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اجتماع حلقة المجلس اإلداري لالتحاد – عمان –
الحضور :األخوات :سلوى ابو خضرا – عبلة محمود – انتصار الوزير – آمال سماره – هناء
صيام – عبيده الكاظمي – ريما سالم – خوله قرشولي – إحسان برناوي – سهام الدباغ – سلوى
الحوت – مي الصايغ – ليلي خالد – وداد قمري.
العدد ( ) 14
ابرز القضايا المثارة والمقترحات المقدمة:
 -1التأكيد على وحدة الداخل والخارج وقضية الالجئين وحق العودة وكل ما يترتب على
ذلك من موقف سياسي واضح في البيان السياسي الذي سيصدر عن المؤتمر الخامس,
وكذلك في االستحقاقات التنظيمية المتعلقة بانتظام العالقة مع فروع االتحاد في مناطق
الشتات ,ومتابعتها ,والحرص على مشاركتها في جميع فعاليات وأنشطة االتحاد .والحث
على توسيع قواعدها وإعادة بحث تشكيل فروع جديدة حيثما كان ذلك ممكناً.
في نفس السياق فقد نوقشت مسألة تمثيل الخارج في المؤتمر الخامس حيث ال توازن
بين الداخل والخارج .كما نوقشت مسألة التمثيل في الهيئات المركزية بما يلبي تحقق
النصاب عندما يد ٌعى الجتماعات األمانة والمجلس اإلداري تحديداً .االتجاه العام يميل
نحو ثلثي أعضاء األمانة في الداخل  +الثلث اآلخر من الخارج ويستحسن ان تكون
األخوات قادرات على التحرك داخل وخارج الوطن
اما بالنسبة للمجلس اإلداري ,فقد بقي النقاش حوله مفتوحاً دون تحديد.
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 -2التأكيد على الهوية الجماهيرية لالتحاد بصفته اتحاداً شعبياً كما هو منصوص عليه في
النظام ,وهذا يعني اإلبقاء على العضوية الفردية لالتحاد...
 -3التمسك بكون االتحاد هو ممثل المرأة الفلسطينية في كافة آماكن تواجدها ,على قاعدة
خطة السياسي المعروف والمنصوص عليه في النظام.
 -4التأكيد على صياغة العالقة مع المؤسسات والجمعيات النسوية الفلسطينية األخرى
بصورة واضحة وجلية ,كون االتحاد مظلة للجميع وكذلك فان لكل من هذه المؤسسات
والجمعيات حق االحتفاظ ببرامجها واتجاهات عملها.
 -5التوجهات البرنامجية واتجاهات العمل لالتحاد يمكن صياغتها وإرفاقها في نهاية التقرير
الذي سيقدم للمؤتمر العام الخامس .في هذا السياق فقد أكد الجميع على ضرورة تحديث
برامج العمل وتطويرها ,اخذين باالعتبار أهمية تطلعات األجيال الشابة من النساء
وقدرتهن على الفعل والتأثير ,وكذلك التطورات الكبيرة التي وقعت منذ ربع قرن على
األصعدة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية.
 -6حول الشعار :االقتراح من إحدى األخوات ان يكون:
" المرآة دعامة أساسية في معركة الوحدة والعودة "
وذلك في السطر الثاني ,مع الموافقة على السطر األول.
 -7أثيرت مسألة تشكيل فروع في الضفة وغزة على أساس ان هذا التشكيل من شانه
المساس بوحدة االتحاد داخل الوطن وكان ممكنا تشكيل مناطق خصوصاً اذا كانت هذه
الفروع مرتبطة مع األمانة مباشرة.
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مالحظة :طلب من جميع األخوات تقديم اية مقترحات مكتوبة على النظام لألخت األمينة
العامة قبل سفرها الى الضفة.
انتهى
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