
 

 حمضر اجتماع جلنة إعادة تشكيم اجملهس انوطني انفهسطيني مع قادة انفصائم

اإلجتساع مخحبًا بهفج الدعشهن، وقال إن اليجف من ىحا المقاء ىه التحزيخ إلعادة   محطود الخالديبجأ      
 تفعيل مشظسة التحخيخ الفمدطيشية وفقًا التفاق القاىخة.

  انزعنون:

ىحا الهفج مكمف بستابعة تفعيل مشظسة التحخيخ الفمدطيشية وإعادة تذكيل السجمذ الهطشي الفمدطيشي، والجكتهر 
 غهشة مكمف بشقل نتائج اجتساعات المجشة التشفيحية لسشظسة التحخيخ في غدة لمفرائل.

في إطار عسمية تفعيل مشظسة  نخيج تذكيل مجمذ وطشي فمدطيشي ججيج حدب الشدب، ليسثل الفمدطيشيين كافة،
التحخيخ الفمدطيشية. والسجمذ الهطشي مؤسدة عخيقة ساىم في تأسيديا السخحهمان جسال عبج الشاصخ وأحسج 

 الذقيخي.

كسا تعمسهن فإن التذكيمة الحالية لمسجمذ الهطشي قائسة عمى أساس ربع األعزاء يسثمهن الخعيل األول، والخبع 
الخبع الثالث يسثمهن االتحادات الذعبية، أما الخبع الخابع فيه يتذكل من الحين أضيفت الثاني يسثمهن الفرائل، و 
. تهجج سجالت متبايشة ومتفاوتة ألعزاء السجمذ الهطشي؛ سجل غدة يختمف 6991عزهيتيم لمسجمذ سشة 

 عن سجل رام هللا، وكالىسا يختمفان عن الدجل السهجهد في رئاسة السجمذ الهطشي بعسان.

التذخيعي كسا تعمسهن ىه جدء من السجمذ الهطشي. وقج كان عجد أعزاء السجمذ الهطشي من الجاخل  السجمذ
عزهًا ىم عجد أعزاء السجمذ التذخيعي. أما السجمذ الهطشي السقبل فدهف  88عزهًا، فأصبحها  681سابقًا 

 يذكل مشاصفة بين الجاخل والخارج.

خيخ الفمدطيشية، وقج طمب نقميا لمجاخل في ىحا اإلطار، لكششا جخت مؤخخًا عسمية تيسير لسؤسدات مشظسة التح
في رئاسة السجمذ الهطشي أكجنا عمى أىسية تهاججنا في الخارج، وخاصة في عسان. ومؤسدات السشظسة 
السهجهدة في الخارج حتى اآلن ىي الجائخة الدياسية ومقّخىا تهنذ، الجائخة العدكخية ومقّخىا صشعاء، إضافة إلى 

 السجمذ الهطشي ومقّخىا عسان، في حين أن مقّخ المجشة التشفيحية ىه رام هللا. رئاسة

اترمشا بالفرائل، وتمقيشا الكثيخ من االقتخاحات، والكل مجسع عمى تذكيل مجمذ وطشي من ثالثسائة عزه، 
ات في وذلك من خالل انتخابات تجخى في الجاخل )انتخابات السجمذ التذخيعي(، وحين يسكن إجخاء انتخاب

 الخارج، مع األخح بعين االعتبار خرهصية الداحة األردنية.

وقج أبمغشا األعزاء الحاليين في الجاخل أن عزهيتيم تشتيي إن لم يشجحها في انتخابات السجمذ التذخيعي. في 
مجمذ غدة تّم شطب الكثيخ من األعزاء الحين تخمفها عن حزهر االجتساع، غيخ أنشا لم نذطب أحجًا من 



مي سهريا. نبارك اتفاق وقف إطالق الشار بين "فتح" و"حساس" في قطاع غدة، الحي ييجف الى حقن الجم مسث
 الفمدطيشي، ويجب أن يؤكج اجتساعشا ىحا عمى ذلك.

نحن ميستشا تتعمق بالبشج الخامذ من الشظام األساسي، وىه يتعمق بتفعيل مشظسة التحخيخ، وأسذ تذكيل مجمذ 
 وطشي ججيج.

مت لجشة من سبعة أعزاء لهضع ترهرىا في ىحا الخرهص، )لم تفعل شيئًا(، وعميشا اآلن تجاوز سبق أن شك
الهضع، وعجم إثارة إجخاء انتخابات لعزهية السجمذ الهطشي في األردن. يجب تفعيل آلية عسل اتفاق القاىخة 

ىه من أجل التحزيخ وكحلك يجب التحزيخ الجتساع لجشة تفعيل مشظسة التحخيخ. والهاقع إن لقاءنا ىحا 
 لالجتساع الحي يجب أن يزّم الجسيع. )....(

 

 طالل ناجي:

 عقج ىحا اإلجتساع ىه نتيجة التفاق القاىخة. 

المجشة التحزيخية التي نمتقي بيا اآلن، وما تّم اإلتفاق عميو في القاىخة ىي رزمة متكاممة مع التيجئة. التيجئة ال 
. وما حرل في غدة من اشتباكات وتهتخات بين الدمطة و"حساس" نجم عن تذكل اتفاقًا مشفراًل عن ىحه الخزمة

 عجم اإللتدام بيحه الخزمة الهاحجة الستعمقة بتختيب البيت الفمدطيشي.

البخنامج السخحمي.. تذكيل السجمذ الهطشي.. مؤسدات مشظسة التحخيخ.. الجاخل الخارج.. الجاليات الفمدطيشية.. 
 بحثيا، ووضع صيغ ليا قبل اإلجتساع الذامل لمجشة التفعيل. ىحه كميا عشاوين ال بّج من

 يجب أن تكهن ىشاك دورات حهار لسشاقذة كل ىحه السهاضيع.

ىشاك أخهة لشا غيخ حاضخين ليحا اإلجتساع )فتح/اإلنتفاضة( عميشا وعميكم مشاقذة وضعيم وحّل السذكمة، 
 وبجونيم ال تدتهي األمهر.

معكم في ىحا اإلجتساع، وىه أمين سّخ حخكة "فتح"، ويجب أن يذارك، مع  للطفأبو انحن كشا نتهقع أن يكهن 
 احتخامي لإلخهة السذاركين من "فتح".

 كل تشظيم ال بّج أن يخسل وجية نظخه خطيًا لخئاسة السجمذ الهطشي. )....(

و أن يكهن صباحا لهحجه، وطمبت مشأبو األديب أرحب باإلخهة أعزاء الهفج. التقيت األخ  خاند مشعم:
 االجتساع مع الفرائل مجتسعة، ووافق مذكهرًا. وىحه ىي األصهل التي يجب أن تتّم.



مذاركتشا في ىحا االجتساع، وحخصي عمى الحزهر يشبع من ججية "حساس" بالسذاركة في مشظسة التحخيخ. قخار 
 "حساس" والجياد اإلسالمي بجخهل مشظسة التحخيخ ىه قخار ججي.

دتججات الدياسية والرعهبات التي تهاجيشا في الجاخل والخارج، والسطمهب تختيب البيت ال بّج من بحث الس
 الفمدطيشي استشادًا لسا جخى في القاىخة.

إعالن القاىخة كان محطة مفرمية عميشا استكساليا، ولكششا لم نذعخ أن ىشاك ججية في التعامل مع ذلك. وإن عجم 
 يخ عن عجم الججية.حزهر السدتهى األول من حخكة "فتح" تعب

نحن لن نحزخ االجتساع السقبل لمجشة التفعيل، مع احتخامي لإلخهة السهجهدين، إن لم يحزخه محسهد عباس 
 وفاروق القجومي، كسا اتفقشا سابقًا. غيابيسا غيخ مبخر، وال يدتطيع أحج أن يفيسو.

نحن مع تذكيل مخجعية لكل الذعب الفمدطيشي، ومدتعجون ألن نذارك بإعادة بشاء مشظسة التحخيخ لتذكل 
 مخجعية لكل الذعب الفمدطيشي.

 ىشاك استيجافات كبيخة واستحقاقات كبيخة قادمة، وال بّج من ربط الجاخل والخارج عبخ مخجعية مهحجة.

عي وليذ بذكل تخميسي. نحن لدشا مع التخميم، نحن مع التعامل مع ممف مشظسة التحخيخ بذكل صحيح وطبي
إعادة البشاء بذخاكة حقيقية. وعمى ذلك، يجب أن تزّم مشظسة التحخيخ جسيع القهى والفرائل بعج االتفاق عمى 

 العشهان الدياسي والتشظيسي، وليحا أىسية قرهى.

، وقج يكهن ىشاك استثشاء لمهضع في االنتخابات يجب أن نكخسيا في الجاخل والخارج، ونحن مع االنتخابات
 األردن.

يجب أن تكهن ىشاك شخاكة حقيقية في صشع القخار الدياسي الفمدطيشي، وفي السخجعية الهطشية الفمدطيشية، وال 
 نقبل التفخد.

مكهنات القهى الفمدطيشية جسيعيا يجب أن تذارك في االجتساعات وفي مؤسدات مشظسة التحخيخ. ال بّج من حّل 
السدألة بالشدبة لمفرائل التي لجييا إشكاليات. "فتح/ االنتفاضة" يجب أن يحّل مهضهعيا ىي األخخى، وأن ىحه 

 يذاركها.

 نحن نؤكج عمى ضخورة أن يحزخ االجتساع السقبل أبه مازن، وأبه المطف واإلخهة في "فتح/ االنتفاضة".

لتحخيخ، ومع تقجيم ترهرات مكتهبة من نحن مع تحجيج مهعج مشاسب وواقعي الجتساع لجشة تفعيل مشظسة ا
 الفرائل، ومع حهارات ثشائية.

  حممد نزال:



لجي سؤال: سسعشا أن ىشاك طمبًا قجمو أبه مازن لمسرخيين يقزي بعقج اجتساع لجشة تفعيل مشظسة التحخيخ في 
 الجوحة، ىل ىحا صحيح يا أخ أبه األديب..؟

 

 انزعنون:

 ال أعخف. 

مشظسة التحخيخ بعج شيخين بحزهر الجسيع، وأن يجعه لو أبه مازن، وأن تقجم الفرائل اقتخح انعقاد لجشة تفعيل 
ترهرات مكتهبة خالل أقل من شيخ، وتذكل لجشة لرياغة مذخوع واحج من مجسهع الرياغات، وأن تعقج 

الترهرات ورشات عسل في الجاخل والخارج.. نابمذ.. رام هللا.. غدة.. عسان.. دمذق.. بيخوت.. الخ.. لسشاقذة 
 واآللية.

رغم أن غالبيتيم، كسا تؤكج السرادر، خخجت محبطة، وبانطباعات سمبية وافق الحضور على اقتراح الزعظون، 
جخاء التدهيفات وأجهاء السذاركة الهاسعة لحزهر كبيخ ال يدتشج ألي أساس، بل إنو كان يدسح لمرحفيين 

 بجخهل مكان اإلجتساع بين وقت وآخخ.
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