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الملخص:
تعدّ ّالمحاكم ّالدينيّة ّمن ّالمكون ّالرئيسي ّللسلطة ّالقضائيّة ّفي ّعهد ّاإلمارة ّمنذ ّتأسيسهاّ ،وقد ّّاهتمتّ
بالجانبّالتحاكميّ،فيّقضاياّ :الزواجّوالطالقّواإلرثّوالديةّوالنفقةّوالوقفّوالوصيةّ ،وراعتّتطبيقّ
التشريعّ ،سواء ّالمتعلق ّبإنشاء ّالمحاكم ّالشرعية ّللمسلمينّ ،أو ّشؤون ّالكنيسة ّالمتعلقة ّبطوائفّ
المسيحيينّ ،وأرسى ّهذه ّالنظرة ّالملك ّالمؤسسّ ،بتوزيع ّالمحاكم ّعلى ّرقعة ّثرى ّاإلمارة؛ ّمراعيا ّالبعدّ
الديموغرافيّ(السكاني)ّ،والبعدّالجغرافيّ(المكاني)ّ،بتحديدّأنواعّالمحاكمّالدينيّةّوتوزيعّاختصاصاتهاّ،
الذيّيعدّ ّاألساسّاألولّالذيّسارتّعليهّنظمّتأسيسّاإلمارةّمنّإرساءّقواعدّإحقاقّالحقوقّ،وفصلّ
النزاعاتّ ،ليهنأ ّالمواطن ّبالعيشّ ،ويرفل ّباألمن ّوالعدالةّ .وسعت ّالدراسة ّلتحقيق ّاألهداف ّالتاليةّ:
التعرف ّعلى ّواقع ّالمحاكم ّالدينيّة ّفي ّتشريعات ّعهد ّتأسيس ّاإلمارةّ .الوقوف ّعلى ّالتنظيم ّالقضائيّّ
للمحاكمّالدينيّةّفيّتشريعاتّعهدّتأسيسّاإلمارةّ .توضيحّمبادئّالتنظيمّالقضائيّ ّللمحاكمّالدينيّةّفيّ
تشريعاتّتأسيسّاإلمارةّ .معرفةّتشكيلّالمحاكمّالدينيّةّ ،وتوزيعّاالختصاصّفيّتشريعاتّعهدّتأسيسّ
اإلمارةّّ .وأمّا ّالمنهج ّالمتبعّفي ّهذه ّالدراسة ّفهوّ :المنهج ّالتحليليّ ّالتأصيليّ ّللواقع ّفي ّتشريعات ّتلكّ
اآلونةّ،وخلصتّالدراسةّإلىّمجموعةّمنّالنتائجّمنهاّ ّ:
ّ-1حرصتّالقيادةّالهاشميّةّفيّعهدّالتأسيسّعلىّتطويرّالقضاءّوالمحاكمّالدينيّة.
ّ-2حرصّالقانونّاألساسيّلإلمارةّسنةّ1928مّ،وتشريعاتهّذاتّالعالقةّفيّعهدّالتأسيسّعلىّتطورّ
المحاكمّالدينيّةّوصيانةّتنظيمهاّ.والدستورّاألردنيّّوماّصدرّعنهّمنّتشريعات.
ّ -3المحاكمّالدينيّةّسلطةّللفصلّفيّالقضاياّالشرعيةّوالكنسيةّوحمايةّالحقّ،والهدفّمنهاّإنصافّ
المظلومينّوردّحقوقهم.
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ّ -4العمل ّالقضائيّ ّالمحقق ّللعدالة ّتتوفر ّفيه ّالكفاءةّ ،والكفايةّ ،واالستقالليةّ ،والتركيز ّعلى ّالتكوينّ
العلميّواإلداريّللقاضي؛ّكونهّركنّالعدالةّوميزانها.
ّروح ّاألمن ّواالستقرار ّفي ّالمجتمعّ ،يقتضي ّاستقالل ّالقضاء ّوظيفياّ ّوعضوياّّ،
ّ -5نشر ّالعدل ّوبث ّ
وتعزز ّمكانته ّوتصان ّمن ّكافة ّأوجه ّالضغطّ ،أو ّالمساس ّالتي ّقد ّيتعرض ّلها ّكسلطةّ ،أو ّتنالّ
المشتغلين ّفي ّنطاقه ّكأفراد؛ ّوأن ّعدم ّالثقة ّواالطمئنان ّللقضاء ّيدفع ّالخصوم ّلوسائل ّغير ّمأمونةّ
لتحصيلّالحقوق.
ّ -6ما ّيزعزع ّثقة ّالناس ّفي ّالعمل ّالقضائيّ ّاإلخالل ّبمبدأ ّالمساواةّ ،ولو ّبأمور ّال ّتؤثر ّفعلياّ ّعلىّ
الحكمّالقضائيّّ،لكنهاّتؤثرّفي ّنفسيةّاألطرافّالمتنازعةّّ .والبطءّالشديدّفيّمعالجةّالمنازعاتّ.وإنّّ
سرعةّالتقاضيّاألثرّفيّدعمّالثقةّبأجهزةّالعدالةّوالحفاظّعلىّدورهاّالفعالّواإليجابيّّ .
ّ-7فاعليةّالرقابةّالقضائيّةّللشرعيةّوالمشروعيةّلتحقيقّوديمومةّاألمنّالفكري.
وأمّاّالتوصياتّالتيّخلصتّلهاّالدراسةّفتتمثلّبالتاليّ:
ّ -1دعمّالثقافةّالقانونيّةّباعتمادّالوسائلّالحديثةّ ،ومراعاةّالمستوياتّالمتباينةّللمخاطبينّبهاّّ .وزيادةّ
االهتمام ّبالتكوين ّالنوعي ّلقضاة ّالمحاكم ّالدينيّةّ ،والتركيز ّعلى ّدراسة ّالتقاليد ّوالمؤثرات ّالنفسيةّ
واالجتماعيةّ،والتخصصّفيّالمعارفّالقانونيّةّاألساسية.
ّ -2نشر ّاالجتهاد ّالقضائيّ ّللمحاكم ّالدينيّةّ ،وتشجيع ّالباحثين ّعلى ّالدراسات ّالمقارنة ّباالجتهادّ
ّوإشراك ّقضاة ّالمحاكم ّالدينيّة ّفي ّنشر ّالوعي ّالفكريّ
القضائيّ ّالدولي ّلضرورات ّالتأهيل ّالقضائيّّ ،
والثقافيّّفيّالمجتمعّ،باإلعالمّالعاديّواإللكترونيّّ ّ،وبالتنسيقّوالتعاونّبينّأجهزةّالعدالة.
ّ-4تشجيعّاالهتمامّبالثقافةّالقانونيّةّ،وإدارةّاألزماتّوالخالفاتّبالطرقّالحضاريةّ،واالبتعادّعنّجميعّ
أشكال ّتحصيل ّالحقوق ّبالطرق ّغير ّالمشروعةّ ّ ،ودعم ّفاعلية ّالرقابة ّالقضائيّة ّللشرعية ّوالمشروعيةّ
لتحقيقّوديمومةّاألمنّالقضائيّّوالقانونيّّ .
ّ-5تحويلّالتوصياتّإلىّواقعّعمليّ .
ّ
ّ
ّ
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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-:
إنّ ّتنظيم ّالمحاكم ّالدينيّة ّفي ّعهد ّتأسيس ّاإلمارة ّانطلق ّمن ّقيامها ّعلى ّقواعد ّدستوريّة ّوتنفيذيةّ
ّوتشريعيّة ّ ّوقضائيّةّ ،تتولى ّمهامها ّوفق ّالمسار ّالمرسوم ّتشريعاّّ ،بموجب ّالقواعد ّالدستوريّةّ ،وأحكامّ
القوانينّوأنظمتهاّالتنفيذيةّ،وعلىّقاعدةّالمسؤوليةّاإليجابيةّللدولة؛ ّبتقريرّالحقوق ّوااللتزاماتّ،وتوافرّ
ضماناتّالحمايةّوالممارسةّ ،وتحتّطائلةّالمسؤوليةّالقانونيّةّفيّإطارّالرقابةّالقضائيّة؛ ّتلكّالسلطةّ
القائمة ّعلى ّنظام ّقضائيّّ ،يبين ّتشكيالت ّالمحاكم ّالدينيّةّ ،وتوزيع ّاختصاصهاّ ،منطلقة ّمن ّمبادئّ
الدولةّ :مصدرّالقضاءّّ ،واستقاللّالسلطةّالقضائيّةّ ،والمساواةّأمامّالقضاءّ ،ومجانيةّالقضاءّ ،والعلنيةّ،
والتقاضي ّعلى ّدرجتينّ ،ومحاطة ّعناصرها ّبحماية ّدستوريّة ّوجزائية ّوذاتية ّوشعبية ّ(يقصد ّبالحمايةّ
الدستوريّةّ:وجودّالنصّالدستوريّّعلىّاستقاللّالقضاءّوالقضاةّ،ومنعّالتدخلّبعملهمّ ،والتغولّعليهمّ.
بينما ّالحمايةّالجزائية ّتعنيّ :النص ّعلىّعقوبةّلمن ّيتدخلّأوّيتعرض ّللعمل ّالقضائيّ ّباعتبار ّذلكّ
فعالّ ّمّجّّرماّّ ،وأمّا ّالحماية ّالذاتية ّفهيّ :سمعة ّالقاضي ّوأخالقهّ :من ّاألمانة ّوالمتانة ّوالمكانة ّوالفهمّ
واالستقامةّ ،وتقيده ّبقيم ّالقضاء ّوتقاليده؛ ّمما ّيعزز ّالثقة ّبالقضاء ّوالقاضيّ ،والحماية ّالشعبية ّتعنيّ:
الرأي ّالعام ّوالثقة ّبنزاهة ّالقضاء ّوالقضاةّ ،األمر ّالذي ّيصنع ّحصنا ّشعبيا ّللدفاع ّعن ّالسلطةّ
القضائيّة)(ّ،أبوّفارسّ،1995ّ ،صّّ،)136والّيكون ّذلكّإالّبتشريعّمسنون ّدستوريّاّ ّوقانونيّاّوأنظمةّ
تنفيذيةّ ،تؤطر ّنظام ّالقضاء ّفي ّالدولةّ ،ويهمنا ّواقع ّالمحاكم ّالدينيّة ّفي ّتشريعات ّعهد ّتأسيس ّإمارةّ
شرق ّاألردنّ،للوقوفّعلىّواقعّالمحاكمّالدينيّةّفيّتلكّاآلونةّ،دستو اّر ّوقانوناّ ّوأنظمةّتنفيذيةّ،وذلكّ
للتعريفّبموضوعّبحثناّ.
* -التعريف بموضوع البحث-:
للتعريفّبموضوعّالمحاكمّالدينيّةّفيّعهدّتأسيسّاإلمارة؛ّيوجبّإلقاءّالضوءّعلىّ:أهميتهّ،وإشكاليتهّ،
ّوأهدافهّ،ومنهجيتهّ،والدراساتّالسابقةّفيهّ،ومحتوىّخطتهّمنّخاللّالتفصيلّالتالي-:
أوالّ-:أهميةّالبحثّ-:
إنّ ّدراسةّالمحاكمّالدينيّةّفيّعهدّتأسيسّاإلمارةّ،تكشفّالواقعّالتشريعيّ ّلتشكيالتّالمحاكمّالدينيّةّ،
وتوزيعّاختصاصهاّبالوقوفّعلىّالحالةّالوصفيةّلتكوينها؛ ّمنّحيثّالمبادئّالتيّيقومّعليهّتنظيمهاّ
ّ
القضائيّّ،وترتيبّالمحاكمّالدينيّةّوتوزيعهاّالمكانيّوالنوعيّفيّتلكّاآلونةّ ،ويعبرّعنهّبنظامّالقضاءّ
من ّحيث ّأنواع ّالمحاكمّ ،ودرجات ّالتقاضيّ ،وقواعد ّتوزيع ّاالختصاص؛ ّوعليه ّفإنّ ّالتنظيم ّالقضائيّّ
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للمحاكمّالدينيّةّفيّعهدّتأسيسّاإلمارةّ،يقومّعلىّتشكيالتّالمحاكمّالدينيّةّ،وتوزيعّاختصاصهاّ،فيبينّ
واقعهاّمنّخاللّتشريعاتّذلكّالعهدّ،دستو اّرّوقانوناّّوأنظمةّتنفيذية.
ثانياّّ-:إشكاليةّالبحث-:
إنّ ّالتنظيم ّالقضائيّ ّللمحاكم ّالدينيّة ّفي ّعهد ّتأسيس ّاإلمارةّ ،يقوم ّعلى ّتشكيالت ّالمحاكم ّالدينيّةّ،
وتوزيعّاالختصاصّلهاّمنّخاللّتشريعاتّعهدّتأسيسّاإلمارةّ،دستو اّرّوقانوناّّوأنظمةّتنفيذية؛ّوتتمثلّ
تشريعاتّتلكّاآلونةّبالنظامّاألساسيّإلمارةّشرقّاألردنّلسنةّّ،1928والقوانينّذاتّالعالقةّ،والدستورّ
األردنيّ ّلسنة ّ1947مّليتضح ّواقعهاّ ،للوقوف ّعليهاّكماّكرسها ّالنظام ّاألساسي ّإلمارة ّشرق ّاألردنّ
لسنة ّّ ،1928والقوانين ّذات ّالعالقةّ ،والدستور ّاألردنيّ ّلسنة ّ1947مّ ،والتشريعات ّالمتعلقة ّبالمحاكمّ
الدينيّةّ،إب ار اّزّإلشكاليةّالبحث.
ثالثاّ-:أهدافّالبحث-:
يهدفّهذاّالبحثّلتحقيقّاألهدافّاآلتية-:
(-)1التعرفّعلىّواقعّالمحاكمّالدينيّةّفيّتشريعاتّعهدّتأسيسّاإلمارة.
(ّ-)2الوقوفّعلىّالتنظيمّالقضائيّّللمحاكمّالدينيّةّفيّتشريعاتّعهدّتأسيسّاإلمارة.
(ّ-)3توضيحّمبادئّالتنظيمّالقضائيّّالمحاكمّالدينيّةّفيّتشريعاتّتأسيسّاإلمارة.
(ّ-)4معرفةّتشكيلّالمحاكمّالدينيّةّوتوزيعّاالختصاصّفيّتشريعاتّفيّعهدّتأسيسّاإلمارة.
رابعاّّ-:منهجيةّالبحث-:
ّّّمعالجة ّلمشكلة ّالدراسة ّوبياناّ ّألهميتها ّوتحقيقاّ ّألهدافهاّ ،سنبحث ّموضوع ّالمحاكم ّالدينيّة ّفيّ
تشريعاتّعهدّتأسيسّاإلمارةّ،وفقاّللمنهجّالتحليليّّالتأصيليّّللواقعّفيّتشريعاتّتلكّاآلونةّ.
خامساّّ-:الدراساتّالسابقةّفيه-:
الّيوجدّدراساتّورسائلّجامعيةّعنّموضوعّالمحاكمّالدينيّةّفيّتشريعاتّعهدّتأسيسّاإلمارةّ،وأنّّ
الدراساتّالموجودةّتناولتّتطورّالنظامّالدستوريّ ّاألردنيّّ،وهناكّدراساتّللحياةّالبرلمانيةّوالتشريعيّةّ
فحسب.
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سادساّّ-:محتوىّخطةّالبحث-:
ّوإشكاليته ّوتحقيقاّ ّألهدافه ّومنهجيتهّ ،سنبحث ّموضوع ّالمحاكم ّالدينيّة ّفيّ
معالجة ّألهمية ّالبحث ّ
تشريعات ّعهد ّتأسيس ّاإلمارة ّوفق ّخطة ّمحتواها ّتمهيد ّومبحثين ّوخاتمةّ ،ففي ّالتمهيد ّنتناول ّواقعّ
المحاكم ّالدينيّة ّإبّان ّتأسيس ّاإلمارة ّمن ّحيث ّتشكيالت ّالمحاكم ّالدينيّة ّوتوزيع ّاالختصاصّ ،وفيّ
المبحث ّاألول ّنتناول ّالتنظيم ّالقضائيّ ّللمحاكم ّالدينيّة ّفي ّالقانون ّاألساسي ّلإلمارة ّلسنة1928مّ،
والقوانين ّذات ّالعالقة ّمن ّحيث ّتشكيالت ّالمحاكم ّالدينيّة ّوتوزيع ّاالختصاصّ ،وفي ّالمبحث ّالثانيّّ
وماّصدرّمنّتشريعاتّفيّ
ّ
نتناولّالتنظيمّالقضائيّّللمحاكمّالدينيّةّفيّالدستورّاألردنيّّلسنةّ1947مّ،
ظلهّمنّحيثّتشكيالتّالمحاكمّالدينيّةّوتوزيعّاالختصاصّ،وفيّالخاتمةّنبينّنتائجّالبحثّوتوصياته.
تمهيدّ-:واقعّالمحاكمّالدينيّةّإبانّتأسيسّاإلمارة-:
ّكان ّاألردن ّحتى ّنهاية ّالحرب ّالعالمية ّاألولى ّجزءاّ ّمن ّالدولة ّالعثمانيّةّ ،وفي ّأوائل ّالقرن ّالعشرينّّ
قسمّإدارياّ ّلمتصرفيةّ ّوقضاءينّ،فالمتصرفيةّّفيّالكركّ،يتبعهاّأقضيةّالطفيلةّومعانّوالسلطّالحقاّّ،
وتبوك ّومدائن ّصالحّ ،واللواء ّيتبع ّوالي ّدمشقّ ،والقضاءين ّهماّ :قضاء ّعجلون ّمركزه ّإربدّ ،وتتبعهّ
ناحيتا ّجرش ّوعجلونّ ،والقضاء ّكله ّيتبع ّلمتصرفية ّحورانّ ،وناحية ّالرمثا ّتتبع ّدرعاّ ّ ،وقضاء ّالبلقاءّ
مركزه ّالسلطّ ،ويتبع ّمتصرفية ّنابلسّ ،ولكن ّبعد ّقيام ّالعهد ّالفيصليّ ،قسمت ّسوريا ّالفيصلية ّلثمانيّ
ألويةّ،ثالثةّمنهاّفيّشرقّاألردنّ،وهيّلواءّالكركّمركزهّالكركّ،ويتبعهّأقضيةّالطفيلةّومعانّوالعقبةّ،
ويتفرعّعنهّنواحّ،ولواءّالبلقاءّمركزهّالسلطّ،ويتبعهّأقضية ّعمانّوالجيزةّوناحيةّمأدباّ،ولواءّحورانّ
مركزه ّدرعاّ ،وتتبعه ّأقضية ّأزرع ّوبصرى ّوالمسمية ّوعجلون ّوجرشّ ،وفي ّتلك ّاآلونة ّأنشئ ّمجلسّ
العشائرّلحلّالخالفاتّوفقاّ ّلألعرافّوالتقاليدّالعشائريّةّالسائدةّآنذاكّ،وبانتهاءّالعهدّالفيصليّقامتّ
حكومات ّمحلية ّمتعددة ّفي ّشرق ّاألردنّ ،وبدأ ّالتدخل ّالبريطانيّّ ،ووعد ّالزعماء ّالمحليين ّبإحضارّ
الساسةّورجالّالقضاءّلمساعدتهمّفيّاإلدارةّوالقضاءّوالدفاعّ،غيرّأنّ ّالحكوماتّالمحليةّلمّتستطعّ
ّوانتشر ّاالعتداء ّعلى ّاألرواح ّواألموالّ ،وبقيتّ
السيطرة ّعلى ّاألمورّ ،فدبت ّالفوضى ّوأختل ّاألمن ّ
األمور ّكذلك ّحتى ّقيام ّعهد ّإمارة ّشرق ّاألردن ّبعد ّقدوم ّاألمير ّعبدهللا ّبن ّالحسينّ ،فأنشئت ّاإلمارةّ
بمباحثات ّأجريت ّمع ّاإلنجليز ّفي ّالقدس ّفي ّ(1923/3/26م)ّ ،فتم ّاالتفاق ّعلى ّتأسيس ّاإلمارةّ
بحكومةّوطنيةّمستقلةّإداريّاّ ّيرأسهاّاألميرّعبدهللاّاألولّ،فقامتّفيّهذهّالمرحلةّسلطةّمركزيةّتباشرّ
الحكمّ ،تفرض ّهيبتها ّبالمنطقةّ ،ترسخ ّالوضع ّالسياسيّ ّواإلداري ّوالقضائيّ ّفي ّاإلمارةّ ،ويهمنا ّواقعّ
المحاكم ّالدينيّة ّإبّان ّتأسيس ّاإلمارة ّ(موسىّ ،وماضيّ ،1959ّ ،ص127-99ومابعدها)ّ،
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و(المومنيّ ،1990،صّ ،)163وفيما ّيخص ّواقع ّالمحاكم ّالدينيّة ّإبان ّتأسيس ّاإلمارة ّمن ّحيثّ
تشكيالتّالمحاكمّالدينيّةّوتوزيعّاالختصاص ،وقوفاّّعلىّذلكّسنعالجهّوفقاّلآلتيّ-:
المطلبّاألولّ-:تشكيالتّالمحاكمّالدينيّةّإبانّتأسيسّاإلمارة.
المطلبّالثانيّ-:توزيعّاختصاصّالمحاكمّالدينيّةّإبانّتأسيسّاإلمارة.
المطلبّاألولّ-:تشكيالتّالمحاكمّالدينيّةّإبّانّتأسيسّاإلمارة-:
لقدّسعىّاألردنّلتطويرّالقضاءّعموماّ ّوالمحاكمّالدينيّةّخصوصاّوالنهوضّبهّعندّأيّفرصةّتتاحّ
لذلكّ ،فكانت ّالمحاكم ّالدينيّة ّإبّان ّتأسيس ّاإلمارةّ ،وفي ّفترة ّتعدد ّالحكوماتّ ،وشمل ّاالهتمام ّنظامّ
القضاء ّالدينيّ ّوأشخاصهّ ،فمن ّحيث ّتشكيالت ّالمحاكمّ ،هناك ّقضاء ّنظامي ّوشرعي ّوعشائريّ
والطوائف ّالدينيّةّ ،ويهمنا ّالقضاء ّالدينيّ ّمن ّالمحاكم ّالدينيّة ّالمتضمن ّالقضاء ّالشرعي ّوالطوائفّ
الدينيّةّ،فالقضاءّالشرعيّللمسلمينّأنيطّبدائرةّالشؤون ّالشرعيةّبرئاسةّقاضيّالقضاةّلتنظيمّالقضاءّ
الشرعيّ،فتشكلتّتسعّمحاكمّشرعيةّفيّشرق ّاألردنّبواقعّمحكمة ّشرعيةّفيّكلّمنّإربدّوعجلونّ
وجرش ّوالسلط ّوعمان ّوالكرك ّومعان ّوالطفيلة ّوالعقبة ّ(موسىّ ّ ،وماضيّ ،1959ّ ،صّ،)119
و(المومنيّ ،1990ّ ،ص.)168بينما ّقضاء ّالطوائف ّوجدت ّمحاكم ّدينيّة ّللمسيحيينّ ،فهناك ّمحاكمّ
بدايةّواستئنافّلطائفةّالرومّاألرثوذوكسّفيّالقدسّ،يكونّاالستئنافّعلىّق ارراتهاّفيّمحكمةّاستئنافّ
القدسّ ،كذلك ّاألمر ّبالنسبة ّللطوائف ّاألخرى ّالمعترف ّبها ّفي ّاإلمارة ّ(موسىّ ،وماضيّ،1959ّ ،
صّ،)119و(المومنيّ،1990ّ،صّ .)168
ومن ّحيث ّأشخاص ّالقضاءّ ،فقد ّساد ّالحرص ّعلى ّوجود ّضوابط ّفي ّالتعيين ّللمناصب ّالقضائيّةّ،
وضوابطّأخالقياتّالقضاءّوقيمهّفيّهذهّالمرحلةّ،وكون ّفصلّالخصوماتّبينّالناسّيتطلبّحكمةّ
ودرايةّ،فيراعىّفيّالقاضيّالمنزلةّالعلميةّواالجتماعيةّوالسياسيةّ،فكانواّمنّاألشخاصّالبارزينّفيّ
المجتمعّ،منّشغلّزعاماتّتقليديةّورؤساءّجماعاتهمّ،ومنّعرفواّبسدادّالرأيّوالقدرةّعلىّاإلصالحّ
وحسم ّالنزاعاتّ ،فتقلدوا ّمناصب ّبالقضاءّ ،أو ّاإلدارةّ ،أو ّعضوية ّالمجالس ّالتشريعيّةّ ،والحركاتّ
الوطنية ّوالمؤتمراتّالقومية ّالوطنية ّوالقياداتّالحزبيةّ ،فاختيارهم ّيضفي ّعلى ّالقضاء ّالهيبة ّالخاصةّ
لمنصب ّالقضاءّ ،فتكون ّأحكامهم ّمحل ّّاعتبار ّوتقدير ّمن ّالخصوم ّ(موسىّ ّ ،وماضيّ،1959ّ ،
صّّ.)122-120
المطلبّالثانيّ-:توزيعّاختصاصّالمحاكمّالدينيّةّإبانّتأسيسّاإلمارة-:
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كذلك ّسعى ّاألردن ّ ّلتطوير ّالقضاء ّوالنهوض ّبهّ ،من ّخالل ّتوزيع ّاختصاص ّالمحاكم ّإبان ّتأسيسّ
اإلمارةّ،وفيّفترةّتعددّالحكوماتّ،فشملّاالهتمامّبتوزيعّاختصاصّالمحاكمّبموجبّنصوصّالالئحةّ
القانونيّةّالتيّوضعتهاّاللجنةّالرباعيةّفيّالحكومةّالعربيةّالمؤابيةّ،وأقرتّمنّالمجلسّالعاليّللحكومةّ
في1920/12/21مّ،ويعملّبهاّمنّتاريخّنشرهاّونصتّالمادةّ(ّ)16منهاّعلىّأنّ ّالحكومةّالعربيّةّ
المؤابيةّمكلفةّبتنفيذّهذهّالالئحةّ،ويجدرّبالذكرّأنّّتلكّالالئحةّأبقتّعلىّسريانّجميعّأحكامّالقوانينّ
والمقرراتّواألوامرّالعثمانيّةّالتيّلمّتلغّصراحةّبموجبّتلكّالالئحةّ،ولكنهاّأجرتّبعضّالتعديالتّ
في ّاألمور ّالجزائيةّ ،وذلك ّلمواجهة ّتداعيات ّاألحوال ّاألمنية ّفي ّتلك ّالفترة ّ(المومنيّ،1990ّ ،
صّ.)169-168
بينما ّالمحاكم ّالدينيّة ّمن ّحيث ّاالختصاصّ ،فالمحاكم ّالشرعية ّالخاصة ّبالمسلمين ّتمارس ّالمحاكمّ
الشرعيةّحقّالقضاءّفيّاألحوالّالشخصيةّبينّالمسلمينّوالقضاياّالمتعلقة ّبدعاوىّاألحوالّالشخصيةّ
منّزواجّوطالقّونفقةّووقفّومواريثّووصاياّ،والقضاياّالمتعلقةّبإنشاءّالوقفّوإدارتهّالداخليةّلمنفعةّ
المسلمينّبماّفيّذلكّربطّعقارّالوقفّبالحكرّوزيادتهّوإلغائهّ.وماّينشأّعنّأيّعقدّزواجّسجلّلدىّ
المحكمةّالشرعيةّ،وجاءّقانون ّأصولّالمحاكماتّالشرعيةّمفصالّ ّلهذهّالمسائلّالتيّنصّعليهاّقانونّ
تشكيلّالمحاكمّالشرعيةّ،حيثّتختصّالمحاكمّالشرعيةّوفقّالمادةّالثانيةّمنّقانونّأصولّالمحاكماتّ
الشرعيةّّبالوقفّوإنشائهّمنّقبلّالمسلمينّ،وشروطهّ،والتوليةّعليهّ،واستبدالهّ،وماّلهّعالقةّبإدارتهّ
المسيحيينّوتمارسّمحاكمّالطوائفّالدينيّةّالصالحيةّالمطلقةّ
ّ
الداخليةّومحاكمّالطوائفّتختصّبقضاياّ
فيّمسائلّاألحوالّالشخصيةّوحددتّهذهّالمسائلّفيّالدعاويّالمتعلقةّبالزواجّ،أوّالطالقّ،والنفقةّ،
واإلعالةّ ،والوصايةّ ،وشرعية ّالبنوةّ ،وتبني ّالقاصرينّ ،وحجر ّفاقدي ّاألهلية ّالقانونيّة ّمن ّالتصرفّ
التركاتّ،والوصاياّ،والهباتّبوصيةّ،وإدارةّأموالّالغائبينّ،والوقف ّ(مئويةّالدولةّ،2021ّ،
بأموالهمّ،و ّ
ص.)2
ّ https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9
المبحثّاألولّ -:التنظيمّالقضائيّ ّللمحاكمّالدينيّةّفيّالقانون ّاألساسيّلإلمارةّسنةّ1928مّوالقوانينّ
ذاتّالعالقةّ-:
بدأ ّتنظيم ّشؤون ّالسلطة ّالقضائيّة ّدستوريّاّ ّبموجب ّالقانون ّاألساسي ّلشرق ّلإلمارة ّلسنة ّ1928مّ
والصادرّفيّ(1928/4/16م)ّ،وصدرتّتشريعاتّالقضاءّ،فأفردّالفصلّالرابع ّمنهّللتنظيمّالقضائيّّ،
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وتوزيع ّاالختصاصّ ،فيعني ّبدأ ّمرحلة ّتطور ّالقضاء ّاألردنيّ ّللمحاكم ّالدينيّةّ ،ومعالجة ّلذلك ّوفقّ
التفصيلّاآلتي-:
المطلبّاألولّ-:نظامّالقضاءّللمحاكمّالدينيّةّفيّالقانون ّاألساسيّلإلمارةّسنةّ1928مّوالقوانينّذاتّ
العالقة.
المطلبّالثانيّ -:توزيعّاختصاصّالمحاكمّالدينيّةّفيّالقانون ّاألساسيّلإلمارةّسنةّ1928مّوالقوانينّ
ذاتّالعالقة.
ّالمطلبّاألولّ-:نظامّالقضاءّللمحاكمّالدينيّةّفيّالقانونّاألساسيّلإلمارةّسنةّ1928مّوالقوانينّذاتّ
العالقة-:
بدأّالتنظيمّالقضائيّّدستوريّاّّبالقانونّاألساسيّلإلمارةّلسنةّ1928مّ،وصدرّالتشريعّالمتعلقّبالقضاءّ،
فتضمنّالمبادئّالعامةّلنظامّالقضاءّللمحاكمّالدينيّةّ،ومبادئّالتنظيمّالقضائيّ.
الفرعّاألولّ-:تشكيالتّالمحاكمّالدينيّة-:
قضتّالقواعدّالدستوريّةّبشأنّترتيبّالمحاكمّأوّنظامّالقضاءّبتقسيمّالمحاكمّإلىّمدنيةّ ّودينيّةّوخاصةّ
عمالّبالمادةّ(ّ)43منهّ،وتحديدّاختصاصاتّالمحاكمّوأماكنّانعقادهاّوتشكيالتهاّبقوانين ّتصدرّلذلكّ
عمالّ ّبالمادة(ّ)44منهّ،وتصدرّاألحكامّباسمّاألميرّّ ،وعمالّ ّبالمادةّ(ّ)46منهّ،وإعطاءّالواليةّالعامةّ
للمحاكمّالمدنيةّفيّالقضاءّالمدنيّوالجزائيّواألحوالّالشخصيةّوفقاّللمادتينّ(ّ 47وّ)48منهّ،وتقسيمّ
المحاكم ّالدينيّة ّإلى ّمحاكم ّشرعية ّللمسلمينّ ،ومجالس ّطوائف ّلغيرهم ّعمال ّبالمواد ّ(ّ )55-49منهّ
(مئويةّالدولةّاألردنيّةّ،صّ .)2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9
أماّتشكيالتّالمحاكمّالدينيّةّفيّالقوانينّذاتّالعالقةّ،فيتضحّمنّخاللّقانون ّتشكيلّالمحاكمّسنةّ
مّ،وعدلّواستبدلّعدةّمراتّحتىّسنةّ1929مّ،فكانتّتشكيالتّالمحاكم ّ(المومنيّ،1990ّ،
ّ
1922
صّ، )173أماّالمحاكمّالشرعيةّفيّتلكّالفترةّفتمثلّبالمحاكمّالشرعيةّالتسعةّ،فتشكلتّتسعّمحاكمّ
شرعيةّفيّشرق ّاألردنّبواقعّمحكمةّشرعيةّفيّكلّمنّإربدّوعجلون ّوجرشّوالسلطّوعمانّوالكركّ
ومعان

ّوالطفيلة

ّ(مئوية

ّوالعقبة

ص.)2
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ّ https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9
بينما ّمحاكم ّالطوائف ّالخاصة ّبالمسيحيينّ ،فهناك ّمحكمة ّبداية ّواستئناف ّلطائفة ّالروم ّاألرثوذوكسّ
وكذلكّاألمرّبالنسبةّللطوائفّاألخرىّالمعترفّبهاّفيّاإلمارةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.
الفرعّالثانيّ-:مبادئّالتنظيمّالقضائيّ:
يقصدّبمبادئّالتنظيمّالقضائيّ ّاألسسّالتيّيرتكزّعليهاّهذاّالتنظيمّوفقاّللقواعدّالدستوريّة ّواألحكامّ
القانونيّةّفيّتلكّالفترةّ،وتمثلتّباآلتي:
أوالّّ:الدولةّمصدرّالقضاءّ،كونّمهمةّالدولةّحمايةّحقوقّأفرادّالمجتمعّوفصلّخصوماتهمّمنّخاللّ
إقامة ّالعدل ّعن ّطريق ّالقضاء ّوتنفيذ ّأحكامهّ ،فالقضاء ّيفصل ّالخصوماتّ ،وتنفذ ّأحكامه ّبواسطةّ
موظفيّالدولةّالملحقينّبهيئةّالقضاءّ،فالقضاءّهيئةّعامةّتتولىّتحقيقّالعدالةّلكافةّمواطنيّالدولةّ
بموجب ّتشريعات ّالتنظيم ّالقضائيّ ّواألصول ّاإلجرائية ّلقيامها ّبذلك ّعمال ّبالمادة ّ(ّ )47من ّالقانونّ
األساسيّسنةّ(ّ1928القضاةّ،1998ّ،صّ.)43
ثانياّّ :استقاللّالقضاءّ،حرصّالقانون ّاألساسيّسنةّّ 1928علىّاستقاللّالقضاءّ ،فالقضاةّمستقلونّ
الّسلطانّعليهمّفيّقضائهمّلغيرّالقانونّ،والمحاكمّمفتوحةّللجميعّومصونةّمنّالتدخلّفيّشؤونهاّ،
ويعين ّالقضاة ّبإرادة ّأميريةّ ،وال ّيعزلون ّإال ّبمقتضى ّالقانون ّعمالّ ّبالمواد ّ(42وّ )45من ّالقانونّ
األساسي.
ثالثاّ :المساواّةّأمامّالقضاءّ،يعطىّحقّاللجوءّللقضاءّللكافةّدون ّتمييزّللغةّأوّجنسّأوّلون ّأوّدينّ
تحقيقاّلهدفّالثقةّبالقضاءّوطمأنةّالناسّعلىّحقوقهمّ،فالمحاكمّمصونةّمنّالتدخلّفيّشؤونهاّعمالّّ
بالمادتينّ(46وّ)47منّالقانونّاألساسي.
رابعاّّ :العلنيةّ ،فتكون ّجميع ّجلسات ّالمحاكمة ّعلنيةّ ،وال ّتعقد ّسرية ّإال ّلسبب ّقانونيّ ّوتنشر ّاألحكامّّ
قانوناّّإالّالسريةّعمالّبالمادةّ(ّ)46منّالقانونّاألساسيّّ.
خامساّ:التقاضيّعلىّدرجتينّ،يقصدّبهذاّالمبدأّأنّهناكّمحاكمّالدرجةّاألولىّصلحّوبدايةّ،والدرجةّ
الثانيةّمحكمةّاالستئنافّ،فيلجأّالمتقاضيّلمحكمةّالدرجةّاألولىّصلحاّ ّأوّبدايةّحسبّاالختصاصّ،
وفي ّحال ّعدم ّالرضى ّبحكمهاّ ،يستأنف ّالحكم ّلمحكمة ّاالستئناف ّلضمان ّحسن ّسيرّ
العدالة(القضاةّ،1998،ص.)43
الفرعّالثالثّ-:ضوابطّتعيينّالقضاة:
ّ
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حرص ّالقانون ّاألساسي ّلسنة ّ1928م ّوما ّصدر ّمن ّتشريعات ّمتعلقة ّبالقضاء ّعلى ّإحاطة ّالتعيينّ
بالقضاءّبضوابطّمتصلةّبشروطّتعيينّالقاضيّوحسنّاألداءّالقضائيّّ،بدأّهذاّالحرصّبنصّالموادّ
(42وّ )45من ّالقانون ّاألساسي ّسنة ّ1928مّ ،فالقضاة ّمستقلون ّال ّسلطانّعليهم ّفي ّقضائهم ّلغيرّ
القانونّ ،والمحاكم ّمفتوحة ّللجميع ّومصونة ّمن ّالتدخل ّفي ّشؤونهاّ ،ويعين ّالقضاة ّبإرادة ّأميريةّ ،والّ
يعزلون ّإال ّبمقتضى ّالقانونّ ،وحددت ّالشروط ّالواجب ّتوافرها ّفي ّمن ّيعين ّقاضيا ّبموجب ّنظامّ
الموظفين ّالصادر ّفي ّ1926/12/30مّ ،والمسمى ّ(نظامات ّعامة ّلحكومة ّشرق ّاألردن)ّ ،وفيه ّيعدّ
القضاة ّمن ّموظفي ّالصنف ّاألول ّبغض ّالنظر ّعن ّمقدار ّراتبهّ ،ولدية ّخبرة ّعلمية ّوعمليةّ ،وثبوتّ
حسن ّسيرته ّوأخالقه ّدوماّ ّوتثبت ّلياقته ّالطبيةّ ،ويجتاز ّمسابقة ّالتعيين ّويخضع ّللتجربة ّفي ّالعملّ
القضائيّّ،واألداءّالقضائيّ ّالمثاليّعلىّالدوامّ،والتأهيلّالعلميّّويتمتعّبالنزاهةّوالحيادّوبراءةّالذمةّ
(المومنيّ،1990ّ،ص.)179ّ-171
المطلبّالثانيّ :توزيعّاختصاصّالمحاكمّالدينيّةّفيّالقانون ّاألساسيّإلمارةّشرق ّاألردنّلسنة1928مّ
والقوانينّذاتّالعالقة:
قضتّالقواعدّالدستوريّةّبشأنّتوزيعّاختصاصّالمحاكمّإلىّمدنيةّ ّودينيّةّوخاصةّعمالّ ّبالمادةّ(ّ)43
منهّ ،وتحديد ّأوضاع ّالمحاكم ّودرجاتها ّوأقسامها ّوإدارتها ّواختصاصاتها ّوأماكن ّانعقادها ّوتشكيالتهاّ
بقوانين ّتصدر ّلذلك ّعمالّ ّبالمادة(ّ )44منهّ ،وتصدر ّاألحكام ّباسم ّاألمير ّعمالّ ّبالمادة ّ(ّ )46منهّ،
وإعطاء ّالوالية ّالعامة ّللمحاكم ّالمدنية ّفي ّالقضاء ّالمدني ّوالجزائي ّواألحوال ّالشخصية ّوفقاّ ّللمادتينّ
(ّ 47وّ )48منهّ ،وتقسيم ّالمحاكم ّالدينيّة ّإلى ّمحاكم ّشرعية ّللمسلمين ّومجالسّطوائف ّلغيرهم ّعمالّّ
بالمادتينّ(ّ)55-49منهّ(الليمونّ،2008ّ،صّ.)35
أمّاّتوزيعّاختصاصاتّالمحاكمّفيّالقوانينّذاتّالعالقةّ،فيتضحّمنّخاللّقانونّتشكيلّالمحاكمّسنةّ
ّواستبدل ّعدة ّمرات ّحتى ّسنة ّ1929مّ ،ورسمت ّالقواعد ّواإلجراءات ّفي ّأصولّ
1922مّ ،وعدل ّ
المحاكماتّالحقوقيةّوالجزائيةّ،وأبقيّعلىّسريانّجميعّأحكامّالقوانينّالعثمانيّةّالتيّلمّتّلغّصراحةّ،
كقانون ّحكام ّالصلح ّقانون ّأصول ّالمحاكمات ّالحقوقية ّوقانون ّأصول ّالمحاكمات ّالجزائية ّوقانونّ
التجارةّالبريّوقانون ّمجلةّاألحكامّالعدلية ّ(المومنيّ،1990ّ،صّ،)179-171و(التكروريّ،1997ّ،
صّ.)15
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أمّاّتوزيعّاختصاصاتّالمحاكمّالشرعيةّفيّإمارةّشرق ّاألردنّبواقعّمحكمةّشرعيةّفيّكلّمنّإربدّ
وعجلونّوجرشّوالسلطّوعمانّوالكركّومعانّوالطفيلةّوالعقبةّ،وتختصّبدعاوىّاألحوالّالشخصيةّمنّ
زواجّوطالقّونفقةّووقفّومواريثّووصاياّ.
ومحاكم ّالطوائف ّتختص ّبقضايا ّالمسيحيين ّكالميراث ّوالزواجّ ،ولها ّالحق ّفي ّممارسة ّالصالحيةّ
المطلقة ّفي ّمسائل ّاألحوال ّالشخصية ّفي ّالدعاوى ّالمتعلقة ّبالزواج ّأو ّالطالقّ ،والنفقة ّواإلعالةّ،
والوصايةّ ،وشرعية ّالبنوة ّوتبني ّالقاصرينّ ،وحجر ّفاقدي ّاألهلية ّالقانونيّة ّمن ّالتصرف ّبأموالهمّ،
والتركات ّوالوصاياّ ،والهبات ّبوصية ّوإدارة ّأموال ّالغائبين ّصالحيات ّالمحاكم ّالدينيّة ّالمسيحية ّفيّ
مسائلّالزواجّوالطالقّوالنفقةّوالوصاياّالمتعلقةّبأفرادّطوائفهاّباستثناءّاألجانبّالمعرفينّ،وفيّمسائلّ
األحوال ّالشخصية ّاألخرى ّالمتعلقة ّبأفراد ّطوائفها ّإذا ّرضي ّلمتقاضين ّبأنّ ّتكون ّللمحاكم ّالمذكورةّ
صالحيةّالقضاءّفيهاّ،وفيّأيةّدعوىّتتعلقّبإنشاءّوقفّ،أوّإدارتهّالداخليةّ،أوّإدارةّأيةّهبة ّدينيّةّ
أنشئتّلدىّالمحكمةّالدينيّة ّالنزاعاتّحولّاالختصاصّفيّقضاياّاألحوالّالشخصيةّلألشخاصّالذينّ
ينتمون ّإلى ّطوائف ّدينيّة ّمختلفةّ .أشار ّإلى ّاختصاص ّمحاكم ّالطوائف ّالدينيّة ّفي ّمسائل ّاألحوالّ
الشخصية ّمحددا ّانطباق ّذلك ّعلى ّالطوائف ّالدينيّة ّ(محيالنّ ،1994،صّ ،)48و(طوافشةّ،2014ّ ،
صّ ّ.)8
المبحثّالثانيّ :التنظيمّالقضائيّ ّللمحاكمّالدينيّةّفيّدستّورّسنةّ1947مّوماّصدرّمنّتشريعاتّ :تمّ
تنظيم ّشؤون ّالسلطة ّالقضائيّة ّدستوريّاّ ّبموجب ّالدستور ّاألردنيّ ّلسنة ّ1946م ّوالصادر ّفيّ
ّالرابع ّمنه ّللتنظيم ّالقضائيّ ّاألردنيّّ،
(1946/12/7م)ّ ،وصدرت ّتشريعات ّالقضاءّ ،فأفرد ّالفصل ّ
متضمناّ ّاألسس ّوالمبادئ ّالعامة ّلنظام ّالقضاءّ ،ومبادئ ّالتنظيم ّالقضائيّّ ،وتوزيع ّاالختصاصّ،
ّومعالجةّلذلكّوفقاّللتفصيلّاآلتي:
المطلبّاألولّ:تشكيالتّالمحاكمّالدينيّةّفيّدستورّسنةّ1947مّوماّصدرّمنّتشريعاتّ.
المطلب ّالثانيّ :توزيع ّاختصاص ّالمحاكم ّالدينيّة ّفي ّدستور ّسنة ّ1947م ّوما ّصدر ّمن ّتشريعاتّّ
المطلبّاألولّّ:تشكيالتّالمحاكمّالدينيّةّفيّدستّورّسنةّ1947مّوماّصدرّمنّتشريعاتّ :
روعيّالتنظيمّالقضائيّّدستوريّاّّبدستورّسنةّ1947مّوماّصدرّمنّتشريعاتّتتعلقّبالقضاءّ،فتضمنّ
المبادئّالعامةّللتنظيمّالقضائيّّ،منّحيثّتشكيالتّالمحاكمّوتوزيعّاالختصاص.
الفرعّاألولّ-:تشكيالتّالمحاكمّالدينيّة:
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قضتّالقواعدّالدستوريّةّبشأنّترتيبّالمحاكمّأوّنظامّالقضاءّبتقسيمّالمحاكمّإلىّمدنيةّ ّودينيّةّوخاصةّ
عمال ّبالمادة ّ(ّ )56من ّدستور ّّ ،1947وتحديد ّاختصاصات ّالمحاكم ّوأماكن ّانعقادها ّوتشكيالتهاّ
بقوانين ّتصدر ّلذلك ّعمالّ ّبالمادة(ّ )57منهّ ،وتصدر ّاألحكام ّباسم ّالملك ّعمالّ ّبالمادة ّ(ّ )55منهّ،
وإعطاء ّالوالية ّالعامة ّللمحاكم ّالمدنية ّفي ّالقضاء ّالمدني ّوالجزائي ّواألحوال ّالشخصية ّوفقا ّللمادتينّ
(ّ)58منهّ،وتقسيمّالمحاكمّالدينيّةّإلىّمحاكمّشرعيةّللمسلمينّ،ومجالسّطوائفّلغيرهمّعمالّبالموادّ
(ّ)67-60منهّ(محافظةّ،2016ّ،صّ،)108وأنشئّديوانّتفسيرّالقوانينّعمالّّبالمادةّ(ّ)68منهّّ.
أمّاّتشكيالتّالمحاكمّالدينيّةّفيّالقوانينّذاتّالعالقةّ،فيتضحّمنّخاللّقانونّتشكيلّالمحاكمّالشرعيةّ
رقمّّ 41سنةّ1950مّ،فكانتّتشكيالتّالمحاكم ّالدينيّةّوفقاّلهذاّالقانون ّبالنسبةّللمحاكمّالشرعيةّفيّ
تلكّالفترةّفتمثلّبالمحاكمّالشرعيةّالتسعّ،فتشكلتّتسعّمحاكمّشرعيةّفيّشرق ّاألردنّبواقعّمحكمةّ
شرعية ّفيّكلّمنّإربدّوعجلون ّوجرشّوالسلطّوعمانّوالكركّومعانّوالطفيلةّوالعقبة ّ(هلساّ،1997ّ،
صّ ،)87و(التكروريّّ ،1997ّ ،صّ .)15بينما ّمحاكم ّالطوائف ّالخاصة ّبالمسيحيينّ ،فهناك ّمحكمةّ
بدايةّواستئنافّلطائفةّالرومّاألرثوذوكسّوكذلكّاألمرّبالنسبةّللطوائفّاألخرىّالمعترفّبهاّفيّاإلمارةّ
(المومنيّ،صّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.)173
الفرعّالثانيّ:مبادئّالتنظيمّالقضائيّ:
يقصدّبمبادئّالتنظيمّالقضائيّ ّاألسسّالتيّيرتكزّعليهاّهذاّالتنظيمّوفقاّ ّللقواعدّالدستوريّةّواألحكامّ
القانونيّةّفيّفترةّدستورّ1947مّوماّصدرّمنّتشريعاتّ،وتمثلتّباآلتي:
أوالّّ:الدولةّمصدرّالقضاءّ،كونّمهمةّالدولةّحمايةّحقوقّأفرادّالمجتمعّوفصلّخصوماتهمّمنّخاللّ
إقامة ّالعدل ّعن ّطريق ّالقضاء ّوتنفيذ ّأحكامهّ ،فالقضاء ّيفصل ّالخصوماتّ ،وتنفذ ّأحكامه ّبواسطةّ
موظفيّالدولةّالملحقينّبهيئةّالقضاءّوتحتّإشرافهّومراقبتهّ،فالقضاءّهيئةّعامةّتتولىّتحقيقّالعدالةّ
لكافةّمواطنيّالدولةّبموجبّتشريعاتّالتنظيمّالقضائيّ ّواألصولّاإلجرائيةّلقيامهاّبذلكّعمالّ ّبالمادةّ
(ّ)58منّدستورّسنةّّ(1946القضاةّ،1998ّ،صّ،)43و(التكروريّ،1997ّ،ص.)16
حرصّالقانونّاألساسيّسنةّّ1928علىّاستقاللّالقضاءّفالقضاةّمستقلونّالّ
ثانياّّ:استقاللّالقضاءّ ّ،
سلطان ّعليهم ّفي ّقضائهم ّلغير ّالقانونّ ،والمحاكم ّمفتوحة ّللجميع ّومصونة ّمن ّالتدخل ّفي ّشؤونهاّ،
ويعينّالقضاةّبإرادةّملكيةّ،والّيعزلونّإالّبمقتضىّالقانونّعمالّبالمادةّ(ّ)55منّدستور.1947
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ثالثاّّ :المساواةّأمامّالقضاءّ،يعطىّحقّاللجوءّللقضاءّكافةّدون ّتمييزّللغةّأوّجنسّأوّلون ّأوّدينّ
تحقيقاّلهدفّالثقةّبالقضاءّوطمأنةّالناسّعلىّحقوقهمّ،فالمحاكمّمصونةّمنّالتدخلّفيّشؤونهاّعمالّّ
بالمادتينّ(ّ)58منّدستور.1947
رابعاّّ:العلنيةّ،فتكون ّجميعّجلساتّالمحاكمةّعلنيةّ،والّتعقدّسريةّإالّلسببّقانونيّ ّّوتنشرّاألحكامّّ
قانوناّّإالّالسريةّعمالّّبالمادةّ(ّ)59منّدستور1947مّ.
خامساّّ:التقاضيّعلىّدرجتينّ،يقصدّبهذاّالمبدأّأنّهناكّمحاكمّالدرجةّاألولىّصلحّ ّوبدايةّ،والدرجةّ
الثانيةّمحكمةّاالستئنافّ،فيلجأّالمتقاضيّلمحكمةّالدرجةّاألولى ّصلحاّ ّأوّبدايةّحسبّاالختصاصّ،
وفي ّحال ّعدم ّالرضى ّبحكمهاّ ،يستأنف ّالحكم ّلمحكمة ّاالستئناف ّلضمان ّحسن ّسير ّالعدالةّ
(القضاةّ،1998،صّ43وماّبعدها)ّ،و(المومنيّ،1990ّ،ص.)179
الفرعّالثالثّ:ضوابطّتعيينّالقضاة:
حرص ّدستور1946وما ّصدر ّمن ّتشريعات ّمتعلقة ّبالقضاء ّعلى ّإحاطة ّالتعيين ّبالقضاء ّبضوابطّ
متصلةّبشروطّتعيينّالقاضيّوحسنّاألداءّالقضائيّّ،بدأّهذاّالحرصّبنصّالموادّ(55وّ)58منهّ،
فالقضاة ّمستقلون ّال ّسلطان ّعليهم ّفي ّقضائهم ّلغير ّالقانونّ ،والمحاكم ّمفتوحة ّللجميع ّومصونة ّمنّ
التدخل ّفي ّشؤونهاّ ،ويعين ّالقضاة ّبإرادة ّملكيةّ ،وال ّيعزلون ّإال ّبمقتضى ّالقانونّ ،وحددت ّالشروطّ
الواجبّتوافرهاّفيّمنّيعينّقاضياّّبموجبّقانونيّّأصولّالمحاكماتّومحاكمّالصلحّ،وفيهّيعدّّالقضاةّ
منّموظفيّالصنفّاألولّ،ولديةّخبرةّعلميةّوعمليةّ،وثبوتّحسنّسيرتهّوأخالقه ّدوماّ ّوتثبتّلياقتهّ
الطبيةّ ،ويجتاز ّمسابقة ّالتعيينّ ،ويخضع ّللتجربة ّفي ّالعمل ّالقضائيّّ ،واألداء ّالقضائيّ ّالمثالي ّعلىّ
الدوامّ،والتأهيلّالعلميّ،ويتمتعّبالنزاهةّوالحيادّوبراءةّالذمة ّ(القضاةّ،1998ّ،صّ،)43و(التكروريّ،
ّ،1997ص.)16
المطلبّالثانيّ:توزيعّاختصاصّالمحاكمّالدينيّةّفيّدستورّسنةّ1947مّوماّصدرّمنّتشريعات:
قضتّالقواعدّالدستوريّةّدستورّسنةّ1947مّوماّصدرّمنّتشريعاتّبشأنّتوزيعّاختصاصّالمحاكمّ
إلىّمدنيةّ ّودينيّةّوخاصةّعمالّ ّبالمادةّ(ّ)56منهّ،وتحديدّأوضاعّالمحاكمّودرجاتهاّوأقسامهاّوإدارتهاّ
واختصاصاتهاّوأماكنّانعقادهاّوتشكيالتهاّبقوانينّتصدرّلذلكّعمالّّبالمادة(ّ)57منهّ،وتصدرّاألحكامّ
باسمّالملكّعمالّّبالمادةّ(ّ)59منهّّ،وإعطاءّالواليةّالعامةّللمحاكمّالمدنيةّفيّالقضاءّالمدنيّوالجزائيّ
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واألحوال ّالشخصية ّوفقا ّللمادتين ّ(ّ )56منهّ ،وتقسيم ّالمحاكم ّالدينيّة ّإلى ّمحاكم ّشرعية ّللمسلمينّ،
ومجالسّطوائفّلغيرهمّعمالّّبالموادّ(ّ)67-60منهّ(هلساّ،1997ّ،صّ.)87
فتوزيع ّاختصاص ّالمحاكم ّالدينيّة ّفي ّالقوانين ّذات ّالعالقةّ ،فيتضح ّمن ّقانون ّتشكيل ّالمحاكم ّسنةّ
1946مّ،وبدأّبإنشاءّالمحاكمّالشرعيةّللمسلمينّ،ومحاكمّالطائفّلغيرهمّ(الليمونّ،2008ّ،صّ.)47
أماّتوزيعّاختصاصاتّالمحاكمّالشرعيةّفيّشرقّاألردنّبواقعّمحكمةّشرعيةّفيّكلّمنّإربدّوعجلونّ
وجرشّوالسلطّوعمانّوالكركّومعانّوالطفيلةّوالعقبةّ،وتختصّبدعاوىّاألحوالّالشخصيةّمنّزواجّ
وطالق ّونفقة ّودية ّووقف ّومواريث ّووصاياّ ،تمارس ّالمحاكم ّالشرعية ّحق ّالقضاء ّفي ّاألحوالّ
الشخصيةّبينّالمسلمينّوالقضاياّالمتعلقة ّبإنشاءّالوقفّوإداّارتهّالداخليةّلمنفعةّالمسلمينّبماّفيّذلكّ
ّ
ربط ّعقار ّالوقف ّبالحكر ّوزيادته ّوإلغائهّ ،وما ّينشاأ ّعن ّأي ّعقد ّزواج ّسجل ّلدى ّالمحكمة ّالشرعيةّ
وجاءّقانون ّأصول ّالمحاكمات ّالشرعية ّمفصالّ ّلهذه ّالمسائل ّالتي ّنص ّعليها ّقانون ّتشكيل ّالمحاكمّ
الشرعيةّ ،حيث ّتختص ّالمحاكم ّالشرعية ّوفق ّالمادة ّالثانية ّمن ّقانون ّأصول ّالمحاكمات ّالشرعيةّ
بالوقفّوإنشائهّمنّقبلّالمسلمينّ،وشروطهّ،والتوليةّعليهّ،واستبدالهّ،وماّلهّعالقةّبإدارتهّالداخليةّ،
ّ
وتحويلّالمسقفاتّوالمستغالتّالوقفية(الناهيّ،1983ّ،صّ .(14
نصت ّعلى ّأنّ ّتمارس ّمحاكم ّالطوائف ّالدينيّة ّالصالحية ّالمطلقة ّفي ّمسائل ّاألحوال ّالشخصية ّفيّ
دعاويّالزواجّ،أوّالطالقّ،والنفقةّ،واإلعالةّ،والوصايةّ،وشرعيةّالبنوةّ،وتبنيّالقاصرينّ،وحجرّفاقديّ
األهلية ّالقانونيّة ّمن ّالتصرف ّبأموالهمّ ،والتركاتّ ،والوصاياّ ،والهبات ّبوصيةّ ،وإدارة ّأموال ّالغائبينّ،
والوقفّ،ولمحاكمّالطوائف ّالدينيّةّالحقّفيّممارسةّالصالحيةّالمطلقةّفي ّمسائلّاألحوالّالشخصيةّ
فيّالدعاوىّالمتعلقةّبالزواجّأوّالطالقّ،والنفقةّواإلعالةّ،والوصايةّ،وشرعيةّالبنوةّ،وتبنيّالقاصرينّ،
وحجرّفاقدي ّاألهليةّالقانونيّةّمنّالتصرف ّّأموالهمّ،والتركاتّ،والوصاياّ،والهباتّبوصيةّوإدارةّأموالّ
الغائبينّ،والوراثةّ،والحجرّوفكهّ،وإثباتّالرشدّ،وتعيينّالقيمّ،والوصيّوعزلهماّّ،والمفقودّّوالمناكحاتّ،
والمفارقاتّ ،والمهرّ ،والجهازّ ،وماّيدفع ّعلىّحساب ّالمهرّ ،والنفقة ّوالنسب ّوالحضانةّوالقوامةّوالديةّ
التركاتّوالهبةّفيّمرضّالموتّوالوصيةّ،ويتضحّمنّهذاّالبندّأنّ ّالمحاكمّالشرعيةّلهاّاختصاصّ
و ّ
مطلقّفيّالنظرّفيّدعاويّالوصيةّوالهبةّفيّمرضّالموتّ،حيثّيشملّالوصيةّوالهبةّفيّمرضّ
الموتّ ،واإلذن ّللولي ّوالوصي ّوالمتولي ّوالقيمّ ،ويتبين ّمن ّالنص ّأنّ ّالمشرع ّقد ّترك ّتحديد ّمدلولّ
األحوال ّالشخصية؛ ّألنّ ّذلك ّمن ّعمل ّالفقه ّوالقضاءّ ،وليجعل ّالباب ّمفتوحا ّلدخول ّكل ّما ّيتعلقّ

160

العلمي وادلّ راسات العلياISSN 2519-7436 ،
جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث  ،جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث ّ
اجملدل ( - )7ملحق مؤمتر "املكل املؤسس :الشخصية والقيادة والتارخي" 2021 -م

باألحوال ّالشخصية ّممّا ّقد ّنقرر ّالمحاكم ّأنّه ّمن ّاألحوال ّالشخصية ّ(هلساّ ،1997ّ ،صّ،)87
و(التكروريّ،1997ّ،صّ .)16
أمّاّصالحيات ّالمحاكم ّالدينيّة ّالمسيحيّة ّبشكلّصريح ّولمحاكم ّالطوائفّالمسيحيةّالمختلفةّصالحيةّ
مستقلةّللقضاءّفيّمسائلّالزواجّوالطالقّوالنفقةّوتصديقّالوصاياّالمتعلقةّبأفرادّطوائفهاّوصالحيةّ
القضاءّفيّمسائلّاألحوالّالشخصيةّاألخرىّالمتعلقةّبأفرادّطوائفهاّإذاّرضيّجميعّالمتخاصمين ّفيّ
القضية ّبأنّ ّتكون ّللمحاكم ّالمذكورة ّصالحية ّالقضاء ّفيهاّ .وصالحية ّمستقلة ّللقضاء ّفي ّأية ّدعوىّ
نتعلقّبإنشاءّوقفّ،أوّإدارتهّالداخليةّ،أوّإدارةّأيةّهبةّدينيّةّأنشئتّلدىّالمحكمةّالدينيّةّ،كماّنظمتّ
آليةّحلّالنزاعاتّحولّاالختصاصّفيّقضاياّاألحوالّالشخصيةّلألشخاصّالذينّينتمونّإلىّطوائفّ
دينيّةّمختلفةّ.كماّنصتّأخي ار ّالمادة(ّ)56علىّتنفيذّأحكامّالمحاكمّالدينيّةّبالطريقةّنفسهاّالتيّتنفذّ
بها ّأحكام ّالمحاكم ّالنظاميةّ .تجدر ّاإلشارة ّإلى ّأنّ ّاختصاص ّمحاكم ّالطوائف ّالدينيّة ّفي ّمسائلّ
األحوال ّالشخصية ّمحددا ّانطباق ّذلك ّعلى ّالطوائف ّالدينيّة ّالقائمة ّفي ّحينه(التكروريّ،1997ّ ،
صّ ،)16و(الليمونّ ،2008ّ ،صّ .)47أنّ ّالمحاكم ّالشرعية ّلها ّالوالية ّالعامة ّوالمطلقة ّفي ّمسائلّ
األحوالّالشخصيةّبينّالمسلمّومحاكمّالطوائفّتختصّبقضاياّالمسيحيينّكالميراثّوالزواج ّ(الناهيّ،
ّ،1983صّ ّ.(14
*ّ-الخاتمة:
الدولةّالحديثةّتقومّعلىّمؤسساتّدستوريّةّتنفيذيةّ ّوتشريعيّةّ ّوقضائيّةّ،تتولىّمهامهاّبموجبّالقواعدّ
الدستوريّةّ،وأحكامّالقوانينّوأنظمتهاّالتنفيذيةّ،تحقيقاّلقاعدة ّإقرارّالحقوق ّوااللتزاماتّ،وتوافرّضماناتّ
الحمايةّوالممارسةّ،وتحتّطائلةّالمسؤوليةّالقانونيّةّالتيّتسهرّعليهاّالسلطةّالقضائيّةّ،السلطةّالقائمةّ
على ّتنظيم ّقضائيّّ ،متمثلة ّبنظام ّالقضاء ّوتوزيع ّاالختصاصّ ،منطلقة ّمن ّمبادئ ّالدولة ّمصدرّ
القضاءّواستقاللهّوالمساواةّأمامهّوالعلنيةّوالتقاضيّعلىّدرجتينّ،ومحاطةّبحمايةّدستوريّةّتؤطرّنظامّ
القضاء ّفي ّالدولةّ ،فرسخت ّفي ّتشريع ّعهد ّتأسيس ّاإلمارة ّتشكيالت ّالمحاكم ّالدينيّة ّوتوزيعّ
اختصاصهاّ،وصوالّلنتائجّوتوصياتّالبحث.
نتائجّالبحثّوتوصياته:
منّخاللّدراسةّالمحاكمّالدينيّةّفيّعهدّتأسيسّاإلمارةّ،فإنّّنتائجّالبحثّوتوصياتهّتتمثلّبالتالي:
أوالّّ-:النتائج:
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تمّالتوصلّللنتائجّاآلتية:
ّ-1لقدّحرصتّالقيادةّالهاشميّةّفيّعهدّالتأسيسّعلىّتطويرّالقضاءّوالمحاكمّالدينيّة.
ّ-2لقدّحرصّالقانون ّاألساسيّلإلمارةّسنةّ1928مّ،والتشريعاتّذاتّالعالقةّفيّعهدّالتأسيسّعلىّ
تطورّالمحاكمّالدينيّةّوصيانةّتنظيمها.
ّ-3لقدّحرصّدستورّاألردنّسنةّ1946مّوماّصدرّمنّتشريعاتّعلىّتطورّالمحاكمّالدينيّةّوصيانةّ
تنظيمها.
ّ-4إنّّالمحاكمّالدينيّةّسلطةّللفصلّفيّالقضاياّالشرعيةّوالكنسيةّوحمايةّالحق.
ّ-5يهدفّالقضاءّإلىّإنصافّالمظلومينّوردّحقوقهم.
ّ-6إنّّالعملّالقضائيّّالمحققّللعدالةّتتوفرّفيهّالكفاءةّ،والكفايةّ،واالستقاللية.
ّ-7إنّّتلقيّالقاضيّتكويناّّنوعياّّمتيناّّيجعلهّيقيمّأركانّالعدلّفيّمجلسه.
ّ -8إنّ ّنشرّالعدلّوبثّروحّاألمنّواالستقرارّفيّالمجتمعّيقتضيّاستقاللّالقضاءّوظيفياّ ّوعضوياّّ،
وتعزز ّمكانته ّوتصان ّمن ّكافة ّأوجه ّالضغطّ ،أو ّالمساس ّالتي ّقد ّيتعرض ّلها ّكسلطةّ ،أو ّتنالّ
المشتغلينّفيّنطاقهّكأفراد.
ّ-10إنّّعدمّالثقةّواالطمئنانّللقضاءّيدفعّالخصومّلوسائلّغيرّمأمونةّلتحصيلّالحقوق.
ّ -11إنّ ّمما ّيزعزعّثقة ّالناسّفي ّالعمل ّالقضائيّ ّاإلخالل ّبمبدأ ّالمساواةّ ،ولو ّبأمور ّالّتؤثر ّفعلياّّ
علىّالحكمّالقضائيّّ،لكنهاّتؤثرّعلىّنفسيةّاألطرافّالمتنازعة.
ّ -12إنّ ّالثقةّبالقاضيّتعطيهّقوةّنفسيهّتجعلهّيجتهدّليكون ّأكثرّعدال ّودقةّفيّحكمهّ،حتىّيظلّ
يتمتعّبهذهّالثقةّالتيّأوالهّإياهاّالمجتمع.
ّ-13إنّّماّيزعزعّثقةّبالعملّالقضائيّّالبطءّالشديدّفيّمعالجةّالمنازعاتّ.وإنّّلسرعةّالتقاضيّاألثرّ
فيّدعمّالثقةّبأجهزةّالعدالةّوالحفاظّعلىّدورهاّالفعالّواإليجابي.
-14فاعليةّالرقابةّالقضائيّةّللشرعيةّوالمشروعيةّلتحقيقّوديمومةّاألمنّالفكري.
ثانياّ-:التوصيات:
وعلىّضوءّتلكّالنتائجّ،يمكنّأنّّنسجلّالتوصياتّاآلتية:
ّ-1دعمّالثقافةّالقانونيّةّباعتمادّالوسائلّالحديثةّومراعاةّالمستوياتّالمتباينةّللمخاطبينّبها.
ّ -2زيادة ّاالهتمام ّبالتك ّوين ّالنوعي ّلقضاة ّالمحاكم ّالدينيّةّ ،والتركيز ّعلى ّدراسة ّالتقاليد ّوالمؤثراتّ
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النفسيةّواالجتماعيةّ،والتخصصّفيّالمعارفّالقانونيّةّاألساسية.
ّ-3نشرّاالجتهادّالقضائيّّللمحاكمّالدينيّةّوتشجيعّالباحثينّعلىّالدراساتّالمقارنةّباالجتهادّالقضائيّّ
الدوليّلضروراتّالتأهيلّالقضائيّ.
ّ -4إشراك ّقضاة ّالمحاكم ّالدينيّة ّفي ّنشر ّالوعي ّالفكري ّوالثقافيّ ّفي ّالمجتمع ّباإلعالم ّالعاديّ
واإللكترونيّبالتنسيقّوالتعاونّبينّأجهزةّالعدالة.
ّ-6تشجيعّاالهتمامّبالثقافةّالقانونيّةّ،وإدارةّاألزماتّوالخالفاتّبالطرقّالحضاريةّ،واالبتعادّعنّجميعّ
أشكالّتحصيلّالحقوقّبالطرقّغيرّالمشروعة.
ّ-7دعمّفاعليةّالرقابةّالقضائيّةّللشرعيةّوالمشروعيةّلتحقيقّوديمومةّاألمنّالقضائيّّوالقانونيّّ .
ّ-8تحويلّالتوصياتّإلىّواقعّعمليّ .
ّ
ّ ،،،،،،،،،،،،،،،،،
ّ
* -قائمة المصار والمراجع-:
*ّ-أبوّفارسّ،محمدّ،القضاءّفيّاإلسالمّ،طّ،2دارّالفرقانّ،عمان.1995ّ،
*-األردنيّّ،الدستورّ،سنةّ1946مّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.
*-األردنيّةّ،مئويةّالدولةّ،الموقعّالرسميّ،وتستمرّالمسيرةّ،السلطةّالقضائيّةّ،
.2021
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9
*-التكروريّ،عثمانّ،الوجيزّفيّشرحّقانونّأصولّالمحاكماتّالشرعيةّاألردنيّّ،ط.1997ّ،1
*-الحقوقّ،معهدّبجامعةّبيرزيتّ،القضاءّالشرعيّوالكنسيّفيّفلسطين.2014ّ،
*-القضاةّ،مفلحّ،أصولّالمحاكماتّالمدنيةّوالتنظيمّالقضائيّّ،طّ،3دارّالثقافةّ،عمانّ.1998ّ،
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*-الليمونّ،عوضّ،تطورّالنظامّالدستوريّّاألردنيّّ،طّ،1عمانّ.2008ّ،
*-المومنيّ،أحمدّ،قيمّوتقاليدّالقضاءّ،محاضراتّألقيتّعلىّطلبةّالمعهدّالقضائيّّاألردنيّّعمانّ،
ّ.1990
*-الناهيّ،صالحّالدينّ،الوجيزّفيّمبادئّالتنظيمّالقضائيّّ،طّ،1دارّالعهدّ،عمان.1983،
*-شرقّاألردنّ،القانونّاألساسيّإلمارةّ،سنةّ1928مّ .
*-طوافشةّ،عبدّالكريمّ،دراسةّعنّواقعّالمحاكمّالشرعيةّوتطورّالقوانينّالمعمولّبهاّفيّفلسطينّ،
رسالةّماجستيرّ،جامعةّالنجاحّ .ّ2014ّ،
*-محافظةّ،عليّ،وآخرونّ،التربيةّالوطنيةّ،طّ،2دارّجريرّ،عمانّ .2016ّ،
*-محيالنّ،محمدّ،القضاءّالشرعيّفيّالعهدّالهاشميّّ،لجنةّتاريخّاألردنّ،عمان1994ّ،م.
*-موسىّ،وماضيّ،سليمانّومنيبّ،تاريخّاألردنّفيّالقرنّالعشرينّ،طّ،1عمانّ.1959ّ،
*-هلساّ،أديبّ،أسسّالتشريعّوالنظامّالقضائيّّ،طّ،2عمانّّ .1997ّ،
ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالفهرس ّ
ملخصّالبحث.
مقدمةّعامة.
التعريفّبموضوعّالبحث:
أوال-:أهميةّالبحث.
ثانيا-:إشكاليةّالبحث.
ثالثا-:أهدافّالبحث.
رابعا-:منهجيةّالبحث.

164

العلمي وادلّ راسات العلياISSN 2519-7436 ،
جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث  ،جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث ّ
اجملدل ( - )7ملحق مؤمتر "املكل املؤسس :الشخصية والقيادة والتارخي" 2021 -م

خامسا-:الدراساتّالسابقةّفيه.
سادسا-:محتوىّخطةّالبحث.
تمهيدّ:واقعّالتنظيمّالقضائيّّللمحاكمّالدينيّةّّإبانّتأسيسّاإلمارةّ.
المطلبّاألولّ:تشكيالتّالمحاكمّالدينيّةّإبانّتأسيسّاإلمارةّشرقّ.
المطلبّالثانيّ:توزيعّاختصاصّالمحاكمّالدينيّةّإبانّتأسيسّاإلمارةّ.
المبحثّاألولّ:التنظيمّالقضائيّّللمحاكمّالدينيّةّفيّالقانونّاألساسيّلإلمارةّلسنة1928مّوالقوانينّذاتّ
العالقة.
المطلب ّاألولّ :تشكيالت ّالمحاكم ّالدينيّة ّفي ّالقانون ّاألساسي ّلإلمارة ّلسنة1928م ّوالقوانين ّذاتّ
العالقة.
المطلب ّالثانيّ :توزيع ّاختصاص ّالمحاكم ّالدينيّة ّفي ّالقانون ّاألساسي ّلإلمارة ّلسنة1928م ّوالقوانينّ
ذاتّالعالقة.
المبحثّالثانيّ:التنظيمّالقضائيّّللمحاكمّالدينيّةّفيّدستورّسنةّ1947مّوماّصدرّمنّتشريعات.
ّالمطلبّاألولّ:تشكيالتّالمحاكمّالدينيّةّفيّدستورّسنةّ1947مّوماّصدرّمنّتشريعاتّ
المطلبّالثانيّ:توزيعّاختصاصّالمحاكمّالدينيّةّفيّدستورّسنةّ1947مّوماّصدرّمنّتشريعات.
الخاتمة.
الهوامش.
قائمةّالمصادرّوالمراجع.
الفهرسّ .

وهللاّوليّالتوفيق،،،
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