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فل�سطني 1948م

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

عام  فل�سطني  اأحداث  قراءة  الفل�سطينية  للق�سية  املخ�س�سة  املجلدات  من  الق�سم  هذا  ي�ستكمل 
1948م  ويقدّم الت�سوّر  الذي يتكامل مع املجلدات املن�سورة  اأو التي نعدها للن�سر لأحداث هذا العام 
املف�سلي يف تاريخ فل�سطني والوطن العربي والأمة العربية  والعامل كلّه،  ومتثل هذه املجموعة من 
الوثائق اإ�سافة نوعية ملا مّت ن�سره وتداوله من قبل، هذا امل�سروع الذي نقدمه بن�سر وثائق فل�سطني 
1948م  من اأوراق امللك املوؤ�س�س عبد اهلل بن احل�سني، ي�ستحّق كّل الهتمام لأنه يعطي فر�سة حقيقية 

للباحثني للدرا�سة اجلادة  على �سوء املعطيات اجلديدة.
ت�ستوقفنا يف هذا املجلد ر�سالة قائد اجليو�س العرب يف حرب فل�سطني عام 1948 م امللك عبد اهلل 
اإلى اجليو�س العربية ليلة دخولها فل�سطني ، يوؤكد يف ر�سالته لهم »باأنهم يثبتون حق  ابن احل�سني 
الأّمة، ويقروّن ال�سالم«، ويدعوهم من موقعه القيادي ملراعاة العدل وال�سرف والتعاليم املقد�سة، 
على  الربيطاين  النتداب  »بانتهاء  اأنه  اإلى  بحزم  وي�سري  الأمة«،  »�سياج  باأنهم  الدعوة  هذه  ويربّر 
فل�سطني زال وعد بلفور، واأنه ل وجود لأي ادعاء للطائفة اليهودية بال�ستقالل، لأن ل�سعب فل�سطني 
العرب حّق تقرير امل�سري«، اإن م�سمون هذه الر�سالة ميثل  فكر املرحلة، ويخت�سر م�سمون اأفكار 
 ، التي حتمل قدرا كبريا من الأهمية  الر�سائل  الفل�سطينية، وهي من  املوؤ�س�س جتاه الق�سية  امللك 
مو�سوع  املن�سورة يف  الأق�سام  اإلى  ي�ساف  الذي  الق�سم  ي�سمها هذا  التي  الوثائق  باقي  ف�سال عن 

فل�سطني عام 1948م.
اإن ن�سر هذه الوثائق بعد مرور �سبع و�ستني عاما على حرب 1948م، يقدّم معطيات مبا�سرة لالأحداث  
، ويربز من خاللها الدور الذي نه�س به اجلي�س العربي الأردين الذي حمى املدينة املقد�سة وا�ست�سهد  
اأفراده على اأ�سوار القد�س ويف �سوارعها، مقدمني  اأرواحهم  ودماءهم انت�سارا للحق العربي و�سيانة 
لالأماكن املقد�سة، وهم ي�ستذكرون اأن باعث  الثورة العربية الكربى احل�سني بن علّي يرقد يف جوار 
الأق�سى، واأن الو�ساية الها�سمية على الأماكن املقد�سة ت�ستوجب من كّل فرد من اأفراد اجلي�س العربي 
قدمتها  التي  الع�سكرية  التقارير  تر�سدها  امل�ساعر  هذه  والدماء،  بالأرواح  املقد�سة  املدينة  حماية 
قيادات اجلي�س العربي الأردين يف الفرقة الرابعة والفرقة ال�ساد�سة لتفا�سيل بطولت اأفراد اجلي�س 

وقياداته والتي ت�ستحق منّا كّل التقدير والحرتام.
�سن�ستكمل ن�سر الأوراق التي تتناول هذه املرحلة ، لن�سعها  بني اأيدي الباحثني ، موؤكدين على نهجنا 
الأخالق  املو�سوعية ومعيار  ، باحلفاظ على  الأوراق   لن�سر هذه  بدايات م�سروعنا  بداأناه مع  الذي 
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وال�سرعية،  فل�سطني دفاعا عن احلق  اأرا�سي  �سالت على  التي  الدماء  ، ونحرتم ذكرى  الأكادميية 
ون�ستذكر بطولت اجلي�س العربي الأردين واجليو�س العربية التي وقفت اإلى جانب اإخوانهم من عرب 
فل�سطني، و�سحوا من اأجل احلق واحلرية والهوية العربية والأر�س، باأغلى ما ميلكون،  فعلى اأرواحهم 

منّا ال�سالم.
وي�سعدنا ونحن نن�سر هذه ال�سل�سلة من املجلدات الوثائقية اأن نتقدم بال�سكر والعرفان اإلى جاللة امللك 
عبد اهلل الثاين ابن احل�سني  لهتمامه  بدوام هذا امل�سروع الذي يقدّم  �سدقية الوثيقة للباحثني، 

و�سنن�سر اإن �ساء اهلل جملدات لحقة ت�ستكمل ملف فل�سطني عام 1948م.

واهلل من وراء الق�سد

فريق الوثائق الها�سمية
وجلنة تاريخ بالد ال�سام 
رجب / 1436هـ
اأيار / 2015م 

                    



فل�شطني )1948م( / الق�شم الثالث 

فهر�شت الوثائق
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فهر�شت املجلد اخلام�س / الق�شم الثالث

) فل�شطني 1948 م (
 

الباب الأول : الو�شاع الع�شكرية يف فل�شطني

 1– وثيقة رقم 201 / 358 موؤرخة يف 18 / 4 / 1948 م :

ا�ستدعاء من اأحد اأبناء غزّة من خريجي املدر�سة احلربية بالأ�ستانة يطلب من جاللة امللك   
عبد اهلل الأول م�ساعدته ليلتحق باجلي�س العربي.

2– وثيقة رقم 202 / 358 موؤرخة يف 27 ني�شان 1948 م :

كتاب من جاللة امللك عبد اهلل الأول اإلى اأحمد حلمي با�سا يطلب اإليه تكليف فايز بك الإدري�سي   
باحلفاظ على مطبعة احلكومة مب�ساعدة  الأفراد العرب من بولي�س احلكومة النظاميني.

3 – وثيقة رقم 54 / 358 موؤرخة يف 12 / 5 / 1948 م :

كتاب من جاللة امللك عبد اهلل الأول اإلى الوزير الربيطاين املفو�س بعمان يحتج فيها على   
الربيطانية  القيادة  اإلى  الحتجاج  تبليغ  ويطلب  طولكرم،  اأطراف  على  اليهود  منظمات 

بفل�سطني ووزير اخلارجية الربيطاين.

4– وثيقة رقم 58 / 358 و57 / 358 موؤرخة يف 14 / 5 / 1948 م :

فل�سطني،  ليلة دخولها  الأول  امللك عبداهلل  العربية  من  قيادة اجليو�س  اإلى  ر�سالة موجهة   
وال�سرف  العدل  ملراعاة  ويدعوهم   ، ال�سالم  ويقروّن  الأمة  حّق  يثبتون   باأنهم  فيه  يبلغهم 
والتعاليم املقد�سة ، واأنه بانتهاء النتداب الربيطاين على فل�سطني زال وعد بلفور و ل�سعب 

فل�سطني العرب حق تقرير امل�سري.

5– وثيقة رقم 180 / 358 موؤرخة يف 18 / 5 / 1948 م :

برقية من نادي ال�سباب الريا�سي بجمعية الإخوان امل�سلمني بالرملة اإلى جاللة امللك عبداهلل   
الأول يبلغونه بهجوم اليهود على مدينة الرملة ويطلبون اإمدادهم باجلنود.

 6 -وثيقة رقم 182 / 358 و 183 / 358  ) بال تاريخ ( :

اإلى القيادة ، وفيها ن�س برقية من اللجنة القومية  اللواء الرابع برام اهلل  برقية من قائد   
بعكا اإلى جاللة امللك عبد اهلل الأول  باأن مدينة عكا تقاوم هجوم اليهود منذ ثالثة اأيام واأنها 

بحاجة اإلى جندة املدفعية.

33
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38
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7– وثيقة رقم  184 / 358  ) بال تاريخ ( :

برقية من رئي�س جمعية الأمر باملعروف والنهي عن املنكر باخلليل اإلى جاللة امللك عبد اهلل الأول   
يبدي فيها تقدير اجلمعية لدور اجلي�س العربي باإنقاذ اخلليل من خطر امل�ستعمرات ال�سهيونية.

8– وثيقة  بال رقم ول تاريخ بخط اليد ) م�شودة (

تبني البالغ الع�سكري الذي اأ�سدرته الدوائر الع�سكرية يف عمان عن معارك باب الواد التي   
ا�ستمرت يومني متتاليني.

9 -وثيقة رقم 141 / 358  ) بال تاريخ ( ونقدّر اأنه يوم 15 / 5 / 1948 م

برقية من �سفارة اململكة الأردنية الها�سمية بلندن بتوقيع ال�سفري عبد املجيد اإلى جاللة امللك   
عبد اهلل الأول ينقل فيها اأمنياته مع موظفي ال�سفارة بالن�سر  لإنقاذ فل�سطني.

10–وثيقة ) بال رقم ( ول تاريخ :

ن�ّس الرد على برقية ال�سفري الأردين بلندن عبد املجيد حيدر وهي كما نخمن بخط يد امللك   
عبد اهلل الأول.

11– وثيقة رقم  ) بال ( تاريخ 18 / 5 / 1948 م  :

اللّد  اأحوال  تقرير  عن  وفيها  الأول  امللك عبد اهلل  اإلى جاللة  الّلد  بلدية  رئي�س  ر�سالة من   
والقرى املجاورة  حتى تاريخه.

12– وثيقة رقم ) بال ( موؤرخة يف 18 / 5 / 1948 م :

ر�سالة من رئي�س بلدية الرملة مرفوعة جلاللة امللك عبد اهلل الأول ي�سرح فيها اأحوال الرملة   
منذ �سدور قرار التق�سيم وحتى تاريخه. 

13– وثيقة رقم 225 / 358 موؤرخة يف 24 / 5 / 1948 م :

اأخبار الراديو اليهودي حول م�ساألتني هما : املوقف يف القد�س والثانية دعوة جمل�س  ن�سرة   
الأمن لوقف اإطالق النار يف فل�سطني، والن�سرة باإم�ساء الرئي�س الهنداوي وموجهة جلاللة 

امللك عبد اهلل الأول. 

14– وثيقة رقم 220 / 358 موؤرخة يف 25 / 5 / 1948 م :

تقرير مف�سل من مكتب اأركان احلركات احلربية بالقيادة اإلى رئي�س الديوان العايل موقع   
من الرئي�س الأول للحركات احلربية را�سي هنداوي وفيه  تفا�سيل ما اأذاعه الراديو اليهودي 

عن املوقف بالقد�س ودعوة جمل�س الأمن لوقف النار يف فل�سطني.
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15– وثيقة رقم 234 / 358 موؤرخة يف 27 / 5 / 1948 م :

كتاب الفريق رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين  اإلى رئي�س الديوان امللكي يبلغه فيه   
بعدم  ورود اأخبار جديدة ل�سري املعارك ، والكتاب بتوقيع را�سي هنداوي.

16– وثيقة رقم 236 / 358 موؤرخة يف 28 / 5 / 1948 م :

كتاب من الفريق رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين بتوقيع را�سي هنداوي اإلى رئي�س   
الديوان امللكي يبلغه فيه باأن الكني�س اليهودي الكبري يف البلد القدمي �سقط باأيدي القوات 

العربية الأردنية.

17– وثيقة رقم 380 / 358 موؤرخة يف 2 / 6 / 1948 م :

فيه  ينقل  امللكي  الديوان  رئي�س  اإلى  الأردين  العربي  اأركان اجلي�س  رئي�س  الفريق  كتاب من   
�سورة مرتجمة بالعربية عن كتاب رئي�س جلنة ال�سليب الأحمر الدولية بجنيف بتاريخ 1 / 6 

/ 1948 م ي�سيد فيه بجنود اجلي�س العربي وم�ساعدتهم الإن�سانية للجرحى.

18– وثيقة رقم 50 / 358  بال تاريخ :

وثيقة باللغة العثمانية  مرفوعة جلاللة امللك عبد اهلل الأول وفيها تقرير باملتطلبات واخلطط   
الع�سكرية واالأ�سلحة وقوات االحتياط املطلوبة.

51

52

53

54
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الباب الثاين :  الإجراءات الإدارية واملالية

19- وثيقة رقم247 / 358 موؤرخة يف 11 اأيار 1948 م :

�سورة عن قرار الهيئة العربية العليا يحدد ا�ستمرار املوظفني العرب بفل�سطني يف وظائفهم ،   
مبا فيهم املجل�س ال�سرعي الإ�سالمي الأعلى وق�ساة املحاكم ال�سرعية. 

20- وثيقة رقم 42 / 358 و41 / 358 موؤرخة يف 12  / 5 / 1948 م : 

كتاب من جاللة امللك عبد اهلل الأول اإلى  املدير العام للبنك ) ؟ ( وفروعه لالحتفاظ مبا   
لديه من ودائع نقدية من �سريبة الدخل واأموال الأوقاف ور�سدها اأمانة ، والن�س الأ�سلي 

مكتوب بخط امللك عبد اهلل الأول.

21 – وثيقة رقم 115 / 358 موؤرخة يف 14 / 5 / 1948 م :

من�سور رقم واحد اإلى �سكان فل�سطني من عرب ويهود من وكيل القائد العام  للحفاظ على الأمن.  

22 –وثيقة رقم 8 / 358 ) بال تاريخ ( :

لغته احلازمة  ويبدو منه  الأول   امللك عبد اهلل  يد جاللة  يبدو بخط  ما  بيان على  م�سودة    
واجلريئة والبليغة ، وفيه خطاب يحدد اليهود باأنهم ) طائفة ( و) نزيلة فل�سطني ( واأخريا 

) �سعب يهودي (.

23- وثيقة رقم 134 / 358 موؤرخة يف 16 / 5 / 1948 م :

ال�سلطات من  وانتحال بع�س  البالغات  الها�سمي يحذر من  امللكي  الديوان  بيان �سادر عن   
اأ�سخا�س وهيئات غري م�سئولة ، ويطلب من اجلمهور اعتماد اأوامر وبالغات القيادة العامة 

للجيو�س العربية.

24 – وثيقة رقم 181 / 358  ) بال تاريخ ( :

برقية �سادرة من الفريق اإبراهيم با�سا احلاكم الع�سكري العام اإلى جاللة امللك عبد اهلل   
الأول ، يبلغه فيها ا�ستمرار العمل بالقوانني والأنظمة التي كانت �سارية املفعول  حتى 15 اأيار 

1948 م.

25 – وثيقة رقم 250 / 358 موؤرخة يف 19 / 5 / 1948 م :

كتاب من الوزير املفو�س يف مفو�سية اململكة الأردنية الها�سمية مب�سر بهاء الدين طوقان   
اأمني بك  الأول من  للملك عبد اهلل  الها�سمي يحمل بطيه كتاب خا�س   الديوان  اإلى رئي�س 

عبدالهادي بخ�سو�س  فل�سطني.
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26– وثيقة رقم 194 / 358 موؤرخة يف 30 / 5 / 1948 م :

اإلى امللك فاروق ملك م�سر ، عر�س فيه عليه و�سل  كتاب من جاللة امللك عبد اهلل الأول   
العقبة بالكانتيال يف �سيناء بخطني تلغرايف وهاتفي ، وذلك لإعادة املخابرات التي انقطعت 

بني م�سر والأردن بعد رحيل الإدارة الإجنليزية.

27 – وثيقة رقم 48 / 358 ) بال تاريخ ( :

�سفحة تتبع ملا قبلها وهي بخط اليد ، ويبدو منه اأنه بخط جاللة امللك عبد اهلل الأول ، وفيها   
حتليل عميق للو�سع ال�سيا�سي العربي والإقليمي ، ولكنها غري مكتملة ، وناق�سة يف البداية 

والنهاية.

28 – وثيقة رقم 256 / 358  ) بال تاريخ ولكنها بعد 2 / 6 / 1948 م ( : 

كتاب من احلاكم الع�سكري العام بفل�سطني اإلى رئي�س الوزراء ووزير الدفاع بعمان يبلغه فيه   
بربقية حاكم اللواء الع�سكري باخلليل  باأن وحدة اجلي�س امل�سري و�سلت بيت حلم ورفعت 
علم م�سر على دار احلكومة ، مع اأن بيت حلم تقع �سمن �سالحيات اجلي�س الأردين ، ويطلب 

تو�سيح املوقف للقائد الأعلى للقوات امل�سرية.

29 – وثيقة رقم  259 /358 و258 / 358 موؤرخة يف 3 / 6 / 1948 م :

برقية من اللواء الرابع اإلى القيادة بعمان يعر�س فيها اتفاق رئي�س بلدية اخلليل والبكبا�سي   
اأركان حرب الورداين املوفد من قبل حاكم غزة الع�سكري باإبقاء قائم مقام اإداري م�سري 
يف اخلليل  ويرجو عر�س الأمر على جاللة امللك ، ويبني اأنه رف�س وجود اأي م�سري يف الإدارة 

باخلليل.

30 – وثيقة رقم 257 / 358 موؤرخة يف 4 / 6 / 1948 م :

كتاب من جاللة امللك عبد اهلل الأول اإلى الأمريالي �سبور بك اأركان حرب القوة امل�سرية   
بفل�سطني وبطيه �سورة عن الربقية ال�سابقة ، ويطلب فيه تبليغ القائد العام للقوات امل�سرية 

باأن اخلليل وق�ساءها وبيت حلم وق�ساءها من اخت�سا�س احلاكم الع�سكري العام.

31 – وثيقة رقم 260 / 358 موؤرخة يف 5 / 6 / 1948 م :

كتاب بخط يد امللك عبد اهلل الأول  اإلى م�سطفي بك الرفاعي احلاكم الع�سكري باخلليل   
يحمله باليد رئي�س بلدية اخلليل اجلعربي ،وفيه يو�سيه امللك بالتعاون مع رئي�س البلدية ومع 

القوات امل�سرية.
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الباب الثالث :  خطابات اأهايل فل�شطني 

32– وثيقة رقم 248 / 358 موؤرخة يف 10 رجب / 1363 هـ.

ر�سالة من اأمني عبد الهادي �سادرة من م�سر اجلديدة بفندق هليوبولي�س بال�س  بالقاهرة اإلى   
امللك عبد اهلل الأول ّ يخربه فيها بو�سول ر�سالة اإليه من »رئي�س الهيئة العربية العليا لفل�سطني 
�ساحب  ويبني   ، املوظفني  عمل  ا�ستمرار  متابعة  فيها  منه  يطلب  الأعلى«  الإ�سالمي  واملجل�س 

الر�سالة اأنه يعترب امللك عبد اهلل هو املرجع الأعلى والوحيد ل�سئون فل�سطني الدينية واملدينة.

33 – وثيقة رقم ) بال ( موؤرخة يف 4 رجب / 1367 هـ.

ر�سالة من حممد �سعيد اآل الأمري عبد القادر اإلى جاللة امللك عبد اهلل الأول ّ ملك اململكة   
العربية الها�سمية يو�سيه فيها بالجئ مغربي من �سمخ من م�ستخدمي �سكة احلديد ويرغب 

الن�سمام للجي�س العربي الها�سمي لنجدة فل�سطني.

34 – وثيقة رقم 193 / 358 ) بال تاريخ ( :

التابعة حليفا،  اأهايل قرية الطرية  ر�سالة من رم�سان عبد الأمني وولده فوؤاد رم�سان من   
يوجه فيها ال�سكر للملك عبد اهلل الأوّل على جهوده يف فل�سطني ، ويخ�س بال�سكر قادة اجلي�س 

العربي الذين وقفوا اإلى جانب اأهايل الطرية يف ق�ساء حيفا.

35- وثيقة رقم 203 / 358 موؤرخة يف 3 / 5 / 1948 م :

عري�سة من الالجئ فوؤاد اأحمد ال�سيخ يحي من اأهايل يافا  وي�سف نف�سه باأنه )من الالجئني(   
، ويطلب  الأوّل »املنقذ الأعظم« يعر�س فيها و�سعه بعد الهجرة  اإلى جاللة امللك عبد اهلل 

م�ساعدة امللك لإخالء بيته املوؤجر لي�ستخدمه بعد اللجوء.

36 – وثيقة رقم 10 / 358 موؤرخة يف 30 جمادى الآخرة 1367 هـ / 5 مايو 1948 م :

فيها  يبنّي   ، الأوّل  اهلل  عبد  امللك  اإلى جاللة  اإدري�س  اآل  اآل اخل�سراء  ر�ساد  ر�سالة من حممد   
الأو�ساع  الع�سكرية لالأحياء يف القد�س ويعر�س فكرة �سّم ال�سفتني  معا ، ويقرتح اإعالن الأحكام 
الع�سكرية يف فل�سطني حتى ي�ستتب الأمن ، حلني اإجراء ا�ستفتاء بغر�س الو�سول اإلى وحدة العرب.

37 – وثيقة رقم 25 / 358 موؤرخة يف 26 جمادى الآخرة 1367 هـ / 5 نوار 1948 م :

ر�سالة من اإ�سماعيل �سعيد البابا ال�سيداوي الأ�سل واحليفاوي الإقامة ، يقدم �سكره جلاللة   
للبالد  �سيانته  على  بحيفا  التعاونية   املوؤ�س�سات  من  جمموعة  با�سم  الأوّل  اهلل  عبد  امللك 

املقد�سة بفل�سطني.
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38 – وثيقة رقم 375 / 358 موؤرخة يف 7 / 5 / 1948 م :

بيان �سادر عن مكتب فل�سطني بعمان اإلى جاللة امللك عبد اهلل الأوّل يت�سمن ال�سكر والتقدير   
لعطف جاللته على اأهل فل�سطني واإيواء الألوف منهم يف اململكة الأردنية الها�سمية  و�سيانة عروبة 
فل�سطني ، ويقدّر البيان الت�سحيات العظيمة التي قام فيها اجلي�س العربي الأردين وباقي اجليو�س.

39 – وثيقة رقم 47 / 358 موؤرخة يف 8 / 5 / 1948 م :

ر�سالة موقعة من “ لجئ فل�سطيني “ اإلى امللك عبد اهلل الأوّل يعر�س فيها راأيه بالهدنة التي   
جاءت مل�سلحة اليهود ح�سب راأيه ،  ويعر�س فكرة قيام القائد فوزي القاوقجي بت�سكيل جي�س 

من لواء اللّد للم�ساركة باحلرب.

40 – وثيقة رقم 246 / 358 موؤرخة يف 10 ماي�س 1948 م :

ر�سالة من اأمني عبد الهادي من م�سر اجلديدة بالقاهرة اإلى امللك عبد اهلل الأوّل ي�سيد فيها   
بالبيان ال�سامي املوجه اإلى يهود فل�سطني ) وفيه ال�سحر والت�سامح والإقدام (.

41 – وثيقة  رقم 69 / 358 موؤرخة يف 11 / 5 / 1948 م :

برقية من جاللة امللك عبد اهلل الأوّل اإلى اللجنة القومية العربية بنابل�س ، ويبدو اأنها رد على   
برقية  منهم مل  جند لها اأ�سول ، ويطالبهم باأل يرجفوا ببلد العروبة نابل�س.

42– وثيقة رقم 79 / 358 موؤرخة يف 13 / 5 / 1948  م : 

برقية مطبوعة  من رئي�س الديوان امللكي اإلى جريدة الأهرام يوؤكد فيه باأن الت�سريح املن�سوب   
اإلى امللك عبد اهلل الأول واملتعلق بحّل الهيئة العليا �سحيح و�سادر عن جاللته.

43– وثيقة رقم 86 / 358 موؤرخة يف 14 / 5 / 1948 م :

برقية  جماعية �سادرة من عمان  من اآل بركات ي�سيدون فيها بقرار حّل الهيئة العربية العليا.  

44 – وثيقة رقم 88 / 358 موؤرخة يف 14 / 5 / 1948 م :

برقية �سادرة من عمان بتوقيع �سالح عبده اإلى جاللة امللك عبد اهلل الأوّل ي�سيد فيها بحّل   
الهيئة العربية العليا لأنها اأوقعت العرب يف املحن والكوارث.

45 – وثيقة رقم 87 / 358 موؤرخة يف 14 / 5 / 1948 م :

برقية �سادرة من عمان اإلى جاللة امللك عبد اهلل الأوّل موقعة من قائم مقام حيفا �سعيد   
جودت الدجاين ورئي�س  نقابة جتار العرب بالقد�س رفعت اأبو ال�سعود ، وحممد طاهر الداودي 
نائب رئي�س الغرفة التجارية بالقد�س ومن كامل وفا الدجاين ، يوؤازرونه بحّل الهيئة العربية.
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46 – وثيقة رقم 374 / 358 موؤرخة يف 15 / 5 / 1948 م :

واأمراء  ملوك  اإلى  موجهة  فل�سطني«  »�سباب  من  موقعة  الكاتبة  الآلة  على  مطبوعة  برقية   
وروؤ�ساء الدول العربية واإلى الأمني العام جلامعة الدول العربية  ي�سيدون فيها ببيان جاللة 
امللك عبد اهلل الأوّل باإنهاء مهمة الهيئة العربية العليا ، وي�سكرونه على موقفه  وت�سميمه على 

حترير فل�سطني.

47 – وثيقة رقم 133 / 358 موؤرخة يف 15 / 5 / 1948 م :

�سورة الربقية ال�سابقة بخط اليد.  

48 – وثيقة رقم 74 / 358 موؤرخة يف 12 / 5 / 1948 م :

برقية �سادرة من ال�سلط وموقعة من فهمي عابدين واأحمد ال�سوّا ومليح املوقت اإلى جاللة   
ال�سكر  ويوجهون  بال�سلط  الفل�سطينيني  الالجئني  با�سم  فيها  ي�سكرونه  الأوّل  امللك عبداهلل 

للحكومة والأهايل على الكرم والعناية بهم. 

49–وثيقة رقم 108 / 358 موؤرخة يف 16 / 5 / 1948 م:

اإلى جاللة امللك  العليا لفل�سطني  اأمني احل�سيني رئي�س الهيئة العربية  برقية من دم�سق من   
عبداهلل الأول يقدم فيها �سكره لدخول اجلي�س العربي اأر�س فل�سطني با�سم ال�سعب الفل�سطيني.

50–وثيقة رقم 154 / 358 موؤرخة يف 18 / 5 / 1948 م : 

املنقذ  بحر�س  عملوا   الذين  ومن   ، فل�سطني  مهاجر من  الرتك   فرحات  احلاج  برقية من   
الأعظم مبكة املكرمة ، يطلب من جاللة امللك عبد اهلل الأوّل م�ساعدته بعد هدم ال�سرطة 

لدكان من خ�سب ب�سوق احلالل بعمان اأقامه لتعاطي مهنة احلالقة.

51- وثيقة رقم 153 / 358 موؤرخة يف 18 / 5 / 1948 م :

اإلى جاللة امللك  اإربد  اإلى  اإربد بتوقيع فريد عمورة من املهاجرين الفل�سطينيني  برقية من   
عبداهلل الأوّل يرفع فيها التاأييد حلّل الهيئة العليا.

52– وثيقة رقم 149 / 358 موؤرخة يف 18 / 5 / 1948 م : 

الأوّل  امللك عبداهلل  فيها جلاللة  يرفعان  �سماّع  و�سابا  البوري  بتوقيع حنا  مادبا  برقية من   
الولء وال�سكر، ويلفت النتباه اأّن اخلطاب جاء اإلى ) جاللة مليكنا املنقذ الأعظم (.

53– وثيقة رقم 178 / 358  بال تاريخ :

برقية من راجي �سهيون اإلى رئي�س الديوان امللكي يرجو فيها رفع ال�سكر جلاللة امللك عبداهلل   
الأوّل  لتهنئته اإياه معتربًا نف�سه  اجلندي الأمني بجي�س املنقذ ابن املنقذ.
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54– وثيقة رقم 253 / 358 و254 / 358  بال تاريخ :

برقية من رئي�س بلدية اخلليل واللجنة القومية حممد علي اجلعربي اإلى جاللة امللك عبد اهلل   
الأوّل يهنئ فيها بدخول اجلي�س العربي مدينة القد�س   ، وخلف ورقة الربقية الرّد عليها بال�سكر.

55– وثيقة رقم 162 / 358 موؤرخة يف 19 / 5 / 1948 م :

برقية من املختار خليل راتب اجلاعوين اإلى جاللة امللك عبد اهلل الأوّل با�سمه وا�سم عائلة   
فل�سطني  اأن  على  تاأكيد  الربقية  ويف   ، العليا  العربية  الهيئة  بحّل  خطواته   توؤيد  اجلاعوين 

والأردن قطر واحد وملكها عبد اهلل الأول.

56– وثيقة رقم 132 / 358 بال تاريخ :

واأمراء  ملوك  والفخامة  وال�سمّو  اجلاللة  اأ�سحاب  اإلى  موجهة  فل�سطني  �سباب  من  برقية   
وروؤ�ساء دول العرب لعملهم على حترير فل�سطنيّ. 

57– وثيقة رقم 268 / 358 موؤرخة يف 21 / 5 / 1948 م :

جميلة  الفل�سطينية  الالجئة  من  الأول  اهلل  عبد  امللك  بجاللة  بريوت   من  ا�ستغاثة  ر�سالة   
ال�سقريي التي جلاأت  من حيفا اإلى بريوت يف الكرنتينا لإنقاذها وعائلتها.

58 – وثيقة رقم 163 / 358 موؤرخة يف 22 / 5 / 1948 م :

برقية من جاللة امللك عبد اهلل الأوّل اإلى املختار خليل راتب اجلاعوين ردا على برقيته التي   
رفعها للملك مهنئا بدخول اجلي�س العربي اإلى القد�س.

59–وثيقة رقم 161 / 358 موؤرخة يف 22 / 5 / 1948 م :

من  الرتزي  وفائق  معتوق  وحممد  متّى  ميالد  اإلى  الأول  اهلل  عبد  امللك  جاللة  من  برقية   
الالجئني اإلى الزرقاء ي�سكرهم على تهنئتهم بدخول اجلي�س العربي اإلى القد�س.

60 – وثيقة رقم 166 / 358 موؤرخة يف 22 / 5 / 1948 م :

برقية من جاللة امللك عبد اهلل الأوّل اإلى نائب رئي�س بلدية رام اهلل ومن معه ي�سكرهم على   
برقيتهم التي رفعوها لتهنئته بدخول اجلي�س العربي الأردين اإلى القد�س.

61– وثيقة رقم 269 / 358 موؤرخة يف 24 اأيار 1948 م :

ر�سالة من النائب البطريركي العام بالقد�س الأر�سمندريت م�سيل ع�ساّف اإلى جاللة امللك   
عبد اهلل الأوّل يهنئه بدخول اجلي�س الأردين اإلى املدينة املقد�سة حلمايتها  وياأمل اأن ترفع 

الراية  العربية على القد�س ب�سواحيها واجلوار.
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62 – وثيقة رقم 265 / 358 و 264 / 358 و 263 / 358 موؤرخة يف 28 اأيار 1948 م :

ر�سالة من �سميحة اأبو حمده من عاليه بلبنان وفيها اإ�سادة بجهود امللك عبد اهلل الأوّل وبدخول   
اجلي�س العربي الأردين  وتوؤكد اأمنياتها باأن تتوحد اململكة الأردنية الها�سمية وفل�سطني.

63 – وثيقة رقم 255 / 358 موؤرخة يف 30 / 5 / 1948 م :

برقية من جاللة امللك عبد اهلل الأول اإلى ال�سيخ حممد  علي اأفندي اجلعربي رئي�س بلدية   
اخلليل ردا على برقيته التي هناأ فيها جاللته بدخول اجلي�س العربي الأردين اإلى القد�س.

64 – وثيقة رقم 378 / 358 موؤرخة يف 2 / 6 / 1948 م :

ر�سالة من  الدكتور يو�سف هيكل من مكتب فل�سطني بعمان اإلى رئي�س الديوان امللكي وب�سمنها   
برقية �سباب فل�سطني اإلى ملوك وروؤ�ساء الدول العربية.

65 –وثيقة رقم 381 / 358 موؤرخة يف 3 حزيران 1948 م :

التحويل املايل املر�سل من  الوزراء وبطيه  اإلى رئي�س  الديوان امللكي  كتاب �سادر من رئي�س   
لي�سرف على اجلي�س  فل�سطيني  يافا وقيمته مائة جنية  بلدية  رئي�س  يو�سف هيكل  الدكتور 

العربي الأردين.

66 – وثيقة رقم 176 / 358 موؤرخة  )بال(:

برقية مكتومة من رئي�س بلدية اخلليل حممد علي اجلعربي اإلى جاللة امللك عبد اهلل الأول ّ   
يحذر من مقا�سد مفتي القد�س باتخاذه لقب »رئي�س املجل�س الإ�سالمي الأعلى«.
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الباب الرابع :موقف اأهايل الأردن 

67– وثيقة رقم 138 / 358 موؤرخة يف 10 / 5 / 1948 م :

برقية من نادي موؤاآب  بالكرك اإلى  امللك عبد اهلل الأوّل  ي�ساألون فيه عن  حرا�سة  بئر املاء    
الواقعة يف اأرا�سي �سركة البوتا�س  يف �سرقي الأردن .

68 –وثيقة رقم 80 / 358 موؤرخة يف 12 / 5 / 1948 م :

برقية من حممد علي العجلوين من بغداد اإلى رئي�س الديوان امللكي يبلغه فيها برغبة ولده   
مازن وهو على مقاعد الدرا�سة بالكلية الع�سكرية العراقية اللتحاق باجلي�س الأردين املقاتل 
يف القطعات الأمامية بفل�سطني ، ويطلب من جاللة امللك عبد اهلل ا�ست�سدار رغبة ملكية 

باملوافقة.

69 –وثيقة رقم 81 / 358 موؤرخة يف 13 / 5 / 1948 م :

برقية من رئي�س الديوان امللكي اإلى حممد علي با�سا العجلوين ببغداد ردا على برقيته، يبلغه   
فيها باإحالة برقيته اإلى قيادة اجلي�س واأن رغبة ولده �ستنفذ باجلهاد يف فل�سطني.

70 –وثيقة بال رقم موؤرخة يف 12 /5 / 1948 م :

ر�سالة من داريا بدم�سق موقعة من اأحمد حجازي ، »احلجازي الأ�سل« اإلى جاللة امللك عبد   
اهلل الأوّل ، ي�ستذكر فيها دور املنقذ الأعظم احل�سني بن علي  وف�سل البيت الها�سمي  ، ويوؤكد 

فرح ال�سعوب العربية بدور امللك عبد اهلل يف اإنقاذ فل�سطني ، ويعر�س خدماته.

71– وثيقة رقم 26 / 358 موؤرخة يف 15 /5 / 1948 م :

برقية من اإربد بتوقيع خلف التّل رئي�س بلدية اإربد اإلى جاللة امللك عبد اهلل الأوّل  ي�سيد فيها   
بقيادة امللك لالأمة العربية وبدور اجلي�س العربي الأردين بحماية فل�سطني.

72 – وثيقة رقم 127 / 358 موؤرخة يف 16 / 5 / 1948 م :

ال�سابقة  التّل ردا على برقيته  اإربد خلف  بلدية  اإلى رئي�س  امللك عبد اهلل  برقية من جاللة   
يرجو التوفيق من اهلل ، ومرفق مع الربقية �سورة الرد بخط امللك.

م :  1948  /  5  /  16 يف  موؤرخة   358  /  29 رقم   73– وثيقة 

برقية من جاللة امللك عبد اهلل الأوّل اإلى النائب عبد القادر التّل باإربد ي�سكره ويعرب عن   
امله مبوؤازرة ال�سعب العربي كلّه.
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74 – وثيقة رقم 148 / 358 موؤرخة يف 18 / 5 / 1948 م :

برقية �سادرة من اإربد من جلنة الدفاع عن فل�سطني  اإلى جاللة امللك عبد اهلل الأوّل يعربون   
فيها عن فرحهم بتعيني بهجت طبارة حاكما ع�سكريا للواء القد�س ، ومعها الرّد عليهم بخط 

امللك  يرجو فيه التوفيق من اهلل واملوؤازرة من ال�سعب العربي كلّه.
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فل�سطني 1948م

الباب اخلام�س : موقف العرب والع�شائر من حرب 1948 م:

75- وثيقة رقم  19 / 358 موؤرخة يف 25 ني�شان 1948 م :

ر�سالة من اللبناين ح�سن م�سعود ال�سكرية من بريوت بلبنان اإلى جاللة امللك عبد اهلل الأوّل   
يخربه فيها عن حلم راأى فيه الر�سول �سلي اهلل عليه و�سلم  يطلب منه اأن يب�سر امللك بالن�سر.

76– وثيقة رقم 21 / 358 موؤرخة يف 28 / 4 / 1948 م :

ر�سالة من ال�سيد ها�سم ال�سيد ديب العلوي جامع �سلطان علي  يف الر�سافة ببغداد اإلى جاللة   
امللك عبد اهلل الأول يخربه فيها مبا راآه يف منامه  ويدور حول روؤيته للملك يف باب احلرم 

ال�سريف.

: م   1948 اأيار   8 يف  موؤرخة   ) بال   ( رقم  77– وثيقة 

ر�سالة من كامل �سعيب العاملي من جبل عامل بلبنان  اإلى جاللة امللك عبد اهلل الأوّل يوؤكد   
فيها  التزامه بالولء جلاللته وللبيت الها�سمي.

78– وثيقة رقم 92 / 358 موؤرخة يف 14 / 5 / 1948 م :

برقية من بريوت من �سريف دعبول وكمال عبا�س اإلى جاللة امللك عبد اهلل الأوّل  يقولون   
فيها : “ اإنك اأنت الأعلى اإلق ما يف ميينك تلقف ما منعوا “.

79– وثيقة رقم 120 / 358 موؤرخة يف 15 / 5 / 1948 م :

برقية من النجف بالعراق من عميد جمعية القراآن الكرمي اإلى جاللة امللك عبد اهلل الأّول    
يقدم فيها تهانيه  ملواقفه بالدفاع عن فل�سطني ويتمنى توحيد الأقطار العربية حتت الراية 

الها�سمية.

80 – وثيقة رقم 150 / 358 موؤرخة يف 18 / 5 / 1948 م :

برقية من مرجعيون بلبنان من حمدي عنبتاوي اإلى جاللة امللك عبد اهلل الأّول يقدم خدماته   
بلبنان  لجئ  وهو   ، والإجنليزية  والعربية  بالعربية  حيفا  مبحكمة  ترجمان  ب�سفته  للملك 

ويوؤكد ثقته بالن�سر يف فل�سطني.
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الباب ال�شاد�س : الزعماء العرب وجامعة الدول العربية :

81- وثيقة رقم  4 / 358 موؤرخة يف 27 جمادى الآخرة 1367 هـ / 6 ماي�س 1948 م :

ر�سالة من امللك عبد اهلل الأول بن احل�سني اإلى امللك فاروق ملك م�سر وال�سودان و�ساحب    
بالد النوبة وكردفان ودارفور ، قدمها وزير اخلارجية الأردين فوزي با�سا امللقي  ليتم تداول 

الق�سايا الع�سكرية يف املهمة الفل�سطينية.

82 –وثيقة رقم 66 / 358 موؤرخة يف 6 / 5 / 1948 م :

برقية من جاللة امللك عبد اهلل الأّول اإلى جاللة امللك عبد العزيز اآل �سعود بالريا�س ي�سعه   
يف �سورة الأحوال بفل�سطني  ويوؤكد باأن هناك طغيان م�سلّح على ال�سكان العرب العّزل.

83– وثيقة رقم  106 / 358 موؤرخة يف 16 / 5 / 1948  م : 

بخطوة  ي�سيد  الأّول  اهلل  عبد  امللك  جاللة  اإلى  القوتلي  �سكري  ال�سوري  الرئي�س  من  برقية   
اأمنياته بن�سر اجلبهة  اإلى فل�سطني جمتمعة ، ويقدم للملك اأطيب  دخول اجليو�س العربية 

العربية.

84– وثيقة رقم 208 / 358 و 358/207 موؤرخة يف 17 ماي�س 1948 م :

ر�سالة من جاللة امللك عبد اهلل الأّول اإلى رئي�س الوزراء اللبناين يبني فيها  الأ�سباب التي   
الهيئة  حّل  واإلى   ، با�سا  �سفوة  اإ�سماعيل  يراأ�سه  كان  الذي  اجلي�ش  حّل  ا�سرتاط  اإلى  دعته 
العليا ، لت�سفية اجلّو ال�سيا�سي وتوحيد القيادة ، وي�سرح مواقف احلاج اأمني احل�سيني  ويبني 

موقفه منها ، ويوؤكد اأن العبء كله يقع على الأردن وجي�سه.
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فل�سطني 1948م

الباب  ال�شابع : املرا�شالت الدبلوما�شية والدولية :

85- وثيقة رقم 116 / 358 موؤرخة يف 16 / 5 / 1948 م :

ال�سيني يف  املندوب  اإلى  التّل  القادر  الأردين عبد  النواّب  رئي�س جمل�س  برقية من  م�سودة   
الأمم املتحدة ي�سكره فيها على موقفه من انت�ساره للحق العربي يف فل�سطني يف كلمته مبجل�س 

الأمن.

86 –وثيقة رقم 114 / 358 بال تاريخ :

م�سودة  برقية بال توقيع ويبدو اأنها  بخط امللك عبد اهلل الأّول  موجهة اإلى �سكرتري منظمة   
الأمم املتحدة  تريجيفلى  يبني فيها  الدوافع للدخول الع�سكري اإلى فل�سطني ملنع تكرار مذبحة 

دير يا�سني وحتقيقا للواجب القومي.

87 –وثيقة رقم 140 / 358 موؤرخة يف 16 / 5 / 1948 م :

برقية بالأحرف الالتينية �سادرة من لندن بتوقيع عبد املجيد القن�سل الأردين يف لندن ،   
يرجو فيها للملك عبد اهلل الأّول التوفيق يف مهمته بفل�سطني لإنقاذ الأماكن املقد�سة.

88 – وثيقة رقم 118 / 358 و 358/117 موؤرخة يف 14 / 5 / 1948 م :

برقية م�سدرها ل�س باملا�س من جزر الكناري مكتوبة باللغة الإ�سبانية وموجهة جلاللة امللك   
عبد اهلل الأّول.

89 – وثيقة رقم 119 / 358 موؤرخة يف 15 / 5 / 1948 م :

برقية  من الأمني العام ملنظمة الأمم املتحدة تريجفلى  اإلى جاللة امللك عبد اهلل الأّول يبلغه   
فيها باأنه كان له �سرف تلقي ر�سالته التي تتعلق بالأحوال يف فل�سطني.

90 – وثيقة رقم 224 / 358  بال تاريخ :

الأّول من  امللك عبد اهلل  اإلى  �سوريا   ومر�سلة من  الرتكية م�سدرها جالتيا  باللغة  برقية    
ن�سوح عبد  تتحدث عن فري�سة اجلهاد .

91 – وثيقة رقم 145 / 358 موؤرخة يف 17 / 5 / 1948 م :

فيها  الأّول  يخربه  امللك عبد اهلل  اإلى جاللة  املفو�س  الأردين  الوزير  كابول من  برقية من   
باأن  نور امل�سايخ هو ال�سيد فا�سل عمر املجددي الزعيم الكبري يف اأفغان�ستان و�سقيق وزير 
اأفغان�ستان يف م�سر، وانه عند زيارته له اأر�سل معه متنياته ودعائه بالن�سر ب�ساأن فل�سطني.
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92 – وثيقة رقم 220 / 358  بال تاريخ :

برقية بالإجنليزية من تريجيفلي  الأمني العام ملنظمة الأمم املتحدة اإلى امللك عبد اهلل الأّول   
يبلغه فيها بو�سول برقيته املوؤرخة يف 17 / 5 / 1948 م والتي تتعلق بالأو�ساع يف فل�سطني.

93 – وثيقة رقم 379 / 358 موؤرخة يف 1 / 6 / 1948 م :

با�سا  القادر  عبد  اإلى  بجنيف  الدولية  الأحمر  ال�سليب  جلنة  رئي�س  روجر  بول  من  ر�سالة   
اجلندي،  عند مروره بعمان  قادما من جنيف ، ي�سكر فيها احلكومة الأردنية على امل�ساعدات 
التي قدمتها لبعثة ال�سليب الأحمر يف فل�سطني ، ويخ�س بالذكر قادة اجلي�س الأردين الذين 
�ساعدوا بنقل اجلرحى اليهود  وغري املحاربني من مدينة القد�س يوم 29 / 5 / 1948 م اإلى 

امل�ست�سفيات ، ويرجو تقدمي �سكره جلاللة امللك عبد اهلل الأّول.
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فل�سطني 1948م

الباب الثامن : الأحزاب ورجال الدين وعلماء الأزهر :

94– وثيقة رقم 18 / 358 موؤرخة يف 1 / 5 /1948 م :

ر�سالة من جبهة ال�سباب بغزة موقعة من اأمني ال�سّر اإبراهيم عبد الواحد اإلى جاللة امللك   
عبد اهلل الأّول ي�ست�سرخونه لنجدة فل�سطني ، واأنهم �سي�سريون حتت رايته ويكونوا من جنوده 

، لأنه ال�سريف  ويرجونه قبول الولء والإخال�س  لأنه املالذ.

95– وثيقة رقم 29 / 358  و28 / 358  و27 / 358 موؤرخة يف 4 اأيار 1948 م :

ر�سالة مطولة من  اللجنة املركزية للحزب الوطني بدم�سق اإلى جاللة امللك عبد اهلل الأّول   
يب�سطون فيها روؤيتهم لواقع احلال يف فل�سطني  وللو�سع الدويل  ، ويتوجهون اإليه للعمل على 

اإنقاذ فل�سطني. 

96 – وثيقة رقم 262 / 358 موؤرخة يف 4 رجب 1367 هـ :

ر�سالة موجهة اإلى ملوك الدول العربية واأمرائها ووزرائها وزعمائها  من دار الأرقم ، املركز   
العام ل�سباب �سيدنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلمّ  بالقاهرة ، وفيه مطالبة بتطهري البالد من  
املراق�س واملالهي واحلانات وفر�س احلجاب واإنقاذ البوؤ�ساء بالزكاة  ، ويرون باأنه يف الوقت 

الذي تعلن احلرب على اليهود يجب الكّف عن احلرب على اهلل ور�سوله.

97 – وثيقة رقم 81 / 358 و 82 / 358 موؤرخة يف 13 / 5  / 1948 م :

برقية من القاهرة �سارع عديل با�سا من مندوب جريدة امل�سري بالقاهرة  حممود اأبو الفتوح،   
اإلى رئي�س الديوان امللكي الها�سمي ، يرجو فيها مبنا�سبة ابتداء  زحف اجليو�س العربية على 
فل�سطني اأن يح�سل من جاللة امللك عبد اهلل الأّول  على ت�سريح يحفّز همم اجلنود العرب 

ويقوّي عزائم ال�سعوب العربية.

98 – وثيقة رقم 85 / 358 و 84 / 358 موؤرخة يف 14 / 5 / 1948 م :

ن�س الت�سريح الذي اأدلى فيه جاللة امللك عبد اهلل الأّول اإلى جريدة امل�سري مبنا�سبة زحف   
اجليو�س العربية على فل�سطني، وفيه تاأكيد اأنه دفاع �سريف عن ال�سرف واحلق.
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2-وثيقة رقم )358/202(
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3-وثيقة رقم )358/54(
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4-وثيقة رقم )358/58( )358/57(
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5-وثيقة رقم )358/180(
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6-وثيقة رقم )358/182( )358/183(
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7-وثيقة رقم )358/184(
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9-وثيقة رقم )358/141(
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11-وثيقة رقم )بال(
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12-وثيقة رقم )بال(
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13-وثيقة رقم )358/225(
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15-وثيقة رقم )358/234(
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90-وثيقة رقم )358/224(
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92-وثيقة رقم )358/220(
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الأحزاب ورجال الدين وعلماء الأزهر

الباب الثامن
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فل�سطني 1948م

94-وثيقة رقم )358/18(
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95-وثيقة رقم )358/29( )358/28(
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تاريخ 30 من حمرم احلرام �شنة 1368هـ  /   1948/12/1م

)عقد مبايعة اأهايل القد�س ال�شريف للملك عبداهلل بن احل�شني(

راجع �شورة الوثيقة يف جيب املجلد



اأوراق عمر زكي الأفيوين

املفو�ضيات الأردنية يف كل من

بريوت وباري�س وبغداد

)ن�ضخة م�ضورة عن الأ�ضل من
مركز الوثائق واملخطوطات - اجلامعة الأردنية(
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املجلد اخلام�س - الق�سم الثالث



193

فل�سطني 1948م



194
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ال�سفحةالإ�سم
) A (

Abdullah Iben Hussein:152
King Abdullah:149

) �أ (
80:اإبراهيم ا�سماعيل 

16، 63:اإبراهيم با�سا احلاكم الع�سكري العام 
168:اإبراهيم ح�سام جارام 
168:اإبراهيم دروي�ش البنان

6اإبراهيم عبدالقادر الد�سوقي
29، 156:اإبراهيم عبدالواحد

168:اإبراهيم عارف اخلطيب
168:اإبراهيم قندلفت

92، 20:اأحمد ال�سوا 
168:اأحمد امني اجلاعوين

23، 121:اأحمد حجازي
13، 34:اأحمد حلمي با�سا

168:اأحمد رجائي اخلطيب
168:اأحمد زهري حممد العفيفي

33،:اأحمد �سربي عثمان
168:اأحمد عمر طهبوب

78:اإدري�ش بك 
21:الأر�سمندريت م�سيل  ع�ساف

71:الأ�ستاذ اجلعربي 
168:ا�سحاق عبا�ش النمّري

168:ا�سحاق عمر طهبوب
105ا�سعد �سمعان

168:ا�سماعيل الن�سا�سيبي
18، 81:ا�سماعيل �سعيد البابا ال�سيداوي

26، 142:ا�سماعيل �سفوة با�سا
168:ا�سماعيل حممد جودت الن�ساري

77اآل الأمري عبد القادر 
19:اآل بركات

17، 70:الأمريالي �سبور بك
111:الأمري ح�سني نا�سر

20، 93:اأمني احل�سيني
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16، 18، 19، 64، 76، 84:اأمني بك عبد الهادي 
80:اأني�ش حممد ال�سيخ 

34:اأيوب زعرب
) ب (

6:با�سل غازي اجلغامني
168:برهان عبداهلل اخلطيب

17:البكبا�سي اركان حرب الورداين
168:بهاء الدين قطينه احلنبلي

16:بهاء الدين طوقان
24، 125:بهجت با�سا طبارة

28، 156:بول روجر
) ت (

148:تريجني
27، 28:تريجيفلي

132:تقي الدين ال�سلح
168:توفيق اخلالدي

168:توفيق وفاء الدجاين 
) ج (

100:اجلاعوين 
156:جاك دي رينيه

17:اجلغبري 
9، 10، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، :جاللة امللك عبد اهلل املعظم 
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166
26، 38، 39، 41، 140:جاللة امللك عبدالعزيز اآل �سعود

168:جمال الدين جار اهلل 
168:جمال ويل اخلطيب

168:جميل خوري
21، 102:جميلة ال�سقريي
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168:جواد اأديب جوده
105:جورج �سالح 

) ح (
26، 142، 143:احلاج اأمني احل�سيني
168:احلاج اأمني �سندوقه

94:احلاج فرحات الرتك 
168:احلاج حممد هنديه

168:ح�سن اديب جوده
168:ح�سن �سليمان ن�سيبه

25:ح�سن م�سعود ال�سكرية
168:ح�سني عزت الن�سا�سيبي

168:حمدي عبدالرزاق اأبو ال�سعود
25:حمدي عنبتاوي

20، 96:حنا البوري
105:حنا خلف 

168:حيدر كامل اخلالدي
) خ (

168:خ�سر ح�سن العلي
168:خ�سر كمال 

23، 122، 123:خلف التل
168:خليل ابراهيم الإمام

168:خليل القطب
21، 103:خليل راتب اجلاعوين

168:خليل عمر طهبوب
168:خمي�ش حمي الدين جنم

) د (
168:داود م�سطفى طهبوب

156:الدكتور ح�سيني
156:الدكتور لبرن

112:الدكتور يو�سف بك هيكل
) ر (

20، 97:راجي �سهيون
14، 15، 50، 51، 52:را�سي الهنداوي

87:ر�ستم بركات 
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25، 129، 156:الر�سول حممد �سلى اهلل عليه و�سلم
87:ر�ساد بركات 

168:ر�سيد عزت جاراهلل
19، 89:رفعت ابو ال�سعود

18، 78:رم�سان عبدالأمني
168:روحي حممد اخلطيب 

142:ريا�ش بك )ال�سلح(
14:الرئي�ش الهنداوي

) ز (
130:الزعيم العراقي ح�سني فوزي بك

168:زهدي حممد الن�سا�سيبي
6زكي ح�سن مقداد

) �س (
20، 96:�سابا �سماّع

168:�سامي قطينه احلنبلي
168:�سعد و�سعيد ح�سني خمتار حملة امل�ساررة

19، 89:�سعيد جودت الدجاين 
168:�سعيد عارف

168:�سعيد وفا الدجاين
14، 27، 43:ال�سفري الأردين يف لندن عبداملجيد حيدر  

168:�سليم حممد بكري
87:�سليمان بركات 

168:�سليمان دروي�ش اخلالدي
حملة  خمتار  الب�سطامي  مو�سى  �سليمان 

الواد بالقد�ش
:168

22، 107، 109:�سميحة ابو حمدة
131:ال�سيد ها�سم ال�سيد ديب العلوي

35:�سري اليك كركربايد
) �س (

66:ال�ساه بهلوى 
25، 133:�سريف دعبول

9، 18، 23، 41، 66، 94، 96، 109، 120ال�سريف احل�سني بن علي )املنقذ الأعظم(
26، 140:�سكري القوتلي

168:ال�سيخ اإبراهيم العوري
168:ال�سيخ اأحمد اخلطيب الكتاين

168:ال�سيخ اأحمد طهبوب اليوبي
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168:ال�سيخ اأحمد عرفه الدجاين
168:ال�سيخ حافظ �سندوقه

47:ال�سيخ ح�سن �سالمة
168:ال�سيخ ح�سني الن�ساري

168:ال�سيخ �سعيد المام احل�سيني
168:ال�سيخ عبدالرزاق ال�سهابي

168:ال�سيخ علي العلمي
168:ال�سيخ حممد حمد النجار

168:ال�سيخ حممود م�سطفى الن�ساري
168:ال�سيخ مو�سى عمران الدجاين

) �س (
167:�ساحب اجلاللة فاروق الأول

19، 88:�سالح عبده )عبدو(
77:�سالح حممود ابو جعادة 
168:�سالح الدين ال�سالحي

) ط (
168:طالب في�سي العلي

168:طاهر القطب
) ظ (

168:ظافر زهدي الن�سا�سيبي
) ع (

168:عادل عارف النمّري
168:عادل عبدالفتاح العفيفي

87:عبد الودود بركات 
168:عبدال�سالم الن�ساري

28، 156:عبدالقادر با�سا اجلندي
27، 124، 147:عبدالقادر بك التل
22، 168:عبدالكرمي العلمي
168:عبدالكرمي كمال 

156،عبداهلل بك )التل(
168:عبدالودود بركات

168:عدنان يون�ش احل�سيني
87:عزت بركات 

168:ع�سام علي اخلطيب اجلماعي
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168:عطا اهلل ب�سارة عطا اهلل
168:علي ا�سحاق الداودي

45:علي ا�سالم بك
168:عمر امني الن�ساري

) ف (
27، 154:فا�سل عمر املجددي

13، 34، 62، 142:فايز بك الدري�سي
168:فايز يون�ش احل�سيني

21،  104:فائق الرتزي
168:فخري الدين خليل الدجاين

168:فخري ال�سهابي
20:فرحات الرتك

20، 95:فريد عمورة
16:الفريق ابراهيم با�سا احلاكم الع�سكري

فريق الوثائق الها�سمية وجلنة تاريخ بالد 
ال�سام

:10

92:فليح املوقت 
20، 92:فهمي عابدين

168:فوؤاد ابو ال�سعود 
18، 79:فوؤاد احمد ال�سيخ يحي

18، 78:فوؤاد رم�سان
26:فوزي با�سا امللقي

19، 83، 135:فوزي بك القاوقجي 
168:فوزي وفاء الدجاين 

) ك (
168:كامل طهبوب

19، 89:كامل وفا الدجاين
65:كرمي بك ثابت 

25، 133:كمال عبا�ش
) م (

23:مازن حممد علي العجلوين
168:حما�سن علي اجلاعوين

89:حمد طاهر الداودي 
168:حممد الن�سا�سيبي 

168:حممد جمال الدين الدجاين
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168:حممد ح�سني كمال
168:حممد داود القيمري

168:حممد �سليم اهرام احل�سيني
18:حممد �سيعد اآل الأمري عبدالقادر

19:حممد طاهر الداودي
168:حممد عبا�ش اجلاعوين

79:حممد عبد احلوفى 
3:حممد عدنان البخيت

168:حممد عزت ن�سيبة
22، 21، 22، 98، 110، 113، 168:حممد علي اأفندي اجلعربي

66:حممد علي با�سا
23، 119:حممد علي العجلوين

134:حممد حممود ال�سواف
21،  104:حممد معتوق 

18:حممد ر�ساد اآل اخل�سراء اآل اإدري�ش
29، 165، 166:حممود ابو الفتوح
80:حممود اخل�سراء 

168:حممود الع�سلي 
78:حممود بك )؟(

100:املختار خليل راتب اجلاعوين 
168:مدحت زهدي الن�سا�سيبي

156:امل�سرت �سكوبومري
80:م�سطفى الأن�ساري 

132:م�سطفى اخلر�سا
17، 71:م�سطفى بك الرفاعي

168:مفيد اخلالدي
68:املالزم جالل �سعيد 

17، 26، 135:امللك فاروق ملك م�سر
66:امللك في�سل الأول : ملك العراق

20:مليح املوقت
168:مو�سى ال�سيفي

105:مو�سى خليل 
168:مو�سى نو�ش احل�سني 

34:ميخائيل الهل�سة
21،  104:ميالد مّتى 

) ن (
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67:نزار املالزم 
27:ن�سوح عبد
27، 154:نور امل�سايخ

) هـ (
25:ها�سم ال�سيد ديب العلوي

168:ها�سم عالء الدين ابو ال�سعود
4:هند غ�سان اأبو ال�سعر

) و (
168:وديع ا�سماعيل

68:الورداين 
168:وفيق طهبوب الأموي

) ي (
168:يا�سني ثريا اخلالدي
168:يعقوب عمر طهبوب
168:يو�سف جمعه النجار

168:يو�سف عمران
105:يو�سف قدورة 

22:يو�سف هيكل )دكتور(
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ال�سفحةالإ�سم
) A (

Amman Trans Jordan155
) B (

Kaboul:154
) E (
) �أ (
20، 23، 24، 95، 123، 124:اإربد

17، 21، 65، 80، 100، 143:الأردن
160:اريحا

27، 154:افغان�ستان
9، 41:الأق�سى

160:امريكا
66:ايران
) ب (

25:باب احلرم ال�سريف
48:باب الواد
66، 160:بريطانيا

23، 25، 131، 135:بغداد
66:بالد ال�سام

43:البالد املقد�سة
26:بالد النوبة

17، 67، 70، 148:بيت حلم
46:بيت يافا

21،  25، 80، 102، 129:بريوت
) ت (
66:تركيا 

39:تل نابليون

) ج (
131:جامع �سلطان علي
25:جبل عامل بلبنان

27:جزر الكناري
15، 28، 156:جنيف

50:جيفات �ساوؤول )م�ستعمرة �سهيونية(
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) ح (
108:احلرم القد�سي

18، 21،  78، 80، 81، 102:حيفا
) خ (

14، 17، 41، 68، 70:اخلليل
) د (

26:دارفور
23:داريا

20، 23، 121، 141، 161، 162:دم�سق
27، 46، 148، 160:دير يا�سني

) ر (
129:راأ�ش بعلبك

39، 41، 105:رام اهلل
49:رامات راحيل

25، 131:الر�سافة
13، 14، 46، 47، 48:الرملة

140:الريا�ش
) ز (

21،  104:الزرقاء
) �س (
20، 92:ال�سلط

18، 77، 142:�سمخ
26، 66:ال�سودان

27، 66، 80:�سوريا
20، 94:�سوق احلالل بعمان

17:�سيناء
) �س (

33:�سارع القد�ش
80:�سارع هرقل

76، 80، 143:ال�سام
23، 63، 66، 95، 117:�سرق الأردن

) �س (
47، 142:�سرفند )العمار(

81:�سيدا
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) ط (
46، 160:طربيا

80:طرابل�ش ال�سام
13، 35:طولكرم

) ع (
22، 109:عالية

66:العراق
65:العقبة

13، 39، 143:عكا
14، 17، 19، 28، 35، 46، 53، 58، 65، 67، 68، :عمان

 ،97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92 ،91 ،87 ،82 ،80 ،70
 ،134 ،125 ،122 ،118 ،117 ،111 ،103 ،100

164 ،156 ،142 ،141 ،135
109عينتاب

) غ (
13، 33، 70، 142، 159:غزة

) ف (
66:فرن�سا

9، 10، 13، 14، 16، 18، 19، 20، 21، 22، 23، :فل�سطني
 ،49 ،45 ،43 ،37 ،35 ،33 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25
 ،75 ،67 ،66 ،62 ،61 ،60 ،57 ،53 ،52 ،51 ،50
 ،95 ،94 ،93 ،91 ،90 ،89 ،87 ،83 ،82 ،80 ،77
 ،129 ،122 ،121 ،120 ،118 ،108 ،102 ،100
 ،161 ،160 ،159 ،156 ،148 ،142 ،141 ،140

162
) ق (

19، 29، 75، 163:القاهرة
9، 14، 18، 21، 22، 28، 41، 46، 48، 49، 99، :القد�ش

159 ،156 ،148 ،108 ،106 ،100
78:قرية الب�سطة

39:قرية ال�سمريية
18:قرية الطرية

48:الق�سطل
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) ك (
26:كردفان

102:الكرنتينا
) ل (

27:ل�ش باملا�ش
22، 25، 66، 80، 109، 129، 143:لبنان

14:اللد
14، 27، 43:لندن

92:لواء البلقاء
) م (
20:مادبا

25، 135:مرجعيون بلبنان
14:امل�ستعمرات ال�سهيونية

17، 27، 64، 65، 80، 154، 164:م�سر
18، 19، 84:م�سر اجلديدة

45:مطار اللد
45:مع�سكر بيت نبال

20، 94:مكة املكرمة
) ن (
19، 63، 85:نابل�ش

148:النا�سرة
25:النجف بالعراق

) و (
48:وادي ال�سّرار

) ي (
18، 33، 46، 79:يافا
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ك�شافات اجلماعات والطوائف
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ال�سفحةالإ�سم
) �أ (

17:الإدارة الإجنليزية
17، 70:اركان حرب القوة امل�سرية بفل�سطني

20، 90، 91، 111:الأمني العام جلامعة الدول العربية
27، 28، 148:الأمني العام ملنظمة الأمم املتحدة

36، 7، 60، 66:النتداب الربيطاين
66:النتداب الفرن�سي

66:الجنليز
) ب (

9:بطريركية الروم الكاثوليك القد�ش
:البكبا�سي اركان حرب

:بلدية الرملة
) ت (

66:الثورة العربية الكربى

) ج (
58:اجلامعة العربية

29:جبهة ال�سباب بغزة
19، 86:جريدة الهرام
83:جريدة احلياة

38جمعية الخوان امل�سلمني
جمعية الأمر باملعروف والنهي عن املنكر 

باخلليل
:14

81:جمعية الت�سليف و التوفري
49، 156:جمعية ال�سليب الأحمر الدويل

156:اجلمعية الطبية
81:جمعية املحامني العرب
81:جمعية الوفاء للخياطة

81:جمعية متوين العمال العرب
81:جمعية ذابحي الأغنام

81:جمعية عمال بلدية حيفا
81:جمعية متعهدي احلوايا

45:جي�ش النقاذ
142:اجلي�ش ال�سوري
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142:اجلي�ش العراقي
10، 13، 17، 18، 19، 20، 22، 23، 63، 67، 70، :اجلي�ش العربي الردين

142
142:اجلي�ش اللبناين
67، 70، 142:اجلي�ش امل�سري

77:اجلي�ش الها�سمي
10:اجليو�ش العربية

) ح (
17، 67، 68، 70:احلاكم الع�سكري العام بفل�سطني

17، 67، 71:احلاكم الع�سكري باخلليل
17، 68:حاكم غزة الع�سكري

24، 125:احلاكم الع�سكري للواء القد�ش
66:احلرب العظمى الولى 

160، 161، 162، :احلزب الوطني 
65:حكومة اململكة الأردنية الها�سمية 

) د (
دار الرقم، املركز العام ل�سباب �سيدنا 

حممد )�سلى اهلل عليه و�سلم( بالقاهرة
:29

66:الدولة امل�سرية
160:الدولة اليهودية

33:دولة بريطانيا العظمى
16، 62:الديوان امللكي الها�سمي

) ر (
91:روؤ�ساء الدول العربية 

15، 51، 52، 53،:رئي�ش اركان حرب اجلي�ش العربي الردين
156، :رئي�ش البعثة يف فل�سطني

162:رئي�ش احلزب الوطني 
14، 15، 19، 20، 22، 23، 29، 49، 51، 52، 53، :رئي�ش الديوان امللكي الها�سمي

 ،119 ،118 ،112 ،111 ،107 ،97  ،86 ،84 ،64
167 ،164

26:الرئي�ش ال�سوري
رئي�ش الهيئة العربية العليا لفل�سطني 

واملجل�ش ال�سالمي الأعلى
:113 ،93  ،20 ،18 ،5

26، 142:رئي�ش الوزراء اللبناين
17:رئي�ش الوزراء ووزير الدفاع بعمان
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23، 76، 122:رئي�ش بلدية اربد
17، 21، 22، 68، 71، 98، 110:رئي�ش بلدية اخلليل واللجنة القومية

14:رئي�ش بلدية الرملة
46، 48:رئي�ش بلدية اللد

22، 112:رئي�ش بلدية يافا 
عن  والنهي  باملعروف  الأمر  جمعية  رئي�ش 

املنكر
:41

15، 28، 53، 156:رئي�ش جلنة ال�سليب الأحمر الدولية
27:رئي�ش جمل�ش النواب الردين

19، 89:رئي�ش نقابة جتار العرب بالقد�ش
) �س (

14:�سفارة اململكة الردنية الها�سمية بلندن
18:�سكة احلديد

27، 148:�سكرتري منظمة الأمم املتحدة
) �س (

163:�سباب �سيدنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم
90، 101:�سباب فل�سطني 
23:�سركة البوتا�ش
16:�سعب فل�سطني

) �س (
33:ال�سهيونية

) ط (
37، 61:الطائفة اليهودية يف فل�سطني

) ع (
25:عميد جمعية القراآن الكرمي

) ف (
9:الفرقة الرابعة )اجلي�ش العربي الأردين(

9:الفرقة ال�ساد�سة )اجلي�ش العربي الأردين(
70:فل�سطني 

) ق (
13:قائد اللواء الرابع برام اهلل

18، 19، 89:قائم مقام حيفا
69:قائمقام اداري يف اخلليل 

42:القوات الردنية
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42:قوات الهاجانا
35:القيادة الربيطانية يف فل�سطني
13، 16:القيادة العامة للجيو�ش العربية

12، 39:قيادة اللواء الرابع -رام اهلل
39:قيادة �سوريا ولبنان

) ك (
23، 118:الكلية الع�سكرية العراقية

15:الكني�ش اليهودي
) ل (

24، 125:جلنة الدفاع عن فل�سطني يف اربد
95:اللجنة العليا 

49:جلنة القنا�سل
19، 85:اللجنة القومية العربية نابل�ش 

38:اللجنة القومية بالرملة
13، 39:اللجنة القومية بعكا

160، 161، 162:اللجنة املركزية
29:اللجنة املركزية للحزب الوطني بدم�سق

49:جلنة رجال الدين امل�سيحي
17، 68:اللواء الرابع

19:لواء اللّد
) م (

14، 27، 49:جمل�ش الأمن
48:املجل�ش البلدي )مدينة الرملة(

16، 57:املجل�ش ال�سرعي الإ�سالمي الأعلى
163:جمل�ش ال�سورى

45:حمطة اللد الكربى
25:حمكمة حيفا

13، 33:املدر�سة احلربية بالأ�ستانة
مركز الوثائق واملخطوطات ودرا�سات بالد 

ال�سام اجلامعة الردنية
:3

34:مطبعة احلكومة
22، 113:مفتي القد�ش

132:املفو�سية ال�سعودية
مفو�سية اململكة الأردنية الها�سمية 

)م�سر(
:64
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14:مكتب اركان احلركات احلربية بالقيادة
19، 22، 82، 111:مكتب فل�سطني بعمان

19، 21:اململكة الردنية الها�سمية
27، 147:املندوب ال�سيني يف الأمم املتحدة

147:منظمة الأمم املتحدة
18:املوؤ�س�سات التعاونية بحيفا

) ل (
نادي ال�سباب الريا�سي بجمعية الخوان 

امل�سلمني
:13

23، 117:نادي موؤاب بالكرك
21،  106:النائب البطريركي العام بالقد�ش

19، 89:نائب رئي�ش الغرفة التجارية بالقد�ش
21 :نائب رئي�ش بلدية رام اهلل

81:نقابة عمال اللحوم  
) هـ (

61:الهاجانا
160، 161:هيئة الأمم املتحدة

100، :الهيئة العربية العليا  ،91  ،89  ،87  ،57  ،26  ،21  ،20  19  ،16
142

) و (
27الوزير الأردين املفو�ش بكابول

13، 35:الوزير الربيطاين املفو�ش بعمان
26، 139:وزير اخلارجية الأردين

13، 35:وزير اخلارجية الربيطاين
الوزير املفو�ش يف مفو�سية اململكة الردنية 

الها�سمية مب�سر
:154 ،64 ،16

) ي (
19:يهود فل�سطني
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الـمـالحــــق
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روؤ�شاء �لديو�ن �مللكي �لها�شمي من 1925-1951م

اإلىمنال�سمالت�سل�سل

1927/10/9م1925/5/21م�سعادة ال�سيد حممد عبدالغني الأن�سي1.

1933/6/1م1927/10/9م�سعادة ال�سيد حامد الوادي2.

1933/7/16م1933/6/1م�سعادة ال�سيد فوؤاد اخلطيب )بالوكالة(3.

1933/7/161934/10/31م�سعادة ال�سيد حممد املحي�سن4.

1938/8/30م1934/11/1م�سمّو الأمري جميل بن نا�سر5.

1942/6/14م1938/9/1م�سعادة ال�سيد حممد عبدالغني الأن�سي6.

1944/10/14م1942/6/25م�سعادة ال�سيد ها�سم خري7.

1947/2/8م1944/10/15م�سعادة ال�سيد اأحمد علوي ال�سقاف8.

1947/12/1م1947/2/11م�سعادة ال�سيد حممد ال�سريقي9.

1950/10/15م1948/1/1م�سعادة ال�سيد عبدالرحمن خليفة10.

1951/3/1م1950/10/15م�سعادة ال�سيد ح�سني �سراج11.

1951/9/9م1951/3/3م�سعادة ال�سيد فرحان �سبيالت12.
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قائمة باأ�شماء  روؤ�شاء �لوز�ر�ت  �لأردنية

ما بني �شنتي 1921 و 1952 م

اإلىمنال�سمالت�سل�سل

1921/6/23م1921/4/11مجمل�ش امل�ساورين برئا�سة ر�سيد طليع1.

1921/8/5م1921/7/5 موزارة ر�سيد طليع الثانية2.

ت�سرين الثاين 1921م1921/8/15مجمل�ش امل�ساورين برئا�سة مظهر ر�سالن3.

1923/1/2م1922/7/10موزارة علي ر�سا بك الركابي4.

1923/9/5م1923/2/1موزارة مظهر ر�سالن الثانية5.

اأيار 1924م1923/9/5موزارة ح�سن خالد اأبو الهدى الأولى6.

1926/6/23م1924/5/3موزارة علي ر�سا الركابي الثانية7.

1928/1/8م1926/6/26موزارة ح�سن خالد اأبو الهدى الثانية8.

1931/2/21م17 /1929/10موزارة ح�سن خالد اأبو الهدى الثالثة9.

1933/10/18م1931/2/22موزارة ال�سيخ عبد اهلل �سراج10.

1938/9/27م1933/10/18موزارة اإبراهيم ها�سم الأولى11.

1939/8/6م1938/9/28موزارة توفيق اأبو الهدى الأولى12.

1940/9/24م1939/8/6وزارة توفيق اأبو الهدى الثانية13.

27 /1941/7م1940/9/25موزارة توفيق اأبو الهدى الثالثة14.

18 /1941/7/291943/5موزارة توفيق اأبو الهدى الرابعة15.
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1944/10/14ممن 1943/5/19موزارة توفيق اأبو الهدى اخلام�سة16.

1945/5/18م1944/10/15موزارة �سمري الرفاعي الأولى17.

1947/2/1م1945/5/19موزارة اإبراهيم ها�سم الثانية18.

1947/12/27م1947/2/4موزارة �سمري الرفاعي الثانية19.

1949/5/3م1947/12/28موزارة توفيق اأبو الهدى ال�ساد�سة20.

1950/4/12م1949/5/7موزارة توفيق اأبو الهدى ال�سابعة21.

1950/10/11م1950/4/12موزارة �سعيد املفتى الأولى22.

1950/12/4م1950/10/14موزارة �سعيد املفتي الثانية23.

1951/7/25م1950/12/4موزارة �سمري الرفاعي الثالثة*24.

1951/9/7م1951/7/25وزارة توفيق اأبو الهدى الثامنة*25.

*  يف عهد وزارة �سمري الرفاعي الثالثة ا�ست�سهد املغفور له جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني يف 20 
متوز 1951م.

*  يف عهد وزارة توفيق اأبو الهدى الثامنة اأق�سم امللك طالل اليمني الد�ستورية ملكًا على البالد يف 
6 اأيلول 1951م.
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�لوثائق �لها�شمية

» �أور�ق جاللة �ملغفور له �مللك عبد�هلل بن �حل�شني «

�شدر من �شل�شلة �لوثائق �لها�شمية حتى هذ� �ملجلد �خلام�س – �لق�شم �لثاين )1436هـ / 2015م( 
)فل�شطني 1948م(.

�ملجلد �لأول:
ال�ستقالل 1365هـ/1946م ، �سدر عام 1411هـ/1993م.

�ملجلد �لثاين:
�سندوق الأمة 1363 - 1365هـ / 1944- 1946م، �سدر عام 1415هـ/1994م.

�ملجلد �لثالث:
�سوريا الكربى والحتاد العربي، �سدر عام 1415هـ/1994م.

�ملجلد �لر�بع:
اجلامعة العربية ، �سدر عام 1415هـ/1994م.

�ملجلد �خلام�س/�لق�شم �لول:
فل�سطني 1368هـ/1948م ، �سدر عام 1416هـ/1995م.

�ملجلد �خلام�س/�لق�شم �لثاين:
فل�سطني 1368هـ/1948م ، �سدر عام 1436هـ/2015م.

�ملجلد �خلام�س/�لق�شم �لثالث:
فل�سطني 1368هـ/1948م ، �سدر عام 1436هـ/2015م.

�ملجلد �خلام�س/�لق�شم �لر�بع:
فل�سطني 1368هـ/1948م ، �سدر عام 1436هـ/2015م.

�ملجلد �ل�شاد�س:
الدارة الأردنية يف فل�سطني ، �سدر عام 1416هـ/1995م.
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�ملجلد �ل�شابع:
احل�سني بن علي والبيعة باخلالفة 1342هـ/1924م، �سدر عام 1416هـ/1996م.

�ملجلد �لثامن/�لق�شم �لول:
اخلط احلديدي احلجازي 1923-1982م، �سدر عام 1996م.

�ملجلد �لثامن/�لق�شم �لثاين:
اخلط احلديدي احلجازي، �سدر عام 1417هـ/1996م.

�ملجلد �لتا�شع:
العالقات الردنية-العراقية 1340-1370هـ/1921-1951م، �سدر عام 1417هـ/1997م.

�ملجلد �لعا�شر/�لق�شم �لول:
العالقات الردنية ال�سعودية 1344-1371هـ/1925-1951م، �سدر عام 1417هـ/1997م.

�ملجلد �لعا�شر/�لق�شم �لثاين:
العالقات الردنية ال�سعودية 1344-1371هـ/1925-1951م، �سدر عام 1418هـ/1997م.

�ملجلد �حلادي ع�شر:
وحدة ال�سفتني 1950م، �سدر عام 1419هـ/1998م.

�ملجلد �لثاين ع�شر:
العالقات الردنية-امل�سرية 1925-1950م، �سدر عام 1419هـ/1999م.

�ملجلد �لثالث ع�شر/�لق�شم �لول:
�سركة نفط العراق )I.P.C(/ خطط حيفاء- بغداد 1931-1950م، �سدر عام 1420هـ/1999م.

�ملجلد �لثالث ع�شر/�لق�شم �لثاين:
�سركة نفط العراق )I.P.C(/ خطط حيفاء- بغداد 1951-1958م، �سدر عام 1420هـ/1999م.

�ملجلد �لر�بع ع�شر/�لق�شم �لول:
خط انابيب البرتول عرب البالد العربية 1931-1950م، �سدر عام 1421هـ/2000م.

�ملجلد �لر�بع ع�شر/�لق�شم �لثاين:
خط انابيب البرتول عرب البالد العربية 1951-1959م، �سدر عام 1421هـ/2000م.
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�ملجلد �خلام�س ع�شر:
العالقات الأردنية ال�سورية 1921-1951م، �سدر عام 1422هـ/2001م.

�ملجلد �ل�شاد�س ع�شر/�لق�شم �لول:
عام  �سدر  1341-1371هـ/1921-1951م،  الق�سايا  وبع�ش  الت�سريعات  الردنية/  الع�سائر 

1422هـ/2001م.

�ملجلد �ل�شاد�س ع�شر/�لق�شم �لثاين:
عام  �سدر  1350-1369هـ/1931-1949م،  البدو   على  ال�سراف  جلنة  وجل�سات  حما�سر 

1423هـ/2002م.

�ملجلد �ل�شابع ع�شر:
ق�ساة الع�سائر يف الردن 1354-1369هـ/1936-1950م، �سدر عام 1435هـ/2014م.

�ملجلد �لثامن ع�شر:
القنا�سل يف امارة �سرقي الردن 1357-1370هـ/1939-1951م، �سدر عام 1435هـ/2014م.

للح�شول على ن�شخة من هذ� �ملجلد يرجى مر�جعة مركز �لوثائق و�ملخطوطات ودر��شات 
بالد �ل�شام/�جلامعة �لأردنية.

�أو �لت�شال على هاتف رقم  5355000 )6 00962 ( فرعي )21065(
            فاك�س  5336483 )6 00962(

hbc@ju.edu.jo أو مر��شلتنا عرب �لربيد �لإلكرتوين�

تخزينه  �أو  منه،  �أي جزء  �أو  �لكتاب،  هذ�  ن�شر  باإعادة  ي�شمح  ل  �حلقوق حمفوظة،  جميع 
يف نطاق ��شتعادة �ملعلومات �أو نقلها، �أو ��شتن�شاخها باأي �شكل من �لأ�شكال، دون �إذن خطي 

م�شبق من �لنا�شر - جلنة تاريخ بالد �ل�شام


