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 ّليپه ِدر ُفن ِگرد: نويسنده
 بھشتی حميد :از برگردان

  ٢٠١۶ جوالی ١۶
 

  زنان :ّغزه واقعی قھرمانان

  
Gerd von der Lippe هپرد فن در ليِگ  

 .پذيرند آسيب بسيار محاصره و جنگ ندورا در کودکان و زنان

 .اند ساخته محصور دريا و ھوا از را ّغزه نوار مصر و اسرائيل ٢٠٠٧ سال از

 زنان اما .کنند می لوکنتر آيند می آنجا از و انجامند می ّغزه نوار به که را باری و انسانی تردد و راھھا ۀھم آنھا

 کنند؟ زندگی سھمناک چنين شرايطی زير و کوچک زمين قطعه اين در شوند می موفق چگونه

   انسانی امور ھماھنگی دفتر اطالعات طبق  .است بوده زن ّغزه ھای خانواده سرپرست %٨ از بيش ٢٠١٥ سال در

(OCHA) نوباوه ھزار ٢٤ به قريب  .دادند دست از را شوھرانشان زن ھشتصد ٢٠١٤ در اسرائيل ترور دنباله ب فقط 

 مجبور بوده، مستقر بيرون در نيز ھنوز نظامی حمالت طی منازلشان تخريب يا رفتن بين از خاطر به زن ھزار ٢٣ و

 اقامت ضروری ھای مکان يا ھا کمپ در يا و کرده نشينی اجاره يا بمانند ديگران منازل در موقت طوره ب اند گشته

 مسائل رشته يک موجب موقتی ازلمن اين .اند کرده النه خود قديمی ھای خانه ھای مخروبه در نيز برخی  .گزينند

  .است امنيتی
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 قطع از ساعت ١٤ تا ١٢ بين مردم ۀھم و دارند کشی لوله آب ساعت ٨-٦ خانوارھا  %٧٠ از بيش ر،آما آخرين مطابق

ِافت اين .اند گشته منفجر اسرائيل ھای بمب توسط برق کارخانجات زيرا .برند می رنج روزانه برق  زنان اکثر خدماتی، ُ

 داشته زمانمی بايد  نيز خويش شخصی يازھاین برای ضمن در و کنند می کار منزل از خارج در که را ینوباوگان و

 به مجبور زنان که است فلسطين ۀجامع ھای خانواده در سنتی کار تقسيم به مربوط مشکل اين  .است نموده سخت باشد،

 .نمايند صرف کار اين برای بايد را بيشتری زمان آنھا اکنون که حالی در ،ند ااصلی بار تقبل

 در ماھيگيری صنعت .است وابسته مديترانه دريای به بسيار و بوده خاورميانه شورھایک ساير مانند ّغزه در آشپزی

 آماده در نوباوگان و زنان .دارد را یئغذا اصلی مواد از يکی نقش ماھی مردم از مھمی بخش برای .است مھم ّغزه

 ۀپر و زيره سرخ، فلفل ر،سي گشنيز، با ماھی کباب آنھا غذاھای ترين عادی از يکی .ماھراند بسيار ماھی ساختن

 از بيش ماھيگيران به ٢٠١٤ از اسرائيل بحری نيروی زيرا .دارد تعلق گذشته به نھاآ اکثر برای ديگر اين اما .ليموست

 اسير را تن ٤٢٢ و کشته را ماھيگيران از تن ٩ اسرائيل بحری نيروی گذشته ھای سال در .است کرده حمله بار  ٣٠٠

 ماھيگيرن به اما .باشد ساحل تا کيلومتر ٢٠ ماھی صيد برای  بحریمرز بود قرار اسلو دادقرار طبق بر .است کرده

 ارتزاق برای کافی نا و کوچک ھا ماھی آنجا در و شود می داده ماھی صيد ۀاجاز کيلومتری ٣ ۀفاصل تا فقط فلسطينی

  .ھستند خانوارھا

 

 است بمباران تحت و محاصره در که ّغزه مورد در اين اما .برد می باال را شدن شاغل شانس آموزش شود می گفته

 آموزشی نظام بودجه، کمبود ھا سال اثر بر روند، می دانشگاه و مدرسه به جنسيت دو ھر که حالی در .کند نمی صدق

 گروه ظھرھا از بعد و گروه يک ھا صبح که کنند می کار دوشيفته مدارس %٩٥ به قريب .است گشته تضعيف ّغزه

 يک (UNRWA) خاورميانه در یفلسطين پناھندگان برایمتحد  ملل مددکار تشکيالت .روند می مدارس به ديگر

 مجامع دانشجويان، آموزشی، پرسنل توجه جلب مزبور اقدام ھدف .است نموده ايجاد ّغزه در را تبليغاتی فعاليت

 .است آموزشی سالم محيط تقويت به مجامع ساير و پناھندگی
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 زنان %٧٦ ملل سازمان به مربوط فلسطينی زنان دفتر اطالعات بر بنا .کنند می کار بخش دو در شاغل زنان اکثر

 .باالست زنان بيکاری درصد .اند مشغول مزارع در  %١٧,٥ فقط و کنند می کار خدمات بخش در ّغزه در فلسطينی

 .مردان %٣٧,٤ مقابل در مزدوج زنان %٦٣,٦ و مجرد زنان %٧٤ بيکاراند، ساله ٢٩-١٥ ميان زنان  %٨٢,٦

 فرزندان از بايد و اند شاغل کاريابی ادارات در يا محلی سياست در بوده، تنھا بيش و کم ديده آموزش مادران از بسياری

 .کند می دستگير اسرائيل دائم را شوھرانشان که حالی در آورند، عمله ب مواظبت نيز خويش

 در که است »گل ٦« نامه ب اقدامات اين از يکی .نمايند ايجاد معاشی ّممر خويش بر متکی کوشند می زنان از برخی

 آغاز سنتی قالبدوزی به کنند کار ديگران برای ارزان قيمت به که اين جایه ب زنان از گروھی .آمد وجوده ب  ٢٠١٤

 دريافت نيز را بھايش و فرستاده قطر به را آن از بخشی .فرستند می خارج به ّغزه از را کارشان محصول نموده،

 ديگريست روش ھم اين .نمود جلوگيری آن از اسرائيل نمايند ارسال ديگر کشورھای به خواستند که ھنگامی اما  .نمودند

  .برد می کار به فلسطينيان ميان در فقر فزونی برای اسرائيل که

 

 ھستند ّغزه نامرئی و حقيقی قھرمانان زنان،

 از تیفمينيس سخنور و نويسنده نگار، روزنامه دانشگاه، استاد ورزشی، شناس جامعه )١٩٤٢  زاده( ّليپه ِدر ُفن ِگرد

 عضو وی .بوداروی ن ملی تيم در سبک ورزشۀ جايزۀ برند و دونده ١٩٦٠ ۀدھ ھای سال در او .است اروین اھالی

 ّغزه به کشتیاروی ئی ن انجمن رياست معاون ،»اروپا اتحاديه به نه« اروی ئین کمپين و ATTAC ۀمدير تأھي

(STGN)  آزادی المللی بين ائتالف وسطت و باشد می ّغزه به زنان قايق ۀپروژ به متعلق که Flotilla (FFC) راه به 

  .نمايد ھمراھی را ّغزه به کشتی ِسفر دوباره ٢٠١٦ مبرسپت در او است قرار .ھست نيز افتاد،
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