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 الملخص:

ّالّتعدّ  ّالدينيّ المحاكم ّللسلطة ّالرئيسي ّالمكون ّمن ّفيقضائيّ ة ّتأسيسهاّة ّمنذ ّاإلمارة ّّ،عهد هتمتّّاوقد
وراعتّتطبيقّّ،الزواجّوالطالقّواإلرثّوالديةّوالنفقةّوالوقفّوالوصيةّ:،ّفيّقضايايالجانبّالتحاكمب

ّبطوائفّ ّالمتعلقة ّالكنيسة ّشؤون ّأو ّللمسلمين، ّالشرعية ّالمحاكم ّبإنشاء ّالمتعلق ّسواء التشريع،
ّالم ّالنظرة ّهذه ّوأرسى ّالمؤسسالمسيحيين، ّاإلمارةلك ّثرى ّرقعة ّعلى ّالمحاكم ّبتوزيع ّالبعدّّ؛، مراعيا

ختصاصاتها،ّاةّوتوزيعّدينيّ ،ّبتحديدّأنواعّالمحاكمّال،ّوالبعدّالجغرافيّ)المكاني(الديموغرافيّ)السكاني(
األساسّاألولّالذيّسارتّعليهّنظمّتأسيسّاإلمارةّمنّإرساءّقواعدّإحقاقّالحقوق،ّوفصلّّدّ الذيّيع

ّليهنأ ّّالنزاعات، ّوالعدالة. ّباألمن ّويرفل ّبالعيش، ّالتالية:ّالمواطن ّاألهداف ّلتحقيق ّالدراسة وسعت
ّال ّالمحاكم ّواقع ّعلى ّاإلمارة.دينيّ التعرف ّتأسيس ّعهد ّتشريعات ّفي ّالّة ّالتنظيم ّعلى ّقضائيّ الوقوف

ةّفيّدينيّ لمحاكمّاللّقضائيّ توضيحّمبادئّالتنظيمّالّةّفيّتشريعاتّعهدّتأسيسّاإلمارة.دينيّ للمحاكمّال
وتوزيعّاالختصاصّفيّتشريعاتّعهدّتأسيسّّ،ةدينيّ معرفةّتشكيلّالمحاكمّالّتشريعاتّتأسيسّاإلمارة.

ّأمّ ّوّاإلمارة. ّا ّالدراسة ّهذه ّالمتبعّفي ّالمنهج ّالتحليليّ افهو: ّتشريعاتّتلكّّالتأصيليّ ّلمنهج ّفي للواقع
ّلىّمجموعةّمنّالنتائجّمنها:ّوخلصتّالدراسةّإّ،اآلونة

 ة.دينيّ ةّفيّعهدّالتأسيسّعلىّتطويرّالقضاءّوالمحاكمّالهاشميّ القيادةّالّحرصتّ-1
ذاتّالعالقةّفيّعهدّالتأسيسّعلىّتطورّّهم،ّوتشريعات1928حرصّالقانونّاألساسيّلإلمارةّسنةّّ-2

 وماّصدرّعنهّمنّتشريعات.ّردنيّ والدستورّاألّةّوصيانةّتنظيمها.دينيّ المحاكمّال
ّالشرعيةّوالكنسيةّوحمايةّالحقةّسلطدينيّ المحاكمّالّ-3 ّةّللفصلّفيّالقضايا إنصافّ،ّوالهدفّمنها

 المظلومينّوردّحقوقهم.
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ّالّ-4 ّواالستقالليةّقضائيّ العمل ّوالكفاية، ّالكفاءة، ّفيه ّتتوفر ّللعدالة ّالتكوينّالمحقق ّعلى ّوالتركيز ،
 ؛ّكونهّركنّالعدالةّوميزانها.العلميّواإلداريّللقاضي

ّرّوّ-5 ّوبث ّالعدل ّالمجتمعنشر ّفي ّواالستقرار ّاألمن ّوظيفياّ ّ،ح ّالقضاء ّاستقالل ،ّوعضوياّ ّيقتضي
ّأو ّكسلطة، ّلها ّيتعرض ّقد ّالتي ّالمساس ّأو ّالضغط، ّأوجه ّكافة ّمن ّوتصان ّمكانته تنالّّوتعزز

ّكأفراد ّنطاقه ّفي ّوأّ؛المشتغلين ّالثقة ّعدم ّمأمونةّّواالطمئنانن ّغير ّلوسائل ّالخصوم ّيدفع للقضاء
 لتحصيلّالحقوق.

ّالّ-6 ّالعمل ّفي ّالناس ّثقة ّيزعزع ّفعلياّ ّقضائيّ ما ّتؤثر ّال ّبأمور ّولو ّالمساواة، ّبمبدأ علىّّاإلخالل
ّتؤثرّقضائيّ الحكمّال ّلشديدّفيّمعالجةّالمنازعات.ّوإنّ البطءّاّوّنفسيةّاألطرافّالمتنازعة.ّفي،ّلكنها

ّ.الفعالّواإليجابيّ سرعةّالتقاضيّاألثرّفيّدعمّالثقةّبأجهزةّالعدالةّوالحفاظّعلىّدورهاّ
 ةّللشرعيةّوالمشروعيةّلتحقيقّوديمومةّاألمنّالفكري.قضائيّ فاعليةّالرقابةّالّ-7

 اّالتوصياتّالتيّخلصتّلهاّالدراسةّفتتمثلّبالتالي:ّوأمّ 

زيادةّّوّومراعاةّالمستوياتّالمتباينةّللمخاطبينّبها.ّ،ةّباعتمادّالوسائلّالحديثةقانونيّ دعمّالثقافةّالّ-1
ّال ّالمحاكم ّلقضاة ّالنوعي ّبالتكوين ّالنفسيةّدينيّ االهتمام ّوالمؤثرات ّالتقاليد ّدراسة ّعلى ّوالتركيز ة،

 ةّاألساسية.قانونيّ واالجتماعية،ّوالتخصصّفيّالمعارفّال

ّالّ-2 ّاالجتهاد ّالّقضائيّ نشر ّباالجتهادّّ،ةدينيّ للمحاكم ّالمقارنة ّالدراسات ّعلى ّالباحثين وتشجيع
ّالّقضائيّ ال ّالتأهيل ّلضرورات ّّوقضائيّ الدولي ّال، ّالمحاكم ّقضاة ّالفكريّدينيّ إشراك ّالوعي ّنشر ّفي ة

 بالتنسيقّوالتعاونّبينّأجهزةّالعدالة.ّوّ،باإلعالمّالعاديّواإللكترونيّ ّ،فيّالمجتمعّثقافيّ وال

واالبتعادّعنّجميعّة،ّوإدارةّاألزماتّوالخالفاتّبالطرقّالحضارية،ّقانونيّ تشجيعّاالهتمامّبالثقافةّالّ-4
ّت ّالمشروعةأشكال ّغير ّبالطرق ّالحقوق ّّوحصيل ّال، ّالرقابة ّفاعلية ّوالمشروعيةّقضائيّ دعم ّللشرعية ة

ّ.قانونيّ والّقضائيّ لتحقيقّوديمومةّاألمنّال

ّتحويلّالتوصياتّإلىّواقعّعملي.ّ-5

ّ

ّ

ّ
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Abstract: 

Religious courts (RCs) are the core component of the judicial authority during 

The Emirate of Trans-Jordan time since the establishment. RC focused on 

judicial side cases like marriage, divorce, inheritance, blood money, alimony, 

endowment and commandment. By the vision of King Abdullah I RCs paid 

attention to executing the legislation whether related to the establishment of 

Muslims Sharia courts or churches affairs related to Christians, distributing the 

courts all over the country, considering both geographical and demographic 

dimensions to determine types, locations and specialization for RCs which are 

considered the first basis that established the emirate from its rules to achieve 

rights and separate disputes, so that the citizen can live comfortably, and enjoy 

security and justice. The study sought to achieve the following goals: 

identifying RCs, RCs judicial organization, clarification for RCs judicial 

organization principles, knowing RCs forming, and distributing jurisdiction in 

the legislation during Emirate of Trans-Jordan legislation establishment time. 

As for the method used in this study, it’s the fundamental analytical approach 

to the reality in the legislation of that study, the study concluded with a set of 

results, including: 

1- The Hashemite leadership was keen during the establishment time to 

develop the judiciary and religious courts. 

2- The Emirate’s Basic Law of 1928 AD, and its relevant legislation during the 

establishment time were keen on the development of the courts and the 

maintenance of their organization. And the Jordanian constitution and the 

legislation issued by it. 

3- Religious courts have the authority to adjudicate legal and ecclesiastical 

cases and protect the right, and they aim to do justice to the oppressed and 

restore their rights. 

4- The judicial work that achieves justice have efficiency, sufficiency and 

independence, and focus on the scientific and administrative training of the 

judge; Being the cornerstone of justice and its balance. 

5- Disseminate justice, security and stability in society require the 

independence of the judiciary functionally and organically, and the place is 

strengthened and preserved from all forms of pressure, or prejudice to which it 

may be exposed as an authority, or affect those who work within its scope as 
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individuals, and that the lack of trust and confidence pushes opponents to 

unsafe means to obtain rights. 

6- Disruption of the equality law in judicial work will lead to unsettling people 

confidence in legal accountability, even with matters that do not affect the 

judicial ruling but affect the psychology of the conflicting parties and slowest 

handling disputes. The speed of litigation has the effect of strengthening trust 

in the agencies and maintaining their effective and positive role. 

7- The effectiveness of Shariaa judicial oversight of the legitimacy and 

legitimacy of the work and the sustainability of intellectual security. 

The study recommendations: 

1- Supporting the legal culture by adopting modern means, and taking into 

account the different levels of the addressees. Focusing on qualitative training 

for religious judges, focusing on studying the traditions, psychology and 

society affects and specializing in basic legal knowledge. 

2- Spreading the jurisprudence of religious courts (RCs), encouraging 

researchers to study comparative studies with international jurisprudence for 

the necessities of judicial rehabilitation, and involving judges of religious 

courts in spreading intellectual and cultural awareness in society, through 

ordinary and electronic media, and in coordination and cooperation between 

justice agencies. 

4- To encourage paying more attention to legal culture, managing crises and 

disputes in civilized ways, staying away from all forms of obtaining rights by 

illegal means, and support the effectiveness of judicial oversight for Shariaa 

and legitimacy to achieve continuing legal and judicial security. 

5- Conversion recommendations into a practical reality. 
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 -مقدمة عامة: -*

ّالّإنّ  ّالمحاكم ّدينيّ تنظيم ّاإلمارة ّتأسيس ّعهد ّفي ّاة ّقواعد ّعلى ّقيامها ّمن ّوتنفيذيةّدستوريّ نطلق ة
ّتشريعيّ ّو ّتشريعاّ قضائيّ ّوة ّالمرسوم ّالمسار ّوفق ّمهامها ّتتولى ّالة، ّالقواعد ّبموجب ّوأحكامّةدستوريّ ، ،

لتزامات،ّوتوافرّبتقريرّالحقوقّواالّ؛يجابيةّللدولةالقوانينّوأنظمتهاّالتنفيذية،ّوعلىّقاعدةّالمسؤوليةّاإل
تلكّالسلطةّّ؛ةقضائيّ الرقابةّالةّفيّإطارّقانونيّ وتحتّطائلةّالمسؤوليةّالّ،ضماناتّالحمايةّوالممارسة

ّ ّنظام ّعلى ّالّ،قضائيّ القائمة ّالمحاكم ّتشكيالت ّوتوزيّ،ةدينيّ يبين ّمبادئّختصاصهااع ّمن ّمنطلقة ،
ّ،والعلنيةّ،ومجانيةّالقضاءّ،والمساواةّأمامّالقضاءّ،ةقضائيّ ستقاللّالسلطةّالاّوّ،مصدرّالقضاءّ:الدولة

ّ ّبحماية ّعناصرها ّومحاطة ّدرجتين، ّعلى ّوشعبيةدستوريّ والتقاضي ّوذاتية ّوجزائية ّبالحمايةّ)ّة يقصد
ّ.والتغولّعليهمّ،ومنعّالتدخلّبعملهمّ،علىّاستقاللّالقضاءّوالقضاةّدستوريّ وجودّالنصّالّ:ةدستوريّ ال

ّالحمايةّالجزائيةّتعني باعتبارّذلكّّقضائيّ النصّعلىّعقوبةّلمنّيتدخلّأوّيتعرضّللعملّالّ:بينما
ّوأمّ ماّ رّ جّ مّ ّفعالّ  ّفهي، ّالذاتية ّالحماية ّوأخالقهّ:ا ّالقاضي ّوالفهمّّ:سمعة ّوالمكانة ّوالمتانة ّاألمانة من

ّوتقاليدهّ،واالستقامة ّالقضاء ّبقيم ّتعنيّ؛وتقيده ّالشعبية ّوالحماية ّوالقاضي، ّبالقضاء ّالثقة ّيعزز ّ:مما
ّالسلطةّ ّعن ّللدفاع ّشعبيا ّحصنا ّيصنع ّالذي ّاألمر ّوالقضاة، ّالقضاء ّبنزاهة ّوالثقة ّالعام الرأي

اّوأنظمةّقانونيّ اّّودستوريّ ،ّوالّيكونّذلكّإالّبتشريعّمسنونّ(136،ّص1995ّّأبوّفارس،)،ّ(ةقضائيّ ال
ّال ّالمحاكم ّواقع ّويهمنا ّالدولة، ّفي ّالقضاء ّنظام ّتؤطر ّتشريعاتدينيّ تنفيذية، ّفي ّإمارةّّة ّتأسيس عهد

وأنظمةّتنفيذية،ّوذلكّّوقانوناّ ّةّفيّتلكّاآلونة،ّدستوراّ دينيّ شرقّاألردن،ّللوقوفّعلىّواقعّالمحاكمّال
 .للتعريفّبموضوعّبحثناّ 

 -التعريف بموضوع البحث: -*

ّ،وإشكاليتهّ،أهميتهّ:يوجبّإلقاءّالضوءّعلىّ؛ةّفيّعهدّتأسيسّاإلمارةدينيّ للتعريفّبموضوعّالمحاكمّال
 -:التاليومحتوىّخطتهّمنّخاللّالتفصيلّّ،فيهّوالدراساتّالسابقةّ،ومنهجيتهّ،هدافهوّأ

 ّ-أهميةّالبحث:-:أوالّ 

ّ،ةدينيّ لتشكيالتّالمحاكمّالّتشريعيّ ةّفيّعهدّتأسيسّاإلمارة،ّتكشفّالواقعّالدينيّ دراسةّالمحاكمّالّإنّ 
منّحيثّالمبادئّالتيّيقومّعليهّتنظيمهاّّ؛لتكوينهاختصاصهاّبالوقوفّعلىّالحالةّالوصفيةّيعّاوتوّز

ويعبرّعنهّبنظامّالقضاءّّ،ةّوتوزيعهاّالمكانيّوالنوعيّفيّتلكّاآلونةدينيّ ،ّوترتيبّالمحاكمّالقضائيّ ال
ّالمحاكم ّأنواع ّحيث ّمن ّاال، ّتوزيع ّوقواعد ّالتقاضي، ّفإنّ ّ؛ختصاصودرجات ّالّوعليه ّقضائيّ التنظيم



 
 ISSN 2519-7436، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا،  جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

 م      2021 -ملحق مؤمتر "املكل املؤسس: الشخصية والقيادة والتارخي"  -( 7اجملدل ) 

 

150 
 

ختصاصها،ّفيبينّاوتوزيعّّ،ةدينيّ يقومّعلىّتشكيالتّالمحاكمّالّ،عهدّتأسيسّاإلمارةةّفيّدينيّ للمحاكمّال
 وأنظمةّتنفيذية.ّوقانوناّ ّواقعهاّمنّخاللّتشريعاتّذلكّالعهد،ّدستوراّ 

 -إشكاليةّالبحث:ّ-:ثانياّ 

ّالّإنّ  ّالّقضائيّ التنظيم ّاإلمارةدينيّ للمحاكم ّتأسيس ّعهد ّفي ّتشّ،ة ّعلى ّاليقوم ّالمحاكم ّ،ةدينيّ كيالت
وتتمثلّّ؛وأنظمةّتنفيذيةّوقانوناّ ّختصاصّلهاّمنّخاللّتشريعاتّعهدّتأسيسّاإلمارة،ّدستوراّ وتوزيعّاال

،ّوالقوانينّذاتّالعالقة،ّوالدستور1928ّتشريعاتّتلكّاآلونةّبالنظامّاألساسيّإلمارةّشرقّاألردنّلسنةّ
1947ّلسنةّّردنيّ األ ّكرسها ّكما ّللوقوفّعليها ّليتضحّواقعها، ّاألسم اسيّإلمارةّشرقّاألردنّالنظام

ّ ّالعالقة1928لسنة ّذات ّوالقوانين ّاأل، ّوالدستور ّّردنيّ ، ّبالمحاكمّم1947لسنة ّالمتعلقة ّوالتشريعات ،
 إلشكاليةّالبحث.ّة،ّإبرازاّ دينيّ ال

 -:أهدافّالبحث-:ثالثاّ 

 -يهدفّهذاّالبحثّلتحقيقّاألهدافّاآلتية:

 ةّفيّتشريعاتّعهدّتأسيسّاإلمارة.دينيّ التعرفّعلىّواقعّالمحاكمّال-(1)

 ةّفيّتشريعاتّعهدّتأسيسّاإلمارة.دينيّ للمحاكمّالّقضائيّ الوقوفّعلىّالتنظيمّالّ-(2)

 ةّفيّتشريعاتّتأسيسّاإلمارة.دينيّ المحاكمّالّقضائيّ توضيحّمبادئّالتنظيمّالّ-(3)

 تأسيسّاإلمارة.ّختصاصّفيّتشريعاتّفيّعهدةّوتوزيعّاالدينيّ تشكيلّالمحاكمّالمعرفةّّ-(4)

 -منهجيةّالبحث:ّ-:رابعاّ 

ّوبياناّ ّّّ ّالدراسة ّلمشكلة ّوتحقيقاّ ّمعالجة ّالّألهميتها ّالمحاكم ّموضوع ّسنبحث ّفيّدينيّ ألهدافها، ة

 للواقعّفيّتشريعاتّتلكّاآلونة.ّّالتأصيليّ ّتشريعاتّعهدّتأسيسّاإلمارة،ّوفقاّللمنهجّالتحليليّ 

 -الدراساتّالسابقةّفيه:ّ-:خامساّ 

ّةّفيّتشريعاتّعهدّتأسيسّاإلمارة،ّوأنّ دينيّ الّيوجدّدراساتّورسائلّجامعيةّعنّموضوعّالمحاكمّال
ةّتشريعيّ ،ّوهناكّدراساتّللحياةّالبرلمانيةّوالردنيّ األّدستوريّ الدراساتّالموجودةّتناولتّتطورّالنظامّال

 فحسب.
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 -محتوىّخطةّالبحث:ّ-:سادساّ 

ّّو ّالبحث ّألهمية ّالّوتحقيقاّ ّهشكاليتإمعالجة ّالمحاكم ّموضوع ّسنبحث ّومنهجيته، ّفيّدينيّ ألهدافه ة
ّواقعّ ّنتناول ّالتمهيد ّففي ّوخاتمة، ّومبحثين ّتمهيد ّمحتواها ّخطة ّوفق ّاإلمارة ّتأسيس ّعهد تشريعات

ّال ّإبّ دينيّ المحاكم ّتشة ّحيث ّمن ّاإلمارة ّتأسيس ّالان ّالمحاكم ّاالدينيّ كيالت ّوتوزيع ّوفيّة ختصاص،
ّ ّاألول ّالالمبحث ّالتنظيم ّالّقضائيّ نتناول ّلسنةدينيّ للمحاكم ّلإلمارة ّاألساسي ّالقانون ّفي ّ،م1928ة

ّتش ّحيث ّمن ّالعالقة ّذات ّالوالقوانين ّالمحاكم ّاالدينيّ كيالت ّوتوزيع ّالثانيّّة ّالمبحث ّوفي ختصاص،
يعاتّفيّوماّصدرّمنّتشّرّ،م1947لسنةّّردنيّ ةّفيّالدستورّاألدينيّ للمحاكمّالّقضائيّ نتناولّالتنظيمّال

 ختصاص،ّوفيّالخاتمةّنبينّنتائجّالبحثّوتوصياته.ةّوتوزيعّاالدينيّ التّالمحاكمّالظلهّمنّحيثّتشكي

 -ةّإبانّتأسيسّاإلمارة:دينيّ واقعّالمحاكمّالّ-تمهيد:

ّّ ّالعالمية ّالحرب ّحتىّنهاية ّاألردن ّجزءاّ كان ّالّاألولى ّالدولة ّالعشرينّّةعثمانيّ من ّالقرن ّأوائل ّوفي ،
،ّقضيةّالطفيلةّومعانّوالسلطّالحقاّ ،ّيتبعهاّأ،ّفالمتصرفيةّّفيّالكركنءيقضالمتصرفيةّّوّإدارياّ قسمّ

ّدمشق ّوالي ّيتبع ّواللواء ّصالح، ّومدائن ّوالوتبوك ّهماءيقضا، ّإربدّ:ن ّمركزه ّعجلون ّوتتبعهقضاء ،ّ
ّدرعا ّتتبع ّالرمثا ّوناحية ّحوران، ّلمتصرفية ّيتبع ّكله ّوالقضاء ّوعجلون، ّجرش ّّوناحيتا ّالبلقاءّ، قضاء

ّالسلط ّقمركزه ّالفيصلي، ّالعهد ّقيام ّبعد ّولكن ّنابلس، ّمتصرفية ّويتبع ّلثمانيّ، ّالفيصلية ّسوريا سمت
،ّثالثةّمنهاّفيّشرقّاألردن،ّوهيّلواءّالكركّمركزهّالكرك،ّويتبعهّأقضيةّالطفيلةّومعانّوالعقبة،ّألوية

ّالسلط،ّويتبعهّأقضية ،ّولواءّحورانّدباأعمانّوالجيزةّوناحيةّمّويتفرعّعنهّنواح،ّولواءّالبلقاءّمركزه
ّدرعا ّمجلسّّوتتبعهّ،مركزه ّأنشئ ّاآلونة ّتلك ّوفي ّوجرش، ّوعجلون ّوالمسمية ّوبصرى ّأزرع أقضية

نتهاءّالعهدّالفيصليّقامتّاةّالسائدةّآنذاك،ّوبلألعرافّوالتقاليدّالعشائريّ ّالعشائرّلحلّالخالفاتّوفقاّ 
ّ ّاألردنحكومات ّشرق ّفي ّمتعددة ّالبريطانيّ ّ،محلية ّالتدخل ّبإحضارّّ،وبدأ ّالمحليين ّالزعماء ووعد

ليةّلمّتستطعّالحكوماتّالمحّالساسةّورجالّالقضاءّلمساعدتهمّفيّاإلدارةّوالقضاءّوالدفاع،ّغيرّأنّ 
ّاألمور ّعلى ّّوالسيطرة ّاألمن ّوأختل ّالفوضى ّفدبت ّاالا، ّوبقيتّنتشر ّواألموال، ّاألرواح ّعلى عتداء

ّقيامّع ّحتى ّكذلك ّاإلمارةّاألمور ّفأنشئت ّالحسين، ّبن ّاألميرّعبدهللا ّقدوم ّبعد ّاألردن ّشرق ّإمارة هد
ّاإل ّمع ّأجريت ّ)بمباحثات ّفي ّالقدس ّفي ّم(26/3/1923نجليز ّفتم ّاإلمارةّّتفاقاال، ّتأسيس على

المرحلةّسلطةّمركزيةّتباشرّيرأسهاّاألميرّعبدهللاّاألول،ّفقامتّفيّهذهّّاّ بحكومةّوطنيةّمستقلةّإداريّ 
ّالسياسيّ ّ،الحكم ّالوضع ّترسخ ّبالمنطقة، ّهيبتها ّوالّتفرض ّاإلمارةّقضائيّ واإلداري ّواقعّفي ّويهمنا ،

ّإبّ دينيّ الّالمحاكم ّاإلمارةة ّتأسيس ّ)ّان ّوماضي، ّص1959موسى، ،ّ(ومابعدها99-127،
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ّص1990المومني،و) ،163)ّ ّالوفي، ّالمحاكم ّواقع ّيخص ّحيثّدينيّ ما ّمن ّاإلمارة ّتأسيس ّإبان ة
 -سنعالجهّوفقاّلآلتيّ:ّعلىّذلكّوقوفاّ  ،ختصاصةّوتوزيعّاالدينيّ المحاكمّالّتشكيالت

 ةّإبانّتأسيسّاإلمارة.دينيّ تشكيالتّالمحاكمّالّ-المطلبّاألول:

 ةّإبانّتأسيسّاإلمارة.دينيّ ختصاصّالمحاكمّالتوزيعّاّ-المطلبّالثاني:

 -اإلمارة:انّتأسيسّةّإبّ دينيّ تشكيالتّالمحاكمّالّ-المطلبّاألول:

ّوالنهوضّبهّعندّأيّفرصةّتتاحّدينيّ والمحاكمّالّلقدّسعىّاألردنّلتطويرّالقضاءّعموماّ  ةّخصوصا
ّالم ّفكانت ّاللذلك، ّإبّ دينيّ حاكم ّاإلمارةة ّتأسيس ّان ّاال، ّوشمل ّالحكومات، ّتعدد ّفترة ّنظامّهوفي تمام

ّال ّوأشخاصهّدينيّ القضاء ّنظامي ّقضاء ّهناك ّالمحاكم، ّتشكيالت ّحيث ّفمن ّوعشائريّ، وشرعي
ّال ّالدينيّ والطوائف ّالقضاء ّويهمنا ّالّدينيّ ة، ّالمحاكم ّالمتضدينيّ من ّوالطوائفّمة ّالشرعي ّالقضاء ن

ّالشؤونّالشرعيةّبرئاسةّقدينيّ ال ّفالقضاءّالشرعيّللمسلمينّأنيطّبدائرة ّلتنظيمّالقضاءّة، اضيّالقضاة
شرعيةّفيّكلّمنّإربدّوعجلونّّ،ّفتشكلتّتسعّمحاكمّشرعيةّفيّشرقّاألردنّبواقعّمحكمةالشرعي

ّوالعقبة ّوالطفيلة ّومعان ّوالكرك ّوعمان ّوالسلط ّّو)ّوجرش ّمموسى، ّص1959اضي، ،119)ّ،
ّ)و ّص1990المومني، ،168.)ّ ّمحاكم ّوجدت ّالطوائف ّقضاء ّدينيّ بينما ّفهناك ّللمسيحيين، محاكمّة

قراراتهاّفيّمحكمةّاستئنافّطائفةّالرومّاألرثوذوكسّفيّالقدس،ّيكونّاالستئنافّعلىّتئنافّلسبدايةّوا
ّاإلمارة ّفي ّبها ّالمعترف ّاألخرى ّللطوائف ّبالنسبة ّاألمر ّكذلك ّ)ّالقدس، ّوماضي، ،1959ّموسى،

ّ.(168،ّص1990ّالمومني،)،ّو(119ص

ّال ّللمناصب ّالتعيين ّفي ّضوابط ّوجود ّعلى ّالحرص ّساد ّفقد ّالقضاء، ّأشخاص ّحيث ة،ّقضائيّ ومن
هذهّالمرحلة،ّوكونّفصلّالخصوماتّبينّالناسّيتطلبّحكمةّوضوابطّأخالقياتّالقضاءّوقيمهّفيّ

ّمنّاألشخاىّفيّالقاضيّالمنزلةّالعلميةّواالودراية،ّفيراع صّالبارزينّفيّجتماعيةّوالسياسية،ّفكانوا
لقدرةّعلىّاإلصالحّ،ّمنّشغلّزعاماتّتقليديةّورؤساءّجماعاتهم،ّومنّعرفواّبسدادّالرأيّواالمجتمع

ّالنزاعات ّفتقلدوحسم ّاإلدارة، ّأو ّبالقضاء، ّمناصب ّالوا ّالمجالس ّعضوية ّأو ّوالحركاتّةتشريعيّ ، ،
ّف ّالوطنيةّوالقياداتّالحزبية، ّالخاصةّاالوطنيةّوالمؤتمراتّالقومية ختيارهمّيضفيّعلىّالقضاءّالهيبة

ّّال ّمحل ّأحكامهم ّفتكون ّالقضاء، ّالخصوممنصب ّمن ّوتقدير ّّو)ّعتبار ّموسى، ،1959ّماضي،
 .ّّ(122-120ص

 -ةّإبانّتأسيسّاإلمارة:دينيّ ختصاصّالمحاكمّالاتوزيعّّ-المطلبّالثاني:
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ّ ّخاللّتوزيع ّمن ّبه، ّالقضاءّوالنهوض ّلتطوير ّ ّاألردن ّسعى ّإبانّتأسيسّاكذلك ختصاصّالمحاكم
ختصاصّالمحاكمّبموجبّنصوصّالالئحةّاهتمامّبتوزيعّوفيّفترةّتعددّالحكومات،ّفشملّاالاإلمارة،ّ

وضعتهاّاللجنةّالرباعيةّفيّالحكومةّالعربيةّالمؤابية،ّوأقرتّمنّالمجلسّالعاليّللحكومةّةّالتيّقانونيّ ال
ةّالحكومةّالعربيّ ّ(ّمنهاّعلىّأنّ 16م،ّويعملّبهاّمنّتاريخّنشرهاّونصتّالمادةّ)21/12/1920في

تلكّالالئحةّأبقتّعلىّسريانّجميعّأحكامّالقوانينّّالمؤابيةّمكلفةّبتنفيذّهذهّالالئحة،ّويجدرّبالذكرّأنّ 
عضّالتعديالتّةّالتيّلمّتلغّصراحةّبموجبّتلكّالالئحة،ّولكنهاّأجرتّبعثمانيّ والمقرراتّواألوامرّال
ّالجزائية ّاألمور ّالفترةفي ّتلك ّفي ّاألمنية ّاألحوال ّتداعيات ّلمواجهة ّوذلك ،ّ(ّ ،1990ّالمومني،

 .ّ(169-168ص

ّال ّالمحاكم ّاالدينيّ بينما ّحيث ّمن ّبالمسلمينة ّالخاصة ّالشرعية ّفالمحاكم ّالمحاكمّّختصاص، تمارس
بدعاوىّاألحوالّالشخصيةّّالشرعيةّحقّالقضاءّفيّاألحوالّالشخصيةّبينّالمسلمينّوالقضاياّالمتعلقة

عةّوالقضاياّالمتعلقةّبإنشاءّالوقفّوإدارتهّالداخليةّلمنفّ،ووقفّومواريثّووصايامنّزواجّوطالقّونفقةّ
قدّزواجّسجلّلدىّعنّأيّعّأه.ّوماّينشئعقارّالوقفّبالحكرّوزيادتهّوإلغاالمسلمينّبماّفيّذلكّربطّ

لهذهّالمسائلّالتيّنصّعليهاّقانونّّنونّأصولّالمحاكماتّالشرعيةّمفصالّ وجاءّقا،ّالمحكمةّالشرعية
المحاكماتّتشكيلّالمحاكمّالشرعية،ّحيثّتختصّالمحاكمّالشرعيةّوفقّالمادةّالثانيةّمنّقانونّأصولّ

هّمنّقبلّالمسلمين،ّوشروطه،ّوالتوليةّعليه،ّواستبداله،ّوماّلهّعالقةّبإدارتهّئالشرعيةّّبالوقفّوإنشا
المطلقةّّةّالصالحيةدينيّ سّمحاكمّالطوائفّالالمسيحيينّوتماّرّالداخليةّومحاكمّالطوائفّتختصّبقضايا

وّالطالق،ّوالنفقة،ّلّفيّالدعاويّالمتعلقةّبالزواج،ّأدتّهذهّالمسائدفيّمسائلّاألحوالّالشخصيةّوح
ّاألهل ّفاقدي ّوحجر ّالقاصرين، ّوتبني ّالبنوة، ّوشرعية ّوالوصاية، ّالواإلعالة، ّالتصرفّقانونيّ ية ّمن ة

،2021ّ،ّمئويةّالدولة)ّف،ّوالوق،ّوالهباتّبوصية،ّوإدارةّأموالّالغائبينكات،ّوالوصايابأموالهم،ّوالتّر
.(2ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9ّ

مّوالقوانين1928ّةّفيّالقانونّاألساسيّلإلمارةّسنةّدينيّ للمحاكمّالّقضائيّ التنظيمّالّ-المبحثّاألول:
 -ذاتّالعالقةّ:

ّال ّالسلطة ّشؤون ّتنظيم ّقضائيّ بدأ ّلسنّاّ دستوريّ ة ّلإلمارة ّلشرق ّاألساسي ّالقانون ّبموجب م1928ّة
،ّقضائيّ منهّللتنظيمّالّ،ّوصدرتّتشريعاتّالقضاء،ّفأفردّالفصلّالرابعم(16/4/1928والصادرّفيّ)
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ّاال ّاألوتوزيع ّالقضاء ّتطور ّمرحلة ّبدأ ّفيعني ّالّردنيّ ختصاص، ّومعالجةدينيّ للمحاكم ّوفقّّة، لذلك
 -التفصيلّاآلتي:

مّوالقوانينّذات1928ّةّفيّالقانونّاألساسيّلإلمارةّسنةّدينيّ نظامّالقضاءّللمحاكمّالّ-المطلبّاألول:
 العالقة.

مّوالقوانين1928ّةّفيّالقانونّاألساسيّلإلمارةّسنةّدينيّ ختصاصّالمحاكمّالاتوزيعّّ-المطلبّالثاني:
 ذاتّالعالقة.

مّوالقوانينّذات1928ّسنةّفيّالقانونّاألساسيّلإلمارةّّةدينيّ القضاءّللمحاكمّالّنظامّ-المطلبّاألول:ّ
 -:العالقة

م،ّوصدرّالتشريعّالمتعلقّبالقضاء،1928ّبالقانونّاألساسيّلإلمارةّلسنةّّاّ دستوريّ ّقضائيّ بدأّالتنظيمّال
 .قضائيّ ة،ّومبادئّالتنظيمّالدينيّ لفتضمنّالمبادئّالعامةّلنظامّالقضاءّللمحاكمّا

 -ة:دينيّ تشكيالتّالمحاكمّالّ-الفرعّاألول:

وخاصةّّةدينيّ ةّبشأنّترتيبّالمحاكمّأوّنظامّالقضاءّبتقسيمّالمحاكمّإلىّمدنيةّّودستوريّ قضتّالقواعدّال
تصدرّلذلكّّنعقادهاّوتشكيالتهاّبقوانيناختصاصاتّالمحاكمّوأماكنّا(ّمنه،ّوتحديد43ّعمالّبالمادةّ)

(ّمنه،ّوإعطاءّالواليةّالعامة46ّبالمادةّ)ّعمالّ ّوّ،سمّاألميرا(ّمنه،ّوتصدرّاألحكامّب44بالمادة)ّعمالّ 
(ّمنه،ّوتقسيم48ّو47ّللمحاكمّالمدنيةّفيّالقضاءّالمدنيّوالجزائيّواألحوالّالشخصيةّوفقاّللمادتينّ)

ّال ّطدينيّ المحاكم ّومجالس ّللمسلمين، ّشرعية ّمحاكم ّإلى ّباة ّعمال ّلغيرهم ّ)وائف ّمنه55-49لمواد )ّ
ّ.(2ة،ّصردنيّ مئويةّالدولةّاأل)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9 

ّال ّتشكيالتّالمحاكم تشكيلّالمحاكمّسنةّةّفيّالقوانينّذاتّالعالقة،ّفيتضحّمنّخاللّقانونّدينيّ أما
،1990ّالمومني،ّ)ّتشكيالتّالمحاكمم،ّفكانت1929ّستبدلّعدةّمراتّحتىّسنةّام،ّوعدلّّو1922

ّفتمثلّبالمحاكمّالشرعيةّالتسعة،ّفتشكلتّتسعّمحاكمّ(173ص ّالمحاكمّالشرعيةّفيّتلكّالفترة ،ّأما
شرعيةّفيّشرقّاألردنّبواقعّمحكمةّشرعيةّفيّكلّمنّإربدّوعجلونّوجرشّوالسلطّوعمانّوالكركّ

ّوالعقبة ّوالطفيلة ّاأل)ّومعان ّالدولة ة،ّردنيّ مئوية
.(2ص
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9ّ
ّواس ّبداية ّمحكمة ّفهناك ّبالمسيحيين، ّالخاصة ّالطوائف ّمحاكم ّبينما ّاألرثوذوكسّتئناف ّالروم لطائفة

 وكذلكّاألمرّبالنسبةّللطوائفّاألخرىّالمعترفّبهاّفيّاإلمارة.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 :قضائيّ مبادئّالتنظيمّالّ-الفرعّالثاني:

ّال ّللقواعدّالّقضائيّ يقصدّبمبادئّالتنظيم ّالتنظيمّوفقا ّهذا واألحكامّّةدستوريّ األسسّالتيّيرتكزّعليها
 ،ّوتمثلتّباآلتي:ةّفيّتلكّالفترةقانونيّ ال

خصوماتهمّمنّخاللّ،ّكونّمهمةّالدولةّحمايةّحقوقّأفرادّالمجتمعّوفصلّالدولةّمصدرّالقضاءّ:أوالّ 
ّبواسطةّ ّأحكامه ّوتنفذ ّالخصومات، ّيفصل ّفالقضاء ّأحكامه، ّوتنفيذ ّالقضاء ّطريق ّعن ّالعدل إقامة
موظفيّالدولةّالملحقينّبهيئةّالقضاء،ّفالقضاءّهيئةّعامةّتتولىّتحقيقّالعدالةّلكافةّمواطنيّالدولةّ

ّال ّالتنظيم ّتشريعات ّبذلّقضائيّ بموجب ّلقيامها ّاإلجرائية ّ)واألصول ّبالمادة ّعمال ّالقانونّّ(47ك من
 .ّ(43،ّص1998القضاة،ّ)1928ّاألساسيّسنةّ

فالقضاةّمستقلونّّ،ستقاللّالقضاءاعلى1928ّّحرصّالقانونّاألساسيّسنةّ،ّستقاللّالقضاءاّ:ثانياّ 
الّسلطانّعليهمّفيّقضائهمّلغيرّالقانون،ّوالمحاكمّمفتوحةّللجميعّومصونةّمنّالتدخلّفيّشؤونها،ّ

ّعمالّ  ّالقانون ّبمقتضى ّإال ّيعزلون ّوال ّأميرية، ّبإرادة ّالقضاة ّ)ّويعين ّالقانون45ّو42بالمواد ّمن )
 األساسي.

ءّللكافةّدونّتمييزّللغةّأوّجنسّأوّلونّأوّدينّ،ّيعطىّحقّاللجوءّللقضاأمامّالقضاءّالمساواّةّلثا:ثا
ّتحقيقاّلهدفّالثقةّبالقضاءّوطمأنةّالناسّعلىّحقوقهم،ّفالمحاكمّمصونةّمنّالتدخلّفيّشؤونهاّعمالّ 

 (ّمنّالقانونّاألساسي.47و46بالمادتينّ)

ّّ:رابعاّ  وتنشرّاألحكامّّّقانونيّ فتكونّجميعّجلساتّالمحاكمةّعلنية،ّوالّتعقدّسريةّإالّلسببّالعلنية،
 (ّمنّالقانونّاألساسي.46ّّإالّالسريةّعمالّبالمادةّ)ّقانوناّ 

،ّيقصدّبهذاّالمبدأّأنّهناكّمحاكمّالدرجةّاألولىّصلحّوبداية،ّوالدرجةّخامسا:ّالتقاضيّعلىّدرجتين
ّ،ختصاصأوّبدايةّحسبّاالّولىّصلحاّ ستئناف،ّفيلجأّالمتقاضيّلمحكمةّالدرجةّاألالثانيةّمحكمةّاال

ّاال ّلمحكمة ّالحكم ّيستأنف ّبحكمها، ّالرضى ّعدم ّحال ّسيرّسوفي ّحسن ّلضمان تئناف
 (.43ص،1998ّالقضاة،)العدالة

 ضوابطّتعيينّالقضاة:ّ-عّالثالث:الفّر
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ّ ّلسنة ّاألساسي ّالقانون ّالتعيين1928ّحرص ّإحاطة ّبالقضاءّعلى ّمتعلقة ّتشريعات ّمن ّصدر مّوما
،ّبدأّهذاّالحرصّبنصّالموادّقضائيّ وحسنّاألداءّالبالقضاءّبضوابطّمتصلةّبشروطّتعيينّالقاضيّ

ّمنّالقانونّاألساسيّسنة45ّو42) ّلغير1928ّ( ّمستقلونّالّسلطانّعليهمّفيّقضائهم ّفالقضاة م،
ّوالّ ّأميرية، ّبإرادة ّالقضاة ّويعين ّشؤونها، ّفي ّالتدخل ّمن ّومصونة ّللجميع ّمفتوحة ّوالمحاكم القانون،

ّ ّوحددت ّالقانون، ّبمقتضى ّإال ّنظاميعزلون ّبموجب ّقاضيا ّيعين ّمن ّفي ّتوافرها ّالواجب ّالشروط
ّ ّفي ّالصادر ّم30/12/1926الموظفين ّوالمسمى ّاألردن(، ّشرق ّلحكومة ّعامة ّيعدّ)نظامات ّوفيه ،

ّوث ّوعملية، ّعلمية ّخبرة ّولدية ّراتبه، ّمقدار ّعن ّالنظر ّبغض ّاألول ّالصنف ّموظفي ّمن بوتّالقضاة
ّوأخالقه ّسيرته ّالعملّّدوماّ ّحسن ّفي ّللتجربة ّويخضع ّالتعيين ّمسابقة ّويجتاز ّالطبية، ّلياقته وتثبت

ّالذمةالمثاليّعلىّالدوام،ّوالتأهيلّالعلميّّويتمتعّبالنزاهةّوالحيادّوبراءّقضائيّ ،ّواألداءّالقضائيّ ال ّة
 .(179ّ-171ص،1990ّ)المومني،ّ

م1928ّسنةاألساسيّإلمارةّشرقّاألردنّلةّفيّالقانونّدينيّ ختصاصّالمحاكمّالاتوزيعّّالمطلبّالثاني:
 والقوانينّذاتّالعالقة:

(43ّبالمادةّ)ّةّوخاصةّعمالّ دينيّ ختصاصّالمحاكمّإلىّمدنيةّّواةّبشأنّتوزيعّدستوريّ قضتّالقواعدّال
ّودرجاتها ّالمحاكم ّأوضاع ّوتحديد ّواّمنه، ّوإدارتها ّوأقسامها ّوأماكن ّوتشكيالتهاّاختصاصاتها نعقادها

ّ ّتصدر ّعمالّ بقوانين ّب44بالمادة)ّلذلك ّاألحكام ّوتصدر ّمنه، ّعمالّ ا( ّاألمير ّ)ّسم ّمنه،46ّبالمادة )
ّالش ّواألحوال ّوالجزائي ّالمدني ّالقضاء ّفي ّالمدنية ّللمحاكم ّالعامة ّالوالية ّوفقاّ وإعطاء للمادتينّّخصية

ّمنه48و47ّ) ّال( ّالمحاكم ّوتقسيم ّلغيرهدينيّ ، ّللمسلمينّومجالسّطوائف ّشرعية ّمحاكم ّإلى ّعمالّ ّمة
 .ّ(35،ّص2008الليمون،ّ)ّ(ّمنه55-49)ّبالمادتين

تشكيلّالمحاكمّسنةّختصاصاتّالمحاكمّفيّالقوانينّذاتّالعالقة،ّفيتضحّمنّخاللّقانونّاّتوزيعّاأمّ 
ّّو1922 ّوعدل ّام، ّسنة ّحتى ّمرات ّعدة ّأصول1929ّستبدل ّفي ّواإلجراءات ّالقواعد ّورسمت م،

،ّلغّصراحةةّالتيّلمّتّ عثمانيّ نينّالعلىّسريانّجميعّأحكامّالقواالمحاكماتّالحقوقيةّوالجزائية،ّوأبقيّ
ّوقانونّ ّالجزائية ّالمحاكمات ّأصول ّوقانون ّالحقوقية ّالمحاكمات ّأصول ّقانون ّالصلح ّحكام كقانون

،1997ّالتكروري،ّ(،ّو)179-171ص،1990ّالمومني،ّ)ّالتجارةّالبريّوقانونّمجلةّاألحكامّالعدلية
 .ّ(15ص
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ّتوزيعّأمّ  ختصاصاتّالمحاكمّالشرعيةّفيّإمارةّشرقّاألردنّبواقعّمحكمةّشرعيةّفيّكلّمنّإربدّاا
وعجلونّوجرشّوالسلطّوعمانّوالكركّومعانّوالطفيلةّوالعقبة،ّوتختصّبدعاوىّاألحوالّالشخصيةّمنّ

 زواجّوطالقّونفقةّووقفّومواريثّووصايا.ّ

ّوالزواج ّكالميراث ّالمسيحيين ّبقضايا ّتختص ّالطوائف ّالومحاكم ّولها ّالصالحيةّ، ّممارسة ّفي حق
ّفي ّّالمطلقة ّفي ّالشخصية ّاألحوال ّواإلعالة،ّمسائل ّوالنفقة ّالطالق، ّأو ّبالزواج ّالمتعلقة الدعاوى

ّالقاصرينوالوصاية ّوتبني ّالبنوة ّوشرعية ّال، ّاألهلية ّفاقدي ّوحجر ّبأموالهم،ّقانونيّ ، ّالتصرف ّمن ة
ّأموال ّوإدارة ّبوصية ّوالهبات ّوالوصايا، ّّوالتركات ّالالغائبين ّالمحاكم ّالمسيحيةدينيّ صالحيات فيّّة

مسائلّالزواجّوالطالقّوالنفقةّوالوصاياّالمتعلقةّبأفرادّطوائفهاّباستثناءّاألجانبّالمعرفين،ّوفيّمسائلّ

ّبأنّ  ّلمتقاضين ّرضي ّإذا ّطوائفها ّبأفراد ّالمتعلقة ّاألخرى ّالشخصية ّالمذكورةّّاألحوال ّللمحاكم تكون
ةّدينيّ ّهبةصالحيةّالقضاءّفيها،ّوفيّأيةّدعوىّتتعلقّبإنشاءّوقف،ّأوّإدارتهّالداخلية،ّأوّإدارةّأيةّ

النزاعاتّحولّاالختصاصّفيّقضاياّاألحوالّالشخصيةّلألشخاصّالذينّّةدينيّ أنشئتّلدىّالمحكمةّال
ّ ّطوائف ّإلى ّمحدينيّ ينتمون ّاختصاص ّإلى ّأشار ّمختلفة. ّالة ّالطوائف ّاألحوالّدينيّ اكم ّمسائل ّفي ة

ّال ّالطوائف ّعلى ّذلك ّانطباق ّمحددا  1994ّمحيالن،)ّةدينيّ الشخصية ّو(48ص، ،(ّ ،2014ّطوافشة،
ّ(.8ّص

تمّّمّوماّصدرّمنّتشريعات:1947رّسنةّةّفيّدستّودينيّ للمحاكمّالّقضائيّ التنظيمّالّالمبحثّالثاني:
ّال ّالسلطة ّشؤون ّقضائيّ تنظيم ّاألّاّ دستوريّ ة ّالدستور ّلسنّردنيّ بموجب ّفي1946ّة ّوالصادر م

ّالّرم(7/12/1946) ّالفصل ّفأفرد ّالقضاء، ّتشريعات ّوصدرت ّال، ّللتنظيم ّمنه ،ّردنيّ األّقضائيّ ابع
ّومّمتضمناّ  ّالقضاء، ّلنظام ّالعامة ّوالمبادئ ّالاألسس ّالتنظيم ّاالقضائيّ بادئ ّوتوزيع ختصاص،ّ،

 معالجةّلذلكّوفقاّللتفصيلّاآلتي:ّو

 مّوماّصدرّمنّتشريعات.1947ّةّفيّدستورّسنةّدينيّ تشكيالتّالمحاكمّالّالمطلبّاألول:

ّالثاني: ّاّالمطلب ّالتوزيع ّالمحاكم ّدينيّ ختصاص ّسنة ّدستور ّفي ّتشريعات1947ّة ّمن ّصدر ّوما ّم
ّمّوماّصدرّمنّتشريعات:1947رّسنةّةّفيّدستّودينيّ المطلبّاألولّ:ّتشكيالتّالمحاكمّال

ّمّوماّصدرّمنّتشريعاتّتتعلقّبالقضاء،ّفتضمن1947بدستورّسنةّّاّ دستوريّ ّقضائيّ الروعيّالتنظيمّ
 ختصاص.نّحيثّتشكيالتّالمحاكمّوتوزيعّاال،ّمقضائيّ المبادئّالعامةّللتنظيمّال

 ة:دينيّ تشكيالتّالمحاكمّالّ-الفرعّاألول:
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ةّوخاصةّدينيّ المحاكمّإلىّمدنيةّّوةّبشأنّترتيبّالمحاكمّأوّنظامّالقضاءّبتقسيمّدستوريّ قضتّالقواعدّال
(ّ ّبالمادة 56ّعمال ّدستور ّمن )1947ّ ّوتحديد ّا، ّوأماكن ّالمحاكم ّوتشكيالتهاّاختصاصات نعقادها

ّعمالّ  ّلذلك ّتصدر ّب57بالمادة)ّبقوانين ّاألحكام ّوتصدر ّمنه، ّعمالّ ا( ّالملك ّ)ّسم ّمنه،55ّبالمادة )
ّال ّالقضاء ّفي ّالمدنية ّللمحاكم ّالعامة ّالوالية ّللمادتينّوإعطاء ّوفقا ّالشخصية ّواألحوال ّوالجزائي مدني

ةّإلىّمحاكمّشرعيةّللمسلمين،ّومجالسّطوائفّلغيرهمّعمالّبالموادّدينيّ (ّمنه،ّوتقسيمّالمحاكمّال58)
 (ّمنه.68ّّبالمادةّ)ّ،ّوأنشئّديوانّتفسيرّالقوانينّعمالّ (108،ّص2016محافظة،ّ)ّ(ّمنه60-67)

فيّالقوانينّذاتّالعالقة،ّفيتضحّمنّخاللّقانونّتشكيلّالمحاكمّالشرعيةّةّدينيّ اّتشكيالتّالمحاكمّالأمّ 
ةّوفقاّلهذاّالقانونّبالنسبةّللمحاكمّالشرعيةّفيّدينيّ الّ،ّفكانتّتشكيالتّالمحاكمم1950سنة41ّّرقمّ

،ّفتشكلتّتسعّمحاكمّشرعيةّفيّشرقّاألردنّبواقعّمحكمةّكمّالشرعيةّالتسعتلكّالفترةّفتمثلّبالمحا
،1997ّهلسا،ّ)ّفيّكلّمنّإربدّوعجلونّوجرشّوالسلطّوعمانّوالكركّومعانّوالطفيلةّوالعقبةّشرعية

ّالتكرورّيو)ّ،(87ص ،1997ّ ّمحكمةّ(15ص، ّفهناك ّبالمسيحيين، ّالخاصة ّالطوائف ّمحاكم ّبينما .
ّاإلمارةلطائفةّالرومّاألرثوذوكسّوكذلكّاألمرّبالنسبةّللطوائفّاألخرىّالمعترفّبهاّفيّّواستئنافبدايةّ

 .ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(173)المومني،ّصّ

 :قضائيّ الفرعّالثاني:ّمبادئّالتنظيمّال

ّال ّالتنظيمّوفقاّ ّقضائيّ يقصدّبمبادئّالتنظيم ّهذا ةّواألحكامّدستوريّ للقواعدّالّاألسسّالتيّيرتكزّعليها
 صدرّمنّتشريعات،ّوتمثلتّباآلتي:ّمّوما1947ةّفيّفترةّدستورّقانونيّ ال

،ّكونّمهمةّالدولةّحمايةّحقوقّأفرادّالمجتمعّوفصلّخصوماتهمّمنّخاللّالدولةّمصدرّالقضاءّ:أوالّ 
ّبواسطةّ ّأحكامه ّوتنفذ ّالخصومات، ّيفصل ّفالقضاء ّأحكامه، ّوتنفيذ ّالقضاء ّطريق ّعن ّالعدل إقامة

ومراقبته،ّفالقضاءّهيئةّعامةّتتولىّتحقيقّالعدالةّموظفيّالدولةّالملحقينّبهيئةّالقضاءّوتحتّإشرافهّ
بالمادةّّواألصولّاإلجرائيةّلقيامهاّبذلكّعمالّ ّقضائيّ لكافةّمواطنيّالدولةّبموجبّتشريعاتّالتنظيمّال

 (.16ص،1997ّ(،ّو)التكروري،43ّص،1998ّ)ّالقضاة،1946ّ(ّمنّدستورّسنة58ّ)

ستقاللّالقضاءّفالقضاةّمستقلونّالّعلىّا1928ّسنةّصّالقانونّاألساسيّحّرستقاللّالقضاء،ّاّ:ثانياّ 
ّلل ّمفتوحة ّوالمحاكم ّالقانون، ّلغير ّقضائهم ّفي ّعليهم ّشؤونهاسلطان ّفي ّالتدخل ّمن ّومصونة ،ّجميع

 .1947(ّمنّدستور55ويعينّالقضاةّبإرادةّملكية،ّوالّيعزلونّإالّبمقتضىّالقانونّعمالّبالمادةّ)



 
 ISSN 2519-7436، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا،  جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

 م      2021 -ملحق مؤمتر "املكل املؤسس: الشخصية والقيادة والتارخي"  -( 7اجملدل ) 

 

159 
 

كافةّدونّتمييزّللغةّأوّجنسّأوّلونّأوّدينّ،ّيعطىّحقّاللجوءّللقضاءّالمساواةّأمامّالقضاءّ:لثاّ ثا
ّ،ّفالمحاكمّمصونةّمنّالتدخلّفيّشؤونهاّعمالّ بالقضاءّوطمأنةّالناسّعلىّحقوقهمتحقيقاّلهدفّالثقةّ

 .1947(ّمنّدستور58بالمادتينّ)

وتنشرّاألحكامّّّّقانونيّ فتكونّجميعّجلساتّالمحاكمةّعلنية،ّوالّتعقدّسريةّإالّلسببّ،ّ:ّالعلنيةرابعاّ 
 م.1947ّ(ّمنّدستور59بالمادةّ)ّإالّالسريةّعمالّ ّقانوناّ 

بداية،ّوالدرجةّ،ّيقصدّبهذاّالمبدأّأنّهناكّمحاكمّالدرجةّاألولىّصلحّّو:ّالتقاضيّعلىّدرجتينخامساّ 
ختصاص،ّأوّبدايةّحسبّاالّصلحاّ ّأّالمتقاضيّلمحكمةّالدرجةّاألولىستئناف،ّفيلجالثانيةّمحكمةّاال

ّالرضى ّعدم ّحال ّاالّوفي ّلمحكمة ّالحكم ّيستأنف ّالعدالةبحكمها، ّسير ّحسن ّلضمان ّستئناف
 (.179ص،1990ّالمومني،ّ(،ّو)وماّبعدها43ّص،1998ّالقضاة،)

 ضوابطّتعيينّالقضاة:ّرعّالثالث:الف

ّدستور 1946ّحرص ّمن ّصدر ّبضوابطّوما ّبالقضاء ّالتعيين ّإحاطة ّعلى ّبالقضاء ّمتعلقة تشريعات
ّالحرصّبنصّالموادّ)قضائيّ متصلةّبشروطّتعيينّالقاضيّوحسنّاألداءّال ّهذا (ّمنه،58ّو55،ّبدأ

ّمنّ ّللجميعّومصونة ّمفتوحة ّوالمحاكم ّالقانون، ّلغير ّقضائهم ّفي ّعليهم ّسلطان ّال ّمستقلون فالقضاة
ّالق ّويعين ّشؤونها، ّفي ّالشروطّالتدخل ّوحددت ّالقانون، ّبمقتضى ّإال ّيعزلون ّوال ّملكية، ّبإرادة ضاة

القضاةّّأصولّالمحاكماتّومحاكمّالصلح،ّوفيهّيعدّ ّقانونيّ بموجبّّالواجبّتوافرهاّفيّمنّيعينّقاضياّ 
وتثبتّلياقتهّّدوماّ ّاألول،ّولديةّخبرةّعلميةّوعملية،ّوثبوتّحسنّسيرتهّوأخالقهمنّموظفيّالصنفّ

ّويج ّالالطبية، ّالعمل ّفي ّللتجربة ّويخضع ّالتعيين، ّمسابقة ّالقضائيّ تاز ّواألداء ّعلىّّقضائيّ ، المثالي
التكروري،ّ(،ّو)43ص،1998ّالقضاة،ّ)ّ،ّويتمتعّبالنزاهةّوالحيادّوبراءةّالذمة،ّوالتأهيلّالعلميالدوام

 .(16،ّص1997

 :صدرّمنّتشريعاتّمّوما1947ةّفيّدستورّسنةّدينيّ ختصاصّالمحاكمّالتوزيعّاّالمطلبّالثاني:

ختصاصّالمحاكمّامّوماّصدرّمنّتشريعاتّبشأنّتوزيع1947ّةّدستورّسنةّدستوريّ قضتّالقواعدّال
كمّودرجاتهاّوأقسامهاّوإدارتهاّ(ّمنه،ّوتحديدّأوضاعّالمحا56بالمادةّ)ّةّوخاصةّعمالّ دينيّ إلىّمدنيةّّو

(ّمنه،ّوتصدرّاألحكام57ّبالمادة)ّالّ نعقادهاّوتشكيالتهاّبقوانينّتصدرّلذلكّعمواختصاصاتهاّوأماكنّا
(ّمنهّ،ّوإعطاءّالواليةّالعامةّللمحاكمّالمدنيةّفيّالقضاءّالمدنيّوالجزائي59ّبالمادةّ)ّسمّالملكّعمالّ اب
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(ّ ّللمادتين ّوفقا ّالشخصية ّال56واألحوال ّالمحاكم ّوتقسيم ّمنه، ّللمسلمين،ّدينيّ ( ّشرعية ّمحاكم ّإلى ة
 .ّ(87ص،1997ّهلسا،ّ)ّ(ّمنه67-60بالموادّ)ّومجالسّطوائفّلغيرهمّعمالّ 

ّا ّالفتوزيع ّالمحاكم ّمدينيّ ختصاص ّفيتضح ّالعالقة، ّذات ّالقوانين ّفي ّسنةّة ّالمحاكم ّتشكيل ّقانون ن
 .ّ(47ص،2008ّالليمون،ّ)ّ،ّومحاكمّالطائفّلغيرهمبإنشاءّالمحاكمّالشرعيةّللمسلمين،ّوبدأّم1946

شرقّاألردنّبواقعّمحكمةّشرعيةّفيّكلّمنّإربدّوعجلونّّختصاصاتّالمحاكمّالشرعيةّفيأماّتوزيعّا
وجرشّوالسلطّوعمانّوالكركّومعانّوالطفيلةّوالعقبة،ّوتختصّبدعاوىّاألحوالّالشخصيةّمنّزواجّ

ّووصايا، ّومواريث ّووقف ّودية ّونفقة ّاألحوالّّوطالق ّفي ّالقضاء ّحق ّالشرعية ّالمحاكم تمارس
تهّالداخليةّلمنفعةّالمسلمينّبماّفيّذلكّارّادبإنشاءّالوقفّوإّالقضاياّالمتعلقةالشخصيةّبينّالمسلمينّّو

ّالوقفّبالحكرّوزيادتهّوإلغا ّعقار ّينشائربط ّوما ّالشرعيةّّأه، ّالمحكمة ّلدى ّسجل ّزواج ّعقد ّأي عن
ّقانونّتشكيلّالمحاكمّّنونّأصولّالمحاكماتّالشرعيةّمفصالّ وجاءّقا ّالمسائلّالتيّنصّعليها لهذه

ّالشرعيةّ ّالمحاكمات ّأصول ّقانون ّمن ّالثانية ّالمادة ّوفق ّالشرعية ّالمحاكم ّتختص ّحيث الشرعية،
،ّوالتوليةّعليه،ّواستبداله،ّوماّلهّعالقةّبإدارتهّالداخلية،ّهّمنّقبلّالمسلمين،ّوشروطهئإنشابالوقفّّو

ّ.)14،ّص1983الناهي،ّ)الوقفيةّوتحويلّالمسقفاتّوالمستغالت

ّ ّعلى ّّأنّ نصت ّمحاكم ّالتمارس ّالصالحيةدينيّ الطوائف ّفيّّة ّالشخصية ّاألحوال ّمسائل ّفي المطلقة
،ّوالنفقة،ّواإلعالة،ّوالوصاية،ّوشرعيةّالبنوة،ّوتبنيّالقاصرين،ّوحجرّفاقديّأوّالطالقدعاويّالزواج،ّ

ّال ّبأقانونيّ األهلية ّالتصرف ّمن ّة ّوالوصاياموالهم، ّأوالتركات، ّوإدارة ّبوصية، ّوالهبات ّالغائبين، ،ّموال
مسائلّاألحوالّالشخصيةّّةّالحقّفيّممارسةّالصالحيةّالمطلقةّفيدينيّ الّ،ّولمحاكمّالطوائفوالوقف

،ّوالوصاية،ّوشرعيةّالبنوة،ّوتبنيّالقاصرين،ّ،ّوالنفقةّواإلعالةالدعاوىّالمتعلقةّبالزواجّأوّالطالقفيّ
،ّوالهباتّبوصيةّوإدارةّأموالّأموالهم،ّوالتركات،ّوالوصاياّّةّمنّالتصرفقانونيّ األهليةّالّوحجرّفاقدي

المناكحات،ّّوالمفقودّّو،ّوالحجرّوفكه،ّوإثباتّالرشد،ّوتعيينّالقيم،ّوالوصيّوعزلهما،ّ،ّوالوراثةالغائبين
ّوالنفقةّوالنسبّوا ّيدفعّعلىّحسابّالمهر، ّوما ّوالجهاز، ّوالمهر، لحضانةّوالقوامةّوالديةّوالمفارقات،

المحاكمّالشرعيةّلهاّاختصاصّّ،ّويتضحّمنّهذاّالبندّأنّ كاتّوالهبةّفيّمرضّالموتّوالوصيةوالتّر
يشملّالوصيةّوالهبةّفيّمرضّمطلقّفيّالنظرّفيّدعاويّالوصيةّوالهبةّفيّمرضّالموت،ّحيثّ

ّأنّ الموت ّالنص ّمن ّويتبين ّوالقيم، ّوالمتولي ّوالوصي ّللولي ّواإلذن ّمدلولّّ، ّتحديد ّترك ّقد المشرع
ّالشخصية؛ ّيتعلقّّألنّ ّاألحوال ّما ّكل ّلدخول ّمفتوحا  ّالباب ّوليجعل ّوالقضاء، ّالفقه ّعمل ّمن ذلك



 
 ISSN 2519-7436، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا،  جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

 م      2021 -ملحق مؤمتر "املكل املؤسس: الشخصية والقيادة والتارخي"  -( 7اجملدل ) 

 

161 
 

ّممّ  ّالشخصية ّأنّ باألحوال ّالمحاكم ّنقرر ّقد ّالشخصيةا ّاألحوال ّمن ّ)ّه 1997ّهلسا، (،87ّص،
ّ.(16ص،1997ّالتكروري،ّو)

ّالأمّ  ّالمسيحيّ دينيّ اّصالحياتّالمحاكم ّالطوائفّالمسيحيةّالمختلفةّصالحيةّةّبشكلّصريحّة ولمحاكم
ّالمتعلقةّبأفرادّطوائفهاّوصالحيةّ مستقلةّللقضاءّفيّمسائلّالزواجّوالطالقّوالنفقةّوتصديقّالوصايا

فيّّالمتخاصمينالقضاءّفيّمسائلّاألحوالّالشخصيةّاألخرىّالمتعلقةّبأفرادّطوائفهاّإذاّرضيّجميعّ

ّبأنّ  ّللّالقضية ّدعوىّتكون ّأية ّفي ّللقضاء ّمستقلة ّوصالحية ّفيها. ّالقضاء ّصالحية ّالمذكورة محاكم
،ّكماّنظمتّةدينيّ ةّأنشئتّلدىّالمحكمةّالدينيّ نتعلقّبإنشاءّوقف،ّأوّإدارتهّالداخلية،ّأوّإدارةّأيةّهبةّ

آليةّحلّالنزاعاتّحولّاالختصاصّفيّقضاياّاألحوالّالشخصيةّلألشخاصّالذينّينتمونّإلىّطوائفّ

ّتنف ذةّبالطريقةّنفسهاّالتيّدينيّ (ّعلىّتنفيذّأحكامّالمحاكمّال56ةّمختلفة.ّكماّنصتّأخيرا ّالمادة)دينيّ 

ّأنّ  ّإلى ّاإلشارة ّتجدر ّالنظامية. ّالمحاكم ّأحكام ّالّبها ّالطوائف ّمحاكم ّمسائلّدينيّ اختصاص ّفي ة
ّال ّالطوائف ّعلى ّذلك ّانطباق ّمحددا  ّالشخصية ّحيدينيّ األحوال ّفي ّالقائمة ّ)نهة ،1997ّالتكروري،

ّو)16ص ،)ّ 2008ّالليمون، ّأنّ (47ص، ّمسائلّّ. ّفي ّوالمطلقة ّالعامة ّالوالية ّلها ّالشرعية المحاكم
الناهي،ّ)ّاألحوالّالشخصيةّبينّالمسلمّومحاكمّالطوائفّتختصّبقضاياّالمسيحيينّكالميراثّوالزواج

ّ.ّ)14،ّص1983

 الخاتمة:ّ-*

ّبموجبّالقواعدّقضائيّ ةّّوتشريعيّ ةّتنفيذيةّّودستوريّ الدولةّالحديثةّتقومّعلىّمؤسساتّ ة،ّتتولىّمهامها
لتزامات،ّوتوافرّضماناتّإقرارّالحقوقّواالّ،ّوأحكامّالقوانينّوأنظمتهاّالتنفيذية،ّتحقيقاّلقاعدةةدستوريّ ال

ةّالقائمةّة،ّالسلطقضائيّ ةّالتيّتسهرّعليهاّالسلطةّالقانونيّ الحمايةّوالممارسة،ّوتحتّطائلةّالمسؤوليةّال
ّ ّتنظيم ّاالقضائيّ على ّوتوزيع ّالقضاء ّبنظام ّمتمثلة ّمنطلق، ّمصدرّختصاص، ّالدولة ّمبادئ ّمن ة

ةّتؤطرّنظامّدستوريّ ،ّومحاطةّبحمايةّمهّوالعلنيةّوالتقاضيّعلىّدرجتينستقاللهّوالمساواةّأماالقضاءّوا
ّالدولة ّفي ّالقضاء ّاإلمارة ّتأسيس ّعهد ّتشريع ّفي ّفرسخت ،ّ ّالمحاكم ّوتوزيعّدينيّ التشكيالت ة

 ختصاصها،ّوصوالّلنتائجّوتوصياتّالبحث.ا

 نتائجّالبحثّوتوصياته:

 :بالتالينتائجّالبحثّوتوصياتهّتتمثلّّ،ّفإنّ ةّفيّعهدّتأسيسّاإلمارةدينيّ كمّالمنّخاللّدراسةّالمحا

 النتائج:ّ-:أوالّ 
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 تمّالتوصلّللنتائجّاآلتية:

 .ةدينيّ ىّتطويرّالقضاءّوالمحاكمّالالتأسيسّعلةّفيّعهدّهاشميّ لقدّحرصتّالقيادةّالّ-1
والتشريعاتّذاتّالعالقةّفيّعهدّالتأسيسّعلىّ،ّم1928لقدّحرصّالقانونّاألساسيّلإلمارةّسنةّّ-2

 ةّوصيانةّتنظيمها.دينيّ تطورّالمحاكمّال
ةّوصيانةّدينيّ مّوماّصدرّمنّتشريعاتّعلىّتطورّالمحاكمّال1946لقدّحرصّدستورّاألردنّسنةّّ-3

 تنظيمها.
 ةّسلطةّللفصلّفيّالقضاياّالشرعيةّوالكنسيةّوحمايةّالحق.دينيّ المحاكمّالّإنّ ّ-4
 يهدفّالقضاءّإلىّإنصافّالمظلومينّوردّحقوقهم.ّ-5
 المحققّللعدالةّتتوفرّفيهّالكفاءة،ّوالكفاية،ّواالستقاللية.ّقضائيّ العملّالّإنّ ّ-6
 يجعلهّيقيمّأركانّالعدلّفيّمجلسه.ّمتيناّ ّنوعياّ ّتلقيّالقاضيّتكويناّ ّإنّ ّ-7
،ّوعضوياّ ّنشرّالعدلّوبثّروحّاألمنّواالستقرارّفيّالمجتمعّيقتضيّاستقاللّالقضاءّوظيفياّ ّإنّ ّ-8

ّتنالّ ّأو ّكسلطة، ّلها ّيتعرض ّقد ّالتي ّالمساس ّأو ّالضغط، ّأوجه ّكافة ّمن ّوتصان ّمكانته وتعزز
 المشتغلينّفيّنطاقهّكأفراد.

 طمئنانّللقضاءّيدفعّالخصومّلوسائلّغيرّمأمونةّلتحصيلّالحقوق.عدمّالثقةّواالّإنّ ّ-10
ّالناسّفيّالعملّالّإنّ ّ-11 ّيزعزعّثقة ّولوّبأمورّالّتؤثرّفعلياّ ّقضائيّ مما ّالمساواة، ّاإلخاللّبمبدأ

 ،ّلكنهاّتؤثرّعلىّنفسيةّاألطرافّالمتنازعة.قضائيّ علىّالحكمّال
الثقةّبالقاضيّتعطيهّقوةّنفسيهّتجعلهّيجتهدّليكونّأكثرّعدال ّودقةّفيّحكمه،ّحتىّيظلّّإنّ ّ-12

 يتمتعّبهذهّالثقةّالتيّأوالهّإياهاّالمجتمع.
لسرعةّالتقاضيّاألثرّّالبطءّالشديدّفيّمعالجةّالمنازعات.ّوإنّ ّقضائيّ ماّيزعزعّثقةّبالعملّالّإنّ ّ-13

 فيّدعمّالثقةّبأجهزةّالعدالةّوالحفاظّعلىّدورهاّالفعالّواإليجابي.

 ةّللشرعيةّوالمشروعيةّلتحقيقّوديمومةّاألمنّالفكري.قضائيّ فاعليةّالرقابةّال-14

 التوصيات:ّ-ثانيا:

 نسجلّالتوصياتّاآلتية:ّوعلىّضوءّتلكّالنتائج،ّيمكنّأنّ 

 عتمادّالوسائلّالحديثةّومراعاةّالمستوياتّالمتباينةّللمخاطبينّبها.ةّباقانونيّ دعمّالثقافةّالّ-1

ّبالتكّوّ-2 ّاالهتمام ّالزيادة ّالمحاكم ّلقضاة ّالنوعي ّوالمؤثراتّةدينيّ ين ّالتقاليد ّدراسة ّعلى ّوالتركيز ،
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 ةّاألساسية.قانونيّ النفسيةّواالجتماعية،ّوالتخصصّفيّالمعارفّال

ّقضائيّ ةّوتشجيعّالباحثينّعلىّالدراساتّالمقارنةّباالجتهادّالدينيّ كمّالللمحاّقضائيّ نشرّاالجتهادّالّ-3
 .قضائيّ الدوليّلضروراتّالتأهيلّال

ّالّ-4 ّالمحاكم ّقضاة ّوالدينيّ إشراك ّالفكري ّالوعي ّنشر ّفي ّالعاديّّثقافيّ ة ّباإلعالم ّالمجتمع في
 .نسيقّوالتعاونّبينّأجهزةّالعدالةواإللكترونيّبالت

ة،ّوإدارةّاألزماتّوالخالفاتّبالطرقّالحضارية،ّواالبتعادّعنّجميعّقانونيّ بالثقافةّالّتشجيعّاالهتمامّ-6
 أشكالّتحصيلّالحقوقّبالطرقّغيرّالمشروعة.

ّ.قانونيّ والّقضائيّ ةّللشرعيةّوالمشروعيةّلتحقيقّوديمومةّاألمنّالقضائيّ دعمّفاعليةّالرقابةّالّ-7

ّتحويلّالتوصياتّإلىّواقعّعملي.ّ-8

ّ

،،،،،،،،،،،،،،،،،ّ

ّ

 -:قائمة المصار والمراجع -*

 .1995،ّدارّالفرقان،ّعمان،2ّأبوّفارس،ّمحمد،ّالقضاءّفيّاإلسالم،ّطّ-*

 م.1946ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّالدستور،ّسنةّردنيّ األ-*

ة،ّقضائيّ ة،ّمئويةّالدولة،ّالموقعّالرسمي،ّوتستمرّالمسيرة،ّالسلطةّالردنيّ األ-*
2021.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9 

 .1ّ،1997،ّطردنيّ التكروري،ّعثمان،ّالوجيزّفيّشرحّقانونّأصولّالمحاكماتّالشرعيةّاأل-*

 .2014الحقوق،ّمعهدّبجامعةّبيرزيت،ّالقضاءّالشرعيّوالكنسيّفيّفلسطين،ّ-*

 .1998ّ،ّدارّالثقافة،ّعمان،3ّ،ّطقضائيّ المدنيةّوالتنظيمّالالقضاة،ّمفلح،ّأصولّالمحاكماتّ-*
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 .2008،ّعمانّ،1ّ،ّطردنيّ األّدستوريّ الليمون،ّعوض،ّتطورّالنظامّال-*

عمان،ّّردنيّ األّقضائيّ المومني،ّأحمد،ّقيمّوتقاليدّالقضاء،ّمحاضراتّألقيتّعلىّطلبةّالمعهدّال-*
1990ّ. 

 .1983،ّدارّالعهد،ّعمان،1،ّطقضائيّ ئّالتنظيمّالالناهي،ّصالحّالدين،ّالوجيزّفيّمباد-*

ّم.1928شرقّاألردن،ّالقانونّاألساسيّإلمارة،ّسنةّ-*

طوافشة،ّعبدّالكريم،ّدراسةّعنّواقعّالمحاكمّالشرعيةّوتطورّالقوانينّالمعمولّبهاّفيّفلسطين،ّ-*
ّ.2014ّرسالةّماجستير،ّجامعةّالنجاح،ّ

ّ.2016،ّدارّجرير،ّعمان،2ّالوطنية،ّطمحافظة،ّعلي،ّوآخرون،ّالتربيةّ-*

 م.1994،ّلجنةّتاريخّاألردن،ّعمان،ّهاشميّ محيالن،ّمحمد،ّالقضاءّالشرعيّفيّالعهدّال-*

 .1959،ّعمانّ،1ّموسى،ّوماضي،ّسليمانّومنيب،ّتاريخّاألردنّفيّالقرنّالعشرين،ّط-*

ّ.1997،ّعمانّ،2ّ،ّطقضائيّ هلسا،ّأديب،ّأسسّالتشريعّوالنظامّال-*

ّ

ّالفهرسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 حث.ملخصّالب

 مقدمةّعامة.

 التعريفّبموضوعّالبحث:

 أهميةّالبحث.-أوال:

 إشكاليةّالبحث.-ثانيا:

 أهدافّالبحث.-ثالثا:

 منهجيةّالبحث.-رابعا:
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 الدراساتّالسابقةّفيه.-:خامسا

 محتوىّخطةّالبحث.-:سادسا

 ةّّإبانّتأسيسّاإلمارةّ.دينيّ للمحاكمّالّقضائيّ تمهيد:ّواقعّالتنظيمّال

 ةّإبانّتأسيسّاإلمارةّشرقّ.دينيّ تشكيالتّالمحاكمّالّالمطلبّاألول:

 ةّإبانّتأسيسّاإلمارة.ّدينيّ المحاكمّالّختصاصاالمطلبّالثاني:ّتوزيعّ

والقوانينّذاتّم1928ّةّفيّالقانونّاألساسيّلإلمارةّلسنةدينيّ للمحاكمّالّقضائيّ التنظيمّالّالمبحثّاألول:
 العالقة.

ّاألول: ّالّالمطلب ّالمحاكم ّلسنةّةدينيّ تشكيالت ّلإلمارة ّاألساسي ّالقانون ّذات1928ّفي ّوالقوانين م
 العالقة.

ّالثاني: ّاّالمطلب ّالّختصاصتوزيع ّلسنةدينيّ المحاكم ّلإلمارة ّاألساسي ّالقانون ّفي ّوالقوانين1928ّة م
 ذاتّالعالقة.

 مّوماّصدرّمنّتشريعات.1947ةّفيّدستورّسنةّدينيّ للمحاكمّالّقضائيّ التنظيمّالّالمبحثّالثاني:

 مّوماّصدرّمنّتشريعات1947ّفيّدستورّسنةّّةدينيّ تشكيالتّالمحاكمّالّ:المطلبّاألولّ

 مّوماّصدرّمنّتشريعات.1947ةّفيّدستورّسنةّدينيّ ختصاصّالمحاكمّالاتوزيعّّالمطلبّالثاني:

 الخاتمة.

 الهوامش.

 المصادرّوالمراجع.قائمةّ

ّالفهرس.

 

 وهللاّوليّالتوفيق،،،


