30
2022 3 2 – 2021 11 2

 .1قيام المدارس والجامعات بمضاعفة جهدها إلحياء حق العودة.
 .2تأليف الكتب التي تتحدث عن قضية فلسطين ،ووضع المناهج التعليمية التي تعرف بجميع جوانب القضية
الفلسطينية.
 .3الجامعات يجب ان تعود الى موقعها األساسي في قيادة الجماهير نحو تثبيت حقوقنا ونشر الوعي لدى الشعب
الفلسطيني.
 .4تتبنى الجامعات مشاريع وأنشطة وطنية تخدم القضية الفلسطينية كما وتتيح للطلبة بعمل ندوات وفعاليات في
جميع المناسبات الوطنية.
 .5تتضمن الجامعات والمدارس مناهج حقوق الشعب الفلسطيني وثقافة حق العودة.
 .6نطمح أن يكون هناك زيادة في التنسيق مع األطر االكاديمية العربية والدولية الصديقة للشعب الفلسطيني
لخدمة قضيتنا.
 .7مطلوب إطالق حملة دولية أكاديمية لمناصرة القضية الفلسطينية وحق العودة.
 .8عمل تحالف بين المؤسسات األكاديمية المختلفة في الداخل والخارج.
 .9اسناد مشروع مقاطعة الجامعات اإلسرائيلية ،وتطوير المقاطعة األكاديمية.
.10

العمل على زيادة الوعي بقضية الالجئين عند األجيال المتعاقبة.

.11

تثقيف األجيال بحق العودة من خالل عمل أكاديمي متخصص.

.12

إعادة المسرح المدرسي في قضايا الالجئين والعودة.

.13

قيام االونروا بتحديد أولويات اتفاق الموازنة وفق حاجة الالجئين األهم.

.14

المساهمة في تشجيع الدول على تمويل االونروا.

.15

دراسة تقديم مشروع قانوني يطالب بتحويل موازنة االونروا لتصبح بالكامل من الجمعية العامة لألمم

المتحدة مباشرة.
.16

بذل كل الجهود وتشكيل حلف العودة لمنع اسقاط االونروا.

.17

دعوة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "االونروا" الى القيام بالدور المنوط بها داخل مخيمات

.18

الالجئين في القدس المتمثلة بمخيمي "شعفاط ،وقلنديا" ،باإلضافة إلى مئات الالجئين في بلدات القدس

المختلفة.
.19

المساهمة في تشجيع الدول على تمويل االونروا.

.20

على األمم المتحدة ان تقدم تمويل مستدام وال يكون تفويض مؤقت لثالث سنوات ،ويجب ان يكون تفويض

مفتوح لحين تحقيق عودة الالجئين.
.21
.22

بذل كل الجهود لمنع اسقاط االونروا.
دراسة تقديم مشروع قانوني يطالب بتحويل موازنة االونروا لتصبح بالكامل من الجمعية العامة لألمم

المتحدة مباشرة.
.23

دعوة االونروا الى توظيف الخريجين ولو بعقود مؤقتة مساهمة في تخفيف حدة بطالة الخريجين.

.24

دعوة االونروا الى ترميم البنية التحتية والبيوت المتهالكة في المخيمات لمواجهة أزمات الشتاء والبرد

القارص.
.25

على منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها عضو في الجمعية العامة لألمم المتحدة ،أن تخوض نضاال

دبلوماسيا لتوفير التمويل الالزم لصالح االونروا.
.26

العمل الى جوار أعضاء البرلمانات في دول مختلفة للحث على استدامة تمويل وكالة الغوث.

 .1التطبيع يشكل تهديد لحق العودة ومطلوب مواجهة التطبيع وتوجيه الشعوب العربية لخطورته على االمة
العربية.
 .2الحفاظ على الهوية كجزء من مواجهة تحديات العودة.
 .3الحفاظ على أسماء البلدات والقرى الفلسطينية ونشرها كجزء من صراع الهوية.
 .4إبطال الرواية الصهيونية الزائفة بالوعي والرواية الصحيحة.
 .5صراع التراث يستدي ضرورة الحفاظ على التراث وتوثيقه ونشره.
 .6قضية الالجئين وحق العودة أكثر ما يزعج دولة االحتالل والدعوة الى االهتمام بها على كافة المستويات.

 .7مواجهة الحديث المتزايد عن مصطلح الالجئين اليهود وتعويضهم.
 .8استثمار الطاقة البشرية الهائلة للفلسطينيين في أمريكا الجنوبية.
 .9اعتماد خطة عمل تحافظ على الهوية الفلسطينية في أمريكا الجنوبية وتحيي حق العودة.
.10

السعي الى كسر احتكار اللوبي اليهودي للرأي العام األمريكي.

.11

تفنيد ودحض الرواية الصهيونية علميا وثقافيا.

.12

دحض السلوك االحتاللي في حرمان الفلسطيني من حق العودة الى بيته في القدس والضفة ومنحه

لليهودي في أي مكان في العالم.

 .1العمل على بناء مرجعية وطنية لالجئين الفلسطينيين منعا لعبث أي طرف سياسي.
 .2تشكيل حلف العودة على قاعدة حضور وتمثيل كل مكونات الشعب الفلسطيني بمؤسساته وشخصياته االعتبارية
وجالياته أينما وجدت.
 .3رفع مستوى التنسيق بين كافة المؤسسات التي تدعم الحق الفلسطيني بأن يكونوا جزء من حق العودة.
 .4نحن نريد جسم قوي يجمع جميع الشمل الفلسطيني ،وحضوره في كل الدول والساحات للسعي لتثبيت حق
العودة ونشر الرواية الفلسطينية ،وتقوية الصف الفلسطيني.
 .5الحلف يجب أن يمثلنا على الساحة الدولية في الممثليات والمنظمات الدولية ومحاكم الجنايات والمؤسسات
القانونية والمؤتمرات الدولية.
 .6الهيكلية المقترحة لحلف العودة ،اللجنة القانونية ،لجنة إغاثية ،لجنة سياسية ،لجنة إعالمية ،لجنة التعبئة
والتثقيف ،لجنة للعالقات الدولية.
 .7انشاء هيئة عربية فلسطينية توفر سبل إعادة توطين الفلسطيني في ديارهم وتثبيت الفلسطينيين في غزة والضفة.
 .8أعادة فتح المؤسسات والجمعيات التي تخدم قضايا الالجئين وحق العودة في الضفة.
 .9إعداد برنامج وطني على رأسه الحفاظ على حق العودة والتعويض لالجئين الفلسطينيين ودعم صمودهم.
.10

بدأ حق العودة في التراجع بعد اتفاق أوسلو ،ومطلوب العمل على التخلص من أوسلو.

.11

نحذر من إعادة تعريف الالجئ بمعنى أن الالجئ هو الجيل األول وليس أبناؤهم.

.12

االتفاق على برنامج فلسطيني لحق العودة والعمل عليه ،يتم االتفاق عليه سواء داخل وخارج فصائل

منظمة التحرير.
.13

مطلوب من الفصائل يجب التمسك بحق العودة بقوة في الخطاب السياسي الفلسطيني سواء الرسمي

الخطاب الفصائلي الخطاب الشعبي.
.14

تشكيل اجسام شعبية في الداخل والخارج تدافع عن حق العودة في ظل تراجع الخطاب الرسمي.

.15

تأسيس مؤسسات "علمائية" لدعم الجئي فلسطين ونشر الوعي للقضية الفلسطينية لدى أبناء األمة.

.16

بناء مؤسسات خيرية وتنموية للمساهمة في التخفيف عن الالجئين.

.17

تبني النقابات قضية الالجئين وحق العودة بعيدا عن التجاذبات الفصائلية.

.18

بناء مؤسسات وتشكيل حلف العودة في أمريكا الجنوبية.

.19

حركة التضامن األوروبية حركة واسعة والمتضامنين كثر خاصة في أوروبا الغربية ،علينا ان نتكامل

معهم ،ونتواصل معهم حتى تكون مبادرات مشتركة بيننا في إطار الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

 .1بناء مؤسسات قانونية للدفاع عن الالجئين في كافة المحاكم الدولية.
 .2مطلوب من المؤسسات في الداخل تزويد المؤسسات القانونية والحقوقية التي تتابع جرائم االحتالل بكثير من
المعلومات حول الجرائم التي يرتكبها في قطاع غزة ،خصوصا األدلة والبراهين.
 .3التجهيز لرفع قضايا بأالف على إسرائيل في العالم من قبل الالجئين ،إلدخال اإلسرائيليين في إشكاالت في
المحاكم في العالم.
 .4نطالب بأن تشمل حماية الالجئين قانونيا ،وهذه الحماية تمثل ركيزة مهمة لالجئين الذين ال يجدون مؤسسة
ذات صبغة قانونية مفوضة بحمايتهم قانونيا من االعتداء عليهم بشكل متكرر.
 .5دعوة منظمة األمم المتحدة أن تحمي ق ارراتها وتفرضها على دولة االحتالل.
 .6تفعيل مسارات العمل المشترك من أجل ضمان جدية مسائلة االحتالل وإدانة انتهاكاته.

 .1توحيد اللجان الشعبية لالجئين والعمل تحت مظلة واحدة
 .2تطوير أداء اللجان الشعبية وتنظيم عملها عبر أنظمة ولوائح وقوانين.
 .3يجب أن تكون اللجان الشعبية الواجهة المجتمعية لجموع الالجئين داخل المخيمات وخارجها.
 .4يجب فتح العمل للجان الشعبية والمؤسسات في المخيمات في الضفة الغربية الى جميع القوى والشخصيات.
 .5تقوم اللجان الشعبية بدورها في التعبئة لصالح حق العودة فضال عن دورها في خدمة الالجئين.

 .1استثمار الحضور والتواجد في السفارات والممثليات لصالح معركة وعي العودة وحقوق الشعب الفلسطيني.
 .2مواجهة سيناريو التوطين ومشاريع احيائه ،وصفقة القرن وإعادة تعريف الالجئ.
 .3العمل على حث الدول للوفاء بالتزاماتها المالية لألونروا.
 .4اسلو اضعفت قدرة الفلسطيني على المطالبة بحق العودة ،ومطلوب إعادة حق العودة واحيائه بعيدا عن أوسلو.
 .5تفعيل دور السفارات والجاليات واستثمار أجواء الحرية لصالح مواجهة تحديات العودة.
 .6توفير حياة مستقرة لالجئين الفلسطينيين في العالم العربي ولبنان حيث يسهم ذلك في تعزيز دورهم النضالي
لحق العودة.
 .7النأي بالفلسطينيين عن التجاذبات الطائفية والسياسية والتركيز على قضيتهم في حق العودة.

 .1توجيه االدباء والفنانين إلى تبني قضايا الالجئين والعودة والمقاومة الثقافية.
 .2أرشفة وتوثيق ونشر العمل األدبي والفني لقضايا الالجئين والعودة.

 .1تقوم مراكز الدراسات بدورها في دراسة وبحث كافة قضايا الالجئين وحق العودة.
 .2قيام مراكز دراسات الالجئين بدور مركزي في أداء وتفعيل دور مراكز الدراسات في قضايا الالجئين.

 .3دعوة أصحاب القرار لتفعيل دور مراكز الدراسات واالعتماد عليها واالستفادة منها في اتخاذ الق اررات.
 .4قيام مراكز اكاديميات التدريب بعمل تخصص لبناء كادر مميز في خدمة قضايا الالجئين والعودة.

 .1رفض أي مشروع وطني ال يتضمن صراحة حق العودة.
 .2اصدار ق اررات سياسية من جامعة الدول العربية لتثبيت حق العودة وحماية الفلسطيني في العالم العربي.
 .3الوطن البديل مشروع يتحدد كل فترة بغرض التوطين خارج فلسطين ومقاومة ذلك بالوعي واإلرادة.
 .4الحصار والخنق االقتصادي يهدف الى تهجير الفلسطيني ومحاربة الحصار والفقر كجزء من معركة العودة.
 .5تعزيز المقاومة في القدس والضفة باعتبارها أقصر الطرق المجربة في احياء القضية وحق العودة.
 .6مواجهة ممارسات االحتالل الصهيوني الضاغطة على أهالي القدس المحتلة ومخيمات الالجئين الفلسطينيين.

 .1تفعيل مقاطعة بضائع االحتالل ،وفضح بضائع المستوطنات.
 .2دعم االقتصاد المحلي واحالل الواردات كاقتصاد مقاوم.
 .3توظيف تمويل من القطاع الخاص لصالح وعي وحق العودة.

 .1اصدار التشريعات والفتاوى لتجريم التطبيع والتوطين والدعوة الى العودة وفق نصوص شرعية.
 .2يجب أن تقوم هيئات التوجيه والتعبئة الحكومية والمجتمعية والشعبية بدورها في التثقيف السياسي واإلنساني
بحق العودة.
 .3التأكيد ونشر القوانين التي أصدرها المجلس التشريعي الخاصة بقضية الالجئين خاصة قانون رقم  1لسنة
 2008الذي يؤكد على رفض التوطين وأن حق العودة حق ثابت ومقدس وال مساومة عليه وال يسقط بمرور
الزمن.

 .4قيام لجنة شؤون الالجئين والمغتربين في المجلس التشريعي بسن القوانين التي تخدم صيانة حق العودة.
 .5الحرص على أال يكون للبلدية تواجد حفاظا على رمزية المخيم كرمز للجوء.
 .6قيام الحكومة والبلديات بعمل معارض تراثية وندوات ثقافية وتوعوية خاصة بحق العودة بشكل دوري.

 .1بناء خطاب فلسطيني رسمي وفصائلي يعزز المفاهيم حول حق العودة وقضية الالجئين.
 .2تعزيز االهتمام في االعالم ليس كافيا في قضية الالجئين وتفاصيلها ،ولمواجهة الصورة التي يحاول االحتالل
رسمها عن الالجئين وقضيتهم العادلة.
 .3ابعاد اثار االنقسام عن قضايا الالجئين وحق العودة في الخطاب اإلعالمي.
 .4إحياء الرسالة اإلعالمية لمسيرات العودة وربطها بقضية العودة والالجئين.
 .5دعوة االعالم الفلسطيني بالتركيز على الفلسطينيات في مخيمات الشتات ،ودورهن في مواجهة تحديات العودة.

 .1مثلت المرأة الفلسطينية ايقون ة في الحفاظ على حق العودة ومواجهة التحديات بشكل مباشر وعبر بناء جيل
العودة والتحرير.
 .2دعوة الحركة النسائية إلعداد خطط خاصة من النساء اللواتي يفهمن دورهن المناط بهن في موضوع حق
العودة من نواحي مجتمعية وقانونية وإنسانية.

مت حبمد اهلل،،

