
جاني سيلفا JANI SILVA، كولومبيا

قـد تـؤدي حمـايتها 
لغــابــات األمــازون 

إلـى تــعــرضــهـــا 
لــلــقــتــل



جاني سيلفا، كولومبيا
ولدت جاني سيلفا في قلب األمازون الكولومبي، وكرست 

حياتها للدفاع عن األشجار واألراضي التي تعد شريان الحياة للجميع. 
فمنذ أن كانت في السادسة عشرة من عمرها، وهي تتضامن مع 

المزارعين في المجتمع الريفي في منطقة بوتومايو، وهي منطقة 
تقع في جنوب البالد، وتزخر بالتنوع البيولوجي الفريد.

في عام 2008، شاركت جاني في تأسيس جمعية التنمية 
المتكاملة والمستدامة لمنطقة آمازون بيرل )ADISPA(. ومن خالل 

هذه المنظمة، تحمي البيئة وحقوق أولئك الذين يعيشون في 
منطقة آمازون بيرل، وهي محمية للمجتمع الريفي في بوتومايو. 

وقد وضعها نشاطها في حالة خالف مع شركة إيكوبيترول 
Ecopetrol للنفط، التي حازت ترخيصًا للعمل في مناطق متداخلة 

مع المحمية في 2006. في 2009، تم نقل الترخيص إلى شركة 
أميريسور Amerisur للنفظ. ومنذ ذلك الحين، تسبب تسربان 

نفطيان، على األقل، في تسمم مصادر المياه التي تعتمد عليها 
المجتمعات المحلية. 

وكان للدفاع عن األرض عواقب مروعة على جاني. وقد تم 
تعقبها وترهيبها من قبل معتدين مجهولي الهوية وتّم تهديدها 

بالقتل. وقد أدى وباء فيروس كوفيد-19 إلى تفاقم األمور سوءًا، 
حيث ألزم النشطاء على البقاء في منازلهم، مّما حّد من حمايتهم. 

وال تزال جاني صامدة ببسالة. وتقول: "إن الناس صوبوا 
مسدسًا نحو رأسي لقتلي ألنني أدافع عن أرضي. ولكنني صامدة 

... ألننا ... ال يمكننا أن نهرب أو أن ندع الخوف يغلبنا". 

 ُاكتبوا رسالة إلى 
رئيس كولومبيا

طالبوه بتوفير الحماية لجاني، وجميع 
أعضاء جمعية ADISPA حتى يتمكنوا من 
الدفاع بأمن وأمان عن الموارد الطبيعية 

التي نعتمد عليها جميعًا. 
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 أظهروا تضامنكم 
مع جاني

أخبروها وزمالءها من أعضاء جمعية 
ADISPA عن مدى إعجابكم بشجاعتهم. 

أدرجوا إحدى هذه الجمل، وارسموا صورة 
تمثل الجملة التي اخترتموها. 

الطبيعة تمّثل ________________ بالنسبة لي. 
شكرًا لكم لالعتناء بها.

معنى المياه بالنسبة لي هو_______________. 
شكرًا لنضالكم من أجل المياه. 
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