
 

 

 نساء فلسطينيات مقدسيات يطالبن بالحماية

 اليومية التي نتعرض  ونظرًا للمعاناة التي نعيشها ونشهدها كنتيجة لإلنتهاكات،نحن نساء القدس الشرقية المحتلة

  النطاق الجسيمة وواسعةنتهاكاتأثار اال نشهد ونعاني من كوننا الفورية توفير الحماية الدولية نطالب بلها فإننا

 أجهزة دولة يتم ارتكابها بشكل يومي من قبل التي والمخالفة لمبادىء حقوق اإلنسان الدولية المتعارف عليها، و

باألعيرة النارية والغازات االحتالل االستعمارية واالستيطانية، بما في ذلك االعتداءات الجسدية واالصابات 

 بشكل يومي في شوارعنا، باإلضافة إلى ما نعانيه من  االستيطانية االستعماريةة الدولالخانقة والتي تقوم بها

 كافة فئات مجتمعنا بغير حق..   ويطول العنف الذي طالة لهذانتيجكرهاب نفسي شديدين إمالحقة و

ل  والدفاع عن حق األطفاتوفير الحماية من أجل  والعاجلإننا وٕاذ نتوجه للمجتمع الدولي لمطالبته بالتحرك السريع

 ووقف الهجمات الممنهجة والمتواصلة ،والنساء والرجال الفلسطينيين في حياة آمنة خالية من إرهاب الدولة

واالستخدام المفرط والعشوائي للقوة من قبل أجهزة  القمع اإلسرائيلية، وأعمال العنف والترهيب اليومي التي يرتكبها 

وٕازهاق حياة  ترويع وٕاستفزاز شاباتنا وشبابنا  والمستوطنين ضد المدنيين من شعبنا عمل علىسرائيليناإلمدنيين ال

  وصوًال إلى القتل المتعمدة األذى الجسدي والنفسي وٕاصابة عدد من أفراد مجتمعنا بإعاقات دائموٕالحاق العشرات

 فإننا نؤكد على ضرورة التدخل الدولي الفوري من أجل وقف تلك المجازر.

عوة المجتمع على دأمهات وأخوات وشابات وفتيات  وبإسم "التجمع النسوي المقدسي"   كنساء فلسطينيات،نؤكد و

أمننا وسالمتنا الجسدية وتمكيننا من العيش بأمان في بيوتنا، وحماية حقنا في للتدخل الفوري لحماية الدولي 

التجول اآلمن في حاراتنا وأحيائنا، وتمكين أطفالنا من الوصول إلى مدارسهم/ن بأمان، وتمكين كل أفراد شعبنا 

 أماكن العمل وأماكن الضرورية وتمكيننا من الوصول إلىخدمات الصحية ال واالستفادة من كافةمن الوصول إلى 

العبادة. 

إننا وٕاذ نتوجه بطلب الحماية، فذلك ألننا نشعر بأننا مهددات حتى في بيوتنا وبأننا أصبحنا مهّجرات في وطننا، 

، وتهاجم عائالتنا،  بشكل عشوائيحيث أن الجنود والمستوطنين المسلحين وحرس الحدود والشرطة تقتحم بيوتنا

وتنتهك حرمة أجسادنا، وتزرع الرهبة في نفوسنا في أي وقت وبدون مبرر.  



، في ظل غياب   والتشردالمحتلة نعيش مشاعر اليتم  إننا نحن كنساء فلسطينيات وخاصة نساء القدس الشرقية

نواجه  ونحن  أو حماية المجتمع الدولي،  التي تّم تغييبها،أي حماية سواء أكانت من السلطة الوطنية الفلسطينية

إرهاب دولة إالحتالل اإلسرائيلي ونصد هجماته التي تستهدف بيوتنا، ومؤسساتنا التعليمية، واألماكن العامة 

نواجه سياسة العقوبات الجماعية التي ال تطال مساحاتنا المادية فقط، بل ، كما أننا بمفردنا وبدون أية مقّومات

طالت نفوسنا وأمننا الشخصي أيضا.  

 ة والممنهجة القاهر يمكن لنا أن نواجه هذه القوة إننا ونحن نعيش في حالة من الخوف والرعب، وال نعرف كيف

 يومية للفلسطينينالعدامات إلاوتقوم بتنفيذ  بتكنولوجيا حديثة ةاستيطانية استعمارية معسكرة ومعزز لدوله

 سنواجه لوحدنا ومتى سيسمع ، فال يسعنا إال أن نتساءل إلى متى وبدون محاكماتالشوارع  فيوالفلسطينيات

؟!.  العالم صوتنا ويتجاوب معنا

 العنف السياسي الراهن، في ظل عدم وجود أي نوع من الحماية، إنما يشّكل تهديدًا لسالمة كما ونؤكد على أن

المرأة وحقوقها الجسدية والنفسية والجنسية، فضًال عن سالمة األطفال وأمن الرجال. 

لشعبنا ولذلك وبناء على ما تقّدم فإننا ندعو المجتمع الدولي لتحّمل مسؤولياته من خالل توفير الحماية الالزمة  

 بشأن المرأة والسالم واألمن، ونحث المدافعين 1325، وتنفيذ قرار مجلس األمن رقم الفلسطيني في القدس

ونؤكد على حقنا في حماية مجتمعنا من آليات القمع اإلسرائيلية. لمطالبة بوالمدافعات عن حقوق اإلنسان ل

 نتواصل مع أهلنا بأمان، وبأن نصل أطفالنا إلى مدارسهم ومدارسهن بسالم، وأناالطمئنان عن إمكانية وصول 

 إلى الخدمات والمؤسسات الصحية  من الوصول كبار السنإلى أماكن عملنا بدون قلق أو خوف، وبأن يتمكن 

 دون خوف من هجمات أجهزه  وما بين المدن والبلداتفي شوارعنا التنقل وخدمات الرعاية بسالم. وأن نتمكن من

 وندعو إلى توفير الحماية الالزمة للنساء والفتيات اللواتي يتعرضنكما األمن اإلسرائيلي والمستوطنين المسلحين. 

 عنف الدولة، بما في ذلك العنف االقتصادي الناجم عن تبعية االقتصاد الفلسطيني لإلقتصاد لكافة أشكال

اإلسرائيلي وما نجم عن ذلك من تأنيث للفقر واالستغالل والعبودية. 

الوحشية المتأصلة في الحروب والعنف  مواجهة وٕاننا وٕاذ ندرك بأن القانون الدولي اإلنساني يهدف إلى 

، االستيطاني االستعماري من خالل إلزام الجهات الدولية في توفير الحماية الالزمة للمدنيين في مناطق النزاع

لنؤكد على  في حاالت العنف الجماعي  المتنفذة السلطةلممارساتومن خالل التأكيد على الحدود األخالقية 

 أهمية تنفيذ هذا القانون ومحاسبة دولة االحتالل على جرائمها التي ترتكب بحق شعبنا.

 باإلضافة إلى محاصرة احيائنا وبيوتنا وفصل األحياء عن  على تحمل كل هذه الصعاب المذكورةإلجبارناونظرًا 

بعضها البعض من خالل وضع حواجز عسكرية وبناء جدار الفصل العنصري الذي بات يفصل األحياء عن 

بعضها باإلضافة لفصل القدس عن بقية مدن الضفة، والسيطرة على مناحي حياتنا المختلفة بما في ذلك هواتفنا 



إننا فخيرة  تصاعدت كنتيجه لقرارات مجلس الوزراء اإلسرائيلي األالخلوية واالنترنت ... تلك الممارسات التي 

الحماية الدولية واتخاذ  كافة اإلجراءات الطارئة لمنع هذا التدهور الالإنساني. توفير نكرر مطالبتنا ب

 

التجمع النسوي المقدسي، مجموعة من المنظمات والمؤسسات النسوية والناشطات النسويات المقدسيات والذي 

 يضم كافة شرائح المجتمع الفلسطيني على اختالفاته.
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