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  2016ايلول  11-7دعوة للمشاركة في المخيم الصيفي ضد االحتالل العسكري لجزيرة سردينيا من 
 

Bosco di Selene, Lanusei – Sardegna 

 

ان جزيرة سردينيا اكثر والية تتواجد فيها قواعد عسكرية في اوروبا, حيث المعسكرات و المواقع المرتبطة 

ة  و االقتصادية الحربية تحتل مساحات شاسعة من الجزيرة, و التي تستخدم للمناورات و بالخدمات العسكري

منذو عدة عقود. الصناعات الحربية  

ان هذا التواجد و النشاط العسكري له اثر سلبي كبير على حياة الناس و حقهم في االرض و على الصحة العامة 

 و تلوث البيئة.

الف هكتار, و اذا اخذنا بعين االعتبار مساحة المياه  35ملحقة بها تحتل اثر من القواعد العسكرية و المواقع ال 

 حيث  االقليمية التي يتم استغاللها تصبح المساحة المستخدمة من العسكر اكبر من مساحة الجزيرة االجمالية,

يستخدم لتجريب االسلحة  ميدانعدة ميادين للمناورات العسكرية,) كابو فراسكا, كابو تيوالدا(,  في الجزيرةيوجد 

 الجديدة, ) سالتو دي قويرة(, مطار عسكري, مصنع قنابل...الخ.

هناك حركة نضالية لشعب الجزيرة ضد االحتالل العسكري منذو فترة طويلة, تتخلله فترات صعود و انتصارات 

.فيا الحراك و فترات يخفت    

مظاهرة حاشدة توجت باقتحام قاعدة كابو فراسكا بعد  2014مرحلة جديدة من الحراك الشعبي بدات في العام 

.الواقعة  في الوسط الغربي من الجزيرة  

ض عنها خان هذا الحدث اعطى دفعة جديدة للحراك ضد التواجد العسكري حيث نشأت لجان و مؤتمرات تم

مناورات  نشاطات مباشرة ضد العسكر توجت بتعطيل المناورات العسكرية التي حملت اسم ) تريدينت جنكتور(

. 2015جنوب غرب الجزير, في شهر نوفيمبر مهمة لحلف شمال االطلسي في منطقة تيوالدا في   

كل هذه االحداث وضعتنا امام استحقاق مدى ضرورة تنظيم  وتفعيل و تقوية الحراك الشعبي و تجذيره في 

 مختاف مناطق الجزيرة بوتيرة عالية.

االحتالل العسكري وامكانية لهذا الغرض قمنا بتنظيم عدة لقائات و ندوات تهدف الى تعميق المعرفة بحقيقة 

التخلص منه و وضع البرامج المستقبلية بالتوافق و بمشاركة الجميع. كذلك, سمحت لنا هذه اللقات بالتفاعل معا و 

 تبادل الخبرات و التجارب.

دمة لتفاعل و تبادل وجهات النظر و تنظيم موجات من الحراك ضد القواعد ان المخيم سيكون فرصة اخرى متق

 العسكرية في سردينيا  بدئا من الخريف القادم.

عناوين و مواضيع ستناقش خالل ورشات العمل في المخيم: 6هناك   

ضحض وجهة النظر العسكرية من خالل لقائات في المدارس االبتدائية و االعدادية و الثانوية. -1  

تأثير االحتالل العسكري على الحياة االجتماعية, االقتصاد, العمل, الصحة و البيئة. -2  

تاريخ الحراك الجماهيري ضد االحتالل العسكري في سردينيا ارتباطا في الوضع الدولي. -3  

الجهاز العسكري. و بين الجامعات في سردينيا العلمي عالقة التعاون -4  

وفاس.مصنع القنابل في دوموس ن -5  

ضد االحتالل العسكري.االتصال و التواصل مع الخارج و فن الدعاية لخلق صورة عن الحراك  -6  

 

اخرى لتعارف و تبادل و جهات النظر بجانب برامج الرحالت, عرض  هيخيم فقرات ترفيهمسوف تنظم في ال

ل المشاركين في المخيم على قاعدة افالم, حفالت موسيقية, كما  سيتم تقاسم المسؤلية في التنظيم و االدارة من قب

      عامل مهم في بناء عملية نضالية مشتركة.كاالحترام المتبادل و العمل الجماعي 

 

  
 


