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  فلسطين-بولتن خبری انجمن ھمبستگی فرانسه

  ٢٠١۵، مارس ١شماره  –ويژه غزه 

  

ند که پس از کشتار مردم نوار غزه به دست ارتش اسرائيل، گويھمگان، از جمله دولت ھای سراسر جھان ھمصدا می 
ھای ژنو و  پس از بسيج فوق العاده مردم فرانسه و جھان، نبايد چيزی مثل گذشته باشد. امضاکنندگان قدرتمند کنوانسيون

نيز، قطع نامه دسامبر گذشته، مسئوليت قدرت اشغالگر را رسما تاييد کرده اند. در گذشته  ١٧نيز رای مثبت فرانسه در 
عبور دائمی و به منظورلزوم اتخاذ تصميمات ضروری «بر  -٢٠٠٩ژانويه  - شورای امنيت سازمان ملل متحد،  ١٨۶٠

  ».می کردھای غزه تاکيد  منظم افراد و نيز کاO از گذرگاه

آنان غيرممکن  برند. و اين وضع زندگی را بر اما، با وجود اين، مردم غزه ھمچنان در محاصره و تحريم به سر می
مد مردم از جمله برای معالجه يا گذراندن امتحان در خارج و آو  ساخته و اقتصاد غزه را به نابودی می کشاند. از رفت

ھای بزرگ برای بازسازی غزه، با  ھای  دھن پرکن قدرت ھای شان جلوگيری می کنند. با اين ھمه وعده ديدار خانواده
کند، مواجه  ل که اسرائيل اشغالگر اعمال میتحمقابله با اقدامات و شرايط غيرقابل فقدان آشکار اراده سياسی  جھت م

فوريه  ٢٠در  اھا در غزه با موانع غيرقابل عبور روبروست. م ی ميان فلسطينی که اجرای مصالحه درحالی شود. می
  ن انگشت گذاشته ايم.آجاری، در اط_عيه ای بر 

بخشيدن به  المقدس، بدون پايان ت. چه در غزه  و چه در کرانه باختری  و  بيتنوار غزه بخش Oينفکی از فلسطين اس
  اشغال و تحقق حقوق ملی خلق فلسيطن، ھيچ راه حل ديگری وجود ندارد.

ھای اخير، از تعداد افرادی که می توانند به آن نقطه مسافرت کنند،  البته، غزه شرايط ويژه نيز دارد، چرا که در سال
المقدس کارزار  باختری و بيت اند که در کرانه ھای گوناگون توانسته است. مبارزان بسياری، در فرصتکاسته شده 

ھای نوار غزه شده اند، بسيار  راه اندازند، اما تعداد کسانی که موفق به ايجاد پيوندھای ماندگار با اھالی و سازمان به
  کمتر است.

  کند: میھيئت حاکمه اسرائيل دو ھدف را در غزه دنبال 

ارد. وظيفه ماست که ت_ش کنيم تا پيکار برای بيافزايد و غزه را به فراموشی بسپھا  بر دامنه تفرقه در ميان فلسطينی
حقوق فلسطينيان غزه ھمچنان از درجه اول اھميت برخوردار باشد. برماست اوضاع وحشتناکی را که اھالی غزه تحمل 

خفقان ننگين را نشان داده و بر کارزار جھت توقف  تعاون آننگی، آموزشی و می کنند، بازتاب داده و قدرت زندگی فرھ
  ھايمان، ان ھا را وادار به واکنش کنيم. اين جمعيت بيافزائيم. وظيفه ماست که با اعمال فشار بر دولت
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  ھدف از انتشار اين بولتن خبری، عمل به اين وظيفه است.

  »فلسطين-ھمبستگی فرانسهن مانج«

  

  

  

  غيرقابل تحملاوضاع 

ھائی که تجاوز اين کشور در تابستان گذشته در نوار غزه ببار آورد، ھيچ چيز در  پس از کشتارھای اسرائيل و ويرانی
  اين ناحيه حل نشده است. مردم غزه در زير باران و سرما، زمستان سختی را می گذرانند.

اند. شش ماه پس از اين تھاجم، بخش بزرگی از اھالی  دادهشان را ازدست  ار نفر از مردم غزه خانه ھایبيش از صدھز
ھای خانه شان  ھای موقتی و چادرھای برپاشده درکنار ويرانه يا سرپناه» بخش پناھندگان سازمان ملل«ھنوز در مدارس 

در اثر ھائی که ھمه چيزشان را از دست داده اند،  فرساست و خانواده نھايت طاقت زندگی می کنند. شرايط زندگی بی
آسا و ھوای سرد ھمراه بود، رنج فراوان کشيدند: چھار  ھای سيل توفان موسوم به ھُدا در اوايل ژانويه که با باران

  کودک نوزاد در اثر سرما جان خود را ازدست دادند.

ياز وافر شود. مردم با قحطی شديد گاز آشپزخانه رويرويند. در زمان ن ق قطع میساعت، بر ١٨تا  ١٢در ھر روز، بين 
به سوخت،  درمدت  ده روز، فقط چھل تن گاز به غزه حمل شد، در حالی که به بيش از سيصد تن نياز بود. سيصدھزار 

درصد از افرادی که به آب شير  ٩۵نفر از مردم غزه به آب آشاميدنی و خدمات تصفيه آب دسترسی ندارند. تازه، برای 
  نيست. استفاده ل قاببه خاطر آلودگی دسترسی دارند، اين آب 

ن به رقم آموجب افزايش بيکاری شده و ميزان  ھای گسترده که تحريم و محاصره را نيز بايد بر آن افزود، ويرانی
درصد  ٧۵از اين ھم باOتر است. کارخانه ھا نابود،  ،درصد  رسيده که در ميان جوانان کمتر از سی سال٧۵ور آ سرسام

  ھای زراعتی ويران شده اند. ز زمينھکتار ا ھزار١٧و  ھا تلف شده دام

  شکست بازسازی

ميليلون دOر داده شده بود.  ۴۵٠و  اردميلي ۵لبان کمک مالی به بازسازی غزه در قاھره، قول پرداخت در کنفرانس داوط
و توافق اسرائيل قرارشده بود  ملل برای روند صلح در خاورميانه بر طبق پيشنھاد رابرت سری، ھماھنگ کننده سازمان

که موسسات وابسته به سازمان ملل متحد، بر استفاده از مواد ساختمانی که وارد غزه می شوند، نظارت کنند تا مطمئن 
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غالگر اسرائيلی آن را نيز به مقامات اششوند که اين کمک ھا به منظور مقاصد نظامی صرف نمی شوند و گزارش 
اختمانی ، ھمدستی غيرقابل قبول سازمان ملل با نيروی اشغالگر ند شدن ورود مواد سنيتی سبب کُ اين استدOOت ام بدھند.

  ھای مواد ساختمانی اسرائيل می شود. و تجارت پرسود برای شرکت

اين روش روند بازسازی «فلسطينی يادآوری می کند که  )اِن جی او ھایموسسات غيردولتی (، مدير شبکه امجد سحاوه
توان به ضرر نيازھا و حقوق فلسطينی  ت شديدی  کند می کند. او استدOل می کند که امنيت اسرائيل را نمیرا به صور

  »الملل متناقض است. ھا  تضمين کرد. سرانجام، اين وضع تحريم و محاصره را توجيه می کند در حالی که با حقوق بين

ھای قدرت اشغالگر را به اسرائيل  ورده و مسئوليتدست آلغو کامل محاصره  را به «که او از سازمان ملل می خو.اھد 
  »يادآوری کند.

   بحران مالی بخش پناھندگان سازمان ملل متحد

بخش  نادر کشورھائی به وعده خود عمل کردند. رابرت ترنر، مدير جاه کشوری که قول کمک داده بودند،از ميان پن
ميليون دOر دريافت کرده است، و در نتيجه اخيرا  ١٣۵انس فقط که اين آژ ، تاييد کردUNWRA پناھندگان سازمان ملل

شان يا اجاره  ھزار خانواده برای تعمير خانه ھای ۶٠ن زمان، آمجبور شده برنامه کمک به اھالی را معلق کند. در 
 ٩١ت مسکن،  از بخش پناھندگان سازمان ملل کمک دريافت می کردند. آژانس با تقاضای اضطراری کمک مالی توانس

اين اژانس در مورد بی ثباتی اين  ناحيه در محاصره که از فقر و  آوری کند.ميليون دOر برای سه ماھه اول کمک جمع 
  سيب ديده ھشدار داد.آبيکاری سخت 

  اسرائيل در کار کميسيون بررسی سازمان ملل اخ=ل می کند

شتاب زده با مری مک گووان  يليام شاباس راکانادائی ممجبور شد پروفسوردر اثر حم_ت اسرائيل، سازمان ملل 
  پيشين نيويورک  جايگزين کند. ويليام شاباس در اثر حمله ھای ناروای اسرائيل ترجيح داد استعفا دھد. دادستان ديويس،

المللی  است که  برای فلسطينيان، ارائه اين گزارش فقط مرحله ای برای محاکمه رھبران اسرائيل در ديوان جنائی بين
  ر مورد بررسی جنايت در غزه به تازگی کشوده شده است.د

   سه ويدئو از غزه

  

  

  از تلی سنگ، سالن رقص بسازيم

برای ايجاد يک سالن رقص برای کودکان در شمال شرقی غزه به ما کمک مالی کنيد. آينده کودکان برای ما و جھان «
  ».اھميت دارد. با کمک مالی، سنگی بر روی سنگ اميد بگذاريد
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العاده نشان می ھد، بر روی نواری ضبط شده است  داستان گروھی از جوانان که در شرايط زيستی ويران، شادابی فوق
که از طريق انجمن ماف می توانيد تھيه کنيد. اين جوانان پرت_ش درصدد ايجاد مرکز ھنر رقص در شمال غزه نيز 

  ھستند.

  ات دھيدغزه را نج

ھای مختلف به چند زبان  دانشجويان دانشگاه غزه در يک کنفرانس مطبوعاتی با شرکت رسانه – ٢٠١۵فوريه  ٨غزه،
ھا در اين پيام خواستار پايان دادن به محاصره نوار  (فرانسه/، انگليسی، عربی و ترکی) پيامی به جھانيان فرستادند. آن

شدند تا اھالی غزه بتوانند بدون مداخله اسرائيل  خواستار گشايش گذرگاه دريائی امن و بندرغزهغزه شدند. انان ھمچنين 
  و مصر، با خارج ارتباط پيدا کنند.

  ھای غزه نقاشی ھای بانکسکی بر روی ويرانه

  

پر   بود ويدئوئی ارمغان او از اين ديدار،بانکسکی، گرافيست مشھور و از جمله در آمريکا، توانست به غزه سفر کند. 
استم برای چرا؟ ابتدا می خو«يک ديوار. از او دليل اين انتخاب را پرسيدند، پاسخ داد:  گربه ای بر روی بقايای معنا:

ن ھا را در صفحه فيس بوک خودم بياورم، اما ديدم مردم به عکس ھای بچه گربه آتصوير  بازتاب ويرانی ھای غزه،
  »بيشتر توجه می کنند!!!
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  زير ذره بين

  مدتمحاصره غزه، سياست استعماری دراز 

محاصره اقتصادی غزه را به اجرا درآورد. در اين انتخابات  و پس از انتخابات فلسطين، ٢٠٠۶ال دولت اسرائيل در س
دموکراتيک و شفاف،  حماس پيروز شد. ھدف اين سياست جداکردن غزه از بقيه فلسطين است تا از اجرای ھر  طرح 

المقدس شرقی). دولت اسرائيل اين سياست را از  ملی فلسطينی جلوگيری کند (ھم چون ادامه مستعمره سازی در بيت
به کاربست و پس از انتفاضه دوم بدان شتاب داد. کليه مرزھای غزه تحت کنترل اسرائيل و مصر (در  ١٩٩٠وايل دھه ا

  جنوب) است.

استمرار سرزمينی با کرانه باختری با نقض آشکار قراردادھای اسلو ھرگز عملی نشد و بندر غزه ھرگز ساخته نشد. 
د نوار غزه . تردد و مبادله کاOھای بازرگانی غيرممکن شده و اقتصابه کلی ويران گشت ٢٠٠٢فرودگاه غزه در سال 

  د.افتا رمق  ازو شده مت_شی 

  

  

  

  

  

  

  

ن را به ويرانه ای بدل ساخت. صنعت آدر اين دوره، سه تجاوز نظامی بااھميت عليه غزه صورت گرفت و اين سرزمين 
زيرا حم_ت اسرائيل عليه ماھيگيران و کشاورزان، مانع ن است ماھيگيری و کشاورزی عم_ غيرممک به کلی نابود شد،

العاده نگران کننده است، به ويژه در زمستان  از رفتن آنان بر سر کارشان می شود. اوضاع بھداشتی و امدادی فوق
. ميرند ، صدھا خانوار بدون سرپناه ھستند. کودکان در اثر سرما می٢٠١۴سرد. از زمان تھاجم اسرائيل در تابستان 

دارو کمياب است و آب قابل مصرف نيست. ويرانی مدرسه ھا و تجھيزات، اموزش را به شدت فلج کرده و رفت و آمد 
  توانند در دانشگاه ھای خارج از غزه حضور يابند. غيرممکن شده است و دانشجويان نمی
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  نقشه محاصره غزه

المللی و تعداد بسيار محدودی از بيماران؛ دايره سبز:تنھا گذرگاھی که کمک  بيندايره زرد: گذرگاه بسيار محدود برای ديپلمات ھا، نھادھای 
محل فرودگاه، بندر و گذرگاه ھائی که پيرو قرارداھای اسلو می بايست باز شود، در نقشه آمده است. البته فرودگاه  رد می شود. هھای بشردوستان

را ساخته شد و سپس با بمباران ھا کام_ ويران شد. ناحيه آبی رنگ، ناحيه دريائی آزاد است که سه مايل عرض دارد و ارتش اسرائيل اغلب ان 
  بقيه دريا برای غزوی ھا ممنوع است. مايل کاھش می دھد. ٢به 

  

ن ھا نيز ناکافی و شرايط تحميلی از آبود، خبری نيست. گرچه ميزان  اش را داده وعده »جھانی جامعه «از بازسازی که 
ھای بازرسی، گذرگاه ھا را غيرقابل عبور کرده است. و مواد  نظر سياسی غيرقابل قبول بود. سختگيری ھا در پاسگاه

  کنند. Oزم برای بازسازی اجازه ورود دريافت نمیساختمانی 

ھای بشردوستانه پاسخ مناسب داد. آن چه  ورده، با کمکآدانه بوجود فاجعه ای که اشغالگری اسرائيل عامتوان به  نمی
 غو فوریبه حقوق ملی و انسانی و لاحترام  و از ھمين رو، اھميت دارد، سياست است و فلسطينيان بر آن اذعان دارند

  المللی، خواستارند. نوعی تنبيه ھمگانی است و در تضاد کامل با حقوق بينکه محاصره را 
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  گواھی

  »جنگ بعدی کی در ميگيره؟«پس از ويرانی غزه، پسر من از من می پرسد: 

اند، يک جنگ ديگر  ھا عادت کرده ھا به اين ويرانی که غزویبس ھا مشھود است. احساس می کنم  در ھمه جا ويرانی
کوشيم به لحظات  ھمه چيزمان. ما می ايم و ھمچنين با از دست دادن نيز چيزی را تغيير ندھد. ما با جنگ خو گرفته

قلب واقعی فشار درد و رنج،  به رغمبچسبيم. باوجود اين، گاھی حتی  ،زندگی می تواند به ما بدھدگاھی کوتاه خوشی که 
  غزه ھمچنان می تپد. (...)

سال دارد و در ھمين او يازده   »پدر، جنگ بعدی کی در می گيره؟«صطفی از من پرسيد: چند روز پيش، پسرم م
  شاھد سه جنگ بوده است، و حاO از جنگ چھارم می پرسد. زندگی کوتاھش،

  منتشر شده است. )٢٠١۴دسامبر  ١٧( متن کامل شھادت عاطف ابوسيف در روزنامه گاردين

  

  

  افتد، ھيچ در غزه، ھيچ اتفاقی نمی

  ٢٠١۵ژانويه  ٩غزه، ُحسام المدھون، 

  با مديريت ماريان بلوم» شھادت نامه غزه«از صفحه فيس بوک 

کنم ھرچه بگوئيم، بی فايده است. اين وضع ما را مايوس  ، چه بگويم؟ وضع به جائی رسيده که حس مییجوناتان گرام
خورد، ھيچ چيز متوقف  کدام! ھيچ چيز تکان نمی و نه بد، ھيچ فاق خوب،نه ات افتد ھيچ. می کند. ھيچ اتفاقی نمی

 »ھيچ«ی که می افتد، ھيچ است. اين شود، ھيچ چيز. تنھا اتفاق ھيچ چيز بدتر نمی شود، شود، ھيچ چيز بھتر نمی نمی
از اتش ُکشنده است. کمبود برق، نکتهء جزئی است. خبری از بازسازی نيست، اين يک نکته جزئی است. کودکانی که 

ھزار نفر  بازمانده ساختمان ھای مدرسه ھاست، اين يک نکته  ميرند، نکته جزئی است.  سر پناِه بيش از ده شمع می
جزئی است. شورای امنيت سازمان ملل پيشنھاد فلسطينی ھا را برای ايجاد دولت رد می کند، اين يک نکته جزئی است. 

حکم اعدام به خاطر دزدی، يک نکته جزئی است. حماس از تحويل  کته جزئی ديگر.نصدھا ھزار نفر بيکارند، يک 
رمندان بخش دولتی قدرت به حکومت وحدت ملی خودداری می کند، يک نکتهء جزئی. الفتح از پرداخت حقوق کا

 ، به دکتر و بيمارستان نمی رسند،رانی که در اثر نداشتن اجازه عبوراين يک نکته جزئی است. بيما خودداری می کند،
يک نکته جزئی است. دانشجويانی که به خاطر بسته بودن گذرگاه َرفَح فرصت ادامه تحصيل را از دست می دھند، 

شوند، يک نکتهء جزئی  نکتهء جزئی است. جوانانی که در جستجوی زندگی بھتر در خارج از غزه در دريا غرق می
  .است
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ماند، چون جائی ندارد که برود، يک نکته جزئی است. خانه  که در ھفته تعسطي_ت مدرسه در خانه می دختر من، سلما
  ريزند، يک نکته جزئی ديگر. ھائی که در اثر توفان فرومی

  افتد، ھيچ! چ اتفاقی نمیھي

  شد.ما را می کُ  »ھيچ«اين 

دست کم امنيت  زندان، غذا تامين است. در زندان، گفت، در يک آشنائی می که طوری غزه حتی زندان نيست. ھمان
  م_قات با خانواده ھا ميسر است.  ر زندان برق وجود دارد. در زندان،تامين است. د

  افتد. ھمه در انتظار جنگ بعدی ھستند. میدر غزه، ما در جنگ زندگی می کنيم و بين دو جنگ، ھيچ اتفاقی ن

نبايد ھيچ انتظاری داشت، ولی مگر می شود بدون چشم انداز زندگی  ھيچ،يدترين چيز چيست؟ در » ھيچ«ر ميدانی د
دھی.  ھدف  احساس زنده بودن را از دست میاند. زندگی بدون اميد، حتی  کرد؟ ما را در لحظه انتظار مرگ قرار داده

امروز در غزه،  اند، حتی شکايت کردن و درد خود را بازگو کردن را. چيست؟  حتی توانائی شورش را از دست داده
ساعت. چه موضوع  ۵ساعت . نه کمتر از  ٨ساعت؟ نه  ۶درصد مردم از داشتن، يا نداشتن برق حرف می زنند،  ٩٠

  گفتگوئی؟!

  »افتد ھيچ، عزيز من، ھيچ اتفاقی نمی

  

اسقف از کشورھای ديگر، از  ١١اسقف شھر اِوری (جنوب پاريس) پس از ديدار از غزه به ھمراه 
  غزه می گويد:

  »آن چه را که در غزه ديديم، ھيچ چيزی نمی تواند توجيه کند«

  :مراجعه کنيدزير  نشانی بهشھادت اسقف ھا کامل متن ی  برای مطالعه

 -ne-rien-Gaza-a-vu-a-on-qu-Ce-Dubost-Michel-croix.com/Religion/Actualite/Mgr-http://m.la
1266724-13-01-2015-justifier-le-peut  

  

  فلسطينيان غزه با  ھمبستگی

  ناوگانی برای آزادی

ست. ھدف آن شکستن محاصره غيرانسانی نوار غزه و ا زدوده نشدهذھن ھا  ازھنوز خاطره ناوگان آزادی برای غزه 
  لغو فوری آن بود.

ن، آکه ارتش اسرائيل با يورش به » ماوی مرمره«از جمله بود  کشتی  ٨مرکب از  ٢٠٠٢در سال  ١ناوگان شماره 
  ن ھا درود می فرستيم.آامدادگر را به قتل رساند. به خاطره  ٩اموال آن را مصادره کرده و 

ه، آتن د که با ھمدستی دولت وقت يونان و اسرائيل در بندر پيررسي ٢ناوگان شماره  به ت، نوب٢٠١١سپس در سال 
زير فشار اسلحه به بندر اشدوت پايان  انتقالالمللی و  ماجرای الکرامه با توقيف در آب ھای بين ،توقيف شد. ھمان زمان

  يافت.
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ماجرا به پايان  به سرنوشت مشابه دچار شد. اما، ٢٠١٢استل، کشتی بادبانی سوئدی، سومين ناوگان بود که در سال 
کل گرفت که قرار بود برای حمل کاO به غزه ش» کشتی نوح برای غزه«طرح  ٢٠١۴و  ٢٠١٣نرسيده است. در سال 

  برداری قرار گيرد.  مورد بھره

  اما، در تابستان گذشته، بمباران ھای مرگ بار اسرائيل اين کشتی را نيز  در بندر غزه نابود کرد.

  برخی گمان کردند که اين طرح ھا با شکست روبرو شده اند.

ھا موجبش شدند، مسئله لغو محاصره غزه  ارتباط سياسی که اين ناوگاناما، واقعيت چيز ديگری است. بسيج گسترده و 
  .لغو محاصره غزه از اولويت ھای مسئله فلسطين استکه  هو نشان داده را به طور جدی مطرح کرد

  ، طرح جديدی در تدارک است.٢٠١۵در سال 

  ظاھر می شود.. ھمبستگی دريائی ادامه دارد و به شکل ھای گوناگون شود نه! اميد غرق نمی

برای مثال، در تابستان گذشته، ملوانان و شھروندان بندر اوکلند در کاليفرنيا به صورت چشمگيری ھمبستگی خود را با 
  فلسطينی  ھا نشان دادند. آن ھا به مدت چند روز از لنگرانداختن يک ناو اسرائيل در بندر  جلوگيری کردند.

  

  

ھزار اورو برای کمک به فلسطين جمع  ١۴٠فلسطين -هياری به فلسطين: انجمن ھمبستگی فرانس
  اوری کرد.

حدود  ٢٠١٣-١۴در يک بانک گشوده شده است. در سال  »ياری به فلسطين«برای اين منظور حسابی تحت عنوان 
ھزار اورو جمع اوری شد و به ھمکاران مان در زمينه ھای بھداشت  (امداد پزشکی فلسطين، کميته  امدادگران  ١۴٠
شت، مرکز پزشکی غزه) و نيز کشاورزی و کمک ھای اضطراری، امداد کودکان (انجمن فرھنگ و انديشه آزاد) بھدا

  ارسال شد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ترجمه : بھروز عارفی

  


