
ي ذكرى النكبة 
: نساء فلسطي   يؤكدن عىل حق العودة  74الـ    ف 

 ويطالي   بالعدالة والحرية 
 

 
ي 
تتوجه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالتحية والتقدير لكل أبناء وبنات    ،والسبعي   للنكبة الرابعةالذكرى    ف 

ي الشتات، وتؤكد عىل أنه بفضل صمودهم/ن وتمسكهم/ن بهويتهم/ن  
ي داخل الوطن وف 

ي مخيمات اللجوء، ف 
شعبنا ف 

ي استهدفت، وال تزال، 
ي الوجود الفلسطيالوطنية تم إفشال كل المخططات والمؤامرات الت 

 .ت 
 

ي كافة أماكن تواجده الذكرى  
ي ف 
ي شعبنا الفلسطيت  ي العودة اىل دياره   الرابعةيحت 

والسبعيي   للنكبة مؤكدا عىل حقه ف 
ي هجر منها  

 قس الت 
 
الء عىل األرض والتطهي   ، حيث استخدمت العصابات الصهيونية أدوات القتل والعدوان واالستي ا

ي ل
ي  تالعرف 

ي الشعب الفلسطيت 
، وارتكبت ما  1فلسطينية وبلدة  قرية    531ىل الجئي   والجئات، حيث دمرت  إحول ثلت 

ي عىلليستوىلي  الف الرجال والنساء واألطفال،  آاستشهد فيها  2سبعي   مجزرة  اليزيد عن  
ما وصل    االستعمار الصهيون 

ي حرمان الشعب الف1948 % من فلسطي   التاريخية78 إىل 
ي العودة لسطي، واستمر ف 

ي ف 
ي هجر منها ولم  إت 

ىل دياره الت 
م قرار األمم المتحدة   ي فلسطي    ، وال يزال،  معنأبل    ،3194يحي 

ي ف 
ي الذي بق 

ي التهجي  الداخىلي للشعب الفلسطيت 
ف 

ي  ،  صليةاأل التاريخية، ورفض عودتهم اىل أماكن سكنهم  
ي من عمليات االستيالء عىل األراض 

ووسع االستعمار الصهيون 
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ي  نرصي ضد  عتنكيل وعمق من سياسات التميي   الوال
ية   كافة المجاالت عي  القواني   الفلسطينيي   والفلسطينيات ف  التمي  

 . ورسقة الممتلكات والتهويد
 

ي منذ  
ي الصهيون 

عية الدولية ذات الصلة بالرصاع الفلسطيت  ي تطبيق قرارات السر
عاما،   74وأمام فشل المجتمع الدوىلي ف 

ي 
 من فلسطي   عام    ،وال زالت  ،استمرت دولة االحتالل الصهيون 

ي انتهاج سياساتها العدوانية التوسعية لتحتل ما تبق 
ف 

مزيدا  1967 ولتدمر  ال ،  مئات  وتهجي   والبيوت  القرى  الفلسطينيي    من  اجبار  وح  والفلسطينيات  الف عي   الي   عىل 
، بقوة السالح، داخل وخارج الوطن المحتل   ي  ولتواصل ق  ،1967، خالل عدوان العام   القسي الجماعي

ضم األراض 
ي كان آخرها  ،تستمر جرائم الحرب من اعدامات واعتقاالت وتعذيبلو واالستيالء عليها، 

 الصحافية اغتيال جريمة والت 
ينالشهيدة    الفلسطينية ي   الصوت  اسكات  إىل  الرامية  الجرائم  مسلسل   ضمن  عاقلة،  أبو   شي 

  يفضح   الذي  الفلسطيت 
   مما يشكل  االحتالل،   جرائم

 
   انتهاكا

 
ي   تلك  وخاصة  الدولية،   واألعراف  المواثيق  لكافة  فاضحا

  الصحافيي     عمل   تنظم  الت 
اعات  أثناء  والصحافيات ين  والداعمي     المتواطئي     كافة  وصمت  العالم  أعي     أمام   االستعمار،تحت  و   الي     وغي    المبارسر

ين  . لالحتالل المبارسر
 

ي هذا السياق تزداد معاناة المرأة الفلسطينية، فقد تم  
ءات  استهدافها من قبل االحتالل بشكل مبارسر من خالل إجرا ف 

ي واالعتقال، واإل
يد من األعباء النفسية واالق  ،يضا أفقار، وعي  استهدافه للعائلة  القتل والنق  تصادية واالجتماعية عىل  لي  
ي العيش بأمن وسالم يستندان  حرمها من اليكاهلها ل

 .ىل حرية شعبها واستقاللهإحق ف 
 

ي    العنرصي  أمعنت دولة االحتالل لقد  
ي  ف 

، مما يفتح  إجرائمها وف  فشال ما سمي بعملية السالم وتقويض حل الدولتي  
ه وسيواصل النضالأل  ،الرصاع عىل مزيد من موجات المجابهة ي تقرير مصي 

   نساء  ،  ن شعبنا لن يتخىل عن حقه ف 
 
  ورجال

. وعليه  إجل العيش بحرية وبأمن  أمن   ي
ي جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنميةإنسان 

نتوجه لألمم المتحدة ،  ننا ف 
فتها أوهيئاتها ولمحكمة الجنايات الدولية من   ي اقي 

وال    ،جل مساءلة االحتالل ومحاسبة قياداته عىل جرائم الحرب الت 
فها  زالت   ب  .الطويل بحق شعبنا عي  مراحل نضاله  تقي  سيصعد الرصاع ويبقيه    ،الت من العقابن منهج اإلفأونحذر 

 
 
ليلتهم مزيدا األرواح وليؤدي    مفتوحا عىل مرصاعيه  واألإمن  مزيد من الغضب  النساء من  ىل  ثمن    يدفعنلم وتكون 

ي عاشت الحروب واالستعمار بأشكاله المتعددة   ،المعاناة األكي  وفق تجربتنا الخاصة ووفق تجارب الشعوب قاطبة
 .الت 

 
ي كافة أماكن تواجده إلحياء هذه الذكرى إلبقاء الذاكرة الفلسطينية حية  تدعو   

ي ف 
الجمعية جماهي  الشعب الفلسطيت 

ي أرضه. كما وتؤكد الجمعية عىل أن حق العودة هو حق فردي وجماعي  
وللتأكيد عىل التمسك بالحق السليب لشعبنا ف 

 
 
ي الوقت  غي  قابل للترصف، وهو حق مقدس لشعبنا، مطالبة
ولياته التاريخية تجاه ئذاته المجتمع الدوىلي بتحمل مسف 

ي المحاكم الدولية ومحاسبتها عىل جرائمها ضد اإلنسانية
، ومالحقة إرسائيل قانونيا وسياسيا ف   ،الالجئي   الفلسطينيي  

 .وحت  اللحظة 1948منذ العام 
وع بالعو  دة إىل دياره، وتعويضه عن ممتلكاته  وترى الجمعية أن أي حل أو تسوية سياسية ال تحفظ حق شعبنا المسر

، وسياسات طمس   ي فقدها، وعن عذاباته، وسني   معاناته الطويلة، لن يكتب لها النجاح، فشعبنا يرفض التوطي  
الت 

ي العيش بكرامة
 . هويته الوطنية، ومحاوالت تيئيسه عي  التضييق عليه، وقمعه وحرمانه من أبسط حقوقه اإلنسانية ف 

ي كافة أرجاء المعمورة وتعي  الجمعية عن  
ي ف 
تقديرها العميق لكافة حركات ولجان التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيت 

الشعب   وبنات  أبناء  بحق  جرائمه  عىل  االحتالل  لمحاسبة  والمنارصة  الضغط  جهود  ي 
ف  بشكل كبي   تسهم  ي 

والت 
ي 
 . الفلسطيت 
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