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مقدم ــة
عام آخر ميضي وال يزال الوضع العام في فلسطني ،على حاله كما كان ،صعبا ومتدهورا .فحكومات الدول الكبرى التي دعمت
العدوان اإلسرائيلي ضد املدنيني الفلسطينيني في قطاع غزة خالل شتاء  2009 -2008وعرقلت ،في تلك الفترة ،صدور قرار مجلس
األمن الداعي لوقف ذلك العدوان ،عادت في العام  2009لتتحالف مع احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة ،والتي لم يتردد أعضاؤها في
اإلفصاح علنا عن سياساتهم االستعمارية-االحاللية ،والعنصرية ،وخطط الترحيل وغيرها من أدوات ووسائل إدامة الهيمنة على
الشعب الفلسطيني.
من جهة أخرى ،فإن اآلمال التي بنيت مطلع العام باالستناد إلى وعود إدارة اوباما بتحقيق السالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني قد
ذهبت بدورها أدراج الرياح .كما أن معظم احلكومات األوروبية ومؤسسات االحتاد األوروبي قد تنكرت لوعودها بتقدمي الدعم
الالزم ملؤسسات األمم املتحدة التي بادرت للتحقيق بنزاهة وشفافية في جرائم احلرب التي ارتكبها االحتالل اإلسرائيلي ضد املدنيني
الفلسطينيني في قطاع غزة أواخر العام  2008ومطلع العام ( 2009تقرير غولدستون) .وال زالت إسرائيل تتصرف بوصفها دولة فوق
القانون ،ومتضي في احتاللها لألرض الفلسطينية ،ومصادرة ممتلكات وأراضي الشعب الفلسطيني دون رقيب أو حسيب.
ضمن هذا السياق ،ومع تواصل انتهاك القانون الدولي وانتهاك حقوق الفلسطينيني جتاهل العالم لصوت واحتجاجات الفلسطينيني،
مضى مركز بديل في تنفيذ برنامجه الذي حمل عنوان“ :نحو وضع احلقوق موضع التنفيذ” .فبرنامج عمل بديل ()2010 -2008
يهدف إلى استنهاض طاقات مؤسسات املجتمع املدني الفلسطيني للقيام بالتحركات الالزمة من اجل تعزيز مبدأ املساءلة واحملاسبة وخلق
إرادة سياسية في أوساط صناع القرار من اجل احترام حقوق اإلنسان الفلسطيني عموما ،وحقوق الالجئني واملهجرين الفلسطينيني
بشكل خاص.
الصفحات التالية من هذا التقرير (التقرير السنوي  ،)2009تلقي الضوء على ابرز النتائج التي مت حتقيقها ،واألنشطة املنفذة خالل العام
الثاني من البرنامج آنف الذكر .ورغم أن مجلس اإلدارة وحده الذي يتحمل املسؤولية أمام اجلمعية العامة عما ورد في هذا التقرير؛ إال
انه يشار هنا إلى أن كافة هيئات بديل قد ساهمت في إعداده.
يتضمن القسم األول من التقرير استعراض ًا مفص ً
ال للتطورات التي شهدها املركز على مدار العام .كما أننا نعتز بتحقيق تقدم ملحوظ
في عملية التنمية والتطوير اإلداري للمركز ،وإن كان هذا التقدم يسير ببطء نوع ًا ما .فمع وضوح املرجعيات اإلدارية ،ودور اجلهاز
التنفيذي ،ومع استقطاب كفاءات لبعض الوظائف الشاغرة في املركز ،جنح بديل في حتقيق نوع من االستقرار على املستوى املؤسسي.
كما سيتطرق هذا اجلزء من التقرير إلى بعض القضايا االدارية واملالية اخلاصة باملركز ،والى العالقة مع اجلهات املانحة.
في القسم الثاني من التقرير ،يتناول التقرير أهم النتائج التي حققها املركز مع نهاية العام  ،2009ويقدم حتليال للتقدم احملرز في سبيل
حتقيق الهدف االستراتيجي املعلن لبديل .كما يتطرق إلى الدور الذي لعبته املؤسسة في تعزيز مفهوم العمل على حماية احلقوق في أوساط
مؤسسات املجتمع املدني الفلسطيني ،األمر الذي برز في عدد من احلاالت في حتفيز اإلرادة السياسية باجتاه املطالبة مبحاسبة إسرائيل على
عدوانها كما ينص على ذلك القانون الدولي ،واملطالبة بحماية حقوق الفلسطينيني ،مبا في ذلك حقوق الالجئني واملهجرين.
في القسم الثالث واألخير من التقرير ،سيتم استعراض ما مت اجنازه من خطة مركز بديل التنفيذية للعام  2009عبر املشاريع املختلفة:
برنامج بناء القدرات ،برنامج التعبئة والدعم وبناء التحالفات ،البحث واحلشد والتدخل .كما ويناقش هذا القسم التحديات والعراقيل
التي يواجهها بديل واحللول املقترحة و/أو املطبقة لتجاوزها.
يسعدنا تلقي مالحظاتكم على تقريرنا هذا الغناء عملنا ونوجه حتياتنا احلارة لكل الداعمني واملساندين ملركز بديل أينما تواجدوا.
عن مركز بديل

						
				
إنغريد جرادات غاسنر
					
مديرة مركز بديل

عفيف غطاشة
رئيس مجلس االدارة

كانون الثاني 2010
7

في الوقت الذي تغيب فيه احلماية واملسائلة ،تواصل إسرائيل انتهاكاتها الفاضحة حلقوق
الفلسطينيني .غزة 10 ،آذار (.2009املصدر)Grassroots International :
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القسم األول

الملف المـؤسساتي

9

التنظيم اإلداري وهيكلية املؤسسة
اجلمعية العامة :هي املالك القانوني ملركز بديل ،وأعلى هيئة
لصنع ال��ق��رار فيه .تقر النظام الداخلي ملركز بديل ،وخططه
الثالثية ،كما تصادق على خططه وبرامجه وتقاريره السنوية،
وتنتخب مجلس إدارته وجلنة الرقابة الداخلية .تتألف اجلمعية
العامة ملركز بديل حاليا من  40عضوا من الناشطني ،معظمهم
ينشط في هيئات وفعاليات الالجئني واملؤسسات الوطنية في
فلسطني ،وتلتئم سنويا بشكل دوري .عقد االجتماع األخير
للجمعية العامة بتاريخ 2009/4/30
جلنة الرقابة :تنتخب من قبل اجلمعية العامة مرة كل سنتني،
وت��رف��ع التقارير إليها .ت��راق��ب جلنة ال��رق��اب��ة (امل��ؤل��ف��ة م��ن ثالثة
أعضاء) وتقيم أداء عمل مركز بديل مبوجب القانون الفلسطيني
ساري املفعول ومبوجب النظام الداخلي للمركز ولوائحه .مت
انتخاب جلنة الرقابة احلالية في  12حزيران .2008
مجلس اإلدارةُ :ينتخب من قبل اجلمعية العامة لفترة سنتني
ويجتمع شهريا .يتألف مجلس إدارة مركز بديل م��ن تسعة
أع��ض��اء ،ويقود عمل املؤسسة بتفويض من اجلمعية العامة،
ويطّ لع ويصادق على اخلطط والتقارير املرفوعة إليه من قبل مدير
املؤسسة ،ويساهم في تسهيل تطبيق البرامج .مت انتخاب مجلس
اإلدارة احلالي في  12حزيران  ،2008حيث انتظمت اجتماعاته
أحد عشر اجتماعا.
الشهرية ،وعقد في العام َ 2009
الهيئة التنفيذية :تعتبر الهيئة التنفيذية هي هيئة اإلدارة اليومية
اجلماعية ملركز بديل ،ويترأسها مدير املؤسسة ،وتتألف باإلضافة
إليه من منسقي الوحدات واملنسق املالي .تشرف وتعمل على
تطبيق برامج مركز بديل ،وعلى جتنيد وتخصيص املوارد الالزمة
لتنفيذ البرامج التي يصادق عليها مجلس اإلدارة .ترفع الهيئة
التنفيذية تقاريرها إلى مجلس اإلدارة من خالل مدير املؤسسة.

الوحــدات واملــوارد البشريــة
يتولى تطبيق برامج مركز بديل طاقم عمل مهني يعمل من خالل
وحدتني :وح��دة احلملة ووح��دة امل��ص��ادر .كما يتم االستعانة
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ب��خ��ب��راء متعاقدين وم��ت��ط��وع�ين م��ن أع��ض��اء شبكة م��رك��ز بديل
لإلسناد القانوني .وتعمل امل��دي��رة واملنسقة املالية على إدارة
املوازنة ومراقبة وضبط احلركات املالية للمؤسسة.

مأسسة العمل :التنمية اإلدارية
للعام 2009
التطورات الرئيسة
 lحتقيق تقدم بطيء ولكن بثبات في مجال تطوير املوارد
البشرية لبديل يستطيع من خالله املوظفون ذوي اخلبرة
االضطالع بعناصر البرنامج اإلستراتيجية ،جنبا إلى جنب
مع احلكم الرشيد ،والفعالية واالستدامة املؤسسية.
 lمت حتسني اإلجراءات احلاكمة/الضابطة للعمل واإلدارة
مما أدى إلى وضوح احلدود ما بني صالحيات ومسؤوليات
الهيئات وأفراد الطاقم ،وإلى تعزيز روح العمل اجلماعــي
)عمل الفريق(في مجالي التقييم والتخطيط.
التطورات على صعيد املوارد البشرية:
•أصبحت السياسة اجلديدة الحتساب عالوة الراتب السنوية
على أساس األقدمية سارية املفعول منذ األول من كانون
الثاني عام .2009
•حتقيق جن��اح جزئي في مجال جتنيد املوظفني اجل��دد :فقد
مت القيام بعملية التوظيف للشاغرين ،وهما "السكرتاريا
التنفيذية" والتي تستهدف تخفيف جزء من أعباء العمل
اإلداري الواقع على كاهل املديرة ،وعن منسقي الوحدات
واملنسقة املالية ،ومن أجل حتسني السيطرة املالية الداخلية
وال��ف��ص��ل ف��ي ال��واج��ب��ات .ك��م��ا مت ش��غ��ل وظ��ي��ف��ة "منظم
حمالت" والذي يضطلع مبهمات صياغة وتنفيذ مشاريع
في/مع املجتمع احمللي ،وإنتاج معلومات وأدوات للعمل
الدعوي .وقد مت توظيف املوظف األخير بنجاح ،بينما
ظلت اجلهود مللء وظيفة السكرتاريا التنفيذية غير ناجحة
على م��دار ال��ع��ام .وق��د مت التوصل التفاقية على أس��اس
التجربة مع مرشح/ـة جديدة والتي ستبدأ العمل مع حلول
كانون الثاني .2010

الوحدات واملوارد البشرية ()2009
املديرة
منسق الوحدة املالية
السكرتير التنفيذي
االستقبال

إنغريد جرادات  -جاسنر
جنوى درويش
عالء خليفة ( -)2009/5 -2009/1عصام عواد (حزيران -متوز)2009/
هيثم زهران

وحـ ــدة احلمل ــة
منسق الوحدة
ميسر االتصال والتواصل
ميسر احلمالت
ميسر تنفيذي
املتعاقد معهم :األشخاص و/أو الهيئات
اإلعالم واإلعالنات
منسقو األنشطة امليدانية:
 شمال الضفة الغربية وسط الضفة الغربية -قطاع غزة

محمد جرادات
حازم جمجوم
باسم صبيح (منذ )2009/3
حسن فرج
وكالة معا اإلخبارية
مركز يافا الثقافي ()2009/12 -1
احتاد مراكز الشباب االجتماعية ()2009/12 -1
احتاد مراكز الشباب االجتماعية ()2009/12 -1

مستشارون ومحكمون ()31
جائزة أدب األطفال :عيسى قراقع ،سلمان ناطور ،زكريا محمد ،ريناد قبج ،محمود شقير،
 أعضاء جلان التحكيم في جائزة العودة:مجدي الشوملي؛ جائزة أفضل بوستر للنكبة :يوسف كتلو ،سليمان منصور ،أمية جحا،
مقبولة نصار ،شريف واكد ،محمد عليان ،عمر عساف ،جائزة األوراق البحثية :د .أسعد
غامن ،د .نورما مصرية ،أ.د .عزيز حيدر ،د .مصلح كناعنة ،أ .شوقي العيسة؛ جائزة الصورة
الفوتغرافية للناشئة :إبراهيم ملحم ،لؤي صبابا ،عمار عواد ،عاطف صفدي ،روال احللواني،
عالء بدارنة ،جائزة القصة الصحفية املكتوبة :عبد الناصر النجار ،قاسم خطيب ،شيرين أبو
عاقلة ،ناصر اللحام ،جنيب فراج ،وخليل شاهني.
 املؤسسات احمللية الشريكة  -برنامج تنمية مركز ثقافة الطفل الفلسطيني (مخيم الفوار)؛ مركز الجئ (مخيم عايدة)؛ مركز أطفال الدوحةالثقافي (الدوحة ،بيت حلم)؛ مركز يافا الثقافي (مخيم بالطة)؛ مركز الشباب االجتماعي
وتدريب الناشئة)15( ،
(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)؛ مركز الشباب االجتماعي (مخيم عقبة جبر)؛ جمعية تواصل (مخيم النصيرات)؛
جمعية الدفاع عن حقوق املهجرين (الناصرة)؛ مجموعة عائدون-سوريا (دمشق) ،جمعية
الكرمل (مخيم النصيرات) ،جماعة القيادة وتنمية املجتمع (كفر قاسم)
متطوعون
متطوعون من طاقم وكالة معا اإلخبارية
 مساعدون في اإلعالم تفعيل الشباب ،جامعة القدس (العيادة صالح حجازي ،راضي درويش ،خليل أبو خديجة ،أسامة الرشق ،نبال كمال ،لونا عريقات.القانونية حلقوق اإلنسان)
رانيا ماضي( ،جنيف)
 -منظم حمالت (أوروبا)
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وحدة املصادر
نضال العزة
رمي مزاوي
عطا الله سالم

منسق الوحدة
منسقة برنامج اإلسناد القانوني
ميسر الدعم التقني والفني

متعاقدون
تيري ر ْمبل (دليل احللول الدائمة ،عقد منذ العام )2006
 أبحاثكارين ماك اليستر( ،حتليل نظام الفصل العنصري).
إيلنا سون َدغارد( ،ورقة عمل« ،الوالية العاملية القضائية»)
ياسمني جادو (مسؤولية الشركات)
 مساعدو بحث وحتريرسالم أبو هواش (دليل ،منتدى خبراء بديل ،منذ .)2007
توفيق حداد ( ،2008/9املسوح اخلاصة باالمم املتحدة ()2009/12-3
 بحث وحتليل احصائيمصطفى اخلواجا (إحصائيات املسح الشامل )2009/2008
نهاد بقاعي (نيسان-ايار )2009
 تصميم رسومات ومونتاجرانيا ماضي( ،مستشارة ،األمم املتحدة ،جنيف ،كانون ثاني -كانون أول .)2009
 اإلسناد القانوني تصميم داخلي وتنفيذ إعادة تاهيل الطابق شركة كوالج للتصميم واالنتاج /رام الله ( 2009/12الى )2010/4الثاني /برنامج دراسات النكبة املستمرة.
عنان حمد( ،كانون ثاني -كانون أول .)2009
 تطوير املكتبة.املهندس عصام إسحاق ،بيت ساحور (كانون ثاني -كانون أول .)2009
 صيانة تكنولوجيا املعلومات.املهندس عصام إسحاق ،بيت ساحور (أيلول -2008حزيران .)2009
 إعادة تصميم وهيكلة صفحة االنترنت. نقل وتغذية الصفحة االلكترونية اجلديدة .هبة االزرق ()2009/12 -9يارا أبو غربية ،سالم أبو هواش ،رواء مصاحلة ،احمد أبو غوش
 ترجمة (بنظام القطعة).متطوعون:
 أبحاث وحترير.كي ْرتس ر ْمبل ،شركة «لوجيك انجْ يما» ،كندا ،سوزان اكرم ،ياسمني جادو
أعضاء شبكة اإلسناد القانوني ملركز بديل.
 اإلسناد القانوني.محمد الهرميي
 تفريغ وطباعة ترجمة وتغذية املوقع االلكتروني (اسباني) فانيسا فرج ،كوستانزا اراياكاترينا دوناتيني ،بيرغيت الثالير ،البرتو ارسي ،بيتريس موراليس ،أميلي لي غوف ،من
 ترجمةمنظمة ايباال (اسبانيا)
 صيانة نظام لينوكسكي ْرتس ر ْمبل ،شركة «لوجيك انجْ يما» ،كندا.
 استشارة وتخطيط  /برنامج دراسات مارسي نيومانالنكبة املستمرة.
شبكات اإلسناد والدعم في مركز بديل
تتألف من أكثر من  80خبيرا قانونيا محليا ودوليا ،وأكادمييني وباحثني وناشطني في مجال
حقوق الالجئني/اإلنسان .ينسق مركز بديل أعمال الشبكة التي جتتمع سنويا .ويقوم أعضاء
الشبكة ،بدورهم ،بتقدمي النصائح واإلرشادات املهنية ملركز بديل ،ويساهمون في كتابة
ومراجعة أبحاث مركز بديل ،واملشاركة في ورشات العمل ونشاطات املناصرة واإلسناد
القانوني املختلفة.

شبكة مركز بديل لإلسناد القانوني
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الهيئة االستشارية ملجلة «املجدل»

مؤلفة من  14باحثا ،وصحفيا ،وناشطا في مجال الدفاع عن حقوق الالجئني ،يساهمون في
حترير املجلة الصادرة عن مركز بديل باللغة االنكليزية ويكتبون فيها املقاالت ذات الصلة.

الهيئة االستشارية لصحيفة «حق العودة»

مؤلفة من  14كاتبا وناشطا فلسطينيا .تساهم الهيئة االستشارية في حترير صحيفة «حق
العودة» الصادرة عن مركز بديل باللغة العربية مرة كل شهرين ،ويكتبون فيها املقاالت
ذات الصلة.

•مت تامني موارد بشرية تطوعية أساسية جديدة لدعم تنفيذ
ال��ب��رام��ج ،وبشكل خ��اص م��ن اي��ب��اال التطوعية االسبانية
( ،)IEPALAوذل��ك للترجمة للغة االسبانية وتوزيع
مواد ومنشورات بديل.
•مت��ت زي���ادة مشاركة املوظفني ف��ي تقييم البرنامج وعملية
التخطيط وإع����داد ال��ت��ق��اري��ر :ح��ي��ث مت وض���ع إج����راءات
للمشاركة اجلماعية في إعداد التقارير النصفية والسنوية،
ومت عقد ورش��ت��ي عمل للنقاش اجل��م��اع��ي ح��ول النتائج
الرئيسة ألنشطة برنامج بديل لعام  ،2009وللتخطيط
لبرنامج .2010
•ب��ن��اء ال��ت��واف��ق اجل��م��اع��ي ح���ول األه�����داف اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة
وأول��وي��ات البرنامج املستقبلية بني الهيئات املختلفة في
امل��ؤس��س��ة :اجلمعية ال��ع��ام��ة ،ومجلس اإلدارة ،وطاقم
امل��وظ��ف�ين؛ وذل����ك م��ن خ�ل�ال ورش����ة ال��ع��م��ل ال��دراس��ي��ة
الع��ض��اء ب��دي��ل ،التي عقدت مل��دة ثالثة أي��ام ش��ارك فيها
ث�ل�اث���ة م��ت��ح��دث�ين ض���ي���وف م���ن خ�����ارج م��ؤس��س��ة ب��دي��ل؛
حيث عقدت احللقة في أريحا من  18 -16كانون أول
 2009ف��ي إط���ار م��ن��ت��دى ب��دي��ل اإلس��ت��رات��ي��ج��ي (للمزيد
من التفاصيل ،أن��ظ��ر/ي :القسم ال��ث��ال��ث .)4/وق��د مت
استخالص اخلطوط التوجيهية العامة خلطة عمل بديل
لألعوام  2013 -2011من خالل النقاشات اجلماعية
التي دارت خالل احللقة املذكورة.
التحسينات على النظم واإلجراءات اإلدارية:
•مصادقة اجلمعية العامة على النظام الداخلي اجلديد في
 30نيسان  .2009وه��ذا النظام اجلديد مع نظام العمل
وش��ؤون املوظفني اخل��اص ب���ـ"إدارة امل��وارد البشرية" لعام
 2008يحتويان على أحكام واضحة بشأن الصالحيات

واالختصاصات وتقسيم املهام ،وهيئات صناعة القرار
واملرجعيات املسؤولة في مؤسسة بديل (اجلمعية العامة،
مجلس اإلدارة) والهيئة التنفيذية (امل��دي��ر/ة ،منسق/ـة
الوحدة املالية ،ومنسقي وحدات البرنامج).
•مراجعة وتدقيق الوصف الوظيفي جلميع الوظائف لعام
 :2010وقد مت القيام بذلك للتأكد من توافقها مع املعايير
احملددة في نظام العمل اخلاص بإدارة املوارد البشرية.
•الشروع في إع��داد عدد من اللوائح اإلداري��ة :من ضمنها
دليل مفصل للنظام اإلداري  -املالي وملحق بنظام العمل
وشؤون املوظفني (إدارة املوارد البشرية).
•بدء العمل لتجنيد أعضاء جدد للجمعية العامة :قام مجلس
اإلدارة بتشكيل جلنة خاصة لهذا الغرض ،وهي تقوم حاليا
بتدقيق قائمة املرشحني الذين تنطبق عليهم شروط العضوية
في اجلمعية العامة ،وذلك بهدف تنسيبهم للجمعية العامة
في اجتماعها القادم عام .2010

التمويل والتعاون مع املانحني
التطورات الرئيسة
 lالتطور الرئيس متثل ف��ي اس��ت��ق��رار وض��ع بديل املالي
خالل عام  ،2009ولكن هناك إشكاالت جديدة ناشئة من
العمل املشترك في أوساط املجتمع املدني ،ومن سياسات
وممارسات بعض املانحني بحاجة إلى معاجلة.
خالل عام 2009؛ مت تقدمي التمويل األساسي ملؤسسة بديل
وبرنامجها من قبل كل من :الصندوق العربي حلقوق اإلنسان،
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بردرليخ ديلني ،برنامج مساعدات الكنيسة الدمنركية (،)DCA
برنامج مساعدات الكنيسة السويسرية  )EPER/HEKS(،مركز
تطوير املنظمات األهلية الفلسطينية ،الكنيسة الهولندية الدولية
للتعاون من اجل التنمية  )ICCO(،منظمة أوكسفام للتضامن-
بلجيكا ،منظمة التعاون والتنمية اإلسبانية  )AECID(،وكالة
التنمية التابعة للكنيسة الكاثوليكية االيرلندية )TROCAIR(،
الكنيسة املشيخية املتحدة ،الواليات املتحدة )UMC(.
كما مت تقدمي متويل ملشاريع إضافية من قبل الوكالة الكتالونية
للتنمية  )ACCD(،ع��ن ط��ري��ق سيمن  )Ciemen(،وم��ن
برنامج م��س��اع��دات الكنيسة السويسرية)EPER/HEKS(.
كما قدمت أوكسفام كويبيك الكندية دعما (عينيا) ملساندة طاقم
املوظفني من خالل البرنامج اخلاص باملتطوعني.
جرى إع��ادة دراس��ة موازنة مؤسسة بديل لعام  2009بناء على
املعطيات املالية للنصف االول من السنة املالية ،حيث جري
تخفيض طفيف عليها .وبناء عليه ،أوفت الهبات التي مت تلقيها
من املانحني باالحتياجات والنفقات الفعلية لبديل خالل عام
.2009
حتديات جديدة أمام التمويل واإلدارة املالية – حيث أصبحت
م��ؤس��س��ة ب��دي��ل تتجه للعمل أك��ث��ر ف��أك��ث��ر ف��ي أوس����اط شبكات
املجتمع امل��دن��ي ،ف��إن ذل��ك يتطلب جتنيد امل��زي��د م��ن التمويل
لتغطية نفقات التنسيق واألنشطة اجلماعية -املشتركة مع أطراف
املجتمع املدني .كما أن اإلدارة املالية وإعداد التقارير اصبحت
أكثر تعقيدا؛ ألنه ينبغي التشارك فيها مع مجموعة واسعة من
األطراف الفاعلة.
إن املوارد احلالية لبديل واالحتياجات التمويلية هي أوسع مما يتم
توفيره من املنظمات غير احلكومية املساندة .وذلك يتطلب إعادة
تقييم معمقة للنمو املؤسسي ،واملزيد من اجلهود لتجنيد التمويل.
كما يوجد حاجة ملشاورات بعيدة املدى بني بديل واملانحني من
أجل ضمان االستدامة املالية للمؤسسة لسنة  2010وما بعدها.
وهناك حتديات أخرى تنبع من اجتاهات في سياسات وممارسات
املانحني تتمثل في صعوبة رؤي��ة الفوائد امل��رج��وة منها .فعلى
سبيل املثال ،ينزع بعض املانحني لوضع متطلبات أكثر تعقيدا

تقرير مركز بديل السنوي 2009

14

 فوق ما هو موجود أصال -خاصة بالتقارير املالية فيما يتعلقبتغطية بعض بنود اخلطة في برنامج عمل ،كما يتجاهلون تقارير
التدقيق املالي املؤسسية .ومثل ه��ذا االجت��اه ال يساهم في بناء
مؤسسات /منظمات محلية مستدامة وشفافة ،كما ان��ه يزيد
األعباء على اإلدارة املالية للمؤسسات احمللية.

القسم الثاني

مل ّخص النتـائج الرئيسية
مالحظة حول املصطلحات املستخدمة:اصطالح النتائج املستخدم هنا قائم يجري وفق بنود فاعلية املساعدة بحسب التي متت إعالن باريس لعام2005:
املخرجات هي ما ينتج مباشرة عن تطبيق النشاطات والبرنامج؛ احلصيلة :هي النتائج املرتبطة بالهدف االستراتيجي متوسط املدى ،بينما األثر يتعلق بالتغييرات
ذات الصلة بالهدف بعيد املدى (الغاية/الغرض) والتي تتأثر بطائفة واسعة من العوامل اخلارجية التي تكون خارج السيطرة.

جانب من مسيرة «العودة» السنوية التي يقوم على تنفيذها مهجرون فلسطينيون ،قرية الكفرين املهجرة قضاء حيفا .أيار .2009
(املصدر)Activestills.org :
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 .1التقدم نحو الهدف اإلستراتيجي
تهدف خطة مركز بديل الثالثية لألعوام  ،2010-2008التي
حتمل عنوان" :نحو وضع احلقوق موضع التنفيذ" إلى املساهمة
في تقوية حمالت املجتمع املدني الفلسطيني املشتركة-اجلماعية
القائمة على منهج احلقوق كرؤية إستراتيجية ميكنها أن تدفع
باجتاه خلق اإلرادة السياسية الالزمة حملاسبة إسرائيل مبوجب
القانون الدولي وإلزامها باحترام حقوق الشعب الفلسطيني،
وخاصة حق الالجئني واملهجرين الفلسطينيني بالعودة إلى
ديارهم األصلية.
lالتقدم املنجز خالل عام  2009جتاه الهدف
اإلستراتيجي
ازدياد قوة شبكات املجتمع املدني الفلسطيني وائتالفاته
القائمة حاليا ،وبخاصة اللجنة الوطنية حلملة املقاطعة،
والتي جنحت في تفعيل عدد من األطر واالحتادات النقابية
واملنظمات القاعدية .كما أن التعاون غير املسبوق بني
منظمات ومؤسسات حقوق اإلنسان الفلسطينية قد نتج عنه
متكن هذه املنظمات من لعب دور فعال في التعبئة العامة
وحشد اجلماهير من أجل تنفيذ توصيات بعثة األمم املتحدة
لتقصي احلقائق بشأن احلرب على غزة (تقرير غولدستون؛
أنظر/ي :النص في اإلطار في نهاية هذا القسم) .انخراط
القيادة الفلسطينية ،مبا فيها السلطة الفلسطينية ومنظمة
التحرير الفلسطينية والفصائل السياسية؛ في حمالت
املجتمع املدني من أجل مساءلة إسرائيل على أساس
القانون الدولي ،وبشكل خاص في التحقيق واملالحقة
القضائية جلرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية املرتكبة من
قبل االحتالل اإلسرائيلي ،وفي حملة مقاطعة اسرائيل،
وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها .وقد
جاءت هذه املشاركة بشكل رئيسي استجابة وردا على
العدوان العسكري الوحشي اإلسرائيلي على قطاع غزة.
وفي احلادي عشر من كانون أول من عام  ،2009وهو يوم
الذكرى الواحدة والستني لصدور قرار اجلمعية العامة لألمم
املتحدة رقم 194؛ أعلن املسيحيون الفلسطينيون عن مبادرة
لوثيقة تاريخية حملت عنوان «وقفة حق – كلمة إميان ورجاء
ومحبة» (كيروس فلسطني) ،التي تدعو الكنائس املسيحية
في جميع أرجاء العالم لقول كلمة شجاعة واالنخراط في
حملة مقاطعة إسرائيل ،وسحب االستثمارات منها وفرض
العقوبات عليها حتى حتقيق العدالة والسالم.
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معضلة شمولية التحليل للنظام اإلسرائيلي (نظام األبارتهايد،
االحتالل واالستعمار االحاللي) ،ورؤية احلل السياسي القائم
على أساس احلقوق باالرتكاز على مبادئ احلرية ،وحق تقرير
املصير ،والعدالة واملساواة؛ جتري مناقشتها من قبل أعداد
متزايدة في أوساط اجلهات السياسية واالجتماعية الفلسطينية
الفاعلة .كما أن النكبة الفلسطينية ،وحق عودة الالجئني
الفلسطينيني واملهجرين داخليا تقع في صلب هذه املناقشات.
جتنيد املزيد من احللفاء وتقوية وتوحيد احللفاء املوجودين على
امتداد العالم ،وبشكل خاص مع حركة النقابات العمالية وفي
أوساط خبراء القانون .وتشتمل هذه التحالفات على شبكات
عمل ومنظمات يهودية في اخلارج وفي داخل إسرائيل ،والذين
لديهم جاهزية لدعم احلمالت املبدئية التي يقودها املجتمع املدني
الفلسطيني للمناصرة والعمل الدعاوي.
تواصل منو حمالت املجتمع املدني من حيث النطاق
واألثر :الدعاوى املرفوعة في اكثر من موقع في العالم ضد
مسؤولني عسكريني وسياسيني إسرائيليني مشتبهني بارتكاب
جرائم حرب وانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان صارت
تشكل عقبات ومعيقات لعالقات إسرائيل الدولية .وقد
أدت الضغوط الناجحة إلى موقف داعم من قبل السلطة
الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لتقرير غولدستون،
حيث مت تبني التقرير من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
كما ان حملة مقاطعة اسرائيل ،وسحب االستثمارات منها
وفرض العقوبات استطاعت ان حتول الغضب واالحتجاجات
ضد العدوان الوحشي اإلسرائيلي على غزة إلى فعل دائم
وإلى نتائج ملموسة ،متثل 1لك في مواقف بعض الدول
والشركات؛ حيث بدأ املصدرون اإلسرائيليون بالشكوى
من املشكالت التي أصبحوا يواجهونها (أنظر/ي :النص في
اإلطار أدناه).
وكرد على ذلك ،شرعت إسرائيل واملنظمات الصهيونية بحملة
دعائية ،وببذل جهود دبلوماسية ملواجهة حمالت املقاطعة
وإعاقتها ،وذلك إلسكات وقمع الصوت الفلسطيني على
جانبي "اخلط األخضر" .ومن ضمن تلك املمارسات القمعية،
ولنفس الغايات يأتي سعي الكنيست اإلسرائيلي لتشريع قوانني
جديدة ومن ضمنها قانون لتجرمي املشاركة في فعاليات إحياء
ذكرى النكبة.

حملة مقاطعة اسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ( :)BDSنتائج رئيسة خالل 2009
تسعى حملة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها إلى مساءلة ومحاسبة إسرائيل مبوجب القانون الدولي،
مبا في ذلك حق العودة لالجئني واملهجرين الفلسطينيني .متكنت حملة املقاطعة خالل عام  2009من حتويل الغضب واالحتجاجات العاملية على
اجلرائم اإلسرائيلية في غزة إلى أنشطة عملية مستدامة وإلى حتقيق نتائج ملموسة.
مت إطالق وثيقة كيروس – فلسطني («وقفة حق – كلمة إميان ورجاء ومحبة») من قبل املسيحيني الفلسطينيني ،وعلى األقل؛ مت اتخاذ 12
قرارا لصالح حملة املقاطعة على امتداد العالم ،وبشكل رئيسي من قبل االحتادات النقابية ،ومن بينها احتاد العمال األسترالي ،ومؤمتر النقابات
العمالية االسكتلندية ،واحتاد عمال اإلطفاء البريطاني ،واحتاد طلبة جامعة مانشستر ،ومنظمة أصوات يهودية مستقلة في كندا.
وقد سجلت اللجنة الوطنية الفلسطينية حلملة املقاطعة أكثر من أربعني نداء ونشاطا ،ومن بينها حظر تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية مت
اإلعالن عنه من قبل عمال املوانئ في جنوب أفريقيا ،اإلعالن عن «اليوم العاملي األول حلملة املقاطعة» مع العشرات من الفعاليات في جميع إنحاء
العالم مبناسبة يوم األرض الفلسطيني في الثالثني من آذار ،فعاليات «أسبوع األبارتهايد اإلسرائيلي» ،التي مت تنسيقها في  40مدينة في أنحاء
مختلفة من العالم ،التدخل في مؤمتر مراجعة األمم املتحدة ملقررات «مؤمتر ديربان »2001؛ وذلك من خالل عقد مؤمتر عاملي مواز وناجح
لـ»مراجعة وضع إسرائيل» ،إطالق مبادرة من خالل ناشطات إسرائيليات لنشر قاعدة بيانات عن الشركات الداعمة للنظام االستعماري القمعي
في االرض الفلسطينية احملتلة ( www.whoprofits.org)،إطالق حمالت واسعة ضد شركة»أغريسكو» في فرنسا ،وضد شركة »أهافاه»
في هولندا ،كندا ،اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية ،إضافة إلى توسيع حملة مقاطعة اسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض
العقوبات عليها في كل من باكستان ،ماليزيا ،تركيا ودول أخرى في نصف الكرة اجلنوبي.
حتققت ،على األقل 29 ،نتيجة هامة ملموسة ،جزء منها متثل في مواقف بعض الدول والشركات ،وفيما يلي بعض األمثلة على هذه االجنازات:
•ضيقت اململكة املتحدة اخلناق على استيراد منتجات املستوطنات اإلسرائيلية كما قامت بتطبيق حظر جزئي على بيع األسلحة إلسرائيل؛
•العديد من الدول ،ومن بينها بوليفيا ،إكوادور ،موريتانيا ،قطر ،تركيا وفنزويال؛ قامت بفرض صيغ مختلفة من العقوبات الدبلوماسية ضد
إسرائيل ،وذلك كرد على العدوان الوحشي اإلسرائيلي على قطاع غزة .وقامت اليونان باعتراض شحنات األسلحة األمريكية إلسرائيل،
كما علقت الهند اتفاقية عسكرية مع إسرائيل؛
•قام البرملان البرازيلي برفض اتفاقية التجارة احلرة بني إسرائيل والسوق اجلنوبية احلرة في دول امريكا الالتينية (»ميركوسور»)؛
•فتحت احلكومة الهولندية حتقيقا حول شركة »أهافاه» ،وهي شركة إسرائيلية كبرى إلنتاج مستحضرات التجميل ،وتقوم بتشغيل معامل
في االرض الفلسطينية احملتلة عام 1967؛
•قام صندوق املعاشات التقاعدية النرويجي بسحب استثماراته من شركة »ألبيت» لصناعة االنظمة االمنية ،وهي شركة إسرائيلية تقوم
بتوريد تكنولوجيا عسكرية للجيش اإلسرائيلي ،وقد جاء هذا القرار بناء على توصية جلة مراجعة أخالقيات الصندوق؛
•أعلنت شركة »فيوليا» الفرنسية عن نيتها بيع أسهمها في مشروع سكة حديد القطار اخلفيف في القدس ،وذلك بعد أن قضت محكمة
فرنسية بأن لها والية قضائية على الدعوى املرفوعة ضد الشركة ،وبعد أن قامت العديد من البلديات واملقاطعات بإلغاء عقود عمل كبيرة
مع الشركة ،ومن بينها بلدية ستوكهولم (السويد) ،غالواي (ايرلندا) وفيكتوريا (استراليا)؛
•تعرضت شركة أفريقا – إسرائيل إلى عمليات تصفية استثمارات من قبل مساهمني مهمني ،ومن بينهم بالك روك بنك ،وغيرها ،علما أن
هذه الشركة اإلسرائيلية تروج وتدعم االستعمار العدواني االحاللي اليهودي في فلسطني؛
•قامت إدارة مهرجان ادينبيرغ العاملي لألفالم بإعادة أموال تبرع بها القنصل اإلسرائيلي ،معترفة بأنها قد أخطأت بقبولها مثل هذا الدعم؛
كما نسجل بأن مهرجان نيوأورليانز ألفالم الشرق األوسط قد أصبح املؤسسة األولى في الواليات املتحدة األمريكية الذي تنضم حلملة
املقاطعة الثقافية والفنية .كما اصدر أكثر من  50من املشاهير في صناعة السينما »إعالن تورنتو» لالحتجاج على إدارة مهرجان تورنتو
العاملي لألفالم بسبب عرضه وتكرميه لفيلم »نقطة ضوء على تل أبيب»؛
•طرد كلية أريئيل اجلامعية الواقعة في مستوطنة أريئيل املقامة في الضفة الغربية احملتلة ومنعها من املشاركة في مسابقة دولية للتصاميم
املعمارية في اسبانيا.
•رفضت فرق كرة قدم برازيلية املشاركة في مباريات كروية في إسرائيل.
•السلطة الفلسطينية تنضم لنداء حملة املقاطعة جزئيا ،وذلك عبر مقاطعة منتجات املستوطنات اإلسرائيلية ،وتقوم السلطة حاليا مبراقبة
تطبيق هذه احلملة في الضفة الغربية.
وقد مت تغطية حملة املقاطعة إعالميا بشكل متزايد منذ العدوان الوحشي اإلسرائيلي على قطاع غزة .وبحسب احتاد الصناعيني في إسرائيل؛
فإن  %21من املصدرين اإلسرائيليني قد أشاروا إلى مشكالت ناجتة عن فعاليات وحمالت املقاطعة ،كما وان اإلعالم يقوم بنشر قصص جناح
بارزة للحملة .وفي األوساط السياسية العليا ،استثارت احلملة ردود فعل صادرة عن مسؤولني إسرائيليني وجماعات الضغط الصهيونية.
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 2.كيف يساهم مركز بديل في حتقيق الهدف االستراتيجي؟
الطريقة األفضل للوقوف على مساهمة بديل في حتقيق الهدف اإلستراتيجي تكون هي من خالل مراجعة النتائج الرئيسة لبرنامجه خالل
عام2009:
lنتيجة إستراتيجية) – (1نشطاء املجتمع الفلسطيني احمللي ،مبن فيهم الالجئون والشباب ،ينخرطون ،ويشاركون في تنفيذ
املنهج القائم على أساس احلقوق ،وفي الرؤية اإلستراتيجية واحلمالت.
قامت مؤسسة بديل ببناء قدرات الالجئني الفلسطينيني الشباب من خالل برنامج "تنمية وتدريب الناشئة" ،فقد تخرج  290طفال وشابا
الجئا /مهجرا من اجلنسني تتراوح أعمارهم بني  17 – 14عاما من دورة عام  ،2009 – 2008كما يوجد حاليا  285مشاركا/ـة قيد
التدريب في مؤسسات محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وفلسطني احملتلة  ،1948وسوريا .وقد بات املتدربون أكثر وعيا بحقوقهم
ومسؤولياتهم ،واكتسبوا املزيد من املهارات ،وأصبحوا جزءا ناشطا في مجتمعاتهم.
النتائج املتوقعة (املخرجات)
أكثر
املشاركون/املتدربون
وعيا بحقوقهم ومسئولياتهم،
ميتلكون مهارات تنظيمية
نشاطاتهم
في
يوظفنها
املجتمعية.

النتائج الفعلية والتقدم خالل عام 2009
t

t

t

t

*

الدورة ممتعة لكال اجلنسني :فقد تخرج  290مشاركا ومشاركة من أصل  386سجلوا في
بداية دورة عام  )129( %44 ،2009 - 2008من بينهم إناث.
تثبيت تنفيذ الدورة بشكل موحد عبر احلدود :فقد انخرط في هذا البرنامج شركاء من
منظمات قاعدية جمهورها من الشباب في كل من سوريا ،فلسطني  ،1948إضافة إلى
األرض الفلسطينية احملتلة 1967
استخدام وتطوير أدوات تدريبية جديدة مع تقدمي املزيد من التوجيه الستثارة التعليم
باملشاركة ومن أجل تلبية أفضل الحتياجات األطفال والشباب.
أصبح العديد من الشباب الذين شاركوا في برنامج بديل لتنمية وتدريب الناشئة منذ عام
 2006قيادات شبابية/مدربني ،ويشغلون مكانة ريادية في مؤسساتهم ،أو ناشطني في
أوساط الطلبة اجلامعيني ،أو املؤسسات املجتمعية في أماكن أخرى ،وبشكل خاص كجزء
من حملة املقاطعة.

*من أجل اإلطالع على معلومات مرجعية ،انظر/ي تقرير بديل السنوي لعام  .2007كما تتوفر  -حتت الطلب  -معلومات حول املؤشرات
ووسائل اإليضاح.
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قامت مؤسسة بديل ببناء قدرات للمشاركة في أوساط الطلبة الفلسطينيني واملؤسسات التعليمية من خالل مساقات تعليمية منتظمة في
القانون بعنوان" :القانون الدولي لالجئني :قضية الالجئني الفلسطينيني مبوجب القانون الدولي" .وقد مت تدريب  97طالبا جامعيا خالل
أربع فصول دراسية في سنوات  .2008 – 2007وقد عقدت محاضرات وورش عمل إضافية شارك فيها املئات من النشطاء ،وبشكل
رئيسي من الطالب .وقد الحظت اجلامعة والطالب مستوى اجلودة العالية ملساق بديل ،فقام املزيد من الطالب والناشطون واملؤسسات
التعليمية بتناول قضية الالجئني و/أو موضوع املساءلة مبوجب القانون الدولي في عملهم األكادميي ونشاطهم االجتماعي والسياسي.
النتائج املتوقعة (املخرجات)

الطالب /املتدربون يستوعبون
املفاهيم ذات الصلة ويقومون
بتطبيقها في مهنهم و/أو في
املجتمع/اجلماعات
تنظيم
بهدف حماية الفلسطينيني من
التهجير ،وخالل فترة التهجير
وما بعدها ،إضافة إلى املشاركة
في حمالت املجتمع املدني.

النتائج الفعلية والتقدم خالل عام 2009

t

t

t

t

t

مت اعتماد مساق بديل كجزء من املساقات االختيارية في كلية احلقوق  -جامعة القدس.
وبناء على طلب من كلية احلقوق والطلبة فقد صار يدرس املساق مرتني كل سنة ،بدل من
مرة واحدة كما كان متبعا من قبل .وقد شاركت عيادة القدس القانونية مع بديل في تقدمي
محاضرات وفي إشراك الطالب في العمل الدعوي واحلمالت من أجل حقوق اإلنسان.
قام  65من طلبة القانون (بينهم  18طالبة) بتنمية معرفتهم بشأن انطباق القانون الدولي
على الالجئني الفلسطينيني ،وبالتاريخ السياسي الفلسطيني (تاريخ الصراع) ،إضافة إلى
تطوير مهاراتهم في البحث األكادميي؛ وقد اجتاز الفصل بنجاح  61طالبا أي ما نسبته
( ،)%94من بينهم  17طالبة.
نشر اثنان من الطالب (في نهاية الفصل الدراسي  )2009أوراقهم البحثية في مجلة الطالب؛
وقررت إحدى الطالبات كتابة أطروحتها في أحد عناوين املساق .كما طلب املشاركون
منشورات بديل من أجل وضعها في مكتبة جامعة القدس ،كما قاموا بتوزيع جريدة بديل
«حق العودة» في احلرم اجلامعي بانتظام.
قامت اللجنة الطالبية التي مت تشكيلها عام  2008بتنظيم سلسلة من النشاطات بالتعاون مع
مركز بديل في احلرم اجلامعي ،ومن بينها معرضا للصور وحلقتني دراسيتني.
مت تعريف مئات الطالب ،موظفي اجلامعة وناشطني في الدفاع عن حقوق اإلنسان باملفاهيم
القانونية والتحليل املتعلق بالتهجير القسري واملساءلة .وقام العديد منهم بتطبيق هذه
املفاهيم ،وبشكل رئيسي خالل حملة «احلق في التعليم» ،وخالل فعاليات «أسبوع األبارتهايد
اإلسرائيلي» ،وفي سياق احلملة الشعبية من أجل تطبيق توصيات تقرير غولدستون.
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لقد قامت مؤسسة بديل بتعزيز مشاركة اجلمهور الفلسطيني في اإلنتاج الفكري والثقافي حول موضوع حق العودة من خالل مسابقة
جائزة العودة السنوية والتي تواصل تقدمها من حيث النطاق واألثر.
النتائج املتوقعة (املخرجات)

للجمهور
أكبر
مشاركة
الفلسطيني في اإلنتاج الفكري
والثقافي حول حق العودة.

النتائج الفعلية والتقدم خالل عام 2009

t

t

t

t

t

t

t

t

أعلى أرقام للزائرين ملوقع بديل على االنترنت مت تسجيلها في تشرين ثاني 2009؛ وذلك
بعدما مت اإلعالن عن بدء املسابقة السنوية جلائزة العودة لعام .2010
عدد املشاركني في املسابقة استمر في التزايد عاما بعد آخر ( 292عام 2007؛  387عام
2008؛  392عام .)2009
اجلمهور الذي يحضر املهرجان السنوي جلائزة العودة استمر في التزايد أيضا :من 800
في عام ( 2007الضفة الغربية) إلى  1,200عام  2008و 1,500في عام ( 2009الضفة
الغربية وقطاع غزة)
كان للمرأة الفلسطينية حضور قوي بني الفائزين باجلائزة ( %56عام  %33 ،2007عامي
 2008و.)2009
مت تلقي قدر أكبر من الردود االيجابية من قبل اجلماهير في فلسطني واخلارج ،ففي عام
 2009مت تلقي ردود ايجابية بشكل خاص من اجلالية الفلسطينية في أبو ظبي ،حيث يقيم
أحد الفائزين باجلائزة.
مت اعتماد البوستر الفائز من قبل اللجنة الوطنية إلحياء ذكرى النكبة لكي يكون بوستر إحياء
ذكرى النكبة  ،61كما متت طباعة وتوزيع البوسترين الفائزين باملرتبة الثانية والثالثة من
قبل دائرة شؤون الالجئني في منظمة التحرير الفلسطينية وتوزيعهما على نطاق واسع.
استثارت املسابقة نقاشا في أوساط اخلبراء حول معايير اجلودة لإلنتاج الفكري والثقافي،
وبشكل خاص ما يتصل بأدب األطفال.
تستمر جائزة العودة السنوية لتشكل فرصة إعالمية رئيسية ملؤسسة بديل( .أنظر/ي:
النتيجة اإلستراتيجية – .)3

ساهمت مؤسسة بديل في بناء التحليل والرؤية اإلستراتيجية املشتركة املستندة إلى احلقوق ،من خالل ملتقى بديل اإلستراتيجي ،وبشكل
خاص في أوساط املؤسسات ،واألطر واالحتادات ،والشبكات واالئتالفات التي تشكل في مجموعها احلركة الوطنية الفلسطينية
(أنظر/ي :امللحق رقم  .)1وقد أصبحت هذه الرسالة موحدة أكثر ،وقائمة على أساس احلقوق وواسعة االنتشار.

تقرير مركز بديل السنوي 2009
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وقد أتيحت لبديل فرصتان جديدتان خالل عام  :2009أ) عبر التعاون املكثف مع املؤسسات الفلسطينية حلقوق اإلنسان ظهرت احلاجة إلى املزيد
من النقاشات املنتظمة حول إستراتيجية مشتركة وأكثر فعالية للدفاع عن حقوق اإلنسان؛ و ب) اظهر التعاون احملرز مع جمعية "زخروت"،
احلاجة إلى املزيد من التقدم في التخطيط اإلستراتيجي باجتاه منهج عملي قائم على أساس احلقوق لعودة الالجئني الفلسطينيني.
النتائج املتوقعة (املخرجات)

مت بشكل جماعي تطوير
واعتماد وثائق إستراتيجية
جديدة خاصة باملنهج القائم
على أساس احلقوق.

النتائج الفعلية والتقدم خالل عام 2009

t

t

t

t

قامت مؤسسة بديل بإعداد وترويج نسخ مطبوعة باللغتني العربية واالجنليزية من ورقة
املوقف اإلستراتيجي للجنة الوطنية الفلسطينية حلملة املقاطعة «موحدون في مواجهة
األبارتهايد ،االستعمار االحاللي واالحتالل – الكرامة والعدالة للشعب الفلسطيني» ،جنبا
إلى جنب مع أوراق النقاش واملوجزات لشبكات املجتمع املدني والقوى السياسية.
مت اعتماد عناصر هامة في هذه الوثائق ،مثل حتليل نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي،
وحملة مقاطعة اسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ،ليس من قبل
املنظمات القاعدية واالحتادات العمالية فقط ،ولكن أيضا في برامج وبيانات القوى السياسية
ومؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.
إدراك املؤسسات الفلسطينية حلقوق اإلنسان وبديل للحاجة إلى مناقشة معمقة بهدف بناء
إستراجتية الدفاع عن حقوق اإلنسان الفلسطيني،
العمل على إعداد مسودة وثيقة بشأن التدابير العملية املطلوبة لعودة الالجئني؛ ومت ذلك من
قبل  13من الناشطني الفلسطينيني واإلسرائيليني اخلبراء في الدفاع عن حقوق الالجئني
وخصوصا حقهم في العودة الى ديارهم االصلية ،باالستناد إلى اجلولة الدراسية إلى
بلغراد وكوسوفو التي مت تنظيمها بشكل مشترك بني بديل ومنظمة ذاكرات «زخروت».

جانب من حفل توزيع جوائز العودة السنوية ،قصر رام الله الثقافي ،رام الله 2 .أيار ©( .2009مركز بديل)
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lنتيجة إستراتيجية) – (2عدد أكبر من احللفاء واملناصرين األفضل وعيا مت جتنيدهم في جميع أنحاء العالم من أجل تطبيق
إستراتيجية احلل القائم على أساس احلقوق.
يجري تطوير برنامج دراسات النكبة املستمرة ،وقد مت حتسينه فعليا من حيث النطاق ،واجلودة ،وجدوى وانتشار األدوات اإلعالمية
واملعرفية؛ أي اخلدمات املقدمة من قبل بديل.
أدى نشر معلومات مؤسسة بديل ،وعملها الدعوي وتشبيكها مع مؤسسات وأطراف أخرى؛ إلى نشوء حتالفات إستراتيجية عاملية
موحدة تعمل على محاسبة إسرائيل مبوجب القانون الدولي.
النتائج املتوقعة (املخرجات)

بديل يوفر معلومات وأدوات
دعوية وخدمات أكثر وأفضل

النتائج الفعلية والتقدم خالل عام 2009

t

t

ازدياد واتساع انتشار األدوات
واخلدمات املقدمة

عقد حتالفات جديدة وكسب
حلفاء جديد ،وتعزيز التحالفات
املوجودة

تقرير مركز بديل السنوي 2009
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يجري تنمية مكتبة املصادر العامة ،ويجري تطويرها وفقا ألفضل املعايير العاملية ،وقد
تسجل  9,668زائرا عبر الدخول إلى موقع االلكتروني للمكتبة.
مت إنتاج  33أداة جديدة و 63بيانا صحفيا (باملقارنة مع  25و 79على التوالي عام 2008؛
أنظر/ي :امللحق الثاني) ،كما مت إطالق موقع بديل اجلديد على االنترنت بعدة لغات.
مت استخدام معلومات بديل من قبل جمهور أوسع .ففي نهاية عام 2009؛ وصل عدد
املشتركني في القوائم االلكترونية لبديل إلى  3,164شخصا (مقابل  2,300عام .)2008
وقد مت الدخول ملوقع بديل االلكتروني  75,359مرة من قبل  61,995زائر منفردا (مقابل
 38,000زيارة من  32,000زائر منفرد عام  .)2008ومعظم الزائرين هم من فلسطني
االنتدابية ،الواليات املتحدة األمريكية ،بريطانيا والدول العربية.
مت استقبال أكثر من  1,400زائر في املؤسسة مع قدم لهم شروحات ومداخالت عن
الوضع والقضية ،ومتخض عن تواصل التشبيك عبر البريد االلكتروني وعبر املؤمترات،
واالجتماعات عقد اتفاقات تعاون ووضع خطط عمل ملجموعات عمل؛ األمر الذي يسهم في
تقوية وتوحيد التحالفات العاملية من أجل تطبيق حملة املقاطعة واملناصرة القانونية.

lنتيجة إستراتيجية) – (3جتاوب املسؤولني وصناع القرار إيجابا مع رسالة مؤسسة بديل اخلاصة مبنهج احلل القائم على احلقوق
وجتلي ذلك في تصريحاتهم وبياناتهم وأعمالهم
ساهمت أبحاث بديل في إظهار نتائج جديدة حول حجم ومسببات التهجير القسري للفلسطينيني ،وروجت لرؤية احلل املستند إلى
احلقوق ،فيما مت تعزيز األبحاث املتعلقة مبساءلة ومحاسبة صناع القرار ،واملكلفني بواجبات والتزامات قانونية مبوجب املسؤولية الناشئة
عن انتهاك القانون الدولي اجلنائي مبا في ذلك مبوجب القواعد/املعايير القانونية التي حتدد املسؤوليات القانونية للقطاع اخلاص .وقد مت
إجناز ثالث دراسات بحثية وورقتي عمل خالل عام  .2009وقد مت استخدام أبحاث بديل وتثمينها؛ ليس فقط من قبل نشطاء املجتمع
املدني ،بل ومن قبل املتخصصني في حقوق اإلنسان وفي األوساط األكادميية.
النتائج املتوقعة (املخرجات)

توفر املزيد من التحليل املهني،
احلقائق واملعطيات لدى
مؤسسة بديل ،مبا تدعم املنهج
املستند إلى احلقوق.

النتائج الفعلية والتقدم خالل عام 2009

t

t

t

مت إدراج نتائج أبحاث بديل حول انطباق مكونات جرمية الفصل العنصري على النظام
اإلسرائيلي املفروض على الشعب الفلسطيني من قبل جلنة خبراء خالل مؤمتر «مراجعة
وضع إسرائيل لعام  »2009مع خالصات مشاريع أبحاث اخرى جديدة غير منسوبة
ملؤسسة بديل.
أدى التحليل اإلحصائي حول نطاق التهجير القسري إلى حتسينات في أسلوب البحث وطرق
حتديث التقديرات حول أعداد الالجئني واملهجرين الفلسطينيني.
مت االستشهاد واقتباس أبحاث بديل في سبعة أبحاث أكادميية على األقل خالل عام .2009
وقام أربعة خبراء قانونيني بارزين عامليا بتزويد بديل بتعليقات مساندة ومشجعة بعد إصدار
بديل كتابه الدوري «الالجئون واملهجرون الفلسطينيون – املسح الشامل .»2009-2008

مداخلة بعنوان «مدى انطباق جرمية األبرتهايد على الدولة اإلسرائيلية في فلسطني االنتدابية» ضمن مومتر مراجعة مقررات ديربان حول إسرائيل>
جنيف ،نيسان ( .2009املصدر :مركز بديل)
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ساهمت مؤسسة بديل بتيسير عملية حشد وتنظيم حمالت املجتمع املدني ،وبشكل خاص خالل فعاليات اللجنة الوطنية العليا إلحياء
ذكرى النكبة ،وأنشطة اللجنة الوطنية الفلسطينية حلملة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ،واالئتالف
اخلاص مبؤسسات حقوق اإلنسان الذي مت تشكيله لضمان تنفيذ توصيات تقرير غولدستون .وقد تنامت هذه احلمالت واضعة املزيد من
الضغوط على اجلهات التي يقع عليها واجب حماية القانون واحترامه.
ساهمت مؤسسة بديل في زيادة توسع نطاق وأثر حمالت املجتمع املدني من خالل األنشطة اإلعالمية واجلماهيرية .وقامت بديل بقيادة
مؤمتر اللجنة الوطنية حلملة املقاطعة حول "مراجعة وضع إسرائيل" والذي شكل قاعدة لتوجيه رسالة إستراتيجية ،وقطع الطريق أمام
احملاوالت  -التي جتري في أوساط اجلماهير الغربية والتي جرت في سياق مؤمتر األمم املتحدة ملراجعة مقررات "ديربان" -الهادفة إلى
نزع شرعية االنتقادات واالحتجاجات املوجهة ضد إسرائيل.
النتائج املتوقعة (املخرجات)

اتساع حمالت املجتمع املدني من
حيث النطاق وتوظيفها بشكل
أفضل للضغط على صناع
القرار.

النتائج الفعلية والتقدم خالل عام 2009

t

t

t

t
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بعد سنوات متواصلة من الدعم املالي واللوجستي من قبل بديل؛ مت بنجاح تنفيذ فعاليات
إحياء الذكرى الواحدة والستني للنكبة بقيادة اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة
وأعضائها بدعم اقل من بديل.
النشاط اإلعالمي لبديل وفعالياتها العامة ،وبشكل خاص البيانات املشتركة حول تقرير
غولدستون ،و«مؤمتر مراجعة وضع إسرائيل» ،مت تناولها من قبل وسائل إعالم ومعلقني
رئيسيني ،ومن ضمنها قناة اجلزيرة الفضائية ،الصحافة السويسرية ،الدميقراطية اآلن
( ،)Now Democracyوصحيفة اللوموند دبلوماتيك الفرنسية (أنظر/ي :النص في
اإلطار أدناه).
أعادت القيادة الفلسطينية النظر في موقفها بشأن تقرير غولدستون واتخذت موقفا جديا
داعما( .انظر/ي النص في اإلطار في نهاية هذا القسم).
حققت حمالت املقاطعة ضد إسرائيل ،نتائج ملموسة واستجابة عدد من احللفاء ومن صناع
القرار( .أنظر/ي النقطة األولى ،في اإلطار أعاله).

مؤسسة بديل في وسائل اإلعالم
مت تناول جميع بيانات بديل الصحفية ونشاطاتها من قبل وسائل اإلعالم الفلسطينية احمللية حتديدا ،وعلى صفحات االنترنت في البلدان
واجلاليات العربية ،وقد تلقت النشاطات املتعلقة بتقرير غولدستون وجائزة العودة السنوية االهتمام األكبر .وعلى املستوى املهني ،فقد قام عدد
أكبر من وسائل اإلعالم العربية الرئيسية بإبراز معلومات بديل ،وكان أهمها في هذا املجال صحيفة الشرق األوسط ،صحيفة االحتاد (اإلمارات
العربية املتحدة) ،وصفحة أمني االليكترونية لإلعالم ،وهي واسعة االنتشار في العالم العربي.
كما برزت بديل – على األقل  -في  24موضوعا منفصال في الصحافة العاملية وفي برامج إذاعية .وتناولت معظم وسائل اإلع�لام العاملية
معلومات بديل بطريقة ما في إطار تعاملها مع “مؤمتر مراجعة وضع إسرائيل ،ومؤمتر األمم املتحدة ملراجعة مقررات ديربان ،أو خالل تناول
التطورات املتعلقة بتقرير غولدستون .ومعظم هذه العناوين مت تناولها وإبرازها بعمق في منابر إعالمية رئيسية (من بينها مقابالت ملدة ساعتني
مع راديو فالش بوينتس -الواليات املتحدة ،والقصة الصحفية التي نشرتها وكالة انتربريس العاملية (ترجمت إلى  17لغة) ،ومقاالت في
لوموند دوبلوماتيك الفرنسية ،كريستيان ساينس مونيتور ،األهرام األسبوعية ،وكالة معا اإلخبارية ،وصفحة االنترنت االسبانية االعالمية
الثورية الرئيسة .وبسبب طبيعة السمعة واالنتشار الواسع لهذه املنابر اإلعالمية ،فمن املرجح أن هذه املوضوعات البارزة ،عن بديل ودورها،
قد مت إعادة نشرها أو بثها مرات أخرى من قبل منابر إعالمية في أماكن أخرى.
مت إع��ادة نشر البيانات الصحفية لبديل في أكثر من  22صفحة (موقع) انترنت ومنابر إعالمية منفصلة ،ومن بينها ريليف ويب ،تلغراف
فلسطني ،غلوبال نت ،اندي – ميديا بلجيكا ،مجموعة ( )Think Tanikالتفكير املعمق -فلسطني ،ابروجينال نيو قروب،موندو فايس ،كاونتر
كارينت ،وغيرها .وبالطبع نشرت بيانات وملخصات بديل الصحفية كل الصحف احمللية :األيام ،والقدس ،واحلياة وغيرها.
مت على األقل نشر/إبراز  13مقالة/إصدار لبديل في أكثر من ثماني مجالت الكترونية ومنابر إعالمية .وكانت هذه املواد عبارة عن عشر مقاالت
من مجلة املجدل ومقالتني منفصلتني أعدهما موظفو بديل ،وهما“ :حقوق الالجئني الفلسطينيني :انتهى وقت الدبلوماسية – حان وقت املساءلة
وحكم القانون” ،ومت نشرها في مجلة فلسطني – إسرائيل ،املجلد 15؛ والثانية “ليس تشبيها :إسرائيل وجرمية األبارتهايد” ،ومت نشرها على
صفحات “أحالم مشتركة” .ومن الصعب اجلزم كم مت إعادة نشر هاتني املقالتني .وقد كانت مجلة املجدل التي تصدر عن بديل باللغة االجنليزية
هي النشرة األكثر بروزا في لوموند دبلوماتيك لشهر آذار .2009
مت االستشهاد باإلصدارات البحثية لبديل باللغة االجنليزية في سبعة أبحاث أكادميية على األقل ،وفي أكثر من خمسة تقارير ملنظمات غير
حكومية ،وكذلك باللغة العربية حيث مت االقتباس والنشر في عشرات املقاالت واالبحاث العلمية.
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ساهم العمل الدعوي القانوني ملؤسسة بديل في الوصول لتفهم أفضل ملنهج احلل املؤسس على احلقوق ،وإلى استجابة من قبل
جهات تقع على كاهلها مسؤوليات حماية وإنفاذ القانون ،وبشكل خاص من قبل اجلماعات واملؤسسات الدولية العاملة في املجال
احلقوقي واإلنساني في األراضي الفلسطينية احملتلة ،ومن قبل هيئات حقوق اإلنسان في األمم املتحدة .ومن جهتها ،والى حد
كبير لم تستجب احلكومات الغربية واألوساط الدبلوماسية اللتزاماتها .وفي بعض املناسبات ،فان هيئات األمم املتحدة والتي هي
مقيدة بشكل مباشر بصالحيات ضيقة ضمن نطاق القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان ،قد فشلت في اتخاذ إجراءات
حسبما تقتضيه واجباتها القانونية.
النتائج املتوقعة (املخرجات)

استجابة املكلفني بتنفيذ
االلتزامات وإنفاذ والقانون
وبشكل خاص ،املنخرطني ضمن
آليات وهيئات حقوق اإلنسان
في األمم املتحدة ،وبرامج
املساعدات اإلنسانية والتنمية،
وذلك من خالل إصدار بيانات
وتصريحات والقيام بأفعال
مستندة إلى منهج احلقوق.

النتائج الفعلية والتقدم خالل عام 2009
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في نهاية عام  ،2009صادق منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية
احملتلة على إستراتيجية حماية لألعوام  2010 – 2009والتي تتضمن  -من بني 10
مجاالت للحماية  -احلماية من التهجير القسري ،حرية احلركة واختيار مكان اإلقامة،
إضافة إلى تبني منهج فعال جلبر أضرار الضحايا واملساءلة .وقد حددت مجموعة العمل
اخلاصة باحلماية التي يقودها مكتب املفوض السامي التابع األمم املتحدة في األرض احملتلة
()PCWG؛ حددت الالجئني واملهجرين داخليا باعتبارهم من املجموعات الضعيفة والتي
يجب أن حتظى باهتمام خاص.
في شهر كانون أول  ،2009مت تشكيل فريق املساءلة حتت مظلة مجموعة العمل اخلاصة
باحلماية /األمم املتحدة؛ وذلك من أجل احلث على تطبيق التوصيات الواردة في تقرير
غولدستون.
ومع نهاية عام  ،2009مت تشكيل فريق جديد للعمل الدعوي من مجموعة العمل املتعددة
حول التهجير ،وذلك بهدف تنسيق ،وتقوية ودعم أعمال املناصرة املتعددة املتعلقة بالتهجير
القسري للفلسطينيني.
مؤسسة بديل ،وبشكل مشترك مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني؛ استطاعت
التدخل وتقدمي املساعدة لالجئني الفلسطينيني ،وبشكل خاص الالجئني الفلسطينيني الفارين
من العراق والذين مت احتجازهم على حدود العراق وهم في طريق اخلروج من ذلك البلد.
أنشأ مجلس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بعثة تقصي احلقائق حول احلرب على غزة،
واعتمد تقرير البعثة (تقرير غولدستون) وأحاله للجمعية العامة لألمم املتحدة.
أكدت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بأن مكتبها قد عزز من تواجده في
األرض الفلسطينية احملتلة ،كما عبرت عن رغبتها في زيارة األرض احملتلة.
قام مجلس حقوق اإلنسان في آذار  2009باعتماد تقرير «املراجعة العاملية الدورية لوضعإسرائيل» ،والذي مت إعداده مبشاركة  50دولة في مطلع شهر كانون أول  .2008ويحتوي
التقرير على أكثر من خمسني توصية ،ومن بينها دعوات لدولة إسرائيل لكي حتترم حق
عودة الالجئني الفلسطينيني وللتوقف عن املمارسات التي تؤثر على التركيبة السكانية
لألرض الفلسطينية احملتلة ،مثل االستيطان ،هدم البيوت وتهجير السكان الفلسطينيني،
ومع ذلك ،ال يوجد آليات ملتابعة تطبيق هذه التوصيات.
مؤمتر األمم املتحدة ملراجعة مقررات ديربان :اسهم مكتب مفوض األمم املتحدة الساميحلقوق اإلنسان -جنيف في استبعاد الشعب الفلسطيني من عملية املراجعة وإعداد الوثيقة
اخلتامية ،وفشل في توفير محفل ذي قيمة ملجتمع مدني مستقل ،كما حظر تنظيم فعاليات
جانبية من قبل منظمات غير حكومية حول أوضاع الشعب الفلسطيني ،بينما مت توفير
املجال للجانب اإلسرائيلي املستعمر.

بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق حول احلرب على غزة
في التاسع والعشرين من أيلول  ،2009قامت بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق حول احلرب على غزة بتقدمي تقريرها إلى مجلس حقوق
اإلنسان (في دورته الثانية عشرة) .وقد الحظ التقرير (الذي اشتهر باسم تقرير غولدستون – رئيس البعثة) بأن كال من القوات اإلسرائيلية
ومجموعات فلسطينية قد اقترفت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي ،ومن بينها جرائم حرب ،وجرائم محتملة ضد اإلنسانية .ودعت البعثة كال
طرفي الصراع للتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ،وإلى محاكمة مقترفي هذه االنتهاكات في اإلطار املالئم .وفي
نفس اليوم ،قامت مؤسسة بديل بتنظيم نشاط جانبي مع مؤسسات فلسطينية ومنظمات غير حكومية إسرائيلية ودولية أخرى في مقر األمم
املتحدة في جنيف ،وحمل النشاط عنوان“ :بعد صدور تقرير بعثة تقصي احلقائق حول احلرب على غزة :ماذا بعد؟” وقد طرحت خالل النشاط
وجهات نظر مختلفة حول املتابعة واآلليات املناسبة لتحقيق العدالة .إضافة لذلك ،قدمت مؤسسة بديل مذكرة مكتوبة مشتركة مع ائتالف
هابيتات الدولي /شبكة حقوق األراضي والسكن ،حتض مجلس حقوق اإلنسان على املصادقة على توصيات بعثة تقصي احلقائق.
في الدورة الثانية عشرة املذكورة أعاله؛ قرر مجلس حقوق اإلنسان إرجاء التصويت على تقرير غولدستون إلى جلسته التالية في ربيع
2010؛ وكان ذلك بناء على طلب تقدمت به منظمة التحرير الفلسطينية /السلطة الفلسطينية ،وعند هذه النقطة؛ مت تشكيل فريق خاص من
منظمات فلسطينية ،وإسرائيلية ومجموعات حقوق إنسان عاملية ،ومن ضمنها بديل ،وقامت هذه املجموعة بشن حملة دعوية وممارسة ضغوط
منسقة حتت شعار“ :العدالة املؤجلة هي حرمان من العدالة” .وقد دفعت احلملة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية إلعادة النظر في موقفها،
وعاد مجلس حقوق اإلنسان ،واستأنف نقاش التقرير في جلسة خاصة ،ومن ثم صادق عليه في  16تشرين أول .2009
ونتيجة لذلك ،مت وضع تقرير غولدستون على جدول أعمال مناقشات اجلمعية العامة لشهر تشرين ثاني  .2009وقامت مؤسسة بديل
باعتبارها جزء من هذا االئتالف اخلاص ملنظمات حقوق اإلنسان بإرسال ونشر رسالة مشتركة للمراقب الدائم لفلسطني في األمم املتحدة في
نيويورك ،وقد عبرت هذه الرسالة عن القلق حول العناصر املفقودة من مسودة مشروع القرار املدرج على جدول أعمال اجلمعية العامة للتصويت
عليه .ودعت فيها منظمة التحرير الفلسطينية للتأكيد على مشروع قرار قوي من أجل أن يتم املصادقة على جميع توصيات بعثة تقصي احلقائق.
كما قامت مؤسسة بديل بإرسال رسائل مماثلة ،وتقدمي موجزات وممارسة ضغوط من خالل مسؤولني في السلطة الفلسطينية واللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية .كما قامت بديل بجمع تواقيع على رسالة مفتوحة للحكومات األجنبية حتثها على التصويت لصالح قرار
للجمعية العامة يصادق بشكل كامل على التقرير وتوصياته ،كما مت إصدار بيانات صحفية بالتعاقب مع األنشطة املذكورة.
وفي نهاية املطاف ،اصدرت اجلمعية العامة لألمم على التقرير في قراراها رقم ( )A/Res/64/10في  5تشرين ثاني  ،2009والذي
لم يتضمن أية تدابير فعالة جلبر األضرار .وقد صوتت  18دولة ،من بينها العديد من احلكومات األوروبية ،ضد إخضاع إسرائيل للمساءلة
واحملاسبة مبوجب القانون الدولي ،وامتنعت  44دولة عن التصويت .وعلى إثر ذلك ،قام هذا االئتالف اخلاص للمنظمات غير احلكومية بإرسال
رسائل مشتركة لوزراء خارجية السويد وهولندا حتتج فيه على مواقف االحتاد األوروبي واملوقف الهولندي .كما قامت مؤسسة بديل بجمع
تواقيع على رسالة تعبر عن الشكر واالمتنان للدول األوروبية التي صوتت لصالح قرار اجلمعية العامة.
وبعد يومني على تبني اجلمعية العامة لتقرير
غولدستون ،بادرت مؤسسة بديل بعقد اجتماع
ملؤسسات ومنظمات العمل اإلنساني والدفاع عن
حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية احملتلة
مع أصحاب املصالح ذوي العالقة ،ومن بينهم
دبلوماسيني ،وذلك من أجل بحث تدابير عملية
باجتاه تنفيذ توصيات التقرير .وقد عقد هذا
االجتماع في  16كانون أول  2009في القدس،
وقامت مؤسسة بديل بتنظيم وحتضير ورقة
موجزة لهذا االجتماع حول االستبعاد املنهجي
آلليات محاسبة إسرائيل وحماية حقوق اإلنسان
الفلسطيني في منهجية عمل مؤسسات األمم
املتحدة حلقوق اإلنسان .وقد نتج عن االجتماع
تشكيل فريق املساءلة حتت مظلة مجموعة العمل
ريتشارد غولدستون في جولة تفقدية حلجم األضرار في قطاع غزة ،حزيران 2009
اخلاصة باحلماية /األمم املتحدة (.)PCWG
(©أ.ف.ب).
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 .3نحو الهدف االستراتيجي :سد الفجوات وجتاوز العقبات
ال يزال الشعب الفلسطيني مشتتا ،ويعاني من ضعف
منظمة التحرير الفلسطينية ،كهيئة قيادية جماعية للشعب
الفلسطيني في كل أماكن تواجده .وعلى الرغم من
ازدياد مشاركة اجلماهير في احلمالت من أجل محاسبة
إسرائيل ومساءلة أصحاب القرار ،ودفعهم لتحمل
املسؤولية بحسب القانون الدولي ،إال أن املجتمع املدني
الفلسطيني املنظم ال يزال يفتقر إلى الوضوح واإلجماع أو
التوافق حول التحليل والرؤية السياسية للحل .كما يفتقر
الناشطون الفلسطينيون للخبرة في التعامل مع أشكال
جديدة للعمل ،ميكنها حتفيز عودة الالجئني واملهجرين
داخليا عمليا.
هناك العديد من احللفاء في الغرب ،ومن ضمنهم
حكومات غربية ،دبلوماسيني ومنظمات غير حكومية
إنسانية وتنموية ،تفهم ،وغالبا ما تدعم احلمالت املبدئية
للمجتمع املدني الفلسطيني ،ولكنها ال زالت تصدر ما
يعرف بـ»بيانات متوازنة« أو حتافظ على صمتها ،بسبب
املخاطر السياسية واالقتصادية املتوقعة ،مبا فيها اخلطر
على املصالح واملنافع الشخصية.
بالرغم من قيام هيئات األمم املتحدة باالستجابة
للحمالت املبدئية للمجتمع املدني الفلسطيني وللعمل
الدعوي القانوني من خالل تدابير مستندة إلى احلقوق
بشكل أكبر ،إال أن هذه التدابير ال تشتمل حتى اآلن على
نتائج ملموسة من أجل حتقيق احلقوق الفلسطينية .وهناك
قرارات أخيرة اتخذت من قبل مجموعات حقوق اإلنسان
الدولية في األرض الفلسطينية احملتلة؛ تهدف إلى التركيز
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على حماية الفلسطينيني من التهجير القسري الداخلي،
وهي أيضا على سبيل املثال؛ قد فشلت على الدوام في
منع أو وقف املزيد من التهجير الداخلي للفلسطينيني ،أو
في ضمان وجود حلول دائمة لالجئني واملهجرين ،وفي
مقدمتها العودة إلى الديار وجبر األضرار.
ال زالت الدول القوية ومنظماتها مستمرة في جتاهل
األسباب اجلذرية للصراع ،كما أنها تقوض الرسالة
القائمة على أساس احلقوق .وأن مناهضة تقرير
غولدستون من قبل الواليات املتحدة ،واالحتاد األوروبي
وغالبية احلكومات األوروبية ،وكذلك زيادة التعاون بني
إسرائيل واالحتاد األوروبي ،والتكامل مع منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ،والتعاون االستخباري والعسكري
اجلاري مع إسرائيل هي كلها أمثلة حية .وطاملا أن هذه
احلكومات القوية حتمي إسرائيل من احملاسبة مبوجب
القانون الدولي ،فإنها تبقي على حصانتها وإفالتها
من العقاب ،وبذلك تقوم هذه الدول بتيسير التمييز
العنصري ،واالستعمار والقمع الواقع على الشعب
الفلسطيني كما تقوم بتقويض حكم القانون.
في السياق املذكور أعاله ،فإن أثر حمالت املجتمع املدني
غالبا ما يكون مؤقتا ،وهناك صعوبة في حتويل االجنازات
املتحققة إلى اجنازات مستدامة.
إن زيادة اعتماد مؤسسة بديل على متويل حكومي مباشر
ينطوي على مخاطر فعلية في السياق السياسي املشروح
أعاله.

القسم الثالث

تقرير التق ّدم المحــرَز لعام 2009
مخرجات البرامج واألنشطة
التح ّديات ،املشاكل ،واحللول

ضمن فعاليات إحياء ذكري النكبة ال ،61نابلس ،أيار ( .2009املصدر :األيام)
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( )1بناء القدرة على املشاركة واالنخراط محلي ًا
 .1برنامج تنمية وتدريب الناشئة
شارك  386من الفتية والفتيات الالجئني واملهجرين داخليا،
تراوحت أعمارهم بني  17 – 14عاما ،في ال��دورة التدريبية
لعام  ،2009/2008وقد تخرج  290من املشاركني (بينهم
 129فتاة) من ال���دورة في نيسان  .2009وتعاونت مؤسسة
بديل مع  13مؤسسة قاعدية خالل دورة  .2009/2008وفي
شهر نيسان من عام  ،2009شارك املتدربون وممثلو املؤسسات
القاعدية الشريكة في عملية تقييم جماعي للدورة التدريبية،
ونتج عن هذا التقييم اعتماد بعض التغييرات على الدورة ومنها
تدقيق برنامج الدورة ،وإدخال أدوات ومواد تدريبية جديدة.
وفي شهر حزيران  ،2009مت جتديد اتفاقيات التعاون مع 11
مؤسسة قاعدية وال��ت��ي ي��ج��ري تنفيذها وف��ق��ا للجدول املعدل
مبشاركة  285من الفتية ،بينهم  128فتاة.

املؤسسات القاعدية الشريكة – برنامج تنمية وتدريب
الناشئة 2010/2009
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 الطفل
الفلسطيني – مخيم شعفاط؛ جمعية «ك��ي ال ننسى» –
مخيم جنني؛ مركز الشباب االجتماعي – مخيم عقبة جبر؛
قطاع غزة :جمعية الكرمل – مخيم النصيرات؛
فلسطني  :1948جمعية جماعة لتنمية القيادة ومتكني املجتمع –
كفر قاسم؛
سوريا :املجموعة الشبابية «عائدون سوريا» – دمشق.

 1.1جدول النشاطات املنفذة
دورة  1( 2009/2008آذار  15 – 2008آذار )2009
شباط

زيارات متبادلة بني املؤسسات القاعدية الشريكة وشبيبتها في الضفة الغربية.

أيار

حفل جماهيري في  15أيار لتخريج املتدربني مت تنظيمه في مخيم عقبة جبر ،أريحا .فيما مت تنظيم فعاليات
إلحياء ذكرى النكبة من قبل كل مؤسسة شريكة في إطار جتمعاتهم احمللية.

نيسان

أيار – حزيران

اجتماع تقييم مع املؤسسات القاعدية الشريكة ( 10نيسان) وتقييم للدورة مبشاركة املتدربني ،ومن ضمن ذلك
اقتراحات للتحسني؛ وإنتاج الكتاب السنوي اخلاص بدورة  ،2009/2008مبا في ذلك تقييمات املشاركني
ومقترحاتهم؛ إضافة إلى املواد التي مت إنتاجها خالل املخيم الصيفي لعام .2008
تقييم املشروع لدورة 2009/2008

دورة  1( 2010/2009متوز  – 2009نهاية حزيران )2010

شهر متوز  2009بدء الفصل األول :دراسة فلسطني والتهجير ،خلفية تاريخية؛ مت تزويد ميسري التدريب في املؤسسات
القاعدية بخطة للتنفيذ ،كما قام موظفو بديل بزيارات جلميع املؤسسات الشريكة في الضفة الغربية من أجل
تقدمي الدعم ومراقبة تنفيذ خطة الدورة للثالثة شهور األولى.

شهر آب

تشرين أول

يوم رياضي ،ترفيهي وثقافي مفتوح جلميع املشاركني ،مت تنظيمه في كل من قرية الزيتونة السياحية في بيت
جاال ،وغزة ودمشق .وقد شارك جميع املتدربني في هذه الفعالية.

بدء الفصل الثاني للدورة :دراسة الوضع احلالي لالجئني الفلسطينيني املهجرين داخليا ،وذلك استنادا إلى
اخلطة املقدمة من قبل بديل لفترة الشهور الثالثة التالية.
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 1.2التقييم النصفي والتعديالت على
برنامج دورة ( 9002/8002تلخيص)
ماذا يريد الشباب من مؤسسة بديل؟
•ال��وص��ول أك��ث��ر إل��ى اجل��ي��ل األص��غ��ر ول��ع��دد أك��ب��ر من
املشاركني (الجئني وغير الجئني)؛
•تنظيم املزيد من الزيارات للقرى واملدن األصلية داخل
«اخلط األخضر» ،واملزيد من التواصل مع الفلسطينيني
في داخل فلسطني احملتلة عام 1948؛
•ال��ق��ي��ام ب��امل��زي��د م��ن ت��ب��ادل ال���زي���ارات ب�ين امل��ؤس��س��ات
القاعدية املشاركة؛
•ج��ع��ل امل��خ��ي��م ال��ص��ي��ف��ي أط����ول ،أو تنظيم مخيمني
صيفيني؛ واحد في بداية الدورة والثاني في نهايتها؛
•تنظيم مخيم صيفي سنوي في املنفى ألفضل املشاركني
(أفضل خمسة متدربني من كل مؤسسة)؛
•امل���زي���د م���ن امل��س��ان��دة امل��ال��ي��ة ل��ل��م��ؤس��س��ات ال��ق��اع��دي��ة
الشريكة ،وذل��ك لتغطية النشاطات اخلالقة املتعلقة
بالبرنامج؛
•تطوير املوقع االلكتروني للمشروع www.badil.org/
 ،ar/youth-education-a-activation-projectوذلك
م���ن أج���ل مت��ك�ين ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ش��ب��ي��ك (ش����يء م���ن قبيل
موقع الفيس بوك على االنترنت) ،وعناوين بريدية
للمشاركني مربوطة باملوقع من أجل تنمية املزيد من
التواصل والعالقات؛
•خلق فرص للمنافسة اخلالقة وااليجابية بني املشاركني
ومؤسساتهم القاعدية.
استجابة بديل وتعديالت على املشروع:
•تغيير برنامج ال���دورة :البدء في الصيف بعد انتهاء
السنة ال��دراس��ي��ة؛ م��ن خ�لال املخيم الصيفي ال��ذي
يشكل عالمة على انتهاء كل دورة مع حلول الصيف
التالي؛
•توفير ميسرين م��ع أدوات تدريبية ج��دي��دة (ع��رض
باوربوينت ،أفالم ،شرائح حقائق ،خرائط ،الخ)؛

ضمن فعاليات برنامج تنمية وتدريب الناشئة ،جمعية الكرمل الثقافية،
مخيم خان يونس ،غزة 24 ،متوز ©( .2009مركز بديل)

ضمن فعاليات برنامج تنمية وتدريب الناشئة ،مركز الجئ ،مخيم عايدة،
الضفة الغربية 19 ،شباط ©( .2009مركز بديل)

•توفير خطوط إرشادية للتدريب لكل فصل من فصول
الدورة وموضوعاتها ،مبا في ذلك مقترحات ألنشطة
وأدوات جديدة؛
•توفير ما أمكن من امل���وارد املالية اإلضافية لألنشطة
اإلبداعية؛
•زيادة الرقابة على تنفيذ الدورة ،ومشاركة أكبر ملوظفي
بديل في عملية التدريب؛
•إج���راء تقييم معمق لنتائج امل��ش��روع ف��ي نهاية دورة
 ،2010/2009وتسجيل ت��وص��ي��ات خل��ط��ة بديل
الثالثية القادمة لسنوات .2013 – 2011

31

 1.3حتديات ،ومشاكل ،وحلول

مشاركة الطالب في احلرم اجلامعي

لقد فشلت اجلهود املبذولة من أجل تنفيذ دورة 2010/2009
في لبنان؛ وذلك لعدم التمكن من إيجاد مؤسسة قاعدية شريكة
لتنفيذ امل��ش��روع .وق��د ع��ب��رت مجموعة ع��ائ��دون – لبنان عن
اهتمامها باملشاركة في املستقبل.

مت تنظيم يومني في احلرم اجلامعي لرفع مستوى الوعي ،وجرى
هذا النشاط حتت عنوان« :حق العودة ليس للبيع» بتاريخ – 18
 20آذار ،وأجنز هذا النشاط بالتعاون بني بديل وطلبة كلية القانون
في جامعة القدس ومجلس الطلبة في اجلامعة؛ وقد اشتملت
الفعاليات على معرض صور في ساحة اجلامعة ،وطاولة كتب،
وحلقتني دراسيتني :األول��ى ح��ول نظام األبارتهايد ،والثانية
حول معنى قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  .194وقد
اجتذبت احللقتان امل��ئ��ات م��ن ال��ط�لاب وع��دد م��ن أع��ض��اء هيئة
التدريس.

ال زال���ت امل��خ��اوف قائمة ب��ش��أن م��دى فعالية الشكل احلالي
للمشروع ،ومن ضمنه مدة وكثافة الدراسة النظرية التي قد
تكون أكثر من ال�لازم في ظل االفتقار إل��ى امل��ه��ارات الكافية
لدى امليسرين .سيجري تقييم تفصيلي ومعمق لهذا املشروع
ف���ي س��ي��اق ال��ت��ح��ض��ي��ر خل��ط��ة ع��م��ل ب��دي��ل ل�ل�أع���وام – 2011
2013؛ وذلك بهدف تعزيز األثر الناجم عن هذا املشروع في
املستقبل.

 .2تدريب النشطاء واألكادمييني
 2.1جدول النشاطات املنفذة
امل��س��اق ال���دراس���ي (ال��ت��ع��ل��ي��م��ي) ل��ب��دي��ل ف��ي ك��ل��ي��ة ال��ق��ان��ون في
جامعة القدس وعنوانه «القانون الدولي لالجئني :الالجئون
الفلسطينيون مبوجب القانون الدولي»  -كانت خطة املساق
ال��دراس��ي وم���واد املطالعة ق��د مت��ت بلورتها بشكل مبدئي في
عامي  ،2008/2007وجرى ذلك بالتعاون مع أعضاء في
شبكة بديل لإلسناد القانوني ،الذين يعلمون مساقات مشابهة
ف��ي جامعات ف��ي اخل���ارج ،ومت تعديلها وتكييفها لكي تلبي
احتياجات طالب القانون الفلسطينيني في األرض الفلسطينية
احملتلة.
فصل الربيع (شباط – حزيران  :)2009سجل فيه  47طالبا
(بينهم  11طالبة) ،نسبة النجاح  ،%92ومعدل العالمات
%75؛
(الفصل األول من أيلول  – 2009كانون ثاني :)2010
تسجل لهذا املساق  18طالبا (بينهم سبع طالبات) ،كانت
نسبة النجاح  %100ومعدل العالمات .%84.5
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تقدمي محاضرات لطالب وعاملني في جامعة القدس ،ومن
بينها محاضرتني حول «حقوق الالجئني» ،و»ماذا يعني املنهج
القائم على أساس احلقوق؟» ،ومت تنظيمهما من قبل العيادة
القانونية حلقوق اإلنسان في اجلامعة في شهري تشرين األول
والثاني .كما مت عرض ثالث حول الوالية العاملية القضائية مت
تنظيمها من قبل معهد القانون الدولي اإلنساني في شهر كانون
أول .2009
حملة احل��ق ف��ي التعليم – مت عقد أرب��ع ورش���ات عمل ألكثر
من ثالثني طالبا في جامعة النجاح الوطنية (نابلس) وجامعة
بيت حلم ،وذلك بالتعاون مع «املركز الفلسطيني للتقارب بني
الشعوب» ،وق��د مت تنفيذ ه��ذه ال��ورش��ات في النصف األول
م��ن ال��ع��ام .وق��ام��ت مؤسسة بديل بتقدمي ي��وم تدريبي كامل
ح��ول تاريخ قضية الالجئني الفلسطينيني واملفاهيم القانونية
والسياسية ذات الصلة ،جنبا إلى جنب مع املفاهيم الدارجة
في اخلطاب العام ،كما قامت بتحضير مواد للعمل الدعوي
وامل��ن��اص��رة ،م��ع تقدمي استعراض لألدبيات املعادية الهادفة
للنيل من حقوق الشعب الفلسطيني.
كما قدمت مؤسسة بديل أدوات تعبوية ودعوية ملراكز شباب
ال�لاج��ئ�ين وط�ل�اب اجل��ام��ع��ات ال��ذي��ن رغ��ب��وا ف��ي امل��ش��ارك��ة في
األسبوع العاملي ملقاومة ابارتهايد إسرائيل لعام  ،2009إضافة
إل��ى محاضرات ح��ول حقوق الالجئني الفلسطينيني لهيئات
وناشطني محليني ودوليني في مركز املعلومات البديلة ،ومت
ذل��ك في الثالث من آذار والثاني عشر من أي��ار ،وف��ي مؤمتر
بلعني السنوي الرابع في  23نيسان.

جانب من معرض «حق العودة مش للبيع» ،جامعة القدس 22 ،آذار ©( .2009مركز بديل)

 2.2حتديات ،ومشاكل وحلول
تدريس مساق القانون ال��دول��ي لالجئني في جامعة القدس –
والذي انطلق مع نهاية عام  ،2008وبعد تدريس املساق ملرتني،
أظهر بوضوح أن لدى الطالب القليل من املعرفة عن التهجير
القسري اجلاري في فلسطني على جانبي «اخلط األخضر» ،وعن
السياسات واملمارسات اإلسرائيلية املسببة له .وقد جرى تعديل
مواد املساق للمرة الثانية من أجل معاجلة هذه القضية.
في الفصل الثالث لتدريس املساق (في ربيع  ،)2009انخفض
معدل النجاح بسبب ضعف املهارات البحثية والكتابية للطالب،
حيث يتطلب املساق أن يقوم الطالب بتقدمي ثالثة مقاالت بحثية.
وبعد التعديل وخ�لال تدريس املساق للمرة الرابعة (م��ع نهاية
 2009وبداية )2010؛ ص��ار يطلب من الطالب كتابة بحث
(مقالة بحثية) واحدة حول عنوان واحد ،ولكن مع تقدمي ثالث

مسودات للحصول على مالحظات من قبل احملاضر ،حيث يتم
اعتماد العالمة فقط بعد املراجعة الثالثة واألخيرة للمقالة البحثية.
وقد نتج عن هذا االسلوب التدريسي حتسن في املهارات الكتابية
والبحثية للطالب ،كما حصلوا على عالمات أفضل.
وقد اقترح الطالب املسجلون لهذا املساق العديد من الفعاليات
داخ��ل احل��رم اجلامعي ،إال أن القليل ج��دا م��ن ه��ذه املقترحات
مت تطبيقها ،ألن الطالب لم يرغبوا بالعمل من خ�لال مجلس
الطلبة ،بينما من غير املسموح ملؤسسة بديل أن تقدم دعما ماليا
ألفراد أو كتل غير معترف بها من قبل اجلامعة.
احلل :سوف تزيد مؤسسة بديل من تعاونها مع العيادة القانونية
حلقوق اإلنسان في اجلامعة و/أو تشجيع الطالب املنخرطني في
مساق القانون الدولي لالجئني للحصول على اعتراف بأنهم هيئة
طالبية في اجلامعة.
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 .3مسابقة جائزة العودة السنوية
تلقت مؤسسة بديل  392مادة للمشاركة في مسابقة جائزة العودة
لعام  2009من قبل مشاركني/ات من فلسطني واخلارج152 :
بوستر 19 ،ورقة بحثية 99 ،قصة أطفال 60 ،صورة فوتوغرافية
و 62قصة صحفية قصيرة .وقد اختارت جلان التحكيم املستقلة
 12فائزا ومنحت العشرات من اجلوائز التقديرية (دروع) في
املجاالت اخلمسة للمسابقة .وقد مت تكرمي الفائزين/ات في
مهرجان جماهيري عام بشكل متزامن في كل من رام الـله وغزة
جلائزة العودة السنوية لعام .2009
ول��م يتم اختيار فائزين ف��ي حقل «قصص األط��ف��ال» ،وذل��ك
بسبب قصور القصص املشاركة عن تلبية املعايير املهنية املطلوبة،
وب��دال م��ن ذل��ك ،منحت جلنة التحكيم ج��وائ��ز تقديرية لست
قصص ،وأوص��ت بدعوة املؤلفني لورشة عمل تدريبية بهدف
حتسني قصصهم وحتضيرها للنشر.
الفائزون بجائزة العودة السنوية لعام 2009
قصص األطفال
ال يوجد أي فائز باملراتب الثالث األولى ،وذلك لعدم تلبية
القصص املشاركة املعايير املهنية املطلوبة .ومنحت جلنة
ال
التحكيم جوائز تقديرية (دروع) لستة من املتقدمني للجائزة.
بوستر
الفائز املرتبة األولى.
جائزة العودة .2009
بوستر النكبة 61
(©مركز بديل)
الفائز األول :رامي حزبون ( ،)32مدير إعالن وتسويق ،أبو ظبي،
الفائز الثاني :خلود خليل األحمد ( ،)36مصممة معمارية ،يعبد – جنني،
الفائز الثالث :محمد حسن عبدالهادي ( ،)27طالب جامعي ،جنني،
الصورة الفوتوغرافية (لألطفال حتت سن الثامنة عشرة)
الفائز األول :عبدالفتاح يحيى الدعاجنة ( ،)15مخيم عايدة لالجئني  -بيت حلم،
الفائز الثاني :فراس عكاوي ( ،)15عكا،
الفائز الثالث :سناء أحمد العيسه ( ،)14بيت جاال،
القصة الصحفية املكتوبة
الفائز األول :منتصر سليمان حمدان ( ،)38صحفي ،رام الـله،
الفائز الثاني :حسام محمد حمدان ( ،)42صحفي ،رام الـله،
الفائز الثالث :مها عادل التميمي ( ،)54باحثة ،رام الـله،
الورقة البحثية (العنوان :دور املرأة الفلسطينية الالجئة في الكفاح من أجل العودة)
الفائز األول :وفاء يوسف الزبادي ( ،)36مشرفة ،وزارة التربية والتعليم  -طولكرم،
الفائز الثاني :معتصم خضر عديلة ( ،)36مدير بحوث ،جامعة القدس – القدس،
الفائز الثالث :جهاد سليمان املصري ( ،)45محاضر ،جامعة القدس املفتوحة ،خان يونس – قطاع غزة.
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 3.1النشطات التي مت القيام بها
 16آذار انتهاء فترة استقبال املشاركات من املتسابقني.
اختيار الفائزين من قبل جلان حتكيم مستقلة.
آذار –
اعتماد بوستر النكبة  61الفائز باملرتبة األولى
نيسان
في املسابقة من قبل اللجنة الوطنية إلحياء ذكرى
النكبة.
تنظيم مهرجاني جائزة العودة في كل من قصر
 2أيار
رام الله الثقافي ،رام الـله ،وفي قاعة الهالل
األحمر ،خان يونس – قطاع غزة ،حيث جرى
البث التلفزيوني احلي عبر األقمار الصناعية.
وقد اشتمل برنامج املهرجان على :معرض
ألفضل البوسترات والصور املشاركة ،وعرض
دبكة شعبية لفرقة الفنون الشعبية ملركز الجئ من
مخيم عايدة ،وتسليم جوائز املسابقة إلثني عشر
فائزا وفائزة .وقد حضر املهرجان في كل من رام
الله وغزة جمهور من حوالي  1500من اجلنسني
ومختلف األعمار والقطاعات االجتماعية.
تقييم املشروع وتعديالت بشأن مسابقة جائزة
أيلول
العودة لعام 2010
تشرين الشروع في حملة جماهيرية وإعالنية من خالل
توجيه دعوة عامة للجميع للمشاركة وإرسال
أول
مشاركاتهم في جائزة العودة لعام ( 2010أنظر/ي:
( 3.)3أدناه) حيث سيبقى املجال مفتوحا الستقبال
املشاركات حتى  15آذار .2010

 3.2حتديات ،ومشاكل ،وحلول
إن قصور املشاركات املتقدمة للمسابقات املتعاقبة في تلبية احلد
األدنى من معايير اجلودة ،وبشكل خاص في مجالي« :األوراق
البحثية» و»قصص األطفال» ،قد أثار نقاشا بني أعضاء جلان
التحكيم ومجتمع اخلبراء الواسع ،حول الطرق التي ميكن أن
حتصل بديل من خاللها على نوعية جيدة من املشاركات و/أو
تقوم بتحسني قدرات املشاركني البحثية والكتابية.
احلل :مت عقد اجتماعيني تقييمني جلائزة العودة لعام 2009
ب�ين أع��ض��اء جل��ان التحكيم وموظفي ب��دي��ل ف��ي شهر أي��ل��ول،

وعلى ضوء هذا التقييم تقرر:
•استبعاد فكرة عقد ورشات تدريبية للمؤلفني الذين
قدموا أفضل ست قصص أطفال ،ألن ثالثة منهم
يقيمون في سوريا وقطاع غ��زة ،وب��دال عن ذلك،
طلب من جلنة التحكيم اختيار أفضل ثالث قصص
والعمل مع كاتبيها عبر البريد االلكتروني لتحسني
أعمالهم .وقد كانت هذه العملية ناجحة ،وستكون
مؤسسة بديل قادرة على نشر هذه القصص في مطلع
عام .2010
•تعليق املسابقة في موضوع «قصص األطفال» حتى
ي��ت��م حت��س�ين ال��ق��ص��ص ال��ث�لاث ال��ف��ائ��زة ل��ع��ام 2009
ونشرها؛
•إدخال حقل الرسم الكاريكاتيري في املسابقة بعنوان
«أفضل كاريكاتير يصف النكبة املستمرة» في مسابقة
جائزة العودة لعام  2010بدال من قصص األطفال.
•توفير املزيد من التفاصيل ح��ول العنوان ال��ذي يتم
اختياره في مضمار «الورقة البحثية» ،مبا في ذلك
ق��ض��اي��ا ي��ت��وج��ب ط��رح��ه��ا أو ت��ن��اول��ه��ا ف��ي ال��ب��ح��ث.
ويوجد قناعة لدى أعضاء جلنة التحكيم بأن مثل هذا
التوجيه سوف يساعد الباحثني على حتسني مستوى
اجلودة ألوراقهم/مشاركاتهم.
إن م��رك��ز ب��دي��ل ال���ذي أخ���ذ ع��ل��ى ع��ات��ق��ه ن��ش��ر ث��ق��اف��ة ال��ع��ودة
وتشجيع االب��داع في املجاالت املختلفة التي حتيي وحتافظ
على الذاكرة الوطنية والتمسك بحق العودة على استعداد
لبحث إمكانية إط�لاق اجلائزة سنويا مبوعد مبكر؛ ليتسنى
للباحثني وال��ك��ت��اب وامل��ب��دع�ين إع���داد وت��ق��دمي مشاركاتهم
ف��ي وق��ت ك���اف .ك��م��ا أن م��ؤس��س��ة ب��دي��ل ال زال���ت بحاجة
إلي��ج��اد راع م��ش��ارك وي��ت��ع��اون ف��ي م��ش��روع مسابقة ج��ائ��زة
ال���ع���ودة ال��س��ن��وي��ة م��ن أج���ل ض��م��ان االس��ت��دام��ة ع��ل��ى امل��دى
البعيد .وق��د ق��ام امل��وق��ع االلكتروني ملجلة عربية للرسوم
ال��ك��رت��ون��ي��ة (  )www.arabcartoon.netوم��رك��ز تطوير
املؤسسات األهلية الفلسطينية ( ،)NDCبتقدمي مساحة
إعالنية مجانية للمسابقة لعام  .2010وقد مت في السابق
بحث إمكانية رعاية املجلس األعلى للتعليم والثقافة التابع
ملنظمة التحرير الفلسطينية للمسابقة ،ولكن لم يتحول هذا
األمر إلى التجسيد العملي حتى اآلن ألسباب مختلفة منها
تغييرات في طاقم وتركيب هذا املجلس.
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 .4امللتقى اإلستراتيجي
 4.1النشطات املنفذة
قامت مؤسسة بديل بالترويج لوثيقتني إستراتيجيتني مستندتني
إلى منهج احلل املؤسس على احلقوق ،واللتني مت اعتمادهما
عامي  2007و 2008من قبل اللجنة الوطنية حلملة مقاطعة
اس��رائ��ي��ل ،وس��ح��ب االس��ت��ث��م��ارات منها ،وف���رض العقوبات
عليها ،وم��ن قبل االئ��ت�لاف العاملي الفلسطيني حل��ق ال��ع��ودة،
ومتثل ذلك في:
ق���ي���ام ب���دي���ل ب��ت��ح��ض��ي��ر ن��س��خ م��ط��ب��وع��ة م���ن ورق�����ة امل��وق��ف
اإلستراتيجي للجنة الوطنية حلملة املقاطعة بعنوان «موحدون
ضد األبارتهايد ،االستعمار االحاللي واالحتالل – الكرامة
والعدالة للشعب الفلسطيني» .كما قادت عملية الترويج
لهذه الوثيقة في مؤمتر «مراجعة وضع إسرائيل» الذي دعت
إل��ي��ه اللجنة الوطنية حلملة املقاطعة ،وف��ي «م��ؤمت��ر األمم
املتحدة ملراجعة مقررات ديربان»( ،هذان املؤمتران عقدا في
جنيف في نيسان عام ( 2009أنظر/ي )3( :أدناه)) .وقد
استخدمت الطبعة العربية من هذه الوثيقة كأداة لرفع مستوى
الوعي في النصف الثاني من عام .2009
كما روج���ت مؤسسة ب��دي��ل ل��ورق��ة امل��وق��ف اإلستراتيجي
ل�لائ��ت�لاف الفلسطيني حل��ق ال��ع��ودة ،وع��ن��وان��ه��ا« :حقوق
الالجئني ما بني حل الدولة الواحدة وحل الدولتني» ،وقد
مت ذلك في أوس��اط املجموعات واملؤسسات ذات التفكير
امل��ت��ش��اب��ه ،وف��ي امل��ؤمت��ر األك���ادمي���ي« :فلسطني/إسرائيل؛
تخطيط مناذج للدولة وطرق للسالم» ،والذي عقد في شهر
حزيران في جامعة يورك ،كندا.
كما قامت مؤسسة بديل بالترويج ملنهج احل��ل امل��ؤس��س على
احلقوق واحلث على تبني استراتيجيات حمالت مركز بديل في
محافل جديدة ،وقد برز ذلك خالل انعقاد مؤمتر فتح السادس
في مدينة بيت حلم ،وفي ظل نشاط بعثة األمم املتحدة لتقصي
احلقائق حول احلرب على غزة (تقرير غولدستون):
فعلى هامش انعقاد املؤمتر السادس حلركة التحرير الفلسطيني
(فتح) في بيت حلم في متوز – آب  ،2009قامت مؤسسة
بديل ب��إع��داد ورق��ة للنقاش ،واستضافت وف��ود وأعضاء
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مشاركني في املؤمتر ،ق��وى وأح��زاب سياسية ،أعضاء في
املجلس الوطني الفلسطيني ،املجلس املركزي ملنظمة التحرير
الفلسطينية ،وأعضاء في اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفلسطينية ،وقدمت لهم إيجازات حول مضامني املنهج
القائم على أساس احلقوق بشأن قضية الالجئني الفلسطينيني
وحلملة مقاطعة إس��رائ��ي��ل ،وسحب االستثمارات منها،
وف��رض العقوبات عليها .والح��ق��ا ،مت عقد اجتماعات
متابعة ،ومت تقدمي إيجازات من أجل بحث استراتيجيات
فعالة لتطبيق توصيات تقرير غولدستون.
وقد نشأ منبر جديد للنقاش حول إستراتيجية فلسطينية فعالة
للدفاع عن حقوق اإلنسان من خ�لال مستوى التعاون غير
املسبوق بني مؤسسات حقوق اإلنسان الفلسطينية ،وذلك
ضمن اجلهود املبذولة لتطبيق توصيات بعثة األمم املتحدة
لتقصي احلقائق حول احلرب على غزة (تقرير غولدستون).
نظمت مؤسسة بديل ندوة (ورشة عمل) إستراتيجية ملدة ثالثة أيام
في أريحا بني  18 – 16كانون أول لكل هيئات بديل :اجلمعية
العامة ومجلس االدارة وجلنة الرقابة واملوظفني واملتطوعني.
ودع��ت ضيوفا ومتحدثني م��ن اخل��ب��راء ف��ي مواضيع ذات أبعاد
إستراتيجية .وق��د ت��ن��اول امل��ش��ارك��ون التحليل القانوني لنظام
االبرتهايد ،واالستعمار واالحتالل اإلسرائيلي (ومت تقدمي عرض
من قبل طاقم بديل) .ومت تناول حملة مقاطعة إسرائيل ،وسحب
االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها( ،ومت تقدمي عرض
من قبل عمر البرغوثي؛ املقاطعة األكادميية والثقافية إلسرائيل).
ومت تناول تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية (وق��دم عبد الفتاح
القلقيلي ورقة بهذا الشأن) .وقد نتج عن الورشة توضيح األهداف
اإلستراتيجية ملنظمات املجتمع املدني على املدى املتوسط ،كما مت
حتديد أولويات األنشطة التي يتوجب القيام بها.
ساهمت مؤسسة بديل ف��ي اللقاء التنسيقي التاسع لالئتالف
الفلسطيني (العاملي) حلق العودة الذي انعقد في باريس من – 19
 23تشرين ثاني  :2009ومت تقدمي املساعدة والدعم اللوجستي،
إضافة إلى املبادرة إلى صياغة البيان اخلتامي الذي أكد على احلاجة
إلى مأسسة جلان ومنظمات العودة وأعضاء االئتالف ،وذلك
لضمان االستدامة واألث��ر ال��ذي يحققه االئتالف باعتباره شبكة
عمل وتنسيق مشترك.

أحد جلسات العصف الفكري للمشاركني في ورشة العمل االستراتيجية التي نظمها بديل في مدينة أريحا ،كانون أول ©( .2009مركز بديل)

قامت مؤسسة بديل وبالتعاون مع «زخروت» بتنظيم دراسة مقارنة
وبعملية تخطيط إستراتيجي لعودة الالجئني الفلسطينيني في
التطبيق العملي وصياغة مسودة أولية لورقة مفاهيم إستراتيجية:
بني  22-15تشرين أول ،قامت بديل و»زخروت» بتنظيم أسبوع
دراس���ي وب��وض��ع ت��ص��ورات إستراتيجية م��ن قبل ثالثة عشر من
الناشطني املتمرسني في مجال الدفاع عن حقوق الالجئني من
كل من فلسطني ،لبنان ،س��وري��ا ،وال��والي��ات املتحدة واليهود
اإلسرائيليني الفاعلني مع جمعية «زخروت» .وقد متت استضافة
البرنامج من قبل معهد ال��دراس��ات املقارنة للصراع في بلغراد
( ،)CFCCSومت��ت رعايته م��ن جانب منظمة هيكس/ايبر،
سويسرا .وجرت عملية تطبيق البرنامج على مرحلتني :املرحلة
األولى :التعلم عن الصراع في يوغسالفيا السابقة – فباإلضافة
إلى احملاضرات املقدمة من قبل معهد الدراسات املقارنة للصراع
ومن قبل املفكرين احملليني؛ فقد مت تكريس معظم الوقت في هذه
املرحلة لالجتماعات مع ممثلني عن املنظمات احمللية الفاعلة،
والتي تعمل على قضايا تتعلق بعودة الالجئني .وقامت املجموعة

بعقد لقاءات مع منظمتني في بلغراد ومنظمتني في كوسوفو .وقد
أصبح جليا في هذه املرحلة؛ بأن الوضع في كوسوفو مختلف
متاما عن ذلك املوجود في الوطن (صربيا) ،واحلقيقة الصادمة
بشكل خ��اص ه��ي أن��ه ال ي��وج��د ه��ن��اك ن��ق��اش ب��ش��أن «احل���ق» في
العودة .ومع ذلك ،ال تزال العودة غير قائمة في املمارسة العملية
ألسباب مختلفة ،وم��ن بينها اخل��وف ال��ذي يشعر به العديد من
الالجئني ،ووجود قضايا سياسية عالقة لم تتم تسويتها فيما بني
الدول .ومن ثم قامت املجموعة بالتعلم بشكل رئيسي عن «عدم
العودة» ومن خيبات األمل والتحديات التي ال تزال بدون حلول.
املرحلة الثانية :ورشات عمل مكثفة حول العودة الفلسطينية –
أثناء التواجد في املعهد ( )CFCCSفي بلغراد ،ناقشت املجموعة
وبلورت مسودة أولية لورقة عمل تعالج األمور التالية :أ) املسائل
العملية املتعلقة بآليات ال��ع��ودة ،ب) استعادة املمتلكات ،ج)
العدالة واملصاحلة ،د) التأهيل واالندماج .وسوف يجري املزيد
من النقاش والتفصيل ملسودة الورقة تلك في عام  2010ضمن
أنشطة املتابعة لبديل و»زخروت».
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 4.2حتديات ،ومشاكل ،وحلول
على الرغم من التعاون غير املسبوق الذي حتقق خالل عام  ،2009ال زالت املؤسسات الفلسطينية حلقوق اإلنسان تفتقر إلى اإلجماع أو
التوافق حول التحليل القانوني ،الرؤية وحول اإلستراتيجيات الفعالة للدفاع عن حقوق اإلنسان الفلسطيني .وهذا الوضع يحول دون قيامها
بدور أكثر فعالية في رفع مستوى الوعي وفي تفعيل حمالت املجتمع املدني.
وال زال عزل وتهميش الالجئني الفلسطينيني في املنافي مستمرين ،ويعيقان بناء إستراتيجية فعالة حمالت منظمة وأكثر فاعلية .لقد مت شرح
هذه املشكلة خالل اللقاء السنوي التاسع لالئتالف الفلسطيني حلق العودة ،حيث أن جلان حق العودة في أوروبا تفتقر إلى القدرة املؤسسية
الفعالة.
احلل :بينما ال تستطيع مؤسسة بديل وحدها معاجلة هذه املشكالت ،إال أنها على ثقة بقدرتها على املساهمة في دفع النقاش اإلستراتيجي
الفلسطيني إلى أسلوب أكثر منهجية خالل عام  ،2010وخصوصا أنه سيتاح لطاقم بديل وقت أكبر لتنفيذ هذه املهمة.
أعضاء من مركز بديل و«زوخروت» أثناء جولتهم امليدانية الدراسية في كوسوفو.جامعة بريشتينا ،تشرين األول ©( .2009مركز بديل)
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( )2االنتشار خارجيا ،الدعم وبناء التحالفات
 .1برنامج دراسات النكبة املستمرة
في عام  ،2008واستجابة للطلب املتنامي على املعلومات
واألدوات واخلدمات التي تساهم وتدعم حمالت املجتمع
املدني؛ قامت مؤسسة بديل بإطالق برنامج دراسات النكبة
املستمرة ،والذي يشتمل على:
•مكتبة عامة للمصادر واملعارض التفاعلية ،إضافة
إلى قاعة اجتماعات عامة؛
•أدوات معلوماتية :مطبوعة ،ومرئية – مسموعة،
وأخرى متاحة بشكل حي الكترونيا ( وهذا يشمل
اإلنتاج والتوزيع)؛
•معلومات وخدمات للتشبيك؛
•اإلعالن والترويج.
وف��ي��م��ا ي��ل��ي حمل���ة ع���ن ال��ن��ش��اط��ات ال��ت��ي أجن����زت خ�ل�ال ع��ام
:2009

أ) تطوير املكتبة وامل��ع��رض التفاعلي ال��دائ��م وقاعة
االجتماعات العامة
املكتبة ال��ع��ام��ة للمصادر (م��ت��اح��ة ال��ك��ت��رون��ي��ا) :مكتبة بديل
مفتوحة للجمهور ومتاحة إلكترونيا لالستخدام الداخلي
واخلارجي باللغتني العربية واالجنليزية .خالل سنة 2009؛
عمل داخل املكتبة أكثر من  68زائرا ،كما تسجل 9,668
مستخدم للمكتبة عبر االنترنت.
وت��ت��ب��ع مكتبة ب��دي��ل عملية ال��ف��ه��رس��ة االل��ك��ت��رون��ي��ة بحسب
نظام مكتبة الكونغرس .وم��ع نهاية ع��ام 2009؛ احتوت
امل��ك��ت��ب��ة ع��ل��ى  3.101م���ادة ت��ش��م��ل ك��ت��ب��ا ،م��ج�لات ،م��واد
م��رئ��ي��ة وم��س��م��وع��ة ح��ول م��اض��ي وح��اض��ر التهجير القسري
للفلسطينيني ،وعلى النظريات القانونية والسياسية ذات
العالقة ،وح��ول ال��ذاك��رة الفلسطينية .ومت ش��راء  52كتابا
جديدا عام  .2009وال زال املزيد من العمل مطلوبا إلدراج
جميع امل���واد امل��رئ��ي��ة – املسموعة وع���دد واس���ع م��ن امللفات
وال��وث��ائ��ق البحثية ف��ي ف��ه��رس امل��ك��ت��ب��ة ،وم���ن امل��ت��وق��ع لهذه
العملية أن تكتمل بحلول عام .2011

تطوير وحتسني وترويج مكتبة مؤسسة بديل خالل عام 2009
•مت استبدال برنامج كمبيوتر املكتبة القدمي ()ISIS
ببرنامج جديد ( )Libsysوالذي يفي بأفضل املعايير
ال��دول��ي��ة ف��ي مجال الصيانة واالس��ت��خ��دام ،ويجري
حاليا العمل على تكييف برنامج  Libsysمن أجل
االستخدام باللغة العربية ،ومكتبة بديل هي جزء من
هذا املشروع االستكشافي.
•امل��ش��ارك��ة ف��ي ورش���ة عمل جلامعة أك��س��ف��ورد لتطوير
منهاج التاريخ الفلسطيني ،حيث مت عرض صفحة
مكتبة بديل على االنترنت ،ومت تعريف املشاركني
بكيفية استخدامها.
املعرض التفاعلي الدائم وصالة الدراسة :مت في شهر كانون أول
من ع��ام  2009توقيع عقد لتنفيذ التصميم الداخلي مع شركة
«كوالج لإلنتاج الفني» في رام الـله .وقد تشكل التصور األساسي
لكيفية تصميم برنامج دراسات النكبة املستمرة من بعض األفكار
والتوصيات املشتقة من ورقتي مفاهيم ترسمان اخلطوط الرئيسة
لهذا املركز ،حيث احتوت مقترحات حول االستخدام األمثل،
التصميم ،التأثيث والتجهيزات ال�لازم��ة للمساحة؛ وك��ل هذه
األفكار شكلت أساس العطاء (املناقصة) الذي أعلن عنه في شهر
تشرين ثاني .ومن املتوقع أن تنتهي شركة «كوالج» من التصميم
الداخلي في النصف األول من عام  .2010كما قامت مؤسسة بديل
بإعداد معارض متعددة ،وع��روض ومداخالت (باوربوينت)،
وهي متاحة للتنزيل من خالل الصفحة االلكترونية.

ب) معلومات وأدوات العمل الدعوي (اإلنتاج،
التوزيع)
أنتجت مؤسسة بديل  33أداة جديدة و 63بيانا صحفيا ،وقد
مت توزيعها مجانا ،أو مقابل تبرعات رم��زي��ة م��ن ال��زائ��ري��ن،
أو على أس��اس طلبات وردت ع��ن طريق االن��ت��رن��ت ،وق��د مت
توزيعها بشكل رئيسي ع��ن ط��ري��ق ق��وائ��م ال��ب��ري��د للمشتركني
(مجلة املجدل) ،و(جريدة حق العودة) ،وشحن رزم بريدية
لشركاء بديل في اخلارج ،وعبر التسليم باليد خالل الفعاليات
واالجتماعات ،وعن طريق املنظمات غير احلكومية واملؤسسات
القاعدية الشريكة ملؤسسة بديل.
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الصحف واملجالت
جريدة حق العودة التي تصدر كل شهرين [بالعربية] ،وحتمل الرقم املعياري الدولي ()1814-9782:ISSN
www.badil.org/Arabic-Web/haq-alawda/haq-alawda.htm

املجلد السابع ،األعداد 36 – 31

ملف العدد 31
العدد املزروج 33-32
ملف العدد 34
ملف العدد 35
ملف العدد 36

التضامن العاملي مع فلسطني :ابداع في األدوات واتساع في املدى (شباط  28 ،2009صفحة)
عدد خاص مبناسبة الذكرى  61للنكبة :النكبة املستمرة (عدد مزدوج /أيار  40 ،2009صفحة)
حق العودة – معيار عدالة احلل السياسي (متوز  24 ،2009صفحة)
العنصرية ،ضرورة استعمارية (تشرين أول  28 ،2009صفحة)
إسرائيل عنصرية متأصلة ودميقراطية مستحيلة (كانون أول  24 ،2009صفحة)

التوزيع

مبثابة ملحق صحيفة (صحيفة األيام ،رام الـله ،صحيفتي الفجر اجلديد وكل العرب ،الناصرة)،
ورزم مشحونة للخارج ،عوضا عن التوزيع احمللي.

عدد النسخ

 48.000نسخة لكل عدد

فصلية مجلة املجدل [باالجنليزية] وحتمل الرقم املعياري الدولي ()1726-7277:ISSN
www.badil.org/al-majdal/al-majdal.htm

املجلد التاسع ،األعداد 42-39

ملف العدد املزدوج
40/39

نكبة فلسطني املستمرة :يافا  – 1948غزة 2008
(خريف  /2008شتاء  100 ،2009صفحة)

ملف العدد 41

فلسطني وحق التقاضي :محاسبة إسرائيل في احملاكم
(ربيع/صيف  60 ،2009صفحة)
التثقيف بالنكبة  -على درب العودة
(خريف  72 ،2009صفحة

ملف العدد 42
عدد النسخ من كل عدد
التوزيع
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 1.200نسخة لكل عدد

عبر البريد للمشتركني ()656؛ إرسال خاص بالبريد حسب الطلب ،وتوزيع محلي.
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أدوات أخرى وأدبيات عامة
طباعة ونشر املشاركات الفائزة في جائزة العودة لعامي 2008
و 2009
شهادات من التاريخ الشفوي – ق��راءة فلسطينية للتهجير،
وتشتمل على:
قرية صبارين – كتابة رشا أبو زيتون
قرية حمامة – كتابة عبداحلميد الفراني
قرية أبو كشك – كتابة أنور مراغي
(املشاركات الفائزة عام 2008؛ بالعربية 120 ،صفحة،
نيسان 2009؛  1000نسخة)
الرقم املعياري الدولي)978-9950-339-16-3( :
ست قصص أطفال
باللغة العربية 1,000 ،نسخة من كل قصة؛ شتاء وربيع
)2009
 شباك الزينكو :تأليف أحالم بشارات ()2008الرقم الدولي املعياري ()978-9950-339-14-9
 -بيت بيوت :تأليف ميسون أسدي ()2008

الرقم الدولي املعياري ()978-9950-339-15-6
 علبة ألوان :تأليف دميا سحويل ()2008الرقم الدولي املعياري ()978-9950-339-16-3
 سر املفتاح :تأليف أحمد عيسى ()2009الرقم الدولي املعياري ()978-9950-339-20-0
 البحث عن القمر :تأليف أنس أبو رحمة ()2009الرقم الدولي املعياري ()978-9950-339-21-7
مجموعتان للقصة الصحفية املكتوبة
 قرنفل ال��ذك��رى على طريق ال��ع��ودة 9 :قصص صحفية(ث�ل�اث ف��ائ��زة ب���امل���رات ال��ث�لاث االول�����ى ،وس���ت حصلت
على جوائز تقديرية ،جائزة العودة 2008؛ بالعربية65 ،
صفحة ،آذار )2009
الرقم الدولي املعياري ()978-9950-339-12-5
 سالم على من مضوا وللحلم بقية 10 :قصص صحفية(ثالث فائزة باملراتب الثالث االولى ،وسبع حصلت على
ج��وائ��ز تقديرية) ،ج��ائ��زة ال��ع��ودة  ،2009بالعربية74 ،
صفحة ،كانون أول )2009
الرقم الدولي املعياري ()978-9950-339-19-4

صفحة بديل على االنترنت
مركز بديل يطلق صفحته اجلديدة على االنترنت ()www.badil.org
إن تدشني بديل ملوقعها اجلديد الذي أعيد تصميمه على شبكة االنترنت ،هو مبثابة حجر الرحى للتوسع اإلعالمي لبديل ،وقد مت إطالق
املوقع اجلديد في مطلع شهر تشرين أول  ،2009وهو متاح باللغات :االجنليزية ،والعربية ،واالسبانية ،وااليطالية ،والفرنسية،
بينما ال زال العمل جاريا على موقع للغة العبرية .ويستخدم املوقع اجلديد برنامج املصدر املفتوح ،والذي يعني سهولة الوصول
واالستخدام للوثائق الغنية وأرشيف الصور ،باإلضافة إلى مشاركة املوظفني بشكل أوسع في حتديث املوقع ،كما أنه ميكن مؤسسة
بديل من احلصول على معلومات أكثر تفصيال حول استخدام املوقع.
وقد مت احلفاظ على صفحات االنترنت اخلاصة بجائزة العودة السنوية ،ومن ضمنها املشاركات الفائزة ،الصور والتقارير من
مهرجانات اجلائزة؛ وصفحة خاصة مبشروع تنمية وتدريب الناشئة ،وبرنامج دراسات النكبة املستمرة ،مبا في ذلك معطيات حول
التهجير القسري املستمر ،والتي سيجري تغذيتها في عام .2010
وخالل عام  ،2009مت الدخول إلى موقع بديل  75.359مرة من قبل  61.995زائرا مميزا (معنيا بالبحث في املوقع) ،وكان معظم
املستخدمني من فلسطني االنتدابية ،الواليات املتحدة ،اململكة املتحدة ودول عربية أخرى.
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بيانات صحفية :وعددها  21( 63باالجنليزية 42 ،بالعربية؛
وزع��ت بانتظام على  3.161مشتركا دائما في قوائم البريد
االلكتروني لبديل)

أدوات العمل الدعوي واحلمالت
ب��وس��ت��ر ال����ذك����رى ال����واح����دة وال���س���ت�ي�ن ل��ل��ن��ك��ب��ة (ب��ال��ع��رب��ي��ة
واالجن��ل��ي��زي��ة) :البوستر ال��ف��ائ��ز ف��ي مسابقة ج��ائ��زة ال��ع��ودة
السنوية لعام 2009؛ ومت حتضيره للطباعة من قبل مؤسسة
بديل الستخدام اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة.
معرض صور النكبة املستمرة :متوفر للعرض كصور وكشرائح
الكترونية باللغتني العربية واالجنليزية ،ومتاح للتنزيل بجودة
عالية كملف  pdfللطباعة والعرض.
بوستر خارطة اللجوء الفلسطيني :الالجئون الفلسطينيون
واملهجرون في أنحاء العالم (باللغتني العربية واالجنليزية،
 1.500نسخة لكل منهما؛ كانون أول )2009

ملصق حلملة املقاطعة :تصميم ،طباعة وتوزيع (آذار وتشرين
أول 400.000 ،ملصق)
بوستر حلملة املقاطعة :إع��ادة طباعته وتوزيعه (30.000
نسخة)
بروشور (مطوية) من أجل األسبوع العاملي ألبارتهايد إسرائيل
لعام ( 2009باللغة العربية ،شهر آذار 10.000 ،نسخة).
أدواتتدري ـب ـيـ ــة
خ��ارط��ة فلسطني التعليمية :الستخدام دورة برنامج تنمية
وتدريب الناشئة  15( 2010/2009نسخة)
كتاب بديل السنوي اخل��اص ببرنامج تنمية وتدريب الناشئة
“ :2009/2008نحن اجليل ال��ذي سيعود” ،ومت إنتاجه
مبشاركة األطفال والفتية املشاركني/ات في التدريب خالل
ال���دورة (نيسان  ،2009باللغة العربية 107 ،صفحات،
 1.000نسخة)

ورق��ة امل��وق��ف اإلستراتيجي للجنة الوطنية حلملة املقاطعة
املعدة من أجل مؤمتر مراجعة مقررات ديربان“ :موحدون
في مواجهة األبارتهايد ،االستعمار االحاللي واالحتالل –
الكرامة والعدالة للشعب الفلسطيني”؛ متت عملية التصميم
وال��ط��ب��اع��ة م��ن قبل ب��دي��ل لصالح اللجنة الوطنية ملقاطعة
إسرائيل ،وسحب االستثمارات منها ،وف��رض العقوبات
عليها ( 54صفحة ،باللغة االجنليزية في آذار ،وبالعربية في
تشرين أول 3.000 ،نسخة بكل لغة) .ومتت إعادة طباعة
النسخة االجنليزية م��رة أخ��رى في شهر كانون أول 2009
( 1.000نسخة).

تقرير بديل السنوي لعام  76( 2008صفحة باالجنليزية74 ،
صفحة بالعربية 200 ،نسخة لكل منهما)

صفحة خاصة http://israelreview.bdsmovement.net
وهي صفحة انترنت مت تصميمها ومتابعتها من قبل مؤسسة
بديل بغرض التشبيك والتنسيق قبل وخالل وبعد مؤمتر األمم
املتحدة ملراجعة مقررات ديربان.

تقومي مركز بديل لعام ( 2010رزنامة مكتب) بعنوان “النكبة
املستمرة ،االبرتهايد ،االستعمار اإلحاللي ،واالحتالل”
(باالجنليزية والعربية معا 4.000 ،نسخة ،تشرين ثاني
.)2009
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أربعة أقراص مدمجة ( )CDمن أجل استخدام دورة برنامج
وتدريب الناشئة لعام  ،2010/2009ومن ضمن ذلك ثالثة
أف�لام فيديو عن النكبة والتهجير القسري املستمر ،وعرض
ش��رائ��ح مرئية  -مسموعة ع��ن فلسطني قبل النكبة (باللغة
العربية 15 ،نسخة لكل منها).

الترويج والتوثيق

ج) اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالن والتروي ـ ـ ــج
ق��ام م��رك��ز ب��دي��ل ب��ال��ت��روي��ج لبرامجها وامل����واد ال��ت��ي تنتجها من
خالل:
مؤمتر صحفي مصغر محلي في مناسبة اليوم العاملي لالجئني
( 20حزيران) :طرحت مؤسسة بديل من خالله االستنتاجات
الرئيسية ملسح بديل لالجئني الفلسطينيني واملهجرين داخليا
 ،2009 – 2008مب��ا ف��ي ذل��ك معطيات إحصائية ومفاهيم
قانونية .وق��د عقد “املؤمتر” في قاعة برنامج دراس���ات النكبة
املستمرة في مقر بديل في بيت حلم؛ وقد حضرته وكتبت عنه
وسائل اإلعالم ومحطات التلفزة احمللية الرئيسية.
مجلة هذا األسبوع في فلسطني (:)This Week in Palestine
نشرت مؤسسة بديل م��واد (م��ق��االت ،وإع�لان��ات) على ست
صفحات م��زدوج��ة ك��ل شهرين ف��ي ن��ش��رة “هذا األس��ب��وع في
فلسطني” الدعائية  -السياحية؛ وذلك على أساس اتفاق ابرم
عام .2008
مقاالت ومواد مت طلبها من قبل ناشرين في اخلارج ،تشمل:
“حقوق الالجئني الفلسطينيني :انتهى وقت الدبلوماسية-

حان وقت املساءلة وحكم القانون” ،وطلبتها مجلة فلسطني
– إسرائيل ،املجلد 15؛
“ليس ت��ش��ب��ي��ه��ا :إس����رائ����ي����ل وج����رمي����ة األبارتهايد”،
م����ن أج�����ل ال��ص��ف��ح��ة االل���ك���ت���رون���ي���ة “أحالم مشتركة”
CommonDreams.org؛
“نظام إس��رائ��ي��ل :االب��رت��ه��اي��د ،واالس��ت��ع��م��ار االح�لال��ي،
واالحتالل” ،م��ن أج���ل ملحق جل��ري��دة مكتب امل��ف��وض
السامي حلقوق اإلنسان (بالعربية) ،تشرين أول .2009
الترويج عبر املكتبات :منذ عام  2008ومجلة املجدل متوفرة
للشراء في كل من مكتبة اجلعبة في رام الـله ،املكتبة التعليمية في
القدس ،مكتبة نساء تورنتو في تورنتو ،كندا ،وفي مكتبة جتمع
“اكسارا”  Xarraفي جوهانسبيرغ ،جنوب أفريقيا.
املشاركة في معارض الكتب ،ومن ضمنها:
•م��ع��رض ال��ق��اه��رة ال��دول��ي للكتاب (ش��ب��اط ،2008
وبالتعاون مع شركة أبو غوش للنشر والتوزيع)؛
•معرض ال��دار البيضاء للكتاب ،وال��ذي أقيم كجزء
من فعاليات برنامج ال��دول العربية “القدس عاصمة
الثقافة العربية لعام ( ”2009كانون أول).

موجز بشأن زوار بديل خالل عام 2009
لقد اشتملت املجموعات واألفراد الذين استمعوا إلى مداخالت من قبل مؤسسة بديل على أعضاء برملانات ،نقابيني ،طالب ،محامني،
محاضرين في جامعات ،صحفيني ،ممثلني عن مجلس القيم األخالقية لصندوق احلكومة النرويجية للمعاشات التقاعدية ،منتجي
أفالم .ومن دول وبلدان عديدة :النمسا ،بلجيكا ،كندا ،فرنسا ،أملانيا ،ايرلندا“ ،إسرائيل” ،النرويج ،األراضي الفلسطينية احملتلة،
جنوب أفريقيا ،اسبانيا ،السويد ،سويسرا ،اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية.
وقد جرى تنظيم زيارات تقصي احلقائق إلى مؤسسة بديل من قبل كل من :منابر ملنظمات بلجيكية غير حكومية؛ مجموعة السياحة
البديلة؛ جمعية التضامن فرنسا – فلسطني؛ احلق في موطن الوالدة Unplugged( )Birthright؛ االحتاد الوطني الفرنسي
للشغيلة ( ،)CNTمجلس الكليات واجلامعات املسيحية – فريق السالم املسيحي CPT؛ احلركة العاملية للدفاع عن األطفال ،برنامج
املرافقة املسكوني في فلسطني وإسرائيل ()EAPPI؛ احلركة اإلسرائيلية ضد هدم البيوت ( -)ICAHDاململكة املتحدة؛ صناع
السالم بني األدي��ان املختلفة ،جنمة الدليل السياحي ( ،)Star Guidingأجيال فلسطني؛ شبكة الصحة وحقوق اإلنسان ،حملة
التضامن مع فلسطني (اجنلترا ،اسكتلندا وايرلندا)؛ املركز الفلسطيني للسالم والدميقراطية؛ جامعتي القدس وبيت حلم؛ حملة انهاء
االحتالل في الواليات املتحدة؛ حرب على العوز/الفقر؛ القيادات العاملية جلمعية الشبان املسيحية؛ إضافة إلى العديد من الكنائس
واملؤسسات األكادميية في أوروبا وأمريكيا الشمالية.
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د) مداخ ـ ــالت وع ـ ــروض لل ـ ــزوار
ق��ام��ت مؤسسة ب��دي��ل خ�لال ع��ام  2009ب��امل��س��اع��دة ،وتقدمي
مداخالت و/أو تنظيم زي��ارات ميدانية في فلسطني ألكثر من
 1,380شخصا ،من ضمنهم أكثر من  60مجموعة تقصي
حقائق ،ومعظمهم مساندون وحلفاء محتملون في أوس��اط
املجتمع املدني العاملي .واألرق���ام هنا ال تشمل تقدمي النصح
واملساعدة في مجال األبحاث عن طريق البريد االلكتروني؛
األمر الذي يجري بانتظام.
أضواء على برنامج بديل للزوار في عام 2009
قامت مؤسسة بديل نيابة ع��ن اللجنة الوطنية حلملة املقاطعة
ب��اس��ت��ض��اف��ة وت��ن��ظ��ي��م ج��ول��ة تثقيفية ل��ل��ق��ائ��د اجل��ن��وب – أفريقي
املناهض للفصل العنصري واملسؤول الرسمي الحتاد عمال النقل
واملواصالت في جنوب أفريقيا ،السيد زيكو تاميال .ومن ضمن
جولته ،مت تنظيم نقاش مفتوح مع ممثلني عن االحتاد العام للنقابات
العمالية الفلسطينية ،وعن نقابة عمال النقل الفلسطينية ،ونادي

األسير الفلسطيني ،املجلس التشريعي الفلسطيني وصحفيني
فلسطينيني .ومت ذلك في شهر نيسان .2009
شاركت مؤسسة بديل في مهرجان األدب الفلسطيني بني – 23
 28آذار ،كما قامت بتنظيم يوم للمشاركني في بيت حلم .وقد
كانت سنة  2009هي السنة الثانية ملا خطط له لكي يصبح مهرجانا
سنويا ،يتم فيه دع��وة مؤلفني مشهورين وشخصيات أدبية من
جميع أنحاء العالم إلى فلسطني ،من أجل مناقشة أعمالهم،
وقيادة ورشات عمل مع مؤلفني فلسطينيني صاعدين ،وتطوير
فهم أعمق للنظام اإلسرائيلي املفروض على الفلسطينيني .وقد
ش��ارك في املهرجان ع��ام  2009العديد من األدب���اء ،من بينهم
“مايكل بالني  ،سعاد عامري ،فكتوريا بريتني ،كارمن كاليل،
جيرميي هاردينغ ،أهداف سويف و م.جي فاسنجي.
وفي شهري متوز – آب 2009؛ استضاف مركز بديل ،وقام بتيسير
ورش عمل لوفد شبابي من السكان األصلني في أمريكيا الشمالية،
حيث حضرت قيادات شبابية من جماعات السكان األصليني إلى
فلسطني من أجل تبادل اخلبرات ووسائل التمكني والتثقيف.

وفد املؤلفني والشخصيات
األدبية ضمن اجلولة التي
نظمها مركز بديل له في بيت
حلم .أيار .2009
(©مركز بديل)
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 .2امل��ش��ارك��ة ف��ي امل��ؤمت��رات ول��ق��اءات
التشبيك الدولية
ش��ارك مركز بديل نيابة عن االئ��ت�لاف الفلسطيني العاملي حلق
ال��ع��ودة ف��ي االج��ت��م��اع��ات ال��دوري��ة للجنة التنسيق األوروب��ي��ة
للمنظمات غ��ي��ر احل��ك��وم��ي��ة ب��ش��أن فلسطني ( )ECCPوال��ت��ي
ان��ع��ق��دت ف��ي ب��روك��س��ل .وف��ي س��ي��اق متابعة خطة عمل السنة
املاضية التي وضعها مؤمتر “بلباو”؛ ق��ام مركز بديل بتمثيل
اللجنة الوطنية حلملة املقاطعة في الفريق العاملي الذي مت تشكيله
للتحضير حلملة توعية عاملية حول دور الصندوق القومي اليهودي
في تهجير الفلسطينيني ومصادرة أراضيهم .وكان االجناز األكثر
إشراقا هو التحالفات العاملية الفعالة التي تشكلت ملتابعة العمل
من أجل تطبيق توصيات تقرير غولدستون.
وفي فلسطني ،متت دع��وة مؤسسة بديل لعرض حتليلها القائم
على أساس منهج احلل املؤسس على احلقوق وإلستراتيجيتها
للعمل ال��دع��وي (احل��ش��د وامل��ن��اص��رة) ف��ي ورش����ات ل��ع��دد من
املنظمات العاملية ،من بينها :اوكسفام العاملية ،هيكس/إيبر،
صندوق مساعدات الكنيسة الدمنركية .وفي جنيف؛ شاركت
مؤسسة بديل في سلسلة من اجتماعات التشبيك ،ومن ضمنها
اجتماع اجلمعية العامة جلمعية املنظمات الطوعية العاملية ICVA
(من  4 – 2شباط  ،)2009حيت قدم مركز بديل مداخالت
حول مسؤولية الشركات اخلاصة وحول الدعاوى القانونية ضد
شركتي “كاتربيلر” و”فيوليا”.
شارك مركز بديل في أربعة مؤمترات عاملية ،وقد ساعدت هذه
املؤمترات بشكل خاص في بناء دعم ألبحاث بديل وإستراتيجيتها
في احلمالت:
•ال��ن��دوة العاملية املنعقدة حت��ت ع��ن��وان“ :سياسات الشرق
الوسط؛ األسطورة والواقع”؛ كجزء من فعاليات مهرجان
[ Interpueblosتفاعل الشعوب] ،وال��ذي مت تنظيمه
بشكل مشترك من قبل جمعية هايدي سانتاماريا للثقافة،
ال��س�لام والتضامن ،وم��رك��ز ع��ائ��دون حلقوق الالجئني،
لبنان ،مدريد ،من  21 – 19أيار ( .2009قامت بديل
بعرض ورقة ولكنها لم تتمكن من السفر إلى اسبانيا).
•املؤمتر األكادميي املنعقد حتت عنوان“ :إسرائيل/فلسطني:
تخطيط مناذج الدولة وطرق للسالم” :جرى تنظيمه من

قبل كلية أوسغود للقانون في جامعة يورك؛ تورنتو22 ،
–  24حزيران .2009
•احللقة الدراسية الدولية املنعقدة حتت عنوان“ :موحدون
ف���ي ال��ك��ف��اح ض���د االس��ت��ع��م��ار ،االح���ت�ل�ال وال��ع��ن��ص��ري��ة
اإلسرائيلية” ،ومت تنظيمها م��ن ق��ب��ل امل���ب���ادرة م��ن أج��ل
فلسطني واجلوالن السوري احملتلتان ( )OPGAIومركز
املعلومات البديلة ( ،)AICفي بيت حلم  25 – 24تشرين
أول .2009
•ورش��ة العمل العاملية املنعقدة حتت عنوان“ :املساءلة عن
انتهاكات القانون الدولي املرتكبة في فلسطني وإسرائيل”،
مت تنظيمها من قبل كل من دياكونيا ،محامون بال حدود
ومؤسسة احلق( ،بروكسل 17 ،كانون أول .)2009

 .3حتديات ،ومشاكل ،وحلول
ال يوجد املزيد من الشواغر ملوظفني لالطالع باملهمات اخلاصة
بهذا اجل��زء من البرنامج؛ وبذلك ف��إن ق��درة بديل على تطوير
برنامج دراس��ات النكبة املستمرة ،وعلى توفير أدوات إعالمية
وخ��دم��ات ذات ج���ودة تعتمد ب��ال��درج��ة األول���ى على الترتيب
الصحيح لألولويات وعلى التوزيع املالئم للموارد البشرية على
أولويات أهداف البرنامج.
وترى مؤسسة بديل بأن الدعم الواسع والتحالفات في أوساط
املجتمع املدني الغربي تشكل عنصرا مهما للتأثير في القرار
السياسي .ومع ذل��ك ،ال ي��زال هذا األم��ر صعبا ألن املنظمات
غير احلكومية العاملية الكبيرة ،وال��ع��دي��د م��ن بينها تعمل في
األرض الفلسطينية احملتلة ،وال��ت��ي تتفهم وت��دع��م احلمالت
املبدئية للمجتمع املدني الفلسطيني للتوعية بالنكبة ،وتسند حق
العودة وحملة مقاطعة إسرائيل ()BDS؛ إال أنها تستمر في
إص��دار ما يعرف بالبيانات “املتوازنة” ،أو تبقى صامتة بسبب
إدراكها للمخاطر السياسية واالقتصادية على هذه املنظمات و/
أو بسبب املخاطر الوظيفية على أفرادها.
احل��ل :بذل جهود جماعية من قبل مؤسسات املجتمع املدني
الفلسطيني لشرح ،وإقناع ،وتشجيع منظمات املجتمع املدني
الغربية لتبني مواقف مشتركة والقيام بفعل جماعي ،األمر الذي
سيسهم بدوره في تخفيض مستوى التعرض للمخاطر من خالل
“املشاركة اجلماعية في حتمل األعباء ومواجهة اخلطر”.

45

( )3األبحاث ،احلشد والتدخل لدى صناع القرار
 .1األبح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث.
 1.1النشطات املنفذة.
لقد مت إدخال القانون اجلنائي الدولي على جدول أعمال أبحاث
مؤسسة بديل ،وذلك في إطار توصيات االجتماع السنوي لشبكة
بديل لإلسناد القانوني في عام  ،2007وقد متت إضافة املعايير
والقواعد القانونية املتعلقة بالقطاع اخلاص وحقوق اإلنسان من
أجل تعزيز منهج احلل املؤسس على احلقوق واحلمالت من أجل
املساءلة واحملاسبة القانونية .وق��د مت إجن��از خمسة إص��دارات
بحثية ،وتشتمل على ثالث دراسات وورقتي عمل:
الالجئون واملهجرون الفلسطينيون :املسح الشاملل��ل��ع��ام ( 2009-2008امل��ج��ل��د اخل���ام���س؛ الطبعة
االجنليزية 195 ،صفحة 1,000 ،نسخة ،كانون
أول  .)2009الطبعة العربية قيد اإلع����داد ،وقد
مت ع��رض االستنتاجات الرئيسة للصحافة ي��وم 20
حزيران ،في اليوم العاملي لالجئ.
سد فجوات احلماية-الدليل اخلاص بحماية الالجئنيالفلسطينيني ،طبعة عربية من دليل بديل لعام 2005
حلماية الالجئني الفلسطينيني في الدول املوقعة على
اتفاقية الالجئني لعام  476( 1951صفحة1,000 ،
نسخة ،صيف عام .)2009
«احلقوق بني النظرية والتطبيق – مراجعة لدور القانونال��دول��ي ف��ي ص��ي��اغ��ة احل��ل��ول ال��دائ��م��ة ب��ش��أن الالجئني
الفلسطينيني» ،وه��و عبارة عن مجموعة مختارة من
أوراق عمل ون��ق��اش��ات منتدى خ��ب��راء ب��دي��ل لسنوات
 2004 – 2003التي عقدت خالل احللقات الدراسية
في كل من غينت /بلجيكا ،جنيف؛ القاهرة وحيفا
(باالجنليزية 250 ،صفحة (تقديري)؛  1,000نسخة،
املخطوطة باللغة االجنليزية قيد التصميم والطباعة،
كانون أول  .)2009الطبعة العربية قيد االنتاج.
ورقة عمل رقم « :11مبادئ وآليات مساءلة الشركاتعن انتهاكات حقوق اإلنسان :السبل املمكنة حملاسبة
ال��ش��رك��ات امل��ت��ورط��ة م��ع إس��رائ��ي��ل ف��ي ق��م��ع الشعب
الفلسطيني» ،بقلم احملامية ياسمني ج��ادو (الطبعة
االجنليزية 64 ،صفحة؛  1,000نسخة ،كانون أول
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 .)2009الطبعة العربية قيد اإلنتاج.
جتسيدات الهوية لدى مخيمات الالجئني الفلسطينيني،بقلم روزماري صايغ؛ دراسة مركزة( ،بالعربية32 ،
صفحة 1,500 ،نسخة ،خريف .)2009
هناك مشاريع بحث قيد العمل ،وهي كما يلي:
ورق��ة عمل :انطباق جرمية األبارتهايد على النظاماإلس��رائ��ي��ل��ي امل��ف��روض على الشعب الفلسطيني»،
ي����ج����ري إع�����داده�����ا م����ن ق���ب���ل ك����اري����ن م�����اك أل��س��ت��ر
(باالجنليزية) :لقد مت عرض مسودة أولى على جلنة
خبراء خالل «مؤمتر مراجعة وضع إسرائيل» للجنة
الوطنية حلملة املقاطعة في جنيف في نيسان .2009
ورقة عمل« :الوالية القضائية العاملية وحالة الالجئنيالفلسطينيني مبوجب القانون الدولي اجلنائي» تشرف
على إعدادها الباحثة «إلنا سندرغارد» (باالجنليزية).
دراس����ة اس��ت��ك��ش��اف��ي��ة« :إن���ه���اء ال��ت��ه��ج��ي��ر ال��ق��س��ري فياألرض���ي احملتلة – تقييم االستجابة لوضع التهجير
الداخلي في األرض الفلسطينية احملتلة» (العنوان حاليا
للعمل فقط) :مت االنتهاء من املخطوطة األولى في عام
 ،2009وهي مستندة إلى دراسات ميدانية نفذت في
سنوات  .2008/2007وتخطط مؤسسة بديل للقيام
بزيارات ميدانية للمتابعة في عام 2010؛ وذلك لتقييم
تطور االستجابة للحماية مع م��رور الوقت ،ويفضل
أن يتم ذلك بالتعاون مع منظمة غير حكومية محلية أو
عاملية أخرى ،تكون عضوا في مجموعة العمل املتعددة
حول التهجير القسري الداخلي.
دليل بديل حول احللول الدائمة لالجئني الفلسطينينيواملهجرين داخليا :وهو مشروع بحث مكمل لدليل بديل
للحماية يشرف على اعداده تيري رامبل (مستشار).

 1.2حتديات ،ومشاكل وحلول
ينبغي االنتهاء م��ن مشاريع األب��ح��اث اجل��اري��ة حتى نهاية عام
 ،2010وتخطط مؤسسة بديل لتخصيص وقت كاف ملوظفيها
ألعمال البحث والتنسيق مع املؤلفني من خارج املؤسسة خالل
عام  ،2010وذلك من أجل تلبية هذه األولوية.

 .2ت��ي��س��ي��ر األن���ش���ط���ة ال���ق���اع���دي���ة
وحمالت املجتمع املدني
 2.1النشاطات املنفذة
أ) تسهيل النشاطات اجلماهيرية وح��م�لات املجتمع
املدني
قامت مؤسسة بديل بتيسير الفعاليات القاعدية واحلمالت من أجل
ضمان احترام حقوق الالجئني الفلسطينيني ،ليس فقط من خالل
األدوات ،وبناء ال��ق��درات ،واإلس��ن��اد عبر التشبيك ،بل ومن
خالل تقدمي دعم عملي (االتصاالت بشكل رئيسي) للمؤسسات
القاعدية (مركز يافا الثقافي ،احتاد مراكز الشباب االجتماعي في
مخيمات فلسطني) من أجل التنسيق امليداني في الضفة الغربية
وقطاع غزة ،جنبا إلى جنب مع تقدمي الدعم اللوجستي للجنة
الوطنية العليا إلحياء ذك��رى النكبة ،مع املساهمة في التخطيط
والتنفيذ إلحياء الذكرى السنوية الواحدة والستني لنكبة فلسطني.
ومت تقدمي مساعدات عينية ومالية متواضعة لستة عشر مؤسسة
قاعدية من أجل تنفيذ  17مبادرة/فعالية ،ومعظمها خدمت
الالجئني األطفال والشباب.
املبادرات من أجل إحياء الذكرى الواحدة والستني للنكبة ودعم
حق العودة
مركز النشاط النسوي ،مخيم بالطة :املساهمة فيتأسيس فرقة العودة للرقص الشعبي ( 6صبايا6 ،
صبيان).
م��رك��ز ال��ش��ب��اب االج��ت��م��اع��ي ،مخيم ج��ن�ين :إح��ي��اءذكرى الهجوم الوحشي اإلسرائيلي على مخيم جنني
عام  ،2002شهر نيسان (حوالي  1,000مشارك،
نصفهم على األقل من اإلناث).
مركز الج��ئ ،مخيم عايدة (اللجنة احمللية اخلاصةل��زي��ارة ال��ب��اب��ا) :رف��ع مستوى ال��وع��ي بالنكبة وحق
ال��ع��ودة خ�لال زي���ارة ال��ب��اب��ا ملدينة بيت حل��م ومخيم
عايدة.

جمعية شموع الثقافية ،املعصرة ،بيت حلم :نشاطاتاحتجاجية ضد اجلدار والتهجير القسري.
مركز الشباب االجتماعي ،مخيم العروب :إحياءذك��رى النكبة من خ�لال مسابقة رياضية بكرة القدم
ب�ين ف��رق م��ن جتمعات ال�لاج��ئ�ين ف��ي ج��ن��وب الضفة
الغربية.
جلنة خدمات شؤون الالجئني ،مدينة نابلس القدمية(القصبة)« :ك��ان ف��ي ق��دمي ال��زم��ان» ،فعالية ثقافية
لألطفال في البلدة القدمية ( 130مشاركا ،بينهم 70
فتاة).
جمعية ال��دوامي��ة اخليرية للتنمية االجتماعية ،مخيماجل���ل���زون ،أس��ب��وع ف��ع��ال��ي��ات إح��ي��اء ذك����رى م��ج��زرة
الدوامية ( 600مشارك).
جلنة خدمات شؤون الالجئني ،مدينة نابلس القدمية(القصبة) :معرض لفنون األطفال ( 50مشاركا).
مركز الجئ ،مخيم عايدة ،معرض عاملي للصور.املؤسسات القاعدية تنظم فعاليات /مخيمات صيفية لألطفال
والشباب (متوز – آب)
اجلمعية اخليرية ،اخلضر – بيت حلم ،مخيم صيفي( 100مشارك).
جلنة خدمات شؤون الالجئني – سلفيت ،مخيم صيفي( 100مشارك ،حوالي نصفهم من الفتيات).
جمعية شموع الثقافية ،املعصرة – بيت حلم« :أطفالف��ي م��ق��اوم��ة اجل����دار» ( 300م��ش��ارك ،بينهم 120
فتاة).
اجلمعية الوطنية اخليرية – مخيم الدهيشة :حفلتخريج الطلبة الثانويني ( 180م��ش��ارك ،بينهم 80
فتــاة)
مساعدات طارئة ملؤسسات قاعدية فلسطينية
مجموعة كشافة القادسية ،مخيم الفارعة :مساهمةفي إنشاء مركز للنشاطات ( 80فتى ،و 60فتاة).
مركز الشباب االجتماعي مخيم عقبة جبر :طابعةملدرسة اإلناث التابعة لوكالة األنروا.
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جمعية بيت جبرين اخل��ي��ري��ة ،بلدة إذن��ا – اخلليل:املساهمة في شراء كمبيوتر ،طابعة ومكتب.
مركز الشباب االجتماعي ،مخيم عايدة :املساهمةفي دورة لتعليم احلرف اليدوية في دار الندوة ،بيت
حلم ( 14مشارك ،بينهم  7فتيات).

ب) تيسير حملة املجتمع امل��دن��ي الفلسطيني ملقاطعة
إس��رائ��ي��ل ،وس��ح��ب االس��ت��ث��م��ارات م��ن��ه��ا وف��رض
العقوبات عليها.
قامت مؤسسة بديل بتمثيل االئتالف الفلسطيني العاملي حلق العودة
في اللجنة الوطنية حلملة املقاطعة؛ وقد ساهمت بديل ب��أدوات
للحملة كما دعمت موقعها االلكتروني ()bdsmovement.net
باعتبارها جزء من فريق إدارة املوقع واإلشراف عليه .كما ساهمت
بديل أيضا ف��ي جتنيد ال��دع��م للحملة ،وإع���داد البيانات العامة
وانتشارها.
كما ساهمت بديل في العديد من االجتماعات التي عقدت هذه
السنة مع احتادات وأطر فلسطينية ،منظمات شعبية فلسطينية،

قيادات مجتمعية ومسؤولني رسميني ،كما دعمت تنفيذ حملة
املقاطعة العاملية التي تقودها اللجنة الوطنية للحملة (مبادرة بلباو
الثانية) في فلسطني وخارجها .وف��ي ه��ذا السياق ،ساهمت
مؤسسة بديل في اآلتي:
•التعبئة وال��ت��دخ��ل ف��ي م��ؤمت��ر األمم املتحدة ملراجعة
مقررات دي��رب��ان ،مبا في ذل��ك لصالح إجن��اح املؤمتر
ال���ذي رع��ت��ه اللجنة ال��وط��ن��ي��ة حلملة امل��ق��اط��ع��ة حتت
عنوان« :مؤمتر مراجعة نظام إسرائيل» ،املنعقد في
جنيف 24 – 17 ،ن��ي��س��ان( .أن��ظ��ر/ي ال��ن��ص في
اإلطار أدناه)؛
•اليوم العاملي األول لفعاليات حملة املقاطعة إلحياء
ذكرى يوم األرض في الثالثني من آذار؛
•فعاليات قاعدية وجماهيرية كجزء م��ن «األس��ب��وع
العاملي ألبارتهايد إسرائيل» ( 8 – 1آذار؛ أنظر/ي:
.)apartheidweek.org
•تقدمي عرض عام أمام اجلمهور مع الكاتبة والصحفية
الكندية نعومي كالين واإلعالن عن إطالق كتابها،
رام الـله ( 27حزيران).

ضمن نشاطات إحياء ذكرى النكبة ال ،61قامت طالبات مدرسة الرام األساسية في القدس بجولة في مكاتب وزارة التربية والتعليم بهدف ترويج
حملة مقاطعة إسرائيل 17 .أيار ©( .2009مركز بديل)

تقرير مركز بديل السنوي 2009
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ج) تيسير احلملة الفلسطينية من أج��ل تطبيق تقرير
غ��ول��دس��ت��ون – وب���ش���ك���ل خ����اص م����ن خ��ل�ال ت��ق��دمي
م���داخ�ل�ات أم�����ام ال���ق���ي���ادات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ،أع���ض���اء في
التنظيمات السياسية ،وملسؤولني في السلطة الفلسطينية
واللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ،وعبر
الدعاية في وسائل اإلعالم.

 2.2حتديات ،ومشاكل ،وحلول
ك��ان على مركز بديل أن يقوم برفض أكثر م��ن أربعني
ط��ل��ب��ا ل��دع��م م���ب���ادرات م��ؤس��س��ات ق��اع��دي��ة خ�ل�ال ع��ام
2009؛ ذلك ألنها لم تلب املعايير املطلوبة ،وال زالت
الفعاليات الشعبية تفتقر إلى االبتكار وإلى القدرة على
حتقيق األثر.

احللول:

•خلصت بديل إلى أن صغر حجم الدعم املالي
الذي تقدمه للمؤسسات القاعدية لم يكن كافيا
لتغطية أنشطة أو مبادرات مؤثرة .وبالتالي،
مت ات��خ��اذ ق���رار ب��زي��ادة حجم امل��س��اع��دة ،حتى
ل��و ك��ان ذل��ك يعني تخفيض ع��دد املؤسسات
واملبادرات/األنشطة التي ميكن دعمها.
•ط��ورت بديل سياسة ميكن من خاللها تشجيع
امل��ؤس��س��ات ال��ق��اع��دي��ة ع��ل��ى ال��ق��ي��ام مب���ب���ادرات
خالقة :حيث سيتم اإلع�لان للعموم عن مثل
ه���ذه امل���ب���ادرات مل��رت�ين ف��ي ك��ل س��ن��ة ،وسيتم
اختيار امل��ب��ادرات املرشحة للدعم وفقا ملعايير
تتعلق باإلبداع والفعالية.
•ال زال امل���زي���د م���ن ال��ع��م��ل م��ط��ل��وب��ا ،وبشكل
خ���اص ،ف��ي م��ج��ال ب��ن��اء ال��ق��درات والتخطيط
اإلستراتيجي (أنظر/ي ( )1أعاله).

مؤمتر مراجعة إسرائيل ،جنيف 19 – 17 ،نيسان ( 2009النتائج الرئيسة)
مت عقد «مؤمتر مراجعة إسرائيل» في جنيف من أجل التأثير على مؤمتر األمم املتحدة ملراجعة مقررات
ديربان؛ وقد جلب هذا املؤمتر أكثر من  330شخصا معا من خمس قارات ،ومن بينهم ناشطني في الدفاع عن حقوق
اإلنسان وخبراء من جنوب أفريقيا ،أمريكيا الشمالية ،ماليزيا ،ومن عدد من بلدان أوروبا والشرق األوسط.
وق��د اشتمل اليوم األول للمؤمتر على جلستني خلبراء قاموا بالكشف ع��ن ،وتأكيد انطباق جرمية
األبارتهايد على دولة إسرائيل ،وقاموا بتوضيح املواثيق القانونية واالستراتيجيات التي جتعل إسرائيل واألطراف
األخرى تخضع للمساءلة بسبب عدم اضطالعها وقيامها بواجباتها والتزاماتها مبوجب القانون بشأن احترام حقوق الشعب الفلسطيني.
وخالل ورش��ات العمل في اليوم الثاني ،متت بلورة توصيات عملية بشأن :الكفاح املشترك لضحايا العنصرية من أجل العدالة
واملساواة؛ وحملة عاملية ضد الصندوق القومي اليهودي (كيرن كييمت) باعتباره وكالة رئيسة لالستعمار والتمييز العنصري اإلسرائيلي؛
م��ب��ادرات شعبية للترويج ملقاضاة مرتكبي جرائم احل��رب واجل��رائ��م ضد اإلنسانية؛ واحلملة العاملية املتنامية ملقاطعة إسرائيل ،وسحب
االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها حتى متتثل للقانون الدولي.
وقد حظي املؤمتر بأهمية إضافية – واهتمام إعالمي – عندما قام مكتب مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان مبنع املنظمات
غير احلكومية من تنظيم فعاليات جانبية حول إسرائيل والشعب الفلسطيني خالل مؤمتر األمم املتحدة ملراجعة مقررات ديربان؛ وذلك بسبب
االحتجاج على عدم األخذ باالعتبار حقيقة أن الشعب الفلسطيني ُعرف بوضوح على أنه مجموعة من ضحايا العنصرية والتمييز العنصري
في إعالن وخطة عمل ديربان ( .)2001وقد تفاعل العديد من الصحفيني بكتابة حتليالت وآراء نقدية ،ومنها ما ورد في صحف غربية بارزة.
وهكذا ،شكل «مؤمتر مراجعة إسرائيل» منبرا جعل املجتمع املدني الفلسطيني وحلفاءه واخلبراء املستقلني قادرين بنجاح على طرح قضاياهم،
وسد الطريق على محاوالت إسرائيل واملنظمات الصهيونية نزع شرعية األصوات املنددة بنظام الفصل العنصري اإلسرائيلي.
وقد كان هذا املؤمتر مبثابة أداة بيد املجتمع املدني ملمارسة أعمال الضغط واملناصرة والعمل الدعوي في سياق مؤمتر األمم املتحدة
ملراجعة مقررات ديربان .وقد متت رعاية املؤمتر من قبل اللجنة الوطنية حلملة املقاطعة الفلسطينية ،وبالتنسيق مع جلنة التنسيق األوروبية
حول فلسطني ( ،)ECCPومع الشبكة اليهودية العاملية ضد الصهيونية ( ،)IJANومن شبكة التنسيق العاملية حول فلسطني (.)ICNP
وقامت مؤسسة بديل بقيادة وإدارة تنفيذ املؤمتر.
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 .3فعاليات دعوية وإعالمية عامة
 3.1النشاطات املنفذة
احلملة الدعائية ملسابقة جائزة العودة السنوية ،ومن ضمنها حملة
إعالمية مكثفة وبث مباشر عبر القنوات الفضائية ملهرجان جائزة
العودة لعام  2009في رام الـله (بديل ،شبكة معا اإلخبارية،
تفلزيون فلسطني 2 ،أيار  .)2009والتقييم املنتظم لهذه احلملة
بعد ثالث سنوات متعاقبة في النصف الثاني من كل سنة ،مبا
في ذلك اآلراء واالقتراحات املقدمة من املشاركني/ات .وبهذه
الطريقة ،كانت مؤسسة بديل قادرة على حتديد أي من الصحف
وامل��واق��ع االلكترونية تشكل ال��وس��ائ��ل األك��ث��ر فعالية لإلعالن
محليتني (األيام
عن املسابقة العامة .وقد مت اختيار صحيفتني
ّ
واحلياة اجلديدة) وصفحتني الكترونيتني ( maannews.netو
 )aljabha.orgمن أجل احلملة الدعائية ملسابقة جائزة العودة
لعام .2010
مسابقة إذاع��ي��ة (فكر وارب���ح) ت��دور ح��ول  30قرية فلسطينية
هجرتها ودمرتها العصابات الصهيونية في عام  :1948وهي
إنتاج مشترك لبديل وراديو «ايزيس» في بيت حلم؛ وقد مت بث
البرنامج ملدة ساعة يوميا خالل شهر رمضان ،وقد فاز ثالثني
شخصا ،وتلقى كل منهم  150شاقال.
«على درب العودة» – ثالث حلقات تلفزيونية مت إنتاجها من قبل
بديل بالتعاون مع شبكة معا اإلخبارية ،استضافت أكادمييني،
خبراء وناشطني ،وطرحت املوضوعات التالية:

احللقة الثالثة :حملة مقاطعة إسرائيل ،وسحب االستثمارات
منها ،وفرض العقوبات عليها ،وحتتوي على مقابالت مع
إميان احلموري ،جمال جمعة ،صالح هنية وشوقي العيسه؛
مع تقارير ميدانية ،ومت بثها يوم  27تشرين ثاني .2009
ومت بث هذه احللقات عبر جميع احملطات املشتركة في شبكة معا
اإلخبارية :تلفزيون األمل (اخلليل) ،تلفزيون بيت حلم (بيت
حل��م) ،تلفزيون القدس التربوي (رام الـله) ،تلفزيون أم��واج
(رام الـله) ،تلفزيون وطن (رام الـله) ،تلفزيون فرح (جنني)،
تلفزيون نابلس (نابلس) ،تلفزيون السالم (طولكرم) وتلفزيون
قلقيلية (قلقيلية).
م��ق��اب�لات م��ع وس��ائ��ل اإلع��ل�ام – أع��ط��ت م��ؤس��س��ة ب��دي��ل أكثر
من  75مقابلة مع وسائل اإلع�ل�ام ،وق��د ك��ان ثلثي املقابالت
تقريبا م��ع وس��ائ��ل اإلع��ل�ام الفلسطينية ،وال��ث��ل��ث ال��ب��اق��ي مع
وسائل إع�لام عربية ودول��ي��ة ،وكانت املواضيع الرئيسية لهذه
املقابالت تتعلق ببرنامج بديل لتنمية وتدريب الناشئة ،جائزة
العودة ،حملة الـمقاطعة الوطنية الفلسطينية ،الذكرى الواحدة
والستني للنكبة ،اخلالصات الرئيسية للمسح الشامل لالجئني
الفلسطينيني واملهجرين « ،2009 – 2008م��ؤمت��ر مراجعة
إسرائيل» ومؤمتر األمم املتحدة ملراجعة مقررات ديربان ،وحول
اجلهود الفلسطينية لتطبيق توصيات تقرير غولدستون.

 3.2حتديات ،ومشاكل ،وحلول

احللقة األول��ى :تدمير األرشيف الفلسطيني ودور التاريخ
الشفوي ،وتصور مقابالت مع د .شريف كناعنة ،د .سونيا
منر ،د .صالح عبداجلواد ،د .مصطفى كبها؛ باالضافة الى
تقارير ميدانية ،ومت بثها يوم  13تشرين ثاني 2009؛

ال زال على مؤسسة بديل أن تقوم باالستفادة م��ن ك��ل فرص
االنتشار جماهيريا وإعالميا ،ففي بعض احلاالت ،لم تكن بديل
ق��ادرة على إتباع ال��دروس املستفادة والتوصيات ،بسبب نقص
الوقت وامل��وارد البشرية ،فحتى اآلن ،لم تقم مؤسسة بديل –
كمثال – مبعاجلة العديد من التوصيات املفيدة التي مت جمعها
خالل مشاركته في املؤمترات واجلوالت العملية في اخلارج.

احللقة الثانية :حركة حق العودة ،تاريخ ،وحاضر ومستقبل،
وحتتوي على مقابالت مع محمد جرادات ،جمال الشاتي،
حسام خضر ،عمر ع��س��اف ،وم���ازن قمصية؛ م��ع تقارير
ميدانية ،ومت بثها يوم  20تشرين ثاني 2009؛

احلل :يجب حتديد األولويات من بني طائفة واسعة من الفرص
املتاحة خالل خطة عمل بديل لسنوات  ،2013 – 2011ومن
ثم يجب على بديل أن تقوم بتخصيص مواردها احملدودة لهذه
األولويات.
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 .4اإلسناد القانوني
 4.1النشاطات املنفذة
أ) وكاالت األمم املتحدة واملجتمع الدولي في األرض
الفلسطينية احملتلة
مجموعة العمل اخلاصة باحلماية التي يقودها مكتب املفوض
السامي التابع األمم املتحدة في األرض احملتلة (:PCWG
باعتبار بديل عضوا في هذه املجموعة الواسعة التي تقودها
األمم املتحدة وتتكون من وك��االت األمم املتحدة ومنظمات
غير حكومية دولية ومحلية؛ قامت مؤسسة بديل بالضغط من
أجل تبني إستراتيجية حماية قائمة على أساس احلقوق ،ومن
أجل سد احلاجة إلى إعداد التقارير وأعمال املناصرة والعمل
الدعوي ضد انتهاكات حقوق اإلنسان عبر تدخالت إنسانية
منسقة م��ن قبل ف��ري��ق تنسيق العمل اإلن��س��ان��ي ( )HCTفي
األرض الفلسطينية احملتلة .وفي شهر كانون أول 2009؛
مت إن��ش��اء فريق ملهام امل��س��اءل��ة (Task Accountability
 )Forceحت��ت رع��اي��ة مجموعة عمل األمم املتحدة اخلاصة
باحلماية ( ،)PCWGومؤسسة بديل عضو في هذا الفريق.
مجموعة العمل املتعددة ح��ول التهجير ( – )DWGوهي
مجموعة فرعية ضمن مجموعة احل��م��اي��ة اخل��اص��ة امل��ذك��ورة
اع��ل�اه ،ي��ت��رأس��ه��ا مكتب األمم امل��ت��ح��دة ل��ل��ش��ؤون اإلن��س��ان��ي��ة
( ،)OCHAوقد مت تشكيلها في آذار  2008بهدف تطوير
االس��ت��ج��اب��ة امل��ش��ت��رك��ة وال��ف��ع��ال��ة املبنية ع��ل��ى أس���اس احل���ق في
احلماية في مواجهة التهجير القسري؛ وذلك مبوجب مبادئ
األمم املتحدة التوجيهية بشأن التهجير ال��داخ��ل��ي .وخ�لال
الشهور األول���ى م��ن ع��ام  ،2009استنفذ أع��ض��اء مجموعة
العمل ح��ول التهجير ف��ي إط���ار االستجابة ال��ط��ارئ��ة للوضع
في غزة ،فلم يتم التنفيذ كما كان مخططا له .وفي حزيران
 ،2009طلب من مجموعة العمل حول التهجير أن تتعاون
مع املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة (املمثل اخلاص)
في موضوع املهجرين داخليا بانتظام ،ولكن ال زال على مثل
ه��ذا ال��ت��ع��اون أن يصبح ملموسا على أرض ال��واق��ع .وك��ون
مؤسسة بديل عضو في مجموعة العمل حول التهجير ،فإنها
قامت مبا يلي:

•س��اه��م��ت ف��ي إع���داد ورق���ة احل��ق��ائ��ق ح��ول التهجير
ال��داخ��ل��ي ف��ي األرض الفلسطينية احملتلة اخلاصة
باملمثل اخل��اص لألمني ال��ع��ام ل�لأمم املتحدة ،كما
ش��ارك��ت ف��ي ل��ق��اء ال��ف��ي��دي��و ك��ون��ف��رن��س م��ع املمثل
اخلاص.
•مع اقتراب نهاية العام ،انضمت مؤسسة بديل لفريق
العمل الدعوي الذي تأسس من قبل مجموعة العمل
ح��ول التهجير بهدف تنسيق وتقوية ودع��م العمل
الدعوي املتعدد اجلهات املتعلق بالتهجير القسري
للفلسطينيني .

ب) مجلس حقوق اإلنسان ومكتب املفوض السامي حلقوق
اإلنسان
مت عرض جميع املذكرات املكتوبة والشفوية التي وجهتها مؤسسة
ب��دي��ل ملجلس ح��ق��وق اإلن��س��ان ف��ي جميع جلسات (دورات)
املجلس التي عقدت خالل عام ( 2009ال��دورات .)12 – 9
وفي هذه املذكرات ،دعت مؤسسة بديل إلى:
•إرس����ال بعثة تقصي ح��ق��ائ��ق مب��س��ت��وى ع���ال م��ن أج��ل
التحقيق في جرائم إسرائيل وانتهاكات حقوق اإلنسان
ولضمان مساءلة املسؤولني عن هذه االنتهاكات .وقد
مت تشكيل البعثة التي رأسها القاضي غولدستون في
حزيران .2009
•توفير احلماية الدولية حلق العودة ،استعادة األمالك،
والتعويض لالجئني الفلسطينيني واملهجرين داخليا،
ودع��وة األمم املتحدة للتعامل مع النظام اإلسرائيلي
ال����ذي ي��دم��ج ب�ي�ن ال��ف��ص��ل ال��ع��ن��ص��ري ،االس��ت��ع��م��ار
واالحتالل ،وباعتبار ان هذه املكونات تشكل السبب
اجل��ذري للتهجير القسري للفلسطينيني .كما دعت
بديل إلى اتخاذ تدابير وإجراءات ،مبا فيها العقوبات،
ضد دولة إسرائيل حتى متتثل اللتزاماتها القانونية.
•االلتفات العاجل إلى عملية تشريع القوانني العنصرية
اجلديدة في البرملان اإلسرائيلي ،ومن بينها مشروع
قانون يحظر إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية ،ومشروع
قانون يشترط على كل مواطني إسرائيل ،مبا فيهم
الفلسطينيني ،أن يقوموا بالتوقيع على قسم ال��والء
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لـ”دولة يهودية” وعلمها ونشيدها وااللتزام باخلدمة
العسكرية ،وذلك كشرط إلصدار بطاقة هوية له.
•االلتفات العاجل لالقتالع والتهجير املتكرر لالجئني
الفلسطينيني في األرض الفلسطينية احملتلة.
كما قامت مؤسسة بديل باملصادقة على أربع مذكرات مكتوبة
متت صياغتها من قبل اجلمعية الدولية حلقوق اإلنسان “الشعوب
األصلية وحق اإلنسان في السالم” (الدورة التاسعة)“ ،السالم
والعنصرية” (مت ع��رض��ه��ا ف��ي ال�����دورة ال��ع��اش��رة) و”السالم
والهجرة” (ع��رض��ت ف��ي ال����دورة احل��ادي��ة ع��ش��رة) و”احلق في
السالم ونزع األسلحة” (الدورة الثانية عشرة).
اشتركت مؤسسة بديل في رسالة إلى املفوض السامي حلقوق
اإلنسان في شهر تشرين أول  ،2009تدعوها إلى زيارة األرض
الفلسطينية احملتلة .وفي رده��ا على الرسالة ،أك��دت املفوض
السامي بأن مكتبها قد عزز من تواجده في األراضي الفلسطينية
احملتلة ويسعى الى االستجابة بشكل أفضل لالحتياجات اجلارية
حلقوق اإلنسان واالحتياجات اإلنسانية ،كما عبرت عن رغبتها
في القيام بزيارة األرض الفلسطينية احملتلة.
تقدمي مداخالت للمقررين اخلاصني لألمم املتحدة – بناء على
طلب من مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان؛ قامت مؤسسة
بديل بتزويد عشرة مقررين خاصني لألمم املتحدة لغايات إعداد
تقريرهم ح��ول ال��ع��دوان اإلسرائيلي على قطاع غ��زة .وق��د مت
تقدمي التقرير املوحد للمقررين اخلاصني إل��ى مجلس حقوق
اإلنسان في آذار  ،2009وسلط الضوء على التهجير القسري
للفلسطينيني ليس ف��ي غ��زة وح��ده��ا ،ب��ل وف��ي الضفة الغربية
أيضا ،ومن ضمنها القدس الشرقية.
جلنة األمم املتحدة اخلاصة بالتحقيق في املمارسات اإلسرائيلية
التي تنتهك حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني والعرب اآلخرين
في األراضي احملتلة – قدمت مؤسسة بديل في شهر آب 2009
تقريرا حول التهجير القسري املستمر للفلسطينيني في ،ومن
األرض الفلسطينية احملتلة.
مؤمتر األمم املتحدة ملراجعة مقررات ديربان (جنيف24 – 21 ،
نيسان) – شاركت مؤسسة بديل في املشاورات واالجتماعات من
أجل مؤمتر األمم املتحدة ملراجعة مقررات ديربان ،ودفعت باجتاه
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– دون جناح كبير – تبني لغة/صياغة حتمي احلقوق ،وسعت بديل
إلى تضمني وضع الشعب الفلسطيني في الوثيقة اخلتامية للمؤمتر،
وذلك على أساس أنه مت تعريف الفلسطينيني بشكل صريح على
أنهم مجموعة من الضحايا في اإلعالن اخلتامي وبرنامج عمل
مؤمتر ديربان األول عام  .2001ولم يتوفر للمجتمع املدني أي
منبر ذي معنى خالل مؤمتر األمم املتحدة ملراجعة مقررات ديربان،
وقد رفض طلب املنظمات غير احلكومية للقيام بفعاليات جانبية
حول وضع الشعب الفلسطيني ،وذلك من قبل مكتب مفوض
األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان-جنيف .وردا على ذلك،
قامت مؤسسة بديل مبا يلي:
•ق��ام��ت ب��إرس��ال رس��ال��ت�ين (م��ع مؤسسة احل��ق ومركز
“عدالة” في  9نيسان ،ومع “عدالة” في  27أيار)
إل��ى مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان
ل�لاح��ت��ج��اج ع��ل��ى اإلج������راءات ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا مكتب
املفوض السامي ،والتي نتج عنها إسكات أصوات
ضحايا العنصرية والتمييز العنصري ،ف��ي ح�ين مت
تقدمي منبر للجالد في أروقة األمم املتحدة.
•تقدمي مذكرة شفوية أمام جلنة صياغة البيان اخلتامي
( )DRCفي  24نيسان ،مت عبرها التأكيد على أن
الفلسطينيني ه��م ضحايا ل�لأب��ارت��ه��اي��د ،االستعمار
االحاللي واالحتالل اإلسرائيلي ،كما مت االحتجاج
على استبعاد الشعب الفلسطيني من عملية املراجعة
ومن الوثيقة اخلتامية.

ج) جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
قامت مؤسسة بديل بتقدمي تقرير ح��ول التهجير القسري في
األرض الفلسطينية احملتلة وإسرائيل ،وذل��ك ردا على تقرير
إسرائيل الدوري الثالث للجنة حقوق اإلنسان (ال��دورة .)97
وتضمن تقرير بديل معلومات تتعلق بفشل إسرائيل في تطبيق
العهد الدولي اخل��اص باحلقوق املدنية والسياسية .وف��ي شهر
ت��ش��ري��ن أول  ،2009ومب��وج��ب ال��ت��ق��ري��ر ال��رس��م��ي للمراجعة
ال��دوري��ة إلس��رائ��ي��ل ،اعتمدت اللجنة قائمة م��ن القضايا التي
ينبغي معاجلتها وتناولها في متوز  .2010وقد اشتملت قائمة
اللجنة على قضايا مت طرحها من قبل مؤسسة بديل ،مثل حق
الفلسطينيني في تقرير املصير ،والتهجير واالقتالع املستمر.

د) مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
شاركت مؤسسة بديل في عام  2009في مشاورات املفوضية
السامية لشؤون الالجئني مع املنظمات غير احلكومية (جنيف،
 29ح��زي��ران – مت���وز) ،كما ساهمت ف��ي م��ذك��رات املواضيع
املشتركة للمنظمات غير احلكومية املقدمة للجنة التنفيذية
للمفوضية ،والتي تؤكد على حقوق الالجئني واألشخاص
عدميي اجلنسية .كما قامت بديل مبساعدة املفوضية السامية من
خالل تدخلها نيابة عن الالجئني الفلسطينيني ،وبشكل خاص
أولئك الالجئني من العراق الذين احتجزوا خالل رحيلهم عبر
احلدود.

هـ) مجتمع الدبلوماسية وصناع السياسة
•قامت مؤسسة بديل بتقدمي مداخالت وباملشاركة في
اجتماعات ضاغطة في االحت��اد األوروب��ي واملجلس
األوروب�������ي؛ مت ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا م���ن ق��ب��ل جل��ن��ة ال��ت��ن��س��ي��ق
األوروب��ي��ة للمنظمات غير احلكومية حول فلسطني
( )ECCPفي بروكسل 10 – 8 ،كانون ثاني.
•في ضوء العدوان العسكري اإلسرائيلي واستمرار
احل��ص��ار ع��ل��ى ق��ط��اع غ���زة ،ق��ام��ت م��ؤس��س��ة ب��دي��ل،
وب��ش��ك��ل م��ش��ت��رك م��ع  15م��ن امل��ن��ظ��م��ات اإلن��س��ان��ي��ة
وحقوق اإلنسان ،بإرسال رسائل عامة إلى االحتاد
األوروب���ي ،ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
( )OECDفي  11شباط  ،2009تدعو فيها إلى
وقف عملية االرتقاء بالعالقات الثنائية بني االحتاد
األوروب��ي وإسرائيل ،وإل��ى جتميد اتفاقية الشراكة
ب�ين االحت����اد وإس��رائ��ي��ل ،وم��ن��ع اك��ت��س��اب إس��رائ��ي��ل
لعضوية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .وقد
مت��ت دع���وة ال���دول األع��ض��اء ف��ي االحت���اد األوروب���ي
ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،إلى إرسال
إش��ارة قوية إلسرائيل مفادها أن أولئك املسؤولني
عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان سوف تتم
محاسبتهم .علما أنه من املتوقع أن يجري التصويت
النهائي على عضوية إسرائيل ف��ي منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية في شهر أيار .2010
•ساهمت مؤسسة بديل في صياغة ،وف��ي املصادقة

ع��ل��ى ورق����ة ح��ق��ائ��ق مت���ت امل���ب���ادرة إل��ي��ه��ا م���ن امل��رك��ز
الفلسطيني حلقوق اإلنسان في غزة ،تدعو إلى إنهاء
تورط مانحني دوليني في انتهاكات إسرائيل للقانون
الدولي.
•في شهر تشرين أول  ،2009قدمت مؤسسة بديل
مداخلة أم��ام اللجنة األوروب��ي��ة ف��ي بروكسل حول
قضايا تتعلق بحق عودة الالجئني الفلسطينيني.
•بني شهري تشرين أول وكانون أول ،ساهمت بديل
في حتضير الرسائل العامة املشتركة وأعمال الضغط
املوجهة لصانعي القرار الفلسطيني ،وللحكومات
األجنبية من أجل دعم توصيات تقرير غولدستون.
•وفي شهر كانون أول  ،2009قامت مؤسسة بديل
بتقدمي تقرير لالحتاد األوروب��ي في إطار خطة عمل
برنامج اجلوار األوروبي ،وحثت اللجنة األوروبية
أن تأخذ االنتهاكات اإلسرائيلية بعني االعتبار في
تقريرها الرسمي الرابع.
•وفي كانون أول أيضا ،قامت مؤسسة بديل باملصادقة
والتوقيع على رسالة مشتركة وجهت لوزارة اخلارجية
األمريكية ،وكانت هذه الرسالة قد مت إعدادها من
قبل نقابة احملامني الوطنية األمريكية ،وحت��ث فيها
وزارة اخلارجية على تضمني تقريرها السنوي لعام
 2009تفاصيل قدمت من مؤسسات حقوق إنسان
فلسطينية ،ومن تقرير غولدستون حول انتهاكات
إسرائيل حلقوق اإلنسان للمواطنني الفلسطينيني في
إسرائيل ،وحلقوق الالجئني الفلسطينيني وسكان
األرض الفلسطينية احملتلة.

 4.2حتديات ،ومشاكل ،وحلول
إن املؤسسات غير احلكومية الفلسطينية ،مثل مؤسسة
بديل ،والتي تعمل أو تتدخل من أج��ل دف��ع الوكاالت
الدولية العاملة في املجاالت اإلنسانية وحقوق اإلنسان
وال��ت��ن��م��ي��ة ،امل��ن��ظ��م��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ع��ام��ل��ة ف���ي األرض
الفلسطينية احمل��ت��ل��ة ل�لاس��ت��ج��اب��ة ب��ف��ع��ال��ي��ة مل��ن��ه��ج حماية
احل��ق��وق؛ جت��د نفسها أم���ام حت��دي��ات ع��دي��دة ،م��ن بينها
سرعة إنتهاء خدمة املوظفني أو تغييرهم ف��ي املنظمات
وامل��ؤس��س��ات ال��دول��ي��ة (ع���دم اس��ت��ق��رار ط��واق��م عمل هذه
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املؤسسات) ،وبالتالي ،إلى افتقارها للذاكرة املؤسسية،
كما ان��ه��ا تعاني م��ن التفسيرات الضيقة لطبيعة ونطاق
ص�لاح��ي��ات وم��س��ؤول��ي��ات منظماتها ،وغ��ي��اب أو نقص
الفهم و/أو غياب االهتمام بالسياق احمل��دد للصراع،
ووجود األحكام املسبقة جتاه الثقافة العربية واإلسالمية،
وت��وق��ع��ات ال��ت��ع��ام��ل بـ”نية حسنة” م��ن ق��ب��ل السلطات
اإلسرائيلية ،واالفتقار إلى الشجاعة الشخصية واخلوف
على املستقبل الوظيفي و/أو م��ن “مخاطر التصنيف/
الوسم” التي تخشاها املنظمات.
كما أن املنظمات غير احلكومية التي تعمل ضمن آليات
حقوق اإلنسان في املقر الرئيس لألمم املتحدة في اخلارج
تواجه حتديات مشابهة ،ويضاف لذلك عقبات أخرى
تأتي على صورة ضغوط سياسية مباشرة من أجل جتنب
ط��رح األس��ب��اب اجل��ذري��ة للصراع ب�ين إسرائيل والشعب
الفلسطيني ،ولتجنب مساءلة إس��رائ��ي��ل ع��ن انتهاكاتها
للقانون الدولي .ويتم فرض مثل هذه الضغوط بشكل
رئ��ي��س��ي م��ن ق��ب��ل ح��ك��وم��ة ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األمريكية
وحكومات الدول األعضاء في اإلحتاد األوروب��ي .وفي
ال��وض��ع احل��ال��ي ،وحتى عندما يظهر امل��وف��د الفلسطيني
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لألمم املتحدة أو مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان
خضوعا ملثل هذه الضغوط ،فعادة ما يكون من الصعوبة
مبكان معرفة كيف ميكن ملنظمة غير حكومية مثل بديل أن
تتدخل بأسلوب مجد.
احل����ل :ت��ش��ي��ر جت��رب��ة ب��دي��ل خ��ل�ال ع����ام  2009إل����ى أن
املؤسسات غير احلكومية الفلسطينية ،يجب أن ال تكف
ع��ن ب��ذل اجل��ه��ود إلش���راك املجتمع الدبلوماسي واألمم
املتحدة بأسلوب مباشر ،وذلك من أجل فحص الفرضية
القائلة ب��أن العمل اجلماعي املنتظم وال���دؤوب ملنظمات
حقوق اإلنسان يستطيع أن يصنع فرقا .وعليه ،ستقوم
م��ؤس��س��ة ب��دي��ل ب��ت��أس��ي��س م��ك��ت��ب ل��ه��ا ف��ي ج��ن��ي��ف لتنظيم
مشاوراتها املتعلقة باألمم املتحدة وللتعاون مع شركائها
من املنظمات غير احلكومية في سنة  .2010وبناء على
نتائج جتربة عام  ،2010ستكون مؤسسة بديل قادرة على
اتخاذ ق��رار بشان ماهية ال��ت��وازن املجدي والفعال ما بني
احلمالت اجلماهيرية وبني اجلهود الضاغطة في أوساط
املجموعة الدبلوماسية ف��ي األمم املتحدة ،وذل��ك لكي
يتم أخ��ذه بعني االعتبار ف��ي خطة بديل ل�لأع��وام الثالثة
القادمة.
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امللحق رقم :1

بديل في ائتالفات املجتمع املدني الفلسطيني خالل عام 2009
اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة:
القوى الوطنية واإلسالمية في فلسطني ،اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة ،دائرة شؤون الالجئني في منظمة التحرير الفلسطينية،
االئتالف الفلسطيني العاملي حلق العودة ،جتمع سكان القرى واملدن الفلسطينية املهجرة ،املكتب التنفيذي لالجئني ،احتاد مراكز الشباب
في مخيمات الالجئني في فلسطني ،احلملة الشعبية ملقاومة جدار الفصل العنصري ،احتاد مراكز النشاط النسوي في مخيمات الالجئني
في الضفة الغربية ،شبكة املنظمات االهلية الفلسطينية ،هيئة التوجيه السياسي واملعنوي ،جلان احملافظات حلق العودة – الضفة الغربية،
جمعية «اجتاه» احتاد جمعيات اهلية عربية في فلسطني  ،1948االئتالف الشعبي للدفاع عن القدس ،اجلمعية العربية حلقوق اإلنسان،
احتاد احملامني الفلسطينيني ،جمعية الدفاع عن حقوق املهجرين ،رؤية فلسطينية – القدس ،مؤسسة بديل.

اللجنة الوطنية حلملة مقاطعة اسرائيل ،وسحب االستثمارات منها ،وفرض العقوبات عليها:
وهي هيئة تنسيق حلملة مقاطعة اسرائيل ،وسحب االستثمارات منها ،وفرض العقوبات عليها ،تشكلت على أساس نداء املجتمع
املدني الفلسطيني ملقاطعة إسرائيل الذي صدر عام  .2005ذلك النداء الذي يؤيد ويدعم املقاومة الشعبية واملدنية لالحتالل ،االستعمار
واألبارتهايد اإلسرائيلي .وتتكون اللجنة الوطنية حلملة املقاطعة من ائتالف واسع يضم حركات وأحزاب سياسية فلسطينية رئيسية ،أطر
واحتادات نقابية ،ائتالفات وشبكات متثل األجزاء املتكاملة الثالثة لشعب فلسطني :الالجئون الفلسطينيون؛ الفلسطينيون في الضفة
الغربية وقطاع غزة ومن ضمنها القدس ،الفلسطينيون في فلسطني احملتلة عام  .1948ولقد قامت اللجنة الوطنية للمقاطعة ،باعتبارها
املرجعية التوجيهية حلملة املقاطعة العاملية ،باعتماد منهج عمل قائم على أساس احلقوق ،وهي تدعو إلى استدامة حملة املقاطعة حتى
يتمكن جميع أبناء الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف في العودة ،احلرية وتقرير املصير ،وحتى متتثل إسرائيل
بشكل كامل اللتزاماتها مبوجب القانون الدولي ،وأن تقوم مبا يلي:
•إنهاء احتاللها واستعمارها جلميع األراضي العربية وتفكيك جدار الفصل العنصري؛
•إنهاء نظامها القانوني املمأسس للفصل العنصري ،أو نظام األبارتهايد املفروض ضد الفلسطينيني من مواطني إسرائيل؛
•احترام ،وحماية ،وتعزيز حقوق الالجئني الفلسطينيني في العودة إلى ديارهم األصلية وأمالكهم كما نص عليها قرار اجلمعية العامة
لألمم املتحدة رقم .194
املنظمات واملؤسسات األعضاء في اللجنة الوطنية حلملة املقاطعة :القوى الوطنية واإلسالمية في فلسطني ،االحتاد العام لعمال فلسطني ،االحتاد العام لنقابات
العمال الفلسطينية ،شبكة املنظمات االهلية الفلسطينية ،الهيئة الوطنية للمؤسسات االهلية الفلسطينية ،احتاد النقابات املستقلة ،مجمع النقابات املهنية في فلسطني،
االئتالف الفلسطيني العاملي حلق العودة ،مبادرة الدفاع عن فلسطني وهضبة اجلوالن السورية احملتلتني ،احتاد املرأة الفلسطينية ،احتاد الفالحني الفلسطينيني ،احلملة
الشعبية ملقاومة جدار الفصل العنصري ،اللجنة الوطنية ملقاومة اجلدار ،احلملة الفلسطينية للمقاطعة األكادميية والثقافية إلسرائيل ،اللجنة الوطنية العليا إلحياء
ذكرى النكبة ،االئتالف الشعبي للدفاع عن حقوق الفلسطينيني في القدس ،االئتالف من أجل القدس ،احتاد اجلمعيات اخليرية الفلسطينية ،الراصد االقتصادي
الفلسطيني ،واحتاد مراكز الشباب في مخيمات الالجئني في فلسطني.
االئتالف الفلسطيني العاملي حلق العودة :بديــل/املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني -فلسطني ،احتاد مراكز الشباب االجتماعية في
مخيمات الالجئني -فلسطني ،املكتب التنفيذي لالجئني في الضفة الغربية ،املكتب التنفيذي للجان الشعبية لالجئني في قطاع غزة ،جلنة الدفاع عن حقوق الالجئني
الفلسطينيني -فلسطني ،جتمع أهالي القرى واملدن احملتلة واملدمرة – رام الـله ،احتاد مراكز النشاط النسوي في مخيمات الضفة -فلسطني ،جمعية الدفاع عن حقوق
املهجرين داخل اخلط األخضر -فلسطني ،مجموعة عائدون -سورية ،مجموعة عائدون -لبنان ،هيئة تنسيق اجلمعيات االهلية العاملة في التجمعات الفلسطينية
في لبنان ،الكونفدرالية االوروبية حلق العودة -أوروبا ،حتالف حق العودة -بريطانيا ،حتالف حق العودة الى فلسطني -أمريكا الشمالية.
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قائمة بأدوات وإصدارات بديل خالل عامي 2009 - 2008
© جميع احلقوق محفوظة ملركز بديل

صحف ومجالت
جريدة حق العودة :التي تصدر كل شهرين باللغة العربية ،وحتمل الرقم املعياري الدولي املتسلسل)ISSN 9782-1814( ،
السنة السادسة ،األعداد30/29 ،28/27 ،26 :
السنة السابعة ،األعداد36 ،35 ،34 ،33/32 ،31 :
فصلية مجلة املجدل :تصدر باللغة االجنليزية ،وحتمل الرقم املعياري الدولي ()7277-1726 ISSN
السنة العاشرة ،األعداد( 37/36 :عدد خاص في الذكرى الستني للنكبة) ،و ( 38العدد اخلاص عن حملة املقاطعة)،
السنة احلادية عشر ،األعداد.42 ،41 ،40/39 :

مواد إعالمية وأدبية جماهيرية
عدد خاص بالذكرى  60للنكبة ،مجلة «هذا األسبوع في فلسطني»
مت إنتاجه بشكل مشترك بني بديل ومجلة «هذا األسبوع في فلسطني» ،ومن ضمنها مطوية (بريشور) يعلن عن  80فعالية ضمن برنامج
إحياء الذكرى الستني للنكبة في فلسطني وخارجها (باالجنليزية ،أيار .)2008
 60عاما من النكبة ستون –  60مصطلحا في النكبة
كتاب مطالعة وقاموس فلسطيني حول النكبة مع مواد مت إنتاجها من قبل فتية من أبناء الالجئني الفلسطينيني واملهجرين في فلسطني
االنتدابية واملنافي وحتت إشراف خبراء .وهو إنتاج مشترك لبديل ومركز ابن خلدون ومجموعة عائدون – لبنان( .باللغة العربية ،أيار
 84 ،2008صفحة).
ورقة بحث «حق العودة في كاريكاتير ناجي العلي» ،إعداد مليحة املسلماني ،وهو مادة بحث فائزة في مسابقة جائزة العودة لعام .2008
ويحمل الرقم املعياري الدولي (( ،)978-9950-339-10-1 ISSNباللغة العربية ،تشرين ثاني 40 ،2008 ،صفحة).
شهادات من التاريخ الشفوي – قراءة فلسطينية في التهجير ()2007
من املواد الفائزة في جائزة العودة لعام :2007
احلرم – سيدنا علي ،إعداد رشا أبو زيتون؛
أسدود – إعداد رشاد املدني؛
الكفرين – إعداد مليحة طعمة
الرقم املعياري الدولي املتسلسل (( )978-9950-339-11-8 ISSNبالعربية ،كانون أول 98 ،2008 ،صفحة)
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شهادات التاريخ الشفوي – قراءة فلسطينية في التهجير ()2008
املواد الفائزة في مسابقة جائزة العودة لعام :2008
صبارين – إعداد رشا أبو زيتون؛
ّ
حمامة – إعداد عبداحلميد الفراني؛
أبو كشك – إعداد أنوار مرعي.
الرقم املعياري الدولي املتسلسل (( )3-16-9950339-978 ISBNباللغة العربية ،نيسان  120 ،2009صفحة).
قصص األطفال الفائزة في جائزة العودة لعامي  2008و ( 2009بالعربية)
شباك الزينكو – أحالم بشارات؛ ورقمه املعياري ()9-14-339-9950-978 ISBN؛
بيت بيوت – ميسون أسدي ،ورقمه املعياري ()6-15-339-9950-978 ISBN؛
علبة ألوان – دميا سحويل ،ورقمه املعياري ()3-16-339-9950-978 ISBN؛
البحث عن القمر – أنس أبو رحمة ()2009؛ ورقمه املعياري ()0-20-339-9950-978 ISBN؛
سر املفتاح – أحمد عيسى؛ ورقمه املعياري ()7-21-339-9950-978 ISBN؛
غميضة زينب – شادية الزعبي ،برقم معياري (.)4-22-339-9950-978 ISBN
مجموعة مختارة من القصة الصحفية املكتوبة
الفائزون في املراتب الثالث االولى ،واحلاصلون على دروع تقديرية في مسابقة جائزة العودة السنوية لعامي  2008و( 2009قرنفل
الذكرى وطريق العودة) ،ويحمل الرقم املعياري (( ،)5-12-339-9950-978 ISBNباللغة العربية ،آذار .)2009
«سالم على من مضوا وللحلم بقية» ،ويحمل الرقم املعياري الدولي (( ،)4-19-339-9950-978 ISBNبالعربية ،كانون أول
)2009؛
بيانات صحفية( 44( 79 :باالجنليزية)( 35 ،بالعربية) في عام 2008؛ [ 21( 63بالعربية][ 42 ،بالعربية]) في عام .2009
صفحة بديل اإللكترونية www.badil.org
(باللغات االجنليزية والعربية؛ أيضا باالسبانية وااليطالية والفرنسية) – مع صفحات انترنت خاصة بكل من:
حملة النكبة )2008( 60؛
مشروع تنمية وتدريب الناشئة (بالعربية فقط)؛
جائزة العودة .2010 – 2008

دراسات بحثية ،أوراق وكراسات
الالجئون واملهجرون الفلسطينيون ،املسح الشامل للعام 2009 – 2008
ورقمه املعياري الدولي (( )1679-1728 ISSNاملجلد اخلامس؛ باالجنليزية؛  195صفحة ،كانون )2009
سد فجوات احلماية – دليل حماية الالجئني الفلسطينيني في الدول املوقعة على اتفاقية الالجئني لعام .1951
ورقمه املعياري الدولي ()0-17-339-9950-9678 ISBN
(الطبعة العربية لطبعة  2005باللغة االجنليزية 476 ،صفحة.)2009 ،
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«احلقوق بني النظرية والتطبيق :مراجعة لدور القانون الدولي في صياغة حلول دائمة لالجئني الفلسطينيني»
وهو مجموعة مختارة من أوراق العمل والنقاشات الناجتة عن منتدى خبراء بديل  2004 – 2003التي نوقشت في كل من غينت/
بلجيكا ،جنيف ،القاهرة وحيفا .ورقمه املعياري (( )1-23-339-9950-978باالجنليزية 250 ،صفحة (تقدير) ،كانون أول
.)2009
«مبادئ وآليات مساءلة الشركات عن انتهاكات حقوق اإلنسان :السبل املمكنة حملاسبة الشركات املتورطة مع إسرائيل في قمع الشعب
الفلسطيني» ورقة عمل رقم  – 11من إعداد احملامية ياسمني جادو؛
(باالجنليزية 64 ،صفحة ،كانون أول .)2009
جتسيدات الهوية لدى مخيمات الالجئني الفلسطينيني :رؤية جديدة للـ»محلي» والـ»وطني»)؛
بقلم روزماري صايغ ،ورقمه املعياري (( )7-18-339-995-978 ISBNبالعربية 32 ،صفحة)2009 ،

أدوات تدريبية
كتاب بديل السنوي  9/2008لبرنامج تنمية وتدريب الناشئة (بالعربية 107 ،صفحات)
خارطة فلسطني التعليمية :دورة برنامج تنمية وتدريب الناشئة (بالعربية،)2009 ،
أربعة أقراص تعليمية  / CDلدورة برنامج تنمية وتدريب الناشئة (بالعربية،)2009 ،

أدوات للحملة والعمل الدعوي
ملف معلومات النكبة – ( 60باالجنليزية)2008 ،
قمصان النكبة – ( 60بالعربية واالجنليزية)
ملصقات ،حملة املقاطعة ()2009( )BDS
معرض صور النكبة املستمرة :وهو متوفر للعرض كصور ،وللتنزيل كـ  18شريحة إلكترونية باللغتني العربية واالجنليزية بجودة عالية
بنوع ملف  PDFللطباعة والعرض.
بوسترات:
بوستر ذكرى النكبة –  ،60وبوستر الذكرى  61للنكبة (،)2009
بوستر حملة املقاطعة )2009( BDS
خارطة اللجوء -بوستر الالجئني الفلسطينيني واملهجرين في أنحاء العالم (باالجنليزية والعربية)2009 ،
مطويات (بريشورات)
«ستون عاما من النكبة الفلسطينية» (بالعربية)2008 ،؛
ورقة املوقف اإلستراتيجي للجنة الوطنية حلملة املقاطعة« :موحدون في مواجهة األبارتهايد ،االستعمار االحاللي واالحتالل – الكرامة
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والعدالة للشعب الفلسطيني» (باالجنليزية والعربية.)2009 ،
أسطوانات «دي في دي» ()DVDs
أضواء على جائزة العودة لعام ( 2008عربي)
أفالم قصيرة ،أفالم قصيرة فائزة في مسابقة جائزة العودة لعام ( 2008بالعربية) ،وهي:
أبناء عيلبون ،لعبة يافا ،في تفاصيل قصة ،والجئ إلى وطني.
يوم إلك يوم عليك – الالجئون الفلسطينيون من القدس 1948
(من فيلم فيديو وثائقي لبديل مت إنتاجه عام 1998؛ باالجنليزية والعربية)
جتربة العودة – الجئون فلسطينيون يدرسون حالة البوسنة
(من فيلم لبديل عام  ،2002بالعربية)
ملح األرض (من فيلم لبديل عام  ،2007بالعربية)
على درب العودة – ثالثية من إنتاج مؤسسة بديل وشبكة معا اإلخبارية (بالعربية)2009 ،
احللقة األولى :احللقة األولى :تدمير األرشيفات الفلسطينية ودور التاريخ الشفوي،
احللقة الثانية :حركة حق العودة ،تاريخ ،وحاضر ومستقبل،
احللقة الثالثة :حملة مقاطعة اسرائيل ،وسحب االستثمارات منها ،وفرض العقوبات عليها (.)BDS

التوثيق والترويج
إعالنات دعائية عن بدء استقبال املشاركات ملسابقة جائزة العودة السنوية لعام ( 2009بالعربية ،تشرين أول ،)2008
إعالنات دعائية عن بدء استقبال املشاركات ملسابقة جائزة العودة السنوية لعام ( 2010بالعربية ،تشرين ثاني .)2009
تقومي بديل لعام « :2009النكبة املستمرة» (باالجنليزية والعربية)2008 ،؛
تقومي بديل لعام « :2010نكبة فلسطني املستمرة ،استعمار ،احتالل وفصل عنصري» (باالجنليزية والعربية.)2009 ،
التقارير السنوية ملؤسسة بديل :لعام ( 2007بالعربية واالجنليزية)2008 ،؛ لعام ( 2008بالعربية واالجنليزية.)2009 ،
تلخيص لوقائع اللقاء التنسيقي السنوي لالئتالف الفلسطيني العاملي حلق العودة ،أبساال ،السويد 4 – 1 ،تشرين ثاني ( 2007بالعربية
واالجنليزية ،تشرين ثاني 78 ،2008 ،صفحة).
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امللحق رقم :3

مشاركة مؤسسة بديل في مؤمترات وندوات عاملية خالل عامي 2009 - 2008
عـ ـ ـ ـ ــام 2008
القدس 23 - 22 ،آذار
«الالجئون الفلسطينيون في العراق :واقع وحلول» ،مؤمتر عاملي نظمته جامعة القدس ،ومتت رعايته من قبل  ،IDRCكندا.
رام الـله 31 ،آذار –  2نيسان
مؤمتر املكتبة الفلسطينية الذي مت تنظيمه من قبل جمعية املكتبيني الفلسطينيني ومركز رام الـله حلقوق اإلنسان.
اليونسكو ،املقر الرئيس – باريس 30 – 29 ،نيسان
مؤمتر عاملي لألمم املتحدة حول الالجئني الفلسطينيني (حتت مظلة جلنة األمم املتحدة اخلاصة مبمارسة الشعب الفلسطيني حلقوقه غير
القابلة للتصرف).
حيفا 22 – 21 ،حزيران
مؤمتر «حق العودة والدولة الدميقراطية العلمانية في فلسطني» ،مت تنظيمه من قبل مجموعة الدولة الواحدة.
تل أبيب 24 – 22 ،حزيران
مؤمتر بعنوان« :عودة الالجئني :ممارسات ،إستراتيجيات ورؤى» ،نظمته مجموعة «زخروت».
أكسفورد 30 ،حزيران –  1متوز
«ندوة حول النظرية النقدية للتهجير الداخلي» ،جامعة أكسفورد ،مركز دراسات الالجئني.
األمم املتحدة – املقر الرئيس ،نيويورك 20 ،حزيران
مؤمتر حول «ستون عاما من اللجوء الفلسطيني» (برعاية جلنة األمم املتحدة اخلاصة مبمارسة الشعب الفلسطيني حلقوقه غير القابلة
للتصرف).
اليونسكو ،باريس 5 – 3 ،أيلول
مؤمتر لألمم املتحدة بعنوان« :ستون عاما على اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان».
مدريد 14 – 11 ،أيلول
املنتدى االجتماعي العاملي الثالث حول الهجرة القسرية ،مع تركيز على الالجئني الفلسطينيني.
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مينووث ،ايرلندا 18 – 15 ،أيلول
مشاورات شراكة مع «تروكير» حول برنامجها في فلسطني
بروكسل 14 – 11 ،أيلول
حلقة دراسية قانونية «جعل الرقابة تعمل؛ إعادة إنفاذ القانون في أوروبا» مت تنظيمه من قبل دياكونيا ومؤسسة احلق.
بلباو 31 – 29 ،تشرين أول
منتدى مجتمع بلباو املدني من أجل العدالة في فلسطني وإطالق مبادرة بلباو ،ومت تنظيمه من قبل كل من ميواندا ،اللجنة الوطنية
حلملة املقاطعة /وشبكة املنظمات االهلية الفلسطينية و»اجتاه» (احتاد اجلمعيات األهلية العربية داخل اخلط األخضر).
كوبنهاغن 1 ،تشرين ثاني
«مساهمة املنظمات غير احلكومية الفلسطينية واإلسرائيلية في صناعة السالم واملصاحلة» ،مؤمتر مت تنظيمه من قبل مركز مانديال
بالتعاون مع جريدة «بولتيكني».
اجلليل وبيت حلم 19 – 12 ،تشرين ثاني
مؤمتر سبيل «النكبة :الذاكرة ،احلقيقة وما بعدها».

عـ ـ ـ ـ ــام 2009
جنبف 19 – 17 ،نيسان
مؤمتر «مراجعة نظام إسرائيل» ،متت الدعوة إليه ورعايته من قبل اللجنة الوطنية حلملة املقاطعة ،وبالتعاون جلنة تنسيق املنظمات
األوروبية غير احلكومية حول فلسطني  ،ECCPوشبكة التنسيق االهلية الدولية حول فلسطني  ICNوالشبكة اليهودية العاملية
ملناهضة الصهيونية .IJAN
جنيف 24 – 21 ،نيسان
مؤمتر األمم املتحدة ملراجعة مقررات ديربان
مدريد 21 – 19 ،أيار
«سياسات الشرق األوسط :األسطورة والواقع» :ندوة عاملية كجزء من مهرجان الشعوب ،ومت تنظيمه بشكل مشترك من قبل
جمعية هايدي سانتاماريا للثقافة ،السالم والتضامن ومركز «عائدون» حلقوق الالجئني ،لبنان (قامت مؤسسة بديل بإعداد ورقة
ولكنها لم تتمكن من السفر السبانيا).
تورنتو 24 – 22 ،متوز
«إسرائيل /فلسطني :تخطيط مناذج لدولة وطرق للسالم» :مؤمتر أكادميي نظمته كلية أوسغود للقانون ،جامعة يورك.
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بيت حلم 25 – 24 ،تشرين أول
«موحدون في الكفاح ضد االستعمار ،االحتالل والعنصرية اإلسرائيلية ،منظورات اقتصادية واستراتيجيات للعمل الدعوي»:
حلقة دراسية عاملية مت تنظيمها من قبل مركز املعلومات البديلة ( )AICومبادرة الدفاع عن فلسطني وهضبة اجلوالن السورية احملتلتني
(.)OPGAI
بروكسل 17 ،كانون أول
«احملاسبة عن انتهاكات القانون الدولي في سياق الصراع اإلسرائيلي -الفلسطيني» :ورشة عمل عاملية مت تنظيمها من قبل دياكونيا،
ومحامون بال حدود ،ومؤسسة احلق.
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