التقرير السياسي
للمؤتمر الثالث
لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية
 29-25شباط 1980

التقرير السياسي
لم تنتقل بنا اللحظة إلى األخرى.
خمس سنوات مرت منذ مؤتمرنا الثاني.
قبللل المللؤتمر  ..انل

للر تشللري  ..ودخلنللا رةللرة الساارسللوا ن نللا نت ي ل

للسخول إلى اللحظة األخرى..
رم لم تمنحنا الثةرة ارصة ا تيادها.
وانةرس اإلسفي اي جسم األ ض العربية عميقا وامتس ليشمل السياسلة و
االقتصاد واالجتماع وليتسع لتفاصيل ياتنا اليومية..
لم ن زم ولك دخل إلينا ال زيمةن عبر بوابات النصر ..ان نصلر المقاتلل
العربللي بسايلة اسللتعادتنا لكرامللة امتنللا الحقيقيللة ..للل الوجللوت الحبيبللة التللي

غاب ن ل العيون التي ال زلنا نحمل ا الي قلوبنلا لل اللحظلات التلي م ل
مةمسللة بالنللا والمللوت والم سللاةن ال تزيللسنا إال إصللرا علللى الن للال تللى
آخر الطريقن وتعلمنا يف م لحم أطفالنا وم جراح قتالنا د و النصلر
والمستقبل.
هللذا الواقللع ال،للا حن يزيللسنا صللالبةن ويزيللس رو تنللا وقللودا وعنفوانللا .والن
رو تنا قس اختا ت تحرير الوط ن وعسالة المسلتقبلن ألن لا لسدت انتماههلا
إلللى المعسللكر المعللادص للص ل يونية واإلمبرياليللة والرجعيللة .والن ل للا هللذا
الت رير االي،لابي ال ل م واللذص ت،سلس وبوفلوح الي م،ملل ر لة الشلع
الفلسطيني واي تحر ات واسعة م ال،ماهير العربية وألن ا ات،اها ألاكا
سياسللليةن وبوصلللف ا من ،لللا فا يلللا يعتملللس أساسلللا عللللى تف،يلللر طاقلللات
ال،ماهير ..وألن ا الشعلة المقسسة التي تتوقس اي افر ال،ماهير العربيلة
وفللميرها تبقللى وباسللتمرا خطللرا ي للسد م ططللات القللوى المعاديللة لللذل
صعست القوى الم ادة للثو ة مالت االبادة والتصفية فسها وفس شعبنا
العربلي الفلسللطيني.ويترااق لل مللع ل للا اإلمبرياليللة والرجعيللة وسللعي ا
الحثيللث و اه لول للا التللي ت للسئ م ل و ا للا إلللى تصللفية ق للية الشللع
الفلسطيني ورو ته المسلحة واإلج از على ر ة التحر العربي بكامل ا..

الوفع العربي:
إن االنتصلللا ات التلللي ققت لللا قلللوى الثلللو ة العالميلللة والمتمثللللة باللللسول
االشترا ية و ر ات التحريلر واأل لزا السيمقراطيلة والعماليلة الي العلالمن
وال زا م المتال قة لإلمبريالية أدى إللى استشلراس اإلمبرياليلة الي اللسااع
ع مواقع نفو ها وسيطرت ا..
لقس تسلاقط العسيلس مل اللسيكتاتو يات العسلكرية الي أمريكلا الالتينيلة ملا
تتسللاقم مكعبللات ألعللا األطفللالن وتسللاقط أنظمللة عتيقللة اللي جعيت لللا
وا تباط ا اإلمبريالين وتحر ت م نير االستعما المباشر وغيلر المباشلر
لبلسان عسيسة اي آسيا وأاريقيا ..ويشلكل انتصلا الثلو ة اإليرانيلةن لكلل ملا
ان تمثلة إيران الشاهنشاهي

قاعلسة أوللى لإلمبرياليلة األمريكيلةن ولملا

أاصح عنله الطاقلات ال،ماهيريلة التلي تف،لرت عل تلل األملوا ال ا للة
مل البشللر الزا فللة نحللو االنعتللام سللمة مل سللمات العصللر ..لقللس اجتا ل
إ ادة ال،مللاهير الرجعيللة واإلمبرياليللة وقالع للا المسج،للة بإ للسا أنلللواع
السالح وأشسها اتكا واي أهم المواقع وأشسها منعه..
لقس سدت الشعو مواعسا مع الزم القادم ..ويبسو أن أ ادت لا غيلر قابللة
للتعلي ل أو الت،ليللس ..أن جمللوع المسللتةلي والمست للعفي وال،يللاع تللسم
بإقسام ا د و األ ض معلنة ا،ر الحرية واالنعتام اإلنساني.
أن تمية انتصا قوى الثو ة و تمية هزيمة اإلمبريالية ..تميلة تا ي يلة
ولك اصول ا أصبح قابلة للتحقيق على المسى المنظو .
لقلللس توطلللست دعلللا م النظلللام االشلللترا ين وأ لللرزت الثلللو ات االشلللترا ية
االنتصللا ات اللي عسيللس م ل بلللسان العللالمن وتش ل س الطبقللة العاملللة ن وفللا
واتساعا م السول الرأسمالية وتتصاعس ر ات التحرير ويشتس عودها اي

الصللراع وتسللسد فللربات موجعللة لالسللتعما القللسيم وال،سيللس اللي البلللسان
النامية.
وت،رص عملية استقطا واسعة على المستوى اللسولين وإعلادة اصلطفائ
جسيلس للقلوىن وتت له ن ا يلا معلالم القلوى السياسلية الم تلفلة عبلر الفلرز
ال،ا ص.لقللس انتقل ل قللوى عالميللة إلللى معسللكر األعللساه واختللا ت االنحيللاز
الكامل لإلمبريالية.
لقس قطعل د

تحالف لا ملع اإلمبرياليلة شلوطا أوقع لا الي خنلسم المعلاداة

لقوى التقسم والسيمقراطية اي منطقتنا والعالم.
أن اتساع معسكر قوى الثو ةن يقابله استشراس اإلمبريالية اي السااع علم
مواقلللع نفو هلللا وعللل مصلللالح ان ااإلمبرياليلللة االمير يلللة تبلللذل ال ،لللود
السياسللية واالقتصللادية والعسللكرية إلعللادة ترتي ل األوفللاع اللي المنطقللة
لصللالح ان وواللر ل للا التحللالف اإلمبريللالي الص ل يوني – السللاداتي المكللان
الكبيللر لتنفيللذ م ططات للا وتمللزم صللفوئ القللوى الثو يللة العربيللةن وعللسم
جللسيت ا اللي مواج لة الم طللمن ل لللق منللاع يثمللر تسللوية امير يللة للصللراع
العربللي الص ل يوني وهللو مللا تحقللق جز يللا بمبللاد ة السللادات ..ومللا ي،للرص
السعي إليه م اجل فم إطرائ عربية أخلرى لاأل دن عللى طريلق بللو ة
االستقرا اإلمبريالي المنشود.
إال أن إ للسا أاةانسللتان والتطللو ات التللي وصللل إلللى للس أالزمللة السوليللة
وعملية الفرز ال،ز ي اي الصف العربي على قاعسة مباد ة السادات والتي
وفع نظم كلم مواليله تقليلسيا امير يلان والي لر وفلع ا إللى تنلاق
ولو ظاهريا مع السياسة االمير ية اي المنطقة .

ان ل ل

للله قللس ادى بالسياسللة االمير يللة الللى العللودة الللى اجللواه الحللر

البللا دة و بمللا الللى سياسللة االلة الحللر م ل اجللل مايللة م ططات للا اللي
المنطقةن اقطع االسطول االمير ي عنس منااذ ال ليج واي يفا والت سيسات
االمير ية العلنية المسعومة م قبل السول الةربية ات النفلو االسلتعما ص
القللللسيم والتزلللللف المف للللوح ملللل بعلللل

أنظمللللة االستسللللالم االمير يللللة

والمصللحوبة بالت سيلللس المللبط والوعلللود للعللودة إللللى أسللالي االسلللتعما
المباشلر ..للل لل يشللكل ت سيللسا وافلحا لكللل القللوى الثو يلة اللي المنطقللة
والعالم.
الوفع العربي-:
يشللكل الوفللع العربللي بم،مللله نقطللة فللعف اللي الن للال االممللي ..ونلله
يعا س منطقة التا يخ ومسا األ سا .
لقس ان المن،زات التقسمية لل،ماهير العربية على طريق تحريلر ا افلي ا
واقتصلللادها وتحالف لللا ملللع اللللسول االشلللترا ية و ر لللات التحلللر والقلللوى
السيمقراطية والتقسمية اي العالم تقلق راس االمبرياليلة ..لكل العسيلس مل
االنظمللة العربيللة قللس ظللل هيمنللة االقتصللاد االمبريللالين ممللا غيللر االسللاس
المادص للعالقلات البنلي االقتصلادية واالجتماعيلة والسياسلية داخلل االقطلا
الم تلفللةن واسللفر ع ل

اجللة هللذت االنظمللة المسللتمرلال تباط بللرأس المللال

واالمبريالية العالمية.
ووسللع عا للسات الللنفم الللى للس بيللر شللرعية االنظمللة الرجعيللة ووسللع
بالتللالي شللرعية انظمللة السمسللرة والبرجوازيللة الطفيليللةن االمللر الللذص ادى
لال تبللاط باالمبرياليللة عبللر سياسللة التسللوية االستسللالمية وزاد م ل

للسة

نللزوع هللذت االنظمللة المتواصللل نحللو اال تبللاط الشللسيس باالمبرياليللة ..األمللر
الللذص يللتم سياسلليا عبللر االنقللال إلللى المعللسات السللاارة للق للية والثللو ة
الفلسللطينيةن بعللس أن ان ل تت للذ م ل الق للية الفلسللطينية مرتكللزا ومتكئللا
تسللتنس إليللهن اللي مواج ت للا لل،مللاهير مت للذت من للا مبللر ا لوجودهللا أن للا
وباللذات تنقلل اآلن وبشلكل لادن مشل رة خيانت لا سلال ا الي وجله ملللة
الق ية ..اي وجة ش ساه السطي ..
وقس مل

ر ة األنظمة البرجوازية العربيلة الي جانب لا اللوطني المعلادص

لإلمبرياليلللة باللللذات لللوابه للللم تسلللمه بلللالتعبير عللل تحر لللات ديمقراطيلللة
مستقلة بعيسة ع وصايت ان مما شلكل خطلرا ااد لا عللى الق لية الوطنيلة
العربيلة وعللى الق لية الفلسللطينية وعللى وجله ال صللوت يلث للم تسلللم
رو تنللا م ل محللاوالت تصللفيت ا ومصللاد ة ر ت للا المسللتقلة واخ للاع ا
لوصلللللاية االنظملللللة العربيلللللة واالن بعللللل

هلللللذت االنظملللللة البرجوازيلللللة

(خاصللةالنظام السلللاداتير يعبلللر بقلللوة علل ااالسللل ا التلللا ي ي والسياسلللي
وتعلللود اللللى ظيلللرة التبعيلللة واال تبلللاط باالمبرياليلللة وا الا لللا السياسلللية
والعسكرية اي المنطقة..
ولقللس بللسأ التفللريم الللوطني بللالقبول بقللرا  242ومشللروع وجللرز وانت للى
بكامل ديفيلس وال زالل الملؤامرة مسللتمرة ملرو ا بمللؤتمر جنيلف وال يمللة
 101واتفاقية سيناه..
ابعس هزيمة  67تسا ع معسالت ا تباط العسيس م األنظمة العربيلة بع،للة
اإلمبريالية االمير ية.

لقللس ان ل هزيمللة  67فللربة قاسللية انزل للا العللسو الصل يوني بتحالفلله مللع
اإلمبريالية االمير ية باألملة العربيلة مملا الته بالبلا عللى مصلراعيه أملام
انعطااة خطيرة اي المنطقة ب سرها.
ولقللس اعتمللست الواليللات المتحللسة االمير يللة علللى الكيللان العنصللرص علللى
أ فنا اي عبو ها ال،سيلس وربتل مواقلع نفو هلا وم ططات لا الي المنطقلة
ما هو مرسوم له منذ بسايلة القلرن أن يكلون أداة لالسلتعما وشل رها الي
وجه مس ر ة التحر العربي.
و ذل اعتمست على إشا ة النعرات الطا فية والقوميلة وتةذيلة الصلراعات
القطرية اي محاولة إلعادة سم خريطة جسيسة للمنطقة.
أن تراجع األنظمة العربية ال ي،رص اليوم على مستوى التنلاول عل أجلزاه
ملل اللللوط العربلللي أو عللللى مسلللتوى تةيلللر األوفلللاع الساخليلللة والسوليلللة
احس ن بل ي،رص على مستوى السلوك العام والعواطف الوطنية.
أن ا رة وطنية قا قس لل سليفا الي وطننلا العربلي منلذ معاهلسة ال يانلة
الساداتية التي است سا تكريس اال تالل واالعتلرائ بال يمنلة الصل يونية
على ا ض السطي وأجزاه واسعة م الوط العربي أن لا فلربة موجعلة
لحر للة التحللر العربللي وم،مللل الن للال المعللادص لإلمبرياليللة والصل يونية
على المستوى العربي والعالمي.
لقللس ا ل

شللعبنا العربللي معاهللسة ال يانللة واالستسللالمن وانللتف

شللعبنا

الفلسطيني داخلل األ ض المحتللة وخا ج لان مملا أوقلع األنظملة المت ادنلة
مع اإلمبريالية اي الحر وأدى إلى انحنا ا إمام العاصفة.

ويتواصللل الحللسيث أمللام عقلنللة امل ديفيللس وترشلليستن بحيللث يصللبه قللابال
للتحقيللق علللى نطللام أوسللع مل

للسود مصللرن ويتواصللل السللعي االمير للي

إلي،اد منااذ أخرى الستكمال إ كام سيطرته على المنطقة.
ويترااق ل مع استمرا تصعيس الملؤامرة ل لر الثلو ة الفلسلطينية الي
لبنللان .أن تصللريحات المسللئولي الص ل اينة ت للسد ب ،للوم إسللرا يلي علللى
لبنان (تح ستا السااع ع المسيحيي ر.
افي يوم اع العللم اإلسلرا يلي الي مكتل القلاهرة (80/2/18ر عللى مبنلى
السفا ة اإلسرا يلية صلرح نا ل وزيلر اللسااع اإلسلرا يلي قلا ال أن تصلعيس
النشاط الفسا ي سليساع إسلرا يل إللى المبلاد ة إللى عملل ه،لوم الوم ا ض
لبنان و ر إن استعساد إسرا يل لحماية ال،نو التي تسليطر علي لا القلوى
الفاشية العميلة اي ال،نو يشمل أي ا منطقة شمال لبنلانن وهلسد سلو يا
قا ال " إ ا ا تكبتم خط اسوئ نقوم بواجبنا".
أن هذا الت سيس واي هذا اليوم بالذات ي،علنا نستعيس المافي بوفوحن القس
بسأت الحر اللبنانية عام  1975بعس اش ر قليلة م توقيلع اتفاقيلة سليناه
واقسم دولة الكيان الص يونية عللى اجتيلاح ال،نلو الي آ ا  1978الي
ظللل مبا ثللات الل،نتللي السياسللية والعسللكرية اللي للل مل القللسس المحتلللة
والقاهرة وبسأ القصف اإلسرا يلي لل،نو واستمر أل بعة اش ر بعس توقيع
اتفاقية مل ديفيلس سلنة 1979ن وتعرفل اللسامو لقصلف الطلا رات بعلس
مبا ثات الحكم الذاتي.
ان هللذت الوقللا ع تؤ للس ان السللالم االسللرا يلي المصللرص ال يمك ل ان يتوطللس
بوجللود الثللو ة الفلسللطينية والحر للة الوطنيللة وال،ب للة القوميللة اللبنانيللة
والمسعومة وبحر ة التحر العربي وقواها المنافلة اي مصر.

الوفع الفلسطيني-:
أن ر ة ال،ماهير العربية الصاعسة وقواهلا المنافللةن لل تقلف وتطل ط
الرأس أمام الم طم اإلمبريالي الص يوني الرجعي ..ل أن صمود الثو ة
الفلسلللطينية الللي لبنلللان وصلللمود أهلنلللا الللي األ ض المحتللللة وانتفافلللت م
المستمرة اي مواج ة م ططات العلسو الصل يوني لالسلتياله عللى األ ض
الفلسطينية بالقوة وبناه المستوطنات واي مواج ة مشلروع الحكلم اللذاتي
و االلة المللؤامرات األخللرى تقللف عقبللة بللرى اللي طريللق تنفيللذ الم ططللات
المشلللبوهة بلللالرغم مللل ملللؤامرة الصلللم العربلللي .القلللس أ لللرزت الثلللو ة
الفلسلللطينية جمللللة مللل االنتصلللا ات العسلللكرية الللي جنلللو لبنلللان وعللللى
مستوى التواجس على األ ض اللبنانيةن وتصلاعست عمليات لا داخلل األ ض
المحتلةن ما أ رزت انتصا ها الرا ع الذص تمثل الي إجملاع جماهيرنلا الي
األ ض المحتلة على ا

مشروع الحكم الذاتين مما دعم موقلف منظملة

التحريللر الفلسللطينية وعللزز شللرعيت ا اللي تمثيللل للل جمللاهير شللعبنا اللي
الساخل وال ا

.

ملللا أ لللرزت مللللة مللل االنتصلللا ات السياسلللية عللللى المسلللتوى العربلللي
والسولي ...القس استطاع محاصرة وعزل النظام المصرص وإدانلة معاهلسة
امل ديفيللس اللي مللؤتمر قمللة بةللسادن وتللونسن ومللؤتمر قمللة عللسم االنحيللاز
والمؤتمر اإلسلالمين وملؤتمر لشلبونة والعسيلس مل الملؤتمرات السوليلة.ان
ل وما يشكل م إدانة وافحة للسياسة االمير ية اي المنطقة يشلكل الي
نفس الوق عقبة اي طريق انسيام القوى المت ادنة ملع اإلمبرياليلة و اه
الم طم ولو إلى ي مما يفسه الم،ال أمام قوى الثلو ة العربيلة للتحلرك

إل بللاط المللؤامرة .لقللس للان االتفللام علللى البرنللامج السياسللي والتنظيمللي
لمنظمة التحرير الفلسطينية الي الم،للس اللوطني األخيلر ارلر اي،ابيلا عللى
إن لللاه اللللة االنقسلللام السياسلللي عللللى طريلللق تعميلللق الو لللسة الوطنيلللة
الفلسطينية.
نح اي االتحاد العام للمرآة الفلسطينية نؤ س على أهميلة التمسل بو لستنا
الوطنيلة واللي هللذا الوقل بالللذاتن لل أن الظللروئ السقيقللة التللي ت،تازهللا
ق للليتنا تسلللتعسى أ ثلللر مللل أص وقللل م لللى عملللال ثيثلللا لتعزيلللز و لللستنا
الوطنيلللة القا ملللة عللللى قاعلللسة الن لللال المتصلللسص لالستسلللالم وللشلللروط
اإلمبرياليلللة والتمسللل بحقوقنلللا التا ي يلللة الللي أ فلللنا وتمسلللكنا بكفا نلللا
المسله ..وتعميق هذت الو سة داخل مؤسسات منظمة التحريلر الفلسلطينية
ومنظمات للا ال،ماهيريللة .وتعميللق الللتال م المصللرص مللع الحر للة اللبنانيللةن
ل ان هذت ال،ماهير قسم للثو ة الفلسلطينية وللن لال العربلي أغللى ملا
تمل ل إال وهللو دم أبنا للان وعمق ل األيمللان بقللس ة ال،مللاهير العربيللة علللى
العطاه الالمحسودن وعززت األيمان بطاقات ا ال ا لة.
تتشلللاب الق لللية الفلسلللطينية بالق لللايا اليوميلللة واالجتماعيلللة لل،ملللاهير
العربية و ل ان هذت ال،ملاهير وباإلفلااة إللى ن لال ا الي سلبيل الق لية
القوميللة المتعلقللة مباشللرة ب للسئ التحريللر والتصللسص لالسللتعما المباشللر
المتمثللللل بالصلللل يونية واإلمبرياليللللةن تتصللللسى يوميللللا ألشللللكال الوجللللود
اإلمبريالي.
على طريق بناه اقتصادنا الوطني وتعزيز تحر ها االجتماعي الي مواج لة
الرجعية الساخلية واالستةالل .والطا فية والعشا رية والت لف.

ويشللكل هللذا التشللاب ت سيللسا للقللوى التللي تحللاول ل،للم الن للال الفلسللطيني
وتصللفية الثللو ة الفلسللطينيةن وسللمه بتشللكيل منللاي يسللاعس علللى اسللتمرا
بذو الثو ة لسى ال،ماهير العربيةن ووقلع عللى علاتق الن لال الفلسلطيني
م مللة المشللا ة اللي هللذا الن لللال العربللي الللذص يمللس الق للايا اليوميلللة
األساسية المباشرة للشع الفلسطيني اي أمان تواجست.
افي لبنان تمايزت القوى وتحسدت اي غمرة الصراع السياسي المسله اي
أ ثر م

قبة م الزم  ..الاأل زا السياسلية القا ملة اليلا تعبلر بسقلة ال

نظير ل ا م قبلل عل مصلاله ووج لات نظلر الطبقلات التلي ن ل ،خلالل
السنوات األخيرة أ ثر مما اي ل السنوات السابقة منذ استقالل لبنان.
لقس انت

الطبقات الرجعيلة وبسلرعة اا قلة و لسدت طبيعت لا وا تباطات لا

بللالقوى المعاديللة لألمللة وللمصلللحة السللوم المفتو للة لالسللتثما الماليللة
اإلمبرياليلللةن تحلللول وبسلللرعة مذهللللة إللللى أقصلللى د جات لللا المما سلللات
الفاشية ..إن النمو الحاد والمتصلا ع للقلوى ال،ماهيريلة الثو يلة قلس شل س
اللي مواج تلله اللي نفللس الوقلل وبللنفس الس جللة والحللسة تحللول الطبقللات
الرجعية إلى الفاشية والعنف واالنق اض للسااع ع مكتسبات ا الطبقية..
وطالما لم يتحقق الم لام الموفلوعية للثلو ةن ال ن هلذت الطبقلات الرجعيلة
سوئ تبقى واي سيام تا ي ي طويل تما س تآمرها مست سمة ل وسا ل
العنلللف والفاشلللية لملللا سلللمح ل لللا الظلللروئ وتملللا س دو هلللا حليفلللة
لإلمبريالية والص يونية واستمرا عساهها لحر ة التحر العربلي والثلو ة
الفلسطينية.
لذل اان أص ل وطني للق ية اللبنانية ال يمك أن يتحقق اي ظل انتعاش
هذت القوى وم هنا اإننا اي االتحلاد العلام للملرآة الفلسلطينية نؤ لس ان أص

للل للق للية اللبنانيللة ي ،ل ان يكللون لمصلللحة الحر للة الوطنيللة اللبنانيللة
وجماهيرهلللا الشلللعبيةن أص الللي إطلللا لبنلللان العربلللي اللللوطني اللللسيمقراطي
المو س واي الحفاظ على جسلم الثلو ة الفلسلطينية و فا لا المسلله ومل
هنا أي ا اان إجراه الفصل بي الق يتي الفلسطينية واللبنانية هلي اصلل
قصلللرص تعسلللفي لللل أن ملللا السلللا تان المباشلللرتان اللتلللان تسلللت سم ما
اإلمبريالية اي عبو للمنطقة خاصة اي هذت المر لة ..مر لة ام ديفيلس
ونؤ س هنا اي الموقف الثاب للثو ة الفلسطينية الي تحالف لا االسلتراتي،ي
معه ال،ماهير العربية وقواها المنظمة.
ونؤ للس أي للا علللى ان موقفنللا ملل األنظمللة الم تلفللة تحللسدت طبيعللة هللذت
األنظملللة وموقف لللا مللل الق لللية الفلسلللطينية بوجللله علللامن وموقف لللا إيلللذاه
الق للايا المحللسودة اللي ن للالنا اللي للل مر لللة م ل المرا للل ..ان المر لللة
الراهنة والتي أسفرت عل تشلكيل الحللف اإلمبريلالي الصل يوني المصلرص
و ل ما يمثله م ت سيس للحر ة التحر العربية والمصلير العربلي والن لال
العللالمي يتطل ل م ل

االلة القللوى الوطنيللة العربيللة التصللسص لمواج للة هللذا

الموفوع.
 -1ان اصلللا ل ر لللة التحلللر العربيلللة ملللسعوة اآلن لتشلللسيس ن لللال ا
وتعزيللز تحالف للا م ل اجللل تشللكيل جب للة عربيللة متحللسةن ت للم االلة
اصلللا ل قلللوى الثلللو ة العربيلللة عللللى قاعلللسة مواج لللة االستسلللالمن
ومواج ة ال

وع للعسوان االمير لي والتصلسص للحللف اإلمبريلالي

الص يوني الرجعي.
 -2ان التصسص ال،سص لالستسالم يلقي على عاتق الثو ة العربية م مة
السعم الحقيقي للثلو ة الفلسلطينيةن بملا يكفلل اسلتمرا وجودهلا الي

ال،نلللو اللبنلللاني والللته االللة ال،ب لللات العربيلللة إمام لللا مللل اجلللل
مما سللة ق للا اللي الكفللاح المسللله لتحريللر أ افللي ا وإزالللة االلة
العقبات والقيود المفروفة على أدا ا لم مات ا الن الية.
وإزالللة القيللود المفروفللة علللى شللعبنا الفلسللطيني اللي أمللا

تواجللست

والتي تست سئ تطويق وإن اه ارت العمل واإلقامةن ل لل مل اجلل
إن اه التواصل بي ال،ملاهير الوطنيلة الم تلفلة وشلل اعاليت لا الثو يلة
وإمكانيلللات التللل رير الثلللو ص ملللع ال،ملللاهير العربيلللة والتعلللوي

عنللله

باسلللت سام جيلللوش العملللال المرتزقلللة األجانللل التلللي ال تشلللكل اعليلللا إال
صيسا ا تياطيا لإلمبريالية والرجعية اي رب ا فس ال،ماهير.
 -3ان التصسص لالستسالم يقت لي مل

االة القلوى الوطنيلة والتقسميلة

العربية القيام بواجب ا القومي اي السااع ع عروبة لبنانن وتسعيم
الحر لللة الوطنيلللة التقسميلللة اللبنانيلللة وال،ب لللة القوميلللة لمواج لللة
وتحطيم قوى الحلف الفاشي الص يوني مل اجلل بنلاه لبنلان عربلي
ديمقراطللي ومو للسن ان أص للل للق للية اللبنانيللة ال يللتم بمعللزل ع ل
الن لللال ال،ملللاهيرص الملللنظم مللل اجلللل تحطللليم القلللوى السياسلللية
والعسلللكرية للفاشللليةن ومشلللروع صللل ينة لبنلللانن وتعزيلللز اللللتال م
الن الي بي الثو ة الفلسطينية والحر ة الوطنية وال،ب لة القوميلة
اللبنانية.
 -4ان ال،ماهير العربية اي مصر والتي خاف اشرئ وأقلسس معلا ك
التحريللر والتلللي ا ض القنلللاة وسللليناه والسلللطي بلللسم أبنا لللا ..لللل
تسللك مللؤامرة ال يانللة تللى الن ايللة ..لللذل ي ،ل تللسعيم الحر للة
الوطنية المصرية وتقسيم ااة إشلكال اللسعم الملادص والسياسلي بملا

يمكن للا مل قيللادة ن للال ال،مللاهير إلسللقاط نظللام السللادات ال للا ..
األمر الذص يعزز الن ال العربي اي وجه مؤامرة االستسالم.
 -5تعزيلز وابلم الصللساقة والتحلالف مللع الثلو ة اإليرانيللة الي مواج للة
الحملة اإلمبريالية التي تست سئ فر الثو ة اإليرانية وإج افل ا
وإعادت ا إلى ظيرة اإلمبريالية.
 -6تعزيللللز التحللللالف مللللع الللللسول االشللللترا ية وعلللللى أسلللل ا االتحللللاد
السلللواياتي الصلللسيق و ر لللات التحلللر و االللة القلللوى السيمقراطيلللة
والتقسمية اي العالم والتي تسانس ن ال شلعبنا وتتصلسى لإلمبرياليلة
وأعوان ا وم ططات ا المشبوهة.

وفع المرآة-:
منللذ ان وفللع الثللو ة الفلسللطينية الق للية الفلسللطينية برمت للا اللي أيللسص
ال،مللاهيرن وأعللادت إلللى الحقللا ق نب ل ا ..دخل ل الثللو ة الفلسللطينية للل
بي ن و فر الن ال النسا ي مسا ت على طريق الحرية.
آمن ل المللرآة الفلسللطينيةن ان تحريللر المللرآةن يللرتبم أساسللا بالن للال فللس
اإلمبريالية والعنصرية والص يونية والرجعيلةن وان الن لال مل اجلل أن لا
افط اد اإلنسان سواه بسب السي أو ال،نس أو العلرم أو الللونن ن لال
مترابم..
إننا بذل ن ع الق ية اي م،راها الحقيقي م،رى تحقيق المساواة العاملة
اي الحقوم بي البشلر مل اجلل التقلسم والسيمقراطيلة والعساللة االجتماعيلة
والتحر الوطني.

ان إن اه التمييز فس المرآة ...فرو ة ن الية مل اجلل سلر القيلود التلي
تحللول دون مسللاهمة النسللاه الفلسللطينيات والعربيللات اللي تحريللر الللوط
وبناه المستقبل العربي على أسس العسالة والحرية والتقسم والمساهمة اي
داع مسيرة قوى الثو ة العالمية...
لقللس أدى الن للال فللس االسللتعما م ل اجللل تحريللر األجللزاه المةتصللبة م ل
الوط العربين ومكااحة الص يونية والرجعية العربيةن والن لال مل اجلل
تحرير االقتصاد العربلي مل هيمنلة االقتصلاد اإلمبريلالين و االة الن لاالت
األخرىن أدى ل

لله إللى ان لراط ال،ملاهير العري لة الي م،ملل الن لال

العربي واستقط وبزخم وافه أ يانا قطاعات نسا ية واسعة ملتفة لول
برنامج الثو ة..
و غم ان ن ال المرآة قس بلغ اي ثير م األ يان س مل السلالح إال انله
وبم،مله لم يتع س المشا ة الرديفة وليس المشا ة األساسية.
وعلى أهمية هذا السو إال انه ال يشكل إال جزها محسودا اي م،ملل الن لال
وليس دو ا متكامال اسما اي دا رة الفصل.
و غللم التةييلللر اللي الواقلللع االجتمللاعي واالقتصلللادص إال ان قللوم الملللرآة
العربية اي األسرة والم،تمع للم تتبلسل و انل الملرآة خلا

دا لرة التةييلر

واي الواقع العربي المتةير.
و ان لطبيعة القوى التي كم اي مسا الن ال العربي ابلغ الت رير عللى
وفع المرآة العربيةن ل ان التةييلر االجتملاعي واالقتصلادص والسياسلين
لم يك جذ يا اقس ان محكوما بالموقف الطبقي للقوى المحا مة.
وال زال

قوم الطبقات الم ط سة تفتش ع تةييرات ا الن الية التلي للم

ت خذ دو ها الفعلي بعسن اي تةيير الواقلع العربلي وإعطلاه الن لال الثلو ص

إبعلادت  ..للذل ال ن العل ه يقلع علللى علاتق الطال لع الن لالية والنلي تطللرح
نفس ا ممثلة لل،ماهير الم ط سة.
امعظلم األ للزا السياسللية والمنظمللات الثو يلة العربيللة لللم تعللم تللى اآلن
األهميللة الالزمللة لمسل لة تحريللر المللرآةن ويت لله لل اللي ااتقللا برام ،للا
الساخلية لمعال،ة جسية لموفوع الملرآة واالهتملام بق ليت ا عللى مسلتوى
التثقيف الساخلي وتربية الكواد  .رم استسلالم الملرآة الفلط ادها وللسو ها
التا ي ي قس أدى إلى ق ر اتي لسيه مما أدى إلى قصو سياسي لل،ملاهير
النسا ية وال يعني ل أم م،رد ان راط ا اي العمل سين ي التمييز فسهان
ان ل ترا تقليلسص يحتلا إللى زمل طويلل مل اجلل تةييلرت واللى ج لود
متواصلة م قبل القوى الثو ية.
ان هذا الن ال الذص يتمتع ب صوصية بالةة اي قل الن لال العربلي يلقلي
عبئللا بيللرا ومتميللزا علللى عللاتق المللرآة العربيللة المنافلللةن وعلللى القللوى
الثو ية وال،ذ يلةن ونسلتطيع القلول بل ن رو يلة أص برنلامج تنظيملي لكاالة
القللوى واأل للزا ن والمنظمللات العربيللة يقللاس بموقفللة م ل ق للية المللرآة
ومسى مما سة تل القوى ل ذا الموقف.
احللق التعللليم واالنت للا والعمللل بالنسللبة للمللرآة العربيللة وتطللوير األ للوال
الش صية وعلمت ان ل ل ليس لائ للحكلم عل تطلو الملرآة الي إطلا
م،تمللع تقليللسص م،تمعنللا العربللي إال إ ا انل المللرآة قللس صللل عل تلل
الحقوم عبلر ن لاالت األ لزا والقلوى المنظملة التلي تلؤم أيمانلا مطلقلا
ب رو ة إن اه التمييز فس المرآة واستةالل اإلنسان لإلنسانن فم

ؤية

استراتي،ية لق ية التحريلر والسيمقراطيلة والعساللة ..شلكل متلرابم ..لل
ان مف وم الحرية ال يت،زأ..

دو المرآة الفلسطينية:
ان دو المرآة الفلسطينية جزه ال يت،زأ م ن ال الملرآة العربيلة بصلو ة
عامةن غم لللسو الفلسلطيني مل ميلزات خاصلة نات،لة عل طبيعلة اللسو
ال للات للش لع الفلسللطيني اللي م،مللل الن للال العربي ..ل ل ان األوفللاع
االجتماعيللة التللي تللتحكم اللي دو المللرآة العربيللة وللليس نفسل ا التللي تحكللم
مسا المرآة الفلسطينية لما ل م ت رير عللى سلا ة الن لال الفلسلطيني
الناتج ع واقع التشتي الذص يتعرض له شعبنا.
إال ان وفللع المللرآة الفلسللطينية ال يمكل ان يف للم مل خللالل توفلليه مللسى
مشلللا ت ا الللي اإلنتلللا ن ملللا الللي أص بللللس آخلللر يتمتلللع بو ستللله السياسلللية
واالقتصادية واالجتماعية بل ؤية السمات ال اصة بشعبنا الفلسطيني مل
يث معاناة شعبنا م سل أ فه و رمه م

قه اي تقرير مصليرت وملا

ستتبع ل م آرا اجتماعية واقتصادية وسياسية.
لقس بسأ دو المرآة الفلسطينية يكتس

المحة ال اصة اي الن ال المعادص

لالسللتعما االسللتيطاني لفلسللطي واللي مقاومللة االنتللسا البريطللاني رللم اللي
معا ك التحرير التي خافلت ا ال،ملاهير العربيلة لتحريلر أ افلي ا وتحريلر
اقتصلللادها والللي التصلللسص الحلللازم لكلللل الم ططلللات المشلللبوهة مللل قبلللل
اإلمبرياليللة لطمللس ق للية الشللع الفلسللطيني وتللذوي ش صللية و قوقلله
الوطنيللة التا ي يللةن واللي التصللسص الحللازم لأل للالئ العسللكرية وم ططللات
توطي الفلسطينيي خا

األ ض الفلسطينية.

و ان النطالقة الثو ة الفلسطينية ولن ج الكفاح العربلي اللذص اعتملس لر
التحرير الشعبية طريق للتحرير أررت الكبير على دو المرآة الفلسطينية.
احلللر التحريلللر الشلللعبية هلللي لللر

لللل ال،ملللاهير الشلللعبيةن مملللا ي،علللل

التحرير م مة ت طلع ب ا المرآة على قسم المساواة مع الرجل.
لقس ان دو ها ارر االنطالقة الثو ة استمرا لسو ها منذ بساية القلرن ا لي
لم تنقطع ع الن ال لحظةن لم تب ل ذل لحظة الي العطلاه .اقلس شلا
اي الكفاح المسله داخل األ ض المحتلةن شا

اي االنتفافات المتتاليلة

متصسية لال تالل الص يوني لأل ض الفلسطينية واتسلع مشلا ت ا عللى
مسى سنوات الثو ة و تى اآلن .وتعمق جذو ها اي األ ض.
وهناك مئات األسماه البطالت م بنات شعبنا ساهم مساهمة مشراه اي
الكفاح الشعبي المسلله الزلل نلزيالت سل،ون اال لتالل الصل يوني يعلاني
يوميلا أبشلع عمليللات التعلذي ولل ينسلى الن لال الفلسللطيني ..بلل سلليذ ر
بحلللروئ مللل نلللو أسلللماه شللل يسات بطلللالتن شلللادية أبلللو غزاللللة ودالل
المةربين ومنت ى و انين ولينا النابلسين ونسى يشرطين وأمل الكرمين
والعسيس م البطالت اللواتي تلقي بصسو ه

صات اال تالل.

ورمة جسيس اي ل يوم واي الن ال البطولي الذص ي وفه شعبنا فس
مؤامرة التسوية االستسالمية وفس االستيطان المستمر أل فنا
الفلسطينية ..و ان لن ال المرآة الفلسطينية اي األ دن دو ة المتميز عبر
قس ته على فم قطاعات جماهيرية نسا ية واسعة وبقس ته على إشراك
المرآة بكااة طبقات ا الشعبية والتنظيمه ول برنامج الثو ة الفلسطينية
والتصسص لمؤامرة التصفية.

لقس أغنى ل

ودون ش

الن الية .وال زال

ت،ربة المرآة الفلسطينية وعمق خبرات ا

المرآة الفلسطينية تتصسى ببسالة لم ططات تصفية

الثو ة الفلسطينية اي لبنان اي مواج ة التحالف الص يوني – الفاشي..
ولقس شا

مشا ة ال تنسى اي معر ة عسيسة اي الحر اللبنانية وعلى

وجه ال صوت اي معر ة تل الزعترن وقسم عشرات الش يسات اللواتي
سقط دااعا ع الثو ة وعززت بطوالت

الناد ة صمود شعبنا وإبطالنا

المقاتلي اي السااع ع الم يم.
وال زال المرآة اي ال،نو تعاني ت،ا
انقطاع وتعاني ت،ا

االقتالع والنزوح المتكر ودون

الت سيس اليومي بالتصفيةن و غم ل ا ن إ ادة

الحياة لسي ا أقوى م الموت الذص يتربص ب ا اي الةا ات المتكر ة جوا
وبرا وبحرا واي اقتحام األ ض ما س إرناه اقتحام ال،نو .
ان هذا العطاه العظيم م قبل المرآةن ي ،ان يقابل باالعترائ بالمساهمة
الكبيرة التي قسمت ا وتقسم ا النساه م

اجل تحرير الوط

واستعادة

الحقوم المةتصبة.
و ذل اان هذا العطاه ي ،إال ي خذنا بعيسان اال زال اإل

التا ي ي الذص

بقي م م لفات الم،تمع القسيم والذص لم ي،ر تصفيته بعسن يشس المرآة
ويكبل ر ت ا .االق ر القومي واالستال

االجتماعي واالقتصادص الذص

تنوه ب عباه المرآة الفلسطينية يحول دون اتساع القواعس ال،ماهيرية
المرتبطة بالعمل النسا ي المنظم.
ولقس ان مشا ة المرآة الفلسطينية اي الثو ة ومنذ البساية بمباد ة م
قبل المرآة نفس ان وان أسلو

اصا ل ر ة المقاومة الفلسطينية ت،ات

المرآة يفصه ع عسم جسية وافحة اي التعامل مع هذا الموفوع مما

يكرس يوميا ت لف المرآة السياسي ويكرس اي نفس الوق ت لف الثو ة
ت،ات موفوعة المرآة.
إننا

ي نتعرض هنا ل ذا الموفوع ال نتحس

اللواتي اتا

ل

ع الطال ع الن الية

ظروئ اجتماعية وطبقية معينة إمكانية المشا ة

البا زة اي الثو ةن إننا نتحس
الفلسطينيات اللواتي لم ت طم ل

ع

عشرات اآلالئ م

النساه

الثو ة بعس.

وموفوع المرآة يحتا إلى االهتمام ال،سص م قبل ال،ميع تى ال يظل
الن ال النسا ي يراوح مكانه وعاجزا ع التصسص لكل طمو ات شعبنا
وطمو ات جماهيرنا.
لقس اصا

التةيير الكبير م،تمعنا الفلسطينين وت ل ل

وأاسه الم،ال إمام عمل المرآة وسا ت ب طى

بنات االجتماعية
ثيثة نحو تحر ها

االقتصادصن وتةير دو ها اعليا داخل اآلسرة والم،تمع رم ان مشا ت ا
اي الثو ة و مل ا للسالح لسليل تةيير بير اي المف وم ال ات بسو
المرآة  ..بل انه داللة وافحة ان م،تمعنا ال ي ط

اي تقييم مسا له

المقسسة واي مقسمت ا الق ية الفلسطينية وم يتصسى لحمل ا .إال ان
الم،تمع الفلسطيني يعترئ اعليا ب

امة هذا التةييرن األمر الذص ي،علنا

نؤ س ان هذا الموفوع بالذات مرتبم بمس الثو ة وجز ها.
ان أخالقا رو ية جسيسة تنمو على أ فية الثو ة اي مواج ة القيم القسيمة
التي تحمل ا القوى الم ادة للثو ةن االثو ة ال تستطيع تسعيم مواقع ا
االجتماعية والسياسية اي الن ال المستمر إال بواسطة هذت القيم الرو ية
ال،سيسة التي تتناس وم ام ا .ل ان القيم ال،سيسة تبني اي قل الن ال
الثو ص وليس بعس أن،از الم ام الثو ية.

لذل انح بحاجة إلى ج ود خاصة تبذل م اجل بناه الم،تمع الفلسطيني
على أسس ن الية إلى جان قتال العسو.
ان فرو ة العمل المكثف بي النساه وتسعيم األج زة لمت صصة اي
العمل النسا ي وتربية الكواد القيادية تبقى م مة اهنة وملحة ي ،على
الثو ة ان تساعس على تكثيف ال ،ود م اجل ان وال تزال نسبة مشا ة
المرآة المنظمة محسودة بالقياس إلى ،م اإل سا وال زال مشا ت ا اي
المرات

التنظيمية العليا اي اصا ل المقاومة الم تلفة متسنية جسان وان

محسودية تمثيل ا اي الم،لس الوطني تلقى فوأ اشفا على هذا
الموفوع.
الن ال السياسي لالتحاد:
لقس ا تكز ن النا السياسي اي االتحاد العام للمرآة الفلسطينية على محاو
رال :
 -1ن النا اي أوساط ال،ماهير النسا ية الفلسطينية.
 -2ن النا مع ال،ماهير النسا ية العربية.
 -3ن النا على المستوى العالمي.
ان االتحاد العام للمرآة الفلسطينية جزه ال يت،زأ م الثو ة الفلسطينية
والن ال النسا ي ال يفصل بم،مله ع الن ال العام الذص ت وفه رو تنا
على طريق تحرير السطي ن ولقس تعززت مشا ة المرآة اي الثو ة عبر
الصراع السامي الذص خافه الشع

الفلسطيني وعلى مسى نصف قرنن

لذل اقس ات ذ االتحاد م و سة الحر ة النسا ية الفلسطينية قاعسة وأساسا

لن اله م اجل تعزيز الو سة الوطنية الفلسطينيةن وتطوير أسالي العمل
المساعس على تعميق ا داخل منظمة التحرير واي مؤسست ا الم تلفة.
و رت على صسم تمثيله لكل القوى السياسية الفلسطينية المشا ة اي
العري ة وتطوير أسالي العمل اي أوساط ا وتمكين ا م خوض ن ال ا
السياسي.
ولقس شا

المرآة الفلسطينية داخل األ ض المحتلة الن ال السياسي

والمسله واي ظل أشرس ا تالل عراه التا يخ .والذص ت سئ م ططاته
اإلجرامية إلى ابادة شعبنا الفلسطيني وطمس هويته الفلسطينية
وش صيته القومية.
واي سبيل ل ا نه يستبيه القواني وي،يرها لمصلحة استيال ه على
األ ض ويصاد األ افين اقس استولى بعس ر  1967على  %36م
أ افي ال فة الةربية وقطاع غزة اغلب ا م األ افي الز اعية ال اصة
والتي يعيش أصحاب ا على إنتاج ا ( مستوطنة ألون مو يهر .ودأ على
خنق الحريات الفكرية فا با عرض الحا م باألعرائ السولية و رم تساول
الكت

المس سية التا ي ية وال،ةرااية و تى األدبية التي تذ ر اسم

السطي  ..وسس سبل العلم إمام الطال

الذي

شا وا اي مظاهرات

اال ت،ا واالفربات الم تلفة.
وال ق ؤساه البلسيات الوطنيي م اجل تقييس ر ت م وقسم م للمحا م
ومنعوا م

عقس الت،معات الوطنيةن ومةاد ة البالد وتسلم المساعسات

العربية المقسمة للبلسيات.
وتقسم جماعة (الةوش ايمونيمر وغيرها م ال،ماعات المسلحة بمساعسة
ال،يش اي مالت القمع فس المواطني ومنع ا ت،اج م على جرا م

اال تالل ..ويقوم اال تالل بف

عقوبة منع الت،ول على المسن والقرى

والم يمات ألسابيع طويلةن وانت اك

ر ة المقسسات المسيحية

واإلسالمية اقتحام الحرم اإلبراهيمي ودخول المس،س األقصىن وانت اك
رمة المسا

واالستياله علي ا بالقوة.

ولقس تم اعتقال م اتياتنا وشبابنا وأطفالنا وابعس عسد بير من من ومن م
م تعرض للتعذي الشسيس تى الموت.
وقاموا بنسف المئات م البيوت أو إغالق ا باالسمن

ومما سة ااة

ال ةوط االقتصاديةن ال را ن والةرامات وال،ما كن وقطع أش،ا
العن

والزيتون والبرتقال واالستياله على منابع الميات ب سئ ت،فيف

المز وعات وتقني الميات لتوايرها للمستوطنات ..ل ل م اجل داع
السكان لل ،رة ع أ افي م وديا هم.
وإمام هذا الوفعن اان االتحاد العام للمرآة الفلسطينية يتصسى بحزم ل ذت
الم ططاتن ويواصل ن اله مؤ سا على فرو ة االنسحا
الص يوني م

الكامل للعسو

أ فنا الفلسطينية المحتلةن وإيقائ مصاد ة األ افي

وإزالة المستوطنات .وعلى ق الشع

الفلسطيني اي تقرير مصيرتن

و قه اي العودة و قه اي إقامة دولته على ترابه الوطني وعلى ا ه
لكااة الحلول االستسالمية و ا ه للحكم الذاتي ال زيل باعتبا مؤامرة
على الحقوم الوطنية التا ي ية لشعبنا الفلسطيني.
ولقس شا ك االتحاد العام للمرآة الفلسطينية اي الساخل اي ااة االنتفافات
واالفرابات واالعتصامات التي تتصسى يوميا لمؤامرة العسو اإلجرامية.

ان إعسادا بيرة م النساه الفلسطينيات تسام يوميا إلى س،ون العسو
الص يوني لي

ع

لكااة أنواع التعذي

وأشسها هم،ية ..ولكن

مصممات على التصسص والن ال الحازم و تى اآلن.
و ان ن ال اتحادنا اي خا

األ ض المحتلة ..امتساد لن اله اي الساخلن

ولكنه قام على قاعسة التشاب

والتساخل القا م بي

لل،ماهير العربية والفلسطينية مما أدى إلى تشاب

الواقع االجتماعي
الم ام الن الية

وتساخل ا ..ااإلفااة إلى الق ية الفلسطينية والن ال الفلسطينين وهناك
م مة المشا ة اي الن ال العربي الذص يمس الق ايا األساسية المباشرة
للشع

الفلسطيني اي األقطا الم تلفة والذص يشمل اي الوق

خنفسة

م،مل الق ايا الن الية والم ام التي تواجه ال،ماهير العربية على طريق
تحقيق تحر ها القومي وبناه اقتصادها و سم آاام مستقبل ا األمر الذص
يمس صميم ن ال الشع

الفلسطيني الذص يشكل ب،زه ال يت،زأ م

الن ال العربي.
م هنا لم ينفصل ن النا اي األقطا الم تلفة ع م،مل الن ال النسا ي
لكااة المنظمات والقوى واالتحادات العربية غم السمة ال اصة التي تميز
ب ا ن النا النسا ي الفلسطيني ون انةماسه بق ايا الصراع المباشر
والق ايا الحا قة التي تقع اي صميم السم والل
وقس أ س اي ن اله خا

.

األ ض المحتلة ونافل دا ما

فاظا على

استقاللية اإلدا ة الفلسطينية اي جو تتنازعه الوالهات الم تلفة نتي،ة
العامل التوزع والتشتي .
وقس وجس امتساد اي ال،ماهير النسا ية الشعبية ما صل اي لبنان وقس
عمل جنبا إلى جن

مع ال،معيات النسا ية اللبنانية الم تلفة .يث يتم

التال م الحياتي الكلي بي

ال،ماهير اللبنانية والفلسطينيةن وتتال م

الق ايا الن الية يث تست سئ االبادة لتمكي السخول اإلمبريالي ال،سيس
للمنطقة لل،ماهير الشعبية اللبنانية والفلسطينية معا .ايتحس الن ال
ويتال م وتت،لى ا قى صو ة اي بطوالت التصسص التي سم

للن ال

النسا ي العربي أجمل صو العطاه.
ان أسالي

العمل ال القة تولس اي

مى الصراع ..ولقس ان للن ال

النسا ي اي مواج ة ه،مة إمبريالية ص يونية ااشية اي تا يخ الصراع
اي المنطقة .وابشع ا و شية ووجود القوى المواج ة العسكرية المباشرة
واي

ااة المواقع الن الية األخرى..

ومرا ز اإلسعائ ومرا ز التموي

المستشفيات والمستوصفات

والتس ي

الم تلفة ما تتوالس الحشا ش البرية بعيسة ع

يث توالست هذت المرا ز
اجة ال،ماهير النسا ية

وإيمان ا بالمشا ة.
وقس قسم

الش يسات اللواتي أرا ت بطوالت

ودماؤه الطريق ونذ ر

باعتزاز و ني الش يسة البطلة ما ص وز بولسن ان ما ص وز ستظل
تزهر اي قلوبنا تى النصر.
لقس تصست المرآة الفلسطينية واللبنانية إلسقاط مؤامرة تصفية الثو ة
الفلسطينية وتصفية الحر ة الوطنية والتقسمية اللبنانية.
ولقس أ س االتحاد اي ن اله على تثبي
الوطنية وبرام ،ا ومطالب ا م
العربي.

وتعزيز سلطة ال،ماهير اللبنانية

اجل بناه م،تمع ا الوطني التقسمي

لقس شا ك االتحاد اي تسعيم اإل ادة لل،ماهير اللبنانيةن والقي على عاتق ا
عبئا بيران برامج التموي وتواير ال بز والمحروقات والميات والمسا
لل،ماهير وتواير المستشفيات الميسانية ومرا ز اإلصابات.
و ان اتحادنا مر زا لت،مع االتحادات الشعبية الفلسطينية التي انا
ي وفان ن اال يوميا معنا وجنبا إلى جن ودون توقف.
هذا ولقس ر االتحاد ت،ربته إرناه اقتحام ال،نو اي آ ا  1978و ان
بؤ ة لتسعيم صمود جماهيرنا اللبنانية والفلسطينيةن ما ان اتحادنا اي
األقطا العربية الم تلفة دو ت الن الي البا ز ودو ت اي تسعيم ن ال
جماهيرنا الفلسطينية اي الساخل واي لبنان واي تعزيز دو االتحاد
السياسي اي قل الن ال الفلسطيني والعربين اقس أقام االتحاد عسدا بيرا
م

النسوات والت،معات السياسية واألسوام ال يرية والمعا ض وقام

ب،مع األموال لتسعيم صمود رو تنا واستمرا
وال ا

ن ال ا اي الساخل

.

وقس شا ك االتحادات النسا ية العربية الم تلفة اي هذا الن ال ..ان هذا
السو

البا ز التحادنا اي محمل ن اله الفلسطيني والعربي يساعنا

وباستمرا للن ال م اجل تعزيز دو االتحاد النسا ي العربي وتعزيزا
استقاللية قرا ت بعيسا ع االنتماهات السياسية الم تلفة وال يمك ان يتم
ل إال بتعزيز تواجس المنظمات النسا ية الوطنية والتقسمية والتي تتمتع
باستقاللية اعلية بعيسة ع اإلدا ة السياسية الرسمية ،ب ة بحث يتمك
االتحاد م القيام بسو ت الفعلي ،ب ة للحر ة النسا ية العربية المنافلة
مما يمكنه م ا تالل دو ت الفاعل اي الن ال النسا ي العالمي ..و ان
التحادنا دو ت البا ز على المستوى العالمي أي ا واستطاع اي المؤتمر

العالمي للمرآة المنعقس اي إطا األمم ان ي ر بقرا ات أدانه الص يونية
حر ة عنصرية ..و ان هذا القرا هو األول م نوعه والذص يتم م قبل
ال،معية العمومية لألمم المتحسة.
ونافل م اجل تعميم القرا والذص وجه بإدانة للص يونية لسى ااة
المحاال النسا ية السولية وفم إطا المنظمات النسا ية الم تلفة.
وينافل تى اآلن م اجل إيصال بع
الموفوع

القوى العالمية إلى قناعة ب ذا

يث ان العمل الطويل للحر ة الص يونية على المستوى

العالمي واألو وبي خاصة قس

ز على بط ا بع

م خاط

للسي

الي ودص وعالقته بالمسيحية.
وال ش ان للعسيس م القوى والمنظمات العالمية سابات ا االنت ابية أي ا
وظروا ا ال اصة فم أقطا ها خاصة وان بع

ا ال زال ي م عناصر

ص يونية اي أج زت ا التنفيذية متستري بستا التقسم.
ويتبي هنا بتقسير بير للسو البا ز لعبه االتحاد السيمقراطي العالمي على
مستوى تعزيز عالقاتنا مع االتحادات النسا ية الم تلفة وتطوير ا م ا
لق يتنا وأي ا إلى نقاط متقسمة لمصلحة ق يتنا الوطنية وبما ي سم
ق ايا السيمقراطية والتقسم ولتتمك المرآة م اخذ دو ها اي الن ال
التقسمي اي ر ة التحر العربية على المستوى العالمي.
نثم

مرة أخرى دو االتحاد النسا ي السيمقراطي العالمي ..مسانسته

ن النا السياسي وتعزيز دو نا.
ان مشا تنا اي ع وية المكت

السا م لالتحاد السيمقراطي وم،لس

االتحاد وارت لنا ارصة بيرة مناسبة لطرح ق يتنا والتعريف بواقع ا
وس

أصسقاه ومؤيسي

لن النان ونذ ر باعتزاز مواقف المنظمات

النسا ية االشترا ية والقوى التقسمية اي المؤتمر العالمي للمرآة والمنعقس
اي برلي

عام  1975يث تحول المؤتمر إلى مؤتمر لنصرة الشع

الفلسطيني وق يته العادلة ..وقس سانست هذت االتحادات ق ية مشا تنا
اي الل،نة التح يرية العالمية لعقس المؤتمر مما أاسه الم،ال أمامنا
لح و العسيس م االجتماعات التي عقست اي هذا الم،ال واالجتماعات
المعقودة اي إطا التح ير لسنة الطفل العالمي.
ان القرا ال ات بالمرآة الفلسطينية والمت ذ اي مؤتمرت األخير قس أدى
إلى نقل موقف االتحاد السيمقراطي إلى مواقع أ ثر تف ما على مستوى
تبنيه لق يتنا ..على مستوى تبنيه لق يتنا وعلى مستوى تطوير مواقف
االتحادات النسا ية المن وية تح
إلى المزيس ..لقس ا

لواه االتحاد ..ونح ننافل للوصول
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ونافل داخل االتحاد السيمقراطي م اجل تطوير مواقفه م هذا القرا
الذص ال يعترئ بشعبنا ويحرمة قه اي تقرير مصيرت على أ فه ويكرس
اال تالل الص يوني أل فنا وينص صرا ة على االعترائ به وفمان
سودت اآلمنة.
ومنذ ان أقرت ال،معية العمومية لألمم المتحسةن بحقوم الشع الفلسطيني
خاصة قه اي العودة وتقرير المصير ..ر اعترا

بحقه اي الن ال

واست سام ااة الوسا ل لتحرير أ فه بما اي ا الكفاح المسله رم أد ا
بنس السطي على جسول إعمال األمم المتحسة ..ما تالت م إقرا ال،معية
العمومية لألمم المتحسة ..بحق الشع الفلسطيني اي تقرير مصيرت و قه
اي العودة و قه اي إقامة دولته المستقلة القرا
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منذ ل الحي تةيرت شروط ن النا على المستوى العالمي ل ان هذت
القرا ات داع

ن النا قسما وساعست على تف م ا بر لق يتنا لسى

المنظمات النسا ية الم تلفة.
ان ل ال يعني لسينا سوى مر لة أولى طريق الن ال السياسي ال ا جي
ونح نسعى باستمرا إلى س المزيس م األصسقاه لق يتنا والى تطوير
مواقف القوى الم تلفة األمر الذص سوئ يؤدص اي المستقبل إلى اعترائ
ا بر بحقوقنا.
ان ،م رو تنا وقس ت ا على الفصل والتةيير اي ا ض الواقع هو العامل
الر يسي الذص يمتل القس ة على تطوير القرا ات والرأص العام السولي
لمصلحة ق يتنا العادلة.
لقس وقع

القرا ات السولية ن النا ال ا جي قسما ومساعسة على اهتمام

وتف م ا بر لق يتنا اي الم،ال السولي.
وصبه برنام،نا االستراتي،ي اي تحرير امل ترابنا الوطني وإقامة السولة
السيمقراطية العلمانية قابال للمناقشة والحوا على مستوى المنظمات
النسا ية السولية الم تلفة.
ل ان ق يتنا تقع اي الم،رى العادل لن ال الشعو ن وم،رى تحقيق
المساواة العامة اي الحقوم م

اجل التقسم والسيمقراطية والعسالة

االجتماعية والتحر الوطني.
ي،رص إن اه افط اد اإلنسان لإلنسان بسب السي أو ال،نس أو اللون أو
العرم .وان ن النا وبال ش يمس صميم هذت المسا ل ل انه م األجرام
وم

الفاشية بمكان ان تعتمس العنصرية الص يونية والطا فية السينية

أساسا لتشكيل دولةن واقتالع شع بكاملة واالستياله على أ فهن لتمكي

هذت السولة م تطبيق انت ا ا لكل األعرائ السولية و قوم اإلنسان
ومما سة أبشع أنواع ال،را م التي عرا ا التا يخ اإلنساني.
هذا وقس ترجمتاإلنسان.ألمم المتحسة اي منظمات ا وو االت ا المت صصة
األخرى وخاصة االونيسكو واليونيسيف واال وا ومنظمة الصحة العالميةن
ومنظمة العمل السوليةن والم،لس االقتصادص واالجتماعي لألمم المتحسةن
ون ص بالذ ر ل،نة قوم المرآة ..رم ل،نة قوم اإلنسان  ..ترجم
نفس ا على ا ض الواقع.
اقس أشر

المرآة الفلسطينية مؤتمرات ا ومناقشات ا وخصت ا

بمساعسات ا الثقااية واالجتماعية واالقتصاديةن مما وسع م

دا رة

عالقات االتحاد مع المنظمات السولية الم تلفة المشا ة اي هذت
المؤتمرات.
ونتقسم بالشكر ل ذت المنظمات للعاملي اي ا ب ،ودهم المتواصل اي هذا
الم ما ون ص بالذ ر منظمة اليونيسيف ومسيرها اإلقليمي ومنظمة
اليونسكون ومنظمة اال وا.
ان هذت المنظمات تقسم لنا السعم المتواصل على مستوى مشا يع تس ي
الفتيات وتربية الكواد

وت مي

المعسات الالزمة لسعم المشا يع

االجتماعية والثقااية على مستوى المرآة والطفل.
لقس ساهم

بتقسيم المواد العينية الم تلفةن وخاصة اليونيسيف الذص

شا ك مشا ة مشكو ة اي برنامج اإلغارة إرناه اجتياح ال،نو اي آ ا
.1987

ونتقسم بالشكر ال،زيل مرة أخرى لالتحادات النسا ية االشترا يةن وخاصة
ل،نة نساه السوايات واتحاد نساه ألمانيا السيمقراطية واالتحاد النسا ي
الكوبي للسعم والمسانسة التي تقسم ا للن ال النسا ي الفلسطيني.
نشكر ااة المنظمات الوطنية والتقسمية الصسيقة التي وقف

إلى جانبنا

اي مواج ة ال ،مة اإلمبريالية والتصسص لمؤامرة االستسالم.
هذا ولقس وقف اتحادنا دا ما إلى جان

ااة الق ايا العادلة للشعو وم

هذا المنطلق نافل اتحادنا إلى جان ق ايا النساه التقسميات اي أمريكا
الالتينية وخاصة اي تشيلي ونيكا اجوا اي ن ال ا م اجل إن اه األنظمة
الس تاتو ية واقتالع القواعس األجنبيةن والى جان

ن االت نساه أاريقيا

ونساه ان،وال وموزنبيق و وديسيا وأاريقيا ال،نوبية وميميبيان وزامبيا
وزيمبابوص .واي ن ال ا التحر ص اي مواج ة االستعما القسيم وال،سيس
وإن اه النظام العنصرص جنو

ااريقيا وينافل اتحادنا لمناصرة ن ال

القوى السيمقراطية واال زا االشترا ية اي آسيا وعلى وجه ال صوت
اي ايتنام يث يبني النظام االشترا ي اي مواج ة اإلمبريالية وقوى
الردة ن ونحيي الشع

ال نسص اي ن،اح ن اله الستعادة القوى الوطنية

سلطت ا اي ال نس بزعامة الر يسة انسيرا غانسص.
نحيي الن ال الوطني لنساه إيران والن ال العادل للنساه التقسميات اي
أاةانستان ونش،

ال ،مة الرجعية اإلمبريالية التي تحاول استعادة

نفو ها داخل إيران وأاةانستان ونسي

محاوالت اإلمبريالية العالمية

وخاصة األمريكية استةالل ما ي،رص اي إيران وأاةانستان لتكريس
وجودها العسكرص وبناه قواعسها اي المنطقة ولسعم الرجعيات المحلية

اي السيطرة على مصاله ال،ماهير و ب

ريات ا وافط ادها

واستةالل ا.
ونؤيس الن ال التقسمي الذص ت وفه النساه اي دول أو وبا الةربية
وأمريكا الالتينية والعالم الرأسمالي بما اي ل النساه السيمقراطيات اي
معتقل اإلمبريالية الواليات المتحسة األمريكية وإننا نؤيس المنظمات
النسا ية الصسيقات اي العالم نؤ س م جسيس على تال قنا الن الي مع
الشقيقات المنافالت اي اليابان وعمان وا تيريا والصحراه والسودان
والبحري والسعودية م اجل تحرير الوط على طريق بناه المستقبل
العربي التقسمي المو س..
ونعل

إننا اي خنسم وا س مع أخواتنا المصريات اي مواج ة خيانة

السادات لق ية مصر وق ية األمة العربية وعبثه بمصيرها.
نعل موقفنا هذا مستنسي ان المواقف الن الية لالتحادات والمنظمات
النسا ية العربية اي األاكا الم تلفة وخاصة سو يا والعرام وال،زا ر
واليم السيمقراطي.
نحيي ش ساه الثو ة الفلسطينية واألمة العربية
وأن ا لثو ة تى النصر

