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المقدمة

المقدمــــــة
حال اجتماعنا لتدارس إنجازات مركز بديل لعام  2013وتدوينها،
ً
ُ
مرة أخرى َّ
بأن جهودنا ،رغم اتساع نطاقها من حيث المعطيات
نالحظ
ُ
َّ
ٍّ
ً
وبمعنى
والمخرجات ،إال أنها تغفل إلى حد كبير جانب التقييم.
آخر ،إننا نعاني من صعوبة تعيين مؤشرات النتائج /المخرجات
َّ
االستراتيجيةُ ،ويعزى ذلك إلى عدة أسباب .فعمل مركز بديل
بصفة أساسية ،تقديم مختلف أشكال المناصرة .ويتم
يتضمن،
ٍ
َّ
تحقيق المناصرة المحلية من خالل بناء القدرات وزيادة مستوى
الوعي في المجتمع المدني الفلسطيني .وفيما يتعلق بهذا المجال،
فنحن نعمل مع جميع القطاعات ضمن نطاق جغرافي واسع يشمل:
الشباب واألطفال ،والنساء ،والالجئين وغير الالجئين ،واألكاديميين،
َّ
المجتمعية وغيرها في فلسطين والخارج.
والمنظمات
َّ
َّ
َّ
عضوية
واإلقليمية من خالل
الوطنية
وتجري عمليات دعم المناصرة
مركز بديل والمشاركة في مختلف الشبكات واالئتالفات والحمالت.
في حين تتحقق المناصرة الدولية عبر مشاركة مركز بديل في
مختلف هيئات األمم المتحدة والهيئات والمحافل الدولية األخرى.
وتجري المحافظة على استدامة جميع نشاطات المناصرة هذه من
خالل األدوات والمنشورات الدعوية/التعبوية والمواد البحثية التي
ِّ
ُي ُّ
عدها مركز بديل وينشرها .وبإمكاننا ،وبكل تأكيدْ ،أن نحسب
عدد المحاضرات والمناقشات والمشاركين ،وكذلك عدد الشبكات
واالئتالفات والحمالت التي يشارك فيها مركز بديل ،وعدد جلسات
مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان التي شارك بها المركز ،والوثائق
ُ
التي قدمها المركز والفعاليات الموازية التي نفذت على هامش
الجلسات ،وعدد األدوات والمنشورات والمواد البحثية التي َّ
تم إعدادها
لهذه الغاية .ورغم ذلك كله ،إال أننا ال نمتلك آليات لقياس أثر ٍّ
أي
من هذه النشاطات تمامًا .ومما يزيد األمر تعقيدًاُ ،ي ُّ
عد قياس األثر
التراكمي لمزيج نشاطات المناصرة هذه استنزافًا للوقت ومكلفًا من
َّ
المادية.
الناحية
يمثل إنتهاء أعمال هذا العام  2013نهاية الخطة االستراتيجية لمركز
بديل لألعوام  2013-2011والتي كانت بعنوان« :وضع الحقوق موضع
التطبيق – مرحلة  .»2ولقد بدأنا في وضع الخطة االستراتيجية الحالية
ِّ
الجهات
لمركز بديل بعنوان« :تمكين أصحاب الحقوق والتأثير على ِ

المسؤولة» .واعتمادًا على إدراكنا َّأن التغييرات التي يأمل مركز بديل
في تحقيقها تتطلب إطارًا زمنيًا أطول؛ حيث نعمل على احداث تغيير
في الوعي والرأي العامين ،ومستوى المعرفة بالحقوق ،فقد لجأنا إلى
ً
تمديد المدة الزمنية لهذه الخطة االستراتيجية لتصبح  5سنوات بدال
من الفترة المخصصة للخطة السابقة التي امتدت على مدار  3سنوات.
وفي محاولة لإلنتقال من التقارير التي تستند إلى تعداد النشاطات
إلى التقارير المستندة إلى النتائج ،يعمل مركز بديل على تنقيح
اإلطار المنطقي لها ،ووضع نظرية التغيير موضع التنفيذ ،والتعاقد
مع ُم ِّ
قيم خارجي لتقديم خدماته لهذه الغاية .ودفعت هذه التطورات
َّ
َّ
المؤسسية بمركز بديل في اإلتجاه الصحيح ،إال أنه ال زال هناك الكثير
ُ
ْ ُ
للقيام به .ويجب أن تؤخذ أية تغييرات أدرجت خالل عملية وضع
الخطة االستراتيجية في االعتبار ،جنبًا إلى جنب مع البيئة السياسية
والهدف األسمى لمركز بديل والمتمثل في :المساهمة للوصول
إلى وضع ُي َّ
طبق فيه القانون الدولي بما يخص الشعب الفلسطيني
َّ
والالجئين على وجه التحديد .ونود في هذا المقام توجيه الشكر إلى
شركائنا ومؤيدينا إليمانهم والتزامهم بدعم المركز.
وتتضمن الفصول التالية تعدادًا متواضعًا إلنجازات مركز بديل لعام 2013
بالقياس الى المبادرات المدرجة في خطة العمل التي ُوضعت للتنفيذ
خالل العام  .2013ومرة أخرى ،حرصنا على الحفاظ على شكل وتصميم
التقرير السنوي السابق ( )2012حيث يجدر التنويه هنا إلى ما يلي:
ترقيم المبادرات ضمن كل برنامج ليس خطأ
•
َّ
ٌ
مطبعيًا وإنما مقصود لذاته .فهذا الرقم يعكس تقاطع وتكامل
المبادرات مع بعضها البعض وضمن كل برنامج.
ُ
ويشير التعبير «للمرة األولى  »...إلى المبادرات أو
•
َّ
َّ
المنهجيات التي نفذها مركز بديل للمرة األولى.
تشير المفردة «تقييم» إلى تحليل أعمق لبرامجنا.
•
•
وباإلضافة إلى ما ورد فقد عملنا على تقديم قسم جديد يعكس تحليلنا
للخطة االستراتيجية على مدى السنوات الثالث الماضية« :نظرة إلى
الوراء :وضع الحقوق موضع التطبيق -مرحلة .»2

مخيم العزة/بيت جربين ،بيت لحم .أيار )Einkarem1948’s photostream©( 2012
“تقرر وجوب السامح بالعودة ،يف أقرب وقت ممكن لالجئني الراغبني يف العودة إىل ديارهم والعيش بسالم مع جريانهم ،ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون
عدم العودة إىل ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو رضر للممتلكات بحيث يعود اليشء إىل أصله وفقاً ملبادئ القانون الدويل والعدالة ،بحيث يع ّوض عن ذلك الفقدان
أو الخسارة أو الرضر من قبل الحكومات أو السلطات املسؤولة”.
قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة ،رقم  ،194الفقرة  ،11بتاريخ  11كانون األول 1948
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اإلنجــــازات

ُ
َّ
البرنامج ّ
األول :تعزيز القدرات المحلية على المشاركة واالنخراط
 .1مشروع تنمية وتدريب الناشئة
ساهم برنامج تثقيف وتنشيط الشباب خالل النصف ّ
األول من عام
ُ
َّ
المحلية ولدعم حملة مقاومة
 2013في ثالث مبادرات لبناء القدرات
ّ
التهجير المستمر.
	• 25آذار ،تنظيم وتنفيذ يوم عمل لزراعة مسطحات خضراء
بمدرسة عورتا للبنات (نابلس)؛
	•  29آذار ،تنظيم وتنفيذ يوم عمل لزراعة أشجار في قرية الخضر
ً
إحياء لذكرى يوم األرض.
	• 30آذار ،تنظيم وتنفيذ يوم عمل لزراعة أشجار في خان يونس
ً
إحياء لذكرى يوم األرض.
ّ
َّ
وفر مركز بديل ّ
الدعم لتسعة عشر
الشراكة مع المجتمع المدني:
ّ
ُ
َّ
المحلية بالشراكة مع المجتمع المدني .كما
مبادرة لتعزيز القدرات
َّ
ّ
نفذ المشاركون المحليون في مركز بديل العديد من النشاطات والتي
شملت رسم اللوحات الجدارية الفنية ،وسباقات الماراثون ،والمساعدات
اإلنسانية المقدمة إلى الالجئين الفلسطينيين من سوريا ،ومعارض
ّ
الصور ،والعديد من النشاطات في جميع أرجاء فلسطين.
ّ
ونفذ مركز بديل للمرة ّ
األولى ضمن برنامج تعزيز القدرات
وبالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن األطفال /فرع فلسطين
ّ
تدريبًا لمدة ستة أيام لمجموعة من األطفال تضم خمسة وعشرين
ً
( )25طفال تتراوح أعمارهم ما بين  9أعوام و  14عامًا .وتقاسم تنفيذ
هذا التدريب الحركة العالمية للدفاع عن األطفال /فرع فلسطين
ّ
تولى مركز بديل قيادة تنفيذ المرحلة ّ
األولى من
ومركز بديل.
ً
التدريب والتي استمرت لمدة ثالثة أيام وضمت تفصيال تاريخيًا
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ّ
ومعاصرًا آلليات النقل القسري للسكان التي تتبعها إسرائيل
كسياسة خالفا لمبادئ القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي
لحقوق اإلنسان وأثر ذلك على حقوق األطفال المهجرين قسرا.
ّ
وركزت المرحلة الثانية ،التي تولت الحركة العالمية للدفاع عن
األطفال تنفيذها على مدار ثالثة أيام أخرى ،على كيفية االستفادة
من أدوات ووسائل اإلعالم لتوثيق خبرات األطفال الذين ّ
تعرضوا
لتجربة التهجير القسري وغيرها من االنتهاكات لحقوقهم .وتبع
ّ
وتضمنت :األدوات
هذا التدريب مبادرة امتدت على مدار يوم واحد
التي أنتجها األطفال ،ومعرضًا للصور الفوتوغرافية ،وعرضًا لفيلم
صور متحركة وجولة ميدانية في مدينة الخليل .وشارك في هذا
ّ
الحدث األطفال الفلسطينيون وعائالتهم وكذلك خمس منظمات
ُ
من المجتمع المحلي تعنى بشؤون األطفال.

 .2المنتدى االستراتيجي
العمل المشترك بين مركز بديل ومؤسسة ذاكرات :أنتج مركز بديل
فيلمًا وثائقيًا قصيرًا بعنوان« :عمالنية ممارسة العودة» ،باالضافة
الى نشرة باللغتين :العربية واإلنجليزية تحمالن العنوان نفسه.
ُ
وكان الفيلم قد أطلق في ندوة نظمت في التاسع عشر من تشرين
الثاني لعام  2013في جامعة بيت لحم بالتنسيق مع قسم العلوم
اإلنسانية .وقد شاهدت الوفود الدولية التي يستضيفها مركز بديل
هذا الفيلم عشرات ّ
المرات منذ تاريخ إطالقه ،وكذلك جرى عرضه في
مقر منظمة األمم المتحدة في تايالند .والقى الفيلم ترحيبًا حارًا من
العديد من المشاهدين ،كما أنه متاح للمشاهدة على صفحة مركز
بديل على موقع «فوميو» من خالل الرابط التاليhttp://vimeo.com/( :
.)badilresourcecenter

شبكة الشباب الالجئ المحلية ومنتدى نشطاء المجتمع المدني:
واصل كل من شبكة الشباب الالجئ الالجئين المحلية (مجموعة من
المستفيدين/المشاركين/ات في برنامج تنمية قدرات الناشئة)
ومنتدى نشطاء المجتمع المدني التوسع في نطاق عملهما من خالل
ضم المزيد من المدافعين عن حقوق اإلنسان الفلسطيني إليهما من
فلسطين التاريخية .كما شارك كل منهما في ّ
الفعاليات التالية:
ّ
	• 14آذار ،فعاليات أسبوع األبارتهيد اإلسرائيلي (متحدون ضد
العنصرية) في مركز ّ
السالم بمدينة بيت لحم.
	•ّ 14أيار ،إحياء مركز بديل الذكرى الوطنية الــ 65للنكبة والتي
انعقدت في ساحة المهد بمدينة بيت لحم.
ّ
ّ
	• 4حزيران ،عقد مؤتمر حول التهجير القسري للسكان بإشراف
مركز بديل.
ّ
	• 6-5حزيران ،المشاركة في لجنة تقصي الحقائق (الجوالت
الميدانية للمواقع المهددة بالتهجير).

	•المعسكر السنوي الصيفي العاشر للشباب في بيروت.
	•جولة تعليمية – تدريبية لمدة يومين في مدينة الخليل وقرى
ّ
المنطقة (ج) في مدينة بيت لحم ،لمعرفة واقع التهجير القسري
ّ
للسكان.
تدريس مساق القانون الدولي لالجئين :تدريب النشطاء
األكاديميين :خالل الفصلين الدراسيين لعام  ،2013تخرج 102
طالب/ة جامعيا ممن انخرطوا في مساق « :القانون الدولي لالئجين:
الالجئون الفلسطينيون في القانون الدولي» ،والذي يقوم بتدريسه
بديل في جامعة القدس .كما أشرف مركز بديل على إعداد ورقتي
بحث كمشاريع تخرج لطالب كلية القانون ،تتعلقان بقضايا الالجئين؛
حيث تم اعدادهما من قبل طالبين اثنين أحدهما من جامعة القدس،
واآلخر من كلية االستقالل.
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 .3مسابقة جائزة العودة
هذا هو العام السابع لجائزة العودة السنوية .ولقد أطلق مركز بديل
جائزة عام  2013في الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني تحت
ً
شعار« :انا هنا باقون ،نحرس ظل التين والزيتون جيال فجيل» -
توفيق زياد.
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أفضل قصة لألطفال

105

27

1

75

58

133

مجموع المشاركات

264

45

4

212

102

314

الصنف

فلسطين

الدول العربية

أوروبا

أمريكا

أفضل صورة للنكبة

63

3

1

53

14

1

ذكر

أفضل كاريكاتير للنكبة

26

3

1

21

أنثى

أفضل بوستر للنكبة

70

12

1

1

المجموع

تحت المجهر :اجتماع الشباب الفلسطيني داخل
وخارج الخط األخضر
جمع التعاون ّ
األول تاريخيًا بين مركز بديل ومنتدى
بلدنا الثقافي (حيفا) شبابًا فلسطينيًا من داخل الخط األخضر لمقابلة
الشباب الفلسطينيين األعضاء في شبكة الشباب الالجئ المحلية
التابعة لمركز بديل ومنتدى نشطاء المجتمع المدني (في المقام ّ
األول
الالجئون الشباب من مخيم الدهيشة) .كما ّ
تمت استضافة مجموعة
ّ
عضو داخل جمعية الفينيق الخيرية لحضور برنامج مدته
تضم 100
ٍ
يوم واحد شمل عروضًا وحضور عروض أفالم ومناقشات وجوالت.
ّ
وتطرقت المناقشات إلى موضوعات ذات االهتمام المشترك لكلتا
ً
ً
المجموعتين ابتداء من عودة الالجئين ،ووصوال إلى الصعوبات التي
تواجهها كلتا المجموعتين ،واألدوار والمسؤوليات التي تتحملها كل
ً
سواء المسؤولية ضمن عالقة الشراكة او المسوؤلية
واحدة منهما؛
المنفردة .وقامت المجموعة بجولة ميدانية في مخيم الدهيشة،
ومنطقة الولجة المتأثرة بالجدار العازل .كما ّ
تم التوقف عند بعض
المفاهيم الخاطئة الناشئة بين الجيل الجديد بفعل التقسيمات
والقيود المفروضة على ابناء الشعب الواحد .وبالنظر إلى النجاح الباهر
الذي حققته هذه المبادرة الرائدة ،سيهدف مركز بديل ومنتدى
ّ
بلدنا الثقافي وغيرهما من المنظمات إلى التعاون في مبادرات أخرى،
وتوفير فرص اكثر للتفاعل فيما بين الشباب الفلسطيني من مختلف
الخلفيات السياسية والمناطق الجغرافية.

تفصيل رقمي وجغرافي وجندري للمشاركات

63

21

84

9

30
67

ً
مالحظة :شهد العام  2013تحسنًا واضحًا مقارنة بالمشاركات المقدمة في العام
 2012من الناحيتين الكمية والنوعية .هذه النتائج ،تدعم إلى حد ما فرضية
بديل القائلة بأنه نظرا للتطورات السياسية واالقتصادية غير العادية في العام
 ،2012فإن مشاركات العام  2013ستكون أكثر إلحاحًا ومرغوبا فيها .يذكر أن عدد
المشاركات بلغ ذروته في العام ( 2011ما يزيد على  600مشاركة) .ومع ذلك ،جاءت
المشاركات في العام  ،2013وبالتحديد البوسترات ،أعلى جودة.

البرنامج الثاني :التوعية ّ
والدعم وبناء التحالفات
 .4برنامج دراسات النكبة المستمرة
ّ
المتعددة وثالثة معارض للصور
نشر مركز بديل منشورات للوسائط
الفوتوغرافية لبرنامج دراسات النكبة المستمرة خالل عام .2013
ولقد َّ
وسع مركز بديل من نشاطاته للتعريف بالمواد المنتجة
باستخدام عدة وسائل بهدف زيادة نطاق عمله والمجموعات التي
يستهدفها لزيادة الوعي لديها:
	•تحميل المواد المنتجة على القنوات األخرى للشبكة العنكبوتية
ّ
مثل موقع «يوتيوب» و»فيميو» والعمل مع الشركاء من أجل
تطوير االنتاج؛ (على سبيل المثالَّ :
تم عرض فيلم «أبناء لفتا»
كأحد األفالم الرئيسية على الموقعين اإللكترونيين «أستراليون
من أجل فلسطين» ( )Australians for Palestineو»الوقائع
الفلسطينية» (.)) Palestine Chronicle
1 .1عرض أفالم وإقامة المعارض الفوتوغرافية خالل المؤتمرات
وغيرها من ّ
الفعاليات:
ّ
«2 .2مظاهر التهجير القسري» ،خالل مؤتمر التهجير القسري
ّ
للسكان.
«3 .3عمالنية ممارسة العودة – كفر برعم نموذجًا» ،في مقر
برنامج دراسات النكبة المستمرة.
«4 .4النكبة المستمرة لفلسطين» ،مقر منظمة األمم المتحدة في
بانكوك.
ّ
	•نفذ مركز بديل ،وللمرة األولى ،جولة دعوية تضمنت  16محاضرة/
معرضا في المملكة المتحدة خالل أشهر الصيف :حزيران وتموز
ّ
وآب .وركزت الجولة على برنامج دراسات النكبة المستمرة وأبرزت
بعض من إنتاجاتهّ :أول شهادات شخصية توثق االنتهاكات
التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني لتهجيرهم
ً
ً
حافال َّ
وروجت
قسريًا من أراضيهم .القت هذه الجولة استقباال
لها عدد من وسائل اإلعالم المحلية بما في ذلك إجراء المقابالت
والتغطية اإلعالمية لألحداث المختلفة.

	•وتمثلت النتيجة اإلجمالية لهذه الجولة في تحقيق زيادة %125
في نسبة مشاهدة المواد المنتجة ،مع األخذ باالعتبار المشاهدة
ّ
عبر الشبكة العنكبوتية والمشاهدة المباشرة.
تحت المجهرُ :ي ُّ
عد برنامج دراسات النكبة
المستمرة نفسه مشروعًا إبداعيًا؛ حيث يقر موقع
«مفتاح» ،وهو موقع إلكتروني لإلعالم البديل يغطي
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،به كأحد «المشروعات
التي نحبها» .وحيث إن برنامج دراسات النكبة المستمرة قد القى
ترحيبًا نظرًا لتصميمه اإلبداعي وطريقته الشاملة ،فقد َّ
تم إبرازه
كبرنامج رئيسي في صفحة اإلبداع باإلضافة إلى األعمال الرائدة
على موقع مفتاح.

مكتبة مركز بديل العامة

ّ
بدعم من شركاء مركز بديل واألصدقاء الدوليين ،أصبح المركز قادرًا
على توسيع مكتبة المصادر الخاصة به بأكثر من  70عنوانًا جديدًا
في القانون الدولي وحقوق اإلنسان والدراسات المتعلقة بالالجئين
ّ
المتعددة ذات الصلة .وإننا في
الفلسطينيين وغيرها من الموضوعات
المركز نود أن ّ
نعبر عن شكرنا العميق على المساهكة في تغذية
مكتبة مركز بديل بالكتب وغيرها من المصادر والمراجع .وتعد المكتبة
المصدر الحيوي لباحثينا وكذلك الفلسطينيين والزائرين الدوليين
لمكتبتنا.

األدوات والمواد التعبوية

ّ
المتعددة الخاصة ببرنامج دراسات
باإلضافة إلى أدوات الوسائط
ّ
النكبة المستمرة ،أنتج مركز بديل المنشورات التالية ووزعها من أجل
زيادة الوعي حول أصحاب الحقوق الفلسطينيين وأصحاب العالقة
ّ
الدوليين لدعم النهج القائم على الحقوق فيما يخص قضية التهجير
القسري والحل الدائم ،ولدعم حمالت مركز بديل المحلية والوطنية،
ولزيادة المعرفة بمركز بديل:
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أدوات الحمالت والتأثري يف الرأي العام
اسم األداة
البوسرت الخاص باسبوع
األبرتهايد اإلرسائييل
الحملة ضد التهجري القرسي
إحياء ذكرى النكبة
عمالنية مامرسة العودة

التقويم السنوي 2013
نرشة بإصدارات مختارة
2013-2007

ملف معلومايت حول التهجري
القرسي (يحوي  5مطويات)

معارض صور

شهر الصدور

العنوان\الوصف
خارطة فلسطني  :2013-1947السياسات اإلرسائيلية التي تجمع مابني الفصل العنرصي
واالستعامر واالحتالل
1 .1باليز يت-شريت
2 .2أكياس دعائية
3 .3دوسيات
1 .1باليز يت-شريت
2 .2بوسرت
مقدمة لفيلم وثائقي حول عمالنية مامرسة العودة

آذار

ال يتوفر معطيات

أيار

ال يتوفر معطيات

أيلول

مقدمة ملطوية حول عمالنية مامرسة العودة (عريب وإنجليزي)

أيلول

الحامية الدولية الواجبة لالجئني واملهجرين الفلسطينيني

كانون األول

نرشة بإصدارات مختارة 2013-2007

ترشين الثاين

 1690مشاهدة
(موقع بديل عىل )Vimeo
مئات النسخ وزعت بالربيد
اإللكرتوين
غري متوفرة عىل املوقع ،مئات
النسخ وزعت بالربيد اإللكرتوين
متوفرة حسب الطلب

.1
.2
.3
.4
.5

كانون الثاين

 #عدد التحميل عن املوقع و\
أو التوزيع
813

حزيران

1التهجري القرسي للسكان
2مصادرة األرايض
3نظام التصاريح
4هدم البيوت
5القيود املفروضة عىل األرايض

مظاهر التهجري القرسي

حزيران (مؤمتر التهجري القرسي)

النكبة الفلسطينية املستمرة

ترشين الثاين (مقر األمم املتحدة
يف بانكوك)
كانون األول (مقر برنامج دراسات
النكبة املستمرة)

عمالنية مامرسة العودة – كفر برعم منوذجاً

190
182
183
189
183
تم توزيع مئات النسخ من
امللف املعلومايت
ال يتوفر معطيات
ال يتوفر معطيات
ال يتوفر معطيات

دوريــــــات
اسم األداة

جريدة حق العودة*
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شهر الصدور

العنوان\الوصف

#عدد التحميل عن املوقع و\
أو التوزيع
19000/872

الفلسطينيون داخل الخط األخرض 65 ،عاما يف مواجهة التهجري ،العزل والتمييز العنرصي ()52#

آذار

يف مواجهة النكبة  :65العودة حق وإرادة شعب ()53#
التهجري القرسي للفلسطينيني :الجرمية واملسؤوليات ()54#
الجئو سوريا الفلسطينيون :غياب الحامية الوطنية والدولية ()55#

نيسان
آب
ترشين األول

19000/1003
19000/590
19000/165

الالجئون الفلسطينيون :الهيئات واملؤسسات الوطنية املسؤولة ()56#

كانون األول

19000/13
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مجلة املجدل**

الفلسطينيون املواطنون يف إرسائيل ،يف مواجهة النكبة املستمرة ()51#
تشخيص حالة تجزئة ومشاكل التمثيل يف السياسة الفلسطينية ()52#

كانون الثاين
حزيران

1000/561
1000/367

ديناميكية النكبة املستمرة :الكشف عن سياسات التهجري القرسي ()53#
مثاين سنوات عىل حملة املقاطعة:هل حصل تقدّم منذ العام 2005؟ ()54#
املفارقة يف استخدام القوانني التي يضعها املضطهد)55#( .
تقارير إدارية وانشطة

آب
ترشين الثاين
كانون الثاين

1000/422
1000/617
ال يتوفر معطيات

اسم األداة
نرشات إخبارية فصلية
تقارير إدارية نصفية
تقارير إدارية سنوية
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العنوان\الوصف

شهر الصدور

النرشة الفصلية كانون الثاين-آذار
النرشة الفصلية نيسان-حزيران
النرشة الفصلية متوز-أيلول
النرشة الفصلية ترشين الثاين-كانون الثاين
تقرير مركز بديل نصف السنوي 2013

نيسان
متوز
ترشين الثاين
كانون األول 2014
متوز

تقرير مركز بديل السنوي 2012

كانون الثاين

تقرير مركز بديل السنوي 2013

كانون األول 2014

#عدد التحميل عن املوقع و\
أو التوزيع
غري متاحة للتحميل عن املوقع
 1000نسخة وزعت بالربيد
اإللكرتوين
عرشات النسخ وزعت بالربيد
اإللكرتوين
عرشات النسخ وزعت بالربيد
اإللكرتوين
عرشات النسخ وزعت بالربيد
اإللكرتوين

التغطية اإلعالمية
الوقت الزمني
(بالدقائق)

بيانات وتقارير بديل الصحفية
(بالعربية/اإلنجليزية)

جائزةالعودة

راديو أنغام  -فقرتني
راديو صوت فلسطني (القاهرة)  3فقرات

40

4/1

النكبة 65

راديو ( 786جنوب أفريقيا)
تلفزيون الفلسطينية
1
فضائية شبكة معاً
راديو طريق املحبة (نابلس)
 4فقرات

466

نوع التغطية

املادة

5/2

النكبة املستمرة

2

برنامج دراسات النكبة
املستمرة

راديو يب يب يس
راديو طائر الفينيق (سكوتالندا)
فقرتني

راديو العامل (الخليل)
معالجة الحاالت
راديو النساء
اللحظية -تطورات ظرفية
فقرتني
املؤمتر حول التهجري
القرسي

فضائية فلسطني
فقرة واحدة

60

20
10

5

2/2

8/9

2/4

التغطية عرب موقع الكرتوين إعالمي آخر
موقع االنتفاضة اإللكرتونية (نرشتني)
موقع األخبار البديلة
يوتيوب (فيلمني وثائقيني)
املجموع 5 :نرشات
موقع شبكة معاً
موقع هنا القدس
موقع الرسالة
موقع الرساج
املجموع 4 :نرشات
موقع ( Mondoweissنرشتان)
مجلة جدل ّية
موقع األخبار البديلة (نرشتان)
موقع مؤسسة مفتاح
موقع Counter Punch
املجموع 7 :نرشات
موقع االنتفاضة اإللكرتونية (نرشتان)
موقع Palestine Chronicle
موقع شبكة معاً
موقع التضامن األسرتايل مع فلسطني
3
موقع يوتيوب
موقع مؤسسة مفتاح
موقع Cinema Palestino
موقع كرامة
املجموع 9 :نرشات
موقع الجزيرة باإلنجليزية (نرشتان)
موقع Open Democracy
موقع)Lindro (Italian
موقع Mondoweiss
مجلة جدليّة
املجموع 6 :نرشات
قناة الجزيرة
موقع التضامن األسرتايل مع فلسطني
املجموع :نرشتان

 1بالنسبة لفعاليات إحياء ذكرى النكبة  ،65قامت فضائية شبكة معاً ببث برنامج عىل مدار  6ساعات تناول من خالله عدد من طاقم مركز بديل عدد من املواضيع املتعلقة بالنكبة وسياسات التهجري املستمرة من املايض إىل الحارض،
وكذلك مدى استجابة املجتمع الدويل واملحيل ملسؤولياته حول الالجئني واملهجرين الفلسطينيني.
 2لطاملا كان محور التحليل القانوين الذي يقدّمه مركز بديل هو «النكبة املستم ّرة» ،حيث أن التهجري القرسي املرتكب بحق الفلسطينيني هو عملية مستم ّرة وليس مرتبطاً مبكان أو زمان .املهم واملثري حول هذا املوضوع أن الشبكات
مؤش عىل مدى حجم التغيري الحاصل يف فهم الرصاع واملتوافق مع التحليل القانوين ملركز بديل.
اإلعالمية التقطت هذا املصطلح وبدأت باستخدامه عند ذكر قضايا التهجري واللجوء ،األمر الذي نعتقد بأنه رّ
 3تم نرش الفيلم الوثائقي «أبناء قرية لفتا» الذي أنتجه برنامج دراسات النكبة املستمرة يف مركز بديل ،عىل كل من مواقع املركز الخاصة عىل «يوتيوب» وحظي بتغطية إعالمية عىل العديد من املواقع اإللكرتونية األخرى .النتيجة
كانت  1212مشاهدة .وهذا مؤرش إيجايب حيث أن هذا الرقم يعني خمسة أضعاف مقارنة باألفالم التي مل تنرش عىل «يوتيوب».
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الحمالت واملبادرات
الشعبية

راديو راي
فقرة واحدة

البحث املسحي
4
والدوريات

ميديا ( 1فرنسا)
راديو النساء
فقرتني

الدعم القانوين لدى
مجلس األمم املتحدة
لحقوق اإلنسان
املجموع

20

30
5

13/1

5/2

شبكة معاً اإلخبارية (يوم األرض)
موقع ( Daily Censoredيوم األرض)
موقع األخبار البديلة (أسبوع األبرتهايد ومجزرة شاتيال)
موقع )Lindro (Italian
موقع ممكن اإلخباري
موقع االنتفاضة اإللكرتونية
املجموع 7 :نرشات
موقع اإلنتفاضة اإللكرتونية ( 3نرشات)
موقع جدلية ( 7نرشات)
موقع  4( Mondoweissنرشات)
)La Haine & Rebellion (Spanish
)Nena News (Italian
)Palestina Rossa (Italian, 4 posts
Mashallah News
)+972 Mag (2 posts
Information Clearing House
موقع )ISM France (French
موقع ممكن اإلخباري
موقع Visualizing Palestine
موقع حملة مقاطعة إرسائيل
املجموع 28 :نرشة

3/4
 15نرشة

 656دقيقة

42/25

 68نرشة

فضائية معاً اإلخبارية ،بيت لحم ،أيار ©( 2012بديل)

 4تشمل هذه الفئة أيضاً إعادة نرش عدد من مقاالت مجلة املجدل يف املواقع األخرى .هذا يعني أنه ليس
فقط يتم قراءة هذه املواد من قبل جامهري جديدة؛ بل أن املحررين لتلك املواقع يعتقدون أن مواضيع
هذه املواد هي قيمة وذات صلة وتستحق إعادة النرش .أيضاً متت ترجمة العديد من املقاالت إىل اللغة
اإلسبانية واإليطالية ومن ثم إعادة نرشها يف مواقعهم اإللكرتونية.
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مواقع التواصل االجتماعي و موقع www.badil.org

ما بين  1كانون الثاني و  31كانون األول عام  ،2013أظهر موقع مركز
بديل على الفيسبوك زيادة قدرها ( ٪72أي ما مجموعه  7808شخص)
في عدد األشخاص الذين "يفضلون/يحبون" مشاركات مركز بديل.
يمكن تقييم حجم االستثمار في مواقع مركز بديل على وسائل
التواصل االجتماعي بالرجوع إلى تقرير تحليلي لموقع بديل اإللكتروني
والذي يقارن األعوام  2012و.2013
	•زيادة عدد زوار الموقع اإللكتروني إلى .٪38.4
	•زيادة عدد زوار الموقع الجدد بنسبة  ٪39.6تقريبا.
	•انخفاض معدل معاودة الزيارات بنسبة  ٪3تقريبا.
يظهر التقرير أن عدد الزوار لهذا العام عبر خطوط النفاذ الفلسطينية
(ازداد بنسبة  )٪122وعبر خطوط النفاذ اإلسرائيلية (إزداد بنسبة )٪21
واألمريكية (إزداد بنسبة  )٪17مقارنة بالعام الماضي.
هذه اإلحصاءات مشجعة وتثبت صحة قرار مركز بديل بمواصلة
استثمار الوقت والموارد في وسائل التواصل االجتماعي.

 .5التعبئة والتحشيد
الحمالت
ّ
حملة مقاومة التهجير المستمر

ّ
ّ
بدأت حملة مناهضة التهجير القسري للسكان فعليًا في النصف
الثاني من عام  2012بسلسلة من التدريبات تستهدف التجمعات
ّ
ّ
السكانية التي تواجه تهديد وخطر التهجير القسري مع التركيز
على المنطقة (ج) .كما ّ
تم تنفيذ عشر برامج تدريبية شملت عرض
ّ
ّ
تاريخ التهجير القسري في فلسطين ،واآلليات التي تتبعها إسرائيل
لترحيل الفلسطينيين ،ومبادئ القانون الدولي التي تتعلق بهذا
َّ
الشأن ،وتقديم برنامج دراسات النكبة المستمرة والترويج له على أنه
ّ
ّ
أداة لتوثيق حاالت التهجير والدعوة إلنهاء عملية التهجير .باإلضافة
إلى ثالث مبادرات شعبية أساسية ّ
تم تنفيذها في التجمعات
ّ
السكانية القائمة في للمنطقة (ج) ( 25آذار في عورتا -نابلس30 ،

آذار قرية خزاعة -خان يونس 8 ،نيسان في مسافر يطا -الخليل)؛
ووفر مركز بديل ّ
الدعم لتنفيذ  15مبادرة محلية اخرى في جميع أنحاء
ّ
ّ
فلسطين .وتعددت المبادرات التي تمت خالل النصف األول من عام
 2012في أسلوبها ،فقد كان البعض منها مبادرات فنية أو ثقافية أو
ّ
رياضية أو موجهة إلى الطفل أو الشباب .إال أنها في مجملها ركزت
ّ
على نواحي التهجير ووسائل مقاومته .واختتمت الحملة أعمالها
ّ
ّ
بالمؤتمر الفلسطيني ّ
األول حول التهجير القسري للسكان في الرابع
ّ
من حزيران  2013بمدينة رام الله .وكان المؤتمر األول من نوعه في
ّ
ّ
ّ
تناوله لقضية التهجير القسري للسكان الفلسطينيين أصحاب
األرض األصليين ،وكذلك التدخالت المحلية والوطنية والدولية لمنع
ّ
التهجير .ولقد عرض مركز بديل خالل المؤتمر دليله اإلرشادي بعنوان:
ّ
ّ
"النهب اإلسرائيلي لألرض والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين:
ّ ّ
ّ
ّ
المعرضة لخطر التهجير"،
السكانية
والتجمعات
دليل إرشادي لألفراد
ّ
وهو دليل لفهم العالقة بين القوانين االسرائيلية المتعلقة باألراضي
ّ
ّ
والتهجير القسري للسكان مع الحزمة المعلوماتية (المطويات
الخمس) المرافقة له بعنوان "اعرف حقوقك" .وحضر المؤتمر
مئات الفلسطينيين والشخصيات الدولية ،وقد استضاف المؤتمر
ّ
العديد من الخبراء الممثلين للمنظمات المحلية والوطنية والدولية
ً
والمؤسسات األكاديمية .واستكماال ّ
لفعاليات المؤتمرَّ ،
قدم مركز
بديل دعوة للحضور للمشاركة في جولة على مدار يومين ،خالل 6-5
ّ
حزيران لتقصي الحقائق في المناطق التي تواجه التهجير القسري.
ّ
وكانت قرى المنطقة (ج) :الولجة ،وبتير ،ووادي فوكين التابعة لمحافظة
ّ
بيت لحم هي وجهة اليوم ّ
األول في الجولة؛ أما مسافر يطا (محافظة
الخليل) وبيت سكاريا (محافظة بيت لحم) فكانت في اليوم الثاني.
كما حضر مهمة تقصي الحقائق  20شخصية تقريبًا من بينهم خبراء
دوليون شاركوا في المؤتمر.
ُ
تحت المجهر :وللمرة ّ
األولى ،نفذت مبادرة توعية مشتركة مع جماعة
كشافة بيت جاال وكذلك فرقة الموسيقى الجوالة ضمن الحملة
ّ
المناهضة للتهجير القسري للسكان ،وتم توزيع مطبوعات مركز
ّ
بديل لزيادة التوعية حول التهجير القسري للفلسطينيين .ووزع
أعضاء جماعة الكشافة والفرقة الموسيقية مئات النسخ من حزمة
ّ
ّ
ّ
المعلومات المتعلقة بالتهجير القسري للسكان والدورية العربية
(حق العودة) في المواقع العامة في أنحاء بيت جاال مع التركيز على
ُ
التجمعات السكنية في المنطقة (ج) .كما نشر هذا الحدث على شبكة
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معًا اإلخبارية (للغة العربية ،انظر الموقع http://www.maannews.
 .)603420=net/arb/ViewDetails.aspx?IDوقد أبرزت هذه المبادرة
ّ
بداية عهد الشراكة بين مركز بديل وجماعة كشافة وفرقة الموسيقى
ّ
لبيت جاال والتي سوف تشمل المزيد من حمالت التوعية والنشاطات
ّ
ّ
التدريبية حول التهجير القسري للسكان في المستقبل.

ّ
متحدون ضد األبرتهايد اإلسرائيلي

ً
إحياء لفعاليات أسبوع األبارتهيداإلسرائيلي ،وبالتنسيق
أقام مركز بديل،
ّ
مع المنظمات المضيفة المهتمة بالمجتمعات المحلية معرضًا للصور
الفوتوغرافية وعرض فيلم في مركز ّ
السالم بمدينة بيت لحم .وشمل
ّ
معرض الصور الفوتوغرافية تقديم عرضين ،حيث سلطت لجنة حماية
مدينة الخليل في العرض ّ
األول الضوء على أوضاع التمييز العنصري التي
تنتهجها إسرائيل في المدينة التاريخية/القديمة للخليل أما العرض
الثاني فقد أبرز كل من ماجدة واندريه من فريق التصوير الفرنسي
المشارك في النشاط الحواجز العسكرية العديدة الموجودة في الضفة
الغربية .أما معرض األفالم ،فقد ُعرض فيه الجزآن الخامس والسادس من
سلسة األفالم الوثائقية "سيرة الجئ :حكي العودة – عودة الحكي" من
ٍّ
إعداد كل من آدم شابيرو وبيرال عيسي وأسيل منصور.

يوم األرض

أقام مركز بديل في  29آذار وبالتنسيق مع بلدية الخضر وبالتعاون مع
ّ
العديد من منظمات المجتمع المدني يومًا تطوعيًا لزراعة أشجار الزيتون
في األراضي المهددة بالمصادرة لصالح إقامة جدار الفصل العنصري
والمعبر اإلسرائيلي الوحيد رقم  .60وزرع ما يقرب من  200متطوع
فلسطيني ودولي  150شتلة زيتون في مساحة بلغت  15دونم تقريبًا.

إحياء الذكرى الـ 65للنكبة

أقيمت في هذا العام فعالية إحياء الذكرى الوطنية الــ 65للنكبة
في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم حضرها اآلالف من الشعب
الفلسطيني والضيوف الدوليين .وأحيا مركز بديل هذه الذكرى
بالتعاون مع البلديات واللجان الشعبية واألحزاب السياسية والقيادات
ّ
الدينية المحلية والمنظمات المعنية بشؤون المجتمعات .وشملت
األنشطة األساسية لفعالية إحياء الذكرى :مسيرة مشاعل والفتات
ّ
رفعها أعضاء الكشافة ،باإلضافة إلى كلمات ألقاها السكرتير العام
لحزب الشعب ،وعضو من المجلس الثوري -فتح ،واألسقف عطا الله حنا
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من الكنيسة األرثوذكسية اليونانية ،تخلل ذلك عرض خاص بالنكبة
قدمته فرقة الفنون الشعبية .وبرز في الفعالية أفضل بوستر للنكبة
والحاصل على جائزة العودة كأداة ترويجية رئيسية بأشكال متعددة
(الملصقات ،والقمصان ،والالفتات وغيرها).

العضوية في االئتالفات

اعتمادًا على عضوية مركز بديل في االئتالفات والشبكات ،أصبح
المركز قادرًا على توسيع نطاق عمله واستهداف جماهير جديدة
وذلك لزيادة التوعية بحقوق الفلسطينيين والترويج والدفاع عنها،
وتحديدًا ّأولئك الذين َّ
تم تهجيرهم قسرًا .ونسلط الضوء بادناه على
بعض نتائج مشاركة مركز بديل في هذه الشبكات والتي بدورها
أتاحت الفرصة للمركز لبناء تحالفات جديدة.

التشبيك والتواصل
الحدث
املنتدى االجتامعي العاملي امريكا
الالتينية

التاريخ
 31-26اذار

املخرجات
استضاف مركز بديل ورشة عمل ملدة ساعتني حول " الالجئني
الفلسطينني وحق العودة" ،وتم توزيع مجموعة من املواد
التعريفية والبحثية.

املؤمتر الوطني الرابع لحملة املقاطعة
يف بيت لحم

 8حزيران

 3جوالت جنوب والية كاليفورنيا

اذار/نيسان

ساهم مركز بديل يف التنسيق وتقديم التسهيالت الالزمة بصفته
عضو يف مبادرة الدفاع عن االرايض املحتلة.
ركز مركز بديل يف مداخالته عىل السياسة االرسائيلية املمنهجة يف
التطهري العرقي ضد السكان الفلسطينني والعقوبات املستخدمة.
وزع مركز بديل ادوات ومواد بحثية
متت استضافة ممثل عن بديل يف مجال التعبئة والتحشيد يف امريكا
يف ثالث لقاءات قدم خاللها مداخالت عن يوم االرض وعمل عىل
ترويج برنامج النكبة املستمرة.
ناقشت ورشة العمل التاريخ الفلسطيني والتهجري املستمر ،وقام
خاللها املشاركون برسم خرائط تساعد عىل فهم امناط التهجري.

ورشة عمل الشباب – كلية الفلسفة
بالتعاون مع مدرسة مدينة بوسطن
ومركز الثقافات املتعددة.
مؤمتر حق العودة يف جامعة بوسطن

مؤمتر التضامن الفلسطيني الثاين يف
شتوتغارت املانيا

 23ايار
 7-6نيسان

 12-10ايار

النتائج
توضيح اكرب لرؤية مركز بديل ،زيادة الوعي بالنضال الفلسطيني
يف مقاومة التهجري القرسي املستمر يف ظل السياسات
االرسائيلية ،فرصة لتعزيز التواصل وبناء التحالفات والنهوض
بالشبكة العاملية لالجئني الفلسطينني.
ترسيخ العالقات مع مبادرة الدفاع عن االرايض املحتلة وشبكات
ومنظامت اخرى.
زيادة وضوح رؤية مركز بديل
ترويج مبدأ الحل القائم عىل الحقوق لقرابة  1000مشارك.
ترسيخ العالقة مع تحالف حق العودة فرع كاليفورنيا
مزييد من الوضوح والتوعية حول عمل مركز بديل ورؤيته ،خاصة
فيام يتعلق بربنامج النكبة املستمرة وتقدميه لجمهور جديد.
التوعية بالطرق التي تؤثر بها العنرصية واملوروثات االستعامرية
يف املشهد العام للشباب الوان واعراق مختلفة يف بوسطن.
تحويل وتوسيع النقاش حول فلسطني يف االوساط االكادميية يف
الواليات املتحدة االمريكية
التعرف عىل حق العودة عىل نطاق اوسع يف امريكا

متحور خطاب بديل بشكل اسايس حول" متهيد الطريق للسالم
يكون عن طريق التطبيق العميل للعودة" كحق جامعي.
وركز عىل ايجاد حلول دامئة لالجئني الفلسطينني وباعتبار حق
العودة حقا فرديا ورشطا اساسيا القامة أي عملية سالم يف املنطقة.
بناء عالقات مع اكادمييني دوليني ومؤسساتهم.
محارضة حول االستيطان االستعامري والفصل العنرصي واملقاومة
الشعبية وحملة املقاطعة ،باالضافة اىل التغريات الهائلة التي لحقت مزيد من وضوح حول رؤية مركز بديل.
باملنطقة وتأثريها عىل النضال الفلسطيني
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محارضة وجولة مشرتكة حول التهجري
القرسي للسكان
املشاركة يف املؤمتر الدويل " من الحقيقة
اىل التعويض"
حملة تحشيد ومنارصة يف اوروبا

 2ايار
 30-29ايلول

ندوة مشرتكة بني مركز بديل ومركز عدالة
بالتعاون مع ذاكرات

 28ترشين اول  12-منارصة وزيادة الوعي وبناء تحالفات
ترشين الثاين

مؤمتر كايروس

 30ترشين الثاين

اصدار تقرير دويل موجز مبناسبة عيد امليالد
Launch of International Christmas Briefing

مجموعة العمل ملواجهة التهجري

 7-4كانون االول

تأسيس مجموعة العمل بالتعاون مع املساعدات الكنسية

تحت المجهر :إقامة الحمالت في أوروبا :المناصرة
ورفع الوعي واالنخراط
ّ
نفذ مركز بديل في الفترة بين بين  28تشرين األول
و 12تشرين الثاني جولة في خمس دول أوروبية .وتضمنت الجولة
ّ
عقد اجتماعات مع المنظمات وشبكات العمل الدولية وكذلك الجاليات
الفلسطينية في أوروبا .وكانت هذه الجولة بمثابة فرصة لمركز بديل
لالنخراط مع شركائه في ّ
فعاليات المناصرة ،والترويج لمنهج الحل
القائم على حقوق اإلنسان لحل قضية الالجئين الفلسطينيين،
ّ
والتشبييك مع الجاليات والمنظمات الفلسطينية لتأسيس شبكة
عالمية لالجئين الفلسطينيين .وتواصل مركز بديل مع أعضاء شبكة
ّ
الدعم القانوني ،من أجل تعزيز أكبر لقدراته وأنشطته في الخارج
ً
وتطوير شبكة عالقاته وصوال ألقصى قدرة لها .وحققت الجولة نجاحًا
كبيرًا حيث ّأدت إلى إيجاد توافق جماعي في اآلراء حول األسباب الجذرية
للتهجير القسري المستمر للفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم
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زيادة وضوح رؤية مركز بديل باستهداف جامهري جديدة
لزيادة وعي الجامهري حول التهجري القرسي املستمر.
الرتويج ملفهوم التطبيق العميل للعودة
ترويج الشبكة العاملية لالجئني الفلسطينني
تطوير الرشاكات والتحالفات
ترويج مبدأ الحل القائم عىل الحقوق
شمل التقرير املوجز عىل  4مداخالت متحورت حول املواطنة
واالرسى السياسني واملستوطنات والالجئني.
وكان الجزء االخري من مساهمة مركز بديل يف التقرير.
وضع رسالة ورؤية وخطة عمل واضحة ملجوعة العمل.

والوضع الحالي وغير المسبوق تاريخيًا لالجئين الفلسطينيين ،وأن
ّ
ً
ً
اتباع منهج الحل القائم على الحقوق وحده يضمن حال عادال ودائمًا
َّ
لهم .باإلضافة إلى ذلك ،تمكن مركز بديل من توزيع منشوراته على
ّ
عشرات المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني خالل تلك الجولة.
وكان فريق مركز بديل قد بدأ جولته في جينيف وشارك في جلسات
المراجعة الدورية الدولية لممارسات الدول -مراجعة اإلنتهاكات
اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان .وانتهز المركز هذه المشاركة بتقديم
تقرير دوري ّ
محدث إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لمنظمة األمم
ّ
المتحدة .إضافة إلى ذلك ،نظم مركز بديل فعالية موازية على هامش
أحداث هذه الجلسات شارك فيها كل من الحركة العالمية للدفاع عن
األطفال /فرع فلسطين بمداخلة ،ومحاضرة البروفيسور /جوزيف شكال
(الجامعة األمريكية بالقاهرة وائتالف المؤل الدولي) بمحاضرة .وقد
ظمت الفعالية في مقر قصر األمم خالل يوم مناقشة وضع اسرائيل

وتقديم التقرير الدوري بشأن ممارساتها .وقد سلط بديل الضوء على
نقاط محددة تستدعي االهتمام (مثل الفجوات في االستعراض الدوري
ّ
الشامل ،واألطفال المعتقلين ،وإنكار حق العودة ،وكذلك التهجير
القسري المستمر للشعب الفلسطيني) .والقت ّ
الفعالية نجاحًا بحضور
ما يزيد عن  50ضيفًا من ممثلي الدول ،والمنظمات الدولية والحقوقية،
ّ
وكانت بمثابة فرصة للتواصل مع العديد من أصحاب العالقة وأعضاء
الوفود الرسمية والمجتمع المدني الدولي.
كما اجتمع مركز بديل بممثلي المجلس الدولي للوكاالت التطوعية،
والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،ومفوضية األمم
المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،وتجمع إغاثة فلسطين .باإلضافة
ّ
إلى ذلك ،عقد المركز اجتماعًا مع  35شخصية فلسطينية يمثلون
ّ
العديد من الجاليات والمنظمات وشبكات العالقات بقصد التنسيق
ّ
الشبكة العالمية لالجئين الفلسطينيينَّ .
وقدم مركز
من أجل إنشاء
بديل في ذلك االجتماع دليله اإلرشادي الجديد الذي يوضح بالتفصيل
ّ
ممارسات الكيان اإلسرائيلي المستخدمة لتنفيذ عمليات التهجير
وذلك باالستفادة من قرارات المحاكم والقوانين واألوامر العسكرية
والمقابالت المباشرة مع األفراد المتضررين.
وبعد جولة جينيف ،قام فريق مركز بديل في بروكسل بعقد
اجتماعات مع ممثلي الجاليات الفلسطينية في بلجيكا ولوكسمبورغ
ّ
وكان التركيز في هذه االجتماعات على إنشاء الشبكة العالمية
لالجئين الفلسطينيين .وشارك مركز بديل في أيام حشد التأييد
التي سبقت انعقاد برلمان االتحاد األوربي باعتباره عضوًا في لجنة
التنسيق األوروبية لشؤون الفلسطينيين ( ،)ECCPوحظي الفريق
بفرصة حشد التأييد بالتواصل المباشر مع  23عضوًا في برلمان
االتحاد األوروبي .وتمثلت المواضيع التي كانت محط تركيز مركز
بديل بعدم التزام إسرائيل بتوجيهات االتحاد األوربي والحصانة
المستمرة التي تتمتع بها إسرائيل نظرًا لعدم تنفيذ هذه
التوجيهات .وكان مركز بديل ،المنظمة الفلسطينية الوحيدة التي
حضرت هذه األيام قبيل انعقاد جلسات البرلمان .وكان االجتماع
مع ممثلي جمعية (أبروديف) ،وهي جمعية تضم أكبر  17منظمة
إنسانية وتنموية في أوروبا ،وممثلي (جمعية سيدسي) وهو تحالف
دولي يتكون من  16وكالة كاثوليكية تنموية من أوروبا وأمريكا
الشمالية .شكلت هذه االجتماعات فرصة لمناقشة دعمهم للقضية
الفلسطينية ومجاالت/فرص الشراكة مع مركز بديل.

كما التقى المركز في أمستردام بالفلسطينيين المقيمين في هولندا
َّ
وقدم محاضرة في المعهد الدولي للدراسات االجتماعية ،بجامعة
إيراسموس .وقد نسق لهذه المحاضرة البروفيسور جف هاندماركر،
وهو كبير المحاضرين في القانون وحقوق اإلنسان والتنمية .وحضر
ّ
تلك المحاضرة عدد من الطالب والمنظمات وشبكات العمل .وكانت
ٍّ
الوقفتان النهائيتان للبعثة في كل من ألمانيا وفرنسا ،حيث اجتمع
مركز بديل بمزيد من الجاليات الفلسطينية وممثليها وكذلك مؤسسة
الجيل الفلسطيني وحركة مقاطعة اسرائيل -فرنسا.

تقديم المحاضرات للوفود الدولية

ّ
قدم مركز بديل محاضرات لما مجموعه  1097من الضيوف الدوليين
ّ
خالل  59فعالية منفصلة .وجرى إلقاء المحاضرات ،وللمرة األولى،
ّ
وضمت الوفود االستثنائية التي
باللغتين اإلسبانية واإليطالية.
استضافها مركز بديل :طالب الجامعة الدولية الذين شاركوا في
"حملة أوقفوا الصندوق القومي اليهودي" ،والصحافيين واألكاديميين
واالتحاديين والنشطاء من إقليم الباسك؛ ومجموعة من النشطاء من
منظمة زراعة بدون حدود ،ومجموعة من الجيل الثالث من الفلسطينيين
من السويد؛ وشبكة جمعية الشبان المسيحيين الكورية ،ومندوبين
محليين وإقليميين للمساعدة المسيحية.
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ّ
البرنامج الثالث :البحث والمناصرة والتدخل لدى المسؤولين
 .6البحث
ّ
ّ
حزيران" -النهب اإلسرائيلي لألرض والتهجير القسري للسكان
ّ ّ
ّ
ّ
المعرضة
السكانية
والتجمعات
الفلسطينيين :دليل إرشادي لألفراد
ّ
لخطر التهجير"؛ متوفر باللغات اإلنجليزية والعربية والعبرية.

 .7المناصرة والتدخل لدى المسؤولين
يؤمن مركز بديل بأن طريق العدالة ّ
والسالم الدائم يرتبط مباشرة
بتدخالت الدفاع القانوني مع صانعي القرار والمسؤولين سواء أكانوا
ّ
أفرادًا أو منظمات أو حكومات .وبهذا األسلوب ،شارك مركز بديل
وساهم كذلك في المنتديات الدولية لصانعي القرارات والجهات
الصانعة للقرارات من أجل زيادة اإلرادة السياسية من أجل إيجاد حل
يرتكز إلى القانون الدولي.
ولقد شارك مركز بديل ،بمكانته اإلستشارية في المجلس االقتصادي
واالجتماعي التابع لألمم المتحدة ،في الجلسات :الثانية والعشرين
والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين لمجلس حقوق اإلنسان التابع
لألمم المتحدة .وقدم خاللها  9تقارير مكتوبة و 8مداخالت شفهية
بالمشاركة المباشرة ،وحضور  3اجتماعات مع المسؤولين (رئيس
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة والمقرر الخاص للجنة) .كما
ّ
ونظم ثالث ّ
فعاليات ُعقدت على هامش الجلسات .وسلط مركز بديل
ّ
نحو أساسي على مساءلة
الضوء خالل الجلسة الثانية والعشرين وعلى ٍ
ومسؤولية إسرائيل بموجب القانون الدولي فيما يتعلق باالنتهاكات
المتواصلة التي يرتكبها في فلسطين وضد الشعب الفلسطينيّ .أما
ّ
ركز مركز بديل في المقام ّ
األول
خالل الجلسة الثالثة والعشرين ،فقد
على سياسة إسرائيل المستمرة للتهجير القسري وأوضاع األسرى
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الفلسطينيين داخل سجون االحتالل اإلسرائيلية .وشارك مركز بديل
بفعالية في الجلسة الرابعة والعشرين ببيانين مشتركين ومكتوبين:
أحدهما يتعلق باإلنكار اإلسرائيلي المستمر لحق العودة لالجئين
الفلسطينيين؛ ّأما اآلخر فكان يتعلق بمسؤوليات إسرائيل في األرض
الفلسطينية المحتلة .كما ّ
قدم مركز بديل مداخالت مباشرة :منها
المساواة في معاملة جميع الالجئين الفارين من االقتتال الدائر حاليًا
في سوريا؛ آثار عدم التزام إسرائيل المتكرر ببنود القانون الدولي.
َّ
باإلضافة إلى ذلك ،فقد نظم مركز بديل في  23أيلول فعالية على
هامش الجلسات حول عدم التزام إسرائيل بقرارات مجلس حقوق
اإلنسان التابع لألمم المتحدة .وكانت هذه ّ
الفعالية بمثابة فرصة
للمركز للتواصل مع العديد من أصحاب العالقة وكذلك المشاركين
في الوفود الرسمية ،باإلضافة إلى أعضاء في المجتمع المدني الدولي.
تحت المجهر :المشاركة في جلسات المراجعة
الدورية لإلنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان
شارك مركز بديل وساهم في االستعراض الدوري الشامل النتهاكات
اسرائيل (آلية خاصة يعتمدها مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم
المتحدة بدء العمل بها في  2006لمراجعة مدى قيام كل دولة عضو في
المجلس بتنفيذ واجباتها والتزاماتها فيما يتعلق بحقوق اإلنسان)،
حيث تم تقديم تقرير عن انتهاكات إسرائيل ّ
السافرة والمستمرة
للقانون الدولي وحقوق اإلنسان تجاه الشعب الفلسطيني ،وعلى وجه
ّ
السكان الذين ّ
تم تهجيرهم قسرًا وذلك استعدادًا للجلسة
الخصوص
السابعة عشرة والتي ُعقدت بتاريخ  29تشرين ّ
األول  .2013باإلضافة
إلى ذلك ،أقام مركز بديل بمشاركة الحركة العالمية للدفاع عن األطفال
 فرع فلسطين فعالية مشتركة على هامش الجلسة  17في  30تشرينّ
األول إلبراز هذه االنتهاكات الجسيمة واالعتداءات التي تمارسها
الجهات اإلسرائيلية ضد األطفال ،وعلى وجه التحديد المعتقلين
إداريًا .يذكر هنا ان التقرير األساسي كان مشتركا قدم بمشاركة بديل
ّ
باسم مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية في تموز .2012

موجز عام 2013
سيكون من الصعب (وربما ليس من العملي) اختيار ثالث أو أربع
ً
َّ
نشاطات على أنها أبرز إنجازات مركز بديل .وبدال من ذلك سنعمد إلى
القاء الضوء على ما نعتقد أنها أهم نتائج عام .2013
وتمثل هذه النتائج ،التي لم تتحقق من خالل تنفيذ نشاط واحد،
فنحن نعتقد بأنها تراكم متزايد لنتائج نشاطات أخرى متعددة.
وسوف نحاول أن نوضح هذه النتائج من حيث الكم والكيف.
النتيجة ّ
األولى :تتمثل في ازدياد عدد األشخاص الذين يزورون
الموقع اإللكتروني األساسي لمركز بديل بما يفوق الثلث في عام
 2013مقارنة بعام  .2012وهذه الزيادة هي نتيجة االلتزام الثابت
لمركز بديل في صياغة منهج عالقاتها العامة بما يتفق وتلبية
االحتياجات أو ربما تفضيالت المجتمع العالمي في الوقت الحالي.
ولذلك فقد دمجنا تقارير وأدوات ووسائط اإلعالم التقليدية وغير

التقليدية من أجل الترويج ألعمالنا ورسالة مركز بديل .وفي حين
أن هذا العمل بدأ في النصف الثاني من عام  ،2012إال أننا نجني
ثمرة جهودنا اآلن .إضافة إلى ذلك؛ ّ
فإن عملنا على تأسيس شبكة
عمل خاصة ومبادرات توعية لشبكات وسائل اإلعالم البديلة/االخرى
ّ
المتفق معها على تغطية نشاطات مركز بديل ،وإعادة تحميل
وعرض تقارير ومقاالت مركز بديل والمقابالت مع طاقم العاملين في
المركز .وكان الترويج لألدوات والمواد المنتجة ضمن برنامج دراسات
النكبة المستمرة أحد األنشطة األخرى للعالقات العامة التي تمت
خالل النصف ّ
األول من عام  .2013واكتشفنا أنه من خالل الترويج
ألدوات التعبئة والمواد المنتجة عبر وسائل اإلعالم البديلة (بما في
ذلك موقعي  Youtubeو )Vimeoومن خالل تقارير المشاهدة
المحلية والدولية المباشرة ،أننا استطعنا تحقيق خمسة أضعاف
عدد المشاهدات .إضافة إلى ذلك ،وكما هو مشار إليه في قسم
وسائل التواصل االجتماعي ،فإن المزيد من األشخاص المستهدفين
يزورون الموقع اإللكتروني لمركز بديل .وعليه فقد اتسعت قاعدة
نحو ملحوظ.
المشاهدات والمتابعين ألخبار المركز على ٍ
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وتمثلت النتيجة البارزة الثانية في اعتماد تحليل مركز بديل بشأن
الصراع ونضال الفلسطينيين من خالل استخدام المصطلحات
االستثنائية والخاصة بمركز بديل (مثل :النكبة المستمرة) في
المقاالت وكذلك في العناوين الرئيسية لألخبار .وكما أشرنا سابقًا،
فإننا نؤمن بأن هذا األمر يعد عالمة بارزة في تغير وجهة نظر وسائل
اإلعالم البديلة حول النضال .كما ُت ُّ
عد "الدعاية" التي تنتجها مبادرات
ً
التوعية مهمة جدًا من ناحيتينّ :أوال؛ أصبح اسم مركز بديل معروفًا
(بارزًا) بين الجمهور ووسائل اإلعالم البديلة المستهدف .ثانيًا؛ وكما
أبرزنا سابقًا أنه قد تحققت زيادة في عدد زوار موقع المركز www.
 ،badil.orgفإن بعض جمهور وسائل اإلعالم البديلة المستهدف قد
أصبح جزءًا من المتابعين لمركز بديل .وفي حين أنه ال يمكننا خالل
هذا الوقت أن نقيس النسبة المئوية للزيادة في قاعدة المتابعين لنا،
لاّ
إ أننا نؤكد أن زيارة الموقع اإللكتروني الخاص بالمركز عبر خطوط
النفاذ الفلسطينية واإلسرائيلية واألمريكية قد ازدادت .وننظر إلى
ً
َّ
هذه النتائج على أنها نتائج ممتازة ألننا نستهدف عبر برامجنا كال من
المجتمعين المحلي والدولي مستهدفين من خاللها مختلف مكونات
عملية التغيير المطلوبة.
ّ
ولقد َّ
تم إصدار جميع مطبوعات مركز بديل -بغض النظر عن نوعها-
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باستخدام التحليل القانوني للمركز عن الصراع والنضال الفلسطيني
كأساس لها .وننظر إلى هذا التحليل أو حتى اإليمان بمحتواه ،وااللتزام
ّ
َّ
بهذا التحليل على أنه ما يجذب األشخاص والمنظمات إلى مركز بديل.
وينعكس هذا األمر على جميع نواحي عمل مركز بديل ،وبالتحديد
أبحاث المركز .وتمثل أهم األبحاث التي قدمها مركز بديل في البحث
ّ
ّ
بعنوان" :النهب اإلسرائيلي لألرض والتهجير القسري للسكان
ّ ّ
ّ
ّ
المعرضة
السكانية
والتجمعات
الفلسطينيين :دليل إرشادي لألفراد
ّ
ويقدم هذا الدليل إرشادات للفلسطينيين الذين
لخطر التهجير".
ّ
ُ
يواجهون تهديدًا مستمرًا بالتهجير .وفي الوقت الذي ينظر إلى هذا
لاّ ّ
ً
الدليل على أنه ليس بديال عن للمساعدة المهنية القانونية ،إ أنه
ّ
يبين في سياقه اآلليات التي تستخدمها إسرائيل في األمور التي
ّ
تتعلق باألراضي وحقوق المليكة للفلسطينيين الذين يتم تهجيرهم
ّ
قسرًا دون النظر إلى مكان إقامتهم .ويوضح دليل التهجير القسري
ّ
للسكان -والمطبوع باللغات العربية واإلنجليزية والعبريةَّ -أن إسرائيل
ّ
ً
تطبق نظامًا شامال واحدًا مع ّنيتها في تهجير السكان الفلسطينيين
المقيمين على جانبي الخط األخضر .واستكمل العمل في دليل
ّ
ّ
التهجير القسري للسكان بإضافة حزمة معلوماتية تتألف من خمس
نشرات/مطويات باللغة العربية توضح وبالتفصيل التعليمات خطوة

ّ
بخطوة من أجل مواجهة التهجير والنزوح الذي يصعب تجنبه .بالطبع،
ّ
ّ
ال يمكننا أن ندعي بأن دليل التهجير القسري للسكان أو الحزمة
المعلوماتية المرفقة به سوف تحمي المواطنين الفلسطينيين من
ّ
ّ
التهجير؛ ولكن ما يمكن أن نؤمن به هو أنه يمكن تأجيل هذا التهجير
ُ
مؤقتا .ولذلك فإننا في جوهر األمر نشتري الوقت :الوقت للدفاع،
الوقت للتعبئة ،الوقت لمساءلة إسرائيل ،الوقت لتطبيق آليات القانون
الدولي وتغيير االرادة السياسية .ولذلك؛ فإنه يمكننا أن َّندعي وبدقة
ّ
أننا نقدم الحماية وإن كانت حماية ضئيلة للسكان الفلسطينيين –
وهذه هي النتيجة الثالثة .ومن الطبيعي االفتراض أن أنشطتنا األخرى
تسهم في تحقيق هذا الهدف على نحو غير مباشر ،رغم ادراكنا َّ
بأن
ٍ
مساهمات هذه االنشطة ال ُت ّ
قيم بسهولة.
واآلن سوف نحلل هذا النجاح المرحلي بالقياس الى التطلعات طويلة
ّ
ّ
األمد .لقد كان دليل التهجير القسري للسكان وحزمة المطويات
ّ
ّ
المعلوماتية المرفقة به هما أساس مؤتمر التهجير القسري للسكان.
ّ
ّ
وكان نجاح مؤتمر التهجير القسري للسكان النتيجة التي توجت
الجهود التي ُبذلت في جميع البرامج الثالثة .وكان المؤتمر قد وضع
 من خالل مشاركة ما يقرب من  200مشارك محلي ووطني ودوليّ
ّ
بما ذلك الخبراء ،أسس المناقشات حول التهجير القسري للسكان
بين مجموعة متنوعة من أصحاب العالقة .المؤتمر دليل/مؤشر على
قوة عالقات مركز بديل مع المجتمع المدني الفلسطيني ومع شركائه
واالئتالفات وشبكات العمل ،وعلى قدرته المهنية وفاعليته إلعداد
ّ
لاّ
بحث في الوقت المناسب  -ان جميع هذه العوامل ما هي إ مؤشرات
ّ
ّ
ّ
ّ
ومجددًا نتطلع إلى المعطيات التي تنتج عن دمج
هامة للنجاح.
ّ
األنشطة المتعددة في االستراتيجية الشاملة الخاصة بمركز بديل.
وكنتيجة لذلك ،فقد بلغ مركز بديل صعيدًا جديدًا فيما يتعلق بزيادة
التوعية والتحالفات والتشبيك والبحث والتدخل مع المسؤولين .وحيث
ّ
السابقة له ومعاييره القياسيةَّ ،
النجاحات ّ
فإن
َّأن مركز بديل يبني على
ّ
الخطوة التالية هي توحيد استراتيجية المناصرة بين منظمات حقوق
اإلنسان الفلسطينية .ولقد وضعت إستراتيجيتنا الشاملة للسنوات
القادمة أساس هذا العمل من أجل البدء به على النحو الصحيح.
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تأسس مركز بديل يف كانون الثاين
عام  1998بناءا ً عىل توصيات
أصدرتها سلسلة من املؤمترات
الشعبية انعقدت يف فلسطني
التاريخية واملنايف .بديل مؤسسة
مرخصة ومسجلة رسمياً لدى
السلطة الوطنية الفلسطينية،
وهي قانونياً ملك لالجئني املمثلني
بجمعيتها العامة التي تتشكل
من نشطاء العمل الجامهريي يف
فلسطني .أنتخب مجلس اإلدارة
الحايل من قبل الجمعية العامة
بتاريخ  17ترشين الثاين .2013
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