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٢٠٠٤تقريـر بديل الداري والمالي للعام 
(2٠٠٥آذار )مصـادق عليه من قبل مجلس إدارة بديل 

ل ـلطة1٩٩8المركـز الفلسـطيني لمصـادر حقوق المواطنـة واللجئيـن فـي كانون الثانـي مـن العام /تأسـس بدـي ، وتـم ترخيصـه وتسـجيله لدى الس
ويعمـل مركـز بديـل وفـق سـياسة عامـة يرسـمها مجلسـه الداري المنتخـب. الوطنيـة الفلسـطينية بموجـب قانون المنظمات الهليـة الفلسـطيني

.2٠٠4أيلول  24ديمقراطيًا، حيث تم انتخاب المجلس ولجنة الرقابة الحاليتين في اجتماع الجمعية العامة للمركز التي انعقدت بتاريخ 

يعتمد مركز بديل توّجها يستند إلى الحقوق فيما يتعّلق بقضية اللجئين الفلسطينيين، كما ويشّجع هذا التوّجه من خلل دعم البحث في كل جوانب
حقوق اللجئين الفلسطينيين واستعادة أملكهـم وفق نصوص القانون الدولي وقرارات المـم المتحدة ذات العلقـة، ومن خلل المناصـرة وحشـد

 .التأييد والمشاركة الشعبية
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٢٠٠٤-٢٠٠٢السياسي في الفترة -المناخ الجتماعي

.بوقوع العديــد مــن الحداث المصــيرية بعيدة المــد فــي فلســطين 2٠٠4-2٠٠2تميزت الفترة بيــن أعوام 
وكانـت الهداف السـتراتيجية السـرائيلية كمـا هـو الحال بالنســبة للفلسـطينيين، قـد تحولت ممـا يسـمى بـــ

، الى مواجهة مباشرة رمت(عملية أوسلو)عن طريق الوصول الى تسوية عبر التفاوض " التكّيف المقنن"
فإعادة الغزو العســكري لمناطــق خضعــت. الى الخضاع باســتعمال الوســائل العســكرية والقوة الســياسية

للســلطة الفلســطينية، والدمار الواســع للبنيــة التحتيــة الخاصــة والوطنيــة، وإعادة وضــع الســاس للحتلل
ونتيجة لذلك. العسكري المباشر، وبناء جدار الفصل العنصري، كانت هذه الحداث أبرز معالم تلك الحقبة

ـلطة، بعيـد ي صـراع مـن أجـل البقاء السـياسي والمادي مصـحوبا بتحديات انتقال الس انغمـس الفلسـطينيون ـف
.2٠٠4وفاة الرئيس عرفات في تشرين الثاني من عام 

س ـقاطات وتداعيات وصـفها كـبير مسـتشاري رئـي ه إس ة هذه الفترة واجـه الشعـب الفلسـطيني وقيادـت ي نهاـي ـف
 هذه الرزمة التي تسمى الدولة الفلسطينية بأكملها، معلقد تم اجتثاث": الوزراء السـرائيلي على هذا النحو

ب على ذلك، ـا يترـت ر معلوم كـل م ة وبمباركـة. عـن جدول أعماله الى أجـل غـي كان كـل ذلك بإشراف وموافـق
 خطةإن(. مجلسي النواب والشيوخ المريكيينأي )رئاسية أمريكية ومصادقة مجلسي الكونغرس والِسنات 

لتحنيط" الفورمالدهايد"فك الرتباط أحادية الجانب من قطاع غزة، توفر القدر الكافي من المواد الكيماوية 
ة ـمع الفلسـطينيين ة سـياسة مشترـك ة عملـي ة تحول دون تأسـيس الدولة الفلسـطينية. أـي د تلك العملـي ـا تتجّم فعندم

1".وبالتالي دون أي بحث لقضايا اللجئين والحدود والقدس

ــة للعوام  ــل الثلثي ــل بدي ــة عم ــاسية لخط ــق الخطوط الس ــا لتداعيات2٠٠4-2٠٠2ووف ــت توقعاتن ، كان
فالمؤشرات السياسية اللحقة أظهرت. لتطورات السياسية أقل مأساوية مما حصل على أرض الواقع فعلا

التــي" الســلمية"بيــن القانون الدولي والجهود " الطلق"أن الســلوك المفضــل لدى الطراف الخرى، هــو 
ة سـلم وبحـل عادل ي باتفاقـي ة أوسـلو لن تؤدي الى مفاوضات تنتـه تقودهـا الوليات المتحدة، مؤكدًة أن عملـي

وكما توقعنا فقد غّيرت إسرائيل أهدافها. وشامل لقضية اللجئين الفلسطينيين في العودة واستعادة الممتلكات
كامــب ديفيــد)الفلســطينية -الســتراتيجية تجاه الشعــب الفلســطيني فــي أعقاب فشــل قمــة الســلم الســرائيلية

، وتمخّض عـن ذلك إعادة فرض الحكـم العسـكري المباشـر على أراضـي الحكـم الذاتـي الفلسـطيني(2٠٠٠
.سابقًا

عـن)حيـث كيّف مركـز بديـل عمله فـي أوسـاط اللجئيـن، لتوفيـر معونات ذات مغزى ، 2٠٠2وفـي العام 
طريــق تقديــم المعونــة الطارئة لمؤســسات المجتمــع المحلي، الذي يشكــل جزءًا مــن وحدة حملة اللجئيــن،

، بالضافة الى جهود التحشيد والتوعية باتجاه حل دائم(وكذلك عن طريق مشاريع اجتماعية طارئة خاصة
لقـد تطلب الدمار المادي والغلقات وعزل الفلسـطينيين فـي الراضـي المحتلة. مبنـي على أسـاس الحقوق

ة ة ـفي بيئة صـعبة للغاـي ع كفاءة المنظمات الشعبـي .كٌل ـفي منطقتـه، جهدًا منتظمًا ـفي مجال بناء الشبكات ورـف
ة للعوام  ـا الثلثـي ة العظمـى، 2٠٠4-2٠٠2ومـع ذلك لم تأخـذ خطـة عملن ـاباتها أن الطراف الدولـي ي حس ـف

ظ ه. وخاصـًة الوليات المتحدة، سـتستجيب للسـتراتيجية السـرائيلية الجديدة دون أي تحّف ونتيجـة لعدم قدرـت
2٠٠1الهجوم على مركز التجارة العالمي في أيلول )على التنبؤ بالحداث المتسارعة على الساحة الدولية، 

ة على العراق ل(أدى إلى الحرب المريكـي ، وآثار ذلك على مجمـل القضيـة الفلسـطينية، افترض مركـز  بدـي
ــن الحترام للقانون الدولي واللتزامات ــى م ــا ســتسترشد بالحــد الدن ــي منطقتن ــة ف ــة الدولي أن إدارة الزم

ة قيادات المجتـمع المدـني الفلسـطيني، بناء على تلك الفتراضات،. السـياسية السـابقة ل كاـف ز مثله مـث قام مرـك
ة ر الحماـي ة قادرة على توفـي ز أسـاسًا على حشـد المناصـرة، وبذل الجهود لحداث اسـتجابة دولـي ل بالتركـي بدـي

ة مـن خلل جـو يتسـم ب. السـاسية للشعـب الفلسـطيني ي أصـبحت هـي( سـياسة القطـب الواحـد)النفرادـي الـت
الشائعة، ولم نتوقع هذا القدر من السهولة التي فّرطت بها الدول الغربية بالمعايير والشرعية الدولية، التي

.تتضمن الحقوق الساسية الفلسطينية

لقــد عجزت المــم المتحدة، وكذلك الدول منفردة، عــن التدخــل الفعال لنهاء الحتلل العســكري للراضـي
أصــبح الحجــم الهائل للجراءات الســرائيلية يشكــل 2٠٠4وبحلول عام . 1٩٦7الفلســطينية المحتلة عام 

ولمواجهة هذه التحديات سارعت منظمات المجتمع المدني. تهديدا لمكانية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة
الفلسطينية ومن بينها مركز بديل، من وتيرة التنسيق مع منظمات المجتمع المدني في أرجاء العالم، لطلق
ـا، وحصـارها اقتصـاديًا، مـن أجـل الضغـط ة واسـعة لمقاطعـة إسـرائيل وسـحب السـتثمارات منه حملة شعبـي

ـــا أمام القانون الدولي ـــرائيل والحكومات المؤثرة الخرى للوفاء الجّدي بالتزاماته ـــن هذه. على إس تتضم
ـا السـتعمارية والعنصـرية، كأسـاس للصـراع ز بطبيعته ي تتمـي ة بالسـياسة السـرائيلية الـت الحملة، حملة توعـي
ج يقوم على ه عـن حلول دائمـة، منـه ج لمنـهج يقوم على أسـاس الحقوق ـفي بحـث ن ـفي المنطقـة، والتروـي المزـم

.2٠٠4تشرين أول  7دوف فايسنغلس في مقابلة له مع صحيفة هأرتس بتاريخ  1

جدار: الصورة على اليمي
الفصل العنصري بالقرب من

.ميم عايدة، بيت لم
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ي ن ـف ـاسية، مـن ضمنهـا حقوق الشعـب الفلسـطيني وبشكـل خاص اللجئـي أسـاس احترام حقوق النسـان الس
ــة إلى . فلســطين والمنفــى صــانعي الســياسةوقــد توجهــت كــل هذه الجهود مــن مجموعات الضغــط الدولي

.ب السلطةوأصحا

ت ـفي الفترة  ي وقـع ي الحداث المأسـاوية الـت ل، فلم تأـت ن الفلسـطينيين ومركـز بدـي -2٠٠2أمـا بالنسـبة للجئـي
الفلسطينيين في كيفية" شك"انطلقا من . بالدمار فقط ولكنها تضمنت أيضا بعض الفرص الجديدة 2٠٠4

معالجـة قضيتهـم أثناء المفاوضات السـياسية النفـة، واصـل اللجئون الفلسـطينيون فـي فلسـطين والمنفـى،
ــانية ــياسية والنس ــة الس ــة وشبكات العلقات والحملت على مدى الزم بالحفاظ على المنظمات الجتماعي

أصــبحت قضيــة اللجئيــن الفلســطينيين تحتــل رأس ســّلم أولويات الجماهيــر 2٠٠4وبحلول عام . الحاليــة
هنالك إجماع على أن حـق العودة الى الديار والممتلكات والتعويـض عـن الضرار الشخصـيةف. الفلسـطينية

فالجماع. والماديـة، هـي حقوق أسـاسية يجــب أل يتـم التنازل عنهـا مــن قبــل أي قيادة فلســطينية مسـتقبلية
الفلسـطيني يسـتمد قوتـه مـن القانون الدولي، وممارسـات الدول الخرى لحـل قضايـا اللجئيـن فـي مناطـق

والمتعلق بجدار الفصـل 2٠٠4أخرى مـن العالم، وكذلك قرار محكمـة العدل الدوليـة الصـادر فـي حزيران 
ه اسـرائيل ة أوسـلو، قد سـاهمت ـفي. العنصـري الذي تبنـي فالجهود المبذولة لسـتخلص العـبر ـمن فشـل عملـي

، وحقوق اللجئين1٩48زيادة الهتمام بقضية اللجئين الفلسطينيين والنكبة الفلسطينية التي حلت في سنة 
أيضا أصبحت وسائل العلم العربية 2٠٠4وبحلول . المشتتين في كافة أرجاء العالم، وكذلك في إسرائيل

والسـرائيلية والغربيـة تبحـث قضيـة اللجئيـن الفلسـطينيين أكثـر ممـا مضـى، وفيمـا يبحـث ناشطـو السـلم
وحقوق النسان من كافة أرجاء العالم عن معلومات، شرعت منظمات شعبية يهودية إسرائيلية بالتعلم عن

ن ة الفلسـطينية وحقوق اللجئـي ـه يلعـب دورًا بارزًا. النكـب ر مـن المهمات، حـيث أن ه الكثـي ل فلدـي ز بدـي أمـا مرـك
.  في هذا الطار

٨







(تقييــم داخلــي) برنــامج بديـــل. 1

ل على أسـاس خطـة عمـل صـُممت لنجاز ثلث أهداف أسـاسية ة( 1: عمـل مركـز بدـي نتقوـي  عضـد اللجئـي
تعزيز دور( 2. الفلسطينيين، وذلك لكي يشاركوا بفعالية في البحث عن حل دائم قائم على الحقوق لقضيتهم

بناء وتعزيز الوعي بحقوق( 3. القانون الدولي في حماية اللجئين الفلسطينيين وإيجاد الحل الدائم لمشكلتهم
ع المدـني، وصـانعي السـياسات ـا ـفي أوسـاط المجتـم ن الفلسـطينيين والعـمل على العتراف به ـم. اللجئـي د ت وـق

ق ثلث وحدات متخصصة أساسية ل عن طرـي ن هي وحدة حملة الدفاع عنتنفيذ برناـمج بدـي  حقوق اللجئـي
.الفلسطينيين، وحدة المصادر والمعلومات والوحدة القانونية

وتقييـم مدى إنجازه لهدافـه، 2٠٠4-2٠٠2وفيمـا يلي تقييمًا ملخصـًا لتنفيـذ برامـج مركـز بديـل فـي أعوام 
ن خلل مركـز ن، نشطوا ـم ن ودوليـي ن وإقليميـي ل شركاء محليـي م الدائم مـن قـب د الذاـتي والتقيـي على أسـاس النـق

. بديل وشبكة أصدقاءه والئتلف الفلسطيني لحق العودة

تكمن قوة مركز بديل في بنيته وبرنامجه الذي يجمع بنجاح بين العمل المبني على :مواطن قوة مركز بديل
ة ـاط الدولـي ي الوس ي ـف ـناد القانوـن ي، والس ن، والبحـث المهـن ل. أسـاس نشاط مجتمـع اللجئـي ى قدرة بدـي وتبـق

على إنتاج البحاث عاليــة الجودة والمعلومات المؤكدة، انجازًا إضافيًا، المــر الذي فتــح المجال أمام فرص
جديدة لقامــة شبكات العلقات، والتأييــد فــي الوســاط المهنيــة التــي لم يســبق لهــا أن تعرضــت الى قضيــة

. اللجئين الفلسطينيين

والبرنامـج المبنـي على أسـاس الحقوق ناتجـة بشكـل أسـاسي مـن التحديـــات التـي تواجـه بيئة مركـز بديـل
ـلو ة أوس ة بعـد انهيار عملـي ةكمـا ظـل . الزمـة السـياسية والنسـانية المتنامـي د الحـل العادل والدائم لقضـي تأيـي

اللجئيــن الفلســطينيين مهددًا بإفراغــه مــن معناه، تحــت وطأة جــو يضطــر فيــه اللجئون الفلســطينيون الى
ة ر ـفي حلول سـياسية مبنـي ـا ترـفض أطراف الصـراع السـاسية بإصـرار التفكـي ن أجـل البقاء، بينم الصـراع ـم

.على أساس القانون الدولي

لتوفيـر 2٠٠2وتتضمـن إقامـة مشاريـع طوارئ مجتمعيـة خاصـة بمركـز بديـل ابتدءًا مـن عام : الحلـــول
مساعدات ذات قيمة للمجتمعات المحلية الشريكة، وتمكينهم من المحافظة على مستوى انخراطهم في الجهد

ويقوم مجلس إدارة مركــز بديــل بتطــبيق. الدفاعــي طويــل المــد، مــن أجــل حقوق اللجئيــن الفلســطينيين
(.أنظر تقييم إدارة بديل)المشروعات الطارئة بشكل منفصل عن برنامج المركز النتظامي، 

النجــازات الساسيــة( أ

تفعيل أوساط اللجئين ومشاركتهم . 1

تمــت إعادة بناء شبكــة علقات المجتمعات المحليــة للجئيـــن بعــد تقطيــع أوصــالها نتيجــة إعادة الحتلل
فقد تطور مستوى التنسيق بين المبادرات المحلية الخاصة بحـق العودة، بينما. العسكري للضفة الغربية

ــحق العودة بدور منسـق الشبكـة العالميـة التـي تحافـظ على التنسـيـق والنشاط يقوم الئتلف الفلسـطيني ل
. المشترك بين منظمات مجتمع اللجئين الفلسطينييـن في فلسطين التاريخيـة والمنافي

نظام اتصــال لســلكي بيــن: تتضمــن نشاطات مركــز بديــل التــي ســاهمت فــي إحداث هذا التطور مــا يلي
مبادرات ضيقـة النطاق لدعـم مجتمعات اللجئيـن ماليًا منظمات مجتمـع اللجئيـن فـي فلسـطين التاريخيـة، 

ةومنهـا )وعينيًا  ة والتعليمـي ـة، والنشاطات الثقافـي ة وحملت التوعي ـم انجاز مشروع(. احياء ذكرى النكـب ـد ت لق
ــة 2٠٠4-2٠٠3رفــع مســتوى الكفاءة والمأســسة لعام  ــن فــي إســرائيل،لجمعي  الدفاع عــن حقوق المهجري

.للئتلف الفلسطيني لحق العودة 2٠٠٠وتنظيم لقاءًا سنويًا ابتداءًا من سنة 

اصبح الخطاب الجماهيري الفلسطيني لمجتمع اللجئين ونشاطاته تعكس بشكل متزايد رؤية 2٠٠4بحلول 
ــد على القانون الدولي ــن ملتزم 2٠٠4فبحلول . تعتم ــألة اللجئي ــطيني المتعلق بمس ــبح الخطاب الفلس اص

سواء)لقد نفذت العشرات من ورشات العمل . بالقانون الدولي ويتبوأ قائمة أولويات برنامج عمل الجمهور
في مخيمات اللجئين في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وفي  داخل الخط( بمشاركة خبراء دوليين أو بدونها

تطوير وسائل حماية"، و"القانون الدولي الخاص باللجئين" وكذلك في لبنان تحت عناوين مثل ،الخضر
ن وتعويضهـم فـي البوسـنة والهرسـك"، و"اللجئيـن مشاركـة"، و"دروس مسـتقاة مـن تجارب عودة اللجئـي
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وســـائل لتفعيـــل دور"، و"حقوق اللجئيـــن فـــي المشروعات الســـياسية الحاليـــة"، و"مجتمعات اللجئيـــن
ثلث زيارات لتقصــي الحقائق مــن قبــل وفود لجئيــن فلســطينيينكمــا تــم تنظيــم . "المنظمات المجتمعيــة

لستخلص العبر من تجارب عودة اللجئين وتعويضهم واستعادة أراضيهم وممتلكاتهم في كل من البوسنة
لقد تم تحقيق تواصل منظمات المجتمع(. 2٠٠4)وقـبرص  (2٠٠3)، جنـوب أفريقيا (2٠٠2)والهـرسك 

ومشروع بديل 2٠٠4المدني الفلسطينية عبر الحدود، من خلل سلسلة من ورشات العمل الستشارية لعام 
(.أدناه 3أنظر البند رقم )العلمي 

تدعيم مبادئ حقوق النسان التي تنطبق على وضعية اللجئين الفلسطينيين. ٢

ل تكوـين ز بدـي ن المتخصـصين، اسـتطاع مرـك ـات بـي ه ـفي مجال البحاث وبناء شبكات العلقـ نتيجـة لنشاطاـت
ــائم على الحقوق لحـل قضيـة اللجئيـن ــات شراكـة وتعاون دائمـة فـي مجال الترويـج لمنهـج ق شبكـة علقـ

. الفلسطينـيين

فقــد لقــت أبحاث بديــل اهتمامًا واســعًا لمســتواها المتقدم، المــر الذي ســّهل المشاركــة فــي العشرات مــن
إلى شبكـة مركـز بديـل( خـبيرًا محليًا ودوليًا 7٠)فقـد انضـم أكثـر مـن . المؤتمرات وحلقات البحـث الدوليـة

للدعم القانوني وساهموا في حشد التأييد للحل القائم على الحقوق لقضية اللجئين الفلسطينيين بين الوساط
لقــد ســاهم كتاب المســح الســنوي الشامــل للجئيــن والمهجريــن. الكاديميــة والمنظمات الدوليــة والســياسية

 ساهم الكتّيبكما. في تقديم أبحاث المركز ومعلوماته بصيغة شاملة ومهنية( 2٠٠3-2٠٠2)الفلسطينيين 
ن الفلسـطينيين سـنة  ة اللجئـي ل حول حماـي ل ، 2٠٠4الذي نشره بدـي ى خـبراء مركـز بدـي -2٠٠3وكذلك ملتـق

2٠٠4( ا على التوالي  ف والقاهرة وحيـف ت وجنـي ي غيـن ي تطويـر التواصـل( حلقات البحـث التـي أقيمـت ـف ـف
.وبناء شبكات العلقات مع الوساط الكاديمية والمختصين في مجال حقوق النسان

ل للدعم القانوني في تطوير الجماعات الضاغطة والليات والدوات ذات العلقة ساهمت شبكة مركز بدـي
. بحماية اللجئين، وإيجاد الحلول الدائمة لقضايـا اللجئين الفلسطينيين

على حق اللجئين 2٠٠3أكدت لجنة المم المتحدة الخاصة بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية لعام 
أبدت مخاوفهــا مــن التأثيــر التمييزي لتركيــز إســرائيل المبالغ فيــه على الطابــع والفلســطينيين فــي العودة،

"الونروا"اليهودي للدولة، وكذلك ســاهم الحوار الدائم مــع وكالة غوث وتشغيــل اللجئيـــن الفلســطينيين 
ة ن الفلسـطينيين على ضوء اتفاقـي ة اللجئـي ح مكاـن ن ـفي توضـي ـا لشؤون اللجئـي ة المـم المتحدة العلي ومفوضـي

ن لسـنة  نأنظـر)، 1٩٥1اللجئـي ا لشؤون اللجئـي ة المـم المتحدة العلـي  على سـبيل المثال، ملحظات مفوضـي
وكذلك مبادرة كل المنظمتين الجديدة بتطوير والمساهمة في حماية اللجئين الفلسطينيين سنة( 2٠٠2لسنة 

2٠٠4.

حملة بديل لنشر الوعي والعتراف بحقوق اللجئين الفلسطينيين. ٣

ــي ــتوى المحلي والقليم ــي على المس ــل متنام ــه بشك ــل على نشــر معلومات ــز  بدي ــد تطورت قدرة مرك لق
ــن الفلســطينيين تتصــدر قائمــة أولويات الجمهور ٢٠٠٤فبحلول عام . والدولي ــة اللجئي أصــبحت قضي

ـا، وكذلك المـر الفلسـطيني ولم يعـد تجاهلهـا مـن قبـل وسـائل العلم السـرائيلية والعربيـة والدوليـة ممكن
. أصبح للمركز قنوات مهمة ليصال هذه القضية إلى صّناع القرار

ة 2٠٠3فمنـذ سـنة  ر المحلـي ل بتنفيـذ مبادرات إعلميـة تهدف إلى تواصـل أوسـع مـع الجماهـي قام مركـز بدـي
وكذلك صـحيفة" معـا"والقليميـة مثـل حملت ذكرى النكبـة التلفزيونيـة المنسـقة مـع شبكـة التلفزة المحليـة 

حيث تصدر مع صحيفتي( الف نسخة ٥٠يوزع منها )التي تصدر باللغة العربية كل شهرين " حق العودة"
الصادرة في حيفا كما يعمل مركز بديل على توزيعها في مناطق" التحاد"الصادرة من رام ال و" اليام"

قوائم العناويـن)لقـد تطور توزيعهـا على المسـتوى الدولي مـن خلل وسـائل دعائيـة أفضـل . الشتات أيضـا
ة ة اللكترونـي ي والتسـجيل الدولي ( البريدـي ــل اللكتروـن ــع بدي لمنشورات( ISSN ،ISBN)إعادة تصـميم موق

ــل ــة على أســاس الحقوق لبحــث مســألة، 2٠٠4بحلول عام . بدي ــة المبني ــد العتراف بجدارة المنهجي تزاي
حيـث اعتمـد العديـد. اللجئيـن الفلسـطينيين ممـا أدى إلى تزايـد عدد البحاث ومبادرات الدفاع ذات العلقـة

منهـا على مركـز بديـل باعتباره مرجعًا اسـتشاريًا ومصـدرًا للمعلومـة، وفـي هذا الطار نشرت العديـد مـن
.الصحف ووسائل العلم السرائيلية تقارير وأخبار عن اللجئين الفلسطينيين والنكبة

لقـد تـم تحقيـق بعـض الخطوات المبدئيـة تجاه إشراك المجتمـع اليهودي الســرائيلي فـي حوار بناء حول
. النكبة الفلسطينية والتهجير المتواصل والحل القائم على الحقوق لقضايا اللجئين الفلسطينيين

ــنة  ــي أيلول س ــت ف ــي انطلق ــطينية الت ــة الفلس ــل الجمهور 2٠٠٠أدت النتفاض ــن قب ــد م الى اهتمام متزاي
المر الذي وفر فرصًا جديدة لفعاليات مركز بديل. السرائيلي بالسباب الساسية للصراع التاريخي الدائم

ة حـمل عنوان  ن الفلسـطينيين باللغـة العبرـي ي حول اللجئـي ل المعلوماـت ز بدـي ع ملف مرـك ن بينهـا توزـي حـق"ـم
ومعهـد إميـل تومـا للدراسـات" زخروت-تذكرن"بالتعاون مـع منظمـة  2٠٠4-2٠٠3بيـن أعوام " العودة ١2



ة وزيادة نسـبة السرائيلية والفلسطينية، المر الذي ساهم في إعلم السرائيليين كما ساهم في نشـر المعرـف
وقد ادى مؤتمر حيفا الول بعنوان حق العودة لعام. الوعي في أوساط الجمهور السرائيلي بقضية اللجئين

.إلى نتائج متواضعة ولكن مشجعة 2٠٠4

الثغـــرات( ب

ن الفلسـطينيين وحقوقهـم مسـتثناة ة اللجئـي ى قضـي بالرغـم مـن النجازات والجهود المبذولة ـفي هذه الفترة تبـق
ـــي العالمـــي مضلًل بشأن مـــن جهود الســـلم الخاصـــة بالشرق الوســـط، وكذلك ل يزال المجتمـــع المدن
المعلومات والســباب الرئيســية لهذا الصــراع المزمــن، والحلول الملئمــة له، خاصــة فيمــا يتعلق بقضيــة

وبالرغـم مـن أنـه يمكـن إرجاع أسـباب ذلك بشكـل أسـاسي الى الهتمامات والولويات السـياسية. اللجئيـن
:الخاصة بالطراف السياسية ذات النفوذ، إل أن بعض أسباب ذلك مرتبط بشكل مباشر ببعض الثغرات

ل يمتلك اللجئون القدر الكافي من الطاقة للمزيد من المشاركة الفعالة في مجال الدفاع عن حقوقهم،: أوًل
ن أجل انجازهـا ب. والتجـمع ـم ل محدد إلى التدرـي ل المبذولة في الماضـي والـتي رـمت بشـك لم تـكن جهود بدـي

.ورفع الكفاءات، لم تكن منتظمة ولم تكن شاملة بما فيه الكفاية

ــن التقدم :ثانيًا ــم م ــال المعلومات بالرغ ــي مجال العلم وإيص ــض الهداف ف ــل إنجاز بع لم يزل على بدي
الكبير المنجز في الفترة السابقة وبشكل خاص بسبب النقص في المصادر المالية والبشرية وتركيز مركز

وبالرغم من أن ذلك كان مبررا، إل أنه أتى على حساب. بديل في الماضي على البحاث وإنتاج المعلومات
.المهنية في مجال إيصال المعلومات ونشرها وترويجها من خلل جهود تبذل في مجال العلقات العامة

إقتراحــات للتطويــر( ج

ل الثلثية للعوام  على علج نقاط ضعف برنامج بديل التي تم ٢٠٠7-٢٠٠5لقد صممت خطة عمل بدـي
ي الماضـي ن وتوسـيع نطاق. تشخيصـها ـف ع كفاءة مجتمعات اللجئـي د احتلت الجهود المنتظمـة باتجاه رـف وـق

يوفر مركز بديل منها نسخة من هذه. )نشر المعلومات، المحور الساسي لبرنامج عمل مركز بديل الجديد
(.الخطة حسب الطلب

ن الفلسـطينيين) سـيجري تقييمًا خارجيًا لجزء مـن برنامـج بديـل بمسـاعدة( حملة الدفاع عـن حقوق اللجئـي
DanChurch aid  وقد يؤدي ذلك إلى توصيات مفيدة لتطوير برامج يمكن تبنيها مستقبليًا 2٠٠٥في العام.

(التقييم الداخلي والتقييم الخارجي)إدارة بديــل . ٢

ــه، وكذلك المديــر ــة على عمله، ومجلس إدارت ــة العموميــة لمركــز بديــل، ولجنــة الرقاب ــد تحملت الجمعي لق
ن أعوام  ل بـي ه وإشراف وإدارة مؤسـسة بدـي ل، مسـؤوليات توجـي م بدـي ة لطاـق ة التنفيذـي .2٠٠4-2٠٠2واللجـن

وفيما يلي تقييمًا داخليًا لداء إدارة بديل، مدعوما باستنتاجات التقييم الخارجي لدارة بديل الدارية والمالية
.2٠٠4التي نفذت سنة 

تكمن قوة بديل في حقيقة أنها نجحت في إثبات قدرتها على البقاء والتطور والنمو :مواطن قوة مركز بديل
ر الملئمـة ل مـن ضمان المـن المالي. المؤسـساتي، بالرغـم مـن الظروف المحيطـة غـي ت إدارة بدـي د تمكـن فـق

ــي تميزت بوجود الحتلل العســكري،  ــة الت ــه الداري خلل أيام الزم ــع)الســاسي والتوجي الغلق ومن
، وانعدام الوضوح السـياسي، فقـد تميـز طاقـم عمـل بديـل صـغير(التجول واعتقال نشطاء مـن مركـز بديـل

.الحجم باللتزام، والروح المهنية العالية، فحافظ على استقراره وإنتاجيته على مر السنوات السبع الماضية

الجمعيـة العامـة ومجلس)لقـد جمـد الحتلل السـرائيلي نشاطات هيئات مركـز بديـل المنتخبـة : التحديات
على طول فترة. بشكـل خاص، عـن طريـق الحـد مـن حركتهـا والعتقال والحجـز( الدارة ولجنـة الرقابـة

الحتلل، فقلما تمكن أعضاء بديل القاطنين في شمال الضفة الغربية من المشاركة في اجتماعات بديل التي
ما زال ثلثة من أعضاء الجمعية العمومية لمركز بديل قيد 2٠٠4وبحلول نهاية عام . عقدت في بيت لحم
.العتقال العسكري

إعطاء بديـل الفرصـة لنتخاب هيئات قادرة على الحتفاظ بفعاليتهـا بالرغـم مـن البيئة المحيطـة: الحلـــول
بمساعدة لجنة توجيه 2٠٠4-2٠٠3فقد تم التغلب على الشلل المبدئي لهيئات بديل المنتخبة عامي . القاسية

ة، الذيـن يسـكنون فـي جنوب الضفـة الغربيـة، مصـغرة، مؤلفـة مـن أعضاء مجلس إدارة بديـل ولجنـة الرقاـب
ونتيجـة لجهـد جماعـي هائل، انعقـد. وكذلك بواسـطة التصـالت اللسـلكية مـع أعضاء المجلس الخريــن

.كما يقتضي القانون المحلي، ونظام بديل الداخلي 2٠٠4اجتماع الجمعية العامة لسنة 

ــل ــز بدي ــو وتطور مرك ــاعدت على نم ــا وس ــساتي على فاعليته ــت القدرة على اتخاذ القرار المؤس ــد بقي وق
١٣:مؤسساتيًا



النجازات الساسية( أ

لقد ساهمت الشفافية المؤسساتية المصاحبة بأداء عالي النوعية، في بناء الثقة بين الشركاء، وساهمت
. في إنشاء علقات شراكة جديدة، بين شركاء ومانحين محليين وعالميين

يحظى مركز بديل باحترام واسع من قبل شركائه في فلسطين والمنافي، وخاصة من قبل الخبراء الدوليين
ي برنامـج عمـل ة والدائمـة، ـف ن أسـهموا بإضافاتهـم الطوعـي ونشطاء مجتمعات اللجئيـن الفلسـطينيين، والذـي

-1٩٩٩ألف دولر فـي أعوام  2٥1,٠٠٠)تطور دخـل بديـل عـن طريـق الهبات مـن مـا معدله وقـد . بديـل
ـــا معدله ( 2٠٠1 ـــي  418,٠٥٥)إلى م ـــا بلغ ، في(2٠٠3-2٠٠2دولر ف ـــي عام 44٠,148)م دولر ف
قد تضاعفت تقريبا قيمة الهبات الممنوحة من قبل متبرعين دوليين، كما تجاوزت الدخل المحددو(. 2٠٠4

.2٠٠4-2٠٠2في خطة عمل 

فـي ٢٠٠٤-٢٠٠٢لقـد اتخـذ قرار تطبيــق خطـة طموحـة طويلة المـد، للتطويـــر المؤسـساتي فـي سـنة 
.الوقت المناسب

ل ـفي سـنة   ز بدـي ت لحـم 2٠٠3قرر مرـك ر مقرا له ـفي بـي ي سـنة . شراء وتطوـي ل، 2٠٠4وـف ل بشـك م بدـي قّي
ــة للعوام  ــل جديدة ثلثي ــي، وطور خطــة عم ــن جهدا مركزا 2٠٠7-2٠٠٥جماعــي الداء التنظيم تتضم

(. أدناهأنظر. )يهدف إلى تطوير إداري ومالي

ل سـنة ذ مشروع الطوارئ السـتثنائي المجتمعي الول الخاص ببدـي ل قيادة تنفـي تبوأ أعضاء مجلس إدارة بدـي
ه بنجاح 2٠٠2-2٠٠3 ة. وأتمـت ل مؤقـت ذ المشروع المجتمعـي الطارئ لعادة البناء وخلق فرص عـم ـم تنفـي ت

ة خاصـة أقيمـت لهذا الغرض ة إدارـي ل لجـن ه مـن قـب ن، والشراف علـي ي مخيمات اللجئـي ذ ودعـمو. ـف ـم تنفـي ت
2٠٠3،2-2٠٠2البلجيكيـة والحكومـة البلجيكيـة سـنة  المشروع بنجاح بمسـاعدة منظمـة أوكسـفام للتضامـن

ن لمشروعيـن يهدفان لمواصـلة ذلك البرنامـج الطارئ إلى منظمـة أوكسـفام للتضامـن ـليم اقتراحـي م تس وقـد ـت
.2٠٠4ومنظمة إيكو التابعة للتحاد الوروبي في العام 

: تم تجهيز وتطويـر مقر ومكاتب مركز بديل بوقت أسرع مما كان مخططا له

ويتضمن المقر الجديد غرفة اجتماعات واسعة ومكتبة 2٠٠4فقد انتقلت مكاتب بديل إلى مقره الجديد عام 
تــم شراء أجهزة ومعداتكمــا . ومخزن وغرفــة للرشيــف، ممــا ســاهم فــي تحســين قدرات بديــل المهنيــة

أي)أما اللتزامات المالية المستقبلية . 2٠٠٥الحاسوب بهدف رفع المستوى التكنولوجي للمؤسسة في العام 
.فهي أقل مما كان متوقعًا ومخططًا له في الصل( الديون المتبقية عليه

 الثغـــرات( ب

قاد الحســاس بضرورة تطويــر أهداف برنامــج بديــل، إلى وضــع انحدرت فيــه الشؤون، 2٠٠3لغايــة عام 
ة ة ثانوـي ـد أدت نتيجـة. الدارية والتخطـيط طوـيل المد للمحافظـة على بقاء المؤسـسة وتطويرهـا إلى مكاـن وق

ذلك الى النقص في المصادر البشرية، ومصادر التمويل طويلة المد وعدم التوازن بين التمويل المركزي
ي دون ل على نـفس الكادر الوظيـف ة ـفي العـم ل العباء الضافـي ع، المـر الذي أّدى إلى تحمـي ل المشارـي وتموـي

.تعزيز لطاقم العمل

إقتــراحات للتطويــر( ج

، قام مركـز بديـل بتقديـر منظـم للحاجـــات الداريـة متوسـطة المـد كمـا تـم انجاز التقييـم٢٠٠٤فـي عام 
3:الخارجي بمساعدة فريق من الستشارييـن المحليين وأدى ذلك إلى الستنتاجات التالية

يحتاج نظام بديلو. يتطلب عمل مركز بديل خطة منظمة لجلب وتدريب كادر وظيفي وقيادة تنفيذية جديدة
ذ بعـض المهمات ث يوجـد تداخـل ـفي العمـل على تنفـي ـه، حـي ع مسـتوى فعاليت ط المالي. المالي الى رـف فالتخطـي

ــتوى ــي لمس ــف للرق ــر وتكيي ــة الى تطوي ــا بحاج ــل، كله ــع التموي ــاليب جم ــر وكذلك أس ــة والتقاري والرقاب
تتطلب إدارة مركز بديل معرفة مهنية في مجال  التخطيط المالي. الحتياجات الناشئة عن تطور المؤسسة

ة ط المالي والمحاسـبة، أـتى. والمحاسـبة العامـة، ومعالجـة العمليات المالـي فالخـبرة المتوفرة ـفي مجال التخطـي
. ويمكن لموظفي بديل الستفادة من التدريب المنهجي. كنتيجة للتعّلم بالتجربة والخطأ

.2٠٠3و 2٠٠2 تقرير بديل السنوي عام أنظرللمزيد من التفاصيل،  2
متوفر حسب الطلب 2٠٠4التقرير التقييمي المفصل للدارة المالية والدارية لبديل المعد في تشرين ثاني  3 ١4



ي ـمن سـنة  ي النصـف الثاـن م ـف ذ التوصـيات قصـيرة المـد الناتجـة عـن التقيـي م تنفـي ق ٢٠٠٤ـت وبمسـاعدة فرـي
.الخبراء المذكور آنفًا

ة ة الماليـة الخارجـي ل المحوسـب للمحاسـبة والرقابـة: تحسـين أداء المحاسـبة والرقاـب م تشغيـل نظام بدـي د ـت لـق
تم التعاقد مع شركة اليوسف. المالية والتقارير كخطوة أولى تجاه استخدام نظام محاسبة أقوى في المستقبل

، وهــي شركــة تدقيــق ورقابــة ماليــة معدة ومؤهلةKPGMمحاســبون قانونييــن معتمدون لشركــة /وشركاه
.2٠٠٥بشكل أفضل من سابقتها لمساعدة بديل، على تطبيق مخطط تطويره للعام المالي 

ك المحلي كعملة رسـمية فـي" اليورو"لقـد اعتمـد مركـز بديـل : تغييـر العملة المتداولة فـي المؤسـسة، والبـن
ه بدءًا مـن  ي  1تداولـت ـابات لهذا الغرض2٠٠٥كانون ثاـن ر لئحـة جديدة مـن الحس م تحضـي فو. ، وـت ـم وـق ت

 وبناءًا على قرار الجمعيــة العامــةحســابات بديــل فــي بنــك الســتثمار الفلســطيني فــي نهايــة الســنة الماليــة،
.2٠٠٥بيت لحم لفتح حسابات جديدة لمركز بديل من بداية -ومجلس الدارة، تم اعتماد البنك العربي

وبناءًا على قرار مجلس الدارة تــم صــرف مســتحقات الموظفيــن مــن صــندوق الدخار والتوفيــر للعوام
1٩٩٩-2٠٠4.

، يستعـد مركز بديل لتطبيــق وسائل تنمية إدارية٢٠٠٤بناء على الخطوات الولية التي اتخذت في عام 
.٢٠٠7-٢٠٠5ومالية إضافية، في إطار خطة عمله الثلثية للعوام 

ويتضمن ذلك تطوير إجراءات المحاسبة، والموازنة، والتدريب الداري، وتطوير خطة متكاملة للمصادر
ـــر الحاجــة للموارد البشريــة والوصــاف الوظيفيــة وســلم الرواتــب وبرنامــج توفيــر جديــد)البشريــة،  تقدي

2٠٠4وسيواصل بديل العمل مع فريق مستشاريه الذي تشكل سنة (. واستقطاب الطاقات البشرية الجديدة
.لهذا الغرض

١٥





البنيـــة المؤسـسـاتيــــة. 1

٤: إدارة مركـز بديــل1.1

ــة العامــة لمركــز بديــل ــن  :الجمعي فشلت المحاولت المتكررة لنعقاد 2٠٠4-2٠٠2فــي الفترة الواقعــة بي
وأخيرا تمكنت الجمعية العامة من. الجمعية العامة، وذلك بسبب محدودية الحركة، وانعدام المن الشخصي

و 2٠٠٠انعقدت الجلستان السابقتان في عام )للمرة الثالثة  2٠٠4ايلول  24 -23النعقاد في بيت لحم، في 
ــن (. 2٠٠1 ــل م ــة لبدي ــة الحالي ــة العام ــن 4٦وتتألف الجمعي ــاط منظمات اللجئي ــي أوس عضوا ناشطًا ف

ل لعام  د صـادقت على خطـة عمـل بدـي ة وـق ة الغربـي ي الضـف ة ـف ت 2٠٠7-2٠٠٥والمؤسـسات الوطنـي وانتخـب
. أعضاء للجنة الرقابة ومجلسه الداري وكما صادقت على عطاء شركة المحاسبة والتدقيق للتعاقد معها

ــة ــة الرقاب ل :لجن م أداء مجلس بدـي ة وتقيـي ة العامـة لتقوم بمهمات الرقاـب ل الجمعـي ة مـن قـب ــة منتخـب وهـي لجن
ـه الداخلي ل ونظام د. الداري والتنفيذي على أسـاس القانون المحلي وعلى أسـاس سـياسات مركـز بدـي هذا وـق

.لمدة سنتين 2٠٠4أيلول  24 الحالية في تم انتخاب اللجنة

ن :مجلس الدارة ة العامـة لمدة عامـي ل الجمعـي ن قـب ث انتخـب. وـهو مجلس منتخـب ـم  المجلس الحالي ـفيحـي
م 2٠٠4-2٠٠2وفـي الفترة بيـن . مـن قبـل الجمعيـة العامـة الثالثـة لمركـز بديـل 2٠٠4أيلول  24 كانـت تـت

ة مـن ة الرقاـب ه ولجـن ي المجلس ذاـت ة مـن أعضاء ـف ه مؤلـف ة توجـي ل لجـن معالجـة شؤون مجلس الدارة مـن قـب
بثلث 2٠٠4مناطــق جنوب الضفــة الغربيــة، وقــد اســتؤنفت اجتماعات المجلس الدوريــة فـي تشريــن أول 

. اجتماعات عقدت بحلول نهاية العام

وهـي لجنــة مؤلفـــة مـن مديـر مركـز بديـل ومنسـقي الوحدات والمسـاعدة الماليـة: اللـــجـنــة التنفـــيـذيــة
ــة ــط المالي. والداري ــا تســاعد مجلس الدارة على التخطي ــة على تطــبيق البرامــج كم ــرف هذه اللجن وتشـ

تجتمع اللجنة التنفيذية بشكل دوري بما في ذلك في فترات منع التجول. والداري واتخاذ القرارات الدارية
، كما عقدت2٠٠4هذا وعقدت اللجنة التنفيذية عشرة اجتماعات انتظامية في سنة . والحتياجات العسكرية

أو مسـتشارين مـن خارج المؤسـسة فـي إطار التحضيرات لخطـة/ثلث ورشات عمـل مـع طاقـم العامليـن و
.2٠٠7-2٠٠٥عمل 

وحـدات مركـز بديــل العاملــة وطاقــم موظفيـــه ٢.1

بسبب النقص المستمر في الموارد المالية الدارية، إلى جانب شح المصادر البشرية المحلية المؤهلة، عمل
ولكن تم الستعانة بمساعدات واستشارات. مركز بديل بطاقم عمل صغير الحجم يتشّكل من سبعة موظفين

. خارجية بحسب الحاجة، إلى جانب العديد من المتطوعين الذين ساهموا في تنفيذ برامج المركز

. البنية المؤسساتية، بداية هذا التقرير: للمزيد من المعلومات، أنظر 4

إنتخابات: الصورة على اليمي
.2004المعية العامة لركز بديل 

بديل ©
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الجـزء الثـاني
2004الملـف التنظيمـي 



وحدات مركز بديل العاملة وطاقم موظفيه
إنغريد جرادات غاسنر : المديرة

نجوى درويش: منسقة الدارة المالية
حسن فـرج: السكرتير

(.حاتم ترابي، فراس عبسه، مساعدون استشاريون. )المالي-وسام قطم، مستشار رئيسي، التقييم والصلح الداري: مستشارون

:وحدة حملة الدفاع عن حقوق اللجئين
محمد جرادات: منسق الوحدةـ 

:   (  شهرا      12  )  موظفون بعقود 
، منسق (جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في الداخل: )داوود بدرـ 
.شمال الضفة الغربية/ منسق نشاطات ميدانية: شاهر البدويـ 

: عاملون ميدانيون ومتطوعون
، (كانون الول- نيسان)ناجي عودة، مخيم الدهيشة ـ 
،(تموز-أيار)هادية جراد، طولكرم ـ 
،(أيار-نيسان)إياد العطيات، تلفزيون بيت لحم ـ 
،(نيسان)حاتم أبو عليان، تلفزيون بيت لحم ـ 
(نيسان)ليندا بنورة، تلفزيون بيت لحم ـ 
،(نيسان)ناهـد أبو طعيمة، تلفزيون القدس التربوي ـ 
.بالضافة إلى أعضاء مجلس إدارة بديل والهيئة العامة، وأعضاء من المنظمات الهلية المحليةـ 

:وحدة المصـادر والمعلومات
.تيري رمبل: منسق الوحدةـ 
نهاد بقاعي: باحثـ 
.عطاال سالم: المساعد الفني والتقنيـ 

  :  عاملون بعقد
،(10ورقة عمل للنقاش، رقم )ريناتا كابيل، مستشارة بحث خارجية ـ 
،(خليل توما، رنا موسى، مأمون فارس، دياب زايد، نمر عوينة: )مترجمونـ 
(.اليام للنشر والتوزيع، الندلس للنشر والتوزيع)تصميم المطبوعات ـ 

.مجلس تحرير مجلة المجدل الستشاري، وآخرون ساهموا بمقالت نشرت في هذه المجلة: متطوعون

:الوحدة القانونية
.، تيري رمبل(نصف وظيفة)إنغريد جرادات غاسنر : المنسقانـ 

  :  عاملون بعقد
(كانون الول-كانون الثاني)رون ولكنسون، مستشار علقات عامة ـ 
، (2003، بدء العمل عليها في العام 2الورقة القانونية رقم )غيل بولنغ، مستشارة في البحث ـ 
، (2004تشرين أول - 2003حزيران )إلنـا سوندرغار، مستشارة في البحث ـ 
،(2004آذار -كانون الثاني)إزابيل هامبفريز، مساعدة منسق، الحلقة الدراسية في القاهرة ـ 
،(2004تشرين الول -تموز)جيف هاندميكر، مساعد في البحث، استراتيجيات قانونية ـ 
،(2005كانون الثاني -2004أيلول )مايكل كيغان، مساعد في البحث، تحليل لتحديات الحقوق ـ 
،(2005كانون الثاني -2004كانون الول )فيكتور قطان، مستشار في البحث، ورقة بحثية حول المقاطعة ـ 
،(2005نيسان -2004كانون الول )زها حسن، مستشارة في البحث، مذكرة قانونية ـ 
(.حسب الحاجة)مترجمون ـ 

  :  متطوعون ومتدربون
،(2004شباط -2003أيار )، (برنامج توكتن/UNDP)فكتور قطان، مساعد في البحث، ـ 
،(2004تموز -شباط)، (EAPPI)فريدريك روسن، مساعد في البحث، ـ 
،(2004آب -شباط)أنوشكا مايرز، مساعدة في البحث ـ 
بروفيسور سوزان أكرم، كلية القانون في جامعة بوسطون، وبريجيتا إلفستروم، عضو مجلس إدارة الهجرة السويدية، وواهاب تويبل،ـ 

،(أعضاء فريق المحررين، كّراس الحماية)مجموعة ماك كرمن لقانون الهجرة 
(اللجنة التنفيذية لمفوضية شؤون اللجئين)أمجد متري، متدرب في القانون ـ 
.بالضافة إلى العديد من أعضاء شبكة مركز بديل للدعم القانونيـ 

:لجنة مجلس الدارة المصغرة الخاصة بمشاريع الطوارئ
، عملت لجنة مجلس الدارة على المساعدة في العديد من التقييمات الخارجية لمشروع الطوارئ الذي2004في النصف الول من العام 

ترميم، إعادة بناء، وتوسيع المنازل في مخيمات اللجئين في الضفة الغربية، بتمويل )2003-2002عمل عليه مركز بديل في الفترة 
ـاهمت هذه اللجنـة فـي عمليـة تحضيـر مقترح بديـل للعام (مـن منظمـة أوكسـفام للتضامـن والحكومـة البلجيكيـة ، المتعلق2004، وكذلك س

)ECHOبالقسـم الثانـي مـن مشروع الطوارئ، والذي تـم رفعـه إلى منظمـة أوكسـفام للتضامـن ومنظمـة التحاد الوروبـي  لمزيـد مـن. 
(المعلومات حول أعضاء مجلس الدارة، أنظر البنية المؤسساتية سابقًا
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الشركـاء وشبكـات العمـل الرئيسيــة ٣.1

1967المناطق المحتلة عام 

اتحاد مراكـز الشباب الجتماعيـة؛ اللجان الشعبيـة للخدمات؛ إتحاد مراكـز النشاطات النسـوية؛ اتحاد اللجان
ة الدفاع عـن حقوق ة؛ لجـن ة فـي مخيمات الضفـة الغربـي ل المعاقيـن، وعدد مـن فروعهـا المحلـي ة لتأهـي المحلـي

؛ اللجان الشعبية للدفاع عن حق العودة التي تأسست في(نابلس)اللجئين ومركز يافا الثقافي، مخيم بلطة 
ة  ـًا"سـياق انتفاضـة القصـى؛ شبـك ـة؛ صـحيفة " معـ ن" اليام"للتلفزة المحلي ـم الحفاظ. وصـحفيين محليـي ـد ت لق

المجلس الوطني،)كذلك على عملية تبادل معلومات منتظمة مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية ذات الصلة 
المجلس التشريعي، وحدة دعم المفاوضات في منظمة التحرير، دائرة شؤون اللجئين في منظمة التحرير،

ف ـمع المؤسـسات الفلسـطينية(. الجهاز المركزي للحصـاء الفلسـطيني وتجدر الشارة إلى أن التعاون المكـث
الرسمية كان محدودًا في ظل القيود التي فرضت على الحركة بالضافة إلى النقص في مصادر مؤسسات

.منظمة التحرير

داخل الخـط الخضـر

ن في الداخـل؛ جمعية  ؛ معهـد إميل توما للدراسات(زوخروت" تذكرن)"جمعية الدفاع عن حقوق المهجرـي
، بالضافــة إلى المجلس القليمــي"التحاد"الفلســطينية؛ دار الندلس للنشــر والتوزيــع؛ جريدة -الســرائيلية

.للقرى غير المعترف بها في النقب

الشتـات الفلسطيني

ــق العودة  ــطيني لح ــطينية، أعضاء الئتلف الفلس ــسات فلس أنظــر)مبادرات، جمعيات، مجموعات، ومؤس
(.لحقًا

دوليــًا

ع البحـث ومجال الحشـد والمناصـرة ة: شركاء أسـاسيين ـفي مشارـي ن لدراسـات التنمـي جنـيف؛-معهـد الخريجـي
جامعـة أكسـفورد؛ المجلس السـتشاري لمجلة الهجرة القسـرية، مركـز دراسـات اللجئيــن فـي/كليـة نوفيلد

ــن ــي للجئي ــفورد؛ المجلس النرويج ــة أكس ــك المعلومات الخاص بالنزوح الداخلي؛ وكالة/جامع مشروع بن
النروا؛ مفوضية المم المتحدة العليا-المم المتحدة لغوث وتشغيل اللجئين الفلسطينيين في الشرق الدنى

؛(هولندا)الفلسـطينية؛ منظمـة إيكـو -لشؤون اللجئيـن؛ منظمـة أوكسـفام للتضامـن؛ لجنـة التضامـن الفلميـة
.جمعية المساعدات النرويجية الشعبية؛ صندوق المساعدات الكنسية الدانمركية

ى ر رسـمية تعـن ي شبكات رسـمية وغـي ن سـابقًا، أفرادًا ومؤسـسات، شاركوا ـف د مـن الشركاء المذكورـي العدـي
.بتوفير الدعم المنتظم لتنفيذ برامج مركز بديل

الجمعية العامة، مجلس الدارة، نشطاء)شبكة غير رسمية لعضاء مركز بديل : لجنة أصدقاء مركز بديل
المجتمع المحلي، والمساهمون في عملية تخطيط وتنفيذ برامج ومشاريع المركز الخاصة بحملته للدفاع عن

(.حقوق اللجئين

شبكة عالمية تجمع العديد من المنظمات المجتمعية الفلسطينية ومبادرات :الئتلف الفلسطيني لحق العودة
الدول العربيـة المضيفـة)حـق العودة فـي فلسـطين والمنافـي، وينسـق عمـل الئتلف منسـقين إقليمييـن فـي 

ا ة، وأوروـب ـا الشمالـي ن، فلسـطين، أمريك ل منصـب منسـق عمـل الئتلف( للجئـي يجتمـع. ويشغـل مركـز بدـي
ن حول العالم العضاء. أعضاء الئتلف سنويًا من أجل تنسـيق الجهود في مجال الدفاع عن حقوق اللجئـي

سـوريا؛ جمعيـة الدفاع عـن حقوق-لبنان؛ مجموعـة عائدون-مجموعـة عائدون: الحالييـن فـي الئتلف هـم
؛ هيئة(نابلس)المهجريـن فـي الداخـل؛ مركـز بديـل؛ لجنـة الدفاع عـن حقوق اللجئيـن ومركـز يافـا الثقافـي 

-تنسـيق الجمعيات الهليـة العاملة فـي التجمعات الفلسـطينية فـي لبنان؛ اللجنـة العليـا للدفاع عـن حـق العودة
الردن؛ ائتلف العودة فــي  بريطانيــا؛ تحالف حــق العودة إلى فلســطين فــي أمريكــا الشماليــة؛ تحالف حــق

ا  ة للجان الدفاع عـن حـق العودة)العودة–أوروـب ة الوروبـي ي مخيمات(ولحقًا، الكنفدرالـي ة ـف ؛ اللجان الشعبـي
ن ـة في مخيمات اللجئـي ز الشباب الجتماعي ة وقطاع غزة؛ إتحاد مراـك ن في الضفـة الغربـي فلسـطين؛-اللجئـي

.إتحاد مراكز النشاط النسوي في مخيمات اللجئين في الضفة الغربية

ة؛ وكذلك باحثون/ة ومحلي/ة دولي/خبير 7٠تجمع هذه الشبكة أكثر من  :شبكة مركز بديل للدعم القانوني
ي مجال حقوق النسـان ي تجتمـع سـنويًا مـن قبـل مركـز. أكاديميون، ونشطاء ـف ويتـم تنسـيق هذه الشبكـة الـت

يقدم أعضاء هذه الشبكــة اســتشارات ونصــائح مهنيــة ومســاهمات فــي أعمال مركــز بديــل البحثيــة،. بديــل
٥.الحلقات الدراسية المتخصصة وأنشطة الحملة

١٩.لم تنشر قائمة بأسماء شبكة الدعم القانوني في هذا التقرير لغرض توفير الخصوصية للعضاء ٥



يجمـــع هذا المجلس باحثيـــن، إعلمييـــن، ونشطاء فـــي مجال حقوق: المجلس الســـتشاري لمجلة المجدل
ن ي مجلة . اللجئـي ة مقالت ومسـاهمات ـف ر، وكتاـب ط، التحرـي ي التخطـي "المجدل"وسـاهم أعضاء المجلس ـف

.وتخضع بنية هذا المجلس حاليًا لعملية تحديث وتطوير. الفصلية الصادرة عن المركز

العضويـة في منظمــات محليــة ودوليــة ٤.1

، لم يلق ردًا حتـى1٩٩٩، المقدم منـذ العام (بنغـو)طلب العضويـة فـي شبكـة المنظمات الهليـة الفلسـطينية 
للجنة الستشارية للمجلس القتصادي 2٠٠1ويعمل المركز في متابعة طلب انتسابه المقدم في العام . الن

.2٠٠4، وفي آذار 2٠٠3والجتماعي التابع للمم المتحدة، حيث كانت آخر متابعاته بهذا الشأن في أيلول 
.2٠٠٥ولقد تم إعلم مركز بديل بأن القرار حول طلب النتساب سيتخذ في أوائل العام 

(الجنــدر)مركــز بديــل والنــوع الجتماعي  1.5

،(المديرة، والمسـاعدة الداريـة والماليـة)بينمـا أخذت المرأة دور القيادة فـي الدارة التنفيذيـة لمركـز بديـل 
حظيـت المحاولت الهادفـة لزيادة حجـم مشاركـة المرأة فـي مجلس إدارة المؤسـسة وجمعيتهـا العامـة بنجاح

عضوًا فـي الجمعيـة العامـة، إثنتيـن منهـن انتخبـن 4٦فقـط مـن بيـن  8جزئي محدود، حيـث أن عدد النسـاء 
. لعضوية مجلس الدارة

على أيـة حال، تشارك العديـد مـن النسـاء فـي برامـج مركـز بديـل كنشيطات وخـبيرات، على الغلب بشكـل
الجهود التــي بذلت مؤخرًا لدمــج المزيــد مــن النســاء اللجئات أظهرت أن العديــد منهــن معنّيات. طوعــي

ة ل المختلـف ي أنشطـة مركـز بدـي ي ورش العمـل وجلسـات.  بالمشاركـة ـف وكان مـن الملحـظ أن المشاركـة ـف
:وسيواصل مركز بديل جهوده لتعزيز دور المرأة ومشاركتها من خلل. التخطيط قد سيطر عليها الرجال

مثـل مجالت التدريـب ودعـم المبادرات)إعطاء الولويـة للمؤسـسات المجتمعيـة النسـوية حيـث أمكـن ذلك 
ة د ـمن(المجتمعـي ح المزـي ل منتظـم مـع الشركاء؛ وأيضًا ـمن خلل ترشـي ة النسـوية بشـك ؛ إثارة أهميـة المشارـك

. النساء النشيطات لعضوية الجمعية العامة للمؤسسة

التمــويل والمــوارد الماليـــة. ٢

التمـويـــل  1.٢

على شكـل هبـات لتنفيذ برامج المركز العادية( دولر أمريكي 47٠.٠٦1.٦4)تمكـن مركز بديل من جمع 
٥2٥,٩14.٠٠)ومـع أن ذلك المبلغ قصــر عـن تغطيـة متطلبات الموازنـة . 2٠٠4والمنتظمـة فـي العــام 

ــي ــا2٠٠4المخططــة للعام ( دولر أمريك ــا خطــط له ــز كم ــج المرك ــذ برام ــم تنفي ــه ت إن الهدف. ، إل أن
ــة حال، ل يزال يتطلب ــسة، على أي ــتقر للمؤس ــت ومناخ مالي مس ــل ثاب ــول إلى تموي ــتراتيجي للوص الس
.مستوى أعلى من التمويل الساسي طويل المدى، على التوازي مع زيادة التمويل المخطط لمشاريع محددة

ي ربيـع العام   التفاوض مـع المموليـن والشركاء، وبناءًا على مسـودة خطـة عمـل2٠٠4لهذا الغرض، بدء ـف
.، وكان سير التفاوض إيجابيًا2٠٠7-2٠٠٥بديل الثلثية للعوام 

ل قدره  ي الحصـول على تموـي ل ـف ة لذلك، نجـح مركـز بدـي لشراء(  دولر أمريكـي117،٦38.18)بالضاـف
وبسـبب شراء وتجهيـز ونقـل المكتـب إلى المقـر الجديـد ازدادت التزامات. المقـر الجديـد/ المكتـبوتجهيـز

وبالرغم من بقاء مبلغ(.  دولر أمريكي2٠7,441.٩8) حيث وصلت إلى 2٠٠4المؤسسة المالية في العام 
، تمّكنت المؤسسة2٠٠7-2٠٠٥ديون على موازنة المركز للعوام ك(  دولر أمريكي٦2,4٠1.88)قدره 

مـن خلل التمويـل السـخي لعدد مـن الشركاء والصـدقاء مـن تغطيـة الحصـة الكـبر مـن الديون وفـي فترة
.زمنية قصيرة، على عكس ما كان متوقعًا

 الدارة المـاليــة وكتـابــة التقــاريـــر٢.٢

 صعبة نتيجة للتأخر في تأكيد العديد من2٠٠4لقد كانت السيطرة على الصرف والدارة المالية في العام 
ع مـن العام ى الراـب ع الثالث أو حـت ي الرـب فيمـا سـاهم. المنـح الماليـة ووصـولها إلى حسـاب المركـز البنكـي ـف

ي العام  ة ـف ر فعالـي ط المالي المحوسـب ونظام المحاسـبة ـفي إدارة الموال بشكـل أكـث .2٠٠4اسـتخدام التخطـي
. 2٠٠7-2٠٠٥التحسينات في هذا المجال في خطة بديل الثلثية للعوام وطرأ المزيد من 

، حافظ مركز بديل على حساباته المؤسساتية المنتظمة وعلى حساب منفصل ومؤقت آخر2٠٠4في العام 
د للمؤسـسة) ر الجدـي ث اشتمـل هذا الحسـاب على المدخولت واللتزامات (. خاص بالمـق القرض البنكـي)حـي

ر ( والمطلوبات د المواد والمعدات الخاصـة ببناء المـق ب)الناتجـة عـن تورـي د( المكـت ة العام. الجدـي ومـع نهاـي
ن2٠٠4 ـابين البنكيـي م إغلق الحس ع قيمـة القرض المالي بالكامـل، وـت ت المؤسـسة مـن دـف وبهذا كان. ، تمكـن 20



واحدًا خاصــًا) 2٠٠٥مركــز بديــل، وكمــا خطــط ســابقًا، مســتعدًا لفتــح حســابين بنكييــن جديديــن فــي العام 
٦.في البنك العربي( بالبرامج العادية النتظامية، والخر خاص بالمقر الجديد

ر السـنوي للعام  ل على إعداد التقرـي ق خارجيًا) 2٠٠3وعمـل مركـز بدـي ر المالي المدـق ،(مشتمًل على التقرـي
.ومن ثم تمت طباعته وتوزيعه على الشركاء والممولين

العـلقــات العامـــة والخدمـــات . ٣

٢٠٠٤ مشاركــة بديـــل في المؤتمــرات الدوليــة للعــام 1.٣

لقـد أربـك الغلق المسـتمر لمطارات إسـرائيل بوجـه الفلسـطينيين مـن الراضـي المحتلة، مشاركـة مركـز
ومع ذلك، فقد نظم مركز بديل حلقات دراسية ضمن منتدى خبراء. بديل في مؤتمرات وندوات دولية عديدة

:  كما شارك مركز بديل في عدد من المؤتمرات الدولية منها7بلجيكا،/القاهرة وغينتبديل في كل من 

إنهاء الحتلل،"(: الســرائيلي للسـلم-مفتاح–المعهــد الفلســطيني)المؤتمــر الدولي الثانــي ·
.2٠٠4كانون الثاني   ٥-4 القدس، "سلم عادل في إسرائيل وفلسطين

ة الدفاع عـن) ،"حـق العودة والسـلم العادل"بعنوان : مؤتمـر دولي· ـا، جمعـي ل توم معهــد إمـي
اتحاد الجمعيات الهليــة: زوخروت، اتجاه" تذكرن"حقوق المهجريــن فــي الداخــل، منظمــة 

.2٠٠4آذار  28-2٦ حيفا، (داخل الخط الخضر
ورشـة عمـل دوليـة حول الدراسـة المقارنـة لبرامـج عودة اللجئيـن: تغييرأفضـل المسـالك"·

ـــة أكســيتر، دائرة العلوم الســياسية)، "على ضوء الوضــع  الفلســطيني ٩-2 أكســيتر( جامع
. 2٠٠4حزيران 

(لبنان وسوريا)نظمته مجموعة عائدون  ،"حل عادل للجئين الفلسطينيين": الندوة الدولية·
.2٠٠4أيلول  7-٥ دمشق. بالتعاون مع جامعة دمشق

 ضيـوف ووفـود مركز بديل والخدمـات المقدمـة لهــم٣.٢

يزور مكاتــب مركــز بديــل عددا متزايدا مــن الزائريــن وبشكــل منتظــم، خصــوصا منــذ الغلق العســكري
أجنـبي، مـن بينهـم( زائر 8٠٠)اسـتضاف بديـل أكثـر مـن  2٠٠4ففـي عام . 2٠٠2السـرائيلي فـي بدايـة 

ممثليــن عــن بعثات أجنبيــة، باحثيــن ، صــحفيين، ومانحيــن دولييــن، وشركاء وكذلك وفود تقصــي الحقائق
ة ـمع الشـعب الفلسـطيني ل بالشرح للزوار وتوضـيح التطورات السـياسية والنشاط. المتضامـن ويقوم طاقـم بدـي

ن الفلسـطينيين ة اللجئـي ي على أسـاس الحقوق والمتعلق بقضـي ن . المبـن رفيمـا يسـاهم الشركاء الميدانيـي بتوفـي
.جولت منظمة في مخيمات اللجئين وترتيب اجتماعات ونشاطات مشتركة مع المنظمات العاملة فيها

ـة، أنظـر ٦ الملخـص التقييـمي-الفصـل الول: للمزيـد مـن المعلومات حول الخطوات المتخذة ـفي مجال التحسـينات على الدارة المالي
2٠٠4-2٠٠2للفترة 

2١.للمزيد من التفاصيل عن هذه المؤتمرات، أنظر الجزء الثالث لتقرير النشاطات لمشروعات بديل 7





وحدة حملة الدفاع عـن حقوق اللجئين الفلسطينيين. 1

تعديلت وانجازات: التطبيق

يتم تنفيذ هذه الحملة من خلل مركز بديل بالتنسيق والمساعدة مع عاملين ميدانيين يشغلن وظيفة جزئية،
. والعديد من العاملين الميدانيين والمتطوعين في الوطن والمنافي

ن مـا 2٠٠4وبحلول عام  ة النسـانية والغموض السـياسي جزًء ـم أصـبحت التضييقات على الحركـة، والزـم
وقد تم تكييف تنفيذ المشروع بشكل ملئم للظروف،. 1٩٦7في المناطق المحتلة عام " حياة طبيعية"اعتبر 

حق"وقد شكل النجاح الكبير لصحيفة مركز بديل باللغة العربية . بحيث لم يبرز أي مشكلت غير متوقعة
برص واللقاء السـنوي الخامـس للئتلف 2٠٠4وذكرى النكبـة لسـنة " العودة وزيارة تقصـي الحقائق الى ـق

. 2٠٠4الفلسطيني لحق العودة نقاطًا بارزة في نشاط وحدة الحملة للعام 

ي العام  د وسـعت نشاطات الحملة ـف ـم والتأييـد الجماهيري العام لحـق العودة، وكذلك2٠٠4لـق  مـن مدى الدع
بالضافة إلى زيادة. لوحظ اهتمام متزايد بقضية اللجئين من قبل شبكات التلفزة العربية ونوعًا ما الدولية

.ملحوظة في عدد القطع والمقالت في الصحافة المكتوبة محليًا وإسرائيليًا ودوليًا

توعية المجتمع المحلي وتفعيله 1.1

ورشات العمل المحلية 1.1.1

ورشة عمل وندوة، كما وعمل على تيسير إقامة مهرجان جماهيري واحد 24شارك مركز بديل في تنظيم 
، الغالبيــة العظمــى منهــم مــن نشطاء مجتمعات(شخــص 14٠٠)حضــر هذه النشاطات حوالي . فــي حيفــا

ن  ن ومـن ضمـن المشاركـي ن والسـياسيين والكاديميـي ة( يهوديًا إسـرائيليًا 1٥٠)اللجئـي ن بمعرـف كانوا مهتمـي
ة الحـل القائم على الحقوق لقضيـة اللجئيـن الفلسـطينيين ولول مرة تمكنـا مـن تنظيـم بعـض ورشات. ماهـي

.العمل في قطاع غزة

مشاركة اللجئين

ن الفلسـطينيين ـفي المنـفى ة اللجئـي ـة، مشارـك ل   :  ندوة جماهيري ز بدـي ة نابلسـي،اسـتضاف مرـك  الدكتورة كرـم
كليــة نوفيلد، لعرض أفكارهــا ووجهــة نظرهــا حول المشروع الذي تديره حول/مــن جامعــة أوكســفورد

ويهدف . عدد من نشطاء العمل الفلسطيني، وحضر الندوةقبل اطلقه رسميًا” سفيتاس-المشاركة الشعبية"
ن الفلسـطينيين في المنفى، لضمان تواصـل أفضل مع قيادتهم ر حاجات مجتمعات اللجئـي المشروع إلى تقدـي

ر الفلسـطينية ن .السـياسية وممثليهم في منظمـة التحرـي ن للسـيدة نابلسـي في كل ـم ز بديل ندوتـي ـد نظم مرـك وق
.شارك فيهما تسعين شخصًاكانون ثاني،  17و 1٥مخيم الدهيشة ومخيم المعري في الضفة الغربية في 

ي تهدف الى تجزئة الشعـب الفلسـطيني وترمـي الى: "وقالت الدكتورة نابلسـي ة الـت أن الضغوطات الخارجـي
سحب صفة التمثيل عن قيادته وممثله الشرعي منظمة التحرير الفلسطينية، يمكن مواجهتها من قبل الشعب
أمام العالم، وكذلك اذا ما ضغطوا على منظمة التحرير وشجعوها على إعادة تفعيل دورها وتمسكها بتمثيل

ـة الفلسـطينيين ة الـتي. كاف وأضاـفت أن أفضـل الوسـائل للقيام بذلك هي ـمن خلل المنظمات السـياسية والمدنـي
ي ي فلسـطين والمناـف ة الفلسـطينيين ـف ن كاـف ط بـي ـا الشعـب بنفسـه لكـي ترـب واقترحـت الدكتورة نابلسـي. "يبنيه

ل الديمقراطـي، الفكرة الـتي لـقت حماسـًا ـمن قـبل مبادرة توجههـا الحاجـة الفلسـطينية الصـيلة للوحدة والتمثـي
يو. النشطاء ة الى بناء المجتمـع  المدـن ـائدة، الرامـي عـبر المشاركون عـن عدم رضاهـم عـن المشروعات الس

ــن ــن، وتتجاهــل حقوق وحاجات اللجئي ــل المانحي ــة مــن قب ــا موجه ــل الى كونه ــي تمي ــة، والت والديمقراطي
.أعرب المشاركون عن تفهمهم وحماسهم لمثل هذه المبادرة حال انطلقهاو. الفلسطينيين

حق العودة والتعويض في القانون الدولي

كانـت المبادرات غيـر القائمـة على أسـاس حقوقـي   :  (  بيـن نيسـان–حزيران  )  ورشات عمـل فـي ذكرى النكبـة 
ــة على أســاس حقوقــي ومتطلباتهــا،(مثــل مبادرة جنيــف) ــل بدائلهــا المبني وكذلك القانون الدولي ، فــي مقاب

اللقاء التنسيقي: الصورة على اليمي
السنوي للئتلف الفلسطين لق

.2004العودة، 
تينيكا دازة، منظمة إوكسفام ©
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ـا ل على تسـهيل قيامه ن السـاسية لورشات عـمل بدـي الخاص بحـق العودة والتعوـيض عـن الممتلكات، العناوـي
ي ا لضفـة الغربيـة وقطاع غزة ة العظمـى مـن ورشات. بمشاركـة منظمات مجتمـع اللجئيـن ـف نفذت الغالبـي
وقام بديــل بتوفيــر المواد الدراســية. العمــل تلك فــي إطار الذكرى الســادسة والخمســين للنكبــة الفلســطينية

ر الشؤون اللوجسـتية وكان المتحدثون. اللزمـة، بينمـا تحملت منظمات المجتمـع الشريكـة مسـؤولية تحضـي
من أعضاء بديل وبعض الضيوف المدعوين من دائرة شؤون اللجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية،

تموقد . بالضافة الى نشطاء سياسين وأكاديميين والمجلس الوطني الفلسطيني، وكذلك المجلس التشريعي،
ة حوالي  14عقد  ة ـفي 4وبالتعاون ـمع ( مشارك ٩٠٠)ورشـة عـمل بمشارـك ن المجتمعات المحلـي شركاء ـم
. موقعًا، من بينها تميزت مخيمات اللجئين في قطاع غزة 13

ة وخـبراء أو مسـتشارين  ن المجتمعات المحلـي ن أيلول – كانون أول  )  حوار بـي عقدت ورشـة عمـل حول:   (  بـي
يمثلون منظمات المجتمعات المحليـــة للجئيـــن( مشاركًا1٥)اولويات الحشـــد والمناصـــرة، شارك فيهـــا 

ة في ة الدولـي الفلسـطينيين، مع الخـبير القانوـني جيف هاندميـكر، المسـتشار القانوـني للمنظمات غـير الحكومـي
تشريـــن أول، وبناء على قرار الئتلف 23الرئيســـي فـــي مخيــم قلنديـــا فــي  مقـــر اتحاد مراكـــز الشباب

، تم اطلق مبادرة التشاور مع الكاديميين والخبراء الفلسطينيين، حول(أنظر أدناه)الفلسطيني لحق العودة 
.مسألة اللجئين الفلسطينيين كما هي مقدمة في المنهاج المدرسي الفلسطيني

عرض ونقاش لتاريـخ وحقوق اللجئيـن: مسـرح الرواد للطفال، مقدمـة عـن قضيـة اللجئيـن الفلسـطينيين
3الفلســطينيين، مــع أعضاء الفريــق المســرحي للطفال الذي يتخــذ مــن مخيــم عايدة مقرا له، حيــث عقدت 

ورشات عمل بهدف التعريف بأهمية العلقات العامة، ورفع الكفاءات المعرفية لعضاء الفريق المسرحي،
.الذين يؤدون عروضا متكررة في الخارج

تقييم وتخطيط برنامج وحدة الحملة في الوساط  المحلية

)  :  2٠٠7  -  2٠٠٥  التشاور والنقاش لوضـع خطـة عمـل بديـل الثلثيـة للعوام  فـي( أيلول 24-22بيـت لحـم  
إطار اجتماعات الجمعية العامة الثالثة لبديل، عقدت جلسة عمل لمدة يومين في مقر بديل الجديد، بحضور

ة  3٠حوالي  ة الغربـي ن مـن معظـم محافظات الضـف ت لحـم، القدس،)ناشطـا مـن مجتمعات اللجئـي ل، بـي الخلـي
وقـد كرسـت إحدى الجلسـات للبحـث فـي مشكلت تتعرض لهـا منظمات(. رام ال، نابلس، طولكرم وجنيـن

ــة ــة والمالي ــة خصــوصا بالشؤون الداري ــل والمتعلق ــم بدي ــن فيه ــع المحلي، بم قاد الجلســة مقّيموا. المجتم
ل ز بدـي ل بهدف توضيح المبادئ السـاسية والجراءات. ومسـتشاروا مرـك ة بدـي ـا لتجرـب وقدموا تحليل وتقييم

أمـا الجلسـة الثانيـة فقـد كرسـت لنقاش المبادئ. الداريـة المتبعـة لدى المنظمات الفلسـطينية غيـر الربحيـة
، باعتبارهـــا وســـيلة لبناء الفهـــم المشترك(2٠٠7-2٠٠٥)والطار الموجـــه لخطـــة عمـــل بديـــل الجديدة 

والجماع، فيما بين أعضاء بديل وشركائه الميدانيين، كخطوة تحضيرية لجتماع الجمعية العامة للمصادقة
.الرسمية على الخطة والبدء بتنفيذها

أجندة عمل تعتمد الحقوق أساس لها

ة الفلسـطينية الناشطـة، ـفي  ر الحكومـي ن المنظمات غـي  عـن الحقوقمجال الضغـط والدفاعنظـمت مجموعـة ـم
استعرضت ورشات العمل. ورش عمل استشارية، عقدت بين نيسان–تموز 3الفلسطينية سلسلة مكونة من 

هذه حق اللجئين الفلسطينيين في العودة، من حيث تنفيذه، وآليات توحيد الجهد العام في سبيل الحفاظ على
ـم أيضًا ايضاح". السـلم السـرائيلي"كمـا اسـتعرضت مفهوم التطـبيع والعلقات ـمع معسـكر . حـق العودة وت

ة د مشتركـة وموحدة مبنـي ق على رسـالة تأيـي ـم منظمات المجتمـع المدـني الفلسـطيني بهدف التواـف رؤى ومفاهي
ة ي لطرحهـا على السـاحة الدولـي ت. على أسـاس حقوـقي وطـن ة الشبان المسـيحية ـفي بـي د  اسـتضافت جمعـي وـق

ي شاركـت فيهـا مسـؤولية تحضيـر ة الـت ر الحكومـي سـاحور ورشات العمـل تلك، حيـث تبادلت المنظمات غـي
1٥وقد شارك في تلك الورش . الموضوعات والمتحدثين وكذلك كتابة التقارير والمحاضرعن تلك الورش

مركـز المعلومات البديلة؛ معهـد البحاث التطبيقيـة – أريـج؛ مركـز بديـل؛ المنظمـة العالميـة: منظمـة هـي
ــة للشباب الفلســطيني؛ مركــز جدل-للدفاع عــن الطفال ــر؛ الرابطــة العالمي فرع فلســطين؛ الجولن للتطوي

ل)الثقافـي؛ مركـز القدس للنسـاء؛ مركـز سـنابل للدراسـات  ؛ مؤسـسة وئام؛ جمعيـة الشبان المسـيحية؛(الخلـي
. جمعية الشابات المسيحية

ـــي المنتدى ـــل هذه أن تشارك ف ـــي ورشات العم ـــة ف ـــر أيلول قررت المنظمات المشارك ـــن شه وابتداءا م
كما علق تنفيذ. 2٠٠٥الجتماعي العالمي القادم والذي سيعقد في بورتو اليغري في البرازيل في كانو ثاني 

ــد مشترك يمثــل  ــطين"ورشات العمــل محددة الموضوع بهدف العداد العملي لوف ــن فلس مبادرة الدفاع ع
(.OPGAI"  )ومرتفعات الجولن السورية المحتلتين

24



اليهودي-مناظرة مع الجمهور السرائيلي

ي ة اسـرائيلية قائمـة على أسـاس حقوـق ة جديدة الى التعاون مـع مبادرات يهودـي ي عام  :تمـت اضاـف ،2٠٠4ـف
وذلك عــبر التشاور والتخطيــط. ســاهم بديــل فــي إقامــة أول مؤتمــر جماهيري حول حــق العودة فــي حيفــا

أنظر أدناه)براء بديل ، وقد ساهمت الحلقة الدراسية الخاصة بخ(زوخروت" تذكرن)"الدائمين مع منظمة 
ة ر( المشروعات القانونـي ي توفـي يـف ة السـرائيلية ـف ة للنشاطات اليهودـي د مـن المتابعـة العميـق  الفرصـة للمزـي

.مجال حق العودة والتعويض للجئين الفلسطينيين

ـا  ي حيف ة:   (  آذار     28  -  2٦  )  مؤتمـر حـق العودة الول ـف م تنظيمـه بشكـل مشترك مـع اتحاد المنظمات الهلـي وـت
اتجاه ومعهـد إميـل تومـا وجمعيـة الدفاع عـن حقوق المهجريـن فـي إسـرائيل-العاملة داخـل الخـط الخضـر

نصـفهم (عضـو 3٠٠)تكلل ذلك المؤتمـر بالنجاح، حيـث شارك فيـه حوالي و. زوخروت-ومنظمـة تذكرن
ن الفلسطينيين-تقريبًا يهود ر تيار الغلبية السرائيلي لحقوق اللجئـي .إسرائيليين من المتحمسـين لتحدي تنـك

ــد أكــد البيان الختامــي التزام المنظميــن بدوام المتابعــة بمــا فــي ذلك مؤتمرًا ثانيًا مماثًل ســيعقد فــي عام وق
وقد عرضت الخبيرة القانونية غيل بولينغ تحليًل قانونيًا بالنيابة عن بديل، كما عرضت نسخًا من. 2٠٠٥

تـم توزيــع نسـخًا منـه علىو" حـق العودة"ملف المعلومات الذي أعده مركــز بديــل باللغــة العبريــة بعنوان 
.المشاركين في المؤتمر

برنامج مركز بديل العلمي ٢.1.1

تمكـن مركـز بديـل مـن إيصـال برنامجـه العلمـي الخاص بالدفاع عـن حقوق اللجئيـن إلى جمهور قوامـه
 معظمهم في الضفة الغربية ولكن أيضا في قطاع غزة وداخل الخط الخضر ومناطق مختلفةمئات اللف،

.من الشرق الوسط

احياء الذكرى السـادسة والخمسـين لنكبـة فلسـطين مـن خلل الحملة المشتركـة بيـن بديـل وشبكـة
.(أيار 2٠نيسان –  24) للتلفزة المحلية" معًا"

لقد أتاحت البداية المبكرة في التحضير للحملة التلفزيونية السنوية الثالثة، فرصة ترجمة ثلث أفلم وثائقية
ة  ه و" حالة النكران"أرض الجداد”؛ و)“الى اللغـة العربـي "(نسـى بغدادإ"مقابلة مـع البروفيسـور إيلن بابـي

لقــد اســـتمرت الحملة التلفزيونيـــة لمدة شهـــر تقريبًا، تــم مــن خللهــا عرض ســـبعة. 2٠٠4لحملة عام 
ة 1٠)فيلمًا وثائقيًا بشكـل متكرر على  23سـكتشات دعائيـة و/مقاطـع ي أرجاء( محطات تلفزيونـي منتشرة ـف

وتم بث برنامج سؤال وجواب في سياق تاريخي. للتلفزة المحلية" معا"الضفة الغربية، وهي أعضاء شبكة 
ت لحم فقط ة بـي ـبي في منطـق ن بواسـطة. عام، كمشروع تجري ن المشاركـي ن بـي وتم اختيار فائز واحـد يوميًا ـم

عـبر المكالمات الهاتفيـة جّلهـم مـن الطفال (شخـص ٥٠٠٠)الحاسـوب، حيـث شارك فـي البرنامـج حوالي 
.الفلسطينيين والشباب وتلقى الفائزين جوائز مالية رمزية

2٥

.مؤتر حق العودة الول ف حيفا
جعية الهجرين ف الداخل ©



"حق العودة"صحيفة 

www.badil.org/Arabic-Web/haq-alawda/haq-alawda.htm

ة مرة ـكل شهرـين، صـدرت ة العربـي ل باللـغ ز بدـي وهـي صـحيفة يصـدرها مرـك
)8-3بانتظام مـــن العدد  وبلغ عدد النســـخ( صـــفحة لكـــل عدد 24بمعدل  

ر. لكـل عدد( ألف ٥٠)الموزعـة  محمـد جرادات ونهاد بقاعـي،: هيئة التحرـي
.مركز بديل

ــل قرارًا2٠٠3بعــد نجاح إصــدارين رئيســيين نشرا ســنة  ، اتخــذ مركــز بدي
4العددين رقم . بإصدارها كصحيفة منتظمة تصدر باللغة العربية كل شهرين

.نشرا كعدديـن خاصـين مكرسـين للنكبـة الفلسـطينية( صـفحة 3٦أيار، )، ٥و
ـــر مـــن الكتاب الضيوف العرب والدولييـــن وقـــد شارك فـــي ذلك العدد الكثي

وقد لقت ترحيبًا. المعروفين، بمن فيهم كتاب فلسطينيين من الوطن والمنافي
. حماسيًا من قبل قرائها كما نجحت في جذب اهتمام الصحفيين السرائيليين

الصادرة من" اليــام"التي توزع مع صحيفة " حق العودة"وزعت صحيفة 
الصــادرة مــن حيفــا، وقــد وزعــت مباشرة على" التحاد"رام ال، وصــحيفة 

كما يتم إرسالها. منظمات المجتمع المحلي للجئين الفلسطينيين حسب الطلب
وتوزيعهــا بريديًا الى أعضاء الئتلف الفلســطيني لحــق العودة فــي كــل مــن

.لبنان والردن وسوريا وكذلك في أوروبا وأمريكا الشمالية

 لذكـــرى النكبــــــة لعامملصقاتوكذلك ( 1٩4قرار المم المتحدة ) بوستر
(.ألف ملصق 2٠لف بوستر وأ ٥٠ )2٠٠4

" حق العودة" بديل المعلوماتي باللغة العبرية بعنوان ملف

www.badil.org/Publications/HebrewPacket/Hebrew.htm

وبناء على النجاح الذي لقتـــه الطبعـــة الولى مـــن الملف لدى شركاء بديـــل
الناشطين في أوســـاط المجتمـــع السرائيلي، تم توزيع طبعة ثانية قوامهـــا

. بمناسبة مؤتمر حق العودة الول في حيفا، 2٠٠4في آذار ( نسخة 1٠٠٠)

٢٠٠5رزنامة بديل لعام / تقويم 

مـن التقويـم السـنوي باللغـة العربيـة والنجليزيـة( نسـخة 1٠٠٠)تـم طباعـة 
يعرض صـورا كـبيرة ملونـة لطفال لجئيـن فلسـطينيين وقـد بيعـت بناء على
الطلب الشخصـي كمـا تـم إرسـالها الى قوائم المشتركيـن ممـن يحصـلون على

.إصدارات مركز بديل

جمعيـــة الدفاع عـــن حقوق المهجريـــن للتوعيـــة فـــي أوســـاط-حملة مركـــز بديـــل ٣.1.1
المهجرين 

ــة الدفاع عــن حقوق2٠٠4كان العام  ــر للمشروع المشترك بيــن مركــز بديــل وجمعي ، العام الثانــي والخي
المهجرين داخل الخط الخضر، والذي استهدف رفع مستوى الوعي بين الفلسطينيين المهجرين داخل الخط
ي ضوء الحـل الدائم ـلية وتاريـخ هجرتهـم وحقوقهـم ـف .الخضـر، وخاصـة فئة الشباب، حول مواطنهـم الص

د شارك ـفي نشاطات هذا العام مـا يقارب  ينتـمي غالبيتهـم إلى الفئة السـاسية المسـتهدفة( مشترك 4٠٠٠)وـق
. بالضافة الى عدة مئات من اليهود السرائيليين بمن فيهم بعض الصحفيين

مسيرة العودة السنوية – قرية أندور

م ة الذي تزامـن مـع ذكرى اسـتقلل إسـرائيل وفقًا للتقوـي ـا الفلسـطينيون داخـل الخـط الخضـر ذكرى النكـب أحي
 مسيرة العودة السنوية السادسة التي، توّجهت2٠٠4نيسان من العام  27السنوي العبري الذي يصادف يوم 

وقد وزعت جمعية. 1٩48الفلسطينية المهجرة عام ور شخص إلى قرية أند 3٠٠٠شارك فيها ما يفوق ال 
د ـفي الماضـي الى  ـة، عرضـت تاريخهـا الذي يمـت ن نشرة حول هذه القري د شارك. (سـنة 3٠٠٠)المهجرـي وـق

ة،  ةإسـرائيليون يهود ـفي هذه المسـيرة بأعداد أكـبر مـن السـنوات الماضـي ت المناسـبة بتغطـي ولول مرة حظـي
.محطات التلفزة المحلية السرائيلية ومحطات التلفزة الفضائية العربية والدولية

سنة ذكرى من قبيسل الصسدفة أن أحيسا الفلسسطينيون هذه ال ليسس 
صادف يوم  بة الذي ي سنة 15النك من ال ي  سع بكث كل أو أيار بش

قد نشرت نشرت صحيفة اليام الفلسطينية الن ملحقا. الاضية ف
ويقدم مقالت لفضل الكتاب الفلسطينيي ف" حق العودة"بعنوان 

سطين قع الشتات الفل سرائيل وموا طق وإ قد. النا وجه بعضهم الن
.لعرفات لنه ل يوبّخ نسيبة وعبد ربه على تنازلم عن حق العودة

بة ستمرارية للنك ها ا ية باعتبار ضة الال عن النتفا تب آخرون  وك
ي1948 ما على اللجئ نت هجو قد ش سرائيل  ما ورد أن إ ، وك

ي . مرة أخرى يم جن ي م قد أشاروا ال تدم ية الدرع)و أثناء عمل
، وقدمت تفصيل عن الدمار الائل الذي(2002الواقي ف نيسان 

حدث فس خان يونسس وميسم بلطسة وهدم عشرات النازل الذي
.حدث مؤخرا ف ميم رفح للجئي

في 1٩٦7حرب هزـمت نكسـة  1٩48 حرب نكبـة"داـني روبنشتاـين 
.2٠٠4حزيران  ٦صحيفة هأرتس، ، "حق العودة"المعركة حول 
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الزيارات التعليمية للقرى الفلسطينية المهّجرة

زيارة بقيادة أدلء لمائة قريـة وبلدة فلسـطينية مهّجرة فـي منطقـة الجليـل ومنطقـة القدس مـا قبـل 1٥نظمـت 
شخصــًا، مــن بينهــم أســر مهجرة داخليًا وطلبــة مدارس ثانويــة، ٩٥٠، والخليــل وغزة، شارك فيهــا 1٩48

ـــرائيليون ـــرائيل، وكذلك ناشطون يهود إس ـــي إس ـــن ف ـــة الدفاع عـــن حقوق المهجري ـــي جمعي وأعضاء ف
.وصحفيون، ومجموعتين من الزائرين الجانب المشاركين في مؤتمر دولي في المنطقة

19٤8تدريب مرشدين لقيادة الزيارات للقرى الفلسطينية المهّجرة عام 

قّدم مركــز بديــل لجمعيــة المهجريــن إســنادًا يســاهم فــي بدء تدريــب مهنــي، لمرشديــن متخصــصين بالقرى
 التحضير للتدريب المؤسسة العربية لحقوق النسان في الناصرة، وقدوقد أشرف على. الفلسطينية المهجرة

.2٠٠4ابتدأ التدريب في كانون الول 

قبرص: زيارة تقصي الحقائق حول اللجئين ٤.1.1

، زيارة تقصـّي الحقائق الخيرة مـن2٠٠4 تشريـن ثانـي 3٠-23نظـم مركـز بديـل فـي الفترة الواقعـة بيـن 
2٠٠4توجهت بعثة سنة  2٠٠3وجنوب أفريقيا  2٠٠2فبعد زيارة البوسنة والهرسك . أصل ثلثة بعثات

برص ي قـبرص،. إلى ـق وقام وفـد بديـل بدراسـة البعاد النسـانية والسـياسية والقانونيـة للصـراع المزمـن ـف
ن وإسـكانهم وتعويضهـم عـن ممتلكاتهـم الـتي وضـعت ـفي خطـة السـلم التابعـة للمـم ة لعودة اللجئـي ومراجـع

وأسباب رفض تلك الخطة من قبل القبارصة اليونانيين في الستفتاء الذي عقد في وقت مبكر من. المتحدة
.هذا العام

باحثًا وناشطًا في أوساط مجتمع اللجئين في فلسطين، لبنان، سوريا، الردن، 12لقد تشكل وفد بديل من 
الدنمارك وكندا وقد زار الوفد الجانبين اليوناني والتركي في الجزيرة، ومن ثم قابل الوفد باحثين مستقّلين،
ن، ع المدـني، ولجئـي ي مجال المجتـم ن ـف ن للمـم المتحدة، وسـياسيين وناشطـي ن تابعـي وخـبراء قانون وموظفـي

تضمنت. من بينهم تيتيانا ليوزيدو والتي كسبت إحدى القضايا في محكمة أوروبية خاصة بحقوق النسان
ة فصـل القوات الخاضعـة للمـم المتحدة  ة لمنطـق ا"( الخـط الخضـر)"الزيارة زيارة ميدانـي ورحلة الى كيريـن

 .وبيل بايس في الشمال، ورحلة أخرى في أرجاء جنوب نيقوسيا

.ذلك البرنامج الذي نظمه مركز بديل، استضافته مؤسسة بحث وحوار، وهي منظمة قبرصية غير حكومية
و و بهدف عـمل فيلم وثائـقي عـن الزيارة مسـتقبًل، قامـت بتصـويره وحدة الرادـي د تـم تصـوير لقطات الفيدـي وـق

ة في نيقوسـيـا،  ة للكلية المشترـك ، وقـد نشرت مقابلة مع عضو(INTER COLLEGE)والتلفزيون التابـع
، كما نشرت مقالت، وهي صحيفة قبرصية واسعة النتشار(CYPRUS MAIL)وفد بديل في صحيفة 

. كتبها أعضاء من وفد بديل في الصحافة الردنية والفلسطينية

رحلة تعليمية إل إحدى القرى
.الفلسطينية الهجرة

جعية الهجرين ف الداخل ©
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العبر المستقاة من زيارة تقصي الحقائق إلى قبرص

ويمكـن للمجتمـع المدنـي أن يضطلع بدور هام. يجـب إشراك اللجئيـن والشخاص ا لمهجريـن فـي عمليـة المصـادقة على الحلول الدائمـة
ل المـد ة مقبولة لدى الجمهور العرـيض وأن الحـل الدائم هـو حـل طوـي ـد سـياسيا التوصـل. لضمان أن تكون التفاقـي ـد يكون ـمن المفي بينمـا ق

وقد تكون التفاقيات غير المنسجمة مع القانون الدولي غير. الى حلول وسط فيما يتعلق ببعض المبادئ من أجل التوصل الى اتفاقية سلم
.قابلة للستمرارية

ــن ــي ذلك بالنســبة للجئي ماذا يعن
الفلسطينيين

ـــية ـــين القبرص ـــا الحالتـ ـــز كلت تتمي
والفلسـطينية بكون الصـراع الرئيـس
يدور بيــــن مجتمعيـــن يعيشان على

ويكون التهجير إحدى. نفس الرض
ــد أكدت المــم. نتائج ذلك النزاع وق

ــــــــئين المتحدة على حــــــــق اللجـ
ـــــرين فـــــي كل والشخاص المهجـ
.الصـراعين فـي العودة الى منازلهـم
وفـي هذا الطار هنالك نقاش متشابه
ــــــــــــــة حول دور الحقوق الجماعي

وفي. والفردية في حل ذلك الصراع
كلتــــــا الحالتيــــــن تكون المقترحات
المطروحــــــة على طاولة البحــــــث
تطورا تراكميــا لجهود صــنع السـلم

لقـد تـم. منـذ بدايـة الصـراع المعنـي
التشاور مـــــع المجتمـــــع المدنــــــي
القبرصــي والفلســطيني والســرائيلي
بعــد التوصــل إلى القتراحات ولكــن
ليـس كجزء مـن عمليـة التوصـل إلى

ل الخطاب الدولي المتعلق. اتفاق يمـي
ـد ي يمـكن إنجازهـا بـكل تأكي ي فلك فهـم قسـري للحقوق المؤكدة الـت ر القبرصـيين والفلسـطينيين إلى الدوران ـف ـا الحالتـين فإن. بتهجـي وـفي كلت
.الحلول المقترحة من قبل أطراف دولية هي إحدى طرق إدارة ذلك النزاع أكثر من كونها حلول للسباب الجذرية

د مـن الفروقات ر مـن. ولكـن هنالك العدـي ن أن أكـث ي حـي ن يعيشون على أرض وطنهـم ـف ـا زال الشخاص المهجرـي ي الحالة القبرصـية م فـف
ن الى خارج موطنهـم .وبخلف القبرصـيين فإن معظـم الفلسـطينيين هـم أشخاص بل موطـن. نصـف مجموع الفلسـطينيين هـم مـن المهجرـي

ي الحالة الفلسـطينية وحسـب ر ـف ر وضوحـا بكثـي ن مجموعات مـن المسـتوطنين، فموضوع السـتعمار والسـتيطان أكـث ـا تتضمـن الحالتـي بينم
.وجهة نظر الفلسطينيين يشكل الستيطان السبب الساسي للصراع

ذ سـنة  ي فلسـطين مـن ر ـف ف والتهجـي ـا تواصـل العـن ة عقود بينم ـذ ثلـث ـا زال الهدوء النسـبي قائمًا من ي الحالة القبرصـية م وبخلف. 1948ـف
وبينمــا ركزت الجهود الدوليــة المتعلقــة بكل. الحالة القبرصــية ل يوجــد توازن عســكري وســياسي فــي الصــراع الفلســطيني الســرائيلي

في قبرص. الديني يجري هذا الفصل في قبرص في أطار دولة فيدرالية واحدة/الصراعين على الحلول المبنية على أساس الفصل العرقي
ـتوى القليمـي  ـان والميثاق)تلعـب الدوات والليات القويـة دورا هامـا على المس ي والمحكمـة الوروبيـة لحقوق النس مثل التحاد الوروـب

أما المجتمع المدني القبرصي فهو إلى. ولكنها ل تلعب أي دور تقريبا في حالة الصراع السرائيلي الفلسطيني( الوروبي لحقوق النسان
هنالك فصلً دينيًا وعرقيًا كامًل تقريبًا في قبرص مع أن الحالة. حد ما غير متطور في قبرص بالمقارنة مع المجتمع المدني في فلسطين

.الفلسطينية تتجه لهذا التجاه بشكل متزايد

ما هو: وبالرغم من هذه المفارقات فقد حظيت بعض المسائل التي أبرزتها التجربة القبرصية بأهمية خاصة أيضا لدى الحالة الفلسطينية
دور المجتمع المدني؟ هل يمكن للطراف الدولية المشاركة في عملية صنع السلم أن تعمد فقط على فهم النخبة السياسية لما هو مقبول
لدى أطراف الصـراع أثناء محاولتهـم تسـويق اتفاقيـة محتملة الى الجمهور العام وكذلك فـي ضمان أن تلك التفاقيـة سـتطبق بشكـل فعال،
ة وتطور عملهـا، هل يعيق استثناء على أرض الواقع؟ في النزاعات حيث يفترض أن تساند الجهود والستثمارات المؤسسات الديمقراطـي
ــة؟ مــا هــو دور المبادئ فــي اتفاقيات الســلم؟ هــل هنالك خطرا حقيقيــا على الجمهور عمليــة صــنع الســلم بدل مــن تطويــر الديمقراطي
استمرارية اتفاقية السلم عندما يتم التضحية بالمبادئ الكونية لصالح الوفاق السياسي؟ ما الذي سيحدث عندما يشعر الشعب بأنه مستثنى

  .من العملية السياسية وبذلك يتوجه إلى المحاكم من أجل تثبيت المبادئ الهامة

بديل ©. فريق من بديل يتمع مع نشطاء الؤسسات الهلية القبصية اليونانية والتركية ف نيقوسيا، قبص  
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بنــاء القــدرات والتدريــب المجتـمـــعي ٢.1

(1٩٦7الراضي الفلسطينية المحتلة عام ) بناء شبكة العلقات المجتمعية 1.٢.1

ي سـنة  ي أنحاءمسـتوى على  2٠٠4طرأ تحسـن ـف ة ـف ن المحلـي ن منظمات مجتمعات اللجئـي ـا بـي التنسـيق فيم
ـا زال أمرا صـعبا ة، ولكـن التنسـيق مـع المبادرات ـفي قطاع غزة م ة الغربـي بالرغـم مـن أن. محافظات الضـف

ر المعلومات يمكـن أن ر الرسـمية، إل أن تمرـي ظ بصـفته غـي قالتنسـيق احتـف  ينجـز بسـرعة، وذلك عـن طرـي
ــن ــن المبادرات والمجموعات. منظمات اللجئي ــتوى قطري والعشرات م ــد على مس ــة تمت ــة تحتي ــع بني م

. والتحادات المجتمعية في مخيمات اللجئين المحلية

ة ة في آذار، وكان نقطـة بداـي ـة الغربـي ـذ ثلث سـنوات، عقد اجتماع تنسـيقي على مسـتوى الضف ولول مّرة من
ة الفلسـطينية  ل النشاطات ـفي ذكرى النكـب ن نيسـان–حزيران)لتفعـي ة ـفي مجال الدفاع( ـم ونشاطات جماهيرـي

.عن حقوق اللجئين الفلسطينيين والتي استمرت الى نهاية العام

ة ن، بوسـائل وطرق مختلـف ن مجتمعات اللجئـي ـيق بـي ـلة لتسـهيل مهمـة التنس ل جهودًا متواص يبذل مركـز بدـي
ــاسيين، ــن الشركاء الس ــد اللقاءات المباشرة وأجهزة التصــال اللســلكي وخاصــًة بي ــا عق ــقين منه والمنس

وبإسناد من اتحاد مراكز الشباب في الميدانيين في شمال الضفة الغربية، ومجموعة من العاملين الميدانيين،
مخيـم قلنديـا ومركـز يافـا الثقافـي فـي مخيـم بلطـة كنقطـة اتصـال وتواصـل لبديـل فـي وسـط شمال الضفـة

لقـد تـم(. أنظـر أدناه)الغربيـة، وكذلك عمـل المركـز على تيسـير نشاطات بادرت إليهـا منظمات اللجئيـن 
وبشكــل خاص مــن خلل مشاركــة المنظمات المحليــة فــي)تأســيس روابــط مــع الفلســطينيين فــي المنفــى 

وســنواصل العمــل على تقويتهــا حالمــا تأخــذ إحدى( اجتماعات ســنوية للئتلف الفلســطيني لحــق العودة
ة تنسـيق الئتلف ي لجـن ل فلسـطين ـف ة دور ممـث ة المحلـي ومـع ذلك فإن معظـم نشاطات. المنظمات المجتمعـي

ي النشاطات ة للمشاركـة الفعالة والتدخـل ـف ة والمهارات المطلوـب ـا زال ينقصـها المعرـف ة م المجتمعات المحلـي
. الدولية الخاصة بقضيتهم

إحياء ذكرى النكبة ف
.2004بيت لم، 

بديل ©
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بناء قـدرة ومأسسة جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في إسرائيل  ٢.٢.1

ر الحـد العلى مـن بناء القدرة والسـناد ل هدفًا له يقضـي بتوفـي ـياق العمـل المشترك، وضـع مركـز بدـي ي س ـف
-2٠٠3لهذه الجمعيـة فـي إطار مشروع التوعيـة المشترك عام   2٠٠4( وقـد تـم انجاز هذا(. أنظـر أعله 

حيث افتتحت الجمعية مكتبها الرئيس في الناصرة وباشرت العمل منه في كانون ثاني. الهدف بشكل جزئي
ـا. 2٠٠4 ة مديرًا جديدًا له ت الجمعـي ي كانون أول وظـف ي يجـب. وـف ن الخطوات الـت ر ـم ومـا زال هنالك الكثـي

وخصوصًا منويمكن القول أن الجمعية أصبحت اليوم مجهزة بشكل أفضل للعمل بشكل مهني،  . إنجازها
.حيث الجاهزية الدارية والعلقات العامة

(1٩٦7في الراضي المحتلة عام )التدريب  المجتمعي  ٢.٣.1

لقـد وفـر مركـز بديـل المواد المطلوبـة والمسـاهمة الماليـة لسـبعة دورات تدريبيـة بلغ عدد المسـتفيدين منهـا
.معظمهم من أطفال وشبيبة من اللجئين الفلسطينيين 13٠حوالي 

مركــز الشباب)الخليـل، تموز وآب، /  مخيـم العروب مـنفتاة 18 :تدريـب الفتيات على أجهزة الحاسـوب
(.الجتماعي في المخيم

م الفنون للطفال ـم عايدة: تعلـي ي مخي م تنفيذه ـف ت لحـم، أيلول وآب، / برنامـج للطفال ـت ي)بـي مركــز لجـئ ـف
(. المخيم

محاضرات وعرض أشرطة فيديو تستند  الى مواد انتجها مركز بديل وقد أشرف :برامج التوعية الشبابية
على ذلك منســق بديـل الميدانـي فـي شمال الضفـة الغربيـة كان ذلك عبارة عـن سـلسلة مـن أربعـة جلسـات

ـم بلطـة  ٥٦ضـمت مـا مجموعـه  ـد ذلك البرناـمج ـفي كانون أول ـفي مخي ـا الثقاـفي)مشاركًا، وعق ز ياف ،(مرـك
ــم الفارعــة  ــة)مخي ــة الشعبي ــة (مركــز الشباب الجتماعــي واللجن ــة جامعــة القدس)، وفــي قلقيلي مجلس طلب

(. مركز الشباب الجتماعي، اللجنة الشعبية ومركز النشاطات النسوية)، وفي مخيم طولكرم (المفتوحة

ة لمركـز  ـاهمة مالـي س  "  مس ب ل :  "  كوالـي ـاهمة لنهاء التدرـي ل، ومنحـت المس ي الجلـي عرضومقره شفاعمرو ـف
.1٩48التي تتحّدث عن التهجير في العام " أم الشرايط"مسرحية 

إسناد النشاطات المنبثقة عن المبادرات المجتمعية ٢.٤.1

ل بمسـاعدة ، 2٠٠4ـفي عام  ن  3٦قام مركـز بدـي ر ـم ذ أكـث ـة،على تنفـي ة اجتماعي ع مقدارنشاطًا  72منظـم لرـف
ة ومشاريـع طوارئ م. الوعـي، ونشاطات تعليميـة وثقافـي لقـد قام شركاء بديـل المحلييـن بتحديـد الولويات ـث

ل  ة اللزمـة مـث ل المسـاعدات العينـي ر بدـي ن)وـف ة والسـناد( المعلومات والمواد والمتحدثـي والمسـاعدة الميدانـي
ــن ــوصا اللجئي ــن الناس وخص ــا مجمله آلف م ــة م ــد أفادت هذه المبادرات المجتمعي المالي المتواضــع لق

إضافـة الى ذلك فقـد قدمـت بديـل. (طفـل ٥٠٠٠)ومـن بيـن المنتفعيـن المباشريـن أكثـر مـن . الفلسـطينيين
ــة لمؤســسة المــل لطفال فلســطين ومقرهــا لندن والتــي قدمــت منحًا صــغيرة الحجــم المســاعدات الميداني

.لمشروعات مجتمعية محلية للجئين والطفال والشبيبة

بديل تدعم رفع قدر الوعي المجتمعي والتعليم والدفاع

حدث ممّيز من نوعهك ٥٦لقد برزت ذكرى النكبة    :  2٠٠4  حياء ذكرى النكبة عام   إ
نتيجــة لغياب أحداث بديلة تنظمهــا المؤســسات. 1٩٦7فــي المناطــق المحتلة ســنة 

الفلسـطينية الرسـمية، يمكـن إرجاع نجاح هذه الذكرى حصـريًا الى اللجئيـن وجهود
إنطلقـــت فعاليات إحياء ذكرى النكبـــة ســـنة. ظمات الشعبيـــة والســـياسية أيضًاالمن

، في أواخر شهر نيسان باطلق حملة توعية تلفزيونية أعدها وأشرف عليها2٠٠4
ل وشبكـة  ـا"مركـز بدـي ع المناطـق الفلسـطينية " مع ة غطـت جمـي أنظـر)للتلفزة المحلـي

تبع ذلك مسيرة العودة السنوية في إندور والتي نظمتها جمعية المهجرين في(. أعله
أيار، انطلقت مسيرات حق العودة 1٥ ذكرى النكبة يوم وفي(. أنظر أعله)الداخل 

التــى شملت كافــة محافظات الضفــة الغربيــة وقطاع غزة، فيمــا تواصــلت النشاطات
.الشعبية لحياء ذكرى النكبة الى آخر شهر أيار

:ساهم مركز بديل في الدعم اللوجستي والمادي والمالي لنجاح أنشطة إحياء ذكرى النكبة التالية

مسيرة جماهيرية حاشدة دعمًا لحق العودة في باقة الشرقية نظمتها اللجنة الشعبية للدفاع: محافظة طولكرم
(.أيار 13)عن حق العودة 

(أيار وكانون الول)مسيرة جماهيرية حاشدة ومعرضين للصور في مركز يافا الثقافي : محافظة نابلس

وقد أصبح إحياء ذكرى النكبة الدث الوطن الفلسطين
كد سرائيلية التأ صحافة ال يث حاولت ال العام والهم، ح
مسن التغييس الاري بسسؤالا أحسد الصسحفيي مسن شرقسي

عن ما تضره صحيفته لحياء ذكرى حرب اليامالقدس 
"السستة فأجاب ل شيسئ تقريبا لنسا نن الفلسسطينيي،: 

ي 1967فحرب  يد حربا تم الردني حد بع نت ال  كا
أما بالنسبة". والصريي والسوريي ول تكن الرب حربنا

.للنكبة والنتفاضة فهما لنا كليا
"ف العركة على حق العودة 67تزم  48ال"دان روبنشتاين 

2004حزيران  6هأرتس 
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نظمتهــا اللجنــة الوطنيــة لحياء ذكرى النكبــة وللجنــة( أيار 1٥)مسـيرة جماهيريـة حاشدة : محافظـة بيـت لحـم
.المرّكزة لحق العودة وغيرها من المؤسسات والفعاليات في محافظة بيت لحم

ــل ــل : محافظــة الخلي ــي محافظــة الخلي ــة جمعــت فرق كرة القدم ف ــن)بطولة كروي ــر لجئي ــن وغي ؛(لجئي
ة الخليـل؛ مسـابقات ثقافيـة للطفال حول مهرجانات ثقافيـة فـي مخيمـي العروب والفوار وقريـة دورا ومديـن
النكبــة نظمتهــا جمعيــة العنقاء للثقافــة فــي عشرة مواقــع مــن المحافظــة وبالتعاون مــع المؤســسات المحليــة

.والوزارات المختلفة

٥٠٠شراء (: قاعة الفينيق، مخيم الدهيشة، نيسان ):الطلبة المتفوقون لحضور عرض مسرحي لمركز عناد
.تذكرة دخول للطلبة المتفوقين في مدارس النروا في مخيمات بيت لحم الثلثة

عمــل على تنظيــم هذه المهرجانات الجمعيــة الخيريــة فـي:   (  أيار  )  مهرجان للطفال، يوم الطفــل الفلســطيني 
.نابلس، في مخيمات اللجئين في المحافظة

(.حزيران)بيت لحم، عدة عروض فنية تراثية  :  "  إحياء بلدنا  "  فرقة الدبكة الشعبية   مساهمة مالية ل

جمعت حوالي( مخيمًا صيفيًا 18)قـدم مركز بديـل مساهمة ماليـة لحــــوالي : مخيمـات صيفية للطفــــال
ل وطفلة 1٥٠٠) ـم بلطـة ( طـف ي)مـن كٍل مـن مخي ـا الثقاـف د (مركـز ياف م عسـكر الجدـي ر)، مخـي مركـز التطوـي

اللجنـة المحليـة لتأهيـل)، مخيـم العيـن (اللجنـة المحليـة لتأهيـل المعاقيـن)، مخيـم عسـكر القديـم (المجتمعـي
برنامج)، مخيم طولكرم (اللجنة الشعبية)، مخيم جنين (مركز الشباب الجتماعي)، مخيم الفارعة (المعاقين

ة قاقون للطفال م نور شمـس (النشاط النسـوي، جمعـي ا (برنامـج النشاط النسـوي)، مخـي م قلندـي مركـز)، مخـي
، مخيم عايدة(مركز الشباب الجتماعي)، مخيم شعفاط (الشباب الجتماعي، اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين

ة)، مخيم الدهيشة (مركز الشهيدة أمل، مرـكز الشباب الجتماعي، ومركز لجئ) ،(جمعية ديرابان الخيرـي
ز الشباب الجتماـعي)مخيـم العروب  ة الولجـة(مرـك ت لحـم /، قرـي ز أنصـار)بـي ل(. مرـك ز بدـي كمـا سـاهم مرـك

تم) في تغطية رسوم الفيزا لعدد من أطفال الضفة الغربية للمشاركة في المخيم الصيفي الدولي في أسبانيا 
(.إلغاء السفر بسبب تأخر صدور تأشيرات السفر

ي ى  28نظمتـه جمعيـة الدوايمـة الخيريـة، مخيـم الجلزون، مـن : أسـبوع الدوايمـة الثقاـف 3تشريـن الول حـت
.1٩48تشرين الثاني في الذكرى السادسة والخمسون لمجزرة قرية الدوايمة في العام 

أطفال الخيم الصيفي الذي نظمته اللجنة
.الحلية لتأهيل العاقي، ميم الدهيشة

بديل ©
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تشرين)نظمته اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة، محافظة رام ال : مؤتمر الدفاع عن حق العودة
(.الول

بيـت لحـم/فرقـة مركـز لجـئ، مخيـم عايدة :تكاليـف سـفر، عروض للدبكـة الشعبيـة الفلسـطينية فـي مصـر
(.تشرين الثاني)

ة  ـابقة ثقافـي خ الفلسـطيني  (   سـؤال وجواب  )  مس ت الماء:   حول التارـي ن بـي ي مخيمات عـي ي رمضان ـف أقيمـت ـف
ن) ل المعاقـي ة لتأهـي ة المحلـي م بلطـة (اللجـن ة)، مخـي ة الشعبـي ي واللجـن ـا الثقاـف ـم الدهيشـة(مركـز ياف ي مخي ، وـف
(.مراكز الشباب الجتماعية)نابلس /، واستؤنفت المسابقة في مخيمي عسكر والفارعة(مركز حوار)

وقد أقيمت هذه النشطة في:   (  كانون الول  -  أيلول  )  عروض فلكورية ومعارض فنية، ونقاش للقضايا العامة 
، مخيـم عسـكر الجديـد(مركـز النشاط النسـوي)، مخيـم نور شمـس (اللجنـة الشعبيـة)كٍل مـن مخيـم طولكرم 

(.اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين)

ة الفلسـطينية ي ـفي شمال: معارض صـور للنكـب ل الميداـن ل منسـق مركـز بدـي ـم تنسـيق هذه النشاطات مـن قـب ت
ن، ة، جنـي ن طولكرم، قلقيلـي ي جامعـة القدس الفتوحـة ـفي كٍل ـم ة ـف ة وبالتعاون ـمع مجلس الطلـب ة الغربـي الضـف

(.كانون الول)نابلس، سلفيت، وطوباس 

تم تنظيم هذا النشاط في كانون الول من قبل مركز الشباب الجتماعي:   "  المخيم واللجئين  "  مهرجان جنين 
.في مخيمي جنين والفارعة

كانون)الفلسطينية، حيفـا -حيث أقيم هذا المتحف في معهد إميل توما للدراسات السرائيلية: متحـف النكبـة
(.الول

الدعم الذي قدمه مركز بديل ضمن مشاريع الطوارئ المجتمعية

ة لشراء : معّدات وأجهزة مدرسـية ـاهمة مالـي ة تصـوير، طابعـة)مس م عايدة التابعـة( ماكـن مدرسـة بنات مخـي
.للنروا، ومدرسة ذكور بيت جال التابعة للنروا

مساهمة مالية للحملة الشعبية لدعم مخيم رفح والتي نظمت في محافظة بيت لحم: إعادة إعمار مخيم رفح
(.آذار)

ق ــخ قاعـة الفينـي ــدات وتجهيزات لمطب ي شراء معـ م الدهيشـة  :المسـاهمة ـف ي مخـي ة ـف ة الشعبـي تشريـن)اللجـن
(.الول

إتحاد مراكـز الشباب الجتماعيـة، مخيـم:   (  اتصـالت وغيرهـا  )  المسـاهمة فـي تسـديد المصـروفات الجاريـة 
(.كانون الول)، مركز شباب العودة، بيت ساحور (حزيران)قلنديا 

تعزيز الوعي والمناصرة وحشد التأييد إقليميًا ودوليًا ٣.1

التشبيك وتعميم المعلومات 1.٣.1

م المعلومات للشركاء ر مـن : تعمـي م إرسـال أكـث مـن كٍل مـن مطبوعات مركـز بديـل عـبر( نسـخة ٥٠٠٠)ـت
ـــن  ـــق العودة والشركاء الدوليي ـــطيني لح ـــد إلى أعضاء الئتلف الفلس لغرض( عنوان 1٥حوالي )البري

.استخدامها في أنشطة رفع الوعي وحشد التأييد في تلك الدول

ل كمنسـق للئتلف الفلسـطيني لحـق العودة، ويقوم بالحفاظ: التنسـيق والتشاور ـمع الشركاء ز بدـي ل مرـك يعـم
ــن المؤتمرات ــد م ــي العدي ــيق مشاركات العضاء ف ــع أعضاء الئتلف، وتنس ــة م ــالت منتظم على اتص

ــد حول العالم  ــد التأيي ــي وحش ــع الوع ــة رف ــل، وأنشط ــة، ورش العم ــي والدول)الكاديمي ــي العالم العرب ف
(.الوروبية

ة  ل المشورة والرأي لمشروع المشاركـة الشعبـي ـيفيتاس"قدم مركـز بدـي ة نوفيلد، جامعـة أكسـفورد" )س ،(كلـي
ي الفلسـطينية ي المناـف ة للمشاركـة السـياسية ـف ل نوعًا مـن. مشروع بناء السـس المدنـي وكذلك قدم مركـز بدـي

.المساعدة اللوجستية لهذا المشروع

ي فلسـطين بشكٍل رئيسـي  منظمـة)تـم عقـد العديـد مـن اجتماعات التنسـيق والتشاور مـع الشركاء الدولييـن ـف
أوكســفام للتضامــن، منظمــة إيكــو، جمعيــة المســاعدات النرويجيــة الشعبيــة، صــندوق المســاعدات الكنســية

وجاءت هذه الجتماعات في إطار الزيارات التي قام بها هؤلء الشركاء(. الخ...الدنمركية، برودليخ ديلين،
وتم تركيز التشاور. لمركز بديل، أو من خلل الزيارات التي قام بها أحد أعضاء المركز لبعض تلك الدول ٣2



حول ســـبل دفــع مســـتوى تأثيـــر الجهود المشتركـــة فــي مجال الدفاع عــن حقوق اللجئيـــن الفلســـطينيين
ز وتحسـين مسـتوى. والمبادرات ذات الصـلة بمقاطعـة إسـرائيل ـفي الخارج وكذلك تـمت مناقشـة آليات تعزـي

ي اللقاء ع الطوارئ النسـانية، وذلك ـف ي إطار مشارـي ة ـف ة والدولـي ة المحلـي ن المنظمات الهلـي ـا بـي التنسـيق م
.القليمي الذي نظمته منظمة أوكسفام للتضامن في فلسطين في شهر حزيران

اللقاء التنسيقي السنوي الخامس للئتلف الفلسطيني لحق العودة،  ٣.٢.1
تشرين الول 1٠-٦بلجيكا، / غينت 

ي اجتماعـه السـنوي الخامـس، فإن الئتلف الفلسـطيني لحـق العودة هـو بناًء على النظام الداخلي الذي تبّناه ـف
ة الفلسـطينية ومبادرات حـق العودة ـفي فلسـطين والمناـفي د ـمن المنظمات المجتمعـي ة تجـمع العدـي ة دولـي .شبـك
ولقــد تــم تنســيق عمــل هذا الئتلف مــن خلل أربعــة ممثليــن عــن هيئات إقليميــة جغرافيــة بالضافــة إلى

الممثلون القليميون هـم عبارة عــن منظمات مجتمعيــة. ســكرتارية الئتلف التــي يســتضيفها مركــز بديــل
فلسطين التاريخية، الدول العربية: معينين في أربعة مناطق إقليمية جغرافية/للجئين الفلسطينيين منتخبين

ويجتمع أعضاء الئتلف سنويًا بهدف التشاور وتنسيق أنشطة الدفاع. المضيفة، أوروبا، وأمريكا الشمالية
-مجموعـة عائدون: ، جمـع الئتلف فـي شبكتـه كٌل مـن2٠٠4فـي العام . عـن حقوق اللجئيـن حول العالم

ل،-سـوريا، مجموعـة عائدون ن داخـل الخـط الخضـر، مركـز بدـي ة الدفاع عـن حقوق المهجرـي لبنان، جمعـي
، هيئة تنسـيق الجمعيات الهليـة العاملة فـي(نابلس)لجنـة الدفاع عـن حقوق اللجئيـن ومركـز يافـا الثقافـي 

الردن؛ تحالف حـــق العودة إلى-التجمعات الفلســـطينية فـــي لبنان؛ اللجنـــة العليـــا للدفاع عـــن حـــق العودة
ولحقًا،)بريطانيـا؛ تحالف حـق العودة–أوروبـا -تحالف حـق العودة الفلسـطيني. أمريكـا الشماليـة-فلسـطين

؛ اللجان الشعبيــة فـي مخيمات اللجئيــن فـي الضفـة(الكونفدراليــة الوروبيــة للجان الدفاع عـن حــق العودة
فلسطين؛ إتحاد مراكز النشاط-الغربية وقطاع غزة؛ إتحاد مراكز الشباب الجتماعية في مخيمات اللجئين

.الضفة الغربية-النسوي في مخيمات اللجئين

وقد تم عقد اللقاء السنوي الخامس للئتلف الفلسطيني لحق العودة، الذي كان من المقرر عقده في أسبانيا،
.، حيث استضافته منظمة أوكسفام للتضامن2٠٠4تشرين الول  1٠-٦بلجيكا في الفترة ما بين /في غينت

د مـن المؤسـسات أعضاء الئتلف د حضـر الجتماع عشرون مندوبًا مثلوا العدـي ح المشاركون. وـق د افتـت وـق
لقائهم بجلسة تقييم للوضع السياسي في فلسطين، وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة الذي كان يتعّرض

وتبع التقييم السياسي تقييمًا للنشاطات التي عمل ويعمل. وقتها لهجمة عسكرية إسرائيلية لم يسبق لها مثيل
هذا وقد خصص معظم وقت اللقاء الخامس لمراجعة مسودة النظام الداخلي. أعضاء الئتلف على إنجازها

في لندن، بالضافة 2٠٠3للئتلف ولوائحه الداخلية التي أقرها الئتلف في لقائه السنوي الرابع في العام 
كمـــا ناقـــش المجتمعون التقاريـــر المفصـــلة حول أوضاع اللجئيـــن. إلى دمـــج المقترحات الجديدة فيهـــا

٣٣الفلسطينيين في كٍل من أوروبا وكندا، بالضافة إلى ورقة تقييم قدمتها مجموعتي عائدون في سوريا ولبنان

اللقاء التنسيقي السنوي الامس للئتلف
.الفلسطين لق العودة

منظمة أوكسفام/تينيكا دازه ©



ة شهـر أيلول، وأخرى قدمتهـا مجموعـة ي بداـي ي دمشـق ـف د ـف ر المؤتمـر الدولي الذي انعـق حول مردود وتأثـي
".حركة العودة بين الواقع والطموح"لبنان، تحت عنوان -عائدون

ي وفـي جلسـة خصـصها الئتلف فـي لقائه الخامـس للجتماع بعدد مـن الخـبراء والباحثيـن مـن العضاء ـف
الذي عقد اجتماعه السنوي الثالث في نفس المكان والزمان، والذي تناول)شبكة مركز بديل للدعم القانوني 

ر ن الفلسـطينيين، تطوـي ـة اللجئـي ه على قضي ـه وانطباقاـت ة الخاص ب ة الجدار وقرار محكمـة العدل الدولـي قضـي
ــن ــة للجئي ــة المطلوب ــة الدولي ــة والحماي ــرائيل، الحلول الدائم ــة إس ــي إطار حملة مقاطع ــتراتيجيات ف الس

وذلك لغرض تبادل الخــبرات( الفلســطينيين، وكذلك نقاش مردود المؤتمــر الدولي الذي انعقــد فــي دمشــق
وكذلك خصـص الئتلف نهايـة جدول. والسـتراتجيات المشتركـة والتعّرف على وجهات النظـر المختلفـة
الذي تديره الدكتورة كرمـة" سـيفيتاس"أعماله العتيادي جلسـة ثانيـة لمناقشـة تفصـيلية ومعّمقـة لمشروع 

.نابلسي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة أكسفورد

القرارات والتوصيات
.تبّني النظام الداخلي للئتلف الفلسطيني لحق العودة- 
،(حزيران 2٠)، يوم اللجـئ العالمـي (أيار)ذكرى النكبـة : تحديـد أيام للقيام بأنشطـة مشتركـة- 
ن الفلسـطينيين" ـم 11" )اليوم العالـمي للجئـي ة للمـم المتحدة رق ـة العاـم كانون الول، قرار الجمعي

1٩4.)
)جيــل العودة"مخيــم صــيفي للشباب : النشطــة المشتركــة التــي أقّرت-  ؛ إنتاج(2٠٠٥تموز " 

ع أعضاء الئتلف  ة لسـتخدام جمـي ة(2٠٠٥أيار )بطاقات بريدـي ؛ إنتاج كتاب للطفال حول النكـب
(.2٠٠٦)الفلسطينية وقضية اللجئين 

ي يجـب أن تنسـّق بانتظام ـفي المسـتقبل-  ل للدعـم القانوـن ز بدـي ة مرـك اللقاء السـنوي للئتلف وشبـك
.أيضًا

لمزيد من المعلومات حول الئتلف الفلسطيني لحق العودة، يمكنك زيارة الصفحة الخاصة بالئتلف على
ة الصـادرة عـن اللقاءات التنسـيقية السـنوية ت، وتشمـل أيضـا البيانات الختامـي ل على شبكـة النترـن ع بدـي موـق

يجري العمـل على إضافـة التقريريـن)وتقاريـر وملّخصـات وقائع اللقاءات . للئتلف مـن واحـد إلى خمسـة
.2٠٠4بلجيكا، تشرين الول /، وغينت2٠٠3الرابع والخامس للئتلف، لندن، تشرين الثاني 

أنشطة التوعية والمناصرة وحشد التأييد القليمية والدولية ٣.٣.1

:أو ساهـم في تسهـيـل صدورها/شارك مركز بديل في إصدار البيانات والعرائض المشتركة التالية و

تم تنسيق هذه الرسالة من قبل الئتلف الفلسطيني لحق العودة وتم:   (  أيار  )  رسالة مفتوحة إلى القمة العربية 
ة ة الفلسـطينية والعربـي ل العديـد مـن المؤسـسات المجتمعيـة والمنظمات الهلـي وتدعـو. التوقيـع عليهـا مـن قـب

المريكيـة، والخروج مـن القمـة" الشرق الوسـط الكـبير"الرسـالة جميـع الدول العربيـة إلى رفـض خطـة 
بجدول أعمال يعزز الديمقراطيـــة وحقوق النســـان، بمـــا فيهـــا الحقوق الســـاسية للجئيـــن الفلســـطينيين،

.والمتأصلة في القانون الدولي

  عرائض للئتلف الفلسطيني لحق العودة ومؤسسات  /  ساهم مركز بديل في تنسيق وتوزيع العديد من بيانات
رسـالة الضمانات"، والرد الشعـبي على "مبادرة جنيـف"مـن بينهـا البيانات المسـتنكرة لــ :المجتمـع المحلي

، والتي تنتهك الحقوق"التي أرسلها الرئيس المريكي جورج بوش على رئيس الوزراء السرائيلي شارون
بالضافــة لذلك، عمــل مركــز بديــل على توزيــع. الســاسية للجئيــن الفلســطينيين بحســب القانون الدولي

أيار)وترويج العديد من البيانات الجماهيرية الخرى التي صدرت في إطار ذكرى إحياء النكبة الفلسطينية 
وعمل مركز بديل على أرشفة نسخ مصورة لعشرات البيانات والعرائض والمذكرات الموقعة من(. 2٠٠4

.قبل آلف الفراد والمؤسسات والمجموعات والفعاليات
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وحــــدة المصـــادر والمعلومــــات. ٢

التعديـلت والنجـــازات: التنفيـــذ

عمل مركز بديل بالرغم من صغر حجم طاقمه الوظيفي، على إنتاج العديد من المواد العلمية التي تعتبر
واسـتعان. بمثابـة الدوات الضروريـة المطلوبـة لوحدة حملة الدفاع عـن حقوق اللجئيـن والوحدة القانونيـة

ن من أجل إصدار هذه المواد ن وتعاقد مع عدد من خبراء البحـث ومترجمـي ز بديل بعدد ـمن المتطوعـي مرـك
ن ة مـن هذه المواد . وتعميمهـا على الجمهور والمعنيـي ر كمـي ز بتوفـي ـد قام المرـك ر صـحفية، نشرات)ولق تقارـي

ة ر دورـي ة بأحداث العام ( غـي ة، وبالمجمـل عمـل المركـز على2٠٠4ذات العلـق ة والعربـي ، باللغـة النجليزـي
ــة إلى مطبوعــة واحدة  ــة، بالضاف ــة والنجليزي ــن العربي باللغــة( ملف معلوماتــي)إنتاج إصــداراته باللغتي

.العبرية

وواصــل مركــز بديــل تطويــر قدراتــه فــي مجال البحــث والعلم واســتطاع إنتاج أبحاث عديدة ذات جودة
مهنية عالية، وبالتالي فتح باب الفرص واسعًا أمام عملية التشبيك وضاعفت من قدرته على الوصول وحشد
ــن ــا اللجئي ــن واســتقطابهم للعمــل على قضاي ــن والدوليي ــر مــن الخــبراء القليميي ــي أوســاط الكثي ــد ف التأيي

ق أكـبر بيـن أهدافـه والمصـادر البشريـة. الفلسـطينيين ي سـبيل إيجاد تواـف وبالرغـم مـن الجهود التـي بذلت ـف
كانـت طموحـة جدًا وأكـبر ممـا يمكـن أن يقوم بـه 2٠٠4المتوفرة، تـبين لمركـز بديـل أن خطـة العمـل للعام 

م العمـل د المسـح الشامـل للعام. طاـق ي صـدور عدد مـن المطبوعات، وبالتحدـي ت النتيجـة تأخيـر مؤلم ـف وكاـن
2٠٠3.

ل وتوصـيلها ز بدـي ـا مرـك ي أنتجه ـم المعلومات الـت ل على صـعيد تعمي ر مـن العـم ـم إنجاز الكثـي ـة حال، ت على أي
.إلى المجموعات المستهدفة محليًا ودوليًا

البحــث والمعلـومـــات 1.٢

الصدارات والنتــاج 1.1.٢
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ة منذ آذار  ل باللغة النجليزـي ز بدـي ة فصـلية تصدر عن مرـك ، يـقع1٩٩٩مجلة دورـي
مشترك بالضافــة إلى 12٠٠ويتــم توزيعهــا على . صــفحة ٥٠كــل عدد منهــا فــي 

هيئة. تيري رمبــل: المحرر. توزيعهــا لضيوف المؤســسة والكثيــر مــن المعنييــن
ــر ــة إلى: التحري ــنر، بالضاف ــد جرادات غاس ــد جرادات، إنغري ــي، محم نهاد بقاع

.مساهمات المجلس الستشاري

ع ثلثـة أعداد منهـا( ٦المجلد ) 24 إلى 21تمـت طباعـة العداد مـن  م توزـي ومـع زيادة عدد مسـاهمات. وـت
الكّتاب مـن غيـر الطاقـم العامـل وتحويـل التصـميم والمونتاج إلى مؤسـسة اليام للنشـر والتوزيـع، انخفـض

.الوقت الذي يمضيه الطاقم على هذه المطبوعة

أوراق عمــل للنقــاش

www.badil.org/Publications/Briefs/I&D_Briefs.htm

أوراق العمـل هـي عبارة عـن سـلسلة مـن الوراق يقدمهـا مركـز بديـل
ــــن ــــة الحوار والنقاش العام فيمــــا يتعلق بحقوق اللجئي ــــم عملي لتعمي

يعمـل علي كتابـة هذه الوراق الباحثيـن والقانونييـن مـن. الفلسـطينيين
ت هذه الوراق  ن، كمـا كتـب ن وشركاء متطوعـي م العمـل وباحثـي بلغـة(  صـفحة للواحدة منهـا24حوالي )طاـق

ن النشطاء مـن اسـتيعابها ي الحقوق. سـلسلة تمّك ل والبحـث ـف ة مـن تلك الوراق للتحلـي م تخصـيص ثلـث د ـت لـق
مثــل)بحســب القانون الدولي خصــوصًا تلك الحقوق المتعلقــة بالفئات الضعيفــة مــن اللجئيــن الفلســطينيين 

 للعام1٠ورقة رقم / ، حقوق الطفال اللجئين2٠٠3 في العام  صدرت٩ورقة رقم / المهجرين في الداخل
(.11ورقة رقم / ، والمرأة اللجئة2٠٠4

م  ة رـق ة الدوليـة والحلول الدائمـة :1٠ورـق ا كابيل، مسـتشارة) الطفال الفلسـطينيون اللجئون، الحماـي ريناـت
 صفحة، وستنشر هذه الورقة بالضافة إلى٥٠ في 2٠٠4استكملت الورقة في العام ( بحث لدى مركز بديل
.2٠٠٥ملّخص لها في العام 

م  ة رـق ة الدوليـة والحلول الدائمـة" :11ورـق تـم إنهاء البحـث(: مسـودة" )المرأة الفلسـطينية اللجئة، الحماـي
.الساس لكن ل تتوّفر الموارد المالية بعد لستكمال العمل على إنهاء الورقة وطباعتها
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(الطارئــة)نشـرات مركــز بديــل غيــر الدوريــة 

www.badil.org/Publications/Bulletins/Bulletins.htm

2٠٠٠تصدر كل من هذه النشرات في أربعة صفحات مطبوعة، حيث بدء العمل على إصدارها في العام 
د ة، وبالتحدـي ـا يتعّلق بالحداث والنقاشات الجارـي ل فيم ق والتحلـي ل مـن خللهـا التعلـي كأداة يسـتطيع مركـز بدـي

، أصـبح الشراف على صـدور هذه2٠٠4وفـي العام . حول تلك القضايـا المتعلقــة باللجئيــن الفلســطينيين
.النشرات ضمن اختصاص المستشار العلمي في مركز بديل

(نيسان" )من بلفور إلى بوش: "1٦النشرة الطارئة رقم 
(حزيران-أيار" )النكبة، الكارثة المستمرة: "17النشرة الطارئة رقم 

1٩48مراجعة لنكبة العام : الجزء الول
واحتلل الضفة الغربية وقطاع غزة1٩٦7 إلى نكسة 1٩48من نكبة : الجزء الثاني
2٠٠4-1٩٦7حياة الفلسطينيين في ظل الحتلل وفي المنافي : الجزء الثالث

(تموز" )المحكمة الدولية تحكم ضد جدار الفصل العنصري السرائيلي: "2٠النشرة الطارئة رقم 
(تشرين الثاني" ) عامًا8٠الفلسطينيون يطالبون بالديمقراطية منذ : "21النشرة الطارئة رقم 
"دولة للبعض، واحتلل للخرين:181قرار المم المتحدة رقم : "22النشرة الطارئة رقم 
(كانون الول" )حق العودة وتقرير المصير تضمنهما جميع القوانين الدولية: "23النشرة الطارئة رقم 
(كانون الول(" )تقرير متوازن)زّود الطرفين بجهاز ميكروسكوب : "24النشرة الطارئة رقم 

(ISSN 1728-1٦7٩) ٢٠٠٣المسح الشامل لعام : اللجئون والمهجرون الفلسطينيون

(. صفحة2٠٠)تيري رمبل ونهاد بقاعي، باللغتين النجليزية والعربية : المحررون

ــة ومســتجّدة حول ــر معلومات مكّثف يهدف هذا المســح الســنوي الشامــل الذي يجريــه مركــز بديــل إلى توفي
اللجئيـــن الفلســـطينيين لكـــل مـــن الباحثيـــن الكاديمييـــن، النشطاء العامليـــن فـــي مجال حقوق النســـان،

.والعلميين وصّناع السياسات المحليين والدوليين

ل على تحسـين مسـح العام  ه المسـح2٠٠3عمـل مركـز بدـي ي الذي حظـي ـب  بمـا يتوافـق مـع المردود اليجاـب
خلفيـة تاريخيـة، التعداد) على سـتة فصـول 2٠٠3وقـد اشتمـل مسـح العام . 2٠٠2الول الذي غطـى العام 

ـة، والحلول الدائمـة ة، المسـاعدات، الحماي ن، الظروف المعيشـي ـم إعادة صـياغة تلك(السـكاني للجئـي ـا وت ، كم
الفصـول وجعلهـا تعكـس آخـر التطورات والمسـتجدات بالضافـة إلى توضيـح الطـر القانونيـة فيمـا يتعّلق

. بالحماية والمساعدة الذاتية

ة المتوفرة ع المصـادر الثانوـي ع المعلومات والمعطيات مرة أخرى مـن جمـي م تأجيـل صـدور هذا. تـم تجمـي ـت
ــة العام 2٠٠4المســح الذي كان محددًا بمنتصــف العام  ــع نهاي ــط م ــن. 2٠٠4، اســتكمل انتاجــه فق ولم يك

مثــل الفهرســة،) 2٠٠3بالمكان اســتيعاب أغلب الفكار التــي طرحــت لتحســين المســح الذي يغطــي العام 
ن ـا مـن الميدان مـن خلل الشركاء المحليـي ـم جمعه ي ت ، ولكـن(النتقال إلى المصـادر الرئيسـية للمعلومات الـت

.بالمكان العمل على هذه الفكار مستقبًل

(دراسة في التأريخ الشفوي) لوبيــا – قرية فلسطينية في الشرق الوسط

إيلن بابيه. د: محمود عيسى، وتقديم. د: من تأليف
تيري رمبل، مركز بديل: تحرير لغوي

مركز بديل: النجليزية، العربية، والعبريةالطبعات : الناشر
دار الندلس للنشر والتوزيع: التصميم والنتاج

تيدرن سكيفتر، كوبنهاغن: الطبعة الدانماركية: الناشر

، مقاومة التهجير الناتج عن سياسات العصابات الصهيونية(قضاء طبريا)الحياة في قرية لوبيـا الفلسطينية 
، وصـف لحياة أهـل هذه1٩48والنتداب البريطانـي، والتهجيـر القسـري وقـت النكبـة الفلسـطينية فـي العام 

القرية في المنافي كما وصف في الوثائق المؤرشفة ومئات المقابلت التي أجراها المؤلف بنفسه في الدول
 صفحة، وتعرض قصة قرية لوبيا كما رواها سكانها2٥٠وتقع هذه الدراسة في حوالي . العربية وأوروبا

وتهدف الدراســة إلى إثارة الوعــي والهتمام بالنكبــة. الصــليين مــن محــض ذاكرة اللجوء التــي عاشوهــا
، اللجوء والمنفــى، حقوق اللجئيــن الفلســطينيين، آمالهــم وتطلعاتهــم مــن بيــن أمور1٩48الفلســطينية عام 

لقرية لوبيا( 1٩48ما قبل العام )وسيتزامن صدور هذا الكتاب مع افتتاح معرضًا للصور التراثية . أخرى
ي العام  ي الدانمارك ـف ة2٠٠4فـي العام . 2٠٠٦وللحياة فيهـا وذلك ـف ، انتهـى العمـل على النسـخة النجليزـي

.وسلمت إلى دار الندلس للمباشرة في طباعتها

٣٦



أدوات الحشد والمناصرة والتأييد، حملة الدفاع عن حقوق اللجئين

ي ن :ملف الحملة المعلوماـت ـاسية حول اللجئـي يشتمـل الملف على المعلومات الس
ل وجهوده المبذولة ز بدـي ـبر أحـد أدوات حملة مرـك ن الفلسـطينيين، ويعت والمهجرـي
ـــن ـــن والمهجري ـــد لحقوق اللجئي ـــرة وتأيي ـــع قاعدة مناص ـــول إلى أوس للوص

صحيفة حق العودة، ملف الحملة)للمزيد من أدوات الحشد والتأييد . الفلسطينيين
المعلوماتـي باللغـة العبريـة، تقاريـر اللقاءات السـنوية للئتلف الفلسـطيني لحـق

تقريـر نشاطات العام: سـابقًا أنظـر (.2٠٠٥تقويـم بديـل للعام /العودة، ورزمانـة
.، لحملة مركز بديل للدفاع عن حقوق اللجئين2٠٠4

8أدوات الحشد والتأييد القانوني

:  4  2٠٠  -  2٠٠3  أوراق قانونية، ملتقى خبراء مركز بديل 
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 ورقـة عمـل قانونيـة منشورة على الموقـع اللكترونـي لمركـز بديـل؛ تـم تحريـر28
. أوراق من بينها وباللغتين العربية والنجليزية7وطباعة 

المزيد من المشاريع التي يجري العمل عليها

ــطينيين  :   مشروع الخرائط ــر الفلس ــهيوني:   تهجي ــتعمار الص ــل الس خرائط مزودة بتعليقات تتناول مراح
ل العام العام  ـا قـب ر الفلسـطينيين م ـا اللجئون1٩48وتهجـي ي يتواجـد فيه ع الـت ا الحاضـر، المواـق ى يومـن  وحـت

ــة الســكانية للتجمعات الفلســطينية الفلســطينيون حاليًا، الراضــي الخاضعــة للســيطرة الســرائيلية، والكثاف
ي العام  ذ العام . 1٩48المهجرة ـف ر مـن د التحضـي ، وسـوف تنشـر كجزء مـن2٠٠2ل زالت هذه الخرائط قـي

.2٠٠٥أدوات الحملة المعلوماتية في العام 

ن الفلسـطينيين ة للجئـي ن الفلسـطينيين وتأهليهـم: كتّيب حول الحلول الدائـم ة حول عودة اللجئـي دراسـة مقارـن
ـا ـفي ـم تجميعه ة ت ة إلى مواد معلوماتـي م ـفي سـياق عمليات السـلم حول العالم، بالضاـف واسـتعادتهم لممتلكاتـه

لقـد تـم مراجعـة المسـودات.  2٠٠٠هذا السـياق لتخدم كأداة إحصـائية لمطبوعات مركـز بديـل منـذ العام 
الوليـة للتقاريـر البحثيـة عدة مرات، حيـث تلقـى مركـز بديـل العديـد مـن المسـاهمات القّيمـة مـن عدد مـن

ي العام . الخـبراء الشركاء ه تلك المراجعات على شكـل2٠٠4وـف ـا اسـتخلصت إلـي ل نشـر م ، قرر مركـز بدـي
ب مركـز بديـل حول الحمايـة الدوليـة للجئيـن ب حول الحلول الدائمـة، وذلك بالتزامـن مـع صـدور كتّي كتّي

المزيــد مــن البحاث ل زالت(. تقريــر نشاطات الوحدة القانونيــة: أنظــر لحقًا) 2٠٠4الفلســطينيين للعام 
. لصدور هذا الكتّيب2٠٠7مطلوبة لتحقيق هذا الهدف، وتم تحديد العام 

التقرير السنوي الداري والمالي لمركز بديل
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ــع تقريره الســنوي الداري والمالي للعام  ــل على طباعــة وتوزي ــة2٠٠3عمــل مركــز بدي ــن العربي  باللغتي
والنجليزيــة، وكان إصــدار هذه المطبوعــة متأخرًا نظرًا لمشاكــل فــي الطباعــة والتصــميم والمونتاج غيــر

.المتوقعة

التوزيع، والوصول للجمهور ٢.1.٢

الجهود المتواصـلة التـي بذلهـا مركـز بديـل لتحسـين جودة المعلومات وترويجهـا، أدت إلى وصـولها لقطاع
 تقريـر نشاطات وحدةأنظـر)العربـي /أوسـع مـن الجمهور المحلي والقليمـي ومـن خلل العلم الفلسـطيني

المعلومات الـتي يصـدرها. ، وكذلك تحسـنت جودة المعلومات ومدى وصـولها للمجتـمع الدولي(الحملة سـابقًا
ُأعيد نشرها( الخ...الطارئة، والمقالت-التقارير الصحفية، النشرات غير الدورية)المركز باللغة النجليزية 

ة ة التالـي ع اللكترونـي ة الشريكـة، ولكـن على المواـق ة والدولـي ل المؤسـسات المحلـي ط مـن قـب س فـق الجزيرة،: لـي
(بيروت)المم المتحدة، النتفاضة اللكترونية، عرب ميديا ووتش، يونايتد برس انترناشيونال، ديلي ستار 

مع نهاية" غوغل"، بالستاين كرونكل، وكذلك أظهر البحث عبر محرك البحث (لندن)، صحيفة الغارديانز 
ر مـن 1٥ بأن 2٠٠4كانون الول  ة، و أكـث ل باللغـة النجليزـي  آلف مرجـع باللغـة4 ألف مرجـع لمركـز بدـي

.العربية

٣٧.، سابقًا2٠٠4للمزيد من المعلومات، أنظر تقرير نشاطات الوحدة القانونية لمركز بديل للعام  8



موقع مركز بديل على النترنت

www.badil.org

في تشرين الول، أنهي مركز بديل العمل على إعادة تصميم موقعه اللكتروني بحيث أصبح مكثفًا وسهل
ع أن . السـتخدام ـمن قبل الزوار ـبين الحصاءات الخاصة بالموـق  زوار قد تصفحوا هذا الموقع21,4٠٦وت

ولقد بلغ عدد زوار الموقع منذ إطلقه في(. 2٠٠3 لعام 2٠,4٠٩، و2٠٠2 زائر لعام 1٦,٠٠٠مقارنة بـ)
.ول تشمل هذه الرقام الزيارات المتكررة.  زائر88,٦٥٥ إلى المجموع 1٩٩٩تشرين الثاني من العام 

التقارير الصحفية
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 تقريرًا صــحفيًا باللغــة17 تقريرًا صــحفيًا باللغــة النجيزيــة، و42، أصــدر مركــز بديــل 2٠٠4فــي العام 
العربيــة،  والســبب الرئيــس وراء هذا العدد القليــل هــو تغطيــة وكالت النباء المحليــة والعربيــة ومحطات
التلفزة العربية لمعظم الحداث والمعلومات، وبسبب افتقار مركز بديل لمختص إعلمي يستهدف الجمهور

ــة ــي . القارئ للكتابات العربي ــد اللكترون ــن خلل قوائم البري ــر م ــع هذه التقاري ــم توزي ــة)ويت ــة اللغ قائم
ة ة)؛ ( مشترك1,271،النجليزـي ع المعلومات(. مشترك241،قائمـة اللغـة العربـي ر آليات النشـر وتوزـي تطوـي

.2٠٠٥يبقى ضمن مخططات مركز بديل في إطارتطوير تقنيات المؤسسة لعام 

نشر وترويح المواد العلمية المطبوعة

تـم توزيـع مطبوعات المؤسـسة باللغـة النجليزيـة، وخصـوصًا مجلة المجدل الفصـلية، إلى القراء المحلييـن
؛ خلل المناسبات العامة، أو من خلل( مشترك٦٠٠حوالي )قائمة بريد خاصة : والدوليين وذلك من خلل

فــي حيــن تــم شحــن المطبوعات باللغــة العربيــة إلى الشركاء. الســتجابة لطلبات مــن الشخاص المهتميــن
ه ي منطقـت ع ونشـر. أعضاء الئتلف الفلسـطيني لحـق العودة لغرض توزيعهـا كٌل ـف د تمـت عمليـة توزـي ولـق

(.تقرير نشاطات وحدة الحملة: أنظر)المطبوعات في سياق وحدة الحملة 

ج وتسـويق مطبوعاتـه، وتشمـل وجاء ضمـن مخططات مركـز بديـل اتخاذ خطوات إضافيـة فـي مجال تروـي
على موقـع المركـز اللكترونـي، وتطويـر( PayPal)هذه الخطوات تنزيـل برنامـج للشراء عـبر النترنـت 

تجدر الشارة إلى أنه لم يكن. استخدام خدمات التوزيع اللكتروني المتوفرة عبر العلم الفلسطيني المحلي
.، بسبب مشاكل غير متوقعة مع المصرف اللكتروني٢٠٠٤في العام ( PayPal)بالمكان تنزيل برنامج 

الـتــوثـيــــــــق ٢.٢

المكتبة والرشيف في مركز بديل

 كتاب، مجلة دورية، وثائق تاريخية، وخرائط حول3٠٠يتضمن قسم البحث في مكتبة بديل حاليًا أكثر من 
ــن الفلســطينيين  ــا اللجئي ــي المصــادر المتوفرة حول الموضوع)قضاي ــة إلى البحاث( حوالي ثلث بالضاف

.وباللغتين العربية والنجليزية( حوالي ثلث المصادر المتوفرة)والدراسات القانونية والسياسية ذات العلقة 
.، وبأقل تكلفة حيث تم شراء العديد منها مستعمًل2٠٠4 من هذه المصادر في العام 113تم شراء 

ل إلى موقعـه الجديـد فـي شهـر كذلك، تـم إضافـة المزيـد مـن الرفوف لتوسـيع المكتبـة بعـد انتقال مركـز بدـي
ة قليلة ة مالـي ة بشكـل ونظام ذو تكلـف د أسـست المكتـب د مـن الجهـد والدارة. حزيران، وـق ة حال، المزـي على أـي

.لتنظيم المكتبة ل زال يتطلب المزيد من التمويل والمساعدة من مختصين في هذا المجال

التشبيك وحشد التأييد في أوساط الخبراء ٢.٣

، واصل طاقم عمل بديل في وحدة المصادر والمعلومات توفير الدعم اللزم لملتقى خبراء2٠٠4في العام 
ل  ة لحقًا: أنظـر)بدـي ر نشاطات الوحدة القانونـي د ـمن الزوار ـمن(تقرـي ز إلى العدـي ـد قدـمت أبحاث المرـك ، ولق

وتجدر(. طاقـم المـم المتحدة، المنظمات الهليـة الدوليـة، باحثيـن أكاديمييـن وخـبراء، وصـناع السـياسات)
الشارة إلى متابعة عشرات الطلب الجانب، ومرشحي الماجستير والدكتوراة، والعلميين ممن يطلبون

.المعلومات يوميًا عبر الزيارات للمكاتب والنترنت أو من خلل التصال هاتفيًا

:لقـد تـم الحفاظ على روابـط منتظمـة وعلقات تشاور مـع خـبراء ومبادرات أكاديميـة إقليميـة ودوليـة مثـل
، معهــد الخريجيــن للدراسـات(المجلس النرويجـي للجئيــن)مشروع إحصـاء المهجرون داخليًا حول العالم 

ة  ة جنيف)التنموـي ة)، المجلس السـتشاري لمجلة الهجرة القسـرية (جامـع ن ـفي جامـع ز دراسـات اللجئـي مرـك
ــفورد ــة لعام (أكس ــل الدولي ــة العم ــة المركزة لورش ــة بعودة2٠٠4، اللجن ــة المتعلق ــات المقارن ٣٨ حول دراس



ــن  ــا)اللجئي ــتر، بريطاني ــة إكس ــر القانون الدولي لعام (جامع ــة لمؤتم ــة المنظم  حول إنهاء2٠٠٥، واللجن
(.جامعة وسترن أونتاريو، كندا)السرائيلي على أساس استعادة الحقوق -الصراع الفلسطيني

فيما شارك مركز بديل في العديد من ورش العمل والمؤتمرات الكاديمية المحلية والقليمية والدولية أو
:، ومن بينهاتم تمثيله فيها

،"فلسـطين-نهايـة الحتلل، سـلم عادل فـي إسـرائيل: “  الكاديمـي الدولي الثانـي، مؤسـسة مفتاح  المؤتمـر 
الرافضون، المتشددون"وجهـــة نظرمـــن مـــا يســـمى :  كانون الثانـــي؛ ورقـــة عمـــل بديـــل٥-4القدس، 

.إنغريد جرادات غاسنر وتيري رمبل، "والصوليون المعارضون للسلم مع إسرائيل

الدراسات المقارنة حول برامج إعادة اللجئين"، ورشة عمل دولية تحت عنوان   "  نقل أفضل الممارسات  "
؛2٠٠4 حزيران 12-٩دائرة السـياسات، / ، جامعـة إكسـتر"إلى ديارهـم ودللتهـا فـي السـياق الفلسـطيني

.تيري رمبل: عضو اللجنة المركزة وأحد المناقشين

(تقرير نشاطات الوحدة القانونية: أنظر لحقًا أيضًا)

مشروع حقوق اللجئين: الوحــدة القانونيــة. 3

التعديلت والنجازات: التنفيـــذ

، والساري مفعوله حتى تنفيذ التنمية الدارية المؤسساتية في إطار2٠٠3بناءًا على القرار المتخذ في العام 
ــل الجديدة للفترة  ــل المديرة(2٠٠7-2٠٠٥)خطــة العم ــن قب ــع أعمال هذه الوحدة م ، تواصــل تنســيق جمي

لقد تم تنفيذ أنشطة الوحدة القانونية بشكل مركز وبمساعدة مستشارين. ومنسق وحدة المصادر والمعلومات
.مقيمين موقتًا والخبراء الشركاء من خارج البلد، وبالتحديد أعضاء شبكة بديل للدعم القانوني

لقد حققت الوحدة القانونية نجاحًا قياسيًا ل بأس به في تنفيذها للحلقات الدراسية الخاصة بملتقى خبراء بديل
، بالضافـة إلى حلقتيـن دراسـيتين إضافيتيـن عقدتـا فـي القاهرة وحيفـا، وكذلك انتهـى العمـل2٠٠3-2٠٠4

ن الفلسـطينيين ة للجئـي ر المطبوعـة حـتى الن مـن كتاب حول الحماـي ة غـي ل هذه. على المسـودة النهائـي وتشّك
2٠٠4.٣٩النجاحات أبرز سمات الوحدة القانونية في العام 

الكتبة والرشيف ف مقر مركز
.بديل الديد

بديل ©



تطور عملية البحث والتحليل القانوني 1.٣

البحث القانوني وأوراق العمل  1.1.٣

الوراق القانونية - أوراق العمل 

www.badil.org/Publications/Legal_Papers/L_Papers.htm

كتبت الوراق القانونية من قبل طاقم عمل بديل القانوني أو الشركاء الخبراء بهدف ترويج حقوق اللجئين
ة ة الدولـي ـبراء، صـّناع السـياسات، والمنظمات الهلـي ي أوسـاط مجتمـع الخ ت الوراق. الفلسـطينيين ـف تضمـن

ة  ة مكثـف ن الفلسـطينيين وبمرجعـي ة اللجئـي ة ـفي قضـي ة مفصـلة للمحاور الجوهرـي ل قانونـي -٥٠: المدى)تحالـي
ة ولكـن بحجـم أصـغر(.  صـفحة8٠ ه الوراق القانونـي ـا أوراق العمـل، فتشـب ع هذه الوراق. أم ونشرت جمـي

على موقـع بديـل اللكترونـي، بينمـا عمـل بديـل على طباعـة بعـض أوراق العمـل ذات القيمـة السـتراتيجية
وكذلك أولى المركز المزيد من الهتمام لطباعة عدد من أوراق العمل التي قدمت لملتقى. لبرنامج المؤسسة

الخـبراء باللغـة العربيـة، نظرًا لشـح المصـادر القانونيـة الحديثـة باللغـة العربيـة حول أبرز مواضيـع قضيـة
. اللجئين

:، أصدر بديل المطبوعات القانونية التالية2004في العام 

غيل بولنغ، باحثة: المؤلفة(. تحت الطباعة)حق اللجئين الفلسطينيين في استعادة الممتلكات وفق القانون الدولي  :(2)الورقة القانونية رقم 
، لكن تم التأجيل نظرًا لنتقال2004رئيسة، الدائرة القانونية في جامعة بيرزيت؛ كان من المفترض طباعة الورقة في القسم الثاني من العام 

.المؤلفة للسكن في نيويورك

 ورقة عمل نشرت جميعها28قدم إلى هذا الملتقى، وعبر حلقاته الدراسية الربع، : 2004-2003ملتقى خبراء مركز بديل : أوراق العمل
: أوراق منها هي٧، تمت  طباعة 2003 أوراق أخرى طبعت في العام 4على موقع بديل اللكتروني، بالضافة إلى 

م  ل رـق ـة عـم ـة صـنع السـلم والمصـالحة: تطـبيق العدالة على مرتكـبي الجرائم(: “2)ورق ي عملي ، اليخانرا فايسـنت، مسـتشارة"دور القضاء ـف
( صفحة22.)قانونية مساعدة، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلفيا السابقة

،"داسة مقارنة: دور القانون الدولي وحقوق النسان في عملية صنع السلم وصياغة الحلول الدائمة لقضايا اللجئين(: “3)ورقة عمل رقم 
( صفحة22.)لين فيلشمان، مديرة ومحاضرة في مركز القانون السلمي والشرق أوسطي، كلية الدراسات الشرقية والفريقية، جامعة لندن

، سوزان أكرم، كلية الحقوق في جامعة بوسطن؛ وتيري رمب،"مقترح: الحماية الدولية المؤقتة للجئين الفلسطينيين(: "5)ورقة عمل رقم 
( صفحة4٦. )منسق وحدة المصادر والمعلومات في مركز بديل

م  ة عمـل رـق ـا(: "٦)ورـق ي جنوب أفريقي ـتعادة الراضـي ـف ر العام، مركـز حقوق"دروس وعـبر مسـتخلصة: اس ، جان دو بلسـيه، نائب المدـي
( صفحة1٦. )السكن والخلء

م  ل رـق ـة عـم ن الراضـي السـرائيلية كأداة سـياسية(: "٧)ورق ـة-قوانـي ـة الفلسـطينية ومصـادرتها وخلق: قانوني السـتيلء على الراضـي العربي
( صفحات10.)، المحامي الفلسطيني أسامة حلبي"المعّوقات الطبيعية والقانونية لمنع إعادة الممتلكات مستقبًل

( صفحة30. )محمد خالد الزعـر، باحث فلسطيني يقيم في القاهـرة. ، د"الحماية العربية للجئين الفلسطينيين(: "8)ورقة عمل رقم 
، هاريـش"فيهـا( النروا)الحمايـة الدوليـة للجئيـن الفلسـطينيين ودور وكالة غوث وتشغيـل اللجئيـن الفلسـطينيين(: "9)ورقـة عمـل رقـم 

( صفحة2٦. )بارفاثانيني، رئيس وحدة تحليل السياسات، المقر الرئيس للنروا

الوراق المتوفرة فقط على الموقع اللكتروني
www.badil.org/Campaign/Expert_Forum/expert-forum.htm

، غلن رانغوال، محاضرة في العلوم السياسية"حق العودة والدور الناشئ عن المعايـير القانونية: التفاوض على ما ل يمكن التفاوض عليه"
(بلجيكا، متوفرة بالنجليزية/غينت)في جامعة كامبردج، 

.، تيري رمبــل، مركــز بديــل"1948 وإطار الحلول الدائمــة للجئيــن الفلســطينيين عام 194قرار الجمعيــة العامــة للمــم المتحدرة رقــم "
(بلجيكا، متوفر بالنجليزية/غينت)
أسعد عبد الرحمن، الرئيس السابق لدائرة. ، د"2000-1991السرائيلية حول قضية اللجئين -إعادة قراءة لمفاوضات السلم الفلسطينية"

(بلجيكا، متوفر بالنجليزية/غينت. )شؤون اللجئين في منظمة التحرير الفلسطينية
ريـم السـالم، ضابطة في قــوات حفظ السلم" دراسة حالة أفغانستان، مشاكل الراضي في سياق العــودة المدعومة في المناطق الشمالية"
(UNHCR )(بلجيكا، متوفر بالنجليزية/غينت. )جلل أباد، أفغانستان
(جنيف، متوفر بالنجليزية. )، تيري رمبـل، مركز بديل"خلفية عامة- اللجئون الفلسطينيون، الخسائر في المساكن والممتلكات"
ف لجنـة التوفيـق الدوليـة " ـتعادة الممتلكات والتعويضات( UNCCP)فائدة أرشـي ي سـياق الدعاوى الفلسـطينية لس ة"ـف ـاخ، كلـي ، ميشيـل فشبـ

(جنيف، متوفر بالنجليزية. )راندولف ماكون، الوليات المتحدة المريكية
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ة: "إعداد كتاب بعنوان كتاب حول حمايـة اللجئـين الفلسـطينيين ـفي" سـد الثغرات ـفي مجال الحماـي
1٩٥1الدول الموقعة على ميثاق اللجئين لعام 

ل وقدم الكتاب البروفيسـور غاي ن لبدـي ــا سـاندرغارد وهـي أحـد المسـتشارين القانونيـي عملت على إعداده إلنـ
ي غيـغودويـن  ع الكتاب ـف م التحريـر. صـفحة دون ملحـق 2٥٦ل جامعـة أوكسـفورد ويـق بروفيسـور: طاـق

ا الفيسـتروم/ سـوزان أكرم ة الحقوق؛ بريغيـت ل/جامعـة بوسـطن، كلـي س وهاب تويـب /مجلس لجوء السـويد؛ تـي
.بديل/ مجموعة محاميين مكارمن للهجرة؛ وإنغريد جرادات غاسنر وتيري رمبل

الكتاب هـو عبارة عـن دليـل عملي لخـبراء شؤون اللجئيـن والمحاميـن والقضاة وموظفـي مفوضيـة المـم
ويوفر نظرة  عامة على حالة اللجئين الفلسطينيين في. والسلطات الوطنية المتحدة العليا لشؤون اللجئين

ن لعام  ـا ويحاول إشاعـة الفهـم لميثاق اللجئـي ـا1٩٥1ضوء القانون الدولي، كم ة العلي ه المفوضـي ـا طورـت ، كم
ن ة الحقوق بجامعـة بوسـطن لشؤون اللجئـي ر. والبروفيسـور سـوزان أكرم مـن كلـي ويهدف الكتاب الى توفـي

التــي. الرشاد، الى وســائل تؤدي الى توفيــر حمايــة أفضـل للجئيــن الفلســطينيين فــي الدول غيــر العربيــة
.تســتضيفهم فــي الوقــت ذاتــه التــي تحافــظ فيــه على حقوقهــم فــي العودة والتعويــض فــي إطار الحــل الدائم

ـة اللجئين الفلسـطينيين، في  ـة بحماي ن الكتاب مسحًا لقانونية الممارسـة الحالية والثغرات المتعلق 2٥ويتضـم
ـا وآسـيويا على أساس البحـث بلدا أوروبيا وشمال أمريكا وأوستراليا ونيوزلندا وكذلك وسط وجنوب أمريكي

.2٠٠4-2٠٠3الذي أنجز سنة 

ن ة شؤون اللجئـي ي مجال حقوق وقـد سـاهمت النروا ومفوضـي ن العامليـن ـف وكذلك مجموعـة مـن القانونيـي
لقد عرضت الستنتاجات الولية على ملتقى خبراء بديل في حلقته الدراسية الثالثة. اللجئين في هذا البحث

وقد جرى مراجعة المسّودة من قبل فريق إضافي في جنيف في تشرين أول وتم .2٠٠4في القاهرة، آذار 
ويسعى بديل. 2٠٠٥وسينتهي العمل بالتحرير النهائي للكتاب في عام . 2٠٠4النتهاء منها في كانون أول 

الى نشـر هذا الكتاب عـبر دار نشـر قادرة على ضمان توزيعـه فـي أوسـاط مـن يمارسـون العمـل فـي مجال
. حقوق اللجئين

أبحاث قانونية إضافية يجري العمل على إنجازها

إعداد مايكـل كيغان، مسـتشار بديـل" هـل تتناقـض الحقوق السـرائيلية مـع حـق الفلسـطينيين فـي العودة؟"
(.2٠٠4ورقة عمل منتدى الخبراء الرابع، حيفا )القانوني 

ة" ة المضيـف ي الدول العربـي ة ـف ل مقارن لقانون المواطـن ـم المخطوطـة فيكتور قطان ": تحلـي ل 2٠٠3)أت زمـي
(مستشار في برنامج توكتن، برنامج المم المتحدة النمائي/ بديل 

2٠٠4)أعــد البحــث المبدئي فريدريــك روزن ": تشخيــص ثغرات الحمايــة فــي الدول العربيــة المضيفــة"
(.مستشارة بحث متطوعة)وأنوشكا ميرس ( EAPPI/ متطوع بديل 

، حسـين أبـو حسـين، محامـي، المؤسـسة"نموذج قريـة إقرث المهجرة والراضـي فـي إسـرائيل: الخوف الذي لم يظهـر قـط- حـق العودة "
(متوفر بالنجليزية/جنيف. )العربية لحقوق النسان، الناصرة

، مادلين غارليك، موظفة لدى المم المتحدة في الشؤون المدنية في"التهجير والحلول المطروحة: خطة المم المتحدة للسلم في قبرص"
(جنيف، متوفر بالنجليزية. )قبرص

، جوزيف شيشل، منسق التحالف، شبكةالحـق في"الدولي للدفاع عن لجئي ومهجري فلسـطين( هابيتات)الستراتيجية المزدوجة لتحالف "
(جنيف، متوفر بالنجليزية. )السكن والراضي

(القاهرة، متوفر بالنجليزية. )ليكس تاكنبرغ" الحماية الدولية للجئين الفلسطينيين وما ينطبق عليها من القوانين الدولية"
(القاهرة، متوفر بالنجليزية. )، عروب العابد"اللجئين الفلسطينيين غير المحميين في مصر: دراسة حالة"
.، جابر سليمان(2003تقرير من ورشة عمل بيروت " )وجهة نظر أهلية فلسطينية بخصوص تحسين أوضاع حماية اللجئين الفلسطينيين"
( القاهرة، متوفر بالعربية والنجليزية)
، غابرييل فنغريت، الوحدة القانونية، المكتب الرئيس"وضع الحماية الحالي للجئين الفلسطينيين في العراق وفي مخيم الرويشد الحدودي"

(القاهرة، متوفرة بالنجليزية. )للمفوضية العليا لشؤون اللجئين
(حيفا، متوفر بالنجليزية. )، سيليا ماكيون"تجارب مقارنة والمبادئ ذات الصلة: المشاركة الشعبية في عمليات السلم"
حيفا،)، دكتورة كرمة نابلسي، كلية نوفيلد، أكسفورد "البنى المدنية لمخيمات اللجئين الفلسطينيين وتجمعاتهم في الشتات: أسس المشاركة"

(متوفر بالنجليزية
ملخـص لمسـتخلصات الحلقات: وسـيلة مبنيـة على أسـاس إعادة الحقوق للتوصـل للحـل الدائم لقضيـة اللجئيــن والمهجريـن الفلســطينيين"

(حيفا، متوفر بالنجليزية. )، إنغريد جرادات غاسنر وتيري رمبل"الدراسية لملتقى خبراء بديل
ة وانطباقاتهـا على الصـراع الصـهيوني" ن الفلسـطينيين-نماذج العدالة النتقالـي ة اللجئـي ت"الفلسـطيني وعلى قضـي و، موسـسة بـن ، جيسـيكا نيـف

(حيفا، متوفر بالنجليزية.)السلم
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ة القتصـادية" ة والعقوـب ة وسـحب السـتثمارات الحالـي ط مبادرة المقاطـع دراسـة لمجموعات الضـغط": تخطـي
على أسـاس توصـيات الجتماع السـنوي لشبكـة 2٠٠4أطلقـت فـي تشريـن أول ( فيكتور قطان)وحشـد التأييـد، 

.السناد القانوني التابعة لبديل

(المراجع القانونية) تطوير المكتبة والمصادر القانونية ٢.1.٣

وتتضمن المجموعة مصادر قانونية تم شراؤها بتكلفة بسيطة لغناء مكتبة( مستعمًل)مؤلفا  113تم شراء 
(.تقرير نشاطات بديل للمعلومات والبحاث: أنظر أعله)أبحاث بديل 

بناء شبكة العلقات الحوار والتعاون مع مجتمع الخبراء ٣.٢

: (LSN)شبكة مركز بديل للسناد القانوني  1.٣.٢

ة تضـم خـبراء قانونييـن محلييـن ودولييـن وأكاديمييـن وباحثيـن ونشطاء حقوق وهـي شبكـة علقات تطوعـي
ويقوم أعضاؤهـا. لجئيـن، ويقوم المركـز بإدارة وتنسـيق عمـل الشبكـة التـي تجتمـع سـنويًا إنسـان وحقوق

ة م النصـيحة المهنـي ن وتقدـي ة الفلسـطينيين اللجئـي ي لقضـي ق العلم بالمنهـج الحقوـق ل عـن طرـي بمسـاعدة بدـي
ة في ز بديل أو طلب المشارـك والمساهمة في أبحاث وحلقات ونشاطات الدعم والمناصرة التي ينظمها مرـك

ة أخرى ة العظـمى مجددًا على التزامهـا بالشتراك النشـط ـفي، 2٠٠4وـفي سـنة . مبادرات دولـي أكدت الغالبـي
.عضوًا في نهاية العام 7٠شبكة السناد القانوني وقد انضم عددا من الخبراء الجدد الى الشبكة التي ضمت 

بمشاركة عشرة(2٠٠4تشرين الول سنة  1٠-7)بلجيكا /وعقد الجتماع السنوي الثالث للشبكة في غينت
كتاب الحمايـــة، ومشروع)أعضاء تضمــن جدول العمال مراجعــة وتخطيـــط لمشاريـــع بديــل القانونيــة 

كما عقدت جلسات لدراسة علقة قرار محكمة العدل الدولية في( التعويضات والدفاع وأوراق عمل أخرى
ن2٠٠4حزيران  ة اللجئـي وعقدت جلسـة اسـتراتيجية مشتركـة مـع. الخاص بجدار الفصـل العنصـري بقضـي

ة إسـرائيل الئتلف للفلسـطيني لحـق العودة ركزت على مقاطعـة السـرائيليين وسـحب السـتثمارات ومعاقـب
ن الفلسـطينيين ة الجمهور الدولي بمسـألة اللجئـي .اقتصـاديًا، ودرسـت خطوط مرشدة لحملت موّجهـة لتوعـي 42
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ل أثناء وضعهـا لخطـة ل بدـي م تبنيهـا جميعـا مـن قـب ـم الجتماع السـنوي بمجموعـة مـن التوصـيات ـت هذا واختت
ل أساسي عـبر التشاور ـمعو. 2٠٠٥عملهـا عام  تواصـل الحوار مع الخـبراء الفلسـطينيين والسـياسيين وبشـك

.المستشارين القانونيين العاملين في وحدة دعم مفاوضات ملف اللجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية

العلقات الدولية وشبكة العلقات مع وسائل العلم ٣.٢.٢

ة وصـانعي السـياسات ووسـائل العلم ل منتظـم مواـقف ومبادرات المنظمات الدولـي ل بشـك ز بدـي .راـقب مرـك
ومن خلل مستشار بديل للعلقات العامة والعلم، وّفر المركز معلومات وتحاليل حقوقية أساسية موجهة

ز ابتداءا خلل العام. الى مجموعات مختارة ة ـفي المرـك ـة دائـم ل هذا الملف إلى وظيف ل تحوـي قّرر مرـكز بدـي
 (.تقرير نشاطات بديل في مجال البحث والمعلومات: للمزيد من المعلومات حول نشاطات بديل للتواصل، أنظر أعله. )2٠٠٥

الحوار وتعاون الخبراء مع مجتمع اللجئين الفلسطينيين ٣.٣

ولهذا يشجع. تستهدي وتسترشد مشروعات بديل القانونية بحقوق وحاجات وأولويات اللجئين الفلسطينيين
ــبراء  ــن الخ ــن شركاءه م ــز الحوار والتعاون بي ــي)المرك ــم القانون ــل للدع ــز بدي ــة مرك ــن( شبك واللجئي

.الفلسطينيين في مجال النشاطات

ل للدعم القانوني والئتلف الفلسـطيني لحـق العودة  فـيوفرت الجتماعات السنوية المتزامنة لشبكة بدـي
وعقدت جلسة. فرصة للجتماع لول مرة لعضاء شبكة الخبراء مع أعضاء الئتلف،  2٠٠4غينت عام 

مشتركة لتقييم الفائدة المتبادلة بين بديل والمشاركين الذين طالبوا بتنظيم اجتماعات دورية سنوية على هذه
.الشاكلة

ار أعضاء شبكـة مركـز بديـل للدعـم القانونـي فلسـطين بهدف الــتفاعل مـع اللجئيـن ومنظــمات حقوقز
من جيف هاندميكرالمستشار القانوني )فقد استضاف بديل  :النسان الفلسطينية والطلع على أولوياتهم

ــز زيارات ( 2٠٠4أكتوبر  21-28 ــم المرك ــنونظ ــع اللجئي ــع منظمات مجتم زيارات واجتماعات له م
ــع رجال قانون ــة وم ــر الحكومي ــا. والمنظمات غي ــيات لشركائن ــر وتوص ــدار تقري ــن إص ــفر ذلك ع وأس

ل د وبشـك ن، بخصـوص اولويات المجتـمع الفلسـطيني ـفي مجال التوعيـة، وحشـد التأيـي ن الوروبيـي المتضامنـي
.خاص على أولويات اللجئين

:قام أعضاء مـن شبكـة الدعـم القانونـي بالتحدث فـي المؤتمرات التـي نظمـت فـي فلسـطين وفـي المنطقـة
(حملة الدفاع عن حقوق اللجئين: أنظر سابقًا)

معهد إميل توما وجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين )  "  حق العودة والسلم العادل  "  المؤتمر الدولي بعنوان 
ي الداخـل ومنظمـة تذكرن ة الفلسـطينية العاملة داخـل الخـط الخضـر-ـف -وزخروت واتحاد الجمعيات الهلـي

، وقدمـت غيـل بولينـغ بالنيابـة عـن بديـل تحليًل للجدل القانونـي2٠٠4آذار  28-2٦عقـد فـي حيفـا ( اتجاه
موجهـة إلى مـن. )الموجـه ضـد حقوق اللجئيـن الفلسـطينيين فـي العودة، وكذلك الرد على الراء المضادة

(.في ظل القانون الدولي 1٩48يتحدون حق العودة للجئي سنة 

ــة بعنوان  ــن الفلســطينيين؟  "  الندوة الدولي ــة اللجئي لبنان)ونظمتهـــا مجموعــة عائدون    "  الحــل العادل لقضي
وهـو مؤتمــر دولي والول مـن نوعـه فـي: 2٠٠4أيلول  7-٥بالتعاون مـع جامعـة دمشـق مـن ( وســوريا

ســوريا، وقــد عقــد فــي دمشــق بحضور اثنــي  عشــر متحدث مــن الخــبراء العرب والدولييــن وحضور مئة
ن ورجال دولة ه منظمات ـمن المجتـمع المدـني السـوري وأكاديميـي ت فـي ن. مشارك شارـك د ـم ـد سـاهم العدـي وق

. أعضاء شبكة بديل للدعم القانوني وطاقم عاملي بديل بتقديم أوراق العمل والتحدث في ذلك المؤتمر

التأييد القانوني وتشكيل مجموعات الضغط ٣.٤

المناصرة وحشد التأييد على مستوى منتديات المم المتحدة  1.٣.٤

ز العنصـري  م المتحدة لنهاء  التميـي ة الرسـمي عـن ممارسـات (:CERD)لجنـة الـم ر اللجـن جاء موعـد تقرـي
.ولكن لم تعقد أي جلسة مع إسرائيل لهذا العام 2٠٠4إسرائيل في 

تشريــن 6-أيلول ٢8) ٢٠٠5اجتماع اللجنــة التنفيذيــة لمفوضيــة المــم المتحدة العليــا لشؤون اللجئيــن 
ة لمدة  (:اول ر الحكومـي ن المنظمات غـي ل بقيادة جلسـات رسـمية للتشاور بـي ق مـن بدـي د سـاهم فرـي .أيام 3وـق

ي هذا المنتدى ة ـف ر حكومـي ي تشارك فيهـا منظمـة فلسـطينية غـي ت تلك المرة الولى الـت ه . وكاـن اسـتغلوعلـي
مركز بديل هذه الفرصة لقامة شبكات العلقات بين موفدي ما ينوف عن مئتي منظمة غير حكومية بهدف

ي السـنة القادمـة  ة ـف ر الحكومـي ن المنظمات غـي ي اجتماع للتشاور بـي د قدمـت خلل(. 2٠٠٥)المشاركـة ـف 4٣وـق



دعت الى علج ثغرات الحماية الموجودة اجتماع المنظمات المشاركة مواقف ومعلومات رسمية مشتركة،
والتــي تؤثــر على الشعــب الفلســطيني، مشددة على تكريــس الجهود ليجاد حلول دائمــة مبنيــة على أســاس

.حقوقي

صــمم هذا البرنامــج ونفــذ بشكــل دقيــق على شكــل ســلسلة مــن التراكمات منــذ :مشروع تأييــد التعويضات
ويهدف الى دعـم حـق الفلسـطينيين فـي التعويضات عـن اسـتخدام عقاراتهـم ومنازلهـم وممتلكاتهـم. 2٠٠2

ة  ة المختلـف ل المنتديات القانونـي ة مـن قـب ة معلـن ر المنقولة على شكـل أحكام قانونـي التابعـة للمـم)المنقولة وغـي
 ورقـة عمـل تحتوي على السـتراتيجية القانونيـة وخطـة، وجرى تحضيـر(المتحدة وغيرهـا مـن المنظمات

ـنة  ي س ـناد القانوـن ل للس ي الجتماع السـنوي لشبكـة بدـي ـا ـف م إنجازه ق. 2٠٠4عمـل مفصـلة ـت ويتألف الفرـي
السـاسي القائم على المشروع مـن خمسـة خـبراء أعضاء فـي شبكـة السـناد القانونـي، وطاقـم العامليـن فـي

تمثلت الخطوة الولى في تسليم ورقة عمل متعلقة بمصادرة إسرائيل للراضي لمركز التعاون التابع. بديل
(. COHRE) للمم المتحدة، من قبل مركز حقوق السكان والخلء

(: COE)العمل المباشر لدى المجلس الوروبي  ٣.٤.٢

والقرار 1٦12تبنــت لجنــة المجلس الخاصــة بالهجرة واللجئيــن والســكان توصــية رقــم  2٠٠3فــي العام 
دعت. وكلهما مرتبط بشكل مباشر بنشاطات بديل المبكرة في مجال تشكيل المجموعات الضاغطة 1338

التوصـية مـن بيـن عدة أمور الدول العضاء تعديلت مفوضيـة شؤون اللجئيـن حول مدى انطباق معاهدة
على حالة اللجئيــن الفلســطينيين وتنســيق ســياساتها المتعلقــة بحمايــة اللجئيــن، 1٩٥1اللجئيــن لعام 

 أكـد القرار مـن جهـة أخرى على مواقـف المجلسفيمـا أسـقط القرار فـي خرق قانونـي حيـن. الفلسـطينيين
التقليدية القاضية بأن التوطين في  الدول المضيفة حاليا أو دول ثالثة هو الحل العملي  الدائم الوحيد لمشكلة

 المجلس الوروبي يواصل مركز بديل وشبكته القانونية جهوده الضاغطة علىفيما. اللجئين الفلسطينيين
ة ي لقضـي ة على أسـاس حقوـق ي مناظرة حول الحلول الدائمـة، المبنـي ل، والبدء ـف لمتابعـة توصـيات مركـز بدـي

 لم نتوصل الى نتائج ملموسة، ولكن هذه الجهود ستتواصل2٠٠4اللجئين الفلسطينيين، وحتى نهاية العام 
.في المستقبل

لتدعيم الحلول القائمة على الحقوق لقضية ٢٠٠٤-٢٠٠٣ملتقى خبراء بديل لعام  ٣.٤.٣
.اللجئين الفلسطينيين

ى الخـبراء ـفي العام  ت مبادرة ملتـق ن للمنهـج 2٠٠3اطلـق ن والمؤيدـي ن المهتمـي لتوسـيع دائرة الخـبراء  الدوليـي
القائم على الحقوق لعلج قضيـة اللجئيـن الفلسـطينيين ولتحسـين مسـتوى البحـث والتوصـيات فـي أوسـاط

ي ع المدـن ة لمدة. صـانعي  السـياسات ومنظمات المجتـم هذا وعقدت حلقات بحـث للخـبراء كورشـة عـمل مغلـق
.يومين أو ثلث بالضافة الى جلسات مسائية عامة

ـا )2٠٠4، وـفي (غيـنت وجنـيف )2٠٠3حلقات بحـث كمـا كان مخططـا له ـفي عام  4تـم عقد  (القاهرة وحيف
ـــة حوالي  ـــبيرًا،  13٠بمشارك دور  القانون: ركزت هذه الحلقات على موضوعات. متحدثًا ومشاركًاخ

ــن ــة اللجئي ــم، وحماي ــن ممتلكاته ــم ع ــم وتعويضه ــن إلي دياره ــلم، عودة اللجئي ــنع الس ــي ص الدولي ف
ن الفلسـطينيين ر البحـث عن حلول دائمـة لقضيـة اللجئـي د نشـر ملخصـا لتلك. الفلسـطينيين، ووسـائل تطوـي وـق

ــــن  ــــة م ــــلسلة الكاملة المكون ــــي 28الحلقات وكذلك الس ــــل اللكترون ــــع بدي ــــل على موق ــــة عم ورق
www.badil.org/campaign/expert_forum/expert- forum.htm (أنظر أعله.)

ـبراء، والعـبر ـاط الخ ق الصـلت بأوس ي مجال تعمـي ـبير مـن هذه المبادرة ـف ـتفاد مركـز بديـل بشكـل ك د اس وـق
وقد حاز المركز على الكثير من التقدير، من قبل المشاركين. الهامة لمستقبل أبحاث ومبادرات مركز بديل

قد انتهى سيتابع مركز بديل 2٠٠4-2٠٠3وبما أن برنامج ملتقى الخبراء لعام . حيث كان تقييمهم إيجابيا
النتائج والتوصيات عن طريق تقديم التقارير الموجزة للشركاء والمجموعات التي نستهدف تحضيرها لعام

2٠٠٥.

مــن قبــل مركــز الهرام للدراســات الســياسية والســتراتيجية 2٠٠4-2٠٠3تــم اســتضافة ملتقــى الخــبراء 
ن داخليـا) ة رابطـة الدفاع عـن حقوق المهجرـي ر الحكومـي ة الدفاع( )صـادق على تعاون المنظمات غـي جمعـي

، معهــد إميــل تومــا للدراســات الفلســطينية الســرائيلية، لجنــة التضامــنعــن حقوق المهجريــن فــي الداخــل
ــة، جامعــة غنــت، دائرة دراســات العالم الثالث، إيكــو هولندا، المعهــد العالي للدراســات/الفلســطينية الفنلندي

بلجيكــا، صــندوق الدعــم الهولندي، دائرة الشؤون الخارجيــة الفيدراليــة/ منظمــة أكســفامالتطويريــة جنيــف،
.فلسطين/السويسرية، وكذلك المنتدى السويسري لحقوق النسان إسرائيل

44



2004آذار  8 -5القاهرة :  الدراسية الثالثةملتقــــى خبراء بديل، الحلقة
"من حماية اللجئين الفلسطينيين الى إيجاد الحلول الدائمة لمشكلتهم: سد الفجوات"

(مركز الهرام للدراسات السياسية والستراتيجية)استضاف هذه الحلقة 

ومفوضية المم" الونروا"خبيرًا دوليًا ومتخصصًا في حقوق النسان، والقانون النساني للعاملين في وكالت المم المتحدة  30اجتمع في القاهرة أكثر من 

المتحدة العليـا لشؤون اللجئيـن،  كذلك الكاديمييـن وممثليـن عـن منظمات غيـر حكوميـة، وكذلك نشطاء فلسـطينيين ممثليـن عـن منظمات مجتمعيـة وغيـر

ـة السـاسية ولدراسـة دور الطراف الدوليـة والقليميـة، ومراجعـة المبادرات والقتراحات الهادفـة حكوميـة فلسطينية، ـمن لبنان وسوريا لتحديـد ثغرات الحماي

الى تطوير الحماية، والعمل على إيجاد الحد العلى من الجماع، حول استراتيجيات من شأنها أن تحسن الحماية، وتدعم الحلول الدائمة القائمة على أساس

. الحقوق للجئين الفلسطينيين

  :  الستنتاجات والتوصيات

: تعريفات، المدى والفجوات: الحماية والحل الدائم. ١

وفي حالة اللجئين الفلسطينيين فالسباب. تشكل المساعدات الدولية والحماية والبحث عن حلول دائمة، جزءا من المشكلة، ويجب النظر اليها بشكل منفرد

:الرئيسية لوجود الفجوات الحالية في الحماية

للحلول الدائمة القائمـة على الحقوق، من قبل أطراف الصراع وأعضاء مجلس المن التابع للمم( الرادة السياسية)النقص في التأييد السياسي .أ

.المتحدة، خاصة العضاء الدائمين

ن للعام .ب ـة اللجئـي د،  والتي سـتوفر1أو لم تتبـنى بعـد تفسـيرات البنـد /و. د ـفي تشريعاتهـا المحليـة1، البنـد 1951لم تدـمج الدول الموقعـة على اتفاقي

.الحماية المطلوبة

(.تدابيرها الحتياطية)توصياتها  19٦5ل تطبق الدول العربية الموقعة على معاهدة كزابلنكا للعام .ت

ر فـي العالم العرـبي / ضـعف نظام حقوق النسـان.ث مراجعـة مسـّودة نظام حقوق النسـان العرـبي الخاصـة بحقوق النسـان، إعلن)اللجئـين المتوـف

(.حول حماية اللجئين والشخاص المهجرين في العالم العربي 1992

.نتج عن إضعاف صفة التمثيل السياسي لمنظمة التحرير في الدول العربية المضيفة فقدان اللجئين الفلسطينيين للحماية.ج

: تحديد الفئات المعّرضة للمخاطر أكثر من غيرها

ة.أ ـا يتعلق بالحماـي ن العراق والردن، اللجئيـن الفلسـطينيين فـي المناطـقو:   فيم ة بـي هـي اللجئيـن الفلسـطينيين فـي العراق وفـي المنطقـة الحدودـي

مسجلين في)، اللجئين الفلسطينيين في مصر، اللجئين الفلسطينيين في لندن ، خاصة أولئك المسجلين على قوائم الونروا، 19٦٧المحتلة سنة 

ن ـفي الردن ( دائرة الشؤون الفلسـطينية فـقط أو ليسـوا مسـجلين على الطلق ليسـوا مسـجلين على لوائح الونروا وليسـوا)لجئي غزة المتواجدـي

(.الطرد القسري والعتقال ولجئي المطارات)، الفلسطينيين غير المحميين خارج الوطن العربي (من حملة جوازات السفر الردنية

جميع اللجئين الفلسطينيين: فيما يتعلق بالحلول الدائمة المبنية على أساس حق العودة .ب
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: الحاجة الى المزيد من البحث لتحسين الدوات القانونية المتوفرة
وترتبط المشكلت هنا بعدم تطبيق قرارات بروتوكول كزابلنكا من قبل الدول الموقعة عليها المر الذي يضعف: فجوات الحماية في الوطن العربي .أ

الجراءات. البحاث المطلوبــة، دراســة مكانــة اللجئيــن الفلســطينيين فــي كــل قطــر على حدة. النظام القليمــي العربــي لحقوق النســان بشكــل عام

.والممارسات في ضوء الدوات القانونية الموجودة

مند 1حول موضوع البند  2002إن ملحظة مفوضية شؤون اللجئين سنة : 1951فجوات الحماية في الدول التي وقعت على اتفاقية اللجئين للعام  .ب

بهدف( القطار التي عاشوا فيها مسبقا)البحث الضافي المطلوب حول إمكانية إعادة اللجئين الفلسطينيين الى دول عربية . الميثاق تشكل تطورا هاما

(.بالعمل على هذا الموضوع وتقوم مفوضية شؤون اللجئين)إنشاء توجيهات واضحة لقطار ثالثة، تعالج طلبات اللجوء السياسي من قبل فلسطينيين 

وكذلك الى المساعدة على إصداره وتوزيعه، بحيث نضمن أوسع دائرة توزيع ممكنة، والحد العلى. هنالك حاجة للمزيد من المساهمة في كتاب بديل

.من التأثير

بشكل موجز جدا في إطار هذه" عديمي الجنسية"تم بحث إمكانيات حماية الفلسطينيين : "عديمي الجنسية"الخاصة بالشخاص  19٦1و 1954مواثيق .ت

. المواثيق، المر الذي يحتاج الى دراسة أكثر عمقا
يجــب اســتعراض ميثاق جنيــف الرابــع وكذلك قانون حقوق النســان الدولي ومواثيقــه باعتبارهــا أدوات لحمايــة اللجئيــن: القانون النســاني الدولي .ث

.الفلسطينيين

:أدوار الوكالت الدولية في الحماية والبحث عن حلول دائمة. 2

وقـد وافـق. لتعاون على تكثيـف جهودهـا فـي مجال حمايـة اللجئيـن الفلسـطينيين لرحـب المشاركون بشكـل عام بقرارات الونروا ومفوضيـة شؤون اللجئيـن
ع الدوار على أسـاس الصـلحيات القائمـة ن أيضـا على أن توزـي ـلبية.  المشاركـي ـياسية الس ب النتائج القتصـادية والس ل لتجـن ـبيل المـث ـد يكون الس ت. ق د رحـب وـق

المنظمات الغير حكومية المشاركة باهتمام كل الوكالتين  بالتعاون  مع منظمات المجتمع المدني بشكل منتظم، قد وضع عددا من التوصيات المتعلقة بحقيقة أن
. التشتت الجغرافي للحماية، والبحث عن حلول دائمة قد تفشل في توفير الحماية الكافية والمتساوية، وقد تقود الى تجزئة القضية الفلسطينية ومن هذه التوصيات

والونروا في مجار تخطيط سياساتها، ونشاطاتها في المنظقة لكي تضمن أن اللجئين الفلسطينيين، خاصة التنسيق الدائم بين مفوضية شؤون اللجئين.أ

.تلك المجموعات الكثر عرضة، تتلقى الحد العلى من الحماية المنسقة أينما وجدوا

أن تستخدم كافة الوسائل المتاحة للترويج للحلول القائمة على الحقوق لمشكلة اللجئين الفلسطينيين، الذين يشكلون أحد على مفوضية شؤون اللجئين.ب

.مجالت اهتمامها

ة.ت ل اللجـن ن الفلسـطينيين والبحـث عـن حلول دائمـة قائمـة على الحقوق مـث ة اللجئـي ـين حماـي ـائل لتحس ي النقاش حول الوس اشراك جهات ناشطـة أخرى ـف

.الدولية للصليب الحمر واليونسكو وجامعة الدول العربية وكذلك منظمة التحرير والمجلس الوروبي والتحاد الوروبي

:مبادرات المجتمع المدني. ٣

ة ن بالتعاون مـع الونروا ومفوضـي ـان وللمختصـين الكاديميـي ي والدولي لحقوق النس ـا يلي بعـض المبادرات المقترحـة لمنظمات المجتمـع الفلسـطيني والعرـب فيم

.ووكالت المم المتحدة الدولية الخرى شؤون اللجئين

التوسع في مجال حملت التوعية الجماهيريةحول قضية اللجئين الفلسطينيين وقضيتهم الساسية المتمثلة في حق العودة وأسباب غياب الحلول الدائمة.أ

ة ر المواـقف. والحاجـة المتواصـلة للحماـي ـا وحيدا لتغيـي ل الضغـط الشعـبي طريق ث يمـث ة حـي ـا الشمالـي ـا وأمريك ة على أوروب يجـب أن تركـز جهود التوعـي

.السياسية الرسمية

.رفع مقدار الوعي في العالم العربي بحقوق النسان واللجئين بشكل عام، وحق اللجئين الفلسطينيين في الحماية، وفي الحلول الدائمة بشكل خاص.ب

تنظيـم وإسـناد المؤتمرات. اسـتهداف المواطنيـن العرب واللجئيـن الفلسـطينيين، وإشاعـة فهـم أن تحسـين حمايـة اللجئيـن ل يتناقـض مـع حـق العودة

.الجماهيرية، وحلقات البحث وورشات العمل المتعلقة بقضية اللجئين الفلسطينيين في العالم العربي

إسناد مبادرات الهادفة الى إشاعة سيادة القانون وحقوق النسان واللجئين في العالم العربي مثل، .ت

الخاص 1992، إعلن 1994الميثاق العربـي لحقوق  النسـان )تقويـة لغـة الحديـث عـن حمايـة اللجئيـن والحلول الدائمـة فـي  المواثيـق القليميـة - 

(.بحماية اللجئين والشخاص المهجرين في العالم العربي

.1951التجمع والضغط لحشد التأييد لتطوير المواثيق القليمية، وكذلك النضمام الى اتفاقية اللجئين للعام - 

.تشجيع التعريف بالقانون الدولي الخاص باللجئين في كليات الحقوق في الجامعات العربية- 

إسـناد جهود المنظمات الغيـر حكوميـة الفلسـطينية والمنظمات المجتمعيـة فـي الدول العربيـة المضيفـة للجئيـن لتشكيـل منتدى فلسـطيني واسـع لتمثيـل.ث

المجتمعات المحلية وإعادة تفعيل الصفة التمثيلية لمنظمة التحرير كوسيلة لتحسين كل من الحماية والتأييد السياسي للحلول الدائمة القائمة على الحقوق

.ومنها حقهم في العودة الى ديارهم

ل سـوزان أكرم، وذلك مـن خلل الجتماعات العامـة، وحلقات البحـث وورشات العمـل،.ج ة والحـل الدائم الموضوعـة مـن قـب ة المؤقـت ع خطـة الحماـي توزـي

.للحصول على التقييم المهني والشعبي لكي يشكل أساسا لقرار موحد حول وجوب الترويج  لتلك الخطة، من قبل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني

تحديـد صـانعي السـياسات والخـبراء القانونيـين والمؤسـسات الدوليـة، التي تبحـث عـن صـلت وطرق للعـمل في إطار المنـهج المبني على أسـاس الحقوق.ح

.لمعالجة قضية اللجئين الفلسطينيين والتواصل فيما بينها

يجــب على المنظمات غيـر. المشاركــة فـي اجتماعات المنظمات غيـر الحكوميـة والذي يعقـد قبـل اجتماع اللجنــة التنفيذيـة لمفوضيـة شؤون اللجئيـن.خ

الحكومية الفلسطينية أن تنسق في كيفية مشاركتها وعرضها لرائها، وتجميع المشاركين بشكل خاص المنظمات الغير حكومية الشمالية والشخصيات

.الرسمية
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2004تموز  4-١حيفا :  الدراسية الرابعةملتقــى خبراء بديل، الحلقة

"الحلول الدائمة القائمة على الحقوق للجئين الفلسطينيين – وسائل تطويرها"
(معهد إميل توما وجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين داخل الخط الخضر)استضاف هذه الحلقة 

خـبيرا دوليـا ومحليـا ونشطاء فلسـطينيين ويهود إسـرائيليين وأكاديمييـن ومنظمات مجتمعيـة غيـر حكوميـة، بمراجعـة المبادئ القانونيـة 35قام أكثـر مـن 

وتعلم الدروس دات العلقــة، لطلق مبادرات فــي إطار( تحقيــق العدالة بشكــل تدريجــي والمشاركــة الشعبيــة فــي عمليــة الســلم )والبحاث الكاديميــة 

،(مثل سيفيتاس وزوخروت)الختبار العملي بمشاركة المجتمع المدني لمبادرات تهدف الى إشراك اللجئين الفلسطينيين . الظروف السرائيلية الفلسطينية

.وقد طرحت للنقاش وجهات نظر حول حملت مقاطعة وعقوبات اقتصادية ضد إسرائيل

: الستنتاجــات والتوصيـــات

:الولوية لحملت المجتمع المحلي. ١
إجماع فلسطيني حول حل: الدمج بين لغة حقوق النسان ذات الصبغة السياسية، والتي من شأنها أن توفر نجاحا طويل المد في بعض المجالت.أ

، من شأن ذلك أن يساعد على مواجهة لغة النفصال(المنهـج ثنائي القومية)دولة واحدة كهدف استراتيجي وترويج نموذج لدولة ثنائية القومية، 

.تبدو الدعوة الى حق تقرير المصير والمساواة فقط غير كافية، وينقصها المظهر الخلقي. السائدة

إنهاء تجزئة القضيـة والنضال الفلسـطيني، مثل الفصـل بيـن الفلسـطينيين الذيـن يعيشون فـي داخـل إسـرائيل وأولئك الذيـن يعيشون فـي المناطـق.ب

.أو في المنفى 19٦٧المحتلة عام 

.رفع مقدار الوعي بخصوص النظام السياسي السرائيلي وعلقته بالتهجير ونقل الفلسطينيين من مواطنهم.ت

ـة الفلسـطينية ـمع الحزاب.ث ر الحكومي ر الليات لتنسـيق وتعاون المنظمات غـي إشراك المجتمـع المدـني الفلسـطيني بشكـل فعال، ويتضـمن ذلك تطوـي

.السياسية

أساليب وأدوات النضال. 2

فيجب على وسائل. هنالك مساحة للختلف؛ ول بد من استخدام أساليب وأدوات مختلفة تعكس نفس المبدأ والرسالة، مع المجموعات المستهدفة المختلفة

ي انعدام العدالة، والوضـع الفلسـطيني السـرائيلي، ن العتبار، الظروف المحيطـة المتمثلة ـف وأسـاليب النضال أن تواجـه توازن القوى الحالي وأن تأخـذ بعـي

.واستمرارية النزاع وغياب الوضع النتقالي أو حالة ما بعد النزاع
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الستراتيجيات والحملت. ٣

. تعتبر حملت المقاطعة ضد إسرائيل، وسحب الستثمارات منها وفرض العقوبات القتصادية عليها أمورا ضرورية لمواجه  الوضع الحالي الثابت3.1

ويجب أن تعكس كافة عناصر. يجب أن تستند الدعوة الى مثل هذه الحملت الى دعوة موحدة من قبل كافة منظمات المجتمع المدني الفلسطيني الرئيسية

ـنة  ن الممارسـات السـرائيلية ـفي المناطـق المحتلة س ب الفصـل بـي ـا يجـب تجـن ـا يجـب أن يتضمـن ذلك. وـفي داخـل إسـرائيل نفسـها 19٦٧الصـراع كم كم

ولكون ذلك يتحدى صورة إسرائيل في الغرب، وهو أسلوب أكثر فاعلية بكثير من مجرد المقاطعة. العلقات الثقافية والكاديمية والرياضية وما الى ذلك

ن أو الدعاءات/العقوبات / القتصـادية لوحدهـا ويجـب أن يرـفق ذلك بتأييـد فاعـل لمنظمات حملت المقاطعـة  الحصـار القتصـادي ضـد تنميطهـم كشرقيـي

. بمعادات السامية الحرب على الرهاب التي تستخدم ضد تلك المنظمات من، قبل المنظمات الصهيونية والسرائيلية

 التعليم والتوعية 3.2

على المستوى الدولي 

يجـب أن ترافق حملت العلم حملت  المقاطعة وسـحب السـتثمارات والحصـار القتصادي وذلك لن الناس في الغرب غير قادرـين على.أ

.فهم السباب التي تدعوهم لمقاطعة إسرائيل، من خلل متابعة وسائل العلم الرئيسية فقط

ــر على الرأي العام الغربــي.ب ــا تعرف. هنالك حاجــة لســاليب اتصــال أفضــل للتأثي ــة العداء للســامية، بينم فإســرائيل قادرة على اســتخدام لغ

. الوروبيين على قضية اللجئين الفلسطينيين أثناء النتفاضة الثانية فقط

ولذلك السبب ل يمكن أن تكون العلقات فيما بين دول. إبراز حقيقة إسرائيل الستعمارية وهو الفصل الستعماري الخير، الذي لم يحل بعد.ت

.لشرق الوسط من جهة والعلقات بين الشرق الوسط وأوروبا طبيعية من جهة أخرى

على المستوى الفلسطيني السرائيلي

ـا لهـا ـفي ظـل ميزان.أ ع تأثيرا فوري ـا نتوـق ـة خاصـة، وذلك لـيس لنن ي أوسـاط المجتمـع اليهودي السـرائيلي أهمي ة ـف تتبوأ نشاطات جهود التوعـي

ن للنظام الصـهيوني هـم ل، يعود أسـباب ذلك الى أن اليهود السـرائيلين المعادـي ر المسـتقبلي على المدى الطوـي القوى الحالي، ولكـن بهدف التأثـي

.أيضا من بين الضحايا

ر.ب ـبر منظمات المجتمـع المدـني الفلسـطينية خاصـة تلك الموجودة ـفي إسـرائيل، وكلء للتغيـي ـة لرفـع مسـتوى. تعت ل الجهود الرامي ويجـب أن تحـت

.قدرتها أهمية أعلى من الجهود المبذولة تجاه توعية المجتمع اليهودي السرائيلي

 التحليل القانوني والستراتيجيات3.3

أيضًا، فيفهو يقع على أهمية خاصة بالنسبة لنضال المجتمع المدني . ، فالقانون ليس شأنا يخص المحاكم فقطالقانون الدولي خطوطًا موجهة للنشاطيوفر 

بينما لن تكون الستراتيجيات. وبإمكان التحليل القانوني أيضًا فتح المزيد من الفرص للمبادرات الجماهيرية. بيئة من العدالة  وموازين قوى غير منحازة

 .القانونية فاعلة وذات معنى دون أن تدعمها مبادرات المجتمع المدني وعلى نطاق واسع
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