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من هي
روزا لوكسمـبورغ؟

حتى يومنا هذا توا�صل روزا لوك�سمبورغ ،والتي عا�شت ما بني عامي  1871و  ،1919ا�ستقطاب امل�شهد ال�سيا�سي؛
حيث يرى البع�ض �أنها �إرهابي ٌة بل�شفية ،بينما يرى البع�ض الآخر �أنها رم ٌز للي�سارية� .سعت روزا لوك�سمبورغ
جاهد ًة خللق جمتمع تكون فيه احلرية وامل�ساواة ال�سيا�سية غري حمدودتني ،بل و�أكرث من ذلك يتم دعمهما
مببد�أ احلرية وامل�ساواة الإجتماعية ،وهو املطلب الذي مل يتحقق حتى اليوم .وكانت روزا لوك�سمبورغ تعي ما
ب�شكل
الذي يعنيه �أن يكون الإن�سان حمروم ًا و�أن ينتمي �إىل �أقلي ٍة م�ضطهد ٍة يف الكثري من الأحيان .و ُيعزى ذلك ٍ
جزئي �إىل حادثتي الوالدة وامل�صري .ورغم �أنها كانت يهودي ًة ،ولكنها مل تكن متدين ًة على الإطالق ،ف�إنَّ هذا
مل يوفر لها احلماية من احلركات املعادية لل�سامية .و ُيعزى ذلك �أي�ضا لإرادتها القوية لعي�ش حياة تكون قادر ًة
فيها على تقرير �ش�ؤونها بد ًال من التقيد بالأعراف ال�ضيقة الأفق واملفاهيم الأخالقية ال�سائدة يف ذلك الوقت.
ح�صلت روزا لوك�سمبورغ على ال�شهادة اجلامعية وعلى درجة الدكتوراه يف الوقت الذي كان فيه القليل من الن�ساء
قادرات على جتاوز مرحلة التعليم العايل .وقد �شاركت بفعالية يف ال�سيا�سة يف الوقت الذي كان فيه معظم
ٍ
النا�س متحيزون �ضد الن�ساء الالتي يظهرن على امللأ ،حتى �أولئك املنت�سبون للأحزاب الي�سارية .عا�شت روزا
لوك�سمبورغ حياة احلب ولكن دون �أن تتزوج يف الوقت الذي كانت فيه العالقات غري ال�شرعية ت�شكل ا�ستفزاز ًا.
كانت روزا لوك�سمبورغ منفي ًة؛ فعلى الرغم من جن�سيتها الأملانية فقد بقيت دائم ًا يف نظر �أعدائها ال�سيا�سيني
�أجنبي ًة ،بولندي ًة.
كانت روزا لوك�سمبورغ ثوري ًة ي�ساري ًة ،وهي جرمي ٌة ُيعا َقب عليها بالإعدام يف وطنها الأم بولندا التي كانت حتتلها
رو�سيا ،بينما كانت يف بلدها املختار �أملانيا �سبب ًا للإ�ضطهاد امل�ستمر.
وارتبط م�صريها ارتباط ًا وثيق ًا مع تاريخ حركة الطبقة العاملة الأملانية ،ومع املعارك ال�ضرو�س بني خمتلف
توجهاتها وانق�سامها النهائي .وكانت �أحد م�ؤ�س�سني �إثنني لع�صبة �سبارتاكو�س وفيما بعد للحزب ال�شيوعي
الأملاين .بالن�سبة لروزا لوك�سمبورغ ،مل تكن الإ�شرتاكية �شيئا منبثق ًا عن الأحزاب ال�سيا�سية �أو احللقات
احلزبية .و�آمنت ب�أنَّ زيادة ثقة اجلماهري بنف�سها ،ف�ض ًال عن قدرتها على العمل ال�سيا�سي ،يجب ان يكون يف
�صميم �سيا�سات احلزب.
�صوت
مل ترتك روزا لوك�سمبورغ املجال لأحد �أن يكون َغ ُري عابئ بها .فقد كانت مت�شبثة بقناعاتها وكانت ذات ٍ
م�سموع عند قيامها بالدفاع عن هذه القناعات .وفوق ذلك ف�إنها كانت قادر ًة مبا حتمله من دفء �إن�ساين
ب�شكل ُم�سبق.
وحما�س ٍة مُعدِ ية من حتقيق الفوز على جميع الأ�شخا�ص الذين اقرتبوا منها دون �أن يحكموا عليها ٍ
مل يعزف عنها خائفا منها �إال �أولئك الذين �شعروا ب�أنهم ال يرقون مل�ستواها.



كانت روزا لوك�سمبورغ �صحفي ًة ناجح ًة ،واحلقيقة التي كثري ًا ما مت جتاهلها �أنها كانت خبري ًة اقت�صادي ًة مهم ًة،
وقد ك�شفت حتليالتها لرتاكم ر�أ�س املال عن ب�صري ٍة ا�ستثنائيةٍ.
مل يفقد كفاح روزا لوك�سمبورغ العنيد �ضد احلرب و�إحلاحها الراديكايل حول الرتابط بني احلرية ال�سيا�سية
وامل�ساواة الإجتماعية �شيئ ًا من �أهميته.
�إنَّ روزا لوك�سمبورغ �شهيدة ثورة ت�شرين الثاين الأملانية .ففي اخلام�س ع�شر من �شهر كانون الثاين من عام
 1919ويف منطقة تريغارتن مبدينة برلني ،مت قتل اليهود والإ�شرتاكيني البولنديني الذين كانوا ميقتون كل
�أ�شكال الإرهاب وذلك على �أيدي الإرهابيني اليمينيني الذين يرتدون الزي الع�سكري الأملاين .وقد مت�سكت
م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ بالإرث واملُثل العليا التي حملتها هذه الإ�شرتاكية الدميقراطية.





االشتراكية
الديموقراطية

ن�ش�أت الإ�شرتاكية الدميقراطية من الن�ضاالت �ضد املجتمع الر�أ�سمايل ،و�ضد الإ�ستغالل والقمع واحلرب .وهي
تدعو للحرية وامل�ساواة والت�ضامن من �أجل جميع الأفراد ومن �أجل كل فردٍ منا .ووفق ًا لكارل مارك�س ،ف�إنَّ
ال�ضرورة احلتمية للإ�شرتاكية تقوم على "الإطاحة بجميع العالقات االجتماعية التي جتعل من الإن�سان كائنا
مهانا ،م�ستعبدا ،خمذوال ،حمتقرا ".ت�شكلت الإ�شرتاكية على �أ�سا�س �أنها حركة حقوق �إن�سان عاملية مت�ضامنة
مع الطبقات الدنيا .وقد �شاركت مع حركة �أ�صحاب الأجور والن�ساء وال�شعوب امل�ضطهدة يف ن�ضالهم من �أجل
التحرر .ويتمثل هدفها بالو�صول �إىل جمتمع ميار�س فيه ال�شعب ال�سيطرة امل�شرتكة على الإقت�صاد ومي�سكون
�ش�ؤ�ؤنهم ب�أيديهم.
�شهد القرن الع�شرين حدوث انق�سامات عميقة يف احلركة الإ�شرتاكية .فمن جهة ،مت تطور اجلناح ال�شيوعي
والذي ،وحتت وط�أة احلرب والفا�شية ،ج َّهز لتنفيذ قطيعة جذرية مع الر�أ�سمالية حتى لو ا�ضطر لإ�ستخدام
الديكتاتورية وقمع املعار�ضة .يف عام � ،1989أدت الإحتجاجات اجلماهريية الوا�سعة التي قام بها العمال
ون�شطاء احلقوق املدنية وكذلك التجمعات الدميقراطية� ،إىل �إنهيار الدول الإ�شرتاكية يف �أوروبا .وقد ثبت يف
النهاية �أنَّ مركزية ملكية الدولة ي�شكل عائق ًا �أمام تطورها ،حيث ال ميكن احلفاظ على املنجزات الإجتماعية
على املدى الطويل .وعلى اجلانب الأَخر� ،أرادت القوى الإجتماعية الدميقراطية �إحداث �إ�صالحات �إجتماعية
وا�سعة و�إر�ساء الدميقراطية يف املجتمع .غري �أن هذه القوى مل تكن قادرة على التغلب على هيمنة الأرباح بغية
ب�شكل ف َّعال .وبذلك ظهر جليا ا�ستحالة الوقاية من حدوث انتكا�سات نيو -ليربالية
ال�سيطرة على الإقت�صاد ٍ
�ضمن ر�أ�سمالية منفلتة من كل قيد .وقد دعم الي�سار الإ�شرتاكي بدوره ت�شكيل املجال�س ،وا�ستقاللية العمال،
والدميقراطية الإقت�صادية والتعاونيات؛ ولكنه مل ي�ستطع �أن يُقدِّ م البدائل ال�شمولية .ت�ؤدي الأزمة احلالية
للر�أ�سمالية وللح�ضارة الإن�سانية �إىل ن�شوء حركات �إ�شرتاكية جديدة ،ومفهومها الأ�سا�سي هو :لي�س ممكن ًا
�إيجاد عامل �آخر ،ورغم ذلك ف�إن الو�صول �إليه ُيعترب حاج ًة عاجلة .حتارب �إ�شرتاكية القرن احلادي والع�شرين
هذا اال�ستغالل الر�أ�سمايل ،والنظام الأبوي (البطريركي) ،والعن�صرية وتدمري البيئة .وكان هدفها الأ�سا�سي
هو الو�صول �إىل عامل ميكن �أن توجد فيه العديد من العوامل املختلفة جنب ًا �إىل جنب ،حيث يكون فيه التطور احلر
للفرد ولكل فرد �شرط ًا لتطور اجلميع .و�إنَّ �إخ�ضاع املمتلكات والعالقات بني مراكز ال�سلطة لتحقيق هذا الهدف،
والتحول الإجتماعي الإيكولوجي للإنتاج و�أ�ساليب احلياة ،والدميقراطية ال�شاملة ،والأممية اجلديدة ،و�سيا�سة
ال�سالم الن�شطة هي العنا�صر الأ�سا�سية لهذه الإ�شرتاكية اجلديدة.
ومع ت�أ�سي�س احلزب الي�ساري الأملاين (بالأملانية ،)Die Linke :ن�ش�أت قوة �سيا�سية يف �أملانيا ملتزمة بالإ�شرتاكية
الدميقراطية .ان م�صالح �أ�صحاب الأجور وال�ضعفاء �إجتماعي ًا وقطاعات وا�سعة من املجتمع ترتبط ب�سيا�سة
ت�أ ُمل �إحداث حتوالت �شاملة للتغلب على الر�أ�سمالية .ويقف احلزب يف نف�س ال�صف مع تعاليم روزا لوك�سمبورغ


والتي تقول ب�أنَّ  :امل�ساواة بدون حرية ظلم ،واحلرية بدون م�ساواة �إ�ستغالل ،و�أنَّ الت�ضامن هو �أ�سا�س التحرر
ب�شكل جماعي.
وامل�ساواة .ويجب و�ضع نهاية ال�ستغالل الإن�سان والطبيعة ٍ



َّ
إن النوع الوحيد من القوة التي ستقود
إلى النصر هو الكفاح اليومي من أجل
التنوير السياسي.
من أقوال روزا لوكسمبورغ في مؤتمر شتوتغارت عام 1898



مؤسسة
روزا لوكسمبورغ

ؤ�س�سات �سيا�سي ٍة يف جمهورية �أملانيا الإحتادية املرتبطة مع
م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ هي واحد ٌة من �ستِ م� ٍ
ب�شكل وثيق
ترتبط
وهي
ؤ�س�سة.
�
امل
لهذه
أ�سا�سية
ل
ا
املهمة
الأحزاب ال�سيا�سية .و ُيعترب توفري التثقيف ال�سيا�سي
ٍ
مع حزب الي�سار.
وقد ان�سجم عمل امل�ؤ�س�سة منذ �إن�شائها يف عام  1990مع �أعمال املر�أة التي �سميت ب�إ�سمها ،روزا لوك�سمبورغ،
وهي متثل التيار الرئي�سي للإ�شرتاكية الدميقراطية مع تركيز دويل را�سخ .وتعت َِب امل�ؤ�س�سة نف�سها ملتزم ًة بوجهة
نظر راديكالية فيما يخ�ص التنوير والنقد االجتماعي .وهي تقف مع �أعراف احلركات العمالية والن�سائية،
وكذلك �ضد الفا�شية و�ضد العن�صرية.
وم�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ هي منظمة غري ربحية م�سجلة ،وتُعترب اجلمعية العامة من �أهم مكوناتها ،ويتم دعم
عملها من خالل تفاين والتزام عدد كبري من املتطوعني يف جميع �أنحاء �أملانيا.
من خالل عملها ،ف�إنَّ امل�ؤ�س�سة ت�شجع على �إجراء حتليل نقدي للمجتمع وترعى ال�شبكات ذات املبادرات
التحررية ،وال�سيا�سية ،والإجتماعية والثقافية .وهي ن�شطة دولي ًا يف جمال التعاون الإمنائي وتدعو �إىل احلوار
املتكافئ بني دول ال�شمال واجلنوب .ويف الوقت ذاته ،ومب�ساعدة من �أر�شيف الإ�شرتاكية الدميقراطية ،ف�إنها
تقوم بتوثيق الأحداث الهامة ونتائج ال�سيا�سة الي�سارية .و�ضمن �إطار عمل دائرة البعثات التابعة لها ،تقوم
امل�ؤ�س�سة �أي�ض ًا بتقدمي بع�ض املنح للأكادمييني ال�شباب.
وعلى غِ رار امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية الأُخرى ،ت�سعى م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ لزيادة تطوير املفهوم الكال�سيكي
للتعليم ال�سيا�سي .ومع ذلك ،ف�إ َّنها ت�شدِّ د على �إجراء حتليل نقدي للمجتمع وتعترب ذلك املهمة الرئي�سية لها،
وهو املطلب الذي تُ�شدد عليه من خالل ا�سمها.
وبنا ًء على افرتا�ض �أن التغيري الإجتماعي يتطلب حدوث مواجهة ت�أملية مع املجتمع الر�أ�سمايل احلايل بر َّمتِه،
ف�إنَّ امل�ؤ�س�سة ت�سعى جاهد ًة لتطوير مناهج ومفاهيم بديلة تكون كفيلة ب�إحداث عملية حتول �شاملة متكنها من
�إن�شاء جمتمع �أكرث �إحتاد ًا وعد ًال.
لذا ،ف�إنَّ املهام الأ�سا�سية للم�ؤ�س�سة ،والتي تنتهجها وتقوم بتنفيذها على كافة امل�ستويات الإقليمية والوطنية
والدولية ،تت�ضمن :التعليم والتدريب يف جمال ال�سيا�سات الإ�شرتاكية الدميقراطية ،والتحليل ،واملعلومات
وامل�شورة ال�سيا�سية.



تت�ألف م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ من:
اجلمعية العامة والتي تنتخب املجل�س التنفيذي واملجل�س الإ�ست�شاري العلمي.
يوجد يف الوقت الراهن �أكرث من  170موظف ًا بدوام كامل (مبا يف ذلك املتمرنني) 16 ،منهم يعملون يف
املكاتب الإقليمية الـ  13التابعة للم�ؤ�س�سة.
	�أكرث من  50عام ًال وموظف ًا حملي ًا يعملون يف املكاتب الدولية للم�ؤ�س�سة.
املئات من املتطوعني النا�شطني يف امل�ؤ�س�سة الفيدرالية ويف امل�ؤ�س�سات املوجودة يف ال�ستة ع�شر والية يف
املجال�س والهيئات الإ�ست�شارية ،وذلك ك�أع�ضاء فاعلني يف امل�ؤ�س�سات التعليمية املحلية يف نوادي روزا
لوك�سمبورغ �أو يف جمموعات احلوار الـبالغ عددها  22جمموعة التابعة للم�ؤ�س�سة.
حوايل  130معلم ًا.
	�أكرث من  800نا�شط ًا و�أكرث من  1000من احلا�صلني على منح درا�سية �سابق ًا.

الجمعية العامة
وتعترب اجلمعية العامة �أعلى هيئة يف امل�ؤ�س�سة ،ويجتمع ما يقارب املئة ع�ضو النا�شطني يف اجلمعية العامة مرة
واحدة يف ال�سنة على الأقل.
وت�شمل املهام الرئي�سية للجمعية العامة ما يلي :حتديد املوا�ضيع التي يجب الرتكيز عليها �ضمن �أن�شطة
امل�ؤ�س�سة ،وتعيني املجل�س الفخري و�أع�ضاء املجل�س الإ�ست�شاري العلمي ،وانتخاب املدير التنفيذي .ت�ستقبل
اجلمعية العامة �أي�ض ًا التقارير الواردة من املجل�س التنفيذي للم�ؤ�س�سة وتقرر يف م�س�ألة قبول الأع�ضاء اجلدد،
ويتم التنبه من �أجل �ضمان �أن يكون عدد الن�ساء م�ساوي ًا لعدد الرجال على �أقل تقدير .يف الوقت الراهن ،قامت
م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ بتحديد الأع�ضاء الأ�سا�سيني بـ  100ع�ضو نا�شط فقط .ويتم �إعتبار الأ�شخا�ص الذين
يتم توظيفهم ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر لدى م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ على �أنهم �أع�ضاء غري عاملني .وتنظم
حقوق وواجبات اجلمعية العامة بالتف�صيل يف النظام الأ�سا�سي مل�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ .وت�ضم اجلمعية العامة
ال�سيا�سيني احلاليني وال�سابقني من احلزب الي�ساري ،ف�ض ًال عن العلماء ،والنا�شطني يف امل�ؤ�س�سات الإقليمية
مل�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ وغريهم من الأفراد الذين ميثلون التيار الإ�شرتاكي الدميقراطي والذي ميتد �إىل �أبعد
من حزب الي�سار .وميكن الإطالع على ملحة عامة على �أع�ضاء اجلمعية بالعودة �إىل املوقع الإلكرتوين مل�ؤ�س�سة
روزا لوك�سمبورغ.



المجلس التنفيذي
يتم انتخاب املجل�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ من ِق َبل اجلمعية العامة ملدة �أربع �سنوات ،ويت�ألف من
الرئي�س ،ونائبني للرئي�س واملدير التنفيذي ،و�سبعة ،ولكن لي�س �أكرث من ت�سعة� ،أع�ضاء �آخرين على الأقل.
ويت�ألف املجل�س يف الوقت احلايل من  12ع�ضو ًا.
بدوام
�إنَّ املجل�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ عبارة عن هيئة تطوعية .ووحده املدير التنفيذي يعمل ٍ
كامل .كما ويتم الأخذ بعني الإعتبار مو�ضوع وجود ن�سبة متوازنة بني اجلن�سني عند اختيار �أع�ضاء املجل�س.
وتتمثل املهمة الرئي�سية للمجل�س التنفيذي يف �إدارة �ش�ؤون اجلمعية وحتديد امل�سار الأ�سا�سي لعمل امل�ؤ�س�سة.
ويف هذا ال�سياق ،يقوم املجل�س التنفيذي بتقرير الهيكل الأ�سا�سي للم�ؤ�س�سة والأركان الأ�سا�سية لتطويرها املايل
ولتح�سني �أداء موظفيها .ال يجوز لأع�ضاء املجال�س التنفيذية للأحزاب ال�سيا�سية ،على امل�ستوى الفيدرايل �أو
على م�ستوى الواليات� ،أن يكونوا �أع�ضا ًء يف املجل�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ .وللتعرف على الهيكل
احلايل للمجل�س التنفيذي يرجى الرجوع �إىل موقع امل�ؤ�س�سة الإلكرتوين.
وتت�ألف رئا�سة املجل�س حالياً من:
رئي�سة املجل�س التنفيذي :الدكتورة داغمار انكلمان وهي ع�ضو يف الربملان الأملاين.
النائب :توما�س هاندل وهو ع�ضو يف الربملان الأوروبي.
النائبة :الدكتورة �سابني رييرن.
املدير التنفيذي :الدكتور فلوريان ڤاي�س.

المجلس اإلستشاري العلمي
مت ت�أ�سي�س هذه اللجنة الإ�ست�شارية الفخرية مل�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ بقرار من اجلمعية العامة يف عام .2008
ويت�شكل املجل�س الإ�ست�شاري العلمي من �ست ِة �أع�ضاءٍ على الأقل ،وبحد �أق�صى من �ستة ع�شر ع�ضوا ،حيث كان ي�ضم
يف �شهر �آذار من العام  2013ثماين ن�ساء وثمانية رجال .وال ُي�شرتط للم�شارك يف املجل�س الإ�ست�شاري العلمي �أن يكون
ع�ضو ًا من �أع�ضاء اجلمعية .وبطريقة م�شابهة ملا يتم يف املجل�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ ،يتم انتخاب
�أع�ضاء املجل�س الإ�ست�شاري ملدة �أربع �سنوات .ويدعم املجل�س الإ�ست�شاري العلمي �أعمال امل�ؤ�س�سة املتعلقة باجلوانب
كرئي�س لهم .وت�شغل الأ�ستاذة
ذات الطابع العلمي والإ�سرتاتيجي .ويقوم �أع�ضاء املجل�س بانتخاب واحد منهم
ٍ
الدكتورة �إيرين دولينغ من�صب رئا�سة املجل�س الإ�ست�شاري العلمي يف الوقت الراهن.


مجلس المؤسسات اإلقليمية
تُعتَرب جميع امل�ؤ�س�سات الإقليمية الـ  16امل�ستقلة �أع�ضاء يف جمل�س امل�ؤ�س�سات الإقليمية .وهم يقومون ،مع م�ؤ�س�سة
روزا لوك�سمبورغ ،بتنظيم الربامج التعليمية والت�شبيك يف جميع الواليات الفيدرالية .وعلى غرار رئي�س املجل�س
الإ�ست�شاري العلمي ،ف�إنَّ املتحدث الر�سمي ب�إ�سم جمل�س امل�ؤ�س�سات الإقليمية يقوم بح�ضور �إجتماعات املجل�س
التنفيذي للم�ؤ�س�سة ب�صف ٍة ا�ست�شارية .وتتوفر املزيد من املعلومات حول جمل�س امل�ؤ�س�سات الإقليمية على املوقع
الإلكرتوين للم�ؤ�س�سة .وتت�ألف رئا�سة املجل�س حالي ًا من:
املتحدث الر�سمي ب�إ�سم جمل�س امل�ؤ�س�سات الإقليمية :الدكتور ديتلف ناكاث من م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ،
من �إقليم براندنبريغ .
النائب� :أولريك ديت جني من م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ ،من والية �شمال الرين -وي�ستفاليا.



ال�صورة :افتتاح مكتب م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ يف �أثينا
ت�صوير� :آري�س ،برلني

المؤسسات
التابعة

مؤسسة هيرمان هينسلمان:
�أ�س�سها املحامي الدكتور �أندريا�س هينزملان ،جنل املهند�س املعماري هريمان هينزملان ( .1995-1905والهدف
من �إن�شاء م�ؤ�س�سة هريمان هينزملان هو تعزيز درا�سة الق�ضايا املتعلقة بالعمارة والتخطيط احل�ضري (تخطيط
املدن) والتنمية العمرانية احل�ضرية الإجتماعية من الناحيتني التاريخية واحلديثة .وتو ُّد امل�ؤ�س�سة التذكري
ب�أعمال املهند�س املعماري هريمان هين�سلمان ،ولكن وقبل كل �شيء ف�إنها ت�سعى للتعامل مع اجلوانب الإجتماعية
والثقافية للبناء احلا�صل يف املدن يف الآونة الأخرية .فعلى �سبيل املثال ،ففي ني�سان من عام  2011مت عقد ندوة
هريمان هينزملان ال�سابعة والتي حملت عنوان “تاريخ (التخطيط) املناطق احل�ضرية بو�صفه تاريخ للمجتمع:
اخلطاب الإ�صالحي اخلفي يف احلوار حول التخطيط احل�ضري يف جمهورية �أملانيا الدميقراطية �سابق ًا” والذي
ا�ستقطب �أكرث من  100من الزوار املهتمني .هذا ويرت�أ�س املجل�س التنفيذي لهذه امل�ؤ�س�سة ك ٌل من �أندريا�س
هينزملان وتوما�س فلريل .ومت الن�صح بت�أ�سي�سها من قبل املجل�س الإ�ست�شاري العلمي ،وتتحمل م�ؤ�س�سة روزا
لوك�سمبورغ امل�س�ؤولية االئتمانية لهذه امل�ؤ�س�سة التابعة لها من الناحية القانونية ،والتي ويف �إطار عمل نظامها
الأ�سا�سي ف�إنها ت�ستطيع العمل ب�شكل م�ستقل يف امل�سائل املو�ضوعية .وميكن الإت�صال مع هذه امل�ؤ�س�سة عرب:
املوقع االلكرتوينwww.hermann-henselmann-stiftung.de :
الربيد الإلكرتوينinfo@hermann-henselmann-stiftung.de :

مؤسسة ماكس لينغنير:
ت�سعى م�ؤ�س�سة ماك�س لينغنري للحفاظ على ،وعر�ض ون�شر �أعمال الر�سام والفنان التخطيطي ماك�س لينغنري
( )1959-1888والتذكري بفن القرن الع�شرين ،والذي ت�شكل نتيجة الهجرة واحلرب ومع�سكرات الإعتقال،
وال�صحوة الثقافية يف فرتة ما بعد احلرب.
مت �إن�شاء هذه امل�ؤ�س�سة يف عام  ،2007ا�ستنادا �إىل مبادرة من م�ؤرخة الفن الدكتورة جريترود هايدر (-1928
 .)2007وتُدار امل�ؤ�س�سة اليوم بطريقة ائتمانية من قبل م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ ،وذلك بح�سب ما ق�ضت
جريترود هايدر يف و�صيتها .ويتكون �أع�ضاء جمل�س �إدارة هذه امل�ؤ�س�سة امل�ستقلة كلي ًا من الدكتور توما�س فلريل
(رئي�س ًا) ،والدكتور �ستيفان هان ومارتن غروه .ويتم ن�صح ودعم جمل�س الإدارة من ِق َبل جمل�س للأمناء يف
�سبيل م�ساعدتهم للوفاء بهدف امل�ؤ�س�سة .تقع امل�ؤ�س�سة يف املنزل واملر�سم ال�سابق ملاك�س لينغنري يف برلني،
نيدير�شونهاوزن .خ�ضع هذا املبنى التاريخي ،من �آذار �إىل ت�شرين الثاين من عام  ،2010لعملية حتديث �شاملة


وجتديد يف م�صادر الطاقة متا�شي ًا مع مبادئ احلفاظ على املوروث الثقايف ،وقد قامت م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ
بدور املط ِّور بدعم مايل فيدرايل .كما ومت ترميم احلديقة يف عام  2012بدعم مايل مقدم من ِق َبل وكالة
احلفاظ على الطبيعة يف برلني .وي�ضم هذا املبنى �أر�شيف ماك�س لينغنري و ُيعت ََب كف�ضاء للتوعية ال�سيا�سية .يف
متوز من عام  ،2012قامت امل�ؤ�س�سة بن�شر �أول ن�شراتها العلمية وذلك يف �صحيفة “العامل ”Monde :الباري�سية
 .1935-1928وميكن الإت�صال مع هذه امل�ؤ�س�سة عرب:
املوقع االلكرتوينwww.max-lingner-stiftung.de :
الربيد الإلكرتوين التايلinfo@max-lingner-stiftung.de :

المنتدى الثقافي لمؤسسة روزا لوكسمبورغ:
ُ
املنتدى الثقايف مل�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ لي�س م�ؤ�س�سة ائتمانية ،ولكنه يرتبط ب�شكل وثيق للغاية مع �أعمال
م�ؤ�س�سة ماك�س لينغرن .فهو يقوم بتنظيم امل�شاريع ،و�سل�سلة من املحا�ضرات واملن�شورات حول امل�سائل املتعلقة
وان�صب
بال�سيا�سة الثقافية .ي ُّروج املنتدى الثقايف لإجراء ا�ستقراء منهجي للأبعاد الثقافية للتنمية االجتماعية.
َّ
تركيزه يف ال�سنوات الأخرية ،على �سبيل املثال ،على جوانب ثقافة التخليد وال�سيا�سة عرب التاريخ .وميكائيال
كلينغبريغ هي موظفة متفرغة تعمل لدى املنتدى الثقايف مل�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ ،ومن املمكن التوا�صل معها
عرب:
الربيد الإلكرتوينkulturforum@rosalux.de :

مؤسسة هيرالد بروير:
ت�أ�س�ست هذه امل�ؤ�س�سة الإئتمانية يف عام  .2006ويتمثل هدفها يف ت�شجيع التثقيف ال�سيا�سي،
والعلوم والبحوث ،وكذلك التفاهم والتعاون الدوليني .وت�أمل من خالل عملها ت�شجيع تطوير
التفكري احلر والت�ضامن بروح �إن�سانية ،دميقراطية و�أممية .وتن�شط امل�ؤ�س�سة على امل�ستويني
ب�شكل خا�ص على مو�ضوع التعاون الإمنائي .ويقوم �أحد �أهم
وين�صب تركيزها
الوطني والدويل،
ٍ
ُّ
م�شاريعها و�أكرثها جناح ًا ،والذي تتوىل تنفيذه بالتعاون مع جمعية العمل الدويل �ضد ختان الإناث
 International Action against Femaleالتطوعية @(E.Mail: info
)Genital Mutilation (INTAC
) intact-ev.deوالذي �سي�ستمر خالل عام  ،2013بالإهتمام مبو�ضوع ت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية


كل من
عند الإناث (خِ تان الإناث) يف منطقة كولدا يف جنوب ال�سنغال واملناطق املجاورة لها يف ٍ
غامبيا وغينيا بي�ساو .ويف عام  ،2010قامت امل�ؤ�س�سة �أي�ض ًا بدعم م�شروع يتم تنفيذه من قبل جمعية
( Berliner Entwicklungspolitischer Ratschlagم�شورة ال�سيا�سات الإمنائية يف برلني) التطوعية والهادف
�إىل ت�شييد لوحة تذكارية يف منطقة (ماي �آمي �أوفر)  May-Ayim-Uferمن �أجل رفع م�ستوى الوعي فيما يتعلق
بق�ضايا اال�ستعمار والعن�صرية يف املدينة .كما وقامت امل�ؤ�س�سة يف عامي  2011/2010بتقدمي الدعم املايل
لرتميم الن�صب التذكاري لباتري�س لومومبا �أمام معهد هريدر يف َليبت�سِ ك تزامن ًا مع الذكرى الـ  50الغتياله.
ويتكون املجل�س من الدكتورة جي�سني لوتز�ش (رئي�س ًا) ،والدكتورة ايڤلني ڤيتت�ش والدكتورة �أرندت هوبفمان.

مؤسسة مايكل تشومان:
ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة مايكل ت�شومان يف عام � .2006أطلق عليها ا�سم م�ؤ�س�سة مايكل ت�شومان ،تخليد ًا لذكرى واحد
من �أبرز ال�سيا�سيني و�أكرثهم احرتام ًا والذي كان نا�شط ًا يف احلزب الدميقراطي اال�شرتاكي وكان قد فقد حياته
�إثر حادث �سيارة م�أ�ساوي يف نهاية عام  .2000يف �شهر كانون الأول من عام � ،1989ألقى الربوفي�سور ت�شومان
كلم ًة رائد ًة مبنا�سبة امل�ؤمتر اال�ستثنائي حلزب الوحدة ال�شيوعي /SEDاحلزب الدميقراطي الإ�شرتاكيُ ،مطالِب ًا
احلزب اال�شرتاكي حديث الت�أ�سي�س �أن يعلن رف�ضه ال�صريح لل�ستالينية .كما وعار�ض مايكل ت�شومان “�أي �إميان
وهمي يف قدرة الأدوات الإكراهية للدولة التي جردت من جميع �أ�شكال الرقابة الدميقراطية” .وب�صفته مفكر ًا
�سيا�سي ًا ،فقد �أ َّكد على “�ضرورة تعديل املمار�سة ال�سيا�سية للحزب من الناحيتني النظرية والأخالقية” .وقد
ب�شكل مقنِع من خالل ت�أثريه الفكري وعمله كع�ضو يف الربملان الإقليمي حلزب الإ�شرتاكية
قام بتنفيذ مطالبه ٍ
الدميقراطية يف براندنبورغ .ب�إحيا ًء ذكراه ،ت�سعى م�ؤ�س�سة مايكل ت�شومان لتعزيز التثقيف ال�سيا�سي ،والعلوم
والبحوث ،والتفاهم والتعاون الدوليني .وتهدف امل�ؤ�س�سة �إىل ربط االعتبارات النظرية لت�شومان مع املناهج
والقرارات ال�سيا�سية احلالية .فعلى �سبيل املثال ،يف عام  2012مت ن�شر درا�سة �شاملة التحول يف �سيا�سة
الطاقة يف براندنبورغ وقدرة هذه ال�سيا�سة على �إحداث عمليات التحول االجتماعي -الإيكولوجي ،وقد احتوت
الدرا�سة على �إ�شارات عديدة لعمله .ويف عام  ،2007قامت م�ؤ�س�سة مايكل ت�شومان ب�شراء دار ديتز -ڤريالغ
للن�شر .ومبنا�سبة الذكرى العا�شرة لوفاة مايكل ت�شومان ،مت تنظيم �إجتماع لقراءة ن�صو�صه يف الربملان املحلي
يف براندنبورغ بالتعاون مع م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ يف براندنبورغ وجناح حزب الي�سار يف الربملان املحلي
برباندنبورغ ،وكان ذلك تقدير ًا للخ�صال الإن�سانية وللعمل ال�سيا�سي ملايكل ت�شومان.
ويت�ألف جمل�س هذه امل�ؤ�س�سة من هاينز ڤيتزه (رئي�س ًا) ،والأ�ستاذ الدكتور ديرت كالين والدكتور لوتز برانك�ش.


مؤسسة ايريك نويتش:
تهدف هذه امل�ؤ�س�سة التي مت ت�أ�سي�سها يف عام � ،2006إىل ت�شجيع العلوم والبحوث والفن والثقافة �إ�ضاف ًة للتفاهم
والتعاون الدوليني .وي�أمل م�ؤ�س�سها ،ايريك نويت�ش ،وهو كاتب وم�ؤلف م�شهور يف جمهورية �أملانيا الدميقراطية
تركيز خا�ص
ال�سابقة� ،إىل امل�ساهمة يف تطوير التفكري احلر والت�ضامن بروح �إن�سانية ودميقراطية و�أممية ،مع ٍ
على الأدب والفن .هذا ويتم احلفاظ على الإرث احل�ضاري مل�ؤ�سِ �سِ ها والعناية به يف �إطار و�صاية م�ؤ�س�سة روزا
لوك�سمبورغ .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،تدعم م�ؤ�س�سة ايريك نيوت�ش �أي�ض ًا املنا�سبات الأكادميية ،وتوفر التمويل
للبحوث ،وت�ساعد النقاد وامل�ؤلفني املوهوبني .يف  21حزيران من عام  ،2011قامت م�ؤ�س�سة ايريك نيوت�ش بتنظيم
م�سابقتها الأوىل للم�ؤلفني وذلك �إحيا ًء للذكرى الثمانني مليالد م�ؤ�س�سها .ومتت دعوة كل امل�ؤلفني باللغة الأملانية
حتت �سن الـ  30عام ًا والذين تهتم ن�صو�صهم الأدبية مبحور “م�صري الإن�سان يف العمليات االجتماعية يف مطلع
الألفية (بني عامي  1990و  ”)2010للم�شاركة يف هذه امل�سابقة .ويت�ألف جمل�س هذه امل�ؤ�س�سة من الدكتورة
ايڤلني ڤيتت�ش (رئي�س ًا) ،وكالو�س هوبكيه ،و�أنيلي�س هاينز -نيوت�ش و�إيريك نيوت�ش.
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أكاديمية التثقيف
السياسي

تتمثل املهمة الرئي�سية للأكادميية يف تعزيز وتنفيذ التوعية ال�سيا�سية التحررية املوجهة نحو امل�شاركة ،والتي،
ووفق ًا لروح اال�شرتاكية الدميقراطية ،تتعامل مع النزاعات االجتماعية احل�سا�سة .وهذا ال ي�ستلزم فقط وجود
جمموعة من الأ�ساليب ور�صد للعمليات الرتبوية ،والتي تخ�ضع لت�أمل م�ستمر وال �سيما �ضمن املجموعات ،ولكنه
ي�شمل �أي�ض ًا على مهمة تهيئة الوعي وت�صميم ف�ضاءات تعليمية متخ�ص�صة .ونحن نهدف �إىل متكني امل�شاركني
يف براجمنا التعليمية من االنخراط يف العمل ال�سيا�سي من خالل متكينهم من اكت�ساب املعرفة.
تقدِّ م الأكادميية التدريب والدورات املختلفة ،ف�ض ًال عن اخلدمات اال�ست�شارية؛ حيث تقوم بت�صميم وتنظيم
امل�ؤمترات وور�شات العمل ،و�سل�سلة من الفعاليات وندوات نهاية الأ�سبوع .وهي تبتدع املواد التعليمية وتُنتج
املن�شورات .وت�شارك ،داخل امل�ؤ�س�سة وخارجها ،يف عدد كبري من ال�شبكات وامل�شاريع .ومن املعلوم �أي�ض ًا �أنَّ الفن
امللتزم �سيا�سي ًا ي�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من التثقيف ال�سيا�سي الذي تروج له.
وت�شمل جماالت �أن�شطة ومهام الأكادميية ما يلي:
ال�سيا�سة ،واالت�صاالت ،والإدارة ،وتوفري �أ�س�س تعليم الكبار .وت�شارك الأكادميية يف النقا�ش النظري
حول التعليم ال�سيا�سي التحرري ،وال �سيما عرب “جمموعة مناق�شة التثقيف ال�سيا�سي”.
ور�شات العمل والندوات الأ�سا�سية التي تنظمها ( Kommunalakademieاالكادميية البلدية) ،والتي
تُ�صدر �أي�ض ًا �سل�سلة ”( “Crashkurs KOMMUNEكرا�شكو�س كوميون) وهي عبارة عن �سل�سلة تعالج
ق�ضايا ال�سيا�سات املحلية ،مثل �سيا�سة الت�شارك يف مناق�شة امليزانية ،واخل�صخ�صة ،و�إعادة البلديات،
وال�سيا�سة احل�ضرية يف التجمعات احل�ضرية.
تثقيف ال�شباب :ينظم مركز تثقيف ال�شباب املنا�سبات على ال�صعيد الوطني ،بدعم من االكادميية
وا�ستناد ًا �إىل الرتويج للم�شاريع ول�شبكة من املنظمات املت�صلة مع احتاد امل�ؤ�س�سات .وهي تعمل انطالق ًا
من وجهة نظر انتقاد الظروف املجتمعية ،واكت�شاف البدائل ،وتعزيز املقاومة ،وخلق الف�ضاءات احلرة.
وت�شمل جماالت النزاعات االجتماعية التي يتم التعامل معها من قبل االكادميية ما يلي:
التفاوتات االجتماعية و�أبعاد الأزمات االقت�صادية والبيئية ،والتنمية الإقليمية وامل�ستدامة ،واملواجهة
مع النازية اجلديدة و�أيديولوجيات عدم امل�ساواة .عدم امل�ساواة بني اجلن�سني والهجرة ،ك�أ�سباب لعدم
امل�ساواة يف املجتمع وال�سيا�سة واحلياة اليومية؛ وهي ق�ضايا متداخلة فيما بينها .ونحن نقدم ف�ضاء
ملناق�شة امل�ساواة بني اجلن�سني يف جماالت مثل االقت�صاد والأعمال احلديثة ،والقطاعني العام واخلا�ص،
والتوزيع وامل�شاركة ،وقبول �أمناط حياة خمتلفة (ج�سدي ًا وجن�سي ًا) .و�إننا ن�شارك يف املناق�شات املتعلقة
بالقيم الن�سوية للي�ساريني .وتتم معاجلة ق�ضايا التاريخ املعا�صر ،على �سبيل املثال ،مب�ساعدة ال�شهود
املعا�صرين والدرا�سات املهتمة بال�سري الذاتية .ونحن نناق�ش العمليات والنتائج املرتتبة عن عوملة الإنتاج


واعادة االنتاج ،والتطورات الدولية اجلديدة واحلركات االجتماعية؛ ون�شارك يف املنتديات االجتماعية
على امل�ستويات الدولية والأوروبية والوطنية .ويف هذا اخل�صو�ص ،مت تطوير “عنا�صر تثقيفية عن �أوروبا”
بالتعاون مع مكتب امل�ؤ�س�سة يف بروك�سل .و�إنَّ املنا�سبات التعليمية التي تتناول حياة و�أعمال الرمز الذي
�سميت با�سمه امل�ؤ�س�سة هي �أي�ض ًا من بني املهام الرئي�سية للأكادميية.
و�إنَّ حتقيق امل�شاركة العادلة يف جمتمع ال�سود ،واملهاجرين وامللونني من كال اجلن�سني هي واحدة من
مبادئنا التوجيهية.
وت�شمل الدورات الأ�سا�سية التي تقدمها الأكادميية ما يلي:
“�أ�سا�سيات التثقيف ال�سيا�سي”،
جمموعات قراءة “ر�أ�س املال” ومدر�سة مارك�س ال�سنوية اخلريفية،
دورات تدريبية يف “ال�سيا�سة ،واالت�صاالت ،والإدارة”،
التثقيف �ضد اليمني املتطرف.
ويتم دعم و�إكمال عمل �أكادميية التثقيف ال�سيا�سي عرب جمموعات حوار م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ حول موا�ضيع
“اليمني املتطرف” ،و“املر�أة وال�سيا�سة” ،و“الإ�ستدامة والتنمية الإقليمية” ،و“التاريخ للم�ستقبل” ،و“التثقيف
ال�سيا�سي والهجرة” و“املناطق الريفية”.
وتتوىل الدكتورة ايڤلني ڤيتت�ش �إدارة هذه الأكادميية
wittich@rosalux.de
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معهد التحليل
اإلجتماعي

منذ ت�أ�سي�سه يف عام  ،2008يلتزم معهد التحليل الإجتماعي بالتحليل النقدي للر�أ�سمالية احلديثة والإ�ضطرابات
التقنية واالجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية التي ت�سببها .ويتمحور عمله على تطوير املقاربات
التي تدمج التحول اال�شرتاكي بال�سيا�سة الواقعية الراديكالية .وي�ستمر معهد التحليل الإجتماعي يف ممار�سة
التقليد النقدي املارك�سي والن�سوي للر�أ�سمالية و�سيا�سة الهيمنة ،بينما ،ويف الوقت نف�سه ،يعتمد على الدرا�سات
التجريبية والنظرية للعلوم االجتماعية احلديثة الأُخرى .وهدفه هو �إجراء البحوث االجتماعية التي تر ِّكز على
التحرر والتدخل.
وير ِّكز عمل معهد التحليل الإجتماعي على املجاالت التالية:
حتليل ونقد الر�أ�سمالية ،ومقاربات التحول االجتماعي والإيكولوجي والتحوالت العادلة نحو نظام ملكية
ونظام اقت�صادي دميقراطي ا�شرتاكي.
تاريخ اال�شرتاكية وال�شيوعية ونظرياتهما.
ُ
أ�سا�س من الت�ضامن.
حتوالت النظام االقت�صادي ،ودولة الرفاه ،وامللكية و ُبنى ال�سلطة على � ٍ
ا�سرتاتيجيات الي�سار لإعادة هيكلة االحتاد الأوروبي ،لتحقيق �سيا�سة �سالم و�أمن خمتلفة ،و�أ�شكال �أكرث
�إن�صاف ًا من التعاون الدويل.
املمار�سات ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية للحركات التحررية ون�شوء احل�س الت�ضامني.
يتبنى املعهد نهج ًا مفاهيمي ًا م�ستق ًال حول التحول اال�شرتاكي ،وي�سعى �إىل تطوير مبادئ خا�صة بهذا التحول.
ونحن ندعوكم مل�شاركتهم يف مناق�شة وجهات نظر التحول والتي تُقام يف �أملانيا وبقية دول العامل.
وعن طريق ور�شات العمل وامل�ؤمترات واملن�شوراتُ ،ي�سهم املعهد يف �إغناء عملية املناق�شة الهامة داخل الي�سار
يف �أملانيا وخارجها .وهو يدعم امل�شاريع العلمية التي ِّ
ينظمها حزب الي�سار ،ويوفر التعليم والتدريب حول ر�ؤى
النظرية الي�سارية وال�سيا�سة واال�شرتاكية .وي�ست�ضيف املعهد احلا�صلني على درجة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه،
وكذلك احلا�صلني على درجة الزمالة .ويتم ن�شر النتائج الهامة لأعمال املعهد يف دورية  LuXemburgويف
مدونة .(www.ifg.rosalux.de) Mehring1
وبروح ال�سيا�سة الواقعية الراديكالية ،يقوم املعهد بتحليل وتطوير م�شاريع ابتدائية بخ�صو�ص التحول القائم
على �أ�سا�س الت�ضامن .و َينظر �إىل الأزمة العميقة لل�سوق املالية النيو-ليربالية للر�أ�سمالية وللح�ضارة الر�أ�سمالية
بو�صفها حالة تاريخية جديدة ،والتي ،و�إىل جانب �إيوائها ملخاطر جديدة ،تتعلق بارتداد املجتمع �إىل امل�ستنقع


الرببري ،فانها تخلق �أي�ض ًا فر�ص ًا النعا�ش �سيا�سة الت�ضامن .ويعترب العاملني يف املعهد �أن حتليل هذه الفر�ص
واملخاطر ومن ثم و�ضع مقرتحات بديلة ،بالتعاون مع اجلهات الي�سارية الفاعلة الأخرى ،املهمة الرئي�سية
للمعهد.
بري ,الربيد الإلكرتوينbrie@rosalux.de :
املدير :الأ�ستاذ الدكتور مي�شيل ِ
نائب املدير :كورنيال هريدبراندت ،الربيد الإلكرتوينhildebrandt@rosalux.de :
نائب املدير :الدكتور ماريو كانديا�س (الربيد الإلكرتوينcandeias@rosalux.de :

لالت�صال� :أُولتا تاكينبريغ ،الربيد الإلكرتوين ،tackenberg@rosalux.de :هاتف03044310-438 :
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مركز الحوار
الدولي

�إنَّ الإهتمام الرئي�سي ملركز احلوار الدويل ،والذي ُين�سق الأعمال الدولية مل�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ ،هو
امل�ساهمة يف التنمية االجتماعية والدميقراطية وتقوية فر�ص التعليم االجتماعي وال�سيا�سي و�إمكانيات التوا�صل
مع �شركائه الدوليني.
مت ِّول م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ امل�شاريع التي تهدف �إىل تزويد �أكرب عدد ممكن من النا�س باالحتياجات واحلقوق
االجتماعية الأ�سا�سية ،مثل :امل�شاركة الدميقراطية ،والتعليم ،وال�صحة ،والعمل ،وال�ضمان االجتماعي،
وال�سالم وعدم العنف ،وتهيئة بيئة ت�ستحق العناء من �أجل العي�ش فيها .وحتقيق ًا لهذا الغر�ض ،تعمل م�ؤ�س�سة
روزا لوك�سمبورغ يف اخلارج بالدرجة الأوىل مع النقابات العمالية ،واملنظمات الن�سائية ،واحلركات االجتماعية،
واملعاهد التعليمية ومراكز البحوث املتقدمة ،واملنظمات والأحزاب الدولية.
ت�شمل املجاالت الرئي�سية لعمل م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ الدولية توجهات العوملة النيو -ليربالية ،و�إن�شاء �أوروبا
مهتمة وم�ساملة ،وامل�شاركة الدميقراطية واالجتماعية على امل�ستويات الوطنية والإقليمية واملحلية ،منع العنف،
ون�شر ال�سالم وامل�ساواة يف احلقوق ،ودمج الفئات االجتماعية املهم�شة يف املجتمع.
م�ستلهم ًة مبادئها من �أفكار ومفاهيم اال�شرتاكية الدميقراطية والتعاون املبني على �أ�سا�س الت�ضامن ،تعمل
م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ على ال�صعيد الدويل من �أجل:
�ضمان حقوق امل�شاركة الدميقراطية و�ضمان م�ساهمة العمال يف �صنع القرار،
الدفاع عن احلق يف احل�صول على اخلدمات العامة و�إر�ساء الأ�س�س حلياة تقوم على تقرير امل�صري
ذاتي ًا،
تعزيز �شبكات املجتمع املدين ،وتطوير بدائل للنموذج االقت�صادي للنيو -ليربالية،
وحل النزاعات �سلمي ًا ،وت�شكيل احلا�ضر وامل�ستقبل على �ضوء الوعي التاريخي.
يف الوقت الراهن ،يوجد لدى م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ  17مكتب ًا دولي ًا ،وهي تعمل جنب ًا �إىل جنب مع ما ُيقارب
 200منظمة �شريكة يف �أكرث من  50دول ًة .ولديها مكاتب يف مناطق و�سط و�شرق وجنوب �شرق �أوروبا ،و�آ�سيا،
وجنوب ال�صحراء الأفريقية ،و�أمريكا اجلنوبية والو�سطى ،و�شرق البحر املتو�سط؛ ويف عام  ،2012قامت بافتتاح
مكاتب يف الواليات املتحدة الأمريكية واليونان .و�سوف يتم افتتاح مكاتب لها يف تون�س وتركيا (ا�سطنبول) يف
عام  .2013ويتم متويل امل�شاريع يف هذه املناطق من موازنة الوزارة الفيدرالية للتعاون االقت�صادي والتنمية
ووزارة اخلارجية.



ويتم الإ�شراف على م�شاريع التعاون الدويل يف الدوائر الإقليمية يف برلني .يوجد مزيد من املعلومات حول
عملها ،بالإ�ضافة للتحليل احلايل من الدول ال�شريكة ،على املوقع الإلكرتوين مل�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ.
املدير :ويلفريد تيلكاميبري ،الربيد الإلكرتوينtelkaemper@rosalux.de :
نائب املدير :الدكتورة كارين غابريت ،الربيد الإلكرتوينgabbert@rosalux.de :
نائب املدير :يورغ �شولتز ،الربيد الإلكرتوينschultz@rosalux.de :

لالت�صال :رينات تيلت�ش ،الربيد الإلكرتوين ،tiltsch@rosalux.de :الهاتف03044310-178 :
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المكاتب الدولية

أفريقيا الجنوبية ،جوهانسبورغ /جنوب أفريقيا.
الرئي�س :الدكتور �أرمني �أو�سمانوفيت�ش.
العنوان :م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ ،املكتب الإقليمي جلنوب �أفريقيا.
237 Jan Smuts Avenue, Parktown North, Johannesburg 2193, Republic of South Africa
P.O. Box 3156, Parklands 2121, Johannesburg, Republic of South Africa

�صندوق بريد ،3156 :باركالند�س ) ،2121 (Parklandsجوهان�سبورغ ،جمهورية جنوب �أفريقيا.
الهاتف ،+٢٧ ١١ ٤٤٧٥ ٢٢٢ /٢٢٤ :الفاك�س.+٢٧ ١١ ٨٨٠٥ ٦٧٦ :
الربيد الإلكرتوين ،info@rosalux.co.za :املوقع الإلكرتوينwww.rosalux.co.za :

غرب أفريقيا ،داكار/السنغال.
الرئي�س :الدكتور كالو�س-ديتري كونيغ.
العنوان :م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ ،املكتب الإقليمي لغرب �أفريقيا.
Villa No. 43, Sotrac-Mermoz,Dakar, Sénégal
Villa no. 11 a, Rue C, Point E, Dakar, Sénégal

�صندوق بريد 25013 :داكار -فان ) ،(Fannال�سنغال
الهاتف ،+٢٢١ ٣٣ ٨٦٩/٧٥١٩ :الفاك�س+٢٢١ ٣٣ ٨٢٤١ ٩٩٥ :
الربيد الإلكرتوين ،info@rosalux.s :املوقع الإلكرتوينwww.rosalux.sn :

شرق أفريقيا ،دار السالم /تنزانيا.
الرئي�س� :سيغفريد �شرودير.
العنوان :م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ ،املكتب الأقليمي ل�شرق �أفريقيا.
47, Ndovo RoadMikocheni B, Daressalam, Tansania.

�صندوق الربيد ،105527 :دار ال�سالم ،تنزانيا.
الهاتف ،+255 777 903894 :الفاك�س ،+255 22 2774597 :الهاتف املحمول+255 684 058340:
الربيد الإلكرتوين ،eastafrica@rosalux.de :املوقع الإلكرتوينwww.rosalux.co.tz :


روسيا ،وآسيا الوسطى والقوقاز.
مو�سكو /رو�سيا.
الرئي�س :تيينا فاهرين.
العنوانFilial Fonda Rozy Ljuksemburg v Rossijskoj Federacii :
Prospekt Vernadskowo 84, kor. 2, 119606 Moscow, Russia

الهاتف ،+7 495 4360/502 :الفاك�س+7 495 4360/122 :
الربيد الإلكرتوينtf@rosalux.ru :
املوقع الإلكرتوينwww.rosalux.co.tz :

أوروبا الوسطى والشرقية ،وارسو /بولندا.
الرئي�س :الدكتورة جوانا غويازديكا.
العنوان :م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ ،بوزنان  680-00 ،3/16وار�سو ،بولندا.
ul. Poznan´ska 16/3; 00-680 Warschau, Polen

الهاتف ،+48 22 5023/550 :الفاك�س+48 22 5023/555 :
الربيد الإلكرتوينgwiazdecka@rls.pl :
املوقع الإلكرتوينwww.rls.pl :

جنوب شرق أوروبا ،بلغراد /صربيا.
الرئي�س :الدكتور بوري�س كانزليتري.
العنوان :م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ ،مكتب جنوب �شرق �أوروبا.
Gospodar Jevremova 47, 11000 Belgrade, Serbia

الهاتف ،+32 2 73876/60 :الهاتف املحمول.+32 2 73876/69:
الربيد الإلكرتوينboris.kanzleiter@rosalux.rs:
املوقع الإلكرتوينwww.rosalux.rs :



االتحاد األوروبي ،بروكسيل /بلجيكا
الرئي�س :الدكتور كالو�س �سوهل.
العنوان :م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ.
11, Avenue Michel-Ange, 1000 Brussels, Belgium

الهاتف ،+32 2 73876/60 :الفاك�س+32 2 73876/69 :
الربيد الإلكرتوينsuehl@rosalux-europa.info :
املوقع الإلكرتوينwww.rosalux-europa.info :

أمريكا الجنوبية ،ساوباولو/البرازيل
الرئي�س :جريهارد ديلغري.
العنوان :م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ.
Rua Ferreira de Araujo, 36, Alto de Pinheiros, 05428-000 São Paulo, Brazil.

الهاتف ،+55 11 37969 901 :الفاك�س.+54 11 30979 014 :
الربيد الإلكرتوينdilger@rls.org.br :
املوقع الإلكرتوينwww.rls.org.br :

دول األنديز ،كويتو /اإلكوادور.
الرئي�س :الدكتورة مرييام النغ.
العنوان :م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ ،مكتب منطقة الأنديز.
Calle Miravalle N24-728 y Zaldumbide – La Floresta, Quito, Ecuador.

الهاتف.+593 2 2553771 :
الربيد الإلكرتوينmiriam.lang@rosalux.org.ec :
املوقع الإلكرتوينwww.rosalux.org.ec :



المكسيك ،وأمريكا الوسطى وكوبا ،مكسيكو سيتي/المكسيك.
الرئي�س :تورغ لويدينغ.
العنوان :م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ ،املكتب الإقليمي يف املك�سيك.
General Pedro Anaya 65, Col. Churubusco, México, D.F.
Col. San Diego Chrurubuscu CP, 04120, México.

الهاتف+52 )55( 5544 5500/3097 :
الربيد الإلكرتوينtorge.loeding@rosalux.org.mx :
املوقع الإلكرتوينwww.rosalux.org.mx :

إسرائيل ،تل أبيب.
الرئي�س :الدكتورة �أجنيليكا تيم.
العنوان :م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ� 26 .شارع نا�شماين� ،صندوق بريد  ،536تل �أبيب � ،61004إ�سرائيل.
26, Nachmani St - P.O.Box 536, Tel Aviv 61004, Israel.

الهاتف ،+972 3 6228 290 :الفاك�س+972 3 6855 632:
الربيد الإلكرتوينtimmang@rosalux.co.il:
املوقع الإلكرتوينwww.rosalux.co.il :

فلسطين ،رام اهلل.
الرئي�س :الدكتورة كاتيا هريمان.
العنوان :م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ ،مكتب فل�سطني� .شارع املبعدين ،رام اهلل/البرية ،فل�سطني� ،صندوق بريد
 ،49205القد�س  ،91491عرب �إ�سرائيل.
Mub‘adeen St., Ramallah/Al Bireh, Palestine, P.O.Box 49205, Jerusalem 91491,VIA Israel.

الهاتف ،+972 2 2403 830 :الفاك�س+972 2 2403 980 :
الربيد الإلكرتوينkatja.hermann@rosaluxemburg.ps :
املوقع الإلكرتوينwww.rosaluxemburg.ps :


جنوب شرق آسيا ،هانوي /فيتنام.
الرئي�س :ناديا ت�شاراباي.
العنوان :م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ ،املكتب التمثيلي يف فيتنام.
72 Xuan Dieu, Tay Ho District, Hanoi, Vietnam.

الهاتف ،+84 4 371858/36 :الهاتف املحمول.+84 90 222 10 20:
الربيد الإلكرتوينcharaby@rosalux.vn :
املوقع الإلكرتوينwww.rosalux.vn :

شرق آسيا ،بكين/الصين.
الرئي�س :الدكتور لوتز بوهل.
العنوان :م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ ،مكتب بكني.
Apt. 01-2-11, Sanlitun Diplomatic Compound (North Yard),
Sanlitun Dongsanjie, Chaoyang District, 100600 Beijing, China.

الهاتف ،+86 10 853246/10 :الفاك�س ،+86 10 853256/75 :الهاتف املحمول.+86 1370 1200475 :
الربيد الإلكرتوينpohle@rosalux.de :
املكتب حالي ًا يف طور التجهيز.

جنوب آسيا ،نيودلهي/الهند.
الرئي�س :الدكتورة كار�ستني كرين.
العنوان :مركز التعاون الدويل.
C-15, 2nd Floor, Safdarjung Development Area (Market), New Delhi 110 016, India.

الهاتف ،+91 11 40454470 :الهاتف املحمول+91 9910 629483:
الربيد الإلكرتوينckrinn@rosalux.de :
املوقع الإلكرتوينwww.rosalux.de :


األمم المتحدة وأمريكا الشمالية،
نيويورك /الواليات املتحدة الأمريكية.
الرئي�س :الدكتورة �ستيفاين �إهم�سني ،والدكتور �ألبريت �شارنبريغ.
العنوان :م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ،
275 Madison Avenue, Suite 2114, New York, NY 10016, USA.

الهاتف.+1 )917( 409 1040:
الربيد الإلكرتوين ehmsen@rosalux-nyc.org :و scharenberg@rosalux-nyc.org
املوقع الإلكرتوين.www.rosalux-nyc.org :

مكتب اإلرتباط ،أثينا /اليونان.
ات�صل مع :ايونا مييتاين و ايفتي�شيا كوتيني.
العنوان :م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ.
Kallidromiou Str. 17, 10683 Athens, Greece.

الهاتف+30 6972054095 :
الربيد الإلكرتوين meitani@rosalux.de :و kotini@rosalux.de
املوقع الإلكرتوينhttp://rosalux.gr :

وباإلضافة للمكاتب سابقة الذكر ،من المخطط له أن يتم افتتاح
المكاتب التالية في عام :2013
شمال أفريقيا ،تونس.
الرئي�س :بيرت �شايفَر(p.schaefer@rosalux.de) :
تركيا ،اسطنبول.
الرئي�س :قدرية قار�سي(karci@rosalux.de) :



ال�صورة :برنامج امل ّنح الدرا�سية" :لوك�س اليك �ستوديوم"

دائرة البعثات

ُتقدِّ م دائرة البعثات منح ًا درا�سي ًة حلملة امل�ؤهالت العالية ولطالب الدرا�سات العليا داخل البالد وخارجها ،من
ذوي الإلتزام االجتماعي املتقدم للغاية (النا�شطني والتقدميني يف جمتمعاتهم/ن) .ونحن نهدف للتعوي�ض عن
التمييز االجتماعي وال�سيا�سي واجلن�سي .لذلك يتم �إعطاء الأف�ضلية للطلبات املقدمة من الن�ساء ،والطالب من
�أو�ساط غري �أكادميية ،و�أولئك الآتني من خلفية التهجري واملحتاجني اجتماعي ًا ،والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذين
ُيبدون �إجنازات والتزامات م�ساوية لأقرانهم .ونحن ن�شجع بقوة الطلبات التي يقدمها طالب الدرا�سات العليا
من االخت�صا�صات العلمية والتقنية ا�ضافة اىل خريجي املعاهد التقنية.
وميكن حتديد معايري االختيار والرعاية مبا يلي:
م�ؤهالت مهنية جيدة للغاية (�إثبات �أنَّ معدل التح�صيل الدرا�سي �أعلى من املتو�سط�إما يف املدر�سة و /
�أو يف اجلامعة)،
التزام �سيا�سي و � /أو اجتماعي بالوفاء للمثل العليا مل�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ،
اخللفية ال�شخ�صية  /العائلية.
تعمل دائرة البعثات مل�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ على مبد�أ التقدم املبا�شر .وميكن االطالع على املعلومات اخلا�صة
و�شروط الأهلية للمنح وعلى مناذج الطلب لربامج املنح الدرا�سية ،على �صفحة املنح الدرا�سية ملوقع م�ؤ�س�سة
روزا لوك�سمبورغ الإلكرتوين ) .(www.rosalux.deلن يتم �إر�سال هذه الوثائق عن طريق الربيد.
�أخر موعد لتقدمي الطلبات:
للمنح التي تبد�أ يف الف�صل الدرا�سي ال�شتوي 15 :ني�سان من نف�س العام.
للمنح التي تبد�أ يف الف�صل الدرا�سي ال�صيفي 15 :ت�شرين الأول من العام ال�سابق.

برامج المنح الدراسية
 .1لك�س اليك �ستاديوم ): (LUX LIKE STUDIUM
هو برنامج جديد للمنح الدرا�سية مل�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ والذي يدعم ويرافق تالميذ املدار�س الذين لي�س
لديهم خلفية �أكادميية يف جهودهم الرامية للت�سجيل يف املدار�س و�إمتام مرحلة درا�سية .تقل فر�ص �أطفال
املدار�س الذين لي�س لديهم خلفية �أكادميية يف البدء يف امتام مرحلة درا�سية ،وبالتايل فهم �أقل متثي ًال يف
اجلامعات .ويهدف توفري التمويل ابتدا ًء من الف�صل الدرا�سي الأول ت�سهيل و�صولهم �إىل معاهد التعليم العايل.


 .3املنح الدرا�سية بغر�ض الدرا�سة:
ُيتاح التمويل هنا للطالب من جميع االخت�صا�صات وجميع معاهد التعليم العايل املعتمدة من الدولة وامل�ستوفني
لل�شروط املحددة يف الفقرة الثامنة من القانون الفيدرايل الأملاين للتعليم والتدريب (قانون امل�ساعدات
الفيديرالية للتدريب ،امل�ساعدات املالية الفيديرالية) ومنهم :الطالب احلاملني جلواز �سفر �أملاين ،والطالب
املهاجرين والذين لديهم فر�صة للح�صول على الإقامة الدائمة يف �أملانيا .ويوجد �أي�ض ًا متويل حمدود لطالب
دول االحتاد الأوروبي الأُخرى .وت�ستند مدة املنحة ومبلغ التمويل على �أنظمة امل�ساعدات املالية الفيدرالية.
وميكن احل�صول على التمويل �إعتبار ًا من الف�صل الدرا�سي الثاين.
 .4املنح الدرا�سية للح�صول على درجة الدكتوراة:
تقدِّ م دائرة البعثات منح ًا لطالب الدكتوراه املحليني والأجانب من جميع االخت�صا�صات (ماعدا الطب وطب
كل منهما
الأ�سنان والطب البيطري) .وكقاعدة عامة ،ي�ستمر التمويل ملدة �سنتني ،وميكن متديده مرتني مدة ٍ
�ستة �أ�شهر يف احلاالت املربرة.
املنح الدرا�سية للأجانب:
تقدم دائرة املنح الدرا�سية منح ًا للطالب الأجانب ولطالب الدكتوراه الذين يقيمون ب�شكل م�ؤقت يف �أملانيا
لأغرا�ض الدرا�سة �أو البحث.

شروط تقديم الطلبات
للطالب اجلامعيني� :شهادة الثانوية العامة من دولة �أو معاهد حكومية معرتف بها من ِق َبل وزارة التعليم
العايل يف �أملانيا .مع �إمتام درجة البكالوريو�س �أو دورة جامعية.
لطالب الدكتوراة� :إ�شراف من ِق َبل �أ�ستاذ جامعي يف �أملانيا.

مخطط المنح الدراسية لغرض الدراسة أو الحصول
على شهادة الدكتوراة
يو ِّفر ق�سم املنح الدرا�سية مل�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ للم�ستفيدين من منحِ ِه نطاق وا�سع من الدعم ،ويت�ألف
من ما يتوفر من فر�ص التعليم ال�سيا�سي واملدار�س ال�صيفية وور�شات العمل داخل البالد وخارجها والندوات


والرحالت التعليمية .وينظم �أي�ض ًا التدريب العملي ،مثل :التدريب على اخلطابة� ،إدارة ال�صراع واملهارات
الأ�سا�سية الأخرى؛ و�إدارة الوقت والإدارة الذاتية ،وتعزيز امل�ؤهالت العلمية؛ وور�شات عمل حول الكتابة
والن�صو�ص ،وندوات خا�صة بتعليم املنهجية .وتُعطى �أهمية خا�صة لتطوير التنظيم الذاتي للم�ستفيدين من
املنح وملجموعات عملهم .ويدعم عمل دائرة البعثات حوايل  130من املعلمني �إ�ضاف ًة ملوظفي و�شبكة م�ؤ�س�سة
روزا لوك�سمبورغ.
املدير :الدكتورة كاترين �شايفغني )(schaefgen@rosalux.de
نائب املدير :الدكتورة هيال هريتزفيلدت )(hertzfeldt@rosalux.de

لالت�صال :كاتيا فو�س ) ،(studienwerk@rosalux.deهاتف030 44310/220 :



رعاية المشاريع

رعاية امل�شاريع هي �شكل هام من �أ�شكال التعاون مع معاهد التثقيف ال�سيا�سي الأُخرى .و�ضمن حدود قدراتها
املالية ،تدعم م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ م�شاريع فردية معينة للتثقيف ال�سيا�سي وتتعاون يف تنظيمها طاملا �أنَّ
م�ضمونها يهم عمل امل�ؤ�س�سة .وبالتايل ف�إنها ت�ساهم يف تقدمي طيف وا�سع من ق�ضايا الي�ساريني �إىل اجلمهور
ال�سيا�سي .و�إنَّ امل�شاريع التي مت ت�سهيل تنفيذها من خالل رعاية امل�شاريع هي امل�شاريع املك ِّملة لربنامج التثقيف
ال�سيا�سي للم�ؤ�س�سة فيما يخ�ص املو�ضوعات واملناطق والفئات امل�ستهدفة.
و�إىل جانب الدرا�سات العلمية الكربى ،والتي تعترب نتائجها عن�صر ًا �ضروري ًا ملهام امل�ؤ�س�سة ،ف�إنَّ نطاق الأن�شطة
املُم َّولة من امل�ؤ�س�سة يرتاوح من امل�ؤمترات والندوات وور�شات العمل ،و�صو ًال �إىل ن�شر الكتب واملعار�ض والأفالم
الوثائقية و�إنتاج �أقرا�ص الفيديو الرقميه.
وتتوافق املو�ضوعات املتنوعة التي تغطيها مع املجاالت املحورية للم�ؤ�س�سة .يف الوقت احلا�ضر ،حتظى املوا�ضيع
باهتمام خا�ص .وعلى مدى �سنوات ما فتئنا ندعم
املهتمة بالأزمات والبدائل والتنمية االجتماعية امل�ستدامة،
ٍ
ً
الأن�شطة اخلارجية املتعلقة بق�ضايا الهجرة ومكافحة التطرف اليميني .كما وقمنا �أي�ضا بامل�ساعدة يف امل�شاريع
املخ�ص�صة لنظرية الي�سار وممار�ساته ،ا�ستنادا �إىل امل�شاكل الراهنة للتاريخ.
لالت�صال :الدكتور لوتز كري�شرن ) ،(kirschner@rosalux.deوالدكتورة بريت ثينيو�س )،(thinius@rosalux.de
والهاتف.٠٣٠ ٤٤٣١٠/٤٢٩ :



امل�شهد م�أخوذ عن امل�شروع التعليمي“ :عرب البحار الهائجة �إىل املجهول” ،واملمول من ِق َبل م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ.
امل�صور :با�ستيان كلوغيل.

االرشيف والمكتبة

حتتاج املنظمات واحلركات �إىل الذاكرة لتوجيه نف�سها .يف �أر�شيف اال�شرتاكية الدميقراطية ومكتبتها (�أر�شيف
اال�شرتاكية الدميقراطية  ،)ADS -قامت م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ بت�أ�سي�س ذاكرة جماعية للتيارات ال�سيا�سية
الأ�سا�سية لال�شرتاكية الدميقراطية .ويف هذا ال�سياق ،ف�إن املهمة املحددة لأر�شيف اال�شرتاكية الدميقراطية
هي جمع وتطوير وتوثيق م�صادر التعريف عن تطور حزب الي�سار الأملاين؛ والناجم عن اندماج حزب اال�شرتاكية
الدميقراطية ) (PDSواخليار البديل من �أجل العمل وامل�ساواة والعدالة االجتماعية ،(WASG) ،وجعلها يف متناول
ال�شعب (وخا�ص ًة لأهداف بحثية) .ووفاء لهدفها ،تهتم امل�ؤ�س�سة �أي�ض ًا بالرتكات وودائع الوثائق .ويو ِّفر �أر�شيف
الإ�شرتاكية وثائق للطباعة ،ويقيم املعار�ض ،ومنا�سبات التثقيف ال�سيا�سي ،كما ويوفرها �أي�ضا للإذاعة
والتلفزيون.
�إنَّ �أر�شيف اال�شرتاكية الدميقراطية هو �أفتى �-أجدد� -أر�شيف للم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية املرتبطة بالأحزاب يف
�أملانيا ،حيث جرى ت�أ�سي�سه يف منت�صف عام  .1999وميتد الأر�شيف على م�ساحة طولها  850مرت تقريبا .نتيجة
القيام بجهود حيازة مكثفة .وت�ش ِّكل �سجالت املجموعة الربملانية حلزب اال�شرتاكية الدميقراطية وحلزب
الي�سار يف الربملان الأملاين اليوم �أكرث من  %50من كامل مقتنيات �أر�شيف اال�شرتاكية الدميقراطية .وت�شمل هذه
ك ًال من �سجالت املجموعة الربملانية وكذلك وثائق عن �أع�ضاء الربملان الأملاين مثل �إيفا بولينغ�-شروتر ،الدكتور
غريغور جي�سي ،الربوف�سور كري�ستا لوفت �أو الدكتورة هايدي كناك -ڤرينر.
ولأغرا�ض بحثية ،توجد جمموعة مكونة من نحو  300جريدة �صغرية حلزب اال�شرتاكية الدميقراطية �أو حلزب
الي�سار ولو�سطها ال�سيا�سي املبا�شر.
وتوافق ًا مع �شروط احلماية ،يكون ق�سم املحفوظات عاد ًة مفتوح ًا �أمام �أي �شخ�ص عمره �أكرث من � 10سنوات،
لديه �أ�سباب م�شروعة للو�صول �إليه .وت�شمل االهتمامات امل�شروعة :االهتمامات العلمية ،وال�صحفية �أو
ال�شخ�صية .كما وتوجد �أقرا�ص مدجمة لال�ستخدام.
مت ت�صميم مكتبة للم�ؤ�س�سة املرتبطة بالأر�شيف كمكتبة مرجعية ،اهتمامها الرئي�سي هو حزب اال�شرتاكية
الدميقراطية وحزب الي�سار .وت�ضم املكتبة حاليا نحو  36000مادة �إعالمية و�أكرث من � 130صحيفة ودورية
متنوعة .ويحتوي خمزونها الرئي�سي الآن على ما يقارب من  1000بحث متخ�ص�ص عن حزب اال�شرتاكية
الدميقراطية وحزب الي�سار و  250عنوان ًا عن روزا لوك�سمبورغ .وتتوفر �أي�ض ًا امل�ؤلفات التي تن�شرها م�ؤ�س�سات
وجمعيات تعنى بالتثقيف ال�سيا�سي القريبة من حزب الي�سار .كما وت�ضم املكتبة �أدبيات عن التثقيف ال�سيا�سي
وعن نظرية وتاريخ احلركات الي�سارية يف �أملانيا.



الرئي�س :الدكتور يوغن ڤي�شولد ) ،(weichold@rosalux.deالهاتف.٠٣٠ ٤٤٣١٠/١٢١ :
نائب الرئي�س :كري�ستينا غو�سمان ) ،(gohsmann@rosaluxالهاتف.٠٣٠ ٤٤٣١٠/١٣١ :
�ساعات العمل - :ق�سم املحفوظات :من الإثنني للخمي�س� 9.00 :صباح ًا وحتى  3.00بعد الظهر.
املكتبة :من الإثنني للجمعة� 9.00 :صباح ًا وحتى  3.00بعد الظهر.



ال�صورة :م�شروع الت�ضامن العاملي "كرو�س �سوليداريتي"

العمل على
الصعيد الوطني

تن�شط م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ يف جميع �أنحاء �أملانيا ،وتعمل يف جميع الواليات الفيدرالية الـ�ستة ع�شر .وتعترب
املنا�سبات واملن�شورات وغريها من امل�شاريع جزء ًا هام ًا من برناجمها الرامي للتثقيف ال�سيا�سي .ويتم اجناز
هذه الأن�شطة بالتعاون الوثيق مع م�ؤ�س�سات �إقليمية م�ستقلة من الناحية القانونية .وتوجد مكاتب امل�ؤ�س�سة
االقليمية يف املدن التالية � :شتوتغارت ,ميونيخ ,برلني ,بوت�سدام ,برمين ,هامبورغ ,فرانكفورت �أم ماين,
رو�ستوك ,هانوڤر ,دوي�سربغ ,ماينز� ،ساربروكني ،اليبزيغ ،ماغديبورغ ،كيل ،فرانكفورت وجينا .تعمل هذه
املكاتب ب�شكل وثيق مع خمتلف امل�ؤ�س�سات االقليمية .وهي ت�شكل حلقة الو�صل بني عمل امل�ؤ�س�سة على ال�صعيدين
االقليمي واالحتادي .ومثل معظم امل�ؤ�س�سات التابعة للأحزاب ،التعترب م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ وال م�ؤ�س�ساتها
االقليمية م�ؤ�س�سات مبعنى قانون امل�ؤ�س�سات ،بل عبارة عن جمعيات م�سجلة.
وقد م َّك ّنن َا هذا التعاون الوثيق القيام بتنظيم �أكرث من  2000منا�سبة �سنوي ًا ،مب�شاركة حوايل  75000م�شارك ًا
عرب �أملانيا .وقد م َّكن هذا م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ من التوجه للأن�صار املبا�شرين حلزب الي�سار ،ف�ض ًال عن
جمهور �أو�سع من املهتمني بالرتبية ال�سيا�سية ال�سليمة واملبتكرة .توفر امل�ؤ�س�سات واملكاتب االقليمية نقاط ات�صال
لي�سار �أكرث تعددية ال يقت�صر فقط على حزب الي�سار .وهي تعمل مع املبادرات الأخرى واحلركات االجتماعية
والنقابات املهنية وغريها من امل�ؤ�س�سات التعليمية ،ومع ال�سيا�سيني املحليني.
يف الواليات الفيدرالية الكربى ،مثل والية �سك�سونيا ال�سفلى ،مقاطعة �شمال الراين  /وي�ستڤاليا� ،أو والية
�سك�سونيا  ،تقوم نوادي روزا لوك�سمبورغ بتنظيم فر�ص تعلُّم متعددة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،تطورت جمعيات
ال�صداقة (مكلنبورغ ڤوربومرن) ،ومكاتب االت�صال (براندنبورغ ،هي�سه ،راينالند باالتينات)� ،أو حتى جمرد
الدوائر الرتبوية يف مواقع خمتلفة � -أحيان ًا �صغرية � -إىل �شركاء تعاون مهمني .وعرب هذه الوكاالت ،يتم تنفيذ
امل�شاريع التعليمية “على �أر�ض الواقع” ،والتي تتم ب�شكل رئي�سي من خالل تنظيم املحا�ضرات واحلوارات،
وور�شات العمل ،والندوات اليومية وخالل عطلة نهاية الأ�سبوع ،واالجتماعات ،وامل�ؤمترات ،واملعار�ض والرحالت.
ويتم متويل عمل جميع امل�ؤ�س�سات الإقليمية من قبل م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ )من الأموال الفيدرالية( ،واملوارد
الرئي�سية (التربعات ور�سوم الع�ضوية( ،و�أخري ًا ،يف بع�ض الواليات الفيدرالية (حاليا يف براندنبورغ ،برلني،
برمين ،هامبورغ ،هي�سن ،مكلنبورغ فوربومرن� ،ساك�سونيا ال�سفلى� ،شمال الراين /وي�ستڤاليا� ،ساك�سونيا،
�سك�سونيا �أنهالت وثورينجيا) من �أموال الدولة وبتمويل متفاوت احلجم يعك�س االختالف الكبري يف �أنظمة كل
والية .وعلى �أ�سا�س هذا التمويل املادي والتنظيمي� ،سي�ستمر العمل الرتبوي يف الواليات الفيدرالية باالنت�شار
والتو�سع يف امل�ستقبل .وتوا�صل �أ�شكال التثقيف ال�سيا�سي تنوعها ،وت�ضم ،بالإ�ضافة �إىل جمموعة الأن�شطة
املذكورة �أعاله :املطبوعات ،وعلى نحو متزايد ،املن�شورات على �شبكة الإنرتنت ،وجمموعات النقا�ش والدرا�سة،
وكذلك الأن�شطة البحثية ال�شخ�صية.


يف جميع الواليات الفيدرالية ،تتمتع املو�ضوعات املتعلقة باالقت�صاد ،والعمالة و�سيا�سة الرفاه ب�شعبية كبرية.
ويتمتع عدد كبري من املهتمني باملنا�سبات املقامة حول ال�سالم وال�سيا�سة الأمنية ،والنظرية والفل�سفة
االجتماعية ،وب�شكل تقليدي التاريخ وال�سيا�سة املعا�صرة .ويف واليات مثل بادن -فورمتبريغ ،وبرمين ،ومكلنبورغ
ڤوربومرن� ،شلي�سفي�ش هول�شتاين وثورينجيا ،حتتل الق�ضايا املتعلقة مبناه�ضة الفا�شية ومناه�ضة العن�صرية
�أهمي ًة خا�صة .بينما يتم الرتكيز يف واليات مثل براندنبورغ ،و�شمال الراين /وي�ستڤاليا و�سارالند ،على �سيا�سة
التعليم والعلوم .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،توجد يف معظم الواليات االحتادية طائفة وا�سعة من املنا�سبات التعليمية
املحلية .وتتم عملية تنظيم وتنفيذ العديد من هذه املنا�سبات بالتعاون مع عدد كبري من ال�شركاء (وكاالت
م�ستقلة ،ومكتبات ،ومتاحف ،وم�سارح ومعاهد ثقافية �أُخرى).
يف �شهر كانون الثاين من عام  ،2011مت ت�أ�سي�س ق�سم )“ (Nationwide Workالعمل على ال�صعيد الوطني” من
�أجل حت�سني عملية تن�سيق الأن�شطة الفيدرالية والإقليمية للم�ؤ�س�سة .وهذا التن�سيق يوجد �أ�سا�سا تنظيميا هاما
من �أجل تلبية الطلب املتزايد على �أعمال التثقيف ال�سيا�سي يف الواليات الفيدرالية الـ�ستة ع�شر.
لالت�صال :الدكتور �ستيفان جريد -روديغري ) ،(stephan@rosalux.deالهاتف.٠٣٠ ٤٤٣١٠/٤٢٨ :



ال�صورة :رحلة تق�سيم 2013

المكتب الرئيسي

يقوم املكتب الرئي�سي ومديره التنفيذي ،والذي يتم انتخابه من قبل اجلمعية العامة مل�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ،
بتنفيذ مهام امل�ؤ�س�سة جميعها وكذلك مهام رابطة م�ؤ�س�سات م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ .وهنا ،متتلك ك ٌل من
اجلوانب الداخلية واملنظور املوجه نحو االحتياجات اخلارجية �أهمي ًة خا�صة .ووفق ًا لذلك ،يتم تنفيذ املهام
الإدارية وال�سيا�سية من قبل املكتب الرئي�سي ومديره التنفيذي .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يعترب التدقيق الداخلي
واملوظفني  -دوائر موظفني تابعة للمدير التنفيذي.
وتت�ضمن �أهم جماالت عمله ما يلي:
احلفاظ على االت�صاالت مع حزب الي�سار وجمموعاته ال�سيا�سية ،وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية الأُخرى،
واملكتب الإداري الفيدرايل ،والوزارات الفيدرالية التي تقوم مبنح التمويل،
�إدارة التخطيط العام املفاهيمي واملايل للم�ؤ�س�سة،
م�س�ؤولية املوظفني و�إدارة تطوير املوظفني،
امل�س�ؤولية عن برنامج التثقيف ال�سيا�سي على ال�صعيد الوطني،
امل�س�ؤولية عن العمليات التنظيمية الداخلية،
االعتناء ب�أع�ضاء اجلمعية،
احلفاظ على �إبالغ املجل�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ بكل امل�ستجدات والتعاون معه،
دعم الأع�ضاء الداعمني مل�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ،
امل�س�ؤولية العامة عن جمموعات املناق�شة التابعة مل�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ،
تخطيط وتنفيذ برنامج املنح الدرا�سية الربملاين الدويل للربملان الأملاين الفيدرايل با�سم م�ؤ�س�سة روزا
لوك�سمبورغ.



ومن االهتمامات الرئي�سية للمكتب الرئي�سي نذكر :دعم عمل خمتلف امل�ستويات داخل امل�ؤ�س�سة و�ضمان بقاء
عملياتها و ُبناها متمتع ًة بال�شفافية .وتُعترب عملية رعاية االت�صاالت والتعاون الوثيق مع ال�شركاء الداخليني
واخلارجيني من اجلوانب الأ�سا�سية الأُخرى من �أعماله.
املدير التنفيذي :الدكتور فلوريان ڤاي�س )(weis@rosalux.de

ال�سكرتاريا :ڤيوال �سييبيك ) ،(siebeck@rosalux.deالهاتف٠٣٠ ٤٤٣١٠/١٣٩ :



ال�صورة� :ستيفان ثيميل.



الشؤون المالية،
وتكنولوجيا المعلومات،
والمهام المركزية

ت�شكل وكالة ال�ش�ؤون املالية ،وتكنولوجيا املعلومات ،واملهام املركزية مع وحداتها اخلم�سة وكالة االت�صال
املركزية للم�ؤ�س�سة املخت�صة بال�ش�ؤون :املالية ،والبنية التحتية وبالأمور التنظيمية املتعلقة بالتثقيف ال�سيا�سي.
ت�ضمن هذه الوكالة قدرة ُبنى امل�ؤ�س�سة للعمل على التحكم بالعمليات املالية والإدارية واملعلوماتية والتنظيمية
الفعالة ،مع مراعاة جميع الأ�س�س القانونية ذات ال�صلة وتوفري التمويل.
الرئي�س :الدكتور كالو�س ميري(meier@rosalux.de) :

مكتب رئي�س الق�سم :اندريا هوينيبورغ ،(hueneburg@rosalux.de) :الهاتف030 44310/156 :

المحاسبة
ت�ضمن هذه الوحدة ا�ستخدام وح�ساب الأموال الواردة مل�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ من خمتلف امليزانيات
ب�شكل منا�سب .وي�شمل ذلك على وجه التحديد:
الفيدرالية ٍ
حفظ احل�سابات ،وم�سك الدفاتر ،و�إ�صدار التقارير ال�سنوية ،وتقدمي دليل على امل�صروفات،
�ضمان التدفق النقدي �إىل داخل �شبكة امل�ؤ�س�سة ،ول�شركاء التعاون والأعمال يف الداخل واخلارج،
ب�شكل يتنا�سب مع التوجهات التمويلية واملالية.
املراقبة والتحكم باال�ستخدام املقت�صد واالقت�صادي للأموال ٍ
رئي�س الوحدة :مينهارد تييتز(tietz@rosalux.de) :

الميزانية
تُعترب هذه الوحدة هي امل�س�ؤولة عن تخطيط امليزانية الإجمالية الالزمة لت�أمني الأ�سا�س املادي والتقني ،ف�ض ًال
عن تخطيط �ش�ؤون املوظفني ،بالتن�سيق مع ق�سم العاملني .وتعمل على مايلي:
التخطيط ال�سنوي وتخطيط ال�سيولة وال�سيطرة على �إنفاق الأموال،
التخطيط املايل متو�سطالأجل ك�أ�سا�س لتحديد معايري العمل ال�سيا�سي واملهني للم�ؤ�س�سة،
تطوير �أدوات التحكم املركزي لدعم �أعمال املكتب الرئي�سي واملجل�س التنفيذي،
تخطيط و�إدارة و�إجراء ح�سابات امل�شاريع املمولة خارجيا )امل�شاريع البحثية واملنا�سبات واملن�شورات
التابعة مل�ؤ�س�سات تعليمية �سيا�سية �أُخرى).
رئي�س الوحدة :الدكتور كالو�س ميري(meier@rosalux.de) :
املُراقب :ڤولڤغانغ هااك(haack@rosalux.de) :



الشؤون اإلدارية
تتحمل هذه الوحدة م�س�ؤولية ترتيبات الإقامة وال�شروط الفنية املتعلقة بعمل امل�ؤ�س�سة .وتقوم باملهمات التالية:
التخطيط )مبا يف ذلك �إجراءات املنح)،
توفري ماينا�سب من التجهيزات واملواد الالزمة وكذلك امل�ستهلكات وفق ًا لأحكام التمويل،
�إدارة املن�ش�آت (�ضمان ظروف فنية وترتيبات �إقامة منا�سبة يف املكتب الرئي�سي للم�ؤ�س�سة يف برلني ويف
املكاتب الإقليمية الأُخرى يف الواليات الفيدرالية)،
ح�سابات فعالة وغري مكلفة ،و�إدارة العقود و�ضبط احل�سابات.
الرئي�س :كاترين �أويفيلني(oefelein@rosalux.de) :

تكنولوجيا المعلومات
ت�ضمن هذه الوحدة وحتقق اال�ستخدام الأمثل لأحدث ُنظم املعلومات واالت�صاالت عرب القيام مبا يلي:
تخطيط وتوفري البنية التحتية الكاملة لتكنولوجيا املعلومات،
ت�أمني وتوفري كافة مكونات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت مبا يتنا�سب مع مبادئ التمويل،
دعم املوظفني للو�صول لال�ستخدام الأمثل لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت،
�ضمان التطوير امل�ستمر لتكنولوجيا املعلومات والتي تتطور مع مرور الوقت،
حماية بيانات م�صادر تكنولوجيا املعلومات واملحافظة عليها وا�ستخدامها بال�شكل ال�سليم.
الرئي�س� :أوالف بارز(barz@rosalux.de) :

إدارة المناسبات
تهيء هذه الوحدة الظروف التنظيمية واللوج�ستية يف برلني ويف �أنحاء البالد لعقد اجتماعات تن�سيقية
وم�شاورات داخلية .وتقوم مبا يلي:
�إدارة /تخطيط �أماكن الإقامة ،مبا يف ذلك جتهيز وا�ستئجار �أماكن الإقامة اخلارجية،
خدمات ال�ضيافة واملعدات واملرافق،


تقدمي الدعم التنظيمي )واملو�ضوعي) للمنا�سبات عرب ت�أمني املرتجمني الفوريني واملوظفني امل�ساعدين،
وتخ�صي�ص الأماكن يف الفندق�..إلخ،
ت�أمني امل�ساعدات التنظيمية والتخطيطية،
امل�ساعدة املفاهيمية للمنا�سبات وامل�شاريع الثقافية وا�سعة النطاق.
الرئي�س :اجنيال مويلر(mueller@rosalux.de) :



االتصاالت السياسية

تعترب دائرة االت�صاالت ال�سيا�سية م�س�ؤول ًة عن املن�شورات املطبوعة واملن�شورة على �شبكة االنرتنت ،واملوقع
االلكرتوين للم�ؤ�س�سة ،والعالقات مع ال�صحافة وو�سائل الإعالم ،والبدء بالإت�صاالت املمنهجة مع املجموعات
امل�ستهدفة املنا�سبة لن�شاطات امل�ؤ�س�سة واحلفاظ على الت�صميم اجلرافيكي الر�سمي للم�ؤ�س�سة .وبالت�شاور مع
جميع الإدارات الأخرى ،تقوم بتحديد الأولويات مع �ضمان بقاء ن�شاطات امل�ؤ�س�سة املتنوعة واملختلفة مفتوح ًة
للر�أي العام .وتقوم الدائرة �أي�ض ًا مببادرات ب�ش�أن املوا�ضيع الراهنة ذات الأهمية ال�سيا�سية .ومن الأمثلة على
ذلك نذكر امللفات املوا�ضيعية على �شبكة الإنرتنت ،واملواد التعليمية املتعلقة بالق�ضايا ال�سيا�سية امل�شتعلة
الراهنة� ،أو املقابالت اخلا�صة بالأفالم الوثائقية .وتلعب الدائرة دور ًا رئي�سي ًا يف عر�ض ن�شاطات امل�ؤ�س�سة يف
جماالت التعليم والبحث با�ستخدام الأ�ساليب التقليدية واملتطورة يف جمال التوا�صل وقنوات االت�صال.
الرئي�س :الدكتورة �سابني نو�س.(nuss@rosalux.de) :
نائب الرئي�س� :ستيفان ثيميل.(thimmel@rosalux.de) :
ال�سكرتاريا :كارين مالينغريوك�س ،(malingriaux@rosalux.de) :الهاتف. 030 44310/123 :



المنشورات

السالسل
انالي�سني (حتليالت)  :ANALYSENتعمل على الق�ضايا االجتماعية التي توفر معلومات �أ�سا�سية وت�ضع
املو�ضوع يف �سياقه التاريخي والنظري.
لوك�سمبورغ ارغيومنت (حجج لوك�سمبورغ)  :LUXEMBURG ARGUMENTEكتيبات تعليمية مع ّينة
ت�شكك �أو تدح�ض الأحكام الرا�سخة م�سبق ًا واخلرافات حول موا�ضيع ال�ساعة.
مانيو �سكربته (املخطوطات)  :MANUSKRIPTEجمموعة من املقاالت حتتوي على م�ساهمات القيت يف
امل�ؤمترات �أو االجتماعات� ،أو جمموعة من املقاالت ب�ش�أن مو�ضوع حمدد.
بيربز (الأوراق)  :PAPERSمواد عمل ّ
ح�ضرت للمنا�سبات التعليمية يف �إ�صدارات �أكرث حمدودية.
�ستاندبونكت انرتنا�سيونال (وجهات نظر دولية)  :STANDPUNKTE INTERNATIONALحتليالت يف
املو�ضوعات الدولية.
�س�ستاندبونكت (وجهات نظر)  :STANDPUNKTEالتحليالت امل�ستخدمة من قبل امل�ؤ�س�سة للتعليق على
النقا�شات اجلارية.
�شتوداين (الدرا�سات)  :STUDIENنتائج البحث يف ق�ضايا حمددة.

األوراق
روزالك�س  :Rosaluxيتم ن�شر املجلة الداخلية للم�ؤ�س�سة ب�شكل ربع �سنوي ،وتركز على املوا�ضيع ال�سيا�سية
الراهنة وكذلك الأخبار واملعلومات عن الأعمال الوطنية والدولية مل�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ.
لوك�سمبورغ غيزيل �شافت انالي�س اوند لينكه براك�سي�س LUXEMBURG – GESELLSCHARTSANALYSE
 :UND LINKE PRAXISحتليل املجتمع وممار�سات الي�سار :تُن�شر ب�شكل ربع �سنوي ،وتهدف �إىل جمع
التحليالت والنقا�شات �إىل ما هو �أبعد من االنق�سامات بني النظرية واملمار�سة ،وال�سيا�سة واالقت�صاد
والثقافة ،واالجتاهات والتيارات واملدار�س.

سلسلة دار نشر كارل ديتز ڤيرالغ برلين
غيزيل �ش�سفت دي�س كوميونيزمو�س اوند لينك�س �سو�شياليزم (تاريخ ال�شيوعية والروابط اال�شرتاكية)
� :GESCHICHTE DES KOMMUNISMUS UND LINKSSOZIALISMUSستت�ألف هذه ال�سل�سلة ب�شكل
ح�صري من �أفرودات ومقاالت يتم جتميعها عن تاريخ ال�شيوعية والإ�شرتاكية الي�سارية.


سلسلة من منشورات دار نشر  - VSAڤيرالغ
كرا�شكو�س كوميون (املجال�س البلدية) ” :“CRASHKURS KOMMUNEمن من�شورات �أكادميية م�ؤ�س�سة
روزا لوك�سمبورغ املحلية واملعنية بالق�ضايا ال�سيا�سية املحلية.

منشورات مؤسسة روزا لوكسمبورغ
ميكن �أن جتد جميع ما حتتاجه من هذه املن�شورات عرب املوقع االلكرتوين التايلwww.rosalux.de :

عاد ًة ما تكون من�شورات م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ جماني ًة؛ ويف حال توفرها ،ميكن احل�صول عليها عن طريق
امل�ؤ�س�سة .ويف حال توفرها فهي متاحة ب�صيغة  PDFعلى املوقع االلكرتوين التايل .www.rosalux.de :وتتوفر
الكتب املدعومة يف املحالت.


ما أردت معرفته دوم ًا عن

www.rosalux.de

المسؤول عن النشر
امل�س�ؤول مبوجب �أحكام قانون املطبوعات� :ستيفان ثيميل ،االت�صال ال�سيا�سي ،م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ.
بالتعاون مع :جان -فيليب ڤاتثوير.
الطباعة :ميديا �سريفي�س MediaService GmbH Druck und Kommunikation

لالتصال
م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ.
(Franz-Mehring-Platzفرانز مهرينغ بالتز)  10243 ،1برلني.
الهاتف .030 44310-0 :الفاك�س030 44310-230 :
املوقع االلكرتوين , www.rosalux.de :الربيد االلكرتوينinfo@rosalux.de :
جميع احلقائق والأرقام املوجودة يف هذا الكت ِّيب �صحيحة
اعتبار ًا من ني�سان .2013
�صورة الغالف اخللفي :من�صة م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ يف املنتدى االجتماعي العاملي يف تون�س� ،آذار .2013
ت�صوير� :ستيفان ثيميل.
يرجى املالحظة �أن حقوق ن�شر جميع ال�ص ّور ،التي يت�ضم ّنها الكت ّيب ،هي حكرا مل�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ ،
با�ستثناء ال�ص ّور ذات امل�صادر املع ّرفة الأخرى.

َّ
ني على الرمال .غد ًا ستأتي الثورة وتنبثق من
إن نظامك قد بُ َ
"كنت هنا ،وما ُ
ُ
زلت هنا،
جديد ،وتنفخ في أذنيك الخائفتين:
أذهب بعيد ًا".
ولن
َ
روزا لوكسمبورغ في :الراية الحمراء ،رقم 14 ،14 .كانون الثاني .1919

الحرية الممنوحة فقط التباع الحكومة ،فقط ألعضاء الحزب
مهما كان عددهم ،ليست بحرية .الحرية هي دائم ًا حرية
أولئك الذين يفكرون بشكل مختلف .ليس بسبب التعصب
"للعدالة" ،ولكن ألن إحياء الجانب الناجع والطاهر من الحرية
السياسية ،يعتمد على هذه الحقيقة األساسية ،ويفشل
تأثيره إذا أصبحت الحرية امتياز ًا.
روزا لوكسمبورغ.



