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وتعميقا    حرب ا للاندالع  يأتي الثامن من آذار يوم المرأة العالمي هذا العام في سياق عالمي يشهد

العالميل السلم  تهدد  أوروبا وافريقيا والشرق    صراعات خطيرة   دي صعتحيث يستمر    األوسط،في 

التي تصل الى جرائم حرب في فلسطين، االمر الذي يضاعف   انتهاكاتهقمعه وو  ة تعنصريو االحتالل

 العنف بكافة اشكاله.  زيادة وتيرة ومن معاناة النساء واألطفال 

ان ارتباط هذا اليوم بالنضال النسوي العالمي المستند على مضامين الحرية والمساواة والعدالة،  

لمواجهة كافة اشكال االستعمار والتمييز ولتعميق وتوسيع  يدفعنا في فلسطين على تفعيل طاقاتنا  

 الفعل النسوي المقاوم بمضامين ديمقراطية. 

  في كافة أماكن تواجدهن فلسطين    العالم ولنساء  لكافة نساءوجه في هذا اليوم بالتحية  نتويسرنا أن   

الصهيونية   المعتقالت  وفي  والمخيمات،  الشتات  وفي  التاريخية  فلسطين  امتداد    لألمهات  ،على 

، ونعرب  والسياسيات    والطالبات والمهنيات والفنانات واالديبات والصحفيات  فالحات  العامالت وللو

العنصري انهاء االحتالل    االسطوري من اجلوصمود شعبنا  بصمودهن    عن اعتزازنا اإلسرائيلي 

  واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة الالجئين   نيل حق تقرير المصيرلو

 . 194وفق قرار األمم المتحدة  

تصفية قضيتنا  والهادفة الى    ،الجسيمة التي ترتقي لجرائم حرب ضد اإلنسانيةاالحتالل    انتهاكات  إن  

لهتي  ال  وحدة األرض والشعب والقضية  ئةالفلسطينية وتجز العام  شعبنا    ايتعرض  في  النكبة  منذ 

غير و   كونهن مستهدفات بشكل مباشرلنساء الفلسطينيات  امضاعفة على    ازال تترك اثارتوال    1948

ككل عند  مباشر   العائالت  واالعتقال  استهداف  القتل  عبر  والتهجير   عرقيالتطهير  الووالتنكيل،  ، 

في  القسري الفلسطيني  الوجود  على  وفي    للقضاء  جراح في  خاصة    القدساألغوار  الشيخ  حي 

المستوطنينن هيم وترسيخ    وسلوان، قطعان  الفلسطينية  ة  األراضي  غالبية  بناء    على  خالل  من 

استمرار حصار و  ، وتحويلها لكنتونات منفصلة    خاصة مناطق جوفي الضفة الغربية    المستوطنات 

لبنية  ل و  لبيوتالدمار ل الحقت  التي  عليه،    المتتالية  االسرائيلية  الحروبوشن  موجات  غزة  قطاع  

   .دمير مصادر الرزقوت ، التحتية

والسيطرة على    بالهيمنة  االسرائيلي  االحتالل  استمرار  الطبيعية وحرمان    مقدراتناان  ومصادرنا 

العادمة القادمة من   المياهضخ  و  ،شعبنا من ثرواته الطبيعية من خالل السيطرة على المياه الجوفية 

الزراعية   االراضي  تدمير  في  تساهم  التي  واقامة  والمستوطنات  الصلبة،  النفايات  المصانع  دفن 



الملوثة للبيئة في الدولة الفلسطينية المحتلة، ما هو اال ارهاب منظم وخرقا فاضحا لكل المواثيق  

المبني على النوع  الفقر والبطالة وزيادة العنف  يسهم في ازدياد معدالت    مماوالمعاهدات الدولية،  

في ا متعدد األوجه والتأثير  مركب ويعمق القمع القومي والطبقي واالجتماعي ليصنع عنفا    االجتماعي

 .  االشكالبكافة مختلف القطاعات و

  وتطبيق   من خالل سن التشريعات  يتطلب وحدتنا من اجل احداث تغيير جذري،  هذا الواقع االستعماري

التي كفلتها  للنساء والفتيات و  على قاعدة احترام حقوق المواطنة والحريات  ،واإلجراءات السياسات  

الفلسطيني،   األساسي  القانون  االستقالل وتضمنها  تجزئة  ووثيقة  بعيدة عن  إرادة سياسية  بلورة 

والتمييز والتنمر  الكراهية  لخطابات  جدية  مجتمعية  ومواجهة  النساء  المرأة  حقوق  كافة   ضد  في 

 والثقافية.   واالجتماعية السياسية واالقتصادية لمجاالتا

 

أسابيع    10أسبوعا بدال من    14بتعديل إجازة االمومة لتكون    الفلسطينية  حكوميةلاقرارات    نثمناننا   

لمدة ثالثة أيام، بالرغم من ان هذه المكتسبات ال تلبي طموحاتنا كنساء    لآلباء، وتخصيص إجازة  

 . فلسطينيات 

  فإننا   المقاومة، ، من قرية برقة الصامدة في وجه االحتالل ومستوطنيه، برقة  في يوم الثامن من آذار

م للمرأة الفلسطينية والمراكز والجمعيات النسوية نجدد مطالبنا  المشروعة والمتمثلة   افي االتحاد الع

 في ما يلي: 

العضطوية    ةمطالبة مجلس االمن واالمم المتحدة االعتراف بالدولة الفلسططينية المسطتقلة كامل .1

وعطاصططططمتهطا القطدس الشططططرقيطة وتنفيطذ كطافطة قرارات  1967على حطدود الرابع من حزيران  

 الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

في القدس  خاصططططة    للشططططعب الفلسطططططيني،  دوليةالحماية  الالمجتمع الدولي بتوفير   ةمطالب .2

نسطاننا  وعلى جرائمه ضطد شطعبنا    ، ومسطاءلة االحتاللوالبلدة القديمة في الخليل ومناطق ج

ع إجراءات  يعبر تسططر  على جرائمها االحتاللدولة  محاسططبة  كما نطالبه بضططرورة   واطفالنا.

محكمة الجنايات الدولية وفق نتائج تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" وتقرير هيومان  

ايت وتش، وتقرير االسططططكوا وتقارير لجان تقصططططي الحقائق التي شططططكلها مجلس حقوق  ر

 االنسان التابع لألمم المتحدة.

المتحطدة اعتبطار دولطة االحتالل االسططططرائيلي دولطة فصطططططل   لألمممططالبطة الجمعيطة العموميطة   .3

 يد".تها" ابار عنصري



طاقات النسططاء ورص صططفوفهن من أجل تفعيل دورهن األسططاسططي في النضططال ضططد  تعزيز .4

االحتالل وإجراءاته ضططد شططعبنا من خالل تطوير أدائهن في المشططاركة الفاعلة في المقاومة  

 األسرى.   معالشعبية وحمالت مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية وحمالت التضامن  

قدما في تحقيق الوحدة والمصطططالحة    تضطططافر جهود كافة فصطططائل العمل الوطني للمضطططي .5

واجراء االنتخابات للمجلس الوطني والتشططريعي والرئاسططة،  الوطنية وإنهاء ملف االنقسططام 

وتطوير برنامج نضطالي وطني موحد لمواجهة سطياسطة االحتالل وإجراءاته بالذات المتمثلة  

   االستيطان.بتهويد القدس ومصادرة األراضي وتصعيد 

وحقها   المرأةالتي تنتقص من دور   األصطولية  للثقافةتصطدي المقاومة والتفعيل  العمل على    .6

شططكل تهديدا لنسططيجنا االجتماعي  تعلى ثقافتنا ومجتمعنا والذي   ةالدخيلو فلسطططينفي دولة  

السطياسطية  مكتسطباتنا النسطوية وحقوقنا  وتسطعى لالنقضطاض على  والوطني  وإلرثنا الثقافي 

المسططططاواة بين الجنسططططين  مبطدأ  وتعزيز    عبر نضططططالنطا الطويلناها  عاالجتمطاعيطة التي انتزو

 .انسجاما مع القانون االساسي الفلسطيني واعالن االستقالل واتفاقيات حقوق االنسان

إقرار وتعديل سرعة والحكومة بضرورة  "أبو مازن " اسبمحمود ع سيادة الرئيس ةطالبم .7

العدل   لتحقيق  الفلسطينية  القوانين  من  وخاصة  مجموعة  الفلسطيني  للشعب  والمساواة 

العنف،   االسرة من  قانون حماية  اإلعاقة وعلى رأسها  والفتيات واألشخاص ذوي  النساء 

العقوبات  وقانون  الشخصية،  األحوال  الحكومة  وقانون  لقرار  تبعا  العمل  قانون  وتعديل   ،

لقضاء على كافة  . وتطبيق االتفاقيات الدولية وحقوق االنسان وعلى رأسها اتفاقية ااالخير

%  30 أدنيبحد  المرأةتمثيل بوااللتزام بقرار المجلس المركزي ، اشكال التمييز ضد المرأة

   الفلسطينية. منظمة التحريروهيئات  ودوائر لدولةا  مؤسسات في كافة

 

 

الفلسطينية  والعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة  عاش نضال المرأة الفلسطينية من أجل الحرية 

 .المستقلة وعاصمتها القدس

 الحرية لألسيرات واألسرى من سجون االحتالل اإلسرائيلي

لشهدائنا األبرارو لشهيداتنا  المجد والخلود  

 الشفاء العاجل لجرحانا 

 بين الجنسين  تحقيق الحرية والعدالة والمساواةل  معاو



 


