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يهدف مركز بديل الى العمل مع جذر المجتمع، وإلى
ــل توفير مصدر للمعلومة والمعرفة العلمية، في سبي
خدمة قضايا أساسية لشعبنا كالالجئين والقدس، حتى

تحقيق ثالوثنا المقدس، العودة والقدس والدولة.

ــم ــعض أه "ودعوني اسألكم ايها االخوة الكرام، هل كان لنا القبول بحل دائم يبقي الحرم وب
المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس تحت السيادة االسرائيلية، هل كان يمكن لنا او لكــم
القبول بحل ال يسمح لالجئين بحق العودة لبالدهم؟ وهم يسمحون لمئات االلوف غير اليهود من
المسيحيين والمسلمين من دول االتحاد السوفييتي السابق، وغيرها بتنفيذ حق العودة هذا لبالدنا
لمجرد تقديمهم ألي دليل يثبت ان اجدادهم مارسوا بعض الطقوس اليهودية او حتى بتزوير ذلك."

من خطاب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أمام لجنة المتابعة في اجتماع
19/5/2001وزراء الخارجية العرب في القاهرة، 

"إن خيارنا هو خيار السالم الدائم والعادل والشامل، وان هدفنا هو تحرير ارضنا، وتجسيد اقامة
دولتنا المستقلة على ارض فلسطين المباركة، وعاصمتها القدس الشريف، وعودة الجئينا الى

، وهذا الهدف،194 و181ديارهم، على اساس الشرعية الدولية وقراراتها وفي مقدمتها القراران 
الذي يجمع عليه شعبنا، وتجمع عليه أمتنا العربية واالسالمية."

من خطاب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات للقمة العربية في القاهرة
21/10/2000

"وفي المنافي حول شعبنا المخيمات الى بركان يغلي بالغضب في وجه مؤامرة التشرد واللجوء
 راية الوطن والكفاح في اقسى الظروف واصعبها، وفرضــوا الوجــود48وحمل الجئو عام 

ــو الفلسطيني على العالم، ليكون الرقم الصعب في معادلة الشرق االوسط، وكانت الملحمة تل
الملحمة، واالنتفاضة تلو االنتفاضة، يسجلها شعبنا في سفر التاريخ المعاصر، حتى يستعيد شعبنا
ــرق مكانته، وقضيتنا مركزها المقرر، باعتبارها الحلقة المركزية في الحرب والسالم في الش
االوسط، وبرهن شعبنا انه جدير بالحياة، وجدير بالحرية، وجدير باالستقالل والوطن، ومن حق

 لقرارات الشرعية الدوليةًالالجيء المشرد في الشتات، وبقاع االرض، ان يعود الى وطنه، طبقا
 وال يمكن ان يكون هنالك سالم او استقرار والالجئون الفلسطينيون مشردون194بما فيها قرار 

خالرج وطنهم الن حقهم حق مقدس وهو حق مشروع وإنما مسؤولية المجتمع الدولي لتأميــن
وضمان هذا الحق لالجئين الفلسطينيين."

من خطاب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في ذكرى النكبة
2001/ أيار/15
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- مذكرة حق العودة للقيادة الفلسطينية.
- مداخلة: هنريخ بول- ندوة دراسية حول الصراع في الشرق األوسط/ برلين.

- بدء: توثيق التأريخ الشفوي.
- المشاركة في اإلشراف على االحتجاج العام ضد السياسة اإلسرائيلية في مصادرة الهويات في

القدس.
، باليز وقبعات "حق العودة"،5+4- إصدارات: مجلة المجدل العدد السادس، ملخصات رقم 

وسبعة بيانات صحفية.
- اجتماع المتابعة الثاني للخبراء حول اإلستراتيجيات القانونية (بروكسل).:2000تموز  

- رحلة الالجئين إلى السياج الحدودي بين لبنان وفلسطين.
- مسيرات شعبية من أجل حق العودة أثناء انعقاد مفاوضات كامب ديفيد الثانية.

، مجموعة بطاقات بريدية/ الالجئون الفلسطينيون، وخمسة6- إصدارات: ملخص بديل رقم 
بيانات صحفية.

- بدء: دورة مبتدئة في اللغة اإلنجليزية لنشيطات في صفوف الالجئين.:2000آب  
- إصدار: أربعة بيانات صحفية.

- اللجنة البرلمانية البريطانية لتقصي خيار الالجئين.:2000أيلول 
- محاضرات عامة: الالجئون ما بعد كامب ديفيد الثانية (د. سلمان أبو ستة)، تشرين أول

2000.
- المسيرات الدولية لحق العودة وإحياء ذكرى مذبحة صبرا وشاتيال.. (العودة).

 (اللجنة اإلسبانية للتضامن مع القضايا العربية)، ندوة بعنوان " عمليةCSCA- عرض مداخلة: 
السالم في الشرق األوسط بعد عشر سنوات على مؤتمر مدريد"/ مدريد.

- إصدارات: المجدل العدد السابع، سبعة بيانات صحفية.
- أول ورشة عمل إستراتيجية لمبادرات حق العودة/ قبرص.:2000تشرين أول  

- بدء: البرنامج الطاريء لدعم المجتمع المحلي.
- تقرير: للمبعوث للجنة حقوق اإلنسان في اإلمم المتحدة، "نداء لمؤتمر القمة العربي".

، وأحد عشر بيانا صحفيا.2000- إصدار: صفحة بديل اإللكترونية إنتفاضة 
- المشاركة في حلقة دراسية حول الحقوق الفردية والقضية الفلسطينية، أكسفورد- لندن.

- بدء: مشروع تشغيل عمل المخيمات، "برنامج الطوارئ المجتمعي".:2000تشرين ثاني  
- بدء: جمع المعلومات: انتفاضة األقصى والالجئون.

- تقرير لماري روبنسون، المفوض السامي للجنة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة.
- عرض مداخلة: حول العريضة المشتركة/ نداء من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني،

قدمت للمفوض السامي للجنة حقوق اإلنسان (ماري روبنسون).
-اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، زيارات وتوزيع ملف المعلومات "حق العودة"

على المؤسسات الوطنية الفلسطينية.
- تقرير مقدم للجنة الحقوق الثقافية االجتماعية واالقتصادية/ جنيف.

، أحد عشر بيانا صحفيا.3-1- إصدارات: نشرات لمرة واحدة 
، بيان مشترك مع194- الذكرى السنوية لصدور قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم :2000كانون أول  

الشركاء في شبكة العمل "العودة".
- زيارة "جولة" تقصي حقاق لمجموعة من الدبلوماسيين، الصحفيين، ومؤسسات ومنظمات

دولية.
، قدمت لالجئين في1948- تنسيق استالم وتسليم تبرعات من أهالي " دير حنا"/ فلسطين 

محافظة بيت لحم (برنامج الطوارئ المجتمعي).
- إصدارات: المجدل العدد الثامن، وستة بيانات صحفية.
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 (مرحلة التأسيس):2000. اإلعمال التي أنجزت عام 3

:2000كانون ثاني- حزيران  
= بحث قانوني أساسي، وإعداد مسودة خطة عمل، بالتعاون مع سوزان أكرم/ أستاذ القانون الدولي، كلية الحقوق-

جامعة بوسطن.
= إعداد قائمة مقترحة لخبراء قانونيين، يحتمل أن يساهموا في تشكيل فريق الدعم واإلسناد القانوني لبديل.

:2000حزيران- أيلول  
= تأسيس شبكة عمل محلية- دولية لفريق الدعم واإلسناد القانوني، وتم عرض ونقاش مسودة خطة العمل عبر البريد
اإللكتروني وباالجتماع المباشر مع الشركاء األهم واألقرب لمنطق ومنطلقات لبديل في حملة حقوق الالجئين، مثال:

 تموز)، اجتماع مع قانونيين فلسطينيون في أيلول، وبناء على الردود والتغذية الراجعة، قام بديل باالستعداد1(بروكسل، 
لتأسيس الوحدة.

، وتوزيع األدوار: (وحدة بديل القانونية، فريق اإلسناد والدعم المحلي، فريق2001-2000= خطة عمل المشروع لعام 
اإلسناد والدعم الدولي).

= قائمة خاصة محدودة ل "فريق اإلسناد القانوني"، وذلك لتسهيل االتصاالت بين أعضاء شبكة العمل للدعم القانوني.
= إعداد الوصف الوظيفي والقانوني لمنسق/ة الوحدة القانونية، بالتعاون مع فريق اإلسناد والدعم القانوني، واإلعالن

عن الوظيفة الشاغرة.
= تحضير أدوات أساسية (قائمة بالمصادر القانونية، قائمة بمشاريع األبحاث القانونية)، بدء العمل بمشاريع قصيرة
ــؤون ــة لش األجل (بحث، التوجه بتقرير للجنة الحقوق الثقافية، اإلقتصادية، واإلجتماعية، ملخص للمفوضية السامي

.2000الالجئين التابعة لألمم المتحدة)، تشرين أول- كانون أول 
.1/1/2001= تعيين منسقة الوحدة وبالتعاون مع فريق الدعم واإلسناد القانوني- الدولي، لتباشر العمل في 

 مع منسقة الوحدة القانونية المستقبلية، لتحضير أول تقرير تتوجه به للجنة2000= تعاقد بديل في شهر تشرين ثاني 
الحقوق الثقافية، االقتصادية، االجتماعية، الذي أنجز بنجاح (أنظر: مشروع المصادر بديل)، كذلك لتحضير ملخص

.2001جديد لبديل عن " حق العودة"، من أجل أن يتم نشره في مطلع العام 
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مـلـحـــق:
2000من رزنامة النشاطات الرئيسية لبديل وشركائه لعام 

- ورشة عمل خبراء حول اإلستراتيجيات القانونية (بر وكسل).:2000كانون ثاني  
- تقرير صحفي.

.2000- بدء: مسلسل إذاعي أسبوعي حول الالجئين الفلسطينيين في راديو بيت لحم :2000شباط  
- بدء: دورة تدريبية متقدمة في اللغة اإلنجليزية.

- اجتماع عمل في مخيم بالطة/ نابلس، لتقديم استشارة قانونية حول حقوق المواطنة.
.3-1- إصدار ملخصات بديل أرقام 

  (شبكة العمل للدفاع عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين)، ورشةPRRN- عرض مداخلة: 
عمل حول مستقبل "األنروا"/ بريطانيا.

- تقديم تقرير للمبعوث الخاص لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان.
- عقد اجتماع الجمعية العامة.:2000آذار  

)48- مهرجان العودة/ اللجنة القطرية للدفاع عن حقوق المهجرين الفلسطينيين في الداخل (فلسطين
الناصرة.

- ورشة العمل األولى: حول الحماية الدولية لالجئين الفلسطينيين (مخيم قلنديا).
- المشاركة في: اجتماعات مجموعة ضاغطة من أجل حقوق اإلنسان في القدس، ورشة عمل

حول السياسة اإلسرائيلية تجاه المواطنة الفلسطينية في القدس، اجتماع منظمات أهلية حول
اإلستراتيجيات تجاه استمرارية مخيم الصمود في القدس.

- استشارات قانونية/ حول حقوق المواطنة/ مخيم بالطة.
، ملف المعلومات "حق العودة"، (الطبعة الثانية منقحة5- إصدار مجلة المجدل عدد رقم 

، دليل العالقات العامة لبديل، وأربعة بيانات صحفية.1999ومراجعة)، تقرير بديل السنوي لعام 
- عرض مداخلة (ورقة عمل): مؤتمر حق العودة في بوسطن، اجتماع الخبراء في واشنطن.:2000نيسان  

، إعادة تنظيم مجلة بديل اإللكترونية،1999- إصدار مجلد اإلصدارات الصحفية لبديل عام 
وثالثة بيانات صحفية.

- عرض مداخلة: حول "لجنة التوفيق حول فلسطين والحل الدائم لالجئين الفلسطينيين (مؤتمر
األمم المتحدة/ باريس).

- زيارة تثقيفية للقرى الفلسطينية المهجرة (بيت نتيف، زكريا، بيت جبرين).:2000أيار  
- سلسلة حلقات تلفزيونية (تلفزيون الرعاة/ بيت لحم) بعنوان "رحلة عودة" عن زيارة القرى

الفلسطينية الثالث من قبل مواطنيها األصليين سكان المخيمات.
- مسيرة العودة- مخيم بالطة/ نابلس.

- ورشة عمل فنون ومسرح األطفال ، مخيم الجلزون/ رام الله.
- بدء: معرض صور أطفال الالجئين، جامعة بيرزيت وجامعة النجاح.

.ةيبرغلا ةفضلا يف ةيلحملا ةزفلتلا تاطحم يف "كيلع مويو كلإ موي" ليدبل يقئاثولا مليفلا :ضرعو ثب -
- بدء: سلسلة حلقات إذاعية أسبوعية حول الالجئين الفلسطينيين في راديو صوت فلسطين.

- المشاركة في أسبوع حق العودة ، االتحاد األوروبي وتقديم ملخصات عن حق العودة للبرلمانيين
والرسميين: بلجيكا.

- اجتماع  المتابعة األول للخبراء حول اإلستراتيجيات القانونية.
- استشارات قانونية/ حقوق المواطنة، مخيم الصمود- القدس.

بيانات10، منقحة ومزيدة، بالعربية)، 2- إصدار ملف معلومات بديل" حق العودة"، (الطبعة 
صحفية.

: الحماية الدولية لالجئين الفلسطينيين (جامعة القدس/ القدس).2- ورشة عمل رقم :2000حزيران  
: الحماية الدولية لالجئين الفلسطينيين (مخيم العين/ نابلس).3- ورشة عمل رقم 
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 المساهمة في تطوير التفكير الخاص بحملة الالجئين:3.2

المؤشر األول: دعم وتطوير الحملة المعتمدة على المجتمع:
وعلى ضوء التقييم الذي قدمه فريق الحملة الخاص ببديل وشبكة عمله المجتمعية، نجحت وحدة المصادر عام

 في إدخال المعلومات واألفكار الجديدة تماما مع توفير األدوات القانونية الالزمة لتطوير التفكير وتوسيع2000
الحملة المعتمدة على المجتمع وعلى المستويين المحلي والدولي. وتواصل الطلب على معلومات ومواد بديل
البحثية ومن بين الذين واظبوا على طلب المعلومات: نشطاء المجتمع، معلمي المدارس، دائرة شؤون الالجئين،
وفود دبلوماسية فلسطينية في الخارج، المستشارين القانونيين للمجلس التشريعي، لجنة الالجئين في المجلــس
التشريعي، لجنة الالجئين في المجلس الوطني الفلسطيني، قسم الدعم الفني للفريق الفلسطيني المفاوض. واعتمادا
ــن على التغذية الراجعة من جميع األطراف المستفيدة، فأن هذه المعلومات قدمت خدمة ملحة لقضية الالجئي
الفلسطينيين داخل المجتمع الفلسطيني، وأثرت في الحوار والجدل الفلسطيني والمواقف بما فيها موقف القيادة

الفلسطينية.
المؤشر الثاني: تطوير المستوى المهني ألبحاث بديل:

= ساهمت وحدة المصادر بصورة جوهرية في تعزيز سمعة بديل في أوساط الشركاء الدوليين والخبراء، والذين
يعبرون عن اهتمام متزايد في التعاون مع بديل (مثال: االستعداد لتشكيل "فريق إسناد قانوني" لوحــدة بديــل
القانونية وهي قيد التأسيس)، وتزكية بديل في أوساط المنظمين لمؤتمرات وحلقات دراسية دولية متخصصة.
= التطور النوعي إلنتاج بديل البحثي واجه صعوبة ناتجة عن نقص الفريق المهني المتخصص، يجد لزاما عليه
أن يشرف على الباحثين المتطوعين، الزائرين، وليجد حلوال لمشكلة المكتبة في مواجهة القيود المالية التي تمنع

التوسع غير المدروس والمحكوم بسقف الموازنة المحدود.
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الباب الرابع
المشروع القانوني من أجل دعم حقوق الالجئين الفلسطينيين

(تم تأسيس الوحدة القانونية وتشغيلها تحت إشراف وحدة المصادر والمعلومات)

:2000تقرير عن مرحلة التأسيس تموز- كانون أول 

. الخلفية والهدف الرئيسي:1

، وذلك بناء على التقييم نصف السنوي الذي احتوى2000 تم إعداد مشروع الوحدة القانونية الجديدة في صيف عام 
على التقييم والتوصيات التالية:

حسب رأي الخبراء، فأن نقص الدعم الدولي لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، استــعادة الــحقــوق 
والتعويض، يرجع في أحد جوانبه إلى نقص استخدام المدافعين عن حقوق الالجئين لآلليات القانونية التي توفرها
األسرة الدولية، وأنه في حال استخدام هذه اآلليات بفعالية وربطها بشكل وثيق مع حملة شعبية واسعة وعامة،
ــر ــوفي فإنها يمكن أن تشكل أداة لوضع حقوق الالجئين الفلسطينيين على جدول األعمال لألسرة الدولية، وت
مناصرة شعبية للمطالب الشرعية الفلسطينية، خاصة وأن هذه المطالب ليس لها مكان لعالجها في إطار النظام

القانوني اإلسرائيلي.
نجاح مركز بديل في الدفاع عن حقوق اللاجئين يتطلب توفر قسم قانوني متخصص في قضايا اللاجئين، 

ــوق2000- حزيران 1998وأن وحدة بديل القانونية الحالية ( ) غير مرتبطة ببرنامج بديل الرئيس: دعم حق
الالجئين.
ــس  وحدة قانونية مهنية متخصصة، لها أهمية خاصة لأن مثل هذا المجال القانون أي قانون اللاجئين لي

متوفرا  في كليات القانون في الجامعات الفلسطينية أو المنظمات والمؤسسات األهلية في األرض المحتلة عام
، وأن الوحدة القانونية الجديدة يجب أن تتم مساعدتها ومساندتها من قبل فريق من الخبراء المحليين-1967

والدوليين، وذلك من أجل استخدام فعال للخبرة والمصادر القانونية.

. األهداف األساسية والمجموعات المستهدفة:2
أ) تأسيس الوحدة القانونية لمركز بديل، وتوفير شبكة عمل قانونية مساندة، من أجل العمل على وضع حقوق

) على أجنده أسرة194الالجئين الفلسطينيين وخاصة حقهم في العودة واستعادة الحقوق (قرار األمم المتحدة رقم 
حقوق اإلنسان على المستوى الدولي واإلقليمي والمحلي.

ب) من أجل الحصول على أقصى دعم ممكن لحقوق الالجئين (في العودة واستعادة الحقوق) من قبل حركة
 الخ)، كطريقة لتحضير ودراسة آفاق مستقبلية،…حقوق اإلنسان، (قرارات معلنة، تقارير، لحان تقصي الحقائق

وكيفية التعامل مع الدعاوى الفلسطينية.
ج) للعمل من أجل الحماية الدولية، إضافة إلى مساعدة الالجئين الفلسطينين، وذلك وفقا لمعايير وأحكام القانون
الدولي المطبق على مجموعات أخرى من الالجئين في العالم، وذلك من أجل احترام حق العودة واستعــادة
الحقوق في إطار أي اتفاق على حل سياسي للصراع العربي الفلسطيني- اإلسرائيلي يمكن االتفاق عليه فــي

المستقبل.

الفـئـات المستهـدفة:
أ) الخبراء القانونيين، السياسيين، المنظمات والمؤسسات غير الحكومية والحكومية على المستوى الدولــي،

والوكاالت الدولية التي تعمل في موضوع الالجئين.
ب) منتديات ومنظمات حقوق اإلنسان ومحاكمها على المستوى المحلي واإلقليمي، والدولي.

ج) الخبراء القانونيين الفلسطينين، السياسيين  ومنظمات حقوق اإلنسان.
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أدوات الحملة:
- باليز وقبعات "حق العودة" ألطفال المخيمات الصيفية وللفرق الرياضية في

).2000 قبعة/ حزيران 920 بلوزة و860المخيمات (
- مجموعة البطاقات البريدية: الالجئون الفلسطينيون (بالتعاون مع أوكسفام/

 مجموعة من البطاقات البريدية (سبع7.000للتضامن- بلجيكا)، فقد تم إنتاج 
بطاقات/ مجموعة)، تعكس مواضيع مركزية في حياة الالجئ الفلسطينــي
وقضيته. وقد تم بيع وتوزيع نصف هذه الكمية تقريبا، خالل أنشطة وأحداث

نظمت من قبل شبكة العمل الدولية لحق العودة.

أوراق عمل بديل للمؤتمرات والندوات الدولية:
، بإعداد أو المساعدة في إعداد أوراق العمل التالية ليتم تقديمها وعرضها2000قامت وحدة المصادر في بديل في عام 

من قبل طاقم وأعضاء مجلس إدارة بديل:
.2000 طابش ،ايناطيرب ،اورنإلا لبقتسم لوح PRRN   لمع ةشرو ،لبمار يريت ،"دويقلاو صرفلا ؟ اورنالل"أي دور

= "تطور العمل الشعبي في الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين"، أنغريد جرادات جاسنر، مؤتمر المعهد العربي
.2000نيسان 8"  حول حق العودة، TARIللدراسات والبحوث "

= " قضية الالجئين الفلسطينيين في مفاوضات الوضع النهائي"، "االتفاق المرجو مقابل متطلبات الحل الدائم" إنغريد
.2000نيسان 10، واشنطن CPAPجرادات جاسنر، منتدى الخبراء 

= " لجنة التوفيق الدولية في فلسطين والحل الدائم لمشكلة الالجئين الفلسطينيين"، تيري رامبل، مؤتمر األمم المتحدة
.2000 نيسان 27-26حول قضية الالجئين الفلسطينين، 

ــات = "نحو حل عادل ودائم لقضية الالجئين الفلسطينيان"، ورقة للنقاش لالتحاد اإلوروبي، محمد جرادات، ملخص
.2000لالتحاد األوروبي، بروكسل، نيسان 

= "الحقوق الفردية والقضية الفلسطينية"، (المشاركة بدون ورقة عمل)، تيري رامبل، عفيف غطاشة (عضو مجلس
.2000 تشرين أول 8-7إدارة)، مركز الدراسات اللبنانية والمعهد الملكي للشؤون الدولية، أوكسفورد، 

تقارير بديل لمؤسسات األمم المتحدة:
= تقرير جورجيو جاكميلي- المبعوث الخاص للجنة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة/ جنيف، حول وضع الالجئين

.2000الفلسطينيين، شباط 
،1967= تقرير المبعوث الخاص لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، االنتفاضة الشعبية الفلسطينية في األرض المحتلة عام 

.2000 تشرين أول 13وتطورات استخدام القوة العسكرية اإلسرائيلية، 
= تقرير لماري روبنسون، المفوض السامي للجنة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، وهو تحديث للتقرير المقدم للمبعوث

.2000 تشرين ثاني 13الخاص للجنة األمم المتحدة حول حقوق االنسان، 
)  التابعة لألمم المتحدة، وهو عبارة عن متابعةESC= التقدم بتقرير للجنة الحقوق الثقافية، االجتماعية واالقتصادية (

.2000 تشرين ثاني 13 حول انتهاكات إسرائيل الخطيرة اللتزاماتها الدولية، جنيف 1998لمالحظات واستنتاجات عام 

ب) التـوثـيـق:
تطوير المكتبة والأرشيف: 

لقد تم إعادة تنظيم مكتبة بديل بما فيها األرشيف الصحفي من أجل تسهيل استخدامها، وتحتوي المكتبة
 كتابا50على وثائق دولية، تقارير بحثية، كتب عن قضايا الالجئين والقدس، أرشيف محدود للصور، وتم شراء حوالي 

" من أجل العملDigitalجديدا، إصدارات من صحف ونشرات تتعلق بالالجئين، كما تم شراء كاميرا تصوير رقمية " 
ــة بفاعلية في إدخال الصور للمجلة اإللكترونية، وأخيرا تم حل المشكلة العسيرة من حيث سعة واتساع المكان وتلبي

.2000االحتياجات وذلك بانتقال بديل لمكاتبه الجديدة، حيث وجدت المكتبة مكانا واسعا وصحيا في كانون أول 
 من الباحثين األفراد (فلسطينيين، أجانب، طالب، باحثين)،60المستفيدين : فريق البحث الخاص ببديل، حوالي 

مئات الطلبات على معلومات محددة وصلت لبديل، وتم إجابة طالبيها عبر الشبكة اإللكترونية.
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أرشيف التأريخ الشفوي: 
بينما لم يبدأ العمل الفعلي في تحرير وأرشفة المقابالت مع شهود العيان على عملية تشريد الـشعـب

ــام1948الفلسطيني عام  ، فإن المتطلبات العملية والتقنية واللوجستية من أجل أرشفة مهنية قد بحثت، ومع نهاية ع
 مخطوطة لمقابالت مع الجيل األول من الالجئين، بصورة47، فأن أرشيف التأريخ الشفوي لبديل يتكون من 2000

 مقابلة)، وعينة من المقابالت توثق عملية التهجير عــام19رئيسية مع الجئين من منطقة القدس (لفتا، بيت عطاب: 
 مقابلة).28 في مناطق مختلفة من البالد (1948

ج) اإلرشاد والمساعدة للزائرين:
، استقبل بديل حوالي ألف من الباحثين، الصحفيين، وزائرين مهتمين من الخارج، هؤلاء2000في عام  

الزائرين تلقوا شرحا مختصرا عن قضية الالجئين الفلسطينين، وقدمت المساعدة الممكنة لكل الذين حضروا لمعرفة
الحقائق، وتم تعريفهم على احتياجات الالجئين ومطالبهم.

واصل منسق وحدة المصادر في بديل، تدريب الباحثين، المتطوعين، وطاقم العمل في مجال البحث، المجلة 
ــع اإللكترونية وتطوير المكتبة، أيضا، قدمت وحدة المصادر المساعدة في إعداد أوراق عمل للناشطين في المجــتم

الفلسطيني المحلي.

. تقييم وتقويم التقدم في مشروع المصادر والمعلومات:3

 زيادة كمية المعلومات وجودتها: ونسجل هنا ثالثة مؤشرات على ذلك:3.1

 تم2000، ففي عام 1999فقد زادت كمية اإلنتاج بصورة معتبرة، قياسا بعام أ) الزيادة الكمية في إنتاجية بديل للمعلومات:
53، 1999 عام 58 باإلنجليزية مقابل 70إنتاج دوريات جديدة )ملخصات ونشرات لمرة واحدة(، تتابع التقارير الصحفية )

(، وكذلك اإلعالن الجيد وإصدارات بديل والمجلة اإللكترونية، ومجال الزيادة والتحسن الواضح1999 عام 20بالعربية مقابل 
حصل في مجال إنتاج بديل باللغة العربية، وهذا التقدم الذي تحقق في ظل غياب فريق العمل المناسب، حصل اعتمادا على

أعضاء بديل خارج وحدة المصادر واستخدام مترجمين من خارج المؤسسة.

 لقد ازداد عدد المشتركين في قائمة البريد اإللكتروني العامة لبديل (صحفيين،ب) الزيادة الكمية في توزيع المعلومات وتعميمها:
1999 مشترك في نهاية العام 800مهنيين، فريق، مؤسسات حقوق اإلنسان، ومجموعات التضامن، سياسيين، طالب...)، من 

 زائر/يوم في عام25، كما تضاعف تقريبا عدد الزائرين لمجلة بديل اإللكترونية من 2000 مشتركا مع نهاية عام 1.150إلى 
1000، كما واصل عدد الزائرين األجانب لمكاتب بديل االرتفاع حتى وصل إلى حوالي 2000 زائر/يوم لعام 41 إلى 1999

.2000في عام 

ج) زيادة في استخدام المعلومات والمواد الصادرة عن بديل:
، قام منسقي الوحدات في بديل وكذلك أعضاء مجلس اإلدارة بإجراء العشرات من المقابالت الصحفية2000= في العام 

مع وسائل اإلعالم المختلفة (غالبيتها فلسطينية)، واإلسرائيلية والدولية، كما تم نشر تقارير بديل الصحفية في معظم
وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية ووكاالت اإلنباء، خاصة الفلسطينية، وبعض وسائل اإلعالم اإلسرائيلية

(هآرتس، جيروسالم ريبورت، راديو صوت إسرائيل).
ــام = طاقم بديل ومجلس إدارتها شاركا كخبراء في ستة مؤتمرات/ ورشات عمل دولية، بالمقارنة مع ثالثة فقط ع

ــادر1999 ــمص ، ويتم االعتذار عن دعوات عديدة بسبب األولويات الملحة في فلسطين. وعندما تأخذ باالعتبار ال
المتواضعة لبديل واإلمكانات المحدودة، فإننا نجد إنتاج المعلومات من الناحية الكمية والكيفية قد حقق قفزة مهمة وملفتة
لإلنتباه، وهذا بالرغم من أن مشروع فيلم الفيديو الوثائقي حول الالجئين الفلسطينيين (مع وجود أهمية عالية له) قد تم

إلغاءه بناء على ظهور أولويات أخرى عاجلة.
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 نسخة عبر قائمة البريد، والبقية توزيع باليد وتوزيع مجاني.896 نسخة. التوزيع: 1200كل عدد 
= ملف معلومات بديل "حق العودة"  (الطبعة الثانية والمنقحة، بالعربية واإلنجليزية):

ويشتمل على :ملخصات/اوراق عمل للنقاش حول حق العودة (التعريف بالحملة/ دليل الحملة)، الــالجئــون
الفلسطينيون في الشتات، تقارير الدول، ملخصات وأوراق النقاش الصادرة عن بديل.

ــرات2000، وطباعة 2000الطبعة باللغة اإلنجليزية، تم إستكمالها في آذار   نسخة، وتم توزيعها في المؤتم
الدولية، شركاء بديل، وعلى صحافيين ووفود زارت فلسطين.

 نسخة، وتم توزيع بالكامل نسخة على نشطــاء3000، وطباعة 2000الطبعة العربية: تم إستكمالها في آيار 
محليين ، ومؤسسات فلسطينية، مبادرات حق العودة في فلسطين والشتات.

= ملخصات وأوراق النقاش الصادرة عن بديل (بالعربية واإلنجليزية):
تم توزيعها كجزء من ملف معلومات بديل، عبر قائمة البريد اإللكتروني الخاصة ببديل/

 مشترك).300نشطاء الحملة (
: "اعادة قراءة حقوق الالجئين الفلسطينيين وتفسيرها وفقا للقانون1- ورقة رقم 

.2000الدولي وطرح حلول ناجعة لها" سوزان أكرم، كلية الحقوق/ جامعة بوسطن، آذار 
: "ملخص المناقشات حول الهيئات القائمة ألجل استعادة حقوق الالجئين الفلسطينيين والتعويض2- ورقة رقم 

2000والدعاوى المتعلقة بها"، سوزان أكرم. آذار 
: "الحملة الشعبية للدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين في فلسطين )الضفة والقطاع وداخل3- ورقة رقم 

.2000الخط االخضر(" إنجريد جرادات جاسنر/ بديل، أيار 
.2000: " الحماية المؤقتة وانطباقها على قضية الالجئين الفلسطينيين" سوزان أكرم، آب 4- ورقة رقم 
: " لجنة االمم المتحدة للتوفيق حول فلسطين: الحماية والحل الدائم لقضية الالجئين الفلسطينيين"،5- ورقة رقم 

.2000تيري رامبل/ بديل، آب 
: " وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق االدنى، االنروا، والحــل الدائــم6- ورقة رقم 

.2000لالجئين الفلسطينيين"، تيري رامبل/ بديل، تشرين اول 
= نشرات لمرة واحدة (إنتفاضة األقصى، بالعربية واإلنجليزية):

: " الحماية الدولية- لمحة عامة وحماية خاصة بالالجئين الفلسطينيين"1- نشرة رقم 
: " قوات الحماية الدولية- معالجة عامة وما يتعلق بالقضية الفلسطينية"2- نشرة رقم 
)، دروس مستفادة أم أخطاء متكررة،181: " مراجعة لقرار التقسيم (قرار الجمعية العامة رقم 3- نشرة رقم 

األمم المتحدة وفلسطين".
، وتم توزيعها عبر قائمة البريد اإللكتروني في المركز،2000وهذه النشرات أنتجت في تشرين ثاني 

 نسخة على المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وقادة المجــتمــع500 مشترك)، وتم طباعة وتوزيع 1000(
المحلي.

 نسخة بالعربية، والمستفيدون500 نسخة باإلنجليزية و200): 2000(نيسان 1999= التقرير السنوي لبديل عام 
هم الجمهور المهتم، الشركاء الدوليين ، المتبرعون، مؤسسات فلسطينية وعربية، نشطاء وقادة الالجئين.

فائدة توزيع التقرير: مع كون إنتاج بديل، وتوثيق نشاطاته يتم باللغة اإلنجليزية، وان ذلك يستجيب للمعايير التي يطلبها
ــوى ــست الشركاء والممولين. فقد قررنا توزيع التقرير بالعربية بصورة واسعة، وذلك من أجل شركائنا المحليين وعلى الم
ــتقــاد اإلقليمي، وذلك لتحقيق أقصى حد من الشفافية لنشاط بديل، وإتاحة الفرصة للجماهير ونشطائها لتكوين االفــكار وإن

اإلستراتيجية التي إعتمدها بديل لحملة الدفاع عن حقوق الالجئين.
ــان 1999= مجلد تقارير بديل الصحفية لعام   نسخة):وتم توزيعه على100، 2000 (باللغة اإلنجليزية، نيس

الباحثين والصحفيين، وفائدة ذلك هو توثيق النشاطات والبيانات التي تصدر عن مبادرات الالجئين، في وقت لم
تكن فيه قضية الالجئين تلقى اإلهتمام واإلنتباه الدولي، سواء من ناحية البحث، أو من جهة وسائل اإلعالم، وهذا

تغير في أقل من عام.
): وهي طبعة منقحة عن دليل العالقات2000 نسخة باإلنجليزية، آذار 3000= نشرة التعريف الخاصة ببديل (

.1998العامة لبديل في عام 
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إصدارات ومطبوعات أخرى قيد الإنتاج: 
= تقرير بحث (دراسة مقارنة حول إستعادة حقوق الالجئين مع التركيز على قضايا ذات صلة، وتتشابه مــع
ــب الحالة الفلسطينية، بالعربية واإلنجليزية)، تلخيص عملي "متى يعود الالجئون لديارهم"، تم توزيعه مع طل

.2001التعليق عليه من قبل شركاء بديل، الخبراء، وسيتم نشر التقرير النهائي في أوائل العام 
 " حق العودة"، رقم8"، رقم UNHCR: المفوضية العليا لشؤون الالجئين/ األمم المتحدة "7= ملخص بديل رقم 

، أبحاث لملخصات أخرى (حقوق2001 "المهجرين في الداخل"، تم جدولتها لتصدر في الشهور األولى من 9
المرأة والطفل الالجئ)، العودة وإستعادة الحقوق في البوسنة، المؤسسات المسيحية وحق العودة، ابتدأ العمل بها،

.2001وسيتم إستكمالها في العام 
: بديل ومؤسسة الدراسات المقدسية، الطبعة العربية عن األصل اإلنجليزي الذي صدر1948= كتاب القدس 

، أخذت مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت على عاتقها الترجمة والطباعة لهذا الكتاب.1999عام 
)، وسيصدر في بداية2000= تقرير: نتائج ورشة العمل اإلستراتيجية األولى لحق العودة (قبرص، تشرين أول 

.2001عام 
= المعلومات اإللكترونية:-

)، بالعربية واإلنجليزية: تم إعادة تصميم المجلة باإلنجليزيةwww.badil.org+ مجلة بديل اإللكترونية(
ــورة لتسهيل استخدامها، وتمت تغذيتها بمزيد من المعلومات والمواد الهامة، ويتم تحديث المعلومات بص
منتظمة، التقارير الصحفية والبيانات، كما تم تحسين المجلة باللغة العربية  بطريقة تجعلها تنسجم مع ذات

المعايير الخاصة بالطبعة اإلنجليزية للمجلة.

(، وبعبارة أخرى2000- تشرين ثاني 99 )حسب إحصائية بين تشرين ثاني 15.000عدد المستفيدين منها: 
 زائر كل يوم.41بمعدل 

نوعية االستفادة : معلومات عن حملة بديل، تقارير بديل الصحفية، وإصدارات المركز، خلفيات ومعلومات
ووثائق خاصة (األمم المتحدة) ذات الصلة بقضية الالجئين الفلسطينيين، وصل/ ارتباط بمؤسسات ومنظمات

ــى…ذات عالقة، معرض صور  الخ، معلومات ووثائق عن االنتفاضة الشعبية الفلسطينية يتم نشرها عل
صفحة خاصة:

(www.badil.org/Intifada2000/Intifada2000.html)

+ تقارير بديل الصحفية (بالعربية واإلنجليزية):
ــة أخبار وتحليالت عن االنتفاضة الشعبية الفلسطينية وقضية الالجئين الفلسطينين، يتم توزيعها عبر قائم

 تقرير53 بيانا وتقريرا صحفيا باإلنجليزية، 70 وزع بديل 2000الفاكس، والبريد اإللكتروني، وفي عام 
باللغة العربية.

) من المؤسسات الفلسطينية المحلية100 مشترك في قائمة البريد اإللكتروني، مائة (1.150عدد المستفيدين: 
 نسخة (كمعدل) توزع مباشر باليد من بديل للناشطين المحليين،150والصحفيين عبر قائمة الفاكس، وتوزيع 

والزائرين األجانب.
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 عدم إعادة توظيف منسقا لشبكة عمل دولية/ لحملة القدس عندما أصبحت هذه2000، تقرر مع بداية عام 1999لعام 
، كقسم متكامل مع الحملة2000. ولذلك تم تشغيل حملة القدس بين كانون ثاني وتموز 1/1/2000الوظيفة شاغرة في 

األوسع لحقوق الالجئين، مع وجود المحامي الذي وفر خدمات االرشاد والمساعدة القانونية.

التكاليف الباهظة للارشاد والمساعدة القانونية وعلاقتها ببرنامج بديل الرئيس. 

مالحظة: ال يوجد أدنى شك من أن خدمات االرشاد والمساعدة القانونية التي قدمها بديل: (جمع الشمل، تسجيل األطفال، ضد
مصادرة الهويات، تصاريح الزيارة والسفر، إلغاء أوامر اإلبعاد)، مثلت خدمة هامة للجمهورالفلسطيني، ولكن عوامل عديدة

ضمنت توجيه جهود بديل القانونية في إتجاه آخر:
=خدمات االرشاد والمساعدة القانونية في مجال القضايا المتعلقة بحقوق المواطنة تتوفر لدى أكثر من مؤسسة

ومنظمة غير حكومية فلسطينية وإسرائيلية.
=مكاتب بديل موجودة في بيت لحم، وبالتالي فهي ليست متاحة دائما للجمهور في القدس، وهذا يعيق التدخل

والتفاعل الجدي مع المجتمع المحلي في القدس.
=لم يعد برنامج المساعدة القانونية جزءا رئيسيا ضمن عالقات بديل ومجتمع عمله المتركز على الالجئين عامة.
ــي =التقدم الناجح وما حققته حملة بديل للدفاع عن حقوق الالجئين، تتطلب وحدة قانونية متخصصة وقوية ف

القانون الدولي المتعلق بقضية الالجئين.
ــوق ــحق =بعد قدوم السلطة الفلسطينية وقيامها على األرض، تحولت الكثير  من القضايا القانونية المتعلقة ب
المواطنة إلى لجان فلسطينية- إسرائيلية مشتركة، وبالتالي فأن اآللية القانونية السابقة أصبحت غير فاعلة، بسبب
إحالة المراجع القانونية اإلسرائيلية -بما فيها المحكمة العليا- كل القضايا إلى تلك اللجان، وتعقيد اآلليات، بسبب
وجود أطر موازية فلسطينية- إسرائيلية لبحث هذه القضايا رغم جمود عملها، وتعطيلها حسب أجواء العالقة

الثنائية.

)، تقرر رسميا2000وعلى ضوء هذا التقويم الذي وضع أمام مجلس إدارة بديل في التقرير نصف السنوي (حزيران 
دمج حملة القدس وتكاملها مع حملة حقوق الالجئين، ووقف برنامج المساعدة القانونية  في قضايا حقوق المواطنة في الضفة
الغربية بما فيها القدس، وذلك من أجل التركيز على أفضلية تطوير وحدة قانونية متخصصة في قضايا الالجئين، (أنظر: تطور

المؤسسة والبرنامج).

، تم إغالق برنامج المساعدة القانونية بصورة تدريجية، حيث2000وبناء على هذه القرارات التي إتخذت في صيف عام 
تم إعالم المستفيدين، اما اصحاب القضايا قيد المتابعة أما تمت متابعتها واإلنتهاء منها، أو تم تحويلها لمنظمات حقوقية أخرى،

، تم إغالق قسم المساعدة القانونية في بديل.2000وتم إنهاء التعاقد مع المحامي بإتفاق ودي بين الطرفين، ومع نهاية أيلول 
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الباب الثالث
مشروع وحدة المصادر والمعلومات للدفاع عن حقوق المواطنة والالجئين الفلسطينيين

الهدف بعيد المدى: يشكل مشروع المصادر والمعلومات الخاص ببديل أداة هامة لخدمة الحمالت المعتمدة على المجتمع في
ــع ــتم الدفاع عن حقوق الالجئين والقدس، وهذا المشروع يبحث، يدرس، يحلل، يراقب، ويوثق القضايا ذات الصلة بالمج
الفلسطيني المستفيد من بديل، وينقل رسالته وصوته للمجتمع الدولي من أجل الوصول لحل عادل على أساس الشرعية والقانون
الدوليين. ولهذا فإن مشروع بديل للمصادر والمعلومات ال يقوم على أساس أكاديمي أو إلهتمامات صحفية، بل يهدف إليجاد
ــوق المصادر التي تخدم تحقيق وتطبيق حقوق الالجئين الفلسطينيين في العودة، التعويض، إستعادة الحقوق، وإسترداد الحق

الفلسطينية في القدس (شرقا وغربا).

االهداف العملية:
توفير وتزويد بديل وشركائه والمستفيدون من عمله بمداخلات متخصصة حول إستراتيجيات الدفاع عن الحقوق 

الفلسطينية (الالجئون، القدس).
نشر المعرفة، ورفع سقف الوعي حول الحقوق الفلسطينية (اللاجئين، القدس) لدى السياسيين وللجمهور الواسع 

على المستوى الفلسطيني، العربي والدولي.
تزويد بديل والآخرين وكذلك الجمهور المعني بدليل متخصص حول إستخدام هذه المصادر. 

:2000. الحلقة المركزية للمشروع عام 1

ــات2000بين شهري كانون ثاني وأيلول  ، واجه بديل الضغوط الناتجة عن الحقائق السياسية التي أوجدتها مفاوض
ــن ــئي ــة الالج "الوضع الدائم"، بتكثيف الجهود في مجال تطوير فكرة إطار الحل العادل القائم على الحق فيما يخص قضي
الفلسطينيين، وفكرة هذا اإلطار تمخضت عن نقاشات وتفاهمات مع الشركاء المحليين وعلى المستوى اإلقليمي والدولي، وفي
هذا اإلطار ال بد من تقديم الشكر ألستاذة القانون الدولي "سوزان أكرم" كلية الحقوق/ جامعة بوسطن التي ساهمت في تقوية

المكونات القانونية لحملة بديل للدفاع عن حقوق الالجئين.

وبالتالي صدرت سلسلة جديدة وملخصات بديل تتناول اإلبعاد القانونية لمشكلة الالجئين، وعرضت للنقاش مع أوراق مختلفة في
أوساط الناشطين في إطار الحملة ، وقادت هذه العملية الى إتخاذ قرار بتأسيس الوحدة القانونية المتخصصة في بديل من أجل

تعزيز حملة الضغط والدفاع عن حقوق الالجئين.

، وفي إطار اإلستجابة لإلحتياجات التي تطلبتها المواجهة العنيفة بين اإلحتالل2000وفي األشهر األخيرة  من عام 
اإلسرائيلي والشعب الفلسطيني، ومع إستمرار الجهود المذكورة أعاله، فإن الوحدة القانونية الجديدة استجابت للوضع الجديد،
وبالتالي  تم إفتتاح صفحة إلكترونية جديدة، وتم إصدار عدة نشرات من أجل التثقيف واإلعالم عن اإلنتفاضة الشعبية ، وعن
ــة العنف والحصار اإلحتاللي، وكذلك تم بذل مجهود لتوفير معلومات وخلفيات للحملة الفلسطينية التي تطالب بتوفير الحماي

الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته في فلسطين االنتدابية.

- نشاطات المشروع والمجموعات المستفيدة:2

أ) المعلومات والخدمات اإلعالمية:
):www.badil.orgالإصدارات المطبوعة (أيضا منشورة في مجلة بديل الإلكترونية  

، طباعة وتوزيــع)،99= مجلة المجدل  (باإلنجليزية): العدد الرابع (كانــون أول 
) عدد النسخ المطبوعة من2000 (آذار، حزيران، أيلول، كانون أول 8-5األعداد 
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الباب الثاني
وحدة حملة الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في القدس

)2000الهدف الرئيسي: (لخطة بديل الرئيسية ومشروع عام 

هدف بعيد المدى: الوصول لحل سياسي على أساس القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، والذي يقود إلى تطبيق الحقوق
الفلسطينية في العودة، استعادة الحقوق والتعويض، في الجزء الغربي من القدس الذي وقع تحت السيطرة اإلسرائيلية منذ العام

.1967، وإلى السيادة الفلسطينية الكاملة على الجزء المحتل من القدس في العام 1948

األهداف العملية:
حماية الهوية الوطنية الفلسطينية وتعميق الوعي بالحقوق الوطنية والقومية في القدس، خاصة في أوساط الأجيال 

الشابة.
توفير المعلومات والمساعدة القانونية لضحايا الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في القدس. 
تنسيق شبكة عمل للمبادرات المجتمعية المحلية في القدس، من أجل إعادة بناء الأساس الاجتماعــي للــصمــود 

والمقاومة.
دعم المبادرات الفلسطينية وتعزيز الصمود وتطوير الاحتجاج داخل المدينة المقدسة. 
توفير المعلومات، تعميمها، تنسيق جهود الدفاع والضغط من أجل القضايا التي تمس حقوق الفلسطينيين ووجودهم 

في القدس.

، ثم توقف بشكله احلايل، بناء على قرار2000مالحظة: هذا املشروع تم العمل به من كانون ثاني وحتى حزيران 
: تقويم املشروع).2اإلدارة (أنظر: 

. النشاطات والمستفيدين منها:1

 رفع سقف الوعي المجتمعي وتعزيزه.1.1

:التثقيف وشبكة العملأ) 
حماية ونشر الثقافة العامة حول الهوية والتاريخ العربي الفلسطيني في القدس: في إطــار 

 للنكبة، قام بديل بتزويد جميع محطات التلفزة المحلية بالفيلم52النشاطات إلحياء الذكرى أل 
، وبالوضع48الوثائقي "يوم إلك ويوم عليك" وأفالم فيديو أخرى تتعلق بالالجئين من القدس عام 

داخل القدس، وتم ترتيب عروض وبث تلفزيوني لهذه األفالم، واستفاد من ذلك عشرات اآلف
المشاهدين.

تنظيم رحلات دراسية وتثقيفية للقرى الفلسطينية الأصلية في منطقة القدس: حيث نظم رحلة 
 الجئا يقطنون في مخيمات الالجئين في الضفة الغربية، والتي نظمت في إطار حملة150لحوالي 

، (أنظر: حملة حقوق الالجئين).2000الدفاع عن حقوق الالجئين في أيار 
ورشات عمل إستراتيجية: تم عقد ورشات عمل واجتماعات حول آليات الدفاع عن الحقوق 

،1999الفلسطينية في القدس، استنادا للمجتمع الفلسطيني المحلي، وذلك بناء على تجربة العام 
التي أظهرت تقدما محدودا في مجال التعاون والعمل مع مجموعة المؤسسات األهلية والمبادرات

الشعبية المشتتة في القدس، وقد استمر بديل بالتعاون والعمل مع مجموعة المؤسسات األهلية والمهنية والمتخصصة في
إطار ائتالف للدفاع عن الحقوق الفلسطينية في القدس، وشارك بديل في:

=الضغط من اجل احترام حقوق اإلنسان في القدس، حيث كان التنسيق أقل من الماضي، وخاصة التنسيق
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ــن بين المؤسسات األهلية، للتصدي لسياسة وزارة الداخلية اإلسرائيلية في مصادرة هويات المقدسيين م
الفلسطينيين.

=المشاركة في ورشة عمل نظمها "الملتقى الفكري العربي" حول السياسة اإلسرائيلية تجاه حقوق المواطنة
).2000آذار/1العربية في القدس (

ــز =اجتماع المؤسسات األهلية "حول اإلستراتيجية المستقبلية لمخيم الصمود في القدس"، وعقد في "مرك
)، وتمت إقامة عالقات مع "جمعية لفتا الخيرية" والتي تتشكل من سكان2000آيار/10اإلرشاد الفلسطيني  (

، وتم تقوية هذه العالقات في إطار برنامج التأريخ1948القرية الفلسطينية "لفتا" الذين هجروا من قريتهم عام 
الشفوي. (أنظر: حملة حقوق الالجئين).

:خدمات المساعدة واالرشاد القانونيب) 
130، إستلم محامي بديل 2000إستقبال وإستلام طلبات المساعدة القانونية: في النصف الاول من العام  

62ملفا/ قضية لفلسطينيين مقدسيين، وفلسطينين من سكان ومواطني الضفة الغربية، وقد قام بمتابعة عملية ل 
 قضية جديدة معظمهم من الضفة الغربية (بدون القدس):30ملفا/ من بينها 

 ملفا، جمع شمل العائالت.19* 
 ملف، تسجيل أطفال.01* 
 ملفا، مصادرة (سحب) هويات مقدسيين/ القدس.26* 
 ملفات، أذونات عمل /تصاريح سفر.09* 
 ملفات، مبعدين سياسيين.07* 

وفي النصف االول من العام تم اإلنتهاء من أربعه من هذه القضايا إيجابيا، (تم إعادة مبعدين سياسيين،
، كان2000تسجيل طفل، تصريح سفر)، وحالة واحدة تم رفضها من قبل سلطات اإلحتالل ومع نهاية تموز 

 ملفا.125عدد الملفات التي سجلت لدى بديل 

) من الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وكذلك لفلسطينيين100توفير الإستشارة القانونية: لحوالي مائة ( 
في المنفى، وتم ذلك عبر اللقاء المباشر بالمحامي في مكاتب بديل، أو عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني والمجلة

اإللكترونية.
وقام محامي بديل  بتقديم اإلستشارات في الميدان من خالل عقد إجتماعات عمل مع مركز يافا الثقافي،

، ونتج عن ذلك وضع آلية لكيفية وصول خدمات مركز بديل2000/شباط 15في مخيم بالطة/ نابلس، بتاريخ 
، تم عقد إجتماع عام وتقديــم2000/آذار 18للفلسطينيين المحتاجين لمساعدته القانونية في الشــمال. وفــي 

محاضرة في مركز يافا الثقافي حول حقوق المواطنة الفلسطينية. والوضع الحالي وتقديم اإلستشارات والرد على
أسئلة محددة للمشاركين.

كما تمت متابعة المنتفعين من البرنامج في مخيم الصمود في القدس، وعقد إجتماع معهم بناء على طلبهم،
وذلك للمتابعة في موضوع تسجيل األطفال.

: قام مركز بديل بدور المنسق والمشرف في إطارالدفاع والتنسيق من أجل حقوق المواطنة الفلسطينية في القدسج) 
.2000 حزيران/ 12الحملة الفلسطينية- اإلسرائيلية ضد "مصادرة الهويات" في القدس، 

. تقييم وتقويم التقدم لحملة القدس:2

النقص في مصادر بديل المادية والبشرية لتاسيس وادارة حملة فعالة تستند إلى المجتمع المحــلي: الــمصــادر 
، لم تتح تأسيس حملة منفصلة خاصة بالقدس، على غرار نموذج بديل الناجح لحملة حقوق2000المتواضعة لبديل عام 

ــال الالجئين. فالمصادر واإلمكانات المتوفرة تسمح لبديل بتناول القضايا الخاصة بالقدس ضمن اإلطار االوسع لمج
البحث والدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين عموما. وعلى ضوء هذا التقويم، والذي أشار اليه أيضا التقرير السنوي
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وشارك بها الالجئون أنفسهم قد أبرزت الثقل األساسي لالجئين وقضيتهم، وضرورة أخذ حقوقهم بعين االعتبار
من قبل أي جهة سياسية، وخاصة القيادة الفلسطينية في إطار مفاوضات "الوضع النهائي" مع إسرائيل.

= " الرقابة الشعبية" غير الرسمية من خالل متابعة ومراقبة وسائل اإلعالم، حيث يقوم نشطاء المجتمع المحلي
ــم بمتابعة التصريحات الصادرة عن السياسيين والمثقفين، والذين ال يذكرون أحيانا "حق العودة" في أحاديثه
للصحافة المحلية واألجنبية، وقد ساهم بديل في تأسيس هذا التوجه، حيث يتم غالبا مراجعة المصدر، الذي يقوم

بتصحيح التصريحات السابقة، وتعميم التصحيح جماهيريا أو على وسائل اإلعالم.

ب) ازدياد التغطية اإلعالمية كما ونوعا:
= لقد ازداد عدد التقارير اإلعالمية (بما يشمل وسائل اإلعالم اإلسرائيلية) حول قضية الالجئين وحق العودة

، استطاع بديل الوصول إلى وسائل إعالم رئيــسيــة2000، ومنذ أيار 1999بصورة مضطردة منذ العــام 
(فلسطينية/عربية، إسرائيلية، وأجنبية)،والتي نشرت تقاريرا عن أعمال نظمت من قبل بديل وشركائه في داخل
الوطن وخارجه، كما أجريت مقابالت مع طاقم بديل ومجلس إدارته، والنشطاء من أصدقاء بديل (أمثلة: القدس،

: وحدة مصادر المعلومات).ً, ، هآرتس، جيروسالم ريبورت) (أنظر مثالCBC ,CBSاأليام، الحياة اللندنية، 
= نوعية التقارير اإلعالمية من حيث )الدقة، تعدد المصادر، مستوى القضايا وتعقيدها المطروحة في التقرير(،
فقد تحسنت نوعية التقارير اإلعالمية المتعلقة بالالجئين، خاصة في "إسرائيل" ووسائل اإلعالم األجنبية، لكن ال
زالت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، وتلك األمريكية واألوروبية التي تنقل عنها أو تتبنى منطلقاتها، تعمل على
ــي تضليل الرأي العام في قضايا وحاالت وأوقات عدة، خاصة تكرار اإلشاعات عن وجود "حلول جاهزة" ف

 الخ، مع اإلبتعاد، أو تعمد عدم الدقة في تناول الجوانب القانونية لقضية الالجئيــن…مفاوضات هنا وهناك
الخ.…الفلسطينيين

ج) مدى تبني القادة وصانعي السياسة للحل المبني على الحقوق الشرعية القانونية على المستوى العربي والدولي:
= برغم اإلنجازات الكبيرة التي حققتها الجهود المشتركة والمتناسقة للتحركات الجماهيرية وجماعات الضغط
المختلفة في عدة مجاالت، إال أنها لم تحقق سوى القليل حتى اآلن في مجال التأثير على الحكومات والسياسيين،
وبخاصة لدى اإلدارة األمريكية والحكومات األوروبية، فالمواقف السياسية لهؤالء بقيت على حالها تقريبا فيما
ــا يخص قضية الالجئين، وظلت محكومة باعتبارات "المصالح اإلستراتيجية" في المنطقة، أكثر من احتكامه
للمبادئ الدولية لحقوق اإلنسان والقانون والشرعية الدوليين المطبقة في حاالت اللجوء األخرى في العالم. ورغم
ان اإلنجاز على هذا الصعيد ال زال جزئيا ومحدودا، وفي مراحله األولى، لكن من المفيد هنا ذكــر بعــض

النجاحات التي تحققت ألهمية مواصلة العمل مستقبال.
= استطاع المشاركين في الحملة (حقوق الالجئين) ومن ضمنهم بديل، إثارة اهتمام عدد من البرلــمانــييــن
األوروبيين بقضية الالجئين الفلسطينيين وتعقيداتها، فقام عدد منهم بإعداد التوصيات والمشاريع والقرارات وتم
تقديمها لحكوماتهم في كل من بريطانيا، الدانمارك، بلجيكا، على أساس أن تتبنى حكوماتهم تأييد عملية السالم
في الشرق األوسط، بشرط أن تشمل أي اتفاقية سالم على احترام حق عودة الالجئين الفلسطينيين وتطبيقه على
ــان األرض وفقا للشرعية والقانون الدوليين، وقد شارك بديل في إعداد مسودات المشاريع التي قدمت للبرلم
البلجيكي، وتم تأسيس عالقات عمل مع جماعات الضغط في البرلمان األوروبي والبلجيكي، وتقديم تلخيصــا
وتوضيحات لبرلمانيين أثناء زيارتهم لبديل في مكتبه في بيت لحم، كما تم تقديم المساعدة للجنة البرلمــانيــة

البريطانية لتقصي خيار الالجئين.
ــودة = بالرغم من جهود بديل وشركائه، وبالرغم من المطالبة الصريحة والواضحة بضرورة تطبيق حق ع
الالجئين، من قبل االنتفاضة الشعبية والقيادة الفلسطينية، فإن الحكومات األوروبية واالتحاد األوروبي وعلى
وجه الخصوص اإلدارة األمريكية، ال زالت غير راغبة في التحقق من صحة ومدى صدقية اإلدعاء اإلسرائيلي
بأن السالم يمكن تحقيقه في الشرق األوسط مع استمرار انتهاك الحقوق، وحرمان خمسة ماليين الجئ فلسطيني
ــي من استعادة حقوقهم وعودتهم لديارهم وتعويضهم، وذلك من أجل حماية المصالح اإلسرائيلية العنصرية ف

الحفاظ على "أغلبية يهودية داخل حدودها".
 تتعلق بنقص المصادر المطلوبة من أجل ممارسة ضغوط متواصلة وعلى أساس2000= عقبات أخرى في عام 

مهني فعال على الساسة الغربيين، وغياب العالقات والصالت الفاعلة مع القادة والسياسيين العرب الداعمين
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بوجه عام للحقوق الفلسطينية، لكن دون تنفيذ سياسات ومتابعتها لتحقيق نتائج في الساحة األوروبية واألمريكية.
ــا) ــديث =إنجاز المزيد على صعيد انخراط األمم المتحدة في الموضوع: المطلب الفلسطيني الدائم (قديما وح
بضرورة رعاية عملية السالم من قبل األمم المتحدة، وفقا لقراراتها وأحكام القانون الدولي، اكتسبت هذه المطالبة
مزيدا من الزخم والتفهم، نتيجة لالنتفاضة الشعبية والعنف اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في أواخر العام

، حيث قام بديل بجهود لوضع هيئات ومنظمات األمم المتحدة أمام مسؤولياتها فيما يتعلق بقضية الالجئين،2000
)، (أنظر:UNHRC)، والمفوضية العليا لحقوق اإلنسان (UNHCRخاصة المفوضية السامية لشؤون الالجئين(

وحدة مصادر المعلومات/ المشروع القانوني)، وفيما القت جهود بديل اهتماما، فأن خطوات إضافية قيد العمل.
= ردا على الممارسات العقيمة اإلسرائيلية ضد انتفاضة  األقصى، شارك بديل، المنظمات والمؤسسات غير
ــة الحكومية الفلسطينية، واألجنبية في جهود منسقة في إطار حملة المطالبة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولي
ــان للشعب الفلسطيني، لكن بقيت حتى اآلن قرارات األمم المتحدة، وتوصيات المفوض السامي لحقوق اإلنس

"ماري روبنسون"، بقيت دون نتائج عملية على األرض.

و) عودة الحوار والجدل اإلسرائيلي حول حق عودة الالجئين الفلسطينيين:
ــت = اإلنجازات والتقدم السريع الذي حققته حملة الدفاع عن حقوق الالجئين، وموقف القيادة الفلسطينية الثاب

، واالنتفاضة الشعبية الفلسطينية المتواصلة منذ نهاية2000والصلب أثناء مفاوضات قمة "كامب ديفيد" في تموز 
، كل هذه التطورات  طرحت بقوة قضية حق العودة لالجئين الفلسطينيين على رأس أجندة االهتمام2000أيلول 

والجدل داخل قطاعات واسعة  في المجتمع اإلسرائيلي، وفي إطار الجدل السياسي في إسرائيل، وذلك ألول مرة
ــام منذ خمسين عاما، والحقيقة أن هذا التغيير كان من إحدى النتائج غير المباشرة للحملة المتناسقة خالل ع

، وبالرغم من كون بديل وشركائه لم يستهدفوا في حملتهم مجموعات إسرائيلية- يهودية.2000

 تأسيس آلية قانونية لحماية الحقوق الفردية لالجئين:2.4

، أبرزت غياب آلية واضحة لحماية حقوق الالجئيــن2000ورشات العمل والنقاشات التي أدارها بديل خالل عــام 
الفلسطينيين في إطار الحركة العالمية لحقوق اإلنسان والقانون الدولي، ولذلك بقي ناشطي المجتمع المحلي والالجئين مترددين
في إطالق مبادرات وأنشطة محلية في هذا اإلتجاه، حتى ال يتم خلق توقعات وإثارة تفاؤل، في حين ال يوجد ضمانات لتحقيق

النجاح المطلوب.

لقد حققت جهود بديل الضاغطة وفي إطار حملة الدفاع عن حقوق الالجئين نجاحا في توفير وبلورة عالقات مع عدد من
خبراء القانون الدولي المتخصصين والذين عبروا عن استعدادهم في البحث عن، وتطوير آليات قانونية يمكنها المساعدة في
حماية حقوق الالجئين الفلسطينيين في المستقبل، وعلى أساس هذا االهتمام واالستعداد، قرر بديل تأسيس مشروعه القانوني

.2001(الوحدة القانونية) لحماية حقوق الالجئين، والذي يبدأ تشغيله مع بداية العام

ــاح2.5  توفير بنك معلومات حول تاريخ الالجئين وحقوقهم (وثائق، سجالت الملكية، إحصاءات، تأريخ شفوي): وجعله مت
 الخ.…لالستخدام من قبل الالجئين ونشطائهم والسياسيين ووسائل اإلعالم 

، فإن عدد المقابالت التي تم اإلنتهاء منها مع شهود2000بالرغم من االنطالق الناجح لمشروع التأريخ الشفوي في عام 
 مقابلة مقررة في500 من 47 وعملية التهجير للشعب الفلسطيني، ال زال محدودا قياسا بالهدف، فأنجز 1948العيان على نكبة 

، حيث أنطلق العمل في2000المشروع، ولكن هذا البطء في اإلنجاز، يعود باألساس الى التركيز على األولويات خالل العام 
، إضافة إلى التعطيل الناتج عن الحصار اإلسرائيلي في الربع األخير من العام نفسه.2000حزيران 

وعلى أثر عملية إعادة النظر في آلية العمل، سيتم االعتماد على باحث واحد أو عدة باحثين بدل االعتماد على فريق،
وذلك لضمان جودة المقابالت وتحقيق المعايير المهنية المطلوبة.

، وضرورة العمل العاجل في هذا المجال خاصة مع الجيل2000وفي ضوء نوعية المعلومات التي تم جمعها في عام 
ــام  ، ونقل2001األول من الالجئين، والمتقدمين في السن من الشهود على النكبة، فقد قرر بديل استمرار عملية التوثيق ع

ــات ــلوم المشروع لمسؤولية وحدة مصادر المعلومات، لتحقيق التكامل مع الجهود األوسع لهذه الوحدة في مجال جمع المع
وإنتاجها وتوفيرها للمهتمين.
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،2000بديل، ساهمت بصورة فعالة في خلق هذا الوضع اإليجابي الجديد، حيث أصبح حق العودة الفلسطيني مع نهاية العام 
، فإن بديل يقدم بإختصار بعض إنجازاته كما يلي:2000وألول مرة عنوانا مركزيا في اإلهتمام الدولي. ومع نهاية العام 

 رفع سقف الوعي وتعزيز المبادرات الجماهيرية لالجئين: وهنا نورد بعض المؤشرات:2.1

أ) نمو شبكة العمل في أوساط الالجئين ومبادراتهم، وبالتعاون مع مركز بديل، في الضفة الغربية، قطاع غزة،
.48فلسطين

 ناشطا من اإلوساط الشعبية،40 في الحفاظ على وتعزيز شبكة العمل المكونة من حوالي 2000= نجح بديل عام 
معظمهم أعضاء في المؤسسات الرئيسية في المخيمات في الضفة الغربية (لجنة أصدقاء بديل)، كذلك مع اللجنة

.1948القطرية للدفاع عن حقوق المهجرين في فلسطين المحتلة عام 

وتم الحفاظ على فعالية اإلتصاالت والتنسيق  بين شمال وجنوب الضفة الغربية، حيث تم إعتماد مركز
يافا/بالطة، كموقع دائم للتنسيق. ولهذا ظلت شبكة العمل المحلية مستقرة وفاعلة حتى أثناء إنتفاضة االقصى،

عندما تسبب العنف والحصار اإلسرائيلي في منع تنقل الفلسطينيين بين اإللوية والمحافظات.

= تحقيق تقدم جزئي في مجال إستيعاب أعضاء جدد في لجنة أصدقاء بديل، حيث جرى التركيز على تأسيس
، كما2000لجنة ألصدقاء بديل في قطاع غزة، وجرت زيارة وإجتماعات تنسيقية لهذا الغرض، في صيف عام 
، وهذه2000شاركت اللجان الشعبية في قطاع غزة  في ورشة العمل اإلستراتيجية في قبرص في تشرين أول 

الجهود ستتواصل في المستقبل رغم التعطيل الذي سببه الحصار اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

ب) إضافة دور المرأة الفلسطينية ودمجها بشبكة العمل (المجتمعية) المحلية:
= فقد تم إقامة تعاون وتنسيق مع مجموعة مهمة من الناشطات في المجتمع المحلي، وخاصة المرأة الالجئة، فقد
شاركت مندوبة عن "مركز اإلرشاد النسوي/ بيت لحم" في المؤتمر الدولي لحق العودة في بوسطن/ الواليات
المتحدة، وشاركت مندوبة عن إتحاد مراكز النشاط النسوي في المخيمات في ورشة قبرص كما يجري التعاون

مع نشيطات في قطاع غزة. ولقد أثرت اإلجراءات اإلحتاللية على مستوى التقدم في هذا المجال أيضا.

ج) تعزيز اإلدراك وعملية إستخدام القانون الدولي خالل النشاطات المجتمعية والجماهيرية:
= يمكن التصريح بثقة بأن إهتمام مجتمع الالجئين وثقتهم بالمعلومات والتحليل الذي يقدمه بديل، يستدل عليه من
ــة خالل اإلهتمام وحجم الطلبات المتكررة للمشورة أو السماح بإستخدام إنتاج بديل من قبل المنظمات الشعبي

ــا1500ومؤسسات المخيمات. (مثال: فقد تم توزيع   نسخة من ملف معلومات بديل عن "حق العودة"، تسليم
ــي  ) في ورشات العمل والرحالت2000باليد)، وكذلك المشاركة المجتمعية  الواسعة في أنشطة بديل (حوال

ــل، التثقيفية، ومن الواضح أن معظم القيادات والنشطاء المحليين قد تبنوا اإلطار القانوني الذي حث عليه بدي
وظهر ذلك بوضوح مما قدمه الالجئون وقياداتهم أمام اللجنة البرلمانية البريطانية لتقصي خيار الالجئين.

د) إزدياد قدرات المجتمع المحلي على تنظيم اإلنشطة المتناسقة:
، فإن عملية الدفاع عن2000= إضافة إلى قدرة مركز بديل في ترجمة اإلهتمام العام إلى فعل منظم، ففي عام 

"حق العودة" واألنشطة الضاغطة من المجتمع المحلي توجهت بصورة رئيسية نحو القيادة الفلسطينية ووسائل
اإلعالم المحلية والدولية. وكأمثلة على ذلك، التغطية اإلعالمية الكثيفة لزيارة "البابا" لمخيم الدهيشة/بيت لحم،
طريقة االستقبال الشعبي والرسمي/آذار، إحياء ذكرى النكبة/ أيار، مذكرة للمجلسين الوطني والتشــريعــي،

، مسيرات جق العودة/ أيلول.2000وللمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية/حزيران 

= شبكة العمل المجتمعية المحلية لبديل، برهنت على أنها أداة ضرورية في تقديم المساعدة الطارئة والخدمات
الضرورية خالل انتفاضة األقصى.
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 بناء شبكة عمل إقليمية- دولية لمبادرات الالجئين: وهنا نوجز ثالثة مؤشرات:2.2

أ) المساهمة في تأسيس مبادرات جديدة من أجل  العودة على نطاق العالم:
= ساعد مركز بديل في التحضير والمشاركة في مؤتمرات دولية للمنظمات غير الحكومية حول قضية الالجئين
الفلسطينين، وزود بديل هذه المؤتمرات بالمعلومات وأدخل مضامين مهمة في توصياتها وخططها العملية التي
نشرت من قبلها، (أمثلة: تيري/ بوسطن، مؤتمر األمم المتحدة للمنظمات غير الحكومية/ باريس، حلقة دراسية
عن الصراع الفلسطيني- اإلسرائيلي/ إسبانيا...)، وقد بات اإلطار القانوني وأولويات العمل التي اقترحها بديل

، باتت جزءا من الوعي العام، ومتداولة بصورة واسعة، في2000-1999للدفاع عن حقوق الالجئين في عامي 
.2000إطار الحملة الجديدة لحقوق الالجئين في عام 

، ومن بينها في لبنان (مجموعة عائدون)2000= انطالقة مبادرات جديدة للعمل من أجل حق العودة خالل العام 
ومجموعة عائدون-سوريا، ائتالف حق العودة في أمريكا الشمالية "العودة"، ائتالف حق العودة الفلسطينــي

 من المنظمات، اإلفراد، وقائمة300(أوروبا)، وهكذا ازداد عدد الشركاء وفعاليتهم على نطاق عالمي (حوالي
 مشتركا).150 التي كانت 1999البريد اإللكتروني، عندما يتم مقارنتها بقائمة عام 

ب) المساهمة في تأسيس شبكة عمل رسمية، لتنسيق الجدل، التخطيط، التنفيذ:
= تحقق تقدم هام في مجال تعزيز شبكة العمل الدولية الواسعة بين الشركاء القدامى والجدد في حملة حقوق

 الذي تمخض2000الالجئين، وخاصة تأسيس ائتالف حق "العودة". بمستواه المهني المتوسط في مطلع نيسان 
عن مؤتمر "بوسطن" لحق العودة.

= نتيجة للنمو المطرد لمستوى التنسيق والعمل من أجل حق العودة، استطاع بديل مع شركاءه األساسيين )في
،2000الشرق األوسط، "أمريكا الشمالية، أوروبا"( عقد أول ورشة عمل إقليمية في قبرص في تشرين أول 

وتضمنت نتائج الورشة االتفاق على تنظيم عقد ورشات عمل للمتابعة على أساس سنوي.

ج) تنظيم أنشطة الضغط المنسقة للدفاع عن حق العودة:
ــقاعــدة = إن وجود شبكة عمل عالمية لمبادرات الالجئين، ومن ضمنها بديل وشركائها المجتمعيين، كان ال
األساسية النطالقة أنشطة موحدة ومنسقة على مستوى عالمي ولألول مرة، للدفاع عن حق العودة، مثلما حصل

، حيث انخرط اآلف من الناشطين في2000في يوم النكبة في أيار، وباألخص مسيرات حق العودة  في أيلول 
ــرات، ــة ومذك واشنطن، لندن، لبنان، اإلردن، وفلسطين في التحضير له. كما جرى إصدار بيانات مشترك

، وذلك كوسيلة لتعزيز المطالبة194ونداءات في ذكرى النكبة في أيار، وفي الذكرى السنوية لصدور قرار 
 توقيع مع40.000الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني خالل انتفاضة األقصى وجمع حوالي 

ــل نهاية كانون أول، يضاف لذلك أن أعضاء وناشطي شبكة العمل الدولية يشكلون مصدرا للمعلومات لوسائ
اإلعالم، لورشات العمل والمؤتمرات الدولية.

 ارتقاء مستوى الوعي المحلي والدولي بحقوق الالجئين: وهنا نسجل المعطيات التالية التي تشير إلى ارتقاء وتعمق الوعي2.3
بحقوق الالجئين:

أ) ترسيخ مبدأ االستناد للحقوق في الموقف الفلسطيني الرسمي- التفاوضي:
= أنشطة بديل في مجال إثارة االهتمام وتعميق الوعي: )تعميم المعلومات، ورشات العمل، المــحاضــرات،
المشاريع اإلعالمية...)، إضافة إلى المسيرات والمذكرات والبيانات التي نظمت من قبل شركاء بديل المجتمعيين،
ــن حققت بنجاح أهدافها، فقد أصبح ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية، المجلسي
الوطني والتشريعي، دائرة شؤون الالجئين، الوزراء، والبلديات والحكم المحلي، وممثلي وقادة األحزاب والحركات
السياسية، حيث نرى أن كل هؤالء يعبرون عن خطاب موحد فيما يخص حق العودة، وأن طريقة الحل يجب أن
تبنى على أساس الحقوق الطبيعية والمعبر عنها في القانون والشرعية الدولية، إضافة لهذه الحقائق التي ظهرت
بوضوح خالل انتفاضة األقصى، فأن النشاطات الجماهيرية والمسيرات واإلعتصامات الشعبية، التي نظمهــا
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ويف هذا السياق فإننا نعلن متسكنا احلازم بهذا احلق وندين بشدة مواقف الواليات املتحدة األمريكية الداعمة إلسرائيل واملعادية حلقوق شعبنا
الوطنية ويف مقدمتها حقه يف العودة اىل دياره وأرضه يف فلسطني.

ر فيها شعبنا الفلسطيين بكل فئاته أروع مالحم البطولة والفداء، فإننا حنييّويف اخلتام إذ تنعقد ورشتنا هذه يف ظل انتفاضة األقصى املباركة اليت يسط
 عن األقصى املبارك وسائر مقدساتنا، كما نشد على أياديهم وندعوا اىل تصعيد اإلنتفاضة ومواصلة النضال حتى حتقيق أهدافًأهلنا املنتفضني دفاعا

شعبنا الوطنية يف العودة وتقرير املصري على أرضه وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

حتية إجالل وإكبار لشهداء االنتفاضة املباركة
 مع انتفاضة األقصىًحتية إعزاز وتقدير للجماهري العربية يف هبتها تضامنا
وإنـنـا لــعــائــدون

املؤسسات والفعاليات املشاركة واملوقعة على هذا امللخص:
بديل / املركز لفلسطيين ملصادر حقوق املواطنة والالجئني.1
مجعية الدفاع عن حقوق املهجرين داخل اخلط األخضر.2
جلنة الدفاع عن حقوق الالجئني الفلسطينيني  / فلسطني.3
احتاد مراكز الشباب االجتماعية يف فلسطني.4
جمموعة عائدون - سوريا.5
جمموعة عائدون - لبنان.6
اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة / األردن.7
ائتالف حق العودة يف أوروبا.8
مركز يـافا الثقايف.9
. احتاد مراكز النشاط النسوي / فلسطني10
. اللجان الشعبية يف فلسطني11
. ائتالف حق العودة يف أمريكا12

10/10/2000قربص، 

مساهمة بديل في تنظيم ثلاث ورشات عمل دولية لخبراء قانونيين، اسفرت نتائجها عن البدء في تاسيس وحدة بديل القانونية 
: مشروع مركز بديل القانوني)4 (أنظر الى التقرير رقم 2000في النصف الثاني من العام 

) شارك فيها كل من:(عائدون-2000 كانون ثاني 18-13= ورشة عمل حول اإلستراتيجيات القانونية والتمثيل (بروكسل 
 مشاركا، فلسطينيون من لبنان، الكويت، فلسطين، واوروبا، نشطاء من20لبنان، مؤسسة أكسفام للتضامن- بلجيكا، 

أوروبا)، وقد شكل بديل وفدا من إثنين من الخبراء القانونيين (سوزان أكرم، وليكس تاكنبيرج)، وتم تبــادل اآلراء
ــا واألفكار ألول مرة في إمكانيات وجود إستراتيجيات قانونية مستقبلية فيما يخص الحماية الدولية لالجئين وقــضاي

الملكية.

=إجتماعي متابعة من أجل تأسيس فريق قانوني مساند في أوروبا: قدم شركائنا األوروبيين المساعدة (أكسفام للتضامن/
ــة  ) في اإلعدادECCPبلجيكا، اللجنة العليا للتنسيق بين المنظمات األهلية األوروبية العاملة على القضية الفلسطيني

والمشاركة في هذه اإلجتماعات، قام وفد بديل ومستشاره القانوني (سوزان أكرم)، بعقد اإلجتماع األول مع ثمانية من
،7/2000 /1)، وتم عقد إجتماع ثان في بركسل بتاريخ 9/5/2000الخبراء في القانون الدولي في بروكسل (بتاريخ 

والذي إقترح بديل خالله القيام بعمل قانوني مشترك من أجل حقوق الالجئين الفلسطينيين.
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 مشروع التأريخ الشفوي:1.3

، تمت إعادة ضياغة هذا المشروع من أجل تحقيق تكامل أفضل مع مجتمع2000خالل األشهر الثالثة األولى من عام 
ــات العمل الخاص ببديل وحسب خطة العمل الجديدة تم البدء في جمع المعلومات وتوثيقها عبر تناول القرية كوحدة معلوم
متكاملة، وستجري عملية الجمع قرية تلو قرية  بتعاون وثيق مع المؤسسات المحلية في المخيمات. وعملية التوثيق تتكون من

)3) زيارات ثقافية إجتماعية للقرى نفسها، 2) إختيار مقابالت مع شهود عيان من الجيل األول من الالجئين، 1عدة خطوات : 
) إختيار مقابالت إضافية للمتابعة، وانطلقت عملية التوثيق في منطقة القدس.4نقاش جماعي للمتابعة في المخيم، 

ومن الجدير ذكره أن فريق عمل بديل تلقى اإلرشاد من قبل خبراء متخصصين من خارج الطاقم العامل ذاته (د. لينا
جيوسي"باحثة"، د. مي سيقلي/ جامعة وين- الواليات المتحدة). وقد إبتدأ هذا المشروع بإجراء المقابالت وعملية التوثيق في

.2000قرية  "لفتا- القدس"، في نيسان/إبريل

، تم إجراء تسعة عشر مقابلة مع شهود عيان على عملية تهجير سكان2000بين شهري نيسان/ابريل وأيلول/وسبتمبر 
 مقابلة مع مجموعة مختارة من الشهود الذين28 عاما). كما تم اإلنتهاء من تسجيل 90-60لفتا/ القدس (وكانت أعمارهم بين 

شاهدوا وجرت أمام أعينهم عملية تهجير المواطنين الفلسطينين. من قراهم، فقد أجريت مقابالت مع الجئين من القرى والبلدات
التالية: (أم الزينات، بيت نباإل، بيت عطاب،  اللد، يافا، الناعمة، عنان، الدوايمة...)، وقد تأثر البرنامج في الثلث اإلخير من

، بسبب المواجهة العنيفة والقمع اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.2000العام 

ــدة2000خالل العام  ، وعلى أثر التقييم نصف السنوي قرر مركز بديل نقل هذا البرنامج ليكون تحت مسؤولية وح
مصادر المعلومات واالعالم، وذلك من أجل تمكين فريق حملة الالجئين من التركيز على أهداف رفع مستوى الوعي، وعملية

الدفاع والضغط من أجل حماية دولية فعلية لالجئين وحقوقهم (أنظر بديل: وحدة المصادر).

. تقويم تقدم حملة حقوق الالجئين:2

 بجدية، وفي أوضاع صعبة وفي ظل غياب شبكة تضامن دولية، وذلك من أجل إقناع99لقد عمل مركز بديل في العام 
مجموعات التضامن ومنظمات حقوق اإلنسان في المنطقة وعلى مستوى العالم، بأن الالجئون الفلسطينيون قرروا اإلعتماد على
ــب جهودهم ومواقفهم لرفع صوتهم مطالبين بحقوقهم، وأن مطلبهم هو ممارسة حقهم في العودة إلى ديارهم، وأن هذا المطل

لمشروع يعتمد على القانون الدولي وإلتزامات الدول وممارساتها.

، عندما تحقق2000ولكن وضع العزلة والتهميش الذي واجهة العمل من أجل حقوق الالجئين، تغير بسرعة في العام 
تقدم هام على صعيد تشكيل صوت، وموقف موحد مبني على الحقوق. فالموقف الرسمي الفلسطيني من جهة، وتأسيس شبكة

العمل الدولية من أجل حق العودة من الجهة اإلخرى، ساهما بجدية في تحسين ظروف العمل واالمتداد.

ــة ولذلك يشاطر بديل شركاءه التفاؤل من أن الجهود المبذولة سابقا والمتواصلة حاليا، ستتمكن من تحقيق اإلعتراف بالحاج
 ومبادئ  الحق والعدل، والقانون الدولي، لكن هذا194الفعلية لحل قضية الالجئين، المبنية على أساس قرار الجمعية العامة 

التفاؤل يظل حذرا بسبب إصرار صناع القرار السياسي، خاصة في الواليات المتحدة، أوروبا، وإسرائيل على السعي ل"صفقة"
سياسية سريعة خارج إطار القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة. وفي حال فرض مثل هذه الصفقة على القيادة الفلسطينية
(كما أعتقدت إسرائيل وحلفائها في اإلدارة اإلمريكية) والشعب الفلسطيني، فأن ذلك ال يعني سوى قطع الطريق على الوصول

إلى حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني- اإلسرائيلي لسنوات عديدة قائمة، وتبديد كل جهود "السالم" الحالية.

 وفي الوقت الذي نعتبر فيه التقدم السريع الذي حققته الحملة من أجل حقوق الالجئين يعود إلى دور الجماهير الفلسطينية
ونشطائها،  واألنشطة العديدة والمتواصلة للعديد من الشركاء، وأخيرا لالنتفاضة الشعبية الفلسطينية ضد اإلحتالل اإلسرائيلي

، -وفي ذات الوقت- نجد أن لدينا سببا وجيها لألعتقاد بأن الجهود الحثيثة والمنظمة التي بذلها1967على األرض المحتلة عام 
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= مشروع عمل إضافي بعنوان "التبادل بين الجنوب والجنوب"، لتبادل التجارب والخبرات بين المرأة الالجئة
ــز الفلسطينية والمرأة الالجئة في الصحراء الغربية (قام بديل وبالتعاون مع "أوكسفام"/ بلجيكا واتحاد المراك
النسوية في مخيمات الضفة الغربية، واالتحاد الوطني للنساء الصحراويات)، بالتنسيق لتنفيذ هذا البرنامج الذي

ــام  ــن2000تم إلغائه بسبب المواجهة العنيفة في فلسطين مع نهاية ع ، حيث تقلصت قدرة وإمكانية الالجئي
.2000الفلسطينيين الستقبال وفد النساء الصحراويات الذي كان مقررا وصوله للضفة الغربية في تشرين أول 

: أخذ بديل علىج) تنظيم اول ورشة عمل إستراتيجية على النطاق اإلقليمي لمبادرات حق عودة الالجئين الفلسطينيين
") وبتوفير المقوماتTARIعاتقه تنظيم الترتيبات واالتصاالت ، والتمويل (بالتعاون مع المعهد العربي للدراسات واألبحاث"

18الالزمة لنجاحها، كما أخذ على عاتقه تحضير التقرير النهائي عن نتائج هذه الورشة اإلستراتيجية األولى، والتي شارك فيها 
 من المؤسسات والمبادرات الشريكة والمشاركة في شبكة العمل الدولية من أجل حق العودة، والتي نشأت12ناشط كممثلين عن 

 .2000+ 1999+ 1998وتطورت في سياق العمل في سنوات 

البيان اخلتامي الصادر عن ورشة العمل حول
اسرتاتيجيات الدفاع عن حقوق الالجئني الفلسطينيني

م10/10/2000-6املنعقدة يف قربص من 

) وبالتنسيق مع جمموعةTARIبدعوة من بديل / املركز الفلسطيين ملصادر حقوق املواطنة والالجئني املعهد العربي للدراسات والبحوث (
(عائدون / لبنان) وائتالف حق العودة يف أوروبا، وبالتشاور مع جمموعة (عائدون / سوريا) ومجعية الدفاع عن حقوق املهجرين داخل إسرائيل
وجلنة الدفاع عن حق العودة لالجئني الفلسطينيني يف األردن، تداعت جمموعات وجلان ومؤسسات عاملة وناشطة يف ميدان الدفاع عن حق العودة

، لبنان، سوريا، األردن، أوروبا وأمريكا الشمالية اىل عقد1967، وفلسطني احملتلة عام 1948لالجئني الفلسطينيني يف كل من فلسطني احملتلة عام 
لقاء تنسيقي بني هذه اموعات واللجان واملؤسسات من أجل حتقيق األهداف التالية:

 من األوراق اليت تقدم بها املشاركون يف الورشة.ً. صياغة موقف مشرتك، ورسم اسرتاتيجية عمل مشرتكة، انطالقا1 
. بلورة خطة عمل عامة للعمل يف جمال الدفاع عن حق العودة يف املناطق املذكورة، تراعي خصوصيات كل جمتمع من جتمعات الالجئني.2 
 مبا يضمن دفع وتطوير نشاط املؤسسات واهليئات والفعاليات العاملة يف ميدان حق العودةً. تعزيز وتفعيل آليات التعاون والتنسيق القائمة حاليا3 

اىل األمام.

ولقد ناقش اتمعون على مدار أربعة أيام من العمل األوراق التالية:
رين يف إسرائيل.ّ. ورقة مجعية الدفاع عن حقوق املهج1 
م.1967. مسودة خطة العمل حلملة الدفاع عن حقوق الالجئني الفلسطينيني يف فلسطني احملتلة عام 2 
. خطـاب العــودة (عائدون - سوريا).3 
. جمموعة عائدون بني الطموح واإلمكانية(عائدون - سوريا).4 
. خطاب العودة: أسس ومقومات (عائدون - لبنان)5 
. ورقة عمل جلنة الدفاع عن حق العودة / األردن.6 
. ورقة عمل مقدمة من ائتالف حق العودة يف أوروبا.7 
 عن مداخلتني شفويتني كانت األوىل حول جتربة جلان العودة يف أمريكا الشمالية تلخص مضمون ورقة ستقدم فيما بعد، والثانية منً. هذا فضال8 

مركز العودة يف اليونان.

اء، األمر الذي أسهم يف إغناء املناقشات وتبادل التجارب واخلربات، مما مسح للمشاركنيّلقد سادت اجللسات أجواء احلوار الدميقراطي البن
استشراف آفاق املستقبل والعمل املشرتك لتفعيل التحركات اجلماهريية الناشطة داخل فلسطني ويف الشتات من اجل الدفاع عن حق العودة مبا
يضمن االنتقال بهذه التحركات من دائرة العمل النخبوي حنو آفاق العمل الشعيب الفاعل والشامل. وقد تم التأكيد كخالصة للحوار على مجلة من

 عن االتفاق على عدد من اخلطوات العملية اليت تتعلق بتنسيق اجلهودًاملواقف والثوابت املبدئية املتعلقة باسرتاتيجية الدفاع عن حق العودة، فضال
والنشاطات ذات العالقة.
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ة:ّعلى مستوى املواقف واملبادئ العام

س يستند اىل مبادئ احلق والعدل املطلقني، كما يستند اىل مبادئ القانونّ: إن حق شعبنا يف العودة اىل دياره وممتلكاته هو حق تارخيي مقدًأوال
194الدويل والشرعية الدولية حلقوق اإلنسان، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. ويف هذا السياق جاء قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

ليؤكد حق الالجئني الفلسطينيني يف العودة اىل بيوتهم وديارهم والتعويض عما عانوه من ظلم على مدى سنوات اللجوء منذ النكبة، وهما حقان
 ملبادئ القانون الدويل.ًمتالزمان ثابتان وفقا

، ويستهدف مترير املشاريع املشبوهة الرامية اىل194 ملضمون القرار ً عن العودة، يشكل تشويها مفتعالًإن احلديث عن التعويض باعتباره بديال
 من ثوابتناً فحسب، بل ينطلق أيضا194 صفحة العودة اىل األبد. وهنا نؤكد ان حقنا يف العودة ال يستند اىل القرار ّإغالق ملف الالجئني وطي

ًالوطنية وحقنا التارخيي يف فلسطني، وهو بهذا املعنى حق غري قابل للتصرف واملساومة والتفاوض أو االستفتاء، كما أنه باملعنى ذاته يتعارض جذريا
مع كل الدعوات املشبوهة الداعية للتوطني والدمج واإلذابة والتشتيت.

:  يؤكد اتمعون على وحدة قضية الالجئني يف إطار وحدة األرض والشعب. ويعلنون رفضهم القاطع جلميع حماوالت جتزئة هذه القضيةًثانيا
حتت أية حجة من احلجج أو أي ظرف من الظروف.

: يؤكد اتمعون بأن خطاب العودة هو خطاب قانوني وسياسي يهدف اىل االعرتاض على كل حماوالت تبديد قضية الالجئني والتفريطًثالثا
بها، واستنهاض طاقات جمموع الالجئني للدفاع عن حق العودة.

: إن خطاب العودة هو خطاب توحيدي ينبغي ان يفهم يف إطار الثوابت واحلقوق الوطنية، وال ينبغي ان يفهم على أنه يتعارض مع أي شكلًرابعا
من أشكال النضال األخرى.

 خلطاب حق العودة، وعلى ضرورة توفري احلاضنة العربية واإلسالمية هلذاً: يؤكد اتمعون على أهمية البعد العربي املسنود إسالمياًخامسا
اخلطاب على املستويني الرمسي والشعيب.

: يؤكد اتمعون على ضرورة احلفاظ على وكالة الغوث "األنروا" مبا متثله من شاهد دائم على اجلرمية الصهيونية املقرتفة حبق شعبنا، وماًسادسا
ده من التزام سياسي وأخالقي من قبل اتمع الدويل مبسئوليته عن خلق قضية الالجئني الفلسطينيني وضرورة حلها. ويف هذا السياق نؤكد علىّجتس

ضرورة استمرار األنروا يف القيام بواجباتها من جهة توفري خدماتها املقدمة لالجئني اىل حني أن تتم عودتهم اىل ديارهم األصلية.
: املطالبة مبنح الالجئني الفلسطينيني احلماية الدولية املؤقتة اليت يكفلها النظام الدويل لالجئني أسوة بغريهم من الجيئ العالم، حيث انًسابعا

تفويض األنروا ال يشمل احلماية السياسية والقانونية اليت يكفلها ذلك النظام.
: العمل على إدخال مصطلح العودة يف قواميس اللغات األجنبية كما هو احلال يف مصطلحي النكبة واالنتفاضة.ًثامنا

على مستوى اخلطوات العمليـة:

. مع التأكيد على ضرورة دعوة فعاليات أخرى ناشطة لتفعيل ودفع التحركات من اجلً: يبادر املشاركون يف هذا اللقاء اىل عقده سنوياًأوال
الدفاع عن حق العودة وتوسيعها لتشمل مناطق أخرى، وقد توىل ائتالف حق العودة يف أوروبا مهمة اإلعداد هلذا اللقاء.

: التعاون مع مركز بديل ملتابعة مهام التنسيق بني األطراف والفعاليات املشاركة يف هذا اللقاء، وتعزيز هذا التنسيق وتوسيعه فيما يتعلق بنشرًثانيا
وتعميم املعلومات وتبادل اخلربات يف جمال نشاطات العودة عرب شبكة اإلنرتنت اإللكرتونية ووسائل االتصال األخرى املتاحة.

: يتوىل الشركاء املعنيون يف أوروبا وأمريكا وفلسطني والدول العربية احمليطة بها القيام بأنشطة مشرتكة يف املناسبات الوطنية الرئيسية العامةًثالثا
مثل يوم األرض، ذكرى النكبة، مذحبة صربا وشاتيال، ويوم التضامن مع الشعب الفلسطيين.

، وغرس ثقافة العودةً وشعباً وفتية من فلسطني والشتات بهدف التعرف على فلسطني أرضاً: إقامة خميمات صيفية مشرتكة تضم أطفاالًرابعا
يف وجدان األطفال والناشئني.

 منها لتعزيز التنسيق على املستوىّ: العمل على تعزيز شبكات التواصل واالتصال بني جمموعات العودة يف املنطقة الواحدة كمقدمة ال بدًخامسا
األمشل.

: تتوىل جلان الدفاع عن حق العودة يف أوروبا وأمريكا الشمالية العمل على إعداد زيارات تضامنية لوفود سياسية، صحافية وبرملانيةًسادسا
لإلطالع على أوضاع ومعاناة الالجئني يف خميمات فلسطني والشتات، وتسليط الضوء على واقع املهجرين من قراهم من أبناء شعبنا يف فلسطني

م.1948احملتلة عام 

وإزاء املخططات الدولية اجلارية إلجهاض حق العودة، نؤكد حنن اتمعني أن ليس من حق أي كان التصرف بهذا احلق، أو االلتفاف حوله
 بعد جيل.ًس غري قابل للتفاوض واملساومة، وهو ملك للشعب الفلسطيين وأجياله املتعاقبة جيالّكونه حق تارخيي مقد
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)، وبعد الجلسة الخاصة للجنة حقوق اإلنسان التي22/10/2000-20تم التوجه لمؤتمر القمة العربية المنعقدة في القاهرة في (
)، وقدم بديل تحليال للقرار وتوصيات للسيدة5/1/س-40)، وقرارها رقم (ه/ج ر17/10/2000-16انعقدت في جنيف في (

ماري روبنسون خالل اجتماع مشترك مع منظمات أهلية فلسطينية أخرى في رام الله، في إطار جولتها لتقصي الحقائق في
).13/11/2000فلسطين وذلك بتاريخ (

16.000= نداء من أجل الحماية الدولية، وضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحقه في العودة وتم توقيعه من قبل 
: وتحدث هذا النداء عن سبب عدم تحرك المجتمع الدولي لوضع قانونه ومقدراته في مواجهة االحتاللشخص ومؤسسة

اإلسرائيلي، فقد قام مركز اإلعالم الفلسطيني، وبديل ولجنة أصدقاء بديل، بتجديد النداء لماري روبنسون (مفوضة حقوق
اإلنسان في األمم المتحدة)، مطالبين بتدخل دولي عاجل لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وقد تم االنتهاء من توقيع هذا النداء

ــون3000في تسعة أيام فقط، ووقعه حوالي   من المواطنين وسكان المخيمات ، طالب، ناشطين محليين، أساتذة، سياسي
 من األكاديميين13.000واتحاداتهم...الخ، مع المنظمات األهلية واالتحادات الشعبية في فلسطين المحتلة واألردن، وأكثر من 

والمهنيين، مبعدين فلسطينيين، مجموعات تضامن ونشطاء في مجال حقوق اإلنسان ومنظماتهم في الدول العربية، أوروبا،
.23/11/2000آسيا، والواليات المتحدة األمريكية، وتم تسليم النداء للمفوضية الدولية لحقوق اإلنسان في 

قام مركز بديل ولجنة أصدقاء بديل في هــذا اليــوم:اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: 2000/ 10 /29= 
بزيارات للمؤسسات العامة الفلسطينية، والسلطات المحلية، ومؤسسات في المخيمات في جنوب وشمال الضفة الغربيــة،
وخالل هذه  الزيارات قدم وفد بديل ملفا معلوماتيا يحتوي على ملخصات عن تجارب وأشكال الحماية الدولية، وحقائق

ــام  1948ونشرات إعالمية حول قمع االحتالل اإلسرائيلي واالنتفاضة الشعبية، وإضافة إلى خريطة  القرى المدمرة ع
) مع العلم الفلسطيني.2000(سلمان أبو ستة:

: حق العودة واستعادة الحقوق عن الجمعية العامة لألمم المتحدة194الذكرى السنوية لصدور قرار : 2000/ 12 /11= 
والتعويض لالجئين الفلسطينيين، حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في دولة ذات سيادة وعاصمتها القدس، هي حقوق
ومطالب مشروعة للشعب الفلسطيني، وهي تمثل حجر الزاوية في أية مفاوضات مستقبلية للبحث عن حل عادل ودائم لهذا

الصراع المتواصل بين الشعب الفلسطيني و "إسرائيل".

 لصدور قرار52قد صدر بيان مشترك وقعته العديد من المؤسسات واالتحادات الشعبية، لمناسبة الذكرى السنوية ال
.من بينها: عائدون- لبنان، عائدون- سوريا، بديل، اللجنة للدفاع عن حق العودة- األردن،1948 عام194الجمعية العامة رقم 

ــي ــرين ف ائتالف حق العودة لفلسطين- أوروبا والواليات المتحدة، مركز العودة- لندن، اللجنة القطرية للدفاع عن المهج
.1967"إسرائيل"، ومنظمات ولجان عودة في األرض المحتلة عام 

وقد تم إحياء هذه المناسبة من قبل بديل من خالل دعوة صحافيين ودبلوماسيين أجانب، ومنظمات دولية للمشاركة في
زيارة ينظمها بديل في نفس اليوم للعائالت التي لحقت بمساكنها أضرار جسيمة  جراء القصف الصاروخي اإلسرائيلي، في

 من المدعوين26مخيمات عايدة وبيت جبرين(العزة) في بيت لحم، وقد شارك في هذه الزيارة والجولة في المخيمين حوالي 
(دبلوماسيين، صحافيين، ممثلين منظمات دولية).
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 شبكة العمل اإلقليمية- الدولية للدفاع عن حقوق الالجئين وحمايتها:1.2

واصل مركز بديل جهوده لتعزيز شبكة العمل اإلقليمية بين مبادرات الالجئين في منطقة الشرق األوسط بإتجاه تشكيل
شبكة عمل مؤثرة وناجحة في الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية.

النشاطات التالية التي نظمها بديل مع شركائه أو خدمت عملية تطوير إستراتيجية المنظمات غير الحكومية، مع التركيز
على تطوير شبكة عمل مؤثرة وناجحة في الدفاع عن حقوق الالجئين والضغط من أجل حمايتها وتطبيقها:

ــة) : إضافة الىأ) توزيع ملف المعلومات حول "حق العودة" باللغتين (العربية واإلنجليزي
التعميم المنتظم للمعلومات من خالل المجلة اإللكترونية والبريد اإللكتروني، وبهذا يبذل بديل جهودا
ــذه ــعودة، ه خاصة إليصال المعلومات المدروسة بعناية، والمفيدة في عملية الدفاع عن حق ال
ــؤون المعلومات التي تم إنتاجها بصورة متواصلة بالتعاون مع مبادرات الالجئين وخبراء في ش

 ملفا، متضمنة معلومات أساسية عن خلفية القضية، والخطوط550الشرق األوسط. فقد تم توزيع 
/4 /8الرئيسية للحملة، تم ذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين في "مؤتمر حق العودة" في بوسطن/ الواليات المتحدة، بتاريخ 

 نيسان)، وخالل أسبوع28، وفي مؤتمر األمم المتحدة حول قضية الالجئين/ مؤتمر المنظمات غير الحكومية (باريس 2000
 في بروكسل)، مؤتمر االمم المتحدة حول التسوية السلمية للصراع5/2000 /14-7الحملة األوروبية للدفاع عن حق العودة، (

 في العاصمة األمريكية واشنطن).2/6-1)، مؤتمر "سبيل" في (23/5في فلسطين في (أثينا، 

:ب( توفير اإلمكانية أو المشاركة في أنشطة ومؤتمرات دولية في مجال عملية الدفاع والضغط من أجل حق العودة

شارك مركز بديل وقدم أوراق عمل في المؤتمرات وورشات العمل الدولية التالية: 

، وبحضور2000 /4 /8") في TARI= مؤتمر دولي حول حق الالجئين في العودة (معهد الدراسات العربية"
 من المشاركين، ومثل بديل السيدة إنغريد جرادات جاسنر/ مديرة المركز. ونتج عن المؤتمر تأسيــس1000

ائتالف "العودة" للدفاع عن حق العودة  الفلسطيني، في الواليات المتحدة وكندا وهذا يساهم في تعزيز الحملة
وجهود الدفاع عن حق العودة على نطاق واسع.

= حلقة دراسية بعنوان: حقائق الحياة في إطار صراع متواصل، نظمته مؤسسة هنريخ بول األلمانية، (برلين،
ــة2000/ 24/6 )، ومثل بديل السيد سالم أبو هواش رئيس مجلس اإلدارة، وتم طرح ورقة عمل حول خلفي

المشكلة وضرورة تنفيذ حق العودة، وعلى هامش هذه الندوة، تم لقاء برلمانيين عن حزب الخضر، وإجراء نقاش
معمق مع الجالية الفلسطينية في برلين (نادي الكرامة)، وممثلين عن الصحف والجالية العربية.

ــا = ندوة بعنوان "عملية السالم الفلسطينية- اإلسرائيلية": نظمت من قبل "لجنة التضامن اإلسبانية مع القضاي
(، ومثل بديل الدكتور عدنان شحادة "عضو مجلس اإلدارة".1/10/2000- 30/9العربية" في مدريد بتاريخ )

وعلى هامش الندوة تم عقد إجتماعات مع ممثلين عن وسائل اإلعالم اإلسبانية ونشطاء من مجموعات تضامنية
والجالية العربية في أسبانيا.

): تشكل وفد بديل من كل من محمد جرادات/5/2000 /14-7= أسبوع الدفاع عن حق العودة في بلجيكا (
منسق الحملة، سوزان أكرم / أستاذ القانون في كلية الحقوق- جامعة بوسطن، وساعدهم ممثلين عن مجموعة
التضامن البلجيكية "أوكسفام". وتم خالل هذا األسبوع تقديم تلخيصات للبرلمان األوروبي، (والمفوضية األوروبية،
وألعضاء في البرلمان األوروبي وأعضاء في البرلمان و الحكومة البلجيكية)، مع توضيح أهمية حل قضيـة

. كما جرى إعداد مسودة بيان194الالجئين الفلسطينيين على أساس القانون الدولي وقرار الجمعية العامة رقم 
ويطالب الحكومة البلجيكية  بالتحرك والعمل على أساس القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، كما أجرى وفد

) (لجنة تنسيق شبكة المنظماتENIPبديل مقابالت مع وسائل اإلعالم البلجيكية، وشارك في اجتماع عمل مع (
غير الحكومية األوروبية).
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بسم الله الرمحن الرحيم
بيان

ال سالم دون العودة
 وبهاء فلسطني،ُ واخلروبةُكل شيء يف هذا املخيم، يف ذاك املخيم، يف عذاب املنفى واللجوء،  كل شيء يتحرك من زمنه األول، حيث البيت

 جاءواٌ وغزاةٌ ونار وإصرار...فال يفكك اهلوية غرباءٍمَ مفتاح العودة عمود دً من الصرب واملذحبة، ورافعاً مخسني عاماًاىل زمن القرار الغاضب حامال
س سوى اهلزمية والضياع، فاملخيم اآلن يذكر كل شيء، ويعرف كلّ ال تكرٍ حلولُ وانصافٌبالوهم والقتل واملستوطنات، وال يدفن الذاكرة تطبيع

 وتنادي عليه السماء.ُشيء، يتحرك بشهدائه وحكاياته، ختاطبه االرض
ــرً اكثر اآلن يف حديقة الدم اليت صارت شوكاُواملخيم يزدهر  يف حلوق القتلة...هي صربا تفتح يدها عن نبوءة الشهداء الذين عادوا حبج

 هو القرار، يف امليدان وعلى طاولةُ من ليلها لتكشف عن ارمني الذين سرقوا القمر عن وجهها ولن تسامح...واملخيمُوبندقية...وهي شاتيال تنهض
ــضُاملفاوضات، يف هيئة األمم ويف ساحة النظام العاملي اجلديد، ومنه احلرب  ومنه جييء السالم، واملخيم يقول: لن أبيع الشهداء بأموال التعوي

وصدقات الدول املاحنة...ولن خيدعين شعار التعايش والتوطني واحللول اليت تسمي نفسها واقعية راضية بالذل أمام عنجهية القوة والغــطرســة
 لنا،ُ سوى عودة أبنائي إىل موطن أحالمهم وأجدادهم على أرضهم وحتت زيتونهم واملخيم يقول: املستقبلً حالُاحلربية...واملخيم يقول: ال اعرف

ألجيال لم تنسى أمساءها ولم تفارق حلم الرتاب الذي ينتظرها هناك يف فلسطني التارخيية...
 والشامل ال يزرعُ العادلُ ال يكره السالم الذي ال يبيع القضية الوطنية وميزقها يف خمططات االندماج ولم الشمل احملدود...فالسالمُواملخيم

 ال يرتك قتلة صربا وشاتيال ودير ياسنيُ العادلُ أبنائها وحتمل يف صدرها مفاتيح بيوتهم وقبورهم وأغانيهم...والسالمُمستوطنة على ارض تنتظر
ــد ــالكً فيها مخسون عاماُوكفر قاسم والدوامية والطنطورة دون حماكمة دولية يكون الشاه  من االغرتاب واجلوع والتشرد واملوت على األس

واحلدود...
ــودة  بالغضبً مزدمحاً ومقدساً مشروعاً إىل الديار األصلية حقاِواملخيم هو القرار...حيذر من حل نهائي للصراع دون حقه التارخيي بالع

ُ يعرفُ وال استعباد... واملخيمٍ بال قيودً كرمياًاإلنساني وبالقدرة على إسقاط احلسابات اليت ال حترتم حق اإلنسان يف احلياة على أرضه ويف بيته حرا
 ما تقوله حجارة الالجئني وأحالم الصغار...ُطريق املستقبل، ويقرأ

فعاليات ومؤسسات الالجئني
16/9/2000    يف جنوبي الضفة 

:2000-12-31 حتى 10-1 د) نتفاضة األقصى: (برنامج بديل الطارئ)

،2000لقد أثرت إجراءات االحتالل اإلسرائيلي بشدة على الالجئين الفلسطينين، فخالل الثالثة شهور األخيرة من عام 
مارست إسرائيل سياسات  عسكرية واقتصادية حربية وشبه حربية ضد الشعب الفلسطيني بهدف إخماد االنتفاضة. وألن الكثير
من مخيمات الالجئين تتموضع او تقع بجوارها منشآت لجيش االحتالل اإلسرائيلي، مستوطنات، طرق إلتفافية.. الخ . مما حول
هذه المخيمات إلى أهداف للهجمات- اإلسرائيلية باألسلحة الثقيلة، فمخيمات مثل : الشاطيء، جباليا، رفح، خان يونس، في
قطاع غزة وايضا في الضفة مثل مخيمات عسكر، عايده وبيت جبرين (العزة) في بيت لحم، مخيم عقبة جبر  في أريحا، الفوار
ــالل ــش االحت والعروب في الخليل وغيرها. كلها تعرضت بصورة متكررة أو شبه متواصلة لهجمات إحتاللية من قبل جي

 والتي أطلقت800 و500والمستوطنين، مستخدمين األسلحة الثقيلة- الصواريخ، القذائف الثقيلة، وذخيرة الرشاشات المسماة 
من أسلحة آلية فتاكة، دبابات، وطائرات حربية.. الخ.

إضافة إلى هجمات مارسها المستوطنون ضد مخيمات واقعة تحت السيطرة األمنية اإلسرائيلية الكاملة (حسب اتفاق
أوسلو) مثل مخيمات الفوار والعروب في الخليل جنوب الضفة الغربية ، وقد تسببت هذه الهجمات العنيفة المتواصلة بتدمير
البيوت التي تم قصفها بشكل عشوائي، وإذا أخذنا بعين االعتبار األبنية المتالصقة والبناء الكثيف ضعيف الجدران أو المسقوف
باألسبست، فإن مقاومة مثل هذه البيوت للهجمات االحتاللية باألسلحة الثقيلة تكون ضعيفة نسبيا مما زاد من األضرار التي
لحقت بالالجئين، مادية وبشرية في األرواح والجرحى والصدمات النفسية التي انتشرت لدى معظم أطفال المخيمات وعدد كبير

من كبار السن والعجزة.

أما من ناحية الوضع االقتصادي، فالالجئين الفلسطينيين وخاصة سكان المخيمات ال يملكون شيئا، وهم جزء من السكان
األكثر اعتمادا على سوق العمل، وأي مدخرات لديهم يتم استنفاذها مباشرة إذا توقفوا عن العمل اليومي، ولهذا كان للحصار
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العسكري واالقتصادي: إغالق سوق العمل اإلسرائيلي أمامهم، وفرض الحصار العسكري وتقييد الحركة بين مناطق السلطة
الفلسطينية المختلفة، هذا الوضع اثر تأثيرا بالغا على أوضاعهم المعيشية وحياتهم اليومية، فحسب تقرير "لليونسكو": (على األقل

%45.5، أصبحت عاطلة عن العمل ونتج عن ذلك ضائقة اقتصادية ألكثر من 1967% من قوة العمل الفلسطينية في حدود 40
، وهذا يعني أن معدل الفقر (لمن يعيشون2000من السكان). وتوقع التقرير ارتفاع هذه النسبة مع نهاية كانون أول/ديسيمبر 

% في كانون أول/ديسيمبر،31.8% في أيلول/سبتمبر إلى 21.1 دوالرا أمريكيا للفرد في اليوم) قد ارتفع من2.1على أقل 
ــات) ــيم وبالرغم من عدم توفر معطيات وأرقام نهائية ودقيقة، ولكن وبحسب تحليل وضع الالجئين المعيشي (خاصة المخ
ومصادر دخلهم، فأن معدالت الفقر في صفوفهم وآثار الحصار اإلسرائيلي ستكون كارثية اذا ما استمر الوضع كما هو قائم

اآلن.

ولهذا كان هدف برنامج الطوارئ لبديل وشركائه المحليين هو شرح وإظهار الحاجات الملحة  لالجئين في مخيمات
الضفة الغربية، جنبا إلى جنب مع تأكيد الحاجة المتواصلة لالرتقاء بسقف المعرفة والوعي وأهمية تحويل الجهود من أجل

حماية حقوقهم، باتجاه تمتعهم فعليا بهذه الحقوق، ولهذا فقد تم تقويم مشروع الدعم للمجتمع المحلي ليشمل:

تسهيل مشاريع تشغيلية للمخيمات: استجابة للطلب العاجل من قبل لجنة المتابعة التي تشكلت من ممثلين فعاليات ومؤسسات 
ــي ــمائ من مخيمات جنوب الضفة الغربية (الفوار، العروب،  الدهيشة، بيت جبرين، عايدة)، قدم برنامج األمم المتحدة اإلن

)UNDP دوالر أمريكي لتشغيل العاطلين عن العمل في المخيمات في مشاريع بنية تحتية أو إعادة تأهيل...الخ،50.000) مبلغ 
وقدم بديل موظفا من طاقمه ليقوم بالمساعدة في التنسيق واإلشراف مع لجنة المتابعة، كما قدم منحة مالية إضافية من اجل شراء

11أدوات ومواد الزمة لبدء تشغيل المشروع، والتي لم تكن مؤسسات المخيمات قادرة على تقديمها. وتم تنفيذ البرنامج من 
 عامل من الذين فقدوا أعمالهم بسبب الحصار اإلسرائيلي، وبذلك تم إعادة تشغيلهم800 كانون اول، وتم تشغيل 31تشرين ثاني-

 دوالر أمريكي).62شيكال جديدا (حوالي 250جزئيا في مجموعات، كل مجموعة تعمل خمسة أيام ويتقاضى العامل 

ــة  مساعدة مؤسسات المخيمات: لقد ضاعفت انتفاضة الأقصى من الصعوبات أمام المؤسسات الأهلية والاتحادات الشعبي
والمهنية في المخيمات، من حيث الضرورة الملحة لتنظيم عمل الجماهير وتنظيم الفعاليات الشعبية الخاصة باالنتفاضة، فكان
ــع على هذه المؤسسات التي تضررت مصادرها، أو لم تكن متوفرة أصال، أو غير جاهزة للفعل في وضع االنتفاضة والقم

اإلسرائيلي.. الخ، أن تستضيف عمل الكثير من اللجان األهلية ولجان الطوارئ، ولجان األزمات واألحداث.

ــات ومن أجل تسهيل وتعزيز جهود ودور الالجئين، قام مركز بديل بتقديم المساعدة المالية، وإتاحة مكان لالجتماع
والعمل المكتبي، المعدات ومحطة تالقي وتنسيق ألي مؤسسة أو مبادرة تحتاج، كما ساعد لجنة المتابعة في تلقي معونات عينية

) لالجئين الفلسطينيين في لواء بيت لحم.1948)أغذية ومالبس( قدمها أهلنا الفلسطينيون في قرية "دير حنا"، (فلسطين 

مشروع جمع المعلومات (القمع الإسرائيلي واللاجئون): يعتبر اللاجئون الفلسطينيون القطاع الأكثر تضررا والأقل حماية 
من ناحية القمع والحصار واالضطهاد اإلسرائيلي، ومثلما بدأ يشار لذلك في تقارير منظمات غير حكومية وتقــارير األمــم
المتحدة، والهتمام وتركيز مركز بديل على حماية الالجئين وحقوقهم، فال بد من جمع المعلومات اإلحصائية وتوثيق كل ما يمكن
توثيقه من أضرار وآثار يتسببها االحتالل اإلسرائيلي، مثل آثار الهجمات على المخيمات والحصار االقتصادي .. الخ، خالل
المواجهة الراهنة مع االحتالل ومستوطنيه، ولهذا شرع مركز بديل في تنفيذ مشروع لجمع وتوثيق المعلومات بطريقة  منتظمة،
وهذا سيخدم الجهود المستقبلية في الدفاع عن حقوق الالجئين من أجل توفير حماية دولية خاصة لالجئين ومن أجل تنفيذ حقهم

في العودة، واستعادة الحقوق والتعويض.

تكثيف جهود الضغط والارتقاء بالوعي حول ضرورة توفير الحماية الدولية والفعلية للشعب الفلسطيني وبما يشمل اللاجئين 
وحقوقهم: شارك مركز بديل، منذ أوائل تشرين أول/أكتوبر، بجهود منسقة ومشتركة للفلسطينيين والمؤسسات غير الحكومية،
على المستوى الدولي في حملة هادفة للضغط على الحكومات العربية والغربية واألمم المتحدة، من أجل تدخل دولي فعال مبني

 قام بديل بإرسال تقرير عاجل للمبعوث الخاص للجنة13/10/2000على أساس قرارات األمم المتحدة والقانون الدولي. ففي 
حقوق اإلنسان، مطالبين بضرورة عقد جلسة خاصة وعاجلة للمبعوث الخاص، للجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، كذلك
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طالبات مدرسة مخيم عايدة األساسية يحتفلن في
.2000مدرستهن، كانون أول 

= فرقة بلدي للرقص الشعبي- بيت جاال: المساهمة في تغطية تكاليف تأشيرات
السفر من اجل المشاركة في مهرجان الشباب الدولي في فرنسا.

= جمعية ديرأبان الخيرية، فيلم وثائقي (فيديو) عن تاريخ قرية ديرأبان(مساهمة
في نفقات اإلنتاج).

= مركز شباب العروب: مساهمة في شراء أثاث للمركز (كراسي).
= مركز شباب طولكرم: مساهمة في شراء كراسي.

= حملة دعم الطالب اليتيم في مخيم بالطة مساهمة مالية لذلك الصندوق
ــد = إتحاد مراكز الشباب اإلجتماعية (المقر الرئيسي- مخيم قلنديا): تزوي

).Vision Worldالمقر بمتطوعين لتقديم المساعدة اإلدارية من خالل مؤسسة (
ــة = مركز الشهيدة أمل- مخيم عايدة: تزويد المركز بمتطوعة لتعليم اللغ

اإلنجليزية، من خالل "اكسفام"- للتضامن/ بلجيكا.
= مدرسة ذكورعايدة اإلعدادية/ مخيم عايدة: تزويدها بماكنة تصوير مستخدمة.
= إعارة جهاز عرض الفيديو الخاص ببديل (بروجيكتر) للعديد من عروض
األفالم التثقيفية التي تم تنظيمها من قبل المؤسسات العاملة في أوساط الالجئين.

ــة  استجابة للوضع الناشئ عن القمع الإسرائيلي المتواصل لانتفاضة الأقصى منذ نهاية أيلول/سبتمبر، وقام بديل مع لجن
األصدقاء باعتماد برنامج طارئ بهدف شرح الحاجات الملحة لالجئين في مجتمعات الالجئين في الضفة الغربية، من حيث
انعدام الدخل والحاجة للمساعدة، إضافة للحاجة المتواصلة لترسيخ الوعي واستمرار العمل من أجل تحقيق حقوق الالجئين.
ولهذا تم توسيع مجال برنامج الدعم المجتمعي وبناء القدرات ليشمل المساعدة في تنفيذ المشروعات العاجلة لتشغيل العمال من

ــي800الالجئين (وقد استفاد من ذلك حوالي  ــين ف  أسرة في المخيمات، وكذلك تقديم دعم طارئ لمؤسسات ولجان الالجئ
المخيمات)  وهذا خدم الالجئين الساكنين في مخيمات جنوب الضفة الغربية(لمزيد من المعلومات أنظر برنامج بديل الطارئ).

بسم الله الرحمن الرحيم 
بيان صادر عن فعاليات ومؤسسات الالجئني يف اجلنوب

ال تعودوا من كامب ديفد دون حق العودة
         من هنا...من جوع املخيمات...ومن زمن االنتظار الالجئ على امتداد احللم الفلسطيين املقدس وهو خيطو اىل االمام حامال حقه التارخيي
بالعودة اىل قراه ودياره وموطن ذكرياته وانطالقه االنساني االول...ومن اجلموع اليت حتملت سقف املخيم اكثر من مخسني عاما مساءا اخرى غري
مسائها، وبيتا مؤقتا وبؤسا وارادة عنيدة...صوتا الجئا، فلسطينيا تشكل يف الشتات واملقاومة ليصريهوية القضية واجبدية االغنية، خارجا عن التزوير
الثقايف واملادي، وحمطما خمططات التوطني والتعويض ومشاريع النسيان وعوملة املكان...ليكون املخيم هو اخلندق...واالزقة ساحة االشتبــاك

وليكون مطلب العودة اىل الديار بوصلة البندقية واجتاه الدم...
ــرة          انها رسالة جيل، اىل جيل، قرية تنادي على اختها، وشهيدا يشد روح شهيد، ...وكل االمساء نعرفها جتري من املاضي اىل الذاك
املتاهبة...انه الوعي التارخيي، بشموليته االنسانية وتوهجه العاملي يعلن يف العاملني وللمفاوضني يف واشنطن باننا لن نسامح، ولن نغفر ولن نعرباىل
السالم فوق ركام اجسادنا ومنازلنا، ولن يكون املخيم هو اجلنة املوعودة كما يتصور اصحاب السحر االقتصادي والتنموي والتطبيعي يف تنفيذهم

لكابوس اهلزمية.
ان ليل املخيم يصرخ بقراه اليت دمرت، وذبح اهلها، باطفاله الذين كربوا يف املهاجر وماتوا يف طريق العودة اىل بيوتهم...وكل شئ هنا يفيض
ويتحرك، وكل فلسطيين الجئ ال زال يفتش على انسانيته املعذبة، حيمل نكبته وحجره وبندقيته ومفتاح بيته، يستعد يف كل حلظة للقاء الوطن يف

وحدة الروح واجلغرافيا والتاريخ على االرض وحتت السماء...
          ومع بدء مفاوضات الوضع النهائي يف قمة كامب ديفد بواشنطن ووقوفها وجها لوجه امام القضايا الساخنة واملصريية وعلى راسها قضية
شعبنا املركزية، قضية الالجئني الفلسطينيني ام القضايا وحمور الصراع العربي الصهيوني، انتصبت امامنا مرة اخرى الالءات االسرائيلية املعهودة
وشكلت امجاعا اسرائيليا حوهلا (القدس، املستوطنات، الالجئني، السيادة، املياه، احلدود) وكانها قضايا توراتية مقدسة ال ختضع لقانون املفاوضات
من قريب او بعيد...ويف ظل هذا املوقف االسرائيلي الواضح والصريح واملتعنت حتى العظم واملسلح مبيزان القوى احلايل املدعوم باالحنياز االمريكي
الفاضح...يف ظل كل ذلك فاننا يف خميمات اجلنوب حنذر من اخلضوع للضغوطات االمريكية واالمالءات االسرائيلية ومن يسري يف طريق احلل
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االسرائيلي االمريكي حتت شعار ما يسمى (الواقعية) فالتجنيس لن يلغي اهلوية، هوية االنتماء للشعب واالرض...وجواز السفر يف دول الشتات لن
تلغي شهادة امليالد واحلق يف ملكية ارض االباء واالجداد...فال مكان ملفاوض او مسؤول يتاجر بقضيتنا...ولن نسمح ان يسقط الوطن يف معادلة

التوازنات املرحلية والعاملية...
          ان حق شعبنا الفلسطيين يف العودة اىل الديار واملمتلكات حق ثابت واصيل وارث تتوارثه االجيال القادمة، وليس من حق احد اسقاطه

 كانون اول11) قرار حق العودة الصادر يف 194او القفز عنه، حق تؤكده وتعرتف به وتقره كافة قرارات الشرعية الدولية وعلى راسها القرار(
 وهو حق غري قابل للتصرف من اية جهة كانت، وان حق االنسان يف العيش يف وطنه ومغادرته والعودة اليه هي حقوق مطلقة ومالصقة1948

اليه حتى يف حاالت الطوارئ وحاالت االحتالل احلربي وقد تاصلت هذه احلقوق يف الشرعية العاملية حلقوق االنسان ويف كافة املواثيق واالتفاقيات
الدولية واالقليمية...

           حنن الالجئون نقول لقمة واشنطن بان املسافة نراها قريبة اىل بلداننا واىل حقنا الثابت، وحنن جيش لم ينكسر ولم تشطبه اهلزمية ولم
مترعلى احالمنا بساطري االسطورة الصهيونية واالثم التلمودي املسلح...نقاتل دفاعنا عن وجودنا االزيل على هذه االرض وعن حقنا يف ان يكون
لنا دولة ذات سيادة بال حمتلني و ال قهر ال استعباد، ومن حقنا ان نقف مع التاريخ لنحاكم جمرمي احلرب ونرفع الرتاب عن وجوه قرانا وزيتوننا
وامساء شهدائنا...فاملخيم مجرتنا املوقدة، لن يكون مؤبدا على حياتنا ومستقبلنا، فلنا امنياتنا واناشيدنا، تتحرك نطلقها االن حصارا على من ابتغى
ــم وساوم واعطى شرعية للجرمية والقتلة...فيا ايها املفاوضون ال تعودوا من كامب ديفد دون ضمان حق العودة لالجئني الفلسطينيني، فاملخي

يراقبكم وينتظر...وحذار من غضب الالجئني، فلنا املاضي واحلاضر واملستقبل ولنا يف ارضنا ما نعمل...
 للشهداء األكرم منا مجيعاً ووفائاًعهدا

ان نظل االوفياء حتى حتقيق الثالوث الفلسطيين املقدس
العودة ... تقرير املصري .. اقامة الدولة املستقلة بعاصمتها القدس

12/7/2000فعاليات ومؤسسات الالجئني يف اجلنوب  

.2000 / أيلول 16-15مسريات حق العودة 
ال سالم بدون العودة

 ستنطلق جمموعة فعاليات تتمثل مبا يلي:16/9/2000 ملذحبة صربا وشاتيال يوم السبت 18حبلول الذكرى أل 

- من الساعة الواحدة حتى الساعة الثانية ظهرا مراسالت متبادلة عرب اإلنرتنت بني أطفال خميمات الالجئني يف جنوبي الضفة وأطفال شاتيال وذلك
يف مركز إبداع يف خميم الدهيشة .

- معرض صور متنقل حول مذحبة صربا وشاتيال يقوم به أطفال املخيمات يف املواعيد واملواقع التالية:
 بعد الظهر يف الشارع الرئيسي القدس اخلليل مبحاذاة خميم الدهيشة.2-3) 1 
 بعد الظهر يف ساحة املهد يف مدينة بيت حلم.3-4) 2 
 بعد الظهر يف باب الزقاق.4-5) 3 

- انطالق مسرية العودة الساعة اخلامسة مساءا من صرح الشهداء يف خميم الدهيشة حتى خميم عايدة حيث يوضع حجر األساس لنصب تذكاري
لشهداء صربا وشاتيال وتقرأ جمموعة من الرسائل ألطفال صربا وشاتيال والبيان املركزي.

فعاليات ومؤسسات الالجئني
يف جنوبي الضفة
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. إضافة للمواضيع االجتماعية الحياتية الجارية )اليومية( في مخيمــات1948عيان على عملية الطرد والتهجير في عام 
الالجئين، أخبار سياسية، مقابالت مع سياسيين وناشطين، ممثلين في المجلسين التشريعي والوطني، ومــسؤولــين فــي
م.ت.ف. والسلطة الفلسطينية، مراكز الشباب االجتماعية، ومؤسسات الالجئين. وهذا البرنامج يصل إلى آالف المستمعين

معظمهم من الشباب في منطقتي القدس وبيت لحم.
: تم إعداد  هذا البرنامج بالتعاون مع مركز يافاراديو صوت فلسطين وسلسلة إذاعية عن قضية الالجئين الفلسطينيين= 

11.00 حلقة في أيام األحد الساعة 12الثقافي في مخيم بالطة- نابلس، والراديو الرسمي )صوت فلسطين(، وتم بثه في 
، وبمضمون مشابه للبرنامج السابق. بديل ساهم في تخطيط البرنامج وتقديم المعلومات2000 أيار/مايو31مساء، بدءا من 

الضرورية، وشارك في تغطية التكاليف التي أنفقها مركز يافا الثقافي، بالرغم من بث البرنامج في ساعة متأخرة، فأنه بدون
شك وصل لعشرات اآلالف من المستمعين في فلسطين، األردن، لبنان وسوريا وغيرها.

: تم إخراج البرنامج اعتمادا علىسلسلة حلقات تلفزيونية محلية بعنوان "رحلة عودة" إلى بيت نتيف، زكريا، بيت جبرين= 
، هذه الزيارة التي تم تنظيمها بالتعاون مع تلفزيون الرعاة )بيت48الزيارة التعليمية للقرى الثالث التي تم طرد سكانها عام 

) في إطار2000 أيار/مايو23-16لحم(، وقدم بديل المساندة وساعد في نفقات اإلنتاج، وتم بث البرنامج في سبع حلقات (
 من المشاهدين في مناطق القدس، بيت لحم، الخليل.15.000الفعاليات إلحياء ذكرى النكبة، وقد شاهد البرنامج أكثر من 

 من نشطاء الالجئين19  قام بديل بتنظيم دورتي تقوية للغة اإلنجليزية ل ب) تدريب نشطاء الالجئين:

6): شارك فيها 2000 ساعة معتمدة: شباط/فبراير- نيسان/إبريل 16دورة متقدمة لنشطاء من جنوب الضفة الغربية ( 
نشطاء، وقام بتدريسها د. عدنان شحادة (بوليتكنك الخليل- سكان مخيم العروب). وتم تدريب المشاركين على الفهم المتقدم
باللغة اإلنجليزية، القراءة، والكتابة، وكيفية عرض أوراق العمل، وقد قدم بديل النفقات للمدرب، ومواد التدريب (حيث تم اختيار

وثائق بديل وأفالم وثائقية، وتقديم المكان)، وأقترح بعض المشاركين كمتحدثين في ورشات عمل ومؤتمرات دولية.
 شارك2000 ساعة معتمدة/ لمدة ثلاثة أسابيع آب/أغسطس-أيلول/سبتمبر20دورة للمبتدئين لنشيطات في مخيم الأمعري ( 
 نشيطة): وقد قام بتدرسيها االستاذ رمضان شرقاوي (استاذ من سكان مخيم األمعري)، وقدم بديل نفقات للمدرب، ومواد13فيها 

التدريب. وتم تنظيم هذه الدورة بالتعاون مع اتحاد المراكز النسوية. وخدم قطاع المرأة الناشطة في المؤسسات المجتمعية في
داخل ومحيط مخيم األمعري. وتدربت المشاركات على أساسيات فهم النص باللغة اإلنجليزية، باستخدام نصوص عن قضية

الالجئين، وكيفية التعبير عن آرائهن حيال هذه القضية.

ج) دعم وتعزيز المجتمع المحلي ومبادرات الالجئين:

استنادا إلى توصيات لجنة أصدقاء بديل، قام بديل بتقديم تجهيزات مكتبية، متطوعين، مساندة "لوجستية"، مواد ودعم نقدي 
محدود، جنبا إلى جنب مع المساعدة في التخطيط والتعميم اإلعالمي، ألكثر من ثالثين مبادرة ومؤسسة محلية تخدم عدة آالف

. وعادة يتم اختيار1948من األصوات الناشطة في صفوف الالجئين في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وفلسطين المحتلة عام 
هذه المبادرات والمؤسسات بحسب قابليتها للمساهمة بنشاط في جهود منسقة ضاغطة للدفاع عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين،
ــدرات ــناء ق أو بسبب الحاجة الماسة لعدد من هذه المبادرات والمؤسسات للمساعدة لمرة واحدة في مشروع له أهمية في ب

المجتمع.

ــم2000واستمرارا لهذا التوجه، قرر بديل في منتصف عام    اعتماد مكتب تنسيق في منطقة شمال الضفة الغربية، وت
ــم استضافته من قبل مركز يافا الثقافي/ بالطة، وذلك بهدف تعزيز شبكة العمل المحلية على مستوى الضفة الغربية. وإليك

 في هذا المجال:2000تلخيصا للنشاطات والمساهمات التي قام بها بديل عام 

: الضغط الشعبي من أجل حقوق الالجئين:ًأوال
 ملف معلومات500، قدم بديل 2000 آيار/23= دعم المسيرات الشعبية واالستقبال العام لقداسة البابا في مخيم الدهيشة في 

حول قضية الالجئين (ملف حق العودة)، دعم "لوجستي" (مساندة) ودعم مالي تم تقديمه للجنة الخدمات الشعبية (وكانت
جزءا من لجنة االستقبال)
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= المشاركة في دعم الحملة العامة للتبرع ألطفال العراق والتي نظمت من قبل اتحاد مراكز الشباب االجتماعية، وقدم بديل
مساهمة مالية

= دعم مشاركة عضوه من مركز اإلرشاد النسوي/ بيت لحم في المؤتمر الدولي لحق العودة المنعقد في بوسطن (نيسان/
)، والمساعدة في إعداد ورقة العمل، ومساهمة في تكاليف السفر.2000إبريل

= النشاطات الجماهيرية إلحياء ذكرى النكبة:
 في شمال الغربية.52= "مسيرة العودة" في مخيم بالطة: مساندة لوجستية ودعم مالي للجنة المتابعة إلحياء ذكرى النكبة ال 

 للنكبة.52= ورشة مسرح وفنون الطفل: مساهمة مالية قدمت للجنة مخيم الجلزون إلحياء الذكرى ال 
ــور2000= معرض صور أطفال الالجئين: في جامعتي بير زيت والنجاح (آيار- حزيران  )، مساهمة بديل: تقديم ص

لمركز يافا الثقافي/ بالطة.
):2000= مذكرة حق العودة  للقيادة الفلسطينية (المجلس الوطني والمجلس التشريعي/حزيران

 مؤسسة فلسطينية، ومؤسسات الجئين، وأكثر من ألف شخصية وقعوا على مذكرة أعدتها لجنة المتابعة إلحياء60حوالي 
، وتم تقديمها للمجلــس194. وهذه المذكرة طالبت بموقف فلسطيني ثابت ومطلق على أساس قرار 52ذكرى النكبة أل 

الوطني والتشريعي، وللمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية من قبل وفد يمثل فعاليات الالجئين ومؤسسات فاعلة
في أوساطهم، (وقدم بديل مساندة لوجستية).

)،وقدم بديل2000= المسيرات الشعبية من أجل حق العودة خالل مفاوضات كامب ديفيد الفلسطينية- اإلسرائيلية (تموز/
المساعدة اللوجستية للمسيرات الشعبية، والمهرجانات،  العرائض والمواد المكتوبة، من أجل تأكيد مطلب الالجئين الفلسطينيين

 (أنظر أيضا االطار ادناه جانبا للتوضيح)194بتطبيق قرار 
): والتي تم تنسيقها من قبل2000= مسيرات "حق العودة"/ كإحياء للذكرى السنوية لمجزرة صبرا وشاتيال (أيلول/سبتمبر

ــة" شبكات العمل الدولية لحق العودة (واشنطن، لندن، لبنان، اإلردن، فلسطين التاريخية)، وقدم بديل المساندة "اللوجستي
ــرة والدعم المالي للمسيرات والمهرجانات التي نظمتها لجنة أصدقاء بديل في جنوب وشمال الضفة الغربية، ودفعت أج
جرافة لتسوية المكان الذي تم تخصيصه إلقامة نصب تذكاري لشهداء مجزرة صبرا وشاتيال في مخيم عايده (أنظر أيضا

االطار للتوضيح).

: بناء قدرات المجتمع ودعم المبادرات والمنظمات الشعبية:ًثانيا
= الجمعية القطرية للدفاع عن حقوق المهجرين في الداخل: مــسانــدة

لوجستية، ودعم مالي للنشاطات.
= مدرسة مخيم عايده: مساعدة مالية لصيانة وإصالح شبابيك المدرسة.

= مدرسة الدهيشة: مساعدة مالية من اجل تركيب إذاعة مدرسية.
= مركز شباب عايده: مساعدة مالية من أجل صيانة قاعة المركز.

= اللجنة المحلية للمعاقين/ الدهيشة: تقديم قرطاسية.
= مركز بيت جبرين الثقافي/ مخيم العزة: تقديم كتب لمكتبة اإلطفال،

.2000 حزيران 9دعم نقدي، اإلعالن عن حفلة االفتتاح الرسمي في 
= فريق"عد" الرياضي ، مخيمات الدهيشة، عايده، العزة: مساهمة فــي

شراء مالبس وأدوات رياضية للفريق.
= مركز النشاطات النسوية/ مخيم األمعري: مساهمة مالية لتطوير جوقة

الطفالت.
= نادي األسير الفلسطيني (تقديم الحليب للسجناء السياسيين المضربين

عن الطعام).
): مساعدة فــي1= المركز النسوي/ مخيم العين- نابلس (مخيم رقــم 

استضافة ورشة عمل (ضيافة) ثم تزويد هذه المخيمات بالباليز والقبعات
بعد طباعتها بشعارات حق العودة.

= مسرح الرواد- أطفال مخيم عايدة: تقديم هدايا عبارة عن حقائب سفر
للمشاركين من اإلطفال في جولة عروض في السويد والدانمارك.

إقتتاح مركز "حنضلة" الثقافي، مخيم العزة.
.2000بيت لحم. حزيران 



15

2000تقرير مركز بديل السنوي لعام 

أكرم (أستاذة القانون الدولي الخاص بالالجئين- جامعة بوسطن)
مداخالت قانونية جديدة، وعن إمكانيات العمل في المجال القانوني،
وقدم بديل خالل هذه الندوات كل ما يلزم من تحضيرات: دعوات،
إعالنات، ترجمة فورية، ضيافة، إضافة إلى التوثيق وتعميم أوراق
العمل ونتائج هذه النقاشات، وقد عقدت هذه الندوات في كل من:

 مشارك،22، 2000 آذار/مارس 24أ) مخيم قلنديا- القدس، 
ــات وبالشراكة مع اتحاد مراكز الشباب االجتماعية في مخيم

الالجئين.
،2000 حزيران/ يوليو  10ب) كلية الحقوق- جامعة القدس، 

 مشارك، وبالشراكة مع كلية الحقوق في جامعة القدس.70
 مشارك،30، 2000 حزيران/يوليو 18ج) مخيم العين- نابلس، 

وبالشراكة مع مركز يافا الثقافي، وفعاليات مخيم العين.

مساعدة وتسهيل عمل اللجنة البرلمانية البريطانية لتقصي خيار 
الالجئين الفلسطينيين: قام بديل بتوفير اإلمكانيات، لتنظيم عقد سلسلة
من اللقاءات بين اللجنة البريطانية ومؤسسات ومبادرات الالجئين
(مخيم عايدة- بيت لحم، مخيم بالطة- نابلس، وفي قطاع غزة( من

 أيلول، ومن خالل شركاء بديل )اللجنة العليا لحق العــودة-1-3
األردن، مجموعة عائدون- لبنان، مجموعة عائدون- سوريا( في

10-4كل من الدول المضيفة األردن، سوريا ولبنان، وذلك بتاريخ 
.2000أيلول 

وتتشكل اللجنة البرلمانية البريطانية من كل من: إرني روس-
برلماني من حزب العمل، نيك أوبين- برلماني من حزب المحافظين،
نيل غيرارد (عمل)، مينزيس كامبل (الحزب الــديمــوقراطــي-
الليبرالي)، إضافة إلى السكرتاريا المكونة من بريجيت جل- كرست،
ماريا هولد. وقامت هذه اللجنة بجمع األدلة حول خيارات الالجئين
المفضلة بخصوص الحل العادل لقضيتهم كأكبر عدد من الالجئين
وأقدم قضايا اللجوء في العالم، وستقدم اللجنة تقريرها للحكومات
األوروبية واالتحاد اإلوروبي، ولكل من حكومة إسرائيل ومنظمة
التحرير الفلسطينية، وذلك بهدف تذكير المجتمع الدولي بالمسؤولية

في إيجاد اآللية المناسبة لتنفيذ خيار الالجئين.

وقدم أكثر من مائة من ممثلي مؤسسات الالجئين، واألحزاب السياسية الفلسطينية في فلسطين، األردن، لبنان وسوريا.
ــة  ــطق 48ومن ضمنهم أعضاء المجلسين الوطني والتشريعي، وكذلك وفد من اللجنة الوطنية للدفاع عن المهجرين في من

(إسرائيل)، قدم كل هؤالء شهادات ومواقف أكدت أن خيار الالجئين المفضل والوحيد هو العودة إلى ديارهم التي شردوا منها
والموجودة داخل إسرائيل الحالية، وأجابوا على األسئلة التي طرحتها اللجنة البريطانية، وقد قدم بديل للجنة التسهيالت التنظيمية
ــة واإلدارية، وقدم الدعم والمساندة، من حيث التنسيق مع مؤسسات الالجئين ونشطائهم، في فلسطين والمنطقة، ونظم عملي

الترجمة الفورية.

، وتحت هذا2تنظيم سلسلة من الندوات تحت عنوان "حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وتحديات مرحلة ما بعد كامب ديفيد 
العنوان تم تنظيم هذه الندوات والتي شارك فيها د. سلمان ابو ستة في كل من مخيم بالطة- نابلس، مخيم قلنديا- القدس، مخيم

ــرات300/ايلول/سبتمبر(، وحضرها حوالي 4+3+2العروب- الخليل، في )  من نشطاء الالجئين، وقد نظمت هذه المحاض

ــة، ــدولي ورشة عمل في جامعة القدس حول الحماية ال
.2000حزيران

لجنة تقصي الحقائق البريطانية في جلسة االستماع حول
.2000خيار الالجئين، مركز شباب مخيم عايدة، أيلول 
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بالتعاون مع مراكز الشباب اإلجتماعية في مخيمات بالطة، قلنديا، العروب. وجرى النقاش خاللها حول تأثير مفاوضات كامب
 حول إستراتيجيات الدفاع عن الحقوق الفردية99) على حقوق الالجئين، ولمتابعة نقاشات العــام 2000 (في تموز 2ديفيد

لالجئين، ووفر بديل المساندة والضيافة خالل هذه المحاضرات.

 لاجئا من جميع650نظم بديل وبالتعاون مع شركائه في العمل رحلتين دراسيتين للاجئين فلسطينيين، وشارك بهما حوالي  
األجيال في فلسطين ولبنان:

= رحلة دراسية للقرى الفلسطينية المدمرة )بيت نتيف، زكريا، بيت جبرين في
وقد تم تنظيم هذه الزيارة في إطار فعاليات إحياء ذكرى النكبة،(: 14/5/2000

ــاة وبالتعاون مع أصدقاء بديل في جنوب الضفة الغربية، وتلفزيون الرعاة (قن
ــة،150محلية- بيت لحم). وشارك في هذه الرحلة   الجئا من مخيمات الدهيش

ــة عايده، العزة (بيت لحم)، وكان بين المشاركين شهود عيان على أحداث النكب
وعملية التهجير إضافة إلى جيل الشباب والرجال واإلطفال، ومن كال الجنسين،
من أبناء هذه القرى، وقد أتيحت الفرصة لكبار السن بزيارة مسقط رأسهم وإنعاش
ذاكرتهم ليقدموا شهاداتهم على النكبة للشباب واألطفال وعن تاريخ قراهم األصلية
ــل وبيوتهم وأراضيهم.. الخ، ويؤكدوا حنينهم الدائم للعودة لديارهم، وقد قام بدي
بالتنسيق والتنظيم، وتقديم مصاريف الرحلة: مواصالت، دعوات، تحديد مرشدين..
ــرب الخ. كما تمت دعوة وسائل اإلعالم، وتوجيه دعوات ألعضاء "كنيست" ع
ــل للمشاركة في الرحلة، وقد حظيت هذه الزيارة بتغطية إعالمية من قبل وسائ

اإلعالم محليا ودوليا (أنظر أدناه: المشاريع اإلعالمية).
): تم التخطيط لهذه الرحلة بعيد االنسحاب اإلسرائيلي من2000 أيار/مايو29 (رحلة إلى السياج الحدودي مع جنوب لبنان= 

جنوب لبنان، وهدفت إلى تمكين الالجئين الفلسطينيين في كل من فلسطين ولبنان من اللقاء على الحدود اللبنانية- الفلسطينية،
لتبادل اإلخبار، وإعادة العالقات االجتماعية وتمتين اإلتصاإلت، والتعبير عن مطالبهم في العودة إلى ديارهم. وقد تم تخطيط
هذه الرحلة بشكل مشترك بين كل من أصدقاء بديل في شمال وجنوب الضفة الغربية، ومجموعة عائدون- لبنان ومركز

 شاب وفتى وطفل من أجل المشاركة في هذا500الفتوة والشباب في مخيم شاتيال- بيروت. وقد توافد إلى الحدود حوالي 
اللقاء، وتبادل الهدايا، ومواد حملة الدفاع عن حقوق الالجئين.. الخ، أما قوات االحتالل العسكرية اإلسرائيلية فوضعــت

ــن الحواجز وأغلقت الطرقات لمنع الالجئين القادمين من الضفة الغربية م
ــن الوصول للسياج الحدودي عند بوابة فاطمة، فيما قام الشبان  في الجانبي
بتبادل التحيات بواسطة مكبرات الصوت  والتلويح باإلعالم وعبر الصياح،
ورغم أنهم لم يقتربوا من بعضهم فيزيائيا "جسديا"، إال أنهم تبادلوا مشاعرهم
وآمالهم رغما عن القوة العسكرية. ووفر بديل عملية التنظيم ومــصاريــف
ــة الرحلة (الحافالت) في الجانب الفلسطيني، كما وفر شركائنا من مجموع
عائدون في لبنان متطلباتهم على األرض اللبنانية، فيما قام تلفزيون الرعــاة
المحلي بتسجيل وقائعها، وبثها في جنوب الضفة الغربية وتعميمها، وقد وردت
تقارير عديدة عن هذه الرحلة لدى العديد من محطات اإلذاعة والتلفزة المحلية

والدولية وكذلك الصحافة المقروءة المحلية والدولية.

بديل مع شركاءه يدير ثلاث مشاريع إعلامية مع محطات إذاعية وتلفزيونية فلسطينية، يستمع إليها ويشاهدها ما يربوا على 
 شخص في كل من فلسطين، األردن، لبنان.20.000

ــدادهحلقة إذاعية أسبوعية حول قضايا الالجئين=  : وعنوان هذا البرنامج وحلقاته "ناطرين عودة"، ويقوم بتحريره وإع
 كجزء من سلسلة مكونة2000 شباط/25الزميل جمال فراج )صحفي متطوع وعضو في لجنة أصدقاء بديل(، وابتدأ بثه في 

، وتغطي هذه الحلقات اإلحداث والمناسبات17.30-16.30 في أيام األحد، 2000 حلقة من خالل راديو بيت لحم 16من 
الراهنة واإلخبار الحية )كمثال: ذكرى النكبة، الالجئون في لبنان، تقارير عن القرى الفلسطينية األصلية، مقابالت مع شهود

.2000رحلة دراسية إلى قرية "لفتا"، تموز 

زيارة الحدود اللبنانية للقاء الشركاء من مخيمات
.2000الالجئين في لبنان، تموز 
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ــران   إقرار وتبني2000وعلى أساس هذا االستنتاج المدروس والذي أبرزه تقريرنا نصف السنوي، فقد تم في حزي
اإلطار التالي لخطة بديل الثالثية:

تكامل قضايا المواطنة في القدس مع قضية حقوق اللاجئين تحت إطار حملة حقوق اللاجئين، (وهذا يعني عدم استمرار 
حملة بديل بشأن القدس كحملة منفصلة).

ــر  إنهاء تدريجي لوحدة المساعدة القانونية/ حقوق المواطنة الفلسطينية، وهذه العملية أنجزت مع نهاية أيلول/سبتمب
2000.
ــام   ، تم2000البدء في التحضيرات لتأسيس وحدة قانونية متخصصة في حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ومع نهاية ع

، وهذا ما تم بالفعل.1/1/2001االنتهاء من جميع التحضيرات الالزمة، واصبحت الوحدة جاهزة للعمل في 

):2000 انتفاضة األقصى وبرنامج الطوارئ (تشرين أول/أكتوبر- كانون أول/ديسمبر 3.3

مع االندالع المفاجئ لعنف وبطش االحتالل ضد الشعب
 وانطالق االنتفاضة الشعبية، وهي2000الفلسطيني في نهاية أيلول

ــا الوسيلة التي تدافع بها الجماهير الفلسطينية عن نفسها وحقوقه
ــات ــؤسس المشروعة، فأن مركز بديل -شأنه في ذلك كبقية الم
الفلسطينية على اختالفها- كان عليه االستجابة لمتطلبات الوضع
ــب الفلسطيني واالحتياجات الناشئة عن حالة المواجهة بين الشع
الفلسطيني وقوات االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه، وكان ال بد من
البحث عن إطار يتكامل به دور بديل وينسجم مع هذه االحتياجات
بحكم الواقع المفروض على الجميع، وقد تم وضع خطة عمل لهذا
الغرض بالتنسيق مع الشركاء المحليين (أصدقاء بديل، لجنة المتابعة
التي تأسست في مخيمات جنوب الضفة الغربية، وغيرها). ومن
خالل هذا البرنامج الطارئ ساعد بديل في تسهيل تقديم المساعدات
العاجلة وتسهيل برنامج التشغيل العاجل لقطاعات عمالية محتاجة

في مجتمع الالجئين.

وجنبا إلى جنب، ساهم بديل في الجهود الفلسطينية المبذولة على
المستوى الدولي المطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني،
وفي تعميم المعلومات والتقارير عن اإلحداث (االنتفاضية) وخلفياتها.

، فأن جزءا من مصادر بديل الزالت تستنفذ ضمن برنامج الطوارئ ونظرا ألهمية حق العودة2000ومع نهاية عام 
ضمن األجندة الوطنية الفلسطينية، وتأكيد اإلجماع الوطني الفلسطيني الذي عكسته االنتفاضة الفلسطينية المتمسك بحق العودة،
وانطالقا من حقيقة أن حق العودة لالجئين الفلسطينيين بات متداوال في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية والدولية، وفي أوساط الخبراء
ــرارات الدوليين والساسة، فان هذه الحقيقة تعني وتتطلب من الجميع حماية حق العودة والعمل على ضمانه وتنفيذه وفقا لق

الشرعية الدولية في إطار البحث عن حل عادل لهذا الصراع التاريخي.

وبهذا سيعود بديل (وفقا للتطورات) لممارسة برامجه اإلعتيادية، وذلك تأكيدا على أن الشعب الفلسطــينــي عامــة،
والالجئين الفلسطينيين بشكل خاص سينال االحترام ويمارس حقوقه الطبيعية، وأن التضحيات الجسام والمعاناة المتواصلة التي

يعانيها الشعب الفلسطيني لن تذهب أدراج الرياح.

أعضاء من مجلس إدارة ولجنة أصدقاء بديل يقدمون لغبطة بطريرك
 حول أوضاع الالجئين الفلسطينيين،ًالالتين "األب ميشيل الصباح" ملفا

فه القصف في مخيم عايدة وبلدة بيت جاال،ّه للدمار الذي خلّأثناء تفقد
.2000تشرين أول 
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الفصـل الثانـي:
الباب األول

وحدة حملة الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين

)2000الهدف الرئيسي: (لخطة بديل الثالثية ومشروع العمل لعام 

الهدف بعيد المدى: الوصول إلى وتنفيذ حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين، في إطار تسوية سلمية للصراع في الشرق
/ قرار حق194األوسط، وهذا الحل العادل يجب أن يكون وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية (خاصة قرار رقم 

العودة).

األهداف العملية:
حماية الهوية الوطنية الفلسطينية ومجابه تبهيتها وتهميشها خاصة في اوساط اللاجئين الفلسطينيين، ومواجهة التأثيرات 

ــاط السلبية الناتجة عن التهميش المتعمد للذاكرة الفردية والجماعية، وبما يحقق احترام الذات والوعي بالحقوق، في اوس
شعبنا.
ــن  تعزيز وحدة اللاجئين الفلسطينين، من مواجهة الشعور بالعزلة (الاغتراب) في دول الشتات، وتمكين اللاجئين م

تنظيم وتنسيق فعل موحد في فلسطين التاريخية وخارجها في دول الشتات.
تعزيز ودعم مبادرات اللاجئين، لأنها تمثل صوت اللاجئين وقضيتهم، وتساهم في حماية حقوقهم، وذلك في كافة أماكن 

، وأمام المجتمع الدولي48تواجدهم،  في فلسطين وعبر السلطة الوطنية و م.ت.ف، وأمام الحكومة اإلسرائيلية في منطقة 
أيضا.
التاكيد على دور الاونروا، واستمرارها في تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين، بصفتها الاعتبارية والقانونية كجزء من 

مسؤولية المجتمع الدولي عن قضية الالجئين الفلسطينيين.

. فعاليات المشروع والمنتفعين منه:1

: عملية تعزيز ورفع مستوى الوعي المجتمعي:1.1

لقد تم تخطيط وتنفيذ فعاليات بديل في هذا المجال من خالل مساعدة لجنة أصدقاء بديل، وهي جسم طوعي مكون من
 ناشطا في مؤسسات وطنية أهلية ومبادرات في مخيمات الالجئين في الضفة الغربية، وبالتعاون مع شركاء وأصدقاء40حوالي 

محليين ودوليين.

أ)النشاطات التعاونية واالرتقاء بالوعي:

قام بديل بتنظيم وتحضير سبعة لقاءات (ورشات عمل) للنقاش العام حول اللاجئين، كما ساهم في تنظيم سلسلة لقــاءات 
مفتوحة بين الجئين فلسطينيين واللجنة البرلمانية البريطانية لتقصي خيارات الالجئين الفلسطينيين. وشارك في هذه اللقاءات

( الجئ فلسطيني، بصورة رئيسية في فلسطين التاريخية، وفي األردن ولبنان وسوريا.1400)
 آذار/مارس11مهرجان حق العودة الذي نظمته اللجنة القطرية للدفاع عن حقوق المهجرين في الداخل (الــناصــرة - 
)، وفر مركز بديل، االتصاالت بمبادرات الالجئين ونشطائهم في الضفة الغربية، لبنان. كمــا وفرت الــمواصــالت2000

للمشاركين من جنوب الضفة الغربية واإلعالن عن الحدث وتعميمه على وسائل اإلعالم، كما تم توزيع منشورات بديل أثناء
المهرجان.
 من النشطاء120تنظيم ثلاث ورشات عمل حول الحماية الدولية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، وحضر هذه الورشات  

والمهتمين في المؤسسات الفلسطينية، قانونين وطالب قانون، وقدم بديل خالل هذه الورشات (الندوات) وبالتعاون مع سوزان
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2000تقرير مركز بديل السنوي لعام 

- كريج هنتر/ باحث مساعد (متطوع: كانون ثاني/يناير- حزيران/
).2000يوليو 

- فلورانس أيجنز/ مساعدة تطوير أرشيف الصور (متطوعة: كانون
).2000ثاني/يناير- شباط/فبراير 

).2000-جانيل روثنبرغ/ مساعدة بحث (متطوعة: حزيران/يوليو 
ــد - جيسيكا أوريانا، باميال، روجر بيركلي، فراس النشاش، أمج
ــة ــني ــلســطي وغادة البندك، مجدي خوري (طــالب مدارس ف

تطوعوا خالل العطلة الصيفية).
).2000- ماري، بيري أبراي/ مساعد بحث (متطوعة: صيف 

).2000- باسم عوض/ مساعد بحث (متطوع: صيف 
).2000- لمى هبل/ مساعدة بحث (متطوعة: كانون أول/ديسمبر 

وحدة الحملات: حقوق اللاجئين والقدس: 
- محمد جرادات/ منسق الحملة.

- أبراهيم ابو سرور/ مساعد منسق ميداني (تموز/يوليو، ثم من أيلول/سبتمبر حتى كانون أول/ديسمبر).
ــر - كاترين فان أيكهارت/ مساعدة بحث (الحملة اإلوروبية) (متطوعة، كانون ثاني/يناير وحتى تشرين اول/اكتوب

2000.(
).2000- أشرف الجوابرة/ نشاطات مجتمعية، (متطوع: آب/أغسطس حتى أيلول/سبتمبر 

).2000- شاهر البدوي/ مساعد ميداني شمالي الضفة الغربية، (تعاقد آذار/مارس حتى كانون اول/ديسمبر 
- لجنة أصدقاء بديل وأعضاء الجمعية العامة لبديل، (حوالي أربعين من النشطاء في المجتمع الفلسطيني المحلي).

):2000(استمرت حتى شهر تموز/يوليو وحدة المساعدة القانونية  
).2000- أنور أبو الفي/ محامي، (تعاقد: كانون ثاني- أيلول 

 المشاركة الجماهيرية (المجتمعية):2.5

إن جهود بديل من أجل ترسيخ العمل الطوعي لنشطاء في اإلوساط الشعبية، وخبراء على المستوى المحلي واإلقليمي،
والدولي ال ينبع فقط من عدم توفر التمويل الكافي، وإنما نابع أيضا من رؤية بديل على أنها مؤسسة تعتمد على العمق االجتماعي

من أجل تطوير الخيارات الشعبية والمبادرات المحلية بتنوعها.

وهكذا واصل مركز بديل تنفيذ برامجه، واستطاع تطبيق خططه اعتمادا على المساعدة الطوعية التي قام بها أعضاء
الجمعية العامة، ومجلس اإلدارة، ونمو شبكة من العالقات الدولية تضم خبراء دوليين وتهتم بقضايا لها عالقة بأوليات بحثية في

مجال القانون الدولي، وتطبيقاته فيما يخص حق العودة واستعادة الحقوق.

وكذلك وجود لجنة أصدقاء بديل التي تضم شبكة من العالقات غير الرسمية أو غير المنتظمة من النشطاء في صفوف الالجئين
، وواصلت العمل في مساعدة بديل في تخطيط وتنفيذ المشاريع1998في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تأسست في العام 

في أوساط الالجئين الفلسطينيين.

 رأى بديل ضرورة تعزيز هذه الشبكة، وقام بالتعاقد مع مساعد منسق ميداني لمنطقة شمال الضفة2000وفي أيار/مايو 
الغربية، والذي يقوم بعمله من خالل مركز يافا الثقافي في مخيم بالطة.

طالب مدارس فلسطينيين، تطوعوا للعمل خالل العطلة
.2000المدرسية الصيفية، أيار 
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. تقويم برنامج العمل وتطوره:3

 تتطلب1999) من خطة بديل ذات الثالث سنوات، وكانت األولويات التي تحددت في عام 2000يأتي العام الثاني (عام 
،2000التركيز على حملة حقوق الالجئين والمشاركة الشعبية، وهذه األولويات نفسها شكلت األسس المرجعية لنشاطات عام 

، فقد تم تبني وتطوير البرنامج الرئيس في النصف الثاني من العام.2000وعلى أساس نتائج التقييم نصف السنوي لعام 

 تطورات حملة حقوق الالجئين:3.1

، ولكن بصورة أفضل وأكثر في1999تماما مثلما حصل في عام 
، فأن مستوى العمل من الناحية الكمية والكيفية قد تزايد بصورة2000عام 

ملحوظة، سواء على مستوى إنتاج اإلبحاث والمعلومات، أو في مجال
الدفاع عن حقوق الالجئين، والضغط من اجل حمايتها. ومن نشاطــات

الحملة:
ففي النصف الأول من العام، استفاد بديل بدرجة كبيرة من الخبرة 

ــون- القانونية التي مدتها سوزان أكرم (األستاذ المشارك في كلية القان
جامعة بوسطن، أثناء تدريسها القانون في جامعة أبو ديس في صيف عام

)، وقد ساهمت مداخالتها في تطوير تحليل قانوني واستراتيجــي2000
ــر حول كيفية حماية حقوق الالجئين الفلسطينيين، والتي تكاد تكون غي
معروفة على نطاق واسع أو تم تجاهلها لفترة طويلة من الزمن. وكان لهذا
الجهد المهني المحترف دور كبير في إغناء النشاط البحثي لبديل وفــي

جهود االرتقاء بمستوى الوعي الوطني والشعبي لهذه الحقوق.
كان لإطلاق مبادرات عديدة "في الشرق الأوسط" وعلى مــستــوى 

العالم (أي في داخل الوطن وفي الشتات)، وزيادة وارتقاء مستوى التنسيق
والتشبيك اإللكتروني بين هذه المبادرات، تأثير مهم في خلق أجواء جديدة
لعمل بديل مما زاد الطلب على خدمات المؤسسة ودورها. ومنذ ربيــع

 أصبح مركز بديل ونشطائه وأصدقائه قادرين -وألول مرة- على2000
ــوى تنسيق وتنظيم فعاليات ونشاطات مع الشركاء الفاعلين على المست
المحلي والدولي، وهذا التطور الهام يعكس مدى التقدم والتأثير الذي بلغته

جهود الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين وحمايتها.

 تعزيز مرتكزات البرنامج وتكامله:3.2

ــن أدت التطورات على القضية الفلسطينية إلى زيادة وضغط متواصل على نشاطات بديل في مجال قضية الالجــئي
الفلسطينيين، وهذا دفعنا لتركيز جهودنا تدريجيا في مجال حملة حقوق الالجئين. وحتى منتصف العام، كان واضحا أن نتائج

 كانت سليمة فيما يخص اإلمكانات المحدودة التي ال تسمح باستثمار الكثير من الجهد والمصادر في وحدة1999تقييم العام 
المساعدة القانونية، خاصة فيما يتعلق بتأسيس حملة منفصلة تتخصص في الحقوق الوطنية وحق المواطنة في القدس وتعتمد
على المجتمع المحلي، فالجهود في هذا المجال لم تتقدم، وعلى ضوء كل الحصيلة المعلوماتية والتجربة العملية المتوفرة ومن
خالل مؤسسات أهلية أخرى عاملة في ذات المجال، ففي ضوء كل ذلك وحجم الجهود المطلوبة والتي تفوق إمكانيات بديل من
ناحية تأسيس وإدارة حملتين في ذات الوقت، خاصة وان وحدة المساعدة القانونية/ حقوق المواطنة والتي تشكل جزءا من حملة

، غير مرتبطة مباشرة بإطار العمل األساسي، وأن منظمات ومؤسسات أهلية أخرى يمكنها توفير نفس2000القدس في عام 
الخدمة في مجال المساعدة القانونية والتي تواجه صعوبات عديدة أصال خاصة في مرحلة "أوسلو".

.2000سلمان أبو ستة، ورشة عمل في مخيم عايدة، أيلول 
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. تنظيم وإدارة المؤسسة وبرامجها:2

، تمت إدارة المؤسسة ومتابعة تنفيذ برامجها وفق اآللية التالية:2000في عام 

 التركيبة اإلدارية:2.1

).2000 آذار/10 مجلس إدارة بديل (المنتخب من قبل الجمعية العامة في

رئيس مجلس الإدارة، سالم أبو هواش، (دورا-الخليل). 
نائب رئيس مجلس الإدارة، تيسير نصر الله، (مخيم بلاطة- نابلس)، مركز يافا الثقافي. 
امين سر المجلس، عدنان عجارمة، (مخيم عايدة- بيت لحم)، أتحاد مراكز الشباب الإجتماعية. 
أمين الصندوق، بسام أبو عكر، (مخيم عايدة- بيت لحم)، مركز شباب عايدة. 
.2000عضو، د. نايف جراد، مستشار سياسي، المجلس الوطني الفلسطيني، أستقال في حزيران  
عضو، فيصل سلامة، (مخيم طولكرم- طولكرم) لجان الخدمات الشعبية. 
عضو، أحمد أسعد، (مخيم الفارعة- نابلس)، مدير مكتب المؤسسات الوطنية (طوباس). 
عضو، عفيف غطاشة، (مخيم الفوار- الخليل)، اتحاد مراكز الشباب الاجتماعية. 
عضو، د. عدنان شحادة، (مخيم العروب- الخليل)، اتحاد مراكز الشباب الاجتماعية. 

لجنة الرقابة الداخلية:

راجح الطل، (الظاهرية- الخليل). رئيس 
سمير عطا عودة، (مخيم عايدة- بيت لحم)، مركز شباب عايدة. امين السر 
وصال السالم، (مخيم نور شمس- طولكرم)، مركز النشاطات النسوية، عضوة 

لجنة اإلدارة التنفيذية (لطاقم الموظفين):

وتتكون من المديرة، المساعدة المالية واإلدارية، ومنسقي الوحدات، وتجتمع أسبوعيا لتخطيط عملية تنفيذ البرامج ومتابعتها.

 برنامج بديل والوحدات اإلدارية (طريقة التنفيذ):2.2

 حسب التقسيم98،1999في النصف األول من العام تم تنفيذ خطط بديل من خالل وحدات البرامج التي تم تشكيلها في األعوام 
التالي:

أ) وحدة الحملة: مسؤولة عن متابعة وتنفيذ حملة حقوق الالجئين وحملة القدس.
ب) وحدة المساعدة القانونية وحقوق المواطنة: ويشرف عليها منسق وحدة الحملة، وهي المسؤولة عن تنفيذ برنامج

ــول  ــل2000المساعدة القانونية وما يتعلق بحقوق المواطنة (أقفلت في أيل ، وجرى العمل لتحويلها الى وحدة العم
القانوني).

ــة، ج) وحدة مصادر المعلومات واإلعالم: وهي المسؤولة عن إنتاج وتعميم المعلومات واألبحاث، األدوات القانوني
التوثيق واألرشفة.

وقادت مراجعة وتقويم عمل بديل في الستة أشهر األولى إلى اإلبقاء على هذه الوحدات، باستثناء تحويل وحدة المساعدة
 وستكون تحت مسؤولية2001القانونية الى وحدة قانونية مختصة بحقوق الالجئين والتي ابتدأت العمل فعال مع بداية 
منسق وحدة مصادر المعلومات واإلعالم حتى ينتهي تشكيلها وتثبيت عملها الوظيفي.

د) الوحدة اإلدارية والمالية: وهي المسؤولة عن التمويل واإلدارة المالية وإدارة العاملين التنفيذية وفقا لشروط وخطة
العمل التي يضعها مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية.

إجتماع الجمعية العامة األول لمركز بديل، وانتخاب
مجلس اإلدارة الجديد ولجنة الرقابة الداخلية. مركز

.2000شباب مخيم عايدة االجتماعي، آذار 
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 التـدريـب (تدريب العاملين والمتطوعين لتنمية قدراتهم):2.3

 لطاقم بديل الموظفين، والمتطوعين، وذلك ألقلمة ودمج أعضاء2000تم تنظيم ثالث ورشات عمل تدريبية في عام 
بديل وناشطيها مع فكرة الكفاءة المهنية، والتعامل مع المعلومات التي يتم تطويرها من قبل الوحدات المتخصصة (المصادر،

)، وورشة عمل حول2000الحملة)، وورشة عمل حول القانون الدولي لالجئين اعدتها وقدمتها بروفيسورة سوزان أكرم (شباط 
،2000) والتي أعدها وقادها تيري رامبل (منسق وحدة المصادر) في حزيران UNCCPلجنة التوفيق الدولية في فلسطين (

، وتجري المتابعة لعقد ورشة2000وورشة عمل حول الالجئين من البوسنة قادتها المتطوعة كاترين أكهارت في تشرين أول 
مشتركة لمجلس اإلدارة ولجنة اإلدارة التنفيذية في موضوع إدارة الدورة البرامجية (لبديل) مع شركائنا في أكسفام-التضامن،

والتي تم تأجيلها بسبب التزامات أخرى ألصدقائنا في أكسفام-التضامن/بلجيكا.

 فريق عمل بديل (الموظفون والمتطوعون):2.4

 ظل بديل غير قادر على ملء الشواغر الوظيفية الضرورية، مثلما كان في الماضي، وهذا بسبب قيود2000في عام 
الموازنة، وبقي العمل الطوعي ضروريا من أجل تطبيق ناجح لبرنامج بديل.

فبين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر، عمل بديل بفريق من سبعة موظفين وبتعاقد مع أثنين آخرين، وفي النصف
ــة الثاني من العام تقلص الطاقم أكثر من جراء قرار عدم تعيين باحث/محرر في وحدة المصادر، ورحيل المساعدة اإلداري
والمالية، ومن ثم تم استبدالها بالمساعدة اإلدارية وسكرتيرة البرنامج. وكذلك إنهاء التعاقد مع المحامي أنور أبو الفي في أيلول/
ــة سبتمبر على اثر إغالق وحدة المساعدة القانونية، وفي المقابل تم تعيين موظف جديد ليكون مساعدا ميدانيا في وحدة حمل

 بستة موظفين ومتعاقدين.2000الالجئين، وبهذا أختتم بديل العام 

 متطوعا منهم سبعة متطوعين من الخارج، بمساعدة فريق بديل، وعملوا مع بديل50، قام حوالي 2000وخالل العام 
لفترات زمنية مختلفة إستادا إلى حجم الطلب المحلي والدولي لخدمات بديل.

: (منسق للوحدة القانونية،2001 استكمال التعيينات لجميع الوظائف الضرورية لعام 2000وقد تقرر في نهاية العام 
باحث بالعربية "مساعد ومحرر"  في وحدة المصادر، سكرتيرة). وقد تم اإلعالن عن الوظائف وأجراء المقابالت وفقا لألصول

 بطاقم كامل ألول مرة. وإليكم2001، وبهذا يكون بديل قد دخل العام 2000القانونية وتم استكمالها في كانون أول/ ديسمبر 
:2000صورة العاملين والمتطوعين في عام 

الوحدة الإدارية: 
- أنجرد جرادرات جاسنر/ مديرة.

).2000- بثينة درويش/ مساعدة مالية-وإدارية (من كانون ثاني/يناير وحتى تشرين أول/أكتوبر 
- نجوى درويش/ مساعدة إدارة وسكرتاريا البرنامج (من كانون ثاني/يناير وحتى تشرين أول/أكتوبر) ثم مساعدة

).2000  إدارية ومالية (من تشرين ثاني/اكتوبر وحتى كانون أول/ديسمبر
.2000- لما األعرج / سكرتيرة متطوعة: كانون اول/ديسمبر 

وحدة مصادر المعلومات والإعلام: 
- تيري رامبل/ منسق الوحدة.

)، ثم تعاقد معه ألجراء مقابالت التأريخ2000- أحمد رضوان/ باحث ومحرر (من نيسان/إبريل وحتى آب/اغسطس
).2000الشفوي (من أيلول/سبتمبر وحتى كانون أول/ديسمبر 

- عطا الله سالم/ مسؤول األنتاج الفني والتقني.
).2000- أياد جرايسة/ مساعد في المجلة اإللكترونية (متطوع: كانون ثاني/يناير وحتى حزيران/يوليو 

).2000- عبلة درويش/ مساعدة مكتبية (متطوعة: آذار/مارس- تشرين ثاني/نوفمبر 
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، وتنظيم أنشطة وفعاليات شددت2000وضمن هذا السياق جرى أحياء الذكرى الثانية والخمسين للنكبة في أيار/مايو 
، كما تم تنظيم مسيرات حق العودة في أيلول/2000على حق العودة، وذلك أثناء انعقاد قمة كامب ديفيد في تموز/أغسطس 

سبتمبر والتي شملت الواليات المتحدة (واشنطن)، لندن، لبنان، األردن، سوريا وفلسطين االنتدابية.

وفي الثامن والعشرين من أيلول/ سبتمبر، قام شارون بزيارة استفزازية للمسجد األقصى المبارك، وذلك تجسيدا لمواقف
 آالف جندي وشرطي مرافق..الخ، وكانت هذه الزيارة هي عبارة3وسياسات"باراك" وبحراسة وتغطية إعالمية من قبل حوالي 

عن الشرارة التي فجرت االنتفاضة، ومنذ ذلك الوقت تقوم سلطات االحتالل وجيشه بممارسة كل وسائل البطش والــقمــع،
مستخدمة وسائل القتال وآالت الحرب من دبابات وطائرات حربية وصواريخ..الخ، ضد االنتفاضة الشعبية المعبرة عن رفض
الشعب الفلسطيني لالحتالل ومطالبتها بحقوقه المشروعة. وقد أوصلت الممارسات القمعية الوحشية اإلسرائيلية ضد االنتفاضة
العالقة الفلسطينية-اإلسرائيلية إلى أزمة عميقة باتت تهدد االستقرار واألمن في منطقة الشرق األوسط برمتها. ولحقت بالشعب

ــن  ــات15 شهيد وأكثر من 400الفلسطيني خسائر جسيمة في األرواح بلغت أكثر م  ألف جريح، وتدمير البيوت والممتلك
والمزارع، واستمرار الحصار العسكري واالقتصادي..الخ.

ورغم مطالبة الشعب الفلسطيني وقيادته لدول العالم ومجلس األمن والجمعية العامة بهيئاتها بضرورة التدخل لحماية
الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدراته في مواجهة آلة الحرب اإلسرائيلية وممارسات االحتالل، وأعمال التنكيل التي يمارسها
المستوطنون بحماية جيش االحتالل. إال أن المطالبة الفلسطينية بالحماية الدولية وكل مساعي األصدقاء أحبطت وباءت بالفشل

بسبب التعنت اإلسرائيلي ودعم اإلدارة األمريكية وبعض الحكومات األوروبية لسياسات االحتالل.

وفي الوقت الذي امتنعت فيه اإلدارة األمريكية وحلفاؤها من بين األوروبيين عن أي دور حضاري منسجم مع مبادئ
ــة ــني القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، فأنها ركزت جهودها على دعم حكومة إسرائيل والضغط على القيادة الفلسطي
والشعب الفلسطيني، في محاولة الحتواء االنتفاضة الشعبية الفلسطينية، ومنعها من التحول ألزمة على مستوى المنطقة بما يمكن

 تكاتفت الجهود لخدمة2001أن يهدد المصالح األمريكية، وفي شهري تشرين ثان/أكتوبر وكانون أول/وديسمبر وبداية عام 
المصالح السياسية الشخصية لكل من "كلينتون" و "باراك"، أكثر من تركيزها على البحث في أسباب الصراع وجذوره والبحث

عن حلول حقيقية تقود لسالم حقيقي.

، واصل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة العيش تحت الحصار العسكــري2000وحتى نهاية العام 
،1948واالقتصادي، باإلضافة إلى أعمال القمع والتنكيل والمالحقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة لعام 

بينما تتواصل سياسات االحتالل في مجال توسيع وتعزيز المستوطنات، األمر الذي ال يدع مجاال للشك أن حكومة إسرائيل ال
تسعى جديا نحو السالم، أو على األقل إلزالة بعض العقبات عن طريق السالم.

وفي أجواء هذه التطورات الهامة، فأن جماهير وقوى االنتفاضة الشعبية وجنبا إلى جنب مع القيادة الفلسطينية تطالب
 بما فيها القدس، وبحق العودة لالجئين حسب قرارات األمم المتحدة وفي1967بالسيادة الكاملة على حدود الرابع من حزيران 

. وهي ال تطالب بأكثر من تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.194مقدمتها قرار رقم 
ــل وهذا اإلجماع الفلسطيني الذي يضع العودة والدولة السيادية وعاصمتها القدس على رأس األجندة راسخ ومتواصل ويشك
األساس المتين لوحدة الشعب الفلسطيني، بغض النظر عن نوع الحكومة القادمة في إسرائيل، سواء شكلها "الليكودي شارون"
أو "المعراخي باراك". وهذا يؤكد على حقيقة عامة ال تقبل التأويل، وهي أن تحقيق سالم عادل بين إسرائيل والشعب الفلسطيني

 للعمل من أجل تطبيق مبادئًربما يحقق االستقرار في الشرق األوسط، فقط عندما يكون المجتمع الدولي واإلسرائيلي مستعدا
العدالة في القانون الدولي وتطبيق المعايير التي وضعها لنفسه وللعالم في فلسطين مثلما يجري العمل وفقها في أماكن أخرى من

العالم.
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. تطــور مركز بديـل (المؤسسة):1

،2000لقد مثل تشكيل الجمعية العامة وعقد اجتماعها األول في قاعة مركز شباب عايدة في العاشر من آذار/مارس 
مرحلة جديدة في تطور هيكلية المؤسسة ووضعها اإلداري والقانوني، فقد أصبحت بديل من الناحية القانونية، ذات شخصية
ــي اعتبارية مستقلة، تشكل الجمعية العامة أعلى سلطة فيها، وهي صاحبة القرار النهائي في مصيرها وفقا للقانون الفلسطين

ــي57الخاص بالهيئات والمؤسسات األهلية. وتتشكل الجمعية العامة لبديل من   عضوا يمثلون مستويات مختلفة ومتنوعة ف
المجتمع الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، وخاصة الالجئين، ويقود عمل بديل مجلس اإلدارة المنتخب من قبل الجمعية العامة

بطريقة ديموقراطية، ويتم مراقبة العمل وجودته من قبل لجنة رقابة داخلية خاصة، منتخبة ومسؤولة أمام الجمعية العامة.

ــل2000وبين شهري آذار/مارس وأيلول/سبتمبر عام   تم بذل جهود حثيثة ومكثفة من أجل تحقيق االنسجام والتكام
والتعاون البناء بين التشكيالت اإلدارية الجديدة، وتطوير أنظمة العمل والعالقات لتكون منسجمة مع القانون العــام وطابــع

المؤسسة وبرامجها.

ولهذا الغرض عقد مجلس اإلدارة وبمشاركة لجنة الرقابة أكثر من عشرة اجتماعات مع لجنة اإلدارة التنفيذية المكونة
من المديرة ومنسقي الوحدات..، وقد نتج عن هذه االجتماعات استكمال وضع مشروع النظام األساسي للمؤسسة الذي يراعي
تركيبتها الجديدة، ثم الدخول في نقاشات مشتركة حول البرامج والخطط وتقسيم العمل والصالحيات والواجبات..الخ، كيفية
وضع الخطة وكيفية تنفيذها، وقد تميزت هذه المرحلة بنقاشات معمقة ومسؤولة، وأحيانا حادة، لكنها أسفرت عن العديد من

.2001اإلنجازات أهمها تثبيت وضع المؤسسة ونظامها األساسي، وماليتها، وفي تحديد الخطوط الرئيسية لبرنامجها عام 

ومع بداية تشرين أول/اكتوبر الذي فرضت فيه قوات االحتالل حصارا عسكري على المدن والبلدات الفلسطينيــة،
وبالتالي انعدام الحركة بينها، تم تنسيق أعمال مجلس اإلدارة من قبل رئيس المجلس وبمساعدة أعضاء مجلس اإلدارة القاطنين
في بيت لحم، مما ساهم في استمرار متابعة المؤسسة وبرامجها وخططها، وفي ذات الوقت التكيف مع واقع الحصار اإلحتاللي.

 وهذه الشواغر هي: (سكرتيرة، باحث مساعد2001ومع نهاية العام تم ملء الشواغر الوظيفية الالزمة لتنفيذ خطة بديل لعام 
ومحرر"عربي" في وحدة المصادر، منسق وحدة العمل القانوني)، وكان مجلس اإلدارة قد عين قبل ذلك مساعد ميداني في وحدة

حملة الالجئين منذ بداية أيلول، العطاء دفعة لعمل بديل في الميدان.

 تم نقل مقر بديل الى موقع جديد، بالقرب من الموقع السابق، وذلك من أجل توفير2000وفي أواسط كانون أول/ديسمبر 
.2001المزيد من المكان الضروري لطاقم بديل وعملها في عام 

 دوالر أمريكي، وبعبارة262.000 بميزانية فعلية بلغت 2001أما بالنسبة للوضع المالي لبديل، فقد أستكمل بديل العام 
. وقد تم معالجة هذا العجز المالي من خالل2000 ألف دوالر من الموازنة التي أعدت للعام 50أخرى بميزانية أقل بحوالي 

 ، وعدم االستثمار في نشاطات ومشاريع ليست ذات أولية، وكذلك2000عدم إشغال جميع الوظائف التي كانت مقرة للعام 
توفيرات ناتجة عن تحويل وحدة المساعدة القانونية/ حقوق المواطنة إلى وحدة قانونية وكانت عملية التحضير لهذه األخيرة غير

مكلفة.

وفي ظل تزايد الوعي العام ألهمية حق عودة الالجئين الفلسطينيين في إطار أي حل عادل للقضية الفلسطينية، ولتسوية
الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي، فأننا نأمل أن نحصل على التمويل الكافي في المستقبل القريب، والذي يمكن بديل من العمل

بالطاقة المطلوبة.

الفصل اإلول:

2000تطور المؤسسة والبرنامج عام 
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تـقــديــم

ً، كما ويحتوي على تقييما2000يحتوي هذا التقرير على تلخيص لبرامج بديل وأهدافها واألنشطة المنفذة خالل عام 
 وما جرى عليها من تعديالت في إطار التقويم او بسبب العدوان2000 باألهداف المحددة بخطة العمل لعام ً قياساًمختصرا

.2000الصهيوني المتواصل على شعبنا الفلسطيني وتصعيده في نهاية أيلول 

وقد انعقدت الجمعية العامة الثانية لبديل في أجواء الحصار اإلسرائيلي الشامل على شعبنا وفي أجواء االنتفاضة الشعبية
) عضوا50) من (45الباسلة على حلقتين، األولى في بيت لحم (مقر بديل) والثانية في نابلس (مركز يافا وبالطة) وقد حضر (

 في حلقة مركز بالطة، وتم إبداءًومندوبين عن وزارة الداخلية ومؤسسات اهلية اخرى، وقد جرت نقاشات لهذا التقرير وخاصة
المالحظات وطرح األسئلة واالنتقادات في مختلف مجاالت العمل والقضايا المطروحة في التقريرين اإلداري والمالي، وعبر
ذلك عن روح عالية في المسؤولية والحرص الشديد على المؤسسة، برنامجها وضرورة استمرارها بأفضل صورة ممكنــة،
كتعبير ملموس عن عمق القناعات ورسوخها في ضرورة تنفيذ حق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وديارهم األصلية

 لمبادئ العدل واإلنصاف، القانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية وأولها القرار رقمًواستعادتهم لحقوقهم وتعويضهم وفقا
.1948 لعام 194

وقد تم إقرار التقريرين من قبل الجمعية مع المالحظات، كما وقدم أعضاء الجمعية العامة تصوراتهم واقتراحاتهم لخطط
ــات العمل المستقبلية، ويعكف مجلس اإلدارة مع طاقم الموظفين على تحويلها لخطة متكاملة مع وضع الية لتوفير المتطــلب
والتمويل الالزم لضمان تنفيذها. وكان من اهمها العمل من اجل تنويع مصادر التمويل، وايجاد طرق للتمويل الذاتي والعربي،
كما اكدت الجمعية العامة على ضرورة التعامل بمرونة في شروط العضوية مع الناشطات من النساء وذلك لتعزيز دور المراة
واالستفادة من جهودها، اضافة الى توسيع مجاالت العمل على المستوى الجغرافي (وسط الضفة الغربية وقطاع غزة). وقدم
أعضاء الجمعية توصيات عدة حول هيكلية التقرير وإزالة ما يبدو من تكرار هنا وهناك، ولقد التزمنا بكل ما يمكن تنفيذه في

هذه الصياغة النهائية وبما ال يمس الحقائق ونأمل أن نكون قد وفقنا في ذلك.

وال يفوتنا ونحن بصدد هذا التقرير أن نؤكد انه بدون الجهد والتفاعل الجماعي لجميع أعضاء الجمعية وأصدقاء بديل
وشركائه لم يكن تحقيق اإلنجازات المشار إليها في هذا التقرير. وهنا نكمن دور كل من ساهم من موقعه في هذه اإلنجازات مع

 ألجل التقدم اكثر نحو أهدافنا، نعمل بإرادة موحدة ومتكاملة معً ومطلوباً يبقى ضرورياًتأكيدنا أن كل جهد مهما كان صغيرا
إرادة شعبنا ومؤسساته الشعبية والرسمية. ويظل سعينا الدائم هو استنهاض الخيار الشعبي لتنفيذ حق العودة، وهذا يتطلب إعداد
متواصل، وبحث عن كل المصادر والطاقات الكامنة لخدمة اهدافنا في هذه المرحلة لتحويل حق العودة إلى قضية شعبية للرأي
ــال العام العالمي، ليس على أساس التعاطف اإلنساني مع الالجئين ومأساتهم فحسب، بل ليتخذ موقفا وفعال ملموسا في مج

المطالبة باحقاق حقوق الالجئين على ارضية العدالة والقانون.

وسنكون شاكرين لكل من يبدي الرأي، النصيحة والنقد، أو يقدم مساهمة في سبيل تعزيز العمل للدفاع عن حقــوق
الالجئين الفلسطينيين وحمايتها على طريق تحقيقها.

مــــع اصـدق التحيات
   سالم ابو هواش

رئيس مجلس اإلدارة
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مقــدمــة:

2000الوضع الفلسطيني وواقع العمل للعام 

 ارتفاع في منسوب ضغــط2000شهد الواقع السياسي- االجتماعي الفلسطيني في الشهور التسعة األولى من عــام 
االحتالل وغطرسته، األمر الذي كان ينذر بتفجر األوضاع جراء اإلحباط الذي انتاب الجماهير الفلسطينية، هذا اإلحباط الناتج
ــدة ــن رصد ع من استمرار احتالل األرض واإلنسان، وتكثيف الممارسات اإلحتاللية القمعية ضد الشعب الفلسطيني ويمك

ممارسات وتطورات على األرض شكلت بمجموعها مجمل الواقع الفلسطيني في مواجهة السياسات اإلسرائيلية:

ــومًأوال : استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية، عبر المزيد من مصادرة األراضي والتوسع االستيطاني المحم
ــن..، وباستكمال البنية التحتية للمستوطنات (طرق، كهرباء، هواتف.. الخ)، وذلك على حساب أراضي الفالحين الفلسطينيي
وهدفت هذه السياسة االستيطانية الى استمرار عزل القدس عن محيطها الفلسطيني وإغالقها أمام الفلسطينيين، بالقبضة الحديدية

إمعانا منها في سياسة التهويد والتدنيس للمدينة المقدسة.

: انهيار المفاوضات السورية- اإلسرائيلية، وفشل محاوالت الضغط األمريكي واإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني وقيادته،ًثانيا
أثناء قمة كامب ديفيد في تموز الماضي، األمر الذي دفع "باراك" إلى االنقالب على اتفاق "أوسلو" نفسه، والمماطلة ومن ثم
ــة رفض تطبيق االتفاقات االنتقالية الموقعة بين م.ت.ف وإسرائيل..، مرافقا ذلك سياسة فرض المزيد من القيود على حرك
المواطنين والبضائع وتشديد االجراءات على المعابر والتجارة الفلسطينية الخارجية وضرب أي فرصة لالستثمار والــنمــو
االقتصادي الفلسطيني.. تلك السياسات العدوانية، رمى من خاللها باراك وحكومته الى قلب الطاولة الستبدال الحل االنتقالي
بحل دائم، ال يتجاوز آفاق المرحلة الثالثة من إعادة االنتشار لقواته المحتلة، على طريق إعادة تجميل وجه االحتالل دون أي

حل جوهري يحقق للفلسطينيين حقوقهم التاريخية.

: جاء انسحاب قوات االحتالل اإلسرائيلي في أيار/ مايو الماضي من الغالبية العظمى من جنوب لبنان المحتل، ومن جانبًثالثا
واحد، وبشكل لم يسبق له مثيل بالنسبة لقوات االحتالل اإلسرائيلي، جاء هذا ليبرز بوضوح أن االحتالل ال يزول سوى تحت

تأثير مقاومة منظمة متواصلة.

ــنًرابعا ــواني : مع استمرار التعنت اإلسرائيلي والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني األساسية أو-على األقل- كما تحددها الق
واألعراف الدولية وكما تنص عليها قرارات األمم المتحدة، ظلت المواقف اإلسرائيلية التقليدية "متصلبة" على طاولة المفاوضات،
ــدل تلك المواقف المدعومة من اإلدارة األمريكية وبعض الحكومات اإلوروبية، والتي ال يجمعها جامع بمبادئ الحرية والع
والقانون والشرعية الدولية؟؟! وهذا الدعم األعمى السبب األول واألخير في فشل جهود التسوية السياسية، والتسبب في فقدان
األمل في تحقيق تسوية سياسية تاريخية، انتظرها الشعب الفلسطيني، لتعيد له حقوقه المغتصبة. وهذا يوضح بما يكفي ودون

د إلنهاء الصراع في المنطقة، وإقامة سالم دائم قائم علىّاي شك، أن إسرائيل غير جاهزة بعد لتسوية سياسية تاريخية، تمه
العدل، وتحقيق الحقوق األساس للشعب العربي الفلسطيني.

ــة وفي جو اإلحباط وفقدان األمل والثقة بالمسيرة التفاوضية، كان للنموذج اللبناني أثرا إيجابيا في تعزيز الثقة بأهمي
المقاومة الشعبية وتأثيرها، ولذلك تعمق الشعور الفلسطيني بوجود ضرورة ملحة لحشد القوى السياسية واالجتماعية من اجل
حماية الحقوق األساسية للشعب الفلسطيني والدفاع عنها ضد كل من ينكرها أو ينتهكها، خاصة حق الالجئين الفلسطينيين في
العودة إلى ديارهم، وهذا بدوره أدى إلى تفاعل جماهيري واسع، عبر عن نفسه بقيام شبكة من المبادرات واألنشطة الشعبية
الفلسطينية المبنية على جهود مجتمعية محلية في أماكن تواجد الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، إذ حققت نجاحا لدرجة

) والشتات في ذات المناسبات وبذات الشعار، مما عكس1967 و1948تنسيق نشاطات موحدة على مستوى فلسطين بشقيها (
وحدة قضية الالجئين ووحدة الشعب الفلسطيني بأسره.
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. تم انتخاب مجلس اإلدارة الحالي للمركز ولجنة الرقابة الداخلية من قبل الجمعية العامة1998تأسس مركز بديل في كانون ثاني 
.2000/آذار/10 في جلستها األولى التي انعقدت بتاريخ

اعضاء الجمعية العامة لبديل:

ابراهيم ابو سرور (مخيم عايدة / بيت لحم) احمد اسعد (مخيم الفارعة/ نابلس) احمد محيسن (مخيم الدهيشة / بيت لحم) اشرف
ابو خيران مخيم العروب/ الخليل) انجرد جرادات جاسنر (سعير/الخليل) انور أ. حمام (مخيم بالطة / نابلس) انور ابو الفي
(القدس) اياد جرايسة بيت ساحور) بثينة درويش (بيت جاال) بسام ابو عكر (مخيم عايدة /بيت لحم) بسام نعيم حوامدة (مخيم
نورشمس/ نابلس) بالل الشخشير نابلس) تيري رمبل (بيت لحم) تيسير نصرالله (مخيم بالطة / نابلس) جمال شاتي الهندي
(مخيم جنين/جنين) جمال فراج (مخيم الدهيشة / بيت لحم) حسام خضر مخيم بالطة / نابلس) حسن البرميل (مخيم عايدة / بيت
لحم) خليل العزة (مخيم العزة / بيت لحم) راجح الطل (الظاهرية /الخليل) رفعة ابو الريش (مخيم االمعري / رام الله) سالم ابو
هواش (دورا/ الخليل) سحر فرنسيس (القدس) سمير عطا عودة (مخيم عايدة / بيت لحم) شاهر البدوي (مخيم بالطة / نابلس)
عائد جعايصة (مخيم الفارعة / نابلس) د. عبد الفتاح ابو سرور (مخيم عايدة / بيت لحم) د. عدنان شحادة (مخيم العروب /
الخليل) عدنان عبد المالك (مخيم نورشمس / نابلس)عدنان عجارمة (مخيم عايدة/ بيت لحم)عطاالله سالم (مخيم الدهيشة / بيت
لحم) عفيف غطاشة (مخيم الفوار / الخليل) عماد شاويش (مخيم الفارعة / نابلس)عيسى الربضي (القدس) عيسى قراقع (مخيم
عايدة / بيت لحم) غسان خضر (مخيم بالطة / نابلس) فايز عرفات (مخيم بالطة / نابلس) فيصل سالمة (مخيم طولكرم /
طولكرم) كمال القيسي (مخيم العزة / بيت لحم) محمد اللحام (مخيم الدهيشة / بيت لحم) محمد جرادات (سعير/الخليل) محمد
فضيالت (مخيم عسكر / نابلس) مصطفى شهاب (مخيم نور شمس / نابلس) ناجي عودة (مخيم الدهيشة / بيت لحم) د. نايف
جراد (طولكرم) نجوى درويش (بيت جاال) وجيه عطاالله (مخيم قلنديا/ القدس) وصال السالم (مخيم نور شمس / نابلس) وليد

القواسمة (القدس)  وليد جعاريم (مخيم بالطة / نابلس)

أعضاء مجلس اإلدارة المنتخبين هم:

سالم أبو هواش (دورا-الخليل)، رئيس مجلس الإدارة. 
تيسير نصر الله (مخيم بلاطة-نابلس)، نائب رئيس مجلس الإدارة. 
عدنان عجارمة (مخيم عايدة-بيت لحم)، أمين السر 
بسام أبو عكر (مخيم عايدة-بيت لحم)، أمين الصندوق. 
فيصل سلامة (مخيم طولكرم-طولكرم)، عضو. 
أحمد أسعد (مخيم الفارعة-نابلس)، عضو. 
عفيف غطاشة (مخيم الفوار-الخليل)، عضو 
د. عدنان شحادة (مخيم العروب-الخليل)، عضو 
د. نايف جرار 

أعضاء لجنة الرقابة الداخلية المنتخبين وهم: 

راجح الطل (الظاهرية-الخليل). رئيس اللجنة 
سمير عودة(مخيم عايدة-بيت لحم)، امين السر 
وصال السالم (مخيم نور شمس-نابلس)، عضوة 

لجنة اإلدارة التنفيذية:

انجريد جرادات جاسنر (مديرة). 
نجوى درويش (مساعد أداري ومالي). 
محمد جرادات (منسق وحدة حملة اللاجئين). 
تيري رمبل (منسق وحدة مصادر المعلومات والإعلام). 
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4تقديـــم

20005مقدمة: الوضع الفلسطيني وواقع العمل للعام 

الفصل اإلول: تطور المؤسسة والبرنامج.

7- تطور مركز بديل (المؤسسة).1

8- تنظيم وإدارة المؤسسة وبرامجها.2

11- تقييم برنامج العمل وتطـوره.3

: وحدات العمل في مؤسسة بديل.2000الفصل الثاني: تقارير العمل لعام 

13الباب األول:  حملة الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين.

32الباب الثاني:   حملة الدفاع عن حقوق المواطنة الفلسطينية في القدس.

35الباب الثالث:  مشروع المصادر والمعلومات للدفاع عن حقوق المواطنة والالجئين الفلسطينيين.

41الباب الرابع:  المشروع القانوني لدعم حقوق الالجئين الفلسطينيين
).2000      (مرحلة التأسيس تموز- كانون أول 

2000.43مـلـحـق:  رزنامة النشاطات الرئيسية لبديل وشركائه لعام 

45الفصل الثالث: التقرير المالي.

-  مقدمة وتعليمات.1

-  تقرير شركة تدقيق الحسابات.2

قائـمــة المـحـتــويــات
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بديـــل

التقرير السنوي اإلداري والمالي

من مجلس إدارة بديلمصدق 
2001في كانون ثاني 

من الجمعية العامة لمركز بديل مصدق 
2001في أيار 

2000للعام 

/ المركز الفلسطينيبـديــل 
لمصادر حقوق المواطنة والالجئين

970-02-274-7346، بيت لحم، فلسطين. تلفاكس: 728ص.ب: 
www.badil.org؛ صفحة إلكترونية: info@badil.orgبريد إلكتروني: 


