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قـائمـة الـمـحـتــويــات

تأسس مركز بديل في كانون الثاني عام
ً 1998
بناء على توصيات أصدرتها سلسلة
من المؤتمرات الشعبية انعقدت في
فلسطين التاريخية والمنافي .بديل جمعية
ّ
ومسجلة رسميًا لدى السلطة
مرخصة
الوطنية الفلسطينية ،وهي قانونيًا ملك
لالجئين الممثلين بجمعيته العمومية التي
تتشكل من نشطاء العمل الجماهيري في
فلسطين ،والتي عقدت اجتماعها األخير في
 28آذار .2019

المقدمــــة
ً
إن نطاق واتساع العمل الذي قام به مركز بديل على مدار العام والتقدم المنجزعلى مدى  12شهرا يستحق أن تسلط عليه األضواء .ويمثل هذا التقرير السنوي فرصة الستعراض أهم
األعمال وإجراء تقييم تراكمي مستند إلى النتائج .إن الغرض األساسي من التقرير السنوي ليس مجرد سرد األنشطة التي قام بها مركز بديل ،بل تحديد النتائج والمنجزات التي تم
تحقيقها( .للحصول على معلومات تتعلق بأنشطة مركز بديل وبرامجه ،راجع النشرات اإلخبارية الفصلية على الرابط>>>) .عالوة على ذلك ،ال يعتمد هيكل التقرير السنوي على برامج العمل
ً
بذاتها بل على ما يتوقع أن تحققه تلك البرامج من حيث النتائج .ومع ذلك ،ال تعكس هذه النتائج التغيير قصير المدى كنتيجة لنشاط أو تدخل معين فحسب ،بل تتويجا لسنوات من
جهود مركز بديل .وبعبارة أخرى ،إنها عملية وال تختتم بخطة أو برنامج أو نشاط استراتيجي واحد.
بدء العام  2019بإطالق خطة عمل استراتيجية خمسية جديدة تحت عنوان“ :إبقاء الحقوق غير القابلة للتصرف
للشعب الفلسطيني حاضرة  .”2019-2023 -وقد تم تطوير هذه الخطة بالتشاور والمشاركة مع جميع الجهات
المنخرطة بعمل مركز بديل بما في ذلك جمعيته العامة وشركائه من مؤسسات المجتمع المحلي ومنظمات
المجتمع المدني وجمهور المستفيدين من برامجه من قطاعي الشباب والمرأة .وتعكس الخطة استجابة مركز
بديل للحالة السياسية وحالة حقوق اإلنسان المتدهورة والمتوقع أن يواجهها الشعب الفلسطيني .ويبقى مركز
ً
بديل واثقا من أن برامجه األساسية (انتاج األبحاث ،المناصرة القانونية والدولية ،وتعزيز المشاركة المجتمعية)
ً
ً
ال تزال توفر إطارا مناسبا للحفاظ على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني من خالل تعزيز صمود
الشعب الفلسطيني وتفعيل دور حركة التضامن العالمي.
زاد مركز بديل من تركيزه على األنشطة المجتمعية ،بهدف تزويد األفراد والمجتمعات والشبكات الفلسطينية
باألدوات والمعلومات والمساحة الالزمة للمطالبة بحقوقهم والحفاظ عليها ،مع إيالء قطاعي الشباب والمرأة على
قدر كبير من هذا التركيز .وتشجع خطة العمل المجتمع المدني الفلسطيني على االنخراط في أنشطة المطالبة
ٍ
بحقوقهم وتعزيز قدراتهم على الصمود ،ال ّ
سيما في مواجهة سياسات التهجير القسري اإلسرائيلية .إن تمكين
ّ
ّ
التحول إلى لغة
وسيشجع على
المجتمع المدني سيؤثر في نهاية المطاف على الرأي العام (المحلي والدولي)
المطالب وفعالياتها القائمة على الحقوق إزاء الوضع في فلسطين.
ّ
مع الخطة اإلستراتيجية الجديدةّ ،
صب مركز بديل جل تركيزه على زيادة تعزيز الروابط ما بين البحث والمناصرة،
والتي تم إثباتها بشكل نوعي ّ
وكمي في سلسلة من التدخالت البحثية واألنشطة الدعوية المركزة المرتبطة بها
ّ
خالل عام  .2019يربط مركز بديل ما بين البحث والمناصرة من خالل التعبئة والتحشيد المجتمعي ،والحمالت الدعوية
وإنتاج أدواتها على المستوى المحلي ،والتي أثبتت فعاليتها .وتم استخدام األبحاث في العديد من أنشطة التعبئة
المجتمعية حيث تستخدم كمواد يناقشها الشباب الفلسطيني ،مما يعزز من قدراتهم على ربط تجاربهم الخاصة
ً
بإطار قانوني ليس فقط لفهم حقوقهم ولكن للعمل بشكل فردي وجماعي من أجل حماية تلك الحقوق .وبدال من
القيام بأنشطة متعددة ومتفرقة ،اشتملت خطة العمل على وضع معظم استثماراتنا في برامج تعزيز قدرات الشباب
وتعزيز الصمود المجتمعي .انعكس ذلك في ّ
توسع مدارس العودة التدريبية من ناحية الكم والفئات العمرية ،عقد
ّ
عمالنية العودة ،وتحشيد مجتمعي أكبر في إدارة الحمالت واألنشطة .ينصب التركيز على االلتزامات
مؤتمر حول
ً
طويلة المدى تجاه برامجنا ،بدال من بذل الجهد والطاقات في الحمالت واألنشطة المؤقتة .باإلضافة إلى ذلك ،يواصل
مركز بديل استخدام األبحاث واإلصدارات المختلفة في مبادراته في مجال المناصرة القانونية التي تستهدف
المجتمع المدني الدولي والجهات المسؤولة .كما سيتم توضيحه عبر فصول هذا التقرير السنوي.
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نبذة عن مركز بديل
ّ
والمهجرين
تأسس مركز بديل في العام  1998لهدف الدفاع عن حقوق الالجئين
الفلسطينيين وتعزيزها ،بغض النظر عن مكان إقامتهم أو فترة تهجيرهم .يؤمن مركز
بديل أن الحل الوحيد الممكن والدائم لقضيتهم هو الحل القائم على الحقوق؛ وذلك
باإلستناد إلى القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

•

إن رؤيتنا ورسالتنا وبرامجنا وعالقاتنا تحددها هويتنا الفلسطينية ومبادئ القانون
الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان .ونحن نسعى إلى النهوض بالحقوق الفردية
والجماعية للشعب الفلسطيني على هذا األساس.
ً
ّ
مسجل رسميا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ،وتعود ملكية المؤسسة
ّإن مركز بديل
ً
ّ
إلى الجمعية العمومية المكونة حاليا من  ٢٩عضو ا يمثلهم مجلس إدارة منتخب يتكون
ّ
من تسعة أعضاء .من الناحية التنظيمية ،يتشكل مركز بديل من أربع وحدات عمل
يقودها المدير ،وهي :وحدة الشؤون اإلدارية والمالية ،وحدة البحث واالنتاج ،وحدة
المناصرة الدولية والقانونية ،ووحدة التفعيل المجتمعي والحمالت .ضم مركز بديل
في العام  ٢٠١٨من سبعة إلى ثمانية موظفين /ات بدوام كامل ،ويستخدم بشكل جزئي
ّ ً
ً
ّ
ّ
والميسرين /ات لتنفيذ
المتخصصين واالستشاريين والمتدربين
متغيرا من
عددا
برامجه ومشاريعه وأنشطته وذلك بحسب الحاجة.

•

يتمتع مركز بديل بوضع استشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم
المتحدة ،وعضو اتفاقية شراكة اإلطار مع المفوضية العليا لالجئين ،وهو عضو مجلس
منظمات حقوق اإلنسان ،وشبكة المنظمات األهلية الفلسطينية ،والشبكة العالمية
لالجئين الفلسطينيين ،واللجنة األوروبية للتنسيق بشأن فلسطين.
يسترشد مركز بديل بإيمانه الراسخ بمبادئ المساواة والعدالة وحقوق اإلنسان على
النحو المنصوص عليه في القانون الدولي ،وفي دور العمل الجماعي للمجتمع المدني في
إحداث التغيير االجتماعي والسياسي من خالل:
• •منهج المشاركة الواسعة :عمل مركز بديل كمنظمة غير حكومية منذ تأسيسه
على تطوير شراكات قوية مع العديد من المؤسسات المجتمعية العاملة في مجال
ً
الدفاع عن حقوق الالجئين والمهجرين الفلسطينيين ،إنطالقا من قناعته بأن
المنفعة ستكون متبادلة ما بينه وبين شركائه  /المستفيدين ،وليحظى بأكبر قدر
من المصداقية ،وليكون أكثر قدرة على توظيف الدعم والتأثير العام من كونه
مجرد منظمة أهلية قائمة بذاتها .لقد أظهرت لنا التجربة أن مشاركة الالجئين أمر
حاسم في كل جانب من جوانب مساعدة وحماية ومناصرة الالجئين .لم نتوصل
لهذه الخالصة بمجرد إجراء “استطالعات عينة”  ،ولكن نتيجة إشراك الالجئين
ً
ً
بشكل فاعل وتمثيلهم في كل مرحلة ،بدءا من التخطيط إلى التنفيذ وصوال إلى
التقييم.
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•

•

•

•بناء اإلطار المفاهيمي للحل القائم على الحقوق لقضايا التهجير المستمر بحق
الفلسطينيين ،وهو أمر مهم لكل من الحمالت المجتمعية والعمل مع المجموعات
المهنية واألكاديمية والدولية .ويتيح هذا المزيج الفرصة لمركز بديل لتقديم
مجموعة متنوعة من األبحاث واألنشطة.
•استراتيجية تغيير السياسات من القاعدة إلى القمة :نحن مقتنعون بأن عمل
المجتمع المدني الجماعي هو وحده الذي يمكن أن يخلق الضغط واإلرادة السياسية
لنهج قائم على الحقوق فيما يتعلق بقضية الالجئين الفلسطينيين .ويرى مركز
بديل دوره األساسي كعنصر فاعل ومحفز للمبادرات والحمالت الدعوية.
•إن الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف هي الهدف العام
لخطة مركز بديل االستراتيجية للفترة  .2019-2023تعكس الخطة وتستجيب
للوضع الحالي والمتوقع بحيث حول مركز بديل تركيزه إلى إجراء تحليل أكثر
ً
ً
تعمقا للوضع الحالي مقارنة بالوضع السابق األكثر عمومية .تجري حاليا العديد
من المفاوضات السياسية باإلضافة إلى استمرار تدهور حالة حقوق اإلنسان
ً
في األرض الفلسطينية المحتلة ،من المتوقع أن تؤثر جميعها سلبا على الوضع
بالنسبة للفلسطينيين في فلسطين وخارجها .لذلك فإن مهمة مركز بديل هي
مواصلة العمل من أجل الحصول على أكبر قدر من الحقوق الفلسطينية وفي الوقت
ذاته حث وتحفيز جميع أعضاء شبكات العمل حو العالم التخاذ اإلجراءات الواجب
اتخاذها.
ّ
•يصب مركز بديل جل تركيزه على األنشطة المجتمعية التي تهدف إلى تزويد
األفراد والمجتمعات والشبكات الفلسطينية باألدوات والمعلومات والمساحة
الالزمة للدفاع عن حقوق اإلنسان والقانون الدولي ،ويخصص تركيزه على الشباب
والنساء لمعرفة حقوقهم وبأي طرق يتم انتهاكها .نريد أن نشجعهم على أن
ً
يصبحوا أكثر انخراطا في ترويج حقوقهم ،وكذلك إكسابهم بالمعرفة فيما يتعلق
بسياسات النقل القسري التي تعاني منها مجتمعاتهم .الهدف النهائي هو
التأثير على الرأي العام (المحلي والدولي) للتحول نحو لغة قائمة على الحقوق.
ً
•يعمل مركز بديل أيضا على تعزيز الروابط بين البحث والمناصرة ،وذلك من خالل
التعبئة والتحشيد المجتمعي وخوض الحمالت الدعوية وإنتاج األدوات الرافدة
لهما على المستوى المحلي .لقد تم استخدام بحوث مركز بديل في العديد من
أنشطة التعبئة المجتمعية حيث يناقش الشباب الفلسطيني محتوياتها ،مما
يعزز قدرة الشباب على ربط حياتهم الخاصة بإطار قانوني والحصول على فهم
أعمق لحق العودة الفلسطيني غير القابل للتصرف .باإلضافة إلى ذلك ،يستخدم
مركز بديل باستمرار أبحاثه ومنشوراته األخرى ضمن أنشطته الدعوية مع المجتمع
المدني الدولي والمكلفين بالواجبات وأصحاب القرار.

السياقات الحالية
الواقع السياسي
ً
ً
أصبح االنحياز الدولي إلسرائيل أكثر وضوحا ،خاصة مع الهجمات الحالية على وكالة
ً
األونروا .لقد اتخذت الواليات المتحدة قرارا بوقف جميع تمويلها لألونروا  ،وتواصل
العمل بنشاط من أجل المزيد من إلغاء الحقوق الفلسطينية .ولهذا السبب ،من المتوقع أن
ً
يتحمل المجتمع الدولي مزيدا من المسؤولية في حال نجحت أمريكا في نقل المسؤوليات
الحالية للوكالة إلى البلدان المضيفة لالجئين .وهناك احتمال أن تصبح األونروا منظمة
ً
غير ّ
فعالة وبالتالي تقويض مكانتها الدولية ومن بعده بسهل إلغائها .هناك أيضا
صعود وتنامي لحركة اليمين في جميع أنحاء أوروبا ،والتي سيكون لها تأثير سلبي كبير
على وكاالت االتحاد األوروبي ودعمها للشعب الفلسطيني وحقه في العودة .باإلضافة إلى
ما سبق ،فإن فشل اتفاقات أوسلو أصبح طي النسيان ،وهو ما يظهر عدم التزام إسرائيل
واالختالل الكبير في موازين القوة عندما يتعلق األمر بالحلول السياسية القابلة للتطبيق.
على مستوى حقوق اإلنسان ،تتصاعد عمليات التهجير القسري بحق السكان
الفلسطينيين مع ارتفاع وتيرة النشاط االستعماري من مصادرة األراضي وضمها
واالعتقال واالحتجاز التعسفيين واالستخدام المفرط للقوة .ويواصل المجتمع الدولي
الوقوف على الحياد أمام هذا التدهور ويكتفي بالمشاهدة ،وفي بعض الحاالت تصدر
عنه بعض اإلدانات دون اتخاذ أي إجراءات عملية ،مما يسمح إلسرائيل بالتمتع ّ
بميزة
اإلفالت من العقاب على جرائمها الدولية .التي من بينها توسيع وتكثيف نطاق تطبيق
سياسات االستعمار والفصل العنصري ضد الفلسطينيين .هذا على الرغم من أن تحقيق
األمم المتحدة الذي أدى إلى تقديم تقرير لجنة التحقيق التابعة لألمم المتحدة بشأن
قتل المشاركين في مسيرات العودة في األرض الفلسطينية المحتلة الذي تم تقديمه
في  28شباط  ، 2019والذي لم يكن له تأثير يذكر على المستوى العملي .وخلص التقرير
إلى أنه باستثناء حادثين محتملين ،كانت هناك أسباب مشروعة لالعتقاد بأن استخدام
الذخيرة الحية ضد المتظاهرين كان غير قانوني .كما دعا مجلس حقوق اإلنسان جميع
الدول إلى تعزيز االمتثال للقانون الدولي ،والحترام القانون اإلنساني الدولي في األرض
الفلسطينية المحتلة.
ً
باإلضافة إلى ذلك ،يبدو جليا افتقار القادة الفلسطينيين إلى استراتيجية وطنية موحدة
تجاه ما حصل وما قد يحصل ،ومن المتوقع أن يتفاقم االستقطاب واالنقسام داخل القيادة
ً
ً
الفلسطينية .على المستوى العربي ،من المتوقع أيضا أن نرى انخفاضا في الدعم من الدول
العربية المؤثرة.

الواقع المالي
الواقع السياسي ال يؤثر على مركز بديل لوحده ،وإنما على جميع المنظمات األهلية األخرى
والمؤسسات القاعدية .وتؤثر الصعوبات االقتصادية على قطاع عريض من السكان ومن
المتوقع أن تزداد ّ
حدة في السنوات القادمة .بالنسبة لـمركز بديل على وجه الخصوص،
فهذا يعني أنه كانت هناك عالقات متوقفة مع بعض المانحين  ،وال يزال تركيزنا على إيجاد
الجهات المانحة والشركاء الذين يتوافقون مع القيم واألولويات التي تدعمها مؤسستنا.
في السنوات األخيرة  ،انتقل العديد من الممولين من تمويل العمليات األساسية لمركز
بديل إلى تمويل المشاريع .جزء من هذا جاء كنتيجة لتطبيق سياسات جديدة لعدد من
الدول األوروبية لغرض فرض المزيد من القيود المشكوك في قانونيتها ،من خالل انتهاك
حق حرية الكالم والتعبير ،وكذلك الحق في المقاومة المشروعة .يتقلص الحيز باستمرار
مع قطع األموال المخصصة لمنظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية أو تقييدها أو تحويلها.
ويتمثل “االتجاه” الجديد لدى المانحين/الشركاء في دمج بنود مكافحة اإلرهاب في عقود
التمويل/الشراكة التي ال تنطبق على الحالة الفلسطينية ،وتنتهك حقوقنا األساسية،
وتحول مسؤوليات “التحقق” إلى منظمات المجتمع المدني وتؤثر على مصداقيتها مع
جماهيرها المستفيدة من برامجها.

الواقع المؤسسي
ً
نظرا النخفاض الدعم المالي الذي شهده مركز بديل على مدار األعوام السابقة والتي
استمرت حتى عام  ،2019اعتمد مركز بديل على توسيع نطاق التدريب الداخلي واالعتماد
على المتطوعين .لقد انخفض عدد الموظفين األساسيين مما ّ
تسبب في نشوء عبئ تشغيلي
متزايد عبر السنين .ومع ذلك ،يستمر برنامج التدريب لمتطوعين فلسطينيين وأجانب
في مركز بديل في االزدهار
وسد الفجوات في الهيكيلة.
باإلضافة إلى برنامج التدريب
الطوعي ،يستخدم مركز بديل
الدعم الخارجي لعدد من
االستشاريين المتخصصين
ّ
والميسرين
والمقاولين
على أساس عدم التفرغ ،أي
بالقطعة وحسب الحاجة.
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كنتيجة تراكمية لسنوات عديدة من التدخالت القانونية على المستوى الدولي قام بها مركز بديل منفرداً و/أو بالشراكة مع غيره من
المؤسسات الفلسطينية والدولية ،تم تحقيق ثالث نتائج ملموسة:
صت إلى أنه تم استيفاء جميع المعايير القانونية بموجب نظام روما األساسي لفتح تحقيق في الجرائم اإلسرائيلية .وهذا
● في  20كانون األول ،أُعلن أن المحكمة الجنائية الدولية َخُل َ
يعني أن عمل مركز بديل تمكن من الوصول إلى شبكة أوسع واستطاع التأثير في مجال الحل المبني على الحقوق فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ،وهو ما يعد أحد األهداف الرئيسية
طويلة المدى لـمركز بديل.
● أعلنت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان أنها ستفرج عن قاعدة بيانات الشركات المتواطئة في انتهاكات حقوق اإلنسان العاملة في المستعمرات اإلسرائيلية .وكانت هذه اللجنة
قد ُكلّفت بتجميع قاعدة البيانات في عام  ،2016لكنها كررت تعطل إصدار القائمة .واصل مركز بديل وغيره من المؤسسات الفلسطينية والدولية مطالباته المتكررة لنشر القائمة
وتعميمها ،بما في ذلك بيان مشترك في  27آب  2019وقعت عليه  103منظمات.
● في  13كانون األول ،جددت الجمعية العامة لألمم المتحدة تفويض وكالة األونروا ،وذلك بعيد إجراء تصويتللدول وتحقيق أغلبية ساحقة بـ  165صوتاً مع التجديد مقابل ،2
وامتناع  9دول عن التصويت.
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ً
حضور مركز بديل عالميا
انضمام مركز بديل إلى المزيد من اإلئتالفات وشبكات العمل واتساع التدخالت التي ينفذها عبر شبكة اإلنترنت عكست حجم وصوله وتواصله عبر العالم

أوروبا

 293,400فلسطيني
 10,043زيارة للموقع اإللكتروني
 1,874عضو في موقع الفسيبوك
 +50عضو جديد

الدول العربية المجاورة

 5.554.511فلسطيني
 6,237زيارة للموقع اإللكتروني
 15,867عضو في موقع الفسيبوك
 +2.452عضو جديد

أسيا

 5.000فلسطيني
 3,374زيارة للموقع اإللكتروني
 239عضو في موقع الفسيبوك
 +15عضو جديد

أمريكا الشمالية

فلسطين االنتدابية

 299,000فلسطيني
 7,062زيارة للموقع اإللكتروني
 931عضو في موقع الفسيبوك
 +44عضو منسحب

 7,050,654فلسطيني
 14,388زيارة للموقع اإللكتروني
 1,198عضو في موقع الفسيبوك
 +54عضو جديد

باقي الدول العربية

 1,337,400فلسطيني
 6,709زيارة للموقع اإللكتروني
 1,198عضو في موقع الفسيبوك
 +56عضو جديد

اوقيانوسيا

 76.553فلسطيني
 820زيارة للموقع اإللكتروني
 46عضو في موقع الفسيبوك
 0عضو منسحب

20,176
مشترك على موقع مركز بديل
على فيسبوك من  112دولة

أمريكا الجنوبية

 821,800فلسطيني
 5,428زيارة للموقع اإللكتروني
 382عضو في موقع الفسيبوك
 +5عضو جديد

َّ
ومهجر فلسطيني
 8,710,000الجئ
 13,050,000فلسطيني
في مختلف دول العالم

 41,213زائر
 54,061زيارة
في العام 2019
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المحور األول :تعزيز صمود الشعب الفلسطيني  -النتائج والمخرجات
ّ
ّ
ومستمرة للشباب الفلسطيني من جميع
النتيجة األولى :مشاركة فاعلة ،مستقلة،
مناطق فلسطين بحدودها االنتدابية في برامج مركز بديل ،وحصولهم على
الوسائل والفرص للتأثير في الرأي العام بلغة تعكس النهج المبني على الحقوق .
على مدار العام  ،2018أسس مركر بديل كل من “مدرسة العودة التدريبية” و”منتدى
شباب العودة” .ووصلت هذه البرامج إلى ذروتها في العام  2019بمشاركة شبابية واسعة.
وتهدف مدارس العودة التدريبية إلى تمكين الشباب الفلسطيني وتنمية قدراتهم في
مجال الحقوق الفلسطينية بشكل خاص وحقوق اإلنسان بشكل عام .أما ملتقى شباب
ّ
متقدم للشباب الذين سبق وشاركوا في مدارس العودة.
العودة فهو عبارة عن برنامج
كما باشر مركز بديل في العام  2019برنامج “مساحة للتواصل والعودة ،استهدف
فئة الشباب من مختلف مناطق فلسطين بحدودها االنتدابية ،وهدف إلى تعزيز الهوية
الفلسطينية لديهم في مواجهة سياسات التهجير القسري اإلسرائيلية.
عدد اللقاءات

المشروع
مدارس العودة التدريبية  8لقاءات

وباإلضافة إلى العديد من المبادرات واألنشطة األخرى ،شارك الشباب المنخرطين في
البرامج الثالث السابقة ،بفعالية في عملية تخطيط وتنفيذ وتقييم “مؤتمر الشباب
الفلسطيني  -حق العودة :نحو تصورات عملية”.
مبادرات وأنشطة شبابية أخرى:
•مجلة شبابية بعنوان“ :الفلسطينيون وسياسات كي الوعي” ،وقد شارك في هذه
المجلة  ٦كتاب من فلسطين بحدودها االنتدابية ،من مشاركي منتدى العودة
الشبابي.
ً
ً
ً
ً
•فيلما وثائقيا توعويا قصيرا بعنوان“ :األسرلة :سياسة استعمارية ممنهجة”.
• 3جلسات حوارية  -ناقشت مواضيع مثل :الهوية الفلسطينية ،التهجير القسري
المستمر ،أنشطة المناصرة والقضية الفلسطينية.

المستفيدين

إناث

ذكور

259

53%

 47%تثقيف ورفع حصيلة المعرفة بالقضية والحقوق والقانون الدولي وحقوق اإلنسان ،بما يشمل المبادئ
والممارسات الفضلى ذات الصلة ،والطريقة التي يسري فيها القانون الدولي على فلسطين
ُ
والممارسات والسياسات التي تنفذها إسرائيل وتفضي إلى إنكار هذه الحقوق وانتهاكها .وتطوير
المهارات في مختلف المجاالت ،من قبيل توثيق االنتهاكات التي ّ
تمس حقوق اإلنسان ،وإنتاج
أدوات المناصرة ،وتعزيز المهارات القيادية والحياتية ،والتحشيد المجتمعي.

برنامج مساحة للتواصل
والعودة

 10لقاءات
 3حلقات نقاش

23

65%

 35%هو أحد المشاريع التي ينفذها مركز بديل ،بالتعاون مع عدد من المؤسسات القاعدية في فلسطين
بحدودها االنتدابية ،وذلك بهدف توفيير مساحة ألصحاب الحقوق وتحديدًا الالجئين والمهجرين
للتعبير عن حقوقهم والدفاع عنها .ويسعى البرنامج إلى ترسيخ مفهوم الهوية الفلسطينية في
مواجهة سياسات التهجير القسري اإلسرائيلية

منتدى شباب العودة

 4لقاءات

13

70%

 30%يستطيع الشباب الذين يتخرجون من مدرسة العودة أن يواصلوا العمل مع مركز بديل على االرتقاء
بمستوى معارفهم ومهاراتهم وتحسينها وتنفيذ المبادرات والحمالت التي يقودها الشباب من أجل
إعالء صوتهم والدفاع عن حقوقهم.

140

60%

 40%هدف المؤتمر الى تسليط الضوء على العودة كحق قابل للتطبيق ،وطرح مجموعة من التصورات
تساهم في تطوير ادوات ضرورية لوضع حق العودة موضع التطبيق ،باإلضافة إلى رفع الوعي
الجماهيري والرسمي بما يتعلق بالعودة وممارستها.

62%

38%

ّ
 5منها نفذت
من قبل
مؤسسات
قاعدية شريكة

 1على مدار
مؤتمر الشباب
الفلسطيني  -حق العودة :يومين

نحو تصورات عملية
المجموع
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 24لقاء

435

األهداف العامة للبرنامج

مؤتمر الشباب الفلسطيني  -حق العودة :نحو تصورات عملية .هدف المؤتمر ،الذي امتد على مدار
يومين بحضور عدد من النشطاء الشباب ،وممثلي مؤسسات المجتمع المدني من فلسطين بحدودها
االنتدابية ،وممثلين عن المؤسسات الرسمية ،الى تسليط الضوء على العودة كحق قابل للتطبيق ،وطرح
مجموعة من التصورات تساهم في تطوير ادوات ضرورية لوضع حق العودة موضع التطبيق ،باإلضافة إلى
رفع الوعي الجماهيري والرسمي بما يتعلق بالعودة وممارستها.
مؤتمر “حق العودة :نحو تصورات عملية” يأتي ضمن سعي بديل لتسليط الضوء على مسألة الالجئين
ً
الفلسطينيين والنكبة المستمرة ،وإبقاء حق العودة حاضرا من جهة ،والتأسيس لتصورات عملية لحق
العودة ،والخروج به من الحيز النظري والخطابي الى حيز التطبيق العملي بقوة الفعل الشعبي من جهة
أخرى.
مواجهة النكبة في ذكراها ال :71على خالف العادة التي
دأب عليها مركز بديل في تنفيذ أنشطته المتصلة بإلمناسبة،
َ
أطلق المركز ّ
توجهه وبرنامجه الجديدين ُ
المعنون ْين“ :عمالنية
العودة” ،في سياق فعاليات مواجهة النكبة المستمرة في
ّ
ذكراها ال .71ويتطلع هذا التوجه الجديد إلى اجتراح وتعزيز
ّ
الحلول التي تتسم بإمكانية تحقيقها وبواقعيتها وترتكز
ّ
في أساسها على القانون الدولي ،دون أن تركز على األحداث
ً
التاريخية التي واكبت النكبة .فعوضا عن النظر إلى الماضي،
ُّ
يتمحور هذا التوجه الجديد حول التطلع إلى المستقبل ،من أجل
إعداد السيناريوهات الالزمة الجتراح الحلول الدائمة واالرتقاء بصمود الفلسطينيين وتوطيد دعائمه في مواجهة النكبة المستمرة .وقد وجد هذا التوجه التعبير عنه في إنتاج
قمصان/باليز حملت الشعار“ :احب ،احيا ،اتحدى ،وأعود ألكون” .وقد جرى دمج هذا التوجه ضمن برامج التمكين التي ينفذها مركز بديل ،بحيث باتت الدورات التدريبية التي
يعقدها تضم ورشة عمل حول عمالنية العودة وتشجع المشاركين الشباب فيها على الخروج برؤية حول إنفاذ سبل االنتصاف وجبر الضرر ،بما فيها العودة.
مشروع “مساحة للتواصل والعودة” هو أحد المشاريع التي ينفذها مركز بديل ،بالتعاون
مع عدد من المؤسسات القاعدية الشريكة على جانبي الخط األخضر ،بهدف توفير مساحة
ً
ألصحاب الحقوق وتحديدا الالجئين والمهجرين للتعبيرعن حقوقهم والدفاع عنها.
إرتكز المشروع في لقاءاته الثالث األخيرة على عمل تدريبات تأتي في اطار االستعدادات
ً
للجولة التوعوية التي سينفذها المشاركون في إسبانيا على مدار  15يوما شملت زيارة
أغلب المدن االسبانية ،وهدفت الى تسليط الضوء على قضاياهم الشبابية تحت االحتالل
وكذلك سياسات التهجير القسري التي تنفذها اسرائيل ،ورفع الوعي حول قضايا الالجئين
والمهجرين الفلسطينيين.
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النتيجة الثانية :أصبحت المؤسسات القاعدية والمجتمعية الفلسطينية أكثر قدرة
ولديها األدوات والفرص للمشاركة بشكل أكبر من خالل الشراكات والمبادرات
الرامية إلى تعزيز حقوقها.
نقل مركز بديل تركيزه من فئة النساء والشباب بشكل أساسي إلى تضمين
المنظماتالقاعدية و المجتمعية على نطاق أوسع من ذي قبل .من أجل تمكين أصحاب
الحقوق  ،والوصول بفعالية إلى المجتمع المدني الفلسطيني وإشراكهم بفاعلية في
المطالبة بحقوقهم ،فمركز بديل يؤمن بالدور المركزي اللمجتمع المدني الفلسطيني
ومعني بالشراكة مع منظماته القاعدية من أجل أن تكون مبادرة و رائدة ّ
وفعالة في
تنظيم األنشطة المشتركة .فعلى سبيل المثال ،يمكن التواصل مع المجتمعين
المحلي والدولي بطريقة أفضل.
النشاط/المبادرة

عدد المشاركين

ً
ً
إيقاد شعلة العودة -إيذانا  100تقريبا
ببدء فعاليات النكبة الـ71
إدارة الحمالت المجتمعية
ً
رقميا

حملة“ :األونروا حق حتى
العودة”
حفل توزيع جوائز “فيلم
أمبيانس”

35

70

 15أيار 2019

27

11

16

 17كانون ثاني
2019

ً
 100تقريبا

40

60

 12شباط 2019

ً
 150تقريبا

60

90

 13حزيران 2019

ً
 350تقريبا

150

200

 2حزيران 2019

330

220

25

25

 21آذار و2-5
نيسان 2019
كانون ثاني 2019

651

628

 7مبادرات

حفل توزيع جوائز
مسابقات إبداع الثقافية
والرياضية
ً
حملة الدفاع عن األنروا في  550تقريبا
نابلس
ً
المخيم الشبابي الشتوية  50تقريبا
لمؤسسة إبداع
 1,327شخص
المجموع
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إناث

ذكور

التاريخ

الشراكة مع تلك المؤسسات القاعدية تساهم في زيادة عدد األفراد المستفيدين من
برامج مركز بديل العديدة .كما أن الشراكة والتعاون مع شبكات وائتالفات مثل مجلس
منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية ( ،)PHROCوالتحالف الفلسطيني للحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية (ائتالف عدالة)  ،والشبكة العالمية لالجئين
الفلسطينيين ( ، )GPRNفإنه يسمح لمركز بديل بتوسيع نطاق عمله مع انتشار أكبر،
ً
ً
محليا ودوليا.
وشملت الحمالت الدعوية واألنشطة العامة المشتركة :حملة “األونروا حق حتى
العودة” ،فعاليات “يوم األرض”“ ،اسبوع األبرتهايد اإلسرائيلي” ،وأنشطة مواجهة
النكبة المستمرة في ذكراها الـ“ ،”71اليوم العالمي لالجئين”“ ،يوم التضامن مع
الشعب الفلسطيني” ،باإلضافة إلى العديد من األنشطة الفنية والثقافية شارك فيها
اآلالف من الفلسطينيين ومناصريهم الدوليين.
معلومات
بالتزامن مع الذكرى ال 71للنكبة الفلسطينية ،نظمت الشبكة العالمية لالجئين بالشراكة
مع الفصائل السياسية الفلسطينية ،فعالية إيقاد شعلة “العودة” تحت عنوان :حيفا –
الدهيشة ،الدهيشة  -حيفا :وحدة وطن وشعب وقضية .لمزيد من المعلومات هنا>>.
نظم مركز بديل ،بالتعاون مع حملة /المركز العربي لتطوير االعالم االجتماعي ،ورش عمل
بعنوان “ادارة الحمالت المجتمعية رقميا” .ركزت على أهمية وسائل التواصل االجتماعي
واإلنترنت بشكل عام ،بهدف تعزيز المعرفة لدى الشباب بالحمالت الرقمية والطرق العملية
الستخدام اإلنترنت .لمزيد من المعلومات هنا>>.
تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على الهجمات السياسية على األونروا في ضوء
اإلستراتيجية اإلسرائيلية واألمريكية الرامية إلى تفكيك هذه الوكالة الدولية وتفكيكها
والقضاء عليها في نهاية المطاف .لمزيد من المعلومات هنا>>.
ً
ً
نظم مركز بديل بالتعاون مع مؤسسة إبداع ،حفال تكريميا للمخرج الفلسطيني وسام
الجعفري عن فيلمه “امبيانس” ،الحائز على المرتبة الثالثة ضمن فئة األفالم القصيرة في
مهرجان “كان” السينمائي .لمزيد من المعلومات هنا>>.
حفل تكريم الفائزين في مسابقة سؤل وجواب الثقافية والمنافسة الرياضية مع الكؤوس.
هذه األنشطة جزء من برنامج لمدة عام حددته الشبكة العالمية لالجئين لالحتفال بالذكرى
ال 71للنكبة المستمرة ..لمزيد من المعلومات هنا>>.
مجموعة أنشطة ثقافية وفنية استهدفت األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ،7-12
باإلضافة إلى أربع ورش عمل وحلقات نقاش لطالب الجامعة.
محاضرات وحلقات نقاش حول الحياة في مخيم الالجئين والحياة تحت االحتالل .باإلضافة
إلى تزويد المشاركين بحقيبة الظهر للمدرسة.

إضاءة على المحور األول :تعزيز وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم من خالل التوجهات البديلة القائمة على حقوق اإلنسان
فتح شوارع زراعية في قرية الولجة المهددة بالمصادرة والتهجير
استأنف مركز بديل أعماله على شق وتأهيل طريق الولجة الزراعي الواقع على جبل الرويسات ،وهي منطقة تقع داخل مخططات كتلة عتصيون االستعمارية ،وبالتالي
فهي تحت تهديد دائم بضم إسرائيل لها .هذا المشروع هو وسيلة لتعزيز صمود الفلسطينيين فيها وتسهيل وصولهمإليها ،وقد بدء تنفيذ المشروع في عام ،2018
كجزء من إستراتيجية بديل لتعزيز مبادرات الصمود المجتمعية التي تتحدى سياسات النزوح اإلسرائيلية .أدى إنشاء الطريق إلى تسهيل الوصول إلى األراضي الزراعية
في المنطقة لحوالي  30أسرة .وتتضمن هذه المرحلة الجديدة من المشروع بناء الجدران والسالسل الحجرية للحفاظ على الطريق من التآكل .تجدر اإلشارة إلى أن هذا
المشروع هو جزء من استراتيجية بديلة تهدف إلى تمكين أصحاب الحقوق وتعزيز القدرات لسكان الولجة لتطوير أساليب المقاومة في مواجهة سياسات التهجير
القسري اإلسرائيلية .لمزيد من المعلومات حول الطريق الزراعي ،وحول سياسات التهجير القسري اإلسرائيلية في منطقة عتصيون االستعمارية والقرى الفلسطينية
ّ
ّ
“مجمع عتصيون االستعماري :تجسيد لسياسة الضم
المحيطة ،انظر الفيلم القصير بعنوان“ :تعزيز الصمود في المناطق المصنفة (ج)” ،والفيلم القصير اآلخر بعنوان:
الفعلي”.
ً
ً
ويرتبط هذا المشروع ارتباطا وثيقا بدراسة الحالة التي أجراها مركز بديل فيما يتعلق بعمليات الضم اإلسرائيلية وتحديد الممارسات والسياسات التي تنتهجها
إسرائيل في محيط مجمع عتصيون االستعماري (انظر المحور  ، 2النتيجة  .)1ولم يكتفي مركز بديل بتقديم بيان لمجلس حقوق اإلنسان في جلسته ال( 40انظر المحور
 ،2النتيجة  .)2بل عمل على استغالل دراساته وإبحاثه في تعزيز صمود الفلسطينيين في مواجهة السياسات االستعمارية.
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النتيجة الثالثة :وجود إجراءات استراتيجية وشاملة على الصعيدين الوطني والدولي
من قبل الفئات المستهدفة (الشبكات واالئتالفات).

 ١٢(1 .1شباط  )٢٠١٩ضمن حملة األونروا حق حتى العودة” :ائتالف عدالة والشبكة
تطالب المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه األنروا.

يعمل مركز بديل مع التحالفات وشبكات العمل الفلسطينية ومن خاللها لضمان
تعزيز حقوق اإلنسان الفلسطيني .كما يعمل المركز على الدفاع عن نشطاء المجتمع
المدني الفلسطيني في ظل غياب جهاز تشريعي للحكومة وفي سياق القوانين غير
ً
القانونية دستوريا التي تصدر بموجب المراسيم الرئاسية ،وهيمنة الجهاز التنفيذي
للحكومة ،والنهج األمني السائد في الحكم .ولغرض الحفا’ على استقالليتنا ،اختار
مركز بديل اإلبقاء على مسافة ما بنه وبين المؤسسات الوطنية الرسمية ،أي السلطة
الوطنية الفلسطيني واأل ح زاب السياسية الفلسطينية .ويطمح مركز بديل إلى أن
ً
يتمكن من انتقاد المؤسسة الرسمية والتأثير إيجابا على سياساتها ومواقفها.

ل
 ١٦(2 .2آذار  )٢٠١٩مطالبةسلطةاألمرالواقعفيغزةبحمايةحقالمواطنيناألصي 
فيالتجمعالسلميواحترامعملالصحفيينوالمدافعينعنحقوقاإلنسا ن

صدر العديد من البيانات الرسمية عن مركز بديل كمنظمة لحقوق اإلنسان أو بيانات
مشتركة مع مجلس المنظمات أو شبكة المنظمات األهلية أو الشبكة العاللمية لالجئين
أو ائتالف عدالة وغيرها .تناولت هذه البيانات مختلف القضايا على الصعيدين الوطني
والدولي ودعت إلى االنتباه نحو انعدام المساءلة واالمتثال للقوانين واللوائح والقواعد
الدولية .توضح البيان ات المختلفة ،الموضحة أدناه ،كيف أن العمل المشترك يخلق
عال من الخبرة والحفاظ عليه من خالل نظرة شاملة للوضع ،تتيح لنا رؤية جميع
مستوى ٍ
عناصر الصراع وتبرز جميع المناطق التي هي بحاجة إلى معالجة وتحسين في األداء.
أصدر مركز بديل ،سواء بشكل فردي أو بالتعاون مع الشبكات واإلئتالفات ،البيانات
التالية حول التطورات السياسية األخيرة في فلسطين:

 ١٩(3 .3آذار  )٢٠١٩مطالبة الجهات المسؤولة في قطاع غزة بتمكين منظماته األعضاء
من زيارة مراكز التوقيف وغيرها من أماكن احتجاز المواطنين
 ١٧(4 .4نيسان  )٢٠١٩ورقة حقائق صادرة عن مجلس منظمات حقوق اإلنسان وشبكة
المنظمات األهلية الفلسطينية :األسرى الفلسطينيون...في مواجهة التضييق.
 ١٤(5 .5أيار  )٢٠١٩بيان مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية :أوقفوا النكبة
ّ
المستمرة  ...وفروا الحماية الدولية لالجئين
 ١٤(6 .6أيار  )٢٠١٥في مواجهة النكبة المستمرة :الشبكة العالمية لالجئين تضيئ
شعلة العودة
 ١٥(7 .7أيار  )٢٠١٩بيان مركز بديل في ذكرى النكبة ال :٧١عودة الالجئين هي أساس
العدل وشرط لتحقيق السالم الدائم
 ١٥(8 .8أيار  )٢٠١٩الشبكة العالمية لالجئين والمهجرين الفلسطينيين  -بيان
النكبة :٧١العودة الى الديار االصلية معيار الشرعية والعدالة واساس أي مشروع
تحرري
 ٢١(9 .9حزيران  )٢٠١٩في سياق ما يسمى بـ”صفقة القرن” :الواليات المتحدة تسعى
في ورشة البحرين لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم
 ٢٠(1010حزيران  )٢٠١٩بيان الشبكة  -الالجئون والمهجرون الفلسطينيون :حماية
األونروا وسد فجوة الحماية
 ٢٤(1111أيلول  )٢٠١٩ورقة موقف صادرة عن منظمات حقوقية بشأن قرار بقانون
تعديل قانون السلطة القضائية وقرار بقانون تشكيل المجلس االنتقالي
 ٢١(1212آب  )٢٠١٩مجلس منظمات حقوق اإلنسان يطالب السلطة الفلسطينية بتوفير
الحماية للفلسطينيين دون تمييز
 ١١(1313أيلول  )٢٠١٩بيان صادر عن الشبكة العالمية للدفاع عن حقوق الالجئين
والمهجرين الفلسطينيين :مع الشفافية واإلصالح ،ضد االبتزاز السياسي لالونروا
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النتيجة الرابعة :ضمان الكفاءة والفعالية المؤسساتية مع تعزيز القدرات المالية
لمركز بديل والحفاظ على مخرجات برامجه.
أصبح لمركز بديل خطة عمل خماسية استراتيجية جديدة للفترة  2023-2019بعنوان
“إبقاء حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف حاضرة” .ولقد أصدر المركز
التقرير السنوي المالي واإلداري لعام  ،2018وصادقت جمعيتة العامة عليهما .باإلضافة
ذلك ،تم األخذ بجميع التوصيات التي رفعت من قبل الجمعية العامة ومجلس اإلدارة في
مجال تطوير المؤسسة.
على المستوى اإلداري ،تعزيز مستوى أداء اإلدارة والحفاظ على مستوى متقدم من
االستقرار المؤسسي .وفيما يتعلق بمهارات وقدرات طاقم الموظفين ،نخطط لعقد
برنامج تدريب للموظفين في مختلف التخصصات في األشهر المقبلة .سيتم تصميمها
كجزء من برامج ومشاريع بديل.
على مستوى الشركاء والمانحين ،يواصل مركز بديل البحث عن شركاء جدد لتوسيع دائرة
الجهات المانحة ونطاقها ليشمل مصادر التمويل العربية والفلسطينية .تم تقديم
ً
عدد من طلبات التمويل الجديدة على مدار العام  .2019فنظرا للهجوم الواسع النطاق
الذي تقوم به إسرائيل والمنظمات الصهيونية األخرى ضد مركز بديل ،وفي ظل غياب
منظمات أوروبية و/أممية مفوضة باتخاذ موقف سياسي تجاه مثل هذه الهجمات ،فقد
ً
شهد العام  2019تراجعا في التمويل األساسي مقابل زيادة على تمويل المشاريع ،مما
تسبب في زيادة العبء التشغيلي وتغطية رواتب الموظفين ،ومع ذلك  ،فإن مركز بديل
ً
ّ
مصمم على إقامة شراكات نوعية بدال من الكمية.
واستجاب مركز بديل على مسألة تناقص عدد الموظفين األساسيين خالل السنوات
الخمس الماضية بتفعيل وتوسيع نطاق برنامج التدريب الداخلي والمتطوعين .فخالل
ّ
هذه الفترة ،جند مركز بديل خالل العام  2019خمسة متدربين جدد في كل من وحدة
ً
ً
ً
اإلدارة ووحدة التفعيل المجتمعي ووحدة البحث كما وظف باحثا قانونيا متفرغا .وكانت
خطة اللجنة التنفيذية سد الفجوات في عدد الطاقم في توزيع المهام واألعباء على
المتدربين و/أو الموظفين المتعاقدين واألساسيين.
ّ
ّ
كما تجلت رؤية اللجنة التفيذية في ربط األبحاث بالعمل الدعوي والحمالت .وتعززت
من حيث النوعية والكمية في سلسلة من األنشطة والبرامج مثل المؤتمر الشبابي حول
حق العودة ،وأنشطة منتدى الشباب ،وغيرها .وبالمجمل ،تهدف هذه الرؤية على البناء
ً
التراكمي في النتائج والمخرجات بدال من البرامج واألنشطة المؤقتة.
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المحور الثاني :تفعيل التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني  -النتائج والمخرجات
النتيجة األولى :األبحاث الدقيقة واآلنية متوفرة ومتاحة أمام أصحاب الحقوق
والقائمين بالواجبات.
ّ
والفورية ،يتم تزويد القائمين بالواجبات
من خالل إنتاج األبحاث المهنية الدقيقة
بالمعلومات واألدلة لتحديد فجوة الحماية ،ويتم تحفيزهم على اتخاذ خطوات للوفاء
بالتزاماتهم ،باإلضافة إلى تعزيز النهج القائم على الحقوق والحل في في كل ما يصدر
عنهم من تصريحات وبيانات .أما بالنسبة ألصحاب الحقوق ،تعتبر األوراق واألبحاث من
أفضل المصادر التي تزودهم باألدوات والمعلومات الالزمة للدفاع عن حقوق اإلنسان
ً
ً
ّ
والقانون الدولي ،وبالتالي التأثير في الرأي العام محليا ودوليا .بحيث سيتسنى
ّ
للمجتمع المدني الدولي وصناع القرار اإلحاطة بانتهاكات حقوق اإلنسان والجرائم في
األرض الفلسطينية المحتلة من خالل انتاجات مركز بديل من األبحاث وأوراق العمل
وأوراق الموقف وغيرها من االنتاجات.
ّ
صب مركز بديل جل اهتمامه في السنوات األخيرة على تعزيز الروابط ما بين أنشطة
البحث والمناصرة .باإلضافة إلى ربطه ما بين األبحاث والمناصرة الدولية وذلك من خالل
أنشطة التحشيد والتعبئة المجتمعية وإنتاج األدوات الدعوية على المستوى المحلي.
فعندما تتناول المجموعات الشبابية المستهدفة بحوث المركز لمناقشتها .يساهم
ذلك في تعزيز قدراتهم على ربط حياتهم الخاصة بإطار قانوني واكتساب فهم
أعمق لحقوقهم غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق العودة .كما تم التركيز في
األبحاث واألوراق على إظهار ممارسات نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي ،والمسؤولية
القانونية الدولية واألخالقية ،ومسؤولية الشركات الكبرى ،وأوجه القصور القانونية في
اتفاقيات أوسلو .باإلضافة إلى إنتاج دراسات ونشرات حول الذاكرة الجماعية والقيم
ً
والهوية الوطنية والسياسات واآلليات المصممة لتغيير الوعي الفلسطيني .وأخيرا
عمل المسوحات الستكشاف التصورات واآلراء العامة.

14

في العام  ،2019عمل مركز بديل على إنتاج األبحاث التالية:
تاريخ
العنوان
النشر
•الالجئين والمهجرين الفلسطينيين :المسح تشرين
الشامل ( 2015-2018الطبعة التاسعة ،باللغة ثاني
2019

اإلنجليزية وستتم ترجمته).

التوزيع
 500طبعة
 4,384تحميل
عبر اإلنترنت

•أوراق عمل مشاركة في المؤتمر الشباب :كانون أول
“حق العودة :نحو تصورات عملية” (باللغتين 2019

 1000طبعة
 2,920تحميل
عبر اإلنترنت

•أوقفوا التمييز المستمر ضد الالجئين أيلول
الفلسطينيين في لبنان (ورقة موقف ،باللغة 2019

 2,012تحميل
عبر اإلنترنت

اإلنجليزية والعربية).

اإلنجليزية وستتم ترجمتها).
•إجراءات الضم اإلسرائيلية :دراسة حالة لتجمع تموز
غوش عتصيون االستعماري (تموز 2019 ،2019

باللغة اإلنجليزية وستتم ترجمتها) ،يمكنك
مشاهدة مقطع فيديو قصير عن كتلة عتصيون
االستعمارية.
ّ
•“القدس :عندما تتجلى سياسات الضم حزيران
واالستعمار والتهجير القسري اإلسرائيلية”2019 .
(نشرة غير دورية ،حزيران  ،2019باللغة اإلنجليزية
وستتم ترجمتها).

 500طبعة
 9,141تحميل
عبر اإلنترنت

 2,741تحميل
عبر اإلنترنت

النتيجة الثانية :الثأثير في األمم المتحدة ،وعلى السياسيين والقائمين بالواجبات
من خالل التحليل القانوني والعروض والبيانات.
ً
كان لخطة مركز بديل االستراتيجية السابقة أهدافا يمكن اعتبارها مثالية ،لكنها قد
ُ
تعتبر غير واقعية عند مراعاة الظروف المحلية واإلقليمية والدولية .تظهر المعلومات
والمؤشرات الحالية أن الجهات الرئيسية الفاعلة والمؤثرة إما تسعى إلى هضم حقوق
ً
الشعب الفلسطيني وتوطيد الوضع الراهن وفقا لألهداف والسياسات اإلسرائيلية
(مثل الواليات المتحدة األمريكية)  ،أو أنها غير راغبة في اتخاذ خطوات عملية تجاه
إسرائيل (مثل أغلبية الدول الغربية) .بينما يفتقر آخرون ،بمن فيهم الفلسطينيون
والدول العربية الصديقة ،إلى القدرة على اتخاذ مثل هذه الخطوات .ونتيجة لذلك،
لن يقتصر الحال على تدهور الحقوق المدنية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية
ً
الفلسطينية ،بل ستنهار أيضا الحقوق الفلسطينية األساسية وعلى رأسها حق تقرير
المصير والعودة وإقامة الدولة.
ً
ّ
وتوضح هذه المؤشرات أنه سيكون من الصعب حاليا التأثير على صناع القرار في البلدان
ذات الصلة .ويتطلب الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف
تنشيط دور حملة التضامن الدولية للضغط على الحكومات لتغيير سياساتها ،أو على
ّ
المقيد تجاه إسرائيل .ومع ذلك ،سيواصل مركز بديل العمل مع
األقل منع التحيز غير
ومن خالل وكاالت األمم المتحدة بما في ذلك مجلس حقوق اإلنسان والهيئات المعنية
األخرى من أجل التأثير على الدول والبرلمانات والسياسيين والفاعلين في المجتمع
المدني.
وفي ضوء ذلك ،تم اتخاذ خطوات تدريجية فيما يتعلق بدورات مجلس حقوق اإلنسان
التابع لألمم المتحدة ال 40و 41و .42حيث اعتمد مجلس حقوق اإلنسان بشأن مساءلة
إسرائيل ،ودعا “جميع الدول إلى تعزيز االمتثال للقانون الدولي وجميع األطراف
المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة باحترامها ،ولضمان احترام القانون
اإلنساني الدولي في األرض الفلسطينية المحتلة  .“...باإلضافة إلى ذلك ،اعتمد مجلس
حقوق اإلنسان  3قرارات أخرى بشأن “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”؛
وبشأن “المستوطنات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة ،بما فيها القدس

الشرقية ،وفي الجوالن السوري المحتل”؛ وبشأن “حالة حقوق اإلنسان في األرض
الفلسطينية المحتلة ،بما فيها القدس الشرقية”.
وكان قد تم تقديم تقرير لجنة التحقيق التابعة لألمم المتحدة بشأن األرض
الفلسطينية المحتلة في  28شباط  2019وتم تقديمه في الدورة العادية األربعين
لمجلس حقوق اإلنسان في  18آذار .باإلضافة إلى األبحاث المستفيضة من األمم
المتحدة ،تم دعم التحقيق بتقديمات وإحاطات قدمها العديد من منظمات حقوق
اإلنسان الفلسطينية والدولية ،بما في ذلك مركز بديل.
ّ
الجهات المكلفة
الجلسات الدورية
لمجلس حقوق
اإلنسان التابع
لألمم المتحدة

المخرجات
التدخالت
التاريخ
آذار/نيسان
تم استصدار  5قرارات
ما مجموعه 5
(الجلسة )40
أممية حول فلسطين
بيانات مكتوبة7 ،
بيانات شفهية ،و 3تناولت المستعمرات/
حزيران/تموز
فعاليات على هامش االستيطان ،المساءلة
(الجلسة )41
والتهجير القسري
الجلسات الثالث.
أيلول/تشرين أول
للسكان.
(الجلسة )42

على الرغم من جميع الصعوبات والتحديات ،تمكن مركز بديل من الحفاظ على وجوده

على هامش جلسات مجلس حقوق اإلنسان
عقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلي الدول والمسؤولين األممين
خالل جلسات مجلس حقوق اإلنسان في دوراته الثالثة الـ 40و 41و ،42عقد مركز
بديل عدة اجتماعات مع مسؤولي األمم المتحدة وممثلي الدول إلطالعهم على
حالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة ،واالنتهاكات اإلسرائيلية
المستمرة ،وطالبهم بالوفاء بالتزاماتهم تجاه حماية الفلسطينيين المدنيين.
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النتيجة الثالثة :أصبح المجتمع المدني الدولي على دراية بمبدأ الحل القائم في
الوقت الذي يشهد فيه تغيير الوقائع على أرض الواقع.
عقد مركز بديل عشرات المحاضرات لحوالي  1200شخص من جميع أنحاء العالم
(طالب ،نشطاء متضامنين ،حقوقيين ،أساتذة ،ممثلي مؤسسات ممثلي نقابات
وأحزاب سياسية....الخ) .تضمنت المحاضرات معلومات حول الالجئين والمهجرين
الفلسطينيين والسياسات اإلسرائيلية المتعلقة بالنقل القسري للسكان
ً
الفلسطينيين والتزامات الدول األطراف وفقا للقانون الدولي اإلنساني والقانون
الدولي لحقوق اإلنسان .باإلضافة إلى المحاضرات ،نظم مركز بديل العديد من الجوالت
الميدانية (إلى مخيمات الالجئين والمناطق المعرضة للتهجير وخطر الضم) ،مما سمح
للمشاركين بمشاهدة الحقائق على أرض الواقع .أحدى المشاركات في أحد الوفود

ً
كتب مقاال عن زيارتها لفلسطين ،وذكرت فيها أن محاضرات كتلك التي يقدمها
ً
مركز بديل “كانت مفيدة جدا لفهم واكتساب المعرفة للقضايا التي يواجهها
ً
ً
الفلسطينيون يوميا” .كما نشر وفد آخر منشورا على مدونته تضمن األشياء التي
ّ
تعلموها من زيارتهم لمختلف األماكن الفلسطينية ،وبعد زيارتهم لمركز بديل،
ذكروا أنه “من أكثر األشياء المذهلة التي تعلمناها كانت حول نظام المواطنة
المتمايز بموجب القانون اإلسرائيلي ،حيث يتمتع الفلسطينيون الذين يحملون
الجنسية اإلسرائيلية بحقوق أقل من نظرائهم اليهود .العنصرية والتمييز في
ً
ً
المواطنة  -من خالل تحديد ما يزيد عن  60قانونا عنصريا  -األمر الذي يعتبر
ً
ً
مبررا رئيسيا الستخدام مصطلح ‘الـأبرتهايد  -الفصل العنصري’ في وصف دولة
إسرائيل ،إلى جانب استحضار التعريف القانوني الخاص بألمم المتحدة لنظام
التمييز العنصري المقنن“.

اختتم مركز بديل مدرسته التدريبية الدولية األولى

تحشيد الرأي العام الدولي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف

 30تموز  9 -آب  .2019عقدت الدورة على مدى  10أيام ،بحضور  20من النشطاء الدوليين من جميع أنحاء العالم.

كان الهدف من المدرسة التدريبية تعزيز مهارات التعبئة والمناصرة الدولية للمشاركين ،مع منحهم الفرصة
ّ
تمكن المشاركين من ّ
التزود بالمعلومات
لفهم الواقع في فلسطين وتجربته بعمق أكبر .باإلضافة إلى ذلك،
ّ
والمعرفة حول وجهات النظر الفلسطينية فيما يتعلق بالمشاركة والتضامن الدوليين .تضمن برنامج
المدرسة محاضرات وناقشات مع نشطاء فلسطينيين ودوليين ،باإلضافة إلى عمل زيارات ميدانية لمختلف
المناطق على جانبي الخط األخضر لتسليط الضوء على النكبة المستمرة والسياسات اإلسرائيلية الهادفة
ً
لتهجير الفلسطينيين قسرا .لقد أتاح هذا البرنامج لجميع المشاركين الفرصة للتفاعل ليس فقط مع النشطاء
ً
وأصحاب الحقوق الفلسطينيين ،ولكن أيضا مع بعضهم البعض من أجل تعزيز التعبئة والتضامن من أجل حقوق الشعب الفلسطيني.
تناولت محاضرات المدرسة العديد من الموضوعات المحيطة بالقضية الفلسطينية من وجهات نظر قانونية وحقوية .واقترنت المحاضرات القانونية بعمل جوالت ميدانية
وذلك لمعاينة االنتهاكات والجرائم اإلسرائيلية على أرض الواقع ،مثل :جولة إلى عدة قرى فلسطينية في الضفة الغربية موجودة داخل كتلة عتصيون االستعمارية التي تشهد
عملية ضم فعلية من خالل سلسلة من القوانين العنصرية .باإلضافة إلى زيارة عدد من القرى الفلسطينية الواقعة في المنطقة المصنفة (ج) وأهمها البلدة القديمة من مدينة
ّ
الخليل حيث تتجلى السياسات العنصرية اإلسرائيلية ،باإلضافة إلى زيارة إلى مخيمي عايدة والدهيشة في بيت لحم .وكذلك شملت الزيارات الميدانية كل من القدس وحيفا
ّ
المهجرة والتي شهدت مذبحة على أيدي
والناصرة حيث استعرض عدد من النشطاء المحليين السياسات اإلسرائيلية العنصرية تجاههم .ومن ثم عمل زيارة لقرية الطنطورة
الميليشيات الصهيونية في العام .1948
في األيام األخيرة للمدرسة ،ناقش المشاركين من خالل ورش عمل صممت لتحديد نقاط القوة والضعف في حركة التضامن الدولية ،وما الذي يمكن وما ينبغي القيام به
لتعزيزها .وتمت مناقشة مناهج حركة التضامن الدولي ،وكيفية تطوير أنشطة أصحاب المصلحة الخارجيين والتأثير فيها ،وتطوير الشراكات داخل المجتمع المدني الدولي
ً
والفلسطيني .وتعد هذه المدرسة الدولية مبادرة جديدة في مركز بديل ،تم تطويرها تمشيا مع استراتيجيتها الجديدة وسيتم تنفيذها على أساس سنوي.
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النتيجة الرابعة :تعزيز الوصول إلى المعلومات والبيانات واألدوات ومشاركتها على
مستوى المجتمع المحلي وحركة التضامن حول العالم
بغية حث حركة التضامن الدولية على توحيد استراتيجياتها ،واالنتقال من إطار
التضامن المؤسسي والعمل بنهج التأثير على سياسات الدول ،ساهم مركز بديل خالل
العام  ،2019سواء بشكل فردي أو بالتعاون مع شبكات العمل الشريكة ،في ما يلي :2019

التعامل مع المستعمرين ،توزيع الممتلكات ،شكل الدولة المستقبلية ...وغيرها).
• •نشر مركز بديل رسالة إعالمية مصورة تناولت موضوع “حرمان الفلسطنيين من
جبر الضرر” ،كواحدة من السياسة اإلسرائيلية الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين
ً
ونقلهم قسرا من أراضيهم وقراهم.
يمكن االضطالع عليها من خالل موقع مركز بديل:
https://vimeo.com/badilresourcecenter

•تم تبني نهج مركز بديل في”إبقاء الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف
حاضرة ،باإلضافة إلى النهج ا القائم على الحقوق لحل قضية الالجئين والمهجرين
الفلسطينيين ،حيث تم عرض مبادراتنا وأنشطتنا من خالل  30منبر إعالمي ،بما
في ذلك استخدامها كمصادر للبحوث المتعددة و أوراق العمل.
ً
ً
ً
•نشر مركز بديل ما يزيد عن  50بيانا صحفيا باللغة اإلنجليزية و  50بيانا أخرى
باللغة العربية بعضها يتطرق لالحداث والمستجدات وبعضها حول أنشطة
المركز وأعماله وبرامجه.
•نشر مركز بديل  12مقطع فيديو إعالمي بللغتين العربية واإلنجليزية .وتستخدم
مركز بديل األدوات متعددة الوسائط للوصول إلى شبكة أوسع من المستفيدين،
لزيادة الوعي حول حق الفلسطينيين في العودة وجعل المعلومات أكثر سهولة
ً
وفهما للمجتمع الدولي والمحلي.
ً
ً
ً
•نشر مركز بديل فيلما وثائقيا قصيرا بعنوان“ :العودة غدنا” ،مدته  35دقيقة،
يتحدث من خالله الجئون ومهجرون فلسطينيون عن تجاربهم و يجيبون فيه عن
أسئلة حول نكبتهم المستمرة وآرائهم ورؤيتهم للحل وعمالنية العودة (كيفية

تشمل األدوات األخرى التي أنتجها مركز بديل وشركائه أعضاء الشبكة العالمية
لالجئين و الفلسطينيين المشاركين في برنامج تمكين الشباب ما يلي:
• • -صهر الوعي ،مقطع فيديو إعالمي من إنتاج برامج تمكين الشباب
ّ
• • -األسرلة :سياسة إستعمارية ممنهجة ،مقطع فيديو إعالمي من إنتاج برامج
تمكين الشباب
• • -مجلة شبابية بعنوان“ :الفلسطينيون وسياسات كي الوعي” .ستة مقاالت من
كتابات منتدى الشباب
• • -ثالث قصص مصورة لمجلة منتدى الشباب
• • -إنفوغرافيك معلوماتي لمجلة منتدى الشباب
• • -تي شيرت خاص بأنشطة مواجهة النكبة الـ71
ّ
دعوية خاصة بأنشطة مواجهة النكبة الـ71
• • -إنتاج ملصقات
• • -عمل جدارية ّ
فنية بمناسبة يوم ذكرى النكبة الذي أجراه الالجئون والمهجرون
الفلسطينيون في الوطن والشتات.

•

•
•

•
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نظرة إلى المضاي واستشراف آفاق المستقبل
كمؤسسة فاعلة ،كما حالفه النجاح كذلك في الحفاظ على قدراته المؤسسية واالرتقاء
بها .واستطاع المركز أن ينجز أهدافه المباشرة المحددة في االستراتيجية  -دون أن
يتعرض لما ّ
يقوض نزاهته وهويته والتزاماته تجاه أبناء الشعب الفلسطيني .لقد
كانت األعوام الخمسة المنصرمة حافلة بالعقبات المالية والسياسية والمؤسسية التي
فرضت التحديات أمام القدرات البشرية وقدرات البرامج التي ينفذها مركز بديل .وقد
تعامل المركز مع هذه التحديات وواجهها بكرامة ومهنية تليق بمنزلته كمنظمة
فلسطينية وطنية معنية بحقوق الالجئين والمهجرين بشكل خاص وبحقوق اإلنسان
ُ
بشكل عام .ان المعطيات واألرقام الواردة في هذا التقرير ال ت َع ّد مجرد مؤشرات على
ً
حجم هذه األنشطة فحسب ،بل إنها تقدم مؤشرا على صمود المركز وقوته فيما يتصل
ً
بإعالء صوت أبناء الشعب الفلسطيني ،والمحافظة على وجوده وحضوره باعتباره مركزا
ْ
ّ
للمصادر .وال يقتصر األمر على هذا ،فلم يقلص المركز ،في مواجهة العقبات الكأداء
التي ّ
ألمت به ،حجم أنشطته االساسية وال نوعيتها وجودتها.
ومما يسترعي االنتباه ،مالحظة حجم األنشطة التي ينفذها مركز بديل وعددها ناهيك
ّ
ُ
عن جودة البرامج التي نفذت من خاللها .وت َع ّد الطائفة المتنوعة من اإلصدارات التي
ً
أنتجها مركز بديل ،سواء كانت أبحاثا قانونية مهنية وموثقة ،أم أدوات التدريب
ً
ً
ً
والتوعية والمناصرة أم أفالما قصيرة ،دليال دامغا على نطاق إنتاجه الواسع وقدرته
ّ
يتيسر االستفادة منها ويسهل
على تحويل أبحاثه إلى أدوات متعددة الغايات
الرجوع إليها من قطاع واسع من المستفيدن والمستهدفين.
ً
وفضال عما تقدم ،فقد شهد مركز بديل النماء والتطور بصفته مؤسسة من خالل:
•تحقيق التكامل بين برامجه وربط بعضها ببعض من جهة وربطها برسالته
ورؤيته منجهة ثانية.
ُ
•مراجعة أدلته اإلجرائية وتحديثها .وإصدار أدلة إجرائية جديدة تعنى
بمساءلة المسؤولين أمام المرؤوسين والمساءلة أمام الرؤساء.
•توسيع نطاق عمله ،من ناحية الفئات التي يستهدفها وطائفة األنشطة التي
ينفذها والمنشورات التي يصدرها.
•تعزيز قدرات موظفيه ومهاراتهم.
•توسيع نطاق شراكاته على المستويين الوطني والدولي.
•المحافظة على متانة مجلس إدارته وجمعيته العمومية والتزامهما.
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ً
ّ
وحسبما ذكرنا آنفا ،ال تزال مساءلة إسرائيل بعيدة المنال .ولذلك ،ما تنفك حالة
ً
ً
ً
ومضطردا.
حقوق اإلنسان الواجبة ألبناء الشعب الفلسطيني تشهد تدهورا متسارعا
وتتلخص قراءة بديل التي انتجت الخطة االستراتيجية في ان المرحلة المقبلة
تستدعي حماية الحقوق الوطنية من التصفية في ظل تراجع االداء الفلسطيني
والعربي ،والهجمة االمريكية ،وعجز المؤسسات الدولية .ومن المقرر تنفيذ هذه
الخطة من خالل البرامج والمشاريع التي تسهم في تحقيق هدفين محددين :اوال
تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وثانيا تفعيل التضامن العالمي مع الشعب
الفلسطيني .وتنطوي الخطة الجديدة على تحليل مسهب للسياق الراهن وتنبؤات
تستشرف التوقعات المستقبلية ،وقد ُأعدت هذه الخطة ً
بناء على نهج يتسم
بمستوى متقدم من النهج التشاركي مع العديد من قطاعات المجتمع المدني
وأصحاب الواجب على المستويين الفلسطيني والدولي .ويمكن إيجاز التغييرات
الرئيسية التي طرأت على الخطة االستراتيجية الجديدة فيما يلي:
ّ
الموجه إلى التجمعات السكانية الفلسطينية المهمشة
•رفع مستوى الدعم
من أجل تعزيز قدرتها على الصمود والمقاومة من خالل المبادرات المجتمعية
التي تسهم في تعزيز القدرة على الوصول إلى األراضي والموارد والخدمات.
وينطوي هذا الجانب ،من ناحية أساسية ،على تنفيذ مشاريع صغيرة في
مجاالت البنية التحتية والتنمية بغية تحسين القدرة على الصمود ومقاومة
سياسات التهجير ،،وتوطيد عرى التماسك االجتماعي وفهم التوجه القائم
على الحقوق في أوساط تلك التجمعات .ويتركز النطاق الجغرافي في هذه
اآلونة على القرى الواقعة ضمن المنطقة (ج).
•المحافظة على األبحاث والتوثيق بهدف تطوير مبادرات المناصرة وتركيزها
من خالل إنتاج المزيد من األدوات التي تتسم بسهولة الوصول إليها وتروجيها
وافادة المستهدفين منها .وفي الوقت الذي يواصل فيه مركز بديل إصدار
أبحاثه األساسية وتوظيفها في إجراءات المناصرة ،فسوف ّ
يعدل المركز
األبحاث والتحليالت التي ّ
يعدها ويحولها إلى أداة يتيسر استيعابها بقدر
أكبر من العناية وتستهدف قاعدة جماهيرية أوسع.
•تمكين الشباب الفلسطينيين من خالل تقديم التدريب العام لهم وتطوير
مهاراتهم في مجال المناصرة والحمالت والقانون الدولي اإلنساني والقانون
الدولي لحقوق اإلنسان وتدريبهم على مواضيع محددة في هذين القانونين.
ويتجلى هذا المحور في برامج مدرسة العودة التدريبية ،ومنتدى العودة
الشبابي وبرنامج عمالنية العودة.
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“

النكبة ليست ذكرى ...النكبة مستمرّة ...النكبة

بالنسبة الينا هي واقع مرير يعيشه ابناء شعبنا
الفلسطيني ...إن ما جرى في العام  1948وما
يجري اآلن انما هي عملية تطهير عرقي ومحاولة
هادفة لطمس وجود الشعب الفلسطيني في
هذه االرض المقدسة ...أعدائنا يريدوننا ان نعيش
في حالة احباط ويأس وقنوط ويريدوننا ان
نقبل باالمر الواقع الذي حل بنا وما صفقة القرن
التي يحدثوننا عنها اال محاولة جديدة تضاف
الى المحاوالت السابقة بهدف تصفية القضية
الفلسطينية وشطب حقوق الشعب الفلسطيني
ولكن كل هذه المشاريع والمؤامرات سوف
تتحطم عند عتبات المخيم.

”

اقتباس عن المطران عطاالله حنا ،رئيس أساقفة سبسظية للروم
األرثودوكس،
نشاط إيقاد شعلة العودة ضمن فعاليات “العودة حق وإرادة شعب” ،مخيم
الدهيشة ،بيت لحم .أيار .2019

