
 كلمة
 االخت فتحية مزايل رئيسة

 االحتاد القومي النسائي التونسي
 وزيرة العائلة والنهوض ابملرأة

 
 القتها

 ابلنيابة كركراالخت عصمت الدين  
 يف 

 املؤمتر الرابع لالحتاد العام للمرأة الفلسطينية
 عقد يف اجلمهورية التونسية 

 4/5/1985اىل  30/4ما بني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



املاجييييدةر  اييييرة االل رئييييين اللةنيييية التنفيرييييية ملنيميييية التحرييييير الفلسييييطينيةر سيييييدا  املييييؤمترا  سيييييد  
  ارا  الايوف الكرام.

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته                                                                       
القييومي النسييائي التونسييي ابااييور والكلميية اعمييا  انييه مليين دواعييي االعتييزاز والشييرف احت يشييار  االحتيياد 

مؤمتركن املبار  وكما يعد يف هره املناسبة الكرمية احت جيدد تعبريه عن متانة الروابط اليت تشد املرأة التونسيية 
أبختها الفلسطينية وعن تعاطف نساء تونن مع شقيقاهتن الفلسطينيا  ومؤازرهتن هلن فيما يتحملنه من 

شييرف املسييا ة يف حترييير االرض املوتصييبة واسييلجاي اايي  السييليد وهييو شييرف اسييتعدته  الشييرف الرفيييعر
امليييرأة التونسيييية ارم مشييياركتها يف ااركييية التحريريييية لليييبالد وليامهيييا بواجبهيييا يف النايييا  مييين اجييي  ااريييية 

 والكرامة.
واايوار وبليد الناييا  واحت عقيد ميؤمتركن الرابيع هيرا بتيونن ارض االخيوة واالحتياد والتايامن وارض اجلهياد 

وااي  والعيد  وااريييةر لييركراب مييا ابدر بيه الييرئين اابييد بورليبيية منير االسييتقال  مين رعاييية امليرأة ومحاييية 
 قولهيا ومسياندة اعماهليا والسيهر اليدائم عليش  ي  مشياك  لاارهابتشيةيع دائيم اركية االحتياد السياهر 

ا علييش العطيياء ةالعميي  واسييهامها يف تقييدم ا تمييع علييش بعييط الطالييا  الكامنيية يف املييرأة وتك يييف لييدرهت
ةتطييويرة ابليييدور الفعيييا  اليييرمل تقييوم بيييه امليييرأة التونسيييية يف متليييف ا يياال  وميييا تتحمليييه مييين مسيييؤوليا  

 لتحقي   ياة افا  هلا ورفاة امش  وحترر اعم   تمعها.
نن اليت مح  رئيسها اابيد وكم حيلو يل احت ار د بك  االخوا  الال  عقدحت هرا املؤمتر علش ارض تو 

بورليبيية كيي  العطييف والرعاييية للقاييية الفلسييطينية وسيياند املنا ييلني واملنا ييال  يف  ييفوف املنيميية اليييت 
تعم  دوما علش ختليص ار ها من اردمل العدو الوا د وتؤكد اال رار علش الولوف يف وجه الصهيونية 

  سيييلد االرا ييي وتوييييري معاملهيييا وتشيييتيت وتوا يي  دعيييم الصيييمود ومقامييية اال ييتال  والتصيييدمل لعملييييا
 اهاليها .

فه  من املعقو  احت ينمادى الكياحت الصهيوين وهو عاو منيمية االميم املتحيدة يف دول الشيرعية الدوليية 
وال رادي ليييهن انييييه لو يييع  ريييييد يتنيييا  واالخييييالو والقيييانوحت الييييدوليني وهيييو مييييين  صيييدالية القيييييم العليييييا 

 لالنسانية.
ستعداد للمسا ة يف ك  جمهود يرمي اىل فتح الطري  املسيدود  يخت ختفيف الوطينة عين احت تونن دائمة اال

 الشعد الفلسطيين الرمل فر ت علية السيطرة االسرائيلية يف االرا ي احملتلة.
وامام هرا التمزو النفسي والتشرد الفلسطيين جند املنيما  النسيائية يف البليداحت العربيية تيدعو لليم الشيم  

 مة العربية  قيقة معىن التحالف الكام   د العدو املشل  الصهيونية. خت تعي اال



وليييد يقيييا  ملييياملا تقيييوم املنيميييا  النسيييائية ميييا داميييت العاملييية تسيييتطيع احت تنايييم اىل العميييا  واحتييياداهتمن 
والفال ييية ليييادرة عليييش االنتسيييال اىل  عييييا  الفال يييني وا اهيييدة يف اسيييتطاعتها احت تنايييم اىل  يييفوف 

 اىل  ري مللك.احملاربني و 
واملا كاحت هرا التساؤ  يف حمله فاحت اجلوال علية يفيد  رورة ليام احتادا  نسائية لوية ونشيطة تام اليها 
متلييف الطالييا  والكفيياءا  والييتا  اليييت تتمتييع بعييا املييرأة يف شييخت امليييادين فتعميي   ييمن اخواهتييا علييش 

 تمع.حتدمل املشاك  الا ة ابملرأة ملا هلا من دور هام يف ا 
فاملرأة بال رييد هليا لايية كيتى وال سييما يف هيرا العصير فالواجيد ييدعوها احت ختيرا مين عولتهيا الصيامتة 
اليت لبعت فيها دهورا واحت متسح عن جبينهيا و يمة اجليا والايعف واالتكيا  واحت تنهي  مين ينيابيع العليم 

اة املسيتقب  جنبيا اىل جنيد ميع وختوض  مار العم  وتشعر أبهنا مواطنية مسيؤولة ميدعوة لبنياء اليوطن ورفي
الرج  وعليهيا احت تسيعش جيادة لبليوف هيدف سيام واحت تصيبح يف و يع جدييد يتسيم بو يوب الرؤيية فتبيدو 
من خالله مواطنة واعية منتةة هلا رأيها ولراراهتا تساهم يف العم  الرمل متارسه عاملة او موظفة معلمة او 

تمييع العيرا واحت ترهييف  سيها الييوطين السيليم الييرمل ميلييي اسيتاملة او جندييية او فال ية يف ارسيياء لواعيد ا 
عليهيا احت تينهب بقسيط وافيير مين العمي  البنيياء ومصيدالية اجنيع يف الفاعليية اجلماعيية فمين هيرا املنطليي  ال 
يسييعنا اال اننشييةع واميين املييرأة الفلسييطينية علييش حتملهييا اعبيياء الواجييد ويف نفيين الولييت نوطيهييا علييش 

 هلا من  سن آدائها له. االنتشار والر ش ااا الحت
احت االرتباط االخومل ااا   بني املرأة التونسية واختها الفلسطينية ليين ولييدة الصيفة بي  يعيود اىل التنياي 

 متباد  حببنا املشل  للناا  ومسا تنا فيه ورفانا السبال القهر واالستبعاد واملهنة.
م القدمي والعطف املستمر الرمل يوليه فخامة وما ساعد علش منو هرا الشعور لدى التونسيا  هو االهتما

الييرئين اابيييد بورليبيية للشييعد الفلسييطيين البطيي  بكيي  ف اتييهر ومييا تكنييه املاجييدة املنا ييلة وسيييلة بورليبيية 
ألبنائهييا ميين ود خييالص و ييد  ييادو و  تكيين تييونن لتيفيير ابسييتقالهلا لييو   يقيييد هللا هلييا بطييال لائييدا 

هيود النايا  ايو مقاومية املسيتعمر بعييدا عين التفرلية والتنا ر.فميا وزعيما موجها و د الصفوف ووجه ج
علمييه لنييا امي الكفيياب هييو و ييدة الصييف و ييع الكلميية ونبيير االفييلاو  ييخت تفشيي  فتييرهد رحينييا و ييخت ال 
ختالنا يعا وللوبنا  قر.وان ال جند اروي من هرا التعلييم والتوجييه اليرمل اسيتفدابه مين اكيت زعمياء هيرا 

ة الخواتنييا الفلسييطينيا  عربييوحت مسيياندة وتاييامن معهيين احت املييرأة تسييتطيع احت تقييدم الشيييء القييرحت نقدميي
 الك ري ولو كانت ربة اسرة يف ميادين اللبية والعم  واالنتاا والعلم والفن والسياسة ويف مواطن التةمع.

علية اجنع للولوف يف واملرأة تستطيع القيام بتحسين او ح بيلم الياملني وتطوير امت الابث امليلومني وفا
وجه الوا بني املعتدين. احت االحتاد القومي النسائي التونسي لد اهلمه لائد االمية فخامية رئيين اجلمهوريية 
نفحييا  القييوة ودفعهييا اييو العميي  الييدائد لتتبييوء املييرأة التونسييية املكانيية ااساسيية يف كيي  امليييادين ومحلهييا 

التحرير الكتى ومشاركتها يف بناء كياحت االمة والامة جمتميع  املسؤوليا  احملتدمة ابتداء من خو ها معركة



متطور ابم ياطلع  سيؤوليا  اميم متقدمية وهيره املاجيدة وسييلة بورليبية م يا   يي للتةربية التونسييةفهي 
املنا لة اليت لاد  املياهرا  ارم التحرير وهي االم اانوحت ترعش املنيما  وتواكد  ركيتها يف اليداخ  

 سهر علش   شتا  الطفولة وتعم  علش منا رة لاار اا  والعد  للمرأة.والرا وت
وهره االخت فتحية مزايل تسري املنيمة وتقوم عليش رأل وزارة تعيىن بشيؤوحت العائلية وتعمي  عليش النهيوض 
ابملرأة التونسية وتدعم العم  النسائي علش الصعيدين القيومي واليدويل بكي  ميا اوتييت مين  كمية وتبصير 

رأمل و سييين سيييلو  يسييياير توجهيييا  القائيييد اليييرمل  يييرر امليييرأة التونسيييية وكمييي  هليييا مييين ااقيييوو  و ييياح
 الشخصية ما يامن الكرامة املنشودة ويسمح هلا بتعاطي االعما  االجتماعية الناجعة البناءة.

لتحريير واحت لنا فيما يقوم به لائداب يف ك  الواجها  لري  يافز واال ي  للسيرييف هيره الطريي  الييت ر هيا 
تونن ولتخليص القاية الفلسطينية ولنركر كلمتيه القيمية الييت وجههيا عليش لسياحت االخيت الفا يلة وزييرة 
العائلية والنهييوض ابمليرأة يف خصييوة امليرأة الفلسييطينية خييال  انعقياد مييؤمتر دو  عيدم االاييياز يف نيييودهلي 

" هي  يينمكن احت ننسيش الو يع الويري خال  شهر افري  ااايل والاة ابدماا املرأة يف التنمية  يط ليا  
االنساين الرمل تعاين منه املرأة الفلسطينية اليت تعيش لرابة اربعني سنة يف املخيما  وهي ال تيفر حبقيوو 
انسانية  رورية بديهية وتقاسي من مآسي اارل اليت هتدد وجودهيا وال ترميي اال ايو الدولية الفلسيطينية 

 من هرا العا ".
 يسيلكها االسيتامل حمميد مييزايل اليوزير االو  تسيمح للميرأة التونسيية ابحت تسياهم يف  ركيية واحت السياسية الييت

التنمية االجتماعيية. وميا  ايور منيمتنيا يف هيرا امللتقيش ةمتابعية اشيواله اال مسيا ة منهيا يف تنميية عمي  
ةر تلييك املسيييرية املييرأة الفلسييطينية لتخطييي العقبييا  وريييد يف السييري بطرييي  تبتيية يف مسييرية التحييرر الدامييي

الشيييالة الييييت حتتييياا اىل كييي  دعيييم عيييرا عيييام وعمييي  نايييايل نسيييائي مك يييف يستقصيييي جوانيييد اااجييية 
 ويستوعد  رورر  االلت ام وجيند ا موعة من عوام  التصدي والتخامل .

فتونن سند دائم للقاية الفلسطينية حب  و دو ودوحت ليد وال شرط ولعلة من ابل التكرار احت نيركر احت 
أة التونسية متاامنة مع شقيقتها الفلسطيهنية يف السراء والاراء يف الفرب والطرب فكلما لتلت اسرائي  املر 

اخوا  لنا آملتنا وكلما تيتم اطفلهن أتملنا ويف املقاب  كلما لامت منا لة بعملية فدائية  فقت هلار للوبنا 
.ولين   دويل أثنينيا وأ ثنينيا عليهيابليدها وشيعبها يف حمفي  وجوار نار وكلما ابلوت اخيت فلسيطينية  يو 

مسيتيقنني احت للحريية  ا   ابارية مين ابنياء فلسيطني اليرين ليدموا هليا ارواب زكيية مهيرا  الييا و  يسيتك روا 
 اامراء ابل لك  يد مارجة بدم.

واملا كاحت لي  اليلم الرمل ولع علش فلسطني البطلية ليد  طيش  يع االمية العربيية بيالميه فياحت هنيار نصيرها 
سيتةلش علش ك  اشيقائها وفةير نورهيا سيايشء ارجياء اليبالد العربيية االسيالمية ابشيرا فيهيا عيت الصيمود 

الفلسطينية من فلك االحتاد واالنسةام بني و يدا  ابنائيه  والتاحية واالابء وسيكوحت مطلع مشن اارية
 املنا لني وتكاثف اخواهنم معهم يف املشرو واملورل.



 ني يف السراء والاراء يف اللي  إملا يوين ويف النهار إملا ريلش.فناء تونن مع نساء فلسط
فالنصييير آ  ال رييييد فييييه ميييا دام العيييزم معقيييودا عليييش د  اسيييرائي  يف معاللهيييا وميييا دام ابطيييا  فلسيييطني 

 وبطالهتا ياربوحت بسيوف العز وا د والتاحية يف ظ  منيمة التحرير العتيدة.
 تونن اال احت نصر هللا لريد. وكلما تساء  النال مخت نصر هللا اجابت

 
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 
 عن االحتاد القومي النسائي التونسي
  رم البهيلة
 عصمت الدين كركر

 
 


