بسم هللا الرحمن الرحيم
فخامة السيد الرئيس ..
األخوات  ..رئيس و أعضاء األمانة العامة لإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية .
األخوات عضوات المؤتمر ..
األخوات واألخوة الضيوف الكرام .
تحية ملؤها الحب والتقدير  ،أهديها لكم بإسمم اارمرا الل ما والتنظميم ال ملبي
فممي ت.ف . .فممي هممرا اللممر الممطيني ال ليممتيني  ..ريمما تلهممط ال ممرأا ال ليممتينية
من جديد ..
كممما التهممماتي والتبريممم ب ناسمممبة كتلقممماا ممممؤت ركن  ..ممممؤت ر ا تحممماا اللمممات لل مممرأا
ال ليممتينية  ،بلممد جهممد كبيممر  ،وص مما متطاومما ل تممرا يطيلممة مممن التح ممير والتهي مة
وا صداا  ،رتى خروج ال ؤت ر الى النطر .
كن كتلقمماا ال ممؤت ر فممي مما هممرل الظممرو الدمملبة وال ش لقممدا التممي يلي ممها مملبنا فمي
فليتين وال تاف  ،وت ر بها أمتنا اللربية من اتقيات وضلف  ،و لا  ..ريا تطاجم
أكثر من تح ٍد  ،ف ن مطقف ركطممة الي مين ا سمراريلي ال ش تتمر التمي تتنكمر لحقطقنما
الط ينيمممة  ،وتمممرفز ا لتممملات بمممال راجا وا ت اقممماف ال طقلمممة مممما ت.ف .وت مممر
صرض الحارط بقراراف ال رصية الدولية .
 و أمات تحدي األختمار التمي تت من صمن كتقمة لملا الليمكري  ،والمري مالممطين وال مملب وصممرض م ممروصنا الممطيني و شرلممم أي النمما وتيممارنا و مملبنا
للختر والتدمير  .ويحاول تدمير ت.ف . .ال ش ثا ال رصي الطريمد ل ملبنا فمي
شكا أماكن تطاجدل  .من خةل التآمر صليها وكي اا البدارا لها .
 أمات شكا هرا يأتي كتلقاا ال ؤت ر اللات لل رأا ال ليتينية ال ش ناضلة ض ن ختمةت ليا وتتطير ت.ف . .ومؤسياتها واواررها .
وسميكطن هممرا ال مؤت ر هممط األول ولممن يكمطن األخيممر فممي سليملة كتلقمماا مممؤت راف
ا تحاااف ال ملبية والنقابيمة  ،وبتنيمي وتيمهيا واصمم أماتمة سمر الل نمة التن يريمة
وااررا الل ا والتنظيم ال لبي  ،وفطق شكا ذل اصم فخامة المرري ررمي الل نمة
التن يرية ل نظ ة التحرير ال ليتينية .
وذل لت ديد قياااتها وريطيتها و مبابها  ،ممن خمةل كتتخما قيماااف جديمدا قماارا
صلمممى كسمممتيلا متتلبممماف ال ررلمممة الحاليمممة والقااممممة  ،ومممما تتتلبممم ممممن بمممرام
وت ماياف  ،وت ما ف ملبية تخمدت همد ال نظ مة والقيمااا اليياسمية فمي تحقيم
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أهدافنا الطينية في ر اللطاا وتقرير ال دير و كقامة الدولة ال ليتينية ال يتقلة
وصاو تها القشد .
 كن ت ممال ال ممرأا ال ليممتينية كممان وممما يمملال فممي يليلممة ت ممال ممرار مملبناوقممطال الطينيممة والقطميممة  ،ييلممة اللقممطا التطيلممة مممن ميمميرا الحركممة الطينيممة
ال ليتينية  ،وي هد صلى ذل هيداف و أسيراف الحركة النيطية البتةف .
أيتها األخوات أيها األخوة ..
كن ت.ف . .قارمدا ملبنا ال ناضمما الدمابر  ،وخي تنمما اليياسمية  ،ال املممة
لكا أبناء لبنا وقطال الطينية أين ا وجمدوا  ،وم ثلنما ال مرصي الطريمد  ،وبرراسمة
 ،سمتظا وفيمة ل باارهما وقراراتهما  ..وسمتبقى
فخامة المرري أبمط ممازن ر ظم
رافلة لار الحطار الطيني ال اما يريقنا الطريد لحا خةفاتنا اليياسية  ..وهي
ميت را بكافة فدارلها في التطج ا ي ابي والدااق تحطكت اح الحطار الطيني ،
بإصتبارل الطرقة األساسية في تقطية الدف الطيني  ،والخةص من رالة ا تقيات
ال غرافي واليياسي  ،كن الرا الحقيقي والطاقلي وال نتقمي  ..بما والمطيني صلمى
كمما األوضمممات ال ترايمممةالتي ت مممر بهممما  ،كحالمممة ا تقمممة فمممي لممملا  ،والتدمممدي
للحكطمة اإلسراريلية الي ينية وا ست ااا من ال ناخ اللربي والمدولي المرين يؤكمدان
صلى ضرورا را الدرات اللربي ا سراريلي من خةل مبدأ قيات الدولتين .
يكطن بتطاف ويني صلى ت مكيا ركطممة تطافقيمة ملتلممة ببرتمام ت.ف . .تشلمال
ق ممايا ال مملب  ،وترفمما الحدممار  ،و تشليممد كص ممار لمملا  ،وتشح ممر تتخابممماف
رراسية وت ريلية في فترا أقداها . 2010/1/25
مرررة أخررر  ..أتمنررم لمررؤتمر ن النجرراو والتوفيررو  .و أع ررد علررم رررورة
إهتمام التشريع والحكومة بتطوير ظروف المرأة بما يليو بمكانتها ودورها ..
تحية للمرأة الفلسطينية المنا لة .
تحية ألرواو شهيدات الوطن .
تحية لألسيرات المنا الت في سجون االحتالل .
والحرية لهن ولكل أسرانا األبطال ومعرا وسرويا حترم إاامرة دولتنرا الفلسرطينية
المستقلة وعاصمتها القُدس الشريف .
والسالم عليكم .
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