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عليها  يقوم  التي  الرئي�سية  الأركان  من  هي  القانون(  )�سيادة 
املواطنة  مقومات  لأبنائه  يكفل  لأن  ي�سعى  مدين  جمتمع  اأي 
املفهوم  هذا  عن  احلديث  ولكن  الكرمي،  والعي�ش  ال�ساحلة 
الأ�سا�سي ل يكتمل دون التطرق اإىل �سقه الآخر: )عدالة القانون(، 
وقت  اأ�رسع  يف  اأ�سحابها  اإىل  احلقوق  رد  فقط  تعني  ل  والتي 
�رسورة  اأي�سا  واإمنا  الناجزة(،  )العدالة  بـ  يعرف  ما  اأو  ممكن، 
موازنة القوانني والأنظمة النافذة بني م�سالح جميع الأطراف، 
ومواكبتها للتطورات التي ي�سهدها املجتمع والعالقات اجلديدة 

النا�سئة بني �رسائحه واأفراده.

وفق هذا املنظور، جاءت التوجيهات امللكية ال�سامية للحكومة بالتعاون مع ال�سلطتني الق�سائية 
�سواء ما يتعلق منها مبعي�سة املواطن  القوانني احليوية،  والت�رسيعية ملراجعة وحتديث عدد من 
الدوائر  و�سائر  املحاكم  واأعمال  التقا�سي  باإجراءات  يتعلق  ما  اأو  اليومية،  حياته  وتفا�سيل 
الق�سائية، وذلك ملواكبة التطور الكبري الذي ت�سهده اململكة يف خمتلف مناحي احلياة، ومبا يعزز 

تناف�سية القت�ساد الوطني، وي�سهم يف حتقيق التنمية والأمن مبفهومهما ال�سامل.

وياأتي يف مقدمة هذه اجلهود قانون املالكني وامل�ستاأجرين رقم )11( ل�سنة 1994 وتعديالته 
مبوجب القانون رقم )30( ل�سنة 2000، حيث تعكف وزارة العدل على اإجراء مراجعة �ساملة لهذا 
بحلول  القدمية  الإيجار  عقود  جميع  انتهاء  على  تن�ش  التي  )5/اأ(  مادته  وبالأخ�ش  القانون، 
2010/12/31، وذلك من خالل ا�ستمزاج اآراء املواطنني م�ستاأجرين ومالكني واجلهات الر�سمية 
امل�سكن  على  باحل�سول  امل�ستاأجر  توازن بني حق  عملية  ب�سيغة  للخروج  والأهلية  والأكادميية 

املنا�سب وحق املالك بال�ستفادة من عقاره.

كما تعكف الوزارة على مراجعة القوانني املتعلقة باإجراءات التقا�سي، مثل قانون ت�سكيل املحاكم 
النظامية، وقانون حماكم ال�سلح، وقانون اأ�سول املحاكمات املدنية، و قانون اأ�سول املحاكمات 
اأمد  وتقليل  الق�سايا،  ف�سل  عملية  لت�رسيع  وذلك  التنفيذ،  وقانون  البّينات،  وقانون  اجلزائية، 

التقا�سي، واخت�سار الوقت واجلهد والنفقات على جميع الأطراف.

هذا بالإ�سافة اإىل جهود الوزارة يف جمال )النزاهة الوطنية( ومكافحة الف�ساد وغ�سل الأموال من 
خالل احت�سان الوزارة لدائرة اإ�سهار الذمة املالية، وتنظيمها عدد من املوؤمترات والندوات وور�ش 
العمل بهذا اخل�سو�ش كان اآخرها املوؤمتر الإقليمي لدعم تطبيق اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 

الف�ساد يف الدول العربية.

والأطفال  الأ�رسة  و�سوؤون  الإن�سان  وحقوق  العامة  احلريات  جمال  يف  الوزارة  جهود  وكذلك 
اجلديد،  التنظيمي  هيكلها  �سمن  ال�ساأن  بهذا  متخ�س�سة  مديرية  ا�ستحداث  خالل  من  والأحداث 
وال�ستمرار يف تنفيذ اإ�سرتاتيجية الت�سال التي تتبناها الوزارة والهادفة اإىل ن�رس وتعميم الثقافة 
القائمة  التطوير املوؤ�س�سي  القانونية والق�سائية، وا�ستكمال حو�سبة املحاكم، وتطبيق �سيا�سات 

على ا�ستقطاب الكفاءات القانونية والإدارية املميزة للعمل يف ال�سلك الق�سائي الأردين.

اأمين عودة 
وزير العدل

ا�ستف�سارات كثرية وردتنا من الزمالء الأعزاء 
ت�ساأل عن �رس تاأخر �سدور العدد الثالث من 
يدلل  الإخبارية، وهو ما  العدل  ن�رسة وزارة 
لكل  اجلميع  ومتابعة  وحر�ش  اهتمام  على 
العزيزة  العمل، واملكانة  ما يتعلق مب�سلحة 

التي حتظى بها الن�رسة يف قلوبهم.

بجميع  العدل  وزارة  اأن  الأمر  وحقيقة 
موؤخرا  �سهدت  قد  واأق�سامها  مديرياتها 
زخما كبريا يف �سوء م�رسوع تعزيز القدرات 
املوؤ�س�سية الذي تنفذه الوزارة، والهادف اإىل 
الكادر  وتعزيز  املميزة  اخلربات  ا�ستقطاب 
الوظيفي بالكفاءات من خمتلف التخ�س�سات 
مبا يواكب ويلبي م�ساريع التطوير والتحديث 
اإ�سرتاتيجية  �سمن  الوزارة  تنفذها  التي 
جميع  مع  بالتعاون  الق�سائي  التطوير 

اجلهات ذات العالقة.

التو�سع الكمي والنوعي، فقد  ويف غمرة هذا 
كان ملديرية الت�سال �رسف ا�ستقبال خم�سة 
زمالء جدد من تخ�س�سات العالقات العامة 
ت�ستدعيه مثل هذا  وما  والإعالم،  والت�سال 
الإجراءات والرتتيبات  ا�ستكمال  اخلطوة من 
مبا  الداخلي  العمل  تق�سيم  واإعادة  الإدارية، 

ي�سمن �رسعة الأداء تكامل الأدوار.

الت�سال،  مديرية  عقد  اكتمل  وقد  والآن 
ي�رسنا اأن ن�سع بني اأيديكم العدد الثالث من 
ا�ستمرارا  ياأتي  والذي  الإخبارية،  ن�رستكم 
الن�رسة منذ  الذي �سهدته  الت�ساعدي  للم�سار 
 24 �سفحة،   16 �سفحات،   8( انطالقتها 
�سفحة(، وهو الجناز الذي ما كان ليتحقق 
ومبادرتهم  وجتاوبهم،  الزمالء  تعاون  لول 
وم�ساهماتهم  مب�ساركاتهم  الن�رسة  باإثراء 
التوا�سل  من  باملزيد  وطموحنا  املنوعة، 
املكانة  لتتبواأ  بن�رستنا  لالرتقاء  والتفاعل 
التي ت�ستحقها حمليا وعربيا مبا يليق بن�رسة 
الق�سائي  العدل واجلهاز  ا�سم موظفي  حتمل 

الأردين.

اأ�رسة التحرير

سيادة القانون..
عدالة القانون.. منكم وإليكم



تهنئة

يتقدم وزير العدل وأمين عام الوزارة وجميع الموظفين العاملين في وزارة العدل والمعهد القضائي األردني 
وسائر المحاكم النظامية في المملكة بخالص مشاعر التهنئة والتبريك إلى الوطن وأبناء الوطن وقائد الوطن

حضرة صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاني بن احلسني املعظم

رؤية  بترجمة  التزامهم  على  للتأكيد  العزيزة  الفرصة  هذه  مغتنمين  الميمون،  االستقالل  عيد  بمناسبة 
والنزاهة  العدل  مبادئ  لترسيخ  الرامية  الوطنية  الجهود  في  المساهمة  إلى  الهادفة  العدل  وزارة  ورسالة 
والحفاظ  الشامل،  بمفهومها  واألمن  التنمية  وتحقيق  الوطني،  اإلقتصاد  تنافسية  وتعزيز  الفرص،  وتكافؤ 
المرعية. واألنظمة  القوانين  وكفلتها  الدستور  عليها  نص  التي  ومكتسباته  المواطن  حقوق  على 

الروؤية
موؤ�س�سة مبادرة وفاعلة يف تعزيز اإ�ستقاللية الق�ساء و�سيادة القانون لتحقيق العدالة الناجزة وحماية احلقوق 

واحلريات.

الر�سالة
ال�سفافية وتكافوؤ  امل�ساهمة يف تهيئة بيئة ق�سائية وقانونية كفوؤة وعادلة حلماية احلقوق وتعزيز مبادئ 
الفر�ش وتطوير اجلهاز الق�سائي، ور�سم ال�سيا�سات والأطر الت�رسيعية الع�رسية، ومتتني الروابط مع ال�رسكاء 

املحليني والدوليني يف عملية التقا�سي وامل�ساندة القانونية.

الأهداف الوطنية
تر�سيخ دولة القانون واملوؤ�س�سات وحتقيق العدالة وامل�ساواة وتعزيز مبادئ تكافوؤ الفر�ش وال�سفافية وحماية 

احلقوق واحلريات.

الأهداف املوؤ�س�سية
الرتقاء مب�ستوى اأداء وخدمات اجلهاز الق�سائي والقانوين والإداري للقيام مبهامه بكفاءة عالية.  .1

تعزيز التعاون الق�سائي والقانوين وبناء العالقات والتن�سيق مع اجلهات املحلية والدولية يف خمتلف   .2
املجالت ذات العالقة.

والأطر  ال�سيا�سات  و�سع  يف  وامل�ساهمة  القت�سادية  التناف�سية  وتعزيز  ال�ستثمارية  البيئة  حت�سني   .3
الت�رسيعية املواكبة للتطورات وامل�ستجدات املحلية والدولية.

اإر�ساء الروؤية الع�رسية ملفهوم الت�رسيعات ومواثيق حماية واحرتام حقوق الإن�سان والأ�رسة.  .4
ن�رس الثقافة القانونية بني خمتلف �رسائح املجتمع وتوعيتهم بحقوقهم.  .5
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مندوبا عن دولة رئي�ش الوزراء املهند�ش نادر الذهبي رعى وزير العدل الأ�ستاذ 
املتحدة  الأمم  اتفاقية  تطبيق  لدعم  الإقليمي  املوؤمتر  اأعمال  انطالق  عودة  اأمين 
 -21( الفرتة  العدل يف  وزارة  والذي نظمته  العربية،  الدول  الف�ساد يف  ملكافحة 
2008/1/24( بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي )UNDP( وهيئة 

مكافحة الف�ساد. 

اإىل  اإ�سافة  عربية،  دولة   )17( ميثلون  مندوبا   )240( نحو  املوؤمتر  يف  و�سارك 
املجتمع  وموؤ�س�سات  والإقليمية  الدولية  واملنظمات  الإعالم  و�سائل  عن  ممثلني 

املدين املعنية باملو�سوع.

على  العربية  الدول  قدرات  تعزيز  اإىل  امليت  البحر  يف  عقد  الذي  املوؤمتر  وهدف 
مكافحة الف�ساد من خالل اإ�سالح الت�رسيعات والقوانني، وبناء القدرات املوؤ�س�سية، 
زيادة  على  والعمل  والدويل،  العربي  التعاون  وتعزيز  الب�رسية،  الكوادر  وتدريب 

الوعي بني خمتلف �رسائح املجتمع. 

واأو�سى امل�ساركون يف اختتام املوؤمتر باإن�ساء �سبكة عربية لدعم تطبيق اتفاقية 
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد، وت�سكيل فريق من اخلرباء احلكوميني العرب ميثلون 
هيئة  داعني  ال�سبكة،  لهذه  داخلي  ونظام  خا�ش  ت�رسيع  ب�سياغة  للبدء  دولهم 
اأن تكون امل�ساركة  الفريق، على  اأعمال هذا  الف�ساد الأردنية ل�ست�سافة  مكافحة 

يف ال�سبكة طوعية ول يرتتب عليها اأي التزامات مالية على الدول الأع�ساء.

كما اأو�سى امل�ساركون ب�رسورة اإن�ساء �سبكة عربية موازية لل�سبكة احلكومية ت�سم 
برملانيني ونا�سطني ومندوبني عن القطاع الأكادميي واخلا�ش واملجتمع املدين، 
العربية  التنمية  جهود  يعزز  مبا  الأدوار  وتكامل  واحلوار  للتعاون  تعميقا  وذلك 

مبفهومها ال�سامل. 

ملكافحة  املتحدة  الأمم  )اتفاقية  جاءت 
العامة  اجلمعية  تبنتها  والتي  الف�ساد(، 
بتاريخ 2003/10/31 مبوجب قرارها رقم 
)54/4(، ودخلت حيز التنفيذ يف 10/14/ 
التوافق الدويل على  2005، لتعرب عن ذروة 
ظاهرة  مواجهة  اأجل  من  التكاتف  �رسورة 
اإطارا  ولت�سكل  للحدود،  العابرة  الف�ساد 
دولية  مقاربة  تطوير  خالله  ميكن  جامعا 
وبناء  الف�ساد،  ملواجهة  و�ساملة  موحدة 
وحماربة  ملنعه  املنا�سبة  ال�سرتاتيجيات 

خمتلف جتلياته.

وين�سوي حتت مظلة التفاقية حاليا )140( 
دولة من بينها )16( دولة عربية، )103( من 
هذه الدول �سادقت على التفاقية واأ�سبحت 
ملزمة بتنفيذها من بينها )11( دولة عربية 
املتحدة،  العربية  الإمارات  الأردن،  هي: 
اجلزائر، جيبوتي، قطر، الكويت، ليبيا، م�رس، 

املغرب، موريتانيا، اليمن.

ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  وتت�سمن 
ف�سول   )8( على  موزعة  مادة   )71( الف�ساد 
يفرت�ش  التي  الأدنى  احلد  واجبات  تتناول 
بكل دولة اأن تقوم بها لت�سمن فعالية وجدية 
جهود مكافحة خمتلف جوانب الف�ساد داخل 
الإجراءات  وخارج حدودها، وذلك من حيث 
الوطنية،  الف�ساد  الوقائية، وهيئات مكافحة 
و�سلك  العام  القطاع  يف  ال�سلوك  ومدونات 
والتجرمي  العامة،  النيابة  واأجهزة  الق�ساء 
الدول  القانون، والتعاون الدويل بني  واإنفاذ 

الأع�ساء.

كما تويل التفاقية اهتماما كبريا مبو�سوع 
املتح�سلة  الأموال  اأي  املوجودات،  ا�سرتداد 
عن الف�ساد، وذلك عرب و�سعها اإطارا متكامال 
على  نوعه  من  الأول  هو  اخل�سو�ش  بهذا 

امل�ستوى الدويل.         

األردن ينظم مؤتمرا إقليميا
لمكافحة الفساد في الدول العربية

اتفاقية
األمم المتحدة

لمكافحة الفساد

أخبار
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خطاب العرش السامي وكتاب التكليف وبيان الثقة
تؤكد على استقاللية القضاء

أخبار

بن  الثاين  اهلل  امللك عبد  األقاه جاللة  الذي  ال�سامي  العر�ش  اأكد خطاب 
احل�سني املعظم يف افتتاح الدورة العادية الأوىل ملجل�ش النواب اخلام�ش 
رئي�ش  دولة  اإىل  جاللته  وجهه  الذي  ال�سامي  التكليف  وكتاب  ع�رس، 
الوزراء املهند�ش نادر الذهبي لت�سكيل احلكومة، وبيان الثقة الذي تقدم 
به الذهبي اإىل جمل�ش الأمة لنيل الثقة بحكومته... اأكدت جميعها على 
اأهمية الق�ساء وا�ستقالليته ونزاهته باعتباره ركيزة اأ�سا�سية من ركائز 
احلكم و�سمانة رئي�سية حلماية احلقوق واحرتام احلريات واحلفاظ على 
من  مقتطفات  يلي  وفيما   . ال�سامل  مبفهومه  وا�ستقراره  املجتمع  اأمن 

خطاب العر�ش ال�سامي وكتاب التكليف وبيان الثقة:
)مبا اأن العدل هو اأ�سا�ش احُلكم، فاإننا نوؤكد عزمنا على ال�ستمرار فـي 
تعزيز ا�ستقالل الق�ساء لتحقيق العدل بني النا�ش و�سيادة القانون على 

اجلميع، وبال ا�ستثناء(. )خطاب العر�ش ال�سامي(

مرفق  فاإن  والواجبات،  احلقوق  وفي�سل  امللك  اأ�سا�ش  هو  العدل  )ولأن 
اأي هفوات وجتاوزات. وعليه نوؤكد  الأمان �سد  الَق�ساء �سيبقى �سمام 
الق�سائي  اجلهاز  لتطوير  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  تنفيذ  اأهمية  على 
بالتن�سيق مع املجل�ش الق�سائي، وذلك من اأجل توفري البيئة ال�سامنة 

وتكافوؤ  القانون  �سيادة  مبادئ  وتر�سيخ  ونزاهته  الق�ساء  ل�ستقاللية 
الفر�ش(. )كتاب التكليف ال�سامي(

 )وحيث اأن العدل اأ�سا�ش احلكم؛ فاإن احلكومة حري�سة على تنفيذ روؤية 
وهي  احلقوق.  وحماية  التجرد  يج�سد  بق�ساء  املعظم،  امللك  جاللة 
تنفيذا  الق�ساء  وتطوير  الق�ساة  ا�ستقالل  تعزيز  على  كذلك  حري�سة 
لالإ�سرتاتيجية الوطنية لتطوير اجلهاز الق�سائي بالتن�سيق مع املجل�ش 

الق�سائي.

جتارية،  حمكمة  اإحداث  وخططها  اعتبارها  يف  اأخذت  قد  احلكومة  اإن 
اأن�سطة  ومتابعة  درجاتها،  اختالف  على  باملحاكم  متخ�س�سة  وغرف 
م�رسوع تطوير عمل دوائر النيابة العامة، وفقـًا لتو�سيات حمور تطوير 
الق�ساء وتنفيذ الأحكام، واإحداث اأق�سام و�ساطة ق�سائية يف بقية ق�سور 
حيث  امل�ستقبل  ق�ساة  م�رسوع  دعم  عن  احلكومة  تتوانى  ولن  العدل. 
اأو خريجي كليات  العامة  الثانوية  اأوائل طالب  ابتعاث عدد من  �سيتم 
احلقوق للدرا�سة يف اجلامعات العريقة، يف اإطار ال�سوابط والأطر، مبا 

يكفل حتقيق املزيد من الكفاءة والتجربة(. )بيان الثقة(

العدل تنظم جلسة حول دور المرأة في التطوير القضائي
واأكدت امل�ساركات على اأهمية الدور الذي يلعبه املعهد الق�سائي الأردين 
احلقوقيني  تاأهيل  عن  امل�سوؤولة  اململكة  يف  الر�سمية  اجلهة  باعتباره 
لتويل خمتلف الوظائف القانونية، حيث ت�سكل الإناث حاليا ما ن�سبته 
)40 %( من عدد الطالب امللتحقني 
الدرا�سات  دبلوم  بربنامج 
الق�سائية يف املعهد، علما باأنه قد 
يتم  املعهد بحيث  نظام  تعديل  مت 
تخ�سي�ش )15%( من املقاعد كحد 

اأدنى للمتقدمني من الإناث.

املراأة  منظمة  ممثلة  واأ�سادت 
القدومي  العربية املحامية رحاب 
باجلهود التي يبذلها الأردن فيما 
القا�سية،  املراأة  بتمكني  يتعلق 
اأ�سل  حيث بلغ عدد القا�سيات العامالت يف الأردن )37( قا�سية من 
الن�سب املرتفعة عربيا قيا�سا  النظاميني وهي من  الق�ساة  )645( من 

اإىل عدد ال�سكان.

�سمن جهودها لإبراز دور املراأة يف التطوير الق�سائي، نظمت مديرية 
�سوؤون الأ�رسة وحقوق الإن�سان يف وزارة العدل جل�سة حوارية بعنوان 
دور املراأة يف تطوير اجلهاز الق�سائي مب�ساركة خم�سة ع�رس قا�سية من 

الق�ساة النظاميني، وذلك يف اإطار 
درا�سة تعدها منظمة املراأة العربية 
املنبثقة عن اجلامعة العربية حول 

عمل املراأة العربية يف الق�ساء.

مناق�سة  اجلل�سة  خالل  وجرى   
توجيهات جاللة امللكة رانيا العبد 
املتعلقة  املحاور  من  عدد  يف  اهلل 
بعمل املراأة يف الق�ساء، كدعم دور 
املراأة يف التطوير الق�سائي، والية 
الق�ساء،  ا�ستقالل  قانون  تعديل 

واأهمية الأ�رسة يف دعم املراأة  القا�سية وتقبل املجتمع لفكرة عملها، 
اأن  ا�ستطعن  قا�سيات  لن�ساء  الناجحة  النماذج  بع�ش  ا�ستعرا�ش  مع 

يحققن الريادة والتميز يف جمال عملهن.
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فريق الجامعة األردنية يفوز بمسابقة المحاكمة الصورية

أخبار

املحاكمة  م�سابقة  يف  الأول  باملركز  الأردنية(  )اجلامعة  فريق  فاز 
املجل�ش  مع  بالتعاون  العدل  وزارة  نظمتها  التي  الثانية  ال�سورية 
وحل  الأمريكيني،  واملحامني  الق�ساة  وجمعية  الأردين  الق�سائي 
فريق )موؤتة( باملركز الثاين، وفريق )اآل البيت( باملركز الثالث، وذلك 
حكومية  اأردنية  جامعات   )9( ميثلون  وطالبة  طالبا   )160( بني  من 

التمهيدية والنهائية للم�سابقة. وخا�سة �ساركوا يف الت�سفيات 

من  وحماميا  قا�سيا  ثالثون  امل�سابقة  جولت  حتكيم  وتوىل 
توجيه  عرب  اخلربة  اأ�سحاب 
وقائع  حول  للطالب  الأ�سئلة 
املنظورة،  الفرتا�سية  الق�سايا 
الدولية  البيع  بعقود  واملتعلقة 
املتحدة  الأمم  لتفاقية  اخلا�سعة 
وذلك   ،1980 لعام  الدويل  للبيع 
الطالب  اإملام  مدى  لختبار 
على  وقدرتهم  القانون،  باأحكام 
الالئق  ال�رسيع والت�رسف  التفكري 
املرافعات  واإعداد  املحكمة،  اأمام 
يتطلبه  وما  وتقدميها،  ال�سفهية 
ومناق�سة  وحتليل  بحث  من  ذلك 

واحلكم.  القانونية  القاعدة  ا�ستنباط  اإىل  و�سول 

امل�سابقة وتوزيع  كاأ�ش  بت�سليم  اأمين عودة  الأ�ستاذ  العدل  وقام وزير 
قامت  كما  وامل�ساركني،  الفائزين  على  التقديرية  وال�سهادات  الدروع 
الوزارة بتخ�سي�ش جوائز مالية للطالب بقيمة )1100( دينار بواقع 
اإ�سافة  للثالث،  للثاين، و)250(  الأول، و)350(  للمركز  )500( دينار 
اللغات  مركز  من  مقدمة  الإجنليزية  اللغة  يف  جمانية  دورات  اإىل 
 )USAID( الدولية  للتنمية  الأمريكية  الوكالة  من  بدعم  الأمريكي 
باعتبارها اجلهة املمولة ملبادرة 
تقام  التي  القانون(  )�سيادة 

امل�سابقة. �سمنها 

�سمن  امل�سابقة  تنظيم  وياأتي 
والقائمني  العدل  وزارة  جهود 
�سنويا  تقليدا  ت�سبح  لأن  عليها 
القانوين  التعليم  را�سخا يف جمال 
يف  دور  من  لها  ملا  اململكة  يف 
باخلربة  النظرية  املعرفة  تعزيز 
الطالب  قدرات  و�سقل  العملية، 

واإطالق مواهبهم وطاقاتهم.

اأطلقت وزارة العدل من خالل املعهد الق�سائي 
امل�ستقبل،  ق�ساة  �سندوق  م�رسوع  الردين 
املميزة  الكفاءات  ا�ستقطاب  اىل  والهادف 
واجلامعات  املدار�ش  طلبة  من  واملتفوقني 
ال�سلك  يف  للعمل  املزاولني  واملحامني 

الق�سائي الردين.

الدعم  توفري  ال�سندوق  تعليمات  وتت�سمن 
العامة  الثانوية  لطلبة  واملعنوي  املادي 
وطالب وخريجي احلقوق، وايفادهم ل�ستكمال 
يف  م�سوياتها  مبختلف  اجلامعية  درا�ستهم 
ثم  ومن  والعاملية،  املحلية  اجلامعات  اأعرق 
اإحلاقهم  بربنامج دبلوم الدرا�سات الق�سائية 
خمتلف  لتوليهم  متهيدا  الق�سائي  املعهد  يف 
النجاح  بعد  اململكة  يف  الق�سائية  الوظائف 

يف املعهد واجتيازامل�سابقة الق�سائية.

كما يعمل ال�سندوق على حتقيق العدالة وتكافوؤ 
املحاكم  كتبة  من  املعهد  طلبة  بني  الفر�ش 
تكاليف  العدل  وزارة  تغطي  الذين  احلقوقيني 
املحاميني  من  والطلبة   ، بالكامل  درا�ستهم 

الذين يتحملون نفقات درا�ستهم بانف�سهم.

وياأتي اطالق �سندوق ق�ساة امل�ستقبل كاأحد 
تطوير  ا�سرتاتيجية  عن  املنبثقة  امل�ساريع 
الق�سائي التي تتبناها وزارة العدل بالتعاون 
مع جميع اجلهات ذات العالقة، والهادفة اىل 
الردين  الق�سائي  اجلهاز  مب�ستوى  الرتقاء 
اأف�سل  وفق  ونوعا  كما  املحاكم  وخدمات 

املمار�سات واملعايري الدولية املتبعة.
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“قضاة المستقبل” 
في المعهد 

القضائي األردني



االستعالمات االلكترونية في قصر العدل الجديد

أخبار

�سمن جهود وزارة العدل بالتعاون 
الأردين  الق�سائي  املجل�ش  مع 
)م�ساق(  القانون  �سيادة  وم�رسوع 
العمل  احلايل  العام  مطلع  بداأ 
مبحطة املعلومات يف مبنى ق�رس 
خدمة  توفر  والتي  اجلديد،  العدل 
جلمهور  اللكرتونية  ال�ستعالمات 
عملية  اأطراف  وجميع  املحكمة 
وخ�سوم  حمامني  من  التقا�سي 
من  وغريهم  وخرباء  و�سهود 

مراجعي املحكمة.

اأربع  خالل  من  خدماتها  اللكرتونية  ال�ستعالمات  حمطة  وتوفر 
�سا�سات متطورة كبرية تعمل باللم�ش مت و�سعها يف مكان بارز من بهو 
املحكمة ل�ستخدام اخل�سوم واملراجعني، بالإ�سافة اإىل �سا�سة خام�سة 

مت و�سعها يف قاعة ال�سرتاحة اخلا�سة بال�سادة املحامني.

اللكرتونية  ال�ستعالمات  خالل  من  واملحامون  اخل�سوم  وي�ستطيع 
اأحيلت  التي  املحكمة  ومعرفة  بهم،  املتعلقة  الدعاوى  جميع  متابعة 
وتاريخ  وموعد  نظرها،  �سيتوىل  الذي  القا�سي  وا�سم  الق�سية،  اإليها 
وذلك  ق�سية،  كل  اإليه  و�سلت  الذي  والو�سع  اجلل�سات،  انعقاد  ومكان 
الذي  املحو�سب  النظام  يوفرها  التي  البحث  خيارات  من  بال�ستفادة 
مت ت�سميمه خ�سي�سا لهذه الغاية، واملربوط بقاعدة بيانات املحكمة، 

كرقم الدعوى مثال، اأو رقم ع�سوية النقابة بالن�سبة للمحامني.

واخلرباء  لل�سهود  النظام  يوفر  كما 
انعقاد  مكان  حول  املعلومة 
اإىل  الو�سول  وكيفية  اجلل�سات، 
قاعات املحاكمة، واإر�ساد اجلمهور 
بني  حركتهم  لت�سهيل  واملراجعني 
املحكمة،  ومرافق  واأق�سام  دوائر 
النظام من  اإىل ما يت�سمنه  اإ�سافة 
معلومات عامة عن اجلهاز الق�سائي 
املحاكم،  عمل  وطبيعة  الأردين، 
خمتلف  تقدمها  التي  واخلدمات 
الدوائر والأق�سام الق�سائية، وكيفية 

احل�سول على هذه اخلدمات.
مكتب  به  يقوم  الذي  للدور  تعزيزا  املعلومات  حمطة  ا�ستحداث  وياأتي 
ال�ستعالمات يف املحكمة، وقد وقع الختيار على ق�رس العدل اجلديد 
الذي ي�سم حمكمة عمان البتدائية باعتبار اأنه يتحمل العبء الق�سائي 
الأكرب يف اململكة ، مع اإمكانية تعميم هذا الأ�سلوب على بقية املحاكم 

الكربى يف امل�ستقبل.

ال�ستعالمات اللكرتونية ليكون  العمل حاليا على ربط نظام  وجاري 
وزارة  خطة  �سمن  وذلك  اللكرتوين،  العدل  وزارة  موقع  عرب  متاحا 
العدل لإطالق املرحلة الثانية من موقعها www.moj.gov.jo، وموقع 
الأردين الق�سائي  املعهد  وموقع   ،www.jc.jo الق�سائي  املجل�ش 

www.jij.gov.jo، بحيث ي�ستطيع املت�سفح من داخل وخارج اململكة 

احل�سول على اخلدمات التفاعلية املبا�رسة عرب هذه املواقع الثالثة.  
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العدل تفوز بفضية أفضل موقع حكومي أردني
باجلائزة   )www.moj.gov.jo( العدل  لوزارة  اللكرتوين  املوقع  فاز 
اأف�سل  اختيار  م�سابقة  �سمن  حكومي(  موقع  )اأف�سل  فئة  عن  الف�سية 
املواقع اللكرتونية الأردنية لعام 2007، والتي نظمتها �رسكة )ميديا 
الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات واجلمعية  �سكوب( بدعم من وزارة 
كربيات  من  وعدد  وانتل،  ميكرو�سوفت  و�رسكتي  للحا�سبات،  الأردنية 

ال�رسكات والبنوك وال�سحف املحلية.   

واإطالق  بت�سميم  قامت  قد  العدل  وزارة  يف  الت�سال  مديرية  وكانت 
بوابة  مبثابة  ليكون    2007 عام  مطلع  اللكرتوين   الوزارة  موقع 
الكرتونية توفر ملت�سفحها من داخل وخارج اململكة املعلومة الوافية 
حول اجلهاز الق�سائي الأردين، وطبيعة عمل املحاكم، واخلدمات التي 
ت�سميم  يف  روعي  ولقد  الق�سائية.  والأق�سام  الدوائر  جميع  تقدمها 
وتبويب املوقع �سهولة احلركة و�رسعة الو�سول اإىل املعلومة، وا�ستخدام 

لغة �سهلة مب�سطة لتكون مفهومة للقارئ املتخ�س�ش وغري املتخ�س�ش 
وفهر�سًا  مفيدة،  روابط  املوقع  ت�سمني  اإىل  بالإ�سافة  �سواء،  حد  على 
جممل  عن  عامة  ملحة  قارئها  تعطي  و�سوؤال(  �سوؤال  )مائة  يت�سمن 

النظام الق�سائي الأردين.

الثانية  املرحلة  اإطالق  على  حاليا  الت�سال  مديرية  وتعكف 
باملجل�ش  اخلا�سني  واملوقعني  العدل  وزارة  موقع  من 
الأردين  الق�سائي  واملعهد   ،)www.jc.jo( الأردين  الق�سائي 
)www.jij.gov.jo(، حيث مت التعاقد مع اأحد مزودي اخلدمة الرئي�سيني 

تقدمي  تتيح  متكاملة  بيانات  بقاعدة  املواقع  ربط  ليتم  اململكة  يف 
الثالثة  املواقع  مل�ستخدمي  املبا�رسة  اللكرتونية  التفاعلية  اخلدمات 
يف  الدار�سني  والطالب  املوظفني  الق�ساة  ال�سادة  ومن  اجلمهور،  من 

املعهد الق�سائي.



مذكرة تفاهم بين العدل والتنمية االجتماعية وحقوق اإلنسان
حول نظام عدالة اإلحداث

أخبار

الوطني  واملركز  الجتماعية  التنمية  ووزارة  العدل  وزارة  وقعت 
وتبادل  التن�سيق  تعزيز  حول  تفاهم  مذكرة  الإن�سان  حلقوق 
لتو�سيات  ترجمة  وذلك  الأحداث،  عدالة  بنظام  املتعلقة  املعلومات 

التي  املتخ�س�سة  العمل  ور�سة 
املا�سي  العام  اأواخر  عقدت 
املتحدة  الأمم  مكتب  من  بتنظيم 
واجلرمية  باملخدرات  املعني 
ميثلون  م�ساركا   )23( مب�ساركة 

العالقة. جميع اجلهات ذات 

التفاهم  مذكرة  توقيع  وياأتي 
وماأ�س�سة  توحيد  اإطار  يف 
جمال  يف  الوطنية  اجلهود 
والإجراءات  الأحداث(  )عدالة 
املتعلقة  والقانونية  الق�سائية 

باأو�ساع  للنهو�ش  منا�سبة  اإ�سالحية  اجتماعية  بيئة  واإيجاد  بذلك، 
اأ�س�ش  وفق  املجتمع  يف  دجمهم  اإعادة  وت�سهيل  واأ�رسهم،  الأحداث 

اخل�سو�ش.  بهذا  الدولية  املعايري  مع  تتناغم  واإدارية  ت�رسيعية 
 

الأحداث  جنوح  ظاهرة  بدرا�سة  الأحداث  عدالة  نظام  يعنى  كما 
الدقيقة  اأ�سبابها، وتوفري املعلومة املوثقة واملوؤ�رسات  للوقوف على 
الوقائية  ال�سرتاتيجيات  و�سع  من  ميكنهم  مبا  القرار  لأ�سحاب 
اأو  عادات  اأو  معتقدات  اأي  وتغيري  الفعالة،   العالجية  وال�سيا�سات 

مع  نزاع  يف  الواقعني  الأطفال  مع  التعامل  يف  �سلبية  �سلوكيات 
القانون.

التفاهم  مذكرة  توقيع  مت  وقد 
عودة،  اأمين  العدل  وزير  بح�سور 
الجتماعية هالة  التنمية  ووزيرة 
للمركز  العام  واملفو�ش  لطوف، 
�ساهر  الإن�سان  حلقوق  الوطني 
الوطني  واملن�سق  ال�سكر،  باك 
املتحدة  الأمم  مكتب  مل�ساريع 
واجلرمية  باملخدرات  املعني 

الروا�ش. �سحر 
 

ويذكر باأن العمل بربنامج اإ�سالح 
الأردن  يف  الأحداث  عدالة  نظام 
ال�سوي�رسية  احلكومتني  من  بدعم   2005 عام  من  اعتبارا  بداأ  قد 
ياأتي  وهو  احلايل،  العام  من  اآب  �سهر  لغاية  وي�ستمر  والهولندية، 
املجل�ش  مع  بالتعاون  العدل  وزارة  تبذلها  التي  للجهود  موازيا 
العام  الأمن  ومديرية  الجتماعية  التنمية  ووزارة  الأردين  الق�سائي 
قاعات  تزويد  مت  حيث  الأحداث،  ق�سايا  مع  التعامل  جمال  يف 
لال�ستماع  متطورة  وتلفزيونية  �سمعية  بتجهيزات  الأحداث  حماكم 
اإىل اأقوال واإفادات الأحداث مبا ي�سمن �سالمتهم و�رسيتهم، ويحافظ 

املجتمع.   من  احل�سا�سة  الفئة  هذه  وخ�سو�سية  كرامة  على 
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عام  اأمني  املالكي  �سبيب  وال�سيد  عودة  اأمين  ال�ستاذ  العدل  وزير  قام 
اإحتاد احلقوقيني العرب بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون امل�سرتك 
بني الوزارة والحتاد بهدف توفري الت�سهيالت الالزمة لالحتاد لرتجمة 

الهداف التي اأن�ساأ من اأجلها.

وتت�سمن اأوجه التعاون التي ن�ست عليها مذكرة التفاهم تنظيم الندوات 
املجالت  خمتلف  يف  املتخ�س�سة  التدريبية  والدورات  واملوؤمترات 
وال�سعي  العربية  القوانني  تطوير  على  والعمل  والق�سائية،  القانونية 
وامل�ساندة  اخلربة  بتقدمي  والإ�سهام  م�سطلحاتها،  وتوحيد  لتوحيدها 
مبا  العدالة  بتحقيق  املعنية  العربية  واملوؤ�س�سات  للهيئات  القانونية 

البحث  ملكة  وتنمية  كفاءتها،  وتطوير  اأدائها  حت�سني  من  ميكنها 
القانوين لدى احلقوقني العرب ملواكبة اآخر التطورات يف الفكر القانوين 

ودعم حركة التاأليف والرتجمة والن�رس.

للوزارة  امل�سرتكة  الأهداف  ان�سجامًا مع  التفاهم  توقيع مذكرة  وياأتي 
واملعهد بتعزيز العمل العربي امل�سرتك يف خمتلف املجالت، والإ�سهام 
واإر�ساء  ال�سمحة،  بقيمه  والإ�سالمي  العربي  القانوين  الرتاث  اإحياء  يف 
حقوق  احرتام  اإىل  الداعية  الن�ساين  الدويل  القانون  قواعد  وتطبيق 
�رسائح  خمتلف  بني  والق�سائية  القانونية  الثقافة  ون�رس  الن�سان، 

املجتمع العربي.



مقاالت

ب�سكل  للعقود  العامة  القواعد  حتكمه  املنفعة  عقود  من  هو  الإيجار  عقد 
القانون  يف  عليها  املن�سو�ش  الإيجار  بعقد  اخلا�سة  للقواعد  اإ�سافة  عام 

املدين.

والعقد ب�سكل عام هو ارتباط الإيجاب ال�سادر عن اأحد املتعاقدين بقبول الآخر 
وتوافقهما على وجه يثبت اأثره يف العقود عليه ويرتتب عليه التزام كل منهما 

مبا وجب عليه لالآخر.

والتاأجري هو متليك املوؤجر للم�ستاأجر منفعة موجودة من ال�سيء املوؤجر ملدة 
اأما املعقود عليه يف الإجارة فهو املنفعة ويتحقق  معينة لقاء عو�ش معلوم، 

ت�سليمها بت�سليم حملها.

اأو تلف  اأمانة يف يد امل�ستاأجر ي�سمن ما يلحق به من نق�ش  ويعترب املاأجور 
اأن يحافظ عليه حمافظة ال�سخ�ش  اأو فقدان نا�سئ عن تق�سريه وتعديه وعليه 

العادي.

را ومن تقرر له املنفعة م�ستاأجرا، ويطلق  وبناء عليه ي�سمى من يقدم املنفعة موؤجِّ
على ثمن املنفعة اأجرة، ويتبني من تعريف عقد الإيجار اأن اأركان الإيجار هي: 

العني املوؤجرة، الأجرة، املدة.

عقد  الإيجار  اأن  ذلك  على  ويرتتب  متقابالن،  الأخريين  الركنني  اأن  ويالحظ 
م�ستمر، والأجرة فيه تقابل مدة النتفاع، وعقد الإيجار من العقود الزمنية لأن 
الزمن عن�رس جوهري فيه، فيكون هو املقيا�ش الذي يقدر به حمل العقد، فهو 

يرد على املنفعة، والزمن هو الذي يحدد مقدار هذه املنفعة.

لهذا فاإن حتديد مدة عقد الإيجار ركن من اأركان العقد، حيث ن�ست املادة )658( 
من القانون املدين على اأن عقد التاأجري يتم ملدة معينة، كذلك فقد اأوجبت تلك 
اأن تتجاوز  الإجارة معلومة ول يجوز  اأن تكون مدة  اأنه يجب  الن�سو�ش على 

ثالثني عاما، فاإذا عقدت ملدة اأطول ردت اإىل ثالثني عاما.

وحدة  لكل  معينة  باأجرة  العقد  جرى  وقد  الإيجار  بعقد  مدة  حتدد  مل  واإذا 
يف  ف�سخه  الطرفني  من  ولكل  واحدة،  زمنية  وحدة  على  لزما  انعقد  زمنية 
لزما  العقد  جتدد  �ساكتان  والطرفان  اأخرى  وحدة  دخلت  وكلما  نهايتها، 
ي�سرتط  مل  ما  العقد  يف  املحددة  املدة  بانتهاء  الإيجار  عقد  وينتهي  عليها، 

تلقائيا. جتديده 

وعند انق�ساء مدة عقد الإيجار ومل يتم جتديده يتعني على امل�ستاأجر رد املاأجور 
ر باحلالة التي ت�سلمه بها، اأما اإذا اأبقاه حتت يده دون حق كان ملزما  اإىل املوؤجِّ

باأن يدفع للموؤجر اأجر املثل مع �سمان ال�رسر.

وكذلك اإذا ا�ستعمل امل�ستاأجر املاأجور بدون حق بعد انق�ساء مدة الإيجار يلزمه 
ر فوق ذلك ما يطراأ على املاأجور  اأجر املثل عن مدة ال�ستعمال، وي�سمن للموؤجِّ

من �رسر.

املوؤجر  بر�سا  باملاأجور  منتفعا  امل�ستاأجر  وبقي  الإيجار  عقد  انتهى  اإذا  اأما 
ال�رسيح اأو ال�سمني اعترب العقد جمددا ب�رسوطه الأوىل.

 مدة العقد وفق اأحك�م ق�نون امل�لكني وامل�ست�أجرين
مما تقدم يت�سح باأن الأ�سل اأن )العقد �رسيعة املتعاقدين(، اإذ اأن عقد الإيجار 
العقد  اإنهاء  هو متليك منفعة ملدة معينة لقاء عو�ش معلوم مما يقت�سي معه 

عند انتهاء مدته.

 اإل اأن امل�رّسع الأردين ويف عام 1953 تدخل حلماية امل�ستاأجر وو�سع ن�سو�سا 
القواعد  على  خروجا  ت�سمن   1953 لعام  وامل�ستاأجرين  املالكني  قانون  يف 
العامة للعقود، حيث اأعطى امل�ستاأجر احلق يف ال�ستمرار يف اإ�سغال املاأجور بعد 
املادة  اتفاق خمالف، حيث ن�ست  بالرغم من كل  العقدية  اإجارته  انتهاء مدة 
اخلام�سة منه على اأنه اإذا ا�ستمر امل�ستاأجر يف اإ�سغال العقار مبوجب ذلك القانون 
املالك  على  �سارية  تبقى  و�رسوطه  العقد  اأحكام  فان  اإجارته  مدة  انتهاء  بعد 
وامل�ستاأجر وذلك بالقدر الذي ميكن تطبيق تلك الأحكام وال�رسوط عليها، وهو 
والإيجار ميتد  ي�ستمر،  العقد  اأن  اإذ  الإيجار،  لعقد  القانوين  ي�سمى بالمتداد  ما 
امتدادا قانونيا بحكم القانون وبال�رسوط ال�سابقة اإذا مل يتوافر �سبب من اأ�سباب 

اإخالء املاأجور.

 ووفق تلك املادة فاإن للم�ستاأجر احلق يف ال�ستمرار يف اإ�سغال املاأجور حتى 
ولو وجد ن�ش يف عقد الإيجار يق�سي بتحديد مدة عقد الإيجار، اإذ اأن القانون 

اأقوى من العقد.

اأمر  للم�ستاأجر هو  واإعطاء احلماية  الأثناء  تلك  امل�رّسع يف  اأن تدخل  �سك   ول 
تلك  اململكة يف  لها  تعر�ست  التي  والقت�سادية  الجتماعية  الأحوال  اقت�سته 
الأثناء، والتي جعلت امل�رّسع يتدخل حلماية امل�ستاأجر بهدف تاأمني ا�ستقراره 

يف العقار الذي ي�سغله.

 ولكن ما جند اأن تدخل امل�رّسع هذا اأنه قد اأّمن ا�ستقرار امل�ستاأجر باإبقائه يف 
ر، واإعطاءه مثل هذا احلق بنف�ش  املاأجور خالفا للقواعد العامة رغم اإرادة املوؤجِّ

الأجرة املتفق عليها عند اإبرام العقد.

 يف عام 1982 ومبوجب قانون املالكني وامل�ستاأجرين رقم )29( ل�سنة 1982 
ر  اأجاز القانون للمالك اإذا مل يكن مقيما يف املنطقة التي يقع فيها عقاره املوؤجَّ
تلك  اإىل  عند عودته  فيه  لي�سكن  املاأجور  تخلية  يطلب  اأن  يكن ميلك غريه  ومل 

املنطقة اإذا ا�سرتط ذلك يف العقد ووفقا لأحكامه.

املالكني  لقانون  املعدِّل   )30( رقم  القانون  ومبوجب   2000 عام  يف  اأما   
اإرادة  يف  تدخله  واألغى  امل�رسع  عاد   1994 ل�سنة   )16( رقم  وامل�ستاأجرين 
حيث  اجلديد،  التعديل  �رسيان  بعد  تربم  التي  للعقود  بالن�سبة  املتعاقدين 
اأخ�سعها لالأحكام العامة للعقود ب�سكل عام، وعقد الإيجار ب�سكل خا�ش، حيث 
ن�ست املادة اخلام�سة منه على اأن تلك العقود حتكمها �رسوط العقد املتفق عليه 
بانتهاء  الإيجار  عقد  وينق�سي  لغريه،  اأم  لل�سكن  خم�س�سا  العقار  اأكان  �سواء 

املدة املتفق عليها. 

قبل  اأبرمت  التي  القدمية  العقود  على  قائمة  احلماية  اأبقى  امل�رّسع  اأن  اإل 
2000/8/31 وهو تاريخ �رسيان تعديل قانون املالكني وامل�ستاأجرين، بحيث 
ي�ستمر امل�ستاأجر يف اإ�سغال املاأجور حتى 2010/12/31 على اأن تنتهي تلك 

العقود يف التاريخ امل�سار اإليه.

االمتداد القانوني لعقد اإليجار 
والحلول المقترحة لتحقيق التوازن بين طرفي عقد اإليجار

القاضي وليد كناكرية - استئناف عمان
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مقاالت

مبوجب التعديل الأخري للقانون فاإنه يرتتب على انتهاء مدة عقد الإيجار التزام 
ر �سندا للمادة )658( مدين بحيث يجب رد العني  امل�ستاأجر برد املاأجور للموؤجِّ
املوؤجرة بانتهاء العقد اأيا كان �سبب انتهائه، في�ستوي اأن يكون النتهاء بانتهاء 
انتهاء  اأو  الأخري،  التعديل  بعد �رسيان  اأبرمت  التي  للعقود  عليها  املتفق  املدة 
املدة املحددة بن�ش القانون وهي لغاية 2010/12/31، اأو انتهاء العقد قبل 

انق�ساء مدته �سواء بف�سخه لعدم وفاء اأحد الطرفني بالتزامه اأو لأي �سبب اآخر.

عليه يف  املن�سو�ش  بال�سكل  واحدة  مرة  القدمية جميعها  العقود  اإنهاء  اأن  اإل 
واأبعادا  انعكا�سات  �سك  بال  يحدث  �سوف  احلايل  القانون  من  اخلام�سة  املادة 
العقود  اأن تلك  اإذ  العقد،  التي �ستحدث بني طريف  اجتماعية نتيجة املنازعات 
ل  التي  الأمور  من  وكالهما  �سكناه  حمل  اأو  امل�ستاأجر  عمل  مبحل  اإما  تتعلق 
من  اخلام�سة  املادة  يف  النظر  اإعادة  يجب  الذي  الأمر  فرد،  اأي  عنها  ي�ستغني 
قانون املالكني وامل�ستاأجرين لو�سع حلول يتم من خاللها حتقيق التوازن بني 

طريف عقد الإيجار ب�سورة تدريجية.

ونظرا لهذه الأهمية فقد اأ�سار جاللة امللك عبد اهلل بن احل�سني يف خطاب العر�ش 
اأن هناك �رسورة لإعادة النظر يف القانون مبا يحقق التوازن بني طريف العقد، 

اإل اأنني اأرى اأنه ينبغي مراعاة احلقائق الهامة التالية:

وامل�ستاأجرين  املالكني  قانون  من  اخلام�سة  املادة  تنفيذ  تاأجيل  اإن   .1
اإىل ما بعد  الإيجار املربمة قبل 2010/12/31  انتهاء عقود  املت�سمنة 
لي�ش  البع�ش  يقرتح  كما  بالقانون وهو 2010/12/31  املحدد  التاريخ 
حال للم�سكلة القائمة حول عقود الإيجار القدمية واإمنا هو تاأجيل قد يزيد 

من حجم امل�سكلة.
امل�ستاأجر  امل�رّسع عام 1953 حلماية  تدخل  اأجلها  من  التي  الظروف  اإن   .2
على  اأو  احلايل،  الوقت  يف  قائمة  تعد  مل  املتعاقدين  اإرادة  يف  والتدخل 
الأقل اختلفت ول بد من اإعادة حتقيق التوازن بني طريف العقد لتتالءم مع 

الظروف احلالية.
اإن و�سع حلول موؤقتة بالن�سبة للعقود القدمية لن ينهي حالة التنازع بني   .3 
املالك وامل�ستاأجر، ول بد من و�سع حلول ت�ساعد يف حل امل�سكلة القائمة 
امل�سكلة  تلك  فيها  تنتهي  امل�ستقبل  يف  مرحلة  اإىل  ن�سل  بحيث  تدريجيا، 
وي�سبح العقد �رسيعة املتعاقدين دون اأن ي�ستدعي ذلك تدخل امل�رّسع كل 

فرتة لو�سع حلول جديدة لتحقيق التوازن.
اإن اإعطاء امل�ستاأجر احلق يف اإ�سغال املاأجور اإىل ما ل نهاية، واأن ي�ستمر   .4 
ما  اإىل  وهكذا  ورثته،  ورثة  ثم  ومن  املاأجور،  اإ�سغال  يف  بعده  من  ورثته 
ويخالف  �رسع،  اأو  منطق  يقبله  ل  اأمر  هو  العقد..  �رسوط  بذات  نهاية  ل 
طبيعة عقد الإيجار باعتباره عقد منفعة ملدة معلومة ولي�ش عقدا من عقود 
امللكية، لهذا ينبغي تفعيل اأحكام املادة )671( من القانون املدين التي ل 
جتيز اأن تتجاوز مدة الإيجار عن ثالثني عاما، وذلك حفاظا على امللكية 

التي هي حق للمالك ل يجوز امل�سا�ش بها.
ل يجوز النظر للمالك باأنه الطرف القوي يف عقد الإيجار واأن امل�ستاأجر هو   .5 
الطرف ال�سعيف، فاإن كان ذلك يف بع�ش احلالت فاإن هناك حالت اأخرى 

يكون العك�ش هو ال�سحيح، لهذا ينبغي النظر للطرفني ب�سورة متوازنة.
ينبغي التفرقة بني العقارات املوؤجرة لغايات ال�سكن وتلك املوؤجرة لغايات   .6 
جتارية اأو لغايات اأخرى، ول بد من مراعاة عنا�رس العمل التجاري والتي 
يكون ل�سهرة املحل التجاري فيها حمل اعتبار، كما اأن هناك م�ستاأجرين 
قاموا بدفع مبالغ كبرية كبدل خلو منها ما قب�سها املالك اأو قب�ش جزءا 
منها، كما اأن هناك عقارات موؤجرة لغايات اأخرى كاملدار�ش واجلامعات 

واملراكز الطبية وهكذا.
واأخريا ينبغي اأي�سا مراعاة الظروف القت�سادية والجتماعية احلالية ومن   .7 
�سمنها ارتفاع بدلت اإيجار العقار، وعدم متكن العديد من امل�ستاأجرين من 

ا�ستئجار عقارات باأجور منا�سبة.
اأن املحاكم غري مهياأة ل�ستقبال الكم الهائل من الق�سايا.  .8 

االقرتاح�ت واحللول 
مع مراعاة جميع احلقائق التي �سبق ذكرها، ومّلا كانت القوانني ُت�رّسع عادة 
العدالة  لتحقق  اخلا�سة  الأمور  مراعاة  ميكن  ول  النا�ش،  عامة  اأمور  لتنظيم 
للجميع، فاإنني اأرى اأنه ينبغي ولتحقيق التوازن بني طريف عقد الإيجار تعديل 

املادة )5( من قانون املالكني وامل�ستاأجرين لت�سبح كما يلي:
 

فيما يتعلق بعقود الإيجار ال�سارية املفعول قبل �رسيان اأحكام هذا القانون،  اأ- 
اإ�سغال  يف  ال�ستمرار  للم�ستاأجر  يحق  خمالف،  اتفاق  اأي  من  الرغم  وعلى 
املاأجور بعد انتهاء مدة اإجارته العقدية وفقا لأحكام العقد و�رسوطه على 

اأن تراعى الأمور التالية:
ال�سكن مب�سي مدة ثالثني عاما على  لغايات  املوؤجرة  العقود  تنتهي   .1
بداية الإيجار ما مل يتم اتفاق اآخر بني املالك وامل�ستاأجر يق�سي باإبرام 

عقد جديد.
اأما عقود الإيجار املخ�س�سة لغايات اأخرى والتي م�سى عليها ثالثون   .2
عاما على بداية الإجارة يعدل بدل الإيجار فيها لي�سبح ما يعادل اأجر 
املثل يف املنطقة التي يقع فيها املاأجور، ويف حال عدم التفاق على 
الأجر فللمالك اأو امل�ستاأجر احلق يف اللجوء للمحكمة املخت�سة لتحديد 
بدل الإيجار على اأن يراعى يف احت�ساب بدل الإيجار اإجمايل اأجر املثل 
يف منطقة املاأجور خالل ال�سنوات اخلم�ش الأخرية قبل �رسيان اأحكام 

هذا التعديل.
اأما عقود الإيجار الأخرى والتي مل تتجاوز مدة الإيجار فيها ثالثني   . 3

عاما ي�ساف اإىل بدلت الإجارة فيها الزيادات التالية:
الواردة بالفقرتني )ب( و )ج( من  الغايات  العقارات املوؤجرة لغري  اأ.   

هذه املادة: 
 )%50( ن�سبته  ما  للعقار  الأ�سلي  الإجارة  بدل  اإىل  ي�ساف   .1
تاريخ  قبل  اإجارته  فيها  ا�ستمرت  �سنة  كل  عن  منه 

.1989/12/31
وي�ساف اإىل بدل الإجارة الأ�سلي للعقار ما ن�سبته )30%( منه   .2
 1990/1/1 تاريخ  من  اإجارته  فيها  ا�ستمرت  �سنة  كل  عن 

وحتى 1994/12/31.
وي�ساف اإىل بدل الإجارة الأ�سلي للعقار ما ن�سبته )20%( منه   .3
 1995/1/1 تاريخ  من  اإجارته  فيها  ا�ستمرت  �سنة  كل  عن 

وحتى 2000/8/31.
التابعة  العامة  الر�سمية  العقارات املوؤجرة للحكومة واملوؤ�س�سات  ب. 
ت�ستهدف  ل  التي  والهيئات  واجلمعيات  والأندية  والبلديات  لها 
من   )%75( ن�سبته  ما  الأ�سلية  اأجارات  بدلت  اإىل  ت�ساف  الربح 
وذلك  املادة،  هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  عليها  املن�سو�ش  الزيادات 

خالل املدة املحددة ووفقا للتفا�سيل املبينة فيها.
اإجارتها  بدلت  اإىل  ت�ساف  ال�سكن  لغايات  املوؤجرة  العقارات  ج. 
احلالية ما ن�سبته )50%( من الزيادات املن�سو�ش عليها يف الفقرة 
للتفا�سيل  ووفقا  املحددة  املدة  خالل  وذلك  املادة  هذه  من  )اأ( 

املبينة فيها.
ب - اأما عقود الإيجار التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون فتحكمها �رسوط العقد 
اأم لغريه، وينق�سي عقد  لل�سكن  العقار خم�س�سا  اأكان  �سواء  املتفق عليها 

الإيجار بانتهاء املدة املتفق عليها.

 واهلل املوفق
 نقال عن جريدة الد�ستور
 العدد 14580 بتاريخ 2004/2/20
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مقاالت

ومنها  حاليا،  العامل  بلدان  ت�سهدها  التي  جدل  املو�سوعات  اأكرث  من 
الأردن، مو�سوع التجارة الإلكرتونية، حيث مت طرح اأ�سئلة كثرية حول 
هذا  كل  الإلكرتونية  التجارة  حتتل  ملاذا  مقدمتها  ويف  امل�ساألة،  هذه 

الهتمام على ال�سعيد الوطني والأو�ساط العاملية؟

الأكرث  الق�سايا  حتليل  خالل  من  تاأتي  الت�ساوؤل  هذا  على  والإجابة 
والعقود  الكرتونيا،  املعلومات  اأمن  مثل  القانونية  احلقول  يف  اأهميه 
والأدلة  الإلكرتونية،  وال�رسيبة  الفكرية،  امللكية  وحقوق  الإلكرتونية، 
الإلكرتونية، والتوقيع  الإلكرتوين، والربيد الإلكرتوين )E-mail(، والدفع 

الإلكرتوين.

الإنرتنت  �سبكة  والتعاقد عرب  الإلكرتونية  التجارة  م�سائل  حيث تطرح 
وتنفيذ  اإبرام  تخ�ش  واإ�سكالت  �سعوبات  اإلكرتوين  الربيد  ومرا�سالت 
يتطلبها  التي  ال�سحيحة  لل�رسوط  ا�ستيفائها  مدى  ذلك  ومن  العقود، 
التنازع  اإطار  يف  عليها  التطبيق  الواجب  القانون  هو  وما  القانون؟ 
التعاقد  اأفرادها  بني  يجري  التي  املتعددة  الدول  لقوانني  الطبيعي 
الق�سائي  الخت�سا�ش  �سينعقد  ملن  ق�سية  فاإن  وبالتايل  الإلكرتوين؟ 

�ستثور دون جدال.

ما  هو  واملعلوماتية  الإلكرتونية  التطورات  تواجهها  ق�سية  اأهم  ولعل 
طراأ على و�سائل الإثبات، فبعد اأن كان الإثبات ينح�رس فقط يف امل�ستند 
اإلكرتونية،  ت�سجيالت  عن  عبارة  امل�ستندات  معظم  اأ�سبحت  الورقي، 
اإجابات  اإيجاد  يجب  ومت�سعبة  متعددة  اأخرى  قانونية  ق�سايا  وهناك 

لها مثل ق�سايا ال�رسائب واجلمارك...الخ.

الإلكرتونية  التجارة  وتعترب 
التطور  يف  اأهميه  الأكرث  املحطة 
املعلومات  لتكنولوجيا  التاريخي 
فالتجارة  احلا�رس،  وقتنا  يف 
جتاريا  تعامال  تعني  الإلكرتونية 
مثل ذلك الذي يجري على الأر�ش، 
يتم  والدفع  العقد  اإبرام  اأن  غري 
ب�سورة  اأي  مبا�رسة،  غري  ب�سورة 
التجارة  وجمال  اإلكرتونية،  اآلية 
وبالتايل  العملي،  الإلكرتونية 
جمال  هو  القانوين،  ف�ساوؤها 
واإن  العامل،  اأنحاء  كل  يف  حديث 
قانونية  تطورات  هناك  كانت 
التجارة  طبيعة  لتكييف  كبرية 
يف  تظهر  بداأت  الإلكرتونية 
الوليات املتحدة الأمريكية ودول 

الحتاد الأوروبي.

وحديثة  ومهمة  جديدة  منطقه  تعترب  الإلكرتونية  التجارة  قواعد  اإن 
ومنذ  خطري،  وب�سكل  كثرية  نواحي  يف  حياتنا  على  توثر  القانون  يف 
هذه  تت�سمنه  وما   ،)WTO( العاملية  التجارة  ملنظمة  الأردن  ان�سمام 
فقد  الأردين،  الإعمال  لقطاع  جديدة  وحتديات  فر�ش  من  الع�سوية 
تطابق  اإىل  الو�سول  اأجل  من  قوانينها  مراجعة  على  احلكومة  حر�ست 

نظامي مع مقايي�ش منظمة التجارة العاملية.

وكدوله نامية ذات موارد متزايدة وم�سادر حمدودة كامنة، فاإن الأردن 
اجلديدة  والت�رسيعات  القوانني  على  وتطورات  تقدما  يحقق  اأن  يحاول 
من خالل معاجلة تقّوي البحث والدرا�سات يف هذا املجال، حيث �سدر 
غطاء  ليكون   2001 ل�سنة   )85( رقم  اللكرتونية  املعامالت  قانون 

قانوين للمعامالت والتجارة اللكرتونية عرب النرتنت.

هناك الكثري من الغمو�ش يحيط بالقواعد القانونية التي �ستحكم التجارة 
الإلكرتونية، لأنه يف هذه احلالة لي�ست القوانني الوطنية هي التي يجب 
يف  �سيدخالن  الإلكرتونيني  وامل�ستهلك  التاجر  اإن  بل  عليها،  الرتكيز 
ف�ساءات قانونية اأخرى متنوعة و�سديدة التعقيد والتداخل، ولذلك فاإنه 
وبالتجارة  عام،  ب�سكل  بالإنرتنت  اخلا�سة  القوانني  اأن  القول  ميكن 
امل�رسعني  اأجندة  على  الأولوية  �سلم  حتتل  خا�ش،  ب�سكل  الإلكرتونية 
الأنظمة  بع�ش  وهناك  والعامل،  الأردن  يف  القانونيني  واملخت�سني 
بالفعل يف و�سع قواعد مبدئية بهذا  بداأت  التي قد  العاملية  القانونية 

اخل�سو�ش.

على  عام  ب�سكل  اللكرتونية  للتجارة  تعريف  نوجز  اأن  ميكننا  وعليه 
اأنها ا�ستعمال ال�سبكات الإلكرتونية 
واملنتجات  املعلومات  ل�ستبدال 
لالإعالن  الدفع  وطرق  واخلدمات، 
الت�سال  واأغرا�ش  التلفزيوين، 
بني الأفراد )امل�ستهلكني( والتجار، 
بني  اأو  اأنف�سهم،  التجار  بني  اأو 
اأو من خالل  اأنف�سهم،   امل�ستهلكني 
البع�ش،  بع�سها  مع  احلكومات 
واحلكومة. امل�ستهلكني  بني  اأو 
كثرية  اأنواع  ي�سمل  التعريف  وهذا 
جتري  التي  التجارية  لالأن�سطة 
لتو�سيع  ينقلنا  وهو  اإلكرتونيًا، 
مفهوم التجارة الإلكرتونية لت�سمل 
امل�سرتاة  واخلدمات  ال�سلع  اأي�سا 

اإلكرتونيًا.

نـادر تـــيـّم 
 التفتي�ش الق�سائي

التجارة االلكترونية من الناحية القانونية

10



مقاالت

من املعلوم  اأن القوى الب�رسية يف اأي جمتمع متثل املورد الأول لرثوات 
القوى  كفاءة  بنمو  وعائدها  الرثوات  هذه  قدر  ويزداد  املجتمع،  هذا 
الب�رسية التي تتكون منها وح�سن ا�ستخدامها وفقا لالأ�ساليب ال�سليمة، 
للدولة  الإداري  اجلهاز  كفاءة  اأن  بها  امل�سّلم  الأمور  من  اأ�سبح  حيث 
مثل  اختيار  ح�سن  مدى  على  يتوقف  له  املر�سومة  �سيا�ساته  وحتقيق 

هوؤلء الأ�سخا�ش.

العن�رس  اختيار  جودة  وتتوقف 
الختيار  هذا  قيام  على  الب�رسي 
على معايري يلزم اأن يكون مردها 
اإىل  اإىل طبيعة العمل الذي �سيعهد 
�سفاته  مبراعاة  باأدائه،  الفرد 
و�سلوكياته وا�ستعداده لهذا العمل، 
حتى ي�سند اإليه العمل املتالئم مع 
قدراته مبا يوؤدي هذا خري النتائج، 
ات�ساع  مبدى  رهن  هذا  وجناح 
الوعاء الكمي والنوعي من الأفراد 
للمعايري  وفقًا  اختبارها  لإمكان 

املو�سوعة، حتى ل يرتتب على نق�سها ال�سطرار اإىل اللتجاء اإىل ما 
هو دونها كفاية ومقدرة مما ل يحقق ال�سالح العام.

 
كون  العامة  الوظائف  على  الطلب  ازدياد  الأخرية  الآونة  يف  ويالحظ 
الوظيفة العامة حق د�ستوري ملواطني الدولة التي ينتمون اإليها، ف�سال 
عن انت�سار التعليم وجمانيته، بالإ�سافة اإىل عدم ال�ستقرار القت�سادي 
من  ت�سفيه  ملا  العامة  الوظائف  على  الأ�سخا�ش  تكالب  اإىل  اأدى  مما 
ا�ستقرار ن�سبي على �ساغلها ف�ساًل عن اجلاه وال�سلطان، ولذلك تت�سابق 
جميع الدول على اختيار اأكفاأ العنا�رس الب�رسية ل�سغل الوظائف فيها، 
اإىل  ين�رسفوا  حتى  لهم  وال�سمانات  الت�رسيعات  توفري  على  وتعمل 
تتطلب بع�ش  ذلك  �سبيل  اأف�سل حال، وهي يف  واجباتهم على  حتقيق 
حتى  وذلك  للوظيفة،  املر�سح  ال�سخ�ش  يف  توافرها  الواجب  ال�رسوط 
املرفق  وت�سيري  لإدارة  وقدرًة  كفاءًة  الأ�سخا�ش  اأكرث  و�سول  ت�سمن 
العام، والإّطالع باأعبائه وم�سوؤولياته، ومن هذه ال�رسوط �رسط الكفاءة 

العلمية.

وليدة  مت�سعبة  �سلطات  العام  املوظف  متنح  الوظيفة  اأن  املعلوم  فمن 
امل�سوؤوليات املتعددة تتعلق ب�سري املرافق العامة واأداء اخلدمات العامة 
لل�سعب، لذلك يجب اأن تتوافر ملن ي�سغلها الكفاءة العلمية واملعلومات 
الفنية التي تتطلبها، وتختلف هذه العنا�رس ومدى �رسورة حتققها يف 
املوظف العمومي باختالف الوظيفة العامة وطبيعة العمل فيها، ونوع 
الثقافة الذي يتطلبه فيمن يح�سن اأداوؤه، كما تختلف الدول يف الو�سائل 
التي تتبعها للتحقق من توافر هذه ال�رسوط يف موظفيها، ويف امل�ستوى 
قد  الذي  الفني  اأو  العلمي  التخ�س�ش  ويف  فيهم،  تتطلبه  الذي  الثقايف 

ت�سرتطه ل�سغل وظائف معينة، اأو املجموع العام للوظائف فيها.

ويختلف م�ستوى هذا املوؤهل باختالف م�ستوى الوظيفة املراد اإ�سغالها، 
فكلما كانت الوظيفة �سعبة اأو على م�ستوى عال من التخ�س�ش تطلبت 
اجلامعات  كرثت  اإذا  وكذلك  عال،  علمي  ملوؤهل  حيازته  �ساغلها  من 
فمن  فيها،  واملوؤهلني  املتعلمني  عدد  وازداد  ما  دولة  يف  واملدار�ش 
علمية  موؤهالت  على  احل�سول  وظائفها  لإ�سغال  ت�سرتط  اأن  الطبيعي 

رفيعة امل�ستوى.

ال�رسوط  كاأحد  العلمية  والكفاءة 
الوظيفة  لتويل  توافرها  الواجب 
عنا�رس  ثالثة  ت�سمل  العامة 
اأو  كلها  توافرها  يجب  اأ�سا�سية، 
اأحدها  يحل  اأن  وميكن  بع�سها، 
حمل الآخر، وهي: املوؤهل العلمي، 
يف  والتدريب  الوظيفية،  واخلربة 

جمال العمل اأو الوظيفة.
 

اأن  ا�سرتاط  هو  العلمي  فاملوؤهل 
الوظيفة  ل�سغل  املر�سح  يكون 
حا�سال على درجة علمية من م�ستوى ونوع معني )�سهادة الدكتوراه، 
املاج�ستري، البكالوريو�ش، الدبلوم، وال�سهادة الثانوية العامة( ويختلف 
العامة  الوظيفة  يف  للتعيني  ك�رسط  املطلوب  العلمي  املوؤهل  م�ستوى 

باختالف الفئة الوظيفية والنظام الوظيفي الذي يحكمها.

والعملية  العلمية  الكفاية  الوظيفية فهي تعترب من عنا�رس  اأما اخلربة 
والتي تتطلبها العديد من الت�رسيعات الوظيفية، وحتى تعترب هذه اخلربة 
يجب اأن تتفق مع و�سف الوظيفة املراد �سغلها، واأن تكون مكت�سبة بعد 

احل�سول على املوؤهل العلمي الذي �سيعنّي على اأ�سا�سه طالب الوظيفة.

 يف حني  يلعب  عن�رس التدريب يف جمال الوظيفة العامة دورا مهما 
وموؤثرا وبالأخ�ش يف الوظائف املهنية واحلرفية واخلدمات امل�ساعدة، 
يف  املتخ�س�سة  التدريبية  الدورات  على  باحل�سول  التدريب  ويكون 
اإىل غريها  الوقت، وتطبيقات احلا�سوب،  ا�ستخدام  كاإدارة  جمال معني 

من الدورات املتخ�س�سة.

وهكذا تربز اأهمية املوقع الذي ي�سغله املوظف العام، وكيفية اختياره 
وجه،  اأكمل  على  بواجباته  يقوم  حتى  كفاءته  ودرجة  املوقع،  لهذا 
بالوظيفة  الرتقاء  اإىل  يوؤدي  الأمني  املثقف   املاهر  الكفوؤ  فاملوظف 
العامة وبالتايل تطور الدولة ورقيها، م�سداقًا لقوله تعاىل: )اإّن خري من 

ا�ستاأجرت القوّي الأمني(.

منت�رس العجارمة
 ا�ستئناف اجلمارك

الكفاءة كأحد شروط اختيار الموظفين
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اأبداء الراأي يف طلبات التمييز باأمر خطي   -
واإعادة املحاكمة.

مديرية حقوق االإن�س�ن و�سوؤون االأ�رشة:

من  احلماية  قانوين  م�سودة  مناق�سة   -
العنف الأ�رسي، والأحداث.

الجتماعية  التنمية  وزارة  مع  التعاون   -
فيما يتعلق بالأحداث.

اإعداد تقارير حول الدعم القانوين للمراأة،   -
املجالت  يف  املراأة  متكني  وبرامج 

القانونية.
امل�ساركة يف الور�سة الوطنية حول العنف   -

�سد الأطفال.
ع�سوية الفريق الوطني ل�سوؤون الأ�رسة.  -

ا�ستحداث )جناح الأ�رسة( يف ق�سور عدل   -
عمان واربد وال�سلط والكرك.

اإعداد وثيقة م�رسوع ملراقبة اأداء املحاكم   -
يف ق�سايا قتل الن�ساء.

املتعلقة  الإجراءات  ر�سد  يف  التعاون   -
بق�سايا ال�رسف.

الإ�سالح  ملراكز  امليدانية  الزيارات   -
والتاأهيل.

للقانون  الوطنية  اللجنة  مع  التعاون   -
الدويل الإن�ساين.

حلقوق  الدائمة  اللجنة  يف  امل�ساركة   -
الإن�سان.

التعاون مع موؤ�س�سة نهر الأردن.  -

لتحويل  اللكرتوين  الربيد  ا�ستخدام   -
الرواتب اإىل البنوك.

حو�سبة �رسف م�ستندات الأمانة.  -

مديرية تكنولوجي� املعلوم�ت:

الوزارة  اأنظمة  جلميع  فنية  اأدلة  اإعداد   -
املحو�سبة.

والت�سجيل،  القبول  نظامي  حو�سبة   -
والتدريب امل�ستمر يف املعهد الق�سائي.

حو�سبة اإ�سهار الذمة املالية.  -
حو�سبة نظام �سوؤون الق�ساة يف املجل�ش   -

الق�سائي.
ق�رس  قي  املحاكم  اإيرادات  نظام  تطبيق   -

العدل اجلديد.
نظام مراقبة الدوام.  -

ا�ستكمال ت�سغيل نظلم )ميزان( يف جميع   -
املحاكم.

احلكومة  �سبكة  �سمن  الوزارة  اإدراج   -
الآمنة.

مديرية �سوؤون املح�كم وامل�س�ريع:

ا�ستمالك قطع اأرا�ٍش خا�سة مبحاكم بداية   -
وتخ�سي�ش  والزرقاء،  وجر�ش  عجلون 

اأر�ش ملحكمة بداية الر�سيفة.
بداية  ملحاكم  الأ�سا�سات  عطاء  طرح   -

الزرقاء والر�سيفة ومادبا.
ا�ستالم ق�سور عدل اربد وال�سلط والكرك.  -

�سلح  مبحاكم  خا�سة  مباٍن  ا�ستئجار   -
عني البا�سا والرمثا والطيبة وبني كنانة 

واجلفر.
اخلا�سة  والفنية  الهند�سية  الت�ساميم   -
الق�ساء  ودار  الأردين،  الق�سائي  باملعهد 

العايل، وحمكمة اجلنايات الكربى. 

مديرية ال�سوؤون امل�لية:

لالأعوام  العدل  وزارة  موازنة  اإعداد   -
.2010 -2008

العمل بنظام جديد للرواتب.  -

ت�رشيعي�ً

دبلوم  مقاعد  من   )%70( تخ�سي�ش   -
كليات  لأوائل  الق�سائية  الدرا�سات 

احلقوق.
املقاعد  من  الأقل  على   )%15( تخ�سي�ش   -

لالإناث.
للمتقدمني  العامة  الثانوية  معدل  يقل  األ   -

عن )70%(، والتقدير اجلامعي عن )جيد(.
هيئة  اأع�ساء  ومكافاآت  اأجور  زيادة   -

التدري�ش.
اعتماد التعليمات اخلا�سة ب�سندوق ق�ساة   -

امل�ستقبل الذي ي�سمل الفئات التالية:
خريجو  اأو  و/  العامة  الثانوية  اأوائل   .1

احلقوق مبعدل ل يقل عن )%90(.
والثانية  الأوىل  ال�سنوات  طالب   .2

والثالثة يف كليات احلقوق.
طالب املعهد الق�سائي.  .3

دبلوم الدرا�س�ت الق�س�ئية:

يف  للدرا�سة  وطالبة  طالبا   )55( قبول   -
املعهد بواقع:

بينهم  احلقوق  كليات  اأوائل  من   )42(  .1
)20( طالبة.

واملحامني  املحاكم  كتبة  من   )13(.2
بينهم )4( طالبات.

حو�سبة العملية التدري�سية.  -
من  م�ساق  لكل  تف�سيلي  و�سف  و�سع   -

م�ساقات اخلطة الدرا�سية.
احلا�سوب  مهارات  على  الطالب  تدريب   -
واللغة الإجنليزية وامل�ساركة يف الن�ساطات 

اخلارجية.

التدريب امل�ستمر:

مب�ساركة  تدريبية  دورة   )149( عقد   -
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تقارير

حلو�سبة  املعنية  اجلهات  مع  التعاون   -
�سهادة عدم املحكومية.

لأمن  الوطنية  اللجنة  �سمن  امل�ساركة   -
املعلومات.

الر�سائل  عرب  التبليغات  خدمة  اإطالق   -
.)SMS( الق�سرية

مديرية العالق�ت الدولية: 

م�ساريع  درا�سة  جلنة  ت�سكيل  اإعادة   -
اتفاقيات التعاون القانوين والق�سائي.

اعتماد اأ�س�ش طلبات امل�ساعدة الق�سائية.  -
امل�ساعدة  طلبات  من  عدد  تنفيذ   -

الق�سائية.
الأوروبية  العدالة  برنامج  على  الإ�رساف   -

املتو�سطية.
اخلارج  يف  اأردنيني  �سجناء   )9( نقل   -

لكمال مدد حمكومياتهم يف الأردن.
الأ�رسى  نقل  مفو�سات  يف  امل�ساركة   -

الأردنيني يف ال�سجون الإ�رسائيلية.

اأف�سل  حول  الأحمر(  )ال�سليب  خماطبة   -
املحكومني  مع  للتعامل  املمار�سات 

املر�سى والطاعنني يف ال�سن.
اتفاقية اجلرمية املنظمة  امل�سادقة على   -

وملحقاتها.
لروؤ�ساء  الأول  الجتماع  ا�ست�سافة   -

النيابات العامة العرب.
احلكومة  من  منح  ثالث  ا�ستقطاب   -
الفرن�سية  اللغة  لدرا�سة  الفرن�سية 

واللتحاق باملاج�ستري.
العامة  الإدارة  اجتماعات  يف  امل�ساركة   -
الدول  جامعة  يف  القانونية  لل�سوؤون 
العربية واملركز العربي للبحوث القانونية 

والق�سائية.
حل  وعدالة  �سالمة  موؤمتر  يف  امل�ساركة   -

النزاعات/ نورمبريغ- املانيا.
لتقييم  الدويل  الفريق  �سمن  امل�ساركة   -
ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  تنفيذ 

الف�ساد.
اجتماع  يف  الوزارة  مل�ساركة  التح�سري   -

جمل�ش وزراء العدل العرب.
الرد على ا�ستف�سارات املحاكم بخ�سو�ش   -

التفاقيات الق�سائية.

مديرية االت�س�ل:

والعالقات  الت�سال  اإ�سرتاتيجية  اإعداد   -
العامة لالأعوام )2009-2008(.

مع  العالقة  ينظم  اإجرائي  دليل  اإعداد   -
الإعالم.

اإطالق املواقع اللكرتونية لوزارة العدل،   -
واملجل�ش الق�سائي، واملعهد الق�سائي.

فوز موقع وزارة العدل باجلائزة الف�سية   -
لعام  اأردين  حكومي  موقع  كاأف�سل 

  .2007
واملطبوعات  اللوحات  من  عدد  ت�سميم   -
املحاكم  على  وتوزيعها  الإر�سادية 

واجلمهور.
تنظيم م�سابقة ق�سائية اإذاعية )30 حلقة(   -

خالل �سهر رم�سان املبارك.
اإطالق ن�رسة وزارة العدل الإخبارية بواقع   -

)3( اأعداد �سنويا.
الثالث  الن�ساطات  جلان  اإطالق   -
الريا�سية(،  الثقافية،  )الجتماعية، 

وتعميمها على جميع حماكم اململكة.
وال�سكاوى  القرتاحات  �سناديق  تعميم   -

على جميع حماكم اململكة.
حمطة  �سا�سات  تطوير  يف  امل�ساركة   -

ال�ستعالمات اللكرتونية.
العدل  بوزراء  خا�سة  �رسف  لوحة  اإعداد   -

ال�سابقني.
اإطالق مبادرة )كتاب تكرمي الق�ساة(.  -

خمتلفا  �سحفيا  خربا   )157( اإ�سدار   -
و�سائل  مندوبي  تغطيات  اإىل  اإ�سافة 

الإعالم.
وموؤمترين  �سحفية،  جولت   )8( تنظيم   -

�سحفيني.
تنظيم وامل�ساركة يف )16( موؤمترا، و)16(   -

ندوة، و)26( ور�سة عمل.

التفاقية  والن�رس،  املطبوعات  القوانني، 
الدولية ملناه�سة التعذيب.

القدرات املوؤ�س�سية:

اإعداد م�رسوع هيكل تنظيمي جديد متهيدا   -
لإقراره.

مديريات  لكافة  الوظيفي  الو�سف  م�سودة   -
واق�سام املعهد.

اطالق مبادرة )حا�سوب لكل موظف(.  -

البنية التحتية:

حو�سبة املكتبة ورفدها باملراجع والكتب.  -
)عدالة(  وبرنامج  الإنرتنت   خدمة  توفري   -

لطالب وموظفي املعهد.
بالأثاث  وتزويده  احلا�سوب  خمترب  تطوير   -

والتجهيزات.

)2493( قا�سيا وموظفا من اأقاليم ال�سمال 
والو�سط واجلنوب.

حتديد الإحتياجات التدريبية لعام 2008   -
الإلزامي  التدريب  خطة  م�سودة  وو�سع 

اخلا�سة بها.
الدورات  لتقييم  خا�سة  مناذج  اإعداد   -

واملدربني.
التدريب  بربنامج  بيانات  قاعدة  حو�سبة   -

امل�ستمر.
التع�ون املحلي والدويل:

الق�سائي  املعهد  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع   -
الفل�سطيني..

الأعلى  الق�ساء  جمل�ش  من  كوادر  تدريب   -
الفل�سطيني، ومدعني عامني من العراق.

عقد ندوات ودورات تدريبية متخ�س�سة يف   -
املناف�سة،  البيئية،  الأموال،  غ�سل  جمالت: 
تنازع  املدربني،  اإعداد  الو�ساطة،  الإعالم، 
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بهذا املقطع ال�سعري الذي يتغنى بالوطن ا�ستهل فنانو )فرقة امل�رسح 
خملد  الدكتور  اإخراج  من  القمر(  )جار  امل�رسحي  عر�سهم  التفاعلي( 
الأم�سية  الزعبي، وذلك �سمن فعاليات  الفنان ن�رس  واأحلان  الزيودي 
على  العدل  وزارة  يف  الثقافية   اللجنة  نظمتها  التي  الثالثة  الثقافية 
م�رسح غرفة جتارة العقبة بتاريخ 2007/11/16 حتت رعاية وزير 
ال�سهري حممد  ال�سابق الأ�ستاذ �رسيف الزعبي، يرافقه الإعالمي  العدل 

الوكيل والفنان الأردين عمر العبدالالت.

ملقاطع  عر�سا  التلفزيونية(  الدرامية  )الغنائية  امل�رسحية  وت�سمنت 
من تاريخ الأردن تراوحت م�سهديتها التفاعلية ما بني ال�رسد والإلقاء 
الف�سيح لل�ساعر الكبري حيدر حممود  ال�سعر  وغناء مقاطع منتقاة من 
الزعبي  �سارك  حيث  عدوان،  بن  منر  الفار�ش  لالأمري  النبطي  وال�سعر 
كل  الأردنية  البيئة  من  مفرداتها  ت�ستمد  التي  املقاطع  هذه  اأداء  يف 
اإيقاعية من قبل  الزعبي واآلء زيتون، ومبرافقة  األي�سار  الفنانتني  من 

ع�سوي فرقة اأمانة عمان الكربى حممود �سعيد وخليل اإبراهيم.

حوا�رس  جابت  فيلمية  ملواد  تلفزيوين  عر�ش  الفنانني  اأداء  و�ساحب 
جباله  على  والنهار  الليل  وتقلبات  وقالعه  الأثرية  مبدنه  الأردن 
موؤتة  معركتي  وموقعي  الأنبياء،  احت�سنت  التي  وبواديه  و�سهوله 

والريموك.

ولدت  التي  البارزة  التاريخية  ال�سخ�سيات  من  عددا  العر�ش  وتناول 
يف الأردن وترعرعت على اأر�سه وعا�ست على ثراه، ويف مقدمتها اأمري 
بالد  اأبناء  من  الإ�سالم  دخل  من  اأول  اجلذامي  عمرو  بن  فروة  معان 
و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  بعثها  التي  للر�سالة  ا�ستجابة  ال�سام 
والقائد الع�سكري الذي فتح �سمال اإفريقيا مو�سى بن ن�سري، وال�ساعرة 
هذه  حياة  يف  املحطات  لأهم  �رسد  مع  الباعونية،  عائ�سة  املت�سوفة 

ال�سخ�سيات ودورها يف التاريخ العربي والإ�سالمي.

اجلنوب  حماكم  غطى  الذي  امل�رسحي  العر�ش  هذا  تنظيم  وياأتي 
موظفا  و)368(  قا�سيا   )60( بها  يعمل  حمكمة   )32( عددها  البالغ 
ا�ستمال  اللذين  ال�سابقني  الثقافية  اللجنة  لن�ساطي  ا�ستكمال  اإداريا.. 
نخبة  مب�ساركة  الو�سط  ملحاكم  عمان  يف  �سعرية  اأم�سية  تنظيم  على 
من ال�سعراء املحليني، وندوة ثقافية يف اربد ملحاكم ال�سمال بعنوان 

)اأهمية الثقافة يف موؤ�س�سات القطاع العام(.

الزعبي  �رسيف  الأ�ستاذ  ال�سابق  العدل  وزير  قام  العر�ش  نهاية  ويف 
ولالإعالمي  الفرقة،  اأع�ساء  اإىل  التقديرية  العدل  وزارة  دروع  بت�سليم 
اأغانيه  من  بباقة  الأم�سية  اختتم  الذي  العبدالالت  وللفنان  الوكيل، 
ها  يا  )مهيوب  مثل  احل�سور  معها  تفاعل  التي  وال�سخ�سية  الوطنية 
و)يا  عالية(  الهمة  )كيف  و  الوطن(  جي�ش  و)جي�سنا  مهيوب(  الوطن 

�سعد(.

لجان
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قام مركز الحسين للسرطان بتكريم )موظفي وزارة العدل( كأحد )شركاء الخير( ضمن فئة )داعم خاص(، وذلك في 
إعالن الشكر الذي نشره المركز في الصحف اليومية تقديرا لألفراد والوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات 

العامة والخاصة التي تقدمت بدعمها المادي للمركز خالل عام 2007.

العام  من  وأيلول  آب  شهري  مدار  على  تبرعات  حملة  بتنظيم  قامت  قد  الوزارة  في  االجتماعية  اللجنة  وكانت 
الماضي لصالح تمويل إنشاء غرفة طبية متكاملة ضمن التوسعة الجديدة لمركز الحسين للسرطان.

وقد شملت الحملة السادة القضاة النظاميين والموظفين اإلداريين في وزارة العدل والمعهد القضائي األردني 
وجميع المحاكم النظامية في المملكة، حيث تم اقتطاع )5( دنانير من راتب كل قاضي عن كل شهر، و)2( دينار 
من رواتب اإلداريين، وبمجموع إجمالي بلغ )15( ألف دينار، إضافة إلى حوالي )3( آالف دينار تبرع بها معالي وزير 

العدل السابق األستاذ شريف الزعبي من جيبه الخاص. 

دعما منها لحملة )مكتبة األسرة( التي أطلقتها وزارة الثقافة ضمن )مهرجان القراءة 
أجمل(،  أجل وطن  )اقرأ من  تحت شعار  السامية  الملكية  بالرعاية  الذي يحظى  للجميع( 
قامت وزارة العدل من خالل لجنتها الثقافية بشراء ما مجموعه )2500( كتابًا لتوزيعها 
كهدية على موظفي الوزارة تشجيعًا لهم على القراءة وإنجاحًا لهذه المبادرة الوطنية 

المميزة.

وقد قامت اللجنة الثقافية بحصر اختيارات الموظفين من بين الـ )50( عنوانا التي طرحتها 
للكتب  قرشا  و35  األطفال  لكتب  قرشا   25( تشجيعية  بأسعار  للتداول  الثقافة  وزارة 
األخرى(، والتي تضم مجموعة منتقاة من الكتب في شتى مجاالت اآلداب والعلوم، حيث 
تم تخصيص عشرة كتب لكل موظف من موظفي الوزارة، وكذلك كميات إضافية لرفد 

مكتبات المحاكم.

حيث  قاض(،  لكل  )مكتبة  السابقة  العدل  وزارة  لمبادرة  امتدادًا  الخطوة  هذه  وتأتي 
كانت الوزارة قد قامت برفد المكتبات الشخصية للسادة القضاة باختياراتهم من أمهات 
المراجع الفقهية والقانونية، وبواقع )40 - 50( كتابا لكل قاض بقيمة )300( دينارًا، 
خارج  القضايا  ومطالعة  البحث  منهم  تتطلب  التي  القضاة  عمل  لطبيعة  تقديرًا  وذلك 

أوقات العمل الرسمي.    

ثقافتنا هويتنا

لجان
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حتت الرعاية الكرمية ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن احل�سني املعظم، 
العدل يف  وزارة  الريا�سية يف  اللجنة  وموظفة ميثلون  موظفا  ثالثون  �سارك 
العقبة بتنظيم من  الذي جرى يف مدينة  الأحمر  البحر  �سباق ن�سف ماراثون 
جمعية العناية مبر�سى الدماغ والأع�ساب بهدف توفري الدعم املادي للمر�سى 

غري القادرين على تاأمني تكاليف اجلراحة والعالج.

وتوزعت م�سافة ال�سباق على )21، 10، 4.5( كم و�سول اإىل نقطة النهاية يف 
�ساحة الثورة العربية الكربى على �ساطىء البحر الأحمر، حيث مت بعد ال�سباق 
تتويج الفائزين والداعمني بامليداليات وال�سهادات التقديرية يف حفل خا�ش 
تخللته فقرات ترفيهية منوعة مب�ساركة حا�سدة من املت�سابقني واأبناء املدينة 

وزوار العقبة من �ستى اأنحاء العامل.

“فيك تركض فيك تمشي”

باملركز  مادبا"  "بداية  حمكمة  فريق  فاز 
الذي  القدم  كرة  خما�سيات  دوري  يف  الأول 
وذلك  املحكمة،  يف  الريا�سية  اللجنة  نظمته 
فريق  على  النهائية  املباراة  يف  فوزه  بعد 
وقبلها   ،)2-5( بنتيجة  الق�سائي"  "التنفيذ 
بنتيجة  البلدية"  "حمكمة  فريق  على  الفوز 

.)4-6(

وياأتي تنظيم هذا الدوري كباكورة لن�ساطات 
مادبا،  بداية  حمكمة  يف  الريا�سية  اللجنة 
جتربة  بتعميم  العدل  وزارة  قرار  بعد  وذلك 
الثقافية،  )الجتماعية،  الن�ساطات  جلان 
يف  النظامية  املحاكم  جميع  على  الريا�سية( 
حققته  الذي  الكبري  النجاح  �سوء  يف  اململكة 
كل  تتمتع  وبحيث  الوزارة،  يف  اللجان  هذه 
جلنة من جلان املحاكم بال�ستقاللية لتنظيم 
الن�ساطات والفعاليات اخلا�سة بها مع التزام 
الدعم  بتوفري  الوزارة  يف  الت�سال  مديرية 

املادي والإداري الالزمني بهذا اخل�سو�ش.

بتطوير  قامت  قد  الت�سال  مديرية  وكانت 
الن�ساطات،  جلان  عمل  ينظم  اإجرائي  دليل 
جميع  جميع  على  الدليل  هذا  تعميم  ثم  ومن 
من  ر�سميا  اعتماده  بعد  النظامية  املحاكم 
قبل وزير العدل، وذلك بهدف تن�سيق اجلهود، 
من  اللجان  يوؤهل  الذي  الأمر  العمل،  وتوحيد 
امل�سرتكة  اأو  اخلا�سة  ن�ساطاتها  يف  التو�سع 
الوطني،  امل�ستوى  اأو  مناطقها،  م�ستوى  على 
ال�سقيقة  الدول  يف  نظرياتها  م�ستوى  اأو 

وال�سديقة.

“بداية مادبا”
بطاًل على حساب

“التنفيذ القضائي”

لجان
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لجان

مدير  زيارة  هو  من�سبه  ت�سلم  اجلديد حني  املدير  به  قام  ما  اأول  كان 
املوؤ�س�سة ال�سابق، حيث قال له بف�سول من ي�سعى للتعلم:

- علمني مما علمك اهلل من فنون اإدارة الب�رس والتعامل معهم اإبان فرتة 
خدمتك الطويلة.

مالأت فقاقيع الغرور �سدر املدير ال�سابق، وانت�ست بالزهو نف�سه، ثم قال 
بلهجة الواعظ النا�سح:

ول  كتب،  يف  جتدها  ل  العمل  يف  قواعد  اأعلمك  اإين  بنّي،  يا  ا�سمع   -
ت�سمعها يف برنامج تدريبي، اإنها خال�سة اخلربة وطول التجربة..

الأ�سلوب  بالتهويل، ويتجلى مفهوم هذا  الإدارة  باأ�سلوب  بنّي  يا  عليك 
يف اأن ت�سخم كل خطاأ ياأتيه مروؤو�سيك، وتنفخ باحلبة حتى جتعل منها 
قبة، �سور لهم الهفوة على اأنها جناية، والزلة على اأنها جرمية، وال�سهو 

الب�سيط على اأنه كارثة كربى..

بيدك  ت�سححه  اأن  حاذر  مطبعي،  خطاأ  فيها  مذكرة  مثال  وردتك  فاإذا 
الأحمر،  باخلط  اخلطاأ  حول  كبرية  دائرة  ت�سع  اأن  عليك  وتتغا�سى، 
واإزائها عالمة ا�ستفهام، ثم عالمة تعجب، ثم عليك اأن تطلب اإىل مكتبك 
امل�سوؤول الذي رفع املذكرة، واملوظف الأدنى الذي �ساغها، واملوظفة 
الأمر حتى يعتقدوا  التي قامت بطباعتها، وتعّنفهم ب�سدة، وتهول لهم 
وخ�سارة  كبريا  وزرا  املوؤ�س�سة  لتحملت  اخلطاأ  لهذا  انتباهك  لول  باأنه 

باهظة!!

ثم توقف املدير ال�سابق عن احلديث حلظة، وراح ينظر اإىل املدير اجلديد 
اأردف  تعليق،  دون  من�ستا  وجده  وحني  نف�سه،  يف  كلماته  وقع  لريى 

�سهوا  مقدمها  فات  عمل(  )فريق  بعنوان  م�ساهمة  ن�رس  ال�سابق  العدد  يف  مت  تنويه: 
الإ�سارة اإىل امل�سدر الذي اأخذت عنه هذه املادة وهو كتاب )وم�سات اإدارية( لكاتبه 

)اإبراهيم ك�ست(.

اأ�رسة حترير ن�رسة وزارة العدل الإخبارية تعتذر عن هذا اخلطاأ غري املق�سود، وتت�رسف 
باأن ت�سع بني يدي قرائها املادة التالية املنقولة عن هذا الكتاب القيم، والذي يت�سمن 

�سورا من الواقع الإداري، واأفكارا اإدارية عر�ست باأ�سلوب الق�سة واخلاطرة واحلوار.

اإلدارة بالتهويل...!!

يقول:
- وعلى هذا املثال ق�ش يا بنّي كل ردود اأفعالك اإزاء اأعمال مروؤو�سيك، 
اإنهم بذلك يتعلمون جتنب اخلطاأ، و�ستجدهم يقولون لأنف�سهم: )اإذا كانت 

هذه الهفوة جرمية، فكيف اإذن بالزلة الكبرية اإن وقعت(؟!

وعندئذ �سرتاهم يعملون بانتباه اكرب، وهمة اأعلى، ودقة اأف�سل، ول�سوف 
يرتعدون، ويراجعون اأعمالهم ع�رس مرات قبل رفعها اإليك.

حني  ويف  ي�سمع،  زال  ما  اأنه  اإىل  اإ�سارة  يف  راأ�سه  اجلديد  املدير  هز 
ا�ستطرد املدير ال�سابق يف ن�سائحه وعظاته، كان املدير اجلديد يحدث 

نف�سه قائال:

تلقاء  اأي عمل من  اإىل  يبادرون  اأدركت ملاذا كان موظفوك ل  الآن   -
اأداء ما هو مطلوب منهم بحرفياته، وكانوا  اأنف�سهم، ويقت�رسون على 

ي�رسفون �ساعة يف العمل الذي ميكن اإجنازه يف ع�رس دقائق..

اأن ل يبتكروا، ول يبدعوا، ول يقرتحوا، فاإنهم  لقد كانوا معذورين يف 
كانوا يخافون هول اخلطاأ..

ل يخطئ،  الذي  هو  يعمل  ل  الذي  )اإن  للموظفني:  اأقول  ف�سوف  اأنا  اأما 
وحني اأحا�سب على اخلطاأ �سوف اأميز اخلطاأ الناجت عن الجتهاد، واخلطاأ 
الناجت عن �سوء  الإهمال، واخلطاأ  الناجت عن  ال�سهو، واخلطاأ  الناجت عن 

النية..

�ست�سحح  وكيف  اأخطاأت؟  ملاذا  اأ�سئلة:  اأربعة  املخطئ  اأ�ساأل  ول�سوف 
اخلطاأ؟ وكيف تتجنب مثل هذا اخلطاأ م�ستقبال؟ وما اأنت فاعل لو كنت 

اأنت املدير واأنا املوظف املخطئ(؟!



مشاركات

)اإن ك�تب� هذا علمه وهذا اأدبه وهذه جت�ربه ينبغي له اأن ال تغيب 
اأفك�ره عن الن��س، ف�إذا ك�ن يف هذه االأفك�ر نفع للن��س ف�إن فيه� 

لذة لروحه و�سعوره(.

)اإن كاتبا هذا علمه وهذا اأدبه وهذه جتاربه ينبغي له اأن ل تغيب 
اأفكاره عن النا�ش، فاإذا كان يف هذه الأفكار نفع للنا�ش فاإن فيها 

لذة لروحه و�سعوره(.

الراحل  الأديب  كتاب  يقدم  اأن  جربي  �سفيق  اختار  الكلمات  بهذه 
والذي  الأيام(،  )من  بعنوان  غنيمة  اأبو  �سبحي  حممد  الدكتور 
ت�سمن ن�سو�سا خمتارة من مقالت الكاتب املن�سورة يف �سحيفة 
)الأيام( املحتجبة جنبا اإىل جنب مع م�ساهمات كبار رجال الفكر 

والأدب واملعرفة يف الوطن العربي.

والن�رس  للدرا�سات  العربية  املوؤ�س�سة  عن  ال�سادر  الكتاب  جاء  وقد 
عا�سمة  عمان  لإعالن  العليا  الوطنية  اللجنة  من�سورات  �سمن 
القطع  من  �سفحة   )227( يف   2002 لعام  العربية  للثقافة 
الكاتب  اأفق  ات�ساع  تعك�ش  متنوعا  ن�سا   )41( وت�سمن  املتو�سط، 
ومن  الأحداث..  لأهم  ومعا�رسته  جتربته  ون�سوج  ثقافته  وتنوع 

هذا  اخرتنا  الن�سو�ش  هذا  بني 
الن�ش بعنوان )تاأدب(.

الكون،  ي�سمونه  الذي  املكان  يف 
جنما  اأر�سنا  ت�سمل  والذي 
�سغريا من جنومه، يوؤكد العلماء 
مليون  وخم�سمائة  األف  روؤية 
مبرا�سدهم  وي�سجلون  جنم، 
ل  الرقم  هذا  اأن  وح�ساباتهم 
�سدم  من  واحدا  �سدميا  اإل  ي�سمل 
هذا الف�ساء.. هناك �سدم حتتوي 

على األفي مليون جنم!

الكون  هو  الذي  املكان  هذا  يف 
اأنف�سهم  العلماء  اأولئك  يقرر 
ال�سدم!  هذه  من  مليونني  وجود 
من  املاليني  هذه  �رسبت  اإذا 
من  املاليني  باآلف  ال�سدم 
لك  ظهر  فيها  املوجودة  النجوم 

العدد الذي ل يح�سى ملجوعة النجوم التي يف الكون!

كل هذه الآلف من ماليني ماليني من النجوم جتري ب�رسعة رهيبة 
مل�ستقر لها على حمور ثابت وقانون ثابت!

الت�سادم بني كل هذه املجموعة، وذلك ل�سبب  ول خوف من خطر 
ت�سغل كل  ل  والمتداد بحيث  ال�سعة  الكون من  اأن هذا  واحد؛ وهو 
هذه الأرقام الفلكية من النجوم الفلكية اإل ما ت�سغله ع�رس نحالت 

موزعة على ف�ساء الأربع اأنحاء من الكرة الأر�سية!

لو  اأنك  ت�سور  وامتداده  الكون  �سعة  عن  اأو�سح  فكرة  ناأخذ  ولكي 
اإليه يف ظرف دقيقتني  اأر�سلت موجة ل �سلكية اإىل املريخ لو�سلت 
فقط، ولكن هناك جنوم يف اأطراف هذه الف�ساء لو اأر�سلت اإليها هذه 
املوجة وهي ب�رسعة )186( األف ميل يف الثانية لحتيج للو�سول 

اإىل مدة ل تقل عن )140( مليون �سنة �سوئية!
...

 يف هذا املكان بالذات، اأي يف الكون، يعي�ش خملوق �سئيل ي�سمى 
)الإن�سان(!

الكون  من  ي�سغل  الإن�سان  هذا 
مرتا وبع�ش املرت، ويزن جزءا من 
مليون  مليون  مليون  اآلف  ع�رسة 

جزء من اأي كوكب �سغري فيه!

يف هذا املكان، كم وكم حاول هذا 
�ساحب  على  يتطاول  اأن  الإن�سان 
وبالبهتان  بالغرور  تارة  املكان 

وتارة بالظلم والطغيان!!
...

اأيها الإن�سان: )تاأّدْب(!!

اأمل ح�سن
املعلومات تكنولوجيا 
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الفرحة  هي  عيد،  من  واأكرث  ذكرى  من  اأكرث  هي 
والعربة التي ل يحدها مكان ول يطويها زمان، وهي 
اإنها ذكرى مولد ر�سول  الدرو�ش يف مكارم الأخالق، 
الرحمة حممد �سلى اهلل عليه و�سلم التي ل ي�ساهيها 
من  كثري  يحتفل  لذا  الأحداث،  من  حدث  الوجود  يف 
امل�سلمني بيوم املولد النبوي ال�رسيف الذي ي�سادف 
اأنه مقت�سى املحبة والتعظيم  الأول على  )12( ربيع 
لر�سولنا الكرمي عليه ال�سالة وال�سالم، ولأن يوم مولده 
يوم مبارك ففيه اأ�رسقت �سم�ش الهداية وعم النور هذا 
الكون، وقد كان الر�سول ي�سوم يوم الإثنني وملا �سئل 

عن ذلك قال: )ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه(.

الب�رس، ولكن اختلف  العظماء واأ�رسف  اأعظم  اأوىل بذلك بكونه  العظماء يحتفلون مبولدهم ومنا�سباتهم فالر�سول  واإذا كان 
النا�ش بطريقة اإحتفالهم مبولده �سلى اهلل عليه و�سلم، فمنهم من يجتمع على �سكل حلقات ُتقراأ فها �سرية احلبيب، اأو تلقى 
فيها خطب املوعظة وق�سائد املديح، ومنهم من ي�سنع الطعام واحللوى ويوزعه على القريب والبعيد، ومنهم من يحتفل يف 
امل�ساجد، واآخرون يقت�رسون على الحتفال ببيوتهم، فما حكم مثل هذه الإحتفالت، واأيها يليق مبقام امل�سطفى عليه اأف�سل 

ال�سالة والت�سليم؟

لالإجابة على هذا ال�سوؤال حتدثنا مع الدكتور حممد الق�ساة اأ�ستاذ ال�رسيعة يف اجلامعة الأردنية، والذي اأو�سح باأنه مل يعرف 
عن ال�سحابة ر�سوان اهلل احتفالهم بعيد مولد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم لأنهم كانوا يعي�سون اأقواله واأفعاله بحذافريها 
يوما بيوم، وكانوا يطبقون ال�سنة ال�رسيفة باعتبارها تف�سري وتو�سيح للقراآن الكرمي، وبدون ال�سنة النبوية ل ي�ستطيع امل�سلم 

اأن يفهم الإ�سالم.

ولكن مع تتايل الع�سور، وتباعد امل�سافة من عهد الر�سول عليه ال�سالم، فقد بداأ امل�سلمون يحتفلون يف كل عام  بيوم مولده 
الكرمي والتاأ�سي به يف كل  اإحياء �سنة ر�سولنا  اإىل  الإحتفال على طقو�ش ميتة، واإمنا يتعداه  األ يقت�رس  ال�رسيف، والأ�سل 

مرحلة من مراحل حياة الإن�سان، وذلك عمال وم�سداقا لقوله تعاىل: )لقد كان لكم يف ر�سول اهلل اأ�سوة ح�سنة(.

فاإذا مت الإحتفال بهذه ال�سورة، وتذكر النا�ش ال�سرية النبوية وكان احلث والتحفيز لإتباع الإ�سالم الذي جاء به النبي عليه 
ال�سالة وال�سالم فنعم الإحتفال، اأما اإذا اقت�رس على جمرد اأنا�سيد وطعام دون اأن يكون لذلك معنى حقيقي فاإن هذا يتنافى 

مع عظمة ر�سول اهلل و�سريته العطرة.

ويختتم د. الق�ساة حديثه بالتذكري باأننا هذه الأيام اأحوج ما نكون اإىل اإظهار عظمة الر�سول الكرمي، وبيان ر�سالة الإ�سالم 
العاملية ال�سمحة التي تدعوا اإىل الأخوة الإن�سانية ونبذ التطرف والعنف، خا�سة يف وقت تتناهى فيه اإىل اأ�سماعنا اأ�سوات 
تخرج من هنا وهناك ت�ستهزء وت�سخر من �سخ�ش ر�سول الب�رسية �سلى اهلل عليه و�سلم، علما باأن الإ�ساءه للر�سول الكرمي هي 
اإ�ساءة لالإ�سالم ولكل م�سلم على هذه الأر�ش، لذا علينا جميعا اأن نكرم نبينا ومعلمنا يف جميع املنا�سبات الإ�سالمية مبا 

يليق ب�سخ�سيته وعظمة قيادته لهذه الأمة العظيمة.

نهلة عوي�ش
 مديرية الت�سال

في مولد نور الهدى
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مشاركات



تقول...

حبيبتي تقول في الرسالة الجديدْة..
أنها تود لو أبني لي قصيدْة..

في موطني العزيز،
في البلدة السعيدْة

في كرمنا المزروع بالتفاح،
في الحصيدْة

في فجر يوم باسم وضحكة وليدْة
بارك لنا يا ربنا مواسم الحصاد

بغيمةٍ حميدْة..

حبيبتي تودٌ لو أبني لي قصيدْة
في موطني العزيز،
في الغابة الخضراْء
في الماء والهواْء

في الرمل والصحراْء
يا غابتي العنيدْة..

هيا بنا تحركي يا غربَة الشقاْء
يا ليتني أعود

من غربتي البليدْة..
فموطني أحق بي، وريشتي

سماؤه الزرقاء دائما حرير
حنونةٌٌ رغيدْة..

أشجاره تطاول السحاب
فروعها مديدْة..

زهوره أنداؤها تفيض بالغرام
كطائر يحوم في السماء

يا موطني العزيز
روحي فدى ثراك
اسقيه من دمي

ماذا أقول لموطني؟
يا موطن القصيدْة... 

حممد عبدالرحمن الق�ساة 
بداية عجلون

مشاركات
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عمان.. قافية الضوء

في المقبِل من ليلكةٍ
حلَّتْ على بنفسِجها

عينايْ..

قلتُ أساوي بيني 
وليلتَها

ال ينفُث البنفسجُ
إاليْ..

أنا
عمان

لي في القدِس مئذنٌة
ولي

في كّل بحٍر
نايْ..

في المْقِبِل من ليلكةٍ
لي لغٌة

أقبضُ مترَعها
بصهيلي

قلتُ
أغرقُ نايَ الكالم بغيثي

وأعّلقُ مرآَة قلبي 
بين عشب القصيد

وبيَ هوايْ..

أنا عمان..
فراشُة الروح

ساحُل الدهشةِ األولى
برقُ النشيدِ

وفرشْتُ لخيِل الشعِر
صبايْ..

                    
في المقبِل من ليلكةٍ

أصعدُني
من فوهة الحلِم

أركضُ
خلفَ ماٍء في الشجوْن

أزرعُني
على باب القصيدِ

امرأًة ذات لحٍن
قلتُ

سأحدّدُ الضُّحى 
على شفة الكالِم

وأسقي عطش الليِل بضوئي
أنا عمان

قافية الضوء
نثرُ زعفرانٍ 

في تالل الروحْ
أنا عمان...

من يقنصُ الضُّحى
سوايْ..

من يزرعُ الحكمَة
في باحة األحالِم

سوايْ..

أنا عمان
ال روحي نارٌ أضرمُها

وكأسي
ال ريحَ ترصدُها

سوايْ...

�سفاء اأبو خ�رسا
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ال عمل بال علم.. والعدل فوق الوظيفة
العدل  وزارة  ن�رسة  حترير  اأ�رسة  ارتاأت 
الإخبارية اأن يكون �سيفها لهذا العدد �سعادة 
حمكمة  رئي�ش  نائب  عيد  حممد  القا�سي  
�سيفا  حل  والذي  امل�رسية،  )التمييز(  النق�ش 
التعاون  اإطار  يف  الأردن  وعلى  الوزارة  على 
الأردين  الق�سائيني  اجلهازين  بني  امل�ستمر 
الق�سائي،  العمل  وامل�رسي يف �ستى جمالت 
وذلك ملا متثله هذه الزيارة الكرمية من عمق 
العالقات الودية املميزة التي جتمع ال�سقيقتني 
م�رس  وجمهورية  الها�سمية  الأردنية  اململكة 
العربية، وحر�سهما الدائم على تبادل اخلربات 
ويعود  الناجزة  العدالة  يخدم  مبا  والتجارب 

بالنفع على �سعبي البلدين احلبيبني.  

اال�سم؟
رئي�ش  نائب  �سامل،  عيد  حممد  القا�سي   -
الفني  وامل�ست�سار  امل�رسية،  النق�ش  حمكمة 
للمجل�ش  العام  والأمني  املحكمة،  لرئي�ش 

الق�سائي الأعلى.

احل�لة االجتم�عية؟
وابنتان،  ولد  اأبناء،  ثالثة  ولدي  متزوج   -
لأن  طريقه  ويف  نيابة  وكيل  يعمل  الأكرب 
ي�سبح قا�سيا يف امل�ستقبل، والو�سطى �سحفية 
خريجة اإعالم، وال�سغرى طالبة �سنة ثالثة يف 

كلية احلقوق.

حول  اأبن�ئك  قرار  يف  ت�أثري  لك  ك�ن  هل 
التخ�س�س الدرا�سي؟

- يف قرارة نف�سي كنت اأمتنى اأن يتوجه اأبنائي 
حرية  لهم  تركت  ولكنني  احلقوق،  لدرا�سة 
�سغوطات  اأي  عليهم  اأمار�ش  ومل  الختيار 
اإبراز  على  حري�سا  كنت  بل  اخل�سو�ش،  بهذا 
ال�سعوبات والتحديات التي ميكن اأن تواجههم 
يف هذا املجال حتى يكون اختيارهم عن وعي 
وقناعة، فاأنا اأوؤمن باأن الإن�سان يجب اأن يعمل 
عمله،  يتقن  حتى  يحبه  الذي  التخ�س�ش  يف 
جمال  يف  العمل  الأكرب  ابني  اختار  وبالفعل 

القانون وقد اأثبت جدارة يف ذلك.

زي�رتك  طبيعة  عن  حتدثن�  اأن  ميكن  هل 
لالأردن؟

اأن  م�رسور  اأنا  ال�سخ�سي  امل�ستوى  على   -
اجلميل  البلد  هذا  لزيارة  الفر�سة  يل  اأتيحت 
الذي مل ت�سبق يل زيارته من قبل، ولقد اكت�سبت 

خالل هذه املدة الق�سرية العديد من ال�سداقات 
الأردين  الق�سائي  اجلهاز  اأعزاء من  مع زمالء 

وهو ما اعتربه املك�سب احلقيقي من الزيارة.

من  النوع  هذا  مثل  تكثيف  �رسورة  اأرى  واأنا 
الزيارات املتبادلة الر�سمية وغري الر�سمية بني 
جميع الأ�سقاء العرب يف جميع البلدان العربية، 
اأمل�ش دائما  العديدة كنت  فمن خالل زياراتي 
اأننا جميعا يف واقع الأمر �سعب واحد ل فرق 
بيننا يف ال�سعور اأو التفكري، ولعل الدليل على 
اأي  بني  تن�ساأ  التي  واملودة  الألفة  �رسعة  ذلك 
بغ�ش  اخلارج  يف  يلتقيان  عربيني  مواطنني 

النظر عن جن�سيتهما.
اأما على م�ستوى العمل فاإن النطباع الأ�سا�سي 
جميع  وجدية  حر�ش  هو  به  خرجت  الذي 
العدل  وزير  بهم من  التقيت  الذين  الأ�سخا�ش 
الق�ساة  الزمالء  و�سائر  الوزارة،  عام  واأمني 
الق�سائي  اجلهاز  يف  العاملني  واملوظفني 
على تطوير جهازهم، والرتقاء مب�ستوى عمله 
وخربات  جتارب  من  وال�ستفادة  وخدماته، 
باأن  متفائل  واأنا  وال�سديقة،  ال�سقيقة  الدول 
نتائج  له  �سيكون  التحديث  نحو  احلما�ش  هذا 

طيبة يف القريب العاجل.   

م� هو اأكرث �سيء لفت انتب�هك يف االأردن؟
والقاهرة  عمان  بني  ما  التباين  انتباهي  �سد 
اأكرث  واملباين  اأ�سد  هناك  الزدحام  حيث 
ارتفاعا، كما لفت نظري طبيعة عمان اجلبلية 
على  ي�سفيان  اللذان  الأبي�ش  احلجر  وبناء 

املدينة طابعا جماليا خا�سا.
ولقد جتولت يف بع�ش مناطق عمان احلديثة 
الراحل  امللك  م�سجد  يف  و�سليت  والقدمية، 
لق�رس  نظرا  لالأ�سف  ولكن  طالل،  بن  احل�سني 
املجال  يتح يل  العمل مل  الزيارة و�سغط  مدة 

للتعرف اأكرث على مواقع البلد ومعامله الأثرية 
له  يخ�س�ش  اأن  ميكن  ما  وهو  وال�سياحية، 

زيارة �سخ�سية خا�سة يف امل�ستقبل. 

خالل  بك  مرت  التي  املواقف  اأغرب  هي  م� 
خربتك الطويلة يف العمل الق�س�ئي؟

التحقيق  توليت  للنيابة  وكيال  كنت  عندما   -
مع �سخ�ش متهم بارتكاب اأربعة جرائم �رسقة 
امل�ست�سفى  يف  حينها  املتهم  وكان  بالإكراه، 
اإلقاء  مقاومته  اأثناء  به  حلقت  اإ�سابة  نتيجة 
ا�ستجواب  على  حر�ست  وقد  عليه،  القب�ش 
ال�رسطة،  رجال  ح�سور  دون  وحدي  املتهم 
اأطراف  جتاذب  خالل  من  جنحت  وبالفعل 
منه  اعرتاف  على  احل�سول  يف  معه  احلديث 
بارتكاب اجلرائم الأربع، ومن ثم قمنا باإحالة 
الق�سايا اإىل حمكمة اجلنايات، ولكن املحكمة 

ق�ست برباءة املتهم من جميع التهم.
وبعد �سهر من الإفراج عن املتهم، وبينما كنت 
اأنظر يف قرار متديد حب�ش متهم اآخر على ذمة 
جرمية قتل، فوجئت باأن ال�سخ�ش املقتول هو 
ذاته ال�سارق الذي متت تربئته، حيث تبني اأن 
هذا ال�سخ�ش قد عاد بعد الإفراج عنه لرتكاب 
�رسقة  حماولته  اأثناء  يف  ولكنه  �رسقاته، 
هذا  باهانة  قام  قد  بالإكراه  الأ�سخا�ش  اأحد 
ال�سخ�ش، فما كان من هذا ال�سحية حتت تاأثري 
ال�سارق  ال�سالح من يد  اأن اختطف  اإل  الغ�سب 
وال�سحية  �سحية،  اجلاين  لي�سبح  به،  وقتله 
جاين، ولينال ال�سارق حكم القدر بعد اأن فر من 

حكم املحكمة!! 

م�ذا تعني )روح الق�نون(؟
اإلغاء القانون، واإمنا  - روح القانون ل تعني 
يحقق  مبا  القانون  اإطار  يف  اأت�رسف  اأن 
ومن  الأطراف،  جميع  حقوق  وي�سمن  العدالة 
حق املتهم وحمامي املتهم اأن يقول ما ي�ساء 
اأي�سا  ي�ساء، ولكن من حقي  ي�ست�سهد مبا  واأن 
واأول  كله،  هذا  يف  قراري  اأ�سدر  اأن  كقا�سي 

واآخرا يبقى العدل فوق الوظيفة.

كلمة ترغب بتوجيهه� اإىل احلقوقيني ال�سب�ب؟
العلم لأنه ل عمل بال علم،  التزود من  اأول   -
وثانيا الإخال�ش، قال تعاىل: )اإن اهلل ل ي�سيع 
اأجر من اأح�سن عمال(، وقال الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم: )اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عمال 

اأن يتقنه(.

ضيف  العدد



بعد ن�سف قرن من ال�سجن الحرتازي دون حماكمة 
)دي.  ال�رسيالنكي  العجوز  اإطالق �رساح  اأخريا  مت 
اأمره  اجلنائية  الإدارة  ن�سيت  الذي  جامي�ش(  بي. 
و�سط  ملفه  �سياع  اإثر  ال�سنوات  هذه  طوال  متاما 

الإجراءات البريوقراطية.

وهو    1958 اآب  يف  اعتقل  قد  )جامي�ش(  وكان 
بعمر )30( �سنة بتهمة العتداء على والده وجرحه 
اإىل م�ست�سفى  بال�سالح الأبي�ش، حيث نقل وقتها 
لي�سيع  ال�سجن  اإىل  اأعيد  ثم  النف�سية  لالأمرا�ش 

ملفه يف هذه الأثناء.

وقد لفت )جامي�ش( الأنظار اإليه اأواخر عام 2007 
عندما نقل اإىل م�ست�سفى يف العا�سمة ال�رسيالنكية 
الإدارة  اأجرب  الذي  الأمر  العالج،  لتلقي  كولومبو 
قدمت  وقد  ملفه.  عن  البحث  على  اجلنائية 
)جامي�ش(  �رساح  باإطالق  اأمرت  التي  املحكمة 

بكفالة اعتذاراتها عن هذه احلادثة التي و�سفتها 
بـ )النادرة واملثرية لال�ستياء وال�ستغراب(.

ومل ي�ستك )جامي�ش( املتحدر من قرية �سغرية من 
�سجنه على الإطالق )لأنه يجهل كل ما له عالقة 

يعد  الذي  حماميه  تعبري  على  بالقانون( 
يبلغ  بتعوي�ش  للمطالبة  الوثائق حاليا 
دولر(  األف   14( روبية  مليون   )1.5(
الطبية  )جامي�ش(  عالجات  ثمن  لت�سديد 
يوازي )280( دولرا  اأي ما  ال�سجن،  يف 

لكل عام اأم�ساه خلف الق�سبان.

مهند�ش  حماكمة  اإعادة  واأغربها  الغريبة  الق�سايا  من  العديد  املا�سي  العام  الأملانية  املحاكم  �سهدت 
الكمبيوتر )اأرمني مايف�ش( الذي اأدانته املحكمة عام 2002  بقتل واأكل رجل اآخر تربع طوعا باأن ُيفعل 

به ذلك.

وكان )مايف�ش( قد ح�سل على �سحيته بعد اإعالن ن�رسه عرب الإنرتنت، واعتقل بعد ن�رسه اإعالنا اآخر بحثا 
عن متربع اآخر ير�سى باأن ُيقتل ويوؤكل، حيث اأظهرت التحقيقات اأن )مايف�ش( كان قد اتفق مع ال�سحية 
على قطع اإحدى اأع�سائه وتناوله �سوية، ولكن )اآكل حلوم الب�رس( عاد واأمت جرميته بقتله املتربع بطعنات 
عميقة يف عنقه، ثم قطع ج�سمه اإىل �رسائح، واأخذ ما ي�ستهي من اأجزاء وحفظها يف ثالجة حتت تربيد عال 

ليقتاتها فيما بعد، ثم عمد اإىل دفن البقية.

والق�سية الغريبة الثانية تتعلق باجلراح )ليو غوتزن( رئي�ش الأطباء يف م�ست�سفى جامعة ماربورغ الذي 
جلاأ دون موافقة مر�ساه اأو حتى اأخذ راأيهم اإىل ا�ستخدام اأع�ساء وبراغي وق�سبان �سغرية �سنعها بنف�سه 
من عظام الأبقار مل تخ�سع لأية �رسوط �سحية ر�سمية، وذلك عو�سا عن )ر�سفات العظم( املعروفة التي 
ت�سنع من املواد ال�سناعية املعاجلة.   وقد ت�سببت العمليات التي اأجراها )غوتزن( مبعاناة مر�ساه من اآلم 
م�ستمرة والتهابات حادة نتيجة �سعف التعقيم، وخ�سوعهم لعمليات اإ�سافية ب�سبب عدم تقبل اأج�سادهم 

لالأن�سجة احليوانية الغريبة، كما ا�سطر اجلراحون يف بع�ش هذه احلالت اإىل برت الأع�ساء امل�سابة.

اأما اأطرف هذه الق�سايا فهي الدعوى املرفوعة اأمام حمكمة يف مدينة )لوزا( �سد ثالثة �سبان ملطالبتهم 
بدفع تعوي�ش مقداره ع�رسة اآلف يورو بتهمة ت�سببهم بعقم )غو�ستاف(. و)غو�ستاف( هو ذكر نعام ا�سرتاه 
اأ�سحاب اإحدى املزارع مببلغ كبري من اأفريقيا كي ي�سهم يف تن�سيل جيل جديد من النعام، حيث يّدعي 
مالكو املزرعة باأن بع�ش الألعاب النارية التي اأطلقها ال�سبان الثالثة احتفال بال�سنة اجلديدة على عادة 
الأملان قد انفجرت بني قدمي )غو�ستاف(، المر الذي اأ�سابه بالرعب، ودفعه لدفن راأ�سه حتت الرتاب ملدة 

طويلة، ليفقد بعدها اأي رغبة مبمار�سة ن�ساطه املعتاد مع بقية اإناث النعام يف املزرعة.

إطالق نار...
القانونية  الطعن  طرق  اأن  يبدو 
يبلغ  األباين  ملهاجر  ترق  مل 
الأمر  عاما،   )40( العمر  من 
الذي دفعه لقتل زوجته وقريب 
تنجح  اأن  قبل  بالر�سا�ش  لها 
عليه  النار  اإطالق  يف  ال�رسطة 
جل�سة  اأثناء  وذلك  وت�رسعه، 
للنظر يف ق�سية طالق الزوجني 
)ريجيو  بلدة  يف  حمكمة  اأمام 

اميليا( �سمال )اإيطاليا(!!

وهستيريا...!!
بفو�سى  ن�ساء  ت�سع  ت�سببت 
املحاكم  اإحدى  داخل  عارمة 
البحرينية بعد اأن حكم القا�سي 
باحلب�ش  متهمني  ثالثة  على 
ملدة ع�رس �سنوات، حيث حاولت 
املتهمني  اأحد  و�سقيقات  زوجة 
هيئة  على  بال�رسب  العتداء 

املحكمة بعد نطق احلكم. 

نقله  مت  فقد  املعني  املتهم  اأما 
على الفور اإىل امل�ست�سفى ب�سبب 
فقدانه القدرة على التنف�ش، كما 
�سيارة  الأمن  رجال  ا�ستدعى 
الن�ساء  لإ�سعاف  الإ�سعاف 
اله�سترييا  حالة  من  الثائرات 

التي اجتاحتهن.

اأ�سدرت  قد  املحكمة  وكانت 
قيام  خلفية  على  حكمها 
عمال  رواتب  ب�رسقة  املتهمني 
الطريق  يف  ال�رسكات  اإحدى 
املوظف  تعقبوا  اأن  بعد  العام 
حال  النقود  حامل  الآ�سيوي 
خروجه من البنك، وقاموا ب�سدم 
�سلت  اأن  اإىل  �سيارته عدة مرات 
بك�رس  لإ�سابته  نتيجة  حركته 
يف احلو�ش ونزيف مما مكنهم 

من ال�ستيالء على النقود.

منوعات
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خمسون عامًا دون محاكمة

لحوم بشر.. وركبة صناعية.. وذكر نعام!!



نكت قضائية

جهاز  الل�سو�ش  اأحد  �رسق  	•
راديو، وعندما اأح�رسته ال�رسطة 

اأمام القا�سي �ساأله القا�سي:
ملاذا �رسقت جهاز الراديو؟  -

اأجاب الل�ش:
هو  �سيدي،  يا  ا�رسقه  مل  اأنا   -

الذي قال يل )خذين معاك(!!
قال القا�سي:

حتى  الراديو  افتح  �سغل  اإذن   -
نرى �سدق كالمك؟!

اجلهاز  الل�ش  فتح  وعندما 
اأغنية )كذاب كذاب..  انطلقت منه 

واهلل العظيم كذاب(!!

�ساأل القا�سي املتهم بحدة: 	•
البداية  منذ  تخربين  مل  ملاذا   -
وقت  ال�سجن  يف  كنت  اأنك 

ارتكاب اجلرمية؟!!
اأجاب املتهم:

فكرة  عني  تاأخذ  ل  حتى   -
�سيئة!!

الثالثة  املتهمني  القا�سي  �ساأل  	•
اأ�سمائهم  عن  اأمامه  املاثلني 

فاأجابوا:
�رسف و�رسيف واأ�رسف!!  -

فابت�سم القا�سي وقال:
�رسفتم  تف�سلوا  و�سهال  اأهال   -

ال�سجن!!

حممد اأبو وح�ش
مديرية الت�سال

بني الإبقاء على تذكري بع�ش الكلمات واحلاجة اإىل تاأنيثها طرائف عدة، فالـ )نائب( وهو ع�سو 
الربملان يتحول اإىل )نائبة( حال التاأنيث، ولو اأ�ساب الرجل الراأي نقول اأنه )م�سيب( لكن يف 
ذات احلالة نقول اأن املراأة )م�سيبة(، واأول معنى يتبادر اإىل الذهن هو )الكارثة(، والكارثة هي 

)النائبة(!

لي�ش ذلك فقط، فاإذا كان الرجل على قيد احلياة قلنا اأنه )حّي(، واملراأة )حّية( اأعاذك اهلل من 
�رس قر�ساتها، ثم )هاوي( �ستهوي بك اإىل )هاوية(، و)قا�سي( تتحول باإ�سافة تاء التاأنيث اإىل 

)قا�سية(.. وغري ذلك من تالعب باملعني ال�سحيح الذي يحلو لبع�ش الرجال التندر به!

الر�سائل  لإبالغ  املوؤنث  لها كتذكري  املتوقع  ال�سكل  اللغة عن  تنحرف  اأن  اأحيانا  لذلك يحدث 
بطريقة اأدبية وفنية، فنقول القا�سي فالنة اأو �سعادة النائب مرفق با�سم املراأة، ونقول رئي�ش 

التحرير بدل من رئي�سة التحرير، وهكذا!

ما �سبق يطرح ت�ساوؤلت حول عالقة املراأة باللغة، ويف ذلك يقال اأن اللغة العربية تتحيز �سد 
الأنثى وتظلم املراأة يف عدة مواقع!

على اجلانب الآخر يرى علماء النحو اأن اللغة العربية ك�سائر اللغات ل ميكن اأن تكون متحيزة 
جلن�ش دون الآخر، فامل�ساألة براأيهم تعامل مو�سعي مو�سوعي حمايد من اأجل كفاءة الت�سال 

واإي�سال الفكرة ول ميكن اأن يكون ا�ستحواذا على املراأة!

بع�ش  يف  املذكر  تاأنيث  اإىل  اللغة  تلجاأ  قد  بل  فقط،  املوؤنث  تذكري  على  يقت�رس  ل  فالأمر 
�سوى  الق�سد  يكون  اأن  دون  واحد  يف  واجلماعة  اجلماعة  يف  الواحد  معنى  وت�سوير  املواقع، 
الأغرا�ش البالغية، ودون اأن يكون ملزما ا�ستخدام ال�سيغ املذكرة يف الألقاب العلمية واملهنية 

والأدبية!

اأي اأن ما يح�سل من تذكري املوؤنث هو اجتهاد من النحويني اأنف�سهم ل ميكن اأن يوؤخذ حجة على 
اللغة العربية، ويراه البع�ش نتاج تر�سبات الثقافة الذكورية ال�سائدة وح�سب، وهذا ما حاول 
ا�ستغالله بع�ش الباحثني الغربيني انطالقا من الت�سور ال�سابق ليزعموا اأن اللغة فكر متكلميها، 
واأن اللغة العربية حتديدا تعك�ش نف�سية العرب.. فال ميكن، ح�سب ت�سورهم، الف�سل بني الظاهرة 

ال�سائدة من تذكري الألقاب املرتبطة مبوقع املراأة وبني البنى الفكرية يف بع�ش العقول!

حرج  دون  تطالب  اأن  واأ�سجعها  بل  التاأنيث،  تاء  اإ�سافة  من  جتزع  ل  اأن  املراأة  اأدعو  ختاما 
الإن�سانية واملهنية،  اأب�سط حقوقها  التي ت�سغلها يف موقعها وذلك من  الألقاب  بتاأنيث جميع 

وعليها اأن ل تن�سى اأن لها يف قوامي�ش اللغة العربية ما مل تخ�سها به اأي لغة اأخرى!

فهي الدعجاء الهيفاء الرقراقة النّوار اخلن�ساء املم�سوقة اللمياء.. وغري ذلك كثري جدا ل ميكن 
ح�رسه هنا من جماليات وف�سائل نف�سية وعقلية وج�سدية ت�سبغها اللغة العربية على املراأة!!
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هل كان الَذَكر سيرضى لو قالت اللغة:
المرأة )قاضي(.. والرجل )قاضية(؟!

منوعات



كلنا نبني حضارة واحدة اسمها )الحضارة اإلنسانية(
العام  املفتي  �سماحة  كلمة  من  مقتطفات 
اأحمد  الدكتور  ال�سورية  العربية  للجمهورية 
الإفتاء  جمل�ش  رئي�ش  ح�سون  الدين  بدر 
والتي  الإ�سالمية،  الديانة  عن  الأعلى 
الأوروبي  الحتاد  برملان  اأمام  األقاها 
 2008/1/15 بتاريخ  �سرتا�سبورغ  يف 
حوار  )عام  فعاليات  انطالق  مبنا�سبة 
بنديكتو�ش  البابا  مب�ساركة  احل�سارات( 
ال�ساد�ش ع�رس ممثال عن امل�سيحية، والدالي 
وحاخام  للتيبيت،  الروحي  الزعيم  لما 

انكلرتا الأكرب عن اليهودية:
)ب�سم اهلل خالقنا جميعا، الذي خلق الإن�سان 
فم�سدر  نحيا،  جعلنا  وبروحه  الرتاب  من 

واحد،  م�سدر  هو  جميعا  بها  نعي�ش  التي  الطاقة 
اأحييكم  املنطلق  اهلل، من هذا  فنحن جميعا �سنع 
با�سم )يا اأخوتي(، يا اأخوتي يف الأر�ش، يا اأخوتي 

يف الروح، يا اأخوتي يف الإن�سانية..

اإمنا اختارتها  لنف�سي  اأخرتها  جئتكم من بالد مل 
التي  الأر�ش  هذه  اأبنائها،  من  لأكون  ال�سماء 
�سوريا،  لبنان،  )فل�سطني،  ال�سام  بالد  ن�سميها 
ال�سماء،  من  الروح  ر�سالت  كل  تلقت  الأردن( 
اأِمن  اإبراهيم مي�سي، ويف اأر�سنا  ففي اأر�سنا كان 
عي�سى  ولد  اأر�سنا  ويف  ب�سعادة،  وعا�ش  مو�سى 
حممد  جاء  اأر�سنا  واإىل  ال�سماء،  اإىل  �سعد  ومنها 
من مكة لي�سعد اإىل ال�سماء، لذلك اأرجو اأن تعرفوا 
بالنور جميعا،  اأ�رسقت عليكم  التي  الأر�ش  معنى 
فنحن يوم كنا م�سيحيني واإبراهيميني ومو�سويني 
ونورا  كله �سياء  للعامل  الر�سالة  وم�سلمني حملنا 

و�سعادة..

رئي�ش  �سعادة  واأ�سكر  قلبي،  كل  من  جدا  اأ�سكركم 
الربملان على دعوته يل لأفتتح هذا احلوار الثقايف 
كلمة  على  واأ�رس  )الثقافات(،  حوار  عام  يف 
الثقافات ولي�ش )احل�سارات( لأن احل�سارة واحدة 
ترثي  التي  فهي  املتعددة  ثقافاتنا  اأما  تتجزاأ،  ل 

وتغني ح�سارتنا الإن�سانية..

الإن�سان، فهذا الربملان  فاحل�سارة هي من �سنع 
مل يبنه م�سيحي فقط، ول يهودي فقط، ول علماين 
ول م�سلم.. اإمنا بناه الإن�سان، فكلنا نبني ح�سارة 
يف  فنحن  الإن�سانية(،  )احل�سارة  ا�سمها  واحدة 
لأن  اأبدا  احل�سارات  ب�رساع  نوؤمن  ل  منطقتنا 
اإمنا  العقل،  اأو  العلم  مع  ت�سطدم  ل  احل�سارة 
والتخلف،  والإرهاب  اجلهل  مع  يكون  �سدامها 
دينه،  كان  اأّيا  )املتح�رّس(  املثقف  الإن�سان  اأما 
لنبني  يدي  اإىل  يده  ميد  فهو  ثقافته،  كانت  واأّيا 

احل�سارة الإن�سانية..

)�رساع  م�سطلح  يف  النظر  لنعيد  تعالوا  لذلك 
تبنى  ل  فاحل�سارة  جدا،  خطري  فاإنه  احل�سارات( 
على ال�رساع اأو القتل اأو على اجلثث، فالذين بنوا 
برج  بنوا  والذين  جميعا،  اأجدادنا  هم  الأهرامات 
اأهرامات  بنوا  والذين  جميعا،  اأجدادنا  هم  بيزا 
فاحل�سارة  جميعا،  اأجدادنا  هم  اأي�سا  ت�سيلي 

الإن�سانية لنا جميعا..

اأيها  عليكم  اأطرحه  اأن  اأريد  الذي  الثاين  الأمر 
هو  الدين  اأن  اأم  دين،  لها  احل�سارة  هل  ال�سادة 
الذي ي�سفي على احل�سارة قيما واأخالقا؟! فلي�ش 
هنالك ح�سارة اإ�سالمية، ول ح�سارة م�سيحية، ول 
�سنعنا،  من  هي  احل�سارة  لأن  يهودية،  ح�سارة 

اأما الدين فهو من �سنع اهلل..

لذلك اأرجو اأن ل تقيدوا احل�سارة با�سم واحد لأننا 
جميعا اأخوة، فال ميكن اأن اأقول عنك اأنك )الآخر( اأو 
تقول عني اأنني )الآخر(، فجميعنا اأخوة، اأما الآخر 
فهو النبات اأو احليوان، ومبا اأننا اأخوة اأمنا واحدة 
وهي الأر�ش، اأوبونا واحد وهو اآدم عليه ال�سالم، 

فاحل�سارة الإن�سانية هي من �سنعنا جميعًا..

لأن  يتعدد  ل  واحد  دين  هو  الكون  يف  الدين  اإن 
اأما  يتعدد،  ل  واحد  وتعاىل  �سبحانه  )الدّيان( 
اإبراهيم  بها  جاء  التي  فهي  املتعددة  ال�رسائع 

ومو�سى وعي�سى وحممد عليهم �سالم اهلل.

الإن�سان  وكرامة  اهلل  قدا�سة  يعلمنا  الواحد  الدين 
اأما  ُم�ْسِلُموَن(،  َلُه  َوَنْحُن  َواِحٌد  َلُهُكْم  َواإِ )َواإَِلُهَنا 
عالقتي  يل  تنظم  التي  فهي  )القانون(   ال�رسيعة 
اأن يوجد  اأنه ل ميكن  مع املجتمع، ومن هنا جند 
�رساع ديني اأو حروب مقد�سة لأن احلرب ل ميكن 
اأبدا، اإمنا ال�سالم هو املقد�ش يف  اأن تكون مقد�سة 

الكون بعد اهلل.

اإذا اأردنا واأردمت اأن يعم ال�سالم يف الكون فلنبداأ من 

اأر�ش ال�سالم )فل�سطني(، فمنذ اأعوام قال 
بابا الفاتيكان بدل من اأن نبني اجلدار 
تعالوا نبني ج�سور املحبة يف فل�سطني، 
اجلدار  ثمن  �رسفنا  لو  لكم  اأقول  واأنا 
فل�سطني  اأبناء  فيها  جلمعنا  قرى  لبناء 
يف  ويهود،  عرب  وم�سيحيني،  م�سلمني 
مدر�سة واحدة ليعي�سوا يف اأر�ش ال�سالم 

اأخوة..

اإمنا  �سالحا  اليوم  بعد  نح�سد  لن  اإننا 
و�سنقول  ال�سالم،  كلمة  دائمًا  �سنح�سد 
رابحة،  حرب  من  ما  اليوم  بعد  للعامل 
�سيكون  ال�سالح  اإمنا املنت�رس يف حرب 
خا�رسا واإن انت�رس ب�سالحه لأنه قتل الإن�سان، كما 
الإعالم  على  اعتمادا  اآرائنا  نبني  األ  علينا  يجب 
ل  اأحيانه  اأغلب  يف  الإعالم  لأن  �سيء،  كل  يف 
ينقل احلقيقة كاملة.. يجب اأن متثلوننا يف ق�سية 
الإميان،  ق�سية  ويف  احلق،  ق�سية  ويف  ال�سالم، 
فالعامل الإ�سالمي اليوم والنار ت�ستعل يف عدد من 
ال�سالم،  اإل  وما حمل  بال�سالم،  اإل  ما جاء  بلدانه 
فاإن ُوجد هنالك بوؤر ُظلمت فالظلم هو الذي فّجر 
اأو  مو�سوي  اأنني  قال  ومن  الدين،  ولي�ش  النا�ش 
لقد  له  فاأقول  اإن�سان  قتل  واأريد  م�سلم  اأو  عي�سوي 
خالفت �رسيعتك، فالدين جاء للحياة ل للقتل، فال 

تقتلوا با�سم الدين.

وم�سى  ال�سماء،  باركتها  اأر�ش  من  ر�سالتي  هذه 
�سيدة  فيها  املراأة  فيها،  وعا�سوا  الأنبياء  عليها 
يف  اأو  املو�سوية  يف  اأو  امل�سيحية  يف  عظيمة 
الإ�سالم، فاإن كانت قد ظلمت فاإن هذا الظلم جاء 
من الرجل ل من الدين، واأنا اليوم اأهيئ يف بلدي 
مفتيات ليكونوا يف دار الفتوى وي�ساركن يف كل 
املراأة  يهيئون  والقادة  احلياة،  مواقع  من  موقع 
والأخالق،  بال�سوابط  امليادين  كل  يف  للم�ساركة 

فكيف تظلم املراأة يف بالد ال�سالم؟!
 

تعافت  ذلك  ومع  اأوربا  على  عاملية  حروب  مرت 
منها وبنيت من جديد، وقلت عن اأوربا اأنها معجزة 
القرن الع�رسين لأنها ا�ستطاعت اأن تهدم جدار برلني 
اأوربا جمعت  اأن تريق قطرة دم واحدة، ولأن  دون 
�سعوبها يف برملان واحد، ولكن املهمة امللقاة على 
العامل  �سعوب  اأن جتمعوا  ال�سادة هي  اأيها  عاتقكم 
نحن  واحد،  روحي  عاملي  اإن�ساين  برملان  �سمن 
والإ�سالمي م�سلمني وم�سيحيني  العربي  العامل  يف 

م�ستعدين لأن مند يد العون لتحقيق ذلك.
وال�سالم عليكم

منى اأبو هنط�ش
مكتب الأمني العام

رئي�س التحرير
القا�سي حممد الغزو 

اأمني عام وزارة العدل

اإدارة التحرير
م.نرمني عبيدات - م�ست�سار الت�سال

كمال مريزا - م�ست�سار التحرير 

األخيرة

�سكرت�ري� التحرير
ح�سني حمادنة

ب�رسى نريوخ


