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 االخوات واالخوة ممثلي  الفصائل والقوى السياسية 

 االخوات واالخوة الوزراء والنواب 

 السادة اعضاء السلك الدبلوماسي 

االخوات عضوات المجلس االداري  لالتحاد العام للمراة 

 الفلسطينية

 

ينعقد المجلس االداري لالتحاد العام للمراة الفلسطينية وشعبنا 

يحتفل بالذكرى السابعة واالربعين النطالقة الثورة الفلسطينية 

وفي هذه  1965بقيادة حركة فتح في الفاتح من يناير من عام 

ننحني اكراما المناسبة التاريخية والوطنية العظيمة فاننا 

االبطال الذين شقوا ئك الشهداء اؤلواجالال واعتزازا الرواح 

الطريق الصعب امام شعبنا لتحرير وطنه فلسطين ولبناء  

 دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

اننا نوجه التحية للمناضالت والمناضلين القابضين على 

الجمر والصامدين في سجون االحتالل ومعتقالته ، كما 

اسرانا البواسل الذين ذاقوا طعم نتوجه بالتهنئة السيراتنا و

من المعتقالت والسجون الحرية وخرجوا مرفوعي الرأس 

االسرائيلية ، وندعو الى مواصلة النضال الدؤوب لتحرير 

 واسرانا من قبضة االحتالل االسرائيلي . كل اسيراتنا 

 االخوات عضوات المجلس االداري 



انعقاد الدورة العام للمراة الفلسطينية وبمناسبة ان االتحاد 

الثانية للمجلس االداري يتوجه بالتحية الى اهلنا الالجئين 

الفلسطينيين في الشتات والمخيمات ويؤكد لهم ان شعبنا   

الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي 

والوحيد لشعبنا صامد وراسخ الوجود في وطنه وارضه وان 

ن هو حق مقدس حتى  ييلالجئين  الفلسطينحق العودة 

الالجئ الفلسطيني الى وطنه وارضه ويعيش حرا كريما  

اسوة بكل شعوب العالم ، ويجب ان يعلم الصديق قبل العدو 

امن ان فلسطين هي وطن الشعب الفلسطيني ولن يكون هناك 

او سالم او استقرار  اال حين تقوم دولة فلسطين المستقلة 

ة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشريف في الضف

 .  67وعلى اساس خط الرابع من حزيران عام 

 االخوات  عضوات المجلس االداري 

يواجه شعبنا الفلسطيني هجمة استيطانية وعنصرية غير 

مسبوقة تقودها الحكومة االسرائيلية التي ادارت ظهرها 

لقرارات الشرعية الدولية معتمدة على الدعم االعمى من 

الواليات المتحدة االميركية ، ولهذا تقوم اسرائيل باطالق 

قطعان المستوطنين ضد قرانا االمنه وضد ارضنا وضد 

اشجارنا   وضد مساجدنا غير عائبة باالدانات الدولية في 

محاولة يائسة العادة عجلة التاريخ  الى الوراء ، اال ان 

لي تتبوأ  وبكفاح شعبنا البطو فلسطين اليوم بقضيتها العادلة

مكان الصدارة في االهتمام العالمي ، وحين تعترف بدولتنا 

دولة في العالم فان المستقبل القريب سيشهد  130الفلسطينية 



تحرير ارضنا  واندحار االحتالل واقتالع االستيطان وهذه 

حتمية تاريخية  امام اصرار على تحرير ارضه واقامة دولته  

دولة فلسطين عضوا  وان تصويت منظمة اليونسكو لقبول

كامل العضوية رغم اعتراض اميركا وعقوباتها انما يفتح 

صفحة جديده على المستوى الدولي امام احقاق الحق 

 الفلسطيني وازالة الباطل االسرائيلي .

 االخوات عضوات المجلس االداري

هو عام العرب وعام  2011العالم عل ان عام   لقد اجمع

سطين وطن الثورات واالنتفاضة الربيع العربي واننا في فل

وطن الصمود  والتضحية والبطولة نتوجه بالتحية الى كل 

الشعوب  العربية  التي تنهض اليوم ضد االستبداد وهذا 

الظلم وضد فساد االنظمة التي وقفت دائما متواطئة ومتخاذلة 

وهزيلة وشعبنا يخوض انتفاضة االقصى  بقيادة القائد الخالد   

اليوم من  رفات ، فالشعوب  العربية تثور الشهيد ياسر ع

اجل الحرية والكرامة والديمقراطية وكذلك من اجل رفع 

الضيم عن الشعب الفلسطيني، وهل تنسى هذه الجماهير 

الثائرة االبية احتالل شارون وجيش اسرائيل بيروت الصامدة 

يوما من الحصار دون ان تتحرك هذه االنظمة   88بعد 

 ساكنا .

الربيع العربي الذي يكسر  القيد االستبدادي ويقضي نعم هذا 

الوطني  الفلسطيني على الظلم هو الحاضنة العربية للنضال 



لمواصلة كفاحه  ونضاله لتحرير  وطنه وعاصمته القدس 

 الشريف .

اننا من قبلة فلسطين نحيي شعوب امتنا العربية التي ترفع 

ردع هذه   راسها اليوم من اجل الحرية والكرامة ومن اجل

 الغطرسة االسرائيلية  ضد شعبنا الفلسطيني .

 االخوات عضوات المجلس االداري

لقد اسعدنا جميعا  وعزز امال شعبنا التوقيع في القاهرة على  

اتفاق المصالحة النهاء االنقسام الذي ال يستفيد منه غير 

المحتل االسرائيلي ، وبهذه المناسبة التي طالما انتظرناها 

سنوات ، فاننا ندعو الى االسراع في انجاز  طول خمس

المصالحة الوطنية دون تاخير وندعو الى مشاركة المراة 

الفلسطينية في كل اللجان  التي انبثقت عن هذا اللقاء 

في القاهرة ، ان المصلحة الوطنية العليا في طرد ريخي االت

االحتالل ونيل االستقالل الوطني تعلو فوق أي مصلحة فئوية  

ة، وال مجال بعد االن لمزيد من اضاعة الوقت الن ضيق

واميركا التي    المستفيد الوحيد من هذا االنقسام هو اسرائيل

تهدد باستخدام الفيتو  ضد طلب  عضوية فلسطين في االمم 

المتحدة  وسط اجماع دولي مؤيد  لنا ، ويدعونا الى انهاء 

ط  كل االنقسام واستعادة الوحدة بين جناحي الوطن السقا

 الذرائع من يد اميركا واسرائيل .

 االخوات عضوات المجلس االداري



اهال باخواتنا المناضالت القادمات من المخيمات الفلسطينية 

ومن المنفى والشتات وباسم االتحاد العام للمراة الفلسطينية 

واالمانة العامة نحيي اخواتنا الصامدات في سجون االحتالل 

ونعاهدهن على مواصلة  النضال لتحريرهن من ظلم 

امة امام االحتالل وسجونه ومعتقالته ، وتضع االمانه الع

هذا  التقرير  العام  عضوات المجلس االداري االخوات 

النشطة االتحاد ونامل ان يلقى  العناية حتى يخرج هذا 

االجتماع بقرارات وتوصيات دور المراة ومشاركتها الكاملة 

 في الحياة الوطنية 

 

 

 

 


