المجاهد االكبر الحبيب بورقيبة
رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة
تحية النضال والثورة
ان االتحاد العام للمرأة الفلسطينية اذ يختتم اعمال مؤتمرة الرابع المنعقد على ارض تونس الشقيقة في ضيافتكم وفي
رحاب البلد الحبيب الذي احتضن منظمة التحرير الفلسطينية واوالدها واعطاهم كل رعايته وحمايته ،ليتقدم الى
مقامكم العظيم بوافر الشكر والتقدير تقدمونه من دعم ومساندة للقضية الفلسطينية والقضية المركزية.
ودمتم يا سيادة الرئيس قائدا لشعب تونس العظيم وسندا راسخا لشعب فلسطين ولهدف تحرير فلسطين العربية من
الصهيونية.
وثورة حتى النصر
المؤتمر العام الرابع

االخ ياسر عرفات
القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
تحية الثورة.
ان االتحاد العام للمرأة الفلسطينية اذ يختتم اعمال مؤتمرها الرابع المنعقد في رحاب تونس العربية في الفترة الواقعة
بين  1985/5/30بنجاح تام على قاعدة التصدي لكافة المؤامرات الرامية الى النيل من حقوق شعبنا وضرب ثورتنا،
يرفع اليكم تحية النضال والثورة ،ويعاهدكم على مواصلة المسيرة من اجل تحقيق اهداف شعبنا المتمثلة في تحرير
فلسطين من الصهيونية وتحقيق الحقوق الوطنية االساسية والثابتة لشعبنا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ،الممثل
الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة مناطق االحتالل والشتات.
دمتم قائدا لهذه المسيرة ايها القائد
وثورة حتى النصر
المؤتمر العام الرابع

السيدة الجليلة الماجدة وسيلة بورقيبة
حرم المجاهد االكبر ورفيقة نضاله،
تحية الثورة.
ان االتحاد العام للمرأة الفلسطينية اذ يختتم اعمال مؤتمره الرابع المنعقد على ارض تونس الشقيقة في ظل رعايتك،
يتقدم لك باسم المرأة الفلسطينية بأعظم الشكر والتقدير لوقفتك الرائعة الى جانب المرأة الفلسطينية في نضالها من اجل
تحرير وطنها من الصهيونية متخذا من نضالك مثال للمرأة العربية المناضلة ويعاهدك على مواصاة السير نحو تحقيق
اهدافنا في تحرير فلسطين من الصهيونية والعودة وبناء الدولة الفلسطينية على ترابنا الوطني بقيادة منظمة التحرير
الفلسطينية.
دمت منارا ومشعال للمرأة العربية المناضلة ،وسندا ألختك المرأة الفلسطينية.
وانها لثورة حتى النصر
المؤتمر العام الرابع

حضرة االمين العام لجامعة الدول العربية
السيد الشاذلي القليبي المحترم.
تحية العروبة والنضال.
يسرنا في اختتام المؤتمر الرابع لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية ،ان نتوجه اليكم بتحية االعزاز والتقدير لمواقفكم
الثابتة والمميزة من قضية شعبنا الفلسطيني ،والدفاع عن حقه بالعودة وتقرير المصير واقامة دولته الفلسطينية
المستقلة ،بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ،وفقكم هللا ،وسدد خطاكم لما
فيه خير االمة العربية بتعزيز تضامنها والحفاظ على عزتها وكرامتها.
االتحاد العام للمرأة الفلسطينية

الى لجنة النساء السوفيات.
نحن النساء الفلسطينيات المجتمعات في تونس بين الفترة  4/30وحتى  1985/5/4بمناسبة انعقاد المؤتمر الرابع
لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية تحت شعار (عشرون عاما على تأسيس االتحاد العام للمرأة الفلسطينية اطارا موحدا
لنضال الحركة النسائية الفلسطينية) نتقدم بأحر التهاني القلبية واالخوية لجماهير نساء السوفيات بمناسبة الذكرى
االربعين للنصر على الفاشية هذا النصر الذي دفع بلدكم العظيم ضحيته عشرون مليونا من خيرة ابناءه وبناته وكان
لنساء السوفيات دورا كبيرا في تحقيقة كما ندعم جهودكن الحقيقية لتخفيف حدة التوتر الدولي ووضع حد لسباق التسلح
النووي وعسكرة الفضاء والحفاظ على السلم في العالم ونحيي دوركن التضامني مع شعبنا الفلسطيني بقيادة منظمة
التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي ةالةحيد في النضال من اجل حق العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية
المستقلة.
عاشت الصداقة الفلسطينية السوفييتية
فلتنتصر اعالقات بين اتحادينا
وانها لثورة حتى النصر
المؤتمر العام الرابع لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية

االمين العام لالمم المتحدة،
اللجنة الدولية لصليب االحمر،
لجنة حقوق االنسان التابعة لالمم المتحدة،
االتحاد النسائي الديمقراطي العالمي,

نحن الوفود المشاركة في اعمال المؤتمر الراب ع لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية المنعقد في الفترة ما بين  30ابريل 4-
مايو .1985
-

وبعد ان استمعنا الى تجربة المناضالت الفلسطينيات المحررات من سجون االحتالل االسرائيلي مؤخرا،
واطلعنا على اشكال التعذيب الالانساني والمعاناة اليومية القاسية التي تعرضن لها اثناء فترة اعتقالهن
الطويلة ،والتي سببت للعديد منهن االمراض الجسدية والنفسية.

-

نعلن شجبنا للمعملة الالانسانية التي تتعرض لها المناضالت المعتقالت الفلسطينيات في سجون االحتالل
االسرائيلي ،هذ 1ه المعاملة المخالفة لكل االعراف الدولية وقوانين حقوق االنسان.

-

ونعلن تضام ننا معهن ونطالب كافة الحكومات والهيئات الدولية ،االمم المتحدة لجنة حقوق االنسان الدولية،
اللجنة الدولية للصليب االحمر والهيئات والجمعيات النسائية في العالم بالتضامن مع المعتقالت الفلسطينيات.

-

نطالب بالعمل الجاد والفوري من اجل اطالق سراحهن جميعا من سجون االحتالل االسرائيلي.

