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مقدمـــة
صادفت بداية العام 2008 مرور عشر سنوات على تأسيس مركز بديل. لقد أحيينا هذه املناسبة بإطالق خطة مركز بديل الثالثية اجلديدة لألعوام 
الثالثية اجلديدة، بعث طاقات جديدة وإرادة سياسية  إن من شأن اخلطة  التنفيذ".  2008-2010 حتت عنوان "نحو وضع احلقوق موضوع 
نحو توفير حماية فعالة حلقوق الالجئني واملهجرين الفلسطينيني في الداخل، وكذلك حلقوق فلسطينيني يعتبرون "مشاريع تهجير" مستقبلية. 

يستعرض هذا التقرير، النتائج التي أحرزناها مع انتهاء العام األول من العمل )2008( في اخلطة الثالثية. 

في الوقت الذي يعمل مركز بديل فيه على إحراز نتائج ملموسة وتأثير مجدي على طريق حتقيق حقوق الشعب الفلسطيني، فقد قررنا، وبتشجيع 
من شركائنا الدوليني- التركيز أكثر على إدارة "برامج قائمة على النتائج". وعليه، فقد متت إعادة هيكلة تقارير مركز بديل لسير البرامج، على 

أمل تسهيل عملية التعلم املؤسساتي، وإعطاء املزيد من الشفافية والوضوح لنتائج عملنا. 

يشمل القسم األول من هذا التقرير ملف متابعة آخر التطورات حول مركز بديل. ونحن، في هذا الصدد، نشير إيجابا إلى التقدم احلاصل في 
إدارة املركز والشفافية في العمل، والتي حتسنت بفضل اإلصالحات اإلدارية التي مت تنفيذها. رغم ذلك، فإن ثمة حاجة لبذل املزيد من اجلهود 
بديل وأعاقت سير  التي شهدها مركز  النقدية  التدفقات  أزمة  السياق، تظل  البعيد. في هذا  املدى  املؤسساتي على  من أجل ضمان االستقرار 

النشاطات والبرامج على مدار العام 2008، هي األمر السلبي الوحيد ضمن هذا السياق. 

أما القسم الثاني من التقرير، فيشمل عرضا مللخص برامج مركز بديل، وأهم النتائج احمُلَرزة في العام 2008. كما نستعرض في هذا القسم أيضا 
مساهمة مركز بديل في حمالت املجتمع املدني املستقلة واملبادرات من أجل محاسبة إسرائيل مبوجب القانون الدولي. وبرغم احللف السياسي، 
التي تقوده الواليات املتحدة واإلحتاد األوروبي وحكومات غربية أخرى ال زال يؤدي إلى تقويض دور القانون وضمان "حصانة" إسرائيل على 

مدار العام 2008، إال أننا وفي الوقت نفسه، نرى ان إجنازات غير مسبوقة قد حققت هذا العام من قبل حمالت املجتمع املدني. 

ونستعرض في القسم الثالث واألخير، تقرير الفعاليات والتقدم احمُلرز في برامج مركز بديل، والفعاليات التي ُنفذت لبناء القدرات، والدعم 
وبناء التحالفات؛ وأيضا فعاليات البحث واحلشد والتحرك لدى صانعي القرار. ونبرز في هذا القسم أهم التحديات واملشاكل التي واجهها مركز 

بديل، وماهية احللول التي أوجدها. 

عن مركز بديل        
عفيف غطاشة إنغريد جرادات غاسنر      

رئيس مجلس االدارة مديرة مركز بديل        
 

 آذار 2009



تقرير مركز بديل السنوي 2008
8

عشرات اآلالف من الفلسطينيني هّجروا من منازلهم في قطاع غزة جّراء احلرب اإلسرائيلية األخيرة على القطاع والتي استمرت من 27 كانون األول 2008 
آذار  بيت الهيا،  العام 1948. )الصورة:عزبة عبدربه، شمال  املهجرين هم في األصل الجئني منذ حرب  الثاني 2009. أغلب هؤالء  حتى 17 كانون 

2009. املصدر:أحمد الطهراوي / مركز بديل(
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مناخ عمل مركز بديل في العام 2008
النكبة مستمرة 

في كانون أول من العام 2008، قررت إسرائيل االحتفال بالذكرى 
تدمير  خاللها:  من  قامت  التي  ذاتها  الطريقة  عبر  لقيامها  الستني 
أعتى  أحد  قصف  لقد  ومعنويا.  ماديا  الفلسطيني  الشعب  أبناء 
نحو  وجوا  وبحرا  برا  يوما،   23 مدار  على  وأقواها  العالم  جيوش 
مليون ونصف املليون فلسطيني في قطاع غزة ضّيق املساحة، مكتظ 
شبهُه  والذي  الصهيوني،  العسكري  لالحتالل  واخلاضع  السكان، 
الفلسطينية  األرض  في  اإلنسان  حلقوق  اخلاص  املتحدة  األمم  مقرر 

احملتلة البروفيسور ريتشارد فولك بـ "غيتو وارسو". 

تهجير  إلى  غزة  قطاع  على  اإلسرائيلي  العسكري  العدوان  أدى  لقد 
عشرات اآلالف من الفلسطينيني من بيوتهم، والى استشهاد أكثر من 
1300 شخص، وإصابة أكثر من خمسة آالف شخص غالبيتهم من 
املدنيني. على اجلهة األخرى، لم يتجاوز عدد القتلى من اإلسرائيليني 
ثالثة عشر، منهم عشرة جنود. حتى اللحظة، ورغم الدمار الشامل، 

لم ترسل األمم املتحدة أية بعثة لتقصي احلقائق إلى قطاع غزة. 

ووكاالت  املدني  املجتمع  مؤسسات  وأعلنت  عيان،  شهود  أفاد  لقد 
وأسلحة  امُلفرطة،  العسكرية  للقوة  إسرائيل  استخدام  عن  دولية 
ُمحرمة دوليا، وبشكل غير قانوني ضد املدنيني الفلسطينيني في قطاع 
غزة. ومرة أخرى، إسرائيل متهمة بارتكابها جرائم حرب وانتهاكات 
إرتكابها  وضوحا،  أكثر  وبلغة  اإلنسان؛  حلقوق  ومنهجية  فادحة 
ونصف  املليون  قصة  إن  الفلسطيني.  الشعب  أبناء  بحق  ملجازر 
املناخ احمليط  املليون فلسطيني في قطاع غزة تعكس، على نحو ما، 
االضطهاد  الفلسطيني،  للشعب  املستمرة  النكبة  بديل:  مركز  بعمل 

اإلسرائيلي، والتواطؤ الغربي في اجلرمية. 

حكومات  صمت  ظل  وفي  النفس"،  عن  "الدفاع  ذريعة  حتت 
غربية، أطلقت إسرائيل لنفسها العنان وبال حدود، لقتل وإصابة 
وتهجير الفلسطينيني، ومنهم الالجئني، القابعني حتت االحتالل. 

معها  الدولي  واملجتمع  إسرائيل  انتهكت  من  أنفسهم،  هؤالء 
فيها حقهم  أكثر من ستني عاما حقوقهم األساسية، مبا  على مدار 
بالعودة إلى الديار األصلية، وحقهم في تقرير املصير، فلم حتترمها 
وُهجروا  وأصيبوا،  قتلوا،  الذين  الفلسطينيني  إن  حتميها.  أو 
هم   ،2008 أول  كانون  في  اإلسرائيلي  العسكري  العدوان  بفعل 
إسرائيل  هجرتهم  ممن  وأحفادهم  وأوالدهم  الفلسطينيني  نفس 
والعصابات الصهيونية من ديارهم في العام 1948، وحّولتهم إلى 
قطاع غزة  في  مواطنني  ثالثة  )اثنان من كل  قطاع غزة  في  الجئني 
وممن  أراضيهم،  ُسلبت  ممن  أنفسهم،  هؤالء  الالجئني(.  من  هم 
العسكري  آليات االحتالل  العام 1967 من خالل  اضطهدوا منذ 
منذ  بقسوة  احلركة  في  حريتهم  وُقيِّدت  الوحشي،  اإلسرائيلي 
السقف  ذي  "السجن  غزة  قطاع  ُسمي  حينما  التسعينيات،  عقد 
املفتوح"، وممن حاولت إسرائيل )وال تزال( جتويعهم وإخضاعهم 
على  محكم  إجرامي  حلصار  فرضها  خالل  من  والهوان  للذل 
شهرا  عشر  الثمانية  خالل  والكهرباء  والوقود  والدواء،  الغذاء، 

التي سبقت العدوان، واألشهر التي حلقته. 

وكما هو احلال في حرب إسرائيل على لبنان في العام 2006، فقد 
تغاضت حكومات غربية، وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية 
واالحتاد األوروبي، بل ودعمت العدوان اإلسرائيلي ضد أبناء الشعب 
من  قرار  استصدار  تأجيل  في  وساهمت  غزة،  قطاع  في  الفلسطيني 
كما  النار".  إلطالق  فوري  "وقف  بـ  يطالب  الدولي  األمن  مجلس 
مبا  املتحدة،  األمم  في  أخرى  حتركات  بإحباط  الدول  هذه  ساهمت 
جرائم  مرتكبي  ومقاضاة  إسرائيل  على  فعالة  عقوبات  فرض  فيها 
اإلنسان  حلقوق  واملنهجية  الفادحة  واالنتهاكات  اإلسرائيلية  احلرب 

الفلسطيني. 

على ضوء هذه املعادلة، فإن ثمة جهود مبذولة من قبل أبناء الشعب 
الفلسطيني، من أجل تنظيم وحماية أنفسهم ملواجهة التحديات الكبيرة 
واملمارسات  السياسات  بوجه  الوقوف  وخصوصا  تواجههم،  التي 
وما   ،2006 العام  منذ  الغربية  الدبلوماسية  والضغوط  اإلسرائيلية، 
نتج عنها من انقسامات سياسية، وصراعات داخلية مسلحة، وأزمة 

إنسانية غير مسبوقة، وإضعاف للفلسطينيني عموما. 
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وفي ذات الوقت، فإن احلمالت املستقلة واجلهود القانونية التي تقودها 
قد  وفلسطينية،  دولية  شعبية  ومنظمات  املدني،  املجتمع  مؤسسات 
وغير  الفتا  تأثيرا  وحققت  بديل،  مركز  لعمل  داعما  مناخا  وفرت 
مسبوق في العام 2008. لقد أدت فعاليات إحياء الشعب الفلسطيني 
للذكرى الستني للنكبة، على سبيل املثال، إلى تنامي االهتمام العاملي 
التطهير  سياسة  عن  الكشف  والى  الفلسطينيني،  الالجئني  بقضية 
املجتمع  مؤسسات  إليها  بادرت  التي  احلملة  أما  اإلسرائيلية.  العرقي 
املدني الفلسطيني وتقودها اللجنة الوطنية الفلسطينية ملقاطعة إسرائيل، 
وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها فهي تتنامى بثبات 
وباضطراد، ونالت في تشرين ثاني 2008 دعما علنيا من قبل رئيس 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، األب ميغيل ديسكوتو بروكمان:
 

"منذ أكثر من عشرين عاما مضت، أخذنا نحن في األمم 
وافقنا  عندما  حينه،  في  املدني  املجتمع  مببادرة  املتحدة 
أفريقيا كوسيلة  العقوبات على  نظام جنوب  على فرض 
التي يرتكبها.  غير عنيفة للضغط عليه إلنهاء االنتهاكات 
اليوم، رمبا ينبغي علينا في األمم املتحدة األخذ مببادرة 
بحملة  تطالب  التي  املدني،  املجتمع  قوى  من  جديد  جيل 
غير عنيفة مشابهة لتلك التي فرضناها على نظام جنوب 
منها  االستثمارات  وسحب  إسرائيل،  ملقاطعة  أفريقيا، 
االنتهاكات  وقف  على  إلجبارها  عليها  العقوبات  وفرض 

التي ترتكبها".1

املذكورة أعاله، لم حُتل دون حصول  أيا من األمور  فإن  ولألسف، 
العدوان العسكري اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة، وما أحلقته من 
آالف اإلصابات بني قتلى وجرحى، ومن تدمير للبيوت الفلسطينية 
وبناهم التحتية. ومع بداية العام 2009، ظل الفلسطينيون في قطاع 
تبقى من  تبقى لهم من عوائلهم، وإعادة إعمار ما  ينّقبون عمن  غزة 
فقد  ذاته،  الوقت  وفي  عمرهم.  سنوات  خالل  بنوها  التي  بيوتهم 
الوقائية"،  "احلرب  مفاهيم  تبنت  التي  األمريكية  اإلدارة  رحلت 
و"احلرب على اإلرهاب" وأقامت معتقلي غوانتانامو وأبو غريب، 
وسط أمل جديد ينشده املاليني من البشر بحدوث تغيير حقيقي، نحو 

عالم فيه املزيد من العدالة والسالم. 

بيد أن هذا األمل املنبعث لغالبية شعوب العالم، سيظل ناقصا حتى 
وحتقيق  االحتالل،  من  التحرر  أجل  من  بنضالهم  االعتراف  يتجدد 
ميكننا  يوم  إلى  نصل  وحتى  التامة،  واملساواة  احلرية  ونيل  العدالة، 
فيه  وتنتهي  الدولية،  املعايير  وفق  والقوة  النفوذ  ذوي  محاسبة  فيه 
الفادحة واملنهجية حلقوق  لالنتهاكات  املمنوحة  جميع "احلصانات" 
اإلنسان. في هذا السياق، فإن قضية أبناء الشعب الفلسطيني، ضحايا 
العدوان اإلسرائيلي العسكري على قطاع غزة، وما سبقه، هي مبثابة 
العدواني،  العنصري  اإلسرائيلي  فالنظام  األساسي".  "االختبار 
االستعمار  )األبارتهايد(،  العنصري  الفصل  عناصر  من  مزيج  وهو 
االحاللي، واالحتالل العسكري ، ال زال مدعوما ومحميا من معظم 

الدول الغربية، ذوات النفوذ والقوة. 
 

1  للمزيد من التفاصيل واملراجع، أنظر القسم الثاني )1( من هذا التقرير. 
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املزيد من املهجرين الفلسطينيني قسرًا، يتواجدون ضمن مناطق سكانية معزولة نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري  عبر أراضي الضفة الغربية.هذا اجلدار 
تسبب في إعاقة تطوير التجمعات السكانية الفلسطينية، وفرض املزيد من السيطرة اإلسرائيلية االستعمارية عليها  )الصورة:اجلزء الشمالي من منطقة بيت حلم 

املعزولة، وتظهر في قمتها مستعمرة »جبل أبو غنيم - هار حوما«  التي أقيمت على أراضيها. املصدر: مركز بديل(
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نظم ومرجعيات اإلدارة واحلكم الرشيد 
في مركز بديل 

هيئة لصنع  بديل، وأعلى  ملركز  القانوني  املالك  العامة: هي  اجلمعية 
كما  الثالثية،  وخططه  بديل،  ملركز  الداخلي  النظام  تقر  فيه.  القرار 
مجلس  وتنتخب  السنوية،  وتقاريره  وبرامجه  خططه  على  تصادق 
حاليا  بديل  ملركز  العامة  اجلمعية  تتألف  عليه.  الرقابة  وجلنة  إدارته 
وفعاليات  هيئات  في  ينشط  معظمهم  الناشطني،  من  عضوا   40 من 
وتلتئم  احملتلة،  الغربية  الضفة  في  الوطنية  واملؤسسات  الالجئني 
سنويا. عقد االجتماع األخير للجمعية العامة في 12 حزيران 2008 

)بصورة استثنائية(. 

جلنة الرقابة:  تنتخب من قبل اجلمعية العامة مرة كل سنتني، وترفع 
التقارير إليها. تراقب جلنة الرقابة املؤلفة من ثالثة أعضاء وتقيم أداء 
عمل مركز بديل مبوجب قانون املنظمات األهلية رقم 1 لعام 2000، 
والنظام األساسي ملركز بديل. مت انتخاب جلنة الرقابة احلالية في 12 

حزيران 2008. 

مجلس اإلدارة:  ُينتخب من قبل اجلمعية العامة لفترة سنتني ويجتمع 

شهريا. يتألف مجلس إدارة مركز بديل من تسعة أعضاء، ويقود عمل 
اخلطط  على  ويصادق  ويّطلع  العامة،  اجلمعية  من  بتفويض  املؤسسة 
والتقارير املرفوعة إليه من قبل مدير املؤسسة، ويساهم في تسهيل تطبيق 

البرامج. مت انتخاب مجلس اإلدارة احلالي في 12 حزيران 2008. 

الهيئة التنفيذية: تعتبر الهيئة التنفيذية هي هيئة اإلدارة اليومية اجلماعية 
من  إليه  باإلضافة  وتتألف  املؤسسة،  مدير  ويترأسها  بديل،  ملركز 
على  وتعمل  تشرف  اإلداري-املالي.  واملنسق  الوحدات  منسقي 
البرامج  موارد  وتخصيص  جتديد  وعلى  بديل،  مركز  برامج  تطبيق 
التي يصادق عليها مجلس اإلدارة. ترفع الهيئة التنفيذية تقاريرها إلى 

مجلس اإلدارة من خالل مدير املؤسسة.  

الوحــدات، واملــوارد البشريــة 
خالل  من  يعمل  مهني  عمل  طاقم  يد  على  بديل  مركز  برامج  تطبق 
وحدتني )وحدة احلملة ووحدة املصادر(. كما يتم االستعانة بخبراء 
متعاقدين ومتطوعني من أعضاء شبكة مركز بديل لإلسناد القانوني. 
ومراقبة  امليزانيات  إدارة  على  اإلدارية-املالية  واملنسقة  املديرة  وتعمل 

وضبط احلركات املالية للمؤسسة. 

القسم األول: الملف المـؤسساتي
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الوحدات واملوارد البشرية )2008(
إنغريد جرادات غاسنر املديرة 

جنوى درويش املنسقة اإلدارية -املالية 
)شاغر( املساعد اإلداري 

هيثم زهران استقبال وسكرتاريا 
مستشارون 

شوقي العيسة، محام )مستشار، آذار-أيار 2008( اإلصالحات اإلدارية )2008( 
عالء خليفة )آب -2008 كانون ثاني 2009( مساَعدة إدارية 

وحدة احلملة 
محمد جرادات منسق الوحدة 

حسن فرج موظف برامج- تنمية وتدريب الناشئة 
فارس األطرش )حزيران –كانون أول 2008(موظف برامج- مساعد/جائزة العودة

أشخاص ومنظمات متعاقدون
فارس األطرش )تشرين أول -2007أيار 2008( مساعد/ جائزة العودة 

تنسيق ميداني للنشاطات  
محمود صبح )شباط-آب 2008(  شمال الضفة الغربية 

مركز يافا الثقافي )أيلول-  كانون أول 2008(  
وجيه عطا الله )كانون ثاني-حزيران 2008(  وسط الضفة الغربية 

إحتاد مراكز الشباب االجتماعية )أيلول-كانون أول 2008(  
نعيم مطر )أيار-آب 2008(  قطاع غزة 

احتاد مراكز الشباب االجتماعية )أيلول-كانون أول 2008( 
غسان طلب العاطل، احتاد مراكز الشباب االجتماعية، مخيم قلنديا )كانون ثاني-آب 2008(  عامل ميداني 

جائزة أدب األطفال:  عيسى قراقع، سلمان ناطور، زكريا محمد، ريناد قبج، محمود شقير؛ جائزة أفضل بوستر للنكبة:  محكمون، جلان التحكيم في جائزة العودة:
يوسف كتلو، سليمان منصور، أمية جحا، مقبولة نصار، شريف واكد، عبد عابدي؛ جائزة األوراق البحثية: د. أسعد 
غامن، د. نورما مصرية، أ.د. عزيز حيدر، د. مصلح كناعنة، أ. شوقي العيسة؛ جائزة التاريخ الشفوي: د. عادل يحيى، 
د. سونيا منر، د. مصطفى كبها، د. نايف جراد، د. عدنان شحادة؛ جائزة الفيلم الوثائقي: محمد فوزي، محمد بكري، 
رائد عثمان، سهير اسماعيل، ابراهيم ملحم، ليلى صنصور؛ جائزة القصة الصحفية املكتوبة: عبد الناصر النجار، قاسم 

خطيب، شيرين أبو عاقلة، ناصر اللحام، جنيب فراج، وخليل شاهني. 
املؤسسات احمللية الشريكة، )برنامج تنمية 

وتدريب الناشئة( 
)الدوحة،  الثقافي  الدوحة  أطفال  مركز  عايدة(؛  )مخيم  الجئ  مركز  الفوار(؛  )مخيم  الفلسطيني  الطفل  ثقافة  مركز 
االجتماعي  الشباب  مركز  الفارعة(؛  )مخيم  االجتماعي  الشباب  مركز  بالطة(؛  )مخيم  الثقافي  يافا  مركز  حلم(؛  بيت 
)مخيم اجللزون(؛ جمعية ومركز الطفل الفلسطيني )مخيم شعفاط(؛ جمعية كي ال ننسى )مخيم جنني(؛ مركز الشباب 
النصيرات(؛  )مخيم  تواصل  جمعية  جبر(؛  عقبة  )مخيم  االجتماعي  الشباب  مركز  شمس(؛  نور  )مخيم  االجتماعي 

جمعية الدفاع عن حقوق املهجرين )الناصرة(؛ مجموعة عائدون-سوريا )دمشق(. 
متطوعون 

طاقم وكالة معا اإلخبارية مساعدون، احلملة اإلعالمية لذكرى النكبة60- 
عدنان نعيم، صفاء مسلم، ومجدولني اجلعفريمنسقون، مخيم “أجيال العودة”الصيفي

62 متطوعا إدارة املخيم الصيفي: 
حمدي الشيخ خليل، أحمد نوبة، وفواز السويطي تفعيل الشباب، جامعة القدس: 

رانيا ماضي، )جنيف( منظم حمالت )أوروبا( 
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وحدة املصادر 
نهاد بقاعي )كانون ثاني-شباط 2008(منسق الوحدة 

نضال العزة )منذ متوز 2008(  
كارين ماك أليستر )كانون ثاني-متوز 2008(  منسقة، برنامج اإلسناد القانوني

رمي مزاوي )منذ حزيران 2008(  
حازم جمجوم )آذار -2008آذار 2009، عن طريق أوكسفام كويبيك(موظف اإلعالم واملعلومات، )إنكليزي(

)شاغر( موظف اإلعالم واملعلومات، )عربي(
عطاالله سالم موظف الدعم التقني والفني 

متعاقدون 
شارمني سيتز )امللف اإلعالمي للنكبة الستني، شباط-آذار 2008(.          أبحاث 

تيري رْمبل )دليل فجوات احلماية، واحللول الدائمة، عقد منذ العام 2006( 
كارين بيْرغ، )ورقة بديل للنقاش، حول حقوق املرأة الالجئة )كانون أول -2007كانون ثاني 2008(. 

إيلنا سونَدغارد، )ورقة عمل، “القصاص الدولي”(  
سالم أبو هواش )دليل، منتدى خبراء بديل، 2008-2007(. 

نهاد بقاعي )“حق العودة” وجائزة العودة، آب -2008كانون ثاني 2009(.  
رانيا ماضي، )مستشارة، األمم املتحدة، جنيف، كانون ثاني- كانون أول 2008(.         اإلسناد القانوني 

نضال العزة )مساق قانون الالجئني، جامعة القدس، كانون أول -2007 حزيران 2008(.          التدريب
عنان حمد، )تصنيف ألكتروني، تدريب، كانون ثاني- كانون أول 2008(.        تطوير املكتبة 

املهندس عصام إسحاق، بيت ساحور )كانون ثاني- كانون أول 2008(.        صيانة تكنولوجيا املعلومات
املهندس عصام إسحاق، بيت ساحور )أيلول -2008حزيران 2009(.        إعادة تصميم وهيكلة صفحة االنترنت 

يارا أبو غربية، سالم أبو هواش، رواء مصاحلة.        ترجمة )بنظام القطعة( 
مؤسسة األيام للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع، صفد للدعاية، مطبعة اجلراشي، مطبعة البطريركية الالتينية،        تصميم فني وطباعة 

األمني، جيمزو، “توربو ديزاين”. 
متطوعون: 

كيْرتس رْمبل، شركة “لوجيك اجْنيما”، كندا.         صيانة نظام لينوكس 
آن باك       تصوير فوتوغرافي

تيري رْمبِل )دليل، منتدى خبراء بديل 2003-2004(      أبحاث/إسناد قانوني 
نهاد بقاعي )كراس، 60 مصطلحا في النكبة(

شانون إيروين )بحث، حقوق السكان األصليني، أيار-آب 2008( 
إيزابيل َهْمفريز )إنتاج وحترير، فصلية “املجدل”(

شبكات الدعم في مركز بديل 
تتألف من أكثر من 80 خبيرا قانونيا محليا ودوليا، وأكادمييني وباحثني وناشطني في مجال حقوق الالجئني/اإلنسان. شبكة مركز بديل لإلسناد القانوني 

النصائح واإلرشادات  بتقدمي  الشبكة، بدورهم،  أعضاء  التي جتتمع سنويا. ويقوم  الشبكة  أعمال  بديل  ينسق مركز 
املهنية ملركز بديل، ويساهمون في كتابة ومراجعة أبحاث مركز بديل، واملشاركة في ورشات العمل ونشاطات املناصرة 

واإلسناد القانوني املختلفة. 
مؤلفة من 14 باحثا، وصحفيا، وناشطا في مجال الدفاع عن حقوق الالجئني، يساهمون في حترير املجلة الصادرة عن الهيئة االستشارية ملجلة “املجدل” 

مركز بديل باللغة االنكليزية ويكتبون فيها املقاالت ذات الصلة. 
مؤلفة من 11 كاتبا وناشطا فلسطينيا. تساهم الهيئة االستشارية في حترير صحيفة “حق العودة” الصادرة عن مركز الهيئة االستشارية لصحيفة “حق العودة”

بديل باللغة العربية مرة كل شهرين، ويكتبون فيها املقاالت ذات الصلة. 



تقرير مركز بديل السنوي 2008
16

مأسسة العمل: 
اإلصالحات اإلدارية للعام 2008 

 
الفترة  في  بديل  مركز  انتهجها  التي  اإلدارية  لإلصالحات  كان  لقد 
ناحية  املركز من  أداء  السابقة )2005-2008( كبير األثر في حتسني 
أن  بيد  البرامج.  سير  عن  التقارير  وإعداد  واإلداري  املالي  التخطيط 
الهيئات  من  هيئة  بكل  اخلاصة  والصالحيات  األدوار  وحتديد  فصل 
بعد.  تكتمل  لم  بديل  مركز  في  الرشيد  واحلكم  اإلدارة  ومرجعيات 
الهيئات  بني  دارت  التي  للتعارضات  كان   ،2007 العام  فخالل 
اإلدارية حول أمناط اإلدارة السليمة أثرا سلبيا على عمل مركز بديل، 

وخصوصا فيما يتعلق باملوارد البشرية. 

بديل  مركز  في  الشواغر  أحد  إشغال  مت   ،2008 العام  من  آذار  في 
استبدال  مت  كما  االنكليزية(،  باللغة  واملعلومات  اإلعالم  )موظف 
العمل في  مناخ  القانوني في حزيران. ولكن  برنامج اإلسناد  منسقة 
املركز ظل على مدار النصف األول من العام 2008 محاطا بالضغط 

والشك، باإلضافة إلى تقلص عدد طاقم العمل.  

حل  أجل  من  العام،  نفس  من  وأيار  آذار  بني  اجلهود  بذلت  وقد 
خارجيني،  مستشارين  طاقم  مبساعدة  العالقة،  اإلدارية  اإلشكاالت 
إال أنها لم تؤدي تصل إلى النتائج املرجوة. ولهذا، انعقدت اجلمعية 
العامة ملركز بديل في 12 حزيران 2008، بشكل استثنائي، من أجل 
إجراء انتخابات ُمبكرة ملجلس إدارة وجلنة رقابة جديدين. وقد باشر 
ببذل  املهني  والطاقم  املركز  عمل  على  الرقابة  وجلنة  اإلدارة  مجلس 
في  العالقة  احملاور  ومتابعة  الصدع،  رأب  أجل  من  اجلهود  قصارى 

مجال اإلصالحات اإلدارية. 

العام 2008، مت رفع مستوى  نهاية  الرئيسي: في  التطور 
اإلدارة الرشيدة في مركز بديل، بيد أن املزيد من اجلهود ال 
تزال مطلوبة، وخاصة في مجال املوارد البشرية، من أجل 

ضمان االستقرار املؤسساتي على املدى األبعد. 

صادق مجلس إدارة مركز بديل في العام 2008 على النظام   a

اجلمعية  على  بدوره  سيعرضه  والذي  للمركز،  األساسي 
اجلديد  األساسي  النظام  ويحدد   .2009 العام  في  العامة 
بشكل واضح الصالحيات، والتفويضات احملددة لهيئات 

ومرجعيات اإلدارة واحلكم الرشيد في مركز بديل.  
متت صياغة نظام العمل وشؤون املوظفني، ومتت املصادقة   a
عليه من قبل مجلس إدارة مركز بديل، وبدء العمل مبوجبه 

في العام 2008. 
 ،2008 متوز  في  املصادر  لوحدة  جديد  منسق  توظيف   a
والتعاقد املؤقت مع مساعد إداري في آب من نفس العام. 

األفراد  امليدانيني  املنسقني  مع  املؤقتة  العقود  استبدال  مت   a
والفعاليات  الهيئات  من  عدد  مع  مؤسساتي  تعاون  باتفاق 
احمللية، التزمت مبوجبها بتقدمي خدمات التنسيق والدعم 

امليداني املنتظم. 
بديل،  مركز  في  البشرية  املوارد  متطلبات  تقييم  إعادة   a
مت  كما  الوظيفية،  واألوصاف  العناوين  بعض  وتعديل 
اإلعالن عن شاغرين باجتاه تدعيم طاقم العمل في املؤسسة 

للعام 2009. 
النصف  في  ُمخطط  هو  كما  إضافية،  مساحة  تخصيص  مت   a
الثاني من العام 2008، لبرنامج دراسات النكبة املستمرة، مبا 

يشمل قاعة لالجتماعات ومكتبة مركز بديل املتخصصة. 

مهام أخرى مطلوبة للعام 2009: تدعيم الطاقم الوظيفي 
البشرية،  املوارد  إلدارة  إرشادي  كراس  إعداد  وتدريبه، 
جدد  أعضاء  وإضافة  املالية،  لإلدارة  إرشادي  وكراس 

للجمعية العامة وخصوصا من النساء. 

املوارد املاليـة واملانحـون 
مدار  على  بديل  مركز  برامج  واجهت  الرئيسي:  التطور 
العام 2008 أزمة غير متوقعة في التدفقات النقدية، األمر 
الذي زعزع اخلطة التنفيذية للبرامج والنشاطات. ولكن، 
مت استيعاب األزمة من خالل تخطيط مستمر وتدبير ناجح 

للموارد املالية. 
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إدارة أزمة عدم انتظام التدفقات النقدية 

في الوقت الذي أعد فيه مركز بديل تقريره السنوي للعام 2007، مبا 
فيه التقرير املالي املدقق من شركة التدقيق اخلارجية في الزمن احملدد، 
بدا  بنجاح،   )2007-2005( الثالثية  بديل  مركز  خطة  إنهاء  ومت 
مضمونا   )2010-2008( اجلديدة  الثالثية  للخطة  املالي  االستقرار 

في أعقاب الضمانات املالية امُلبكرة التي استلمها املركز. 

مع  اجلديدة  العقود  توقيع  في  تأخيرا  توقع  قد  بديل  مركز  أن  ورغم 
املانحني، إال أن التأخير في توقيع عدد من العقود أدى إلى تأخير في 
التدفقات النقدية وطال أمدها لفترة فوق املتوقع. نتج عن ذلك، أزمة 
غير مسبوقة في التدفقات النقدية على مدار العام 2008، في وقت 
التزم فيه مركز بديل بدعم عدد كبير من الهيئات والفعاليات الفلسطينية 
احمللية، خصوصا في سياق الفعاليات واسعة النطاق إلحياء الذكرى 

الستني للنكبة والتي صادفت في العام نفسه.  

لقد متت معاجلة األزمة املالية من خالل سيطرة محكمة على امليزانية 
والتدفقات النقدية، مبوجب عدد من املعايير املالية الطارئة، شملت: 

حتديد صارم في أولويات املدفوعات املستعجلة.    -
تأخير مدفوعات ما أمكن.    -

استخدام مؤقت ملدخرات املوظفني من اجل تغطية نفقات   -
النشاطات األساسية )مبوافقة املوظفني(. 

)مبوافقة  للموظفني  املعتادة  الشهرية  الرواتب  تأخير   -
املوظفني(. 

-  باإلضافة إلى ذلك، فقد أدار مركز بديل منحة من مؤسسة 
الذكرى  إلحياء  العليا  الوطنية  للجنة  مخصصة  التعاون 

الستني للنكبة. 

هكذا استطاع مركز بديل أن يفي بالتزاماته للفعاليات املجتمعية املختلفة 
مبنحة  املالية  األزمة  انتهت  للنكبة.  الستني  الذكرى  إحياء  حملة  في 

لبرنامج 2008-2009 استلمها مركز بديل في كانون أول 2008. 

حتسني سبل التعاون مع املانحني 

تطبيق  إلى  باإلضافة  بديل،  ملركز  املكثف  العمل  حال  لقد 
املخططة  السنوية  االستشارة  تطبيق  دون  اإلدارية  اإلصالحات 
-2008 لألعوام  الثالثية  املركز  خطة  بشأن  والشركاء  املانحني  مع 
2010. وفي ذات الوقت، فقد بذل مركز بديل جهدا أكبر، قياسا 
املساعدات  منظمة  مبشاركة  اجلماعي  التخطيط  في  السابق،  مع 
ومنظمة   ،)DCA-Danchurch Aid( الدامناركية  الكنسية 
للتعاون  الدولية  الهولندية  الكنيسة   ،)EPER( إيبير"    - "هيكس 
من  بديل  مركز  شركاء  إلى  باإلضافة   ،)ICCO( التنمية  اجل  من 

الفلسطيني.  مؤسسات املجتمع املدني 

للتضامن"  "أوكسفام  منظمة  مع  بالتعاون  بديل  مركز  بدأ  كما 
النتائج"،  على  القائم  "البرنامج  بتنفيذ   )Oxfam Solidarity(
"تروكير"  مؤسسة  نظمتها  التي  الشركاء  استشارة  في  وشارك 
الدولية اإليرلندية )Trócaire(، من أجل تنمية وتطوير برنامجها 
العام  في  أيلول(.   18-15 إيرلندا،  )ماينوث،  فلسطني  في 
جدد  مانحني  أربعة  مع  تعاون  عالقات  بديل  مركز  أسس   ،2008
للتعاون  االسبانية  الوكالة  الدولية،  للتنمية  الكتالونية  )الوكالة 
اإلنسان  األوروبي حلقوق  البرنامج   ،)AECID( الدولي  التنموي 
واحلكم الرشيد، ومؤسسة حقوق اإلنسان العربية(. جاء ذلك، في 
للعام  بديل  ملركز  دعمهم  التقليديني  املانحني  من  اثنان  ألغى  وقٍت 
2009 ألسباب ال تعود إلى األخير )الصندوق الهولندي لالجئني، 

النرويجية(.  الشعبية  املساعدات  وجمعية 

مع  باملقارنة  )سبعة  املانحني  عدد  ارتفع  فقد  الوقت،  نفس  في 
املؤسساتي  الدعم  لتقدمي  استعدادا  أبدوا  الذين  السابق(  في  ثالثة 
عموما  بديل  مركز  لبرامج  بل  محدد  برنامج  في  احملصور  غير 
لألعوام )2008-2010(، األمر الذي يرفع من سقف التوقعات 
الناحية  من  ومرونة  استقرارا  أكثر  أصبح  قد  بديل  بأن  والتقديرات 

املالية. 
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ردًا على عمليات الطرد والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني، شاركت »أجيال العودة« في فعاليات إحياء الذكرى 60 للنكبة الفلسطينية عام 1948، 
مطالبني باحترام حق الالجئني واملهجرين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم كجزء من احلل العادل إلنهاء الصراع.  )الصورة:ضمن فعاليات إحياء 

ذكرى النكبة 60، رام الله، الضفة الغربية احملتلة، 15 أيار 2008. املصدر: مركز بديل(
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القسم الثاني

ملّخص أهــم النتـائج2

2 مالحظة حول املصطلحات املستخدمة للنتائج مبوجب جدول أعمال إعالن باريس بشأن فاعلية املعونة للعام 1995: امُلخرجات/النتائج املتوقعة )Outputs( هي نتائج 

بالهدف  العالقة  ذات  بالتغييرات  تتعلق   )Impact( األثر  املتوسط؛  املدى  على  اإلستراتيجية  باألهداف  متعلقة  نتائج  هي   )outcomes( املخرجات  البرامج؛  فعاليات 
االستراتيجي طويل املدى )Aim( والذي يتأثر بعوامل خارجية مختلفة وغير مسيطر عليها.  
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ضمن فعاليات إحياء الذكرى 60 للنكبة الفلسطينية عام 1948، نظم املهجرون الفلسطينيون أكبر مسيرة جماهيرية »رمزية للعودة« داخل اخلط األخضر. 
انطلقت من الناصرة وانتهت بقرية »صفورية« املهجرة منذ العام 1948.   )الصورة:قرية صفورية املهجرة، 8 أيار 2008. املصدر: مركز بديل(



21

في  الهدف سيساهم  بأن حتقيق هذا  بديل،  نعتقد، في مركز  إننا 
وضع حد جلرائم احلرب اإلسرائيلية واالنتهاكات املنهجية لقانون 
مواثيق  واحترام  بتطبيق  مقرونة  تكون  الدولي،  اإلنسان  حقوق 
أن  كما  الصلة.  ذات  املتحدة  األمم  وقرارات  الدولي  القانوني 
الفلسطينيون  واملهجرون  الالجئون  سيمكن  الهدف،  هذا  حتقيق 
من ممارسة حقهم بالعودة إلى ديارهم األصلية التي هجروا منها، 
احلرية  في  حقه  ممارسة  من  عموما  الفلسطيني  الشعب  وسيمكن 
العيش  من  البلد  في  املواطنني  جميع  وسيمكن  مصيره،  وتقرير 

بحرية وسالم، وعدالة، وأمن ومساواة. 

مبا  الفلسطيني،  املجتمع  بأن  نؤمن  فإننا  الطريق،  هذا  وعلى 
ملموسا  إجنازا  حقق  قد  الدوليني  وحلفائه  بديل،  مركز  فيه 
الغربية  الدول  استمرار  رغم   ،2008 العام  في  مسبوق  وغير 
ومنح  القانون  دور  بتقويض  األمريكية  املتحدة  الواليات  بقيادة 

"احلصانة" غير املشروطة إلسرائيل.  

التقدم نحو الهدف االستراتيجي في العام 2008 

رؤية  في  الفلسطينيني  الناشطني  من  أكبر  عدد  إشراك   a
مبنية على  قائمة على احلقوق، وفي حمالت  إستراتيجية 
بني  التنسيق  مستوى  في  جوهري  تقدم  طرأ  لقد  ذلك. 
نطاقا وأكثر  أوسع  الفلسطيني وأصبح  املجتمع  مؤسسات 
بآليات أكثر وضوحا وثباتا.  فاعلية، وبادرت إلى العمل 
من  جزء  هم  واملنظمات،  املؤسسات  تلك  من  كبير  عدد 
قوى وفعاليات وطنية وجزء من احلركة الوطنية الفلسطينية 
لقد   .)1 رقم  امللحق  إلى  )أنظر  والشتات   فلسطني  في 

تبنى هؤالء حتليال مشتركا للقضية الفلسطينية واالستعمار 
الصهيوني )نظام إسرائيل املفروض على الشعب الفلسطيني 
االستعمار  العنصري-األبارتهايد،  التمييز  من  مزيج  هو 
إستراتيجية  ومبادئ  العسكري(،  واالحتالل  االحاللي 
العنصري،  والتمييز  واالستعمار  االحتالل  )إنهاء  للحل 
إلى  الالجئني  وعودة  واملساواة،  والعدالة  احلرية  وحتقيق 

ديارهم األصلية(. 
مت تدعيم التحالفات الفلسطينية في العالم، حيث تنامت   a
 .2008 العام  سياق  في  الفلسطيني  املجتمع  حمالت 
مميزا  جناحا  الفلسطيني  املجتمع  مؤسسات  سجلت  فلقد 
حملة  وتوجيه  قيادة  على  وكفاءتها  قدرتها  حيث  من 
بدورها  اجتذبت  والتي  للنكبة  الستني  الذكرى  إحياء 
عامليا  واهتماما  مسبوقة،  غير  عاملية  إعالمية  تغطية 
شرعية  وبعدم  الفلسطينيني،  الالجئني  بوضع  متزايدا 
الفلسطيني. هذه  الشعب  املرتكبة جتاه  سياسات إسرائيل 
فحسب،  العربية  الدول  من  تأت  لم  املسجلة  املؤشرات 
بل أيضا من أوروبا وأمريكا الشمالية، أستراليا ومختلف 
املدني  املجتمع  مؤسسات  سجلت  كما  املعمورة.  أرجاء 
)ولو  غزة  على  املفروض  للحصار  بكسرها  آخر  جناحا 
العاملية ملقاطعة إسرائيل  تنامي احلملة  رمزيا(، وأيضا في 
عليها.  العقوبات  وفرض  منها  االستثمارات  وسحب 
الوطنية  اللجنة  من  وتوجيه  بقيادة  األخيرة  أصبحت  لقد 
منها  االستثمارات  وسحب  إسرائيل  ملقاطعة  الفلسطينية 
في  السائد  االجتاه  أصبحت  عليها؛  العقوبات  وفرض 
العسكري  اإلسرائيلي  العدوان  على  العاملية  الفعل  ردود 

على قطاع غزة في نهاية العام 2008.

القسم الثاني
ملّخص أهــم النتـائج

التقدم نحو الهدف االستراتيجي 
تهدف خطة مركز بديل الثالثية لألعوام 2008-2010، التي حتمل عنوان: »نحو وضع احلقوق موضع التنفيذ« إلى املساهمة 
في تدعيم حمالت املجتمع املدني الفلسطيني التي تعتمد على فهم قائم على احلقوق، وذوات رؤية إستراتيجية، وحتقق املزيد 
من اإلرادة السياسية نحو محاسبة إسرائيل ودفعها إلى احترام وااللتزام بحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة حق الالجئني 

واملهجرين الفلسطينيني بالعودة إلى ديارهم األصلية.
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إحياء الذكرى الستني للنكبة حول العالم

انطالقة جديدة للتوعية حول النكبة
 

لقد ساهمت مؤسسات املجتمع املدني ووسائل اإلعالم املختلفة حول العالم في فعاليات إحياء الذكرى الستني لنكبة فلسطني بطريقة غير 
مسبوقة، وخصوصا في الدول العربية، حيث شاركت الفضائيات العربية لشهور عدة في التوعية حول النكبة بشكل مكثف من خالل بث 

األفالم الوثائقية واحلوارات والنقاشات. 

لم تقتصر هذه الظاهرة على الدول العربية فحسب، ولكنها امتدت أيضا وبشكل مشجع إلى أوروبا، أمريكا الشمالية، استراليا وغيرها. 
لقد أدت فعاليات إحياء الذكرى الستني للنكبة إلى اهتمام جديد بقضية الالجئني الفلسطينيني، وأثارت التساؤالت حول شرعية سياسات 
إسرائيل في قضية ترحيل السكان الفلسطينيني. لقد شملت فعاليات إحياء الذكرى الستني للنكبة حول العالم املعارض، وعرض األفالم 
الوثائقية، واملهرجانات املوسيقية، وورشات العمل واحملاضرات واملؤمترات والندوات الشعبية في كل من الواليات املتحدة األمريكية، 
بوسترات  أطلقت  التي  العشرات من احلمالت  أخرى. كما طالبت  وأماكن  بلجيكا،  أملانيا،  تشيلي،  املتحدة،  اململكة  استراليا،  كندا، 
وعرائض، احلكومات املختلفة باالعتراف بالنكبة ووقف الظلم احلاصل لالجئني الفلسطينيني، وضرورة االلتزام وحماية حقهم بالعودة. 
من جانبها، غطت وسائل اإلعالم املختلفة مثل هذه الفعاليات بشكل دوري، ووردت أخبار إحياء ذكرى النكبة للمرة األولى في العديد 

من الصحف الرائجة التي تصدر في أوروبا وأمريكا الشمالية. 

حملة املقاطعة للعام 2008

النتائج األساسية
 

في العام 2008، أصدرت 14 منظمة وهيئة من مؤسسات املجتمع املدني حول العالم بيانات تعلن فيها عن انضمامها إلى حركة مقاطعة 
السياسية  والعلوم  لالقتصاد  لندن  )كلية  طلبة  ومجالس  احتادات  وتشمل  عليها،  العقوبات  وفرض  منها  االستثمارات  وسحب  إسرائيل 
)LSE(، اجلامعة األمريكية في القاهرة، البرنامج الدولي للتبادل الطالبي، مقاطعة كويبيك، كندا )ASSE((، واحتادات عمالية )احتاد 
العمال الكتالوني، االحتاد الكندي للموظفني في اخلدمة العامة )CUPE(، االحتاد الكندي لعمال البريد )CUPW(، نقابة »يونيسون« 
العمالية في بريطانيا )UNISON(، احتاد اساتذة اجلامعات والكليات في بريطانيا )UCU((، باإلضافة إلى حزب اخلضر في الواليات 

 .)EJJP( املتحدة األمريكية، ومنظمة »اليهود األوروبيون من أجل السالم العادل

في العام 2008، سجلت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة )BNC( نحو 20 بيانا ونداء عاما ملقاطعة إسرائيل حول العالم، باإلضافة 
إلى نحو ستني نشاطا ملقاطعة إسرائيل، وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، مبا يشمل دعاوى قضائية ونشاطات قضائية 
أخرى، واحتجاجات ضد اتفاقات التعاون التجارية والعسكرية مع إسرائيل، وأعمال مباشرة ضد مشاركات إسرائيلية رسمية في نشاطات 
رياضية، وفعاليات فنية وثقافية. أكثر من أي وقت مضى، منذ إطالق نداء منظمات املجتمع املدني الفلسطيني ملقاطعة إسرائيل في العام 
النتائج امللموسة، مثل قرارات باالمتناع عن املشاركة في احتفاالت ستينية قيام إسرائيل، وتغيير  2005، شهد العام 2008 العديد من 
للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  قطعت  كما   .1967 العام  في  احملتلة  الغربية  الضفة  في  اإلسرائيلية  املستوطنات  من  الشركات  انتشار  في 
االستعمارية،  التجارية  ومشاريعه  اإلسرائيلية  األسلحة  بتجارة  تورطه  بفعل  ليفايف«  »ليف  السابق  داعمها  مع  عالقتها   )UNICIF(
وخاصة تورطه في بناء املستعمرات الصهيونية. وقررت شركة »يونيليفر« األوروبية )Unilever( سحب استثماراتها من مصنع إسرائيلي 
في مستوطنة »اريئيل« في الضفة الغربية احملتلة. كما ألغت العديد من املؤسسات العامة واجلامعات في سكوتالندا عقودها مع شركة »عيدن 
سبرينغ« للمياه املعدنية )Eden Spring( اململوكة إسرائيليا. وبدأت وسائل اإلعالم الرئيسة والرائجة بنشر التقارير حول حملة مقاطعة 

إسرائيل في أعقاب العدوان العسكري اإلسرائيلي على قطاع غزة. 
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ازدياد التأكيد على حمالت املجتمع الفلسطيني ودعمها من   a
مسؤولني ودول من داخل أروقة األمم املتحدة وخارجها، 
كدول أفريقية، آسيوية، وعربية، وأعضاء في جلنة األمم 
التي  اإلسرائيلية  املمارسات  في  بالتحقيق  اخلاصة  املتحدة 
آخرون  وعرب  الفلسطيني  للشعب  اإلنسان  حقوق  متس 
على  عقوبات  بفرض  طالبوا  لقد  احملتلة.  األراضي  في 
الدولي.  للقانون  تنصاع  حتى   2007 العام  منذ  إسرائيل 
ومن جهتها، ضّيقت بريطانيا اخلناق على استيراد املنتجات 
من املستوطنات اإلسرائيلية، كما فرضت دول أخرى مثل 
وفنزويال،  تركيا  قطر،  موريتانيا،  األكوادور،  بوليفيا، 
وغيرها أنواعا مختلفة من العقوبات الدبلوماسية في ردهم 
في  غزة  قطاع  على  العسكري  اإلسرائيلي  العدوان  على 

نهاية العام 2008. 

تصريح من األب ميغيل ديسكوتو بروكمان، رئيس 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة

اجللسة 57، حول املوضوع السادس عشر على جدول 
األعمال: قضية فلسطني. 

األمم املتحدة، نيو يورك، 24 تشرين ثاني 2008 
)مقتطفات(:

 
العنصري-األبارتهايد،  الفصل  عن  الصباح  هذا  حتدثت   .4
األراضي  في  اإلسرائيلية  السياسات  تبدو  وكيف 
في  حدث  الذي  لألبارتهايد  مشابهة  احملتلة   الفلسطينية 

فترة مبكرة أكثر، وفي قارة أبعد. 

5. أعتقد أنه من الهام جدا أن نستخدم هذا املصطلح في األمم 
املتحدة. يجب أن ال نخاف من تسمية األمور بأسمائها. إنها 
األمم املتحدة، التي أصدرت االتفاقية الدولية اخلاصة بقمع 
جرمية الفصل العنصري- األبارتهايد واملعاقبة عليها؛ لكي 
توضح لكل العالم بأن مثل هذه املمارسات الرسمية للتمييز 

محظورة أينما وقعت. 

اجلنوب  املدني  املجتمع  مندوب  إلى  اليوم  استمعنا  لقد   .6
حول  املدني  املجتمع  مؤسسات  أن  نعلم  ونحن  أفريقي. 
العالم تعمل على حماية الفلسطينيني وحقوقهم، التي فشلنا 

نحن في األمم املتحدة في حمايتها. 

األمم  في  نحن  أخذنا  مضت،  عاما  عشرين  من  أكثر  منذ   .7
املتحدة مببادرة املجتمع املدني في حينه، عندما وافقنا على 
غير  كوسيلة  أفريقيا  جنوب  نظام  على   العقوبات  فرض 

عنيفة للضغط عليه إلنهاء االنتهاكات التي يرتكبها. 

مببادرة  األخذ  املتحدة  األمم  في  علينا  ينبغي  رمبا  اليوم،   .8
بحملة  تطالب  التي  املدني،  املجتمع  قوى  من  جديد  جيل 
جنوب  نظام  على  فرضناها  التي  لتلك  مشابهة  عنيفة  غير 
منها  االستثمارات  وسحب  إسرائيل،  ملقاطعة  أفريقيا، 
االنتهاكات  وقف  على  إلجبارها  عليها  العقوبات  وفرض 

ترتكبها". التي 
في  الفلسطينيني  واملهجرين  الالجئني  بقضية  الدولي  العام  الرأي  اهتمام 
)الصورة:إحياء  للنكبة.    ال60  الذكرى  مع  أوجه  في  وبرز  تنامي، 

)ActiveStills :ذكرى النكبة في باريس، أيار 2008. املصدر
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كيف عمل مركز بديل باجتاه الهدف االستراتيجي؟ 
لقد ظهرت مساهمة بديل بشكل بارز من خالل مراجعة النتائج االستراتيجة و)مخرجات( برنامج مركز بديل للعام 2008. 

النتيجة اإلستراتيجية )1(- يشارك النشطاء الفلسطينيون، مبن فيهم الالجئون والناشئة، في صياغة حتليل قائم على احلقوق، 
وفي تبني ونشر رؤية إستراتيجية، كما يشاركون في حمالت املجتمع املدني الفلسطيني. 

نفذ مركز بديل برنامج "تنمية وتدريب الناشئة في مجال حقوق الالجئني"، مبشاركة 747 فتى وفتاة من الالجئني واملهجرين التي تتراوح أعمارهم 
خالل  من  تعرفوا   ،)2009-2008( و   )2008-2007( دراسيني  عامني  مدار  على  اليوم  حتى  الناشئة  تدريب  مت  لقد  عاما.   17-14 بني  ما 

البرنامج، على حقوقهم ومسؤولياتهم وتنمية مهاراتهم التنظيمية، وهم اليوم ناشطون فعالون في جتمعاتهم. 

َرز في العام 2008 3النتائج املتوقعة  النتائج الفعلية والتقدم املحُ
زيادة وعي الناشئة حول حقوقهم 
ومسؤولياتهم، وتطوير مهاراتهم 

التنظيمية جلعلهم ناشطني فعالني في 
جتمعاتهم.

 

انضمام ناشئة من قطاع غزة وسوريا إلى البرنامج للمرة األولى.   -
غالبية الناشئة الذين شاركوا في برنامج تنمية الناشئة للعام 2007-2008 أصبحوا اليوم   -
مدربني )بكسر الراء( ويكلفون مبهام إدارية في هيئات وفعاليات محلية، أو ناشطني في تنظيم 
جتمعاتهم. في املخيم الصيفي للعام 2008 )دورة 2008-2009( كان عشرة منظمني )من 

أصل 60 منظما( من خريجي برنامج تنمية الناشئة في األعوام السابقة. 
الناشئة  بحماسة  إعجابهم  والضيوف  املنظمون  أبدى   ،2008 للعام  الصيفي  املخيم  خالل   -
وقدراتهم على شرح كيفية تنظيم حمالت شعبية لتدعيم حق العودة، وأيضا ألدائهم الفني 
الرفيع. كما تلقى مركز بديل ردود فعل إيجابية على برنامج النشاطات في املخيم، ومهنية 

املركز، والطعام الصحي املقدم للناشئة. 
مت منح خريجني اثنني من فوج العام 2007-2008 منحة دراسية جامعية من جمعية “دير   -

ياسني في الذاكرة” )الواليات املتحدة األمريكية(.  

نظم مركز بديل أيضا دورتني في القانون لـ 36 طالبا جامعيا، باإلضافة إلى ورشات عمل تدريبية غير رسمية لنحو 100 طالب وناشط في مجال 
حقوق اإلنسان، وعاملني في مجال اإلعالم. لقد تعلم املتدربون العديد من املفاهيم ذات العالقة، ثم طبقوها في دراساتهم، أعمالهم، و/أو 

نشاطاتهم السياسية واالجتماعية. 

َرز في العام 2008 النتائج املتوقعة  النتائج الفعلية والتقدم احملحُ
تعليم الطالب اجلامعيني 

للمصطلحات واملفاهيم ذات الصلة، 
لتطبيقها في دراساتهم وأعمالهم. 

و/أو التنظيم املجتمعي بهدف حماية 
الفلسطينيني من التهجير أو خالله 

أو بعده. 
واالشتراك في احلمالت التي تنظمها 

مؤسسات املجتمع املدني. 

أثرى 36 طالبا جامعيا فلسطينيا في القانون معرفتهم في مجال القانون الدولي املطبق على   -
الالجئني الفلسطينيني، التاريخ السياسي الفلسطيني، وكذلك في املهارات البحثية. 

بعد انتهاء برنامج مركز بديل التدريبي، ومن املنهاج واملراجع )البيبلوغرافيا(، واالطالع على   -
منهجية البحث، فقد طلبت إدارة جامعة القدس واملؤسسات الشريكة في تنفيذ برنامج تنمية 

وتدريب الناشئة املزيد من مثل هذه البرامج والدورات. 
الطلبة.  الوعي بني زمالئهم  لرفع  الدولي جلنة  الالجئني  قانون  لقد أسس طالب من مساق   -
الطلبة على املشاركة في  اللجنة على توزيع منشورات مركز بديل، كما تشجع  وتعمل هذه 
جائزة العودة. وكانت هذه اللجنة قد نظمت محاضرة بالتعاون مع العيادة القانونية حلقوق 

اإلنسان التابعة جلامعة القدس حول العالقة بني حق العودة وتقرير املصير في كانون أول.
مت تدريب ما ال يقل عن 100 طالب جامعي إضافي، ورجال إعالم، وناشطني وعاملني في   -
مجال حقوق اإلنسان، على أهم املداخل واملصطلحات القانونية، وحتليلها ومن ثم تطبيقها في 
سياق التطرق إلى التهجير القسري، واعتمادها في الفعاليات الطالبية، وخاصة حملة “احلق 

في التعليم” واألسبوع السنوي لألبارتهايد اإلسرائيلي. 
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شجع مركز بديل اجلمهور الفلسطيني العريض على املشاركة واملساهمة في عملية االنتاج الفكري والثقافي والفني حول حق العودة من خالل 
برنامج جائزة العودة للعام 2008. 

َرز في العام 2008 النتائج املتوقعة  النتائج الفعلية والتقدم املحُ
زيادة مشاركة اجلمهور الفلسطيني 

العريض في عملية اإلنتاج الفكري 
والثقافي والفني حول حق العودة 

العام 2008 مقابل  العودة قياسا بالسابق )387 مشاركا في  ارتفع عدد املشاركني في جائزة   -
292 في العام 2007( 

ارتفع جمهور احلضور املشارك في مهرجان جائزة العودة السنوية من 800 شخص في العام   -
2007 إلى 1200 شخص في العام 2008. 

حصلت املرأة على حصة كبيرة من بني الفائزين بجائزة العودة )9 فائزات من بني 16 فائزا في   -
املجمل في العام 2007؛ و 6 فائزات من بني 18 فائزا في املجمل في العام 2008( 

فلسطني  في  واالستحسان  االيجابية  الفعل  ردود  من  الكثير  السنوية  العودة  جائزة  القت   -
والشتات. 

مت اعتماد امللصق )البوستر( الفائز في املرتبة األولى في جائزة العودة من قبل اللجنة الوطنية   -
العليا إلحياء الذكرى الستني للنكبة كملصق حملة الذكرى الستني للنكبة. 

إثراء  املختلفة في  للعام 2008 في حقول اجلائزة  العودة  املشاركات في جائزة  ساهمت بعض   -
أدوات احلملة )أنظر إلى النتيجة اإلستراتيجية رقم 2(.  

تشكل جائزة العودة السنوية منبرا إعالميا كبيرا ملركز بديل )أنظر إلى النتيجة اإلستراتيجية   -
رقم 3(. 

االحتالل  إلنهاء  األمريكية  “احلملة  مع  العودة  جائزة  مجال  في  جتربته  بديل  مركز  شارَك   -
عنوان  حتت  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  مشابهة  عامة  مسابقة  نظمت  التي  اإلسرائيلي” 

“تعابير في النكبة”. 

بادر مركز بديل بصياغة وثيقتني إستراتيجيتني جديدتني تقومان على احلقوق، ومت تبنيهما جماعيا من قبل مؤسسات املجتمع املدني الفلسطيني 
في العام 2008. 

َرز في العام 2008 النتائج املتوقعة  النتائج الفعلية والتقدم املحُ
على  قائمة  إستراتيجية  وثائق  بلورة 

احلقوق،  وتبنيها جماعيا. 
بادر مركز بديل إلى صياغة وثيقتني جديدتني إستراتيجيتني تقومان على احلقوق، ومت تبنيهما   -
االحاللي  االستعمار  االباتهايد،  ضد  “متحدون  األولى:  الورقة   .2008 العام  في  جماعيا 
واالحتالل العسكري- الكرامة والعدالة للشعب الفلسطيني” )ورقة إستراتيجية مقدمة من قبل 
املتحدة ملراجعة ديربان، تشرين أول 2008؛  إلى مؤمتر األمم  الوطنية ملقاطعة إسرائيل  اللجنة 
والورقة الثانية: حقوق الالجئني الفلسطينيني في منظور حل الدولة الواحدة والدولتني نوقشت 
في سياق التحضيرات وخالل املؤمتر الوطني الرابع للدفاع عن حق العودة )اللجنة الوطنية العليا 

إلحياء الذكرى الستني للنكبة، 29 تشرين ثاني 2008(. 
كما ناقشتها العديد من املؤمترات التي نظمتها منظمات أهلية محلية ودولية )مثال، في حيفا وتل   -
العودة  لتطبيق حق  العملي  التخطيط  األطروحات والصياغات واألفكار حول  أبيب( واملزيد من 

لالجئني واملهجرين الفلسطينيني، عبر رؤية حل الدولة الدميقراطية الواحدة. 
3  للمزيد من املعلومات، أنظر الى تقرير مركز بديل السنوي للعام 2007. معلومات حول املؤشرات ووسائل التحقق منها متوفرة حسب الطلب. 
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النتيجة اإلستراتيجية رقم )2( – توسيع وتعزيز التحالفات حول العالم املجندة لتطبيق استراتيجيات قائمة على احلقوق 

أعلن مركز بديل عن تأسيس برنامج دراسات النكبة املستمرة لالستجابة للطلبات املتزايدة على املعلومات، واألدوات، واخلدمات ذات العالقة 
التي تستخدم في احلمالت التي تبادر إليها مؤسسات املجتمع املدني وتقودها. من أجل هذا الغرض، وّسع مركز بديل من مساحة مكاتبه، وطّور 

من خدماته وأضاف على قائمة أدوات احلملة، كما طّور وعّزز حتالفاته التقليدية واجلديدة. 

شارك مركز بديل، وشبكته لإلسناد القانوني في العام 2008 في 13 مؤمترا واجتماعا دوليا للتشبيك واملناصرة. وعزز من خالل ذلك حتالفاته 
التقليدية، وطّور حتالفا رئيسيا جديدا على األقل حلمالته في أوروبا. 

َرز في العام 2008 النتائج املتوقعة  النتائج الفعلية والتقدم املحُ
توفير أدوات وخدمات معلوماتية 

عالية اجلودة، على نطاق واسع. 

توسيع نطاق التوعية قياسا 
بالسابق. 

تعزيز التحالفات التقليدية، وتطوير 
حتالفات جديدة. 

شبكة  على  أيضا  ومتوفرة  للمهتمني،  مفتوحة  العامة  بديل  مركز  مكتبة  أصبحت   -
االنترنت. 

في  كتب  ومعارض  باملكتبات،  خاصة  مؤمترات  في  األولى،  للمرة  بديل،  مركز  شارك   -
فلسطني والدول العربية. 

خالل العام 2008، مت إنتاج 25 مطبوعة جديدة وأدوات للحملة ومت إصدار 79 تقريرا   -
صحفي على مدار العام، وبشكل مكثف في فعاليات إحياء ذكرى النكبة. 

الذكرى  فعاليات  جدول  ضمن  منظمة   120 مع   2008 العام  خالل  بديل  مركز  شبّك   -
للنكبة.  الستني 

حازت مطبوعات مركز بديل وأدوات احلملة اخلاصة بالذكرى الستني للنكبة على ردود   -
فعل إيجابية واستحسان وتقدير من قبل القراء واملستخدمني. 

وحق  الالجئني  قضية  على  بديل  مركز  أطلعهم  الذين  األجانب  األشخاص  عدد  ارتفع   -
العودة من خالل احملاضرات داخل املكتب وخارجه بنحو الثلث، )نحو 1300 شخص في 

العام 2008 مقارنة مع 900 شخص في العام 2007(. 
انخفض عدد زائري موقع بديل االلكتروني )32500( عما وصل إليه في العام السابق   -

 .2007
األبرز  الذي شكل احلدث  املدني،  للمجتمع  بلباو )اسبانيا(  ساهم مركز بديل في منتدى   -
الوطنية  اللجنة  بني  جديد  حتالف  تطوير  مت  خالله،  ومن   .2008 العام  في  للتشبيك 
وعدد  جهة،  من  الفلسطينية  األهلية  املنظمات  وشبكات  إسرائيل  ملقاطعة  الفلسطينية 
التنسيق  جلنة  ومنها  أخرى،  جهة  من  أوروبا  في  الرئيسية  املدني  املجتمع  شبكات  من 
األوروبية للمنظمات األهلية العاملة على القضية الفلسطينية )ECCP(، شبكة التضامن 
الشبكة  )ICNP(؛  فلسطني   حول  الدولية  التنسيق  شبكة   ،)RESCOP( اإلسبانية 
املنبثقة  العمل  خطة  تطبيق  بغية  وذلك   )IJAN( الصهيونية  املناهضني  لليهود  الدولية 
ملقاطعة  الفلسطينية  الوطنية  اللجنة  من  املقترحة  املبادئ  على  بناء  بلباو”  “مبادرة  عن 

إسرائيل. 
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– جتاوب املسؤولني وصناع القرار إيجابا مع رسالة مركز بديل القائمة على احلقوق وجتلى  النتيجة اإلستراتيجية رقم )3( 
ذلك في تصريحاتهم وبياناتهم وأعمالهم. 

املتحدة واالحتاد  الدولية، كما عمل على قضية تدعيم موقف هيئات األمم  باجلرائم  املتعلقة  الهيئات والنظم  أدوار  عمل مركز بديل على حتديد 
حتليالته  وتوصيل  نشر  على  عمل  الوقت،  ذات  وفي   ،2008 العام  في  جديدة  قانونية  دراسات  بديل  مركز  ينشر  لم  القانون.  لدور  األوروبي 

القانونية املتوفرة، والتي شكلت أساس املواقف والبيانات املعدة حلمالت املناصرة واحلشد. 

َرز في العام 2008 النتائج املتوقعة  النتائج الفعلية والتقدم املحُ
توفير املزيد من التحليالت املهنية، 

واملعلومات واملعطيات التي تدّعم 
احلمالت القائمة على احلقوق. 

لم ينشر مركز بديل دراسات قانونية جديدة في العام 2008، ولكن مت استخدام دراساته   -
اجلماهيرية  والنشاطات  واحلمالت  والسياسية  األكادميية  األوساط  في  ذلك  قبل  املنشورة 

واملؤمترات املختلفة. 
القائمة على  إثراء احلمالت  املتوفرة، في  القانونية واملعطيات  ساهمت حتليالت مركز بديل   -

احلقوق، وكتابة البيانات والتقارير واملذكرات. 

قّدم مركز بديل الدعم التقني واملالي املدود لهيئات وفعاليات محلية في أوساط جتمعات الالجئني واملهجرين في الداخل، اللجنة الوطنية العليا 
إلحياء الذكرى الستني للنكبة، اللجنة الوطنية الفلسطينية ملقاطعة إٍسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وما قادته هذه 

الهيئات من حمالت متنامية أثارت التقدير خصوصا وأنها وصلت أكثر من السابق إلى املسؤولني وصانعي القرار. 

بلجيكا  املتحدة،  الواليات  في  األقل، وثالثة جوالت دعوية )محاضرات  إعالمية على  مقابلة  إعالمية خاصة، و40  برامج   3 بديل  مركز  نفذ 
واسبانيا( ركزت جميعا على رسالة املركز اإلستراتيجية وحمالته والقت الكثير من الرواج واالستحسان. 

َرز في العام 2008 النتائج املتوقعة  النتائج الفعلية والتقدم املحُ
تنامي حمالت املجتمع املدني 

ووصولها أكثر من السابق إلى 
املسؤولني وصانعي القرار. 

الوطنية  واللجنة  للنكبة  الستني  الذكرى  إلحياء  العليا  الوطنية   اللجنة  حمالت  أحُطلقت   -
مستقلة  وشعبية  جماهيرية  كآليات  الوقت،  مع  وتنامت  إسرائيل  ملقاطعة  الفلسطينية 
تأسيس  في  رئيسا  دورا  بديل  ملركز  وكان  الفلسطيني.  املدني  املجتمع  ملؤسسات  وفعالة 

هذه الهيئات واملساهمة في تنسيق نشاطاها. 
حملة  خلدمة  االنترنت  شبكة  على  جديدا  موقعا  إسرائيل  ملقاطعة  الوطنية  اللجنة  أطلقت   -
املقاطعة، توثق من خالله النشاطات والبيانات والنداءات املنتظمة. وساهم مركز بديل في 

عملية إطالق املوقع، وفي صياغة البيانات والنداءات أيضا. 
وظف بديل منسقا ميدانيا في قطاع غزة للمرة األولى.   -

أدار مركز بديل منحة مالية للجنة الوطنية العليا إلحياء الذكرى الستني للنكبة.  -
نظمت الهيئات والفعاليات الوطنية واملنظمات األهلية الفلسطينية في أيار 2008، العدد األكبر   -
من املسيرات والنشاطات املتنوعة إلحياء الذكرى الستني للنكبة والتأكيد على حق العودة على 

جانبي اخلط األخضر، كما سجل مركز بديل 190 فعالية خارج فلسطني على األقل.
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مبا  للنكبة،  الستني  الذكرى  إحياء  نشاطات  في  اإلسرائيليني  اليهود  من  أكبر  عدد  شارك   -
يشمل نشاطات في حي الطالبية )القدس الغربية(، حيث احتج املالكون الفلسطينيون أمام 

بيوتهم املصادرة، مطالبني بتنفيذ حقهم بالعودة إليها. 
مت استصدار 14 قرارا جديدا من قبل مؤسسات املجتمع املدني العاملية لدعم حملة مقاطعة   -
العالم.  أنحاء متفرقة من  عليها في  العقوبات  منها وفرض  االستثمارات  إسرائيل وسحب 
نحو  تنفيذ  ومت  ونداء،  بيانا   20 من  أكثر  إسرائيل  ملقاطعة  الوطنية  اللجنة  سجلت  كما 
العالم.  حول  إسرائيل  على  العقوبات  وفرض  االستثمارات  وسحب  للمقاطعة  نشاطا   60
وتدل هذه املعطيات على تنامي حملة املقاطعة العاملية، مبا فيها تنظيم النشاطات وصياغة 

البيانات، والتي بدأت حتقق نتائج ملموسة قياسا بالسابق )أنظر إلى اإلطار أعاله(. 
مت ذكر مركز بديل ست مرات على األقل في وسائل إعالم رئيسية )قناة اجلزيرة اإلخبارية،   -
ظلت  الوقت  ذات  في  األمريكية(.  املتحدة  والواليات  بلجيكا  في  يومية  صحف    ،BBC

وسائل اإلعالم العربية والبديلة واملتخصصة املنبر اإلعالمي الرئيسي ملركز بديل.

الذكرى الستني للنكبة في فلسطني: املسيرات العامة الداعمة حلق العودة

في  جماهيرية  فعاليات  للنكبة  الستني  الذكرى  إلحياء  العليا  الوطنية  اللجنة  نظمت 
بافتتاح  العبري(،  التقومي  مبوجب  اإلسرائيلي،  االستقالل  )يوم  أيار  من  الثامن 
مخيم العودة في رام الله، واعتصام عام في األراضي الفلسطينية احملتلة، كما نظمت 
جمعية الدفاع عن حقوق املهجرين وهيئات وطنية أخرى مسيرة العودة للمهجرين 
الفلسطينيني في الداخل من الناصرة إلى قرية صفورية املجاورة واملهجرة منذ العام 
من  كبيرة  وأعداد  الفلسطينيني  من  ألف(   15-10 )بني  اآلالف  مبشاركة   ،1948
اليهود اإلسرائيليني، مسجلة بذلك أضخم مسيرة للعودة تنظم في داخل إسرائيل 

حتى اآلن. وقد عملت قوات الشرطة اإلسرائيلية على تفريق املسيرة بوحشية. 

في الضفة الغربية احملتلة، شكل مخيم العودة حلقة الوصل ونقطة االلتقاء املباشرة على مدار عشرة أيام، حيث شملت على العديد من 
الفعاليات الثقافية والنقاشات. أما فعاليات النكبة األخرى فقد شملت أيضا عرض األفالم الوثائقية، وشهادات للجيل األول للنكبة، معارض 
صور، وزيارات للقرى املهجرة، محاضرات وورشات عمل، فعاليات رياضية، مسيرات احتجاجية وعامة في كافة أرجاء فلسطني. وقد 
استضاف مخيم العودة أكثر من 13 ألف زائر )1000 زائر يوميا في املعدل، وبني 3-4 آالف زائر في يوم الذروة، يوم اخلامس عشر من 
أيار(. وباإلضافة إلى اجلماهير، كان من بني زوار مخيم العودة مسؤولون فلسطينيون، سياسيون، ووسائل إعالم محلية ودولية. كما 
مت تخصيص "خيمة معلومات" من أجل توزيع املواد اإلعالمية واملعلوماتية حول النكبة للزوار، ووقع أكثر من 10 االف زائر على وثيقة 

"تعهد" -التمسك بحق العودة- املعلقة على مدخل املخيم. 

في ظهر يوم اخلامس عشر من أيار، انطلقت املسيرة املركزية في شوارع رام الله مبشاركة حوالي )50 ألف( شخص مطالبني بتطبيق حق 
الالجئني واملهجرين بالعودة إلى بيوتهم وأراضيهم. وأطلق فلسطينيون بالونات سوداء في سماء بيت حلم، رام الله والقدس. لقد شكلت 
املسيرة املركزية إلحياء الذكرى الستني للنكبة واحدة من أضخم الفعاليات اجلماهيرية في السنوات األخيرة، وحازت على تغطية إعالمية 

واسعة من قبل وسائل اإلعالم احمللية واألجنبية. 

لم تنفذ فعاليات إحياء الذكرى الستني للنكبة في قطاع غزة على هذا اجلانب من التنظيم والزخم، حيث ظلت الفعاليات هناك متواضعة 
ومحدودة في الغالب بفعل غياب األمن الشخصي للمواطنني.
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تدخل مركز بديل، لدى الرئيس الفلسطيني، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وبواسطة برنامج اإلسناد القانوني تدخل مع املسؤولني وصناع القرار، 
 ،)UNHCR( وخصوصا مجلس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ومقرري األمم املتحدة اخلاصني، مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
وكالة غوث وتشغيل الالجئني-األونروا )UNRWA(، مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة )OHCHR(، مكتب تنسيق 
الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة )OCHA( ووكاالت أخرى لألمم املتحدة ومنظمات عربية ودولية. لقد عمل مركز بديل على تقدمي تقارير 
ومداخالت وإرسال رسائل تتناول القضايا املختلفة باالستناد إلى احلقوق، وبادر إلى تنظيم نشاطات وفعاليات في حاالت أخرى. بيد أن املسؤولني 

جتاهلوا في الغالب تفويضاتهم مبوجب قانون حقوق اإلنسان الدولي والقانون اإلنساني الدولي، وفشلوا في حتقيق التزاماتهم القانونية. 

َرز  في العام 2008 النتائج املتوقعة  النتائج الفعالية، والتقدم املحُ
االتصال باملسؤولني وصناع القرار، 

وخصوصا في هيئات األمم املتحدة 
حلقوق اإلنسان، ووكاالت التنمية 

واملنظمات اإلنسانية، من خالل 
تقارير ومذكرات وبيانات ونشاطات 

مختلفة. 

ساهم برنامج اإلسناد القانوني في مركز بديل في حتقيق االعتراف الدولي بظاهرة التهجير   -
للمهجرين  العودة  حق  تأكيد  وفي   ،1967 العام  في  احملتلة  األرض  في  املستمرة  القسري 
لظاهرة  االستجابة  لتطبيق  املتواصل  التخطيط  إلى  باإلضافة  الداخل.  في  الفلسطينيني 
التهجير القسري في األرض احملتلة عام 1967 من خالل تعاون أجهزة األمم املتحدة، وذلك 
الذي ينسق عملها مكتب األمم   )DWG( القسري التهجير  العمل حول  من خالل مجموعة 

  .)OCHA( املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
ساهم برنامج اإلسناد القانوني في مركز بديل في إعادة التأكيد على حق الالجئني واملهجرين   -
الفلسطينيني في الداخل في العودة إلى ديارهم األصلية من قبل هيئات األمم املتحدة حلقوق 
اإلنسان واجلمعية العامة، كما ساهم في إسناد التحقيقات حول جرائم احلرب اإلسرائيلية، 

وفرض عقوبات على إسرائيل من دول عديدة في أفريقيا، آسيا وأمريكا الالتينية. 
وعرب  برعم  كفر  قريتي  مهجري  بأسماء  املقدمة  املذكرة  استبعاد  مت  سياسية،  ألسباب   -
الصبيح املهجرتني منذ العام 1948 من قبل مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان التابع 

 .)OHCHR( لألمم املتحدة
لم تثمر اجلهود التي بذلها مركز بديل ومنظمات أهلية فلسطينية ودولية أخرى في لفت انتباه   -
الدول إلى نظام إسرائيل العنصري املمأسس، وذلك خالل دورة املراجعة الدورية إلسرائيل 
)UPR( في دورة مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة التي انعقدت في كانون أول من 

العام 2008، أي قبل أيام معدودة من بدء العدوان اإلسرائيلي العسكري على قطاع غزة.  

في العام 2008، ظلت األمم املتحدة عاجزة أو غير راغبة في االعتراف بضحايا النكبة )1948( الفلسطينيني، مبا في ذلك، االجتماع 
الذي نظم في األمم املتحدة في الذكرى الستني لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان في كانون أول 2008. لقد مت إحياء الذكرى الستني 
لنكبة فلسطني مرة واحدة في اجلمعية العامة لألمم املتحدة في نيويورك، عن طريق تنظيم مؤمتر متواضع في حزيران حتت رعاية جلنة 
األمم املتحدة لتمكني الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف. وفي خريف 2008، أبلغت مجموعة العمل في مكتب 
املفوض السامي حلقوق اإلنسان )OHCHR( كل من مركز بديل ومركز حقوق السكن واإلخالء في جنيف )COHRE( بأن مذكرتهما 
املرفوعة بأسماء مهجري قريتي كفر برعم وعرب الصبيح املهجرتني منذ العام 1948 "قد أسقطت من املعاجلة" بدون ذكر األسباب. 

ولكن بعض املسؤولني، أحالوا السبب، بصورة غير رسمية أو علنية، إلى كون موضوع املذكرة "سياسي جدا".
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إلى  تفتقر  الفلسطيني  املدني  املجتمع  مؤسسات  تزال  ال   r
مجزأة،  للحل،  السياسية  الرؤية  حول  واإلجماع  الوضوح 
لضمان  الفلسطينية(  التحرير  منظمة  )أي،  املرجعية  وتنقصها 

فعاليات سياسية فعالة. 
الفلسطينيون يفتقرون إلى معرفة صيغ العمل  النشطاء  ال يزال   r
احلماية  توفير  على  قادرون  املواطنني  أن  تفيد  والتي  اجلديدة 

ألنفسهم، وضمان العودة. 
منخرط عموما  غير  غير مطلع/  العريض  الفلسطيني  اجلمهور   r

مؤسسات  أوساط  في  الدائرة  اإلستراتيجية  النقاشات  في 
إلى  ستقود  املقاطعة  حملة  بأن  يؤمنون  وال  املدني  املجتمع 

تغيير. 
استمرار احلكومات الغربية بقيادة الواليات املتحدة األمريكية   r
الصراع  مسببات  مع  التعامل  جتنب  في  األوروبي  واالحتاد 
اإلسرائيلي  والقمع  العدوان  تأييد  في  واالمعان  وجذوره، 
لها  احلصانة  وتوفير  إسرائيل  وبحماية  الفلسطيني،  للشعب 
الدولي.  القانون  املبذولة حملاسبتها مبوجب  في وجه اجلهود 

الفجوات واجبة السد  
فيما يلي، العقبات الواجب تخطيها للتقدم نحو الهدف االستراتيجي 

حوالي 50.000 شخص شاركوا في أكبر مهرجان جماهيري في الضفة الغربية نصرة حلق العودة لالجئني واملهجرين الفلسطينيني، نظمته اجلنة الوطنية العليا 
إلحياء ذكرى النكبة.  )الصورة:رام الله، 15 أيار 2008. املصدر: مركز بديل(
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القسم الثالث

تقرير التقّدم المحــَرز
النتائج املتوّقعة من املشاريع والفعاليات

التحّديات، املشاكل، واحللول



تقرير مركز بديل السنوي 2008
32

في ظل غياب احلماية الدولية الفاعلة، يجب أن يكون  الالجئون واملهجرون الفلسطينيون قادرين على حماية أنفسهم من أخطار التهجير القسري  املتواصل 
الالجئني،  حقوق  عن  الدفاع  مجال  في  الناشئة  وتدريب  لتنمية  بديل  مركز  برنامج  في  املشاركني  ومهارات  معرفة  تطوير  على  بديل  مركز  يعمل  بحقهم. 
ومعظمهم  نشطاء فاعلون في أوساطهم االجتماعية. )الصورة:مخيم »أجيال العودة« الصيفي، 252 مشارك/ة ينتمون إلى 13 من منظمات املجتمع املدني 

احمللي، بيت جاال، 10-14 آب 2008. املصدر: مركز بديل(
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)1( بناء القدرة على املشاركة واالنخراط محليًا 

1.1 تنمية وتدريب الناشئة 
خالل دورتي العامني 2007-2008 و 2008-2009 تدرب ضمن برنامج مركز بديل لتنمية وتدريب الناشئة 747 من الفتية والفتيات التي 
تتراوح أعمارهم ما بني 14-17 عاما. لقد شمل البرنامج التدريبي على أسس نظرية وفعاليات جماعية ومنها املشاركة في فعاليات ذكرى يوم 
األرض اخلالد وإحياء الذكرى الستني للنكبة، واملخيم الصيفي "أجيال العودة"، وزيارات تبادلية. ولتطبيق هذا البرنامج، تعاون مركز بديل مع 

عشر مؤسسات وفعاليات محلية في العام 2007-2008، ومع 13 مؤسسة ومركزا في العام 2008-2009 )ما يزال مستمرا(. 

اجلدول الزمني للفعاليات التي ُنفذت 

فوج 2008-2007 

جلسة تقييم مبشاركة الهيئات والفعاليات احمللية الشريكة في البرنامج؛ واختيار أفضل عشرين طالبا من فوج 2007-2008 آذار 
ملتابعة تدريبهم ودعمهم. 

حفل التخريج العام لـ 379 فتى وفتاة )بني أعمار 14-17، منهم 187 فتاة( وملؤسساتهم احمللية في مركز الفينيق، مخيم الدهيشة. 18 نيسان 

القسم الثالث
تقرير التقّدم المحــَرز

النتائج املتوّقعة من املشاريع والفعاليات: التحّديات، املشاكل، واحللول

الهيئات والفعاليات امللية الشريكة في برنامج تنمية وتدريب الناشئة للعام 2009-2008

الضفة الغربية: مركز ثقافة الطفل الفلسطيني )مخيم الفوار(؛ مركز الجئ )مخيم عايدة(؛ مركز أطفال الدوحة الثقافي )الدوحة، بيت 
حلم(؛ مركز يافا الثقافي )مخيم بالطة(؛ مركز الشباب االجتماعي )مخيم الفارعة(؛ مركز الشباب االجتماعي )مخيم اجللزون(؛ جمعية 
ومركز الطفل الفلسطيني )مخيم شعفاط(؛ جمعية كي ال ننسى )مخيم جنني(؛ مركز الشباب االجتماعي )مخيم نور شمس(؛ ومركز 

الشباب االجتماعي )مخيم عقبة جبر(. 
قطاع غزة: جمعية تواصل )مخيم النصيرات(. 

فلسطني 1948: جمعية الدفاع عن حقوق املهجرين )الناصرة(. 
سوريا: مجموعة عائدون-سوريا )دمشق(.
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فوج 2009-2008 

25 نيسان 2008 
)حتى اآلن( 

مت اختيار 14 شريكا من املؤسسات والهيئات احمللية، ووقعت العقود معهم. أما املواد التوجيهية للبرنامج فقد وزعت عليهم في 
أيار. من بني هذه الهيئات، هنالك سبع شاركت في برنامج العام السابق، وأبلت بالء حسنا. ومن بني السبع اجلدد، شاركت للمرة 

األولى واحدة من قطاع غزة وأخرى من سوريا.  

1 أيار: بداية الدورة األولى لهذا العام مبشاركة 384 فتى وفتاة )بني أعمار 14-17، من بينهم 180 فتاة(. جرى التأخر عن املوعد أيار 
املخطط بفعل التحضيرات املتزامنة إلحياء الذكرى الستني للنكبة. وستستمر هذه الدورة حتى 31 آذار 2009 من أجل تعويض 

اخلسارة عن التأخير. 
الرسمي  االنطالق  الشريكة في فعاليتي  املؤسسات  للنكبة: شاركت مؤسستان من  الستني  الذكرى  إحياء  املشاركة في فعاليات 
للذكرى الستني للنكبة في صفورية املهجرة/قضاء الناصرة ورام الله )8 أيار(. لقد حضر املشاركون برفقة عوائلهم ومزودين 
بشعارات من وحي املناسبة، وذلك خالل األسبوع الواقع بني 8-15 أيار. كما شاركت عشر مؤسسات وهيئات شريكة بأعداد 

كبيرة في املسيرة املركزية الحياء الذكرى الستني للنكبة في رام الله. 
- زيارة موظف البرنامج في مركز بديل لكل املؤسسات الشريكة لالطالع على سير البرنامج، وتقدمي النصح والتوجيه. خالل حزيران-متوز 

هذا الوقت، مت إلغاء عقد واحد )جلمعية بلدنا في حيفا(؛ بحيث استمر برنامج العام 2008-2009 مع 13 مؤسسة شريكة و 368 
شاب )184 فتى، و184 فتاة(. 

- لقاءات ملناقشة املواد اإلرشادية املقدمة من مركز بديل حول تاريخ وجغرافية فلسطني. 
الساحات اخلارجية،  املطبخ،  للمخيم )مبا يشمل  املخصص  املكان  العودة” الصيفي: استئجار  “أجيال  التحضيرات ملخيم  بدء   -
بركة السباحة، وغرف النوم للفتيات(. كما مت التعاقد مع ثالثة منسقني لشهري متوز-آب لإلشراف على 62 عضو ومتطوع في 
فريق العمل اخلاص باملخيم الصيفي، كما أنتجت القبعات والباليز للناشئة واملرشدين، كما مت التعاقد بشأن مزودي اخلدمات لبناء 

اخليام )في منطقة النوم للفتيان(. 
مخيم “اجيال العودة” الصيفي، مبشاركة 252 مشارك )منهم، 94 فتاة( من 12 مؤسسة شريكة من الضفة الغربية والناصرة. 10-14 آب 

كما شارك التالية أسماؤهم في تقدمي املعونة للمخيم: جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، احتاد جلان العمل الصحي، بلدية بيت 
جاال، شبكا معا التلفزيونية واإلخبارية، واللجان الشعبية في مخيمي الدهيشة وعايدة. 

يوم تدريبي للمرشدين حول الفصل الثاني من املواد اإلرشادية: “األوضاع احلالية لالجئني واملهجرين الفلسطينيني في الداخل” آب- أيلول 
تاله نقاش. وتلقي التقارير املنتظمة عن سير العمل والفعاليات التي نفذت ضمن البرنامج من جميع الشركاء مبا في ذلك سوريا 

وقطاع غزة. 
9 تشرين أول: يوم تدريبي للمرشدين، حول الفصل الثالث من املواد اإلرشادية، “حقوق الالجئني الفلسطينيني مبوجب القانون تشرين أول 

الدولي”، تاله نقاش. 
زيارات تبادلية إلى مخيم عقبة جبر/ أريحا )مركز الشباب االجتماعي( ومخيم نور شمس/ طولكرم )مركز الشباب االجتماعي(. 28 تشرين ثاني 

زيارة تبادلية الى مخيم الفوار في اخلليل ) املستضيف: مركز ثقافة الطفل(. 10 كانون أول 
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التحديات: املشاكل واحللول 

وسوريا  غزة  قطاع  من  الشريكة  واملؤسسات  املتدربني  استطاعة  عدم 
املشاركة في نشاطات البرنامج املركزية التي يجري تنفيذها في الضفة 

الغربية. 

سوريا  عائدون-  مجموعة  في  املتدربني  مشاركة  احللول: 
مجموعة  قبل  من  سوريا  في  سنويا  ينظم  صيفي  مخيم  في 
صيفية  نشاطات  توجد  فال  غزة،  قطاع  في  أما  عائدون. 
مشابهة باستطاعة جمعية تواصل تنظيمها، وعليه، قرر مركز 
بديل تعويض املتدربني في قطاع غزة بحقائب مدرسية للسنة 

الدراسية اجلديدة مزودة بقرطاسيه. 

في  الناشئة  املتدربون  يقدمها  التي  املساهمات  وضعف  ندرة 
االلكتروني:  بديل  موقع  على  البرنامج  صفحة  إلى  البرنامج 
حاجة  وثمة   .www.badil.org/training/index.htm
يضمن  بشكل  اإلرشادية  وموادها  الدورات  هيكلية  تطوير  إلى  ملحة 

تدريب أمثل للناشئة. 

احللول: تبسيط املواد اإلرشادية وتلخيصها، وحتضير قوائم 
التدريب  مع  لتترافق  مسبقا  املخططة  الالمنهجية  بالنشاطات 
النظري )كاأللعاب، واملسرحيات القصيرة واألفالم الوثائقية 
وغيرها( وتدريب املرشدين في البرنامج حول وسائل التعليم 

والتدريب الالمنهجي. 

لم يتم متابعة وتدريب املميزين من الناشئة )أربعني خريجا( ممن أختيروا 
من فوج العام 2007-2008، بشكل كاف، حيث أن مركز بديل لم 
يجد بعد الفرص املواتية لضمان تلقيهم جتارب تعليمية وتدريبية ترفع 

من مستوى قدراتهم. 

احللول: )للنقاش(، دعوة املميزين من أفواج الناشئة السابقني 
وإيجاد  القادم،  الصيفي  املخيم  وتنظيم  إدارة  في  للمساهمة 
الفرص املواتية لتدريبهم ميا يشمل االستفادة من متطوعني من 

خارج مركز بديل.

1.2 تدريب النشطاء واألكادمييني 

الفعاليات التي نفذت  

القانون  في  الفلسطينيون  "الالجئون  الدولي:  الالجئني  قانون  مساق 
الدولي"، مركز بديل وكلية احلقوق في جامعة القدس.  

فصل الربيع )شباط- حزيران(، 21 خريجا، نسبة النجاح: %100؛ 
معدل الفوج 81%.  

الفصل الدراسي )أيلول -2008 كانون ثاني 2009(: 15 خريجا، 
نسبة النجاح: %100، معدل الفوج 80%. 

مت حتضير املنهاج واملواد الدراسية مبساعدة أعضاء من شبكة مركز بديل 
لإلسناد القانوني، ممن يدرسون مساقات مشابهة في اجلامعات حول 
العالم. وقد استفاد الطالب من املواد الدراسية وقرؤا إلى جانبها مواد 

إضافية من إصدارات مركز بديل. 

دورات حول التهجير القسري 

سهل مركز بديل تدريب متهيدي مقدم من مركز رصد التهجير الداخلي 
واألجنبية  احمللية  األهلية  للمنظمات   )IDMC( جنيف  في  ومقره 
املعنية بآليات الرد على التهجير القسري احلاصل في األرض احملتلة 
في العام 1967، اعتمادا على "مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن 

التشريد الداخلي". 

الداخلي  القسري  التهجير  حول  عمل  ورشة  بديل  مركز  نظم  كما 
واألجنبية  الفلسطينية  اإلعالم  وسائل  في  يعملون  لصحفيني  املستمر 

)26 نسيان 2008، 15 مشاركا(. 

حملة احلق في التعليم 

بالتعاون مع حملة احلق في التعليم وبرنامج "السفراء الطالب" في 
من  طالبا   60 من  ألكثر  عمل  ورشات  بديل  مركز  قدم  اجلامعات، 
جامعتي بيت حلم والنجاح. هدفت ورشات العمل هذه إلى تدريب 
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الواجب  والتحاليل  واملفاهيم  املصطلحات  بأهم  وتزويدهم  الطالب 
أخذها بعني اإلعتبار في صياغة توجه قائم على احلقوق في دراساتهم 
واملزاعم  األكاذيب  جملة  دحض  وفي  ونشاطاتهم،  وأعمالهم 
خاص،  بوجه  الفلسطينيني  الالجئني  بقضية  احمليطة  الصهيونية 
بوجه  اإلسرائيلي  واألبارتهايد  واالستعمار االحاللي، واالحتالل، 

عام أمام الوفود األجنبية الزائرة. 

أسبوع األبارتهايد اإلسرائيلي

القدس  وجامعة  حلم،  بيت  جامعة  طالب  مع  بديل  مركز  عمل 
تطوير  بهدف  ديس(،  )أبو  القدس  وجامعة  حلم(،  )بيت  املفتوحة 
الطروحات التي تؤكد أن إسرائيل دولة ترتكب جرمية "األبارتهايد" 
الفهم بشأن حملة مقاطعة إسرائيل وسحب  احملرمة دوليا، وتعميق 
االجتماعات  هذه  متت  عليها.  العقوبات  وفرض  منها  االستثمارات 
أسبوع  تنظيم  في  تشارك  التي  الدوليني  الطلبة  شبكة  مع  بالتعاون 

.)www.apartheidweek.org( االبارتهايد اإلسرائيلي

التحديات: املشاكل، واحللول 

احلقوق/جامعة  كلية  في  الدولي  القانون  مساق  طالب  اشتكى 
القدس في البداية من الكم الكبير من القراءات والكتابة املطلوبة في 
املساق. ولديهم خلفية ضعيفة نسبيا في قانون حقوق اإلنسان الدولي 
والقانون اإلنساني الدولي، والتاريخ السياسي للشعب الفلسطيني، 
كما كانت مهاراتهم الكتابية والتحليلية محدودة. لقد عمل محاضر 
مركز بديل على تزويدهم بخلفيات ضرورية في القانون والسياسة مما 
حسن من معرفتهم مع الوقت. في الفصل الثاني للمساق، مت تكييف 
املعرفية  ومستوياتهم  أكثر  لتتالءم  الدراسية  واملواد  املساق  منهاج 

واحتياجاتهم. 

احللول: ميكن ملركز بديل تشجيع الطالب الفاعلني في العمل 
التطوعية  الفعاليات  في  أكثر  انخراطهم  أجل  من  الطالبي 

وبهدف بناء خبراتهم األكادميية وتعزيز روحهم القيادية. 

بديل  مركز  خطة  من  جزءا  هذه  تكن  لم  للنشطاء:  عمل  ورشات 
من  املتكررة  املطالبات  بفعل  وتنفيذها  تطويرها  مت  ولكن  املعتمدة، 
قبل النشطاء، فتم حتضير وتقدمي عروض من قبل مختصني. في ذات 
الوقت، يجب العمل على تطوير برامج ووسائل التدريب )باللغتني 
ما  في  وخصوصا،  ومخطط،  منهجي  بشكل  واالنكليزية(  العربية 

يتعلق بالهيئات احمللية الشريكة في برنامج تنمية وتدريب الناشئة. 

1.3 جائزة العودة السنوية
لقد استلم مركز بديل 387 مشاركة في جوائز العودة للعام 2008 من 
مشاركني من فلسطني التاريخية والشتات. وهي كالتالي: 27 فيلما 
قصيرا، 159 بوستر للنكبة، 18 ورقة بحثية، 15 ورقة في التاريخ 
الشفوي، 109 قصة لألطفال، و 59 قصة صحفية مكتوبة. وقد مت 
حتكيم  جلان  يد  على  الستة  احلقول  في  عشر  الثمانية  الفائزين  اختيار 
متزامن  مهرجان  في  تكرميهم  ومت  احلقول،  من  حقل  ولكل  مستقلة 

في رام الله وغزة. 

مهرجان  الفائزة،  األطفال  قصص  من  عدد  يتصفحون  الصورة:أطفال 
جائزة العودة السنوية، أيار 2008، رام الله. املصدر: مركز بديل
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اجلدول الزمني لفعاليات اجلائزة 

املوعد النهائي الستالم ملشاركات 1 آذار 
بدء اجتماعات جلان التحكيم الختيار الفائزين.21 آذار 

تبني البوستر الفائز من قبل اللجنة الوطنية العليا إلحياء الذكرى الستني للنكبة منتصف نيسان 
مهرجان جائزة العودة:3 أيار 

في القصر الثقافي، رام الله، وقاعة الهالل األحمر، خان يونس غزة )مع وصلة بث على األقمار االصطناعية(. شمل برنامج املهرجان 
على معرض لبوسترات مختارة، وعرض لفرقة الفنون الشعبية الفلسطينية، عرض األفالم القصيرة الفائزة، وتقدمي اجلوائز للـفائزين 

الثمانية عشر.
1000 دوالر أمريكي للمرتبة األولى

600 دوالر أمريكي للمرتبة الثانية 
400 دوالر أمريكي للمرتبة الثانية، 

باإلضافة إلى تقدمي دروع تكرميية كجائزة تقديرية لـ 34 مشاركا. 
حضر املهرجان: 1200 شخص. 

اجتماعات تقييم وتخطيط مع طاقم مركز بديل وجلان التحكيم. تشرين أول 
إعالن انطالق جائزة العودة للعام 2009، في وسائل اإلعالم، وبتركيز خاص في اجلامعات، واملدارس واملؤسسات والفعاليات الوطنية. 15 تشرين ثان 

التحديات: املشاكل واحللول 

املدى  على  البرنامج  لهذا  راعني  مانحني/  وجود  عدم  أمر  يبقى 
املستقبلية  العودة  جائزة  هيكلية  جتديد  إلى  واحلاجة  البعيد، 
ومهرجانها، التحدي األكبر ملركز بديل. لقد مت االعتذار عن قبول 
بفعل  اخلاص،  القطاع  من  جميعا  جاءت  والتي  الرعاية  مقترحات 
الشروط والتي أدت إلى التخوف من حتويل هذا البرنامج إلى دعاية 

جتارية للراعي من القطاع اخلاص. 

احللول: إعادة التقييم حول مستقبل جائزة العودة، واألخذ 
حتى  او  تطوير  فيها  مبا  مختلفة  احتماالت  االعتبارات  بعني 
للعام  العودة  جائزة  من  االنتهاء  فور  البرنامج  هذا  جتميد 

2009 في حزيران القادم. 

بعض  في  العودة  جائزة  إلى  املقدمة  املشاركات  لتدني  فورية  معاجلة 

املضامير، مبا فيها املشاركات الفائزة وعدم متاشيها مع شروط اجلائزة 
املعلن عنها. لقد شكل هذا األمر مشكلة جدية ملركز بديل خصوصا 

وأن األخير ملتزم بنشر املشاركات الفائزة. 

احللول جلائزة العام 2009: 
الفلسطينية  املرأة   " البحثية:  الورقة  جرى حتديد موضوع   -

الالجئة: اللجوء والعودة".
القصيرة  الوثائقية  واألفالم  الشفوي  التاريخ  حقلي  جتميد   -

لسنوات أخرى. 
صورة"  "أفضل   :2009 للعام  جديد  حقل  إضافة   -
موضوع  ويتمحور  والناشئة،  األطفال  من  للمشاركني 
اشكال  وسبل/  وتداعياتها،  النكبة  آثار  حول  الصورة 

التحديات.  مواجهة 
أجل  من  التحكيم  جلان  ألعضاء  تقييم  استمارات  حتضير   -

تسهيل تقييم مهني للمشاركات واختيار املشاركني. 
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الفائزون في جائزة العودة للعام 2008
 

جائزة العودة لقصص األطفال 
1. أحالم محمد بشارات )33 عاما(، مدرسة وكاتبة حرة، طوباس )الضفة الغربية(، عن قصتها "شباك الزينكو". 

2. ميسون أسدي )45(، مديرة منظمة غير حكومية وكاتبة حرة، حيفا، عن قصتها "بيت بيوت". 
3. دميا سحويل )34(، موظفة بنك وكاتبة حرة، رام الله، عن قصتها "علبة ألوان". 

جائزة العودة لألفالم الوثائقية القصيرة 
واالنتاج  التدريب  مركز  مدير   ،)26( جبر  ومحمد  عليبون"،  "أبناء  فيلمه  عن  أملانيا،  في  ويقيم  الناصرة  مواليد  من  مهندس   ،)40( زريق  هشام   .1

االعالمي )سيجا(، رام الله، عن فيلمه "لعبة يافا". 
2. أحمد شحادة )20(، مصّور، غزة، عن فيلمه "في تفاصيل القصة"". 

3. أمير أحمرو )32(، منتج تلفزيوني، اخلليل، عن فيلمه "الجئ في وطني". 

جائزة العودة للتاريخ الشفوي 
1. رشا أبو زيتون )26(، خريجة العلوم االجتماعية، طولكرم، عن بحثها حول قرية صبارين املهجرة في العام 1948. 

2. عبد احلميد أبو كشك )42(، محاضر في اجلامعة اإلسالمية في غزة، عن بحثه حول قرية حمامة الفلسطينية املهجرة في العام 1948. 
3. أنوار مرعي )28(، خريجة العلوم االجتماعية، طولكرم، عن بحثها حول قرية أبو كشك الفلسطينية املهجرة في العام 1948. 

جائزة العودة ألفضل بوستر للنكبة 
1. أشرف غريب )33(، مدرس فنون، غزة. 

2. خلدون خطيب )34(، مصمم فني، اخلليل. 
3. عنان زوربا )34(، مدرس فنون، نابلس. 

جائزة العودة للقصة الصحفية املكتوبة 
1. أنس أبو رحمة )31(، طالب جامعي وصحفي، بلعني )رام الله(، عن قصته "املذياع". 

2. عبد احلكيم أبو جاموس )42(، موظف قطاع عام، نابلس، عن قصته، سر اللون األزرق. 
3. أحمد جابر )39(، صحفي وكاتب، سوريا، عن قصته "لم الشمل والنوم على حلم العودة". 

جائزة العودة لألوراق البحثية 
1. منى نابلسي )28(، مدرسة، القدس، عن بحثها، "مستجدات وضع الالجئني الفلسطينيني في العراق". ومليحة مسلماني )31(، القدس، مرشحة 

لنيل شهادة الدكتوراة، في معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة، عن بحثها "حق العودة في كاريكاتير ناجي العودة". 

مالحظة: ألغت جلنة التحكيم املرتبتني الثانية والثالثة في هذا احلقل، بسبب ضعف األوراق األخرى املقدمة وعدم انطباقها مع املعايير األكادميية.
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1.4 امللتقى االستراتيجي الفلسطيني 

الفعاليات التي ُنفذت  

ساهم مركز بديل في رسم رؤية إستراتيجية جماعية من خالل مبادرته، 
ومن ثم دوره القيادي في التأسيس، وصياغة األوراق اإلستراتيجية 
احتادات  عضويتها  في  تشمل  كبيرة،  فلسطينية  ائتالفات  لثالثة 
فلسطينية، ممن يشكلون  ونقابات، ومنظمات غير حكومية، وقوى 

سويا عماد احلركة الوطنية الفلسطينية في فلسطني والشتات. 
 

االستثمارات  وسحب  إسرائيل  ملقاطعة  الفلسطينية  الوطنية  اللجنة 
منها وفرض العقوبات عليها: قاد مركز بديل، عملية صياغة الورقة 
االستعمار االحاللي،  االبارتهايد،  اإلستراتيجية: "متحدون ضد 
واإلحتالل- الكرامة والعدالة للشعب الفلسطيني"، وذلك لعرضها 
على منتدى املجتمع املدني في بلباو )29-31 تشرين أول 2008( 
وللتوقيع العاملي عليها )29 تشرين ثاني، اليوم العاملي للتضامن مع 
الشعب الفلسطيني(، وإدراجها كورقة موقف استراتيجي فلسطينية 
ديربان والذي سينعقد في  املتحدة ملراجعة مقررات  في مؤمتر األمم 

جينيف، في ربيع 2009. 

اللجنة الوطنية العليا إلحياء الذكرى الستني للنكبة: قدم مركز بديل 
الفلسطينيني في  ورقة للنقاش حول حق العودة لالجئني واملهجرين 
إلنهاء  مختلفة  كنماذج  الدولتني،  وحل  الواحدة  الدولة  حل  سياق 
اللجنة  عقدتها  التي  العمل  ورشات  من  لسلسلة  وذلك  الصراع، 
الوطنية العليا في تشرين أول 2008. وخالل املؤمتر الوطني الرابع 
للدفاع عن حق العودة الذين انعقد في رام الله في 29 تشرين ثاني 
صياغة  في  وساهم  النقاش،  جلسات  بديل  مركز  سهل   ،2009
الرؤية  خلص  الذي  البيان  ذلك  املؤمتر،  عن  الصادر  اخلتامي  البيان 

اإلستراتيجية حلركة حق العودة. 

في  بديل  مركز  شارك  العودة:  حلق  العاملي  الفلسطيني  االئتالف 
السنوي  التنسيقي  للقاء  اخلتامي  البيان  صياغة  في  وساهم  اللقاء، 
االستثنائي للعام 2008 في دمشق في الفترة الواقعة ما بني 21-18 

تشرين ثاني من العام 2008. 

عمل/  ورشات  ثالث  في  بديل  مركز  شارك  ذلك،  إلى  باإلضافة 
مؤمترات نظمتها مؤسسات ومنظمات أخرى: 

حتليلية  عمل  ورشة  القدس:  جامعة  في  القانونية  العيادة   .1
حول األبارتهايد في األرض الفلسطينية احملتلة، كما أكده 
اإلنسان  حقوق  حول  املتحدة  لألمم  السابق  اخلاص  املقرر 
 17( دوغارد،  جون  بروفيسور  احملتلة،  األرض  في 

حزيران 2008(. 
العلمانية  الدميقراطية  والدولة  العودة  "حق  حول  مؤمتر   .2
الفلسطينيني  النشطاء  من  مجموعة  نظمته  فلسطني"،  في 
أكثر  مبشاركة   ،2008 حزيران   22-21 )حيفا،  واليهود 

من 200 مشارك(. 
ممارسات،  الالجئني:  عودة  "نحو  زوخروت:  مؤمتر   .3
حزيران   24-22 أبيب،  )تل  ورؤى"  استراتيجيات 

2008، مبشاركة نحو 300 مشارك(. 

التحديات: املشاكل، واحللول 

والتحليل  األساسية،  املبادئ  على  اجلماعي  االتفاق  من  بالرغم 
يزال  ال  الفلسطيني  املدني  املجتمع  منظمات  أن  إال  االستراتيجي، 
مت  لقد  للحل.  السياسية  الرؤية  حول  واإلجماع  الوضوح  ينقصها 
مؤسسات  من  العديد  يد  على  االستراتيجي  النقاش  حلقات  تنظيم 
املجتمع املدني، ولكن ال يتوفر حتى اليوم أي منبر مشترك الستكمال 

النقاش والتقدم فيه. 

احللول: تستغرق عملية بناء اإلجماع حول الرؤى 
واالستراتيجيات الوقت. لذلك، فإننا ملزمون ببذل املزيد 

من اجلهود التي سيكون لها تأثير مع مرور الزمن. 

في الوقت الذي يتنامى فيه اخلطاب حول جرائم إسرائيل املرتكبة بحق 
النشطاء  أوساط  لدى  مقاطعتها  وضرورة  الفلسطيني،  الشعب  أبناء 
مجزرة  على  الرد  في  خصوصا  والفكر  الرأي  وأهل  اجلماهيريني 
الشعب  أبناء  من  كبيرة  قطاعات  أن  إال  غزة،  في  األخيرة  إسرائيل 
الفلسطيني ال يزال جتذير مفاهيمه فيما يتعلق مبفاهيم واستراتيجيات 
وآليات عمل حملة املقاطعة التي تقودها مؤسسات املجتمع املدني ال 

تؤمن بان املقاطعة أداة نضالية ميكن أن حتدث  التغيير. 

احللول: تكثيف اجلهود إلشراك أكبر عدد ممكن من الهيئات 
الشعبية، وأهل الفكر والرأي في النقاشات اإلستراتيجية، 

وإنتاج اإلصدارات باللغة العربية وتوزيعها. 
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الفعاليات التي نفذت

أ( تطوير املكتبة، وصالة العرض والتعليم 

مت االنتهاء من البناء الداخلي في كال طابقي مركز بديل، ومت افتتاح 
واألثاث  باألجهزة  املكاتب  جتهيز  مت  كما  للزوار،  العامة  املكتبة 

الالزم. 

املكتبة االلكترونية العامة )على شبكة االنترنت(: متوفرة أيضًا، مبا 
الوثائقية،  واألشرطة  وااللكترونية،  املطبوعة،  املنشورات  تشمل 
القسري للفلسطينيني في املاضي واحلاضر،  اللجوء والتهجير  حول 
العمل  يزال  وال  الفلسطينية.  الذاكرة  وقانونية،  سياسية  نظريات 
مستمرا على تطوير فهرس املكتبة االلكترونية حسب تصنيف مكتبة 
اآلن،  حتى   .)WINISIS( "وينيسز"   وتصنيف  الكونغرس، 
جار  والعمل  املكتبة  في  كتاب   2500 من  أكثر  وإدراج  فهرسة  مت 
والدوريات  الوثائقية  واألشرطة  الكتب  بقية  إدراج  فهرسة  على 
جديدين  وحاسوبني  مكتبني  إضافة  متت  كما  أيضا.  الفهرس  في 

الزائرين.  الستخدام 

مهنية  خطة  تطوير  حلني  إيقافهما  مت  التعليمية:  واملساحة  املعرض 
وما  واملعرض  التعليمية  املساحة  وتصميم  استخدام  كيفية  حول 

يلزمهما من تأثيث وجتهيز. 

ب( اإلنتاج والنشر 

تقريرا  و79  جديدة،  معلوماتية  وأداة  مطبوعة   25 بديل  مركز  أنتج 
صحفيا في العام 2008. وقد مت بيع مطبوعات مركز بديل أو توزيعها 
شبكة  خالل  من  بديل  مركز  إلى  املقدمة  الطلبات  على  بناء  مجانا، 
االنترنت، أو الزائرين. كما مت توزيع املطبوعات من خالل القوائم 
كما  جريدة،  كملحق  أو  "املجدل"،  مجلة  في  للمشتركني  البريدية 
هو حال توزيع "حق العودة"، أو كمواد مرسلة بالبريد إلى الشركاء 
في اخلارج، وأيضا من خالل نشاطات اللجنة الوطنية إلحياء الذكرى 

الستني للنكبة واملؤسسات الشريكة. 

املطبوعات

ويشمل:  االنكليزية(:  )باللغة   60 النكبة  املعلوماتي:  امللف 
باإلضافة  أسئلة وأجوبة، خرائط، قرص مدمج،  بروشورات، 
املستمرة.  النكبة  حول  "املجدل"  مجلة  من  اخلاص  العدد  إلى 

)نيسان -2008 3500 نسخة(. 
التوزيع: وزع امللف أساسا في النشاطات التي أجريت في فلسطني، 
وعلى زوار مركز بديل، كما مت إرسال 1500 ملفا معلوماتيا إلى 

اخلارج بناء على طلبات من مؤسسات وهيئات مختلفة. 

)2( االنتشار خارجيًا، الدعم وبناء التحالفات 

2.1 برنامج دراسات النكبة املستمرة  
أطلق مركز بديل برنامج دراسات النكبة املستمرة في العام 2008 كرد على الطلبات املتنامية للمعلومات حول النكبة، ومن اجل تدعيم حمالت 
أدوات ووسائل  إنتاج  إلى  باإلضافة  بديل،  مركز  مكاتب  توسيع مساحة  يتطلب  املستمرة  النكبة  دراسات  برنامج  الفلسطيني.  املدني  املجتمع 

معلوماتية وخدماتية خاصة، مبا يشمل: 

- مكتبة عامة ومساحة تعليمية، 
- إنتاج ونشر وتوزيع أدوات وإصدارات مقروءة، ومسموعة، والكترونية )على شبكة االنترنت(. 

- خدمات تشبيك ومعلومات،
- دعاية وترويج. 
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جريدة "حق العودة" باللغة العربية، تصدر مرة كل شهرين )الرقم 
الدولي املعياري 1814-9782(. الرابط على موقع االنترنت:

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

السنة 
األعداد 26، 27-28 و29-30. السادسة

ملفات 
األعداد 

"عشر سنوات على تأسيس مركز بديل: نظرة إلى الوراء، 
نظرتان إلى األمام”، )كانون ثاني 2008، 34 صفحة(. 

فلسطني...  تسمى  “كانت  الستني:  عامها  في  "النكبة 
وصبرا  درويش،  محمود  فلسطني”.  تسمى  صارت 

وشاتيال. )أيلول 2008، 36 صفحة(
املسؤوليات  األولويات،  فلسطني:  مع  العاملي  التضامن 

واملهام )كانون أول 2008، 32 صفحة(. 
50000 نسخة للعدد الواحد النسخ 

الله؛ التوزيع رام  )األيام،  الصحف  في  كمالحق  نسخة   48000
توزع  والقدس(.  )حيفا،  اجلديد  الفجر  حيفا؛  االحتاد، 

البقية من خالل مركز بديل في فلسطني واخلارج. 

مجلة "املجدل"، فصلية يصدرها مركز بديل باللغة االنكليزية )الرقم 
بديل  موقع  على  الرابط   .)7277-1726 املعياري  الدولي 

 www.badil.org/al-majdal/al-majdal.htm   :االلكتروني

السنة 
أعداد 36-37، 38، 39-40 التاسعة 

ملفات 
األعداد 

النكبة:  على  عاما  “ستون  الستني  بالنكبة  خاص  عدد 
تكرمي النضال من أجل العدالة والكرامة”. يشمل مراجعة 
فلسطينيني  ومهجرين  الجئني  من  وشهادات  تاريخية، 

حول العالم )خريف 2008، 88 صفحة(. 
حملة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض 
حملة  املستمرة”،  النكبة  اجتياز  “نحو  عليها.  العقوبات 
لالبارتهايد )صيف 2008،  املناهضة  املقاطعة واحلركة 

136 صفحة(. 
 ،2008 غزة   ،1948 يافا  املستمرة:  الفلسطينية  النكبة 

)خريف -2008 شتاء 2009، 100 صفحة(. 
“املجدل” النسخ  لعدد   3500(  + اعتيادية(  )أعداد   1200

اخلاص بالنكبة”. 
لعدد التوزيع  باملشتركني )650(، و1305  بريدية خاصة  قائمة 

“املجدل” اخلاص بالنكبة. 

العدد اخلاص من دورية "هذا األسبوع في فلسطني" )باللغة االنكليزية(، 
مت إنتاجه بشكل مشترك بني مركز بديل ومجلة "هذا األسبوع في 
فلسطني - This Week in Palestine" اعتمادا على ملف مركز بديل 
أملعلوماتي حول النكبة املستمرة، مبا يشمل قائمة بنحو 80 فعالية 

إلحياء الذكرى الستني للنكبة في فلسطني واخلارج. 
التوزيع: 10000 نسخة من قبل املجلة، و500 نسخة من قبل 

مركز بديل للزوار. 

"60 عاما من النكبة، 60 مصطلحا في النكبة" )باللغة العربية( 
دليل فلسطيني حول النكبة مبشاركة ناشئة من الالجئني واملهجرين 
إنتاج  مت  مهني.  وبإشراف  والشتات،  التاريخية  فلسطني  من 
ابن خلدون/ بديل، وجمعية  مركز  بني  بشكل مشترك  املطبوعة 

لبنان  عائدون-  ومجموعة  والتطوير،  للبحث  العربية  اجلمعية 
وسوريا. )أيار 2008، 84 صفحة، 10000 نسخة(. 

التوزيع: بديل- 2000 نسخة، منهم 1000 نسخة أرسلت الى 
مجموعة عائدون في لبنان وسوريا. 

حق العودة في كاريكاتير ناجي العلي )باللغة العربية(
باملرتبة  الفائزة  املشاركة  مسلماني،  مليحة  بقلم:  بحثية  ورقة 
الرقم   ،2008 للعام  البحثية  لألوراق  العودة  جائزة  في  األولى 
ثان  )تشرين   978-9950-339-10-1 املعياري:  الدولي 

2008، 40 صفحة، 1000 نسخة(. 

أوراق في التاريخ الشفوي- قرى فلسطينية مهجرة )باللغة العربية(  
للعام  الشفوي  للتاريخ  العودة  جائزة  في  الفائزة  املشاركات 

2007. الرقم الدولي املعياري: 978-9950-339-11-8
احلرم سيدنا علي بقلم: رشا أبو زيتون   -

اسدود بقلم رشاد املدني   -
الكفرين بقلم مليحة طعمة   -

 )كانون أول 2008، 98 صفحة، 1000 نسخة(. 

أول  تشرين  العربية،  )باللغة   ،2009 للعام  العودة  جائزة  بروشور 
2008، 10000 نسخة( 

العربية  )باللغتني  املستمرة  النكبة  حول  املصورة  بديل  مركز  رزنامة 
واالنكليزية، تشرين ثان 2008، 3000 نسخة(. 

عربي  صفحة،   144(  2007 للعام  السنوي  بديل  مركز  تقرير 
وانكليزي، 300 نسخة( 
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األدوات واخلدمات اإللكترونية 

بديل  مركز  موقع  خالل  من  املعلوماتية  اخلدمات  تقدمي  مت  لقد 
في  االلكترونية  البريدية  القوائم  خالل  ومن  االنترنت،  شبكة  على 
مئات  )بضع  العربية  اللغة  وفي  مشارك(   2197( االنكليزية  اللغة 

املشاركني(. 

www.badil.org  )باللغتني  موقع بديل على شبكة االنترنت:  
 38500 حتميل  مت   ،2008 العام  في  واالنكليزية(.  العربية 
االنترنت  شبكة  على  بديل  مركز  موقع  صفحات  من  صفحة 
شهري  في  الذروة  عدد  وبوصول  متكرر(،  غير  زائر   32500(
فلسطني  من  الزائرين  غالبية  جاءت   .2008 للعام  أيار  نيسان- 
العربية. وقد مت تخصيص  اسبانيا، والدول  التاريخية، فرنسا، 

العديد من الصفحات اخلاصة داخل املوقع مبا في ذلك: 
امللف  على  وتشمل  للنكبة:  الستني  الذكرى  حملة   -
وثائق  وعلى  للنكبة  الستني  بالذكرى  اخلاص  أملعلوماتي 
أخرى وبيانات وقائمة جتدول نحو 190 فعالية تنظم في 
العام 2008 إلحياء الذكرى الستني للنكبة حول العالم. 
على  وتشمل   :2008 للعام  السنوية  العودة  جائزة   -
مهرجانات  من  وتقارير  صورا،  الفائزين،  مساهمات 

جائزة العودة. 
بديل  موقع  على  أخرى  بلغات  التقارير  بعض  إضافة  متت   -
وااليطالية  االسبانية  وخاصة  االنترنت،  شبكة  على 

والعبرية.  
مت بدء العمل على إعادة هيكلة وتصميم موقع بديل على   -
خطة  على  اعتمادا  أيلول  في  وتطويره  االنترنت  شبكة 
تطويرية ملدة عشرة شهور، والتي ستشمل تصميم قسم 
املستمر  القسري  التهجير  لتوثيق  املستمرة  بالنكبة  خاص 

للفلسطينيني. 

تقارير بديل الصحفية - للنشر الفوري: 79 )44 باللغة االنكليزية، 
35 باللغة العربية(. 

أفالم على أقراص مدمجة: أنتج مركز بديل في العام 2008 خمسة 
ثمانية أخرى(،  إنتاج  أقراص مدمجة )وأعاد  أفالم جديدة على 
على  األقراص  هذه  وزعت  الواحد.  للفيلم  نسخة   150 بنحو 
الذكرى  إحياء  فعاليات  خالل  لبثها  الفلسطينية  التلفزة  محطات 

الستني للنكبة: 

األفالم اجلديدة 
العودة للعام 2008 )باللغة  - مقتطفات من مهرجان جائزة 
جائزة  في  الفائزة  األربعة  القصيرة  واألفالم  العربية(، 

العودة للعام 2008 )باللغة العربية( 

اعادة إنتاج
للعام  العودة  جائزة  في  الفائزة  األربعة  القصيرة  األفالم   -

2007 )باللغة العربية( 
- "يوم الك يوم عليك- الالجئون الفلسطينيون من القدس 
االنكليزية  باللغتني   ،1998 بديل  )مركز   "1948

والعربية(. 
قضية  يدرسون  الفلسطينيون  الالجئون  العودة-  "جتربة   -
باللغة   ،2002 بديل  )مركز  والهرسك"  البوسنة 

العربية(. 
- "ملح التراب" )مركز بديل، 2007، باللغة العربية(. 

أدوات احلملة اخلاصة باالئتالف الفلسطيني حلق العودة

الفلسطيني  لالئتالف  الثامن  التنسيقي  اللقاء  تقرير  بديل  مركز  أصدر 
 ،2007 ثان  تشرين   4-1 السويد،  أوبساال،  العودة،  حلق 
)باللغتني العربية واالنكليزية، 78 صفحة، تشرين أول 2008، 

500 نسخة(. 

وظل املوقع االلكتروني www.rorcoalition.org ناطقا باسم 
االئتالف الفلسطيني حلق العودة. 
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أدوات احلملة اخلاصة باللجنة الوطنية العليا إلحياء الذكرى 
الستني للنكبة

العربية(،  )باللغة  فلسطني"  نكبة  من  عاما   60" للطالب:  بروشور 
من إنتاج مركز بديل )كتابة وتصميم فني(، طبع على نفقة اللجنة 
الوطنية العليا بواقع 300000 نسخة، ووزع على املدارس التابعة 

لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية بعد مصادقة الوزارة عليه. 

بوستر النكبة ال60: )باللغتني العربية واالنكليزية(: البوستر الفائز 
للعام 2008، مت تصميمه  للنكبة  العودة ألفضل بوستر  بجائزة 
العليا  الوطنية  اللجنة  نفقة  على  وطبع  بديل  مركز  في  نهائيا 
فلسطني  داخل  في  وزعت  التي  النسخ  آالف  بعشرات  وغيرها 

وخارجها.  التاريخية 

مركز  صممها  واالنكليزية(،  العربية  )باللغتني   :60 النكبة  بلوزة 
بديل، اعتمادا على بوستر النكبة للعام 2008، وطبعت على نفقة 

اللجنة الوطنية العليا ووزعت 40000 بلوزة من كل اإلحجام. 

سلسلة التقارير الصحفية اخلاصة بالذكرى الستني للنكبة، 8-15 أيار 
مبشاركة  يوميا  ووزعها  بديل  مركز  أنتجها  االنكليزية(:  )باللغة 
اللجنة  باسم  العنصري  الفصل  جدار  ملقاومة  الشعبية  احلملة 

الوطنية العليا إلحياء الذكرى الستني للنكبة. 

ج( خدمات التشبيك واملعلومات 

في النصف األول من العام 2008، حتول مركز بديل إلى مركز لنشر 
فعاليات  لتقومي  حتضيره  وخالل  النكبة.  حول  املعلومات  وتوزيع 
إحياء الذكرى الستني للنكبة حول العالم، شّبك مركز بديل مع نحو 
120 منظمة ومبادرة خارج فلسطني، وخاصة في الواليات املتحدة 
األمريكية )19 منظمة(، كندا )16(، لبنان )15(، األردن، اجنلترا 
منهما(،  لكل   7( وأملانيا  تشيلي  منهم(،  لكل   12( واسكوتلندا 
بلجيكا،  أستراليا،  على  موزعة  أخرى  منظمات  إلى  باإلضافة 

قنوات  أن  كما  وغيرها.  املتحدة  العربية  واإلمارات  اليونان، 
للمنظمات  األوروبية  التنسيق  جلنة  مع  مفتوحة  تزال  ال  التشبيك 
التنسيق  وشبكة   )ECCP( فلسطني  قضية  على  العاملة  األهلية 
 )ICNP( فلسطني  قضية  على  العاملة  األهلية  للمنظمات  الدولية 
منها  االستثمارات  وسحب  إسرائيل  مقاطعة  حملة  إلى  باإلضافة 

وفرض العقوبات عليها. 

ميدانية  زيارات  ونظم  محاضرات  وقدم  بديل  مركز  استضاف  لقد 
مع  بالتعاون  األقل؛  على  أجنبي  شخص   1300 لنحو  فلسطني  في 
املؤسسات الوطنية الفلسطينية، وخاصة دائرة شؤون الالجئني التابعة 
ملنظمة التحرير الفلسطينية، وحدة دعم املفاوضات )NSU( واجلهاز 

 .)PCBS( املركزي لإلحصاء الفلسطيني

د( اإلعالن والترويج 

في  وخاصة  بديل،  مركز  عن  الصادرة  املقاالت  نشر  إعادة  مت 
 The التالية:   واملجالت  املواقع  من  كل  في  "املجدل"  فصلية 
 Electronic Intifada, Znet, the Palestine Chronicle, Palestine

Remembered, This Week in Palestine وغيرها. 

الذكرى  حول  أملعلوماتي  بديل  مركز  ملف  عن  اإلعالن  مت   -
"إينامو"  مجلة  في  "املجدل"  وفصلية  للنكبة،  الستني 
مع  االتفاق  مبوجب  وذلك   ،54 عدد  األملانية،   )INAMO(
مجلة "هذا األسبوع في فلسطني"، كما نشر مركز بديل عددا 
من اإلعالنات واملقاالت في ذات املجلة بواقع مرة كل شهرين 

منذ آب 2008 فصاعدا. 

ثان  )تشرين   2009 للعام  العودة  جائزة  انطالق  عن  اإلعالن  ومت   -
2008( على موقع شبكة معا اإلخبارية على شبكة االنترنت )ملدة 
خمسة شهور(، وموقع صحيفة "كل العرب" على شبكة االنترنت 
)ثالثة شهور(، باإلضافة إلى إعالنات مطبوعة في صحف األيام 

والقدس )مرتني في األسبوع خلمسة عشرة أسبوعا(. 
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- وعرضت مطبوعات مركز بديل وبوسترات جائزة العودة السنوية 
وفي  للنكبة،  الستني  للذكرى  مختارة  بوسترات  معرض  في 
ومن   .)2008 أيار   13( حلم  بيت  جامعة  في  الكتاب  معرض 
للنشر  أبو غوش  العام مع شركة  الثاني من  اتفاق للنصف  خالل 
الكتب  معارض  في  مطبوعاته  بديل  مركز  عرض  والتوزيع، 

احمللية والدولية التالية: 
العربية  اإلمارات  للكتاب،  الدولي  الشارقة  معرض   •

املتحدة، 28 تشرين أول7- تشرين ثان 
 23-13 الله،  رام  للكتاب،  الدولي  فلسطني  معرض    •

تشرين ثان 

زّوار وضيوف مركز بديل في العام 2008
 

استضاف مركز بديل في العام 2008، حوالي 1300 زائرا أجنبيا على األقل، مت إطالعهم على قضية الالجئني الفلسطينيني، وحقوقهم، وعلى حمالت 
املجتمع املدني الفلسطيني. 

أعضاء في السلك الدبلوماسي ومنظمات تنموية وحقوقية: مبا يشمل مكتب ممثل جنوب أفريقيا، الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والقنصل األمريكي.  
العمالية، طالب جامعيون،  إلى األفراد أيضا، ومنهم أعضاء برملان، أعضاء في االحتادات  وحوالي 70 وفدا طالبيا ووفودا لتقصي احلقائق، باإلضافة 
محامون، ومحاضرون، إعالميون، مخرجو أفالم، وغيرهم، جاؤوا من النمسا، بلجيكا، كندا، فرنسا، املانيا، ايرلندا، إسرائيل، ايطاليا، النرويج، األراضي 
البلجيكي  العمل  برنامج  من  كل  قبل  من  الوفود  هذه  تنظيم  مت  لقد  األمريكية.  املتحدة  والواليات  املتحدة،  اململكة  سويسرا،  اسبانيا،  احملتلة،  الفلسطينية 
البديلة )ATG(، مؤسسة "بيرثرايت أنبلوغد" )Birthright Unplugged(، فريق السالم املسيحي )CPT(، برنامج  )AFB(، مجموعة السياحة 
للمنونايت  املركزية  اللجنة   ،)ICAHD( البيوت اللجنة اإلسرائيلية ضد هدم   ،EAPPI(، Guiding Star( املرافقة املسكوني في فلسطني واسرائيل
)MCC(، حتالف أطفال الشرق األوسط )MECA(، االحتاد النرويجي للعمال االجتماعيني، منظمة "أوكسفام" للتضامن،  حملة التضامن الفلسطينية 

)اململكة املتحدة(، الكنيسة املشيخية )الواليات املتحدة(، منظمة سبيل، Sodebaz، ومؤسسة "تروكير" اإليرلندية الدولية.   

كما استضاف مركز بديل طالبا جامعيني من جامعة حيفا، واجلامعة العبرية في القدس، وجامعة القدس وجامعة بيت حلم، ومؤسسة زوخروت وغيرها. 
كما استضاف مركز بديل املشاركني في الدورات وورشات العمل التي نظمتها جلنة بلعني ومؤسسة سبيل في فلسطني.

واستضاف مركز بديل أيضا مستشارين، وطواقم الوكاالت واملنظمات غير احلكومية الدولية واحمللية الفلسطينية، ومن بينهم، احلملة الشعبية ملقاومة 
 ،AHRF(، Broederlijk Delen( مؤسسة حقوق اإلنسان العربية ،)AIDA( جدار الفصل العنصري، جتمع املنظمات األهلية الدولية في فلسطني
مركز بناء، تنمية وتقييم الطواقم )CISDE(، مركز حقوق السكن واإلخالء )COHRE(، منظمة العمل في األزمات Crisis Action، املساعدات الكنسية 
الدولية )ICCO(، مركز  الهولندية للتعاون والتنمية  إيبير" السويسرية، املنظمة الكنسية  النرويجية، منظمة "هيكس -  الدامناركية، مؤسسة "فافو" 
 ،)NPA( جمعية املساعدات الشعبية النرويجية ،)NRC( النرويجي، جلنة اإلنقاذ الدولية، املجلس النرويجي لالجئني )IDMC( رصد التهجير الداخلي
مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة )OHCHR(، منظمة "أوكسفام" الدولية، منظمة "أوكسفام- كويبيك"، منظمة "أوكسفام" 

.)UNRWA( وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني ،)للتضامن، منظمة إنقاذ الطفل )اململكة املتحدة

شباط  ثاني2-  كانون   21 للكتاب،  القاهرة  معرض    •
 2009

أول  كانون   27-13 للكتاب،  الدولي  بيروت  معرض   •
)مببادرة وإشراف مجموعة عائدون- لبنان(

مجلة  ببيع  املكتبات  من  عدد  بدأت   ،2008 عام  منتصف  في   -
ومكتبة  حلم،  بيت  في  السالم  مركز  مكتبة  ومنها  "املجدل" 
نهاية  ومع  القدس.  في  العلمية  واملكتبة  الله،  رام  في  "اجلعبه" 
العام، ستكون املجدل متوفرة أيضا في مكتبة تورونتو النسوية في 

كندا، ومكتبة جتمع كسارا في جوهانسبورغ، جنوب أفريقيا. 
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2.2 املشاركة في املؤمترات ولقاءات 
التشبيك الدولية 

شارك مركز بديل وأعضاء في شبكة اإلسناد القانوني التابعة له في 13 
مؤمترا ولقاء تشبيكيا دوليا، متكن املركز من خاللها من بناء الدعم 

الستراتيجياته وحمالته وأبحاثه من بينها: 

الواقع،  العراق:  في  الفلسطينيون  "الالجئون  الدولي  املؤمتر 
ومتويل  القدس،  جامعة  تنظيم  من  دولي  مؤمتر  واحللول"، 
القدس،  )جامعة   ،)IDRC( الدولية  للتنمية  الكندية  الوكالة 

22-23 آذار(. 

الفلسطينيني  املكتبيني  جمعية  تنظيم  من  الفلسطينية،  املكتبات  مؤمتر 
ومركز رام الله حلقوق اإلنسان )رام الله، 31 آذار- 2 نيسان(. 

تنظيم  الداخلي"، من  للتهجير  النقدية  النظرية  دراسية حول  "دورة 
 30 )أكسفورد،  الالجئني.  دراسات  مركز  أكسفورد،  جامعة 

حزيران – 1 متوز(

بتركيز  القسري،  التهجير  حول  الرابع  العاملي  االجتماعي  املنتدى 
خاص على قضية الالجئني الفلسطينيني )مدريد، اسبانيا، 11-

14 أيلول(. 

دورة دراسية قانونية: "إنتاج عملية الرصد، نحو إعادة تدعيم دور 
"دياكونيا"  مؤسسة  تنظيم  من  أوروبا"،  في  الدولي  القانون 

السويدية، واحلق الفلسطينية. )بروكسل، 11-14 أيلول( 

منتدى املجتمع املدني في بلباو من أجل العدالة في فلسطني، وإطالق 
احلروب  من  خالي  أوسط  شرق  منظمة  تنظيم  من  بلباو.  مبادرة 
شبكة  للمقاطعة،  الوطنية  اللجنة   ،Mewando والصراعات 
العربية.  اجلمعيات  واجتاه-احتاد  الفلسطينية،  األهلية  املنظمات 

)بلباو، 29-31 تشرين أول(. 

وبيت  )اجلليل  بعده"  وما  الواقع  الذاكرة،  "النكبة:  سبيل،  مؤمتر 
حلم، 12-19 تشرين ثان(. 

التحديات: املشاكل واحللول 

لقد شكل النقص في الطاقم، )شاغران( في وحدة املصادر، باإلضافة 
العام  من  األول  النصف  في  األبرز  العقبة  للمركز  املالية  األزمة  إلى 
2008، مما اضطر إدارة املركز إلى تأجيل إنتاج العديد من املطبوعات 
االلكترونية  املعلوماتية  اخلدمات  حتسني  وعملية  احلملة  وأدوات 
)وخاصة في اللغة العربية(. جتدر اإلشارة هنا، أن النصف الثاني من 

العام 2008 قد شهد حتسنا بفعل ملء أحد الشواغر. 

في  افتتحت  مكتبة  على  املستمرة،  النكبة  دراسات  برنامج  اشتمل 
على  واحلصول  للوصول  املتنامي  العام  للطلب  استجابة   2008 العام 
املعلومات.)الصورة:نشطاء في مجالي حقوق إنسان والصحة يستمعون 

إلى موجز إعالمي. املصدر: مركز بديل(
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3.1 األبحــاث 

الفعاليات التي نفذت

والبيانات  القانوني  واإلسناد  املناصرة  تدعيم  إلى  األبحاث  تهدف 
والتقارير املرفوعة إلى هيئات ووكاالت األمم املتحدة )أي، مجلس 
 ،)UNHCR حقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة العليا لالجئني
املجتمع  إثراء األوراق االستراتيجية املصاغة في حمالت  الى  إضافة 
اإلنتاج  عملية  في  بديل  مركز  دراسات  من  عدد  يزال  وال  املدني. 

ومنها: 

الدول  في  الفلسطينيني  لالجئني  احلماية  دليل  من  العربية  النسخة 
املوقعة على اتفاقية الالجئني للعام 1951، حتت الطبع )النسخة 

االجنليزية، 488 صفحة، 2005(. 

دراسة متهيدية: إنهاء التهجير القسري في األرض املتلة، تقييم الرد 
املتلة.  الفلسطينية  األرض  في  الداخلي  التهجير  أوضاع  على 
بقلم: كارين ماك اليستر، )باللغة االنكليزية(. املخطوطة جاهزة 

ومعدة للتصميم الفني والطباعة. 

احلقوق كمبادئ، احلقوق كممارسة: دليل منتدى خبراء بديل لعامي 
2003-2004، منتديات إلعادة النظر في دور القانون الدولي 
في صياغة احللول الدائمة لالجئني الفلسطينيني )النسخة األصلية 
النهائية.  للمخطوطة  الكاتب  إرسال  بانتظار  باالنكليزية(، 

النسخة العربية: في الترجمة.  

الفلسطينيني  واملهجرين  لالجئني  الدائمة  للحلول  بديل  مركز  دليل 
ويجري  البحث،  استئناف  مت  االنكليزية(:  )اللغة  الداخل  في 

بسالسة. 

املفروض  إسرائيل  نظام  على  األبارتهايد  جرمية  انطباق  عمل:  ورقة 

على الشعب الفلسطيني )باللغة االنكليزية(، مت استئناف البحث 
وهو جار حتى كتابة هذا التقرير. 

بشأن  املتحدة  األمم  بإعالن  الفلسطيني  الشعب  "عالقة  عمل:  ورقة 
املسودة  كتب   ، االنكليزية(  )باللغة  األصلية"  الشعوب  حقوق 

األولى متطوعة، وهي قيد املراجعة حاليا.

لفلسطينيني  الالجئني  وقضية  للقضاء  العاملية  الوالية  عمل:  ورقة 
)باللغة االنكليزية(، تتوفر لدى مركز بديل مسودة أولى، بحاجة 

إلى مراجعة وحتليل أعمق. 

التحديات: املشاكل واحللول 

كان هنالك نقص في طاقم مركز بديل في النصف األول من العام 
واملطبوعات،  البحوث  إنتاج  عملية  على  سلبا  أثر  مما   ،2008
وعلى قدرة مركز بديل على اإلشراف وإدارة األبحاث اخلارجية، 
كما أن الباحثني لم يتقيدوا بجداول زمنية، أو لم يكن باستطاعتهم 

معهم.   عليه  املتعاقد  الزمني  اإلطار  أبحاثهم مبوجب  إنهاء 

من  الثاني  النصف  في  واملطبوعات  األبحاث  إدارة  حتسني  مت 
ذلك،  ومع  الطاقم.  في  الشواغر  أحد  ملء  بسبب  العام، 
إنتاج  على  القدرة  ستنقصه  بديل  مركز  بأن  واضحا  أصبح  فقد 
بعد  حتى  االنكليزية،  باللغة  وخاصة  املكتب،  داخل  األبحاث 

الشواغر.  ملء 

احللول: تعاقدات خارجية مؤقتة مع كتاب وباحثني، واعتماد 
خطة بديل البحثية إلى حد يتالءم مع القدرة املتوفرة في املركز 
في  عليه  كان  مما  أبطئ  اإلنتاج  زمن  يكون  بأن  القبول  )أي، 

السابق(. 
في  املركز  مطبوعات  لنشر  حلول  عن  البحث  ويجب  كما 

الدول املجاورة وخاصة جريدة حق العودة.

)3( األبحاث، التعبئة، والتدخل لدى صناع القرار 
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3.2 تسهيل النشاطات اجلماهيرية 
وحمالت املجتمع املدني 

الفعاليات التي نفذت 

أ( تسهيل حملة إحياء الذكرى الستني للنكبة 

العليا  الوطنية  اللجنة  في  مؤسس  عضو  وهو  بديل،  مركز  ساهم 
والفني  التقني  الدعم  تقدمي  في  للنكبة،  الستني  الذكرى  إلحياء 
فقد  ذلك،  إلى  باإلضافة  العام.  مدار  على  نفذت  التي  للفعاليات 
إلى  االتصاالت  بديل دعما محدودا خصوصا في مجال  وفر مركز 
امليداني  التنسيق  مجال  في  تعمل  التي  الوطنية  والفعاليات  الهيئات 
مركز  واحتاد  الثقافي،  يافا  )مركز  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في 
الشباب االجتماعية(. كما قدم مركز بديل دعما ماليا محدودا إلى 

املبادرات املجتمعية الواردة أدناه: 

حملة إحياء الذكرى الستني للنكبة 

مركز أطفال الدوحة الثقافي: "مهرجان حق العودة الدولي الفني" 
االصطناعية  األقمار  بث  على  املهرجان  شمل  أيار،   31-29
فلسطينيني  لفنانني  وأغاني  لقصائد  كونفرنس  الفيديو  بطريقة 
عمان(.  من  شقير،  سميح  الفنان  )ومنهم،  مشاهير  وعرب 
 5000 نحو  بحضور  حلم،  بيت  جامعة  مدرج  على  تنظيمه  مت 

شخص، وخاصة من الشباب. 

 16 للنكبة،  الستني  بالذكرى  التوعية  يوم  الثقافي،  صوريف  منتدى 
أيار، مبا يشمل ورشات عمل ومعرض صور. 

جمعية الثقافة والفن، دير البلح/ غزة، رسم جداريات، 29 أيار، 
300 مشارك، من الشباب والشيب. 

مركز حنضلة لألطفال، مخيم العزة/ بيت حلم، بالتعاون مع الهيئات 
الوطنية وتلفزيون الرعاة، مهرجان فني  وثقافي لألطفال مبناسبة 

افتتاح العام الدراسي اجلديد، 5-17 آب. 

عبر  تنتقل  روايات  اجللزون،  مخيم  االجتماعية،  التنمية  جمعية 
األجيال، 29 تشرين أول، 100 مشارك من األطفال. 

الهيئات  بني  االجتماعات  تشبيك  بالطة:  مخيم  الثقافي،  يافا  مركز 
طوباس،  )نابلس،  الغربية،  الضفة  شمال  في  الشريكة  احمللية 

جنني، طولكرم وقلقيلية(. 

اللجنة الشعبية في عزبة الطبيب: نقاش عام، "حقوق الالجئني في 
ظل االنقسام السياسي"، 30 كانون أول، 100 مشارك. 

الناشئة مع  تنمية وتدريب  برنامج  الثقافي، مخيم بالطة:  يافا  مركز 
كانون  متدربا،  الغربية، 40  الضفة  البرنامج في شمال  خريجي 

أول -2008 حتى نهاية حزيران 2009. 

التعاقد مع مدرب لفترة  الفارعة:  مركز الشباب االجتماعي، مخيم 
ستة أشهر لتدريب 25 شابا، 15 كانون أول -2008 حتى 15 

حزيران 2009. 

مخيمات صيفية ملؤسسات وفعاليات محلية )7( 

الثقافي لالجئني، مخيم طولكرم،  العودة- مركز حيفا  نادي أطفال 
1-7 متوز، مخيم صيفي لنحو 120 طفال )منهم 90 طفلة(، في 

مدرسة تابعة لوكالة الغوث الدولية-األونروا. 

صيفي  مخيم  العروب،  مخيم  الفلسطيني،  التقدمي  الشباب  احتاد 
في  البنات(  من  )نصفهم  طفال   120 لنحو  حزيران(   25-10(

مدرسة وكالة الغوث للبنني. 

جلنة شؤون الالجئني في محافظة سلفيت، قرية رفات: مخيم صيفي 
)30 متوز15- آب( لنحو 100 طفال )نصفهم من البنات(، في 

مدرسة وكالة الغوث للبنات. 

 28-18( صيفي  مخيم  سلفيت:  محافظة  في  الالجئني  شؤون  جلنة 
متوز( في "البيت األبيض" لنحو 100 طفل. 

اجلمعية اخليرية الوطنية، مخيم الدهيشة، مخيم صيفي )1-31 متوز( 
في مدرسة وكالة الغوث للبنني حلوالي 100 طفل. 
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اللجنة احمللية لتأهيل املعاقني، مخيم الدهيشة: مخيم صيفي )16-
31 متوز( لنحو 150 طفال، )مبا يشمل 70 طفلة(. 

مركز أنصار، الوجلة: مخيم صيفي )14-29 حزيران( لـ 55 طفال، 
)مبا يشمل 25 طفلة(. 

مساعدة طارئة ملؤسسات محلية 

جمعية تواصل، مخيم النصيرات، غزة: شراء 25 حقيبة مدرسية مبا 
تشمل الدفاتر والقرطاسية، وألبسة للناشئة املشاركني في برنامج 
املشاركة  الناشئة  )كتعويض عن عدم متكنهم من  تنمية وتدريب 

في املخيم الصيفي للعام 2008 في بيت جاال(. 

جمعية تواصل، مخيم النصيرات، غزة: دعم مالي لـ 30 عائلة من 
في  الناشئة  وتدريب  تنمية  برنامج  في  املشاركني  الناشئة  عوائل 

مركز بديل )إعادة تخصيص املنحة ملسابقة مهرجان النكبة(. 

بناء  إعادة  في  مساهمة  الفارعة:  مخيم  الكشفية،  القادسية  جمعية 
اجلمعية، كانون أول 2008. 

ب( تسهيل نشاطات حملة املقاطعة 

ساهم مركز بديل في تأسيس اللجنة الوطنية ملقاطعة إسرائيل وسحب 
في  عضو  أنه  كما  عليها،  العقوبات  وفرض  منها  االستثمارات 
سكرتاريتها. ويدعم طاقم مركز بديل تقنيا ولوجستيا، موقع حملة 
 ،www.bdsmovement.net:االنترنت شبكة  على  املقاطعة 
صياغة  في  بديل  مركز  ساهم  كما  العاملي.  املوقع  فريق  من  كجزء 

وتوزيع وثائق وبيانات اللجنة، وفي عملية التشبيك والتوعية. 

التحديات: املشاكل واحللول 

حملته  وما  غزة،  قطاع  في  وخاصة  املتردي،  اإلنساني  للوضع  كان 
للمواطنني،  الشخصي  األمن  انعدام  من  السياسية  األمنية  الظروف 
كبير األثر في إعاقة فعاليات ونشاطات واسعة النطاق ضمن حمالت 
املجتمع املدني الفلسطيني في األراضي الفلسطينية احملتلة. وال ميلك 

مركز بديل حال منظورا. 
 

نضالية  أداة  بأنها  العامة  لدى  كبيرة  بثقة  املقاطعة  حملة  حتظى  ال 
نشاطات  ظلت  فقد  وعليه  ملموس،  تغيير  إحداث  على  قادرة 
احلملة محدودة، أما نشاطات حق العودة فلها طابع روتيني أصبح 

مألوفا. 

احلل: أنظر إلى )1( أعاله، وخاصة نقطة 4. 

فيها  مبا  الغربية،  املدني  املجتمع  مؤسسات  من  العديد  أن  رغم 
الفلسطينية  األرض  في  برامج  لها  كبيرة  حكومية  غير  منظمات 
الفلسطيني  املدني  املجتمع  حمالت  وتدعم  بل  تتفهم،  احملتلة، 
املقاطعة(،  وحملة  للنكبة،  الستني  الذكرى  إحياء  حملة  )ومنها 
صامتة  بقيت  أو  املتوازنة"  "البيانات  إصدار  في  استمرت  أنها  إال 
واملنع  الدولي  القضاء  مسؤولية  اإلسرائيلية،  احلرب  جرائم  حيال 
والسياسية  االقتصادية  املخاطر  بفعل  العودة،  حق  ممارسة  من 

ملنظماتهم. 

من  مستمر  وضغط  وحتشيد  ومحدد  متواصل  شرح  احلل: 
على  واحلث  الفلسطيني،  املدني  املجتمع  مؤسسات  قبل 
صنع القرار اجلماعي والنشاطات اجلماعية على يد مؤسسات 

املجتمع املدني الغربي، من أجل التقليل من املخاطر. 
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3.3 فعاليات توعوية عامة وإعالمية 
خاصة 

3.1 الفعاليات التي نفذت 

أ( مشاريع إعالمية خاصة 

الترويج اإلعالمي جلائزة العودة للعام 2008، مبا يشمل إعالنات   -
التاريخية،  فلسطني  في  اإلعالم  وسائل  في  أشهر  ثالثة  ملدة 
والترويج بني مجتمع اإلعالميني )كإجراء املقابالت(،  وإنتاج بث 
فضائي مباشر من مهرجان جائزة العودة في رام الله )بديل، وكالة 

معا االخبارية، والتلفزيون الفلسطيني، 3 أيار(. 
 12 وبث  إنتاج   :60 النكبة  حول  املفتوح  التلفزيوني  االستوديو   -
وروابط  الله،  رام  في  العودة  مخيم  من  ومباشر  حي  بث  ساعة 
ملقابلة الشركاء في سبعة استوديوهات في كل من غزة، القدس، 
الناصرة، بيروت، دمشق، عمان والقاهرة، مع التركيز اإلعالمي 
على االنطالقة الرسمية لفعاليات الذكرى الستني للنكبة، ومسيرة 
العودة للمهجرين داخل أراضي فلسطني 1948 )بديل، وكالة معا 

اإلخبارية، بالتعاون مع التلفزيون الفلسطيني، 8 أيار(. 
راديو "فلسطني حرة": 18 ساعة بث حول "النكبة، 60 عاما   -
مسجلة  مقابالت  بث  تخلله   عاملي  إذاعي  بث  االقتالع"،  من 
وتقارير  الداخل،  في  فلسطينيني  ومهجرين  الجئني  مع  مسبقا 
 IMEMC )موقع  الله  رام  في  املركزية  املسيرة  من  مباشرة 
بالتعاون مع مركز بديل، و 11 إذاعة محلية في كندا، الواليات 

املتحدة، واململكة املتحدة(. 

ب( املقابالت 

في العام 2008، قدم طاقم مركز بديل 40 مقابلة على األقل، غالبيتها 
احمللية  واإلذاعات  الفلسطينية،  والتلفزيونات  لإلذاعات   )30(
ايرلندا،  )إسبانيا(،  كتالونيا  كندا،  في  البديلة  اإلعالم  ووكاالت 
عشرة  تقدمي  مت  كما  املتحدة.  والواليات  أفريقيا،  جنوب  ايطاليا، 
املتحدة،  الواليات  في  رئيسية  إعالم  لوسائل  األقل  على  مقابالت 
وبلجيكا، خالل جوالت محاضرات ملركز بديل وزوخروت، والى 
من  وثائقيا  فيلما  فيها  مبا  وثائقية  أفالم  منتجي  إلى  أو   ،BBC إذاعة 

إنتاج قناة اجلزيرة اإلخبارية. 

ج( جوالت احملاضرات في الواليات املتحدة، 
بلجيكا واسبانيا 

جولة محاضرات مركز بديل ومؤسسة زوخروت بعنوان: "لنعرف   -
املاضي، ولنتخيل املستقبل: فلسطينيون وإسرائيليون يتحدثون عن 
العام 1948 وحق العودة"، بتنظيم من منظمة خدمات األصدقاء 
بني  احملاضرات  جولة  نظمت   .)AFSC( )كويكرز(  األمريكيني 

رئيس الوزراء د. سالم فياض، يؤكد للشعب الفلسطيني متسك حكومته 
معه  جرت  مقابلة  في   »194 القرار  وفق  الالجئني  لقضية  عادل  »حل  بـ 
ضمن االستوديو التلفزيوني املفتوح حول النكبة 60، مخيم العودة، رام 

الله، أيار 2008 . املصدر: وكالة وفا(



تقرير مركز بديل السنوي 2008
50

23 آذار و8 نيسان، بنحو أكثر من 30 محاضرة واجتماع، وخاصة 
فيالديفيا،  فيها  مبا  رئيسية  أمريكية  يهودي، في مدن  أمام جمهور 

بوسطن، شيكاغو، سياتل ونيو يورك. 
الستني  الذكرى  حول  وزوخروت  بديل  مركز  محاضرات  جولة   -
للنكبة في بلجيكا، بتنظيم من منظمة أوكسفام للتضامن، وبرنامج 
البلجيكي حول فلسطني، ما بني 10-18 نيسان، وانعقاد  العمل 
21 محاضرة واجتماع مع جمهور املهتمني، وطالب اجلامعات، 
االحتادات  في  وأعضاء  احلكومية،  غير  املنظمات  في  ونشطاء 

النقابية، وأعضاء برملان. 
جولة محاضرات للجنة الوطنية العليا ملقاطعة إسرائيل لتدعيم حملة   -
املقاطعة وإطالق مبادرة بلباو في اسبانيا، وشملت برشلونة ومايوركا، 
بتنظيم من جتمع منظمات Acsur، Nova ومنظمات غير حكومية 
جولة  شملت  ثاني.  تشرين   30-25 بني  ما  كتالونيا،  في  أخرى 
احملاضرات في إسبانيا على محاضرات واجتماعات مع االحتادات 

وأعضاء البرملان والطلبة ونشطاء في املنظمات غير احلكومية. 

التحديات، املشاكل واحللول 

مجال  في  التامة  فرصته  استغالل  عن  بعيدا  بديل  مركز  يزال  ال 
واألجنبية  العربية  اإلعالم  وسائل  خصوصا  اإلعالمي،  الوصول 
التي  احملاضرات  جوالت  من  العبر  استخالص  مت  لقد  الرئيسية. 
جوالت  عدد  )كزيادة  املختلفة  الدول  في  بها  بديل  مركز  شارك 
مختلفة  بلغات  احلملة  وأدوات  املطبوعات  وإنتاج  احملاضرات، 
منهجية  إضافية  جهود  أن  كما  لها(،  أفضل  توزيع  نظام  وتخطيط 

مركز بديل في وسائل اإلعالم
 

جهود  أن  كما  فلسطني،  نكبة  في  كبير  بشكل  اإلعالم  وسائل  تهتم 
التوعية التي بذلها مركز بديل وشركائه قد أحدثت تناميا ملحوظا في 
وسائل  يشمل  مبا   ،2008 العام  في  ورسالته  املركز  نشاطات  تغطية 
إعالم عربية وغربية رئيسية. وعليه، فقد مت إدراج مركز بديل بصورة 
جيدة في سلسلة البرامج واألفالم الوثائقية التي أعدتها قناة اجلزيرة 
ARD االملانية، وبعض الصحف  )باللغة العربية(، ووكالة التلفزيون 
البلجيكية )مثل "دي مورغن" De Morgen( ووسائل إعالم أمريكية 
التي غطت جوالت احملاضرات ملركز بديل ومؤسسة زوخروت وقابلت 
احملاضرين. في نفس الوقت، تبقى وسائل اإلعالم احمللية الفلسطينية، 
 )Aljazeera.net( العربية(  )باللغة  االلكتروني  اجلزيرة  وموقع 
 UN )مثل  للنشطاء  وأخرى  مختصة  ومهنية  الكترونية  ومواقع 
 ،Electronic Intifada االلكترونية  واالنتفاضة   ،Relief Web
املنبر  يبقون  النشطاء(  ومدونات  حكومية،  غير  ملنظمات  ومواقع 

األساسي والرئيسي ملعلومات مركز بديل.

والى  القضية  هذه  في  اإلعالم  لوسائل  أكبر  انخراط  إلى  ستؤدي 
استغالل الفرص اإلعالمية في فلسطني. 

طاقمه،  توظيف  إمتام  في  بديل  مركز  جنح  لقد  احلل: 
أدوات  حتضير  مجال  في  متطوعني  خبرات  من  واستفاد 
املركز  موارد  اعتمادا على  األجنبية، وذلك  باللغات  احلملة 
البشرية. إلى جانب ذلك، فقد مت حتضير خطة إستراتيجية 

جديدة للجانب اإلعالمي.
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3.4 اإلسنــاد القانـــوني 

الفعاليات التي نفذت 

أ( وكاالت األمم املتحدة واملجتمع الدولي في 
األرض احملتلة 

 )DWG( مجموعة العمل حول التهجير القسري

استجابة لنشاطات اإلسناد واملرافعة القانونيتني، استجابت املنظمات 
احملتلة  الفلسطينية  األرض  في  اإلنسان  حقوق  ومنظمات  اإلنسانية 
الفلسطيني،  الشعب  أبناء  بحق  املستمر  القسري  التهجير  إلى ظاهرة 
القسري  التهجير  العمل حول  لقد تأسست مجموعة  بها.  واعترفت 
في آذار 2008 بهدف تطوير حماية تعاونية فعالة وقائمة على احلقوق 
الداخلي.  التشريد  التوجيهية بشأن  املتحدة  إلى مبادئ األمم  استنادا 
آذار  )بني  مؤقت  بشكل  هذه  العمل  مجموعة  بديل  مركز  ترأس  لقد 
وحزيران(، حتى تسنى ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
)OCHA( من ترأس اللجنة. وتتألف مجموعة العمل حول التهجير 
أهلية محلية ودولية ووكاالت  أكثر من خمسني منظمة  الداخلي من 
تابعة لألمم املتحدة مبا تشمل، مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان 
 ،)UNRWA( الالجئني  وتشغيل  غوث  وكالة   ،)OHCHR(
األمم  وصندوق   ،)UNICEF( للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة 
الدولية  اللجنة  شاركت  كما   .UNIFEM(( املرأة  لتنمية  املتحدة 
مراقب.  بصفة  اللجنة  اجتماعات  في   )ICRC( األحمر  للصليب 
التهجير  حول  العمل  ملجموعة  مؤقت  وكرئيس  كعضو  موقعه  ومن 

الداخلي، ساهم بديل في اآلتي: 

صياغة خطة العمل للرد الطارئ، البحث واملساعدة واإلسناد   -
القانونيني، بغية تنفيذها في العام 2009. 

تبليغ وكاالت األمم املتحدة واملانحني وصناع القرار، مبا يشمل   -
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA( من 
لدى  االجتماعية  الشؤون  احلماية، ووزارة  اجتماعات  خالل 
الالجئني  الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل  الوطنية  السلطة 
يوم  )"مجموعة  األوروبيني  واملانحني   ،)UNRWA(
الدبلوماسي  السلك  إلى  باإلضافة  حزيران(،   13 اجلمعة"، 

)22 تشرين أول(. 

مساهمات مكتوبة حول ظاهرة التهجير القسري ملجلة مكتب   -
 .Humanitarian Monitor ،الشؤون اإلنسانية

حول  العمل  مجموعة  في  اجلديدة  للخطط  التحضيرات  توقفت  لقد 
التهجير القسري في نهاية العام 2008، بعد انشغال أعضاء املجموعة 

مرة أخرى في نشاطات اإلغاثة الطارئة لقطاع غزة. 

األمم  سجل  حول  الفلسطينية  الوطنية  للجنة  التقنية  الدعم  مجموعة 
املتحدة لألضرار 

إدارة  رئيس  بديل  مركز  التقى  التقنية،  العمل  مجموعة  في  كعضو 
على  وأطلعه  نيسان(   12( فيينا  في  لألضرار  املتحدة  األمم  سجل 
الالجئني لب  القسري وارتباطها بقضية  بالتهجير  املتعلقة  آثار اجلدار 
الصراع في املنطقة. قامت جلنة سجل األمم املتحدة لألضرار بتوثيق 
حالتني كتجربة أولية في العام 2008، ولكنها لم تتحرك منذ حينه. 

له  اليوم من تسجيل أي ضرر حصل  يتمكن أي فلسطيني حتى  ولم 
االستشاري  الرأي  رغم  اإلسرائيلي،  العنصري  اجلدار  بناء  جراء 
الصادر عن محكمة العدل الدولية وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

الصادر في العام 2004. 

ب( مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون 
)UNHCR( الالجئني

ملفوضية  االستشاري  األهلية  املنظمات  مؤمتر  في  بديل  مركز  شارك 
شؤون الالجئني )25-28 حزيران، جنيف(، واستطاع أن يشمل في 
البيان املشترك املعد من قبل املنظمات األهلية والذي تقدمه إلى اللجنة 
التنفيذية ملفوضية شؤون الالجئني، التأكيد على وضمان تطبيق حق 
الدائمة  احللول  في  املمتلكات  واستعادة  األصلية  الديار  إلى  العودة  
لالجئني الفلسطينيني. كما مت اخلوض في عدد من االستشارات حول 
استراتيجيات احلماية لالجئني الفلسطينيني في العراق ومنه وخصوصا 
مع قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مفوضية شؤون الالجئني 
)MENA( باإلضافة إلى عدد من املنظمات غير احلكومية الدولية. 
حلماية  الالجئني  شؤون  مفوضية  مساعدة  في  بديل  مركز  ساهم  لقد 
من  منعوا  والذين  العراق  من  النازحني  الفلسطينيني  الالجئني  بعض 

عبور احلدود. 
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ج( مجلس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 

قدم مركز بديل تقارير ومذكرات مكتوبة وشفوية إلى جميع دورات 
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة على مدار العام 2008. 
مبعاجلة  املتحدة  األمم  في  األعضاء  الدول  بديل  مركز  طالب  لقد 
سياسات إسرائيل التي تتعلق في ترحيل الفلسطينيني ومواجهة طبيعة 
ووجوب  واألبارتهايد،  االحاللي  االستعمار  على  القائم  نظامها 
العودة لالجئني واملهجرين،  فيها حق  مبا  الفلسطينيني  ضمان حقوق 

وفرض العقوبات على إسرائيل حتى تنصاع للقانون الدولي.  

وخالل املراجعة الدورية العاملية )UPR( إلسرائيل في مجلس حقوق 
بشكل  بديل  مركز  ساهم  أول،  كانون   8-4 بني  جنيف  في  اإلنسان 
بارز في صياغة التقرير املشترك املرفوع من قبل منظمات غير حكومية 
والتهجير  العنصري  التمييز  على  املبنية  إسرائيل  سياسات  تعنون 
ملقاومة  الشعبية  احلملة  بديل،  )مركز  للفلسطينيني  املستمر  القسري 
جمعية  اإلنسان،  حلقوق  العربية  املؤسسة  العنصري،  الفصل  جدار 
للسكن  الدولي  التحالف  هابيتات-  املهجرين،  حقوق  عن  الدفاع 
واملوئل، وشبكة حقوق األرض، زوخروت واجتاه-احتاد اجلمعيات 

العربية(. 

في  إلسرائيل  العاملية  الدورية  املراجعة  خالل  بديل  مركز  عرض  لقد 
جنيف تقرير املنظمات املذكورة أعاله بشكل مشترك مع مركز عدالة، 
حيث عمال على التحشيد من داخل أروقة األمم املتحدة وخارجها. 
ورغم أن نحو 50 دولة قدمت إلسرائيل طلبات لتوضيح سياساتها، 
إال أن دورة كانون أول 2008 لم تسفر عن نتائج ملموسة في احملصلة 
الرئيسي  اإلجراء  العاملية،  الدورية  املراجعة  عجزت  لقد  النهائية. 
ملراجعة التزام الدول بقانون حقوق اإلنسان الدولي، عن الكشف عن 
قبل  والتي عقدت  اإلنسان،  اإلسرائيلية حلقوق  املنهجية  االنتهاكات 
أسبوعني فقط بدء العدوان اإلسرائيلي العسكري على قطاع غزة. إن 
على مجلس حقوق اإلنسان أخذ العبرة مما حدث في املراجعة الدورية 

العاملية إلسرائيل والتي ستنعقد في آذار 2009. 

جهود مكثفة ملوضوع الذكرى الستني للنكبة وحق  كرس مركز بديل 
األمم  مؤمتر  خالل  ديارهم  إلى  العودة  في  الفلسطينيني  الالجئني 
الذي  اإلنسان"،  حلقوق  العاملي  اإلعالن  على  عاما  "ستون  املتحدة 
انعقد في باريس برعاية منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

)UNESCO( بني الثالث واخلامس من أيلول من العام 2008. 

خالل  واالجتماعات  االستشارات  في  أيضا  بديل  مركز  شارك  كما 
مؤمتر األمم املتحدة ملراجعة مقررات ديربان )نيسان 2009(. لم حتظ 
احلقوق  على  قائمة  لغة  صياغة  ضرورة  حول  بديل  مركز  مطالبات 

ملنتدى املنظمات غير احلكومية لألمم املتحدة بالكثير من النجاح. 

د( اجلمعية العامة 

في مذكرة مكتوبة ومرفوعة إلى جلنة األمم املتحدة اخلاصة بالتحقيق 
الفلسطيني  للشعب  اإلنسان  حقوق  متس  التي  إسرائيل  ممارسات  في 
وعرب آخرون في األراضي احملتلة في 30 حزيران، ركز فيها مركز 
بديل على نظام دولة إسرائيل املؤسس على التمييز العنصري والتهجير 
على  وشدد  احملتلة،  الفلسطينية  األراضي  في  للفلسطينيني  القسري 
ضرورة اتخاذ اإلجراءات الفعلية لوقف هذه الظواهر، ومنها دراسة 
دبلوماسية عليها من  إسرائيل، وفرض عقوبات  نظام  لطبيعة  معمقة 

قبل الدول األعضاء في األمم املتحدة. 

باإلضافة إلى ذلك، فقد شارك أعضاء في شبكة مركز بديل لإلسناد 
برعاية  املتحدة  األمم  مؤمترات  في  خبراء  كمحاضرين  القانوني 
القابلة  غير  الفلسطيني  الشعب  حقوق  لتطبيق  املتحدة  األمم  جلنة 

للتصرف: 
التربية  )منظمة  الفلسطينيني  الالجئني  حول  دولي  مؤمتر   -
والعلوم والثقافة )UNESCO(، باريس، 29-30 نيسان( 
مؤمتر حول ستني عاما من اللجوء الفلسطيني )املقر الرئيسي   -

لألمم املتحدة، نيو يورك، 20 حزيران(

هـ( القيادة الفلسطينية واملجتمع الدبلوماسي 

رسائل ومذكرات مشتركة 
- رسالة مفتوحة إلى الرئيس محمود عباس: "حقوق الالجئني 
 78 من  موقعة  الدائم"،  احلل  ومفاوضات  الفلسطينيني 
األهلية  واملنظمات  الالجئني  وهيئات  منظمات  من  منظمة 

الفلسطينية، مبا فيها مركز بديل )25 أيلول(. 
بني  جديدة  عمل  خلطة  "ال  االوروبي  لالحتاد  مفتوحة  رسالة   -
إسرائيل-االحتاد األوروبي في نيسان 2009!" انضمت نحو 
100 منظمة أوروبية إلى نداء اللجنة الوطنية الفلسطينية ملقاطعة 
إسرائيل، وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها 
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بني  املوقع  التعاوني  االتفاق  )وتطوير(  الستمرار  املعارضة 
االحتاد األوروبي وإسرائيل، وطالب املوقعني بتعليقه )9 متوز( 

دائرة  من  كل  القانوني  لإلسناد  شبكته  وأعضاء  بديل  مركز  أطلع 
الشؤون اخلارجية الكندية، وزارة اخلارجية األمريكية، ومستشارين 
ملرشحي الرئاسة األمريكيني من أجل دعم توجه قائم على احلقوق في 

قضية الالجئني الفلسطينيني. 

كما أطلع مركز بديل أيضا ساسة ودبلوماسيني دامنركيني، وذلك من 
املنظمات  ودور  "إسرائيل  بعنوان:  احلقوق  على  قائم  مؤمتر  خالل 
مركز  نظمه  واملصاحلة"  السالم  في  احلكومية  غير  الفلسطينية 
الصادرة   ،Politiken مانديال، وبالتعاون مع جريدة "بوليتيكني" 
هيئات  لقاءات  في  شارك  كذلك،  ثان(.  تشرين   1( كوبنهاغن  في 
مع  بالتعاون  األوروبي،  واالحتاد  األوروبي،  البرملان  من  وأعضاء 
قضية  على  العاملة  احلكومية  غير  للمنظمات  األوروبية  التنسيق  جلنة 

فلسطني )ECCP( )3-4 تشرين ثاني(. 

التحديات: املشاكل واحللول 
تعمل  والتي  بديل،  كمركز  الفلسطينية،  األهلية  املنظمات  تواجه 
التنمية  وكاالت  أوساط  بني  احلقوق  على  قائم  توجه  تثبيت  على 
في  اإلنسانية  والوكاالت  واملنظمات  اإلنسان،  حقوق  ومنظمات 
ومنها  التحديات  من  العديد  تواجه  احملتلة،  الفلسطينية  األرض 
يؤدي  مما  الدولية،  والوكاالت  املنظمات  ملوظفي  دوري  تبديل 
املؤسساتية، وتفسير ضيق  للذاكرة  املعرفي، وفقدان  التراكم  فقدان 
لتفويضات املنظمة أو الوكالة، وفهم منقوص أو اهتمام محدود بأحد 
واإلسالمية،  العربية  للثقافة  وفهم  معرفة  وعدم  الصراع،  محاور 
االحتالل  سلطات  قبل  من  احلسنة  املعاملة  بتوقع  الساذج  واالعتقاد 
املناصب  على  واخلوف  الشخصية،  الشجاعة  وافتقاد  اإلسرائيلية، 

الوظيفية أو وقوع املخاطر على املنظمة أو الوكالة. 

حقوق  أجهزة  مع  العاملة  احلكومية  غير  املنظمات  تواجه  كما 
اإلنسان في املقر الرئيسي لألمم املتحدة حتديات مشابهة. باإلضافة 
والوفد  األعضاء،  للدول  السياسية  األجندات  فإن  ذلك،  إلى 
للتعامل  وجتنبهم  التحديات.  حجم  من  يزيدون  احلالي  الفلسطيني 
الذي  املباشر  للضغط  وذلك  االساسية،  ومسبباته  الصراع  جذر  مع 
أي  من  طليقة  اسرائيل  يترك  مما  عليهم،  االمريكية  االدارة  متارسه 

عقاب لها على انتهاكها املمنهج للقانون الدولي.

ال ميلك مركز بديل حلول فورية، ولكن بذل املزيد من اجلهود اإلضافية 
واملتواصلة من أجل شرح وبناء حمالت قوية للمجتمع املدني حول 

العالم سيمكنه يوما من إحداث التغيير حتى ولو كان بطيئا. 
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مت تشييد »أكبر مفتاح في العالم« ونصبه على مدخل مخيم عايدة، رمزًا لتمسك الفلسطينيني بحقهم في العودة إلى منازلهم وديارهم التي هجروا منها في العام 
1948. )الصورة:مخيم مخيم عايدة، بيت حلم، أيار 2008. املصدر: وكالة وفا(
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السادة اجلمعية العامة/بديل - املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني
بيت حلم

املقدمـة

قمنا بتدقيق البيانات املالية املرفقة لبديل - املركز الفلسـطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني، والتي تتكون من املركز 
املالي كما في 31 كانون األول 2008 وكل من بيانات النشاطات والتغير في صافي املوجودات، والتدفقات النقدية للسنة 

املنتهية بذلك التاريخ، وملخص للسياسات احملاسبية الهامة، وإيضاحات تفسيرية أخرى.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات املالية

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات املالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية. وتشمل هذه 
املسؤولية تصميم، تطبيق واإلحتفاظ برقابة داخليـة لغرض إعداد وعرض البيانات املالية بصورة عادلة خاليًة من أخطاء 
جوهرية، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ، وتشمل مسؤولية االدارة إختيار وإتباع سياسات محاسبية مناسبة 

والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف.

مسؤولية مدقق احلسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات إستناداً إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب 
تلك املعايير أن نتقيد مبتطلبات قواعد السلوك املهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا 

كانت البيانات املالية خالية من اخطاء جوهرية.
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تستند  املالية.  البيانات  في  واإلفصاحات  للمبالغ  ثبوتية  تدقيق  بيّنات  على  للحصول  باجراءات  القيام  التدقيق  يتضمن 
اإلجراءات املختارة إلى تقدير مدقق احلسابات، مبا في ذلك تقييم مخاطر االخطاء اجلوهرية في البيانات املالية، سواء كانت 
ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ. وعند القيام بتقييم تلك املخاطر، يأخذ مدقق احلسابات في اإلعتبار إجراءات الرقابة الداخلية 
للمركز واملتعلقة باإلعداد والعـرض العادل للبيانات املالية، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق املناسبة حسب الظروف، 
وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى املركز. يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة السياسات احملاسبية 

املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية املعدة من قبل االدارة، وكذلك تقييم العرض االجمالي للبيانات املالية .

نعتقد أن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق.

الــــــــرأي

في رأينـا، أن البيانـات املاليـة تظهـر بصورة عادلـة، من جميع النواحي اجلوهريـة، الوضع املالي لبديل - املركز الفلسطيني 
بذلك  املنتهية  للسنة  النقدية  وتدفقاته  املالي،  وأدائه   2008 األول  كانون   31 في  كما  والالجئني  املواطنة  حقوق  ملصادر 

التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية .
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بديل/املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني
اإليضاحات حول البيانات املالية 
للسنة املالية املنتهية في 31 كانون األول 2008

1. خلفية عامة عن املركز:

العلمي وتعزيز الشراكة  البحث  العودة وذلك من خالل  الثاني 1998، لهدف دعم وتعزيز مبادرات الالجئني املطالبة بحق  تأسس مركز بديل في كانون 
املجتمعية، واملركز مسجل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية كجمعية غير هادفة للربح مبوجب قانون املنظمات األهلية الفلسطيني. 

يعتمد املركز توّجهاً يستند إلى احلقوق فيما يتعلق بقضية الالجئني الفلسطينيني، كما ويشجع املركز فهم هذا التوجه من خالل دعم البحث في كل جوانب 
حقوق الالجئني الفلسطينيني واستعادة أمالكهم وفق القانون الدولي من خالل املناصرة وحشد التأييد، وتشجيع املجتمع الفلسطيني على املشاركة الفعالة 

في هذه احلملة.

يتم توجيه عمل املركز من خالل مجلس إدارة منتخب من قبل اجلمعية العامة للمركز، والتي تضم في عضويتها نشطاء من مجتمع الالجئني الفلسطينيني 
واملؤسسات الوطنية الفلسطينية، ويشرف على عمل املركز جلنة رقابة داخلية منتخبة أيضاً. أما الهيئة التنفيذية في املركز فهي مسؤولة على اإلشراف 

واملراقبة والتعديل على برامج املركز االعتيادية.

2. ملخص ألهم السياسات املاسبية:

أ. مت جتهيز البيانات املالية وفقا ملبدأ االستحقاق والتكلفة التاريخية ووفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية.

االصدارات احلديثة والتعديالت على املعايير الدولية للتقارير املالية:

قام مجلس معايير احملاسبة الدولية باستصدار تعديالت على معايير احملاسبة الدولية باالضافة الى تبني معايير تقارير مالية حديثة والتي اصبحت 
املالية: االفصاحات( والذي حل محل معيار  املالية رقم 7 )االدوات  للتقارير  الدولي  املعيار  اعتبارا من 1 يناير 2007، هذا ويتضمن  املفعول  سارية 
املفعول  العرض واالفصاح() ساري  املالية-  )االدوات  الدولي رقم 32  املدرجة حتت معيار احملاسبة  االيضاحات  الدولي رقم 30 وبعض  احملاسبة 
للفترات املالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يناير 2007(. قام املركز بتبني اإلصدارات والتعديالت اجلديدة في بياناته املالية للسنة 2007 ولم يكن 

لهذه اإلصدارات والتعديالت أي أثر على تلك البيانات.

ب. أسس املاسبة غير التجارية:

نظمت السجالت احملاسبية للمركز، وذلك لتتالءم وقواعد احملاسبة غير التجارية وشملت البيانات املالية للمركز احلسابات التالية:
: ويشمل كافة املنح والتبرعات العامة غير املخصصة. الوفر العام	 

: وتشمل املنح والتبرعات املخصصة والقابلة للصرف استنادا لتحديدات املتبرعني. الوفور املخصصة	 

ج. منح وتبرعات:

يتم قيد اإليرادات من املنح واالعتراف بها إلى احلد املقيد كمدفوعات مبوجب االتفاقيات املوقعة.

ح. منح مستحقة القبض:

متثل مبالغ مستحقة من جهات مانحة وذلك مبا يعادل املبالغ املنفقة على املشاريع والفعاليات والتي لم يتم متويلها حتى نهاية السنة.

خ. التقديرات املاسبية:

حتتوي البيانات املالية على بعض التقديرات املعدة من قبل اإلدارة ذات العالقة باملوجودات، االلتزامات كما بتاريخ املركز املالي و أخرى تظهر ضمن 
اإليرادات، املصاريف املقيدة خالل السنة، هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات املعتمدة من قبل اإلدارة. تشمل التقديرات املستخدمة في إعداد 

البيانات املالية املخصصات املختلفة وتقدير األعمار اإلنتاجية لعناصر املوجودات الثابتة.
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د. املوجودات الثابتة:

تظهر املوجودات الثابتة بالتكلفة التاريخية و بالصافي من اإلستهالكات املتراكمة ويجري استهالكها على أساس القسط الثابت بنسب سنوية تتراوح 
ما بني 6% إلى %33.

ذ. تعويض نهاية اخلدمة:

أخر  للموظف على أساس  التعويضات مبعدل راتب شهر عن كل سنة خدمة  لهذه  بالتخصيص  املركز  املفعول، يقوم  العمل ساري  متشيا مع قانون 
راتب.

ر. صندوق التوفير:

يدير املركز خطة توفير للموظفني بحيث يساهم كل من املوظف واملؤسسة بنسبه محدده من الراتب الشهري وفق اجلدول التالي: 
مساهمة املوظف  مساهمة بديل       

 %0    %0 السنة األولى    
 %2    %4 السنة الثانية    
 %3    %6 السنة الثالثة    
 %4    %8 السنة الرابعة    

 %5  %10 السنة اخلامسة حتى نهاية اخلدمه     

و. ترجمة البيانات املالية:

يحتفظ املركز بقيود وسجالت محاسبية منظمة باليورو، أما األرصدة القائمة بالعمالت األخرى فيجري ترجمتها لليورو وذلك حسب األسس التالية:

1. املوجودات واملطلوبات القائمة فعال بالشيقل اإلسرائيلي والعمالت األجنبية األخرى، وذلك حسب سعر الصرف السائد مقابل اليورو كما في 31 
كانون األول والتي ظهرت على النحو التالي:

 31/12/2007    31/12/2008      
  0.678              0.787 دوالر أمريكي\ يورو     
  0.177              0.187 شيكل إسرائيلي\ يورو    

2.  املنح والتبرعات املقبوضة واملصروفات املدفوعة فعال بالشيقل اإلسرائيلي والعمالت األجنبية األخرى فيجري حتويلها لليورو، وذلك حسب سعر 
الصرف السائد بتاريخ كل معاملة،

3. يجرى قيد فروقات العملة الناجتة عن عملية الترجمة في حساب فروقات العملة الظاهر في  بيان النشاطات.

3. نقد في الصندوق ولدى البنوك:

 2007    2008         
يورو  يورو            
 427    563 نقد في الصندوق        

 1،205    2،524 ودائع لدى البنوك بالشيقل اإلسرائيلي      
 10،078    187،453 ودائع لدى البنوك باليورو       

 2،714    2،585 ودائع لدى البنوك بالدوالر األمريكي      
 14،424    193،125         
 85،644    99،966 ودائع لدى البنوك مخصصة النتفاعات املوظفني     
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4. ذمم مدينة و موجودات أخرى:

 2007    2008         
يورو  يورو    املستحق على اجلهات املانحة:       

 --    1،574 نقابة احملاميني الوطنيني في الواليات املتحده      
 --    10،397 جمعية املساعدات الشعبية النرويجية      
 --    7،872    مؤسسة تعاون     

 3،790    -- وزارة الشؤون اخلارجية / سويسرا       
 3،000    -- صندوق الدعم الهولندي       
 7،142    -- منظمة أوكسفام للتضامن       
 2،255    -- التمويل الكتالوني التعاوني )سيمن(      

الوكالة الكتالونية للتطوير الدولي )سيمن(    
 3،550    5،530         

 25،759    -- دفعات مقدمة على حساب شراء شقة للمكتبة*     
 2،478    -- أخرى         

 47،974    25،373         

خالل العامني 2006 و2007، قام املركز بدفع مبلغ 25،759 يورو كدفعة مقدمة وذلك مقابل شراء مساحة إضافية ستخصص ملكتبة املركز، هذا وكان 
السعر املتفق علية مبلغ 78،750 دوالر أمريكي )ما يعادل 57،041 يورو(. كما بتاريخ 31 كانون األول 2008 سدد مركز بديل ما قيمته 39،132 يورو 

من إجمالي التكلفة بعد أن مت نقل ملكية املبنى اجلديد إلى املركز.

5.املوجودات الثابتة- بالصافي:

يتألف رصيد هذا البند مما يلي:  
 2007    2008         

يورو  يورو            
 77،967    88،645 األثاث و األجهزة املكتبية       
 95،107    152،147 األبنية         

 173،074    240،792 إجمالي التكلفة        
 )59،860(   )75،825( االستهالك املتراكم        
 113،214    164،967 صافي املوجودات الثابتة       

6. مخصص انتفاعات املوظفني:
يتألف رصيد هذا البند مما يلي:     

 2007      2008        
صندوق التوفير تعويضات نهاية اخلدمة   صندوق التوفير  تعويضات نهاية اخلدمة        

يورو  يورو    يورو   يورو         
 22،556    67،709   38،051    78،749 الرصيد في بداية السنة    
 15،495    11،040   13،986    12،350 التخصيص للسنة     

 --    --   )7،644(   )11،270( مدفوعات خالل السنة     
 38،051   ** 78،749   44،393   **79،829 الرصيد في نهاية السنة    

 116،800      124،222 املجموع         

** بلغ رصيد الوديعة البنكية املخصصة لتمويل إنتفاعات املوظفني كما في 31 كانون األول 2008 ما مقداره 99،966 يورو باملقارنة مع مجموع مخصص 
إنتفاعات املوظفني كما بذات التاريخ مببلغ 124،222 يورو.
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7. املصاريف التشغيليه:

 2008             
يورو              

 8،168 لوازم مكتبية            
 7،722 صيانة معدات مكتبية            
 5،206 اتصاالت             
 2،663 قرطاسية             
 4،414 رسوم تدقيق حسابات           
 8،287 رسوم بنكية، أرباح وخسائر تبادل عمالت          

 36،460             

8. برنامج تنمية وتدريب الناشئه:

 2008             
يورو              

 33،160 املؤسسات احملليه الشريكه           
 16،676 املخيم الصيفي املركزي           

 4،122 تنقالت وسفر وإقامة            
 2،283 أدوات تدريب            

 56،241             

9. جائزة العودة السنويه:

 2008             
يورو              

 9،494 اجلوائز             
 6،996 احلمالت االعالميه            
 4،323 حجز قاعات، ضيافه ومواصالت           
 6،500 رسوم أعضاء جلان التحكيم           

 27،313             

10. دعم املبادرة املجتمعيه لالجئني

 2008             
يورو              

 16،463 التنسيق والتشبيك            
 8،612 مبادرات مجتمعيه            

 35،605 برنامج احياء ذكرى النكبه 60 / مشروع خاص         
 16،456 أدوات وبرامج اعالميه            
 77،135             
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11. املصروفات اإلدارية والبرامج للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2007:

املصروفات بحسب نوع النشاط هي كما يلي:
 2007            

يورو             
 التطوير اإلداري   

 16،708 مجلس اإلدارة واجلمعية العامه           
   853 التطوير اإلداري           

 44،287 رواتب إدارية           
 61،848            

 وحدة حملة الدفاع عن حقوق الالجئني   
 48،230 برنامج تنمية وتدريب الناشئه          

 1،613 املجموعه الدراسيه           
 16،845 املساندة والتشبيك مع املجتمع احمللي         
 16،318 اللقاء التنسيقي السادس لالئتالف الفلسطيني حلق العودة       

 8،118 جائزة العودة           
 15،357 دعم املبادرات املجتمعية لالجئني          
 23،431 ورشات عمل، جلسات نقاش، ومؤمترات وادوات احلمله       
 11،781 سفريات وتنسيق دولي           
 30،863 رواتب وتعاقدات           
 15،543 مصاريف تشغيليه           

 188،099            
 برنامج االعالم واملعلومات   

 22،204 تصميم وطباعة املواد اإلعالمية          
 5،909 مستشارون خارجيون          

 21،364 التوزيع والعالقات العامة          
 12،563 البرامج االعالميه           
 21،913 رواتب وتعاقدات           

 7،119 مصاريف تشغيليه           
 91،072            

 وحدة األبحاث واملعلومات واالسناد القانوني   
 14،477 تصميم وطباعة االبحاث          

 8،349 ترجمة، حترير، وبحث خارجي          
 14،401 اللقاء السنوي لشبكة بديل للدعم القانوني           
 11،944 اإلسناد البحثي القانوني، مصاريف استشارية        
 10،984 سفريات وتنسيق دولي          

 8،234 التوثيق واألرشفة           
 24،048 رواتب وتعاقدات           

 7،000 مصاريف تشغيليه           
 99،437            

 440،456 املجمــــــوع            
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12. أرقام املقارنة:

مت إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة لتتناسب مع عرض أرقام البيانات املالية للسنة احلالية.

13. األدوات املالية و سياسة إدارة املخاطر:

القيمة العادلة للموجودات و املطلوبات املالية:
املالية  البنوك بينما تتمثل املطلوبات  املالية بالنقد في الصندوق ولدى  املالية وتتمثل املوجودات  املالية من املوجودات واملطلوبات  تتكون األدوات 
قيمتها  عن  جوهري  بشكل  تختلف  ال  املالية  واملطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  إن  املوظفني.  إنتفاعات  ومخصص  املستحقة  باملصاريف 

الدفترية.

مخاطر التشغيل:
يقوم املركز بتمويل املصاريف البرامجية واإلدارية واملوجودات الثابتة من خالل املنح والتبرعات التي يحصل عليها. تعتقد إدارة املركز أن مستوى 
التمويل لسنة 2009 سوف يكون بنفس املستوى للسنوات السابقة وأنه بإمكانها تغطية كافة نفقاتها من التبرعات، كما وتعتقد اإلدارة إن الظروف 

السياسية واالقتصادية التي تسود املنطقة سوف ال تؤثر جوهريا على انشتطها.

مخاطر االئتمان:
ترتبط مخاطر االئتمان بشكل أساسي بالسيولة النقدية وتقوم اجلمعية بإيداع أموالها النقدية في بنوك ذات جدارة ائتمانية عالية. 

مخاطر أسعار الفائدة:
مخاطر أسعار الفائدة تنشأ عن احتمالية التغير في أسعار الفائدة في السوق والتي قد تؤثر على عوائد املركز من األرصدة التي حتمل فوائد. تقوم 

إدارة املركز مبراقبة التذبذب في أسعار الفائدة ولكل عملة على حدة من اجل زيادة املنافع املتأتية من ربط الودائع.

مخاطر العمالت األجنبية:
مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تغير قيمة األدوات املالية نتيجة التغير في أسعار العمالت األجنبية. يعتبر اليورو عملة األساس للمركز ويقوم 

املركز بالتحوط لنفقاته و التزاماته لكل عملة على حدة.
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15. املنـــح والتبرعات للسنة املالية املنتهية في 31 كانون األول 2007:

تتألف املنح والتبرعات مصنفة حسب مصدر التمويل مما يلي:

أ. منح تشغيلية:
 2007            

يورو             
 7،362  الكنيسة املشيخية املتحدة         

 45،102  جمعية املساعدات الشعبية النرويجية        
 7،483  اللجنة املركزية جلمعية املانونيت         

 10،000  برودريخ ديلني          
 --  منظمة أوكسفام للتضامن / مشروع الطوارىء      
 --  منظمة أوكسفام للتضامن / دراسة اجلدار       
 --  منظمة أوكسفام للتضامن / امللتقى االجتماعي العاملي      

 76،784  منظمة أوكسفام للتضامن         
 6،644  برنامج مساعدات الكنيسة السويسرية        
 3،982  برنامج مساعدات الكنيسة السويسرية / مشروع خاص     

 38،926  برنامج مساعدات الكنيسة الدمناركية        
 50،000  وكالة التنمية التابعة للكنيسة الكاثوليكية اإليرلندية / تروكير      
 30،000  صندوق الدعم الهولندي        

 --  وزارة الشؤون اخلارجية / سويسرا       
 --  الكنيسه الهولنديه الدوليه للتعاون من أجل التنميه /امللتقى االجتماعي العاملي /منظمة إيكو   

 80،000  الكنيسة الهولندية الدولية للتعاون من أجل التنمية / منظمة إيكو      
 --  اللجنة املركزية جلمعية املانونيت – وكالة التنمية الدولية الكندية/سيدا )2006-2005(   
 --  اللجنة املركزية جلمعية املانونيت – وكالة التنمية الدولية الكندية/سيدا )2007-2006(   
 --  املجلس النرويجي لالجئني /دراسة اجلدار       

 72،960  )مؤسسات( تعزيز حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد       
 28،000  وزارة التربية والتعليم اإلسبانية )عبر سيمن(      

 2،255  التمويل الكتالوني التعاوني )عبر سيمن(       
 3،550  الوكالة الكتالونية للتطوير الدولي )عبر سيمن(      

 463،048  مجموع املنح التشغيلية        

ب. إيرادات متفرقة

 --  بدل تذاكر سفر          
 3،266  إيرادات أخرى )خدمات، مطبوعات(       
 3،266            
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 ملحق رقم 1:

عضوية مركز بديل في ائتالفات املجتمع الفلسطيني في العام 2008

اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة 

التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية؛ االئتالف  القوى الوطنية واإلسالمية؛ اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة؛ دائرة شؤون الالجئني 
الفلسطيني العاملي حلق العودة؛ جتمع أهالي القرى واملدن الفلسطينية املهجرة؛ احتاد مراكز الشباب االجتماعية في مخيمات الالجئني- فلسطني؛ 
احلملة الشعبية ملقاومة جدار الفصل العنصري؛ احتاد مراكز النشاط النسوي في مخيمات الضفة الغربية؛ شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية؛ 
هيئة التوجيه السياسي والوطني؛  جلان حق العودة، في احملافظات؛ اجتاه- احتاد اجلمعيات العربية؛ االحتاد العام للمرأة، االئتالف األهلي من 
أجل القدس؛ املؤسسة العربية حلقوق اإلنسان؛ احتاد احملامني الفلسطينيني؛ جمعية الدفاع عن حقوق املهجرين في إسرائيل؛  مؤسسة الرؤية 

الفلسطينية- القدس؛ املكتب التنفيذي لالجئني – رام الله ... الخ.  

اللجنة الوطنية الفلسطينية ملقاطعة إسرائيل، وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها 

القوى الوطنية واإلسالمية في فلسطني، االحتاد العام لنقابات عمال فلسطني؛ االئتالف الفلسطيني العاملي حلق العودة؛ االحتاد العام لنقابات 
الفلسطينية؛  للمرأة  العام  االحتاد  الفلسطينيني؛  املزارعني  احتاد  املستقلة؛  النقابات  إحتاد  الفلسطينية؛  األهلية  املنظمات  شبكة  فلسطني؛  عمال 
احلملة الشعبية ملقاومة جدار الفصل العنصري؛ احلملة الفلسطينية للمقاطعة األكادميية والثقافية إلسرائيل؛ اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى 
النكبة؛ االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيني في القدس؛ االئتالف من أجل القدس؛ الراصد االقتصادي الفلسطيني؛ مبادرة الدفاع 
عن فلسطني وهضبة اجلوالن السورية احملتلتني؛ اجتاه- احتاد اجلمعيات العربية؛ االحتاد العام لعمال فلسطني؛ االحتاد العام للجمعيات اخليرية 

الفلسطينية.
 

االئتالف الفلسطيني العاملي حلق العودة 

مجموعة عائدون – لبنان؛ مجموعة عائدون سوريا؛ جمعية الدفاع عن حقوق املهجرين، الناصرة؛ جلنة العودة – تشيلي؛ حتالف العودة إلى 
فلسطني- أمريكا الشمالية؛ بديل/املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني-بيت حلم؛ جلنة الدفاع عن حقوق الالجئني، ومركز يافا 
الثقافي-نابلس؛ جتمع اهالي القرى واملدن الفلسطينية املهجرة – رام الله؛ هيئة تنسيق املنظمات غير احلكومية العاملة في التجمعات الفلسطينية 
في لبنان؛ الكونفدرالية األوروبية حلق العودة- أوروبا؛ املكتب التنفيذي لالجئني – رام الله؛ اللجان الشعبية، قطاع غزة؛ احتاد مراكز الشباب 

االجتماعية، مخيمات الالجئني في فلسطني؛ واحتاد مراكز النشاط النسوي في مخيمات الضفة الغربية. 
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 ملحق رقم 2:

قائمة بإصدارات وأدوات مركز بديل للعام 2008
© جميع احلقوق محفوظة ملركز بديل

دوريــــــــات

جريدة "حق العودة": جريدة تصدر باللغة العربية مرة كل شهرين 
الرقم الدولي املعياري: 9782-1814

السنة السادسة، أعداد: 26، 28-27، 30-29. 

مجلة "املجدل"، فصلية تصدر باللغة االنكليزية 
الرقم الدولي املعياري:  7277-1726

السنة العاشرة، أعداد: 36-37 )عدد خاص بالذكرى الستني للنكبة(، 38 )عدد خاص باملقاطعة( 39-40 )النكبة املستمرة(. 

مطبوعات ومنشورات للجمهور العريض

العدد اخلاص من مجلة "هذا األسبوع في فلسطني" )باللغة االنكليزية( 
مت إنتاجه بشكل مشترك بني مركز بديل واملجلة اعتمادا على ملف مركز بديل أملعلوماتي حول النكبة املستمرة، مبا يشمل قائمة بنحو 80 

فعالية إلحياء الذكرى الستني للنكبة في فلسطني واخلارج. 

"60 عاما من النكبة، 60 مصطلحا في النكبة" )باللغة العربية( 
املطبوعة  انتاج  مت  مهني.  وبإشراف  والشتات،  التاريخية  فلسطني  من  واملهجرين  الالجئني  من  ناشئة  مبشاركة  النكبة  حول  فلسطيني  دليل 
كعمل مشترك بني مركز بديل، وجمعية ابن خلدون/اجلمعية العربية للبحث والتطوير، ومجموعة عائدون- لبنان وسوريا. )أيار 2008، 

84 صفحة(. 

حق العودة في كاريكاتير ناجي العلي )باللغة العربية(
ورقة بحثية بقلم: مليحة مسلماني، املشاركة الفائزة باملرتبة األولى في جائزة العودة لألوراق البحثية للعام 2008، الرقم الدولي املعياري: 

1-10-339-9950-978 )تشرين ثان 2008، 40 صفحة(. 

أوراق في التاريخ الشفوي- قرى فلسطينية مهجرة )باللغة العربية(  
املشاركات الفائزة في جائزة العودة للتاريخ الشفوي للعام 2007. 

احلرم سيدنا علي بقلم: رشا أبو زيتون   -
أسدود بقلم رشاد املدني   -

الكفرين بقلم مليحة طعمه   -
الرقم الدولي املعياري: 8-11-339-9950-978 )كانون أول 2008، 98 صفحة(. 

تقارير بديل الصحفية: 79 )44 باللغة االنكليزية، 35 باللغة العربية(. 

www.badil.org :)موقع مركز بديل على شبكة االنترنت )باللغتني العربية واالنكليزية
وبتخصيص صفحات خاصة:  

حملة الذكرى الستني للنكبة    -
جائزة العودة للعام 2008   -

وثائق مختارة باللغة االسبانية، االيطالية، الفرنسية، والعبرية   -
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أدوات احلملة

امللف أملعلوماتي: النكبة 60 )باللغة االنكليزية(: 
املستمرة.  النكبة  اخلاص من مجلة "املجدل" حول  العدد  إلى  باإلضافة  أسئلة وأجوبة، خرائط، قرص مدمج،  بروشورات،  ويشمل: 

)نيسان 2008(. 
 

بروشور لطالب املدارس: "60 عاما من نكبة فلسطني" )باللغة العربية(: من إعداد مركز بديل )كتابة وتصميم فني(، طبع على نفقة اللجنة 
الوطنية العليا. 

بوستر الذكرى الستني للنكبة )باللغتني العربية واالنكليزية(. 

باليز الذكرى الستني للنكبة )باللغتني العربية واالنكليزية(..

أفالم على أقراص مدمجة:
األفالم اجلديدة 

- مقتطفات من مهرجان جائزة العودة للعام 2008 )باللغة العربية(، 
- واألفالم القصيرة األربعة الفائزة في جائزة العودة للعام 2008 )باللغة العربية( 

- أبناء عيلبون 
- لعبة يافا، 

- في تفاصيل القصة 
- الجئ في وطني 

اعادة إنتاج
- األفالم القصيرة األربعة الفائزة في جائزة العودة للعام 2007 )باللغة العربية( 

- "يوم الك، يوم عليك- الالجئون الفلسطينيون من القدس 1948" )مركز بديل 1998، باللغتني االنكليزية والعربية(. 
- "جتربة العودة- الالجئون الفلسطينيون يدرسون قضية البوسنة والهرسك" )مركز بديل 2002، باللغة العربية(. 

- "ملح التراب" )مركز بديل، 2007، باللغة العربية(. 

بروشورات وأدوات أخرى

- بروشور إعالن انطالق جائزة العودة للعام 2009 )باللغة العربية، تشرين أول 2008( 

- تقومي مركز بديل السنوي املصور للعام 2009 حول النكبة املستمرة )باللغتني العربية واالنكليزية، تشرين ثاني 2008(.  

تــوثـيــــــق

- تقرير مركز بديل السنوي )اإلداري واملالي(  للعام 2007 )144 صفحة، باللغتني العربية واالنكليزية( 

- تقرير اللقاء التنسيقي الثامن لالئتالف الفلسطيني حلق العودة، أوبساال، السويد، 1-4 تشرين ثاني 2007 )باللغتني العربية 
واالنكليزية، تشرين أول 2008، 78 صفحة(. 
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 رقم 3:

مشاركة بديل في املؤمترات الدولية للعام 2008

القدس، 22-23 آذار: "الالجئون الفلسطينيون في العراق: الواقع، واحللول"، مؤمتر دولي نظمته جامعة القدس، وموله الوكالة الكندية 
 .)IDRC( للتنمية الدولية

رام الله، 31 آذار – 2 نيسان: مؤمتر املكتبات الفلسطينية، نظمته جمعية املكتبيني الفلسطينيني، ومركز رام الله حلقوق اإلنسان.  

حول  الدولي  املتحدة  األمم  "مؤمتر  باريس.  نيسان،   30-UNESCO(، 29( والثقافة  والعلوم  للتربية  املتحدة  األمم  منظمة  الرئيسي،  املقر 
الالجئني الفلسطينيني"، برعاية جلنة األمم املتحدة ملمارسة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. 

حيفا، 21-22 حزيران: مؤمتر حول حق العودة والدولة الدميقراطية العلمانية في فلسطني، نظمته مجموعة حل الدولة الواحدة.  

تل أبيب، 22-24 حزيران: مؤمتر "نحو عودة الالجئني، املمارسات، االستراتيجيات والرؤى" نظمته مؤسسة زوخروت. 

أكسفورد، 30 حزيران – 1 متوز: "دورة دراسية حول النظرية النقدية للتهجير الداخلي"، نظمته جامعة أكسفورد، مركز دراسات الالجئني. 

املتحدة ملمارسة حقوق  برعاية جلنة األمم  الفلسطيني"  اللجوء  نيويورك، 20 حزيران. مؤمتر "ستون عاما على  املتحدة،  الرئيسي لألمم  املقر 
الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. 

املتحدة "ستون عاما على إصدار اإلعالن  أيلول. مؤمتر األمم   5-UNESCO(، 3( والثقافة العلوم  للتربية،  املتحدة  باريس، منظمة األمم 
العاملي حلقوق اإلنسان". 

مدريد، 11-14 أيلول: املنتدى العاملي الرابع للتهجير القسري، بتركيز خاص على قضية الالجئني الفلسطينيني. 

ماينوث، إيرلندا، 15-18 أيلول: جلسات استشارية شركاء منظمة "تروكير" حول برنامج فلسطني

بروكسل، 11-14 أيلول: دورة دراسية قانونية: "آليات عملية الرصد، نحو إعادة تدعيم دور القانون الدولي في أوروبا"، تنظيم مؤسسة 
"دياكونيا" السويدية، واحلق الفلسطينية.  

 ،Mewando بلباو، 29-31 تشرين أول: منتدى املجتمع املدني في بلباو من أجل العدالة في فلسطني، وإطالق مبادرة بلباو. من تنظيم منظمة
اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية، واجتاه-احتاد اجلمعيات العربية. 

كوبنهاغن، 1 تشرين ثان: مؤمتر " إسرائيل ودور املنظمات األهلية الفلسطينية في السالم واملصاحلة" من تنظيم مركز مانديال بالتعاون مع جريدة 
)Politiken( "بوليتيكني"

اجلليل وبيت حلم، 12-19 تشرين ثان: مؤمتر منظمة سبيل السنوي، "النكبة: الذاكرة، الواقع وما بعد". 
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