المؤتمر الثاني لالتحاد العام المرأة الفلسطينية
من 10 -5آب 1974
كلمة السيدة هرسكوفا رئيسة االتحاد النسائي التشيكوسلوفاكي
أيها األصدقاء األعزاء،
اسمحوا لي بان أحيكم نيابةة عةن دفةد االتحةاد النسةائي التشيكوسةلوفاكي ،دان ان ة
لكم تحيات ك النساء في تشيكوسلوفاكيا.
نشكركم بامتنان لدعوتكم الكريمةة لحوةور مةؤتمركم ،نحةن م تنعةون بةان ااةتراكنا
سيسهم ليس في إقامة العالقات بيننا ف ط ،ب في تبادل المعلومات دتعميق التعادن.
نحن جد مسردرين لم درتنا في إن نعلمكم هةن تااربنةا فةي نوةالنا لتح يةق التحةرر
الكام المرأة .للحركة النسائية في تشيكوسلوفاكيا تاريخ موى عليه أكثر مةن مةةة
عام .دعملية الوعي دالعم الاماهيري النسةائي كةان دائمةا علةى عالقةة دمي ةة مة
قابليات الت ةدم فةي الماتمة ككة  .فةي النخةر األ يةر لل ةرن الماضةي ههةرت أدلةى
الخطوات للتحةر النسةائي دجمعةي بةين األمةة التشةيكية دالسةالفية لحمايةة الةوعي
الو طني دللمحاربة في سبي االعتراف بح وق هذه األمم التي كاني مهوومة دا
اإلمبراطورية النمسادية -الهنغارية دالتي كاني تعرف بسان األمم.
أدل ددلة مست لة في العخر الحةدي كانةي الامهوريةة التشةيكية سةنة  1918التةي
أعطى دستورها المرأة حق التخويي ،فرصا أكثر للتعليم ددعةد بتحريةرهم الكامة .
إال إن التطبيق العملي كان مغايرا لهذه النخوص إذ إن التفادت االقتخادي ه على
حالةةه فةةي تشيكوسةةلوفاكيا الرأسةةمالية .حتةةى النسةةاء المتعلمةةات كةةان مةةن المسةةتحي
عليهن إيااد فةرص أفوة للعمة دالنوةال الامةاهيري كةان محاةورا علةيهن دهةذا
معاكس لما درد في الدستور ،دفي قوانين العائلة كاني المرأة ترضخ لسلطة الرج

في الفترة ما بين الحةربين دان سةمي حركةة النسةاء التشةيكية إلةى منامةات صةغيرة
دكان يامعها آنذا الدين دالنارة السياسية دهكذا.
الددر المهم في عملية تطةوير الةوعي عنةد المةرآة التشةيكية لعةب الحةزب الشةيوعي
التشيكي داالتحادات التاارية دمنامات الشباب الت دمي.
تعلمةةةي المةةةرآة التشةةةيكية الكثيةةةر مةةةن الحةةةرب العالميةةةة الثانيةةةة دبعةةةد احةةةتالل هتلةةةر
لتشيكوسلوفاكيا بايواةه الفااةية األلمانيةة التةي أرغمةي حةوالي مالمةة ماليةين مةن
اعبنا على تر منازله.
حاربي النساء ببطولة فائ ة ضد األعداء في الدا

دالخةار  ،اآلالف مةنهن تعةذبن

في معسكرات التعذيب .بعد تحرر كال امتنا على يد الايش السوفياتي ،ابتدأت نسائنا
ب وة في بناء الحركة االتحادية المرأة التشيكية.
األدقات العخيبة في السنين الماضية أههرت لنسائنا بوضوح انه من الوردري إن
يوحةةدن صةةفوفهن فةةي نوةةال مشةةتر لبنةةاء هكةةذا ددلةةة تةةوفر الحيةةاة السةةعيدة لك ة
الاماهير العاملة داألجيال ال ادمة.
الحركةةة النسةةائية التشةةيكية سةةاندت برنةةامش الحةةزب الشةةيوعي التشيكوسةةالفي التةةي
ستح ق مطلبنا للتحرر الكام .
المةةرآة التشةةيكية أعطةةي الكثيةةر لتح يةةق العدالةةة االجتماعيةةة فةةي بالدنةةا دأههةةرت
عالقتها االياابية في ماتمعنا بااةتراكها فةي عمليةة اإلنتةا االجتمةاعي فةي الوقةي
الحاضةةر ال نسةةتطي تخي ة بعةةق ال طاعةةات فةةي اقتخةةادنا الةةوطني بةةددن العنخةةر
النسائي ،نسبة النساء هنا بشك غير طبيعي أكثر من  %80مةن النسةاء فةي السةن
اإلنتاجية موهفات دهن يتمتعن  %47من عدد العمال.
المنامات النسائية التشيكية بردحها الثورية الت ليدية ال ت ود ف ط عناصرها ب ك
النساء المهيأت لالاةترا بطري ةة أكثةر فاعليةة فةي النشةاط االجتمةاعي .فةي الوقةي
نفسةةه تسةةاعدهم علةةى تخطةةي الخةةعوبات التةةي قةةد تنةةتش كمشةةاك رعايةةة األطفةةال،
المشاك في أماكن العم دغيرها في هذا الح  ،نحن مسانددن من الابهة الوطنية

كلها ،نتةائش جهودنةا المشةتركة ههةرت فةي االنتخابةات األ يةرة بانتخةاب الكثيةر مةن
النساء لإلدارات المحلية داألجسام التشريعية دهذا ألدل مرة في تاريخ ماتمعنا.
عندنا في جسةمنا التشةريعي األعلةى تامة فةدرالي يوةم حةوالي  1026مةن النسةاء
دعدد العامالت في الح ول األ رى قد ازداد في ك المنامةات التةي توةمها الابهةة
الوطنية اصة في االتحادات التاارية دكاني هذه زيادة ملحوهة كاني المرأة تشك
حوالي  1040من ك العمال في مختلر ال طاعات.
الحركةةة النسةةائية التشةةيكية مةة الابهةةة الوطنيةةة دالعناصةةر الحكوميةةة دالتمثيليةةة
يهدفون إلى التناغم بين إعمال المةرآة المختلفةة كعاملةة دعنخةر جمةاهيري نشةيط،
ت ةةدم الحركةةة اقتراحةةات لتطةةوير عمليةةة المةةرأة ،دتةةرى إن تطبةةق ال ةةوانين الخاصةةة
بالمرأة الموهفة داالم.
أصدقائي األعزاء..
في تشيكوسلوفاكيا قبلنا بتفهم كبيةر قةرار المةؤتمر العةام فةي األمةم المتحةدة بة عالن
سنة  1975كسنة عالمية المرأة ،دسيحتف بها باهتمةام بةالي يسةادي احتفالنةا بعيةد
تحرير بالدنا على يد الاةيش السةوفياتي ،دلةيس مةن قبية ال ةول ف ةط إن ن ةول بةان
نوعية التغيير الذي طرأ على المرأة التشيكية يتخة مبااةرة بعمليةة التحةرر دسةنة
 1948عنةةدما فتحنةةا الطريةةق التةةي تةةؤدي إلةةى الحركةةة االجتماعيةةة لهةةذا سةةنعم مةةا
بوسعنا ألعداد ترتيبات ناجحة لليوم العالمي المرأة .دسنعلمكم بسردر عن تااربنةا
في نوالنا للتحرر دلبناء ماتم ترفرف علية العدالة االجتماعية.
دأ يةةةرا دلةةةيس أ ةةةرا ،نريةةةد إن نؤكةةةد أل واتنةةةا العزيةةةزات فةةةي البلةةةدان الرأسةةةمالية
دالمتطورة أمما معهم سنناض إلحالل السالم في ك العالم.
منامةة المةةرآة التشةيكية هةةي عوةو فةةي اللانةة التشةةيكية للتوةامن مة أمةم أفري يةةا
داسيا دمعا ينامان أعماال إلههار التوامن م هذه األمم .اهر حزيران كان اةهر
التوةةامن مة األمةةم المحاربةةة ضةةد اإلمبرياليةةة داالسةةتعمارية دالعنخةةرية ،مة أم ةم
تحارب من اج السالم داألمن.
أصدقائي األعزاء..

ذكرنا كم ك اهر في المةات من االجتماعات ،في عرائق االحتاا التي سلمناها،
جماهيرنا العاملة عبرت عن مساندتها الكاملة ألصدقائنا العرب ضد العنر دالتوس
اإلسةةرائيلي ،أههرنةةا هةةذا الشةةعور أيوةةا فةةي حةةرب تشةةرين السةةنة الماضةةية .نحةةن
مسردرين إن حرب تشةرين غيةرت الوضة فةي المنط ةة دبرهنةي بوضةوح انةه مةن
غير المع ول التكلم عن التفوق اإلسرائيلي ب أالن.
داألكثةةر إن حةةرب تشةةرين أههةةرت بوضةةوح أيوةةا إن ال مسةةت ب لسياسةةة العنةةةر
اإلسةةرائيلي نحةةن ننةةدد بشةةدة قخةةر ال ةةرى اللبنانيةةة المسةةالمة دموقفنةةا أعلةةن فةةي
الم ة ؤتمر الراب ة عشةةر للحةةزب الشةةيوعي التشةةيكي دالةةذي أعلةةن مسةةاندته الكاملةةة
للمطالةةب العادلةةة للةةددل العربيةةة التةةي ت ة أراضةةيها تحةةي نيةةر العةةددان اإلسةةرائيلي
دلنوةالها العةةادل السةةترجاق الح ةوق الشةةرعية دالوطنيةةة لعةرب فلسةةطين .أحةةب إن
أؤكةةد لكةةم إننةةا فةةي تشيكوسةةلوفاكيا نعتبةةر ك ة يةةوم دك ة أسةةبوق هةةو بالح ي ةةة يةةوم
دأسبوق للتوامن م اعوب أفري يا داسيا دالشعوب العربية .ما زلنا نتذكر فاةائ
الحرب التي جلبي لشعبنا العذاب دالموت (الشعب التشيكي دالسالفي) لهةذا السةبب
سنتاب باهتمام بالي قدر هذه البالد التي لةم يح ةق السةالم العةادل أل واتنةا دإ واننةا
فيها.
بالدنا جمهورية تشيكوسلوفاكيا االاتراكية ت

في قلب أدردبا ،ال ارة التي لمرتين

في هذا ال رن أصبحي المرت للحردب العالميةة ،التةي أدت إلةى مةوت الماليةين مةن
الناس الذين أضاعوا حياتهم في ساحات الحرب في ال رى دالمدن.
نحن م الرأي ال ائ بأنه ما لم تح ال وةية الفلسةطينية ال يمكةن إن يوجةد أي حة
لمشكلة الشرق األدسط .نحن م متابعة المفادضات في جنير دااةترا كة الةددل
دالحركات المعنية بما في ذلك منامة التحرير الفلسطينية.
نحن نشعر معكم ألنه في سنة  1939تحي االحتالل الفااةي أكثةر مةن مالمةة ماليةين
من أهلنا اجبردا على تر منازلهم في المناطق الحدددية ،نحن معكم بان الةوطن ال
يعوض بابهظ أالممان لهذا فنوالكم العادل سياد المساندة من ك األمم.

في الوقي الحاضر تشيكوسلوفاكيا سترحب بوفد منامة التحرير الفلسطينية برئاسة
األخ ياسةةر عرفةةات ،هةةذه المنامةةة التةةي تعتبةةر ال ةةوة ال يةةادة الفلسةةطينية هةةذا الوفةةد
ستكون له فرصة مشاهدة بالدنا دتلمس اعورنا م نوال اعبه.
أصدقائي األعزاء
ربمةةا نكةةون جغرافيةةا بعيةةدين عةةنكم دلكةةن نوةةالكم كةةان دائمةةا قريبةةا مةةن قلوبنةةا نحةةن
نحترم اااعتكم دالتزامكم دنسعد ألي نااح جديد.
ليلد أطفالكم بعيدا عن أصداء ال ناب دفي أدقات السالم ،ليكونوا بعيدين عن الاوق
دسؤ التغذيةة دان ال يتعةذبوا مةن المةرض .لةتكن لهةم مةدارس حسةنة البنةاء ،دان ال
يفاجةوا بعوي دصراخ يدل على ت دم طائرات المعتدي حاكمة معها الموت.
أصدقائي األعزاء....
نحن مخممون على الوقةوف إلةى جةانبكم فةي نوةالكم ضةد الشةر دالشة اء دالعةذاب
التي هي نتياة اإلمبريالية داالستعمار دالعنخرية.
نتمنى لكم الح العادل لمطالبكم دعودة باكرة إلى دطنكم.
السيدة هرسكوفا
رئيسة االتحاد النسائي التشيكوسلوفاكي

