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اصابات خالل مهاجمة االحتالل لمسيرة نسوية على حاجز قلنديا
رام اهللا- وفا- أصيبت عدد من النســوة أمس باالختناق بالغاز 
المسيل للدموع، خالل مهاجمة قوات االحتالل مسيرة نسوية 

على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.
وانطلقت عشــرات النسوة في مســيرة نظمتها األمانة العامة 
لالتحاد العام للمرأة لمناسبة يوم المرأة العالمي باتجاه حاجز 
قلنديــا، تحت شــعار 'معا إلنهــاء االحتالل، ومعا لبنــاء الدولة 

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس'.
وأطلق جنود االحتالل قنابل الصوت والغاز باتجاه المشاركات، 
ما أدى إلصابات عدد منهن باالختناق، وفض المسيرة السلمية 
التي نادت المشــاركات فيها بحق الدخول إلى القدس عاصمة 

الدولة الفلسطينية.

وهتفت المشــاركات بضــرورة 'الوصول لمجتمع فلســطيني 
تســوده العدالة االجتماعية والمســاواة'، ونــددن بجرائم قتل 

النساء األخيرة، وضرورة وضع حد لهذه الظاهرة السلبية.
وقالت رئيسة االتحاد العام للمرأة انتصار الوزير والتي شاركت 
فــي المســيرة، 'إننا نســعى لتفعيل الــدور النضالي للنســاء 
من خالل المقاومة الشــعبية، والحفــاظ على عروبة القدس، 

ومقاطعة البضائع اإلسرائيلية'.
وطالبت الوزير مجلس األمن الدولي، والمجتمع الدولي بإدانة 
ممارسات االحتالل في القدس والمتمثلة في التطهير العرقي 
وتهويد األرض وهدم البيوت من أجل أحداث تغيير ديمغرافي 

على األرض.

كما دعــت المجتمع الدولــي واللجنة الدوليــة للصليب األحمر 
والمؤسســات الحقوقيــة واإلنســانية، إلجــراء تحقيــق دولي 
لمحاســبة إســرائيل حول الجرائــم التي ترتكبها بحــق أبناء 
شعبنا وآخرها قتل الشهيد معتز وشحه داخل منزله بدم بارد، 
والشهيدة آمنة عطية قديح من خان يونس في غزة والتي قتلت 

بعد ان فتح جنود االحتالل النار عليها.
وشددت الوزير على ضرورة تحديث القوانين واألنظمة الخاصة 
بالمرأة واألسرة، ووضع اتفاقية 'سيداو'، ووثيقة حقوق المرأة 
الفلســطينية موضع التطبيق علــى الصعيد الوطني، وتوفير 

الحماية للمرأة الفلسطينية، التي ناضلت إلى جانب الرجل.
من جهتها، قالت النائب في المجلس التشــريعي خالدة جرار، 

'إن مسيرة اليوم باتجاه حاجز قلنديا تأتي تأكيدا على مشاركة 
المرأة في النضال ضد االحتالل اإلسرائيلي'.

وطالبت بضرورة تحســين أوضاع النساء في مجتمعنا، مثمنة 
نضال المرأة العاملة واألســيرة وزوجة الشــهيد واألسير، في 

تضحياتها الغزيرة التي تقدمها من أجل الوطن.
وفــي الخليــل، نظمت جمعيــة البيوت الســعيدة، بمشــاركة 
مجموعة من الناشــطات النسويات، وجمعية النشاط النسوي 
وشباب ضد االســتيطان، ومتضامنين أجانب، زيارة تضامنية 
إلــى منطقة البويرة شــرق الخليل، لتعزيــز صمود أهلها في 
وجه ما يتعرضون له من اعتداءات متواصلة من قبل االحتالل 

والمستوطنين.

لقطتان من المسيرة النسوية عند حاجز قلنديا امس.                                   (عدسة: عصام الريماوي)

 لمناسبة 8 آذار: اشادات بنضاالت المرأة الفلسطينية ومطالبات بوقف التمييز ضدها
رام اهللا - الحياة الجديدة - أثنت فعاليات وطنية رسمية وأهلية 
أمس، على نضاالت المرأة الفلسطينية واسهاماتها في مسيرة 

الكفاح الوطني والبناء.
ودعــت الفعاليات في بيانات صحفية لمناســبة الثامن من آذار 
يوم المرأة العالمي، إلى منح المرأة الفلسطينية مكانتها التي 
تســتحق كونها األم والجريحة والمناضلة والشهيدة، وشريكة 

النضال والعمل في مسيرتي النضال والتنمية.
وتقــدم مديــر عام الشــرطة اللواء حــازم عطــا اهللا بالتهاني 
إلى المرأة الفلســطينية، معبـراً عن اعتزازه بها وباألســطورة 

النضاليـة التـي سطرتـها عبر التاريخ.
وأثنى اللواء عطا اهللا على إبداع المرأة الفلسطينية ومشاركتها 

في جميع ميادين الحياة.
من جانبها، أشادت الجبهة الشعبية بإسهامات المرأة الفلسطينية، 
التــي ما زالت حاضرة بقوة في المشــهد وقادرة على أن يكون 
لها دور أكبر بالتأثير فيه إذا ما توفرت لها عوامل اإلسناد، وهنا 

تتبدى المسؤولية الوطنية والحزبية.
واضافــت الجبهــة: إننــا ندرك مــدى الظلم واالضطهــاد الذي 
تتعرض له المرأة الفلسطينية سواء بفعل االحتالل وممارساته، 
أو بسبب العنف والتمييز الناجم عن األنماط السلوكية والعادات 
والتقاليد، داعية إلى معالجة وطنية شاملة لقضية المرأة تأخذ 
بعين االعتبار دورها في إطار مرحلة التحرر الوطني بما يتطلبه 
ذلك من حضور مؤثر في القرار الوطني ودون تمييز في الهيئات 

القيادية الوطنية والحزبية.
ودعت الجبهة الشعبية جميع األطر النسوية واالتحاد العام للمرأة 
الفلسطينية لتوحيد جهود النســاء الفلسطينيات والتعاون مع 
كل القوى واألحزاب والنقابــات والجمعيات األهلية لتحقيق ما 
تناضل من أجلــه، وتفعيل دور المرأة في صفوفها، والتصدي 
للعنف المتزايد بحقها، وتفعيل دور اإلعالم بنشر الوعي تجاه 

حقوق النساء على مختلف المستويات.
كما أثنى عضو المكتب السياســي للجبهة الديمقراطية النائب 
قيــس عبد الكريم "أبــو ليلى" ببطوالت المرأة الفلســطينية، 
مؤكداً أنها أثبتت مقدرتها في كافة مجاالت الحياة، ســواء في 

السياسة أو االقتصاد أو في المجال االجتماعي.
وشــدد على ضرورة تعزيــز دورها في المجتمع الفلســطيني 
كشــريك مــع الرجل في كافــة جوانــب الحياة، كونهــا مكون 
أساسي في العملية النضالية وأحد أهم الدعائم األساسية في 

استمرارها.
وتابــع أبــو ليلى: "إن حــق المرأة في المســاواة، ليــس مطلباً 
خاصاً بالحركة النســوية، بل هو هدف لكل من يطمحون إلى 
ديمقراطية حقه. ودورنا كديمقراطيين، قوى سياسية وأفراداً، 
ال يقتصر على تأييد الحركة النسوية في مطالبها، بل أن نجعل 
مــن حق المرأة في الحرية والمســاواة قضيتنا جزء أصيالً من 

برنامجنا للتغيير الديمقراطي".
كمــا أكد اتحــاد لجان العمل النســائي الفلســطيني أن أولوية 
المرأة الفلســطينية ينبغي أن تتوجه لمقاومة االحتالل، داعيا 
الى توســيع االنخراط النسائي في فعاليات المقاومة الشعبية 
ضد الجدار والمستوطنات وأسرلة القدس وتهويدها، وإجراءاته 
العدوانيــة في مختلــف المياديــن وعلى رأســها تفعيل حملة 

مقاطعة البضائع االسرائيلية.

وذكر أن العنف األشد ايالما للمرأة الفلسطينية يتمثل في عنف 
االحتالل الذي ينعكس عليها بشــكل مباشر وغير مباشر، من 
عدوانه وحصاره ومن ســائر إجراءاته في نهب األرض والقتل 

واالعتقال.
وشــدد االتحاد على ضرورة االرتقاء بجميع أشــكال التنســيق 
والتوافــق بين األطــر النســوية المختلفة، وفيمــا بينها وبين 
القوى السياسية المختلفة الحريصة على النهوض بدور المرأة 

الفلسطينية وحقها في العدالة االجتماعية والمساواة.
ودعا إلى إنهاء االنقسام الفلسطيني باعتباره ضروريا لالرتقاء 
بالمقاومة الشــعبية والتصدي للتهويد واالســتيطان، مطالبا 
بضرورة تفعيل دور المرأة السياسي على الصعيد الدولي، بما 
في ذلك االنخراط في االنشطة والفعاليات المقامة استنادا إلى 
قرار االمين العام في األمم المتحدة بجعل عام 2014 عاما لدعم 

والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
كمــا توجهت جبهة النضال الشــعبي بأســمى التحيــات للمرأة 
الفلســطينية المناضلة، والعاملة والمكافحة والمنتجة، والتي 
تحرس الحلــم وتزرع األمل في قلوب أبنائها على درب طريق 

النضال الشاق والطويل.
وقالت الجبهة: نؤكد لمناسبة 8 آذار أن المرأة الفلسطينية هي 
حارسة شــعلة النضال والبقاء والصمود، وحاملة أمانة الكفاح 
ضد االحتــالل االســتيطاني على كافــة الجبهــات االجتماعية 
والثقافية والسياســية واالقتصادية، جنبا إلى جنب مع رفيقها 

وأخيها الرجل.
وذكرت أن المرأة الفلسطينية لعبت دورا طليعيا ومتنوعا كونها 
قدمت المئات من الشهيدات واألسيرات والجريحات في معارك 
الثورة الفلسطينية بمراحلها المختلفة، كما في كافة قطاعات 
العمل الكفاحي السياســية واالقتصاديــة والنقابية والتعبوية 

على مدار سنوات الكفاح الطويل.
وأكــدت أن مناســبة الثامن من آذار هو يــوم التخليد لنضاالت 
النســاء الفلســطينيات والنســاء العامــالت في بقــاع األرض، 
واستحضارها ضمن مسيرة النضال النسائي ضد التمييز بكافة 
أشــكاله والظلم الواقع على المرأة في ســوق العمل من حيث 
شــروط وظروف العمل غيــر الالئقة والتي تذكرنا بشــهيدات 
المرأة العاملة في فلسطين كضحايا للجشع وغياب الضمانات 

الفعلية لحماية النساء.
وطالبــت الجبهــة بإنصاف المــرأة وتعزيز دورها ومشــاركتها 
السياســية والمجتمعيــة واالقتصادية والضغــط العادة النظر 
بالقوانين والتشــريعات التي تنتقص من مكانة ودور وحقوق 
المرأة والتي آن األوان لتغييرها فورا ووضع قوانين رادعة لكل 

من يحاول العبث بمكانة المرأة الفلسطينية.
من جانبها، ودعت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، 
لدعــم مســاعيها لمزيــد مــن الحقــوق، والمســاواة والعدالة 

االجتماعية والحرية.
واعتبر االتحاد الديمقراطي الفلســطيني "فدا" انه رغم الدور 
الذي حققته النســاء الفلسطينيات في مختلف مجاالت الحياة، 
إال أنهن ما زلن يعانين من التمييز على مســتويات عدة، وفي 
مقدمتهــا ازديــاد جرائم القتــل التي ذهبت ضحيتها عشــرات 
النســاء على خلفية ما يسمى "شــرف العائلة"، داعياً للتصدي 

لهذه الجرائم ووضع حد لها.

ودعا فدا القرار قانون للضمان االجتماعي والقوانين التي تلزم 
الحكومــة بتوظيف المرأة على قدم وســاق مع الرجل، وطالب 
وزارة العمل بالتأكد من التزام المشــغلين بقانون الحد األدنى 
مــن األجــور، خاصة على النســاء اللواتي يمثلــن الفئة األكبر 
المحرومة منه، فضال عن تعرضهن الستغالل أصحاب العمل، 
ليــس فقط لجهة األجر المتدني، بل على مســتويات مختلفة 
في مقدمتها التحرش الجنســي الذي أصبح آفة تقض مضجع 

المجتمع الفلسطيني.
رت بأن نساء العالم يحتفلن بيوم الثامن من آذار، ونساء  وذكّ
فلســطين يعانين من االحتالل وسياســاته الظالمة، التي تعد 
المصــدر األســاس لتنفيذ العنــف والقتل والتهجيــر والتهويد 

والحرمان من الحقوق والحريات األساسية.
ودعت جمعية المرأة العاملة صانعي القرار في فلسطين إلنهاء 
دونيــة مكانــة المرأة في قوانين األحوال الشــخصية وقوانين 

العقوبات المعمول بها في الضفة وقطاع غزة.
وأكد االتحاد العام لعمال فلسطين ان المرأة الفلسطينية العاملة 
جزء ال يتجزأ من المجتمع المدني والمحلي والرسمي وان المرأة 
العاملة تشــكل رافعة اساســية من روافع ومقومات االقتصاد 
الفلســطيني وجــزءاً ال يتجزأ مــن واقع العمالة الفلســطينية. 
وان كافــة التحديــات التي تعاني منها مــا هي اال دالالت كبيرة 
على انها قوية وقادرة على تحمل الصعاب. واعتبر االتحاد بان 
الظروف المعيشية التي تتحملها المرأة الى جانب الرجل والتي 
تعتبــر صعبة للغايــة وفي ظل الحصار االســرائيلي وتجفيف 
منابع العمل والدخل للمرأة الفلسطينية. ومعاناتها في العديد 
من ظروف العمل التي ال تتناسب مع هيئتها وانسانيتها والتي 
تشكل ظاهرة خطيرة خاصة وانها تعاني من التمييز في العديد 
من المنشآت باألجور وتدني حصولها على المكافآت واالتعاب. 
وفقدانها لعدد من مباديء الحريات النقابية وان المرأة العاملة 
تعاني من كثير من حاالت االبتزاز والضغط النفسي والجسدي 
فــي العمل وتحــرم من كثير مــن امتيازاتها التــي ضمنها لها 

القانون االساسي وقانون العمل الفلسطيني.
وطالب اتحاد العمال باالســراع في تعديل عدد من بنود قانون 
العمل الفلسطينيى والمواد الخاصة في هذا المجال، ومتابعة 
ظــروف المــرأة العاملــة التي تعانــي ما تعانيه علــى الحواجز 
والمعابر االســرائيلية. كما دعا القرار قوانين مكملة لمصلحة 
النســاء وخاصــة الضمان االجتماعي وما يتضمنــه من اجازات 
االمومــة والتقاعد غير الحكومي وغيــره من القوانين الملحة 
والضرورية لعمــل المرأة. كما طالب االتحاد النســاء العامالت 
بالتوجه الى النقابات العمالية والتســجيل واالنتســاب لنقابته 
مشــيرا الى ان نسبة االنتســاب من قبل المرأة في النقابات ال 
تتعدى %10 ما يعتبر مؤشرا خطيرا في اندماج المرأة في سوق 

العمل والنقابات.
واعتبر مركز اعالم حقوق االنسان والديمقراطية "شمس" ان 
ما يمارسه االحتالل بحق المرأة الفلسطينية ال يندرج تحت اطار 
االنتهاكات الجســيمة لحقوق االنسان فحسب، بل يندرج تحت 
اطار انعدام األخالق وشكل من أشكال البلطجة، وسيادة القيم 

الالأخالقية بين صفوف جنود االحتالل.
وأوضح إن دولة االحتالل تنتهك بذلك القانون الدولي اإلنساني 
وقانون حقوق اإلنســان ال ســيما اتفاقيات جنيــف لعام 1949 

وبروتوكولهــا اإلضافي لعــام 1977،واتفاقيــة الالجئين لعام 
1951 وبروتوكولهــا لعام 1967، واتفاقية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1977، وبروتوكولها االختياري 

لعام 1999.والقرار الرقم 1325 الصادر عن مجلس األمن.
جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره مركز إعالم حقوق اإلنسان 
والديمقراطية "شــمس" لمناســبة الثامن مــن آذار يوم المرأة 

العالمي.
واعتبر المركز قتل النساء على خلفية ما يسمى "شرف العائلة" 

أحد أشكال التمييز كما أنه وانتهاكاً جسيماً لحقوقها.
وطالب "شــمس" بتمكين المرأة سياســياً وتعزيز مشــاركتها 
الفعالــة فــي العمل السياســي، حيث إن مشــاركتها مــا زالت 
منقوصة بشــكلٍ ملحوظ ولم تحظ باهتمام كبير على أجندة 
الســلطة واألحزاب السياسية، بسبب الواقع االجتماعي السائد 

ورسوخ النظرة الدونية للمرأة.
ونظمت كتلة نضال المرأة الفلسطينية االطار النسوي لجبهة 
النضال الشعبي الفلسطيني اليوم السبت في محافظة رام اهللا 

فعالية لمناسبة الثامن من اذار يوم المرأة العالمي.
وزارت ممثالت الكتلة في المحافظة مستشفى الهالل االحمر في 
البيرة، ووزعت الورود على المريضات والعامالت بالمستشفى. 
واكــدت الكتلة ان هذه الفعالية تأتــي في هذا الظرف الصعب 
الذي تعاني فيه المرأة الفلســطينية من الكثير من المعيقات، 
لكنها تبقى صامدة مكافحة لنيل حقوقها، واســتعادت مكانتها 

على كافة االصعدة وفي كافة المجاالت.
وقالت ســلوى منصور ســكرتيرة الكتلة بالمحافظة تأتي هذه 
الفعالية في اطار التواصل االجتماعي مع االمهات الفلسطينيات، 
وهي واجب وطني وأخالقي، وان كتلة نضال المرأة الفلسطينية 
تؤمــن بالعطــاء وتعمل على تشــجيع االنخراط فــي المجتمع 

بالتواصل مع كافة الفئات والشرائح.
مؤكدة على أهمية أن تأخذ دورها الريادي والقيادي على كافة 
االصعــدة حيث اثبتــت التجــارب ان المرأة الفلســطينية لديها 
القدرة للعمل جنبا الى جنب مع الرجل في كافة الميادين ولديها 

المقدرة على تبوء المواقع القيادية والمتقدمة.
وأكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اهمية الدور الذي 
تقوم به المرأة الفلســطينية من خــالل انخراطها في النضال 
الوطنــي واســهاماتها في شــتى الميادين مشــيرة الــى الدور 
المركزي الذي قامت به المرأة الفلسطينية في القضية الوطنية.

ودعت حركة المبادرة الوطنية لدعم المرأة الفلسطينية ورفع 
مستواها ومكانتها وصون حقوقها العامة.

ووجهــت الحركــة تحيــة اكبــار الــى االســيرات والجريحــات 
الفلســطينيات والى اســر الشــهيدات اللواتي قدمن ارواحهن 

دفاعا عن كرامة الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته.
وجــددت الحركــة دعمهــا لحقــوق المــرأة الفلســطينية على 
مثابرتهــا وصبرهــا فــي ظل الظــروف الصعبة التــي يمر بها 
شعبنا الفلسطيني ومحاوالت االحتالل لتصفية عناصر القضية 

الوطنية.
ودعت الحركة الى نصرة المرأة وحقوقها والتصدي الي انتقاص 
منهــا ومواجهــة االنتهــاكات بحق النســاء وتحديــث القوانين 
واألنظمــة الخاصــة بالمــرأة ووضــع اتفاقية "ســيداو" موضع 

التطبيق.

 رام اهللا: تكريم منتسبات األمن الوطني لمناسبة يوم المرأة العالمي
رام اهللا - وفا- احتفلت قيادة األمن 
الوطنــي، ووزارة شــؤون المــرأة، 
أمس، بيوم المرأة العالمي، بتكريم 

منتسبات جهاز األمن الوطني.
وحضــر االحتفال، الــذي أقيم في 
قصر رام اهللا الثقافي، ممثلون عن 
وزارة شــؤون المرأة، وقيادة جهاز 
األمــن الوطنــي، وعدد مــن رجال 
الدين اإلسالمي والمسيحي، إضافة 
إلى ذوي منتســبي األمن الوطني، 

وأفراد وعناصر وضباط الجهاز.
وقــال وكيــل وزارة شــؤون المرأة 

بســام الخطيب، نيابــة عن وزيرة 
شــؤون المــرأة ربيحــة ذيــاب "إن 
القطــاع  فــي  النســاء  مشــاركة 
األمنــي، تعتبــر مشــاركة جريئة 
والمعة ومتميزة، تستحق التقدير 

واالحترام".
ة  لمــرأ ا وصــول  "ان  وأضــاف 
الفلســطينية إلــى مناصب عديدة 
وانخراطهــا فــي القطــاع األمنــي 
لداللة كبيــرة علــى األهمية التي 

يوليها شعبنا للمرأة".
وأوضح الخطيــب أن الوزارة تنظر 

بأهميــة بالغــة لمشــاركة المرأة 
فــي األجهزة األمنيــة "إليماننا بأن 
نساءنا بحاجة للمشاركة في األمن 

واالستقرار".
وأشــار إلى أن العلم بيــن القطاع 
األمني والمدني تكاملي وشمولي، 
ويجب أن يتسم بالشراكة والتنسيق 
علــى كافة المســتويات الرســمية 

والشعبية.
وقالــت العميــد رشــيدة المغربي، 
ممثلــة عــن قائــد األمــن الوطني 
نضــال أبــو دخــان، "تجاوزنا طور 

العمــل  لنقتحــم مرحلــة  الفكــر 
واإلنجاز، وها هي قواتنا العسكرية 
بكافة المجاالت ومؤسساتنا األمنية، 

تتجاوز كافة الصعاب".
وأشــارت إلى أن عســكريات األمن 
الوطنــي تلقيــن تدريبــات مكثفة 
فــي روســيا واألردن، إضافــة إلى 

التدريبات في أرض الوطن.
وتخلل الحفل، عرض فيلم قصير 
عن جهاز األمن الوطني، ووصالت 
فنية للفرقة القومية لقوات األمن 

جانب من االحتفال في رام اهللا امس.           (وفا)الوطني.


