بسم هللا الرحمن الرحيم
االخ سلطان ابو العنين ممثال لسيادة الرئيس االخ ابو مازن.
األخوات واألخوة كل في ُمسماه وموقعه أعضاء اللجنة التنفيذية والمركزية
األمناء العامون للفصائل واألحزاب والنقابات
عطوفة األخت ليلى غنام ُمحافظ محافظة رام هللا والبيرة
األخت أم جهاد رئيسة اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية واألخوات المناضالت عضوات األمانة
العامة
األخوات المناضالت أعضاء ومراقبات المجلس اإلداري
األخوات واألخوة الحضور
يُسعدني ويُشرفني الترحيب بكم بانعقاد مجلسنا اإلداري السادس وبعد تأخر عن موعده
ألسباب خارجة عن إرادتنا ،وغياب عدد من األعضاء لعدم حصولهن على تصاريح من قبل
االحتالل االسرائيلي من جانب ومن جانب آخر منع بعض االخوات من قبل حركة حماس في
غزة.
بعد رحيل المغفور لها انشاء هللا األخت عصام عبد الهادي "أم فيصل" أول رئيسة ُمنتخبة
من المؤتمر األول التحاد المرأة الفلسطينية ال ُمنعقد في القدس  ،1965والتي كان اجماعا ً
على إعادة إنتخابها في المؤتمرات التالية حتى المؤتمر الخامس ال ُمنعقد في فلسطين ،2009
لقد هنأت في حينه برسالة مرئية وصوتية ُمباركة لألمانة العامة الجديدة برئاسة األخت
ال ُمناضلة إنتصار الوزير "ام جهاد" ،كما هنأت أعضاء المؤتمر بقرارات ومخرجات المؤتمر
األول المنعقد في فلسطين مطمئنة بأن هناك باقة جديدة من األخوات الشابات سيكملن
المشوار النضالي لتحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية دولة العدالة والديمقراطية
والمساواة دولة فلسطين بعاصمتها القدس وبتحرير أخواتنا وإخوتنا األسرى ،وعودة أهلنا
الالجئين في بقاع العالم إلى وطنهم الحبيب فإليها وإلى جميع شهيداتنا وشهدائنا ألف تحية
إكبار وفي جنات الخلد انشاء هللا.

األخوة واألخوات،،
إن التحديات السياسية الدولية واإلقليمية والعربية التي نعيشها اليوم بحاجة إلى وضع خطط
واستراتيجيات تتوائم مع هذه التحديات ونحن في اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية وكقاعدة
أساسية من قواعد م.ت.ف وكنساء وهيئات وجمعيات نُشارك قيادتنا بهذا الهم الوطني كل
في موقعها وتواجدها الجغرافي في الوطن وأماكن اللجوء والشتات.
لقد انعقد المجلس المركزي بشهر مارس  2015وهو أعلى سلطة تشريعية في حال غياب أو
عدم تمكن المجلس الوطني اإلنعقاد ،وناقش جميع األمور المطروحة بمراجعة شاملة وأخذ
قرارات وتوصيات ُملزمة لقيادتنا وشعبنا ،ونطالب قيادتنا بوضع الخطط واآلليات لتنفيذها.
أوالً-:
توحيد الصف الفلسطيني وأخذ كل اإلجراءات الالزمة إلنهاء اإلنقسام والتغريد خارج إطار
م.ت.ف ال ُممثل الشرعي والوحيد وال ُمعترف به دولياً ...ال بأس في وجود خالفات في الرؤى
هنا وهناك مع هذا الفصيل أو ذاك ولكن العدو المشترك هو المحتل والمصلحة الوطنية
الفلسطينية هي أهم من الفصائل واألشخاص مع احترامنا للجميع وعلى القيادات السياسية
واألحزاب والحركات الوطنية يجب أن تصب في إنهاء االحتالل ،وخدمة المشروع الوطني في
إقامة الدولة الفلسطينية واإلعتراف بها دوليا على حدود الرابع من حزيران وبسط السيادة
على ترابها وبحرها وسمائها بعاصمتها القدس.
ثانياً-:
إعادة النظر في كافة إلتزاماتنا تجاه اإلحتالل اإلسرائيلي بدأ باتفاقية أوسلو ومؤتمري باريس
والتفاهمات األخرى وإعادة صياغة استراتيجياتنا مع هذا المحتل الغاصب الذي لم يلتزم
باالتفاقيات األمنية واإلقتصادية والمجتمعية ،فأقام األسوار وابتلع األرض واستمر بشكل
جنوني في مشاريع اإلستيطان وتهويد وعزل القدس عاصمة دولة فلسطين ،والعمل على
تفريغها من مواطنيها وعزلهاعن محيطها الفلسطيني والتنكيل بأهلها ال ُمرابطين الصامدين
شيوخا ً وأطفاالً ونسا ًء ورجاالً ،كما فرض الحصار على قطاع غزة وشن ثالثة حروب ضارية
خاصة حربه األخيرة التي طالت الحجر والبشر والشجر واستعمل آليات الدمار البرية
والبحرية والجوية ودمر البيوت على أهاليها فأصاب بها خرابا ً صعق كل من زارها ورآها
على شاشات التلفاز مخلفا وراءه حوال  2000شهيدا واكثر من  10.000جرحا ،كما

استولى وتصرف بأموال السلطة الوطنية بالقرصنة التي تخالف كل األعراف والقوانين
الدولية واالتفاقيات ال ُمبرمة بيننا وبينه.
ثالثاً-:
باعتبارنا عضوا ً كامالً في محكمة الجنايات الدولية ،ضرورة تسريع عمل اللجنة القانونية
الوطنية المسؤولة عن ال ُمتابعة مع هذه المحكمة بمالحقة مسؤولي االحتالل عن جرائمه.
رابعاً-:
التوجه إلى مجلس األمن لإلعتراف الكامل بدولة فلسطين واعتماد قرار بإنهاء اإلحتالل
بتواريخ ُمحددة واإلعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران  1967وبالقدس
الشرقية عاصمة لها وضمان حق الالجئين بالعودة والتعويض وفق قرار  ،194وتحرير
جميع األسرى واألسيرات وتبييض السجون كاملة.
خامسا:
ترتيب بيتنا الداخلي والعمل وتحديد موعد االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني
الفلسطيني ،وتنفيذ اتفاق القاهرة وتفاهمات الشاطئ.
سادسا:
نحيي قرار المجلس المركزي الفلسطيني قرار بتحقيق المساواة الكاملة وضرورة مشاركتها
في كافة مؤسسات م.ت.ف ،والدولة بنسبة ال تقل عن . %30
أخواتي وأخواتي ،،،
يُصادف غدا ً ذكرى ال 67لنكبة فلسطين وشعبنا مشتت في بقاع األرض ،فنضالنا طويل األمد
وقيادتنا برئاسة األخ الرئيس "أبو مازن" ما زالت تحمل غصن الزيتون بيد وال ُمقاومة
الشعبية بشتى أشكالها باليد األخرى وصوالً إلى إنهاء اإلحتالل الرضنا.
نوجه التحية الى كل مخيمات شعبنا في الوطن وفي بلدان اللجوء والشتات ،مؤكدين رفضنا
لكل المؤامرات الهادفة لشطب حق العودة او المساس به ،مؤكدين على المجتمع الدولي
ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين اهمية متابعة ما تتعرض له مخيماتنا في لبنان
وسوريا وتحديدا مخيم اليرموك من اجل حمايته وحماية الالجئين من مزيد من سفك الدم

الفلسطيني وانهاء معاناة سكانه وذلك بعودتهم الى المخيم وتوفير كل امكانيات تعزيز
صمودهم في مواجهة الكارثة االنسانية التي يتعرضون لها.
أما جدول أعمال المجلس فهو ُمزدحم سنستمع لتقرير األمانة العامة والفروع وسنناقش
خطة المرحلة القادمة والتحضيرات الالزمة وال ُممكنة التي يجب القيام بها وصوالً لمؤتمرنا
السادس مع الحرص على تفعيل الفروع القائمة وإعادة تشكيل فروع أخرى حيث تتواجد لنا
جالية فلسطينية نشطة.
فلنعمل ايتها االخوات لغد مشرق ،ولوطن واحد ،تحت قيادة شرعية واحدة .وال بد للنهج
الديمقراطي ان يحقق احالمنا بالسالم واقامة دولتنا المستقلة على ارضنا الطاهرة.

تحية للمرأة فلسطينية المناضلة،
المجد والخلود لشهدائنا اإلبرار
الحرية ألسرانا وإسيراتنا ،الحرية لعضوة المجلس االداري االخت رسمية عودة من
السجون االمريكية ،الحرية لالخت عضوة المجلس التشريعي خالدة جرار
والشفاء العاجل لجرحانا
وإنها لثورة حتى النصر

