المؤتمر الثاني لالتحاد العام المرأة الفلسطينية
من 10-5آب 1974
بيروت

تقرير عام حول العالقات الخارجية
لالتحاد العام المرأة الفلسطينية
بالقاهرة 1974/7/30-1967/1/1

منذ قرار الحكومة األردنية باغالق مكتب االتحااد العاام المارأة الفلساطينية بالقاس
وساحب اعترافا تا تكليا

اتحاااد المارآة فارع القااهرة  1967/1/1للقيااام بمهااام

عمل وفقا لما جاء في دساتور االتحااد وماواد  28-19وحساب ماا ورد فاي رساالة
اللجنة التنفيذية بالقس

فمنذ ذلك الوقت قام اتحاد المرآة بالقاهرة بما يأتي-:

أوال :العالقات العربية:
في عام  1966وبعاس تأساي

االتحااد العاام المارأة الفلساطينية فاي القاس

باسأ أول

صراع لتحقيق عضوية االتحاد في مكتب لتحقيق عضوية االتحاد في مكتب االتحاد
النسااا ي العربااي العااام وذلكعنااسما حضاار ومااس األمانااة العامااة التحاااد العااام الماارأة
الفلسااطينية ماان القااس

إلا القاااهرة للمشااار ة فااي إعماال مكتااب االتحاااد النسااا ي

العربي فاصبح ممثال في المكتب انذاك االتحاد النسا ي الفلساطيني مان أخواتناا فاي
لبنان ووفس اتحاد عام المرآة الفلسطينية من القس

وال اريس إن ادخل في التفاصيل

ولكني اقول إن هذا الموضوع تابعناه فاي القااهرة بعاس ذلاك مان اجال العضاوية إلا
االتحااااد العاااام المااارأة الفلساااطينية الاااذ هاااو قاعاااسة مااان قواعاااس منظماااة التحريااار
الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيس لها.
وقااس تحقااق ذلااك فااي  1968/1/20عنااسما دف ا اتحاااد الماارآة الفلسااطينية اشااتراك
العضوية وبسأ يأخذ دورا طليعيا في اجتماعات المكتب واعمال .
ومن خالل عضويتنا في مكتب االتحاد النساا ي العرباي باسأت لقاءاتناا المتعاسدة ما
االتحاادات النسااا ية العربيااة فاي اال ماان المغارب – الجزا اار – تااون

– العااراق –

الكوياات –سااوريا –لبنااان – واسااتطعنا ماان خاللهااا طاار

ثياار ماان آرا نااا وافكارنااا

ومفاهيمنا وبالتالي بذل محاوالت التقارب عل اهسافنا المرحلية مثل:
 -1استقطاب معظا التنظيماات النساا ية حاول اهاسافنا المرحلياة مثال االعتصاام
الذ دعونا الي مساانسة العتصاام أخواتناا فاي األرض المحتلاة عاا 1969
برقياااات االساااتنكار واالحتجاااا والتأيياااس والتنسياااس فاااي ثيااار مااان الحاااواد
الطار ة.
 -2دعوة االتحاد مراقاب فاي الماؤتمرات النساا ية العربياة المحلياة وطار ماا
يهمنا طرح من مواضي وتوضايح الكثيار مان مواقفناا واتجاهاتناا ال ذلاك
بالتزام امال بالنظاام األساساي للمجلا

الاوطني الفلساطيني وقراراتا وماا

يتفق والبرنامج السياسي الذ تقره المجال

الوطنية الفلسطينية.

 -3تبادل اللقاءات والتقارب والتفااه باين التنظيماات النساا ية العربياة بعضاها
ببعض في مواق

عمل متعسدة مثل الحلقة السراسية التي اعسها االتحاد عاد

 1971حول الفكر الصهيوني فكر عتصر ومشار ة العسيس من التنظيمات
النسااا ية العربيااة فااي  1971/3/28والحلقااة السراسااية للجنااة االساارة فااي
الكويت  1972/11/28وحلقة محو األمية في السودان وحلقة حول المرآة
فااي القااوانين العربيااة فااي ضااوء مقااررات منظمااة األم ا المتحااسة  27مااايو
 1974في لبنان.
 -4استقطاب العالقات العامة للتنظيمات النساا ية العربياة فاي العالقاات السولياة
واالستفادة من ذلك في طر قضاايانا وتاسعي مطالبناا وخلاق المناا الاالمم
لعرضها.
 -5توحيااس قضااايا الماارآة العربيااة االجتماعيااة واالقتصااادية والثقافيااة ماان خااالل
قااوانين االحااوال الشخصااية باعتبارهااا ماان مختل ا

عصااور متااأخرة تعرقاال

المجتم العربي وتعميق تقسمة وتأ يس وجود المرآة دافع ومعر ة للثاورات
في العاال عان طرياق ممارسااتها النضاالية ومشاار تها فاي االنتاا لتحريار

هااذا الوجااودمن اال مخلفااات الجهاال وعصااور االنحطاااط وقااس تمكاان االتحاااد
خالل سب سنوات مان تحقياق  16لقااء عربياا تحمال االتحااد معظا نفقاتهاا
المالية دون مساعسة مان احاس وأ اس وجاود المارآة الفلساطينية فاي صاورتها
النضااالية المشاارفة ولا يغفاال المشااار ة الفعليااة فااي اليوبياال الفضااي لهااس
شعراو التي ان لها فضل تجمي النساء العربياات مان اجال فلساطين ماا
ل ا ننس ا تكااري الرا ااسات العربيااات فااي  8مااار

 1970وتأ يااس للتفاعاال

النساا ي العربااي وضارورة النضااال المشاترك فاقااام لهان احتفاااال خاصاا قااسم
نبذة عن إعمال ل منهن.

ثانيا :الجامعات العربية:
شكلت األمانة العامة لجامعة السول العربية لجنة سميت لجنة المارآة العربياة وذلاك
فاي اوا ال عااام  1972و انات عضاوية فلسااطين فيهاا مان خااالل اتحادهاا ماا اناات
عضوية السول العربية التي وجس بها تنظي نسا ي من خالل هذا التنظي .
وقس عقست هذه اللجنة منذ تأسيسها إل أالن دورتين في  22يناير  1972وفي 24
فبراير  1973وحلقة دراساية فاي  12أ تاوبر  1972عان دور المارآة فاي القاوانين
واالحااوال الشخصسااة وقااس أ ااس االتحاااد دوره فااي هااذا االجتماااع ماان الوقااو

دومااا

بجانااب تحرياار الماارآة العربيااة ماان اال مااا يعيااق تقااسمنا مهمااا ااان مصااسر هااذه
المعوقات وقس دعونا لعقس مؤتمر حول المارآة والمعر اة مناذ أول عاام  1972وقاس
اصااطسمت هااذه التوصااية بااالكثير ماان العقبااات الماليااة والتناقضااات العربيااة إال إننااا
تمكنا من تأ يسها في مكتب االتحاد النسا ي العربي .وطالب االتحااد باان يقاوم بعقاس
هذا المؤتمر في حالة فشل الجهاة المساؤولة عان تنفياذه و اان اخار اجتمااع لبحا
تفاصايل هاذا الموضااوع مان مكتاب االتحاااد النساا ي العرباي حيا

اان اتحادناا ماان

اللجنة التحضايرية لهاذا الماؤتمر الاذ حاسد لا موعاس  6أ تاوبر بالقااهرة وتنسايق

نااسوة عالميااة حااول معطيااات الساالبية وااليجابيااة لحاارب  6أ تااوبر عل ا الصااعيسين
العربي والسولي.
اتحاد الجامعات العربياات:حاولناا الحصاول علا عضاوية هاذا االتحااد مطلقاين مان
ضرورة تواجسنا فاي أ منعطا

مان اجال تحقياق وجودناا الملتازم باعاسا

ثورتناا

ول ا يحصاال سااو مااؤتمر واحااس فااي القاااهرة  1966و ااان موضااوع دور الماارآة
التنمية االقتصادية شار نا في ببح عن اقتصاد الحرب وقس توق

عملنا في هاذا

االتحاااد نتيجااة لتجميااس عماال االتحاااد نفسااة ونحاان ناار إن نتاااب هااذا الموضااوع
لتحقيااق اتحاااد للجامعيااات الفلسااطينيات علاا إن يكااون منبثقااا ماان اتحاااد الماارآة
الفلساااطينية ااااداة لتواجاااسنا فاااي االتحااااد العاااالمي للجامعياااات ومقااار احاااس فروعااا
اإلسكنسرية ومن خالل يمكن االلتقاء م العسيس من القيادات الفكرياة والثقافياة فاي
العال .
مؤتمرات عربية مهنية:
بذل االتحاد جهودا بيرة لكي يساه أيضاا فاي ماؤتمرات مهنياة فاي الابالد العربياة
وذلك تأ يسا لقسرات المرآة واليماننا بضرورة القيام بممارساتها النضالية علا

ال

مستو وقس شار نا في مؤتمر اتحاد عمال الزراعة في القاهرة وقاسمنا بحثاا حاول
الزراعة في الوطن المحتل

اذلك شاار نا فاي اللجناة الفكرياة فاي ماؤتمر الساباب

العربي الذ عقس في الجزا ر ومؤتمر الصحفيين في العراق ومؤتمر االدباء العرب
الذ عقس في القاهرة ومؤتمر العمال العرب الاذ عقاس فاي القااهرة أيضاا والاسورة
النقابية للعمال في بلغاريا.
واعتقس إن ضمن صفو

المارآة الفلساطينية قاسرات بيارة يجاب إن يعاس لهاا مساح

شامل لتنطلق هذه القسرات في مجاالت عمل بير تتفق وهذه القسرات واالمكانيات.

العالقات الخارجية:

أوال :االتحاد النسا ي السيمقراطي السولي:
حصل اتحادنا عل عضوية االتحاد النسا ي السيمقراطي السولي في مؤتمر هلسنكي
في  14يونيو  1969والذ يض  110هيئة وتنظي نسا ي هذا م العل إن الحزب
اإلساارا يلي الحااا

ااان ممااثال في ا وتوق ا

تمثيلا منااذ حصااول اتحادنااا عل ا هااذه

العضااوية وماان خااالل عالقاتنااا ماا سااكرتيرية مكتااب االتحاااد اسااتطعنا إن نحقااق
عالقااات جسيااسة ااان نتيجتهااا ميااارة وفااس االتحاااد النسااا ي الااسيمقراطي إل ا مصاار
وسوريا ولبنان لاللتقاء م المرآة الفلسطينية ممعاينة الوضا السياساي عان ثاب
وقس بحا مفصال عان هاذه الزياارة فاي مجلاة نسااء العاال صاسر باللغاة االنجليزياة
وسيصااسر بالعربيااة عاان أوضاااع الالجئااين الفلسااطينيين وحياااته المعيشااية فااي
المخيمات وفي اخر اجتماع عقس لمكتب االتحاد فاي وارساو  1974/5/19اعتار
االتحااااد إن منظماااة التحريااار الفلساااطينية هاااي الممثااال الشااارعي الوحياااس للشاااعب
الفلسطيني وذلك قبل االعترافات الرسمية التي صسرت في هذه السول ث قام اتحادنا
باستضافة الر يسة الجرديسة لالتحاد النسا ي السولي في القاهرة في 1974/7/19
وقااس جاار لقاااء عماال معهااا طرحنااا عليهااا مخططاتهااا لعااام الماارآة  1975هااذا عااسا
اسااتقطاب االتحاااد فااي طاار قضااايانا المرحليااة عل ا الصااعيس العااالمي مثاال التنسيااس
بعسوان اسرا يل أو بطلب التحقيق في حواد تعاذيب المناضاالت الفلساطينيات فاي
األرض المحتلة وانتهاك حقوق االنسان الفلسطيني داخل أرض  ...الخ.
ويرتبط االتحااد أالن ما مان لها ثقال فاي هاذا االتحااد باواصار جياسة مان الصاساقة
والفه المتبادل يمكن إن تحقق في المستقبل ايجابيات أ ثار ونشارا ا بار .هاذا وقاس
بلغت االجتماعات التي حصلت عن طريق هذا االتحاد منذ عضويتنا في إل أالن 5
لقاءات.

ثانيا :لجنة نساء السوفييت العليا:

ان أول لقاء المارأة الفلساطينية ما نسااء الساوفييت فاي القااهرة عاام  1961فاي
مؤتمر السالم حي رف شعار ارفعاوا اياسيك عان الجزا ار وقاس توقفات العالقاة بعاس
ذلاااك حتااا لقا ناااا الثااااني فاااي هلسااانكي عاااام  1969فاااي ماااؤتمر االتحااااد النساااا ي
السيمقراطي العالمي تكاررت هاذه اللقااءات وتطاورت وتباادل مياارات واساال مانح
دراسية ومساعسات عينية (بعس ميارة قيادة الثورة الفلسطينية إل موسكو) واعتقس
ام دا رة التنظي الشعبي في بيروت يمكن إن تقسم تقريرهاا عان ذلاك النناا بالقااهرة
لا نكان علا علا بكثيار مان المواضاي إال بعاس إن يات تنفياذها فقاس حققناا بعالقاتنااا
الشخصية بعض المعونات العينية الخاصة باعمال االتحاد واقمناا عاسة بارامج فنياة
م المر از الثقاافي الساوفييتي ولقااءات ما مسائوالت اللجناة النساا ية الساوفيتية
إثناااء ميااارتهن للق ااهرة ممااا افسااح امامنااا الكثياار ماان عناصاار التفاااه والصااساقة
المتبادلة .هذا وقاس اساترع انتبااه اللجناة النساا ية الساوفيتية عاسم اشاراك المارآة
الفلسطينية بالقاهرة بكثير مما يعرض عل مكتب التنظي الشعبي في بياروت وقاس
اخبرناه إن البريس سبب ذلك فوعسن بارسال صورة من ل جواب لمتابعتا وباسأنا
فعال في ذلك.

ثالثا :اتحاد نساء البانيا:
نتج عن عالقاتنا بسفارة الباني واطالعه باستمرار عل منطلقاتنا في ل مجااالت
الفكار والعماال إن تقااسمت الساافارة بااسعوة موجهااة شخصاايا لر يسااة االتحاااد لزيااارة
البانياااا لحضاااور ماااؤتمره السااااد

وذلاااك فاااي  1967/10/19فكانااات هاااذه باااسء

العالقاات وقااس تبا ذلاك دعااوات أخاار عاام  69ودعااوات أخاار تلات ميااارة البانيااا
خاللها عسة وفود مان اتحااد المارآة الفلساطينية ماا استضاا

االتحااد وفاسين مان

اتحاد نساء البانيا وتطورات هذه العالقة إل تقسي منح لثال فتيات لمسة  6شاهور
في مجال الطب و ذلك ساهمن في امساد االساواق الخيرياة التاي تقيمهاا سانويا فاي
القاهرة بنصيب جيس من الصناعات المحلية االلبانية دعما لهذه العالقة ما ساهموا

فااي ارسااال المعونااات الطبيااة قمنااا باااداد الهااالل األحماار الفلسااطيني بهااا ااذلك فااان
عالقاتنااا بالبانيااا تشااكل ارضااية خصاابة جااسا فااي مجااال عالقاتنااا السوليااة يجااب إن ال
يستهان ب بل اعتقس ان يمكن إن تنمو أ ثر حت يتضاع

العطاء البذل وتستمرم

مؤتمر التضامن االفريقي االسيو :
وم وجود ممثل دا في هاذا الماؤتمر إال إن اتصااالتنا عان طرياق لجناة المارآة ال
تنقط وقس اان مان تاريخهاا إن اتحااد المارآة الفلساطينية اشاترك فاي ثااني ماؤتمر
أقي في منغولياا حاول المارآة السولياة خاالل ذلاك طرحات قضاية المارآة الفلساطينية
علا ضااوء هااذه الحقااوق و ااان لوجودهااا دورا ايجااابي متميااز ااذلك يشااترك اتحاااد
المرآة م لجنة المرآة في استقبال أ ضي
والعك

بأتي من الخار أل شخصية نسا ية

فعناسما حضار وفاس االتحااد النساا ي الاسيمقراطي الاسولي فاي ضايافة اتحااد

الماارآة الفلسااطينية قبلنااا طلااب لجنااة الماارآة فااي إن يساااه المااؤتمر التضااامن فااي
استضاااافته و ماااا حصااال عناااسما حضااارت الساااكرتيرة العاماااة لالتحااااد النساااا ي
السيمقراطي العالمي في  1974/7/15فقس طلبنا استضافتها لمسة ياوم و ناا الهيئاة
النسا ية الوحيسة الذ تمكنت إن نعس لها برنامجا متميزا وخصوصا ول تمضي في
القاهرة غير يومين ناقشنا معا مخطط عام  1975عام المرأة.
اعتقااس إن االتحاااد يجااب إن يطااور هااذه العالقااة إلا إن تكااون ممثل ا دا مااة لالتحاااد
بلجنة المرآة حت ال تترك العالقة قا مة عل الجهس الخاص وتبعا لتقلبات الظر .

رابطة المرآة العربية االفريقية:
شكلت رابطة المرآة العربية االفريقية من سيسات السلك السياسي العربي واالجنبي
بعاااس  6أ تاااوبر  1974بالقااااهرة وقاااس طالماااا االتحااااد بعضاااويت فاااي هاااذه الرابطاااة
راالتصاالت الشخصية والتي ان من نتا جها دعوتنا االتحاد نساا ي فلساطيني إلا
مؤتمر البرلمانيات العربيات االفريقيات الذ عقس في القاهرة في /18ماايو 1974
ول تاسع أعضااء مجلا

وطناي فلساطيني ورغا إن رابطاة فاي طاور نشاؤها فقاس

قمنا بتقسي طلاب انضامام إلا عضاويتها تحقيقاا ألهاسا

فاي التواجاس باأ منعطا

يمكاان إن يحقااق فيا شاايئا ماان المكاسااب نتيجااة التواجااس ما بلااسان افريقيااة التاازال
تزر تحت تأثير العسواالسرا يلي تعيش في اجواء دعايت وتحر ات .

النتيجة:
وهناك عالقات عامة يمكان إن تشاتس وتقاو وتنماو مثال عالقتناا بيوغساالفيا حيا
حصل لقاء م منسوبة لنا هناك ذلك وبا والهنس واستراليا وسويسرا وفرنساا مان
خالل لجان الصساقة العربياة السويسارية والفرنساية .اذلك فاي اسايانيا حيا تمات
المشار ة في مؤتمر هناك عن وضا المارآة االجتمااعي .اذلك فاي رومانياا .حيا
قسم للمجل

الوطني لنساء رومانيا دعوة لتسعي العالقاات وتمات هاذه الزياارة فاي

تموم .1974
لقااس تحملنااا مساائولية الحفااا عل ا اساا االتحاااد ووجااوده وأيمانااا بوجااوب بقا اا
واستمرار يانا قويا المرأة الفلسطينية مسترعيا ال طاقاتهاا محققاا ال انطالقاتهاا
للكفا السا المستمر.

بكل فخر ليستمر في عطا وبذل في مسيرة لتحرير امل تراب الوطن.

اتحاد المرآة الفلسطينية
بالقاهرة

