
���ث وا���ری� ����� ا�����ي" ا��������م�� ا������� �  �(م) ا�����ة �&%ون ا�#"!�  و"م����� ا
  

  ��   ، ا����� وان��ام ا�����ا���ع ا/"����+ا��ـ�ار ا-,���+ �&*ن ا���واة 

  
  ن7ــ5ة �ــ�م� وا���ـ�ئ6 ا�5ئ�ــ��

  
*ون ا�)'&�% و"م#��"� ا! �ث وا���ری� ����� ��م� ا�����ة ��ا���������م����رآ
 ا������� 

 �:ن ا���واة  �%  ح�ار إ,���+ا��/��ي"، وه, م/��7 2�6 ح�4م�� ��+�ق ا��2أة -, �0/ن، -, "+� 
,". آن
 2011م% ��2ی% ا!ول/أآ�� 2  19 -17وان��ام ا�#/���، -,  �ـ2وت أیم  ا�/�ع ا;'��

دات  �K ا!سـ2 م% م/J+� ا��2ق ا!وسI وش�ل أ-2ی+� أه�اف هFا ا;'��ع ه, ا;س��ع اMش N�
",ا; % ا�+�ان�% ا��, ���P  �% ا�/�ع"% آ���� �2Oره م��'  Q/م ,- Rت ا��Mو��2م ا!م

ئM%، م� أدى -,  �K ا!ح�ن ا�N ح;ت ان��ام ا�#/���؛ ����� هTF ا��#رب م% / ! %M���/'
ت ا�/27 ا���4م�� ����M'واة  �% و,"وم/X ان��ام ا�#/���؛ و�+س� ا���رست  ا�/�ع ا;'��

ا�/�ع  �%  ا��P��� N ا[�����Y ا�#��ة وا;س�2ا��#�ت ا������J ا�R�+�� N إ])ح �Yان�% ا�#/���
,"  -,  ��ان '��X أن�ء ا��/J+�.   ا;'��

  
  حـ�ار مX ا�/�ء وا!سـ2 ا���2Oرة 

  
دا��M م% ش2M �� 18و  17-, ی�م, Mئ)ت م% `�_ دول شن, "�a ��bّ�م م�Y ،2 2ی% ا!ول/ أآ��

 %�  P��� ,ان�% ا�#/��� ا���Y %" �'0� ان��ام ا�#/��� ا�/�  ;ت ا��, وا'�MهO/ا�/�ع "% ا�
,". روت ن�ء م% س�ری وا!ردن وا���% و�0/ن �#ر M% ا����ef "% آ�P� dو'% م% ا;'��

Q0[أ dوآ� �ئ�M  ر'ل أ'ن g ���/' N�" ل�eی��4/�ا م% ا�� �� �Mأو;ده% "�ی�, ا�#/��� !ن
 %�  P��� ,ان�% ا�#/��� ا���Y و!ن,"ت م% ن+� '/���M% ا�N أ /ئM%.  ا�/�ع ا;'��Mا!م 
�Y م/�

ئ�M ا!'ن� !ن ه*;ء ا�2'ل ��  g ���/' ب-, '��X هTF ا��;ت، �� ی��4% أ /ئM% م% اآ��
  ی�FfواM�- ن�ا ی����نت ا!'/��0 -, ا���0ان ا��, آ��e/+ى ا��� �Mئا��Jfات ا�)زم� ���#�� أ /

,M�/�ُا� �M'�0 زواY ت�ّ�Y %Mا��62 م% �2آ N�"ا!م. و %" j�eة ا!ب أو ان�0� و-�  ، إم
 TFه 
�M%، آن�k! ت 2�6 وح��اتMأا!م درات "�N ن+� '/���M% ا�N أ /ئM%، م�Y ان��ام Nدى ا�

 .%Mئ  '/��� أ /
  

 "�N اآ��ب �Mر��Y م�" �ن،  #ن/0� ,- �M�(ئأو�Q ر')ن آ�d أن أ'�اده� �� ی�#) "
 %�  P��� ,ان�% ا�#/��� ا���Y �0�  �M�Mن�� م% أم  ا�/�ع ا;'��",ا�#/��� ا��0/�M���' ,ا��

lام2أة م% ا�� 
 �Y اس��دت م% "�ی�, ا�#/���. و-, ا��+ �، سه�Mئ��2ب  ����Q آ�d أن "
� "�N "�م ا;س�+2ار �l2 �� وا��lب ا�#/��� ا��آ��  Mئ/ ! Qي س�Fن�ن م*`2ًا ا�إ])ح ا�+
 �. هTF ا����ة آن
 P� �Yو'
 م% ;'o أ'/0, ی��n -, ا��2lب و �0M�2ة أسا�� R -, ح�

 �� 2lا�� M���/' �+/� R  و"#Pه ا���M'ت -, زوا ��[ 
M'وا �+- ،Mئ أو أ /M'زو Nا�
 ا���ی� M  Nدات ا��, أد�Mا�� N�" ع(k;2ب. وی�4% اlا�� ,- M�2ا��'�د ا����+2 !س N�" ظا���

  م% ا���رآ�% -, ا����R " أ ".
  



ا�Fي اس�2lق ی�م�% مX ا�/�ء  ا��ـ�ارو2Mr �Yت ا�����"ت وا�/�ئq ا��e�f���ُ ا����� م% 
  سـ2: وا!

• dس��"% �#2 �  ا��ـ�ار آ�ا�Fي ی*دي ا�N  ا�/�ع ا;'��",م% ا�����P  �%  ُم�+
�#/��� ا��, ��/X ا�/�ء م% ن+�   �[fت ا�ان��ام ا�#/��� م% `)ل �R�0J ا���2ی�

ن�ن�� -"�� �� ان��ام ا�#/���.  Y ت  '/���M% ا�N أ /ئM%، و �0� "�م و'�د أي ��ن
  
]�  ا�/�ع ا;'��",آ�ن و'�د ا�����P  �% �� ی�رك ا���ر •fان�% ا�#/��� ا��Y ,-

ا�v�� N ا����7  –-, ح;ت آ2�bة  – و  �4  �� م%  )ده� ا�N أن رز�Yا م���ده� ا!ول، 
 ا�Pوج ا!'/0, أسj�2 أو مت. M�- 2#ا��, ه  

 
•  %�  Pا ا�����Fه %" ��'ر ا�����0 ;ن��ام ا�#/��� ا�/axا�/�ع ا;ا,""�ی�ة ،  '��

xا 
�M%. و�Y ش���kء وأ �:2�a ا�2O � ا�+��� "�N ا�/�Mس�� ، وم���2ة و�Y2 وbر ا!آa
  ش��"ً ا��, أ2�aت م ی�,:

 
o  ؛%�/kح� ����ا  ا;س��0د م% ا��2ص ا�������� ا���
o  و-�ائ� أ`2ى ,"ن ا;'���Oوا� ���eی� ا�  م��ودی� -2ص ا���eل "�N ا�2"

2kة وا����ر  ��م ا;س�+2ار وا��n��M؛ م        fس��ك ا�� Nی*دي ا� ح� ����اk/�%، م��  
o  2ص ا����؛- z�+�  
o xر ا�/��اa��-;م%ا ��"��' ��0Y ;ط، وا�، وا[ح0Olء، وا;ا�  آ�&ب. س��

 
•  �آن
 م��7 ا�/�ء ا�)�, شرآ% -, ا���ار �Y ا�Ffت `�Jات إم ��Q��e ا��0

ر اا�#Fري �|a %Mئ ( أي "% 2kیR م�و�� ای#د ُسM���/' �+/� �0% ا�N أ /M/ن�% م" ,��
ون مX م/�7ت ا��#��X ا���ن,). م% `)ل ا���, ��+ �� وآ�� �:ی�����ع ا�+2ار أو  /[ 

xا d��f�� دا آ2�0ة�M' %�F  %M���' ا���� �bم) %M��kأ N�" ���/#م% ان��ام ا� ��'ر ا�/a
(dئrة و�" ,- N�" %ا��"� ا�/�� و��2ّ-ـ Nا� �M�'", !ن��M% ا;-,اس��2ار ح��'

  .�M�/��� د ح�  و! /ئM% ا�N أن �� ای#
  

   مئـ�ة م���ی2ة مX د"ـة م�واة ا��2أة -,  ��ان ا��2ق ا!وسI وش�ل أ-2ی+�
  

ن,/أآ�� 2، "+� ا��ـ�ار مX ا�/�ء وا!سـ2 ا���2Oرة، شرك  19-, ی�م bن "% ��2ی% ا���bم�
ت 1م/�7ت 2�6 ح�4م�� م% ا�#Pائ2 وم2e وا!ردن و�0/ن وا��2lب وس�ری وا���%�Y/، -, م/


 م/�7ت ح+�ق ا��2أة -, ا��2ق ا!وسI وش�ل k2fان ،,�مئ�ة م���ی2ة. "�N م�ى ا��+� ا��
ت أ-2ی+� -, ح�)ت ا��"�ة [])ح ا�+�ان�% ا�����Pی�. �0دل ا���رآ�ن -, ا��ئ�M'ة ا�����ی2ة و

 ،�Mان�% ا�#/��� -,  ��ان�Y ,- Pا����� N�" ��l��� ن�نا�/27 ح�ل ا�#�Mد ا��F0و�� ���+�R إ])ح ا�+
 N�" ��l��� ت ا[])ح، -O) "% اس�2ا��#�M  R+�� ت ا�#��ة ح��و�0د��ا أم��b م% ا���رس

  ا�+�ان�% ا��, ���ل دون إ])ح ا�+ن�ن -,  ��ان أ`2ى. 
  

                                                 
1    +��ء ا��@5ب، را�<� ا��5أة ا��ری�، م���ى ا�;�ات ا��5�� ��B5اCا��ی� �����ن، ا��/  ا�����7 ا��@5��� ���Cق ا-ن

ا��و��� ��O�م  ا���ء (ا�ردن)، م5آL ا�����م�ت وا���J�K ح�ل ح�Cق ا�<�� وا��5أة (ا��� )، م���ى ا���ء ������� (م5G)، ا������ 
  م���7 ا����ض ا��م+ ���Cق ا-ن�ن وا���Sم� ا�ردن�� ��R ا����ت.  (ا��Lائ5)، ات��د ا��5أة ا�ردن��. آ�� ح5O أیO� م&�رآ�ن م 



أدت ا���)ت ا��ا"�� ا�N م/Q ا��2أة ح+�ق ُم�وی� ��+�ق ا�2'� -, م�ئ� ا�#/��� -, ا���0ان 
) 2eح ا[])ح -, م) وا��2lب 2005) وا�#Pائ2 (2004ا���bَ��ُ -, ا��ئ�ة ا�����ی2ة ا�N ن#

)2007(2/ص ������ ا��2l ��. ه/` �4�  ��ك، �� . آ� 2Mr ا���ی� م% ا���رست ا�#��ة ا���
إن�ء ش�40 م% "م2اآP ا;س��ع" ح�� س#�
 م/�7ت ا��2أة آ�d أ2a ا�+ن�ن ا�����Pي "�N أسـ2 
دات -, ا����� ا��, ح++
 ���Jl إ")م�� Mا�� TFه 
م/��2ة -, '��X أن�ء ا�0)د. و�Y اس��fم

ن�ن ا!سـ2Y ح�% �� إ])ح j��ة -, ا��2lب "م واس��. واس��دت هTF ا��/�7ت م% ا�P`� ا�Fي ن
2002  %�  P��� ,ت ا�#/��� ا�� ['2اء �2��lات -, ��2ی�Oأی IlO��,"  . ا�/�ع ا;'��

  
ا�/�ئq  وس�ری وا���%�� ��+R  �� ح�)ت إ])ح �Yان�% ا�#/��� ا�����Pی� -, ا!ردن و�0/ن 

. آ� م% هTF ا���0ان M/ما��2'�ة م�Y تYم��  ��O+ا� �bس�� م��/�، ما�����J/�� -, ا!ردن، س�
 ئ�, -, �0/ن، '�Mد ا[])ح ا���س, وا����2ات  �:ن دور ا��ی% -, ا��#��X -, س�ریJا���ازن ا�
م% وا���رآ� مX م#��"� Oت ا��وا���%. و���ث م���bن م% ا���% "% أه��� ا���سX -, ش40

ء ا��ی/��% و'���ت ا�"Pا� vذ� ,- �  ���eب ا��ت ا�0رزة -, أوسX م% أ]��efل وا��'2�
 ،vذ� Xئ� ا[")م ا���4م��. ومء وسO"أ Xم I ت ا���ری� "+�ت رواا���س� وا�����4. ا��#��"
آن
 هTF ا;س�2ا��#�ت م��X ا�2�b4 م% ا�/+ش، ح�� رأى ا���رآ�ن أن اس�2ا��#�ت ا���ا]� 


ئz م��/� م% ح�� ا���0 وا���ق.  هTF آنe`  
  

ش2ت ا��/�7ت 2�6 ا���4م�� ا��"�ة [])ح �Yان�% ا�#/��� م% م/�7ر ا���واة  �% ح�N اxن  ،
," ه, أول -2]� �������� ا���ئ�ة ا����ی5ة، و���4% ا��2أة، وا��/���. وآن
 هTF ا�/�ع ا;'��

  �:ن ان��ام ا�#/��� ��2ی�� ا���������م��Mم��ا`�� م% ��م� ا�����ة ��*ون ا�)'&�% ��2ح و;ی�
 �M�(ش�ا�6 ان��ام ا�#/��� -, ح� qی�4% دم dآ� ��Yا���ا-��% "% ح+�ق ا��2أة -, ا��/J+� وم/

  [])ح ا�+ن�ن. 
  

-,  ا���������م��a)ث م#;ت ح�� ی�4% أن ��ه� ا�������  ا���ئ�ة ا����ی5ةح�د ا���رآ�ن -, 
 %�  Pا�/��/��7 ح�)ت م���2ة ���� م�:�� ا�����,"-, �Yان�% ا�#/��� وان��ام ا�#/���  ع ا;'��

 :   -, م/J+� ا��2ق ا!وسI وش�ل أ-2ی+�
  

��ن��ام ا����� م  "�ن� ا�������  • +�ه/ك ح'� م% �0Yِ  – ا��������م�� زی�دة ا��
  �:ن ان��ام ا�#/��� -, م/J+� ا��2ق  ا���������م��ا������� Mدة ا��",  �;ی���/��7 زی


 ان�+د هFا ا;'��ع، آن ; أح� �+2ی0 م% م��b, ا��/�7ت ا!Yو Nح� .وسI وش�ل أ-2ی+�
ت ان��ام ا�#/��� أو "2ف م�*و��� و;ی� ا������� �Y2�6 ا���4م�� �Y س�X "% ا��

 �:ن ان��ام ا�#/���. ")وة "�N ذ�v، �� ی4% أي م/�Y �M أدرج  �� ح#q ان��ام ا���������م��
.  ا�#/���Mح�)ت ا[])ح ا��, ی/��7ن ,-  

   
أ"2ب  – �(م) ا�����ة �&%ون ا�#"!�  ا��������م�� ا���ـ�ون مV ا�������  •

"% ح�س�M و"% ا��'� ا�N مPی� م% ا���رآ� وا���ون  ا���ئ�ة ا����ی5ةا���رآ�ن -, 
� ا������� ��X ا���ن, وا��#��"ت -,  ��ان ا��/J+� مX م/�7ت ا��#� ا���������م�� �% م4

                                                 
2  ��) 2006ی5ة، �CW أدت ا���#ت أیO� ا�\ إ"5اء إص#ح�ت W+ ا��5اق (/  رZ) أنY� �) تS  م�W ��X+ ا"�����ت ا���ئ�ة ا��

  ). 2010و  2202وت�ن[ (



 %�  P�����  M�([ئ�� ح�ل م�:�� ان��ام ا�#/��� وو��
 ا���]�� . ا�/�ع ا;'��",ا�/�
 TFه �bم ،��/kو ��[�e` ی5ة �+� م�ائ� م���ی2ة ذات�� �%  ا�ُ�/�+�ة، ��#�X ا���ئ�ة ا��

ت ا��"�� -, ا��#��X ا���ن, وا�������M#2رات وا�Oء ا���آ�س��� ای# ��  ی����ا�������م ا�/�
 %�  P������ ح� X��� ��ء ا�+�رات و��Jی2 ح�)ت وk/�� شم�� و-�/0�," ا�/�ع ا;'��

  و`�K وم/X ان��ام ا�#/���. 
 

ءات أآ2b د�Y  – ت��  ا�^��ن�ت وا�^�ـ�ث •eإح Nا� �'أ"2ب ا���رآ�ن "% ا��
ص "�ی�, ا�#/��� آـ/��#� �+�ان�% ا�#/fی�  �% "% "�د ا!شPا���� ���,"م%  ا�/�ع ا;'��

 Mح�، -�نم م�Y�4ن ا!ر� ���- .�M/" ��-ا���  �[fده� ا��M' قJن Xو��س� PیP�� �'أ
 X�' ,l0/آ% "�ی�, ا�#/���. وی���/� ا�N �+�ی2ات و���
 ن��#� !ي ح2e -��, !م

 � "م#��"� ا! �ث وا���ریM�2'ا��/��ي"  ا���0ث ح�ل ح��� ا�#/��� ا��, أ �����
 م% ا��/�7ت -, ا��/J+� ون�2ه، وی/l0, أن ���� دراست ��N�" ����e أسس Mئوش2آ

 %�  P�����ی ا����دة ا�����+�  O+ح�ة ���0 ا� N�" ��  آ�,"، وا��Jfات ا�/�ع ا;'��
 .Tذfا� �ی وا���� ا�Fي ; یPال ا��ا'O+ا� TFه �#�  ا���Ffة ���

  
  
  

   *     *   *     *  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  ا��ـ�ـ�ـــJ " أ " 
  

  ا�&ــYـ�دات 
  

  ا���ة / "ن" (م  ا�ردن) 
  

م  "ن"" ,-  ا��2eي ح�/� ح2O ����� -, "ـّ�ن. �Pو'M'زو 
� Y 1985س��ة أردن�� 
 م� �� ی4%وُرزYـ س�� م% ا! /ء "�N م�ى ا;N/a "�2ة س/� ا�����. و!ن �M/أح� م �� �Mن�- ،ً���

 �Mئ و�� ی��ث أ �ًا أن -24ا -, ��#�� أ /Mئ ا�N أ /M���/' �+م% ن M�/ن�ن ا!ردن, ی�ی�رآ أن ا�+
 �#/��� وا��ه� ��ى ا�+/���e ا��2eی�. ً�0�  

  
أن ����� ا���*و���  ن"وأ]P� Q0امً "�N " 1997آن -+I "/�م وا-
 ا�Pوج ا��/�� -, "م 

 أن ن�:ت م�:�� '/��� أوا�4م�� "% M�2ت أس' �� ����� م% ن;ده. و�� آن
 "��-�2 اح��Mن�� "
 2�6 Mئ س2"ن م اآ���
 أن ا���ق أ /Mى. إّ; أن�eY ن أم2ًا ذا أه��� آMئا������ ، -�ن ����� أ /

 M��4ن س����ارس آ  %��/kن�ا  12ا�� �� آM��4ن س�م�اk/�% أردن��%. ���ً �����0 ا�Fي آ
 dئrو ,- 
��" Mا!ردن��% -�ن �MئY�[أ M  Xا��2ص ا��, ی��� _�/  ن أن ی�N7 أو;ده�Oو�

 -, �r هTF ا������.  Mئ  م���دة، م�#ه�� آ2�bًا �2 �� أ /
  

I+- �M� Rن ی� م�اk% واح� -+I، آM  أس2ة �M�4ن� .�M� وام�ـ� هFا ا�����P ن��j -, آ� 'Pء م% ح�
 �M  م��2ف Oأی M��kن أن ا;'��", ا���ح� ��س2 ا��+�2ة ا!`2ى ا��, آ�Oت ا�ر X م���+

,/kا�� ,�eم ا��:م�% ا�7/  Xا���� ,- Rا�� M��k! %4ی �� .%�/kم�ا،  N�" وهFا م آن ی#20ه
��2ض  �4  M��kب أeی Nم/�27ة ح� ،2k ا��, �� �4% ��24 -, 2�6هf�0 ���� ا��Y 2�J` �

 K2ی����  �Y  2ع -, دراس�j ا����M/ ا��62 م% أن ا N�"و .�[fا� ���eی� ا�أن ��-X ����4 ا�2"
0
 '/���j ا�N أر ب ا���� b� Rئaی� و�+� N�" درY 2�6 jس��2ار !ن  j/���� K-2ن ُیإ; أنj آ

 .%��Yَا����  
  

 N�f�"أو ��4ن �6 "ن j�- ي ���تFس��� 2 أن ی:�, ا���م ا� d2ف آ��� ; Mا���� !ن N�" درةY 2
 ، و���2 أن '�MدهMن�M'ت ا��, ی�ا ��eا� %" Mی��م�ن أو;ده ح���M. وه, �+�ل أن أو;ده
دری% "�N ا���eل Y 2�6 ا��اPی ; �Mن! ����ءت    �Y ��' ����� N�" �M��eن ح�O� و��F0ا��

ئd. وه, �+�ل: "���
 �J�6, أنrو N�" ,'واP  وا��ّي أو ا��و�� zَ"أ �� /, �Pو'
 أ'/�0ً. أن
 ".Nم��   م% زو',.  �0� هFا، ن�% اxن '���ً ن��n آ� �� آ/

  
  َزروق (م  ا��@ـ5ب) 

  
، �Y اس��دوا م% إ])ح M'ل زو، وإن �� ی4% ذ�v حM��kأن أ dآ� %" M�eY زروق 
س�+�

 %�  P��� ,ان�% ا�#/��� ا���Y;ا�/�ع ا,"��'  ,- ,Yا��2ا M'زو Xزروق م 
� -, ا��lـ2ب. �+

. �a س-2ت زروق Oس/�ات م X�� F/ا!ول م M��k ,- 
سـ�ری. س-2ا م�ً ا�N ا��ـ2اق ح�� ح��



 jأن M� ��Y  "/�م �XO م���ده. و"/�م ذه0
 ���#�� م���دهM2ب م% وا��ی+�ا�N ا�2 ط ���4ن  
 �; یM���/' �+ن M� R %4ی� jأن M� ��Y ،��Yرة ا��2ا. ور�6 ذ�v، ح�/� ذه0
 ا�N ا���M/ ا Nا�

 .Tوا�� ���/' _�/  M/ ا ��#��  
 M'2ب ه, وزوMا� N2ت ا�Jك ا� ا�N ا��ـ2اق �4% "/�م ان���
 ا��2ب ه/M/ ا Xزروق م 
ر'�

 ا�N زM���/' �+ن N�" درةY 2�6 Oأی 
ئ�ة ا�N ا��2lب. و!ن زروق آن" j/م ��Jن ُی، آM'و
ه� ا��b% وی#�دT س/�یً، ��#2د أن یN+0 مX أسj�2. و-,   ��" Q2یe� ع، إح�ى ا��2اتأن ی�0

ت Jا��� X/+أن ی j��" 2ن م% ا����"/�م �:`2 -, �#�ی� �2eیj��" Q، �� �2ح��j ا�N ا��ـ2اق وآ

 زروق  �2007ا��2l ��  �]�ار �2eیj� 2`g ��" Q. و-, "م Yرز ، .Mد����  

  
 
. "/�م ذه0M�/ ا N2 �� ا�lا�#/��� ا�� Q/م ء، آن ا�+ن�ن 2�l� �Y وأ]Q0  �+�وره/a!ا TFه ,-
  :2a ر'�,. M/ ا N2 �� ا�lا�#/��� ا�� Q/م M/4ی� j2 ��  :نlت ا��Jا��� M�20`أ ،M�/ ا ��#���

 ا�#/��� ا��2l ��. زروق اxن اس�M���k %ن، ی��� آ� مxن+� وا ,- M��"ٍم `ص �����  
ن�
 و�N�f إم4ن�� �2ح�� M�22 أه��� !سbف ا!آ�Mا ا!م2 ه� ا�Fوه, �2ى أن ه .M'زو Nا� M���/'

 M'2 ��  –زوlه�  - �ون ا�#/��� ا�� M'وP� M���/' �+ا���4% م% ن ،M� �0�/�م2ة أ`2ى.  
   ا�2Jی+� ا��ح��ة ��M ������ا ح�ة أس2ی� م��+2ة.

  
��Yـ5ی�  (م  ا���ـ )      

  
 آن
 "-, س0ت "��R  �:ن M)، �+�ل أن,/�J��- �[(م% أ  أردن�ً/kم�ا 
 2�Mی�، ا��, �Pو'

م " ,- M'زو %" �e�/� �0 أنY ",/ن�ن ا�#/��� ا���Y1994زو %" M�eان� �+" . 
، أدرآM'
 X/ی�  م% ا!س0ب مMأّ; ی�4ن ��ی N�f� 
 وأ]�0M��k! M���/' Q/�� أن X�J��� ; م2أة آMأن

 .M/ه� مF`:أردن�, ا�#/��� وی �M��kء  :ن أ م% ا[د"M'زو  
  

 
 !و;ده وا��� ��مً "/�م ا�2Jت gأ]�0M���/' Q/م% م M/4�� ر "�مaا���2إ N� Nإ� 
ئR ه�ی� أو '�ازات س�2 �� ی��XJ أو;ده م% ا���2 مX  –ن ���+, ا��)ج ا�0J, ا!ردaون و� 

ن�ا م% " �Mأن ، م% ح�� ا������ وا�2"ی� ا����e وا��:م�/ت gوا����M. آ�Oر أ`2ى أیa
 ا��R -, ا���eل "�N هTF ا��fمت. آنM��k! %4ون ا�#/��� ا���/�� �� ی�  jن! ،��"-+I  ا;'��

 X�J��� 
ء وا���رف ا���س��% أن آنY�[!وا Mئ��� ا���"�ة م% أ-2اد "�k م% `)ل إذ;ل
ء ی�/��%.  x %ل ا�����دی�k!ا M��" �eت ا��, ی�Yت ا�����a �)س��+Y  ا���eل "�N اس��+

  
، ا��, آن
 "�Oًا -, 1998-, "م M�`ق. م% `)ل أ(Jا� N�" 2ی��M  
�eء ، حرا �J ا�/�

ن�ن Y ء م#�_ ا�/�اب [])حO"ى أ�� Nئ�� و���رك -, ا�#���ت ا�/��� 
ا���/��، أ]�0
 %�  Pي ی��Fا�#/��� ا�,"، أ]�رت ح�4م� ا���% م2س�مً ی��q 2003. و-, "م ا�/�ع ا;'��

ء ا�)�, آ% أرام� أو �/�� Qن ی��ن�ن ا�#/���. هFا ا��2س�م آY آ�ت أو آن 'Pئ�ً م�+�Jم
 K�  كأزوا'M% 2�6 أس�یء "+��ً  ��4 رس�, أن ��/M���/' Q% ا�N أ /ئM%. ور�6 أنj آن ه/
 M��kأ Nا���/�� ا� M���/' �+ن X�J��� ; م% أن ا��2أة �Ol�م% ا[])ح، -) �Pال  2�Mی� ���2  

 ا�2'� M�/2ی+� ا��, ی�Jو'� م% أ'/0, ،  /�_ ا�P�4ن م�� ا���/,. وه, ��:ل: "��ذا ُی��20 "/�م
ل ا��2أة ا���/�� آ� �� آن�ا 2�aة ش#2ة أ`2ى؟ ".  �kأ  

  
  " ت " (م  ا�ردن) 



  
 ا�204ى (" ت " M�/ ُو��ت ا .,/�J��- �'2  M'ت م% زوا/  X أر Mأردن��. ��ی �/kس/�)  19م�ا  

، ���X�J هTF ا[ /� ا���eل "�N -, ا��;یت ا�����ة ا!م�2ی��4.  �اس�J ا�#/��� ا!م�2ی��4
 .M� ه�ی� رس��� Rئaم� ووY]  �2eیQ رس�, أردن,  

  

  "�ی�تس/�ات)  4و 14، 18ا��a(b ا!`2یت (" ت "  /ت +�� ،M'ت"ا�#/���. "/� زوا" 

 %4� .Mئ ا�N أ /M���/' �+ن X�J��� ; Mی��� أن ��` M��" زواج �+�aت " و "Fه �Yا�" 
ا أدرآ
ن�� س% bا� M�/ ا 
l�    12ا!م2 "/�مM  MY
 ا��O-م�، ا��, ر  ��رس� "MY��; 
س/� وس�

 
�- ; ���� ا�#/��� ا!ردن��. آMا�)�, ; ����% أی� " ت " !ن M�ت  /' ���-�2 اح��Oأی
]� و��-�2 ا�2"fا���ارس ا� Nا� M�ی� ا�M� ���e%. '/���. -+� س�دت رس�م  ه�7 [رسل  /  

  
 
+�kُ " ت " �[fا� ��Y*ی� ا���Mت ا�YJ  jم� F`أ R  ا��M'س/�ات. زو _�` F/م M'م% زو

 ا��, ���� ]�رًا -���26ا-�� �M%. واxن M�ئR ا��Mی� ا��ح��ة �0/aوه, و M�2�ُآ
  ) " ت "  0/
 .M� أم  /Mأن 
0bق ی(k]ا N�" أي د���  

  
 
�F  " ت "�M' 2�6 
�r M/4� ،ئ���" �YJ  N�" 
�eح ،MY(k ��  .M�/  Xا آ2�0ا ����ی� و�

 .%Mإ�� M���/' �+ن X�J��� ;و M� أم  /Mت أن0aإ X�J��� ; Mن! M��" M�/  ��#�� N�" درةY
 
ت `]� ��ى  " ت ""����' N�" ل�e��� 
مX م/�7ت ح+ـ�ق ا�/�ء وا���م�% وس�

  ���4,، ووزارة ا������ وا���آ�. ا��ی�ان ا
  

 F/أن  3م �ت ا!ردن�ت ی#Mء ا!من, م2س�مً ی+O,  :ن أ /b�0ا� ا�" vأ]�ر ا��� ،
Oأ"�ام م
ء ا�2'ل ا!ردن��%. هFا ا['2اء ; ی��q ا�����4 ا!سس�� �+ن�ن / ! ��aی���eا "�N م�م�� م�

 %�  Pي ی��Fا�/�ع ا�#/��� ا!ردن, ا�,". ومX ذ�v، -�ن م2س�م ا���2�a:� j� v ای# , "�N ا;'��
 اxن ا�Fهب ا�N ا���ارس ا��م�  �ون أن ی�4ن �Pامً "��M% ا���eل " ت ". أسـ2ة    M�/  X�J���

 .v�F  م  "�N إذن إن�ن, ��+�
  

 n���" ا��, ���0 م% ا���2  " ت M�/ ا 
"Jاس� �/�0- .M�/  N�" و���� س/ 19-, `�ف �
 ا��, ���0 M�/ ا vذ� X�J��� ; ،دة�Y �e`ر N�" ل�eی�� س/� و 18ا�#/��� ا!م�2ی��4 ا���"

 M�ا�#/��� ; ����J% ا���2 `رج ا!ردن و; ح�N ا��/+�  �2ی� أآ2b دا`�  "�ی�تا�#/���. و /
 N�" �-��  " ت "ا!ردن. ی��'��  2���� M�ا!ردن �4, ��2ح  �N م/Rk أ`2ى -,إم2ا-+�  /

ئR ه�ی�. aو M�ذا ; ����  /�� nط ا�����
 م%  " ت "����k2 -, ن+/4�� Mن !ن;م�/  2���
وف ح�ل م اذا س��4ن -, م+�ور  fم Mه�ی� و'/���، ��ی Rئaو�4%  �ون و .M���-�2 ا������ �0/

 .dئrو N�" ل�eا�� M�/   
  

  ن^�ـ��  (م  سـ�ری�) 
  

 "�N ن���0، M'ن���0 وزو 
 ا /� م% ر'� م�, ا�#/��� �Pو'�j -, سـ�ری. ا��+M� ،ا���ری� �/kا���ا
. و�� �2 ن���0 M�� 2و� M�/ ا�J)ق  �� "�ة س/�ات م% ا�Pواج ش2ی�J أن ���X�J ن���0 ا;ح��ظ  

 .
Yا�� vذ� F/م M'زو  



  "/�مM�/ ا ���/' X��  R���� آ� �أت ا!`�2ة ا�Fهب ا�N ا���رس�. "ِ��
 أدرآ
 ن���0 و'�د م�
 ���� Mأي د���  :ن ���� ; M�/ وأن ا M�/ ا Nن+� ا�#/��� ا���ری� ا� X�J��� ; Mأن Fٍ&�Yن���0 و

 نN�" ���0 م�ی2 ا���رس� ا[ ��ائ�� و��4/
 م% -2�� ،
Yا�� vذ� ,- .ا�#/��� ا����� "% وا��ه

 ���راس�. M  M�/ ا ��#��  
  
ن�ی� "bا���رس� ا� ,- M�/ ن���0 م2ة أ`2ى أن ��#� ا 
"Jم%، اس�bا� �eا /� ن���0 ا�� 
Mأن /�م

 Xح. ومن�ی� ا��م�  /#bن ا� ام��M�/ زت ا ا����ef ��ى وزارة ا��ا`���. وا'�M�;eم% `)ل ا�
 ,- .Rم�� دم�ـا��0ای�، �� ���Q ذ�2Mr ،vت م�آ� أ`2ى "/�م س�
 ا /� ن���0 �)���ق  #

 �/kم�ا M�/ أن ا 
0bی ;ت ن���0 ا����ef. -+� أ]2 م���r ا�#م�� أن ���e نN�" ���0 مeا�
��0 أ'/��0. Jآ M��#�� 4, ی��� ���  م

  
 ��� آن
 مM�/ ت أن ا0aل إ
 ن�M' ���0دًا آ2�0ة ����eل "�N ش�4 م م% أش4�F  ،
Yا�� vذ� ,-

 آMإ; أن ن���0 ا"�+�ت ا�#/���. ر�6 أن ،M�/ ا Nا���ری� ا� M���/' �+ن M�"Jم اس���� dس:� 
ن
 N�" ���/' أی� (  ,� ا��M�/ ا Xم% و� �O-س��4ن أ ���0ت ا�#/��� ا��aإ N�" ل�eأن ا��
 ,- ,�
 ن2Y:  ���0ب سـ�رة ���eا� v�F� ، م+�e/Y 2, -, سـ�ریM� _�� ,�ا[k)ق. دو�� م

  ا�+ه2ة.Mدا�Mوش دة م�)دهMش vذ� ,- �  ،M�/ ت ان�  X��' واح� dن���0 -, م� 
��'
 N�" ل�e��� Rم�� دم�ـ' ,- �Yر  +�� ا��0�J ا!-Oأی 
�eا� 2Yارات م% ا!-2اد إا���رس��. آ�

 
�eا� �a .M�/ ه� وا�� ا R س�رة م�, ا�Fی% آن�ا ی�2-�ن زوج ن���0 ا�� R �*آ� ان زوج ن���0 ا��
 ا���eل "�N إ-, ا�+ه2ة ��20fه أن�M ��_ -, و�X ی��M/4 م% ا�+�ل M�/ ; Rن ی�ذا م آ

ر'�� ه/ك.  إا�#/��� ا�����.  � ا2�Yح�ا أن ��-2 ا /� ن���0 fى وزارة ا��� M��OY ��Y/�� ,�  �N م
��efش Rئaا /� ن���0  ) و 
سـ�ری. دون أی� ��نت  :ن  و�v�F �� ���4% م% ا���2 `رج ،آن

، �� ی4% ه/ك سg ��0`2 !ن �� X ن�M' ���0ده ����eل "�N ا�#/��� ً�'س�2ه ا�N م�, س��4ن ن
 .M�/ ; ���  ا��

  
 
مY ,ا�� ��efت ا��;e�(� �#ن�� Rم�� دم�ـ
 ا /� ن���0 م% دراس� ا!دب ا��2ن�, -, '/4��

 ن���0. و"�N ا��62 م% اس�M  دةMش N�" ل�eم��، �� ���4% م% ا��#�هq ا��راس��  /��� M��4

 "�دا م% "2وض ا���� -, +�� �+� .�ا��ر'� ا�#م���. ا /� ن���0 -, 6ی� ا�Fآء وم���دة ا���اه
 �Y رج. ومX ذ�v،  �ون '/��� وأوراق ه�ی� -�ن ا /� ن���0 ذات ا��f_ و"�2ی% "مًfا��ا`� وا�

 
درة "�N ا���eل "�N� ��" N م2ح�إو]�Y 2�6 ,ه I+- _�� .M/م �� ! �� ; ی�4% أن �Fه
 .M���/' ن��#� ان��ام ���Y �0و� Oأی M'ت زوا;  �4% اح��

  
  أم ��+ (ا�م) ، زی�� (ا-���) (م  �^�ـ�ن) 

  
 �Yن. ورزYـ س��0 أم "�, ، م�اk/� �0/ـن��، �Pو'
 ر'ً) م2eیً آن ی��� -, وادي ا�0+ع  �0/ـ

رًا. آن زوج أم "�, ا�� �Y R ش2ع -, ا'2اءات l[ Fٍ&/ء ح� وآن ا! /M'زو N-�0 أن ی��Y ءأ /

 أم "�, هFا ا!م2 مX ا���رة � � ��#�� أو;ده� ��ى ا���رة ا��2eی� -, �0/ـن. و"/�م

 -, مeـ2 أرس� رس�� ی:م2M'ن أخ زو:  
��" ،M'ة زو  :ن ی�� إرسل  ا��2eی�  �� و-M�-
ل ، �k!ن� اOح %" ,�fوا�� M/kأن ��2ك و �O-را .�M��" ا! /ء إ��j -, مeـ2 ���4ن و]�ً
 م% `)ل M�2أس ��"] Q-ت ا��2eی�، را���  :ن �4J���  M�;eل ا�
 أم "�, "% اس��4�Y��



YJ دات م�)د وMش �Mی�� Mئ ا��2دی� -, �0/ن. أ /Mئ�ت وسYJ  ,ت ه�ی� "م��4م ا�+�ـ�" (وه
  ���د أن ا!-2اد ����ا م�#��% و; ی����ن ا�#/��� ا��0/ن��). 

  
 M'د أس2ة زو��Y N�" ��#ا[ /� م� TFن,. ور�6 أن ها /� أم "�, ا�204ى �Pو'
 م% ر'� �0/ـ

درة "�N اآ��ب ا�#/��� ا��0/ـن�Y 2�6 Mا���ن�� -�ن�  ���- .M'ن��، م% `)ل زوا���رس� ا��0/ـ
  ی#� أن ی��� ا��2د "�N ا!�Y '/��� واح�ة �4, ُی�/Q '/��� أ`2ى. 

  
ن, ا���آ� !ن �� 
�r Oأی j�2أس .%���J  M/ن�� ورزق مأح� أ /ء أم "�, �Pوج م% ام2أة �0/

. هFا ا; % ی��v س�رM��k! ;و M'وP� ; M���/' �+ن X�J��� ; ن�� م�#�� زو'�j ا��0/M/4� ة
، ح�N م%  ��lا س% MئئR ا�2س��� ! /aا�� X��' N�" XY�� ,ه, ا�� Oس� أم "�,. وأم "�, أی 

  ا�2ش�. 
  

 
 ��+, ا������. اأم "�, أرس��M/4م ا������� ا[ن#���� ح�� ی� ا�N أح� دور ا!ی�M�a/��% م%  /
- ��Y N�" 
ص -4ن` �4�  �Yم��� 
 زی/� آنM�/ 2 ا���� ��/�  �زت زی/- ،XYو-, ا��ا .M�e

 ,- � �#/���. درس
 زی/Mم ح���" � �� ���XJ ا�Fهب  �0M/4� ،,��[ ,دراس �e�� آ/ـ�ا Nا�

 -, م#ل ا����یR وا����0ت. وه, اxن ���� ��ى �'P#� 2ئ� eefص و�` ,/- �Mم�

 ; ���� '/��� أو أوراMأن �ق ه�ی�، ��N�" �e أ'2ه ن+�ًا �����2Oات ا��#���، و�0�  %4
T �� آن
 �0/ـن��. �   ��4 2�6 رس�, و��+�N �+2ی0ً نde م ی#� أن ��+

  
ئ, ی��M/4 أن ی����ا ح�ة Y�[أ .vذ� ���� X�Jأس� ; ."أح�نً أآT2 ن��,. أش�2 وآ:ن/, ��
 إن�نً

 .vذ� X�Jرة، و; أس�، -�% ����0k. أن ; أس�X�J. ح��, أن أم��v س�Mا�/+�د ��2ائ vأم� 
ح�N �� آ/
  �س�,. أح��  :ن أ�Pوج، �4% ه/ك ر'� ��ّ�ل "/, !ن/, ; أح�� '/���. أش�2 M�#ی�4% أ �ًا أن أس
 أ"�N م% ���Y ا�Fه�، ی�v/4 أن ��-X ا��)ی�% و�P� ; v/4ال M���Y ن��وآ:ن/, س#�/�. ا!وراق ا��0/

� "�ّ, أ�eم% ا� .M��" �[ه�ی�،  اقن أرى ا�0/ت ا��0/ن�ت ا�)�, ����% '/��� واور2�6 ح
 �"Jر ا;س��+  %Mن م% و������� ; �ً[ا������ وا���� و��+�R ا!ح)م ا��, آ/
 أ��/N أن  –`

  ".X�Jو�4/, ; أس� ،M++أح  
  

  سـ����ن (م  �^�ـ�ن) 
  

� س���ن وأ'�اد أ �j �� ی�#��ا أ �ا أس2ه� ُو�� س���ن -, �0/ـن، و�j/4 ; ی��� ا�#/��� ا��0/ن��. وا�
 ،jو;د� F/ن��. م/0� �/kوه, م�ا jم% أم Tوج وا��P� ،vن. ر�6 ذ�-, ا��#)ت ا���ن�� -, �0/ـ
 jأن j� 
�Y تJن�ن�� !ن ا���Y ه�ی� Rئaو N�" ل�eوا�� jن�� ��#�� N�" درًاY %4ن �� یوس���

ن��. وا'j س���ن ا���آ� أول ا!م2 "/�م  �� س% ا�Fهب ; ی�j� R ا���eل "�N ا�#/��� ا��0/
 �M/4ن ی�
، آYا�� vا���رس�. -, ذ� Nا� �����رس� واآ��d أنj ی��ج ا�N أوراق ه�ی� �0/ن�� ��Fه
ر (رئ�_ ا���0ی�) ��Fهب ا�N ا���رس�. �4% ان���
  �� ذ�v ا��2ب �fإذن م% ا�� N�" ل�eا��

ئ��j. آن وا��T ی��� دائ�ً -, ا!ه��� ا��0/ن��. و�" Xم ����  Rوا��� vا��راس� ! �� م% ذ� X � ی�
  ش2آت ����ی� -, �0/ـن.  X�/e�10 ا���ی� وی���v س���ن اxن وی�ی2 واح�ة م% أآ20 

  

 ا���4م� ا��0/ن�� م2س�م ا��#/_ "م /0� � 1994"/�م�J  jئ��، �+�م س���ن وأ-2اد g`2ون م% "

/_ أو ا���eل "�N ا�#/��� ا��0/ن��. ن#Q وا�� س���ن وأ`��j -, ا���eل "�N ا�#/��� ا��#



 ._/#��� j0�k Qذا �� ی���� �M��� ,م�Y مX م���- .vذ� ,- ا��0/ن��، �4% س���ن وأ`�j �� ی/#�
ن�7م  2م�ز ا��#��X وا��  j'ن�ن, م���ح -, وزارة ا���ل. وه� ی��Y ��k jن ��یت س����ef

� م�"���M -, إی#د ح� ����j. �4% آ� هTF ا�#�Mد ح�N اxن ه0ء. وه� �J� ��/س�� وا��یا���
، ح�e 2006 -2005س/� �+2ی0ً و�+
 ذر"ً م% ا���ّ�ل." -, "م  50ی+�ل: "أن "�2ي اxن 

�aا�� TFن. �4% ه -, ا���2 ح�ل �0/ـMم�fه�ی� وی�� �+�aآ2ة م2ور آ�F� N�" ن+� ; ���j� Q س���
 .�/kم% ح+�ق ا���ا Rي ح:   

  
-, ا��0ای�، �� ی4% س���ن ی2ی� أن ی�Pوج  �0� "�م ح��j '/��� و`�-j م% اس��2ار م�آ� ا�#/��� 

� ا��#/_ و-+ً ��2س�م "م �J  م�+� وا"�+� أن ح��j س�ف �#� حً)،  1994-, أسj�2. �4% "/�م
 اxن �k)ن وآ)ه� �Pوج م% ام2أة ���� ا�#/��� ا��0/ن��Mی��)ن  "�ی�,�. ��ی ; �Mا�#/��� !ن

 �0�  �Mن�� م% `)ل وا���ن ا���eل "�N ا�#/��� ا��0/��Jن و; ی��أی� '/��� م% `)ل س���
 T2�" ,/ ن اxي. "اPا����� �/kن�ن ا���اY14  .�[م�� `' Nإ� �س/�. أس�X�J أن أن�F�� j��" Rه

/Mم Q0[ن ; �4% إذا أ، -�% ی�4ن  �+�ورT م�رس� مj�/M !نj ; ی��� '/���. �0/ـً0�0k Q0[أو أ �سً
6��0 م% أن أو;ده ; ی�����Jن اآ��ب ا�#/���  Oن أیی�24 -, م��+�0 أ /ـءT." زو'� س���

 ��#2د أن ی��e أو;ده "�N ن�_ ا��2ص ا��M�-�� أن �ح� ا��0/ن�� ویئ�� م% ا�2شوي ا��, ی#�
ل اx`2ی% حم�, ا�#/���. �k��  

  
 ��'م% ا�/ح�� ا��/��، س���ن 2�6 مfّ�ل أن ی��� -, �0/ـن. ور�6 أن س���ن ی���v وی�ی2 ش2آ� ن

����ی�، -�ن ا��2آ� وآ-� ا�����4ت ا!`2ى م�#��  �س� زو'�j. س���ن ; ی��X�J أن ی�N7  ��ائ�  
 ����r, ش2آ�j. س���ن آن ا���ب ا��2e-, م% ا��fمت ا;'��Mن ی�4% أن ی+�م"�� ا��, آ

 jن! ����ت ا��Y -, س0ق ا���رات -, �0/ـن، �j/4 �� ی��4% أ �ًا م% ����b �0/ـن -, ا��0ً�'سئ+ً ن
 
 س���ن، -+� ُزر"
 ش#2ة أرز وُس��M++ا��, ح ���; ی��X�J ا���2. ون27ًا �)ن#زات ا�2ی

�" ،jسـ�  N ا��62 م% أنj ; ی��X�J اآ��ب ا�#/��� ا��0/ـن��.  
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