
 

 

 

 

 مذكره نسوية

من اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية واألطر والمؤسسات والمراكز   وجهةم

 والفعاليات النسوية  

  الفصائل الفلسطينية المجتمعة بالقاهرةإلى 

  حول المشاركة بالمصالحة وإنهاء االنقسام

21-11-2017 

 الفلسطينية والجمعيات والمراكز واألطرتحاد العام للمرأة ، من اإلنحن النساء الفلسطينيات

في أعقاب سلسلة من   على أبواب عقد إجتماع للفصائل والقوى في القاهرة؛ و  النسويةوالفعاليات  

ن الوحدة الوطنيه أيماننا المطلق ب إانطالقا من جتماعكم نتوجه إلى إ والحوارات،  اإلجتماعات

، في إطار ستقاللفي الحريه وااله  هدافأتحقيق  حتالل وشعبنا وخالصه من اإلهي شرط انتصار  

الوطني نضال في الكشريكات  النساءكافة القطاعات ومن بينها  بمشاركةجبهة وطنية عريضة 

مبادئ المشاركة قائم على الحر الديموقراطي المجتمع البناء شريكات في من اجل التحرر و 

اداً لما جاء في وثيقة استن التمييز، حقوق المواطنة ونبذ جميع أشكال المساواة ووالتعددية و 

 ستقالل والقانون األساسي. اإل

ن التحية للجهود المصرية إلنهاء اإلنقسام، يحدونا األمل أالتي نتوجه فيه ب إننا في هذه اللحظة  

التغلب على العقبات  يمكننارادة الحرة والشراكة الحقيقية بين القوى السياسية والمجتمعية في اإل

د الشعب وحشده لمواجهة سياسات توحي ومسار المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية  التي تواجه

للنيل من قضيتنا  الهادفةكل المحاوالت  الطريق على وقطعحتالل ومشاريعه التصفوية اإل

من أجل حقنا في تقرير نضالنا الوطني ولوية عتبار ألاإلعادة الفرصة إل عطاءإالوطنية، و 

المتمثلة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة  نا على أساس الثوابت الفلسطينية  مصير

وعاصمتها القدس وحق تقرير المصير وضمان حق العودة لالجئين الفلسطينين وفق القرار 

 .194األممي 



وانطالقاً إننا جتماعكم التاريخي، فلتوجهات والقرارات التي سيتخذها إلى أهمية اننا إذ نتطلع إإ

مكانيات والتجارب وإمتالكهن القدرات واإل، الشراكه التاريخيه لنساء فلسطيناستحقاقات من 

مؤكدات النضالية المشهودة على جميع الصعد، نتقدم بمطالبنا التالية لوضعها على جدول أعمالكم  

   :أن المصالحة منقوصة دون مشاركة مجتمعية وفي مقدمتها مشاركة النساءعلى 

 2011تفاق القاهره إ بتطبيق لتزاماإلتفاقيات السابقة وعلى وجه الخصوص البدء بتنفيذ اإل :أوالا 

ماكن أ كافة حيد لشعبنا الفلسطيني فيووممثل شرعي تفعيل وتطوير منظمة التحرير كالقاضي ب 

 وحيدوت ى مبدأ التمثيل النسبي الكاملوالفصائل استناداَ إل كل القوى نضمامإبما يكفل  ،تواجده

جلس الوطني في جل عقد مجلس وطني توحيدي وفق قرارات اللجنه التحضيريه للمالجهود من أ

الفلسطينية دون تأخير لى عقد فوري للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير ندعو إكما  ،بيروت

طار الشراكة السياسية  ما يفتح اآلفاق للعمل النضالي الجمعي في إب  بها هنجاز مهامها المناطإل

 في كافة الهيئات الوطنية.

بإدماج المرأة في لجنة المصالحة واللجان المنبثقة عنها  اً جتماعكم الموقر قرارأن يتخذ إ :ثانيا  

تأثرت بشكل مباشر وغير مباشر باالنقسام وتداعياته من أكثر الفئات التي المرأة  نظراً لكون

وبذات  جتماعي،واستعادة وحدة النسيج اإل تحقيق السلم األهليستقرارها ب بسبب إرتباط إو 

، وتطويرها وتعزيزهابل لى مكتسبات المرأة الفلسطينيه الحفاظ عالمستوى من األهمية نطالبكم 

عن المجلس الوطني   ةستقالل الصادرعالن اإلإوثيقة  وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية وعلى قاعدة  

َ لتزامإالقوانين والتشريعات الفلسطينية موائمة  سراع في عمليةضغط لإلالكذلك الفلسطيني، و  ا

شكال التمييز ضد أنهاء كافة إتفاقية إومنها "تفاقيات دولية إبما وقعت عليه دولة فلسطين من 

 .ة والسياسيةقتصادي واإل ةجتماعي يين الدوليين للحقوق المدنية واإلوالعهد "المرأة

تشريعية على قاعدة الرئاسية و النتخابات إلجراء اإل جدول زمني أن ينتج عن إجتماعكم  :ثالثاا 

ر ستناد على قراإلاب % 30وتخصيص كوتا لتمثيل المرأة بما ال يقل عن كامل التمثيل النسبي ال

 . 2015في دورته المنعقدة في آذار س المركزي الفلسطيني المجل

بما يضمن جتماعكم إلى نقاش طبيعة وهوية النظام الديمقراطي الذي نريد، أن يذهب إ :رابعاا  

أساس ضمان ، المبني على والمساواة جتماعية اإلالعدالة و التسامح والمشاركة سيادة روح وقيم 

على في إطار المجتمع القائم    حرية التعبيرالحريات العامة واحترام الحريات الشخصية الضامن ل

 ووقف اإلعتقال على الخلفية السياسية وخلفية الرأى. والسياسية والدينية الفكريةالتعددية 

إلجراءات المالية الغاء إلى إ التوافق حكومةطينية و القيادة الفلس ةدعو ؤكد على أهمية : نخامسا  

كما ندعو إلى   ،الحوار الفصائليبنتائج  هلنا في قطاع غزة وعدم ربطها  ة بحق أتخذمدارية الواإل

 .دون عوائق عمالهاحكومة الوفاق الوطني من ممارسة أ تمكين



وأخذها جتماعي التجاوب  ئمة على ترابط النضال الوطني واإلالقا، نرجو أن تلقى مطالبنا  وأخيراَ 

 لوحدة الوطنيةتكريس اللحل الخالفات والتباينات وبناء التوافقات  ق نهج الحوار  ي عمتلعتبار  اإلفي  

، سرانا البواسلأبرار و نا األلشهدائ ء  ستقالل وفاواإلوصوالً إلى الحرية  لموقف الوطني  اتصليب  و 

 .ولى للوحدة الوطنية الفلسطينيةاألوثيقة صحاب الأ

  وبناء المجتمع الديمقراطي التعددي ستقاللواإل نواصل النضال من أجل الحريةمعا وسويا 

 .المجد والخلود لشهدائنا االبرار
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