
ألهالَّألخسـسسهالءـطآلالְקـٍىةـخظجلخ‰

مهمة الحملة

إن هدف الحملة هو وقف بناء جدار الفصل العنصري.  تدعو الحملة إلى: ١) الوقف الفوري 
لبناء الجدار.  ٢) فك جم�ع أجزاء الجدار والمناطق المتعلقة به التي تم بنائها.  ٣) إعادة 
األضرار  تعو�ض  الجدار.  ٤)  لبناء  فتح طر�ق  بدعوى  تمت مصادرتها  التي  األراضي 
ومصادر الدخل التي فقدت بسبب تدم�ر األرض واألمالك (هذا التعو�ض س�كون إلى جانب 

ول�س بد�ًال  عن إرجاع األراضي). 
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معلـومـات تـتـعـلـق     بحـملـة وقـف الجـدار

بهدف تحق�ق هذه األهداف ودعم القرى في كفاحهم لحما�ة أراض�هم ومستقبلهم، تسعى الحملة إلى:

• تعبئة وحشد التضامن مع القرى المتأثرة بالجدار.

المدني  المجتمع  منظمات  ضمن  المحل�ة  والتجمعات  القرى  ودعم  الجدار  لوقف  الجهود  • تنس�ق 
المحلي لدى مخاطبة الفاعل�ن المحل��ن والوطن��ن والدول��ن.

• تنش�ط المنظمات والحركات والفاعل�ن الدول��ن حول الحملة.

والدفاع  أراض�هم  على  للبقاء  لهم  الدعم  وتقد�م  والمواطن�ن  القرى  على  للجدار  الحال�ة  اآلثار  • تقل�ل 
عنها.

بما  الفلسط�ن�ة  والقرى  المدن  على  الجدار  آثار  حول  والدولي  الوطني  المستوى  على  الوعي  • ز�ادة 
في ذلك اآلثار النفس�ة واإلنسان�ة والب�ئ�ة والقانون�ة.

التأ��د  كسب  محاوالت  خالل  من  واألرض  الح�اة  على  وعواقبه  االحتالل  مع  الجدار  قض�ة  • ربط 
والدعم.

ترى الحملة دورها على انه دور مزدوج؛ من ح�ث كونه جهدًا وطن�ًا وصوتًا من أجل ومن خالل القرى المتأثرة 
ببناء الجدار.  �ستند الجهد الوطني على المعرفة بأن الجدار جزء ال �تجزأ وعلى مستوى عالي من خطط إسرائ�ل 
لمصادرة وضم األراضي الفلسط�ن�ة وعزل القرى الفلسط�ن�ة وحرمان السكان من أ�ة إمكان�ة للع�ش في قراهم 
وب�وتهم.  عل�ه ال �شكل الجدار فقط نف�ًا ورفضًا لآلمال الوطن�ة الفلسط�ن�ة والحق في تقر�ر المص�ر بل �شكل أ�ضًا 

أداة في ” التهج�ر“ المستمر للسكان وتحق�ق الخطط الصه�ون�ة/اإلسرائ�ل�ة التوسع�ة.

األشخاص  مختلف  اهتمام  في جذب  تأمل  وبالتالي  واالحتالل  الجدار  إلى ربط قض�ة  الجدار  وقف  تسعى حملة 
والمنظمات الوطن�ة واإلقل�م�ة والدول�ة التي تنادي بإنهاء االحتالل اإلسرائ�لي غ�ر الشرعي.  ترى الحملة كذلك 
أن هدفها قر�ب من العد�د من قضا�ا الكفاح الوطني والدولي التي تدور حول الحقوق الوطن�ة والثقاف�ة واالقتصاد�ة 

واالجتماع�ة والخصوص�ة بما في ذلك مناهضة العولمة.

 PENGON بهدف مساعدة آالف العائالت في المناطق الشمال�ة التي �تعرض وجودها على أراض�ها للتهد�د، تركز
آخر�ن  ووطن��ن  شعب��ن  فاعل�ن  مع  وطن�ة  شبكة  ضمن  العمل  إلى  باإلضافة  والتوث�ق،  المعلومات  جمع  على 
ومنظمات دول�ة مركزها في فلسط�ن وفي الخارج.  �ساعد التنس�ق ب�ن أعضاء PENGON والفاعل�ن المتعدد�ن 
على تمك�ن الحملة من االستمرار في إصدار التقار�ر الشاملة ومعلومات مجددة وأوراق الحقائق التي �تم نشرها 

عبر شبكة حشد التأ��د الخاصة بالحملة.

عند وضعهم معًا فإن نشاطات الحملة تحقق هدف الحملة بواسطة تعبئة مصادر ومنظمات متعددة لبذل الجهد لوقف 
الجدار.  النشاطات تنقسم إلى المجاالت التال�ة (انظر الرسم الب�اني صفحة ١٣٥):

إلنبخ?خسـخعآلالְק
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التعبئة الشعب�ة            

نضالهم  في  ومساعدتهم  الجدار  ببناء  المتأثرة  والتجمعات  القرى  دعم  على  الحملة  تعمل 
على  بقائهم  ضمان  إلى  باإلضافة  والدمار  المصادرة  من  أراض�هم  لحما�ة  وصراعهم 
ككل  والمحافظة  القرى  ب�ن  لقاءات  وتشج�ع  دعم  طر�ق  عن  هذا  تحق�ق  �تم  أراض�هم.  
للق�ام بتنس�ق الجهود وتلب�ة مطالب األهالي وتشج�ع اللقاءات والتبادل ب�ن المواقع المختلفة 
المتأثرة بالجدار ودعم البناء الد�مقراطي حول القرى التي تم ف�ها بناء الجدار والجهود التي 
تعكس االحت�اجات والمناشدات الشعب�ة وتوف�ر أشكال مختلفة من الدعم للقرى بما في ذلك 
الدعم المادي الذي من شأنه مساعدتهم على إعالة وتقو�ة أنفسهم.  تشك�ل جسور ب�ن القرى 
ووسطاء ومصادر وطن�ة ودول�ة ونشر معلومات وتوز�عها على القرى حول التطورات 
حول الجدار والتوقعات المستقبل�ة والعمل على الضغط وكسب التأ��د لقض�ة الجدار سو�ًا 

مع القرى على نطاق وطني ودولي.

المنظمات غ�ر الحكوم�ة والتنس�ق الوطني

تحق�ق  في  التنس�ق  أهم�ة  منطلق  ومن  الجهود،   لتنس�ق  األساس�ة  باألهم�ة  الحملة  تلتزم 
أهداف مشتركة �جب أن تقوم المنظمات الفلسط�ن�ة في العمل سو�ًا على مستو�ات عد�دة 

لخلق س�اسات وتعز�زها.

المجتمع  في  وشامل  واسع  دورها  فإن  الحكوم�ة  غ�ر  الفلسط�ن�ة  للمنظمات  بالنسبة  أما 
كفاعل�ن رئ�س��ن تقوم المنظمات الدول�ة والوكاالت بتوج�ه مشار�عهم إل�ها، عل�ه فإن ق�ام 
للعمل  والتمو�ل  والخبراء  الوسطاء  بجلب مصادرها من خالل  الحكوم�ة  غ�ر  المنظمات 

سو�ًا لخلق تأث�ر على هذه القض�ة أمُر بالغ األهم�ة..

أكبر  قضا�ا  على  سو�ًا  للعمل  حاجتها  من  الحكوم�ة  غ�ر  المنظمات  تخصص/مهن�ة  زاد 
المنظمات بنفسها  التكامل والمشاركة في الجهود.  دعت  وأكثر شمول�ة والتي تحتاج إلى 
إلى الق�ام بالحملة في طلبها بأن �تم دمج جهود جم�ع المنظمات غ�ر الحكوم�ة للحشد ضد 

الجدار وتأث�راته على القرى.
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جمع المعلومات

العائالت وأصحاب  ن�ابة عن  الجدار بنجاح،  الحملة ضد  القدرة على تنظ�م  المعلومات له أثر مباشر على  جمع 
األراضي والقرى المتأثرة بالجدار.  إن عدم القدرة على الحصول على معلومات أساس�ة حول الجدار من إسرائ�ل 
والقوات العسكر�ة �ز�د من الحاجة لالستعداد والوعي بهدف معرفة ما هو 
المتوقع حدوثه.  إن الحقائق مث�رة للقلق إلى درجة أنها تلعب دورًا أساس�ًا 

في التشد�د على أهم�ة الحملة.

المحاوالت  بسبب  للحملة  مستمرًا  تحد�ًا  المعلومات  بجمع  الق�ام  �شكل 
عمدت  للجدار.   والدول�ة  والوطن�ة  المحل�ة  المقاومة  لتقو�ض  اإلسرائ�ل�ة 
إسرائ�ل إلى الق�ام بتسل�م األوامر العسكر�ة لمصادرة األرض التي س�عمل 
الجدار على تجر�فها أو ضمها بشكل غ�ر قانوني إلى إسرائ�ل في أوقات 
مختلفة وغ�ر متوقعة بهدف تجنب رد جماعي من أهل القر�ة، أضف إلى 
ذلك أن طر�ق الجدار غ�ر متسقة مع خرائط المقاول�ن والخرائط العسكر�ة؛ 
ففي عدة مرات تم تغ��ر طر�ق الجدار بهدف مصادرة مصادر م�اه إضاف�ة 
الحملة  نجحت  الجدار.   من  الغربي  الجانب  تقع على  أراضي زراع�ة  أو 
بالحصول على معلومات محدثة أوال بأول بما ف�ها التغ��رات التي كانت تتم 
في اللحظة األخ�رة على الجدار والقرى المتأثرة به بفضل مكاتب الطوارئ 

الموجودة في كل محافظة.

الحشد التأ$�د الدولي

�ستهدف حشد التأ��د الدولي للحملة مجموعات متعددة وأفراد على أمل خلق وعي عالمي أكبر بالقض�ة باإلضافة 
إلى توج�ه االنتباه إلى أهم�ة التعبئة ضد الجدار واالحتالل.  تأمل الحملة في تعبئة المؤ�د�ن ل�قوموا بإ�صال القض�ة 
خالل  من  والفاعل�ن  القرار  وصانعي  حكوماتهم  على  الضغط  وممارسة  ومناطقهم  بالدهم  في  وإعطائها صوتًا 

الضغط الشعبي الذي س�شمل استهداف أراء عامة عد�دة حول الجدار واالحتالل.

الحملة تصدر مواد باللغت�ن العرب�ة واإلنجل�ز�ة والي ترجمت إلى عدة لغات أخرى. المواد تتضمن أوراق الحقائق، 
رسائل إخبار�ة وتقار�ر. وقد تم نشر وتوز�ع حوالي ٢٥٠٠نسخة من تقر�ر الحملة رقم ١ في تموز، ب�نما تمكن 

اآلالف من قراءة التقر�ر على موقع االنترنت.

�عتبر اإلنترنت أداة هامة للحملة.  تتوفر الكث�ر من المواد المنشورة بما في ذلك الخرائط والصور على الصفحة 
اإللكترون�ة الخاصة ب PENGON وهي: www.pengon.org.  بالرغم من اآلمال في إنشاء الصفحة اإللكترون�ة 
الخاصة بالحملة وتوف�رها للجم�ع إال أن موقع www.stopthewall.org سوف �بدأ العمل ف�ه في تموز.  كانت 

قائمة المراسالت الخاصة بالحملة مصدر هام في التواصل والتأ��د.

قامت الحملة بتحض�ر عدة نسخ من شرائح power point الملونة حول الجدار الستعمال المشارك�ن في الحملة 
.PENGON والمنظمات في فلسط�ن وفي الخارج.  تتوفر مثل هذه الشرائح بكثرة و�مكن الق�ام بطلبها من
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و تلتقي الحملة من خالل PENGON ومكتب الطوارئ بشكل منتظم مع اإلعالم، وتقدم 
ومجموعات  الدول�ة  للمنظمات  الجوالت  إلى  باإلضافة  الالزمة،  المعلومات  من  الكث�ر 
التضامن واإلعالم حول الجدار، مع تقد�م العروض والمحاضرات عن الجدار لتزو�دهم 

بالمعلومات المستجدة.

الوعي الشعبي

�تمتع  الذي  الوعي  الجماه�ري ضرور�ًا ألنه وبالرغم من  المستوى  الوعي على  �عتبر 
به الشعب وأهالي القرى حول ما �جري في مناطقهم وحول الجدار، إال أنه كان للق�ود 
الشد�دة المفروضة على الحركة والتنقل أثر خط�ر على مدى وعي وإدراك الفلسط�ن��ن 
لحق�قة ما �جري في مواقع أخرى.  لقد عنى فرض الق�ود على الحركة كذلك أن بعض 
الفاعل�ن الذ�ن كان باستطاعتهم نشر االنتهاكات التي تتم بسبب الجدار أصبحوا هم أنفسهم 
الحصول  �مكنهم  التي  بالجدار  المتعلقة  واألخبار  للمعلومات  بالنسبة  مق�د�ن ومحدود�ن 
عل�ها. وبالتالي فإن للحملة أهم�ة خاصة في نشر المعلومات وتوص�لها إلى القرى بواسطة 

توف�ر معلومات حول الجدار وحول ما �حدث بسبب الجدار في مناطق أخرى.

كما ذكر في القسم السابق:  ”جمع المعلومات“، فإن نقص المعلومات المتوفرة من القوات 
المعرفة  نتائج مباشرة على مقدار  لها  العسكر�ة اإلسرائ�ل�ة والحكومة ووسائل اإلعالم 

المسبقة عند الفلسط�ن��ن لما س�حدث فبل حدوثه.

أخ�رًا، فإن النقص في األولو�ة المعطاة للقضا�ا، قبل الحملة، أدى إلى عزل القرى حول 
الجدار وجعل قض�تهم ذات أهم�ة ثانو�ة على المستوى الوطني، وهذا �عكس نفسه كذلك 

على التغط�ة الصحف�ة المحل�ة واإلقل�م�ة لقض�ة الجدار.
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التعبئة الوطن�ة:

إن الحملة عبارة عن جهد فلسط�ني غ�ر حكومي تسعى إلى التأث�ر على السلطة الفلسط�ن�ة بهدف ضمان 
أن تكون قض�ة الجدار مساو�ة في األهم�ة لغ�رها من القضا�ا مثل الالجئ�ن في الجوالت التفاوض�ة المقبلة 
مع إسرائ�ل.  ترى الحملة أن المناداة بوقف بناء الجدار �جب أن تكون في سلم األولو�ات إن لم تكن شرطًا 
أو مطلبًا من مطالب السلطة الفلسط�ن�ة لدى إسرائ�ل.  إن العمل�ات التي تمت منذ اتفاق�ات أوسلو عام 
١٩٩٣ عملت باستمرار على الفصل ب�ن االتفاق�ات الموقعة والب�انات وب�ن ما �حدث فعل�ًا على أرض 
الواقع ح�ث أن إسرائ�ل زادت من الحصار والتض��ق المفروضان على األراضي المحتلة خالل العشر 

سنوات الماض�ة.

المساعدة القانون�ة

تعمل الحملة مع مكتب قانون بناء على تواصي كث�رة من منظمات عد�دة ومزارع�ن في المناطق الشمال�ة 
بهدف تقد�م الدعم القانوني لهم.  تم الق�ام بنشاطات قانون�ة متعددة في السنة الماض�ة عبر محاكم االحتالل 
في  الجدار  بناء  بوقف  طالبت  التي  الحملة  في  الشر�كة  والمنظمات  الفلسط�ن��ن  بواسطة  اإلسرائ�ل�ة 
المناطق الشمال�ة وفي القدس، كما طالبت في مثل هذه الحاالت كذلك بوقف تدم�ر الممتلكات، وفي جم�ع 
القضا�ا والتي تم رفع العد�د منها إلى المحكمة اإلسرائ�ل�ة العل�ا، كانت قرارات المحكمة تأتي دائمًا ضد 
وقف بناء الجدار والموافقة على تدم�ر ومصادرة األرض وهدم الب�وت بداعي ”أمن دولة إسرائ�ل“ التي 
لطالما أكدت المحاكم اإلسرائ�ل�ة أن لها األسبق�ة (أي أمن إسرائ�ل).  أما المعنى وراء مثل هذه القرارات 
العسكر�ة بشكل �عط�هم الضوء األخضر  الحكومة والقوات  القانوني مرة أخرى مع  النظام  فهو تعاون 
للق�ام بأعمال غ�ر قانون�ة بالغة الخطورة.  لن تتوقف الحملة أو تكل عن استهداف المحاكم على أمل أن 
أراض�هم واستصالح  إلى  بالوصول  للمزارع�ن  الحملة  تحققها  التي  القل�لة  القانون�ة  االنتصارات  تسمح 
وبناء البن�ة التحت�ة المائ�ة كمصدر للع�ش واإلغاثة للقرى.  إن النشاطات القانون�ة تعطي للحملة والقرى 
المتأثرة بالجدار المجال لكسب الوقت الذي �حتاجونه إال أنها لم وال تستط�ع استبدال الحملة والمطالبة 

بوقف بناء الجدار.
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توف�ر الخدمة

إن المنظمات األعضاء في PENGON (أنظر القسم التالي المنظمات الُمشاركة) المشاركة في الحملة عملت طوال 
سنوات على توق�ر الخدمات في الضفة الغرب�ة وإدارة المشار�ع المتعلقة بـ ولكن ل�ست محدودة على األرض والماء 

والزراعة.  تسعى الحملة من خالل هذه المنظمات إلى:

• إصالح البن�ة التحت�ة الُمدمرة التي تؤثر على األراضي والقرى.

• زراعة األشجار في المناطق التي تم اقتالع األشجار منها أو المهددة باالقتالع.

• توف�ر الدعم التقني.

العمل ضمن إطار الحملة لدعم المزارع�ن والقرى له م�زة مهمة، ح�ث �عمل الجهد المنسق على ضمان الخروج 
التنمو�ة  الدعم  أموال  استعمال  ومنع  مشترك  هدف  نحو  والخبرة  الجهود  توج�ه  على  تعمل  متماسكة  بس�اسة 
واإلنسان�ة بشكل غ�ر فعال بهدف تقد�م اإلعانة المؤقتة للمناطق الُمتأثرة بالجدار.  تسعى الحملة إلى تعز�ز استعمال 

الدعم المادي لتقو�ة التجمعات والقرى من خالل ضمان عدم سرقة أراض�هم وأمالكهم وموارد رزقهم.

نجحت الحملة في كسب اهتمام كب�ر من المنظمات والوكاالت الدول�ة ومجموعات التضامن لدعم القرى من خالل 
إلى وضع واقع وراهن.   التحول  الحال�ة من  الكارثة  لمنع  الُمشاركة على أمل توف�ر األموال  الحملة والمنظمات 
تم عقد عدد من لقاءات التنس�ق ب�ن المنظمات الدول�ة لدعم فكرة الجهود الُمنسقة ب�ن المنظمات غ�ر الحكوم�ة 

الفلسط�ن�ة والوكاالت الدول�ة ف�ما �تعلق بالجدار.

تأسست حملة وقف جدار الفصل العنصري في ٢ تشر�ن أول، ٢٠٠٢ في اجتماع اله�ئة العامة لشبكة المنظمات 
 PENGON بناءًا على قرار اله�ئة العامة سوف تقوم ، (PENGON) األهل�ة الب�ئ�ة الفلسط�ن�ة
الوطني  المنسق  الجهد  الحملة  تعتبر  الهامة.   القض�ة  هذه  بترك�ز جم�ع طاقاتها وجهودها على 

الوح�د الذي �تم ضد الجدار.

إن PENGON هي مركز الحملة و�قع مكتب PENGON في القدس في األراضي الفلسط�ن�ة 
المحتلة وهي تعمل ضمن الحملة كمنظمة للحملة وكعاملة لكسب التأ��د الوطني والدولي ضد بناء 

الجدار بالن�ابة عن القرى والتجمعات. 

خؤرָד خþًالָדְק خلَنآلخس ְקָדآل‘رئְק خؤ ְק ال þخ خس خلَن ئְק ‘‘
N Pإب GONָדָَדְקـبİال�ÐخؤPE N Ðال
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خدمة  دورها  حكوم�ة  وغ�ر  ربح�ة  غ�ر  مؤسسة  هي   PENGON الفلسط�ن�ة  الب�ئ�ة  األهل�ة  المنظمات  شبكة 
الفلسط�ن�ة  الموجودة في األراضي  الفلسط�ن�ة  الب�ئ�ة  للمؤسسات  العمل كه�ئة تنس�ق  الفلسط�ن�ة من خالل  الب�ئة 
المحتلة (الضفة الغرب�ة وقطاع غزة).  تأسست PENGON قبل عام�ن بعد وقت قص�ر من بدء االنتفاضة الثان�ة 
بسبب المطالب المتزا�دة والمسؤول�ات الملقاة على المنظمات الب�ئ�ة الفلسط�ن�ة لحما�ة الب�ئة الفلسط�ن�ة.  تتكون 
الدفاع عن  مثل  الب�ئ�ة  القضا�ا  من  ومترابطة  واسعة  سلسلة  أهدافها  تغطي  منظمة عضو  من ٢١   PENGON
الح�وي وحقوق  والتنوع  الب�ئ�ة  الثقافي والصحة  المستدامة والتراث  والتنم�ة  الر�ف  األرض والزراعة وقضا�ا 

اإلنسان والمشاركة المجتعم�ة.
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كانت المبادرة األولى والمباشرة للمؤسسات المشاركة في الحملة هي تأس�س ثالثة مكاتب طوارئ في الشمال للعمل 
عن قرب مع القرى ولتكون هذه المكاتب جسرًا ب�ن مراكز الحملة والقرى والتجمعات الُمتأثرة.  تم تأس�س ثالثة 

مكاتب طوارئ مباشرًة عقب اجتماع اله�ئة العامة ل PENGON في تشر�ن أول ٢٠٠٢ وهي:

قر�ة  في  موجود  المكتب  قلق�ل�ة.   محافظة  العنصري،  الفصل  جدار  وقف  حملة  طوارئ  • مكتب 
ج�وس والدعم المادي مقدم من مجموعة اله�درولوج��ن الفلسط�ن��ن.

طولكرم  في  موجود  المكتب  طولكرم.   محافظة  العنصري،  الفصل  جدار  وقف  حملة  طوارئ  • مكتب 
والدعم المادي مقدم من لجان اإلغاثة الزراع�ة الفلسط�ن�ة.

جن�ن  في  موجود  المكتب  جن�ن.   محافظة  العنصري،  الفصل  جدار  وقف  حملة  طوارئ  • مكتب 
والدعم المادي مقدم من إتحاد لجان اإلغاثة الطب�ة الفلسط�ن�ة.

تقوم PENGON ومركز أبحاث األرض ومعهد األبحاث التطب�ق�ة – القدس بدور هذه المكاتب في القدس وب�ت 
لحم ورام اهللا.

بما في ذلك وجود  الطوارئ حضور قوي ومؤسس كل في منطقتها  تدعم مكاتب  التي  الثالثة  للمؤسسات  �وجد 
موظف وأجهزة أساس�ة وبالتالي تطوعت بهذه القدرة للق�ام بخدمة األغراض واالحت�اجات الطارئة للحملة بالتنس�ق 
مع التجمعات المحل�ة.  إن مكاتب الطوارئ متواضعة من ح�ث المنشآت وطاقم الموظف�ن ومع هذا فإنها مثلها مثل 

مركز الحملة تعمل لساعات طو�لة من أجل توح�د جم�ع الجهود.

�مكن ق�اس النجاح الذي حققته مكاتب الطوارئ بعدة طرق لكن من األمور التي تجعل من نجاحهم وعملهم أمرًا 
مم�زًا هو مشاركتهم وتداخل الجهود التي �بذلونها حول الجدار بما في ذلك التجمعات القرو�ة ولقاءات المحافظة.  
بالحملة.  استطاعت مكاتب  الخاصة  الطوارئ  المحل�ة ومكاتب  اللجان  ب�ن رؤساء  �تم عقد اجتماعات أسبوع�ة 
الطوارئ في ستة أشهر منذ أن بدأت العمل تأس�س نفسها وتوف�ر الخدمات األساس�ة للتجمعات الشمال�ة التي تأثرت 
المزارع�ن  اجتماعات واستقبال  لعقد  المحل�ة  اللجان  قبل  دائمًا من  الطوارئ  استعمال مكاتب  �تم  الجدار.   ببناء 
الذ�ن �ر�دون رفع قضا�ا ضد الممارسات اإلسرائ�ل�ة على أراض�هم واإلبالغ عن هذه االنتهاكات، بما أن أعضاء 
PENGON والمشارك�ن في الحملة بدئوا بتطب�ق المشار�ع في الشمال �ستط�ع المزارعون الحضور إلى مكاتب 

الطوارئ للحصول على الدعم.

الجهود  القرى ضمن  المحل�ة في  للجان  الدعم والمساعدة  تقد�م  أن دورها هو عبارة عن  الطوارئ  ترى مكاتب 
المنسقة الخاصة بهم وذلك من خالل تعز�ز الحصول الج�د على المعلومات ومنع إهمال تجمعات أو أفراد مع�ن�ن 

في ظل الجهود الحال�ة المبذولة وتشج�ع المواقف واألهداف المتماسكة.

�عتبر دعم المزارع�ن والتجمعات القرو�ة في البقاء على أراض�هم إحدى الجهود الرئ�س�ة التي تبذلها الحملة عن 
طر�ق المؤسسات األهل�ة.  بدأت المشار�ع في تقد�م المساعدة المال�ة لزراعة األشجار والشتالت في األراضي 
الواقعة خلف أو غرب الجدار وهي مناطق تمت أو ستتم مصادرتها من قبل إسرائ�ل وإصالح الخراب الذي أصاب 

ألئخسزـخؤİَّخ‰ַקـخعخ•ְקـرخعآلالְק
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شبكات الم�اه ب�نما سوف س�تم تغ��ر طر�ق شبكات أخرى لضمان وصول الم�اه إلى المناطق التي 
أصبحت خلف الجدار.  تسعى الحملة إلى ز�ادة هذه الجهود باإلضافة إلى توف�ر الدعم التقني من 
خالل خبراء الزراعة الذ�ن س�كون بمقدورهم تقد�م المشورة للمزارع�ن في قضا�ا مثل الزراعة 
وتقد�ر األضرار. أما دور مكاتب الطوارئ فإنه �كمن في تنس�ق الجهود المبذولة من المؤسسات 
الُملحة وتعز�ز مطلب  الحاجات  للمؤسسات حول  المعلومات  الواقع وتوف�ر  المختلفة على أرض 

الحملة بجهود موحدة ومنسقة ضد الجدار وعواقبه.

األهل�ة  المؤسسات  قبل  من  عل�ها  اإلشراف  و�تم   PENGON أعضاء  من  بمبادرة  الحملة  بدأت 
لجنة  تتكون  أول، ٢٠٠٢.   تشر�ن  تم في ٢  الذي  االجتماع  في  انتخابها  تم  تنس�ق  لجنة  بواسطة 
قبل  �تعاملون  كانوا  والذ�ن   PENGON في  األعضاء  المؤسسات  من  بالحملة  الخاصة  التنس�ق 
التنس�ق كانتا عبارة  تشر�ن أول مع قضا�ا متعددة ومحددة حول الجدار، عل�ه فإن الحملة ولجنة 
القضا�ا  تكامل  لتعز�ز  األعضاء  المؤسسات  بها  تقوم  التي  المتعددة  الجهود  لتنس�ق  محاولة  عن 
المتعددة ضمن إطار عمل واحد وممارسة الضغط على هذه المؤسسات إلعطاء األولو�ة في إعمالها 

ومصادرها ف�ما �تعلق بهذه القض�ة العاجلة والطارئة.

تتكون لجنة التنس�ق الخاصة بالحملة من أعضاء PENGON التال�ن:

• مجموعة اله�درولوج��ن الفلسط�ن��ن.

• مركز أبحاث األرض.

• لجان اإلغاثة الزراع�ة الفلسط�ن�ة.

• إتحاد لجان اإلغاثة الطب�ة الفلسط�ن�ة.

• القانون.

• معهد األبحاث التطب�ق�ة – القدس.

للحصول على تقار�ر قامت هذه المؤسسات بنشرها ف�ما �تعلق بالجدار وتأث�راتها على التجمعات 
المحل�ة.

خلֹק�0خسـخلŽنبخ‰ئְק
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نجحت الحملة خالل ستة أشهر في تحق�ق األهداف واإلنجازات التال�ة.

دعم  في  والشعب�ة  األهل�ة  والمؤسسات  األفراد   – الفلسط�ن��ن  آالف  • تعبئة 
الحملة واالشتراك بها.

• تنظ�م ثالثة مكاتب للطوارئ  فاعلة في عشرات التجمعات.

حقائق  وأوراق  تقار�ر  ذلك  في  بما  المنشورات  من  كب�رة  أعداد  • إصدار 
وتقار�ر صحف�ة وخرائط.

• لقاء مئات الصحف��ن (مطبوعة أو مبثوثة أو على الف�لم) وممثلي المؤسسات 
الدول�ة ومرافقتهم في جوالت إلى المناطق المتأثرة.

• المساهمة في نشر أكثر من ١٠٠ مقالة عن الجدار حول العالم.

• كسب مشاركة مجموعات التضامن الدول�ة حول العالم لدعم جهود وأهداف 
الحملة.

• إنتاج عروض وتقد�مها وتوز�عها على الناشط�ن.

• توفر متطوع�ن لترجمة مواد الحملة إلى لغات عد�دة ونشرها.

• جذب الكث�ر من االهتمام إلى موقع PENGON اإللكتروني لقراءة المواد 
المتعلقة بالجدار أو تحم�لها على ملفات وأقراص.

• إعداد أرش�ف لصورة الجدار الضخم مع أكثر من ألف صورة رقم�ة ذات 
نوع�ة ج�دة وتوز�عها مجانًا على النشطاء والمؤسسات والصحف��ن الستعمالها 

في حملة كسب التأ��د والوعي.

• إقامة معرض �تضمن صور الجدار في ب�ت لحم برعا�ة مركز السالم في 
ب�ت لحم وس�تنقل المعرض في مدن مختلفة في الضفة الغرب�ة وقطاع غزة، كما 

نأمل أن �تم عرض المعرض في الخارج.
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إن إنجازات الحملة ال تحسب بالكم�ات بل بالقدرة على وقف بناء هذه البن�ة العمالقة، وقد كانت الحملة تأمل بأن 
�صبح الجدار معروفًا في أرجاء العالم بعد ستة أشهر من الجهود المبذولة وأن تتزا�د األصوات المطالبة بوقف 

بنائه.

إن للحملة مكانا هامًا في التجمعات والقرى الفلسط�ن�ة وخصوصًا حول الجدار، لكن ال بد اآلن من ترك�ز الجهود 
الجدار على رأس األجندة  القرار لضمان وضع قض�ة  التأث�ر على أصحاب  الدولي ومحاولة  التأ��د  على كسب 
الوطن�ة.  تسعى الحملة إلى العمل جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الدول�ة وجماعات التضامن الموجودة في فلسط�ن 

باإلضافة إلى جماعات التضامن الموجودة في أرجاء العالم والتي تناضل وتكافح إلنهاء االحتالل.

من المتوقع أن تصبح الصفحة اإللكترون�ة الخاصة بالحملة www.stopthewall.org نقطة محور�ة وأساس�ة 
للحملة ح�ث سوف تتوفر معلومات حول الحملة وتطورات األحداث في المناطق حول الجدار وشهادات شخص�ة 

ومعرض صور وقسم ”ماذا تستط�ع أن تفعل“ وغ�رها من المواد.  �مكن ز�ارة الموقع في أ�لول.

سوف �كون للتأث�ر والضغط الوطني أولو�ة في الشهور المقبلة من خالل حمالت لز�ادة الوعي الشعبي حول الجدار 
ومن خالل المطالبة بإعطاء أولو�ة أكبر على المستوى الوطني لوقف بناء الجدار.

خل�سرال
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شكل:  نشاطات حملة مقاومة جدار الفصل العنصري 

حملة مقاومة 
جدار الفصل 

العنصري

التعبئة على مستوى 
القاعدة الجماه�ر$ة
* تنظ�م والمساهمة 

في الجهود في 

المجتمعات المحل�ة. 

التنس�ق مع 
المؤسسات غ�ر 

الحكوم�ة والوطن�ة
*خلق س�اسة

*جهود مشتركة
التنس�ق مع 

المؤسسات غ�ر 
الحكوم�ة والوطن�ة

*خلق س�اسة

*جهود مشتركة

وعي الرأي العام 
*المجالس المحل�ة  

* البلد�ات  
* اتحدات الفالح�ن

التعبئة على 
المستوى العالمي

* توع�ة وتعبئة على 

مستوى العالم 

المساعدة القانون�ة 
* استخدام مؤسسة 

قانون�ة   
* رفع دعاوى 

اجتماعات وجوالت 
* المنظمات الدول�ة   

* اإلعالم
* مجموعات التضامن

 جمع المعلومات 
* تحد�ث الب�انات عن 

الجدار   
* تحد�د االحت�اجات 

تقد$م الخدمات 
* غرس األشجار      

* تأه�ل الم�اه     
* دعم التمد�دات

١٣٤١٣٥
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العنصري  الفصل  جدار  معرض  من  التال�ة  الصور 
الذي أق�م في  ز�ورخ ،  سو�سرا. نظم المعرض الفنان 
والمحاضر في الفن "م�رو جال" الذي �ق�م و�عمل في 
بأداء  قام م�رو  المعرض  افتتاح  ن�و�ورك، عند  مد�نة 
التعاون الجدار�ن  مشترك مع الحضور وكانت نت�جة 
اللذان �ح�طان الضفة الغرب�ة وقطاع غزة. المعرض 
العرض  مكان  في  موجود   ٢٠٠٣ آ�ار  في  بدأ  الذي 

"شادهال" وس�ستمر لمدة شهر�ن. 

معلـومـات تـتـعـلـق     بحـملـة وقـف الجـدار
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