المؤتمر الثاني لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية
 10-5أب 1974
بيروت – لبنان
باسم لجنة نساء السوفييت وباسم رئيستها "فالنتينا ترشكوفا"
أيتها الصديقات واألصدقاء األعزاء،
اسممحوا لمي ن أتقممدم بمحرر التهماني القلبيممة لجميمش المنمار يل فممي الممؤتمر الثمماني
لالتحمماد العممام ا مممرأة الفلسممطينية ،باسممم لجنممة نسمماء السمموفييت وباسممم رئيسممتها
"فالنتينمما ترشممكوفا" لقممد اسممتمعنا بكممت ايتمممام لتقريممر م األساسممي المقممدم مممل قبممت
األمانة العامة اتحماد م ،والم ي يعكمل الن ماط الطويمت للنمعس الفلسمطيني ون ماط
النساء الفلسطينيات البطولي مل اجت رقوقكم المنروعة.
أود ن أؤ د مرة أخرى بان المرآة السوفياتيه و م ل

مت النمعس السموفياتي وقفموا

وا زالوا يقفون بجانس النعوب العربية وبجانس ن اط المرآة الفلسطينية.
وان األطماع التوسعية للمدوائر اليمينيمة الحا ممة فمي سمرائيت والمدعوممة ممل قبمت
الدوائر اإلمبريالية قد جعلت منطقة النرق األوسط أردى اخطر المناطق التي تهدد
السممالم العممالمي ،والحقمموق المنممروعة للنممعس الفلسممطيني منتهكممة ممت يمموم ،ومممل
المعلوم بان مجلل األمل اتخ قرارا مل اجت وضش نقاط أساسية إلرالط السالم في
النرق األوسط ولو ن ي ا القرار قد طبمق فمي رينمه فمان الوضمش فمي المنطقمة مان
يجس ن يكون ليل ما يو أان ،وفي الوقت نفسه فان الطبقة اليمينية الحا مة في
سرائيت تنته القرار بوقارة وتستمر بارتاللهما ييمر المنمروع لألراضمي الخاصمة
بالنعس العربي ،وفي ذات الوقت وعندما ظهمرت بموادر إلرمالط السمالم فمي النمرق
األوسط فان الدوائر الحا مة في سرائيت استحنفت استفزازاتها ضد المدوط العربيمة،
ونرى باستمرار ااعتداءات ضد لبنان والنعس اآلمل فيه.

وقبت مجيئي مل موسكو لح مور ممؤتمر م علممت انمه يموم السمبت المنصمرم قاممت
المدفعية اإلسرائيلية بقصف ثرى في ق اء بنت جبيت وصباح األرد فمان المدوريات
العسكرية اخترقت الحدود اللبنانية.
و ننا ا لنساء السموفياتيات نسمتنكر ونمديل بنمدة ااسمتفزازات اإلسمرائيلية ،ونطالمس
بقوة ب رورة وضش رد له ه ااستفزازات ،وقد قاط الرفيق ليونيد بريجنيف األميل
العام للجنة المر زية للحزب النيوعي السوفياتي في مؤتمر القموى المحبمة للسمالم
في أ توبر  ،1973ن السياسة العدوانية والتوسعية التي تنتهجها الطغمة الحا ممة
فممي سممرائيت تممؤدي لممر عممزط سممرائيت دوليمما ،وتممؤدي لممر زيممادة الحقممد مممل الممدوط
المجاورة ،وان الن اط المجيد للنعوب العربية وت امنها مش دولها ،تؤ د علمر ن
العرب لل يقبلوا العدوان اإلسرائيلي ،ولل يتنازلوا مطلقا عل رقوقهم النرعية.
و م ما ااسممتفزازات وااعتممداءات اإلسممرائيلية فانممه مممل ال ممروري ن تقمموم القمموى
المعادية لإلمبريالية بزيادة تالرمها وت امنها.
و ممما تعلمممون انممه قبممت عممدة أيممام قممام وفممد رسمممي مممل منيمممة التحريممر الفلسممطينية
برئاسة رئيل اللجنة التنفي ية ياسر عرفات بزيارة موسكو.
ن النساء السوفياتيات يؤيدن بكت رزم ما جاء في البيمان المنمترح رموط لقماء وفمد
منيمممة التحريممر مممش وفممد الحممزب النمميوعي السمموفياتي فممي مقممر اللجنممة المر زيممة
للحزب يوم  31مايو .1974
وان تحييممد ااتحمماد السمموفياتي لممل يتغيممر مطلقمما فممي المطالبممة والعمممت علممر ضممرورة
تحرير ت األراضي العربية المحتلة من عدوان رزيران  ،1967ومل اجت ن يعود
الوضش لر رالته الطبيعية في النرق األوسط ،ومل اجمت زالمة جميمش آثمار عمدوان
عام  1967فانه ا بد مل انسحاب ت القوات اإلسرائيلية مل األراضي المحتلة عام
 ،1967وااعتراف بالحقوق الوطنية المنروعة للنعس العربي الفلسطيني بموجس
قرارات األمم المتحدة.
وي ه يي اليروف المواتية لسالم عادط ودائم في المنطقة يخدم مصالح ت شمعوب
المنطقة ودولها.

و ننا بقوة نؤيد شراح منيمة التحرير الفلسطينية وفمد مسمتقت فمي ممؤتمر السمالم
المقرر عقده في جنيف ،وله نفل رقوق ت الوفود المنار ة في المؤتمر ،مل اجت
ن ي سممتطيعوا تقممديم بممرامجهم لحممت المنممكلة الفلسممطينية ضمممل اليممروف العالميممة
لتسوية أزمة النرق األوسط.
ونحل حصدقاء مخلصيل لكم ،فانه ا يسعنا ا ن نكون سعيديل ومرتاريل للوردة
الوطنية التي تقوى يوما بعمد يموم بميل مختلمف فصمائت رر مة المقاوممة الفلسمطينية
وممش القموى الوطنيممة والثوريمة المعاديممة لإلمبرياليمة فممي الموطل العربممي ،وذلم فممي
الن اط مل اجت الحقوق الوطنية المنروعة للنعس الفلسطيني.
و ننمما نؤيممد بقمموة ااتفمماق مممل اجممت افتتمماح مكتممس منيمممة التحريممر الفلسممطينية فممي
موسكو ،وفي اعتقادنا ن ي ا يسمايم فمي زيمادة التعماون المسمتمر والمتصماعد بميل
ااتحاد العام امرأة الفلسطينية ولجنة النساء السوفييت.
أصدقائي األعزاء.....
ن التنييمات والحر ات النعبية الجماييرية تعتبر قوة فاعلة في عصرنا الحاضر،
ننمما شمموايد علممر التغيممرات فممي الوضممش الممدولي ،ي م ه التغيممرات التممي سممتؤثر علممر
األوضاع ااجتماعية ليل له ا البلد أو ذاح ،و نما للبنرية بحسريا.
التغيرات في الوضش الدولي يي لر رد بير ثمرة ن اط القوى ااجتماعية ،ونتيجة
ن اط الجمايير النعبية التي ترفض بعنمف نيمر ااضمطهاد والم ط وتمرفض العمدوان
وتناضت مل اجت السالم وااستقالط الوطني والعدالة ااجتماعية ،وفي نطاق ن ماط
القممموى ااجتماعيمممة فمممان الممممرآة تلعمممس دورا ننمممطا ،و ممم ل المنيممممات والحر مممات
النسائية ومل ضمنها اتحاد النساء الديمقراطي العالمي.
وان القمموى ااجتماعيممة لعبممت دورا ننممطا جمممدا فممي تحييممد الن مماط البطممولي الممم ي
يخوضمه النمعس الفيتنمامي البطممت ضمد اإلمبرياليمة ونتيجممة ن ماط النمعس الفيتنممامي
البطت مدعوما في ت المجاات مل قبت المنيومة ااشترا ية والقوى المحبة للسالم
تحقق النصر بتوقيش معايدة السالم في باريل.

ومممل واجبنمما المنممترح الن مماط لتنفي م ي م ه ااتفاقيممة ومممش خرقهمما مممل قبممت الطغمممة
الحا مة في سايغون مدعومة مل الوايات المتحدة.
ن النساء السموفياتيات ينيمرن بتقمدير شمديد لن ماط النمعس البرتغمالي الم ي قاسمر
لعنممرات السممنيل مممل ااضممطهاد الفاشممي ،و ننمما نقممدر بحممرارة الخطمموة األخيممرة مممل
البرتغممالي التمممي أعلنممت نهممما مسمممتعدة لالعتممراف بجمهوريمممة عينيمما بيسممماو دولمممة
مستقلة ،واستعداد البرتغاط لعقد اتفماق ممش يينيما – بيسماو لتسمليمها مهمام السملطة
ودعم طلبها لع وية األمم المتحدة.
و ننمما م ل سممعداء لسممعي البرتغمماط للمحادثممات مممش جبهممة تحريممر موزنبيممق ورر ممة
التحرير في انغوا .وا ش

ن ي ا ينعكل علر الوضش العام في أفريقيا بما في ذل

فتح امكانات جديدة مام الحر ة النسائية في أفريقيا.
وان الن اط البطولي لنعوب المستعمرات السابقة للبرتغماط لعمس دورا أساسميا فمي
التغيرات الج رية التي تجري راليا في البرتغاط ،و ننما بحمرارة نهنمص صمديقاتنا ممل
أفريقيا ونؤ مد لهمم بحننما سموف نسمتمر بمدعمنا لن مالهم النمجاع ممل اجمت رقموقهم
ألوطنيممه الكاملممة واسممتقاللهم فممي دوط يينيمما – بيسمماو ،وموزنبيممق وانغمموا ،واليمموم
فإننمما ا نسممتطيش ا ن نعممرب عممل قلقنمما لممما يحصممت فممي قبممر

 ،ري م

ن نتيجممة

استفزازات العسكرييل اليونان ومل ورائهم بعمض دوائمر رلمف األطلسمي ،قمد ظهمر
وضمش يهمدد السمالم العمالمي فمي منطقمة رموض البحمر المتوسمط وممل الواضمح فممان
ااسمتفزازات ممل قبمت الزمممرة العسمكرية فمي اليونمان قممد أتمت بنتمائ عكسمية عليهمما
نفسها .وفي ذات الوقت فمان الوضمش فمي قبمر

ا زاط مبعم قلمق ،ن لجنمة نسماء

السوفييت تؤيد سياسة الحكومة السوفياتيه التي أعلنت من اللحية األولمر موقفهما
الواضح ،ويو بقاء قبمر

دولمة مسمتقلة دونمما تمدخت بنمؤونها الداخليمة ممل قبمت

ارد.
ووفمماء للواجممس ااممممي فممان النسمماء السمموفياتيات يقفممل بحممزم ضممد اإلريمماب ال م ي
تمارسه الزمرة العسكرية في التنيلي ضد شعس التنيلي وقواه التقدمية.

و ننا لمتح دون بان القوى التقدمية والثوريمة فمي العمالم يمدعمها الن ماط الثموار فمي
التنيلي فان الثوار سوف يعيدون الحرية لبلديم والديمقراطية لنعبهم.
األصدقاء األعزاء...
مؤسل دولتنا السوفياتية وملهم البنرية جمعاء التقدمية "فالديمير ايليتنر لنيل"
أ د بحنه ا يمكمل ن يكمون مجتمعما تقمدميا ،ذلم المجتممش الم ي ا يعطمي الممرآة مت
رقوقها السياسية وااجتماعية ودونما انتقا

.

وان التقدم ااجتماعي ا يمكل ن يتحقق دونما قطاع نتاجي أساسي .والقطاع يم ا
يو المرآة.
فمي ااتحماد السمموفياتي لميل فقممط القمانون يتسماوى الرجممت ممش المممرآة ولكمل الحيمماة
العمليمممة أي ممما ،ا يوجمممد فمممي بالدنممما أي قطممماع ممممل القطاعمممات فمممي اإلنتممما والعلمممم
والتكنولوجيا ،والثقافة والصحة ،ا وللمرأة دور ننيط جدا فيه .فمنم فتمرة وجيمزة
جرت في بالدنا انتخابات مجلمل السموفييت األعلمر -أي السملطة العليما فمي الدولمة-
وقد مان  %31ممل أع ماء المجلمل المنتخبميل نسماء وقمد انتخمس أربمش نسماء فمي
ييئممة رئاسممة السمموفييت األعلممر ،مممنهل رئيسممة لجنممة النسمماء السمموفييت "فالنتينمما
ترشممكوفا" وفممي السمملطات المحليممة فممان نسممبة النسمماء تبلم  %47ويكم ا فإننمما فممي
الحياة العملية نطبق ما قاله لنيل مل اجت منار ة المرآة في بناء المجتمش.
في ااتحاد السموفياتي مما يمو معمروف انمت الممرآة األولمر فمي العمالم التمي يمزت
الف اء وامرأة سوفياتية أخرى عبرت عل شجاعة فائقة بوصولها لر أعمق نقطة
في قعر المحيطات مل ينما فانمه لميل ينماح عممال ،مهمما صمعس ،تعجمز عنمه الممراة
السوفياتية.
ان بمكاني عطاء أمثله عديمدة وأرقمام ورقمائق ،ولكمل شميء مهمم ا بمد ممل ذ مره
ويممو ليسممت امممرأة وارممدة بممت ماليمميل النسمماء اللممواتي ييهممرن البطولممة ممت يمموم فممي
عملهمل بالمصمنش والكلخمور والمختبمر والمسممرح ،وريثمما تعممت الممرآة السمموفياتيه
فان نتاجها يحير بالتقدير.

ن ااتحمماد السمموفياتي قممد أصممبح المجتمممش المتطممور اشممترا يا ،وبلممدا متقممدما علميمما
وتكنولوجيا ،بلدا متقمدما بثقافتمه ور مارته ،ورتمر وصمت ااتحماد السموفياتي لهم ه
المستويات انت يناح المنار ة مل الرجت ومل المرآة علر رد سواء.
و ننا نعمت ونرفش مستوى بلدنا وشعبنا لميل فقمط ممل اجمت أنفسمنا ،ولكمل وممش مت
المنيومة ااشترا ية مل اجت دعم السالم في العالم.
األصدقاء األعزاء..
بمميل لجنممة النسمماء السمموفييت وب ميل ااتحمماد العممام للمممرأة الفلسممطينية تقمموم عالقممات
صداقة وتعاون قوية ومثمرة.
ننا نعتبر تبادط الزيمارات والوفمود مفيمد لتقويمة عالقاتنما فمي الممؤتمرات واللقماءات
الدولية.
فمي ااتحماد السمموفياتي يتلقمر العلممم عنمرات الفتيممات الفلسمطينيات علممر نفقمة لجنممة
النسمماء السمموفياتيات ،وفممي ي م ا العممام سنسممتقبت مجموعممة مممل عممدة عنممرات مممل
الفتيات الفلسطينيات للعلم علر نفقة لجنتنا النسائية.
لجنة النساء السوفييت ستواصت دعمها المادي والمعنوي للمناضالت الفلسطينيات.
ممممل علمممر يممم ه المنصمممة أود ن أؤ مممد لكمممم ممممرة أخمممرى بمممحن النسممماء السممموفياتيات
سيواصلل تحييديل لن الكم البطولي.
عاش الت امل والصداقة بيل المرآة السوفياتية والمرأة الفلسطينية.

