التقرير االدبي
للمؤتمر الثالث
لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية
-29/25شباط 1980-

ايتها االخوات...
نستهل لقاؤنا هذا اليوم بقولنا املنا من لقاء قريب على ارض فلسطين الحبيبة .ان
االخطار المحدقة بنا مهما تفاقمت والمؤامرات التي تحاك لتصفية قضيتنا مهما
ازدادت ،ال تثنينا عن عزمنا وتردنا عن تصحيحنا المبني على ايماننا بالقضية والفداء
والثبات والبندقية والعمل يدا واحدة في سبيل هدف مقدس واحد يجمعنا في اطار
منظمة التحرير الفلسطينية.
وبالرغم من الجهود المثمرة والعمل الدؤوب المتواصل للجنة التنفيذية وهيئاته
الم ختلفة لالتحاد ،وما حققناه من انجازات حاسمة ستأتي على ذكرها فانما نصبو اليه
من تحقيق البرامج المقدمة من اللجان والذي كان من المقرر ان يتم تنفيذها لم يتبلور
كليا بعد ،وهنا ال بد من التأكيد على الحقيقة االساسية وهي ان االنتماء العام للمرأة
الفلسطينية انما هو تعبير وانعكاس الوضاع الشعب الفلسطيني الراهنة وما يكتنفها من
تشتيت وتشرذم واوضاع الثورة الفلسطينية بـإيجابياتها وسلبياتها كما ان من
المفترض ان يحقق انعقاد المؤتمر الثاني لالتحاد في اب  74نقطة انطالق جديدة لعمل
االتحاد ويحوله الى اطار جماهيري واسع يضم نساء فلسطين ويعبر عن طموحاتها ال
سيما انه حقق االمور التالية:
 -1انتخاب قيادة جماعية متكاملة تمثل الوحدة الوطنية بمفهومها الواسع ملتزمة
ببرنامج سياسي عبر عنه بيانها السياسي الصادر عن المؤتمر.
 -2امتالك نظام داخلي يحكم وينظم العالقات بينها وبين فروع االتحاد.
 -3وجود اهدا ف وبرامج عمل على مختلف االصعد والمجاالت .اال ان وقفه تقيمية
بما تم انجازة بعد مرور خمسة سنوات على المؤتمر تشير الى ان االتحاد لم
يتمكن كما يجب من توسيع قاعدته الشعبية النسائية وتأطيرها في اشكال
تنظيمية ضمن االتحاد ،واقتصر العمل في اطار نخبة وصيغ تنسيقية بين
مختلف التنظيمات النسائية لمنظمات المقاومة مما لم يمكن اللجنة التنفيذية من

ممارسة عملها كقيادة جماعية موحدة لكل الفروع بتوجيهاتها السياسية
والتنظيمية.
 -4عدم االلتزام بالنظام الداخلي في بعض االحيان لتنظيم العالقات بين هيئات
االتحاد المختلفة لتحقيق الحد االدنى من برامج االتحاد في المجاالت المختلفة
التي اقرت في مؤتمره الثاني.
اوضاع اللجنة التنفيذية:
انتخبت في المؤتمر الثاني في اب  1974اللجنة التنفيذية وانتظمت اجتماعاتها في
كانون االول من العام نفسه ،وبدأت في وضع الئحة داخلية لها منظمة الجتماعاتها،
كان ابرزها تشكيل المكتب التنفيذي وذلك لتسيير امور االتحاد في القترة ما بين
اجتماعات اللجنة التنفيذية وشكل المكتب من خمسة عضوات.
نائبة الرئيسة
امينة الصندوق
مسؤولة العالقات الداخلية
مسؤولة العالقات الخارجية
امينة السر.
وذلك لتجاوز مشكلة تواجد معظم عضوات اللجنة التنفيذية خارج مقر االتحاد في
بيروت وانتظمت اعمال المكتب واللجنة التنفيذية لمدة سنة ولما اشتدت حدة االحداث
في لبنان وانقطاع وسائل االتصال الخارجي توقفت اللجنة التنفيذية عن االجتماعات.
لقد فرضت الحرب االهلية في لبنان اعباء كثيرة على المكتب المؤلف من ثالث
عضوات بعد غياب اختين عن الساحة والظروف قاسية فاضيفت مسؤولة اللجنة
الثقافية لعضويته واقرت اللجنة التنفيذية فيما بعد في اول اجتماع لها وحتى هذا لم

ينتظم بل كان يتقلص في بعض االحيان على ما حدث مما اضطر المكتب لحصر
مهماتها من التصدي للمؤامرة الجارية على االرض اللبنانية لتصفية الثورة وهذا ادى
الى اغفال الكثير من القضايا التنظيمية والمالية.
ولقد ادى هذا الوضع الى صعوبة اللجنة التنفيذية من ممارسة اعمالها كهيئة لمدة سنة
كاملة في 3اذار  1976الى  4اذار  1977غير ان هذا لم يمنع عضوات اللجنة في
خارج مقر االتحاد من القيام بنشاطات مختلفة لدعم النضال على ارض المعركة في
لبنان ،وقد عزلت اللجنة التنفيذية عن فروعها وهناك عوامل اخرى ساهمت في
ترسيخ هذا الوضع من اهمها كان تأثير االوضاع السياسية واالمنية في بعض فروع
االتحاد الرئيسية وحالت دون تمكن االتحاد من استكمال بينته التنظيمية حسب نظامة
الداخلي .باالضافة الى عدم وضوح الرؤيا بشكل عام حول دور االتحاد كأطار نسائي
جماهيري وعالقته الجدلية بالتنظيم السياسي للعضوات.
ولقد ادى تشتيت عضوات اللجنة التنفيذية الى عدم تمكنها من تشكيل لجانها المركزية
التي هي وسيلة هامة لالتصال المنتظم في الفروع وقد شكلت لجنة واحدة مثمرة
اقتصرت عالقاتها بفرع لبنان وهي اللجنة الثقافية ولجنة اخرى لم تعمل بشكل مستمر
وهي لجنة العالقات الخارجية ولم تتمكن من اقامت عالقة مع الفروع من خالل ممثالت
لها في اللجنة.
ان االشارة منذ البدء الى مجموعة السلبيات التي اعترضت عمل االتحاد ال تعني عدم
تمكن االتحاد بصيغته هذه من تحقيق العديد من االنجازات على مختلف االصعدة ولكن
هذه االنجازات كانت دون طموح هيئات االتحاد نفسة.
على الصعيد الداخلي:
كان التوجة للجنة التنفيذية االهتمام باقامة فروع جديدة في اماكن التواجد الفلسطيني
الكثيف ،ومشاكل في فلسطين المحتلة وقد تم تثبيت واعتماد فرع فلسطين في الضفة
الغربية بعد التزامه بالبيان السياسي والنظام الداخلي المقر في المؤتمر الثاني كما تم

فروع جديدة في دول االمارات والجزائر وليبيا باالضافة الى محاوالت جديدة لتنشيط
الفروع الموجودة في سوريا ولبنان والكويت واالطالع على اوضاعها وربطها باالمانة
العامة كقيادة جماعية لالتحاد وتم ذلك من خالل زيارات مستمرة للفرع قامت بها
االخوات مسؤوالت كما اشرفت فيها ايضا على انتخابات في هذه الفروع واعتمدتها.
على الصعيد السياسي:
 -1السنة العالمية للمرأة،
كان اول عمل بدأته اللجنة التنفيذية هو تشكيل لجنة تحضيرية للسنة العالمية
للمرأة وضعت طموحا سياسيا واجتماعيا وثقافيا واعالميا للتعريف بالقضية
واوضاع المرأة على الصعيد المحلي والعربي ةالعالمي وتطوير البرامج التي ترفع
من مستوى المرأة الفلسطينية الخذ دور اكثر فعالية في النضال .كما دعى المجلس
االداري للمرأة االول بعد المؤتمر لمناقشة واقرار البرنامج ووزعت بعض المهام
على الفروع لتنفيذها.
 -2الحرب االهلية اللبنانية:
اال ان االحداث اللبنانية تصاعدت بشكل سريع مما حول نشاط واهتمام اللجنة
التنفيذية وبشكل خاص المكتب التنفيذي للتصدي للمؤامرة التي تحاك ضد الثورة
الفلسطينية والوطنيين اللبنانيين على ارض لبنان وذلك في معالجة االوضاع
الصحية واالجتماعية واالمنية الناتجة عنها.
وقد توزع االتحاد فرع وامانة للمشاركة في قيادة لجان المناطق واالحياء والتي
انبثقت عن االدارة الذاتية اللبنانية والتي شاركت فيها الثورة الفلسطينية .وذلك قام
فريق اخر من العضوات بالعمل في تحضير وتهيئة المالجئ للسكان في المنطقة
كما انشأ الفرع في حينها بمساعدة االمانة العامة حضانة لالطفال النساء العامالت
في اطر الثورة.

وقام بتحريك النساء بعمليات مسنده للمقاتلين تحت اقصى الظروف عرفها شعبنا
بتار يخه الطويل وكان مقر االتحاد مقرا للقيادات الشعبية الفلسطينية كما عمل بجد
في رعاية المهجرين من المناطق التي تعرضت لمجازر االنعزاليين وهجر اهلها
الى المناطق االهلية وابرزها اهالي المسلخ والكرنتينا ومخيمي ضبية وجسر الباشا
وذلك في المساهمة بتأمين اماكن للسكن والطعام.
 -3اللجنة التحضيرية
استمر العمل مع اللجنة التحضيرية للعمل النسائي اللبناني – الفلسطيني ،والتي
شكلت في احداث ايار  1973وعملت بجد في اقامة الندوات الشعبية المشتركة
الفلسطينية واللبنانية لتحويل القضية من الشكل الطائفي الى شكل الوطني العريض
وتوجيه البنادق نحو العدو الحقيقي والعدو المشترك الصهيوني ،وذلك تعبئة
النساء من خالل اقامة دورات االسعاف االولي والدفاع المدني في االحياء ،واصدار
نشرات وطنية وامنية وصحية ،وكذلك اقامة مهرجان كبير عقد في نادي خريجي
المقاصد.
وشارك االتحاد مع اللجنة التحضيرية في قيادة حملة شعبية ورسمية النقاذ حياة
ماري روز بولس المناضلة اللبنانية التي عملت لسنين ضمن اطر االتحاد العام
للمرأة الفلسطينية واللجنة التحضيرية وعضوة مؤازر ال سيما في مجال االعالم،
كما ساهم في تأسيس لجنة احياء ذكرى ماري روز بولس بعد استشهادها واصدر
كتاب عنها كما ساهم في المهرجان التأبيني في ذكرها االولى والثانية والثالثة.
 -4خطوة السادات الخيانية:
اثر خطوة السادات الخيانية تحرك االتحاد بهيئاته المختلفة ،حيث دعت اللجنة
التنفيذية المجلس االداري الجتماع طارئ ناقشت فيه الوضع السياسي ،واصدار
بيانا ندد فيه بخيانة السادات بحقوق الشعب العربي بشكل عام والشعب الفلسطيني

بشكل خاص .كما اقر برنامج للتحرك السياسي والشعبي داخليا وعربية وعالميا
كما في البرنامج التالي:
على صعيد االتحاد:
 -1اقامة ندوات في المخيمات تنطلق من البيان السياسي الذي يصدرة المجل
االداري ويقترن بتعبئة الطاقات فعال ضمن اطر االتحاد التي تسعى الى تطويرها
(السيما اقامة معسكرات التدريب).
 -2اعادة اصدار النشرة المركزية لالتحاد لبلورة الموقف السياسي والمساهمة في
توحيد العمل في االتحاد.
 -3اصدار بيان يحدد اكثر موقف االتحاد من الموقف الراهن....
على الصعيد الفلسطيني :على صعيد منظمة التحرير الفلسطينية:
 -1تقديم مذكرة للجنة التنفيذية للعمل على وضع برنامج سياسي جديد لمواجهة
تحديات المرحلة الحالية والخروج كليا من دائرة التسوية بكل اشكالها وتدعيم
الوحدة الوطنية.
 -2نداء الى جماهيرنا داخل االرض المحتله.
على الصعيد العربي:
 -1دعم الحركة الوطنية الديمقراطية في مصر ماديا ومعنويا وخاصة اسر
المعتقلين والشهداء .
 -2اعادة بناء االتحاد النسائي العربي ليستطيع مواجهة المرحلة وطرحه على
اجتماع المكتب الدائم في العراق.
 -3تحية تضامن للجماهير المصرية وال سيما المعتقلين.
 -4العمل على توحيد الجهود والتالحم مع المرأة العربية في كافة االقطار.

على الصعيد الدولي:
 -1وضع برنامج للتحرك المشترك مع االتحاد النسائي الديمقراطي العالمي.
 -5احداث الجنوب:
بادرت اللجنة التنفيذية لالتحاد ثم تعاونت مع فرع لبنان عند بداية االعتداء
الصهيوني الكبير على جنوب لبنان واعادة مشكلة المهجرين الى االسراع في مد يد
العون لهؤالء فبادرت بالتعاون مع الثورة الفلسطينية وبعض الهيئات الدولية
بعمليات احصاء المهجرين في مناطق مختلفة من بيروت ،واسكانهم وتأمين
التموين والغطاء لهم .وقد بلغ عدد المهجرين الذين رعاهم االتحاد  1760عائلة.
كما شارك بسبب نشاطه هذا في اللجنة العليا لالغاثة التي شكلت من قيادة الحركة
الوطنية اللبنانية وحركة المقاومة الفلسطينية بمندوبه من المندوبين الست
للمقاومة.
على صعيد العالقات الخارجية:
عمل االتحاد في عالقاته الخارجية من خالل اربع مجاالت رئيسية-:
اوال :المساهمة الفعالة في المؤتمرات والندوات العالمية الخاصة بالمرأة والطفل
والقضايا السياسية والنضالية التي قامت بها هيئات عالمية.
وكانت ابرز هذه المؤتمرات تلك الخاصة بالسنة العالمية للمرأة  1975فكانت
مشاركة االتحاد بارزة في مؤتمر المكسيك حيث تم فيه انتزاع قرار ادانة
الصهيونية وهي المرة االولى التي يتخذ فيها مثل هذا القرار في محفل دولي.
ومؤتمر برلين حيث تم انتخاب االتحاد في عضوية المكتب الدائم لالتحاد النسائي
الديمقراطي العالمي والمؤتمر المركزي للسنة العالمية للطفل في موسكو .وكان قد
شارك في لجنتين تحضيريتين له في برلين والجزائر .كما شارك بشكل فعال في

مؤتمرات المرأة والتنمية لدول عدم االنحياز في بغداد واللجنة التحضيرية لنساء
حوض المتوسط في اثينا وفي حلقة دراسية حول المرأة واالشتراكية في موسكو.
كما شارك االتحاد من ضمن وفد منظمة التحرير في المؤتمرات الشعبية العربية
التي عقدت في كل من ليبيا ،سوريا والبرتغال للتضامن مع الشعب العربي عامة
والفلسطيني خاصة.
ثانيا :عضويته في مكاتب مركزية وعربية وعالمية :فقد كان عضوا نشطا حضر
جميع اجتماعات المكتب الدائم لالتحاد النسائي الديمقراطي العالمي حيث اتخذ فيه
قرار التضامن العالمي مع نضال المرأة الفلسطينية.
كما كان عضوا نشطا في المكتب الدائم لالتحاد النسائي العربي العام حيث اتخذ
ايضا قرارا باقامة اسبوع التضامن مع المرأة الفلسطينية في كافة الدول العربية في
شهر  12عام  1977كما شاركت عضوات اللجنة التنفيذية في اللجتن التنفيذية في
اللجان المركزية لالتحاد النسائي العربي العام.
كما لعب اتحادنا دورا رياديا في تغيير بنية االتحاد النسائي العربي العام ليتماشى
مع المرحلة السياسية التي تعيشها امتنا بعد خطوة السادات الخيانية .فقد بادر
االتحاد مباشرة بدعوة االمينة العامة لعقد جلسة طارئة لالتحاد النسائي العربي
العام وعمم الدعوات على كافة االتحادات العربية اال ان االمينة العامة لم تستجب
واستجاب فقط اتحاد نساء العراق واستقبل اجتماع المكتب في بغداد اال ان النصاب
لم يتم دعوة اخرى في ليبيا ثم الجزائر وشكلت بعدها لجنة تحضيرية العداد
لمؤتمر عام لالتحاد ترأسها رئيسة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ،وقد عقد
المؤتمر في ليبا حيث عدل النظام الداخلي والميثاق السياسي كخطوة اولى التمام
اعادة بناء االتحاد وضم اكبر عدد ممكن من االتحادات العربية له.
ثالثا :تبادل العالقات الثنائية مع اتحادات عالمية وصديقة .فقد استقبل االتحاد وفودا
نسائية من ا لخارج كان ابرزها وفد االتحاد النسائي الدمقراطي العالمي ووفد لجنة

نساء السوفيات الصديقة التي وقفت بجانبنا تدعمنا في احلك الظروف .وقد كان
دعمها بشكل اساسي في تأمين منح دراسية لطالباتنا بلغت هذا العام  30منحة
جتمعية ،وكذلك دعم عيني لبيت اطفال الصمود ورياض االطفال.
رابعا :ترسيخ العالقات مع الهيئات العالمية ال سيما تلك التابعة لالمم المتحدة التي
قدمت لنا الدعم الكثير وما تزال ال سيما لبيت اطفال الصمود واثناء احداث الجنوب
اهمها :اليونسف ،اليونسكو ،االنروا ،ومجلس الكنائس العالمي.
على الصعيد االعالمي والثقافي:
لم ي أل االتحاد جهدا بالتعريف عن نضال المرأة الفلسطينية وشرح اوضاعها وبهذا
الصدد اصدر عددا من مجلة "الفلسطينية الثائرة" ،كما اصدر نشرة مركزية
دورية لالتحاد توقفت عن الصدور عندما تعذر توزيعها على الفروع وعلى المناطق
في لبنان بسبب تصاعد الحرب.
كما اصدر االتحاد كتبا وكراريس منها:
 -1كتاب مقدمات حول واقع المرأة الفلسطينية.
 -2كراس حول واقع المرأة
 -3كراس عن المعتقالت
 -4كتاب مصور عن نضال المرأة الفلسطينية
 -5كتاب تل الزعتر "الشهيد والشاهد"
 -6بيانات وملصقات وبطاقات في المناسبات المختلفة.
نشاطات مركزية:
اوال:مشروع رياض االطفال :تبنت اللجنة مشروع رياض االطفال مركزيا ادراكا منها
الهمية رياض االطفال كمرحلة تصليحية وكنشاط كجماهيري ونسائي وذلك بالمساهمة
العملية ومساعدة الفروع على اقامة رياض اطفال .وقد عينت مسؤولة مركزية لرياض

االطفال عملت لمدة سنتين .وقد بأت التجربة في لبنان على ان تعمم على كافة الفروع
فيما بعد وذلك الن فرع لبنان كان قد بدأ ومنذ عام  1975بانشاء ثالث رياض في ثالث
مخيمات .وقد تمكنت اللجنة التنفيذية بتعاونها مع فرع لبنان ومع مركز التخطيط في
انشاء ستة رياض اطفال جديد واقامة دورات تدريبية للمعلمات بالتعاون مع مؤسسات
عالمية كاليونسيف وبدع منها.اال ان التجربة لم تعمم بل تم دعم مالي فقط لروضتين
في سوريا.
ثالثا :مشروع الزعتر :نتيجة المجازر التي وقعت بحق شعبنا على المخيمات ال سيما
مخيم تل الزعتر الى قيام مشاكل اجتماعية كبيرة كانت ابرزها مشكلتان:
االولى :فقدان الكثير من اطفالنا للوالدين معا وبعد ان جرى االتحاد ااعضاء شامال وجد
ان اكثر من  312طفال قد اصبحوا دون والدين وال بيت يأويهم.
الثانية :وجود عدد كبير من الفتيات في سن الخامسة والسادسة عشر ومل فوق
اصبحن فيما بعد معيالت لعائالتهن بعد فقدان الوالد واالخوة الكبار وحتى احيانا االم.
فقرر االتحاد بلقاء ةاسع لكوادره لن يحتمل مسؤولية التصدي لحل هاتين المشكلتين.
فوضع مشروعة مشروع تل الزعتر بشقية بيت اطفال الصمود لرعاية االطفال ومركز
التأهيل الفتيات المعيالت وزوجات الشهداء الشابات بعمل الئق .لكن امكانيات االتحاد
المادية لم تسمح حينها اال بتأسيس بيت اطفال الصمود واستيعابه حتى االن لمئة
وخمسين طفال ممن فقدوا الوالدين معا.
وقد قدمت الثورة الفلسطينية المبنى وافتتح في  15ايار سنة  1977وهناك تقرير كامل
عن بيت اطفال الصمود.
اما بالنسبة لمركز التأهيل المهني فرغم ان المشروع تاذي وضع مشروع طموح جدا
اال ا ن ما انتج هو مركز متواضع في مركز تجمع اهالي تل الزعتر في الدامور ويعلم
فقط حتى االن الخياطة والتطريز واعمال السكرتيريا وهتاك تقرير عن هذا المركز
وعدد الدورات.

ثالثا :نشاطات السنة العالمية للطفل:تحت شعار المستقبل المشرق الطفال فلسطين في
وطنهم اقامت اللجنة التنفيذية لالتحاد مجموعة نشاطات ثقافية واعالمية واجتماعية.
قامت بجزء منها بعض فروع االتحاد وقد شكلت لهذا الغرض لجنة مركزية تابعة للجنة
التنفيذية وقامت بتنفيذ النشاطات المركزية فيه.
كانت ابرز النشاطات الثقافية:
 -1اصدار كتاب "لون فلسطي" كتاب تلوين لالطفال يعرف بفلسطين.
 -2اقامة حلقة دراسية بعنوان "الطفل الفلسطيني واقعه ومشكالته " شاركت فيها
المؤسسات العامة مع االطفال في الثورة الفلسطينية وفروع االتحاد المختلفة
وبعض الهيئات اللبنانية وقدمت فيها دراسات واتخذت توصيات (مرفق تقرير
حولها).
كما كانت ابرز النشاطات االعالمية:
 -1اصدار رزنامة – بطاقات -ملصقات -قمصان قطنية عليها شعار السنة العالمية
للطفل.
 -2انتاج فيلم يصور واقع الطفل الفلسطيني.
 -3المشاركة في اقامة يوم الطفل في فرنسا  14و 16اكتوبر  1979حيث شارك
فيه اشبال وزهرات بيت اطفال الصمود .كذلك شارك في اسبوع التضامن مع
اطفال فلسطين باقامة ندوات وحفلة في بروكسل .كما قامت اللجنة اسبوع
اطفال فلسطين الذي تضمن معرض النتاج االطفال وحفالت ثقافية وترفيهية
لالطفال.
 -4كما شاركت اللجنة التنفيذية – فرع الكويت -باسبوع اطفال فلسطين الذي اقامه
بندوة حول الطفل الفلسطيني والوطن وبامسيات فلسطينية احياها اشبال
وزهرات بيت اطفال الصمود ومواد فنية من انتاج االطفال للمعرض الذي اقامه
الفرع هناك.

كما شارك في المؤتمرات العالمية للسنة العالمية للطفل في تشيكوسلوفاكيا وندوة
اوروبا الغربية في هلسنكي المخصصة للطفل الفلسطيني والتي كا النشاط الرئيسي
فيها لوفد االتحاد والمؤتمر المركزي العالمي في موسكو  11ايلول  .1979كما
شارك االتحاد كعضو في اللجنة الوطنية الفلسطينية للسنة العالمية للطفل.
نشاطات عامة:
قامت اللجنة التنفيذية بعدة نشاطات اخرى يمكن طرحها بما يلي:
 -1اقامة دورة عسكرية نسائية في دمشق في صيف عام  1975ضمن عضوات
من بعض فروع االتحاد.
 -2اقامة اسبوع المرأة الفلسطينية في 8اذار تضمنت معضا النتاج االتحاد في
التراث الشعبي الفلسطيني وندوة لقيادات المقاومة حول المرأة ودورها في
الثورة وندوة الختين من االمانة العامة والهالل االحمر الفلسطيني.
 -3اقامة مهرجان سنوي بمناسبة ذكرى سقوط تل الزعتر في  12اب شارك في
احيائه اطفال الصمود الذين اصبحوا رمز لتل الزعتر بصمود شعبنا.
 -4دعم الحركة الوطنية المصرية.
 -5المشاركة في مسيرات شعبية في مناسبات سياسية مختلفه كانت ابرزها
المسيرات ضد مبادرة السادات.
وان كنا قد اشرنا في المقدمة الى بعض السلبيات فإلن طموحاتنا كبيرة قدر ايماننا
بشعبنا وطاقاته...
لقد خططنا وكانت احالمنا وطموحاتنا تتجاوز ابراج السماء فهل عملنا لنصل لعند
تحركنا في اشد الظروف حلكة ولكن هل كان العمل مساويا لما نصبو اليه...
جميل ان نلمس الحقيقة ونقر بها جميل ايضا ان تتصارح خالفات عديدة وعواطف
مرت على عالقاتنا في االتحاد ولكن كلمة فلسطين بقيت تجمعنا مترشدنا في عملنا
التطوعي االيماني...

تراكمت المسؤوليات ومرت االحداث وعملنا تميز بانه والمخاطر التي كانت تحز به
استطاع ان نجز ويواصل المسيرة.
يجمعنا شعار فلسطين فوق الغالالت وتجمعنا ايضا دويا نلتقي فيها بروابي القدس،
من واجبنا االن ان نصاللى صيغ افضل للعمل يكون لها اأثير اكثر ايجابية من بنية
االتحاد التنظيمية ليتمكن من تأدية دورة السياسي الهام الى جانب الرائد في
الميدان االجتماعي للمرأة الفلسطينية خصوصا ان القضية تمر بأخطر مراحلها وقد
بتنا على مفترق طرق.
نحن نقر ان هناك ثغرات في نظامنا الداخلي تجلت بعد الممارسة ،نأمل من
تصحيحها خالل مؤتمرنا هذا.
زنقر اننا قصرنا في اتمام ما نصبوا اليهة ولكن لم يكن باالمكان احسن مما كان
فيه.
اختي الفلسطينية ادعوك لالنخراط واالشتراك في هيئات االتحاد ومؤازرته ودعمه
ليظل سندا للبندقية في طريق التحرير والحرية.......
انتهى

