت ان المركزٌة م ِ
ِّ
ُ
الحركة الحٌة هً ما دفع الحركة نفسها لؤلمام .أما مركزٌة لٌنٌن الفابقة فهً تمثل خطرً ا ،إذ
تقوم المركزٌة بدفن هذه الطاقة تحت االنضباط المُقٌِّد للحزب .وقد أوضحت ذلك فً قولها" :إن
ٌ
ٌ
ٌ
ثورٌة أصٌلة أكبر أثرً ا وأجدر باالهتمام تارٌخًٌا من عصمة
عمالٌة
حركة
األخطاء التً ترتكبها
أفضل لجنة مركزٌة".
ً
جداال مع لٌنٌن فقط ،فقد كانت لكسمبورج ُتوجِّ ه تعلٌقاتها لقٌادة الحزب االشتراكً
لم ٌكن ذلك
الدٌمقراطً أٌضً ا ،أولبك الذٌن كانوا ٌقاومون اأي أفكار أو أفعال تأتً من الحركة.
ض ُِّخ َمت الخبلفات بٌن لكسمبورج ولٌنٌن ،فكان ك ٌّل منهما ٌحترم اآلخر للؽاٌة واتفقا على
أساسٌات السٌاسة الثورٌة .وقد رجع جز ٌء من خبلفهما حول التنظٌم إلى الظروؾ المختلفة فً
ألمانٌا وروسٌا ،ففً ألمانٌا كان مستوى النضال أقل نسبًٌا لكن التنظٌم كان قوًٌا ،بٌنما فً روسٌا
ٌ
موجات عاتٌة من اإلضرابات لكن ندر وجود أي تنظٌم على اإلطبلق .وقد كانت
كانت هناك
لكسمبورج نفسها معتاد ًة على التنظٌم المركزي ،فقد كان ذلك األسلوب التنظٌمً للحزب
االشتراكً الدٌمقراطً للمملكة البولندٌة (والذي كانت لكسمبورج ُم َن ِّظ َرته الربٌسٌة حتى نهاٌة
حٌاتها) .وذلك فً ظروؾ البلشرعٌة مثلما كان الحال فً روسٌا.
ً
المعة فً السجال ،فلٌنٌن كان ٌعٌشه وٌتن َّفسه .ففً الفترة بٌن 9152
إذا كانت لكسمبورج
َّ
ضخ َم من أهمٌة بعض
و 9158شنَّ لٌنٌن جداالته فً الحركة الروسٌة و"لوى العصً" (أي أنه
النقاط من أجل إقناع رفاقه باإلستراتٌجٌة الجدٌدة) بقدر ما هو ضروري لٌعٌد الحركة لمسارها
عام واحد ،اندلعت ثورةٌ فً روسٌا وفتح لٌنٌن الحزب لمزٌ ٍد من العضوٌة مُؽٌِّرً ا
الصحٌح .وبعد ٍ
هٌكلته .لكن الطبٌعة المركزٌة للمنظمة ظلَّت كما هً ،وأثبتت عظٌم قٌمتها فً النضاالت
البلحقة.
تم َّك َنت مجموعة الثورٌٌن المخضرمٌن الذٌن نشأوا مع لٌنٌن خبلل العقد التالً من القٌادة
التكتٌكٌة الحاسمة خبلل الثورة الروسٌة فً عام  9191بشكل لم ٌستطع الحزب الشٌوعً
األلمانً لروزا لكسمبورج ،الذي نشأ فقط فً خضم ثورة  ،9197الوصول إلٌه.
رؼم ذلك ،كان النقاش بٌن لٌنٌن ولكسمبورج ذا قٌم ٍة كبٌرة .فقد سلَّ َط الضو َء على حقٌق ٍة ال
ٌمكن المبالؽة فً تقدٌرها ،وهً أن الطبقة العاملة نفسها ،ولٌس الحزب الثوري ،هً من تقوم
بالثورة .وقد أخطأت لكسمبورج فً مبالؽتها فً تقدٌر قدرة الحركة بنفسها على إنتاج القٌادة
عام واحد
البلزمة التً تتق َّدم الثورة .وستعود مسألة العبلقة بٌن الحزب والطبقة للظهور خبلل ٍ
عندما احتل النضال العفوي للجماهٌر وضعً ا مركزًٌا على مسرح األحداث.
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ظ َّل المنطق السابد لفتر ٍة طوٌلة فً الحركة االشتراكٌة أن روسٌا المتأخرة اقتصادًٌا وسٌاسًٌا
وحولَت كل أوروبا
ستكون فً مؤخرة مركب الثورة ،لكن أحداث عام  9150ؼٌ ََّرت ذلك
َّ
عملًٌا.
فً ٌناٌر  ،9150انطلقت مظاهرةٌ سلمٌة فً سان بطرسبورج ،عاصمة اإلمبراطورٌة الروسٌة،
بقٌادة قسٌّ هو األب جابون .توجَّ ه نحو  985ألؾ متظاهر نحو قصر الشتاء لتسلٌم عرٌضة
عام سريٍّ ونزٌه .أما باقً المطالب
للقٌصر ٌطالبون فٌها بجمعٌ ٍة تأسٌسٌة مُن َت َخ َبة
باقتراع ٍ
ٍ
فكانت بخصوص التعلٌم العام المجانً وحرٌة الصحافة والتعبٌر ،عبلوة على المطالبة بفرض
ضرابب تصاعدٌة وٌوم عمل من ثمان ساعات فقط .فً المقابل ،أُم َِرت قوات القٌصر بإطبلق
ؾ "األحد الدامً".
النار على المظاهرة لتقتل المبات فً ما ع ُِر َ
كانت هذه المذبحة إٌذا ًنا فورًٌا بفتر ٍة جدٌد ٍة من النضال فً روسٌا من إضرابات وانتفاضات
للفبلحٌن ،مبشر ًة ببدء الثورة الروسٌة األولى .وظنَّ أؼلب الماركسٌٌن أن هذه هً ثورة روسٌا
البرجوازٌة الدٌمقراطٌة المتأخرة على ؼرار ما حدث فً فرنسا عندما قامت الجمهورٌة
الفرنسٌة فً  .9171أما لكسمبورج ،فقد جادلت بأن األمر أكبر من ذلك ،وفً مقالها "الثورة
الروسٌة" فً ٌ 27ناٌر  9150كتبت" :إن من الخطأ التام أن نرى فً ما ٌحدث فً الثورة
زمن بعٌ ٍد من
الروسٌة ببساطة على أنه تكرا ٌر لما جرى تارٌخًٌا فً فرنسا وألمانٌا منذ
ٍ
ً
تحدٌدا إلى الفترة الزمنٌة
دٌمقراطٌة اجتماعٌة ؼرب أوروبٌة" .وٌرجع رأي لكسمبورج
ً
المنقضٌة وللطبٌعة الطبقٌة المُح َّددة لروسٌا مما ٌجعل من هذه الثورة عملٌة جدٌد ًة مُتفرِّ دة.
إن الثورة الفرنسٌة فً عام  9171قادتها البرجوازٌة الصؽٌرة اللٌبرالٌة ،وهً الشرٌحة ال ُم َث َّقفة
من الطبقة الرأسمالٌة الجدٌدة ،وقد نجحوا فً توحٌد الرأسمالٌٌن والعمال والفبلحٌن .أما الثورة
الروسٌة فً  ،9150فقد كانت شدٌدة االختبلؾ ،إذ قاد هذه الثورة الدٌمقراطٌة العمال
و ُم َث َّقفوهم ،وهم االشتراكٌون الدٌمقراطٌون (الماركسٌون) .وقد كتبت لكسمبورج فً ذلك:
"تملك الثورة الروسٌة الطابع الطبقً البرولٌتاري المعلن األبرز بٌن كل الثورات حتى اآلن".
انتشرت الثورة بعد أسبوعٌن من ٌوم األحد الدامً فً كل مدن اإلمبراطورٌة الروسٌة من بولندا
إلى أوكرانٌا إلى دول البلطٌق .ونادت لكسمبورج بضرورة الحفاظ على الحالة الثورٌة على
الدوام وقد كانت القٌادة هً العامل الحاسم ،فمن كان له القدرة على استنهاض ِه َمم وتعلٌم
وتشجٌع الطبقة لتعمٌق النضال أكثر؟ وبالنسبة للكسمبورج كانت اإلجابة واضحةٌ" :مكن إنجاز
هذه المهمة فً روسٌا فقط من خبلل االشتراكٌة الدٌمقراطٌة ،تلك التً تسمو فوق ك ِّل لحظة
نضالٌة مُح َّددة ،إذ لها هدؾٌ نهابًٌّ ٌتجاوز كل اللحظات االستثنابٌة ،ولهذا السبب ال ترى
ً
نهاٌة للعالم فً النجاح الفوري أو اإلخفاق الفوري للحظ ٍة بعٌنها ،كما
االشتراكٌة الدٌمقراطٌة
أنها تهدؾ لصالح الطبقة العاملة فبل تنظر للطبقة العاملة كوسٌل ٍة تؤدي لتحقٌق الحرٌة السٌاسٌة،
بل تنظر ً
بدال من ذلك للحرٌة السٌاسٌة كوسٌل ٍة تؤدي لتحرٌر الطبقة العاملة".
التطور بالفعل باألسلوب الذي ت َّم َنته لكسمبورج ،فقد اتسمت اإلضرابات
بدأت الثورة فً
ُّ
بالجماهٌرٌة بعد أن شارك بها آالؾ العمال متسابلٌن حول من ٌدٌر المجتمع .وكذلك انتشرت
ت اقتصادٌة حول األجور وظروؾ العمل ،األمر
وتحولَت إلى إضرابا ٍ
اإلضرابات السٌاسٌة
َّ
ت سٌاسٌة أكبر.
الذي صبَّ بدوره فً إضرابا ٍ

وبذلك لم تعد روسٌا فً مؤخرة الحركة ،وإنما فً مقدمة النشاط العمالً .وفً دٌسمبر ،9150
ً
بشكل مباشر .وما أن
هاربة إلى بولندا الثورٌة لتشهد النضال الثوري
انتقلت روزا لكسمبورج
ٍ
َّ
بلؽت وارسو حتى بدأت العمل على الفور ،إذ كافحت إلصدار الصحؾ لتتدخل فً النضال
و ُتوجِّ هه .وقد تح َّققت بعض اإلصبلحات فً الخرٌؾ بما فً ذلك التنازل الذي ق َّدمه القٌصر
اقتراع محدود .وفً دٌسمبر ،بلؽت الثورة ذروتها بانتفاض ٍة
بتأسٌس برلمان (مجلس الدوما) فً
ٍ
َ
عمالٌة استمرت ثمانٌة أٌام فً موسكو ،لكن االنتفاضة قد ع ُِزلت وؼلبتها قوات القٌصر
فتراجعت الموجة الثورٌة.
سجن لمدة أربعة
فً خبلل ثبلثة أشهر بعد وصولها وارسو ،أُلق ًَِ القبض على لكسمبورج ل ُت َ
أشهر ،وقد ُن ِف ٌَت بعد إطبلق سراحها لتذهب إلى فنلندا حٌث عزمت على تحلٌل العام األكثر
إثار ًة فً حٌاتها.
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ألهمت أحداث روسٌا عمال ألمانٌا خوض معاركهم ،وخبلل السنوات من  9155وحتى ،9158
ً
ت فً ألمانٌا .وفً  9150وحدها شارك
ت واعتصاما ٍ
عامبل فً إضرابا ٍ
شارك 811,091
ً
عام فً الفترة من  9787حتى .9191
 051,118عامبل فً اإلضرابات بمُع َّدل ٌفوق أيَّ ٍ
فً ٌناٌر  ،9150دخل عمال مناجم الفحم فً منطقة الرور الصناعٌة إضرابًا بشأن ظروؾ
ً
منتقبل من العمال
عملهم المُروِّ عة ،لكن هذا اإلضراب كان مختل ًفا؛ إذ انتشر كالنار فً الهشٌم
المنظمٌن إلى ؼٌرهم من العمال ؼٌر المنظمٌن مُتج ِّنبًا محاوالت القٌادات العمالٌة لتقٌٌده داخل
حدود معٌنة .وقد انفض اإلضراب بعد شهر ،لكنه خلَّؾ وراءه مطلبًا سٌاسًٌا مهمًا لجعل
َّ
تتدخل فً تحسٌن ظروؾ العمل .وهكذا انتقل اإلضراب من مطالب اقتصادٌة
السلطات المحلٌة
مُوجَّ هة إلى أرباب العمل إلى مطالب سٌاسٌة مُوجَّ هة للممثلٌن البرلمانٌٌن ،بل أكثر من ذلك فقد
كانت قٌادة هذا اإلضراب من العمال أنفسهم وبالرؼم من قٌاداتهم  -أي أن المرارة العفوٌة كانت
هً القوة المحركة .وكما قالت لكسمبورج ،كان أمام الحزب والنقابات إما "وضع نفسها فً
مقدمة الطوفان وإما االنجراؾ جانبًا بفعل الطوفان نفسه".
كانت الفجوة تتسع بٌن الجانبٌن؛ األول هو بٌروقراطٌة النقابات العمالٌة اإلصبلحٌة التً
أزعجها تكلفة كل تلك اإلضرابات وما إذا كان ممك ًنا التحكم فٌها ،والجانب الثانً ،والمُؤلَّؾ من
بشكل متزاٌد التباع سٌاسات رادٌكالٌة .وفً الوقت نفسه ،مال
أعضاء تلك النقابات فكان ٌتطلَّع
ٍ
الحزب االشتراكً الدٌمقراطً إلى فصل النضال إلى ركٌزتٌن ،األولى النقابات (أي الصراع
ٌسع الحزب لقٌادة
االقتصادي) ،والثانٌة متمثلة بالحزب (أي الصراع السٌاسً) ،وبالتالً لم
َ
العمال المضربٌن .وهذا المنهج اإلصبلحً فً فصل السٌاسً عن االقتصادي ٌستمر فً وجوده
إلى ٌومنا هذا وٌتجلَّى على سبٌل المثال فً قٌادات حزب العمال البرٌطانً المتعاقبة الرافضة
لدعم اإلضرابات خو ًفا من اإلضرار بقدراتها االنتخابٌة.
كتبت لكسمبورج كتٌبًا فً عام  9151بعنوان "اإلضراب الجماهٌري والحزب السٌاسً
والنقابات العمالٌة" لفتح النقاش داخل الحزب االشتراكً الدٌمقراطً حول دروس ثورة روسٌا
 .9150وصفت فٌه تأثٌر الحركة فً روسٌا على النحو التالً" :للمرة األولى توقظ الثورة
الروسٌة الحس والوعً الطبقً فً مبلٌٌن ومبلٌٌن وكأنها صدمة كهربٌة .الجماهٌر العمالٌة قد
أدركت فجأة وبحدة مدى رداءة وضعهم االجتماعً واالقتصادي الذي تح َّملَته تلك الجماهٌر
بصبر لعقو ٍد فً أؼبلل الرأسمالٌة ،عند ذلك بدأت عفوًٌا فً زلزلة ومقاومة هذه األؼبلل".
ٍ
ً
رؤٌة أساسٌة للثورة فً عصر الجماهٌر ،األمر الذي لم ٌشهده ماركس
ٌُق ِّدم تحلٌل لكسمبورج
قبل ذلك بخمسٌن عامًا ،وإنما أشار إلٌه فً البٌان الشٌوعً .وقد فهمت لكسمبورج وطرحت
ً
ً
نظرٌة لحركة العامل العصري" :إن اإلضراب الجماهٌري هو التكوٌن األول والطبٌعً
صٌؽة
نضال ثوري كبٌر للبرولٌتارٌا" .وقد تجلَّى ذلك عدة مرات منذ ذلك الحٌن  -فً
والعفوي لكل
ٍ
روسٌا عام  ،9191وألمانٌا فً فترة  ،9121-9197وإٌطالٌا عام  ،9125والمجر عام ،9101
وفرنسا عام  9111ومرة أخرى عام  ،9117وإٌران بٌن عامً  ،9111-9117وبولندا عام
 ،9175ومصر عام .2599
عارضت لكسمبورج منهج "المحورٌن السٌاسً واالقتصادي" لقادة حزبها والنقابات العمالٌة
على النحو التالً:

"لكن الحركة فً مجملها ال تمضً فً اتجا ٍه واحد ،من النضال االقتصادي إلى النضال
السٌاسً ،وإنما تمضً فً االتجاه معاكس أٌضًا .فإن كل بداٌ ٍة جدٌد ٍة وكل نصر جدٌد
دفع للنضال االقتصادي ،وبعد كل موج ٍة ؼاضب ٍة من
للنضال السٌاسً
َّ
ٌتحول إلى قو ِة ٍ
الفعل السٌاسً تبقى رواسب خصبة تنمو منها ألؾ نبتة من النضال االقتصادي.
مركز سٌاسً إلى آخر،
باختصار ،فإن النضال االقتصادي هو جهاز اإلرسال من
ٍ
والنضال السٌاسً هو السماد الدوري لتربة النضال االقتصادي .والسبب والنتٌجة هنا
ٌستمران فً تبادل المواقع .وهكذا فإن العاملٌن االقتصادي والسٌاسً فً فترة اإلضراب
الجماهٌري ٌُش ِّكبلن ببساطة الجانبٌن المتداخلٌن للنضال الطبقً البرولٌتاري؛ فهما لٌسا
منفصلٌن ومتنافٌٌن ومبعدٌن كما ٌق ِّدمها التخطٌط النظري".
إذا نظرنا للثورة المصرٌة البادبة فً ٌناٌر  ،2599فإن التظاهرات الجماهٌرٌة التً اندلعت فً
القاهرة لم تأت من فراغ ،بل كانت ذروة عق ٍد كامل من النضاالت السٌاسٌة واالقتصادٌة معًا.
النضاالت السٌاسٌة من أجل الحقوق الدٌمقراطٌة وضد اإلمبرٌالٌة تضافرت مع ضؽوط األزمة
االقتصادٌة العالمٌة لتخلق حرا ًكا جماهٌرًٌا .لكن اإلطاحة بالدٌكتاتور حسنً مبارك لم تتم إال
بعد أن َّ
عز َز اإلضراب العام فً مصر كلها من قوة متظاهري مٌدان التحرٌر لٌُد ِّشن تؽٌٌرً ا
جذرًٌا لمصر.
ً
بأمر
ثورٌة ،لٌس
سعت لكسمبورج إلبراز كٌؾ أن اإلضرابات الجماهٌرٌة ٌمكن أن تصبح
ِ
ب ما وإنما من خبلل الؽرٌزة الثورٌة للطبقة نفسها ،ومهمة الحزب هً توجٌه بوصلة هذه
حز ٍ
النضاالت.
بات الحزب االشتراكً الدٌمقراطً فً خطر من اإلخفاق فً هذا االختبار .وفً مؤتمر جٌنا فً
صو َ
ت مُح َّددة للؽاٌة،
ت الحزب لدعم اإلضرابات الجماهٌرٌة فقط فً حاال ٍ
سبتمبر ،9150
َّ
عندما ٌكون بإمكان الحزب استخدام تلك اإلضرابات فً الدفاع عن القوى التً اكتسبها من
خبلل إستراتٌجٌته االنتخابٌة.
عام من ذلك ،قال إدوارد دٌفٌد ،القٌادي المنتمً لتٌار "المراجعة" داخل الحزب االشتراكً
بعد ٍ
ب
الدٌمقراطً" :انتهى االزدهار القصٌر للثورٌة الجدٌدة .الحزب سٌكرِّ س نفسه مُج َّد ًدا وعلى قل ٍ
واحد لبلستؽبلل اإلٌجابً لقوته البرلمانٌة وتوسٌعها" .بالنسبة للمراجعٌن ،كان اإلضراب
ً
ومضة ؼٌر مُوجَّ هة ٌتمنون لو أنها اختفت سرٌعًا لتعود األمور إلى طبٌعتها .أما
الجماهٌري
تعبٌرً
ا تلقابًٌا عن وعً الطبقة العاملة الجماهٌرٌة وسٌاسة أساسٌة
بالنسبة للكسمبورج ،فقد كان
لبلشتراكٌٌن الدٌمقراطٌٌن.
ع ُِر َفت الفترة الباقٌة من حٌاة لكسمبورج بإٌمانها المُطلَق بإمكانٌة التحرُّ ر الذاتً للعمال .إن
فهمها العمٌق للمد والجزر فً النضال العمالً والمُوضَّح فً كتابها "اإلضراب الجماهٌري"
ٌجعلها إحدى أهم المساهمٌن فً النظرٌة الماركسٌة فً القرن العشرٌن.
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فً أواخر القرن التاسع عشر ،قامت القوى األوروبٌة ،المُت َم ِّثلة فً برٌطانٌا وفرنسا وإٌطالٌا
وبلجٌكا وألمانٌا والبرتؽال ،بانتزاع بعض المناطق لحكمها واستؽبللها ،فً ما عرؾ بالتدافع
على أفرٌقٌا .كان هذا الزحؾ الخبٌث ٌعنً إخضاع المبلٌٌن من البشر وتزاٌد التوترات بٌن
اإلمبراطورٌات األوروبٌة.
توحَّ دت الدولة األلمانٌة فقط فً  ،9719وكان القٌصر ٌمتلك ً
عددا صؽٌرً ا نسبًٌا من األقالٌم فً
ً
أفرٌقٌا .لكن المنافسة بٌن القوى الصناعٌة كانت تعنً أن الطبقة الحاكمة كانت مُتحمِّسة لزرع
الحس القومً .فقد برزت عشرات من المنظمات القومٌة مثل رابطة البحرٌة ورابطة عموم
ً
مجتمعة
األلمان ،وقد احتوى بعضها على عضوٌات جماهٌرٌة ،وٌمكن القول أن تلك المنظمات
ً
عضوا.
اشتملت على  9.0ملٌون
كان المستشار بٌرنارد فون بولوؾ ربٌسًا للحكومة من عام  9155حتى  9151إمبرٌالًٌا ،مُعلِ ًنا
وراؼبًا فً تدعٌم وتوسٌع اإلمبراطورٌة األلمانٌة ،لكن ذلك األمر كان مُه ِّد ًدا بتمرُّ ٍد شعبً فً
ٌ
سنوات عدة من
جنوب ؼرب أفرٌقٌا األلمانٌة فً عام  ،9158وقد تبعت تلك الفترة
االضطراب .وفً الراٌخستاج (البرلمان األلمانً) ،انضم حزب الوسط التقلٌدي ألحزاب
المعارضة ،بما فٌها الحزب االشتراكً الدٌمقراطً ،فً رفضهم لطلب المستشار بولو لتعوٌض
المستوطنٌن البٌض ،وأٌضًا رفض طلبه  21ملٌون مارك لقمع التمرُّ د عسكرًٌا.
رد بولوؾ على رفض طلباته بحل البرلمان و"إحالة األمر إلى الشعب" فً عام  9151مُعلِ ًنا:
"أن موقعنا السٌاسً القومً على حافة الخطر بل وموقعنا العالمً أٌضًا" .وقد َّ
ؾ بولوؾ
وظ َ
طاقات أعضاء الروابط القومٌة ،الذٌن كانوا بالفعل ٌ ِّ
ت جماهٌرٌة وٌُصدِرون
ُنظمون مسٌرا ٍ
الكتٌبات والمنشورات من أجل تحفٌز المشاعر القومٌة .وقد اتهم بولوؾ الحزب االشتراكً
الدٌمقراطً واص ًفا إٌاه بـ"عدو ألمانٌا" ،وذ َّم أي أحزاب أخرى تعاملت معه .وٌبدو أن
إستراتٌجٌة بولوؾ نجحت ،فقد زادت قوته االنتخابٌة فٌما ضعفت قوة الحزب االشتراكً
ً
مقعدا إلى  ،81رؼم الزٌادة فً عدد
الدٌمقراطً وانخفضت حصته من المقاعد من 79
األصوات التً جناهاُ .تن َسب الخسابر إلى ح ٍّد كبٌر إلى الدورات الثانٌة على مقاعد دون أؼلبٌة
ً
بعٌدا ،إذ خضعت تلك األحزاب
حاسمة ،وقد تكاتفت األحزاب األخرى إلبقاء االشتراكٌٌن
للدعاٌة المعادٌة لبلشتراكٌة.
أدت هذه النتٌجة إلى انقسام داخل الحزب االشتراكً الدٌمقراطً .واستنتج تٌار اإلصبلحٌٌن
أنهم خسروا ألنهم كانوا شدٌدي الرادٌكالٌة .أما كاوتسكً ،مُتح ِّد ًثا عن الجناح الٌساري للحزب،
فقد جادل بأن النتٌجة تمثل ببساطة إشارة إلى احتدام الصراع الطبقً ،إذ لم ٌعد ممك ًنا االعتماد
على الطبقات الوسطى فً التصوٌت للحزب وٌجب أن ٌجري التركٌز على البناء وسط الطبقة
العاملة.
هذا االنقسام كان قد ط َّل بوجهه ألول مرة خبلل مؤتمر الحزب فً مانهاٌم قبل ذلك ببضعة
أشهر فً عام  .9151وقد اقترح القٌادي الرادٌكالً بالحزب كارل لٌبكنخت تحرُّ ًكا معادًٌا
ُ
ض فورً ا من جانب القٌادي الحزبً أوجست بٌبل .وقدم وف ٌد آخر
جه َ
للعسكرة ،لكن االقتراح أُُ ِ
مقترحً ا ٌجادل بأن الحكومة األلمانٌة إذا أرسلت قواتها للمساعدة فً دحر الثورة الروسٌة ،فبلبد
ب جماهٌري لمنع ذلك .وقد جادل بٌبل بأن حكومة
أن ٌدعو الحزب والنقابات العمالٌة إلى إضرا ٍ

ألمانٌا إذا حاربت ضد روسٌا فسوؾ تنتعش الحمى القومٌة لتصٌب الجماهٌر األلمانٌة ،وعندها
فعل شً ٍء للتأثٌر على الجماهٌر.
لن ٌتم َّكن الحزب من ِ
صدَ َم هذا التصرٌح لبٌبل الرادٌكالٌٌن ومنهم لكسمبورج ،فأٌن كانت إذن األممٌة الثورٌة ال ُم َمٌِّزة
َ
للماركسٌة منذ البداٌة؟ فهذا بٌبل ٌجادل بأن علٌهم أن ٌتخلوا عن إخوتهم وأخواتهم الثورٌٌن فً
التزام بالنضال من أجل قٌادة
روسٌا لٌتركوهم ٌلقون مصٌرهم ،وكان ٌعفً الحزب من أيِّ
ٍ
الطبقة العاملة فً ألمانٌا.
ذهب منطق بٌبل فً الجدال إلى ما هو أبعد خبلل المناقشات البرلمانٌة قبٌل انتخابات .9151
ً
ً
وبدال من الحدٌث ضد العسكرة فً الوطن
وبدال من شجب وإنكار االستعمار كسٌاسٌ ٍة مُتوحِّ شةٍ،
وفً الخارج ،جادل بأن الكولونٌالٌة الفاشلة قد حرمت الجٌش األلمانً من موار ٍد قٌِّم ٍة مما
أضعؾ من قدرات الجٌش على القتال بنفس الفخر الذي تمٌ ََّز به فً الماضً .وقد أٌَّد ناببٌ آخر
للحزب ،وهو جوستاؾ نوسكه ،رأي بٌبل م ً
ُؤكدا أن ألمانٌا لو هو ِج َمت سٌدافع عنها الحزب
"بنفس إصرار أيٍّ من السادة فً الجانب األٌمن من المجلس".
استمرت النقاشات الح ًقا فً ذلك العام خبلل مؤتمر األممٌة فً شتوتجارت .وجادل بٌبل والوفد
األلمانً بإبقاء معاداة العسكرٌة خارج جدول األعمال كقضٌ ٍة خاسرة ،وحضرت لكسمبورج
ً
ُم َم ِّث ً
مدافعة عن
لة عن الحزب البولندي وتح َّد َثت بقو ٍة بالنٌابة عن الوفدٌن البولندي والروسً
األممٌة الثورٌة .وقد نجحت فً إدخال تعدٌل ٌنص على" :فً حالة خطر اندالع الحرب ،فإن
من واجب الطبقات العاملة و ُم َم ِّثلٌها البرلمانٌٌن فً الدول المتحاربة أن ٌقوموا بكل ما ٌمكن
لمنع هذه الحرب بأي وسٌلة ٌرونها فعَّالة .وإذا ما قامت الحرب بالفعل ،فمن الواجب أن تلتمس
ً
ً
سرٌعة لها وأن ٌسعوا بكل قوتهم الستؽبلل األزمة االقتصادٌة
نهاٌة
الطبقة العاملة و ُم َم ِّثلوها
والسٌاسٌة العنٌفة الناتجة عن الحرب الستنهاض الجماهٌر ومن َثم التعجٌل بإنهاء حكم الطبقة
الرأسمالٌة".
عب ََّرت المناقشات عما هو آت ،فلكسمبورج ولٌبكنخت والقلٌل ِممَّن تجرَّ أوا على الحدٌث ضد
قومٌة بٌبل كانوا لٌرجعوا لتطبٌق ما نص علٌه القرار بالضبط من تحوٌل الحرب إلى ثورة .أما
حقٌر فً سحق الثورة.
بدور
نوسكه فكان لٌرجع لٌضطلع
ٍ
ٍ
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ج َّددَت لكسمبورج حربها على التحرٌفٌٌن فً الحزب االشتراكً الدٌمقراطً فً خطابها بمؤتمر
شتوتجارت .لكن قبل عام  9195ظهر انقسا ٌم آخر داخل الحزب ،وكان موجعًا للكسمبورج على
الصعٌد الشخصً.
ٌ
سلسلة من المظاهرات الجماهٌرٌة فً ألمانٌا ،من أجل اإلصبلح
فً ربٌع  ،9195اندلعت
ت كبٌرة لعمال المناجم والبناء .وللمرة األولى منذ عام
االنتخابً ،وقد تزامن ذلك مع إضرابا ٍ
 9150بدت الطبقة العاملة وكأنها تتق َّدم .وقد طرحت لكسمبورج أن ٌتق َّدم الحزب لٌقود هذه
النضاالت مستخدمًا تكتٌك اإلضراب الجماهٌري السٌاسً سبلحً ا له .فإما أن الحركة تحتدم وإما
ً
أن تصبح مُعرَّ ً
مقاال بجرٌدة "نٌو زاٌت" ُتوضِّح موقفها ،لكن
ضة لخطر التبلشً .وقد كتبت
مُحرِّ ر الجرٌدة كارل كاوتسكً رفض نشر المقال.
كان كاوتسكً صدٌ ًقا للكسمبورج ،ورفٌ ًقا لها منذ وصولها برلٌن .فقد كانا متقار َبٌن سٌاسًٌا
بشكل
وكانا بمثابة قابدٌَن للجناح الرادٌكالً بالحزب .لكن ما بدا حٌنها هو أن كاوتسكً ٌتؽٌَّر
ٍ
كامل ،إذ لم ٌتو َّقؾ األمر عند رفضه مقال لكسمبورج ،بل إنه قد كتب مُها ِجمًا موقفها بحدةٍ،
م ً
تطور اإلضرابات الحالٌة إلى أي شًء ،وأن علٌهم انتظار االنتخابات
ُجادال بعدم إمكانٌة ُّ
التالٌة خبلل سنتٌن .وبدا أنه أصبح ٌرى ثور ًة تنمو لٌس من النشاط الذاتً للعمال ،كما جادل
ماركس ،بل من خبلل النجاح االنتخابً للحزب.
منذ ذلك الحٌن ،استؽل كاوتسكً كل فرص ٍة للهجوم على لكسمبورج لتطلُّعها المُتمرِّ د ،لكنه
استمر أٌضً ا فً هجومه على التحرٌفٌٌن داخل الحزب لرؼبتهم فً التعاون مع األحزاب
البرجوازٌة .وبالتالً أصبح لدى الحزب فً ذلك الوقت ثبلثة تٌارات :التحرٌفٌون بقٌادة
برنشتٌن ،والوسط الماركسً بقٌادة كاوتسكً ،والذي برَّ َرت كلماته المُنمَّقة ،عملًٌا ،االنحدار
نحو اإلصبلح ،والتٌار الثالث هم الرادٌكالٌون الٌسارٌون ،بقٌادة لكسمبورج ولٌبكنخت وزٌتكن
وآخرٌن قبلبل.
ع َّم َقت أزمة المؽرب من االنقسامات داخل الحزب عام  .9199ففً ٌولٌو َوجَّ َهت البحرٌة
ً
ً
حربٌة إلى مٌناء أؼادٌر ،بادعاء حماٌة المصالح األلمانٌة فً المؽرب ،وأثار ذلك
سفٌنة
األلمانٌة
ً
أزمة دبلوماسٌة كبرى وحص ََّن مواقع المُروِّ جٌن للحرب فً فرنسا وألمانٌا .وأرادت األممٌة
الجتماع ٌناقش إصدار بٌان ضد التحركات األلمانٌة ،لكن قادة الحزب
االشتراكٌة الدعوة
ٍ
َ
ُّ
االشتراكً الدٌمقراطً َردوا بأن ذلك لٌس ضرورًٌا ،وأنه من األفضل عدم المخاطرة بإثارة أٌَّة
مشاعر مناهض ُة لبلشتراكٌٌن ،مع قُرب موعد االنتخابات.
ُ
المظاهرات المناهض ُة للحرب فً االندالع فً برلٌن ومناطق أخرى من ألمانٌا ،مدعوم ُة
بدأت
بحماس من جانب لكسمبورج ورفاقها ،لكن قٌادة الحزب لم تتجاوب مع التظاهرات بأي شكل.
ٍ
ً
ب شدٌد أرسلت لكسمبورج رسالة ،تفضح فٌها قٌادة الحزب ،لتراخٌِهم فً مواجهة
وبؽض ٍ
اإلمبرٌالٌة المتنامٌة.
منذ أزمة المؽرب وص ً
اعدا ،أصبحت المعركة ضد اإلمبرٌالٌة والحرب هً المسألة الربٌسٌة
التً ش َّكلَت النقاشات داخل الحزب .ظهرت ثبلثة مواقؾ بخصوص ذلك :التحرٌفٌون تشبَّثوا
بفكرة أن أفضل خدمة لقضٌة االشتراكٌة هً دعم الدولة األلمانٌة ،وبالتالً كسب إصبلحات من
خبلل البرلمان .وقد أمضى نواب الحزب من هذا الجناح وقتهم فً الضؽط ،من أجل ظروؾ

وأسلحة أفضل للجنود األلمان .أما كاوتسكً والوسط فجادلوا بأن الحلؾ المعادي لئلمبرٌالٌة
ٌمكن تكوٌنه مع الرأسمالٌٌن الصناعٌٌن – عدا مصنعً السبلح – إذ ال ٌوجد شٌ ًبا لٌكسبوه من
سباق التسلُّح وخطر الحرب .وجادل كاوتسكً أٌضًا بأن ألمانٌا وبرٌطانٌا ستصبحان أفضل إذا
ما توصلتا إلى اتفاق ً
بدال من تهدٌد أرباحهما من خبلل الحرب .وكان الوسط ٌؤٌد نزع السبلح
انطبل ًقا من فوابده بالنسبة للرأسمالٌة .أما لكسمبورج والرادٌكالٌون فقد رأوا أن سبلمًا رأسمالًٌا
بسبلم على اإلطبلق بل أنه مجرد احتوا ٍء لبذور الحرب المقبلة؛ فاإلمبراطورٌات األوروبٌة
لٌس
ٍ
العظمى كانت تحتك ببعضها البعض وتحرض سكانها على القومٌة .وكانت مهمة الثورٌٌن هً
مواجهة ذلك باألممٌة والنضاالت الجماهٌرٌة لتحوٌل األزمة اإلمبرٌالٌة إلى حركة ثورٌة .وقد
ساد موقؾ كاوتسكً داخل الحزب خبلل دورة .9191-9192
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خبلل هذه السنوات من النقاش الحاد فً الحزب ،كانت لكسمبورج ُتطوِّ ر فهمها للرأسمالٌة
ً
فصاعدا ،كانت لكسمبورج
وعبلقتها باالستعمار واإلمبراطورٌة والحرب .ومنذ عام 9151
بحماس
تعمل كمعلم ٍة بمدرسة الحزب االشتراكً الدٌمقراطً فً برلٌن ،ودرَّ ست االقتصاد
ٍ
ووضوح أسعدا طبلبها ومعظمهم من العمال فً العشرٌنٌات حتى األربعٌنٌات من العمر .وقد
بدأت كتابة كتاب "لم تنته منه" باسم "مقدمة فً االقتصاد السٌاسً"؛ نظرت فٌه إلى أشكال
المجتمع المشاعٌة ما قبل الرأسمالٌة والتً وصفها ماركس بالشٌوعٌة البدابٌة والتً كانت بعض
أمثلتها ال تزال قاب ً
مة فً بداٌة القرن العشرٌن .وقد أوضحت كٌؾ أن أسلوب الحٌاة المتساوي
والذي تمٌُّزه ملكٌة مشتركة لوسابل اإلنتاج كان هو الشكل السابد للتنظٌم االجتماعً البشري
آلالؾ السنٌن .كما وصفت ً
جٌدا كٌؾ أن اإلمبرٌالٌة الرأسمالٌة كانت ُتدمِّر مثل هذه المجتمعات
إذ كتبت:
ً
"كان ُّ
كارثة بكل المعانً بالنسبة للعبلقات االجتماعٌة البدابٌة .فالؽزاة
تدخل الحضارة األوروبٌة
ُ
األوروبٌون هم األول الذٌن ال ٌكتفون باإلخضاع واالستؽبلل االقتصادي بل ٌنوون االستٌبلء
على وسابل اإلنتاج نفسها من خبلل انتشال األرض من تحت أقدام السكان األصلٌٌن .وبذلك
تحرم الرأسمالٌة األوروبٌة النظام االجتماعً البدابً من قاعدته .وما ٌظهر بعد ذلك هو شًء
أسوأ من كل قمع واستؽبلل ،إذ تبدأ فوضى تامة وتظهر ظاهرة أوروبٌة محددة وهً عدم
استقرار الوجود االجتماعً .إن المقهورٌن ِممَّن عزلوا عن وسابلهم لئلنتاج ٌُنظر لهم من جانب
الرأسمالٌة األوروبٌة باعتبارهم مجرد عمال وعندما ٌكونون مفٌدٌن لهذه الؽاٌة فإنهم ٌُحالون
إلى عبٌد وإن لم ٌكونوا مفٌدٌن فإنهم ٌُبادون".
لكن ما الذي ٌدفع الرأسمالٌٌن للتوسُّع واالحتبلل بهذا الشكل؟
أحسَّت لكسمبورج أن ماركس لم ٌفسر ذلك بشكل كاؾٍ؛ إذ أن عصر اإلمبرٌالٌة قد أتى بعد
وفاته .وقد حاولت لكسمبورج فً عملها األكبر (تراكم رأس المال) عام  9191أن تشرح الدفع
نحو اإلمبرٌالٌة.
خلل ارتأته فً المجلد الثانً من "رأس المال" لماركس .بالنسبة
أشارت لكسمبورج إلى
ٍ
صفة مركزٌة للرأسمالٌة؛ وٌعنً هذا ببساطة ألن الرأسمالٌٌن ً
ً
بدال من
لماركس ،كان التراكم
استهبلك أرباحهم فً شراء السلع الفخمة فإنهم ٌُعٌدون استثمار بعض فابضهم كرأسمال ،إما فً
شكل مصنع جدٌد وإما ماكٌنة وإما فً شكل تأجٌر مزٌد من العمال ،ومن َثم التوسع فً اإلنتاج.
وهذا التوسُّع ؼٌر محدود مبدبًٌا وتدفعه المنافسة بٌن الرأسمالٌٌن.
مجتمع ٌحتوي رأسمالٌٌن وعمال
وقد جادلت لكسمبورج بأنه من المستحٌل أن ٌتم َّدد اإلنتاج "فً
ٍ
فقط" ،كما فً نموذج ماركس فً كتابه رأس المال .فالعمال ،وهم الطبقة المستؽلَة تعرٌ ًفا ،لن
ٌملكوا األجور الكافٌة لشراء الكمٌة الزابدة من السلع .فعندها ستكون أزمة من نقص االستهبلك
وسٌضطر الرأسمالٌون إلى النظر خارجً ا نحو أسواق ؼٌر رأسمالٌة لتحقٌق أرباحهم .وبذلك
فإنهم ٌقومون ً
فعبل بتصدٌر الرأسمالٌة وٌستوردون المواد الخام الرخٌصة وٌزٌدون من استقرار
القوة اإلمبرٌالٌة فً الوطن.
بالتالً فإن التوسُّع اإلمبرٌالً عند لكسمبورج فً مناطق ؼٌر رأسمالٌة هو أمر ضروري
للتراكم الرأسمالً ،وفً الوقت نفسه ٌدمر تلك المناطق وٌجرها إلى الرأسمالٌة .وهكذا فً

الواقع هناك حدود مادٌة واقعٌة جدا للتوسُّع ،وبمجرد أن تمتص الرأسمالٌة كل المناطق ؼٌر
الرأسمالٌة؛ فإنها البد وأن تنهار فً أزمة نهابٌة.
انتقد ماركسٌون آخرون هذا المنهج حٌنها مجادلٌن بأن لكسمبورج اتخذت النموذج المجرد فً
المجلد الثانً لرأس المال حرفًٌا للؽاٌة وأن وصؾ ماركس للتراكم إنما ٌشٌر إلى أن الرأسمالٌٌن
ٌعتمدون على استهبلك الرأسمالٌٌن اآلخرٌن لبضاعتهم ،مثل أن ٌبٌع أحدهم لآلخر ماكٌنة ،بقدر
ما ٌعتمدون على بٌع السلع للعمال.
إن مٌل معدل الربح لبلنخفاض ،عند تزاٌد التراكم ً
بدال من نقص االستهبلك ،لهو أمر مركزي
نظرٌة ماركس لؤلزمة.
ٌ
دراسات ماركسٌة أخرى  -وأكثر تأثٌرً ا  -عن اإلمبرٌالٌة .مثبل ٌُع َت َبر كتاب نٌقوالي
هناك
ً
بوخارٌن "اإلمبرٌالٌة واالقتصاد العالمً" عمبل كبلسٌكًٌا حول هذا الموضوع ،إذ ٌوضح كٌؾ
أن اإلمبرٌالٌة مقٌَّدة بتركز وتمركز رأس المال بمرور الوقت ،مما ٌزٌد من الترابط بٌن رأس
المال والدولة القومٌة وٌقود إلى توسُّع رأس المال خارجًٌا.
إن ما اشترك بخصوصه بوخارٌن ولكسمبورج هو إصرارهما على أن اإلمبرٌالٌة لٌست مجرد
نقطة على وجه الرأسمالٌة الصافً أو سٌاسة خاطبة ٌنتهجها حزبٌ معٌن؛ وإنما هً أمر
جوهري تمامًا للنظام وال ٌمكن فهمه بمعزل عن الرأسمالٌة .وقد باءت محاوالت كاوتسكً
إلصبلح العسكرة بالفشل ،وأصبحت المعركة ضد الحرب واإلمبرٌالٌة هً قلب المعركة ضد
الرأسمالٌة.
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لم تدع لكسمبورج ذلك الدعم الذي تلقاه كاوتسكً فً الحزب ٌثنً عزمها عن المعركة ضد
الحرب .وفً دٌسمبر  ،9191أسست جرٌدة جدٌدة وهً "مراسلة االشتراكٌة الدٌمقراطٌة"،
وذلك بمصاحبة اثنٌن من الرادٌكالٌٌن هما فرانز مٌرنج وجولٌان مارشلوٌسكً-كارسكً .وقد
ُّ
للتدخل فً مناقشات الحزب ونشر وجهات نظرهم المعادٌة للحرب .وسرعان
استخدموا الجرٌدة
ما صارت لكسمبورج وحملتها تحت أعٌن السلطات.
وفً  25فبراٌر  9198اع ُت ِقلَت بتهمة تحرٌض الجنود على التمرُّ د .وترجع التهمة إلى خطبة
ألقته لكسمبورج فً سبتمبر  9191قالت فٌها" :إذا كانوا ٌتو َّقعون منا أن نحمل أسلحة القتل ضد
إخواننا الفرنسٌٌن أو إخواننا من أي بل ٍد آخر ،فدعونا نعلن رفضنا ونخبرهم أننا لن نفعل ذلك".
ً
كلمة أخرى فً محاكمتها استنكرت فٌه العسكرٌة وأوضحت الموقؾ الثوري من
وقد ألقت
الحرب .وقد طالب المدعً العام سجنها لمدة عام واحد وتنفٌذ الحكم فورً ا ،وكانت إجابة
لكسمبورج على النحو التالً:
"كلمة مختصرة عن الهجوم الشابن الذي ُ
شنَّ تجاهً ،وهو هجوم ٌخزي من قام به .إن المدعً
العام قال – وأنا أذكر كلماته بدقة – أنه ٌطالب باعتقالً فورً ا ألنه من المفهوم أن المتهمة إذا
ُت ِر َكت فإنها ستهرب؛ وبمعنى آخر كأنه ٌقول :لو أننً (النابب العام؛ أي ٌقصد نفسه) حُ ِك َم عل ًّ
بالسجن عامًا فإننً سأحاول الهرب .وأنا ٌا سٌدي أصدقك؛ فأنت ستهرب أما االشتراكً
الدٌمقراطً فلن ٌفعل ،بل سٌبقى بنضاله وٌسخر من عقابكم .واآلن اعتقلونً".
حُ ِك َم علٌها بالسجن عامًا لكنها لم ُتع َت َقل فورً ا وانطلقت فً الحال فً جول ٍة من الخطب للعدٌد من
االجتماعات الجماهٌرٌة للعمال الؽاضبٌن من الحكم القاسً الواقع علٌها .وقد تم َّكنت من
مواصلة عملها لشهور بانتظار إتمام إجراءات االستبناؾ ولم ٌُن َّفذ الحكم حتى عام  9190حٌن
ُس ِج َنت فعلًٌا .وفً هذه األثناء كان الصراع الطبقً ٌحتدم والحس المعادي للحرب ٌتنامى
ً
جولة جدٌدة فً الحٌاة؛ إذ وجدت محاوالتها إلثارة اإلضرابات الجماهٌرٌة
لتكسب لكسمبورج
صدىً لها ،فقد كان العمال ٌحتشدون لحضور اجتماعاتها ولم ٌسبق أن كان لكلماتها مثل هذا
الصدى .لكن األمل الجدٌد الذي أحسَّته لكسمبورج كان على وشك أن ٌنطفا فجأة وبشكل
صادم.
ظ َّل النشاط المعادي للحرب منتشرً ا حتى بعد مقتل األمٌر الملكً النمساوي المجري فرانز
فردٌناند على ٌد قومً صربً فً ٌونٌو  .9198إذ نظمت لكسمبورج والحزب االشتراكً
الدٌمقراطً مؤتمرات جماهٌرٌة وأصدرت مراكز الحزب بٌانات تؤ ِّكد موقؾ الحزب ضد
الحرب حتى نهاٌة شهر ٌولٌو ومنها" :إن البرولٌتارٌة األلمانٌة الواعٌة طبقٌا ،باسم اإلنسانٌة
والحضارة ،تصعّد معارضتها ضد النشاط اإلجرامً لدعاة الحرب".
ً
فأوال ،أعلنت النمسا
إال أن الحرب أُعلَنت فً بداٌة أؼسطس وانهارت األممٌة االشتراكٌة.
الحرب على صربٌا ،وقد تح َّدث االشتراكً النمساوي أدلر عن قلة حٌلتهم التامة فً مواجهة
الحماسة القومٌة .ثم أعلنت روسٌا الحرب ضد النمسا ،وألمانٌا أعلنت حربا ضد روسٌا .وفً
الوقت الذي ترابط الببلشفة وبعض األحزاب االشتراكٌة الصؽٌرة فً صربٌا وبلؽارٌا وبولندا
ضد الحرب اإلمبرٌالٌة ،كان نواب الحزب االشتراكً الدٌمقراطً فً البرلمان ٌصوِّ تون لصالح
الحرب فً الرابع من أؼسطس .وخبلل مناقشات الحزب قبٌل التصوٌت ،عارض  90ناببًا

ِض السماح لهم بتسجٌل
الحرب من أصل  999ناببًا؛ كان لٌبكنخت من بٌن المعارضٌن .وقد رُ ف َ
موقؾ لؤلقلٌة واتفق على عدم شق الصؾ الحزبً.
كان ألفعال الحزب االشتراكً الدٌمقراطً أسوأ تأثٌر على االشتراكٌٌن فً كل مكان؛ فقد كان
ً
ورٌثا لتراث ماركس
رؼم كل شًء الحزب األكبر واألقوى واألكثر تنظٌمًا فً األممٌة ،وكان
وإنجلز .فقد خان الحزب كل ما ا َّدعى النضال من أجله ،وبدون الحزب كانت األممٌة ال تعنى
شٌ ًبا.
رفض لٌنٌن أول األمر تصدٌق ما أُخبر به عن الحزب ،أما لكسمبورج فقد َّ
تأثرت بشدة لكنها
سرعان ما استجمعت فهمها لما كان ٌجب فعله ،وفً اللٌلة عٌنها عقدت اجتماعًا فً منزلها فً
برلٌن مع عد ٍد قلٌل من الثورٌٌن منهم مٌهرنج وكارسكً وبدعم من كبلرا زٌتكن فً
شتوتجارت؛ وقد اتفقوا على تصعٌد النضال ضد الحرب وضد حزبهم نفسه .وفً دٌسمبر
صوت لٌبكنخت ضد اعتمادات الحرب وانضم إلٌهم ،وكانت هذه بداٌة المجموعة التً
َّ 9198
أصبحت فً ما بعد عصبة سبارتكوس.
قام كاوتسكً ببعض المراوؼات النظرٌة لتبرٌر موقؾ الحزب ،مدعًٌا أن هذه الحرب تختلؾ
عن ؼٌرها .وسلَّط الضو َء على انهٌار األممٌة مدعًٌا أنها" :لٌست سبلحً ا ً
فعاال فً وقت الحرب،
فهً أداة سلم" ،وهو بذلك ٌجعل أقصى احتجاج للحزب ضد الحرب التً ٌذبح فٌها العمال
بعضهم مجرد مواسا ٍة فارؼة ٌربت فٌها الحزب على ظهر العمال.
وللمرة األولى ٌرى لٌنٌن ما أصبح علٌه كاوتسكً فٌقول" :كانت روزا لكسمبورج على حق؛
ت طوٌل أن كاوتسكً كان ُم َن ِّظرً ا انتهازًٌا ٌخدم أؼلبٌة الحزب واالنتهازٌة
فقد أدركت منذ وق ٍ
باختصار .ولٌس أخطر وال أخبث أثرً ا على االستقبلل الفكري للبرولٌتارٌا من إرضاء الذات
والنفاق اللذٌن لدى كاوتسكً الذي ٌعتم على كل شًء وٌخمد الوعً الناهض للعمال بالسفسطة
والتزٌٌؾ".
َّست لكسمبورج جرٌدة "األممٌة" فً ٌناٌر  .9190وفً عددها األول والوحٌد ،هاجمت
أس َ
ً
كاتبة" :إن ما قام به كاوتسكً هو تعدٌل المناشدة العالمٌة التارٌخٌة الواردة بالبٌان
كاوتسكً،
الشٌوعً لتصبحٌ :ا عمال العالم ،اتحدوا فً السلم ولكن اذبحوا بعضكم فً الحرب!".
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ُس ِج َنت لكسمبورج فً فبراٌر  9190فً حال ٍة صحٌة سٌبة ،إذ كانت ترتب للرحٌل عندما تم
اختطافها فجأة وأُخذت إلى سجن النساء فً برلٌن .وقد بقٌت فً حبسها معظم فترة الحرب
باستثناء فترات قصٌرة من الحرٌة .ولم تنزعج من كونها فً السجن فقد تعاملت مع الموقؾ
ساب ًقا ،لكنها هذه المرة كانت تعلم مدى الحاجة لقٌادتها خارج السجن .فقد كانت مجموعتها تعمل
مع بعض أعضاء الوسط الماركسً والذٌن لم ٌكونوا على استعدا ٍد لمجاراة كاوتسكً فً تبرٌره
للحرب لكن المعارضة لم تكن قادر ًة على شن هجومها.
ب خارج السجن قبل إبرٌل
كتبت لكسمبورج كتٌبًا بعنوان "أزمة االشتراكٌة الدٌمقراطٌة" وهُرِّ َ
بشكل ؼٌر قانونً تحت اسم مستعار هو "جونٌوس"،
 .9190وقد ُنشر الكتٌب الح ًقا ووُ ِّز َع
ٍ
وأصبح معرو ًفا بكتٌب جونٌوس .وفٌه تصؾ لكسمبورج أهوال الحرب على النحو اآلتً:
"مخزٌة ،ال شرؾ فٌها ،تخوض فً الدماء وتقطر حقارة :هكذا ٌقؾ المجتمع الرأسمالً .لٌس
كوحش
كما نراه عاد ًة وهو ٌقوم بأدوار السبلم والصبلح واالنضباط والفلسفة واألخبلق؛ وإنما
ٍ
هادر معربد فً الفوضى وهوا ٍء موبو ٍء ٌُدمِّر الثقافة واإلنسانٌة لتنكشؾ كل بشاعته".
كان كتٌب جونٌوس هجومًا ً
حادا أٌضً ا على الحزب االشتراكً الدٌمقراطً لفشله فً إخماد
حراك الثورٌٌن والطبقة العاملة ،فلم تكن اللحظة لحظة سكون وانتظار حتى تنتهً الحرب ،بل
كانت مفترق طرق بالنسبة لئلنسانٌة" :إما انتصار اإلمبرٌالٌة وتدمٌر كل الثقافة مثلما حدث فً
زح للسكان وخراب وانحطاط وانتشار للموت ،وإما انتصار االشتراكٌة وهً
روما القدٌمة من ن ٍ
النضال الواعً للبرولٌتارٌا األممٌة ضد اإلمبرٌالٌة وضد أسالٌبها وضد الحرب .هذه هً
معضلة تارٌخ العالم بموازٌنه المختلة؛ وإنه الختٌار ال مفر منه ٌنتظر البرولٌتارٌا لتحسم
قرارها".
قد تكون العبارة القابلة" :إما االشتراكٌة أو البربرٌة" هً أشهر عبارات لكسمبورج؛ إذ تنفذ
العبارة نحو قلب منهج لكسمبورج السٌاسً لتتحدث إلٌنا الٌوم فً عالم التؽٌر المناخً واألسلحة
النووٌة.
ً
حتمٌة ،ولكنها تضع الفعل الواعً للجماهٌر فً قلب كل شًء .فما
لٌست الماركسٌة الثورٌة
ٌُح ِّدد المستقبل هو اختٌارات البشر ولٌس "التارٌخ"" :لن ٌتوقؾ هذا الجنون ،ولن ٌنحسر هذا
الكابوس الدموي حتى ٌنهض عمال ألمانٌا وفرنسا وروسٌا وإنجلترا من ؼفلتهم لتترابط أٌدٌهم
فً أخوة متخلصٌن من جوقة مثٌري الحرب؛ لتقضً صٌحة العمال العظٌمة على صرخة
الضبع الرأسمالًٌ ..ا برولٌتارٌا العالم ،اتحدوا".
نصر
قبل نهاٌة عام  9190كانت لقت الدعوة صداها مع تزاٌد عدد القتلى وتب ُّدد اآلمال فً
ٍ
سرٌع .وفً دٌسمبر ،انضم أخٌرً ا عشرون ناببًا بالحزب االشتراكً الدٌمقراطً إلى لٌبكنخت
فً التصوٌت ضد اعتمادات جدٌدة للحرب .ومثلما كتب أحد أعضاء الحزب" :إن الجماهٌر
ؼاضبة حٌال الحرب وخصوصًا حٌال التكلفة المرتفعة للمعٌشة" .أُطل َِق سراح لكسمبورج فً
ً
مصافحة .وعلى الفور
فبراٌر  9191لتلتقٌها ألؾ امرأة مؤٌدة جلبوا لها الهداٌا وش َّدوا على ٌدها
بدأت لكسمبورج عملها إلى جانب لٌبكنخت تنظٌمًا وتحرٌضًا.
فً مظاهرة األول من ماٌو  9191فً برلٌن ،ألقى لٌبكنخت خطابًا نارًٌا ،أنهاه ً
قاببل" :لتسقط
ج َن بانتظار محاكمته .ش َّك َل هذا الحدث منعطؾ
الحرب ولتسقط الحكومة" .اع ُت ِق َل على الفور و ُس ِ

مهم ،فقد تظاهر اآلالؾ على خلفٌة حبس لٌبكنخت .وعند بداٌة محاكمته انطلقت مظاهرات
جماهٌرٌة فً برلٌن ،ولما حُ ِك َم علٌه بالسجن لمدة عامٌن ونصؾ مع األشؽال الشاقة والتً
زٌدت الحقا إلى أربع سنوات فً محاكمة عسكرٌة ،أضرب  00أل ًفا من عمال الذخٌرة عن
العمل فً إضراب َّ
نظمه "النقابٌون الثورٌون" ،وهً شبكة مناضلٌن صناعٌٌن .بدأ عمال ألمانٌا
فً النهوض.
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كان أثر الحرب فً روسٌا أكبر كثٌرً ا من أثرها فً باقً األمم .النقص فً المواد األساسٌة
وظروؾ العمل المرٌعة أدت إلضرابات فً بداٌة عام  .9191وسرعان ما انتشرت تلك
اإلضرابات ،وفً سٌاقها أعاد العمال الروح للسوفٌٌتات ،أي مجالس العمال والتً كان أول
ظهور لها فً ثورة عام  .9150وفً ؼضون أسبوع تنحى القٌصر المكروه عن العرش وتم
تشكٌل حكومة مؤقتة وعدت باقتراع عام.
عادت لكسمبورج إلى السجن دون محاكمة فً ٌولٌو  ،9191لكنها تابعت األحداث عن قرب
بقدر ما استطاعت رؼم أنها اضطرت لبلعتماد على الصحؾ التً أمرتها السلطات بأن "كبت
أي تفسٌر أو مدح لعمل الثوار فً روسٌا" .وقد رحَّ َبت لكسمبورج بالثورة وكتبت لمجموعة
سبارتكوس فً ماٌو " :9191لمدة ثبلث سنوات ،بدت أوروبا كؽرفة عفنة تكاد تخنق ساكنٌها.
اما اآلن ففتحت نافذة لٌهب هواء جدٌد منعش فٌتن َّشقه كل من فً الؽرفة بعمق وحرٌة".
لكن لكسمبورج فهمت أٌضًا أن الطبقة العاملة فً روسٌا المترددة ال تقدر أن تفوز منفردة:
"هناك ضمان أوحد جاد فً مقابل هذه المخاوؾ العادٌة حول مستقبل الثورة الروسٌة:
وهو نهوض البرولٌتارٌة األلمانٌة وانتزاع العمال والجنود األلمان لموقع السلطة فً
ببلدهم ونضال الجماهٌر األلمانٌة الثوري من أجل السبلم .فإنه بفعل العمال والجنود
أرض صلبة.
األلمان سٌتحقق السبلم فورً ا وٌرتكز على
ٍ
وهكذا فإن مسألة السبلم فً الواقع ترتبط بالتطور الرادٌكالً الدابم للثورة الروسٌة؛ ؼٌر
أن هذا التطور مقرون هو اآلخر النضاالت الثورٌة الموازٌة من أجل السبلم فً فرنسا
وإنجلترا وإٌطالٌا وخصوصا ألمانٌا".
تطورت الثورة الروسٌة فً سٌاق عام  ،9191وذلك مع تحدي المجالس العمالٌة لسلطة
َّ
الحكومة المؤقتة ومع اإلضرابات والمظاهرات التً تفجرت فً الصٌؾ .وقاد الببلشفة فً
أكتوبر انتفاضة تحت شعار "كل السلطة للسوفٌات" وسقطت الحكومة المؤقتة.
ً
رسالة لكبلرا زٌتكن تقول فٌها" :إن األحداث الروسٌة لهً من
كتبت لكسمبورج من محبسها
العظمة والمأساة بمكان؛ لٌنٌن وأنصاره لن ٌقدروا طبعًا على كسب النزاع ضد الفوضى العارمة
لكن محاولتهم فً حد ذاتها هً عمل رابع فً تارٌخ العالم وعبلمة فارقة" .وقد أحزنها عدم
تجاوب العمال األلمان وخصوصًا قٌاداتهم فً الحزب االشتراكً الدٌمقراطً ،ورفضت بشدة
نظرة كاوتسكً وآخرون حٌنها ومفادها أن الثورة سابقة ألوانها وأن روسٌا متأخرة ً
جدا بالنسبة
لثورة اشتراكٌة .أما بالنسبة للكسمبورج فقد كان المفتاح هو امتداد الثورة إلى ألمانٌا.
كتبت لكسمبورج إلى لوٌز كاوتسكً" :هل أنت سعٌدة حٌال الروس؟ بالطبع لن ٌستطٌعوا النجاة
التطور االقتصادي فً
من الثورة المضادة وذلك لٌس بسبب اإلحصاءات التً تشٌر إلى تراجع
ُّ
روسٌا مثلما استنبط زوجك النابه؛ ولكن بسبب أن االشتراكٌة الدٌمقراطٌة فابقة التطور فً
ً
سقوطا مثل ذلك
الؽرب ٌمثلها كبلب جبناء سٌقفون متفرجٌن بهدوء بٌنما ٌُهدَ ر دم الروس .لكن
أفضل من العٌش المزٌؾ فً وطن األسبلؾ .إنه عمل تارٌخً عالمً لن تختفً آثاره بعد
عصور من اآلن".
ٍ

رأت لكسمب ورج أن واجبها هو تحلٌل األحداث فً روسٌا واالستفادة من الدروس التً ظهرت.
وفً سبتمبر 9197؛ كتبت كتٌبًا بعنوان "الثورة الروسٌة" انتقدت فٌه الببلشفة لفقدانهم
الدٌمقراطٌة وهو األمر الذي رأته مشكلة مستقبلٌة .ولم ٌنته الكتٌب ولم ٌصدر فً حٌاتها؛ لكنه
كدلٌل على الفجوة بٌن لكسمبورج والبلشفٌة .وفً الحقٌقة أن لكسمبورج
اس ُتخ ِد َم ضد لٌنٌن
ٍ
أشادت بالببلشفة ودورهم على النحو التالً" :إن حزب لٌنٌن هو الحزب الوحٌد الذي أدرك
تفوٌض وواجب الحزب الثوري الحقٌقً .فإن الحزب الذي ٌعً كٌؾ ٌقود وكٌؾ ٌطوِّ ر األمور
هو الذي ٌكسب التأٌٌد فً األوقات العاصفة".
كان لها رؼم ذلك أربعة مواضع مُح َّددة للنقد وهً :مسألة األرض ،والمسألة القومٌة ،والجمعٌة
التأسٌسٌة ،والحرٌات السٌاسٌة.
جادلت لكسمبورج بأن سٌاسة الببلشفة فً دعوتهم للفبلحٌن لبلستٌبلء على األرض وتقسٌمها
فٌما بٌنهم ً
َّب
بدال من تأمٌمها هً سٌاسٌة س ُتحدِث مشكبل ٍ
ت نتٌجة تعزٌز الملكٌة الخاصة .وقد سب َ
مشكلة ً
ً
فعبل ،لكن لم ٌكن لدى الببلشفة بدٌ ٌل حقٌقً لكسب الثورة بطبق ٍة عاملة صؽٌرة
ذلك
الحجم كان البد وأن ٌكسبوا الفبلحٌن لصفهم .لوال هذه السٌاسة لما كان هناك ثورة لتناقش.
وكانت سٌاسة الببلشفة أكثر دٌمقراطٌة من التأمٌم الجبري الذي اقترحته لكسمبورج.
ً
وبدال من ذلك رأت
كما انتقدت شعارهم حول تقرٌر المصٌر لكل شعب اإلمبراطورٌة الروسٌة.
لكسمبورج ضرورة دعوتهم لوحدة ثورٌة لئلمبراطورٌة تحت سٌطرة السوفٌٌت .لكن لٌنٌن فهم
أن إجبار أهل المشرق الروسً ،المضطهدٌن مسب ًقا من جانب قٌصر ،على االنضمام لسلطة
السوفٌٌت لن ٌُفضً إال إلى إبعادهم نحو القومٌة .فالسبٌل األفضل لضمان أقصى وحدة كان
تقدٌم حق أصٌل فً تقرٌر المصٌر والذي بدوره سٌجلب التأٌٌد الثوري؛ وهذا موقؾ أكثر
دٌمقراطٌة ،فأممٌة لكسمبورج المجردة كانت لتصبح كارثٌة.
أشارت لكسمبورج أٌضًا إلى دعوة الببلشفة لجمعٌ ٍة تأسٌسٌة حتى ُتلؽى ما أن ٌصلوا للسلطة.
واقترحت حكمًا مشتر ًكا بٌن السوفٌٌتات والجمعٌة التأسٌسٌة .لكن بالنسبة للببلشفة ،كانت
السوفٌٌتات هً أرفع صٌػ الدٌمقراطٌة .فقد كانت كٌانات مُش ّكلة من ممثلً العمال ومنتخبة
دٌمقراطٌا وأكثر حساسٌة بأحوال الجماهٌر وضرورات المراوؼة النضالٌة .اما الجمعٌة
التأسٌسٌة فكانت تمثل الدٌمقراطٌة البرجوازٌة ،وهً شكل محدود للدٌمقراطٌة ال تتحدى سلطة
الرأسمالٌٌن على االقتصاد .وقد أدركت لكسمبورج ذلك بعد شهرٌن فقط عندما كانت فً خضم
ثورتها فً نوفمبر " :9197أن نلجأ إلى اللجنة الوطنٌة الٌوم لهً عودة واعٌة أو ؼٌر واعٌة
بثورتنا إلى مرحلة تارٌخٌة من الثورات البرجوازٌة ،وأي من ٌدافع عن ذلك فهو عمٌل سري
للبرجوازٌة أو متحدث بؽٌر وعً نٌابة عن إٌدٌولوجٌة البرجوازٌة الصؽٌرة .والٌوم لٌست
المسألة هً الدٌمقراطٌة أو الدٌكتاتورٌة ،بل المسألة هً ما طرحه التارٌخ على جدول األعمال:
إما الدٌمقراطٌة البرجوازٌة أو الدٌمقراطٌة االشتراكٌة؟ .فدٌكتاتورٌة البرولٌتارٌة هً دٌمقراطٌة
بالمعنى االشتراكً".
إن اإلٌمان بالتحرر الذاتً للطبقة العاملة كان فً قلب نقد لكسمبورج .وقد اضطرت الدولة
قدر كبٌر من األرض وبعض الموارد والصناعات الربٌسة لئلمبرٌالٌة
السوفٌٌتٌة أن تتنازل عن ٍ
األلمانٌة بعد معاهدة برٌست-لٌتوفسك وبعد بداٌة الحرب األهلٌة .وإزاء ذلك ،خشٌت لكسمبورج
أن ٌؤدي تمركز الببلشفة إلى إعاقة الدٌمقراطٌة وإلى الدٌكتاتورٌة ،لٌس دٌكتاتورٌة البرولٌتارٌة
وإنما دٌكتاتورٌة الحزب .ورؼم ذلك فهمت القٌود الخارجٌة على لٌنٌن والببلشفة إذ قالت" :إن
كل ما ٌحدث فً روسٌا مفهوم وٌمثل سلسلة ال مفر منها من النتابج واألسباب والتً تبدأ وتنتهً
من إخفاق البرولٌتارٌا األلمانٌة واحتبلل اإلمبرٌالٌة األلمانٌة لروسٌا .ونكون نطالب بشًء ٌفوق

قدرة البشر من لٌنٌن ورفاقه إذا توقعنا منهم فً ظل هذه الظروؾ أن ٌستحضروا أفضل
دٌمقراطٌة وأبرز نموذج لدٌكتاتورٌة البرولٌتارٌة وأزهى اقتصاد اشتراكً .إنهم بعزٌمة وقفتهم
الثورٌة وقوة فعلهم المثالٌة وإخبلصهم الصلب لبلشتراكٌة األممٌة قد قدموا كل ما ٌمكن من
إسهام فً ظل هذه الظروؾ البالؽة الصعوبة".
إن مفتاح حل مشكبلت الثورة الربٌسٌة كان ٌكمن فً نشر النضال خارج روسٌا.

 -15ثورة فً ألمانٌا
ب بالنسبة أللمانٌا ،لكن
نحو صع ٍ
فً أكتوبر ونوفمبر من عام  ،9197كانت الحرب تدور على ٍ
الجنراالت رفضوا قبول ذلك .بدأت اإلضرابات السٌاسٌة ضد الحرب تندفع نحو مصانع
الذخٌرة لٌتبعها تمرد فً قاعدة كٌٌل البحرٌة .لم تعرؾ الحكومة كٌؾ تتجاوب وانتشر التمرد،
وظهرت مجالس الجنود فً المقدمة وتبعتها مجالس العمال فً أرجاء البلد ،وهكذا بدأت الثورة
األلمانٌة.
لم تشأ الطبقة الحاكمة القدٌمة أن تترك السلطة بسهولة وقد عرؾ هؤالء كٌؾ ٌبقون علٌها.
فأثناء الحرب ،تعاون الحزب االشتراكً الدٌمقراطً مع األحزاب الحاكمة وقام بعمله باسم
الوحدة القومٌة ،وقد أملت الطبقة الحاكمة أن ٌستطٌع الحزب االشتراكً الدٌمقراطً إنقاذها.
كان فرٌدرٌش إٌبرت زعٌما للحزب ،وقد أخبر المستشار األمٌر ماكس "أنه إن لم ٌتخ َل قٌصر
عن عرشه ،فإن الثورة أمر ال مفر منه .لكنً ال صلة لً بذلك ،فأنا أكرهها كالخطٌبة".
اندلعت الثورة إلى برلٌن فً التاسع من نوفمبر من خبلل إضراب عام .وسلّم األمٌر ماكس
المستشارٌة إلٌبرت ً
آمبل أن ذلك سٌه ِّدئ الثورة؛ هربت الملكٌة وأُعلِ َنت الجمهورٌة األلمانٌة من
خبلل عضو الحزب االشتراكً الدٌمقراطً شدٌمان .وعلى بعد شوارع قلٌلة ،كان لٌبكنخت
ٌعلن جمهورٌة اشتراكٌة.
كانت تلك هً المشكلة المركزٌة للثورة األلمانٌة؛ الحزب االشتراكً الدٌمقراطً الذي كان ال
ٌزال حزبًا عمالًٌا ملتزما باالشتراكٌة ً
قوال ،شارك فً الحكومة لوضع ح ٍّد للثورة .رؼم ذلك
حافظ الحزب على نفوذه لدى ؼالبٌة العمال واالدعاء أنه إلى جانبهم .أثناء الحرب انشق الجناح
الوسطً عن الحزب االشتراكً الدٌمقراطً مُكوِّ ًنا الحزب االشتراكً الدٌمقراطً المستقل
والذي انضمت له عصبة سبارتكوس .لكن فً الواقع كان المستقلون منقسمون وكانت عصبة
سبارتكوس صؽٌرة وضعٌفة.
وهكذا فإنه فً الوقت الذي دعت فٌه لكسمبورج – المُحرَّ رة من السجن بفعل الثورة – ودعا
ً
حكومة "اشتراكٌة ثورٌة" من
أٌضً ا لٌبكنخت إلى ثور ٍة اشتراكٌة حقٌقٌة ،كان إٌبرت ٌُش ِّكل
أعضاء الحزبٌن االشتراكً الدٌمقراطً والمستقل بهدؾ معلن ٌوافق األؼراض العسكرٌة
األلمانٌة وهو قمع الثورة بالقوة.
برؼم ذلك كانت هناك حالة من ازدواج السلطة لمدة أسابٌع قلٌلة ،إذ كان ك ٌل من المجالس
العمالٌة وحكومة إٌبٌرت تدٌران ألمانٌا .وقد أصدر السبارتكٌون (نسبة لعصبة إسبارتاكوس)
جرٌدة جدٌدة وهً "بالراٌة الحمراء" فً  97نوفمبر .وقد َّ
حذ َرت لكسمبورج فً مقالها من
أهداؾ إٌبٌرت" :تدعو الحكومة الحالٌة لتشكٌل جمعٌة تأسٌسٌة لتخلق ً
ثقبل برجوازًٌا فً مقابل
ضع الثورة على مسار الثورة البرجوازٌة الخالصة
مجالس العمال والجنود ،وبتلك المناورة تو َ
واستبعاد األهداؾ االشتراكٌة للثورة" .لكن لكسمبورج والثورٌٌن لم ٌكن لدٌهم ثقلهم المضاد
ٌ
منظمة جادةٌ قادرةٌ على قٌادة الثورة لما بعد الجمهورٌة.
الخاص بهم ،فلم تكن هناك
عقدت عصبة سبارتكوس مؤتمرً ا لتأسٌس الحزب الشٌوعً األلمانً فً دٌسمبر ،9197
وانضمت لهم مجموعة تسمى "الرادٌكالٌون الٌسارٌون" ،وانضم لهم أٌضًا نشطا ٌء شباب آخرون
من أنحاء ألمانٌا كانوا قد انخرطوا فً الثورة.

وقد بدا الضعؾ واضحً ا على الفور .فكانت من أولى المسابل التً نوقشت هً مسألة المشاركة
فً انتخابات الجمعٌة الوطنٌة .فبٌنما عارض الشٌوعٌون الجمعٌة مبدبًٌا ،جادلت لكسمبورج
بضرورة مشاركتهم لشجب الجمعٌة نفسها ،إذ قالت" :لحشد الجماهٌر ضد الجمعٌة الوطنٌة
ولندعوهم بالنضال الحاد ضدها ،البد أن نستخدم االنتخابات ومنصة الجمعٌة الوطنٌة نفسها".
وقد وافقها كل األعضاء القٌادٌٌن اآلخرٌن ،لكن األعضاء الشباب ،ظ ًنا منهم بأن الثورة على
وشك االنتصار ،لم ٌروا الؽاٌة من المشاركة فً انتخابات كانوا ٌعارضونها؛ هكذا كانت الحركة
مُش َّتتة ،ورُفض اقتراح لكسمبورج ،وكان ذلك ً
دلٌبل لها على ضرورة التحذٌر من نفاذ الصبر
واألعمال المتهورة.

 -16ثورة مضادة
فً السابع من دٌسمبر ،أُلق ًَِ القبضُ على لٌبكنخت فً مكتبه وكان لٌؤخذ لوال تدخل إٌكهورن
الثوري ربٌس شرطة برلٌن والعضو المستقل بالحزب االشتراكً الدٌمقراطً .وقد كانت
محاولة االختطاؾ جزءًا من مؤامرة اؼتٌال على ٌد مجموعة من المرتزقة قام بتأجٌرها القابد
العسكري لبرلٌن وهو أٌضً ا عضو بالحزب االشتراكً الدٌمقراطً .وكانت تعلٌماتهم هً
"التع ُّقب واإلٌقاع بقٌادات عصبة سبارتكوس ً
لٌبل نهارً ا لمنعهم من التحرٌض والعمل التنظٌمً".
منذ ذلك الوقت ولكسمبورج ورفاقها اضطروا للعٌش كالمطاردٌن .أقامت لكسمبورج بفندق
ب الزوار ؼٌر المرؼوبٌن.
مختلؾ كل لٌلة باسم مستعار لتتركه فً الصباح الباكر لتج ُّن ِ
كان الجنراالت ٌُش ِّكلون فر ًقا شبه عسكرٌة من الجنود الناقمٌن العابدٌن من الجبهة وكانوا
ُحرضون بحماس ٍة مضادة للثورة .أُسنِدَت وزارة الدفاع إلى جوستاؾ نوسكه من حكومة
ٌ َ
الحزب االشتراكً الدٌمقراطً ،وكان ً
قابدا أعلى لهذه القوات المعروفة باسم "فراٌكوربس" (أي
الف ٌلق الحر) كانوا مُصمِّمٌن على السٌر فً برلٌن لسحق الشٌوعٌٌن والثورة بعد إؼرابهم
للخروج فً الشوارع.
فً ٌ 8ناٌر  ،9191فُصِ َل إٌكهورن التهامه زٌ ًفا باالختبلس ،وأثار ذلك ؼضبًا حٌث كان ٌعتبر
رجل ثورة ونزاهة ،فقامت مظاهرة جماهٌرٌة دعمًا إلٌكهورن فً ٌ 0ناٌر .شجَّ َعت هذه الحالة
ً
كبل من لٌبكنخت والنقابٌٌن الثورٌٌن إلعبلن لجنة ثورٌة بهدؾ انتزاع السلطة فً برلٌن.
كان ذلك ً
خطا حاسمًا؛ فالعمال المستعدٌن لبلنتفاضة كانوا ٌ ِّ
ُمثلون أقلٌة  -أما األؼلبٌة فكانت ما
ً
تحدٌدا على أنه
زالت لدٌها أوهام حول الدٌمقراطٌة البرجوازٌة  -وقد نص البرنامج الشٌوعً
البد من كسب ؼالبٌة العمال لبلستٌبلء على السلطة .وقد اتخذ لٌبكنخت القرار دون الرجوع
لباقً الحزب الشٌوعً .وحٌنما سمعت بذلك لكسمبورج ،تشاجرت مع لٌبكنخت وقالت له مُوب ً
ِّخة
إٌاه" :هل هذا برنامجنا ٌا كارل؟" .لكنها لم تستطع إهمال الحركة عندما قامت؛ فقد نادت بالدفاع
المسلح والنشط عن الثورة برؼم عدم وجود وسابل لذلك .أما اللجنة الثورٌة ،فلم تكن قادرة على
قٌادة العمال الذٌن تشجَّ عوا على نزول الشوارع واحتبلل البناٌات فً برلٌن؛ فتر َّددت اللجنة،
درست إمكانٌة التفاوض مع إٌبرٌت ،فٌما كان مؤٌدٌها متحصنٌن فً البناٌات فً انتظار
التوجٌهات.
فً ٌ 99ناٌر؛ حشد إٌبٌرت ونوسكه قوات الفراٌكوربس الستعادة برلٌن بالقوة ،وانطلقت موجة
ذبح وإرهاب دامت ثبلثة أٌام قتل خبللها آالؾ العمال؛ فقد كانت الثورة المضادة فً حالة
هجوم.
ُنصحت لكسمبورج وؼٌرها من قٌادات مجموعة سبارتكوس بمؽادرة المدٌنة حفاظا على
سبلمتهم لكنهم رفضوا؛ إذ لم ٌكن فً مقدرتهم التخلً عن العمال وقت الهزٌمة .أخٌرا أخذت
مجموعة من القوات الحرة لكسمبورج من مكان اختبابها وقتلوها إلى جانب كارل لٌبكنخت
وألقوا بجثتها فً القناة.
"إن الخبٌثة العجوز ال تستحق أفضل من ذلك" قالها الضابط فوجل المسؤول عن مقتل
لكسمبورج لتعبر مقولته عن كراهٌة الفراٌكوربس لكل ما مثلته روزا لكسمبورج.

مقال أخٌر بعنوان "ٌسود النظام فً برلٌن" وقد ُنشر
قبٌل وفاتها ،تم َّكنت لكسمبورج من كتابة
ٍ
فً جرٌدة الراٌة الحمراء فً ٌ 98ناٌر ،وفٌه حاولت لكسمبورج شرح أسباب إخفاق االنتفاضة
للعمال وكٌفٌة النهوض ثانٌة؛ فكتبت:
"أخفقت القٌادة .لكن القٌادة ٌمكن وٌجب أن ُتخلق ثانٌة بٌد الجماهٌر ومن الجماهٌر .فالجماهٌر
هً العامل الحاسم؛ إذ أنها الصخرة التً علٌها ٌُبنى النصر النهابً للثورةٌ .سود النظام فً
برلٌن! أٌها األذناب األؼبٌاء! إن نظامكم مبنً على الرمال وستنهض الثورة بنفسها ثانٌة وبقوة
وستنادي فوق رعبكم منشدة :كنت وأكون وسأكون".

 -17اإلرث
قامت الثورة األلمانٌة ثانٌة لعدة مرات خبلل السنوات األربعة التالٌة ،لكن الحزب الشٌوعً ؼٌر
المخضرم والفاقد لعدد من أفضل قٌاداته لم ٌكن قادرا على توفٌر القٌادة الضرورٌة للتؽلب على
الطبقة الحاكمة .وقبل نهاٌة عام  ،9121كانت اللحظة الثورٌة قد انقضت ،وكانت عواقب ذلك
اإلخفاق هً األسوأ على اإلطبلق .فالفراٌكوربس التً قتلت لكسمبورج هً التً شكلت بذور
عصابات هتلر؛ أما االشتراكٌون الدٌمقراطٌون الذٌن أعدوهم (أي الفراٌكوربس) فماتوا فً
معسكرات االعتقال تحت حكم هتلر .فإنذار لكسمبورج بالبربرٌة أو االشتراكٌة قد تحقق بمعناه
السٌا؛ فاألمل فً االشتراكٌة بألمانٌا قد تحطم ،إال أن القوات التً حطمت هذا األمل لم تكن
لتروض .وقد شهد العقدان التالٌان أسوأ همجٌ ٍة عرفتها اإلنسانٌة حتى اآلن.
َ
إن إخفاق الثورة األلمانٌة ترك الروس محاصرٌن .وقبل أواخر العشرٌنات من القرن العشرٌن،
تسلم ستالٌن زمام األمور لٌخنق دولة العمال الولٌدة .فقد مات لٌنٌن فً  9128وعو ِم َل كمعبود؛
لتتحول
األمر الذي كان لٌرعب لٌنٌن نفسه .وقد هوجمت لكسمبورج بعد وفاته لجداالتها معه،
َّ
من شهٌد ٍة إلى عدو ٍة للببلشفة و ُتدفن أعمالها.
ً
ُشوهة بارتباط
كشؾ الٌسار الجدٌد فً الستٌنٌات عن أعمال لكسمبورج
ثانٌة كماركسٌ ٍة ؼٌر م َّ
باالتحاد السوفٌٌتً؛ فٌما استلهمها المنشقون فً ألمانٌا الشرقٌة .وقد وجدت فٌها النسوٌات امرأة
ثورٌة قوٌة و ُم َن ِّظرة رؼم هجوم البعض علٌها لقلة ما كتبته حول قضٌة المرأة .واآلن هناك
عودة لبلهتمام من خبلل مؤتمرات منتظمة وكتب وجمع جدٌد لكتاباتها.
إن عالمنا لهو عالم كانت لكسمبورج لتدركه؛ مناطق كاملة مجتاحة بفعل حروب إمبرٌالٌة تخلؾ
فقرً ا عمٌ ًقا فً الجنوب وطبقة عاملة تتحمل تكلفة مرض الرأسمالٌة المزمن وأحزاب إصبلحٌة
ال تبؽً سوى اإلبقاء على النظام .لكن فً الوقت نفسه ،نحن نعٌش عصرا جدٌدا من
اإلضرابات الجماهٌرٌة فً األرجنتٌن وبولٌفٌا وفنزوٌبل فً أوابل األلفٌة والٌونان وإسبانٌا
والربٌع العربً فً .2599
كتبت زٌتكن عن لكسمبورج" :كانت السٌؾ الحاد واللهٌب الحً للثورة".
قرن
وحتى اآلن تتم َّتع كتابات روزا لكسمبورج ونموذج حٌاتها نفس الوهج الذي كان لها منذ
ٍ
مضى.

