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 يا جماهير شعبنا الفلسطيني البطل 

 أيتها الفلسطينيات في كل مكان 

ي التوالي،  على  الثاني  وصمود    عاريةال  هبصدور  األعزلالفلسطيني    ناشعبواجه  لالسبوع 

النظير  بطولي أوحشية  اللمجازر  ل،  منقطع  على  جيشالمرتكبة  االسرائيلي   يدي   االحتالل 

ال  الحكومة االسرائيل  ن وذلك مستوطنيبمساندة وحشية من قطعان  لقرارات  دى  أمما  ية  تنفيذا 

اعتقال المزيد  إلى جانب    معظمهم من االطفال  ا   حيجر  1400وأكثر من    ا  ديشه  29الى سقوط  

المبارك وعن    واألقصىعن القدس    دفاعا  بشجاعة عالية  من ابناء شعبنا الفلسطيني الذي يهب  

المصير    وثوابتحقوق   وتقرير  العودة  في  كاملة    دولته   وإقامة شعبنا  المستقلة  الفلسطينية 

    .السيادة وعاصمتها القدس

ومن موقعنا المشارك  النسوية    والجمعيات  والمؤسساتاالتحاد العام للمرأة الفلسطينية    اننا في

ندعو    في الوطني  االستقالل  لمواجه معركة  الصفوف  توحيد  اإلسرائيلي    ة الى  العدوان 

طالب المجتمع الدولي الى  نو ،  و قطاع غزة  المتصاعد على ابناء شعبنا الفلسطيني في الضفة

المتبعة  سياسة  وقف   المعايير  العالمالمختلفة    اياالقضمع  ازدواجية  دولة  يشجع    الذي  في 

تصرف كدولة فوق  وال  االستمرار في جرائمها االيغال في عدوانها و على    ي سرائيلاالحتالل اإل

   القانون. 

حرب  إ جرائم  يعد  اإلحتالل  قوات  به  تقوم  ما  الدولي  وجرائم  ن  المجتمع  على  اإلنسانية  ضد 

الحماية وتأمين  لتوفير  العاجل  ورجاال  الالزمة    المؤقتة  التحرك  نساء  الفلسطيني،  للشعب 

و   وأطفاال، المرتكبة  قاد  ة محاكمومساءلة  جرائمهم  على  االحتالل  الدولي  ة  للقانون  باالستناد 

   .واتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها االنساني

 



 ايتها المرأة الفلسطينية 

باسم المرأة الفلسطينية  المؤسسات النسوية  الجمعيات وو  االتحاد العام للمرأة الفلسطينية  إن  

باسمكم   يدعو  الجسام،  التضحيات  قدمت  الوطني  أالتي  العمل  فصائل  وكافة  شعبنا  بناء 

الى   الميدانية والفلسطيني  الوحدة  لمواجه تعزيز  ا  ةالتوحد  يستهدف  الالعدوان  الذي  سرائيلي 

الذي  قوى  السالح األالوحدة الوطنية  لنجعل من  أبناء شعبنا الصامد في قطاع غزة والضفة، و

ال   وآلة  االحتاللشراسة    ة جهلموانحمله   أجل  ،  عدوانيةحربه  شعبنا  من  أبناء  صمود  تعزيز 

 .  ل وافرازاتهحتالالللمقاومة ا التحركات الجماهيرية والميدانية مشاركتكن في  وتكريس 

 ايتها االخوات 

المؤسسات والمراكز النسوية،  الجمعيات واالتحاد العام للمرأة الفلسطينية وإذ نتوجه باسم إننا 

  ن لالنخراطكودعفإننا ن  48ومناطق فلسطين  بالتحية لكل نساء فلسطين في الوطن والشتات  

ضد االحتالل ومستوطناته وجدرانه وحواجزه إلى جانب  في كافة الفعاليات الشعبية والمشاركة 

ميدانية ولجان الحراسة  في جميع اللجان ال القطاعات الشبابية والعمالية والطالبية والمهنية،  

و  وبضائعها  تعزيز  والحماية  اسرائيل  مقاطعة  الوطني  نوحملة  النضال  مواصلة  على  ؤكد 

وصوال   الوطني  كفاحنا  واقتالع  و  العودة   إلى  لتعزيز  االحتالل  وطرد  واالستقالل  الحرية 

 االستيطان وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. 

ا يحتذى لتكريس  عنوانعلى أساس الثوابت الفلسطينية رمزا و المرأة الفلسطينية  وحدة  ولتكن   

   الحوار الداخلي.من أجل تعزيز وحدة الشعب وتقوية 

الصمود حتى تحقيق اهداف الشعب الفلسطيني  المقاومة و  نعلن للعالم اجمع اننا سنواصل  اننا

الفلسط الدولة  واقامة  المصير  وتقرير  العوده  في  القدس  ي ينالمتمثلة  وعاصمتها  المستقلة  ة 

 الشريف  

 

 المجد والخلود لشهدائنا األبرار 

 الحرية ألسيراتنا وأسرانا البواسل 

 تحية للمرأة الفلسطينية المناضلة في الوطن والشتات 

 عاشت وحدتنا الوطنية  

 


