جـنـى جـهـاد
األراضــي الـفـلـســطـيـنـيــة الـمـحـتـلـة

تعرضت للمضايقة بسبب
فضحها للعنف اإلسرائيلي

جـنـى جـهـاد
األراضي الفلسطينية المحتلة
كل ما تريده جنى جهاد هو طفولة طبيعية .وتقول" :أنا مثل أي طفل آخر
 ...أريد أن يكون بإمكاني لعب كرة القدم مع أصدقائي دون أن تتساقط علينا
ً
عاما ،تعيش في الضفة الغربية
قنابل الغاز المسيل للدموع" .لكن جنى15 ،
التي تحتلها إسرائيل .والحياة في ظل التمييز المجحف الممنهج ليست
ً
مطلقا.
طبيعية
عندما كانت جنى في السابعة من عمرها ،قتل الجيش اإلسرائيلي خالها.
استخدمت جنى هاتف والدتها لتسجيل وفضح الوحشية العنصرية التي
يتعرض لها مجتمعها على أيدي القوات اإلسرائيلية .وفي سن الثالثة
عشرة ،تم االعتراف بجنى كواحدة من أصغر الصحفيين في العالم ،حيث
وثقت المعاملة القمعية ،والمميتة في كثير من األحيان ،التي يمارسها
الجيش اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين.
ويشمل ذلك المداهمات الليلية ،وهدم المنازل ،والمدارس ،وسحق
المجتمعات التي تدافع عن حقوقها .ويتأثر األطفال الفلسطينيون بهذه
االنتهاكات بشكل خاص .فقد ُقتل ُ
وأصيب العديد منهم على أيدي القوات
وقعت إسرائيل على اتفاقية حقوق الطفل ،لكنها ال تطبق
اإلسرائيلية .لقد ّ
هذه الضمانات فيما يتعلق بحقوق األطفال الفلسطينيين في الضفة
الغربية .وعلى النقيض من ذلك ،يتمتع األطفال اإلسرائيليون بالحماية –
حتى أولئك الذين يعيشون في مستوطنات غير قانونية بالقرب من جنى.
إن تمسك جنى بمبادئها الخلقية في عملها الصحفي يجعلها اليوم عرضة
بشكل خاص للمضايقة والتهديدات بالقتل .ولكنها لن تستسلم .وتقول:
"أريد أن أعرف ما تعنيه الحرية في وطني ،وما تعنيه العدالة والسالم
والمساواة من دون مواجهة العنصرية الممنهجة" .فلنساعدها على
تحقيق ذلك.

طالبوا إسرائيل بحماية جنى من التمييز المجحف والعنف.

اكتبوا إلى السلطات اإلسرائيلية
طالبوها بوضع حد للتمييز المجحف ضد جنى ،وتوفير الحماية
لها وغيرها من األطفال الفلسطينيين كما تقتضي اتفاقية
حقوق الطفل.
إلـى :رئيسة لجنة حقوق الطفل
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أظهروا لجنى
أنكم تقفون بجانبها
عبر عن التضامن واألمل .التقطوا صورة
اكتبوا لها رسالة تُ ّ
للرسالة وانشروها على صفحة جنى على فيسبوك ،ثم
أرسلوها إلى العنوان البريدي أدناه.
فـيـسـبـوكwww.facebook.com/Janna.Jihad :
الـعـنـوانAmnesty International :
Ibn Jubair Street 6
Sheikh Jarrah
PO BOX 42626
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