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اطوري������ة  ������ المبر
  ك�������انت آن������ذاك ض�������من أراضي

 ������� بولوني������ا، ال�������تت
ول�������دت روزا لوكس������مبورغ في

 ������ 
 ������ نهاي������ة1871م������ارس  5الروس������ية في

، ترعرع������ت وس������ط عائل������ة ميس������ورة، انخرط������ت في
 �� سويسا

 �� بولوني��ا، درس��ت في
اكية في  �� المجموع��ات الش��بت

المرحلة الثانوية من دراستها في
ي1889سنة  ي الث��ورييي  �� س��نة . ، حيث التقت العديد م��ن المناض��ليي

أسس��ت م��ع 1893في

�� 
اك  ال��ديموقراط  في ، و أخري��ن الح��زب الش��بت  

رفيقه��ا لي��و ج��وجيش، و ه��و مناض��ل لت��واني
 �� س��نة "القض��ية العمالي��ة"بولوني��ا، و ك��انت م��ديرة تحري��ر مجل��ة الح��زب 

ت��م 1896، و في
  حص��لت

يالي��ة، فق��ررت الهج��رة إل ألماني��ا، ال��تت تفكي��ك الح��زب م��ن ط��رف الق��وى المبر
ها بمصبي ألمانيا1898عل جنسيتها سنة  .، و ارتبط بذلك مصبي

اكية"لقب�������ت روزا لوكس�������مبورغ ب  نس الماركســــــية"، وه ������� "الــــــوردة الحمــــــراء للشــــــتر
ي عندما قال" المحلق عاليا : كما سماها لينيي
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ان الــدجاج، و لكــن الــدجاج لــن يعلــو"  ــ مســتوى طترــ
  بعض الحيان يطترــ النســور في

في
أبدا إل مســتوى النســور، فعل الرغــم مــن أخطائهــا، فقــد كــانط ل و مــا زالــط بالنســفة
لنا نسا ل و ليس فقط أن ذكراها العزيــزة ســيحافظ عليهــا شــيوعيو العـالم كلــن، لكــن
تها الذاتيـــة و أعمالهـــا الكاملـــة، ســـتكون بمثابـــة درس مفيـــد لتشـــكيل عـــدة أجيـــال ســـتر

  جميع أنحاء العالم
ي في ".من الشيوعيير

ت حياته����ا كله����ا ي���� اكية الممي����ة، تمبي  ���� الش����بت
تع����د روزا م����ن أعظ����م و أش����هر الشخص����يات في

 ��� س���ن 
 ��� 15بأح���داث ثوري���ة، من���ذ نش���اطها في

 ��� مدين���ة وارس���و البولوني���ة، إل اغتياله���ا في
في

 �� ألماني��ا ي��وم 
فرانــزق��ال عنه��ا رفيقه��ا . 1919ين��اير  15خض��م ث��ورة المج��الس العمالي��ة في

، إنه����ا المنظ����رة الماركس����ية و"أنهـــا واحـــدة مـــن أعظـــم تلمـــذة كـــارل مـــاركس" ميهرينـــغ 
  تق��اتلت

، إنه��ا الم��رأة الثوري��ة، ال��تت المجادل��ة العظيم��ة، المناض��لة و المحرض��ة للجم��اهبي
و بداي���ة 19أواخ���ر الق���رن (ط��وال حياته���ا ض���د الق��والب النمطي��ة العدي���دة ل��ذلك ال���وقت 

.حيث كان من الصعب عل المرأة أن تتحرر و تمارس السياسة)20القرن 

  سن 
ة15بدأ نشاط روزا النضال  في اكية، و ه �� الف��بت ، عندما انض��مت إل الحرك��ة الش��بت

ء ال����ذي طب����ع بعم����ق المناض����لة ���� 
، الشش ي اكييي   اغتي����ل فيه����ا العدي����د م����ن الق����ادة الش����بت

ال����تت
.الشابة

ء ال����ذي يؤهله����ا للحص����ول عل ميدالي����ة ���� 
ع����رف ع����ن روزا أنه����ا ك����انت طالب����ة لمع����ة، الشش

 ��� الدراس���ة، غبي��� أنه���ا ل��م تمن��ح له���ا بس���بب
ي في   ك���انت تمن���ح آن��ذاك للمتف��وقيي

التف���وق، ال��تت

.نشاطها السياس 

 ��� العل���وم السياس���ية، و ه���و أم���ر غبي��� معت���اد نس���بيا
بع���د حص���ولها عل ش���هادة ال���دكتوراه في

 ������� ذل�������ك ال�������وقت، ق�������ررت النتق�������ال إل ألماني�������ا للنض�������مام إل الح�������زب
بالنس�������بة للم�������رأة في

بط معها ص��داقة متين��ة   سبت
، التت ي   بكلرا زتكيي

، و هناك ستلتقت الجتماع  الديموقراط 
.و رفاقية ل تحل عراها
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 ��� حي���اة روزا،
يالي���ة العالمي���ة الول، لحظ���ة حاس���مة في ك���ان التحري���ض ض���د الح���رب المبر

  للح��زب الجتم��اع  ال��ديموقراط 
فق��د ق��ادت صاعا بل ه��وادة ض��د الستس��لم الت��اريخي

  ت�����م اتخاذه�����ا م�����ن ط�����رف
ام�����ات ال�����تت ي ، ال�����ذي س�����اند بورج�����وازيته، ض�����دا عل اللبت  

اللم�����اني

 
اك  الش��وفيتي اكية الدولية، لقد وقفت روزا بحزم ض��د الموق��ف الش��بت المؤتمرات الشبت

، و بتحالفه��ا م��ع ك��ارل  
  المدعم للعدوان اللماني

للحزب الجتماع  الديموقراط  اللماني
، و س��اعدت عل تش��كيل  المجموع��ة"ليبنخ��ت ترك��ت الح��زب الجتم��اع  ال��ديموقراط 

  أص���بحت " الممي���ة
ي��� و فران���ز مهرين���غ و" عص���بة س���بارتاكوس"ال���تت إل ج���انب كلرا زتكيي

  أصبحت 
 "كارل ليبنخت، التت

".الحزب الشيوع  اللماني

  عرفه��ا نهاي��ة الق��رن 
ه��ا ش��هرة تل��ك ال��تت  19خاض��ت روزا مع��ارك نظري��ة رائع��ة، أكبك

، ال��تت
 �� الحرك��ة

ة بش��كل ك��ببي في ك��ان خلله��ا إدوارد برينش��تاين ينظ��ر للتحريفي��ة، و ك��انت حاصي���
. العمالية بصفتها تلك

�� 
  العديد من محطات حياتها منذ انخراطها في

و قد عرفت روزا السجون والمعتقلت في
، و ت��م اغتياله��ا ب��أمر م��ن1919ين��اير بع��د ان��دلع ث��ورة  15العم��ل الث��وري، اعتقل��ت ي��وم 

ت و غوس��تاف نوس��كه، ، فردريت���ش إي���بر  
خون���ة الح��زب الجتم���اع  ال��ديموقراط  اللم���اني

  وزير دفاعه
.حيث كان الول رئيسا للحكومة و الثاني
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