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 . بتصوير اللقاء قناة رؤياوقامت _ 
األب ، تفضل اإلباء اإلجالء تالوة الصالة  طلب منبالحضور و  قاقيش رحب المهندس نضال _1

وبعدها طلب من المهندس باسم فراج إلقاء كلمته  .الربانية  ةبتالوة الصالالدكتور همام الخزوز 
 كرئيس للجمعية األرثوذكسية 

وخالص تمنياته بسنة سعيدة للجميع  المجيدة باألعيادوهنئهم رحب المهندس باسم فراج بالحضور _ 2
وسهال بكم في  أهال وأضاف .ء الوطن وطلب من الحضور الوقوف دقيقه صمت على أرواح شهدا

دور جاللة الملك  أثمنلي بان  اواسمحو  الغايةمقر الجمعية التي احتضنت لقاءات سابقة لنفس 
على تثبيت الوجود المسيحية وحماية  وتركيزه األخيرةعبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم في مقابلته 

وبدورنا كمجلس مركزي أرثوذكسي  نكمسيحييلنا المقدسات اإلسالمية والمسيحية وهذا موقف مشرف 
وحساس جدًا وهو موضوع تثبيت الوجود  طرق مفترقنحن أالن على . بيان بهذا الشأن  أصدرنا

وهو هدف من أهداف الجمعية األرثوذكسية وواجب على الجميع  ةمسؤوليوهي  المنطقةالمسيحي في 
 .المسيحيين في المنطقة واألردن ومع األسف ما نشاهده اليوم هو تناقص إعداد 

وقدم  22/11/2122المهندس نضال قاقيش تطرق إلى االجتماع السابق المنعقد بتاريخ _ 3
للحضور شرحًا حول ما جرى خالل االجتماع وحول االتفاق مع األستاذ نزار ديات لعقد لقاء مع 

 .  اللجنة المشكلة من رؤساء الكنائس النجاز قانون األحوال الشخصية 
للجميع أنا كاهن لكنيسة الالتين وقاضي لمحكمة الكنسية شكر :  األب الدكتور همام الخزوز_ 4

لالتين وتم انتدابنا من قبل اللجنة للتحدث حول القانون األب بسام سوف يبدأ الحديث عن أهمية 
الشرعي مع المسودة من ناحية الهوتية وتاريخية واألستاذ نزار ديات سيتحدث عن القانون المدني و 

 . قانون الطوائف المسيحية وفى النهاية سأتحدث عن القانون وتطوراته 
قدم الشكر لجميع من عمل على إصدار مسودة القانون : االرشمندريت الدكتور بسام شحاتيت _ 5

وأضاف الكنيسة تسير وتتقدم بنعمه الروح القدس بجناحين العلمانيين واالكليروس وهذا القانون كان 
اإلرث . قاءات العلمانيين واالكليروس وكان للعلمانيين الدور الكبير في إجراء التعديالت نتاج ل

تماعي اسري ومالي من خالل التواصل المسيحي هو مطلب شعبي ورسمي له بعد الهوتي قانوني اج
ما الكتاب المقدس يدعو للمساواة و ن بتطبيق قانون اإلرث المسيحي ، مع أبناء الرعية جميعهم يطالبو 

يهم المواطن األردني المسيحي نقطتان المساواة في الميراث وان تحجب البنت الميراث عن األعمام 
واألخوال مفهوم إن الرجل هو المعيل قد تغير اليوم ونرى العديد من الحاالت إن المرأة هي المعيلة 
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لماضية لم يكن هناك مسودة القانون هو االنتقال من الكالم إلى االنجاز وعبر السنوات ا. للعائلة 
الشخصية للمسيحيين ولكن هناك مبادرات وبدأت هذه المبادرة من قبل السيدة لينا نقل  لألحوالقانون 

وتم مخاطبه جميع رؤساء الكنائس ليتم تعيين مندوبين عنهم وتم تشكيل لجنة من جميع الكنائس 
الصادرة في البالد العربية شملت كهنه وعلمانيين وقضاة ومحامين وتم استعراض كافة القوانين 

كما تم تشكيل لجنة مصغرة من األستاذ خلدون . الشقيقة وتم كتابة مسودة قانون وتمت مناقشتها 
 األستاذةمسودة القانون وبمشاركة  صياغةة لساليطة واألستاذ فكتور كركر واألستاذ ناظم نعمه لتكم

لرؤساء الكنائس للموافقة عليها  إرسالهاتم اليانا واألستاذ نزار ديات ، وبعد صياغتها بشكل نهائي 
منذ خمسة سنوات والمسودة موجودة عن وقد وقع عليها صاحب السيادة المطران جوزيف جبارة 

، وبعد ذلك تم تشكيل لجنة ثانيه ضمت األستاذ خلدون واألستاذ  رؤساء الكنائس منذ خمسة سنوات
باإلضافة لوجودي معهم وعقد اللجنة الجديدة عدة نزار واألستاذ لؤي حداد كان المنسق للجنة الجديد 

اجتماعات ووضع التعديالت المطلوبة على المسودة الثانية وتمت التعديالت ونحن ننتظر أالن إن 
يتم التوافق النهائي على هذه المسودة وبعد ذلك رفعها لمجلس النواب ورئاسة الوزراء ليتم التصديق 

هذا القانون  إصدارشخصيا بان يتم  وأطالبعلى هذا اللقاء عليها من قبل جاللة الملك أشكركم 
ذا تطبيقهومحاولة  الحاجة  بأمسكان هناك أي تعديالت في المستقبل تتم هذه التعديالت نحن  وا 
يتضمن الميراث  ةالشخصي أحوالقانون  أقرتهذا القانون وفى فلسطين الكنيسة اللوثريه  إلصدار

    .والتبني وتم المصادقة عليه من قبل الرئيس محمود عباس 
فتحت الباب على  2114التعديالت التي تمت على الدستور األردني عام  : األستاذ نزار ديات_ 6

المجال للطوائف المسيحية  أعطىالفقرة الثانية  119ضرورة تعديل القوانين الكنيسة وخصوصا المادة 
ن بإجراء تعديالت على قوانينها الداخلية ، باكورة التعديالت الدستورية كان قانون مجالس في األرد

 المتعلقة األمورالكير من  إضافةالطوائف الدينية المسيحية واستطاعت اللجنة التي ساهمت بالتعديل 
كون ، منها تشكيل محاكم االستئناف وان ي اتجاهالدولة  ةومسؤوليبالمفهوم المسيحي كمواطن 

وان تكون مقرات هذه المحاكم في عمان ، من هذا القانون كان العربية  اللغةالقاضي عربي ويتقن 
موحد للمحاكمات وكذلك نظام رسوم موحد لجميع الطوائف  أصولنظام  باتجاههناك انطالقه أخرى 

 2114عام  بدأت مبادرة الميراث ومن قبلها في لإلنصافوكما تطرق األب بسام بان تاريخ المبادرة 
الشخصية للمسيحية من  لألحوالقانون موحد  إليجادمن قبل لجنة التوجيه الوطني في محاولة 

وهذا  1186والعائق الوحيد لهذا القانون المادة % 99 ةها بنسبيضمنها قانون اإلرث وتم التوافق عل
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والمرجعية الدينية وسيتم التعارض شامل على جميع األردنيين ويطبق عليهم قانون الميراث الشرعي 
تجاوز هذه المادة مع ديوان التشريع للوصول إلى صورة مرضية للجميع ، والسير بالقانون  الحقا

يحتاج إلى وقت طويل ، بينما الدولة بكافة مؤسساتها جاهزة لقبول أي تعديل يتم  يةالدستور  بمراحله
تي ترث بمعنى الزوج والزوجة واألوالد بغض ، مالمح القانون مساواة كاملة األسرة هي الالتوافق عليه

ورأس العائلة يسعى الستقرار عائلته وهذه  ايرثو النظر عن األوالد ذكر أو أنثى وحتى األب وأالم لن 
الحالة ليست منقولة عن أي قانون، واإلرث يقف عند الدرجة الرابعة وبعد ذلك يؤول كل شيء 

مساواة وحتى نضمن الرأي األخر أو المخالف تم فتح باب للكنيسة وتم التركيز على األسرة ومفهوم ال
بحيث يستطيع الشخص . االيصاء للورثة بعكس الشريعة اإلسالمية التي تقول ال وصيه لوارث 

خالل حياته إن يوصي ألحد أبناء أو ورثته بالطبع هناك شروط على الوصية ، المؤشرات ايجابية 
ة أصحاب الحقوق المكتسبة ، وفى الحالتين اإلسالمية باتجاه القانون ولكنه ال يخلو من معارض

شؤونه ، وفى العهد العثماني كان هناك ما يسمى الخط الهمايوني  إدارةوالمسيحية يعطي الحق في 
ليحكم بين إفراد طائفته في كافة مسائل الحياة ، المشروع وهو منع السلطان السلطة لرئيس الطائفة 

ى الدعم وهو حصيلته جهد وخبرات قضاه وكهنه ومحامين وناشطين يخص أبناء الطوائف كافة ونتمن
  . والتوفيق من اهلل 

أنا كقاضي في المحكمة الكنيسة تتم مراجعتنا من أشخاص يطلبون : األب الدكتور همام الخزوز _ 7
وبحكم الدستور والقوانين  أمورحصر ارث ونحن كقضاة نعاني من هذه الصعوبات في إقرار هكذا 

بكل محبه وبقدر المستطاع من  نمارسههذه الدور الذي  لممارسةالمجلس للمحاكم الكنيسة أعطوا 
العدل ، ورثنا القوانين من العهد العثماني وكان هناك تقسمين الشرعي وتقسيم انتقالي وفى بعض 

ير القانون تغي 1976عام . الحاالت كان هناك مساواة بين الرجل والمرأة وكان هناك تنوع بالقانون 
كل شيء تقسيم  أصبح 1991الميرية وفى عام  األراضيكل شيء تقسيم شرعي باستثناء  وأصبح

شرعي والتقسيم الشرعي بعكس التقسيم االنتقالي انضمت إلى اللجنة منذ سنتين بشكر اللجنة على 
أخيره والتعاون وأؤكد على إن كل الكنائس والطوائف داعمة لهذه القانون وال احد يرغب بت لاالستقبا

ولكن هناك بعض األمور التي تحتاج إلى دراسة أعمق وجزء كثيرة متفق عليها، وبعد إن يتم االتفاق 
عطاء البركة وسيصار بالسير باإلجراءات  عليها بشكل نهائي سيقوم رؤساء الكنائس الرسمية بإقراره وا 

 .القانونية والدستورية 
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ائنا اإلطار الزمني إلقراره وأين يستطيع احد أعطلدى سؤالين للتوضيح هل : المهندس باسم فراج _ 8
 . يمكننا الحصول على مسودة هذا القانون لالطالع عليها 

شكرا العضاء اللجنة على هذا التوضيح ونبدأ بفتح النقاش وأتوجه بسؤال  المهندس نضال قاقيش_ 9
أجاب األستاذ نزار هل مفهوم المساواة شمل الزوجة ؟ . لألستاذ نزار ديات عن مفهوم المساواة 

  .اإلرث يقسم على عدد األشخاص بغض النظر ذكر أو أنثى 
تعقيبًا على حديث األب بسام قبل هذه اللجنة كانت هناك لجنة شكلت عام :  األستاذ لؤي حداد_ 11

حواتمة ، يعقوب الفار، ونزار ديات وعقدت اللجنة العديد من  أديب األساتذة أعضاؤهاوكان  2113
 قوانيننات في مقر الجمعية األرثوذكسية لغايات تعديل الدستور حتى نستطيع إن نطبق االجتماعا
بالميراث ، وفى مجلس النواب لم ينجح تعديل الدستور وخاصًا بموضوع اإلرث وتوقف  الخاصة

تم تشكيل لجنة من قبل غبطة البطريرك ثيوفيلوس لتعديل القانون البيزنطي وأعضاء . المشروع 
وتم حواتمه ،يعقوب الفار ، ونزار ديات ، والقاضية كريستين فضول ولؤي حداد  أديب اتذةاألساللجنة 

العمل على تحديث القانون البيزنطي ومن ضمنه قانون الميراث وبحسب القانون البيزنطي اإلرث 
يوزع بالتساوي ، ومن هنا انطلقت فكرة إن يكون القانون لجميع الطوائف وبدأ العمل بعد ذلك حتى 

 . رجنا بمسودة القانون الحالي خ
لدي سؤال جوهري وأساسي المجلس الكنسي أو ما يسمى بمجلس رؤساء :  السيد زياد أبوجابر_ 11

الكنائس هو مجلس غير شرعي باألساس وال يوجد له صفة رسمية ، وهو عبارة عن تجمع رؤساء 
الكنائس وأصبحت لديهم السلطة ، وأنا كمسيحي كيف لي إن أثق بمجلس يفتي بمواضيع المسيحية 

  . كاإلرث وغيره 
كنيسة معترف بها في األردن رسميًا وكل رئيس  11لدينا في األردن : همام الخزوز األب الدكتور _ 

 .والمجلس الموجود هو مجلس تنسيقي به ويمثل طائفته  معترفطائفة 
ولكنه ال يوجد له الصفة القانونية أو الرسمية ؟ كيف لمجلس ال يحمل الصفة : السيد زياد أبوجابر _ 

 .ى الدولة ومجلس النواب الشرعية بفرض قانون مسيحي عل
كما ذكرت لك كل رئيس طائفة ممثل لطائفته وهو مسؤول عن اتخاذ : األب الدكتور همام الخزوز _

، ومجلس رؤساء الكنائس هي تسمية تجمع كل الكنائس الرسمية المعترف بها من قبل الدولة القرارات 
   .اء الكنائس هو مجلس تنسيقي وكان متواجد في السابق وله نظام داخلي وتم تغيره ومجلس رؤس
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عند تشكيل مجلس رؤساء الكنائس بناءًا على طلب الدولة لحاجتهم لحلقة : األب بسام شحاتيت _ 
وصل بين الدولة والكنائس وال يوجد قانون صادر عن مجلس النواب لعمل المجلس وكل رئيس طائفة 

 .فهم طوائيمثل طائفته وعندما يجتمع رؤساء الكنائس فهم يمثلون 
مرجعيه اللجنة ليس رؤساء مجلس الكنائس ، كل طائفة نسبت مندوب عنها : األستاذ نزار ديات _ 

وهو مفوض من  نكممثل لهذه الطائفة للمشاركة في لجنة إعداد قانون األحوال الشخصية للمسيحيي
 . قبل رئيس الطائفة 

سؤالي للجنة هل هناك وقت محدد لالنتهاء من مسودة القانون وبحسب :  السيد شوكت تادرس_ 12
  أم ال؟ هما نسمعه من الجميع لقد أطلتم ؟ وفى حال تزوج احد األبناء من دين أخر هل يرث من والد

 .اختالف الدين مانع من موانع اإلرث : األستاذ نزار ديات _ 
ل تحت مظلة الكنائس ونتمنى منكم كلجنة حسب ما سمعنا اللجنة تعم:  فارس فاخوريالسيد _ 13

ما هو السند الدستوري التي  .إن يتم توزيع مسودة القانون حتى نستطيع إن نفهم عما تتحدثون 
 المسيحية ؟  القوانيناعتمدت عليه اللجنة في إجراء تعديل على 

تستمر نظرًا كل الشكر للقائمين على أقامه هذه الجلسات ونتمنى إن  : األستاذ رمزي نزهه_ 14
ألهميتها ، تعقيبا على حديث األستاذ نزار عندما تحدث عن مصطلح الحقوق المكتسبة وفعليا هي 
ليست حقوق مكتسبة ونحن عمل على تطوير التشريعات لتحقيق العدالة والمساواة ونحن نعيش في 

الدرجة الرابعة سؤالي ما المقصود بالتوقف عند . حياة ديمقراطية ونحن من اجل تحديث التشريعات 
 .عند التوريث وما هي اآللية التشريعية ؟ 

أنا أب لثالث بنات ولدي اهتمام بموضوع اإلرث وليس من العدالة إن :  رم كرادشةاالسيد ك_ 15
تذهب زوجتي أو أحدى بناتي الستعطاف احد للتنازل عن اإلرث ، وحسب ما نسمعه إن هناك 

هم ضد قانون توريث االبنة ،  وما هو سبب تأخير معارضه من قبل بعض العشائر المسيحية و 
 .  إصدار القانون من هم العشائر التي تعارض إصدار هذا القانون ؟  

ما نتحدث به اليوم هو حديث مكرر وطالت المدة ونحن نتحدث به :  السيد عاطف قعوار_ 16
والموضوع التي ذكرها القانون واضحة وموقفنا منها واضح وان كان هناك بعض المعارضة وبرأي لقد 
اطلنا في الحديث عن هذا القانون ومرجعيتنا هي سبب التأخير ومجلس الكنائس ليس له صفة 

من هو صاحب القرار ، و . تنسيقي وليس صاحب القرار  شرعيه تمثيلية رسمية ، وهو مجلس
ومسألة توحيد األعياد لم يقرها مجلس الكنائس بل أبناء  . صاحب القرار هم أبناء الطوائف المسيحية
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، باألصل إن يفرض أبناء الطوائف على الكنائس ما نريده وعلى الكنيسة إن  الطوائف المسيحية
علينا االستعجال في إقرار  .ن يجب إن يخرج من أبناء الطائفة تمتثل ألبنائها ، وتشريع أي قانو 

يجب اتخاذ قرارات ملزمة لمجلس الكنائس من خالل . القانون وان ال نعتمد على مجلس الكنائس 
 عقد هكذا جلسات ، والشعب مصدر السلطات 

ة تنص على إن الطائفة األرثوذكسية يحكمها قانون وطني والمادة الرابع:  السيد زياد العمش_ 17
 .  البطريرك هو من يمثل أبناء الرعية األرثوذكسية ، ونحن كرعيه ال نمثل بل البطريرك من يمثلها

نحن كمسيحيين نتبع القوانين الكنيسة كالزواج وغيره لماذا ال نطبق :  السيدة عبير بيروتي_ 18
 .  قوانين اإلرث ؟ كم عدد النواب الذي يحتاجه القانون إلقراره ؟ 

عام  17بالنسبة لمجلس النواب تم عرض قانون رفع سن الزواج لعمر :  األستاذة عبير عماري_ 19
واقترح فكرة إن  نوتم رفضه وهنا كان المعاناة فما بالكم بقانون المساواة بين الرجل واألنثى كمسيحيي

 .تكون المسودة كنظام وليس قانون نظرًا للعوائق 
التي تنص على إن اإلرث  1186نع تقديمه كنظام هي المادة الذي يم: األب بسام شحاتيت _ 21

واإلطار الزمني .ونتأمل إن يسير القانون بالطرق الدستورية دون عوائق .يخضع للشريعة اإلسالمية 
شخصيا مع نشر القانوني لزيادة التوعية ، وبسب  وأناإلقرار القانون ليس محددًا بوقت معين، 

  .والجميع يطالب بإقرار القانون  ض للقانونمعلوماتي ال يوجد عشائر معار 
الدستور األردني قسم المحاكم إلى ثالث أنواع محاكم نظامية :  األب الدكتور همام الخزوز_ 21

 .ودينية وخاصة والمحاكم الدينية هي مسؤلة عن كل ما يخص األحوال الشخصية للمسيحي والمسلم 
نحن . 1186القوانين المسيحية الداخلية مطبقه بالكامل ولكن قانون اإلرث ليس مفعل بحسب المادة 
 . نعمل على تحسين النظام وتطبيقه ونعمل على إقرار قانون مسيحي يطبق على الجميع 

هذا اللقاء لدعم عمل اللجنة وما هو المطلوب منا كأبناء رعيه لدعم :  المهندس نضال قاقيش _ 22
قرار مسودة القانون    .وا 

موضوع التبني هل هو مطروح من ضمن مسودة القانون ؟ الجميع يطالب  : النائب عمر النبر_ 23
سودة يجب العمل على توعيه أبناء الرعية بم .باتخاذ قرار إلقرار القانون من قبل رؤساء الكنائس 

 القانون من خالل الكنائس والمدارس ، والذهاب إلى مجلس النواب دون توعيه سيكون مصير إقرار
 القانون الفشل
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جهود اللجنة مقدره وعامل الوقت مهم جدًا يجب إن نعمل على أصالح بيتنا :  ثابت الورالسيد _ 24
ودة القانون وبشكل مستعجل الداخلي والمشروع المقترح هو جزء من المنظومة كامل ويجب إقرار مس

لتفادي ما تعانيه محاكمنا الكنسية واقتراح إن نبدأ بتطبيق األنظمة الخاصة بالمسيحيين من ثم نعمل 
 .على إقرار قانون موحد للمسيحيين

سؤالي لألستاذ لؤي حداد ذكرت انه تم التعديل على القانون البيزنطي وهو  : السيد زياد العمش_ 25
 .ئلة البيزنطية وانتم كمحامين أطلقتم عليه قانون عفننفسه قانون العا

ومجلس الكنائس سواء كان شرعي أو حديث اليوم عبارة عن تنظير  : النائب مجدي اليعقوب_ 26
غير الدولة تعترف بوجوده وهو مرجعيه المسيحيين هذا واقع ، كل الشكر للجنة على جهودهم في 

ية وفى النهاية العودة إلى مجلس النواب الذي لن يوافق إقرار مسودة القانون ونريد إجراءات عمل
أطالقًا على كل التعديالت التي ذكرت لدينا انقسام داخلي حتى بين أعضاء مجلس النواب 

، نحن نتبع الشريعة المسيحيين مع كامل االحترام العشائر المسيحية غير متفقة على بنود القانون
، طرح تطبيق نظام أفضل من إقرار مسودة قانون األحوال  اإلسالمية ما لم ينص اإلنجيل عكس ذلك

 . الشخصية 
ونحن ننتظر إقرار القانون وهي مشكلة وطنية أردنية بحته  2116منذ عام : ة زيلدا زيدان السيد_ 27

نعاني من موضوع اإلرث نحن بحاجة إلى قانون يطبق لحل مثل هذه  وأنا كأم لثالث بنات
 .اإلشكاالت وأؤكد على ضرورة وضع أطار زمني إلقرار القانون 

من األهمية إن يكون لدينا مجتمع مسيحي موازي للكنائس والمبادرة التي بدأ :  السيدة رجا نفاع_ 28
كون لنا منبر وان نكون اقرب لحل مشاكلنا بها المهندس نضال قاقيش رائعة ونحن كرعيه يجب إن ي

 . اإلطار الزمني مهم وهناك ضرر كبير يقع على األبناء المسيحيين 
سؤالي لماذا ربط تغيير قانون : عمان / رئيسة جمعيه الشابات المسيحية /  السيدة هانيا قاقيش_ 29

ن والقانون البيزنطي قانون ظالم البيزنطي بقانون الميراث ، الطائفة األرثوذكسية هي األكبر في األرد
الالتين  .ولماذا تم الربط بين القانون البيزنطي وتطبيق الميراث وتم تعديل القانون البيزنطي ولم يقر 

باقين على القانون  األرثوذكسبينما  اتيكانڤوالكاثوليك يطبقوا القانون الكاثوليكي المعتمد من  ال
  .الممكنة وبالسرعةذ البداية تحديثه البيزنطي القديم والذي كان المطلب من
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تم مباشرة العمل كلجنة لتعديل القانون البيزنطي ومن ضمن القانون بند : األستاذ لؤي حداد _ 
وهذا من صالحيات المجمع الن هذا شأن داخلي بالبطريركية األرثوذكسية الميراث ولم يصدر 

  .المقدس 
لن أكون متشائم ومن وجه  : رئيس هيئة االستئناف للروم األرثوذكس/  القاضي فارس هلسة_ 31

نظري عند إصدار القانون سيكون هناك تعب من خالل إصدار القانون وقبل شهور كان هناك ندوة 
حول حرمان المرأة من حقوقها وكنت احد المشاركين وتم توجيه سؤال من قبل أخت مسلمة لشيخ 

م بورثة والدها وقالت له هل هذا عدل ، قضية التبني بالديانة المسيحية حول قضية مشاركة أبناء الع
مسلم وهذا ظلم للمسيحيين  نمسموح بالديانة اإلسالمية هناك احتضان ويجب إن يكون المحتض

 .ويجب إن يكون الجميع بد واحدة دون تقسيمات دينيه 
ملت مجهود كبير ويشكروا من خالل حضور خمس اجتماع اللجنة ع :المهندس مهند حدادين _ 31

عليه والجميع يرهنوا على مجلس النواب ولنفترض بان تم فض مجلس النواب ولنفترض بعودة نواب 
ومنذ االجتماع األول وأنا أطالب بتشكيل مجلس مدني منتخب . متزمتين فلن يكون إقرار للقانون 

لس اخذ الشرعية الحكومية يمثل الطوائف المسيحية مع االحترام لمجلس الكنائس وعلى هذا المج
 .بكل األمور العالقة  نويكون ممثال للمسيحيي

أود اإلجابة على ما طرح خالل المداخالت وكنت أتمنى إن تحدث : األستاذ خلدون الساليطة _ 32
وكان هدف اللجنة إن ( وتم االعتراض لعدم وجود المسودة بين الحضور ) بصلب المسودة وبنودها 

بعادلة ومساواة وكنا ندر كل حالة على حدا ونفترض جميع الظروف حتى نمكن تخرج هذه المسودة 
 . مسودة قانون عادلة  من تحقيق العدالة ، ونحن كلجنة تعبنا كثيرًا إلقرار

اجتماع اليوم كما تفضل المهندس نضال قاقيش ما هو المطلوب منا : األستاذ رمزي نزهه _ 33
تفيد عمل اللجنة نحن داعمين ومكملين لدور اللجنة ولسنا لدعم اللجنة وما هي المقترحات التي 

 .مختلفين معهم لما توصلوا أليه ونطالبهم بشرح التحديات التي تواجههم حتى نتمكن من المساعدة 
تم الحديث عن اإلطار الزمني وهذا موضوع مهم جدًا ولكم الحق : األستاذة اليانا اليان _ 34

ن التحديات نحن اليوم بحاجة التفاق مسيحي مسيحي وهذا ما نحتاجه لتم عوتساءبالمطالبة باإلسراع 
األولى لمشروع القانون ولكم الحق بالمطالبة باالطالع  ةونحن كلجنة أنجزنا المهمة بتقديم الدارس

ونحن  ،على المسودة األولى ولكننا كلجنة لدينا مرجعيات يجب اخذ مباركة رؤساء الكنائس لتعميمها 
 .المجتمع المحلي  بحاجة لدعم من
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من الدستور تنص إن دين الدولة هو اإلسالم وهذا مخالف  2المادة : السيد عاطف قعوار _ 35
تنص األردنيين أمام القانون  6فالدولة ال دين لها من المفترض إن تكون رئيس الدولة مسلم والمادة 

ثى الخ الجنس لم يذكر بمعنى غير متساوين بالجنس وحقوق الذكر تختلف عن حقوق األن.. سواء 
 .وهي عقبات دستورية التي ستواجه أي مساواة باإلرث 

وتوفي الذي فتح الحساب هل . في حال تم فتح حساب بنكي باسم طفل :  السيدة هيفاء قموة _ 36
 يرث باقي اإلفراد أم الطفل فقط ؟ 

ذا من خالل خبرتنا بالمحكمة الكنسية طريقه فتح الحسابات بالبنوك تختلف : األب همام الخزوز _  وا 
 .تم فتح حساب لمنفعة شخص فهو تركه أما باسم الطفل نفسه وتحت إشراف وصي يبقى للطفل 

نحن كلجنة كنا نتأمل إن نسمع أفكار جديدة ونحن نشجع عقد مثل هذه اللقاءات والجميع يطالب 
 .بإطار زمني نتمنى إن يقر بأسرع وقت 

األخوة واألخوات وصلنا إلى نهاية اللقاء ونشكر لكم حضوركم وخالصة : المهندس باسم فراج _ 37
األمر هناك توافق واضح على كل النقاط الجوهرية وهناك وضوح كامل وباعتقادي يجب إن نضع 
قرار مسودة القانون وان نضع تاريخ محدد على سبيل المثال بشهر  إطار زمني واضح للعمل وا 

 إلقرار القانون والجميع متفق عليه  2123حزيران 
نوعد الجميع بانه خالل شهر من أالن سيكون القانون أمام رؤساء : مداخلة األستاذ نزار ديات _ 

 .مجلس الكنائس 
ونتأمل نشكر األستاذ نزار ونطالب بالحصول على نسخة من مسودة القانون : المهندس باسم فراج _ 

وتم االتفاق على إن تكون المسودة موزعه خالل شهر  .المسودة  بوضع تاريخ محدد الطالعنا على
، الضغط الشعبي مهم لدعم عمل اللجنة ويجب إن نعمل كجسم واحد واستخدم األستاذ  2123شباط 

نزار مصطلح الصدمة االيجابية يحب الحدث عنها، وكان من المفترض إن يكون هناك شرح مفصل 
 .االطالع على المسودة حتى نعرف ما هي التفاصيل عن مشروع القانون ومن هنا نطالب ب

 
 ،شرحا عن القانون ولم يتم اطالع المجتمعين على نصوص  اللجنة أعضاءقدم  ،مالحظة

 القانون


