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من أجل الحقوق الديموقراطية 
واالجتماعية في كل أنحاء العالم 

مؤسسة روزا لوكسمبورغ هي مؤسسة يسارية ناشطة يف جميع 

أنحاء العامل يف مجال التثقيف السيايس، ومركز الحوار والتعاون 

الدويل هو قسم العمل الخارجي للمؤسسة. لدى املؤسسة أكرث 

من 20 مكتب إقليمي و محيل عىل املستوى العاملي و تربطها 

كذلك عالقات تعاون مع مئات الرشكاء من املنظامت و الفاعلني 

السياسيني و الشخصيات يف أكرث من 80 دولة. 

نعمل، يف مؤسسة روزا لوكسمبورغ يف سبيل تعزيز النشاطات 

السياسية التحررية ونود أن نساهم من خالل ذلك يف املرشوع 

العاملي الهادف إىل تطوير مجتمع بديل دميوقراطي واشرتايك. 

نعترب أن املجتمع املستقبيل يرتكز عىل فرض الحقوق الدميقراطية 

لكل البرش، و عىل نظام اقتصادي عاملي مستدام يراعي البيئة 

والعدالة االجتامعية، واملساواة بني الجنسني، والحركة النسوية، 

والتضامن الدويل والسالم. يشرتط ذلك تجاوز منط اإلنتاج 

الرأساميل.

 مؤسسة روزا لوكسمبورغ هي مقّربة من حزب اليسار األملاين

DIE LINKE. وهي كغريها من املؤسسات األملانية األخرى 

مقّربة من األحزاب ممولة من األموال العمومية. 

مؤسسة روزا لوكسمبورغ متثل مساحة للتفكري النقدي حيث 

نناقش تطورات سياسية ونطرح أمناط بديلة. تحمل املؤسسة 

رسالة التثقيف السيايس التحرري. نقدم املعرفة وبذلك نعزز 

نشاطات التنظيم الذايت واملشاركة السياسية واملؤسسة رشيك 

للفاعلني اليساريني. نبني عالقات بني األطراف اليسارية املختلفة 

ونوفر مجااًل للحوار السيايس. نسعى من خالل نشاطاتنا عىل 

املستوى العاملي إىل إدماج رؤى وخربات رشكائنا يف الحوار 

السيايس األملاين. كام نحرص عىل نقل معارف متساٍو يف جميع 

االتجاهات. بالتعاون مع رشكائنا، نختار مواضيع أساسية نعمل 

عليها من أجل طرح بدائل سياسية عىل املستوى املحيل والوطني 

والدويل. 



النضال من أجل الحقوق االجتماعية العالمية

إن مركز اهتاممنا يف العمل بالخارج هو تعزيز وترسيخ مفهوم الحقوق 

االجتامعية الكونية. ندافع عن الحقوق االجتامعية وهي مثًل حقوق 

العامل، وحقوق العاطلني عن العمل، وحقوق العاملني يف ظروف حرجة، 

وحقوق صغار املزارعني*/ات ، وحقوق األشخاص الذين ال ميلكون أرًضا، 

وحقوق السكان األصليني*/ات يف مناطق ذات تاريخ استعامري، وحقوق 

النساء، وحقوق األشخاص ذوي امليوالت الجنسية املختلفة، وحقوق 

األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، وحقوق املهاجرين*/ات، وحقوق 

املجموعات األخرى التي تتعرّض ألشكال مختلفة من االستغلل والتمييز 

والعنرصية. يف الوقت نفسه، نؤيد الدفاع عن الحقوق الدميقراطية ونناضل 

من أجل توسيعها. ومن الحقوق الدميوقراطية مثًل الحق يف التنظيم النقايب 

وحرية الصحافة وحرية التعبري. بحسب قناعتنا ال تتجزأ حقوق اإلنسان 

االجتامعية واالقتصادية والثقافية عن الحقوق املدنية والسياسية والعكس 

بالعكس. لن ننجح يف تطبيق أحد الجانبني طاملا مل يُطبق الجانب اآلخر 

بشكل كامل. من بني الحقوق االجتامعية واالقتصادية والثقافية الحق يف 

التغذية الكافية، والسكن اللئق، والحصول عىل التعليم، وأعىل مستوى 

من الصحة البدنية والنفسية، والعمل يف ظروف عمل عادلة وجيدة 

املكسيك: السيدة دونيا أماليا يف اليوم الوطني للذرة يف سوتشيميلكو، 

مدينة مكسيكو: مظاهرة ضد الذرة املعدلة وراثًيا ومن أجل الحفاظ عىل 

أنواع الذرة األصلية.

 »Agencia de Información Cooperativa »La Coperacha :صورة



لجميع الناس. فإن مفهوم الحقوق االجتامعية العاملية قائم عىل قناعة 

مفادها: إن الحقوق االجتامعية والسياسية أمران ال ينفصلن عن بعضهام 

البعض فهي حقوق مرتابطة ومتضافرة. من أجل الدفاع عن هذه الحقوق 

ومن أجل تطبيقها ندعم الحركات االجتامعية يف التعبري عن مصالحها 

وعمليات تنظيمها الذايت عىل املستويات املحلية والوطنية والدولية. 

ويف الوقت نفسه، ندعم الفاعلني السياسيني، الذين يسعون إىل ترسيخ 

الحقوق االجتامعية والدميوقراطية يف الترشيعات الربملانية ويف االتفاقيات و 

املعاهدات الدولية.

 برنامج حواري عن العدالة املناخية: األزمة املناخية هي أزمة اجتامعية 

مظاهرة من أجل العدالة املناخية، مدينة بون، 2017 

RLS_Klima :صورة



من أجل تحول المجتمع بشكل ايكولوجي 
وعادل

بالنسبة للكثري من األشخاص يعترب النمط الرأساميل للحياة واإلنتاج املعتمد 

بشكل أسايس عىل استنزاف الوقود األحفوري، تهديًدا أساسيًا لحياتهم. 

وباإلضافة إىل األزمات االقتصادية املتكررة بشكل دوري، حدثت أزمات 

بيئية يف العقود األخرية تهدد املناخ وإنتاج املواد الغذائية وإمدادات املياه 

مام أدى إىل انهيار البنية التحتية االجتامعية وتوفري الطاقة يف العديد 

من البلدان. يف ظل هذه األحداث، نسعى إىل االنتقال إىل منط اإلنتاج 

االجتامعي اإليكولوجي كخطوة أوىل يف عملية تغري جذري ألمناط اإلنتاج 

والحياة. ينبغي التغلب عىل منط اإلنتاج الرأساميل الذي يسيطر عليه 

مبدأ النمو االقتصادي بطريقة قرسية, كام يجب التغلب عىل االستغلل 

االقتصادي واالستنزاف اللمسؤول للرثوات الطبيعية. ندعم تطوير تصورات 

و اسرتاتيجيات لرتسيخ أمناط اإلنتاج وإمدادات الطاقة بشكل مستدام 

ومراع للبيئة. ينبغي أن يراعي التحول اإليكولوجي الرضوري الحقوق 

االجتامعية و أن يتم عىل أساس املشاركة الدميقراطية. فإن توسيع نطاق 

تأثري العمليات الدميوقراطية واملشاركة السياسية رشط أسايس إلعادة تنظيم 

االقتصاد واملجتمع، والتغري األسايس يف اإلنتاج واالستهلك وعامل العمل. 

مفاهيم مثل دميوقراطية االقتصاد، العدالة املناخية، دميوقراطية الطاقة، 

السيادة الغذائية، العمل تحت ظروف جيدة، التوزيع العادل يف تحمل 

األعامل املأجورة و غري املأجورة، والتأمني االجتامعي األسايس، االقتصاد 

التضامني و امللكيات املشرتكة )Commons(، تقدم نقاط انطلق للتطور 

السيايس واالقتصادي واالجتامعي والثقايف ملجتمع تضامني، وللشرتاكية  

البيئية التي نهدف إليها. 

www.rosalux.org



من أجل التضامن الدولي، ونظام اقتصاد 
دولي عادل وسالم إيجابي

قام توسع اإلنتاج الرأساميل منذ القرن الخامس عرش عىل أساس استعامر 

وامربيالية الدول القوية األوروبية والشامل أمريكية، كام أن ازدهار دول 

الشامل قائم عىل الحروب والعبودية. يف القرن الحادي والعرشين حيث 

نشهد عرص النظام الرأساميل املعومل تتشكل مراكز سلطة جديدة تخص 

السياسة و االقتصاد العامليني. فإن نظام االقتصاد والتجارة الدويل السائد 

يتسبب يف تعميق الفجوة ما بني الفقري والغني وتعميق هّوة الظلم 

واللمساواة العاملية. يف املقابل، نناضل نحن من أجل نظام اقتصادي عاملي 

عادل. ومن رضورات تحقيق ذلك سياسُة تجارية تعزز الحقوق االجتامعية، 

واالستدامة اإليكولوجية، والدورات االقتصادية عىل املستوى املحيل، والتقيد 

بالتجارة العادلة. علينا كرس سيطرة الرشكات متعددة الجنسيات عىل 

األسواق العاملية واستبدال اتفاقيات التجارة الحرة املدمرة باتفاقيات بديلة. 

 نيويورك: حلقة نقاش ملبادرة النقابات من أجل دميوقراطية الطاقة )TUED( يف 

مؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي 2015 يف باريس، من بني املشاركني: جريميي 

كوربني، ناومي كالين، جوشوا ماتا.

صورة: لورا ماي-أبرون



 .)PLOUGH BACK THE FRUITS( جوهانسبورغ: أعيدوا حرث الثامر

BASF و Lonmin عرض مريئ ملطالبات أرامل ماريكانا املوجهة إىل رشكتي

صورة: أرامل ماريكانا

تعزيز الحراك اليساري 

أدت أزمة النظام الرأساميل النيوليربايل التي أثرت سلبًا عىل مستويات 

عديدة للحياة، إىل نشوء حركات احتجاجية متنوعة يف كل أنحاء العامل. 

يعكس تنوع االحتجاجات تنوَع جذور املشاكل والرصاعات يف املجتمعات 

ينبغي وضع ضوابط لألسواق املالية الحرة. أما دعم التضامن بني العاملني*/

ات  يف زمن سلسل إنتاج معوملة وعابرة للحدود الوطنية فهو من أبرز 

قضايا النضال العاملي من أجل العدالة. عىل املستوى السيايس، يتعلق 

األمر بإنشاء هياكل للحوكمة العاملية )Global Governance( تقوم عىل 

املساواة دوليًا وتشجيع مشاركة املجتمع املدين. يتطلب ذلك إصلًحا أساسيًا 

ملنظمة األمم املتحدة. نساهم يف خلق نقاش حول نظام عاملي عادل, يعزز 

خاصة الفاعلني من دول الجنوب و الحركات االجتامعية الناشطة عىل 

املستوى الدويل. وبهذه الطريقة، نحاول املساهمة يف سياسة السلم التي 

 من شأنها ان تتغلب عىل العنف الهيكيل الذي مييز عدم التكافؤ العاملي. 

يتضمن مفهومنا للسلم اإليجايب اإلنفاذ الكامل للحقوق االجتامعية 

والدميوقراطية وأخذ مجموعتي الحقوق هاتني كأساس لتجنب النزاعات، 

وحلها من قبل األطراف املدنية، وضامن السلم. العدالة والسلم وجهان 

لعملة واحدة.



 تل أبيب: التنظم العاميل من جديد - فرصة لسياسة يسارية جديدة؟ 

إرضاب العاملني*/ات  االجتامعيني*/ات، تل أبيب،2011 

Activestills :صورة

املختلفة. تتعلق االحتجاجات بالكفاح من أجل الحقوق الدميوقراطية، 

وتحسني ظروف العمل، ووقف دمار البيئة، والتغلب عىل الهيمنة الذكورية 

والعنرصية، وهناك من يكافح من أجل حقوق املهاجرين*/ات، أو التغلب 

عىل ارتفاع أسعار اإليجارات يف املدن، أو من أجل حق صغار املزارعني*/

ات يف األرايض التي يعملون فيها، وهناك مواضيع عديدة أخرى. غالبًا 

ما تتكفل بهذه النضاالت األطراف املعنية والجهات التي تدعمها. إن 

الحركات االجتامعية رشكاء مهمون بالنسبة للمنظامت اليسارية، وكثريًا ما 

يكون اليساريون*/ات منخرطني*/ات يف نشاطات هذه الحركات. ولكن 

ال يقترص نشاط الحراك اليساري عىل االحتجاج ضد األوضاع الظاملة 

فقط. وإمنا يهدف النشاط اليساري املنظّم إىل تطوير بدائل اجتامعية 

وتطبيقها. يف العديد من البلدان، يوجد أحزاب يسارية يف الربملانات 

أو االئتلفات الحاكمة. نشجع تبادل الخربات والنقاشات بني األطراف 

املختلفة التابعة للحراك اليساري السيايس حول االسرتاتيجيات و التجارب 

املختلفة بخصوص التنظم اليساري. فنعترب الحركات االجتامعية، والنقابات 

العاملية، واملنظامت التابعة للمجتمع املدين، واألحزاب السياسية اليسارية، 

وكذلك الحكومات واملؤسسات الرسمية ذات امليوالت اليسارية رشكاؤنا 

يف الحوار. من األمور األساسية لتعزيز الحراك اليساري تطوير سياسة 

طبقية موحدة وااللتزام بها يف املجاالت املختلفة للنشاط السيايس. فام 

يهمنا هنا هو تحديد العوامل املشرتكة التي تجمع بني النضاالت املختلفة 



واملساهمة يف تشكيل تحالفات واتحادات ملختلف األطراف الناشطة. من 

الطرق املُستخدمة من قبل األطراف الناشطة لدعم التنظيم اليساري هي 

اسرتاتيجيات الحشد والتنشيط، والعمل اإلعلمي، وفن التفاوض ، والعمل 

عىل حملت سياسية، ومقاربات يف تطبيق أسلوب التنظيم التحوييل 

)Transformative Organizing( وهو عبارة عن مرشوع إطلق تحول 

مجتمعي بواسطة النشاط الجامعي املُنظم ذاتيًا. ومن التحديات الخاصة 

بناء شبكات علقات عاملية لألطراف الناشطة اليسارية ودعم محاوالت 

تطوير مناهج للحراك اليساري السيايس العابر للحدود الوطنية.

التاريخ السياسي من منظور يساري وعمل 
نظري نقدي

بالنسبة لعملنا، فإن املفهوم النقدي للتاريخ والوعي التاريخي أمران 

أساسيان. فإن املايض كثريًا ما حّدد رشوط العمل السيايس واألوضاع السائدة 

يف الوقت الراهن. الصور و الروايات التاريخية ترشع للسلطة القامئة ولكنها 

برنامج حواري عن السيادة الغذائية

أماندال! - أويتو! )Amandla! - Awethu!( السلطة!- للشعب!

مزارعون*/ات ، وممثلو/*ات نقابة العامل يف مجاالت التجارة، والنقل 

البحري، والزراعة وحلفائهم )CSAAWU( من جنوب أفريقيا بجانب 

موظفي*/ات مؤسسة روزا لوكسمبورغ.

صورة: كاروال فرانس 



وارسو: تم إنقاذ حوايل 5000 طفاًل يهوديًا أثناء االحتالل األملاين لبولندا 

خالل الحرب العاملية الثانية. وجد الكثري منهم ملجأ عند عائالت بولندية. 

يروي خمسة عرش منهم قصص حياتهم املؤثرة يف معرض „والدّي اليهود، 

والدّي البولنديون“.

صورة: هولغر بوليت 

متّدنا كذلك باألسس الفكرية لتطوير بدائل سياسية. 

بوصفها مؤسسة أملانية ناشطة عامليًا تتناول مؤسسة روزا لوكسمبورغ 

بشكل خاص الجرائم التي تسببت فيها أملانيا، كسياسة اإلبادة والحرب 

التي انتهجتها النازية أو تاريخ أملانيا االستعامري. ننتقد الروايات التاريخية 

املحرّفة املضللة التي تهدف إىل التقليل من رعب جرائم الحكم النازي 

األملاين. ندرس تاريخ الحركات التحررية يف كل أنحاء العامل. كام ندرس 

ونفحص بشكل نقدي مايض الدول االشرتاكية. نركز يف عملنا للتثقيف 

السيايس عىل تطوير صور و روايات تاريخية تكشف مجاالت الفعل 

السيايس وتشجع النشاط السيايس. يف الوقت نفسه نناقش النظريات 

النقدية للمجتمع ونتعمق يف علوم االقتصاد السيايس كام نتطرق إىل 

مناقشة النظريات الرتبوية والثقافية. فالتعمق يف الجانب النظري هو 

جزء أسايس من النشاط السيايس. يف عملنا الخارجي والداخيل نقتدي 

بالشخصيات البارزة يف تاريخ االشرتاكية. هناك تركيز خاص عىل روزا 

لوكسمبورغ التي ُسميت املؤسسة إكراًما لها وعىل كارل ماركس.



مؤسسة روزا لوكسمبورغ في ألمانيا

مؤسسة روزا لوكسمبورغ هي احدى أكرب العاملني عىل نرش 

التثقيف السيايس اليساري يف أملانيا. تعترب املؤسسة نفسها جزًءا 

من التيار الفكري االشرتايك الدميوقراطي ذي التوجه العاملي. 

باعتبارها واحدة من ست مؤسسات أملانية مقّربة من أحزاب ، 

فإن املؤسسة مقربة من حزب اليسار )DIE LINKE(. منذ عام 

1990، عملت بروح روزا لوكسمبورغ التي أخذت اسمها و تتألف 

من أقسام مختلفة تتوىل العمل اإلداري والنشاط يف داخل أملانيا، 

باإلضافة إىل مركز الحوار الدويل املسؤول عن العمل يف الخارج.

يركز معهد تحليل املجتمع عمله عىل تحاليل و مناقشات 

حول االسرتاتيجيات السياسية اللزمة من أجل انطلق عملية 

تحول اشرتايك. فالهدف من ذلك تطوير رؤى ملزمة تربط بني 

العمل النظري والتحليلت النقدية امللموسة من ناحية والبحث 

االسرتاتيجي عن مجاالت للتدخل السيايس الفعال وإمكانيات بناء 

علقات من أجل إعادة تنظيم الحراك اليساري

.)Transformative Organizing( 

تسعى مؤسسة روزا لوكسمبورغ إىل تطوير املفهوم التقليدي 

للتثقيف السيايس. تركز أكادميية التثقيف السياسية عىل هذا 

األمر بشكل خاص. فهي تنمي قدرة الناس عىل الترصف السليم 

إزاء الرصاعات و النزاعات االجتامعية و السياسية. باإلضافة إىل 

توفري املعرفة األساسية حول املوضوعات االجتامعية والسياسية 

الرئيسية، توفر األكادميية مداخل جديدة إىل السياسة و 

وإمكانيات النشاط السيايس.



 تتوىّل الفروع اإلقليمية يف الواليات األملانية مسؤولية التثقيف 

السيايس جهويا ويف الوقت عينه ترتبط رسميًا مبؤسسة روزا 

لوكسمبورغ. يثمر التعاون الوثيق بني هذه الفروع عن طريق 

قسم العمل عىل املستوى االتحادي سنويا حوايل 1900 فعالية يف 

جميع أنحاء أملانيا.

 منذ عام 2017، يقوم املركز التاريخي لالشرتاكية الدميقراطية 

بجمع مواضيع ومواد متنوعة يف مجال العمل التاريخي: إضافة 

إىل معالجة مواضيع تاريخية سياسية يتم العمل عىل التثقيف 

السيايس، والقيام بأبحاث و إعداد نرشيات عن روزا لوكسمبورغ. 

باإلضافة إىل ذلك، يوثق أرشيف ومكتبة مؤسسة روزا لوكسمبورغ 

الذاكرة الجامعية للتيار املؤسس للشرتاكية الدميوقراطية و لحزب 

اليسار األملاين DIE LINKE وللمنظامت التي سبقت هذا الحزب 

منذ 1989/90.

كجزء من برنامجها الدرايس، تدعم مؤسسة روزا لوكسمبورغ 

الباحثني الشباب مبنح دراسية وبرنامج دعم واسع يستهدف عىل 

وجه الخصوص الطلب ومرشحي الدكتوراه الذين يتفوقون يف 

مجال دراساتهم و من خلل اإلنجازات املهنية البارزة والنشاط 

املجتمعي واالجتامعي املنسجم مع روح املؤسسة. يهدف الربنامج 

الدرايس بوجه خاص إىل محاولة دعم من تعرض للتمييز ألسباب 

اجتامعية، أو سياسية، أو أسباب تتعلق بالهوية الجنسانية. 



 اختارت مؤسسة روزا لوكسمبورغ بشكل واعٍ اسم إحدى 

النساء البارزات يف تاريخ العامل. متيزت روزا لوكسمبورغ 

باقرتان القول بالفعل، وهذا أمر غري بديهي، حتى عند اليسار. 

تعرضت روزا لوكسمبورغ للتمييز واالضطهاد مراًرا إىل أن ُقتلت 

عىل يد خصومها. ألنها كانت امرأة واثقة من نفسها وألنها 

كانت يهودية، وألنها كانت بولندية، وألنها كانت اشرتاكية 

ومعادية للعسكرة دون تنازالت. روزا لوكسمبورغ متثل التفكري 

املستقل غري الخاضع ألي عقيدة، ناهيك عن الخضوع ألي 

جهاز سلطة. وكشفت روزا لوكسمبورغ من خالل تحليالتها 

االقتصادية عن جذور الحرب العاملية القادمة. كارل ليبكنخت 

وروزا لوكسمبورغ كانا أهم ممثيل املواقف الدولية واملعادية 

للعسكرة والتسليح يف أملانيا. إىل اليوم ما يزال يثري إعجابَنا 

نضاُل روزا لوكسمبورغ العنيد والدؤوب ضد الحرب، وإرصارها 

الجذري عىل الحرية السياسية واملساواة االجتامعية. تشعر 

مؤسسة روزا لوكسمبورغ أنها تحمل مسؤولية تجاه إرث هذه 

الشخصية االشرتاكية الدميوقراطية العظيمة.

روزا 
لوكسمبورغ

1871–1919



مركز الحوار 
والتعاون الدولي

معلومات االتصال
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Gesellschaftsanalyse und  

Politische Bildung e. V. 
Franz-Mehring-Platz 1 

10243 Berlin
Deutschland 

 الهاتف  44310-0 30 49+
www.rosalux.org

الفروع الدولية لمؤسسة روزا 
لوكسمبورغ 

20
16

ن 
يرا

حز
و/

وني
، ي

ك
سي

ملك
، ا

ان
واك

ش
ميت

ن، 
ريا

ش
( ت

ك
سي

ملك
، ا

ان
شري

ة ت
طق

من
 )C

on
ce

jo
 M

ay
or

ى )
ور

 ش
س

جل
 م

ضو
)ع

ن 
بيا

فا
نا 

رييا
يف

س

 L
a 

C
op

er
ac

ha
ة: 

ور
ص




