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I. الملخص التنفيذي: 
 

لقد بدأت مؤسسة بديل عامها الثاني من العمل، في كانون ثاني ١٩٩٩ متسلحة بخطة جديدة طموحة لمدة ثالثة 
أعوام (١٩٩٩-٢٠٠١) وتفويضاً لبناء حملتين في المجتمع المحلي أولها: حملة للدفاع عن حقوق الالجئيــن 
ــذه الحملتيـن  الفلسطينيين، وثانيها: حملة للدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية في القدس. وبينما توفر لنا ه
الخطوط العريضة المرشدة فإنها أصالً تشكل المهمة األولى لنا في العام ١٩٩٩ لتطوير أولوياتنا ومحتوياتــها 
ــتوى  والميكانيزمات واآلليات المناسبة للحملتين آنفتي الذكر وذلك من أجل إحداث التأثير المناسب على المس

المحلي واالقليمي والعالمي. 
 

١. تطور البرنامج: 
 

١.١ هيكلية البرنامج: القرارات اإلستراتيجية. 
 

 a) قرارات إدارية: إعطاء األولوية لتطوير حملة الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين. لقد جاء قرار 
بديل بالتركيز على تطوير حملة للدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين لكونــها " أي بديـل" مؤسسـة 
ــول علـى ردود فعـل  صغيرة تفتقر القدرة والطاقة للقيام (تطوير وتحديد المفاهيم والنشاطات، والحص
إيجابية من المجتمع المحلي، وتوفير مصادر المعلومات وتكوين شبكة مــع شـركائها وممثليـها) بكـال 

الحملتين في آن واحد (القدس، الالجئين). وهذا القرار مبني على العديد من المعطيات واالفتراضات: 
 • قلة مصادر المعلومات المحلية وقلة المعلومات الالزمة والضرورية للتسلح بها دفاعا عــن حقـوق 

الالجئين الفلسطينيين (بديل: المؤسسة غير الحكومية الوحيدة في هذا المجال). 
 • حاجة المجتمع المحلي للحصول على المساعدة الحقيقية المبنية على الدراسة والبحث. 

 • أهمية واولوية قضية الالجئين الفلسطينيين على االجندة الفلسطينية الوطنية (إذ يشكل الالجئون ٧٠% 
من مجموع الشعب الفلسطيني). 

ــة   • الضرورة الملحة لوجود موقف فلسطيني موحد وقوي بالنسبة لقضية حقوق الالجئين وذلك لمواجه
المرحلة القادمة من مفاوضات الوضع النهائي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين. 

 
 b) آليات العمل : تطور البرنامج وآليات العمل المعتمدة في بديل من خالل الحوار والتعاون البناء مــع 
فعاليات ونشطاء المجتمع المحلي، فمنذ عقدت ورشة العمل االولى في نهاية عام ١٩٩٨ لمناقشة برنامج 
ـاون  "بديل" مع مجموعة من الفلسطينيين الناشطين والفعالين في اوساط الالجئين، اخذت جسور الثقة والتع
ــي  تترسخ بين بديل وفعاليات المجتمع المحلي االمر الذي ادى الى تأسيس نواة "لجنة أصدقاء بديل" والت
ــاط المجتمـع  تشكل جسماً فاعالً ينشط بهدف مساعدة ودعم بديل في تطوير برنامجه وتطبيقاته في أوس
ــث سـاهمت  المحلي، وقد زودت هذه التجربة الناجحة "بديل" باألساسيات لنشاطاته في العام ١٩٩٩ حي
بفاعلية ونشاط في  تطوير برنامج حملة الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين والتــي كـانت أهدافـها 
ــاعلين فـي أوسـاط  ومبادئها وإستراتيجياتها هي نفسها األهداف التي وظفت لتكون بمشاركة نشطين وف
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الالجئين. وهكذا فقط كانت شبكة عالقات ونشاطات بديل في المنطقة تهدف أوالً للوصول إلــى إشـراك 
ودمج الناشطين الفلسطينيين والمؤسسات غير الحكومية في المنفى خاصة في لبنان. 

 
ــل   c) المحتوى : تطوير المفاهيم واإلستراتيجيات بناء على المبادئ والمفاهيم واألهداف التي حددها بدي
مع نشطاء مؤثرين في مجتمع الالجئين، بدأ طاقم بديل بتطوير مصادره ومعلوماته في سبيل إغناء البحث 
ـول  والمناقشة في أوساط أعضاء المؤسسات في مجتمع الالجئين من اجل تصليب وتدعيم موقفهم والحص
على التأييد والدعم والمساندة لنشاطاتهم الهادفة لحماية حقوقهم. وهكذا فإن تطور المفاهيم واإلستراتيجيات 

كان بالضرورة خاضعاً لبحوث وأدبيات متخصصة باإلضافة إلى حوار مع خبراء فلسطينيين ودوليين. 
 

١,٢ التقديرات لتطور البرنامج في العام ١٩٩٩. 
 

ــى  حملة الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين: مع منتصف العام ١٩٩٩ استطاع المركز الوصول إل
ـوق  الدالئل الكافية والوافية والداعمة لقراره اإلستراتيجي ومبادرته بإعطاء األولوية لبناء حملة لحماية حق
الالجئين، وباشر بديل بجني ثمار مبادرته من خالل ردود فعل فلسطينية (في فلسطين والمــهجر) ومـن 
ـام  شركاء ومناصري المركز في العالم أكدت جميعها على الحاجة الماسة لحملة كهذه. كما أن الشعور الع
ــيرة ومـع بدايـة مرحلـة  ألهمية هذه الحملة ازداد بنجاح حزب العمل في االنتخابات اإلسرائيلية األخ

المفاوضات على التسوية الدائمة. 
ــات  إن طرق العمل التي اختيرت لتطوير البرنامج وتطبيقاته في المجتمع المحلي والتي تمثلت في النقاش
ــة األخـرى) وعلـى  االعتيادية والتعاون مع مجتمع الالجئين من ناحية ومع خبراء مختصين من الناحي
الرغم من بطئها وضغطها إال أنها أثبتت على أنها أألمكن واألجدى في تطبيــق الخطـة لدعـم حقـوق 
الالجئين والتي تحقق معيارين أساسيين أولها استمداد الخطة لشرعيتها والثقة بها من مجتمع الالجئيــن، 

وثانيها الصحة والدقة وفق المعايير المهنية الصحيحة. 
 

ــاطه فـي هـذا  حملة الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في القدس: نظرًا ألن "بديل" أعتبر منذ البداية نش
المجال كنشاط ثانوي إلى جانب نشاطه في حملة الدفاع عن حقوق الالجئين والتي اعتبرت االهم واألولى 
واألجدى، فإن تطوير هذه الحملة لم يتعدى المرحلة االستكشافية واالستطالعية، وفي نفس الوقت اســتمر 
ــا أن  بديل بالوفاء للدور الذي تعهد به كمصدر للمعلومات حول حقوق الفلسطينيين في مدينة القدس، كم
المركز استطاع أن يلعب دورًا مهماً وطليعياً في مبادرات عديدة للمؤسسات غير الحكومية في نطاق تأييد 
ــحب هويـات المقدسـيين الفلسـطينيين،  حقوق اإلنسان في قلب القدس (ومنها الحملة إلنهاء سياسة س

واالحتجاج العام ومناهضة سياسة اإلغالق اإلسرائيلية وغيرها). 
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٢. التطور المؤسسي: 
 

ــير فـهم دقيـق  لقد أدى ترابط المركز بالمجتمع المحلي لالجئين وتوسيع نشاطاته في أوساطهم إلى توف
لرؤيته المؤسساتية والمتطلبات لنشاطاته في المجتمع المحلي وفي الوقت الذي أثبت فيه أن تشكيلة المركز 
ــي المركـز  (وحداته اإلدارية والبرامجية) شكلت إطارًا ناجحاً لتطوير المؤسسة وبرامجها، فإن العمل ف
تعرض إلى تعطيل غير متوقع عقب نزاع مع مجلس األمناء في صيف عام ١٩٩٩، وكان هذا الــنزاع 
مبني على نقاش حاد فيما إذا كان المركز مؤسسة عامة مفتوحة أو مؤسسة منحازة إلى جهة معنية، وقـد 
ــاملين فـي  قاد هذا النقاش إلى نزاع حول ملكية المركز ووضعه القانوني، وتعرض هذا النزاع إلى الع
ــم  المركز ودائرة عمله (نشطاء الالجئين الممثلين غير أصدقاء بديل) باإلضافة إلى مجلس األمناء، وقد ت
ــطينية، يقـر  أخيرًا إنهاء هذا النزاع من خالل قرار محكمة وقرار من وزارة الداخلية في السلطة الفلس
ضرورة تسجيل "بديل" وفق القانون الساري كمؤسسة خيرية وضرورة تأسيس جمعية عمومية تتكون من 
ــاملين فيـه  لجنة أصدقاء بديل كمرجعية مجتمعية باإلضافة إلى مجلس األمناء القديم وأعضاء بديل والع

وذلك من أجل انتخاب مجلس جديد للمؤسسة. 
 

ـل  مع نهاية العام ١٩٩٩ كان على المؤسسة التحضير لالجتماع األول لجمعيتها العمومية وعاد طاقم العم
ــات البرنـامج،  إلى نشاطه االعتيادي، وهكذا فقد تم احتواء النتائج السلبية والحد من تاثيرها على تطبيق
بشكل ناجح وبأقل الخسائر وذلك بجهود جبارة من اللجنة االدارية وطاقم العاملين، وبالجهود المكثفة التي 
كرسها اعضاء لجنة أصدقاء بديل باتجاهين: حل االزمة، ومتابعة دءوبة لتطبيــق البرنـامج الميدانـي 
ــأقلم مـع  للمركز، وهكذا فإن القليل من المشاريع تم تأجيلها واستطاع المركز بإدارته المالية الناجحة الت

حقيقة تأجيل العديد من اتفاقيات الدعم التي كان قد وقعها (أنظر أيضاً، ٣: تطور المؤسسة). 
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II.  تقارير تطور المشاريع:  
 

١.  حملة الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين: 
 

١.١ األهداف 
 

الخطة الثالثية ١٩٩٩-٢٠٠١، اقتراح المشروع ١٩٩٩. 
  حماية هوية الالجئين من التأثير السلبي الناتج عن تهميشهم، وسلب الذاكرة الفرديــة والجماعيـة لـهم 

واحترامهم لذاتهم. 
ــم االطـر االهليـة    تشجيع مبادرات التنظيم الذاتي في أوساط مجتمع الالجئين، من خالل مساندة ودع
ــطينية  القائمة والمبادرات الشعبية الجديدة، بهدف الدفاع عن حقوقهم والضغط على منظمة التحرير الفلس

والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي. 
ــي الـدول    تعميم وتوسيع رقعة وحدة الالجئين الفلسطينيين وذلك لمساعدتهم في التحرر من عزلتهم ف

المضيفة لهم ومن اجل تسهيل التعاون والتنسيق بين الالجئين في فلسطين وأولئك في المنفى. 
 

١,٢ آلية تطور البرنامج في العام ١٩٩٩. 
 

١,٢,١ المرحلة األولى: التحضير (كانون ثاني-آذار ١٩٩٩). 
 

ــبر  لقد تم تكريس معظم جهود ومصادر بديل في الثالث شهور األولى من عام ١٩٩٩ في التحضير ألك
كم من مصادر المعلومات والتنظيمات والترتيبات الالزمة لالنطالق في حملة للدفاع عن حقوق الالجئين، 
حيث انجزت هذه المرحلة في زمن اقل وأقصر بكثير من تلك الفترة التي تم التخطيط لها ضمن خطــة 

الثالث سنوات آنفة الذكر، وكان من ضمن هذه الترتيبات: 
ــراء العديـد مـن الحـوارات    زيارة استكشاف وتقصي لالوضاع المؤسساتية االهلية في لبنان واج
والنقاشات مع مؤسسات أهلية فلسطينية وناشطين فلسطينيين في لبنان  (٢٦-١ حتى ٦-٢-١٩٩٩) وذلك 

في سبيل ايجاد آلية للحوار والتواصل بين لبنان وفلسطين. 
ـرت    تحضير مسودة عريضة استعادة حقوق الالجئين الفلسطينيين، مع شركاء من لبنان والكويت، وج
ــاط  المصادقة األولية على هذه العريضة بواسطة توقيعها من قبل شخصيات فلسطينية وناشطين من أوس

الالجئين في فلسطين. 
ــة    إعادة تصميم النشرة الفصلية الصادرة عن بديل باللغة اإلنجليزية لتخدم كوسيلة للمعلومات والتعبئ

تحت اسم " المجدل" بدل نشرة "المادة ٧٤" القديمة. 
  جمع وتصنيف ملف معلوماتي متضمنا خطة عمل محلية ودولية لحملة للدفاع عن حقــوق الالجئيـن 

الفلسطينيين، ضمن محاور عمل ثالث وهي: 
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١. حق العودة والتعويض. 
٢. تشجيع ودعم مبادرات الالجئين خاصة في لبنان. 

٣. ضرورة استمرار خدمات وكالة الغوث. 
  

وقد إشتمل الملف المعلوماتي على تقارير وأبحاث ومعلومــات ذات 
ــرف أو  عالقة تدعم حق العودة وتؤكد انه حق ثابت غير قابل للتص

التقادم. 
ـة  وقد تمت طباعة ٢٠٠٠ نسخة منه بالعربية و٥٠٠ نسخة باإلنجليزي
وذلك لتعميمه واستخدامه كاداة للحملة واساس لعدد من ورشات العمل 

والحوار. 
 

ــل خاصـة بالحملـة، ونشـر اهدافـها  ١,٢.٢ المرحلة الثانية: العرض والتحرك من خالل شبكة عم
ورسالتها (نيسان-تموز). 

 
ـع  لقد تم تكريس الفترة الزمنية من نيسان حتى تموز من العام ١٩٩٩ لتقديم ومناقشة المبادرة المقترحة م
ـدة،  نشطاء فلسطينيين ومؤسسات أهلية وباحثين في الضفة، األردن،لبنان، سوريا، أوروبا، الواليات المتح
ــر ألسـباب  كندا وأستراليا، لكن تم تأجيل عرضها على الالجئين في كل من غزة وداخل الخط االخض

تعلقت بضغط العمل، وقد تم عرضها عليهم في آب وتشرين أول من نفس العام. 
 

في فلسطين: 
  تم تنظيم ورشتي عمل باشتراك (٨٠) ناشط فلسطيني وذلك بواسطة لجنة أصدقاء بديل أولها في بيت 
لحم (في ٤/١٥ خاصة بجنوب الضفة) وثانيها في نابلس (٥/٢٧ خاصة بمناطق شــمال الضفـة)، أمـا 
ـرائيلية  ورشة العمل التي تم التخطيط لعقدها في قطاع غزة فقد تم إرجاؤها مرات عديدة نظرًا للقيود اإلس
ـة  على حرية الحركة من وإلى القطاع، وتجدر اإلشارة إلى أن الخطة المقترحة من بديل قد تمت المصادق
ــد  عليها من قبل كافة المشاركين ، كما أن دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية كانت ق

أعلنت هي األخرى عن دعمها لمبادرة الحملة هذه. 
ــات غـير    قام بديل في حزيران من نفس العام بعرض اقتراح حملته على اللجنة التنسيقية للمؤسس
ــة أوراق الحملـة علـى أعضائـها  الحكومية في فلسطين والتي وعدت بدورها العمل على توزيع كاف

الخمسين. 
ــن    كما أن مجلس الكنائس في الشرق األوسط كان قد أعلن عن رغبته في إشراك فروعه في كل م
ــاهم فـي  الضفة، غزة، وداخل الخط االخضر، األردن ولبنان لدعم الحملة ودعم حقوق الالجئين مما س

تشجيع بديل في طرح مبادرته والبدء بحملته (ورشة عمل في القدس ٥ تموز). 
ـر    قام طاقم بديل بزيارة عمل إلى مؤسسات الالجئين الفلسطينية ومؤسسات أهلية داخل الخط االخض
(٥-٧ آب) ومنها اللجنة القطرية للمهجرين داخل الخط االخضر، وناشطين في اللجنة الشعبية للدفاع عن 
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األراضي العربية ، ولجنة األربعين)، وذلك بغية تقصي مجاالت التعاون والتنسيق بين الطرفين، والقـت 
الحملة دعماً وتأييدًا واسعاً بين هذه المؤسسات. 

ــات    أخيرًا، في تشرين أول من العام ٩٩، تمكنا من إرسال العديد من أوراق عمل الحملة إلى مؤسس
الالجئين في قطاع غزة ومنها مراكز النشاطات النسوية ومراكز النشاطات الشبابية، وتلقينا العديــد مـن 

الردود اإليجابية عن تلك المقترحات. 
 

في لبنان، األردن وسوريا: 
ــات األهليـة الفلسـطينية وناشـطين  لقد قوبلت إصدارات بديل وأوراق عمله بالترحيب من قبل المؤسس
ــات األهليـة  وباحثين فلسطينيين في لبنان واألردن وسوريا، كما تم دعم المبادرة من قبل شبكة المؤسس
ــل األوروبيـة للمؤسسـات  العاملة في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان وذلك خالل ورشة العم

األهلية في بروكسل (أنظر ما يلي). 
 

في أوروبا:  
ــات األهليـة فـي    لقد تم عرض مبادرة بديل للمرة األولى على لجان التضامن األوروبية والمؤسس
ــة عـن لجنـة التنسـيق  ورشة العمل التي نظمتها منظمة تضامن أوكسفام (Oxfam solidarity) بالنياب
ــة  األوروبية في بروكسل في الفترة من ٣/٢٩ حتى ٤/١، وقد تم تبني االقتراح (المبادرة) كأساس للحمل

األوروبية للدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين. 
  في الفترة الواقعة بين ١٦-٥/١٩ وفي ورشة عمل جرت في هولندا نظمتها (BBO) فــي الهـاي، 
والقت فكرة الحملة التي قدمها بديل الترحيب الشديد من  ثالث من كبرى المؤسسات االهلية التي تنتمـي 

للكنائس الهولندية. 
 

في الواليات المتحدة األمريكية/كندا: 
ـع  مع بداية كانون أول من العام ١٩٩٩ (٦-١٩٩٩/١٢/١٣) أتيحت للمركز فرصة إجراء حوار مباشر م
ــة العـرب األمريكييـن  مؤسسات ناشطه في بوسطن، واشنطن DC، بنسلفينيا وشيكاغو ومنها (جمعي
ومجموعة من الكنائس) وعلى الرغم من إبداء العرب األمريكيين إهتمام كبير بحقوق الالجئين الفلسطينيين 
ــيق  وخاصة من هم في جيل الشباب، هذا االهتمام الذي يعتبر ذا قيمة كبيرة وثمينة، إال أن معيقات التنس
والمبادرة أكبر بكثير مما هي في أوروبا وهذا يرجع (على سبيل المثال إلى نقص المعلومــات األساسـية 
ــات المتحـدة  فيما يتعلق بقضايا الالجئين، وانحياز اإلعالم األمريكي وصانعي القرار السياسي في الوالي

إلسرائيل). 
 

١,٢,٣ النتائج وردود الفعل األولية (المرحلة األولى والثانية): 
 

لقد شكلت المناقشات والمناظرات التي أجراها بديل مع مجتمع الالجئين الفلسطينيين وشركائه في أرجاء العالم 
ـاني  في النصف األول من العام ١٩٩٩، األساس لالنطالق بالحملة ضمن سلسلة من المبادرات في النصف الث

من نفس العام، وكان االطار العام لهذه المبادرات كالتالي: 
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 a) السعي نحو ايجاد إجماع رأي محلي حول مبادئ وأهداف حملة الدفاع عن حقوق الالجئين: 
 

المبادئ التنظيمية: 
ــع االمتـداد    إن النموذج التنظيمي األفضل لمثل هذه الحملة هو العمل من خالل  "لوبي" شعبي واس
الجماهيري غير منحاز حزبيا او طائفياً في سبيل كسب التأييد العام الهداف واستراتيجيات الحملة، وذلك 
ــطينيين، وفـي  للتأثير على اصحاب القرار وعلى المجتمع المعني من أجل حماية حقوق الالجئين الفلس

مقدمتها حق عودتهم الى ديارهم وتعويضهم عن خسائرهم المادية والمعنوية. 
ـن    إن العمود الفقري للمبادرة يجب بالضرورة أن يكون مؤسسات شعبية فلسطينية ومبادرات تعبر ع

الحاجات والمطالب الحقيقية لالجئين الفلسطينيين. 
ــر الفلسـطينية والسـلطة الفلسـطينية    يجب أن تكون الحملة مستقلة عن بيروقراطية منظمة التحري
المرتبطة ببرامج أوسلو، كما يجب االبتعاد بالحملة عن أي مطامع حزبية، وبذلك ستعمل على مســاندة 
وتقوية م.ت.ف كممثل معنوي للفلسطينيين في كل اماكن تواجدهم وللعمل على ان تتفادى المنظمــة أي 

تسوية أو تنازل سياسي عن الحقوق الشرعية لالجئين الفلسطينيين. 
ــع    أن أي حل دائم وعادل لقضية الالجئين الفلسطينيين يتطلب وحدة فلسطينية وتماسك وطني منقط
النظير، في كل اماكن التواجد الفلسطيني في الداخل والخارج لتفادي الخطر الناجم عن الفصل الجغرافي، 
ــزل بيـن  ويجب العمل ضد مقولة الجئ وغير الجئ في اوساط الشعب الفلسطيني لتفادي التقسيم والع

قضايا شعبنا الجوهرية. 
 

جدول أعمال الحملة: 
  التركيز على إثارة االهتمام والدعم لحق الالجئين الفلسطينيين في العودة وذلــك لمواجهـة موقـف 
ــذا الحـق  إسرائيل والواليات المتحدة الرافض لالعتراف بحق عودة الالجئين، ورفض تبريراتهم بأن ه
مطلب قد تقادم. ولهذا على الفلسطينيين ومؤسساتهم المطالبة بالتزام المجتمع الدولي وقياداتــه بتطبيـق 
ــاًء  قرارات الشرعية الدولية مترابطة دون تجزئة على قاعدة الحق المتكامل، حيث ان اسرائيل قامت بن
على جزء من القرار الدولي ١٨١ وانتهكت الجزء المتبقي من القرار الذي يتعلق باقامة الدولة الفلسطينية 
ــم  وباحتاللها لفلسطين بالقوة خلقت قضية الالجئين الفلسطينيين، االمر الذي دفع ذات الجهة الدولية (االم

المتحدة) الصدار قرارها ١٩٤ (حق العودة). 
ــل مـادي     اشتراط اعتراف إسرائيل بحق العودة كمبدأ وشرط فلسطيني مسبق للمفاوضات حول ح
ملموس لمسألة الالجئين الفلسطينيين، والعمل على ان ال يتم تقديم أي مقترحات او تصورات للحلول دون 

تحقيق هذا الشرط. 
ـن    إدراج االحتياجات الملحة والضرورية لالجئين كمسألة اساسية، خاصة تلك الناجمة عن حرمانهم م

حقوقهم المدنية واالنسانية في بعض الدول المضيفة، والتي تسبب لهم معاناة حياتية واقتصادية يومية. 
  يجب أن يتم تركيز واستمرار النقاش الفلسطيني حول المعنى المادي الملموس لحق العودة في نطــاق 
ــح بمسـاعدة  اإلطار السياسي الحالي، كما أن هنالك العديد من األسئلة المركزية التي بحاجة إلى توضي
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ــن  خبراء وذلك من اجل الحصول على إجماع فلسطيني والعمل على توحيد الخطاب العام الفلسطيني وم
جملة هذه األسئلة وهذه القضايا: 

 ١. العالقة النهائية بين حق العودة والتعويض عن الممتلكات وبين التعويض كجزء مــن جملـة حقـوق 
الالجئين الفلسطينيين وذلك لتجنب اإلجحاف بحقهم. 

 ٢. مضامين حق العودة أوالً كونه حق فردي إنساني، وثانياً كونه حق سياسي عام، وفــق ذلـك فـإن 
خيارات العودة يجب أن يتم استكشافها على كال المستويين، وعليه فإن النقاش والمناظرة حول حق العودة 

يجب أن يبقى متقدًا مع أو بدون السيادة الفلسطينية. 
ــأن يتضمـن    ٣. يجب أن يتم تطوير وتعميق الخيار الفلسطيني بالعودة إلى أراضي فلسطين ١٩٤٨، ك

دراسة وبحث معمق للواقع الديموغرافي بعنوان العودة إلى أين، ووفق أي اآلليات)؟؟؟. 
 ٤. كما أن تأثير الدولة الفلسطينية على حق العودة يجب أن يتم استطالعه واستكشافه هو اآلخــر فـي 

إطاره القانوني والسياسي. 
ــي السـلطة الفلسـطينية   ٥. يجب أن يتم استيضاح الفرق، وفق القانون الدولي ، بين العودة إلى أراض

(الدولة المستقبلية) والعودة إلى موطنهم وبيتهم األصلي. 
ـس    كما أن الضغط الفلسطيني من أجل استمرار وتطوير خدمات الوكالة هو اآلخر بمنتهى األهمية، لي
ـن  فقط لضرورة هذه الخدمات وإنما أيضاً لكون األونروا تعبيرًا عن المسؤولية الدولية تجاه مسألة الالجئي

الفلسطينيين. 
ــة شـؤون    ضرورة "دمقرطة" مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي تعنى بالالجئين وخاصة لجن
ــن الخـبراء  الالجئين ولجان الخدمات  التابعة لذات الدائرة من اجل اشراك  وخرط مثمر الكبر عدد م

والناشطين في سبيل قضية الالجئين. 
 

 b) تقوية شبكة الناشطين في مناطق الضفة: 
 

ــانب العديـد مـن  لقد أدى عرض وتقديم مبادرة الحملة لنشطاء الالجئين الفلسطينيين في فلسطين إلى ج
ــل كمؤسسـة أهليـة  المناظرات المثمرة والبناءة حول أهداف ومبادئ الحملة من أجل بناء الثقة بين بدي
ــاني  والمجتمع المحلي، أدى إلى نمو سريع للجنة أصدقاء بديل (فبينما كان تعداده أثني عشر في كانون ث

وصل إلى ٤٠ في تموز). 
 

ــطاء مـن  فمع تموز من العام ١٩٩٩ اصبحت لجنة أصدقاء بديل مؤلفةً من مجموعتين، األولى تضم نش
جنوب الضفة الغربية وتجتمع أسبوعياً في مقر بديل في بيت لحم، والثانية تضم ناشطين من شمال الضفة) 

وتجتمع في مركز يافا الثقافي في مخيم بالطة). 
 

ــي أوسـاط  ولكون بديل باألصل مؤسسة أهلية تلعب دور المساعد والمسهل (وليس فقط المبدأ) للحملة ف
المجتمع المحلي، فإن العديد من النشاطات قد أوكلت للجنة أصدقاء بديل للقيام بتنفيذهــا وسـط المجتمـع 

المحلي وهذه اللجنة بدورها أعدت خططها للقيام بهذه المهام وكانت قيد التنفيذ مع بداية الصيف. 
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 c) بناء جسور للتعاون مع الالجئين الفلسطينيين في لبنان والمهجرين الفلسطينيين داخل الخـط 
االخضر وغيرهم: 

 
ــاً، ولـهذا أصبحـت النشـاطات  مع بداية صيف العام ١٩٩٩ أصبح تبادل األفكار واآلراء شيئاً اعتيادي
المشتركة جزء من الواقع الملموس، فعلى سبيل المثال، هنالك العديد من الناشــطين والمشـتركين فـي 
حوارات مع المركز بدأو بوضع أسس لحملة خاصة بحق العودة، كما أن العديد من المؤسســات األهليـة 
ــى أسـس المشـروع، هـذا  واألعضاء في شبكة المؤسسات األهلية لديها االستعداد للتعاون مع بديل عل
ــي األخـرى  باإلضافة إلى أن اللجنة القطرية للدفاع عن حقوق المهجرين داخل الخط االخضر، أبدت ه

رغبتها الشديدة باالشتراك في النشاطات التي تنظمها لجنة أصدقاء بديل في الضفة الغربية. 
 

 d) تأسيس شبكة شركاء في أوروبا: 
  

ــذ شـهر  عملت منظمة أوكسفام للتضامن / بروكسل من
ـة  نيسان من العام ١٩٩٩، كمركز للتنسيق لمبادرة الحمل
األوروبية للدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين وذلـك 
نيابة عن لجنة التنسيق االوروبيــة للمنظمـات االهليـة 
 (ECCP) العاملة للدفاع عن حقوق الشــعب الفلسـطيني
وشبكة المنظمات األهلية بما فيها أكبر أربــع منظمـات 
ــة  أهلية أوروبية، والخطة المبدئية كانت تهدف الى تعبئ

ــن الفلسـطينيين  وحشد نشطاء تلك المنظمات االهلية، لمساندة بديل في عريضته حول استعادة حقوق الالجئي
ـا،  المشروعة، باإلضافة إلى كسب التأييد حول ضرورة دعم واستمرار وكالة الغوث في تادية خدماتها ودوره
ـع  إلى جانب التاثير االيجابي على صانعي القرار السياسي والراي العام االوروبي، وهذه الخطة أقرت في ربي

عام ١٩٩٩ وكانت قيد التنفيذ في صيف نفس العام. 
 

 e) زيادة إشراك المجتمع المحلي في عملية صنع القرار: 
 

لقد كان للتعاون بين نشطاء المجتمع المحلي آثار جانبية غير متوقعة على شؤون بديل الهيكليــة ، وذلـك 
ــة المركـز  بسبب ضغط هؤالء باإلضافة إلى أعضاء من لجنة أصدقاء بديل للمزيد من التأثير في سياس

وعملية صنع القرار. 
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١,٢,٤ المرحلة الثالثة: تنفيذ نشاطات الحملة: (تموز-كانون أول ١٩٩٩) 
 

لقد بدأ بديل مع بداية ربيع عام ٩٩ بتنفيذ نشاطات مختارة فيما أن الحجم األكبر من هذه النشاطات لم تبدأ 
ــؤولية رفـع  إال بحلول صيف ٩٩ وذلك بعد أن أصبح بمقدور لجنة أصدقاء بديل األخذ على عاتقها مس
ــبكة الشـركاء  مستوى الوعي واإلدراك وكسب المزيد من الحشد والتأييد، كما أنه أصبح أيضاً بمقدور ش

األوروبيين االضطالع بدور كسب الحشد والتأييد. 
 

١,٣ مشاطات المشروع وتأثيراته: 
 

١,٣,١ النشاطات التي تم تنفيذها في فلسطين. 
 

 a) رفع مستوى الوعي الشعبي واإلدراك فيما يتعلق بحقوق الالجئين وحق العودة: 
 

 • برامج إعالمية: 
(نفذتها لجنة أصدقاء بديل بالتعاون مع محطات الراديو والتلفزة المحلية في فلسطين وفريق من المتطوعين 

من منظمة كينوا الشبابية / بلجيكا) 
 

أفالم وثائقية: 
 - فيديو كليب باسم"حق العودة ممكن وشرعي ومقدس، وهو الطريق األوحد لســالم عـادل وشـامل فـي 
المنطقة" مدته ٤٠ دقيقة بالعربية ويسجل محاضرة ونقاش دار مع د.سلمان أبو سته في مخيــم الدهيشـة 

بتاريخ ١٩٩٩/٨/٢٤، وقد تم بثه بواسطة محطة تلفزيون المهد وتلفزيون بيت لحم في بيت لحم. 
 - فيلم وثائقي بعنوان "رحلة أمل، ناطرين عودة" (مدته ١٥ دقيقة ، بالعربية) ويتضمن مقابالت تاريخية مع 
شهود عيان على اقتالع اهالي بلدة بيت جبرين، باإلضافة إلى مقابالت مع أبنائهم وأحفــادهم، وقـد تـم 
ـا  تصويره في المخيم وفي قرية بيت جبرين كما تم عرضه لالجئين في المخيم بتاريخ ١٩٩٩/١٢/٢. كم
قام المركز بإرسال نسخة منه إلى الجئين من قرية بيت جبرين ممن يقيمون في مخيمات الالجئين فــي 

األردن. 
 - كليب دعائي لمركز إبداع، في مخيم الدهيشة لالجئين (األصل بالعربي ومدته ٥ دقائق). 

ــم   - فيديو مشترك ألطفال الجئين في فلسطين ولبنان (أعدت النسخة العربية للنشر في العام ٢٠٠٠) لقد ت
تصوير الجزء األول لهذا الفيلم، والذي يتم فيه الجمع بين قصص لألطفال الالجئين في مخيم الدهيشة في 
ــي تمـوز  بيت لحم وأخرى ألطفال الجئين في مخيم شاتيال في بيروت، تم تصويره في مخيم الدهيشة ف

الماضي ومن ثم تم إرساله إلى بيروت في آب وذلك من اجل استكمال الجزء المتبقي في لبنان. 
ــطينيين، ولقـد   - مشروع فيلم فيديو بالفرنسية، وهو عبارة عن فيلم وثائقي حول فلسطين والالجئين الفلس
صورت وجمعت مادة الفيلم وترجمت الى اللغة الفرنسية بواسطة فريق المتطوعين /كنـوا، فـي تمـوز 

الماضي وسيتم استكماله قريباً في بلجيكا. 
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مخططات لمشاريع حول حلقات مسلسلة للراديو والتلفزيون حول قضايا الالجئين: اثنان من هذه البرامج للراديو تم 
ـل  إذاعتها عبر راديو بيت لحم ٢٠٠٠، وهنالك جزء من سلسلة تلفزيونية تم االنتهاء منها وسيتم تدقيقها من قب

لجنة أصدقاء بديل. 
 • بوستر حول حق العودة: وقد تم توزيع حوالي ثالثة آالف نسخة منه 
وذلك للحشد ورفع مستوى الوعي حول حق العــودة مـن بيـن حقـوق 

الالجئين األخرى. 
ــا   • لقاءات ونقاشات عامة: لقد تم تنظيم لقاءين (محاضرتين)، أحدهم
جرى في مخيم الدهيشة بتاريخ ٩٩/٨/٢٤ واألخر في مخيم بالطة بتاريخ 
٩٩/٨/٢٥ وكان كالهما حول إمكانية عودة الالجئين الفلسطينيين. وهدفت 
الى تعريف الالجئين الفلسطينيين بضرورة الحوار واطالعهم على أبحاث 
ــد كـان عـدد المشـاركين ٦٠٠  الباحث الفلسطيني سلمان أبو سته، وق

مشارك. 
 • ورشات عمل إستراتيجية: لقد تم عقد ورشتي عمل مغلقتين حول آليات حماية ممتلكــات الالجئيـن، 
ــة  ونظمت هاتين الورشتين لعدد من النشطاء في مؤسسات الالجئين في فلسطين بمن فيهم اللجنة القطري
ــم بتـاريخ ٨/٢٦ باشـتراك  للدفاع عن حقوق المهجرين في الداخل، عقدت الورشة األولى في بيت لح
د.سلمان أبو سته، فيما عقدت ورشة العمل الثانية، وهي عبارة عن ورشة متابعة استكمالية، فــي مخيـم 

بالطة بتاريخ ٨/٢٧. 
 

 b) الضغط وإثارة حقوق الالجئين  
 

مهرجان شعبي بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني: تم عقد مهرجان شعبي، كبير لدعــم حـق 
الالجئين في العودة (نظمته لجنة أصدقاء بديل) في طولكرم بتاريخ ٩٩/١١/١١ وهدف المهرجان الى ابــراز 
قضية الالجئين كقضية محورية وجوهرية تحدد مستقبل السالم واالمن في المنطقة ولحشد موقف شعبي قوي، 
ـا  حول حقوق ومطالب الالجئين وذلك في المرحلة األولى من المفاوضات الفلسطينية- اإلسرائيلية حول قضاي
ــن الكـبرى ومؤسسـات منظمـة  التسوية النهائية وقد جمع هذا النشاط متحدثين من معظم مؤسسات الالجئي

التحرير الفلسطينية. 
 

 c) حماية تراث وهوية الالجئين الفلسطينيين: 
 

ـاء   • ورشات تدريب للتصوير الفوتوغرافي ألطفال الجئين ومعرض للصور الفوتوغرافية: (لجنة أصدق
بديل وفريق المتطوعين من منظمة كينوا- بروكسل): في تموز من العام ٩٩ تم تدريب مجموعة مــن 
ــؤالء  عشرة أطفال من مخيم عايدة لالجئين على استعمال كاميرا التصوير وغرفة التحميض، وقد قام ه
ــن البيئـة المحيطـة  األطفال بالتقاط العديد من الصور توثق أصدقاء لهم وعائالتهم وبعض المشاهد م
(كالمخيم والمستوطنات)، وقراهم التي هجر ذويهم منها وصور أخرى للعب وغيره. وقد اختتم الفصــل 
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األول في نهاية تموز بمعرض للصور الفوتوغرافية في مركز الشهيدة أمل في مخيم عــايدة فـي ٣١ 
ــل إسـتكمالية  تموز. كما أقيمت ورشة عم
لألطفـال األكـثر اهتمامـا بــالموضوع 
ـم  واستمرت حتى آب كانون أول، هذا وقد ت
ـــن للصــور  تنظيـم معرضيـن آخري
الفوتوغرافية في فلسطين أحدهما كان ضمن 
المهرجان الذي أقيم في طولكرم لدعم حـق 
ــي العـودة (لجنـة  الالجئين الفلسطينيين ف
ـادي  أصدقاء بديل، ٢٥ تشرين ثاني)، أما الثاني فقد أقيم في قلب البلدة القديمة في القدس، بالتعاون مع ن

الجالية األفريقية الفلسطينية (كانون أول ٧-١٠). 
 

ــرف علـى القـرى   • رحالت تعليمية وزيارات للتع
والمدن المدمرة: أقام بديل ضمن مشــاريعه اإلعالميـة 
ــات العمـل  أربع من هذه الرحالت وكانت ضمن ورش
ـزة  التصويرية وبرنامج المخيمات الصيفية (من مخيم الع
ــا، ومـن  وعايدة- إلى بيت جبرين مرتين، ثم يافا ولفت
ـاس  مخيم الدهيشة إلى يافا)، ونظرًا لإلقبال الشديد والحم
المتزايد تجاه هذه الرحالت، قرر المركز اعتمــاد مثـل 
هذه النشاطات كجزء من مخطط نشاطات المركز فــي 

العام ٢٠٠٠. 
 
 

ــذ هـذا   • برنامج التأريخ الشفوي: باالعتماد على قرار إداري في ربيع العام ٩٩، فقد تم تأجيل تنفي
المشروع حتى النصف الثاني من نفس العام، ومع حلول صيف العام اكتملت كافة االستعدادات للمشروع 
: فقد تم االتفاق بين بديل واتحاد مراكز الشباب االجتماعي في مخيمات الضفة، واتحاد مراكز النشاطات 
ــارية، وإعـداد  النسوية، وتم إعداد الخطوط العريضة للمقابالت وتحليلها، واختيار لجنة أكاديمية استش

المقابالت بعد التدريب على أساسيات وطرق إجراء المقابالت. 
ــا  ومع وصولنا إلى المرحلة التي باستطاعة المركز مباشرة تنفيذ المشروع في آب، دخل المركز مرغم
ــهور المسـتهدفين  في اشكاالت قانونية، وخالف في رؤية ماهية المركز ودوره وعالقته بالمجتمع وجم
ــل  االمر الذي ادى الى استنفاذ طاقة ووقت طاقم المركز ولجنة اصدقاء بديل وشبكة عالقات المركز لح
ـاريع  تلك االزمة، (أنظر لبند ٣ التطور المؤسساتي الحقاً) ولهذا فإن برامج المؤسسة اقتصرت على المش

التي كانت قائمة وسارية التنفيذ مسبقاً. 
ــطينيين ذو  ونظرًا ألن المركز ال زال يؤمن بأن التوثيق المنظم والتحليل العميق لتجارب الالجئين الفلس
أهمية كبيرى لفهم الفلسطينيين لتاريخهم الخاص، لذلك فقد قرر المركز إعادة االنطالق بهذا المشروع في 

العام ٢٠٠٠ معتمدًا على الخطة المعدة في العام ١٩٩٩. 
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 d) برنامج تطوير القدرات الفردية للنشطاء في اطار لجنة اصدقاء بديل: 

  سهل المركز مشاركة أحد أعضاء لجنة أصدقاء بديل في دورة تدريبية في موضوع حقوق اإلنســان 
عقدت في معهد الدراسات الدولية في الهاي بهولندا في الفترة الواقعة بين آذار-نيسان ١٩٩٩. 

ـن آذار-   أقام المركز دورة في اللغة اإلنجليزية لنشطاء الجئين وذلك في مقر المركز في الفترة ما بي
ــف  أيار وتم اختتامه بنجاح، كما تم التخطيط لتنظيم دورة أخرى متقدمة لعشرة من المشاركين في الصي

ولكن تم تأجيلها نظرًا لظهور أولويات طارئة (أنظر البند ٣ تطور المؤسسة). 
 

 e) دعم ومساندة المبادرات الشعبية في المخيمات: 
 

ــادرات الشـعبية فـي  بهدف دعم المب
ــل تشـجيعها  مخيمات الالجئين من أج
ــوض بديـل لجنـة  وتجذيرها،  فقد ف
ــن الطلبـات  أصدقائه بدراسة العديد م
واختيار المبادرات التي يستطيع المركز 
ـدودة  دعمها ضمن ميزانية المركز المح

والخاصة بهذا الهدف. 
 

ووفقاً لذلك فقد قام المركز بدعم العديد من المبادرات في اوساط الالجئين، واستمر ذلك حتى تم تعليقه في 
آب لقلة المصادر المالية اإلضافية: ومن هذه المبادرات التي تم دعمها: 
 - مساعدة مالية لنشاطات شبابية "في مركز يافا الثقافي" في مخيم بالطة. 

 - المساعدة واإلرشاد في ايجاد متطوع لجمعية بيت جاال لعصر زيت الزيتون. 
 - التبرع بكتب لمكتبات األطفال في مخيمات الالجئين (في الدهيشة، بالطة، عايدة، الفوار). 

ــي   - دورة لتعليم الكمبيوتر في مركز الشهيدة أمل في مخيم عايدة (تطوع بها اثنين من العاملين في بديل ف
الفترة بين أيار وآب). 

ــة فـي حزيـران ٩٩   - مساهمة عينية للمخيمات الصيفية لمدارس وكالة الغوث في منطقة الخليل التعليمي
ــات وتزويـد المخيمـات  تمثلت، بتوزيع الباليز والقبعات على الطلبة والمرشدين المشاركين في المخيم

الصيفية بأشرطة فيديو تعليمية. 
ــا، بـالباليز والقبعـات،   - قام المركز بتزويد فريق من األطفال في مركز شباب عايدة أثناء سفره لفرنس

والمواد المطبوعة واالفالم الستخدامها في طرح قضيتهم على مستضيفيهم. 
 - قيام متطوع من بديل بالتدريب في مجال الفن والرسم من المواد المستهلكة الطفال مركز الشهيدة أمل في 

مخيم عايدة وذلك خالل العطلة الصيفية. 
ـلة   - تسهيل العالقة بين اطفال من مخيمات فلسطين ولبنان من خالل تزويد المعنيين بعناوين بعضهم للمراس

عبر اإلنترنت مثال اطفال من الدهيشة مع اطفال من مخيم شاتيال في لبنان. 
 ."Scanner تزويد مركز ابداع بجهاز ناسخ "سكانر - 
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 - تزويد العديد من النشطاء والفعاليات بمواد إعالمية خاصة بقضايا الالجئين. 
ملخص ١,٣,١: 

تأثير نشاطات العام ١٩٩٩ في فلسطين والنظرة المستقبلية: 
 

ــي عالقـة مرنـة    لقد استطاع مركز بديل بعد جهود مكثفة من تكوين شبكة من المنظمات االهلية ف
ـام ١٩٩٩  منظمة وفعالة ينتمي إليها ناشطين وأعضاء مؤسسات ومنظمات وطنية فلسطينية ومع نهاية الع
وأصبح مطلب االرتقاء بقضية حقوق الالجئين الفلسطينيين مطلباً شعبيا ذا متطلبات واحتياجــات هائلـة، 
وعليه فانه ليس باستطاعة مركزًا متواضعاً على شاكلة بديل إال التجاوب مع هذا المطلب ضمن امكانياته 

وقدراته. 
 

  لقد عملت الصحافة واإلعالم المحلي على تغطية نشاطات الحملة والتي تمت متابعتها من قبل السلطة 
الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ذات العالقة المباشرة بملــف الالجئيـن الفلسـطينيين 
ــها مـن قبـل كافـة  (خاصة دائرة شؤون الالجئين في م.ت.ف)، كما تم الترحيب بهذه المبادرة ودعم

األطراف. 
ــوق  فقد ساهمت نشاطات المركز الى حد مميز في توحيد الخطاب السياسي الفلسطيني العام في مجال حق
الالجئين (العودة والتعويض). تلك الحقوق التي تم التأكيد عليها في الموقف الرســمي الفلسـطيني فـي 
ــها  مفاوضات المرحلة النهائية مع إسرائيل، وعلى الرغم من أننا نعتبر هذا حصل نتيجة للجهود التي بذل
ــن الفلسـطينيين فـي  كل أطراف العالقة في عمل بديل إال أننا ال زلنا قلقين على مستقبل حقوق الالجئي
المفاوضات السياسية، ولهذا فاننا على قناعة تامة باستمرار العمل على تحشيد الرأي العــام الفلسـطيني 
لحماية حقوق الالجئين الفلسطينيين باعتباره صمام االمان دون تنازل فلسطيني امام الضغوط اإلســرائيلية 
ــم المتحـدة  والعالمية التي تتعرض لها م ت ف، لكي تقبل بما ال يتماشى والمعايير الدولية وقرارات االم

والقانون الدولي. 
 

ــهم، حتـى علـى الموقـف    لقد اثرت النشاطات الشعبية التي قام بها الالجئين الفلسطينيين ومبادرات
ـم  اإلسرائيلي الرسمي، والذي ارتقى من مرحلة اعتبار قضية الالجئين كقضية ثانوية األهمية (بحيث ال يت
ــة الالجئيـن الفلسـطينيين فـي  التطرق إليها بتاتاً) إلى مرحلة يتم فيها االعتراف بضرورة بحث قضي
ــح رئيـس الـوزراء  مفاوضات الوضع الدائم، ومن عدم االعتراف المطلق بقضية الالجئين الى تصري
ــذه المتغـيرات  االسرائيلي المكانية التفاوض على عودة محدودة الراضي السلطة الوطنية، ولعل ادل ه
ــة  تصريحات عضو الكنيست عن العمل يوسي كاتس في مخيم شعفاط الذي دعا اليجاد حل عادل لقضي
الالجئين. أما بالنسبة للرأي العام الشعبي اإلسرائيلي، فإن قضية الالجئين أصبحت تحظى باهتمام متزايد، 
ــوق  هذا على الرغم من أن أكثرية اإلسرائيليين ال زالت تؤمن بان قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حق
ــانون أول  االنسان ال تنطبق على الالجئين الفلسطينيين ( أنظر استطالع الرأي للدكتور ايليا زريق في ك

 .WWW.arts.megill.ca/mepp/prrn/papers/zureik.html :١٩٩٩ على العنوان التالي على اإلنترنت
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من أهم النشاطات التي ستحظى باالهتمام ضمن خطة التطوير المستقبلية: 

 
ــك إلثـارة اهتمـام    زيارات "تعرف على بلدك" البناء الالجئين بالقرى والمدن التي هجروا منها وذل

الشباب والفتية للتمسك بقضيتهم وحقهم، وتشجيعهم على طلب المزيد من البحث والدراسة. 
ــزة    إعداد تقارير (مهنية متوسطة) وذلك للبث اإلذاعي والتلفزيوني عن طريق محطات الراديو والتلف

المحلية (بهدف إثارة االهتمام ورفع مستوى الوعي العام). 
  حوارات وورشات عمل ودراسة تجارب شبيهة من اجل استنباط استراتيجية حول تطوير آليات عمل 

مجتمعية مستقلة لحماية حقوق ومطالب الالجئين الفلسطينيين. 
وهذه المشاريع تشكل محور نشاطات المركز في الوسط االجتماعي لالجئين في العام ٢٠٠٠. 

 
أهم  المعضالت التي واجهت المركز في العام ١٩٩٩: 

 
ـية،     قضية من يستطيع "تمثيل الالجئين" قضية  تتنافس عليها الكثير من المؤسسات واألحزاب السياس
ــها  وتلك المؤسسات واالحزاب ال تعمل بجد واجتهاد ونشاط لتفعيل مؤسسات م.ت.ف، التي هي جزء من
ــات تفتقـر  وعمدت بالغالي والنفيس لتصبح ممثال لشعبنا في كافة اماكن تواجده. تلك االجسام والمؤسس
ــعبي واضـح  جميعا لبعد العالقة الحميمة وااللتصاق باهل القضية لذا فهي جميعها تفتقر إلى تفويض ش

للحديث بالنيابة عنهم. 
  شبه غياب التمثيل النسوي في لجنة اصدقاء بديل. 

  الجدل حول شؤون المؤسسة الداخلية والذي أفضى إلى تقليص الدعم وتأجيل المشاريع (أنظر تطـور 
المؤسسة في بند ٣). 

 
 

١,٣,٢ تأثير النشاطات وفعاليات المؤسسة لعام ١٩٩٩ محليا ودوليا ومستقبل االستمرارية 
 

♦ عريضة المطالبة باستعادة حقوق الالجئين الفلسطينيين: وقد تم االنطالق في هذه المبادرة فــي آذار   
ــم اعتمادهـا  ١٩٩٩ ومن ثم عرضها ألعضاء في البرلمان األوروبي في تشرين ثاني (أنظر الحقاً) وت
ــي  كوسيلة الستقطاب الرأي العام الدولي في الذكرى الحادية والخمسين لقرار األمم المتحدة رقم ١٩٤ ف
ــى تلـك  شهر كانون أول. فمع نهاية العام ١٩٩٩ كان بمقدور المركز جمع ما يزيد على ألف توقيع عل
العريضة مما أدى إلى استمرار اعتماد هذه العريضة كوسيلة لحملة دولية للعــام القـادم أيضـاً (نـص 

 (www.badil.org : العريضة والتواقيع نشرت على صفحتنا االليكترونية على شبكة اإلنترنت خاصتنا
 

♦ اللقاء األول لمجموعة الضغط. واالجتماع مع االتحاد األوروبي: اجتمعت المنظمات المشاركة فــي   
ــم القضيـة الفلسـطينية و٢)  الحملة والممثلة بـ ١) لجنة التنسيق االوروبية للمنظمات العاملة على دع
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ــات  العاملة ضمن شبكة المنظمات االهلية للدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين و٣) ممثلين عن منظم
ـاد  اهلية فلسطينية مع ٤٠ عضوًا من البرلمان األوروبي وذلك إلثارة قضايا تتعلق بضرورة تطوير اقتص
فلسطيني ثابت وسيادة دولة فلسطين وذلك في ١٩٩٩/١١/١٧. وقد مهد هذا اللقاء للتحضير للقاء آخر مع 
ــة حقـوق  االتحاد األوروبي (من المنوي عقده في ربيع العام ٢٠٠٠) والذي سيتم تكريسه لعرض قضي
ــهذا  الالجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها حق العودة والتعويض وفق القرار ١٩٤، وكجزء من التحضير ل
ــها للبرلمـان  اللقاء قام المركز بإعداد (العريضة وورقة عمل حول حقوق الالجئين الفلسطينيين) وتقديم

األوروبي. 
 

ـن ٢٥  ♦ معرض للصور الفوتوغرافية لألطفال من مخيمات الالجئين في نامور في بلجيكا في الفترة بي  
تشرين ثاني و١٥ كانون أول): ويعتبر هذا المعرض جزء من سلسلة معارض تمخضت عــن ورشـات 
ــف العـام ١٩٩٩  عمل للتصوير الفوتوغرافي تم تنظيمها في مخيم عايدة لالجئين في بيت لحم منذ صي

(كنوا/بلجيكا ولجنة أصدقاء بديل). 
 

♦ نداء مشترك لدعم حق الالجئين الفلسطينيين في العودة: بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني   
ــي ١١ كـانون أول،  في ٢٩ تشرين الثاني والذكرى الحادية والخمسين لقرار األمم المتحدة رقم ١٩٤ ف
ــن المـهجرين  بادرت لجنة أصدقاء بديل بالتعاون مع لجان الخدمات الشعبية، واللجنة القطرية للدفاع ع
ــداء  الفلسطينيين في الداخل، ومنظمات أهلية في لبنان بالدعوة للتضامن مع الالجئين الفلسطينيين. هذا الن
ـوع  هو االول من نوعه حيث شمل منظمات اهلية شعبية قاعدية ومؤسسات غير حكومية عاملة في موض
الالجئين في المنطقة مما ادى الى نشره وسرعة التقاطه من قبل الكثير من المؤسسات االعالمية الدوليـة 

والعربية والمحلية باهتمام باهتمام خاص. 
 

ملخص ١,٣,٢: 
تأثير نشاطات المركز في المنطقة والعالم في العام ١٩٩٩ والتطلعات المستقبلية. 

 
♦ مع نهاية العام نالحظ أن جل النشاطات التي قام بها المركز في سبيل إثارة الرأي العام العالمي حول   
حقوق الالجئين ال تشكل أكثر من نقطة في بحر من اإلهمال والنسيان واالنحياز السياسي. ولكن المركز ووفق 
ــم  تقديرات ناشطين أوروبيين وعرب وفلسطينيين قد نجح في رفع مستوى االهتمام والتجاوب بالرغبة في دع
ــد علـى  حقوق الالجئين، فما حدث من نمو سريع لشركاء المركز في المنطقة والعالم (من صفر إلى ما يزي
ـتركين  ١٥٠ عضوًا ومؤسسة في قائمة شركاء المركز) وزيادة الطلب على المعلومات التي يوفرها (عدد المش
في قائمة التوزيع على اإلنترنت ازداد من ٤٠٠ إلى أكثر من ٨٠٠ مشترك) باإلضافة إلــى تأسـيس "لجنـة 
اصدقاء مركز بديل/لندن" بواسطة مجموعة من العرب الفلسطينيين والبريطانيين، وما ذلك كله إال دليل علــى 

السير باتجاه الهدف. 
ــي  ♦ أما على مستوى الحكومات األوروبية واالتحاد األوروبي، فلدى المركز إشارات على زيادة الوع  
ــانون  واالهتمام بأهمية مسألة الالجئين الفلسطينيين والحاجة إلى حل يرتكز على القرارات الدولية ومبادئ الق
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ــرائيل  الدولي ويكون مقبوالً على الالجئين (على سبيل المثال: ميل االتحاد األوروبي إلى تبنيه قرار يلزم إس
باالعتراف الرمزي بحق العودة لالجئين الفلسطينيين، يعبر عن تحرك باالتجاه االيجابي). 

ــة واالهليـة  ♦ وعلى مستوى التعاون والتنسيق االقليمي في المنطقة بين المؤسسات والمنظمات القاعدي  
العاملة في موضوع الالجئين الفلسطينيين في الداخل والمهجر ، فقد لوحظ تقدماً باستعداد العديد من المنظمات 
األهلية الفلسطينية في لبنان لالشتراك مع بديل في نشاطات وفعاليات، باإلضافة إلى البدء بتشــكيل منظمـات 
ــارة علـى إمكانيـة  جديدة داعمة لحقوق الالجئين الفلسطينيين والتي ببرامجها ونظرتها المستقبلية تعطي إش
ــطين مركزييـن فـي األردن وسـوريا  التعاون، وقد حققنا تقدما في مجال إقامة عالقات واتصاالت مع ناش
وإشراكهم في النقاش حول مبادئ وخطط الحملة، ولكن المركز افتقر إلى اإلمكانية والفرصة للمتابعة المكثفـة 

في العام ١٩٩٩. 
 

بعض النشاطات التي تتطلب طابعاً وجهدًا خاصاً في المستقبل:  
 • الحملة األوروبية لرفع مستوى االهتمام والحشد والتأييد في االتحاد األوروبي والساسة األوروبيين، وعليـه 
ــه لتدعيـم  سوف يقوم المركز بإيالء جزء هام من نشاطه واهتمامه من اجل تطوير واستكمال شبكة عالقات

شبكة المنظمات العاملة في حملة الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين في أوروبا. 
 

بعض المعيقات في العام ١٩٩٩:  
ــدة   • غياب شبكة قوية للمنظمات األهلية ولجان التضامن على المستوى الدولي وبخاصة في الواليات المتح

األمريكية، وكندا. 
 • الوضع السياسي واالقتصادي الصعب للمنظمات األهلية في لبنان، وصعوبة السير قدماً ضمن مبادرات في 

أوساط الالجئين في األردن وسوريا. 
 



20

التقرير السنوي ١٩٩٩ 

٢.  حملة الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية في القدس: 
 

٢,١ األهداف:  
 

خطـة بديل للثالث سنوات المقبلة من ٩٩-٢٠٠١، اقتراح المشروع ١٩٩٩. 
  زيادة االهتمام بالتراث الفلسطيني وحقوق الفلسطينيين في القدس وخاصــة فـي أوسـاط الجيـل 

الفلسطيني الناشئ. 
ــن    إبالغ وإعالم الرأي العام الفلسطيني والقيادة الفلسطينية بالسياسات التي تتبعها إسرائيل والقواني
ــرقي مـن المدينـة وبـاقي  التي تطبقها الفراغ المدينة من سكانها الفلسطينيين والفصل بين الجزء الش

األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة منذ العام ١٩٦٧. 
  تسهيل وتقديم الدعم للمبادرات الشعبية ومساندة صمود االهل في المدينة. 
  التوصية بسياسة فلسطينية ودولية لحماية حقوق الفلسطينيين المقدسيين. 
  تسهيل ومساعدة الدعم العربي والعالمي لحقوق الفلسطينيين في القدس. 

 
 

٢.٢  آلية تطور المشروع ١٩٩٩: 
 

٢.٢.١ المرحلة األولى: التحضير (١-١٩٩٩/٥). 
 

ــدس  بناء الجزء الثاني من برنامج بديل: تم العمل في حملة الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية في الق
بطاقة محدودة ومقاييس محدودة بسبب: 

ــرية المتخصصـة  ♦ قرار بديل اإلستراتيجي بتكريس غالبية مصادر المؤسسة وطاقاتها المهنية والبش  
لصالح صياغة مفاهيم وبرنامج حملة الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين. 

ــب القـدس  ♦ غياب المؤسسات الفلسطينية المبادرة لتحمل مسؤولية نشاطات جماهيرية مجتمعية في قل  
(حيث أن العمل نيابة عن مجتمع الفلسطينيين محكوم بمنظمات أهلية عالية المهنية والتنظيم). 

♦ تشتيت الجهد والوجود الفلسطيني في القدس نظرًا لسياسة الكبت والقمع والعزل اإلسرائيلية.   
 

وهكذا فقد قرر بديل التحضير لالنطالق في الحملة في القدس بسلوك درب ذو مسلكين: أولها اإلبقاء على 
ــي  عالقات المركز وتعاونه مع المنظمات األهلية المعنية بمراقبة وحماية حقوق الفلسطينيين في اإلقامة ف
ــوادي شـعبية قاعديـة  القدس، وفي نفس الوقت االنطالق بتجربة جديدة لبناء عالقات مع مؤسسات ون
فلسطينية في القدس وهكذا كان على اللجنة االدارية مراقبة هذه التجربة وإعداد تقييم سوية مع طاقم بديل 

وذلك في أيار ١٩٩٩.  
 
 



21

التقرير السنوي ١٩٩٩ 

وهكذا فقد كانت نشاطات المركز في تلك الفترة ترتكز على مسارين: 
 

ـل    مسار المنظمات األهلية: حتى شهر أيار من العام ١٩٩٩ كان جل اهتمام بديل مكرساً لتنسيق العم
ـهاء  بين ائتالف المنظمات األهلية (اللوبي من اجل حقوق اإلنسان في القدس، حملة المنظمات األهلية إلن
ــن خـالل  سياسة سحب الهويات في القدس) وتركز العمل في الضغط على قرار محكمة العدل العليا م

ــة  القضية المرفوع
ــالب  لديها التي تط
باخذ قرار قضــائي 
بوقـف ســـحب 
مواطنة الفلسطينيين 
في القدس أي سحب 
ــيين  هويات المقدس

والتي تم تاجيلها في  ٢٢ نيسان/١٩٩٩ الى تشرين اول ١٩٩٩ الخذ قرار نهائي بهذا الشأن. أما علــى 
مستوى التغطية اإلعالمية المحلية والعالمية، فقد القت تلك الحملة نجاح بحد ذاتها، هذا من ناحية ومن 
الناحية األخرى فقد اصبح واضحا عدم مقدرة المنظمات األهلية في إشراك الجماهير المعنية وغيرها في 

االحتجاج والتظاهر االمر الذي يضعف تاثير تلك المنظمات على اصحاب القرار. 
 

  مسار المنظمات الجماهيرية والقاعدية: قام بديل بتنظيم الجولة األولى من اللقاءات مع عدد كبيــر 
من المنظمات القاعدية الفلسطينية (العاملة في مجال العمل الشبابي والثقافي في القدس): 

  تمت دعوة العديد من المنظمات العاملة لحضور لقاء للتخطيط المستقبلي، ولعرض برنامج بديل لحملة 
القدس واالستفادة من التجربة السابقة والخروج بخطة جماعية للعمل بهدف حماية الحقــوق الوطنيـة 
ــه فـي  وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني على ارض القدس، وتمت كل االجراءات لعقد اللقاء اال ان
اللحظة االخيرة الغت معظم المؤسسات مشاركتها السباب، منها خوف المنظمات االهلية والنوادي مــن 

اشاعه قالت ان االحتالل سيقوم باغالقها، الن مضمون المبادرة واللقاء سياسي، لهذا الغي اللقاء. 
 

ــي    قام بديل باالشتراك مع نادي الجالية اإلفريقية بالبلدة القديمة بالتحضير ألسبوع الفيلم الفلسطيني ف
ــتوى الوعـي بـالحقوق  القدس، والذي كان مقررًا له أن يضم أفالم تربوية وتاريخية تهدف لرفع مس
ــة  الوطنية الفلسطينية والتراث العربي في القدس، وسياسات االحتالل للتطهير العرقي المقيتة في المدين
ــة  خالل حرب ١٩٤٧-١٩٤٨، إال أن هذا النشاط تم تقليصه الى حده االدنى بطلب من الهيئة االداري
ــم  للنادي بعد أن تم استدعاء اعضاء من الهيئة االدارية الى مخابرات وشرطة القدس االحتاللية حيث ت

النشاط في غالبيته افالم لالطفال وفيلم وثائقي واحد. 
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ــام ١٩٩٧ جـهودًا مكثفـة    بدأ بديل في الع
ـم  لمساعدة  الفلسطينيين المشردين من اسر مخي
الصمود اللذين التجئوا إلى مبنى غــير جـاهز 
ــتمر  تابع لجامعة القدس في الشيخ جراح، واس
ــاعدتهم حتـى الوصـول تـم  المركز في مس
ــز  استكمال البنية التحتية األساسية تقريبا (مرك
ــير العـوازل والحمايـة  لتعليم األطفال، وتوف
للشبابيك والمداخل لتقيهم بــرد الشـتاء وحـر 

الصيف). 
 

٢.٢.٢ التقييم االولي (للمرحلة األولى) والتعديالت على المشروع (أيار ١٩٩٩): 
 

ــريكة وتمخـض عنـها  تم إجراء عملية تدقيق وتقييم مركزة اشترك فيها طاقم المركز والمنظمات الش
القرارات التالية: 

ــس معظـم   a) تم التأكيد على ضرورة العمل المجتمعي كهدف أساسي في حملة القدس ولهذا سيتم تكري
مصادر المركز لهذه الغاية. 

 b) تم استبعاد استكمال المرحلة االستكشافية للبحث عن شركاء لتكوين نواة صلبة للعمل االحتجاجي نظرًا 
الن جهود المركز للبدء بتكوين ائتالف من المؤسسات الموجودة قد فشلت لالسباب المذكورة اعاله، ولهذا 
ــي نطـاق  قرر المركز مباشرة العمل من الصفر وذلك من خالل نشاطات ثنائية مع منظمات مجتمعية ف

مشاريع وانشطة صغيرة. 
ــة   c) تم وقف دعم مخيم الصمود كمشروع خاص ببديل ، وذلك بسبب االنتهاء من مشاريع البنى التحتي

األساسية هنالك.  
ــز البقـاء علـى نشـاطه   d) أما بالنسبة النخراط المركز في ائتالف المنظمات األهلية، فقد قرر المرك
ــان فـي  وفاعليته في االئتالف إلنهاء سياسة سحب الهويات من المقدسيين واللوبي من اجل حقوق اإلنس

القدس، حيث لعب المركز دورا طليعيا في التنسيق والتنظيم، بين مؤسسات اللوبي والحملة. 
ــد واصـل بديـل   e) وفيما يتعلق بقضية إثارة االهتمام المحلي والعالمي بواسطة اإلعالم واإلنترنت فق
ــي القـدس  المراقبة والمتابعة والتوثيق والتحليل للقضايا المتعلقة بالسياسة اإلسرائيلية للتطهير العرقي ف
ــبرة  (وخاصة سياسة سحب الهويات، حيث أن بديل هو أحد المنظمات األهلية الفلسطينية القليلة ذات الخ

في هذا المجال). 
 

٢.٢.٣ (المرحلة الثانية): تطبيق البرنامج المعدل (من حزيران-كانون أول ١٩٩٩). 
 

لقد أفضى التقييم نصف السنوي إلى اعتماد برنامج نشاطات للنصف الثاني من العام، وهذه النشاطات تم 
تطبيقها على مستوى أعضاء المنظمات االهلية والقاعدية. 
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٢,٣ نشاطات المشروع وتأثيراته: (من حزيران حتى كانون أول ١٩٩٩): 
 

٢,٣,١  األنشطة القاعدية: 
هنالك العديد من المشاريع المادية الملموسة بمطامح أقل تم اعتمادها كوسائل لتطوير وتنمية التعاون بين 

مؤسسات المجتمع القاعدية: 
 

 a) نشاطات تعليمية: 
 • خمسة عشرة عرضاً لفيلم مركز بديل (يوم الك، ويوم عليك ١٩٩٨) تم عرضه لناشطين وأعضاء في 
مؤسسات فلسطينية في القدس (كالنادي األفريقي، نادي الشباب في الحي المسيحي، مركز بيت حنينــا 
المجتمعي، نادي سلوان الرياضي وغيرها) وكذلك في محطات تلفزة محلية في شمال ووســط الضفـة 

الغربية. 
 • ثالث لقاءات مع محامي بديل لتقديم االستشارة حول حقوق الفلسطينيين في اإلقامة وذلك بالتعاون مع 

محطات التلفزة المحلية في نطاق الحملة إلنهاء سياسة سحب هويات المقدسيين. 
 

 b) توثيق حاجات المجتمع المحلي ومشاكله: 
ـي   • تم االنتهاء من إعداد بحث حول نزوح الفلسطينيين من البلدة القديمة في القدس، وذلك لإلفادة منه ف

تقرير خاص ببديل مع نهاية كانون أول ١٩٩٩. 
ــطينية   • تمت دعوة المؤسسات المحلية لالشتراك في جمع وتصنيف دليل بالمؤسسات والمنظمات الفلس

العاملة في القدس، وقد كان التجاوب مشجعاً وتم االنتهاء من إعداد مسودة هذا الدليل في كانون أول. 
 

 c) رفع مستوى الوعي حول انتهاكات حقوق اإلنسان، وتقديم الدعم للمبادرات المحلية: 
 • في النصف الثاني من العام ٩٩ قام المركز بمراقبة التطور الحاصل في محيط حاجز التفتيش المقــام 
على مدخل القدس شمالي مدينة بيت لحم، واإلجراءات لتحويله إلى حاجز إسمنتي يشكل فاصالً حقيقيـاً 
بين السياح والمستوطنين والفلسطينيين حاملي بطاقات VIP وبين الغالبية من الفلسطينيين الذين سيصبح 
ــة  عبورهم إلى المدينة المقدس
ــدًا. وقـد  اكثر صعوبة وتعقي
أفضت الحملة اإلعالمية (التي 
قام بها المركز) فــي أوسـاط 
ـــات  المؤسســات والمنظم
الفلسطينية والمنظمات الكنسية 
في بيت لحم والقدس إلى تنفيذ 
العديد من النشاطات لالحتجاج 
ــذا اإلجـراء والتـي  على ه
تمخض عنها عقد مؤتمر صحفي في بلدية بيت لحم يوم (٩٩/١٠/١٢.) بعض الخــبراء اإلسـرائيليين 
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ــاب  الداعمين للحملة كشفوا النق
ــل نقطـة  عن أن مشروع تحوي
التفتيش إلى حاجز مادي إسمنتي 
ــن  تفتقر إلى مصادقة رسمية م
ــد أمـر  بلدية القدس، والذي يع
ضروري للقيام بهذا اإلجــراء ، 
ـرق  وهؤالء بصدد البحث عن ط

إدارية وتنظيمية تكفل التوقيف المؤقت لهذا المشروع. 
 

ــانوني لحـدود   • كما قام المركز بتقديم الدعم القانوني لسكان حي "بير عونه" والذي ضم بشكل غير ق
ــان مواطنيـن  القدس، في الوقت الذي ال يتلقى فيه سكان هذا الحي أي خدمات بلدية وال يحظون بمك
مقدسيين. وفي كانون أول ، قامت الدائرة القانونية في حركة ميرتس اإلسرائيلية بتبني طلب سكان حي 

بيرعونه لألعفاء من دفع الضرائب للبلدية (انظر ٤ خدمات المساعدة القانونية). 
 

٢,٣,٢  التعاون مع المنظمات األهلية: 
واصل بديل عملية المتابعة والرصد لسياسة سلطات االحتالل اإلسرائيلية المتمثلة بسحب هويـات المقدسـيين 
خاصة في الوقت الذي أذيعت فيه تصريحات عامة يعتريها الغموض لوزير الداخلية اإلسرائيلي مفادها التوقف 
عن هذه السياسة مما أدى إلى إثارة نوع من األمل والتخبط في أوساط الفلسطينيين المقدسيين. كما ســاهمت 
ـك  بديل في إعادة تجديد وحشد الجهود مع ائتالف المنظمات األهلية لوضع حد لسياسة سحب الهويات هذه وذل
بعقد اللقاءات والندوات والضغط على البعثات الدبلوماسية لتوجيه ضغطها على حكومة إســرائيل اللزامـها 

بإيضاح سياستها تجاه حقوق إقامة الفلسطينيين في القدس. 
 

٢,٣.٣ ملخـص: 
التأثيرات والتوقعات لحملة القدس في العام ١٩٩٩. 

 
 • نستطيع القول أن الجهود التي بذلها المركز لبناء شبكة منظمات أهليــة فلسـطينية جديـدة ونوعيـة 
ـتطاعة  لمقاومة االحتالل في القدس قد أفضت عن القليل من النتائج المادية الملموسة حيث انه لم يكن باس
ــام غـير  المركز تجاوز معيقات العمل في أوساط المجتمع الفلسطيني في القدس ولهذا نشعر أن مدة الع

كافية للوصول إلى نتائج محددة وسنواصل جهودنا في هذا المجال خالل العام ٢٠٠٠. 
 • إن عمل المنظمات األهلية في مراقبة وفضح سياسة انتهاك حقوق الفلسطينيين باإلقامة في القدس كان 
قد حقق النتائج المرجوة وذلك اعتمادًا على خبرة المركز في الماضي. وفي الوقت الــذي يمكـن فيـه 
ــانعي القـرار  المتابعة والمراقبة وإبالغ المؤسسات الفلسطينية والعالمية التي تعنى بحقوق اإلنسان، وص
ــاط العـام  السياسي إلى جانب الرأي العام اإلسرائيلي فإنه من المستحيل بلوغ الهدف المرجو بدون النش
ــاعية لتـهويد  للمجتمع الفلسطيني وتجنيد ضغط شعبي عام يطالب إسرائيل بوقف سياساتها العدوانية الس

المدينة وافراغها من مواطنيها الفلسطينيين. 
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أهم المعيقات التي واجهت تنفيذ المشروع (باإلضافة إلى العوامل التي تم ذكرها آنفاً): 
ـاس   • قلة طاقم العمل المناسب للمهمة الصعبة في تشكيل شبكات العمل في المجتمع المحلي (ضعف الحم

لدى طاقم العمل الفلسطيني، وقلة المعرفة والخبرة لدى الطاقم األجنبي). 
 

أمور للتطوير في المستقبل: 
ـة   • دمج برنامج بديل للمساعدات القانونية في طاقم عمل حملة القدس، بهدف رفع سقف المساعدة القانوني
ـاداة  من فردية الى جماعية ومن حقوق دنيا للفرد الى حقوق للمصلحة الوطنية في القدس، والستخدامها ك

استقطاب وبث لفكر الصمود والمقاومة في المجتمع المقدسي الفلسطيني. 
ــة تبادليـة مـع المراسـلين   • االرتقاء بمستوى اللغة العربية في العمل اإلعالمي وإقامة العالقات مهني

والصحفيين المحليين. 
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٣. وحدة مصادر المعلومات واالعالم حول حقوق المواطنة والالجئين الفلسطينيين: 
 

٣,١ األهداف: 
 

تم تأسيس وتنظيم هذا المشروع كوحدة مساندة لمبادرات بديل في نطاق برنامج الحمالت ويقع على عاتق 
الوحدة تحقيق المهام التالية: 

 • إنتاج ونشر المعلومات الالزمة لحمالت بديل وعمله ( القدس، الالجئين). 
 • تنمية قدرات المركز في مجال البحث وطرح افكار ورؤى عميقة للمساهمة في الحوار الفلسطيني الجاد 
نحو تطوير استراتيجيات وطنية لتحقيق حقوق الالجئين بالعودة الى ديارهم واستعادة القــدس كعاصمـة 

للدولة الفلسطينية العتيدة. 
ــي يعمـل   • التاسيس النشاء نظام معلوماتي متقدم لتسهيل استعماله من قبل الجمهور المهتم بالقضايا الت

عليها المركز (مكتبة متخصصة، استشارات في المجاالت البحثية، وغيره). 
 

٣,٢  نشاطات المشروع وتأثيراته في العام ١٩٩٩: 
 

٣,٢,١ توفير ونشر المعلومات ذات العالقة بالحمالت: 
 

المنشورات المطبوعات: 
 - مجلد للنشرة "المادة ٧٤"  الدورية ( لالعداد ما بين نيسان ١٩٩٥ الى كانون أول ١٩٩٨) مفهرس ومنظم 

حسب الموضوع والمادة، ١٠٠٠ نسخة، باللغة اإلنجليزية). 
ـدر   - مجلة المجدل (اسم جديد وحلة جديدة في المضمون والحجم لسابقتها المجلة الفصلية "المادة ٧٤")، ص

منها األعداد من ١-٤، باللغة اإلنجليزية، ١٥٠٠٠ نسخة لكل عدد). 
ـة   - القدس ١٩٤٨، االحياء العربية ومصيرها في حرب ١٩٤٨ نتاج لعمل مشترك بين مركز بديل ومؤسس

الدراسات المقدسية  ( آذار ١٩٩٩، ٣٠٠ صفحة،١٠٠٠ نسخة، باللغة اإلنجليزية). 
 - دراسة: االقتالع، الحماية، واستعادة الحقوق الفلسطينية في القدس من ١٩٤٨-١٩٩٩ (نيســان ١٩٩٩، 

٦٠ صفحة، ١٥٠٠ نسخة، باللغتين العربية واإلنجليزية). 
 

مـواد الحملـة: 
 - ملصقات وبوسترات للحملة من اجل إنهاء سحب الهويات. 

 - بوسترات ألسبوع القدس في البلدة القديمة بالقدس بالتعاون مع نادي الجالية االفريقية. 
 - تيشرتات وقبعات للمخيمات الصيفية التي نظمتها مدارس وكالة الغوث في جنوب الضفة الغربية. 

 - بوسترات للدعاية حول حق الالجئين في العودة. 
 - بوسترات ومواد لإلعالم حول الحاجز العسكري اإلسرائيلي الجديد على طريق بيت لحم /القدس. 
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 .(www.badil.org) :المجالت اإللكترونية
ــف العـام   - موقع على اإلنترنت باللغة اإلنجليزية يتم تنقيحه وتغذيته باستمرار وتمت إعادة بناءه في خري
ــع لحقـوق  ١٩٩٩، وقد حاز هذا الموقع على جائزة "الزيتونة الذهبية" من جامعة بير زيت كأفضل موق

اإلنسان، ويزوره يوميا ما يربو على ٣٠  فرد او مؤسسة، وقد تلقينا العديد من التقييمات اإليجابية. 
 - موقع لبديل باللغة العربية على اإلنترنت وقد تم استحداثه في تشرين ثاني ١٩٩٩ ويتم تزويده بالمعلومات 

بشكل تدريجي ومنتظم. 
 

مواد إعالمية وتقارير صحفية: 
ــرها بواسـطة   - اللغة اإلنجليزية: ٥٨ بيان صحفي صدر عن المركز (اكثر من بيان في االسبوع) تم نش
ــن وبـاحثين  شبكة اإلنترنت وعلى المشتركين مع بديل وعددهم يربو على ٨٠٠ مشترك ما بين صحفيي

ومنظمات أهلية، ومنظمات تابعة لألمم المتحدة وحكومات وغيرها). 
 - اللغة العربية: تم نشر ٢٠ بيان صحفي بواسطة الفاكس وذلك لوكاالت األنباء العربية والمحلية والصحف 
والمنظمات األهلية، وقد قامت الصحافة العربية بتغطية نشاطات بديل ومنشوراته فــي مـا يقـارب ٣٠ 
ــها  مقاالً، وتضمنت هذه التغطية أيضا مقابالت مع طاقم بديل، وقد تم االقتباس من المعلومات التي يقدم
بديل وذلك في الصحافة العربية وكذلك الصحف اإلسرائيلية (هآرتس، تقرير القدس) وأيضــا الصحافـة 

العالمية (مثل، شيكاغو تريبيون). 
 

٣,٢.٢  تطور نوعي على المعلومات التي يقدمها بديل: 
 

االشتراك في مؤتمرات عالمية: 
ـل  استطاع بديل ان يشكل حالة مطلوبة في االوساط البحثية الدولية واوساط المؤسسات الدولية لنوعية العم
ــق  واالفكار التي يطرحها، االمر الذي اتاح الفرصة لمركز بديل ليعرض حقوق الالجئين وفي مقدمتها ح
ــة والخـبرة مـع بـاحثين  العودة كمبدأ اساس للحل العادل والشامل في المنطقة، ولتبادل اآلراء والمعرف
ــوق الالجئيـن  وناشطين على المستوى الدولي، باإلضافة إلى ترويج مفهوم الحملة الدولية للدفاع عن حق
ــات  الفلسطينيين، واالستماع الى آراء خبراء حول مشروع بديل. كما ان بديل شارك في العديد من ورش
ــية  العمل على المستوى الدولي االمر الذي اعطى الفرصه له لالطالع على مجريات المفاوضات السياس
وتقدير نماذج الحلول المطروحة االمر الذي يسهل عملية توجيه البرامج والنشاطات لصالح حق العــودة 
ــارك منسـق وحـدة  والضغط ضد مكامن الضعف الفلسطينية وتقوية االيجاب فيها. ففي العام ١٩٩٩ ش

مصادر المعلومات واالعالم عن بديل في ثالث مؤتمرات أكاديمية عالمية، وهي: 
ــران   - فلسطين على مفترق طرق: انطباعات ووجهات نظر حول المواطنة والهوية (جامعة بيرزيت، حزي
١٩٩٩) وعرض بديل ايضا ورقة عمل وبحث اعدها د. سلمان أبو سته، الباحث الفلسطيني من الكويت. 
 - التعويض في إطار حل شامل لمسألة الالجئين الفلسطينيين: نظمه المركز الدولي للتنمية والبحوث-جامعة 
ــذ  اتوا "IDRC " أوتوا/ كندا في تموز ١٩٩٩، شارك بديل بطرح ورقة عمل حول التعويض ضمن تنفي

حق عودة الالجئين. 
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ــول   - مؤتمر حول الهجرة في أحياء المدن: واشنطن (كانون أول ١٩٩٩)، وقد شارك بديل بورقة عمل ح
خيارات استيعاب الالجئين الفلسطينيين المقادسة في أحياء مدينتهم القدس. 

 
مشاريع األبحاث: 

 - "بحث مقارن" في استعادة الحقوق (دراسة حاالت مشــابهة ومـدى انطباقـها علـى وضـع الالجئيـن 
ـاه  الفلسطينيين) وسيتم نشر هذا البحث في العام ٢٠٠٠ وذلك من أجل توجيه الحوار النقاش والجدل باتج

آليات وديناميكيات من شأنها، حماية ممتلكات الالجئين الفلسطينيين. 
 - بدء البحث والدراسة والتوثيق واعداد قصة المشروع القادم لفيلم وثائقي سيصدر عن بديل يركز على حق 

الالجئين في العودة واستعادة امالكهم السليبة ( ومن المقرر إنتاجه في العام ٢٠٠٠). 
 

نواة شبكة من الخبراء في قضايا الالجئين كلجنة استشارية للمركز: 
ــة   - لقد أبدى العديد من الخبراء الفلسطينيين واالجانب ارتياحهم وقناعتهم بمستوى الخدمات المعلوماتي
ــة العـام ٩٩ أصبحـت  التي يقدمها المركز وعرضوا خدماتهم االستشارية على المركز، ومع نهاي
ــن بـيروت،  مجموعة المستشارين المتطوعين تتكون من (الكاتبة روز ماري صايغ/أنثروبولوجية م
د.سلمان أبوسته/ باحث في مجال حقوق الالجئين الفلسطينيين/الكويت، د.نايف جراد/مستشار سياسي، 
ــيرة قـانون  ومتخصص في شؤون الالجئين/المجلس الوطني الفلسطيني/نابلس، د. سوزان أكرم/خب
دولي وقضايا الالجئين محاضرة في القانون في جامعة بوسطن، د. لكس تاكنبرغ/ خبير في القــانون 

الدولي/وكالة غوث وتشغيل الالجئين/غزة).  
 

٣,٢,٣  تطور خدمة المعلومات والخدمة العامة: 
 

مكتبة متخصصة لألبحاث: 
ــارير  وتتضمن ملفات ألبحاث وتقارير صحافية مصنفة ووفق المواضيع المختلفة، باإلضافة إلى كتب وتق
ـالك  بحثية، وقد بدء العمل في جمع وتصنيف فهرس المكتبة ومن المتوقع االنتهاء منه في العام ٢٠٠٠، هن
ــها حتـى العـام ٢٠٠٠  العديد من المنشورات باللغتين العربية واإلنجليزية لكن تم تأجيل ابتياع عدد من

ألسباب خاضعة للميزانية. 
 

أرشيف للصور الفوتوغرافية وتوثيق الصور: 
ــام ١٩٤٨، واالحتـالل  يقوم المركز بتوثيق الصور الفوتوغرافية  التي توضح طرد الفلسطينيين في الع
ـطة  اإلسرائيلي في القدس، ومخيمات الالجئين الفلسطينيين، ويمكن اإلطالع عليها في مقر المركز أو بواس
ــض السـتعمال طـاقم المركـز  اإلنترنت. هذا وقد تلقى المركز في صيف عام ٩٩ معدات غرفة تحمي

والمجتمع المحلي، كتبرع من منظمة كينوا/بلجيكا. 
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مهمة اإلرشاد توجيه النصح للباحثين: 
لقد العديد من الباحثين والصحفيين والطالب والخريجين بزيارة للمركز لالستفادة من المعلومات المتوفـرة 
فيه وقد قام طاقم بديل باستقبالهم وتقديم اإلرشاد البحثي وتنسيق المقابالت الضرورية لعملهم باإلضافة إلى 
توجيههم في الميدان، وهنالك العديد من الطلبات التي ترد المركز عبر عنوانه على اإلنترنت وذلك للتزويد 
ـهات  باإلرشاد حول آليات البحث، وايجاد المعلومات و/او التدقيق في المعلومات التي حصلوا عليها من ج

اخرى. 
 

٣.٣  ملخص وتقديرات مستقبلية: 
 

ــم الحملـة،  ♦ لقد أظهرت وحدة مصادر المعلومات واالعالم في  بديل أداء جيد في كافة مهامها (دع  
ـه  تطوير قيمة المعلومات، خدمات المعلومات العامة) وهذا يضيف الكثير إلى نجاح حملة المركز ومبادرت
في العام ١٩٩٩ لحماية حقوق الالجئين الفلسطينيين (انظر ١/حملة الالجئين)، باإلضافة إلى جذبها اهتمام 
المئات من الباحثين والصحفيين على المستوى المحلي والعالمي االمر الذي يشــير الـى الثقـة والدقـة 

الممنوحة لعمل بديل المعلوماتي واالعالمي (دالئل:انظر تقرير النشاطات آنفاً). 
ــز باللغـة  ♦ إصدارات بديل باللغة العربية، نوعيتها ومجالها (وتعتبر ضعيفة مقارنة بإصدارات المرك  
ـع  اإلنجليزية في بداية العام) وكانت قد تطورت في النصف الثاني من العام خاصة بعد إصدار ونشر موق

بديل على اإلنترنت باللغة العربية. 
 

معيقات التطور األساسية: 
 • لقد تم بذل جهد اضافي كبير، عقب دمج متطوعين ومتدربين في أبحاث ودراسات وتصنيف المعلومات 

في بديل، مما أدى إلى ضغط إضافي على طاقم العاملين األساسي. 
 • عدم توفر مكان كاف للمكتبة ولغرفة التحميض في مقر بديل الحالي والحل يتطلب إعادة ترتيب وتنظيم 

أساسيات المكتب وهذا يتطلب مصادر مالية إضافية. 
 • قيود الميزانية وقلة الموظفين المؤهلين الذين يجمع الواحد منهم مهارات البحث باإلضافة إلى مــهارات 
ــة إضافيـة  اللغة العربية (الكتابة والتحرير) وهذا يجعل استعمال اللغة العربية في الكتابة والتحرير مهم

لطاقم بديل العامل في مشاريع أخرى (كحل مؤقت). 
 

أولويات التطوير في المستقبل: 
 • تطوير المكتبة وإعادة تنسيق الكتب واالرشيف فيها. 
 • طاقم إضافي لوظيفة الكتابة والتحرير باللغة العربية. 

وكال القضيتين تشكل أولوية بالنسبة لتطور المركز في العام ٢٠٠٠. 
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٤. خدمات المساعدة القانونية  
(في العام ١٩٩٩ كان هذا البرنامج يتبع وحدة المصادر) 

 
٤,١  األهداف  

اقتراح المشروع في العام :١٩٩٩ 
 • تقديم النصح والمساعدة القانونية للفلسطينيين أفراد وجماعات سواء أكانوا قد طردوا، أو حرموا أو هــددوا 

في وحدتهم االسرية.  
 • توثيق حاالت فقدان اإلقامة. 

 • مراقبة ومتابعة التطورات القانونية المتعلقة بحق الفلسطينيين المقادسة في اقامتهم فــي القـدس وحقـوق 
المواطن الفلسطيني في مناطق السلطة الفلسطينية. 

 
٤,٢ النشاطات ونتائجها في العام ١٩٩٩: 

 
٤,٢,١ المساعدة القانونية واالستشارية: 

 
ـيلة  يقوم محامي المؤسسة بتنظيم يوم في األسبوع لتقديم المساعدة واالستشارة القانونية في المركز، وذلك كوس

لتوسيع نطاق نشاطات المركز في هذا المجال. 
 a) الخدمات االستشارية والمساعدة القانونية: 

ــي   • لقد طرق باب المركز لطلب المساعدة القانونية خالل العام ١٩٩٩ حوالي ثالث عشرة شخصا ف
ــابقة  األسبوع خالل يوم االستقبال األسبوعي الذي يقيمه المركز، وبقي هذا العدد ثابتاً بالمقارنة باألعوام الس
(حوالي ٥٠٠ طلب في العام الواحد) ومعظم هؤالء لم يكونوا بحاجة إلى المساعدة القانونية بمفهومها الضيق، 
ـي  بل بحاجة إلى االستشارة القانونية والنصح حتى يكون بمقدورهم اتخاذ قراراتهم الشخصية بشكل افضل (ف

مجاالت السفر، الخطوبة والزواج وغيرها)، بيرعونه. 
 • دائرة المساعدات القانونية في بديل توثق ٥٥ ملف جديد لإلجراءات القانونية : لوحظ زيادة في  عدد 
الفلسطينيين المقادسة القادمين الى بديل لطلب المساعدة، وذلك بسبب ازدياد ضغط وزارة داخلية االحتــالل 
ــب الخدمـات  عليهم وايضا نظرًا لتحويل عدد كبير منهم بواسطة تعاون أحد الموظفين في بلدية القدس/مكت
ــود  والشؤون االجتماعية، كما  ال تزال الدائرة القانونية في المركز تتابع ١٢ قضية لعائالت من مخيم الصم
ــرى  والذين رفضت وزارة الداخلة اإلسرائيلية تسجيل أطفالهم ضمن سجالتها، هذا باإلضافة إلى حاالت أخ

منها ٩ مبعدين فلسطينيين. 
وكذلك فقد تقدم المركز في العام ٩٩ إلى محكمة العدل العليا اإلسرائيلية، بست (٦) قضايا الى جــانب سـت 
ــة ليئـا  (٦) قضايا اخرى ال تزال في ذات المحكمة منذ العام ١٩٩٨، وهذه القضايا ما تزال تتابعها المحامي
ــاخم لمسـتوطنة  تسيمل والمحامية سحر فرنسيس، الى جانب القضايا المستمرة مثل قضية حي بير عونة المت

غيلو وقضايا مخيم الصمود. 
 



31

التقرير السنوي ١٩٩٩ 

 b) توسيع الخدمة االستشارية: 
ــي القـدس  لقد قام محامي المؤسسة بدور الخبير القانوني لبديل خالل الحملة إلنهاء سياسة سحب الهويات ف
خالل ربيع وصيف ١٩٩٩، حيث كان يقوم بتزويد الجمهور والمعنيين بالتحليل القانوني والنصح عن طريــق 

المحاضرات والمقابالت عبر اإلعالم المحلي. 
 

٤,٢.٢ التنسيق مع السلطات الفلسطينية: 
 

يقيم المركز قنوات تعاون إيجابي لمتابعة بعض الحاالت مع لجنة الشؤون المدنية العليا في السلطة الفلسطينية، 
ــة الغربيـة (٣٢  مما أدى إلى تسهيل متابعة التقدم "بواسطة السلطة" في قضايا جمع شمل العائالت في الضف

ملف جزء منها يبدوا أن حله االيجابي لن ياخذ زمنا طويال). 
 

٤,٢,٣ التنسيق مع محاموا منظمات حقوق اإلنسان: 
 

يعمل بديل ومحاميه على االتصال باستمرار مع الزمالء المحامين في المؤسسة الحقوقية االخرى لتبادل الرأي 
والمعلومة، ولتنسيق الجهود بهدف خدمة المواطن طالب االستشارة والمساعدة القانونية. 

وقد حاول بديل إعادة احياء لجنة المحامين التي عملت على قضايا جمع الشمل وحقوق المواطنة في فترة مــا 
ــير الظـروف  قبل اوسلو لكن يبدو ان الظروف تغيرت واصبح غير ممكن عقد تلك اللقاءات دوريا بسبب تغ

القانونية. 
 

٤,٢,٤  توثيق الملفات الشخصية المتابعة في المحاكم للعام ١٩٩٩. 
 

تقرير مختصر عن الملفات القانونية التي أوكلت لبديل في العام ١٩٩٩: 
 ٥٧  • مجموع الملفات الفاعلة حتى كانون ثاني عام ١٩٩٩
 ٥٥  • مجموع الحاالت في العام ١٩٩٩

؟؟؟   • ملفات غير فاعلة لنقص في المعلومات الضرورية
 ١١٢  • مجموع الحاالت التي تمت مباشرتها

٣٥ (لجمع شمل في الضفة وغزة)   • الحاالت التي تم تحويلها وتتابع مع للسلطة الفلسطينية
 ٤  • الحاالت التي تم إغالقها سلبياً
 ٨  • الحاالت التي تم إغالقها إيجابيا

٩ (٦ مبعدين، ١ قدس هوية، ٢ قدس جمع شمل)  • استئنافات مستمرة لدى المحكمة العليا   

مجموع الملفات التي يجري العمل عليها  
  ١٠٠ من بداية شهر ١/ ٢٠٠٠ 
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الحاالت التي تمت مباشرتها وفق النوع والموقع: 
الضفة الغربية وقطاع غزة        المجموع  القدس النوع

 ٤٧ ٣٥ ١٢   جمع شمل العائالت
 ٢٣  ١٠  ١٣   سحب هويات
 ١٦  ٠٠٠ *١٦   تسجيل األطفال
 ١٧  ١٦  ١   تصاريح الزيارة
 ٩  ٩  ٠٠٠   مبعدين

 ١١٢  ٧٠  ٤٢   المجموع 
* وهذا الرقم يشمل ١٢ اسرة مع حوالي ٣٠ طفل من العائالت التي تقطن مخيم الصمود. 

 
الحاالت التي حلت وفق النوع والموقع: 

المجموع  الضفة وغزة شرقي القدس الحالة
 ٣  ٢  ١   جمع شمل العائالت 
 ٣ *٣ ٠٠٠   مبعدين
 ١ ١ ٠٠٠   هويات عائدين

 ١ ١ ٠٠٠   تصاريح زيارة
 ٨ ٧ ١   مجموع الملفات التي انهيت ايجابا

* استئناف للمحكمة العليا 
 

٤,٣  ملخص ووجهات نظر واعتبارات مستقبلية: 
 

ــة القانونيـة    نتائج محدودة للسبل القانونية: على الرغم من كثرة المشاكل الناتجة عن انعدام الحماي
ــل علـى حـل المشـاكل  لحق اإلقامة للفلسطينيين سواء في مناطق السلطة أو القدس، إال أن مقدرة بدي
المستعصية بالسبل القانونية بقيت محدودة للغاية، فالمحاكم اإلسرائيلية ال يمكن الترافع أمامــها إال فـي 
ــرائيل،  الحاالت الخاصة بالقدس أوالمبعدين، وكافة الحاالت األخرى خاضعة للمساومة بين السلطة وإس
حتى أن آلية التداول في هذه القضايا ال زالت  غائبة (مثال فاقدي االقامة بالمفهوم الشعبي فاقدي الهوية). 
لهذا فإن معدالت النجاح في القضايا القابلة للترافع بها أمام المحاكم اإلسرائيلية ال زالت منخفضة. كما أن 
ـأييد  الرغبة واإلمكانية في إقامة تعاون مثمر بين منظمات حقوق اإلنسان المحلية من اجل حشد الدعم والت
ال زال هو اآلخر محدودًا، وهكذا فقد أحال هذا الوضع خدمات المساعدة القانونية التي تقدمــها مؤسسـة 

صغيرة كبديل إلى مشروع مكلف ذو نتائج آنية هامشية. 
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  إعادة تنظيم المشروع: إن عملية التقييم التي قام بها بديل أواخر أيار عام ٩٩ وتشرين ثاني من نفس 
ــها ان  العام ساعدت في وضع مبادئ أساسية العادة تنظيم دائرة المساعدة القانونية، والتي نأمل من خالل
ـات  تتقدم الدائرة القانونية في عملها وتؤدي نتائج افضل باتجاهين، باتجاه تعميق دورها في توفير المعلوم
ــاعدة  والتحليل الضروري لسياسات االحتالل فيما يتعلق بالمواطنة وباتجاه خدمة الجمهور المحتاج للمس

واالرشاد القانوني ولذلك سيقوم المركز في عام ٢٠٠٠. 
ــة فـي القـدس   • بدمج دائرة الخدمات واالستشارات القانونية في وحدة حملة الدفاع عن الحقوق الوطني
ـارات  (وذلك بدالً من بقائها كوحدة ثانوية في وحدة مصادر المعلومات واالعالم) لكون الخدمات واالستش

القانونية اكثر جدوى ألهلنا في القدس وبهدف تثبيت حملة القدس بطاقم فعال. 
ــه   • لقد قرر بديل فسخ عقد العمل مع محاميته الحالية وتغييرها بمحام بإمكانه تكريس جزء اكبر من وقت

للمركز (خمسة أيام في األسبوع بدل من يومين كما كان الحال في العام ١٩٩٩). 
ــى   • سوف يواصل المركز مراقبة ميزان التكلفة واإلفادة لوحدة المساعدة القانونية في العام ٢٠٠٠، حت
يتسنى له اخذ قرار حاسم بالنسبة للمستقبل، (في نهاية ٢٠٠٠ وبداية ٢٠٠٠١) في سياق التحضير للخطة 

الثالثية الجديدة. 
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III  التطور المؤسسي والتنظيمي. 

 
١. الهيكل التنظيمي والبناء المؤسسي: 

ــي  بشكل عام، يمكن القول أن توجه البرنامج وهياكله التنظيمية الجديدة (اإلدارية ووحدات البرنامج) والت
كانت نقطة البداية في سنته األولى ١٩٩٨ أثبتت أهليتها لتشكل بنية مفيدة وإطار عــام لعمليـات بديـل 

وبرامجه في العام ١٩٩٩. 
 

١.١ الهياكل اإلدارية: 
 

ـث  اللجنة االدارية: وتتكون من المدير التنفيذي والمنسق المالي ومنسقي الوحدتين (الحملة والمصادر)، حي
استطاعت هذه اللجنة ادارة شؤون المركز بنجاح ومتابعة كافة الخطط والبرامج والنشاطات بصورة يومية 

ودقيقة. 
ــات التـي  تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعها اسبوعيا، وتسير االمور المالية واالدارية وفق اللوائح والسياس

اقرت لها مثل الرواتب والتأمينات وغيرها.  
 

١,٢  وحدات البرنامج: 
 

تعمل وحدات المركز البرامجية األساسية (الحمالت ووحدة المصادر) وفق خطــة مدروسـة ومرسـومة 
لثالث سنوات، كما أن منسقي الوحدتين قد نجحا في وضع وتنفيــذ برنـامج العمـل ودمـج العـاملين 
ـد،  والمتطوعين في البرنامج. وباالعتماد على خبرة العام األول من إنشاء المركز، مع البناء الهيكلي الجدي
فإن تغييرا واحدا وحيدا كان قد قرر من قبل اللجنة التنفيذية وتمثل في إعادة تنظيم وحدتي البرنامج للعـام 
٢٠٠٠ بإزالة دائرة المساعدات القانونية من وحدة المصادر ونقلها إلى وحدة الحملة من أجل القدس وذلك 

بهدف الوصول إلى برنامج افضل ودمج لطاقم العمل. 
 

١,٣ االستشارة والتدريب االداري المهني: 
 

إن البرنامج الذي أعده بديل الستمرار عملية االستشارة والتدريب المهني في العام ٩٩ لم يتم استكماله في 
العام ٢٠٠٠ نظرًا، لالرتياح والنجاح الذي يشعر به المركز وطاقمه تجــاه الـهيكل التنظيمـي واالداري 
ــذا  للمؤسسة والذي وضع في العام ٩٩، وعلى ضوء ذلك فان المركز ال يرى ضرورة لالستمرار في ه

الجانب. 
ــة  هذا وقد قام طاقم العاملين في وحدة المصادر للمركز باالشتراك في دورة تدريبية حول بناء موقع باللغ
ــي  العربية على اإلنترنت منحت لهم عن طريق المجلس الثقافي البريطاني/ ومنظمة المساعدة المسيحية ف

القدس.  
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وقد كانت تلك دورة مفيدة للمركز وطاقم العاملين فيه، إذ شكلت األساس إليجاد موقع لبديل على اإلنترنت 
باللغة العربية، كما قامت اللجنة التنفيذية باالشتراك في ورشة عمل ليوم واحد حول إدارة سلسلة الــبرامج 
وذلك في تشرين أول ١٩٩٩،، وقد نظمت هذه الورشة بواسطة طاقم عمل –شركاء المركز في دول العالم 

(اوكسفام/بلجيكا) وساهمت في تطوير مقدرتنا على التقييم الداخلي للمشاريع وتحضيرها والتقرير عنها. 
 

١,٤ طاقـم بديـــل: 
 

ــا  لم تسمح ميزانية بديل للعام ١٩٩٩ بملء كافة الشواغر الضرورية والالزمة في طاقم العاملين، وهذا م
كان المركز قد تنبه اليه في خطته ذات الثالث سنوات (١٩٩٩-٢٠٠١). وهكذا فقد شكل العمل التطوعي 

جزءًا أساسيا في عمل المؤسسة. 
ــا متمـيزا مثـابرا  إن طاقم العمل موظفي المركز إلى جانب لجنة اصدقاء بديل والمتطوعين شكلوا فريق

وفاعال وهم جميعا األساس الذي استطاع من خالله المركز التقدم وتنفيذ برامجه. 
في العام ١٩٩٩، تمت إدارة المركز بالطاقم اآلتي: 

الموظفين (٥و٧ موظف ضمن الخطة لألعوام ١٩٩٩-٢٠٠١): 
 • المدير التنفيذي: انجريد جرادات جاسنر. 

 • المنسق المالي: بثينة درويش 
 • سكرتارية/استقبال: جان صنصور (من حزيران حتى أيلول ١٩٩٩) وتم استبدالها ب نجوى درويـش 

(من تشرين أول حتى كانون أول ١٩٩٩). 
 • منسق وحدة الحمالت: محمد جرادات. 

 • موظف مشروع الحملة في القدس: عيسى الربضي. 
 • مساعد في حملة القدس: ماثيو بروبيكر (تموز – كانون تول ١٩٩٩) 

 • منسق وحدة المصادر: تيري رامبيل. 
 • موظف مشروع وحدة المصادر: عطااهللا سالم. 

 
عقود فردية: 

 • محامي لدائرة المساعدة القانونية: سحر فرنسيس (يومين في األسبوع). 
 • مساعد باحث/وحدة المصادر: ناثان كريستال/أميركا (نيسان حتى أيار ١٩٩٩). 

 • المتطوعين: (عشرة، بمعد ٦ وظائف): 
 - مساعد/حملة القدس: ماثيو بروبيكر (١-١٩٩٩/٦). 

 - مساعد /حملة الالجئين: جمال فراج لجنة أصدقاء بديل (٣-١٩٩٩/١٢). 

 - مساعد في ورشات عمل التصوير الفوتوغرافي/حملة الالجئين: فلورانس آمبز من بلجيكا (٧-
 .(١٩٩٩/١٢

ــي األردن: وحيـد قرمـش/عمـان (١-  - مساعد في العمل مع شبكة شركاء/حملة الالجئين ف
 .(١٩٩٩/٦
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ــل السـهلي/دمشـق (٦-  - مساعد في العمل مع شبكة شركاء/حملة الالجئين في سوريا: د. نبي

 .(١٩٩٩/١٢
 - مساعد في المجلة اإللكترونية/وحدة المصادر: اياد جرايسة. 

 - مساعدة في المكتبة-وحدة المصادر: عبلة درويش (١-١٩٩٩/٨). 

 - مساعدين بحث وجمع معلومات /وحدة المصادر: سحر بلوشي/أميركا (١٩٩٩/٨). 

 - كورديليا نانس/أميركا (١٩٩٩/١٠). 

 - اناليز ديولف/بلجيكا (١٠-١٩٩٩/١٢). 

- مساعدة طباعة عربي: نجوى درويش (١-١٩٩٩/٩). 
 

ــوا  في حين شكلت لجنة أصدقاء بديل السند والمعين األساسي للمركز، وتتكون هذه اللجنة من (٤٠ عض
ــي شـمال  من مخيمات الالجئين الفلسطينية في الضفة الغربية) وهو يعمل في إطار مجموعتين (أحدها ف
الضفة واآلخر في جنوبها) ويقوم المركز بمساعدة وحدة الحمالت في عملية تطبيق المشاريع التي تــهدف 
ــطينيين. كمـا أن شـركاء  إلى رفع مستوى الوعي والدعم الشعبي للحملة من اجل حقوق الالجئين الفلس
المركز في لبنان وأوروبا عملوا على المساهمة في نشر الحملة وتكوين شبكة من الشركاء في مناطقــهم 

(انظر أيضا:٣ مشروع المصادر). 
هذا وكان للعمل التطوعي الذي قام به أعضاء المؤسسات والناشطين الفلسطينيين والخــبراء األجـانب، 
وشركاء المركز االجانب دورًا فاعالً وكبيرًا في تطبيق برنامج وخطط المركز الطموحة بطاقم صغير من 
العاملين وميزانية محدودة للغاية، ذلك كله وعلى الرغم من الصعوبات التي نتجت عــن تجنيـد وضـم 
متطوعين وشركاء لعمل المركز، إال أننا ال زلنا نعتبر اعتماد المركز على عدد كبير من المتطوعين شيء 

ثمين ونموذج لتطور مؤسسة مرتبطة بالمجتمع المحلي. 
 

٢. ازمة الجدل حول مكانة المركز القانونية ودوره ورؤيته: (٨-١٩٩٩/١١). 
 

ـق  لقد أدى نمو العالقات التي تربط المركز بمجتمع الالجئين و توسيع نشاطه في الميدان إلى فهم حاد دقي
حول رؤى المركز المؤسساتية و احتياجاته و متطلباته ودوره ونشاطاته في مجتمع الالجئين، وفي الوقت 
الذي استطاع فيه المركز (بوحداته اإلدارية والبرامجية) التكيف مع ودمج نشاطات لجنة أصدقاء بديل في 
ـة  اطار العمل الفعلي. فاجئ "مجلس االمناء السابق" في صيف ٩٩، الجميع بتوجهاته وخلقه الزمة داخلي
ــول  لعدم مقدرته على مواكبة تطور المؤسسة وقد كان اساس تلك االزمة مبني على نقاش وجدل حاد ح
ــول ملكيتـه ووضعـه  صفة وواقع المركز كمؤسسة عامة أو مؤسسة حزبية و قد قاد ذلك إلى نزاع ح
القانوني. وقد طال هذا الصراع طاقم عمل المركز (والممثل باللجنة االدارية) ودائــرة عملـه ونشـاطه 
(الناشطين من أوساط مجتمع الالجئين واعضاء لجنة أصدقاء بديل) باإلضافة إلى مجلس األمناء السابق. 

 
 



37

التقرير السنوي ١٩٩٩ 

وفي الوقت الذي عمل فيه المركز مع االغلبية العظمى من لجنة أصدقائه بكل إصرار على استمرار عمل 
المركز ضمن رؤيته وتطوره المجتمعي كمؤسسة فلسطينية مجتمعية عامة، مفتوحة، غير حزبيــة وغـير 
ــاهرا  حكومية، وكان هنالك غالبية في مجلس أمنائه السابق يضغطون باتجاه تحويله إلى مؤسسة أهلية ظ
ـع  وحزبية باطنا، وبعد استعصاء حل هذا اإلشكال ضمن نظام المؤسسة الداخلي، قامت اللجنة التنفيذية برف
ــة العـام  دعوى أمام المحكمة لتوضيح وضع وملكية المركز القانونية، وهكذا فقد تم حل الخالف في نهاي
١٩٩٩ على اساس قرار للمحكمة يحول القضية الى وزارة الداخلية الفلسطينية التخاذ قرار بشأن تسـجيل 
المركز وفق القانون المطبق على المؤسسات األهلية والخيرية القاضي بضرورة تشــكيل جمعيـة عامـة 
تتكون من لجنة أصدقاء بديل، مجلس األمناء السابق وطاقم بديل العامل، حيـث يعقـد اجتماعـا لجميـع 

االطراف النتخاب مجلس امناء جديد. 
 

و مع نهاية العام ١٩٩٩ إبتدأ التحضير لالجتماع األول للجمعية العامة للمؤسسة وانتظم العمل في المركز 
ــد  طوال الفترة كالمعتاد، وفي الفترة الفاصلة من تشرين أول ٩٩ حتى موعد انتخاب مجلس األمناء الجدي
ــه،  تقوم لجنة اصدقاء بديل بتوجيه عمل المركز وهي بدورها فوضت تسعة أشخاص كلجنة تأسيسية مؤقت
وعلية فقد قامت اللجنة التاسيسية المؤقتة في تشرين ثاني بالمصادقة على برامج المركز وميزانيته و تدقيق 

موازنته للعام ٢٠٠٠. 
 

ويجدر بنا اإلشارة إلى أن تلك األزمة حول وضع المركز القانوني قد ألقت بضغوطات كبيرة على كــاهل 
ــل وتنفيـذ برامـج  العاملين ولجنة اصدقاء بديل، مما ادى بهم في النصف الثاني من العام ٩٩ إلى العم
ــل  المركز في جو من الضغط النفسي والشعور بعدم االستقرار. كما ويجدر اإلشارة أيضا إلى أهم العوام
التي ساعدت على نجاح نشاطات المركز رغماً عن األزمة آنفة الذكر: والتي تمثلت في وحدة طاقم العمل 
ــع جـو  ومقدرته على استيعاب األزمة والتأقلم مع ظروفها، وقدرة اللجنة التنفيذية على التكيف السريع م
الضغط واالستمرار في العمل واإلدارة وقيادة المؤسسة من الغرق والدمار، والدور الجبار الذي قــام بـه 
ـاه  الغالبية العظمى من اصدقاء بديل كل من موقعه وحسب امكاناته، باإلضافة إلى الدعم المعنوي الذي تلق
ــن ودولييـن،  المركز من دوائر مجتمعية ومؤسسات اهلية قاعدية في المخيمات وخارجها ونشطاء محليي

االمر الذي اعطى مؤشرا ايجابيا لدور المركز وضرورة استمراره وتقدمه في عطائه. 
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٣. اإلدارة المالية: 
 

ــة،  لقد كانت إدارة المركز المالية (محاسبة، تخطيط، وتقارير) خاضعة بشكل كامل للوحدة اإلدارية المالي
ــل مـن الميزانيـة المقترحـة اي  واللجنة االدارية، وال زالت ميزانية المركز الحقيقية في العام ٩٩  اق
ـة  (192,500 دوالر بدل 278,000 دوالر)، وهذا يعود إلى تجميد جهود المركز لجمع التبرعات عقب األزم

القضائية في نهاية العام. 
 

ــا الـى  وهذا الوضع تطلب تكييف نشاطات المؤسسة مع نظام الصرف وفق األولويات، االمر الذي قادن
ــذا  إمكانية تحقيق أهداف المركز األساسية، وهكذا فقد تم تقليص بعض المصاريف إلى الحد األدنى ( وه
اثر بشكل أساسي على تطوير المكتب) ومشاريع اخرى (منها التاريخ الشفوي، دعم المبادرات الشعبية في 
ـها  أوساط الالجئين في المخيمات والقدس، وتطوير المكتبة وإنتاج األفالم الوثائقية) وهي إما تم الغاء تمويل

أو تأجيلها. 
 

ـانون  وقد نجح بديل ضمن هذه اإلجراءات إلى االقتصاد واالعتماد على ميزانية حقيقية فيها نقص بمبلغ ثم
ــه الماليـة أثنـاء  ألف دوالر وهي بالطبع اقل من تلك المقترحة في العام ٩٩، كما نجح في حماية إدارت
األزمة، ومع نهاية العام ٩٩، كان المركز قد أنهى بنجاح كافة التزاماته تجاه العاملين وجــهات خارجيـة 
ــد  أخرى ، وكان بمقدوره إصدار تقاريره المالية في مواعيدها. ومع نهاية ذلك العام أيضا كان المركز ق
ــي  أمن احتياجاته األساسية لنشاطاته وبرامجه في العام ٢٠٠٠ وهكذا فان االستقرار التنظيمي والهيكلي ف

نهاية ذلك العام كان مصحوبا باالستقرار المالي. 
 
 

 
 


