كلمة االخت عصام عبد اهلادي

رئيسة االحتاد العام للمرأة الفلسطينية
املؤمتر الرابع لالحتاد

اجلمهورية التونسية  4/30اىل 1985/5/4

انه لرههرب كبه اد ابههدأ كلمهة االحتههاد العهام للمهرأة الفلسهطينية لضييهها الصهاد ل ههيوب االكههارم

ال ه يب لب ههوا دع ههوة اال حت ههاد للمر ههاركة ل اعم ههار بههؤمتر الراب ههع أخ ههور اال تت هها أأخه ه

لضيي هها

أالتحية الو ود الصديقة أالرقيقة ،أاييي أبعتزاز اجلمهورية العربية التونسية أرئيسها اجملاهد االكه

اخبيهها بوربيبههة الههن ايت ههنت ال ههورة بن ه خرأ ههها بههب ب ه أا ،أا ملههر بو ههود أبرههاركة املا ههدة

أسيلة لوربيبة ل يفل اال تتا أأذكر بفملر رعايتها لدار الكرابة الن ت م بعض بب ابناء الرههداء
ال ههورة الفلسههطينية ،أاييههي االحتههاد القههوبي النسههائي التونسههي أدأر الكبه الرائههد عله كا ههة الصههعد

احمللية أالعربية أالعاملية .

نعقد اليوم بؤمتران الرابع أحنتفل بعا مبرأر عرريب عابا عل أتسيس االحتاد العام للمهرأة الفلسهطينية
أانتهزها رصة خ للتعريه ذه ا االحتهاد اهدا ه أهايفته ل عيهد العرهريب ،ل عهام  1985العهام
ال ي انطلقت ب ال ورة الفلسطينية املعاصرة يركة الفاتح بهب ينهاير أبهع عهام أايهد بهب بيهام بن مهة

التحريههر الفلسههطينية الكيههاد املس ههتقل االأر ل التههاريمل املعاصههر املم ههل الرههرعي أالوييههد لر ههعا
لسطني.

تنادا اهليئاا النسائية الفلسطينية داخل أخارج الوطب أعقدا لتعاأد أالتآزر بهع دائهرة التن هيم

الر ههعن مبن م ههة التحري ههر بؤمتره هها التملسيس ههي االأر املق ههد

ههور  139بندأب ههة ب ههب القطاع ههاا

اململتلفة أالكفاءاا.

الت قت املرأة عل

زء بب ارض لسطني الأر بر بعد سبعة عرر عابا بب النكبة الرتاا ل هنايهة

املهؤمتر اله ي اسههتمر سهبعة ايفم بيههام االحتهاد العههام للمهرأة الفلسههطينية تن يمها ميههعبيا نسهائيا د قراطيهها
ل املرأة الفلسطينية أينطق أبمسها ل مجيع اجملاالا أعل الصعديب العريب أالعاملي.

مت أضع بي ا بسهتمد بهب املي ها القهوبي الفلسهطيي اله ي صهدر عهب اجمللهس الهوطي االأر اله ي

عقد ل القد بب عام .1964
اهدا :

يرد طاباا املرأة الفلسطينية اينما أ دا أتعبئة طاباهتا أابكاانهتا ل خدبة بعركة التحرير.

اب هراز ميملصههيتها أامي هراكها ل مجيههع ههاالا العم هل التن يمههي أالن ههاخم عل ه تتل ه املسههتويفا،
بساأاة املرأة لر ل ل مجيع اخقو أالوا باا .أرسالة الن ار بب ا ل حترير الوطب السليا.
انتملهها املههؤمتر ان ه ا

لسههة االداري أابانت ه العابههة أاق ه نههت بيههت املقههد بق هرا رئيسههيا البانت ه ،

أبرههرو ههورا ب ترههكيل جلان ه أ رأع ه أل ت ن ههيم أتوييههد هههود امل هرأة .جمللههس املركههزي ب ال ههة
اع ههاء ،أل جلههاد أدأائههر أبؤسسههاا بن مههة التحري ههر ،أتعت ه باعههدة اساسههية بههب بواعههد ال ههورة

الفلسههطينية املتم لههة مبن مههة التحريههر املم ههل الرههرعي أالوييههد لرههعبنا أاالطههار السياسههي املويههد،

أاملويد عل كا ة الصعد خركة ن ار املرأة الفلسطينية ل الداخل أاخلارج أاملطور ملس هتا.

يؤسفنا اال يرار ل ه ا املؤمتر ل رأب باهرة اخواا بناضالا مياركتنا املس ة بن بهدايتها مبلنه
كب اد يراركب ل لقاءاا أبؤمتراا بادبة أاد يعدد اىل بوابعهب الن الية ل اطار االحتاد.

أسعادتنا كب ة أبد ي م اىل ع وية ه ا املؤمتر اخواا بناضالا اب ني السنني الطويلة ل سجود

االيتالر الصهيوين أيررد بب االسر ل اأاخر عام -:1983
 -زكية مشوط

 اندية اخلياط -تريز هلس

 يناد يفسني عطاب يوس-

اطمة برانأي

 -رمسية عود

 عفيف بنور -عايد سعد

 لطيفة يواري عائرة عودة -عبلة ط

 -ر ا عيس

 علياء القيسي -برمي الرملر

 ا اد اخلطيا ا اد العماخم-

ريفر سامل

نر ل ه ا املوبه اله ي تتعهرض به ن هار املهرأة الفلسهطينية اىل اد احتهادان مل يكهب تن يمها نسهائيا
بنقطههع اجله أر ألكن ه يرههكل ابتههدادا أاسههتمرار الن ههار املهرأة الفلسههطينية ل اطههار هيئاهتهها النسههائية

املتعددة الن بابت بن عام  1921أه اهليئاا تركلها عمقا صلبا بؤازرا الحتادان.

أبد صعدا دأرها اال تماعي بعد  1967أربطت لن ار السياسي حتولت مجيع هودها لت بيت
صمود املواطنني أملوا هة أبقاأبة االيتالر الصهيوين.

أبابههت جلههاد ديههدة عههام  1978لههيس بههدال عههب اجلمعيههاا القائم هة ألكههب بسههاند هلهها أبكملههة
لرسائلها ،جلاد العمل النسائي ،جلاد املرأة الفلسطينية ،جلاد املرأة اال تماعي ،جلاد املرأة العابلة.

كلههها تههؤبب بتطههوير التعههاأد بههني تتل ه بؤسسههاا النسههائية أأبد حتسههني أابههع امل هرأة اينمهها كانههت

االبتصادي أاال تماعي أعملية حتريرها برتبط بعملية حترير اجملتمع بكا ة بطاعات بب كا هة اميهكار

االستغالر أالعبودية أاالضطهاد أل بقدبتها االيتالر الصهيوين.

سيره ه التقري ههر االديب لالبان ههة العاب ههة اىل االق ههازاا ال ههن يققه هها احت ههادان طيل ههة الس ههنواا االخه ه ة

أنرهاطاا رأعه أجلانه  ،االيهدايت الهن بههرا ذها ال هورة الفلسهطينية أدأر املهرأة ل هه االيههدايت
ل لك سملركز عل الوضع داخل الوطب احملتل عام  1948أاحملتل .1976

ال كننهها اد نغفههل ل أي افههل اأ لقههاء اهلنهها الصههابديب ل الههوطب احملتههل بههب ارضههنا اله ي يعيرههود
ال ئههني ل أطههنهم بط ههارديب ههو ارضهههم ،تن ههتهل السههلطاا ضههدهم اس ههاليا عديههدة بههب القم ههع

أاالرهاب بنها با حيمل الطابع الرمسي بتم ال لقوانني أااليكام أبنهها بها حيمهل الطهابع الغه رمسهي
بتم ال مبمارساا املن مة الصهيونية الن ترب ير بستمرة ضدهم بغية ااصرهتم أاالسهتيالء عله

االاضيهم أبيوهتم بر ار الدأريفا اخل راء بابت بؤخرا بطرد  800عائلهة بدأيهة ل النقبوصهادرا

سبعة باليني دأمن بب اراضيها.

ياليقهود يهق بطعههاد املاميهية ،يقتلعههود االميهجار امل مهرة ،يعتههدأد عله اخقههور العربيهة أاذا سههمللت

الفلسطيي هنا ب ا خير  ،يقور بتهما ال ائب أر ار الدأريفا اخل راء.

ابا ل الهوطب احملتهل عهام  ،1967تتصهاعد اهلمهة ضهدد املهواطنني أتتمله اميهكاال تتلفهة ،أبهد عههد
ب ههؤخرا للج ههيي الص هههيوين للمن م ههاا العس ههكرية للمس ههتوطنني اخاب ههديب أاملتط ههر ني حتقي ههق الن ههوايف

الفاميي .

بنه عههام  1980ط هرأا ابههور خط ه ة عله االأضههاو هنهها مت لههت ل ضههم القههد سياسههيا أاعالهنهها
عاصههمة ابدي ههة للكي ههاد الص هههيوين أكه ه لك ي ههل اجملههالس البلدي ههة أاباله هة رؤس ههائها املنتملب ههني أااأل ههة
اهتيههاهلم ل بص ههادرة املزي ههد ب ههب االراض ههي أبنههاء املزي ههد ب ههب املس ههتوطناا زيفدة اخم ههالا ال ه هرائبية

أاملرمولني البابة اجل ية االستيالء عل املزيد بب بصادر امليا أاهال اجلابعاا.

أتعددا أسائل االرهاب أعملياا القمع اجلماعي أالطرد أاالبعهاد أالتعه يا أاالهتيهار أالتسهميم
أبراريع التجهيل أالتهج أالتهديد أالتعدي عل اخريفا الدينية أالنقابية أاالكاد ية.

ال أ ود للقانود عنا أال ايضام للموا يهق أاملعههداا الدأليهة أال ننسه ضهرب املفاعهل النهوأي ل

العرا ل متوز عام  1980اأ ضم ه بة اجلوالد أتطبيق القوانني االسرائيلية ل بدهنا أبراها.

أاملرأة الفلسطينية تتحدى يوبيا ممارساا االيتالر أاسهاليا بمعه أ د دأرهها عنيفها أبهؤ را جهم

التحديفا الن توا هها.

حتة كب ة الهلنا العابلني ل لسطني كل لسطني ل النقا أاجلليل ل يف ا أعكا أامل له ل ال هفة

أالقطاو ال يب ا رلوا نتفاضاهتم الصهاربة أاملسهتمرةمبقاأبتهم السهلبية أالعسهكرية مجيهع املهؤابراا
الصهههيونية أاالب يفليههة أال ه يب يؤكههدأد بن ههاهلم التفهها هم يههور بن مههة التحريههر الفلسههطينية املم ههل

الررعي لرعبنا ل الداخل أاخلارج.

الوضع املميز االخر للمرأة الفلسطينية ألالحتاد العام للمرأة الفلسطينية كاد للمرأة الفلسهطينية دأر
مميز ل لبناد أخاصة ل بوا هة العدأاد الصهيونية االب يفلية عام  1982ال ي استهدب الرعبني

اللبنههاين أالفلسههطيي عله ارض لبنههاد أميههب يههرب ا دة مجاعيههة ضههدريا .دأرههها كههاد كبه ا ل ايههة

تيماا الصمود ل العناية أبسر املقاتلني ل رعايهة ابنهاء الرههداء أاملعتقلهني أاملفقهوديب أاملهجهريب،
ل بستر ههفياا أبس ههتوطناا اهل ههالر اال ههر الفلس ههطيي ل بؤسس ههة ص ههابد ل بؤسس ههة الطفول ههة،

ساعدا عل قفي ماثر اخصار الطن أالتمويي أباأبت سياسة العطي أاجلوو أال الم.

تولت ميؤأد االدارة أاملكاتا ،كاد هلا دأر اعالبي كب خالر املعركة اذكهر هنها الرههيدة نعهم الهن

استرهدا أهي تنقل اخبار البطولة ا ناء اخصار.

اذكههر اخواتنهها ل بؤسسةصههابد أبههد يوصههرأا داخههل بركههز اخياكههة أاخلياطههة أهههب يسههاريب ل بنههاء

ابتصاد ال ورة مما تسبا ل استرهاد أاصابة العديد بنهب.

أاليوم تن م بعض اخواتنا هنا عملياا بقاأبة بطولية جلنهوب اللبنانها ضهد االيهتالر الصههيوين
أالبعض اآلخر حيت ب ابناء املقاتلني ،يرعه اطفهار العهابالا ،يعهاش املرهكلة املسهتجدة ،يعيهد بنهاء

البيههوا املنسههو ة ،ينرههر االسههتقرار للعههائالا ،أبههد اعههاد االحتههاد هنهها ا تتهها دأر اخ ههانة أريفض

االطفههار أبراكههز بكا حههة االبيههة أبراكههز التههدريا أالتملهيههل أالهضايت.رهم اخل ه ال ال ههي الصهههيوين
الكتائن االنعزاخم ال ي يتعرض الهلنا أتيماتنا جلنوب ل ص ا أصور أعني اخلوة أاملية أبيهة أل

الرامييدية أالنبطية.

أاراها بناسبة كب ة لكي اييهي عتهزاز دأر ال هورة الفلسهطينية أاملقاأبهة الوطنيهة اللبنانيهة ل اجلنهوب
اللبناين الن ا رلت أتفرل تططهاا العهدأ الصههيوين أبيليرهياا الكتائها أاالنعهزاليني املتمهرديب

ل حتقيق االهداب االب يفلية الصهيونية عل ارض لبناد.

أيههني نت ه كر البطههوالا ل لبنههاد اللبنانيههة بنههها الفلسههطينية أاملسههاندة ،ن ه كر عههرأ اجلنههوب سههناء
احمليدخم ابنة السبعة عرر ربيعا الن يولت سدها اىل بنبلة زبنية بوبوتة تفجرا ذا بائة بب نود
العههدأ احملتههل ،هرسههت هه ه ا اجلسههد الربيعههي الطههاهر مي ههقائق نعمههاد عل ه ارض اجلنههوب اللبن ههاين ل
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ن ه كر الرهههيدة الفرنسههية رانسههواز كاسههتماد الههن التحقههت ل ههورة الفلسههطينية ل ب ه أا أارسههلت
البنها تقور  :يني التحق يف بي ل ورة الفلسطينية أاسترهد د اعا عب عدالهة ب هية لسهطني ا ها

األد بب ديد ،ار وا اد تكود ملورا بوالهدتك -كلنها ملهورأد بفرنسهواز كاسهتماد .يهني نتحهديت
عههب البطههوالا ،نفتملههر بههدالر املغههريب كههل الفملههر ،اأر بائههدة نسههائية لعمليههة بطوليههة ،بههادا عمليههة

الرهيد كمار عدأاد مبجموعة ابطار دير يفسني ،انطلقت ل مذار عام  1978بهب باعهدة البطولهة
ل صههور ،ل زأر بطههاطي أابتحمههت ارض ههنا احملتلههة أاسترهههدا بع ههد اد انزلههت لعههدأ اخلس ههائر

الكب ة ةابابت عل اجلزء املغتصا بهب لسهطني مجهوريهة يهرة ابتهدا ابتهداد املعركهة متهيهدا لقيهام

اجلمهورية الفلسطينية اخرة عل كابل تراب لسطني.

أيني ن كر الرهيداا أنفملر لبطولة ل عيدان العرريب.

ن كر اأر ميهيد عام  1936اطمة هزار.
أاأر ميهيدة عام  1948يياة بالبسة.

أاأر ميهيدة عام  1956ر اء ابو عمامية.
أاأر ميهيدة عام  1967ميادية ايوهزالة.
أاأر ميهيدة عام  1976خدجية ميواهة.

ن ه كر يلههوة زيههداد أبنته ه اخههوراين ألينهها النابلسههي أابههل الكربههي أتغريههد البطمههة أعائرههة اجلرههي

أه هب املئآا بل اآلالب.

أنه كر كبههار العمليههة االخه ة عمليههة ميهههداء عهني اخلههوة مبجموعههة الرهههيد هههد القوامسههة ،اموعههة

الرههيد الرائهد امساعيهل درأيهي ،مبجموعهة الرههيد سهعد صهايل العمليهة البحريهة الكبه ة الهن هرا
ببل ايفم بعدأداا ،ا بتت للعدأ الصهيوين ان استقرار أال سالم أال طمملنينهة له هو ارضهنا احملتلهة
أاد الكفا املسلح هو طريقنا يق حتقيق النصر ،يق ابابة دألتنا املستقلة عل ترابنا الوطي.

يتطر تقريران السياسي اىل االبور السياسية الراهنة اىل املستجداا علىالسهاية الفلسهطينية ألكنهي
اراها رصة بناسبة الؤكد ل النهاية الكلمة عل ال وابت التالية سم احتادان ال وابت التالية:

-1

ميههعار املريلههة الفلسههطينية الراهنههة جيهها اد يكههود أيبق ه اسههتعادة أيههدأ بن مههة التحريههر

أأيدة احتاد املرأة الفلسطينية.

-2

التمسك برأيية اتفا عدد اجلزائر أ يقة أيدأية عل طريق الويدة الرابلة .

-4

تصعيد الكفا املسلح أتطوير اساليا الن ار داخل الوطب أخارج الوطب.

-3

ايياء اجلبهة الوطنية داخل الوطب احملتل.

-5

بع براراا اجملالس الوطنية الن تنادي عادة اخوار بع سهوريف أبه ر اجلههود اجلهادة القها

-6

أتكي ههد ر ههض اتف هها كاب هها ديفي ههد أاخ ههل االبليم ههي الوس ههط أبر ههرأو ريغ ههني أبه هرار 242

اخوار أاعادة اللحمة.

أ 833أكل اتفا اأ يل اأ ببهادرة ال ت همب يهق ميهعبنا ل العهودة أتقريهر املصه أابابهة
دألتنا املستقلة عل ترابنا الوطي.

-7

تك ي اجلهود لوب اخرب العرابية – االيرانية.

-8

تطوير العالبة بع القوى الوطنية اللبنانية.

-9

تطوير العالبة بع القوى الوطنية املصرية.

 -10نههؤبب لعالبههاا املميههزة االردنيههة الفلسههطينية أ رخيهها أبص ه ا أبد عههدأان أايههد أبوا هت ه
يتمية.

أنههؤبب اد ارييههة ه ه العالبههة تكههود يههني تتج ه اجله هود املرههضكة لتحريههر االهههل أالههوطب لكفهها
املسلح أيرب التحرير الرعبية الطويلة االبد.

أبرة اثنية نركر الو ود عل اخ ور أاملراركة أنقور أبد ت ابنهم بعنا يعزز قتنا ملستقبل.
اجملد أاخللود لرهدائنا االبرار…

اخرية للمعتقلني الساسيني ل سجود العدأ الصهيوين بب لبنانيني أ لسطينيني.
اجملد للرعوب املكا حة ل مسيا أم ريقيا أأب كا الوسط أالالتينية.
أ ورة يق النصر

