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ر�سم على اجلدران  -القد�س

ُ
لمحة عن مؤسسة هينريش بل
م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل الأملان ّية هي جزء من حركة اخل�ضر ال�سيا�س ّية ،والتي تط ّورت على
م�ستوى العامل كر ّد على ال�سيا�سة التقليد ّية لال�شرتاك ّية والليربال ّية وتيارات الفكر
املحافظ .الهدف الأ�سا�س مل�ؤ�س�سة هيرني�ش ُبل هو دعم الثقافة املدن ّية يف �أملانيا
االجتماعي-
ويف العامل ،وبالتايل ت�شجيع امل�شاركة الدميقراط ّية ،والن�شاط الفاعل
ّ
ال�سيا�سي ،والتفاهم عرب الثقافات.
ّ
من خالل عملها با�ستقالل ّية كم� ّؤ�س�سة غري ربحية مقرها برلني ،حتافظ م� ّؤ�س�سة
ين وتتل ّقى الدعم املا ّ
هيرن�ش ُبل على �صالت وثيقة مع حزب اخل�ضر الأملا ّ
يل ب�شكل
�أ�سا�سي من وزارة التنم ّية والتعاون االقت�صاديّ الأملان ّية (.)BMZ
متتد �شبكة مكاتب م�ؤ�س�سة هيرني�ش ُبل ملا يقارب  40دولة ،ومت ّول م�شاريع يف �أكرث
من  60دولة حول العامل ،ت�ش ّكل م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل بوتقة الع�صف الفكريّ للر�ؤى
وامل�شاريع اخل�ضراء .تقع مكاتب امل� ّؤ�س�سة يف ال�شرق الأو�سط يف ك ّل من بريوت والرباط
ورام اهلل وتون�س وتل �أبيب.
ّ
ّ
بالتعاون مع امل� ّؤ�س�سات ال�شريكة املحل ّية ،تنظم م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل الندوات وور�ش
العمل وامل�ؤمترات واملدار�س ال�صيف ّية/اخلريف ّية وبرامج اال�ست�ضافة .ومن خالل
الوعي و�إطالق النقا�شات العا ّمة
هذه الأن�شطة والربامج تهدف امل� ّؤ�س�سة �إلى رفع
ّ
حول الق�ضايا ال�سيا�س ّية واالجتماع ّية وتعزيز احلوار بني خمتلف الأطراف ال�سيا�س ّية
الوطني والدو ّ
يل.
الفاعلة على امل�ستوى
ّ

مكاتب م�ؤ�س�سة هيرن�ش ُبل حول العامل

ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
١

هيرن�ش ُبل

ُ
هينرش بل
أهم و�أ�شهر كتّاب جمهور ّية �أملانيا ّ
االتاد ّيةُ .منح جائزة
هيرن�ش ُبل ( )1985 - 1917هو �أحد � ّ
نوبل للأدب يف �سنة  1972على رواياته وق�ص�صه الق�صرية.
يتم ّثل تراث هيرن�ش ُبل يف اجلر�أة على الدفاع عن قناعاته ومعتقداته ،وت�شجيع االنخراط
بال�ش�أن العا ّم والن�شاط الف ّعال غري امل�شروط يف دعم الكرامة وحقوق الإن�سان .لقد �ألهم هذا
الرتاث ا�ستخدام ا�سمه ليكون ا�س ًما للم� ّؤ�س�سة.
منوذجا
أدبي والنزاهة الأخالق ّية ،يبقى هيرن�ش ُبل
الوعي
ً
ال�سيا�سي والإبداع ال ّ
ّ
يف دفاعه عن ّ
لأجيال اليوم وللأجيال القادمة.
ت� ّأ�س�ست م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل �سنة  ،1996وتب ّنت ا�سمه :هيرن�ش ُبل.
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ُ
مؤسسة هينرش بل في فلسطين واألردن
إقليمي لفل�سطني والأردنّ يف �سنة  .1999يعمل املكتب يف �شراكة وثيقة مع
ّمت افتتاح املكتب ال ّ
�أكرث من ّ 20
منظمة حم ّل ّية يف غزّة ،وال�ض ّفة الغرب ّية مبا فيها القد�س ،والأردنّ  .يلتزم �شركا�ؤنا
بقيم حقوق الإن�سان ،والدميقراط ّية ،وامل�ساواة بني الأنواع االجتماع ّية ،واال�ستدامة البيئ ّية .تقوم
عالقتنا مع �شركائنا على روح ال�شراكة والتعاون ً
بدل من عالقة املانح-امل�ستفيد .ينفذ �شركائنا
العديد من الن�شاطات مبا ي�شمل ور�ش عمل بناء القدرات ،امل�ؤمترات� ،أوراق ال�سيا�سات ،حمالت
الوعي ،احل�شد واملنا�صرة� ،إنتاج الأفالم وامل�شاريع الإعالم ّية ،وغريها الكثري.
رفع ّ
�إ�ضافة ملا �سبق ،تقوم امل� ّؤ�س�سة بتنظيم احلوارات وجل�سات الطاولة امل�ستديرة ،كما ت�ست�ضيف
ال�سيا�سي يف الأردنّ وفل�سطني.
الوفود مز ّودة �إ ّياهم مبعلومات �أ�سا�س ّية وخلف ّية عا ّمة حول الو�ضع
ّ
كما تقوم امل� ّؤ�س�سة بن�شر الكتب والتقارير والأبحاث والن�شرات.
برامج العمل وم�شاريع خمتارة
نعمل يف فل�سطني والأردنّ �ضمن ثالثة مك ّونات (برامج) عمل رئي�سة هي :العدالة البيئ ّية،
الدميقراط ّية وحقوق الإن�سان ،وحتليل ال�سيا�سات .ترتبط املك ّونات الثالثة مبنظومة قيمنا ،وهي:
علم البيئة واال�ستدامة ،الدميقراط ّية ،حقوق الإن�سان ،تقرير امل�صري ،والعدالة وامل�ساواة يف
احلقوق .نح ّقق �أهدافنا يف فل�سطني والأردنّ من خالل عقد �شراكات مع �شركاء ا�سرتاتيج ّيني
ي�شاركوننا هذه القيم.
٣

�صورة من فل�سطني

�صورة من الأردنّ

ّ
أ .برنامج العدالة البيئية
ُي ِربز مك ّون العدالة البيئ ّية يف عملنا الروابط املتداخلة بني ق�ضايا البيئة و�أبعاد امل�ساواة وحقوق الإن�سان والنوع
االجتماعي واال�ستدامة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يقوم هذا الربنامج بت�شجيع احلوارات والنقا�شات حول اال�ستدامة
ّ
البيئ ّية والعدالة البيئ ّية .ين ّفذ �شركا�ؤنا م�شاريع يف خمتلف الق�ضايا البيئ ّية من مثل العدالة البيئ ّية وانتهاك احلقوق
البيئي ،وامل�ساواة ما بني
البيئ ّية� ،إدارة املوارد الطبيع ّية ،التنم ّية امل�ستدامة ،احل�شد واملنا�صرة البيئ ّية ،البحث
ّ
الأنواع االجتماع ّية .نر ّكز يف م�شروعنا على �صانعي التغيري وجنعلهم فئتنا امل�ستهدفة.
�أهدافنا الأ�سا�س ّية يف هذا الربنامج:
§ت�شجيع الروابط املتداخلة ما بني الق�ضايا البيئ ّية وحقوق الإن�سان ،من مثل امل�ساواة يف القدرة على الو�صول
الغذائي.
�إلى املوارد الطبيع ّية ،احلقّ يف بيئة نظيفة ،والأمن
ّ
إقليمي حول اال�ستدامة و�إدارة املوارد.
§تعزيز اخلطاب املح ّل ّي وال ّ
§�إطالق حوارات ونقا�شات حول اال�ستدامة البيئ ّية يف الأردنّ وفل�سطني.
م�شاريع و�شركاء (�أمثلة):
املدار�س ال�صيف ّية/اخلريف ّية
بالتعاون مع مكاتب امل� ّؤ�س�سة يف بريوت والرباط وتون�س ،يقوم مكتب رام اهلل
بتنظيم مدار�س �صيف ّية �أو خريف ّية للمهن ّيني ال�شباب يف دول منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا .تن ّفذ امل� ّؤ�س�سة هذه الفعاليات الإقليم ّية بغر�ض بناء
من�صة
قدرات امل�شاركني ،ولإطالق احلوارات والنقا�شات حول موا�ضيع �سيا�س ّية وبيئ ّية حمدّدة ،ومن �أجل توفري ّ
بيئي حمدّد من مثل
للتبادل والت�شبيك ما بني الفاعلني املختلفني .يف ك ّل عام ،تر ّكز املدار�س الإقليم ّية على مو�ضوع ّ
املناخي ،احلقّ يف املوارد الطبيع ّية� ،أهداف التنمية امل�ستدامة ( ،)SDG’sالنوع
التغي
ا�سرتاتيج ّيات الت�أقلم مع ّ
ّ
االجتماعي والتنمية.
ّ
٤

احلملة العاملة للتنظيف يف العقبة

ً
ّ
مركز العمل التنموي  /معا
هذه ّ
اال�سرتاتيجي يف فل�سطني .يف
املنظمة البيئ ّية الرائدة هي �شريكنا
ّ
الوعي بق�ضايا
�شراكته مع م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل ،ير ّكز «م ًعا» على زيادة
ّ
البيئة يف فل�سطني ويف املنطقة ،مر ّو ًجا لأدوات احل�شد واملنا�صرة يف
البيئي ومو ّف ًرا معلومات حمدّثة عن الق�ضايا البيئ ّية من منظور
احلقل
ّ
ّ
قائم على حقوق الإن�سان .ين�شر مركز م ًعا جملة بيئ ّية �شهر ّية ت�صدر على
موقعه الإلكرتو ّ
ين وتتناول العديد من موا�ضيع البيئة وهمومها يف ال�سياق
الفل�سطيني و� ً
والعاملي.
العربي
أي�ضا ال�سياقني
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية
هذه ّ
املنظمة الرا�سخة والتي تر ّكز على املحافظة على نظافة البحر
اال�سرتاتيجي يف اململكة الها�شم ّية.
وال�شواطئ يف الأردنّ هي �شريكنا
ّ
من خالل هذه ال�شراكة تعمل اجلمع ّية على تعزيز ومتكني املجتمعات
املح ّل ّية للعب دور يف منا�صرة العدالة البيئ ّية وال�سيا�سات البيئ ّية التي
حتمي البيئة يف الأردنّ  .كما تر ّكز اجلمعية امللك ّية على زيادة الوعي
اخلا�ص واملجتمع املد ّ
لدى �ص ّناع ال�سيا�سات و� ً
ين ،وذلك ليكونوا فاعلني جتاه حماية
أي�ضا لدى القطاع
ّ
البيئة واحلياة البحر ّية يف الأردنّ .
٥

http://www.maan-ctr.org/magazine/

�أول جملة �إلكرتونية يف فل�سطني تعنى بق�ضايا البيئة
http://www.maan-ctr.org/magazine/

ّ
ب .برنامج الديمقراطية وحقوق اإلنسان
الدميقراطي،
ال�سيا�سي
ير ّكز هذا الربنامج على م�شاريع تهدف �إلى ت�شجيع الفاعلني يف الإ�صالح
ّ
ّ
واملدافعني عن حقوق الإن�سان ،واملنتجني الإعالم ّيني ،وذلك بغية زيادة فر�ص امل�شاركة االجتماع ّية
وال�سيا�س ّية .يف جميع ن�شاطاتها ،تر ّكز م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل على �أه ّم ّية الدميقراط ّية اجلندر ّية .من
بني �شركاء هذا الربنامج :جامعة بريزيت؛ فل�سطين ّيات ،وهي جمع ّية �أهل ّية فل�سطين ّية تدعم امل�شاركة
الفل�سطيني لأبحاث ال�سيا�سات والدرا�سات اال�سرتاتيج ّية -م�سارات؛ ومن قطاع
املت�ساوية للن�ساء؛ املركز
ّ
املجتمعي؛ و مركز الأبحاث واال�ست�شارات القانونية واحلماية للمر�أة.
غزّة :مركز الإعالم
ّ
�أهدافنا الأ�سا�س ّية يف هذا الربنامج:
§زيادة فر�ص امل�شاركة االجتماع ّية وال�سيا�س ّية لنا�شطي التغيري مع الرتكيز على النا�شطني ال�شباب.
§تقوية وتعزيز نا�شطي حقوق الإن�سان واملدافعني عنها بغية حت�سني و�ضع حقوق الإن�سان مبا ي�شمل
حقوق الأق ّل ّيات وحقوق املر�أة والدميقراط ّية اجلندر ّية يف فل�سطني والأردنّ .
§تقوية وتعزيز ّ
ال�سيا�سي.
منظمات املجتمع املح ّل ّي بغية تو�سيع امل�شاركة يف �صنع القرار
ّ

٦

م�شاريع و�شركاء (�أمثلة):
مركز مدى فلسطين
يهدف مركز مدى فل�سطني �إلى ك�شف احلقائق وتاريخ قرية �سلوان،
�إحدى قرى القد�س ال�شرق ّية  ،وهي �إحدى �أكرث املواقع ت�ض ّر ًرا من
االحتالل .يعمل املركز على ت�سليط ال�ضوء على انتهاكات االحتالل
حلقوق الإن�سان �سواء �إن كانت من قبل م� ّؤ�س�سات الدولة �أو ّ
منظمات
أ�صلي لقرية
امل�ستوطنني .كما ي�سعى املركز �إلى الإبقاء على التاريخ ال ّ
�سلوان ح ًّيا وباق ًّيا.
الحدود
ّ
املنظمة الأرد ّن ّية امل�س ّماة «احلدود» مقاالت �ساخرة
تن�شر
وكاريكاتريات على موقعها الإلكرتو ّ
ين بالعرب ّية والإجنليز ّية و� ً
أي�ضا
اخلا�صة بها .عملها هو مقاربة لتناول
على �صفحة الفي�سبوك
ّ
وانتقاد الأجواء متزايدة التوتّر يف ال�سيا�سة واالقت�صاد والثقافة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تقوم
«احلدود» بعقد ور�ش عمل لتدريب اجليل اجلديد من ال�ساخرين على كيف ّية التعامل مع هكذا
ق�ضايا ب�أ�سلوب مرح.
٧

http://en.alhudood.net/
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ج .برنامج تحليل السياسات

ال�سيا�سي
�ضمن هذا املك ّون الثالث (الربنامج) ،تدعم م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل �شركاءها الذين يقومون بتحليل الو�ضع
ّ
ال�سيا�سي ل�ص ّناع القرار الإقليم ّيني
والأ�سباب الكامنة للنزاعات يف فل�سطني والأردنّ  ،وذلك بغية توفري الن�صح
ّ
والأوروب ّيني ،و� ً
اجلماهريي.
الوعي
ّ
أي�ضا بغية رفع ّ
�أهدافنا الأ�سا�س ّية يف هذا الربنامج:
اال�سرتاتيجي.
أكادميي والتحليل والتفكري
·تعزيز قدرات البحث ال
ّ
ّ
·دعم املن�شورات ذات التحليل املنبثق من امليدان.
الوعي الدو ّ
الفل�سطيني حتت االحتالل.
يل بالن�ضال
ّ
·رفع ّ
م�شاريع و�شركاء (�أمثلة):
م� ّؤ�س�سة الدرا�سات املقد�س ّية
م� ّؤ�س�سة الدرا�سات املقد�س ّية هي فرع من م� ّؤ�س�سة الدرا�سات
الفل�سطين ّية وهي م� ّؤ�س�سة �شريكة منذ �سنة  ،2007كما �إ ّنها امل� ّؤ�س�سة
الفل�سطيني و� ً
أي�ضا مبا يتع ّلق بال�صراع
املخت�صة بالتوثيق والبحث والتحليل والن�شر حول ال�ش�أن
الأقدم يف العامل
ّ
ّ
الفل�سطيني والتاريخ
إ�سرائيلي .هدف تعاوننا هو �إنتاج املعرفة والأبحاث والتحاليل حول املجتمع
العربي ال
ّ
ّ
ّ
ال�سنوي مل� ّؤ�س�سة الدرا�سات املقد�س ّية
وال�سيا�سة بهدف بناء موارد �أر�شيف ّية .تدعم م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل امل�ؤمتر
ّ
وت�ساهم يف ن�شر جم ّلة ف�صل ّية عن القد�س هي حوليات القد�س.
ال�شبكة � -شبكة ال�سيا�سات الفل�سطين ّية
بحثي لي�س له حدود� .إ ّنها ّ
منظمة م�ستق ّلة
ت�صف ال�شبكة نف�سها على �أ ّنها مركز ّ
غري حزب ّية وغري ربحية ،وتهدف �إلى تثقيف وتوعية وتعزيز احلوار العا ّم
�ضمن �إطار القانون الدو ّ
the palestinian policy network
الفل�سطيني.
يل وحقوق الإن�سان وحقّ تقرير امل�صري
ّ

al shabaka

٨

CONSISTENT
al shabaka QUALIT

جملة حوليات القد�س

:

bolldebates

ّ
ّ
نشاطات تنظمها المؤسسة ونشاطات أخرى
حوارات ُبل
«حوارات ُبل» هي نقا�شات حول طاولة م�ستديرة ّ
تنظمها م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل يف فل�سطني والأردن.
الهدف من هذا الن�شاط هو اجلمع ما بني مم ّثلي املجتمع املد ّ
اخلا�ص واحلكومات� ،سواء
ين والقطاع
ّ
الفل�سطين ّيني �أو الأرد ّن ّيني �أو الدول ّيني ،بغية �إطالق نقا�شات وحوارات حول موا�ضيع �سيا�س ّية واجتماع ّية
وبيئ ّية راهنة .عادة ما يكون املتحدّثون ال�ضيوف يف هذه اجلل�سات من قطاعات وخلف ّيات متباينة.
العربي ،امل�ستوطنات
املناخي يف العامل
التغي
نناق�ش �ضمن حوارات ُبل موا�ضيع متن ّوعة من مثلّ :
ّ
ّ
الفل�سطيني� ،أزمة الالجئني يف �أوروبا ،والعديد غريها.
الإ�سرائيل ّية و�أثرها على االقت�صاد
ّ

١٠
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المنشورات
جم ّلة Perspectives

�سيا�سي من ال�شرق الأو�سط ،وهي �سل�سلة من�شورات ت�صدر عن مكاتب امل� ّؤ�س�سة
جم ّلة حتليل وتعليق
ّ
يف بريوت والرباط وتون�س ورام اهلل ،وتو ّفر حتليالت ووجهات نظر اخلرباء من الإقليمّ .
لالطالع على
�أعداد املجلة ،ميكن زيارة موقع امل� ّؤ�س�سة الإلكرتو ّ
ين .كما ميكن � ً
أي�ضا �إيجاد ن�شرتنا ن�صف ال�سنو ّية على
املوقع.

ConsCious ChoiCes
A Guide to ethicAl consumerism
in PAlestine

أخالقي يف فل�سطني
خري بالدك :دليل اال�ستهالك ال
ّ
دليل يدعو ق ّراءه �إلى التع ّرف على ومعرفة النا�س خلف املنتجات التي
اخلا�صة من املز ّودين ،وذلك من �أجل
ي�شرتون ،و�إلى بناء وتو�سيع �شبكتهم
ّ
منط حياة �أكرث وع ًيا و�أكرث �أخالق ّية.
� ً
أهل بكم يف مكتبنا لأخذ ن�سخة من من�شوراتنا� ،أو ميكنكم الو�صول �إلى
الن�سخة الإلكرتون ّية على موقعنا الإلكرتو ّ
ينwww.ps.boell.org :

١١

غرفة االجتماعات

مكان لألفكار والنقاش والتبادل

�شخ�صا .الغرفة جم ّهزة
مكتبنا مز ّود بغرفة اجتماعات جميلة وكبرية تتّ�سع لنحو 35
ً
بجهاز بروجيكرت لعر�ض املحا�ضرات والأفالم .متتاز الغرفة كذلك ب�إطاللة رائعة ووا�سعة
متت ّد من رام اهلل �إلى القد�س .تدعو م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل جمموعات النا�شطني ّ
واملنظمات
جما ًنا.
الأهل ّية ،الذين ي�شاركون امل� ّؤ�س�سة قيمها� ،إلى ا�ستعمال هذه الغرفة ّ
الر�سمي للم� ّؤ�س�سة ،من ال�سبت �إلى اخلمي�س
تتو ّفر الغرفة لال�ستعمال يف �ساعات العمل
ّ
�صباحا وحتّى ال�ساعة اخلام�سة م�ساء .يف حاالت ا�ستثنائ ّية وبرتتيب
من ال�ساعة الثامنة
ً
م�سبق ،ميكن ا�ستعمال الغرفة خارج ال�ساعات �أعاله.
حلجز الغرفة �أو للح�صول على معلومات �إ�ضاف ّية ،يرجى مرا�سلة،info@ps.boell.org :
�أو االتّ�صال بـ +٩٧٢/+٩٧٠ ٢ ٢٩٦١١٢١
خمت�صة بالبيئة والتي متكن زيارتها �أثناء �ساعات الدوام
كما لدى امل� ّؤ�س�سة مكتبة �صغرية
ّ
الر�سمي ،وذلك مبوجب ترتيب م�سبق.
ّ

�إن كنتم مهت ّمني بعملنا� ،أو �إذا �أردمت �أن تكونوا �شركاء لنا ،يرجى االتّ�صال بنا.

١٢

للمزيد من املعلومات حول م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل الأملان ّية ،وحول �شركائها ،وم�شاريعها ،ميكن زيارة مكتب
فل�سطني/الأردنّ يف رام اهلل� ،أو زيارة املوقع الإلكرتو ّ
ين.

ّ
ّ
ُ
مؤسسة هينرش بل األلمانية
شارع ّ
تل الزعتر 6
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هاتف:
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ّ
انضموا إلى صفحتنا على الفيسبوكHeinrich Böll Stiftung Palestine & Jordan :

