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  حـــولت أوروبـــا إل حقـــل مـــن الجثـــث قـــد تحطمـــت،"
ياليـــة، الـــني إن الســـيطرة المبر

لكن إذا كان العــالم القــديم قــد هــزم فل يجــب أن نظــن أن مهمتنــا قــد انتهــت، يجــب
أن نركــــز كــــل جهودنــــا عل تأســــيس حكومــــة العمــــال و الجنــــود، و إقامــــة نظــــام دولــــة
وليتاريــــا جديــــد، نظــــام الســــلم والســــعادة و الحريــــة لكــــل إخواننــــا اللمــــان، و كــــل البر

  العالم
"إخواننا في

 

نس" ي ء غبي البر  
قانون الرأسمالية الجوهري" "الحرب بزنس و السلم بزنس و ل شر
"هو أنت أو أنا و ليس أنا و أنت

يالي���ة، فعارض���ها ب���دون ه���وادة لنه���ا ح���رب هك���ذا ك���ان ي���رى ك���ارل ليبنخ���ت الح���رب المبي
ي مص���الح البورجوازي���ة، و هك���ذا ك���ان تقييم���ه للرأس���مالية، و ه���ذا لي���س ب���أمر رجعي���ة تل���بي
ي�� وس��ط ث��وري، فك��ارل ليبنخ��ت ه��و اب��ن ويله��ايم ليبنخ��ت، أح��د

غريب عن رجل تربي فف
، الذي مارس مهن��ة المحام��اة و داف��ع ي

مؤسسي الحزب الجتماعي الديموقراطي اللمابف
ي محاكمات سياسية

ف فف ف الديموقراطييي .عن العديد من الجتماعييي

ي������ غش������ت 
ة م������ن القم������ع الش������ديد ض������د1871نش������أ ليبنخ������ت، ال������ذي ول������د فف ، خلل ف������بة

اكية، فق������د تع������رض وال������ده ف ال������ذي مارس������ه بس������مارك، الع������دو الل������دود للش������بة اكييي الش������بة
، و هو نفس المصبي الذي سيعرفه ابنه ال��ذي ذاق أيض��ا الس��جون ف للسجن لمدة عاميي

.و المعتقلت

، و أص���بح ب���ذلك عنصا. ك���ان ك اكي ي��� حرك���ة الش���باب الش���بة
ليبنخ���ت شخص���ية ب���ارزة فف

ي�� الرايخش��تاغ 
ع��ة العس��كرية، ك��ان عض��وا فف ف ي�� الكف��اح ض��د البف

ي(قيادي��ا فف
لم��ان اللم��ابف )البي

، ك��ان م��ن أوائ��ل ممثلي�� الح��زب ي
بص��فته ممثل للح��زب الجتم��اعي ال��ديموقراطي اللم��ابف

ي����� و ص�����وت ض�����د اعتم�����ادات ال�����ديموقراطي الجتم�����اعي ال�����ذين كسوا النض�����باط الحزبي
ي����� دجن�����بي 

يالي�����ة. 1914الح�����رب فف ي����� النض�����ال ض�����د الح�����رب المبي
أص�����بح رأس الحرب�����ة فف
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العالمي������ة الول، و ك������ان لمعارض������ته نج������اح ك������ببي ج������دا، لدرج������ة أن������ه ت������م رف������ع حص������انته
لمانية و تغريمه بسبب ذلك .البي

بع������د س������قوط القيص 1918تع������رض ك������ارل للعتق������ال، و أطلق������ت ساحه ث������ورة نون������بي 
ي معمعان النضال، و أصبح مع رفيقته الثورية روزا

، و ألقة عل الفور بنفسه فف ي
اللمابف

و بع�����دها حزب�����ا جدي�����دا ه�����و" عص�����بة س�����بارتاكوس"لوكس�����مبورغ واح�����دا م�����ن مؤسسي����� 
ي" الحزب الشيوعي"

.اللمابف

ي�� 
ي�� ألماني��ا فف

ي����غ فف ف ي�� لي��بي
ي1871غش��ت  13ول��د ك��ارل ليبنخ��ت فف

، و هي�� نف��س الس��نة ال��بة
س��نة، س��يمر م��ن نف��س المحن��ة 35اعتق��ل فيه��ا وال��ده بتهم��ة الخيان��ة العظم، و بع��د 

ي��
ي م��ر منه��ا وال��ده، حي��ث اته��م ه��و أيض��ا بالخيان��ة العظم م��ن قب��ل أعل المح��اكم فف

ال��بة
.بلده

ي�� جامعاته��ا، و كط��الب ب��دأ. درس ك
، حيث ك��ان طالب��ا فف ف ي برليي

ي لبزي����غ ثم فف
ليبنخت فف

، م�����ن خلل تنظي�����م الجمعي�����ات الدبي�����ة لدراس�����ة المش�����اكل حي�����اته ب�����التنوير الجتم�����اعي
ي��� القتص���اد السياسي��� و الق���انون م���ن

الجتماعي���ة، و ق���د حص���ل عل درج���ة ال���دكتوراه فف
ف��� و 1898، م���ارس الق���انون ابت���داءا م���ن س���نة 1897جامع���ة فورتس���بورغ س���نة  ي��� برليي

فف
ي�� س��يكرس نفس��ه إل ح��د ك��ببي لل��دفاع ع��ن العم��ال و

ي�� نش��اطه المهبف
أصبح محامي��ا، و فف

، ال���ذين يت���م تعقبه���م بس���بب عمله���م السياسي��� ف اكييي ي���. الش���بة
أص���بح ليبنخ���ت عض���وا فف

، و ال��ذي باس��مه خ��اض ع��دة انتخاب��ات، فق��د انتخ��ب الح��زب الجتم��اعي ال��ديموقراطي
ي��� 

ي��� ع���ام  1901فف
، و فف ف��� لم���ان القليمي��� 1908كعض���و مجل���س مدين���ة برليي ي��� البي

نائب���ا فف
ي عام 

، و فف وسي ي  1912البي
لمان الوطبف ليبنخ��ت. و ق��د ك��ان ك). الرايخشتاغ(نائب البي

ي�� الم��ؤتمرات الس��نوية للح��زب
ف عدي��دة و ش��ارك بانتظ��ام فف ي�� الرايخش��تاغ لس��نيي

عض��وا فف

.الجتماعي الديموقراطي

ي س��نة 
ي، عن��دما كان��ا 1906فف اب الجم��اهبي س��اند ت��وجه روزا لوكس��مبورغ لص��الح الضف��

.لم يتقربا بعد من بعضهما
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ي 
ي�� الم��ؤتمر ال��دولي. انخرط ك 1907فف

، مش��اركا فف اكي ي�� حرك��ة الش��باب الش��بة
ليبنخت فف

ي����� ش�����توتغارت م�����ن 
، ال�����ذي عق�����د فف اكي عل 1907غش�����ت  26إل  24للش�����باب الش�����بة

ي 
، و انتخب و هو فف اكي سنة م��ن عم��ره رئيس��ا للتح��اد 36هامش المؤتمر الدولي الشبة

اكي .الدولي للشباب الشبة

ة ي��� ه���ذا الموض���وع كت���ب كراس���ته الش���هبي
ع���ة العس���كرية، و فف ف انخ���رط ك���ارل بق���وة ض���د البف

عة العسكرية المضادة" ف عة العسكرية و البف ف " .البف

ي��� أكت���وبر 
ي��� ألماني���ا، 1907فف

اطوري���ة فف ي����غ أم���ام المحكم���ة المبي ف ي��� لي����بي
تم���ت مح���اكمته فف

ي���� س����نة 
، ق�����دم1910بس����بب كت����ابه ه����ذا، ال����ذي أث����ار غض����ب الس�����لطات اللماني����ة، و فف

ع��ة العس��كرية" ف اكي" أطروح��ات ح��ول البف ي�� الم��ؤتمر ال��دولي لمنظم��ات الش��باب الش��بة
فف

ي����� نف�����س الس�����نة ح�����ل ك�����ارل بالولي�����ات المتح�����دة المريكي�����ة لعط�����اء
ي����� كوبنه�����اغن، و فف

فف
ات تركت انطباعا قويا فيها . سلسلة من المحاضف

، ي
حك��م علي��ه بالس��جن لم��دة أرب��ع س��نوات و نص��ف م��ن ط��رف حكوم��ة القيص اللم��ابف

يالي���ة الول  ، غ���ادر الس���جن بفض���ل الث���ورة، و1914بس���بب دع���ايته ض���د الح���رب المبي
ف التعببي الفردي الديناميكي عن الثورة .أصبح منذ هذا الحيي

ن اسم كارل ليبنخ��ت ع��ادة باس��م روزا لوكس��مبورغ، لس��بب وجي��ه، أنهم��ا ق��اتل مع��ا يقبة
يالي����ة العالمي����ة الول، و أسس����ا  الح����زب"ث����م " عص����بة س����بارتاكوس"ض����د الح����رب المبي

ي" الشيوعي
ي النهاية تم اغتيالهما معا فف

ي روسيا، و فف
، وساندا الثورة البلشفية فف ي

اللمابف
، لك�����ن مس�����اراتهما ك�����انت مختلف�����ة ج�����دا، ف�����إذا ك�����انت روزا ق�����د ج�����اءت1919ين�����اير  15

ي�� وس��طها، فق��د ك��ان
اكية بنفس��ها، ف��إن ك��ارل ليبنخ��ت ش إذا ج��از التع��ببي ش ول��د فف للش��بة

– 1826(وال���ده ويله���ايم ليبنخ���ت  ي���) 1900 
اكية فف ي��� الحرك���ة الش���بة

شخص���ية ب���ارزة فف
ي������� 

ي������� الع�������الم إل ج�������انب أوغوس�������ت بيبي�������ل، و ك�������ان أب�������وه مناض�������ل فف
عص�������بة"ألماني�������ا و فف
ف ي�� الممي��ة الول،" الشيوعييي

إل جانب كارل ماركس و فردريك انجلز، و كان مش��اركا فف
ي�� ذل��ك

ي�� ألماني��ا، و ال��ذي ك��ان فف
ي�� تأس��يس الح��زب الجتم��اعي ال��ديموقراطي فف

ث��م س��اهم فف
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ي���
ال���وقت ذو ت���وجه ث���وري، و عل عك���س روزا لوكس���مبورغ، فق���د ب���دأ نش���اطه النض���الي فف

ليبنخ��ت لعدي��د م��ن. عام��ا تقريب��ا، وق��د أل��ف ك 30وق��ت مت��أخر عن��دما بل��غ م��ن العم��ر 
اكية و القتصاد .الكراريس عن الشبة

غ من 1919اعتقل كارل لبنيخت بعد قيام ثورة  و تم اغتياله مع رفيقته روزا لوكسمبي
ط��������رف خون��������ة الح��������زب الجتم��������اعي ال��������ديموقراطي التحريفي��������ون، ال��������ذين ك��������انوا آن��������ذاك
ت رئي�����س الحكوم����ة ووزي�����ر يمس�����كون بزم����ام الس����لطة، و ذل�����ك ب����أمر م����ن فردريت�����ش إي�����بي

ي الذكر
.دفاعه غوستاف نوسكه السيبئ

لــم يقــدم أحــد"كم��ا ق��ال الفوض��وي غوس��تاف لن��دوير، رغ��م اختلف��اته م��ع ليبنخ��ت، 
ارة الثورة"، إنه "خدمات للثورة أكبر مما قدمه ليبنخت .كما لقب بذلك" سر
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