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 ���ون �ور�ون ����دون أرد���ن � ا
	�ول ��� ��ل

�ل ���رك����ء ��� 
 


�ف، 
و���ر  25/�
"�&�و��راً $�ن ا���دود ا�#�ور��، �
"�ب  ��20 ا���د�� ا�	����� ا رد
��، ا��� ����د أ��ل ��ن  - �2016	ر�ن ا���
�رح $&1 ��&م ا�/��ط� ��$���رھ�� ��ن ا��)��رات ا�����دة ��� #�وق ا����ل ا رد
���. و���دو ا���&��� و"(
)�� دورة �در����� 
�وذ���، �"�ن 

 000ا�#ور��ن ا�ذ�ن ���	ون �� �#8ط رأس �رح، ا���رق، وا�����6 $�ددھم  ا��	رف $&1 ا��در�ب ھ� ��ده، وا�دة �ن ��ن ا�4�3ن
  	/ص. 80
 


د�� ا
د�= ا��راع ا�#وري $&1 ا��دود، �:�$ف $دد #"�ن ا����رق ا���� أ����ت �وط
��ً  "��ر �/��م �4��3ن 2011و�
ذ $�م $ ،
  #"�ن �
ظرون إ�1 :�و�)م "�
��#�ن. �� ا����م، وار���ت أ�:�ً ��د<ت ا��ط��� �� ا��د�
�، و�دأ ا��د�د �ن ا�

 

ظ��م ا $���ل ��� ا ردن (إ��ر����ك ا ردن)، وھ�و � D���
و�8ول 
��ف ا#�����، ا�ر�3س ا��
��ذي ��ر"ز �طو�ر ا $��ل، ا��ذي ��د�ر �ر

��&ّ��م �)���رات ا $����ل ��
ظ���� ا��	���ر�=، ���� �&���: "�	��"ل ا�����ول $&��1 وظ����� أ"���ر /ط��ر $&��1 ا����#��ك  �ر
����F� =����� Dو
"����د
  ا<���$� �� ا���رق".

 
 و�:�ف ا�#�د ا#����� ��43ً: "ا�"��ر �ن ا رد
��ن �/	ون أن �(/ذ ا�#ور�ون وظ��3)م راء ا��دا��ر ا��� �دأت �
�ذھ� ا��"و�� ��/��ف

4�3ن، �� ��ن �	�ر ا�#ور�ون ���8&ق �ن إ�"�
�� ��ر:)م �&����ز �� أ��"ن ا���ل".ا��8ود $&1 $�ل ا�  
 


8ل ا��)�رات ا�ذي �:م  D��

�ب  100و�8ول ا�#�د ا#����� إن �ر�K #وري ��ل ��ده، وھ� ط���� أز���ء ��� �&�دھ�، إ��1 >200 
  �� ا<#���دة �ن ��:)�� ا���ض. أرد
� ��ل �رح، ا��� ��&م ���= ��4س �#ب ا�ط&ب، �#�$د ا�طر��ن

 
و�:���ف ����43ً "ا�#��ور�ون ��&ّ���ون ا رد
����ن �)���رات د���دة ��"��
)م ا#���/دا�)� �&����ول $&��1 وظ����� أو ���دء �	��روع ����ري، 

  وا رد
�ون �#�$دون ا�#ور��ن $&1 ا�	�ور �(��ن أ"�ر وا�N#�س �(
)م ��#وا /�رج �&دھم �� ا����= ا�ذي �#�:��)م".
 

��43ً "إن ا �ر ���&ق ��
�ء ا�#ور ��1 ��د "ل طرف �ده �&طرف اP/ر و�8دم �O ا��#�$دة". و����=  
 

�وردان �����زو�� ���8&� أر�)� ��= ������  )Jordan Times رًة $�ن ��8)�� ��� أن����8ل /�را�)�� ���رح �
� ��#���� ��(
����ت ���ده إ ،(
  ا��ر
��D #�#�$د �� �
�ء روا�ط ���
� ��ن ا�طر��ن.

 
  "�� أن �رح، ا��� �/رت �ؤ/راً �ن ا���
و�� ا�����، ��دوھ� آ��ل $ر�:�، و�ؤ"د أن ا�#ور��ن �وھو�ون و��د$ون. 

 
> �
  أرSب �� ا���8ء �� ا���ت". و�:�ف �رح ��3&� "�ن ا��)م أن أ/طط ������ وأ��&م �)�رات د�دة". "�(

 
)ر، #�#�$د ا��ر
��D �رح وآ/ر�ن �� ا���ول $&1 وظ���� ��� �ط�$��ت ���ل و��د �ر�&� ا��در�ب ا و�� ا�ذي ا#��ر ��دة ���4 أ	

 .���:Nا���ول $&1 رأس ا���ل ا #�#� وا��در�ب ا ��
�ط�ع ا���
�=. و#ُ���ح �8&� �/��رة �ن ا��#���د�ن إ�"�  
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�ر أرد
���� �و�����ً  10و��� S:��ون ذ���ك #�#����ر ا�4��3ون ا�#��ور�ون ���� �و���O ا�����در��ن �����8ل ���
دو<راً). و�����V ھ��ذه  15(
���و  د
ا���&�� �ر�� أ��م ا�4�3ن ا�#ور��ن ��
��ء 4$���ت 	/���� و�)
��� #���ّ)د �)�م طر��ق ا�
��ح ���رد ا����ول $&�1 وظ���� أو ��دء 

  �	روع ��ري. 
 

ا�ذي ُ��م ��<#�
�د إ�1 ��وث أراھ� ا #��ذ ��� $&�م ا��
�س ������ ھ��ر�رد، دا���د  
��D إ��ر���ك ا����= �Fو
"��د،و�د ا��د 
	�ط �ر

�ذ إط4��O ��� $��م  ��39ك "&�4
د، ��	�ل � ً�����
��ن  370 000. و#��ھم ا��ر
���D ���1 اPن ��� ��در�ب ��� �ز��د $&�1 �1998&داً 


ظ�� ا��	�ر�= ا����د�3ن. �  
 


8ل ا��)�رات ا�ذي  D��

����3  -���د $&1 �#�� أ	)ر ھو �ر
��D �	�رك ��ن إ��ر���ك وُ�ذ"ر أن �رNا ��م ا�����دة ا D��
ا ردن و�ر
  و�ر
��D ا Sذ�� ا������.
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