
 

 

 
 
 

  2012-05-13اجتماع المجلس المركزي بتاريخ 
)  هيثم مناع، خلف داهود، خالد عيسى، أسامة الطويل، ماجد حبو، صدى حمزة، 24الحضور: (

نوري شيخموس، مرهف ميخائيل، محمد جمعة، صالح النبواني، مها شربا، هدى الزين، نبراس 
دلول، رودي ملك، لمى هدبا، معتز سهيل، طارق حمو، جوان علي، عادل علي، عاطف الطويل، 

عادل اسماعيل، شيروان حسن، محمود حسين, فيصل أبو صالح 
): عمر أبو حمدان عذر( سفر)، سامر عساف  عذر(سفر)، أحمد قاسم عذر (لم 4الغياب(

يتواصل تقنيا لمشكلة انترنيت)، جون نسطة عذر(سفر)، اضافة لالسماء التي لم يتم اختيارها بعد 
من األحزاب.   

 الجلسة: أسامة الطويل، تنظيم الحاضرين صدى حمزة إدارة
جدول األعمال: 

كلمة لنائب المنسق العام الدكتور هيثم مناع.   .1
كلمة لرئيس مؤتمر هيئة التنسيق في المهجر خلف داهوود.  .2
اختيار قيادة الفرع.  .3
رفع الجلسة وعقد اجتماع فوري لقيادة الفرع.   .4

تم افتتاح الجلسة بكلمة للدكتور هيثم مناع تطرق فيها لتجربة الفترة السابقة ولعملية تنظيم أسلوب 
العمل والمباشرة بتحمل المسؤوليات حيث تركز الحديث على النقاط التالية:  

- إمكانية عقد جلسة لمجلس الفرع  كل شهر، خاضع للتصويت بنهاية الجلسة، لتقييم األداء. 1
 ـ احترام نسبة التمثيل النسائي في  القيادة حسب الكفاءات الموجودة، وذلك ألنه جزء من 2

البرنامج السياسي للهيئة يطالب بالمساواة ومنع التمييز بين الجنسين.   



 

-  التركيز على التعاون بين الشباب وكبار السن بعالقة تكاملية  بين الخبرة وبين الديناميكية 3
والنشاط لردم أي هوة تنتج عن الفرق في التفكير أو الخبرة. 

 عن مسئول بالقيادة مسئول- ال يوجد مناصب إنما مسؤوليات  يتوجب التعاون إلنجاحها ، وكل 4
نجاح الفريق الذي اختاره.  

 

 رئيس مؤتمر الهيئة السيد خلف داهود فاقترح اختيار ،هذا وتلى الدكتور هيثم في حق الكالم
م ومتجانس ويحفظ جطريقة التوافق من أجل اختيار قيادة الفرع الجديدة لخلق فريق عمل منس

عملية التمثيل من كال الجنسين إذ أشار إلى :  
 
- في حال الخالف على تبني طريقة التوافق يصار إلى التصويت على المبدأ الذي سوف يتبع. 1
- صالحية مجلس الفرع هي األقوى ألنه بمثابة البرلمان، وقيادة الفرع بمثابة القوى التنفيذية. 2
 

بعد ذلك تم فتح باب المداخالت للجميع، والرد على األسئلة االستفسارية: 
 

مداخلة لألستاذ خالد عيسى : وضح بعض األمور التنظيمية، بحيث أن العضو الذي ينال أغلبية 
األصوات يسمى رئيس المؤتمر، وان الهيئة تستمد شرعيتها من المجلس المركزي.  

 

 سوف تتبع الختيار قيادة الفرع فكانت األغلبية الساحقة تؤيد يبعد ذلك تم التصويت على اآللية الت
عملية التوافق باستثناء صوتين من مجموع المؤتمرين وعليه أقر مبدأ التوافق مع االشارة إلى أنها 

ليست القاعدة وٕانما هي اختيار هذه الجلسة فقط في هذه المرحلة ولن تكون تقليدا أو عرفا.   
 

بنهاية الجلسة  تم اقرار مايلي: 
 
- تم االتفاق على أن يكون اجتماع المجلس المركزي شهريا مع عدم اغفال مواد النظام الداخلي 1

.  2012-06-16في هذا الخصوص، وعليه تقرر تحديد تاريخ الجلسة المقبلة بتاريخ 
  
-  تبني قائمة قيادة الفرع المقترحة من قبل رئيس المؤتمر خلف داهود، والتي كانت على النحو 2

التالي: 



 

أسامة الطويل، صدى حمزة، مها شربا، هدى زين، صالح النبواني، سامر عساف، خلف داهود، 
هيثم مناع، ماجد حبو، مرهف ميخائيل، نوري الشيخموس، خالد عيسى. 

:  معتز أبو العز ونبراس دلول  على أن يتم اختيار مكاتب العمل في جلسة قيادة الفرع . احتياط
 

- تم التصويت على اختيار الدكتورة هدى الزين أمينة لسر المجلس المركزي، وانتخبت بإجماع 3
الحاضرين وامتناع صوت واحد. 

 

تم رفع الجلسة واستراحة لمدة ربع ساعة على أن يعقد اجتماع لقيادة الفرع بعدها مباشرة.   
 

محررة المحضر الدكتورة صدى حمزة (استثناءا). 
المحاضر المقبلة ستكون من صالحيات أمينة السر الدكتورة هدى الزين  
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