
 

في غززةة االررااهھھھنن   	االمجلسس االعالمي لكتبب االيیافعيینن حوولل االووضع بيیانن 	  

 

تأسسس االمجلسس االعالمي لكتبب االيیافعيینن (إإيیبي)  بعدد اانتهھاء االحرربب االعالميیة االثانيیة بووقتت قصيیرر. كانتت 
اانن ووتؤؤمنن . لتفاهھھھمم وواالسالمم بيینن االشعووببشكلل جسررااً ليیبب اأأنن االكت ؤؤمننت ”ال لبماننليی“مؤؤسسة إإيیبي 

تجارربب وومشاعرر  ننيیررخلآل  ممووحددك مملست ممجيیدد: أأنت اررئئق لمهھ أأيييیععلموواا ما أأنن يیفالل ططااألعلى 
ووحيیاتهھمم عنهھ شيیئاً. ااألططفالل في غززةة محاصرروونن  ووننال تعررف خررآآهھھھناكك عالمم   	تماماً. مملكثووااحتيیاجاتت م

.ووااالضططهھاددرر حوولل االكررااهھھھيیة ووتدد  

تقع غززةة.  قططاعع فيمكتبتيینن  لألططفالل   2008امم عمنذذ ددعمم االمجلسس االعالمي لكتبب االيیافعيینن (إإيیبي) 
٬، إإسرراائيیللوو االضفة االغرربيیة معلى االحددوودد عانوونن حنن في االمنططقة االشماليیة لبيیتت يینن االمكتبتهھھھاتيیإإحددىى 

تمم تموويیلل ططقة االعبوورر االمصرريیة. نبلددةة ررفح االقرريیبة منن مجنووبب  ٬،االمكتبة االثانيیة تقع في االجنووببوو
. اكاترريینن باتررسوونن ووعائلتهھ كاتبة ااألططفالل ااألمرريیكيیة االعظظيیمةمنن مؤؤسسة بددعمم هھھھاتيینن االمكتبتيینن 

بب يیتددررتمم إإلى غززةة عددةة شهھوورر.  هھالل خبررااء إإيیبي في االمنططقة ووااستغررقق ووصوولااختيیررتت االكتبب منن قب
سكانن غززةة ممنووعيینن منن  ووكووننووصوولل االمددرربيینن إإلى غززةة لعددمم اامكانيیة أأمناء االمكتباتت عنن بعدد 

.اععططقاالددررةة مغا  

منن مستخددمي  ااغززوو غززةة على االررغمم منن أأنن عددددإإعاددةة فتحهھما بعدد تمم ررااً تمم اافتتاحح االمكتبتيینن وويیووأأخ
.أأثناء االغززوو قدد ااستشهھددووااكانوواا االمكتبتيینن االيیافعيینن   

 2013في عامم  ووأأخيیرراا .تهھماززيیاررمنن لمم يیتمكنن ااحدداا منن إإيیبي االمكتبتيینن كانتت مشجعة علماً أأنن  رريیررتقا
لى االحددوودد ززةة منن خاللل معبرر ررفح عغاالددخوولل إإلى بعدد االرربيیع االعرربي ااستططاعع ووفدد صغيیرر منن إإيیبي 

ووررئيیسة  ةاالتنفيیذذيی ةةاالمصرريیة. ااستططاعع االووفدد االذذيي تضمنن ررئيیسس إإيیبي ووررئيیسس مؤؤسسة إإيیبي وواالمدديیرر
فاقتت  وولنررىى عملل االمكتبتيینن بأعيیووننا٬، ما ررأأيیناهه منن إإنجازز هھذذهه االززيیاررةة االمتميیززةةبفررعع فلسططيینن االقيیامم 

كلل تووقعاتنا.  

ررتت قططرر فّ قدد وو. ووفي ذذلكك االووقتت ااألنفاقق تعمللكانتت  ووجددنا االووضع في غززةة اافضلل منن االتووقعاتت.
اادد وواالمباني االتي تهھددمتت أأتناء االغززوو ااإلسرراائيیلي. كانتت االررفووفف مليیئة بالمااعمارر موواادد االبناء إلعاددةة 

تخيیلنا.االغذذاائيیة. ووبددتت ااألووضاعع منظظمة وواالفقرر أأقلل مما   

فالل االذذيینن عنن االسالمم وواالنظظامم بددأأ يیتالشى عنددما بددأأنا نتحددثث مع ااألهھھھالي ووااألططهھھھذذاا ااالنططباعع اانما 
لمساعددةة أأهھھھلهھمم في  في االحقوولل بعدد االمددررسةيیعملوونن األططفالل ااألكبرر سناً ف يیستخددموونن مكتبة ررفح.

ووللووصوولل إإليیهھا يیمشي ااألططفالل يیووميیا مسافة كيیلوومترر للمكتبة أأثرر كبيیرر في حيیاتهھمم. إإعالة ااألسررةة وو
:٬، منهھا ررااتتاعددةة خيیلدديیهھمم  بعدد االمددررسة وو سووااء بعدد االعملل أأووتقرريیبا   



تبة أأوو ااستخدداامم ااوو االقررااءةة ددااخلل االمك االقرريیبة منن االمكتبةررضض ألاالبعضض االلعبب بالكررةة في قططعة ااختارر يی
هھھھمم . هھمم االبعضضمع بعضتباددلل االحدديیثث أأوو  االحاسووبب االووحيیدد أأوو االغناء أأوو كتابة االقصصص ووررسمهھا

لتشغيیلهھمم. أأحددال يیددخلهھا  لهھمممنن آآاالمكتبة مكانن يیشعرروونن أأنن   

أأنن  امددهھھھشكانن . لتعبيیرر كتابة عما يیشعرروونن بهھفي االتي يیرريیددوونهھا بب اااالكت في ااختيیارر فاألططفالل أأحرراارر
  .في إإستجابة لسؤؤاالنا  االمفضلل لدديیهھممهھھھوو كتابب سنددرريیال 

عنن أأهھھھميیة  عبرروواا لنانتظظررنا ااألططفالل ووأأهھھھاليیهھمم ستت ساعاتت ليیاابسببب تعقيیددااتت االووضع على معبرر ررفح  
منن.آآخاررجج االمكتبة غيیرر كوونن لهھمم.  ملجأبمثابة اانهھا  .هھمميیلاابالنسبة  االمكتبة  

ووترراا ووااضططرراابا أأقلل ت هھممبأن أأخبررووناااهھھھاليیهھمم أأكثرر قلقا مع أأنن كانوواا أأططفالل بيیتت حانوونن في  االشمالل  
تحوومم عنددما كما ااخبرروونا عنن خووفهھمم عندد سماعع صووتت االططائررةة بددوونن ططيیارر   عندد ذذهھھھابهھمم االى االمكتبة.

لل عاشوواا تجرربة عددوواانيینن على غززةة. يیقتلل. هھھھؤؤالء ااألططفاقدد ااحددهھھھمم أأنن  فووقق ررؤؤووسهھمم ألنهھمم يیتووقعوونن
ال تووجدد في غززةة . االعددوواانن لهھمم هھنن ما يیخبئني كانن ااألسووأأ ألنهھمم كانوواا يیعررفووووقالوواا أأنن االعددوواانن االثا

. االى االشووااررعع ننووخررجيیاالقنابلل أأمم تساقطط  ءعندد بدد منززللفي اال ننووبقيیهھلل ف مالجئ للحمايیة منن االقنابلل
االحالتيینن. كال لدديیهھمم أأصددقاء ووجيیرراانن قتلوواا في   

 .تحققتت أأسووأأ أأحالمم هھھھؤؤالء ااألططفالل. أأحكمم إإغالقق االحددوودد مررةة أأخررىى ووااستمرر ضرربب االقنابللووهھھھا قدد 
  ال .ممككاانن أأيي إإللىى االلللججووء ممنن ييتتممككننوواا للنن غغززةة سسككاانن ووللككنن ممممككنناالعددوواانن  .مستهھددفةررفح 

ء ااألووضاعع االتي منن سوو نن بالررغممتى االسوورريیيیمم مكانن ليیخبئوواا أأططفالهھمم عندد سقووطط االقنابلل. حهھيیووجدد لدديی
خرر. ااالططفالل االفلسططيینيیوونن ووعائالتهھمم تططيیعوونن االهھررووبب ووااللجووء إإلى مكانن آآعيیشوونهھا إإال أأنهھمم يیسيی

ااألططفالل بأعدداادد يیمووتت  ٬،االووااقع هھھھوواالحرربب عليیهھمم. في االحرربب كما  شننيیحبسوونن في بيیووتهھمم عنددما ت
كبيیررةة.  

ة تبرررر هھھھناكك سيیاسة معلن .كلل شيء ممكنن أأنن يیحصلل لهھمم بعيیوونن االعالمم. سكانن غززةةيیبددوو أأنن ال ووجوودد ل
في االعالمم  في أأيي مكانن. ااضرراارراا جانبيیة ااضافيیة يیسبببمناززلل علماً بأنن ذذلكك على اال نارراالفتح االقتلل وو

؟يیعتبرر ذذلكك جرريیمة ضدد ااإلنسانيیة أأال ؟قبووالميیمكنن أأنن يیكوونن هھھھذذاا االعملل   

منن حيیثث آآااألططفالل االمكتبة مكانن يیعتبرر عررفف إإلى متى. نمكتبتا االمجلسس في غززةة مغلقتانن ووال ااآلنن 
عنددما . مناززلهھمم يیضططرروونن للعيیشش في خووفف وواالبقاء فيال حيیثث وواالقررااءةة وواالكتابة ووااللعبب  مكنهھمميی

٬، سنة 15للمررةة ااألوولى منذذ وواالددتهھ ب قابلنا شاباً في االباصص كانن في ططرريیقهھ إإلى مصرر ليیلتقيترركنا غززةة 
يیرر ذذهھھھبتت إإلى مصرر لززيیاررةة أأقارربهھا هھھھناكك وولمم يیسمح لهھا بالررجووعع ووبقي أأبنهھا مع وواالددهه غووهھھھي االتي 

للقاء أأمهھ مررةة ثانيیة ووفي نفسس االووقتت كانن خائفاً متشووقا االمبالي ووززووجة أأبيیهھ غيیرر االمتحمسة لهھ. كانن 
وو لمم يیعملل أأيي يیمنعهھ مسؤؤوولل مصرريي مستبدد منن االددخوولل. سألنا لماذذاا يیكررهھھھهھ ااإلسرراائيیليیوونن ووهھھھأأنن منن 

لل االيیوومم أأيینن هھھھوو ااآلنن.شيیئاً لهھمم وونحنن نتساء  

 حثثكافيیاً لعنن غززةة ووأأططفالهھا لشهھوودد عيیانن  اانططباعاً أأووليیاً هھھھذذاا االمووجزز االذذيي يیشكلل نأملل أأنن يیكوونن 
هھھھي االذذكررىى االسنوويیة االخامسة وواالعشرريینن التفاقيیة  2014ساء حكووماتكمم لالستماعع أليیبي. سنة ؤؤرر



االططفلل. أأنن هھھھذذاا االعددوواانن االغاشمم لحكوومة إإسرراائيیلل على غززةة كرريیهھ وومبغووضض منن جميیع االشعووبب حقووقق 
أأططفالل فلسططيینن.منن ووخاصة   

–يیرر االدديینن أأحمدد ررضى خ ررئيیسس إإيیبي٬، ماليیززيیا   

ررئيیسة مؤؤسسة إإيیبي  باترريیشيیا االدداانا  

-ررئيیسة إإيیبي  جهھانن االحلوو فررعع فلسططيینن   

–ليیزز بيیج االمدديیررةة االتنفيیذذيیة  سوويیسرراا   
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