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 -حياتها : -1

حدى أىـ الشخصيات النسائية في تاريخ االشتراكية فتاة بولندية  مف ييود اليديشية، وا 
الدولية. ُولدت لعائمة ييودية تجارية في مدينة زاموست في بولندا الروسية، وانضمت في 
شبابيا إلى الحزب االشتراكي الثوري البولندي )البروليتاريا(. ثـ درست التاريخ 

. 7675يث حصمت عمى درجة الدكتوراه عاـ االقتصادي السياسي في جامعة زيورخ ح
وتناولت رسالتيا التطور الصناعي في روسيا وبولندا. وشاركت روزا أثناء فترة دراستيا 
في الحركة االشتراكية السرية لممياجريف البولندييف في سويسرا. وفي أوائؿ التسعينيات 

قراطي في بولندا عشر، ساعدت في تأسيس الحزب االشتراكي الديمو التاسع مف القرف 
 وليتوانيا.

وقد لعبت روزا لوكسمبورج دورًا ميمًا في الحركة االشتراكية العمالية األلمانية. وىاجرت 
حيث اكتسبت الجنسية األلمانية مف خالؿ زواج صوري، ثـ  7676إلى ألمانيا عاـ 

ؾ أقوى اتجيت لمعمؿ مع الحزب االشتراكي الديموقراطي األلماني الذي كاف ُيعتَبر آنذا
وأكبر أحزاب الدولية االشتراكية عمى اإلطالؽ. كما عممت في الصحافة واكتسبت مف 
خالؿ مناقشتيا الحيوية ونشاطيا ضد عناصر المراجعة داخؿ الحزب، مكانة بارزة داخؿ 
الجناح اليساري الثوري لمحركة االشتراكية األلمانية. واىتمت روزا لوكسمبورج باإلضراب 

ة لمعمؿ الثوري وبمورت مفيوـ الحركة العفوية أو التمقائية لمجماىير العاـ كأداة ميم
كشرط أساسي لإلضراب العاـ، مختمفًة في ذلؾ مع لينيف والبالشفة الذيف اعتبروا الحزب 
األداة الرئيسية لذلؾ. وقد اختمفت مع لينيف أيضًا حوؿ مفيوـ ديموقراطية البروليتاريا، 

، كما انتقدت 7791نقساـ الحزب االشتراكي الروسي عاـ وأدانت مركزية البالشفة بعد ا
البمشفية. واشتركت روزا لوكسمبورج في  7775فترة اإلرىاب والقمع التي أعقبت ثورة 

في بولندا وُسجنت إثرىا عدة أشير عادت بعدىا إلى برليف لتقـو  7794ػ  7793ثورة 
ة أخرى بسبب معارضتيا بالتدريس في الكمية االشتراكية بيا. وقد تعرضت لمسجف مر 

الحرب العالمية األولى التي اعتبرتيا حربًا بيف قوى إمبريالية. وقد كاف لروزا لوكسمبورج 
مساىمة ميمة في بمورة نظرية اإلمبريالية التي اعتبرتيا امتدادًا لمنظاـ الرأسمالي 

بنخت ، أسَّست بالتعاوف مع فرانز ميرنج وكارؿ الي7774المتعطش لألسواؽ. وفي عاـ 



المنظمة الثورية )عصبة سبارتاكوس( التي جسدت انفصاؿ الجناح اليساري الثوري عف 
لت ىذه المنظمة في نياية عاـ  إلى الحزب  7776الحزب االشتراكي األلماني. وتحوَّ

، وبعد أسبوعيف فقط مف تأسيس الحزب 7777الشيوعي األلماني. وفي يناير عاـ 
عمى اليبنخت في برليف، واغتيال عمى أيدي حراسيما الشيوعي، تـ إلقاء القبض عمييا و 

  مف ضباط الجيش وىما في طريقيما إلى السجف. 

 -اهم افكارها السياسية : -2

السياسية في المقاالت التي كانت تكتبيا عف الحركة االشتراكية االوربية اشتيرت كتاباتيا 
 -، ومف اىـ االفكار السياسية التي تناولتيا االتي :

 االمبريالية ومستقبل الراسمالية : - أ

ظيرت عدة كتابات تحاوؿ تبرير االستعمار واالمبريالية كاف اىميا راي اوتو باور الذي 
دوؿ المتخمفة والحاقيا بالقوة يمكف اف يفضي الى دمج ىذه ذىب فيو الى اف استعمار ال

الشعوب في الحضارة العالمية الحديثة ، وتمييد السبيؿ اماـ اقتصاد عالمي تنزع فيو 
معدالت الربح الى التساوي ، وبذلؾ تتحضر ىذه الشعوب وتكوف عامال الستمرار النظاـ 

 ديـ ليـ التطور المتحقؽ .الراسمالي بوصفو النظاـ االقتصادي االفضؿ الذي ي

: اف التراكـ الراسمالي في الدوؿ سيفضي الى تركز راس الماؿ في ونظرية ىيمفر دينيؾ 
، وىذا التطور يد اوليغارشية تسيطر عمى السوؽ القومي مف خالؿ الكارتالت والترستات 

الدولية سيصاحب عمميات االنتاج في كؿ الدوؿ مما يؤدي الى تفاقـ المنافسة في السوؽ 
ويؤجج الصراع بيف جميع الدوؿ ، لكف ىذا الصراع سوؼ لف يقوض النظاـ الراسمالي 
بؿ سيؤدي الى نفي المزاحمة في اطار اقتصادي موحد تحت ىيمنة ما يسمى ) فوؽ 

 االحتكارية ( مثمما انتيى المطاؼ الى انياء المزاحمة في السوؽ القومية.

حالة تطور الراسمالية بعد انتشارىا عمى امتداد اف ذلؾ سوؼ يؤدي الى استترى روزا ، 
سطح الكرة االرضية ، ذلؾ الف الراسمالية مف خالؿ انتاجيا لمسمع االستيالكية التي ال 
يمكف اف تباع اال الشرائح ما قبؿ الراسمالية في اوربا ، اي الى الشعوب ذات النمط 

زراعي الى االنتاج السمعي الزراعي وشعوب المستعمرات ، التي ستنتقؿ مف االنتاج ال
االستيالكي وتتطور النتاج السمع االنتاجية الراسمالية مما سيؤدي الى تقميؿ الرساميؿ 
 التي ستحصؿ عمييا الدوؿ الراسمالية ويؤدي بيا شيئا فشيئا الى االضمحالؿ والضمور .
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 القومية وحق تقرير المصير :  - ب

ىمية نضاؿ االمـ مف اجؿ تقرير مصيرىا ، اال اف روزا ايذىب الفكر الماركسي الى 
وفي مقالتيا الموسومة ) مسالة القومية واالستقالؿ الذاتي ( ترى اف االشتراكية تيدؼ 
باالساس الى القضاء عمى كؿ اشكاؿ االضطياد بما فييا اخضاع امة المة اخرى ، اال 

عف اىدافو النبيمة وسيؤدي  سيحرؼاف حؽ تقرير المصير في ظؿ الييمنة االمبريالية 
الى تبعيتيا سياسيا واقتصاديا ، االمر الذي سيضر بالطبقة العاممة الف القوى القومية 
التابعة لمراسمالية سوؼ تقوى مما سيؤدي الى تقسيـ نضاؿ العماؿ خمؼ االسوار القومية 

 وحدودىا التي رسمتيا الراسمالية .

 اقامة المجتمع االشتراكي : -ج

ا لكسمبورغ انو مف الخطأ االعتقاد باف التنظيمات النقابية ىي القادرة مف خالؿ ترى روز 
تاطير نشاطات العماؿ ونضاليـ ليا القدرة عمى اقامة المجتمع االشتراكي ، فالنقابات 
واحدة مف عناصر الكفاح ولكنيا ليست االىـ ضد الراسمالية ، فالعنصر الميـ ىو 

ات ستقضي عمى الراسمالية التوجو صوب سعي التخمص مف حمـ ووىـ اف االضراب
البروليتارية الى السيطرة عمى راس الماؿ واالستيالء عمى السمطة ىو وحده القادر عمى 

والنضاؿ البرلماني اقامة المجتمع االشتراكي ، واف التعويؿ عمى االشتراؾ في االنتخابات 
مالية ، لذلؾ فالنضاؿ سيؤدي الى تالشي دور العماؿ وانصياعيـ الى االحزاب الراس

الذي يؤدي الى اقانة المجتمع االشتراكي ينطمؽ مف خارج البرلماف الف العنؼ ىو 
 القانوف االعمى لصراع الطبقات .

 االضراب والعفوية الجماهيرية: -د

، وبذلؾ تعارض لينيف في كتابو ) ما العمؿ  تعمتد روزا عمى العفوية في العمؿ السياسي
( الذي يرى بضرورة وجود الحزب الثوري الذي ينقؿ الوعي لمعماؿ ، في حيف ترى روزا 
باف العفوية والوعي ليستا غمميتيف منفصمتيف ميكانيكيا ، فمسيرة الصراع تكسب العماؿ 

رؼ نضاليـ بؿ الوعي شيئا فشيئا ، وليس ىناؾ حاجة لقيادة تذىب بالعماؿ الى ح
الثقافة والعمؿ الواعي سيكوف مكانو عند كؿ العماؿ دوف حزب او نقابة لمتوافر القاعدة 
االجتماعية العريضة التي ستسيـ في تعزيز وعي وعفوية الجماىير المندفعة ، 
واستشيدت روزا باالضرابات العفوية في بمجيكا واستراليا وامريكا التي قضت مضاجع 

يا ، فتاريخ الثورات يؤكد اف الحركات الشعبية العنيفة ىي ظواىر بدييية الراسمالية وشغمت



تنتج عف قوة طبيعية نابعة مف الطبيعة الطبقية لممجتمع اكثر مما تنتج عف وعي تعسفي 
فالحركات الثورية لـ تكف مف تخطيط وابتكار القادة ، بؿ كانت نتاجا لقادة او احزاب ، 

( استطاعت اف تصؿ الى  7793حدث في روسيا عاـ عفويا لمحركة العمالية ) كما 
 نتائج لـ يكف قادر عمى التوصؿ ليا الكثير مف القادة االشتراكييف او اف يتوقع نتائجيا .

مما تقدـ خمصت روزا الى القوؿ بعدـ اىمية وجود الحزب الثوري االنيا وبعد تجربة 
قدرة الجماىير عمى منظمة سبارتكوس ، اف التنظيـ المركزي لمحزب شرط اساسي ل

 النضاؿ .

اف االثار التي تركتيا روزا لوكسمبورغ جعؿ التنظيمات االشتراكية وخاصة الحزب 
االشتراكي الديمقراطي االلماني  يعقد في كؿ عاـ حفال تابينيا لذكرى مقتميا مع زميميا 

ما يقارب  73/7/4972، وقد اشترؾ في ىذا العاـ  73/7/7777كارؿ ليكنشت في 
ئة الؼ شخص في الحفؿ التابيني ووضعوا الزىور عمى جانبي الطريؽ في قناة الما

 الجيش حيث رمي جثمانييما .

 

 

  


