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 وتأهيل مكتبتي إيبي في غزةبناء  إطالق نداء رئيسي إلعادة

  

 .والدمار والصراع لعنفبا مشهود له 4102 عام

 أمل لىع الثانية العالمية الحرب نهاية من قصير وقت عدب -إيبي  –يافعين ال لكتب عالميال المجلس ئأنش
جيال  إيبي ةمؤسسوذلك من منطلق إيمان  ،ما بعد تأثيرات الحربإلى قدماً العالم على المضّي  مساعدة

حاجة إلى ب العالم أنحاء جميع في األطفالف. الناس بين والسالم التفاهم جسور بناء ليبمان بدور الكتاب في
 والمشاعر الخبرات ملديه ك،ؤأعدا ومنهم ن،واآلخر. وحدك لست نتأ: الجّيدون اءالقرّ  يعرفه ما معرفة

نة بي خالل الستين س؛ وقد عملت إيفقط القليلعنه  تعرف واسع عالم هناكفي الخارج و مثلك،إحتياجات و
 هذه الُمثل العليا.الماضية ب

أيضاً،  اكستانب وفي لبنان، فيالسوريين  الالجئين األطفال معمشاريع و وإيران أفغانستان في مشاريعفهناك 
 .غزة يفت التي دمرإيبي  مكتبات بناء إلعادة نداءً  إيبي طلقت اليومو. العمل هذامثل  على حديثة أمثلة هيو

 سوف، وأنها الطفل حقوق إتفاقية ودعم بحماية ملتزمة أنها ضمن أهدافها أدرجت إيبي 4104 عام فيف
 .الجاني عن النظر بغضّ  الحقوق هذه يتجاهل أو يضر من كلل إدانتها عن تعّبر

 دةبل من الشمالي المجتمع في ، إحداهما تقعغزة قطاع في لألطفال مكتبتين ت إيبيدعم ،4112منذ عام 
 المعبر نم بالقرب رفح مدينة في الجنوب في فيما تقع الثانية اإلسرائيلية، الحدود من بالقرب حانون بيت

 اثرينك ةالعظيم كيةاألمري األطفالن كاتبة م المكتبتين تمويل، وقد جاء الجزء األكبر من مصر مع الحدودي
 الخارج يفبسبب عدم السماح للناس عن بعد  التدّرب تينالمكتب أمناء علىكان . العائلية ومؤسستها باترسون

 اإلغالق المصري المتكرروالطويل  اإلسرائيلي بسبب الحصار ممنوعون غزة قطاع سكانفيما  غزة بزيارة
 يف إيبي خبراء اختيارها من قبلالتي تّم  الكتبكما استغرق وصول  , خارج القطاع السفر منللحدود 
 اً آمن جأً مل كتبتينالم أطفال وجدتبتين، ولمكا وتّم افتتاح غزة أخيراً وصلت إلى لكنها أشهر، عدة المنطقة

 .حولهم مستعرة حرب هناك ال يوجد طالما

 صبحي حرب كل وفي ،مدمرة حروب ثالث األخيرة السنوات في هذا القطاع الصغير المغلق شهد ولكن
فلت يفيما  شيء أي ، ويمكن أن يحصل لهم"جانبية أضرار" عبارة عنحيث يكونون  يينمرئي غير األطفال
 .العقاب من الفاعلون

 الخيرية العطاء جمعيةمبنى  اإلسرائيلي االحتالل قوات استهدفت 4102 يوليو -تموز 02 األحد، يوم فجر
 ةمكتب تدميرة، وكان من بين هذه األضرار كبير راضراأل ، فيما كانتجزئي ه بشكل تدمير إلى أدى مما

 إيبي.

 مرة لجمعيةمقر ا استهدف اإلنسانية، الهدنة انتهاء قبليوليو، و -وزمت 42وبعد عشرة أيام، وتحديداً في فجر 
 بيت تخسر هذا،، وباألرضبي بالكامل وسوّ  المبنى دمر حيث F16 من طائرة مباشر صاروخب أخرى
 نساءو طفالأ من الفلسطيني المجتمع قطاعات قدمت الكثير من الخدمات لكافةرئيسية  مؤسسة حانون

 .الخاصة االحتياجات وذوي شبابو

كتها بحالة مزرية, ولكن رغم تكسر روت عسكريةاالحتالل ال فقد احتلتها قوات الشوكة في رفحاما مكتبة 
الرفوف. اال ان معظم األطفال فقدوا الشبابيك وآالت المكتبة وفقدان بعضها اال ان الكتب ما زالت عى 

 بيوتهم وققد دمر بيت أمين المكتبة بالكامل.
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ما ال  بينهم من المدنيين، من 0,411 منهم ،قتلوا فلسطيني 4111 من أكثر اإلسرائيلي، الهجوم بداية منذ
دمرت كما  ن،المدنيي من معظمهم آخرين 01,111أكثر من  أصيبفيما . امرأة 011و طفل 011 يقل عن

 .اإلسرائيلي القصف بسبب جزئي أو كامل بشكل المنازل آالف

 حبي كم واورأ غزةقطاع  ،مؤسسةال ةورئيس ةالتنفيذي ةالمدير ،إيبي رئيس زار 4100 بريلنيسان/ إ في
 شاعرهمم ن، يستكشفونباألماهناك  يشعرونحيث كانوا  ،ون عليهايعتمدو مكتبتهم الشباب من المكتبة رّواد

ا م األطفال هؤالءلب س تم فقد اليومأما . أفضل حياة واتصوري أنمن خاللها  همويمكن ،هناك ويجدون األمل
 .المكتبات هذهمنحتهم إياه 

الكتب ب زويد المكتباتتو تأهيل إعادةب نقوم وسوف المكتبات، هذه بناء إعادة التزام وواجبإيبي  مجتمععلى 
 معنه خليتأننا لن نو وحدهم، ليسوا أنهمب تعريفهمو المساعدة الكثير فقدوا الذين األطفال تزويد محاولة بهدف
 باألمان الشعور استعادة من نيتمكنوربما س الوقت معو. أخرى مرة حياتهمسنساعدهم على بناء  حيث

 .هموبأمر نهتم أننا سيدركون ألنهم. المستقبل في واألمل الحوار قيمةب إيمانهمو

لكسر دائرة الحرب والعدوان   السعي في مالقيّ  عملها تواصل الذي الوقت في إيبي دعمب ترغب كنت إذا
 .بسخاءالعطاء  يرجىوبناء العدل والسالم، 
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