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اهتم األردن في الربع األيرعر عن ال عرن ال شعررن بصعاعة اليعرع ,و جاذتع ال اليعرع ,ال عل رع
تهرئ ال جا

ال اعيب ل لك؛ اظراً ل ع رت ت به األردن ن زارع تؤهله للت ؤم

عن يع

اليرع ,فرعه و أه هعع ال جقع

ال ت رز جيط ال علمو ,رث ر تبر األردن لت ى ثع ث قععراآ ييعرع جيفرر رعع جأجرجبعع يضععف يلعى أن األردن ر عد
ن أكثر الدج ايت راراً في الشرق األجيط بعل اآ ن الاع,رترن االقتصعدر جاأل ار و
االيتث عر فره و ألن االيت رار االقتصعدي جاأل اي ن أهم ال جا
قراره بعاليتث عر في دجل

ع رؤثر يرذعبعع ً فعي اعع

التي رأي هع ال يتث ر في اةتبعره ةاد ع رتيع

را و جاةتدا ال قعآ اليرعير جالدبلج عير األردار

بع د ال ععلم كعفع جتشعهد

الصععاعة الدادقرعع جاليععرع,ر فعععي األردن ا ععجاً يععرر ع ً ج ضعععطرداً و ,رععث تععم ياشععع ةعععدد كبرععر ععن الداععععدق
جال اتذ عآ اليرع,ر ل جاكب الطلل ال تزارد ةلى قطعع اليرع ,جاليدر في اآلجا األيررة
جةلى العرمم عن هع ه ال جا ع ال شعذ
االيتث عراآ اليرع,ر ؛ يال أن هاعك  ,ر
ج ؤهلع تيععتطر

ةلعى اذتع ال اليعرع ,الدايلرع جالدجلرع فعي األردن جالتجيع فعي
ه

في ه ا الصدد جهي أن اليرع ,ت,تعع يلعى أرعدي ةع لع

جاكبع التطععجر ال,عععلي جال يععت بلي فععي ال طعععع اليععرع,ي؛ جهع ا ال رتععأتى يال ععن يع

دربع
جذععجد

ييتراترذر جاض ,لتا ر ال جارد البشرر في ال ذع اليرع,ي جالدادقيو ب,رث رتم فرهع تأهرع جتعدررل الشعبعل
الرامبرن في ال

في ه ا ال ذع و ب ع رؤدي يلى الاهجض بهع ا ال طععع ال هعم عن ال طعةععآ االقتصععدر الع ي

ن ال تجق أن ر جد االقتصعد األرداي جركجن له دجر ل,جظ في ال,رعة االقتصعدر في ال ر,ل ال بل
ُت,عج الدراي الكشف ةن جاق ال جارد البشرر في ال طععع اليعرع,ي األرداعي
ةلععى التا ر ع اليععرع,ر ال يععتدا

عن يع

التركرعز

بشع رهع االقتصعععدر جالبشععرر يال أن ابشععكعلر تت ثع بت ,رععق التععجازن بععرن

التجي ال تزارد فعي االيعتث عراآ اليعرع,ر فعي األردن ج عع رعاذم ةاهعع عن ت ,رعق تا رع اقتصععدر
رصع,بهع ا ج مرر تجازن جبطئ فعي ال عجارد البشعرر األردارع

عع رعؤدي يلعى ايعت

االقتصعدر جالتا ر البشرر األ ر الع ي ر رعق ت ,رعق التا رع ال يعتدا
البرا ج الت لر ر ال اعيب ال,ترعذعآ يجق ال

تيععرة

جاضعن بعرن التا رع

فعي ال طععع اليعرع,ي ف شعكل مرععل

اليرع,ي جمرععل التعدررل فعي ال اشع آ الدادقرع رعؤدي يلعى

,دجث فذجة راعتج ةاهعع تعداى يعتجخ اليد ع جضع ف ال عدرة التاعفيعر لل طععع اليعرع,ي فبععلت لرم اليعرع,ي
الكععف ر كععن تزجرععد ال ععع لرن فععي ال اشع آ جال ؤييعععآ الدادقرع بعل لج عععآ جاليبععراآ جال هعععراآ ال ز ع
ألدا أة علهم بد علر

ع رؤدي يلى زرعدة اباتعذر ج رف

قرل ج تيدرض ,جادث ال

ج ت رق ال رف ال تيصص

اجرععآ ال عع لرن ج ت لرع ال,عذع لفشعراف ةعن

