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تحقيق: الحقل
 
 

وم                        -عمان   وة امس في الي اد بق ة ع ة العربي الهم الفلسطيني الذي آاد يغيب عن مجلس وزراء الجامع
ى الجزء                . االول من قمة عمان    سطين عل وقد عبر عن هذه العودة، بعد يوم من الخطب استحوذت فل

ذي جمع                ة وال ات        االآبر منها، اللقاء الذي اعتبر الحدث االول في القم سطيني ياسر عرف رئيس الفل ال
ة                  . والرئيس السوري بشار االسد    ام القم ه ام ه في آلمت اء بقول ذا اللق ا     "وآان االسد مهد له ا اهللا عم عف

دة       "مضى ى ان                 . ، موحيًا بارادته فتح صفحة جدي ان عل ة في عم ة من القم واجمعت المصادر القريب
.اللقاء آان وديًا وايجابيًا
ة الف ر الثقاف د وزي ع   واآ صال م ي ات ه ف د رب سطيني ياسر عب ار"ل تح "النه سبقة لف روط م ، ان ال ش

اء                ًا واوضح ان لق الصفحة الجديدة وانه تقرر قيام الرئيس عرفات بزيارة لدمشق في وقت يحدد الحق
ة"امس فاتحة  ة الميت صيغ القديم اء ال د احي دة اذ ال نري دة، ". صيغة جدي صيغة الجدي ذه ال وتقضي ه

اق ا  ب االتف ادل        بموج سيق وتب رفين، وتن ين الط ستمرة ب شاورات م صاالت وم اجراء ات م، ب ذي ت ل
ارة             . المعلومات الزم  "وآان الوزراء قد تخلوا خالل اعداد مشروع البيان الختامي قبل امس عن عب ت
اني       "التي طالب بها بداية الطرف السوري وابدلت بعبارة         " المسارات سوري واللبن سارين ال تالزم الم
.وترابطهما

سطيني سار الفل ع الم ذا ".  م تمرار ه ابع باس ات ت سطيني ان عرف د الفل ربين من الوف وروى احد المق
دما    . الموضوع مع رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي           وقال انه عن

ارة  سارات"طرحت عب الزم الم ائالً "ت دومي ق د الق د اعضاء الوف ه أح ات: "، نب رئيس عرف اد ال  بالك
سطيني من         ". يتالزم مع أبو مازن، لن يقبل ذلك      م الطرف الفل ة تالئ سيق المرن والحال ان صيغة التن

ادة                  ان، باع ة، بحسب مراقب في عم غير ان تزعج السوريين المهتمين قبل آل شيء في هذه المرحل
. السورية-النظر في عالقاتهم العربية نتيجة شعورهم بالضغط على صعيد العالقات اللبنانية 

وريا         ين س دة ب واء الجدي نعكس االج ع ان ت سطيني رفي سؤول فل ع م دًا، توق ال تحدي ذا المج ي ه  وف
ان          سطينيين في لبن ان   . والسلطة الفلسطينية على أوضاع الفل سطيني   "وآ وم الفل ذ        " الي دأ من ة ب في القم

سطينيين                  دعم للفل ة ال اطؤ في آلي م جاء    . افتتاحها، مع اشارة الرئيس المصري حسني مبارك الى التب ث
ى              دادًا عل ة   "طلب الملك عبداهللا الثاني الوقوف دقيقة صمت ح سلمه رئاسة      "شهداء األم ، في لحظة ت

.دورة مجلس الجامعة، ليعيد التذآير بسخونة الوضع الفلسطيني التي يستشعرها االردن قبل غيره
ه مصمم               ز        وعندما تاله الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، بدا من الكلمات االولى ان ادة ترآي ى اع  عل

د سرقت االضواء      " الحالة بين العراق والكويت     "اهتمام القمة على القضية الفلسطينية، بعدما آانت         ق
سطيني، من            . منها في اليومين االخيرين    امًال للوضع الفل وقد لفت المراقبين تكريس خطاب عرفات آ

سب     . دون أي اشارة الى المواضيع االخرى المطروحة       ك ال حة اذ تكرر في آل الخطب       وآرت بعد ذل
الموقف العربي المطالب باقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وصوًال الى آلمة الرئيس العراقي
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ة                              تعداد العراق لتهيئ ا باس دوري والتي ذآر فيه رهيم ال ه عزة اب سائية نائب سة الم ا في الجل التي تاله
  !جيش من سبعة ماليين متطوع يمتد من بغداد الى فلسطين
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