
  

زيت-ةأصادر عن معهد دراسات المر بيان   جامعة بير

ي المقاومة، وتنديد ب
 
ي ف

 الهمجية الصهيونيةتأكيد عىل الحق الفلسطين 

  

 

ي عىل الزميلة لينب ،بشكل خاص ،يندد معهد دراسات المرأة
، األستاذة الجامعية والمديرة السابقة ميعاري ةاالعتداء الوحش 

ي 
 قنبلة صوتية لمنع صوتها من التضامن مع أهالي حي الشيخ  تأطلقلمعهد دراسات المرأة والت 

عىل رأسها وبشكل مباش 

 
 
ن األبرار.  جراح بالقدس، معلنا ، والمجد والخلود لشهداء فلسطي  ن  تضامنه مع كل األشى والجرح والمعتقلي 

ي هذا السياق، 
ن
، مدينا إجراءاته الساعية وف ن ي فلسطي 

ن
ي ف

يؤكد معهد دراسات المرأة موقفه المناهض لالستعمار الصهيونن

ي وقمع كل شكل من أشكال المقاومة والصمود الفلسطينية. ويشيد المعهد بفعاليات المقاومة 
لمحو الوجود الفلسطيتن

ي المحتلة عام 
ي القدس وغزة واألراضن

ن
، ف ن ي شهدتها فلسطي 

ن وا 1948الت  ي تبي 
لضفة الغربية، خالل األسابيع الماضية، والت 

وع التجزئة والتفتيت ومحو الهوية واالنتماء الذي سىع إليه االحتالل منذ العام  ن عىل مش  ، كما 1948انتصار الفلسطينيي 

ي يهدف إليها االستعمار ال
ي لم ولن يخضع لعمليات المحو واالقتالع من األرض الت 

ن أن الشعب الفلسطيتن . تبي  ي
 صهيونن

ويرى معهد دراسات المرأة أن البنية والممارسات االستعمارية بما تتضمنه من عمليات قتل واعتقال وتهجي  ومصادرة 

ي القمع الذي تتعرض له النساء الفلسطينيات، كجزء ال يتجزأ من الشعب 
ن
ي وهدم للمنازل تشكل البنية األساسية ف

لألراضن

، مع التأكيد عىل أن هذا ال ي
قمع يطال النساء الفلسطينيات بشكل مضاعف، كفلسطينيات، وكأمهات وزوجات الفلسطيتن

 . ن  وأخوات للرجال الفلسطينيي 

ي هي معركة وجود وحياة، فإن المعهد يؤكد عىل دعمه 
ي الصهيونن

ن مع االستعمار االستيطانن وبما أن معركة الفلسطينيي 

ي جميع األرض الفلسطينية
ن
المحتلة، كما يؤكد عىل الدور الفعال واألساسي لنساء  لكافة أشكال المقاومة الفلسطينية ف

ي الفعل المقاوم بأشكاله ومراحله المختلفة، مؤكدا عىل أن هذه المقاومة هي جزء أساسي 
ن
ن بأجيالهن المختلفة ف فلسطي 

ن البتن األبوية وا ن االضطهاد االستعماري وبي  ، حيث ال يمكن الفصل بي  ي
لرأسمالية وجوهري من النضال النسوي الفلسطيتن

وع لتحرر النساء الفلسطينيات من القمع  ي أن أي مش 
ي تتقاطع مع البنية االستعمارية بشكل غي  قابل للفصل، مما يعتن

الت 

ن من البنية االستعمارية الصهيونية. وقد كان   مرتبطا بتحرر فلسطي 
 ةنشاط الزميلة ليناألبوي واالستغالل الرأسمالي يبق 

 الهيئة ال ةميعاري عضو 
 
ي الميدان نموذجا

ن
ي الجامعة، والمناضلة ف

ن
ي المعهد، وعضوة النقابة ف

ن
ي  تدريسية ف

ن
ي ف

للنضال النسان 

ن الذي يرفض  ي الدور النضالي الذي لعبته النساء والظلم شكل من أشكال القهر  ويواجه كلفلسطي 
ن
، والذي رأينا أمثلته ف

ي 
ن
ي الفلسطينيات ف

ن
ي القدس، كما ف

ن
ات الشيخ جراح وباب العمود ف ن المحتلة عام مسي  ي القدرة ، و48الضفة وفلسطي 

ن
ف

ي تسطرها نساء غزة، بشكل خاص. 
 الهائلة عىل الصمود والمقاومة الت 

ي هذا الصدد، يندد معهد دراسات المرأة باالعتداءات الوحشية عىل عائالت حي الشيخ جراح بهدف اقتالعهم من 
ن
وف

يد بيوتهم وأرضهم وكذلك باالعتداءات الهمجية عىل  ي استهدفت بيوت وأرواح عائالت بأشها ما أدى لتش 
قطاع غزة الت 

 
 
ي آالف النساء واألطفال وتركهم دون مأوى، كما ونند

 
هيب واالعتقاالت التعسفية بحق فلسطينت  ، 1948عام  د بحملة الي 

. هذا وندعو كل نساء وأحرار العالم بمقاطعة ومعاقبة الكيان االستعماري اإلشائيىلي عىل جرائمه ب ي
 حق الشعب الفلسطيتن

 


