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ق�شاة الع�شائر يف الأردن

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

املقّدمـــــــــة 

عرف املجتمع الأردين عبــر عهود طويلة ممار�شة الق�شــاء مـــن خالل ق�شـــاة ترت�شيهم الع�شائـــر، 
وتن�شبهم للحكــــم يف الق�شـــايا التي تن�شاأ بيــن اأفــــراد املجتمع الع�شـــائري، وكان لأحكام الق�شــــاة 
دور الإلزام، ومتتع  الق�شاة مبوقع التقدير من ع�شائــرهـم ومن غريها اأي�شــا، بحيث ي�شتهر حكم 
بع�شهم، فتلجاأ اإليهم الع�شـــائر طلبا للتحكيم، واإجراء الأحكام الق�شـــائية التي ت�شتند اإلـى العرف 
الع�شائري، رغـــم وجود الدولة العثمانية مبحاكمها وت�شريعاتها،  وا�شتمر دور الق�شاء الع�شائري مع 
عهد اإمارة ال�شـــرق العربي، ومطلع عهد ال�شتقالل واإعــــالن اململكـــة الأردنيــــة الها�شميــــة، وهـو ما 

مه هذا املجلــد �شمــن �شل�شلة الوثائق الها�شمية. يقدرّ

تقـع مادة هــذا املجلد ما بيـن �شنوات 1354 هـ/1936 م  و حتى عام  1369 هـ/ 1950 م، وهذا 
يعني اأنه ي�شم فرتة النتقـــال من عهــد الإمارة اإلى عهد اململكة الأردنيةالها�شميــة.

 وميكن من خالل متابعة مادة الوثائق التي نن�شرها مالحظة ما ياأتي :

تبني الوثائق اآلية اختيار ق�شاة الع�شائر واأُ�شلوب التن�شيب الذي تقوم فيه اأكرث من جهة،  اأول : 
وكان قائد اجلي�ص واحلاكم الإداري ووزير الداخلية من اجلهات التي تن�شب بالرت�شيح.

اإلى اأق�شى  تبني القوائم التي توردها الوثائق باأ�شماء ق�شاة الع�شائر من اأق�شى ال�شمال  ثانيا : 
اجلنوب، توزيع الع�شائر، وت�شاعد القارئ على فهم الرتكيبة ال�شكانية للمرحلة.

ومتتعهم  اأ�شحابها،  واأهلية  الع�شائرية  القيادات  معرفة  الوثائــــق  هذه  خالل  من  ميكن  ثالثا : 
بامل�شداقية  �شاحبه  يتمتع  الذي  املوقع  هذا  يف  تن�شيبهم  ليتم  املطلوبة،  باملوا�شفـــات 

والتقدير.
ميكن من خالل الوثائق معرفة اأ�شلوب التخـــاطب الإداري ومتابعة لغـــة هــذا اخلطاب يف  رابعا : 

مطلع عهد الإمارة.
نظرا  الـــراأي  اإبداء  على  وحر�شـــه  عبداهلل  الأمري  �شمــو  متابعة  درجـــة  النتبـــاه  ويلفت  خام�شا : 
خلطـــورة هــــذا التعيني على جمريــــات احلياة الع�شائرية ، وقــد لحظنا اأن �شمــــوه كان 

يوقــــع على كل كتـــــاب يعر�ص عليه، ويبدي راأيه يف التن�شيب خطيا.
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تك�شف هذه الوثائق  اأن  الدولــــة الأردنيــــة احرتمت منذ بداياتها دور الق�شاء الع�شائــــري،  �شاد�شا : 
وقيرّمـــت الدور الكبري للعـــرف الع�شائري يف تنفيذ الأحكـــام من خالل الق�شـــاة الذين يتم 
تعيينهم باإرادة اأمريية، وفيما بعد باإرادة ملكية،  وهـذا يعني اعتماد الق�شاء  الع�شائري 
لخــــتيارهم  واأعطت  الع�شائــــر،  ق�شــــاة  الدولة   قدرت  فقد  املجتمع،  اأمـــور  ت�شيري  يف 
الدور  الأميــــر  �شمورّ  لـــــراأي   وكـــان  الوثائــــق،  هــذه  اأهمية خا�شـــة، ح�شبمـا لحظنا من 
املرجح بعــــد التن�شيب، وقــد تبني لنا اأن �شمــــوه يعرف الأ�شخــــا�ص وي�شدر اأحكــامه بناء 
على هــــذه املعرفة، نظرا خلطورة الــــــدور الذي تلعبه اأحكام ق�شــــاة الع�شائر يف املجتمع 

الأردين مبكوناته وتركيبته وموروثه.

م ب�شكر خــــا�ص  م هذا املجلد  �شمن �شل�شلة الوثــــائق الها�شميـــة، وي�شعدنا اأن نتقدرّ ي�شـــرنا اأن نقدرّ
جلاللة ملك البـــالد عبداهلل الثاين ابن احل�شني الذي وافق لنا على اعادة العمـــل بن�شر هذه ال�شل�شلة 
التي تفتح ملفات كثيـــرة ومتنوعة يف تــــاريخ وطننا العزيز، ونـــاأمل اأن نكون دائمــــا عند ثقة جاللتـــه 

وثقـة الوطن باأهمية م�شروعنا.

حفظ اهلل الردن واأدام علينا نعمة الأمن والأمان واهلل من وراء الق�شد

فــــريــــق العمــــل

الوثائق الها�سمية                                            

عّمان يف

19 ذو القعدة 1435هـ

14 ايـــــلـــــول 2014م
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ق�شاة الع�شائر يف الأردن

الباب الأول:

1- وثيقة رقم 160/101 و 160/102 بتاريخ 22 /1936/3 م.
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تعيني  ق�شاة ع�شائر البلقاء الذين مت التن�شيب بتعيينهم.
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24- وثيقة رقم 160/134 موؤرخة يف 1937/11/22 م.
كتاب من رئي�ص الديوان الأمريي ردًا على كتاب رئي�ص الوزراء يبلغه فيه ب�شدور الإرادة ال�شامية 

باملوافقة على اإدخال ا�شم ال�شيخ بركات املجايل اإلى جدول ق�شاة الع�شائر.

25- وثيقة رقم 160/135 موؤرخة يف 1938/4/23 م.
كتـــاب من رئي�ص الــــوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يبلغه فيـــــه بتن�شيب مت�شرف لواء عجلون 
فـي جدول  زنيمة  اأبو  يو�شــف  وال�شيخ  املفلح  با�شــــــا  ا�شم حممد  باإدخـــال  فيهـــا  املنطقة  وقــــائد 

ق�شـــاة ع�شائر لــــواء عجلون ، لعر�شه على اأنظار �شمورّ الأمري عبداهلل.

26- وثيقة رقم 160/136 موؤرخة يف 1938/4/27 م.
كتـــــاب من رئيـــــ�ص الديــــوان الأمريي اإلى رئي�ص الــوزراء  يت�شمن املوافقة على التن�شــــيب ال�شابـــق 

و�شدور الإرادة ال�شنية بذلك.

27- وثيقة رقم 160/137 موؤرخة يف 1938/8/16 م.

66

67

68

69

70

71

72



17

ق�شاة الع�شائر يف الأردن

البلــــقاء  لواء  مت�شرف  تن�شيب  فيه  ينقل  الأمريي  الديوان  رئي�ص  اإلى  الـــوزراء  رئي�ص  من  كتاب 
وقائد املنطقة باإدخال ا�شم منر با�شا احلمود وحممـــد با�شا احل�شني  يف جدول ق�شاة الع�شائر، 

ويطلب عر�ص التن�شيب على �شمورّ الأمري عبداهلل.

28- وثيقة رقم 160/138 موؤرخة يف 1938/8/30 م.
كتاب من رئي�ص الديــــوان الأمريي ردًا على كــــتاب رئي�ص الــــوزراء ينقـــل اإليه فيه �شدور الإرادة 

ال�شنيـــة باملوافقة على التن�شيب ال�شابق.

29- وثيقة رقم 160/139 موؤرخة يف 1938/10/15 م.
كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئيـ�ص الديوان الأمريي حول تن�شيب مت�شرف لــــواء البلقاء وقـــــائد 
املنطقة بتعيني �شيخ جندي قا�ص للع�شائر نظرًا ملرور ع�شائر جند للتجــــارة ووقـــوع عـــدة اختالفات 

ع�شائرية بني عربان جند وعربان الإمارة، ويطلب عر�ص التن�شيب على �شمورّ الأمري عبداهلل.

30- وثيقة رقم 160/140 موؤرخة يف 1938/10/15 م.
رد من رئي�ص الديوان الأمريي على كتاب رئي�ص الوزراء يبني فيه اأن �شمورّ الأمري عبداهلل يف�شل 

تعيني اأحد اأبناء الإمارة يف هذا املوقع.

31- وثيقة رقم 160/141 موؤرخة يف 1939/3/1 م.
كتاب من وكيل رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي ينقل فيه تن�شيب مت�شرف لواء عجلون 
وقائد املنطقة باإ�شافة ا�شم حممد با�شا الأمني من �شخرة وتركي الكايد من كفر�شوم اإلى جدول 

ق�شاة الع�شائر، ويطلب عر�شه على �شمورّ الأمري عبداهلل.

32- وثيقة رقم 160/142  موؤرخة يف 1939/3/1 م.
كتـــــاب من وكيل رئي�ص الوزراء اإلى رئيــ�ص الديــــوان الأميـــرى يت�شـــمن التن�شيب ال�شابــــق ويطلب 

عر�شه على �شمورّ الأمري عبداهلل.

33- وثيقة رقم 160/143 موؤرخة يف 4 /1939/3 م.
كتــــاب من رئي�ص الديوان اإلى رئيـــــ�ص الــــوزراء يت�شمن املـــــوافقة على التن�شـــــيب ال�شابق و�شـــدور 

الإرادة بذلك.

34- وثيقة رقم 160/144 موؤرخة يف  1939/3/8 م.
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كتاب من قائد اجلي�ص العربي اإلى رئيـ�ص الوزراء ين�شب فيه ب�شم اأ�شماء ثالثة �شيوخ من منطقــــة 
البادية لقائمة ق�شاة الع�شائر، ويطلب عر�شها على �شمورّ الأمري عبداهلل.

35- وثيقة رقم 160/145 موؤرخة يف 1939/3/9 م.
كتاب من وكيل رئي�ص الوزراء اإلى رئـــــي�ص الديوان الأمريي ينقل فيــــه التن�شيب ال�شـــابق لعر�شـــه 

على اأنظار �شمـــورّ الأمري عبداهلل.

36- وثيقة رقم 160/146 موؤرخة يف 9/ 1939/3 م.
كتاب من وكيل رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يعر�ص فيه تن�شيب قائد اجلي�ص  بتعيني 

ثالثة �شيوخ من البادية يف جدول  ق�شاة الع�شائر، ويطلب عر�شه على �شمـــورّ الأمري عبداهلل.

37- وثيقة رقم 160/147 موؤرخة يف 1939/3/15 م.
كتاب من رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء يبلغه ب�شدور الإرادة ال�شامية بتعيني ال�شيوخ 

الثالثة ق�شاة للع�شائر واإ�شافتهم اإلى جدول ق�شاة الع�شائر.

38- وثيقة رقم 160/149 موؤرخة يف 1939/3/22 م.
كتاب من وكيل رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يبلغه فيه بتن�شيب مت�شرف لواء عجلون 
وقائــــد املنطقة فيهـــا باإ�شافة ا�شـــم حمـــمد ال�شعد وفالح بك الفـــواز اإلى جـدول ق�شـــاة الع�شائر، 

ويطـــلب عر�شه على �شمورّ الأمري عبداهلل.

39- وثيقة رقم 160/150 موؤرخة يف 1939/3/25 م.
رد من رئي�ص الديوان الأمريي على رئي�ص الوزراء يبنيرّ فيه �شدور الإرادة ال�شنية باملوافقة على 

التن�شيب املذكور.

40- وثيقة رقم 160/151 موؤرخة يف 1939/4/19 م.
كتاب من وكيل رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يبلغه فيه بتن�شيب مت�شرف لواء البلقاء 
وقائد منطقتها باإ�شافة ا�شم  ال�شيخ ظاهر الذياب من �شيوخ بني �شخر اإلى جدول ق�شاة الع�شـــائر، 

لعر�شه على �شمورّ الأمري عبداهلل.

41- وثيقة رقم 160/152 موؤرخة يف 1939/4/19 م.
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نف�ص الكتاب ال�شابق ويحمل نف�ص التن�شيب ، وعلى الكـــتاب توقيع �شمورّ الأمــــري عبداهلل يف اإ�شــارة 
اإلى موافقته متهيدًا ل�شدور الإرادة باملوافقة على كتاب رئي�ص الديوان.

42- وثيقة رقم 160/153 موؤرخة قي 1939/4/19 م.
كتــــاب من رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الــــوزراء يبلغه فيه ب�شـــدور الإرادة باإ�شــــافة ال�شيخ 

ظــاهر الذياب اإلى جدول ق�شاة الع�شائر.

43- وثيقة رقم 160/154 موؤرخة يف 1939/5/22 م.
كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يبلغه فيه بتن�شيب قائد اجلي�ص العربي بتعيني  
جــــدول  بني �شخــر يف  )الهكي�ص( من  الهقيـــــ�ص  فرقة  زيــــدان من  بن  و�شبيح  نيف  بن  كا�شب 
ق�شــــاة العــــ�شائر، ويطلــب عر�شه على �شمورّ الأمري عبداهلل الذي و�شع توقيعه على الكتاب متهيدًا 

ل�شدور الإرادة.

44- وثيقة رقم 160/155 موؤرخة يف 5/22/ 1939 م.
اإلـــى رئي�ص الديــــوان الأمــريي يبني فيه تن�شيب قائـــــد اجلـي�ص العربي  كتاب من رئي�ص الوزراء 

بالكتاب ال�شابق ويطلب اطالع �شمورّ الأمري عليه.

45- وثيقة رقم  160/156 موؤرخة يف 1939/5/24 م.
كتــــاب رئي�ص الديــــوان الأمريي اإلى رئي�ص الــــوزراء يبلغه فيه ب�شــــدور الإرادة باملــــوافقة على 

التن�شيــب ال�شابق.

46- وثيقة 160/1 موؤرخة يف 1939/12/4 م.
كتـــــاب رئيـــ�ص الوزراء اإلــــى رئيـــــ�ص الديــــوان الأميـــري يت�شمـــن تن�شيب متـ�شرف لــــواء البلقاء 
لعر�شه على  الع�شائر  ق�شاة  ال�شــــلط يف جدول  العزب من  با�شـــا  بتعيني حممـــد  املنطقة  وقائد 

�شمـورّ الأمري عبداهلل.

47- وثيقة رقم 160/2 موؤرخة يف 1939/12/4 م.
نف�ص الكتاب ال�شابق ويحمل نف�ص التن�شيب وعلى الكتاب موافقة �شمورّ الأمري بخط اليد.

48- وثيقة رقم 160/3 موؤرخة يف 1939/12/9 م.
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كتاب مـــن رئـــي�ص الديوان اإلى رئي�ص الوزراء يت�شمن �شدور الإرادة  بو�شع ا�شــــم حممد با�شـــا 
العزب يف جدول ق�شاة الع�شائر.

49- وثيقة رقم 160/4 موؤرخة يف 12/15 /1939 م.
برقية من ع�شرية الن�شور بال�شلط اإلى �شمورّ  الأمري عبداهلل يعربون فيها عن �شكرهم لتعيني حممد 

با�شا العزب قا�ٍص للع�شائر بال�شلط.
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الــبــاب الثانـــــي:

50- وثيقة رقم 160/5 موؤرخة يف 1940/2/5 م.
كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي ينقل  فيه تن�شيب مت�شرف لواء معان وقائد 
�شمورّ  التن�شيب على  الع�شـائر وعر�ص  ق�شــاة  بجــــدول  امل�شاعلة  ال�شيخ عقلة  ا�شم  بو�شع  املنطقة 
ال�شخ�ص  يعرف  ل  الأمري  �شمورّ  اأن  فيه  يبني  الديوان  رئي�ص  بخط  تعليق  الكتاب  وعلى  الأمـــري، 

املذكور.

51- وثيقة رقم 160/6 موؤرخة يف 1940/2/7 م.
كتــــاب من رئي�ص الديوان اإلى رئي�ص الوزراء  يبني فيه راأي �شمورّ الأمري بانتخاب �شخـــــ�ص اآخـــر 

ه. يعرفـــه �شمورّ

52- وثيقة رقم 160/7 موؤرخة يف 1940/3/24 م.
حمكمة  رئي�ص  �شمورّ   تن�شيب  فيه  ينقل  الأمريي  الديوان  رئي�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  من  كتاب 
ال�شتئناف الع�شائرية ب�شطب ا�شم ال�شيخ )م. ك( من قائمة الق�شــاة الع�شائريني، ويطلب فيه 

عر�ص املو�شــوع على �شمورّ الأمري عبداهلل.

53- وثيقة رقم 160/8 موؤرخة يف 1940/3/30 م.
كتاب من رئي�ص الديوان الأمريي ردًا على كتاب رئي�ص الوزراء ب�شدور الإرادة ال�شنية باملوافقة 

على تن�شيب رئي�ص حمكمة ال�شتئناف الع�شائرية.

54- وثيقة رقم 160/9 موؤرخة يف 1940/11/25 م.
كتاب رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يت�شــــمن تن�شيب قائـــد اجلـي�ص العــربي ب�شفته 
من  العودات  املحمد  جدوع  ال�شيخ  ا�شم  باإ�شافة  البادية،  ملنطقة  وقائدًا  للبادية  مت�شرفـــــًا 

احلويطـات اإلى جــدول ق�شاة الع�شائر، ويطلب عر�شه على �شمورّ الأمري عبداهلل.

55- وثيقة رقم 160/10 موؤرخة يف 1940/11/28 م.
على  باملوافقة  الإرادة  ب�شدور  فيه  يعلمه  الوزراء  رئي�ص  اإلى  الأمريي  الديوان  رئي�ص  من  كتاب 
تن�شيب قائد اجلي�ص العربي باإ�شافة ال�شيخ جدوع املحمد العودات من النجادات اإلى جدول ق�شاة 

الع�شائر.
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56- وثيقة رقم160/11 موؤرخة يف 1940/11/30 م.
كتاب من رئيــــــ�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأميــــري بتن�شيب مت�شرف لــــــواء معان بـــــاإ�شافة 
ا�شـــــم ال�شيـــــخ اإ�شماعيل بن �شامل بن مريحيل من ال�شـــــوبك اإلى جدول ق�شـــــاة الع�شائر، ويطلـــب 

عـــــر�ص الكتاب على �شمورّ الأمري عبداهلل.

57- وثيقة رقم 160/12 موؤرخة يف 1940/12/7 م.
الإرادة  ب�شـــدور  فيه  يعلمه  الوزراء  رئي�ص  كتـــاب  ردًا على  الأميـــري  الديـــوان  رئيـــ�ص  كتاب من 

باملوافقة على اإ�شافة ا�شـــم ال�شيخ اإ�شماعيل بن �شامل اإلى جــــدول ق�شاة الع�شائر.

58- وثيقة رقم 160/17 و 160/16 و 160/15 و 160/14 و 160/13 موؤرخة يف 1941/3/27 م.
كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان لحقًا لكتابه املوؤرخ يف 1941/3/11 م ويت�شمن تقرير 
وزير الداخلية بعـد زيارته لل�شلط والتحقيق يف الأحكـام التي اأ�شدرها القا�شــي الع�شائري )....(  

بناء على اأوامر �شاحب ال�شمورّ الأمري عبداهلل.

59- وثيقة رقم 18/ 160 موؤرخة يف 1941/4/4 م.
كتاب من رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء ب�شاأن تقرير وزير الداخلية وينقل فيه راأي �شمورّ 

الأمري عبداهلل بانتخاب قا�ٍص ع�شائري اآخر.

60- وثيقة رقم 160/19 موؤرخة يف 1941/4/16 م.
كتاب من وكيل رئي�ص الوزراء  اإلى رئيــــ�ص الديــــوان الأمريي ينقل فيـــه تن�شيب مت�شــرف لـــــواء 
عجلون وقائــد املنطقة بت�شمية ال�شيخ حلمي الكايد من قرية �شوف قا�شيــًا ع�شائريًا خلفـــا للمرحوم 

احلاج كليب ال�شريـــدة  لعر�شه على �شمورّ الأمري عبداهلل.

61- وثيقة رقم 160/20 موؤرخة يف 1941/4/20 م.
ال�شيخ  بتعيني  الإرادة  ب�شدور  فيه  يبلــــغه  الوزراء  رئي�ص  اإلى  الأمــريي  الديوان  رئي�ص  من  كتاب 

حلمـــي الكايـــــد قا�شيًا ع�شائريًا خلفًا للمرحوم احلاج كليب ال�شريده.

62- وثيقة رقم 160/21 موؤرخة يف 20 /1941/4 م.
الأمري  امللكي  ال�شمورّ  �شاحب  اأن  فيه  يبلغه  الوزراء  رئي�ص  اإلى  الأمريي  الديوان  رئي�ص  من  كتاب 
عبداهلل يرى الكتفاء بتنبيه القا�شـــي الع�شائري )....( اإلى اخلطاأ يف حكمه يف الق�شية التي حقق 

فيهـــا وزير الداخلية وبقائه يف موقعه.
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63- وثيقة رقم 160/22 موؤرخة يف 1941/6/25 م.
كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديـــوان الأمريي ينقــــل فيه تن�شيب مت�شرف لـــــواء البلقاء 
وقائد املنطقة باإ�شافة عبداهلل با�شــــا املحمد مــن ال�شلط وال�شيخ خلف الــــهروط من بني حميــدة 

اإلى جدول ق�شاة الع�شائر، ويطلب عر�ص الأمر على �شمورّ الأمري عبداهلل.

64- وثيقة رقم 160/23 موؤرخة يف 1941/7/5 م.
كتاب من رئي�ص الديوان الأمريي ردًا على كتاب رئي�ص الوزراء ب�شدور الإرادة باملوافقة على تن�شيب 

مت�شرف لواء البلقاء وقائد املقاطعة.

65- وثيقة رقم 160/24 موؤرخة يف 1941/6/26 م.
وقائـــد  الكــرك  لــواء  مت�شرف  بتن�شيب  الأمريي  الديوان  رئي�ص  اإلى  الـــوزراء  رئي�ص  من  كتاب 
املنطقة باإ�شافــــة ال�شيخ جميل عطوي املجايل اإلى جــــدول ق�شــــاة الع�شائر خلفــا لـــوالده املتوفى 

ال�شيــخ عطوي املجايل، لعر�ص التن�شيب على �شمورّ الأمري عبداهلل.

66- وثيقة رقم 160/25 موؤرخة يف 1941/7/5 م.
كتاب من رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء ردًا على كتابه ال�شابق يبلغه فيه ب�شدور الإرادة 

باملوافقة على التن�شيب املذكور.

67- وثيقة رقم 160/26 موؤرخة قي 1941/10/12 م.
لــــواء الكرك وقائـــــد  بتن�شيب مت�شــــرف  الديوان الأمريي  اإلى رئيـــ�ص  الوزراء  كتاب من رئي�ص 
املنطقــــة بتعييـــن ال�شيخ ح�شن بن احلاج �شامل العطيوي من الطفيلة قا�شيــــًا ع�شائــــريًا، ويطلب 

عر�ص الأمر على �شمــــورّ الأمري عبداهلل.

68- وثيقة رقم 160/27 موؤرخة يف 1941/10/24 م.
فيه  يعلمــه  ال�شـــابق  كتــــــابه  على  ردًا  الــــوزراء  رئــي�ص  اإلى  الأمريي  الــــديوان  رئيـــ�ص  من  كتاب 

ب�شــــدور الإرادة باملوافقة على التن�شيب املذكور.

69- وثيقة رقم 160/28 موؤرخة يف 1942/4/12 م.
كتاب من وكيل رئي�ص الوزراء اإلى رئــــي�ص الديـــوان الأمريي يعر�ص فيه تن�شيب متـــ�شرف لــــواء 
ويطلب  الع�شائري  بالق�شاء  الكرك  من  ال�شرايحة  بك  اإبراهيم  بتعيني  املنطقة  وقائــــد  الكـــرك 

عر�ص الأمر على �شمورّ الأمــــري.
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70- وثيقة رقم 160/29 موؤرخة يف 1942/4/20 م.
اإلى رئي�ص الديــــوان الأمــريي  يعر�ص فيه تن�شـــيب وزير الداخلية  الـــــوزراء  كتاب من رئيــــــــ�ص 
الوفاة وهمـــــا قبـــالن احلمد مـــن الدعجة ومعزي  اأ�شمـــاء قا�شيني ع�شائريني ب�شبب  ب�شطـــــب 

الغيثان من ال�شاليطة ويطلب عر�ص الأمر على �شمورّ الأمري.

71- وثيقة رقم 160/30 موؤرخة يف 4/22/ 1942 م.
كتاب من رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئيــــ�ص الوزراء يبلغه ب�شــــدور الإرادة باملوافقـــة على �شطب 

ا�شمـــي القا�شيني  من جدول ق�شاة الع�شائر ب�شبب وفاتهما.

72- وثيقة رقم 160/31 موؤرخة يف 1942/5/11 م.
الكرك  لواء  مت�شرف  بتن�شيب  فيه  يبلغه  الأمريي  الديوان  رئي�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  من  كتاب 
بال�شرتاك مع قائد املنطقة بتعيني اأحمد بــن حطاب ال�شعـــوب قا�شيـــًا ع�شائريـًا، ويطلب عر�ص 

الأمـــر على �شمورّ الأمري عبداهلل.

73- وثيقة رقم160/32 موؤرخة يف 1942/5/17 م.
ب�شدور  فيــــه  يبلغه  الـــوزراء  رئي�ص  كــــتاب  على  ردًا  العــــايل  الأمريي  الديوان  رئي�ص  من  كتاب 

الإرادة باملوافقـــــة على تعيني اأحمد ال�شعوب.

74- وثيقة رقم 160/33 موؤرخة يف 1943/1/5 م.
اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يبلغه فيه باأن مت�شرف لواء عجلون وقائد  كتاب من  رئي�ص الوزراء 
ما تن�شيبـًاً ب�شبب وفـــــاة القا�شي الع�شائري من�شور القا�شي بتعيني �شليمـــــان با�شـــا  املنطقة قدرّ

ال�شودي، وعر�ص الأمر على �شمورّ الأمري عبداهلل.

75- وثيقة رقم160/34 موؤرخة يف 1943/1/19 م.
كتاب من رئي�ص الديوان الأمريي ردًا على كتاب رئي�ص الوزراء يبلغه ب�شدور الإرادة باملوافقة على 

تعييــــن �شليمان با�شا ال�شودي خلفًا لل�شيخ من�شور القا�شي.

76- وثيقة رقم 160/35 موؤرخة يف 1943/4/1 م.
كتاب من رئي�ص الوزراء اإلــــى رئي�ص الديــــوان الأمريي بتن�شيب مت�شـــرف لــواء البلقــــاء وقائـــد 
املنطقة بتعيني اأحمد با�شـــا احلديدي من ال�شلط قا�شيًا ع�شائريًا وطلب عـــر�ص الأمر على �شاحب 

ال�شمـورّ الأمري عبداهلل.
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77- وثيقة رقم 160/36 موؤرخة يف 1943/4/7 م.
رد من رئي�ص الديوان الأمريي على كتاب رئي�ص الوزراء يبلغه ب�شدور الإرادة باملوافقة على تعيني 

اأحمد با�شا احلديدي.

78- وثيقة رقم 160/37 موؤرخة يف 1943/6/27 م.
اإلى رئي�ص الديــــوان الأمريي  يت�شمــــن تن�شيب مت�شرف لــــواء عجلون  كتاب من رئي�ص الوزراء 
وقائــــد املنطقة لتعيني معالــــي عبداهلل با�شا الكليب وال�شيخ �شعـــــود القا�شي قا�شيني ع�شائرييــــن، 

ويطلب اطالع �شمورّ الأمري على هذا التن�شيب.

79- وثيقة رقم 160/38 موؤرخة يف 1943/6/30 م.
رد من رئي�ص الديوان الأمريي على كتــاب رئيــ�ص الوزراء املت�شمن تن�شيب مت�شرف لـــــواء عجلـون 
ه على تعيني معالـــي عبداهلل با�شا الكليب ب�شبب ا�شتقالته  وقائـد املقاطعـة، حـيث مل يــوافق �شمـورّ

من قبـل ب�شبب م�شاغله ال�شخ�شية، ومل يبد اأية ممانعة بخ�شو�ص تعيني ال�شيخ �شعود القا�شي.

80- وثيقة رقم 160/39 موؤرخة يف 1943/4/14 م.
كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يت�شمن تن�شيب مت�شرف لواء  البلقاء وقائد 

منطقتها لتعيني عليان با�شا ال�شامل من ال�شلط قا�شيًا ع�شائريًا ويطلب عر�شه على �شمورّ الأمري.

81- وثيقة رقم 40 /160 موؤرخة يف 1943/4/22 م.
ال�شامل  با�شا  علـــيان  تعيني  بخ�شو�ص  الوزراء  رئي�ص  كتاب  على  الأمريي  الديوان  رئي�ص  من  رد 

قا�شيًا ع�شائريـــًا يبلغه فيه �شدور الإرادة ال�شنية باملوافقة.

82- وثيقة رقم 160/41 موؤرخة يف 1943/5/12 م.
معـــــان  لــــواء  تن�شيب مت�شرف  يت�شـــمن  الأمريي  الديوان  رئيــــ�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  كتاب من 
وقائد املنطقة لتعيني يون�ص بــــن حممد اأبو هاللة قا�شيًا ع�شائريًا يف مـــعان، ويطلب عر�شه على 

�شـــمورّ الأمري عبداهلل.

83- وثيقة رقم  160/42 موؤرخة يف 1943/5/19 م.
رد من رئي�ص الديوان الأمريي على كتاب رئي�ص الوزراء ب�شدور الإرادة باملوافقة على تعيني يون�ص 

بن حممد اأبو هاللة بالق�شاء الع�شائري يف معان.
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84- وثيقة رقم 160/43 موؤرخة يف  1943/4/22 م.
كتاب من وكيل رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يت�شمن تن�شيب مت�شرف لواء البلقاء 
املــــرحوم  لوالــــده  خلفا  ع�شائريًا  قا�شيًا  ال�شلــــط  من  املحمد  بـــك  اأحمد  بتعيني  املنطقة  وقائد 

حممد با�شــــا احل�شني ويطلــــب عر�ص التن�شيب على اأنظار �شمورّ الأمري عبداهلل.

85- وثيقة رقم 160/44 موؤرخة يف 1943/4/27 م.
كتاب من رئي�ص الــديوان الأمريي ردًا على كتــــاب وكيــل رئي�ص الــــوزراء  بتعيني اأحمد بك املحمد 
من ال�شلــــط قا�شيًا ع�شائريًا خلفا لوالده حممد با�شا احل�شني، وابالغه ب�شدور الإرادة باملوافقة.

86- وثيقة رقم160/45 موؤرخة يف 1943/8/14 م.
يت�شمن  العــــايل  الأمــــريي  الديـــوان  رئي�ص  اإلى  الدفاع  ووزيــــر  الوزراء  رئي�ص  وكيــــل  من  كتاب 
قا�شيًا  �شخر  بنــي  مــــن  بخيت  بـــــن  ال�شراري  ال�شيـــخ  بتعيني  العربي  اجلــــي�ص  قائـــد  تن�شـيب 

ع�شائريًا، وطــلب من رئــــي�ص الديوان عر�ص الكتاب على �شمورّ الأمري عبداهلل.

87- وثيقة رقم 160/46 موؤرخة يف 1943/8/21 م.
رد من رئي�ص الديوان الأمريي على كتاب وكيل رئي�ص الــــوزراء ب�شدور الإرادة ال�شنية باملوافقة 
على تن�شيــــب قائد اجلي�ص العربي بتعيني ال�شيخ �شراري بن بخيت من بني �شخر قا�شيًا ع�شائريًا.

88- وثيقة رقم 160/47  )بال تاريخ(.
كتاب من وكيــــل رئي�ص الوزراء ووزيـــــر الدفاع يت�شمن تن�شيب قائــــد اجلي�ص العــربي بتعيني كل 
ع�شائريني،  قا�شيني  ال�شاليطة  من  رجيلة  اأبو  ومطلب  الغيثان  معزي  بن  جازي  ال�شيخيــــن  من 

وطلب عر�ص التن�شيب على �شمورّ الأمري عبداهلل.

89- وثيقة رقم 160/48 موؤرخة يف 8 ذي القعده 1362 للهجرة.
من  كل  بتعيني  الإرادة  ب�شدور  الوزراء  رئي�ص  وكيل  كتاب  على  الأمريي  الديوان  رئي�ص  من  رد 

ال�شيخني جازي بن معزي الغيثان ومطلب اأبو رجيلة من ال�شاليطة قا�شيني ع�شائريني.

90- وثيقة رقم 160/49 موؤرخة يف 1944/2/12 م.
كتاب من رئي�ص الوزراء اإلــى رئي�ص الديــــوان الأمـــيــري يت�شمــن تن�شيب قائد اجلـيــــ�ص العـــربي 
بتعيني ال�شيخ عارف بن رثعان الذيابات قا�شيًا ع�شائريًا، ويفـــيد كتــاب قائــد اجلي�ص على اإتفاقـــه 

مع قائد البادية على التن�شيب، ويطلب فيه عــر�ص الأمر على �شمورّ اأمري البـالد.
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91- وثيقة رقم 160/50 موؤرخة يف 1944/2/21 م.
رد من رئيــ�ص الديوان الأمريي على كتاب رئي�ص الوزراء ب�شدور الإرادة باملوافقة على تعيني ال�شيخ 

عــــارف بن رثعان الذيابات قا�شيًا ع�شائريًا.

92- وثيقة رقم 160/51 موؤرخة يف 1944/8/24م.
الكرك   لواء  مت�شرف  تن�شيب  يت�شمن  الأمريي  الديوان  رئي�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  من  كتاب 
للمرحوم  خلفًا  ع�شائريًا  قا�شيًا  املعايطة  يو�شف  بن  فار�ص  بتعيني  املنطقة  قائد  مع  بال�شرتاك 

�شالمة با�شا املعايطة، وطلب عر�ص الأمر على �شمورّ الأمري عبداهلل.

93- وثيقة  رقم 160/52 موؤرخة يف 1944/8/31م.
على  باملوافقة  الإرادة  �شدور  يت�شمن  الوزراء  رئي�ص  كتاب  على  الأمريي  الديوان  رئي�ص  من  رد 

التعيني.

94- وثيقة رقم 160/53 موؤرخة يف 4/19/ 1945 م
كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يت�شمن تن�شيب مت�شرف لواء الكرك بال�شرتاك 
مـع قائد املنطقة بتعيني دليـــوان با�شـا املجايل وعودة بن هداية )هدايا( قا�شيني ع�شائريني خـــلفا 
للمرحومني رفيفــــان با�شا املجايل وغيث بن هداية )هدايا( من احلجايا ، واأبــــدى رئي�ص الوزراء 

تاأييده لهذه التو�شـــية، وطلب مـــن رئي�ص الديوان عر�ص الأمر على �شمورّ الأمري عبداهلل.

95- وثيقة رقم 160/54 موؤرخة يف 1945/4/28 م.
رد من رئي�ص الديوان الأمريي على كتــــاب رئـــي�ص الوزراء ب�شدور الإرادة باملـــوافقة على تعيني 

دليوان با�شــــا املجايل وعودة بن غيث هداية )هدايا( قا�شيني ع�شائريني يف لواء الكرك.

96- وثيقة رقم 160/55 موؤرخة يف 1945/10/8 م.
اإلى رئي�ص الديوان الأمريي  يت�شمن تن�شيب مت�شرف لواء عجلون بعد  كتاب من رئي�ص الوزراء 
ا�شتطالع راأي قــــائد املنطـــقة بتعيني عبــداهلل با�شـــا الكــــليب قا�شـــيًا ع�شائـــريًا، واأبدى  رئي�ص 

الوزراء تاأييده لهذا التن�شيب وطلب من رئي�ص الديوان عر�شه على اأنظار �شمـــورّ الأمري عبداهلل.
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97- وثيقة رقم 160/56 موؤرخة يف 1945/10/10 م.
رد من رئي�ص الديوان الها�شمي على كتاب رئيـــ�ص الــوزراء ب�شــدور الإرادة باملوافقة على تعيني 

عبداهلل با�شــــا الكليب قا�شيًا ع�شائريًا.

98- وثيقة رقم 160/57 موؤرخة يف 1945/12/9 م.
كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص  الديوان الها�شمي العايل يت�شمن تن�شيب قائد اجلي�ص العربي 
ال�شقور  اأبـــو  اهلل  �شـــيف  بن  حممد  بتعيني  البادية  منطقة  قائد  راأي  ا�شتطالع  بعــــد  الأردين 
اجلازي مـــن احلويطات قا�شيًا ع�شائريًا، واأبدى رئي�ص الـوزراء تاأييده لهذا التن�شيب وطلب عر�شه 

على �شمـــورّ الأمري عبداهلل.

99- وثيقة رقم 160/58 موؤرخة يف 1945/12/18 م.
تعيني  باملوافقة على  الإرادة  الوزراء  ب�شــدور  رئي�ص  الها�شمي على كتاب  الديوان  رئي�ص  رد من 

ال�شيــخ حممد بن �شيف اهلل اأبو ال�شقور من احلويطات قا�شيًا ع�شائريًا.

100- وثيقة رقم 160/59 موؤرخة يف 1945/12/30 م.
كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الها�شمي العايل يت�شمن تن�شيب مت�شرف لـــواء الكرك 
وقائـــد املنطقة بتعيني ال�شيخ دميثان املجايل قا�شيًا ع�شائريًا، واأ�شار رئي�ص الوزراء يف كتابه اإلى 

تاأييد وزير الداخلية للتن�شيب وطلب عر�ص الأمر على �شمورّ الأمري عبداهلل.

101- وثيقة رقم160/60 موؤرخة يف 1946/1/7 م.
رد من رئي�ص الديوان الها�شمي على كتاب رئي�ص الوزراء ب�شدور الإرادة باملوافقة على تعيني ال�شيخ 

دميثان املجايل قا�شيًا ع�شائريًا يف لواء الكرك.

102- وثيقة رقم  160/61 موؤرخة يف 1946/2/5 م.
العا�شمــة  حمـــافظ  تن�شيب  يت�شمن  الها�شمي  الديـــوان  رئي�ص  اإلى  الــوزراء  رئــي�ص  مــن  كتاب 
بال�شرتاك مــع قــــائد املنطقة بتعيني اإبــــراهيم الرا�شد قا�شــــيًا ع�شائريـًا يف حمافظة العا�شمة، 
واأ�شـــار رئي�ص الوزراء يف كتابه  اإلى تاأييد وزير الداخلية للتن�شيب وطلب عر�شه على �شمورّ الأمري 

عبداهلل.
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103- وثيقة رقم160/62 موؤرخة يف 1946/2/13 م.
تعيني  على  باملوافقة  الإرادة  ب�شدور  الوزراء  رئي�ص  كتاب  على  الها�شمي  الديوان  رئي�ص  من  رد 

اإبراهيم الرا�شد من ع�شرية احلديد قا�شيًا ع�شائريًا يف حمافظة العا�شمة.

104- وثيقة رقم160/63 موؤرخة يف 1946/2/9 م.
كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الها�شمي يت�شمن تن�شــــيب قائد اجلي�ص العربي الأردين 
بتعيني كال من ال�شيخ حمود البنيان وال�شيخ جراد العقار مــــن ع�شيــرة املناعني قا�شيني ع�شائريني، 

وطلـب منــه و�شع الأمر بني يدي �شمورّ اأمري البالد.

105- وثيقة رقم160/64 موؤرخة يف 1946/2/13 م.
رد من رئي�ص الديوان الها�شمي على كتاب رئي�ص الوزراء ب�شدور الإرادة باملوافقة.

106- وثيقة رقم160/65 موؤرخة يف 1946/3/2 م.
ه اإلى رئيـــــ�ص الديوان الهــــا�شمي يت�شـــمن تن�شيب قائــد منطقة  كتاب من وكيل رئيــــ�ص الوزراء موجرّ
الباديــــة بتعيني رفيفان بن ذياب من احلويطات قا�شيًا ع�شائريًا، وطلب من رئيـ�ص الديوان عر�ص 

الأمر على �شمورّ الأمري عبداهلل.

107- وثيقة رقم 160/66 موؤرخة يف 1946/3/6 م.
رد من رئــــي�ص الديوان الها�شمي على كتــــاب رئي�ص الوزراء يبلغه فيـــه ب�شـــــدور الإرادة بالــــموافقة 

على تعييــــن رفيفان بن ذياب من احلويطات قا�ٍص ع�شائري.

108- وثيقة رقم 160/67 موؤرخة يف 1946/4/20 م.
اأبو  �شليمان  ال�شيخ  بتعيني  البـــــادية  منطقة  قائد  تن�شــــيب  يت�شمن  الـــــوزراء  رئي�ص  مـــــن  كتاب 
جفني قا�شيًا ع�شائريًا، وي�شــــري الكتاب اإلى تاأييد قائد اجلي�ص العـــربي الأردين  لذلك، ويطلب 

عـــر�ص التن�شيب على �شمورّ الأمري عبداهلل.

109- وثيقة رقم 160/68 موؤرخة يف 1946/4/27 م.
علـــى  باملوافقة  الإرادة  �شـــدور  فيه  لـــه  ينقل  الوزراء  رئي�ص  كتاب  على  الديـــوان  رئي�ص  من  رد 
اأبو  تن�شيب قـــائد منطقة البادية  وموافقة قائد اجليــــ�ص العربي الأردين بتعيني ال�شيخ �شليمان 

جفني قا�شيًا ع�شائريًا.
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110- وثيقة رقم 160/69 موؤرخة يف 1946/5/25 م.
منطقة  قائــد  بتن�شيب  فيه  يبلغه  العـــايل  الها�شمي  الديــــوان  رئي�ص  اإلى  الوزراء  رئيـــ�ص  من  كتاب 
الكـرك تعيــني ال�شيخ را�شد التويجر من بني عطية قا�شيًا ع�شائريًا يف لــواء الكـرك، وي�شري الكـتــاب 
الأمري  �شمـورّ  اأنظار  على  عر�شه  ويطلب  التن�شيب،  لهذا  الأردين  العربي  اجلــي�ص  قائد  تاأييد  اإلى 

عبداهلل.

111- وثيقة رقم 160/70 موؤرخة يف 1946/4/27 م.
رد من رئي�ص الديوان الها�شمي على كتاب رئي�ص الوزراء يعلمه فيه ب�شدور الإرادة باملوافقة على 

تعيني ال�شيـــخ را�شد التويجر قا�شيًا ع�شائريًا يف لواء الكرك.

112- وثيقة رقم 160/71 موؤرخة يف 1946/6/2 م.
البادية  قائد منطقة  تن�شيب  ب�شاأن  العايل  الها�شمي  الديوان  رئي�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  كتاب من 
العــــربي  اجليــــ�ص  قائــــــد  وتاأييد  ع�شائريًا،  قا�شيًا  احلجايا  من  ال�شوا  قريفان  ال�شيخ  بتعيني 
الأردين لــذلك، ويرجو عـــــر�ص الأمر على )�شاحب اجلـــاللة املــلك املعظــم ( ويالحظ هـــنا اأن 

هذا اأول تن�شيـــب ي�شل اإلى الديـــوان يف عهـــــــد اململكة الأردنيـــــة الها�شمية.
اأن   دون  الها�شمي(  )الديوان  ب  الديوان  ي�شـــمي  زال  ما  الـــــوزراء  رئيــــ�ص  اأن  لحظـــــنا  وقــــد 

ي�شيف عبارة امللكي.

113- وثيقة رقم 160/72 موؤرخة يف 1946/6/6 م.
باملوافقة  الإرادة  ب�شدور  يبلغه  وفيه  الوزراء  رئي�ص  كتاب  على  الها�شمي  الديوان  رئي�ص  من  رد 
على تعيني ال�شيخ قريفـــــان ال�شوا، وقـــــد لحظنا اأي�شـــا اأن رئيـــــ�ص الــــديوان ما زال ي�شتــــخدم 

عبـــــارة “الديوان الها�شمي” دون اأن ي�شيف عبارة امللكي.

114- وثيقة رقم 160/73 موؤرخة يف 10 حزيران 1946 م.
امللك  جــاللــة  اإرادة  ب�شــدور  فيــه  يبلغه  الوزراء  رئي�ص  اإلى  الها�شمي  الديوان  رئي�ص  من  كتاب 
عبداهلل الأول مبنا�شبة وفاة ال�شيخ ماجد با�شا العدوان باأن يحل حمله جنله الأكب حمود  �شيخًا 

على البلقاء.
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115- وثيقة رقم 160/74 موؤرخة يف 1946/8/8 م.
كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الها�شمي ينقل فيه تن�شيب مت�شرف لواء الكرك وقائد 
املنطقة فيها بتعيني �شاهـــر املحي�شن من الطفيلة قا�شيًا ع�شائريًا، وي�شري كتاب رئي�ص الـــوزراء 

اإلى تاأييد وزيـــر الداخلية للتن�شيب، ويطلب عر�شه على �شاحب اجلاللة امللك املعظم.

116- وثيقة رقم 160/75 موؤرخة يف 1946/8/11 م.
رد من رئي�ص الديوان الها�شمي على كتاب رئي�ص الوزراء يبلغه ب�شدور الإرادة باملوافقة على تعيني 

�شاهر املحي�شن من الطفيلة قا�شيًا ع�شائريًا.

117- وثيقة رقم160/76 موؤرخة يف 1947/11/4 م.
قــــائد  تن�شيب  فيــه  ينقل  الها�شمـــي،  امللكي  الديــــوان  رئيـــ�ص  اإلى  الــــوزراء  رئيـــ�ص  مـــن  كتاب 
من  الفقري  عواد  ال�شيخ  بتعيني  الأردين  العربي  اجلي�ص  حرب  اأركان  ورئي�ص  البــــادية   منطقــــة 
�شيوخ فرقة املزايدة من بني عطية قا�شيًا ع�شائريًا ويطلب فيه عر�ص الكتاب على جاللة امللك 

عبداهلل الأول.
يالحظ يف هذا الكتاب ا�شتخدام عبارة )الديوان امللكي الها�شمي( و )رئي�ص اأركان حرب اجلي�ص 

العربي الأردين(.

118- وثيقة رقم 160/77 موؤرخة يف 1947/11/6 م.
رد من رئي�ص الديوان امللكي الها�شمي على كتاب رئي�ص الوزراء يبلغه فيه ب�شدور الإرادة باملوافقة 

على تعيني ال�شيخ عواد الفقري قا�شيًا ع�شائريًا.

119- وثيقة رقم 160/78 موؤرخة يف 1948/1/25 م.
كتاب من وكيل رئي�ص الــوزراء اإلى رئي�ص الديوان امللكي الها�شمي ينقل فيــه تن�شيب مت�شرف لـــواء 
معـــان بال�شرتاك مع قائد املنطقة بتعيني ال�شيخ �شويلم بــن حممد دحيـــالن من ع�شرية التـــوايهة 

قا�شيًا ع�شائريًا، ويطلب فيه عر�ص الأمر على اأنظار �شاحب اجلاللة امللك عبداهلل الأول.

120- وثيقة رقم 160/79 موؤرخة يف 1948/2/1 م.
رد من رئي�ص الديوان امللكي الها�شمي على كتاب رئي�ص الوزراء يبلغه فيه  ب�شدور الإرادة ال�شنيـــة 

باملوافقة على تعيني ال�شيخ �شويلم بن حممد دحيالن من ع�شرية التوايهة قا�شيًا ع�شائريًا.
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121- وثيقة رقم 160/80 موؤرخة يف 1948/2/12 م.
)حمافظ  تن�شيب  فيه  ينقل  الها�شمي  امللكي  الديوان  رئي�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  وكيل  من  كتاب 
العا�شمة( بال�شرتاك مع قائد منطقة البلقاء بتعيني ال�شيـــخ نهار احلديد قا�شيًا ع�شائريًا وقــــد 

اأيرّد وزير الداخلية هــذا التن�شيب، ويطلب فيه عر�شه على جاللة امللك عبداهلل الأول.

122- وثيقة رقم 160/81 موؤرخة يف 17 �شباط 1948 م.
رد من رئي�ص الديــوان امللكي الها�شمي على كتاب وكيل رئي�ص الـــوزراء، يبلغه فيه �شدور الإرادة 

باملوافقـــة على تعيني ال�شيخ نهار احلديد قا�شيًا ع�شائريًا.

123- وثيقة رقم 160/84 موؤرخة يف 4/3 /1948 م.
كتاب مــن رئي�ص الــــوزراء اإلى رئي�ص الديـــــوان امللكي الهـــا�شمي يبلغه فيه بتن�شيب قائـــد منطقة 
ع�شائريًا،  قا�شيًا  احلويطات  من  الزوايدة  فـرقة  �شيـــخ  مطــلق  �شليمان  ال�شيــــخ  بتعيني  البادية 
ويــرجو  الأردنــي على ذلك،  العـــربي  اأركــــان حــرب اجلي�ص  رئي�ص  تاأييــــد  اإلى  الكتـــاب  وي�شـــري 

عــر�ص الأمـــر على جاللة امللك عبداهلل الأول.

124- وثيقة رقم160/82 موؤرخة يف 1948/4/4 م.
تن�شيب  فيــه  يعــر�ص  الها�شمــــي  امللكــــي  الديــــوان  رئيــــ�ص  اإلى  الـــــوزراء  رئـي�ص  مــن  كتــــاب 
بتعيني  املقاطعة(  )قـــائد  و   الطفيلة(  مقام  )قائــــم  مــع  بال�شرتاك  الكرك  لــــواء  مت�شـــــرف 
فيــــه عر�ص  التن�شيب، ويطلب  الداخلية هذا  اأيرّد وزيـر  وقــــد  �شالح املحي�شـــن قا�شيًا ع�شائريًا، 
مقام  قائم  ومنها  جديدة  اإدارية  م�شطلحات  ا�شتخدام  لحظنا  وقد  امللك،  جاللة  على  الأمر 

الطفيلة وقائد املقاطعة.

125- وثيقة رقم 160/83 موؤرخة يف 1948/4/8 م.
الإرادة  ب�شــدور  فيه  يعلمــه  الوزراء  رئيـــ�ص  كتاب  على  الها�شمي  امللكي  الديوان  رئي�ص  من  رد 

ال�شنيـــة باملوافقـــة على تعيني �شالح املحي�شن قا�شيًا ع�شائريًا.

126- وثيقة رقم 160/85 موؤرخة يف 1948/4/9 م.
اأ�شاًل يف  له  )لــــم جند  الــــوزراء  رئــــي�ص  كتـــاب  الها�شمــــي على  امللكي  الديوان  رئي�ص  مــــن  رد 
احلويطات  من  الزوايدة  فرقة  �شيخ  مطلق  �شليمان  ال�شيخ  بتعيني  الإرادة  ب�شدور  الأر�شيـــف( 

قا�شيًا ع�شائريًا.
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127- وثيقة رقم 160/86 موؤرخة يف 1948/9/19 م.
كتاب من وكيل رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان امللكي الها�شمي يعلمه فيه بتن�شيب مت�شرف لــــواء 
عجلــون بال�شرتاك مع قائم مقــام وقائــد درك جــر�ص بتعيني ال�شيــــخ نــوا�ص اأبو دلبوح من بنـــي 
ح�شن قا�شيًا ع�شائريًا بدًل من املرحوم عقله با�شا الن�شري، ويرجو عر�ص الأمر علــى جاللــة امللك 

عبداهلل الأول.

128- وثيقة رقم 160/87 موؤرخة يف 1948/9/23 م.
رد من رئي�ص الديوان امللكي الهـــا�شمي على كتاب وكيـل رئي�ص الوزراء ب�شدور الإرادة باملـــــوافقة 
با�شا  اأبو دلبوح من بني ح�شن  قا�شيًا ع�شائريًا بدًل من املرحوم عقلة  نوا�ص  ال�شيخ  على تعيني 

الن�شري.

129- وثيقة رقم 160/88 موؤرخة يف 1948/9/29 م.
املنطقـــة  قائــــد  مع  بال�شتــراك  عجلــــون  لـــــــواء  مت�شــــرف  بتن�شيب  الـــوزراء  رئي�ص  من  كتاب 
امللك  جاللة  على  الأمــر  عر�ص  ويرجـــــو  ع�شائريًا،  قا�شيًا  العزام  با�شا  ناجي  حممــد  بتعيني 

عبــداهلل الأول.

130- وثيقة رقم 160/89 موؤرخة يف 1948/10/2 م.
رد من رئي�ص الديوان امللكي الها�شمي على كتـــاب رئيــــ�ص الـــوزراء يبلغه فيـــــه ب�شـــدور الإرادة 

باملــــــوافقة على تعيني حممد ناجي با�شا العزام قا�شيًا ع�شائريًا.

131- وثيقة رقم 160/90 موؤرخة يف 1948/10/10 م.
كتــاب من رئي�ص الــــوزراء اإلى رئي�ص الديــــوان امللكي الها�شمـــــي يبلغه فيه بتن�شيب مت�شرف لواء 
عجلون بال�شرتاك مــــع قائد املنطقة بتعيني حممــــد ال�شمرين خريــــ�ص ع�شو املجل�ص البلدي يف 

اإربد قا�شيًا ع�شائريًا، ويرجو عر�ص الأمر على جاللة امللك عبداهلل الأول.

132- وثيقة رقم 160/91 موؤرخة يف 1948/10/26 م.
الــــوزراء يعلمه فيه ب�شدور الإرادة  رد من رئـــــي�ص الديــــوان امللكي الها�شمي على كتــاب رئي�ص 

باملوافقــــة على تعيني حممد ال�شمرين خري�ص قا�شيًا ع�شائريًا.
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133- وثيقة رقم 92/ 160 موؤرخة يف 1949/1/10 م.
بتن�شيب مت�شـــــرف  فيه  يبلغه  الها�شمـــي  امللكي  الديــوان  رئي�ص  اإلى  الــــوزراء  رئيــــ�ص  كتاب من 
ع�شائريًا  قا�شيًا  الـــرمثا  من  الطــــالق  نا�شر  بتعيني  املنطقة  قائد  مع  بال�شرتاك  لــــواء عجلون 

ويرجو عر�ص الكتاب على جاللة امللك عبداهلل الأول.

134- وثيقة رقم 160/93 موؤرخة يف 1949/2/14 م.
رد من رئي�ص الديوان على كتاب رئي�ص الوزراء ب�شدور الإرادة ال�شنية باملوافقة على تعيني نا�شر 

الطالق من الرمثا قا�شيًا ع�شائريًا.

135- وثيقة رقم 160/94 موؤرخة يف 1949/6/11 م.
كتــاب من رئي�ص الــــوزراء ينقل فيه تن�شيب رئـــي�ص اأركــان حرب اجليـــ�ص العربــي الأردين وبتاأييد 
ويــــرجو  ع�شائريًا  قا�شيًا  احلويطات  مــن  هديبان  بن  عبد  ال�شيــــخ  تعيني  الدفاع  وزير  معايل 

عـــــر�ص الأمر على جاللة امللك عبداهلل الأول.

136- وثيقة رقم 160/95 موؤرخة يف 1949/6/14 م.
رد من رئــــي�ص الديـــوان امللكي الها�شمـــي على كتــاب رئي�ص الــوزراء يعلمه فـــيه ب�شدور الإرادة 

ال�شنيــــة بتعييـن ال�شيخ عبد بن هديبان �شيخ ع�شرية الهدبان من احلويطات قا�شيًا ع�شائريًا.

137- وثيقة رقم 160/96 موؤرخة يف 1949/7/31 م.
كتاب من وكيل رئي�ص الوزراء اإلى رئيـ�ص الديوان امللكي الها�شمي يعلمه فيه باإتفاق زعماء و�شيوخ 
الكــــرك على انتخاب جمــــال بن عطوي با�شــــا املجايل �شيخـــًا للم�شايخ يف منطقة الكــرك بدًل 

من املـــرحوم جميل املجايل ويرجو عر�ص الأمر على جاللة امللك عبداهلل الأول.

138- وثيقة رقم 160/97 موؤرخة يف 1949/8/3 م.
رد من رئـــــي�ص الديــــوان على كتاب رئا�شــــة الوزراء بتعيني جمـــــال بــــن عطوي املجــــايل �شيخًا 

مل�شايخ الكـــرك و�شدور الإرادة باملوافقة على ذلك.

139- وثيقة رقم 160/98 موؤرخة يف 11/24 /1949 م.
قائـد منطقة  بتن�شيب  فيه  يبلغه  الها�شمي  امللـكي  الديــــوان  رئي�ص  اإلى  الــــوزراء  رئي�ص  كتاب من 
البادية بال�شــرتاك مع رئي�ص اأركان حرب اجلي�ص العربي الأردين بتعيني ال�شيخ علي اخلتـان مـن 

ع�شرية الكعابنة قا�شيًا ع�شائريًا، ويرجو عر�ص الأمر على جاللة امللك عبداهلل الأول.
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140- وثيقة رقم 160/99 موؤرخة يف 1949/11/26 م.
الإرادة  ب�شدور  فيهــــا  يبلغه  الوزراء  رئا�شة  كتاب  على  الها�شمي  امللكي  الديــوان  رئي�ص  من  رد 

ال�شنيــــة باملوافقـــة على تعيني ال�شيخ علي اخلتان من ع�شرية الكعابنة قا�شيًا ع�شائريًا.

141- وثيقة رقم160/100 موؤرخة يف 1950/1/29 م.
كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان امللكي الها�شمي يبلغه فيه بتن�شيب مت�شرف لواء معان 
بال�شرتاك مع قائد املنطقة بتعيني فايز حامد ال�شراري قا�شيًا ع�شائريًا يف لواء معان بدًل مــن 

والده املرحوم حامد با�شا ال�شراري، ويرجو عر�ص التن�شيب على جاللة امللك عبداهلل الأول.

142- وثيقة رقم160/101 موؤرخة يف 1950/2/8 م.
رد من رئي�ص الديوان امللكي الها�شمي على كتــاب رئي�ص الوزراء ب�شدور الإرادة ال�شنيــــة باملوافقة 

على تعيني فايز حامد ال�شراري قا�شيًا ع�شائريًا بدًل من والده املرحوم حامد با�شا ال�شراري.
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1.  وثيقة رقم )160/101( و )160/102(

�سمو رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم

    رو_29/20_                                        

املو�سوع - حماكم الع�سائر

م ل�شمورّكم يف طيـــه جـــــدول باأ�شمـــاء ق�شـــــاة الع�شائـــر يف لـــــــــــواء الكــــرك املنتخبني مبقت�شى  اقدرّ
املاده الثالثة من قانون حماكم الع�شائر ل�شنة 1936)م( من قبل مت�شرف اللـــواء وقائــد املنطقة 
وابالغي  املعظم  البالد  اأمري  ال�شمورّ  �شيــــــدي ومولي �شاحب  اأنظــــار  بعر�شه على  التف�شل  رجــاء 

منطوق اإرادته ال�شنية.

وتف�شلوا بقبول فائق احرتامي،  

رئي�س الوزراء                    
يف 29 ذي احلجة 1354)هـ( املوافق 1936/3/22)م(
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- اأ�شماء ق�شاة الع�شائر ملنطقة الكرك مبوجب قانون- حماكم الع�شائر ل�شنة 1936)م(

مفرح بن حمد العليان رفيفان با�شا املجايل  
عوده بن حامي الأ�شفر عطوي با�شا املجايل  
نوري بن جنم اخلر�شة ح�شني با�شا الطروانة  

احلاج اإبراهيم ال�شمايلة �شالمه با�شا املعايطة  
ذياب بن �شليمان البطو�ص حممد بك احلبا�شنة  

عطااهلل بن م�شلم املواجدة نايف با�شا املجايل   
مو�شى بن �شاهر املعايطة �شليمان بن طريف   

�شمري العجالني-�شيخ غور املزرعة علي بن يحيى ال�شرايره  
كايد ال�شليمان – �شيخ غور ال�شايف يا�شني بن ح�شني الطراونة  

ال�شيخ عجرم املراعية �شليم بك العمارين   
�شالح با�شا العوران عبداهلل بك العك�شه   

اإبراهيم بن حممود املرايف عبدالعزيز بن خليل ال�شمور 
عبداملطلب الع�شايلة عطااهلل بك ال�شحيمات  

مقبل بن مطلق حامد الكفاوين   
اخ�شيب بن ح�شن عطوه بك اجلعافرة   

ال�شيخ غيث بن هداية
عي�شى املدانات

مرتي با�شا الزريقات
باأُ�شول  املــــام  لهــــم  الذيـــن  مـــن  اعـــاله  املذكــــورين  الأ�شخــــا�ص  انتخبـــنا  قــد  املذاكرة  لـــــدى   

الع�شائر يف اللواء ليكونوا ق�شاة للع�شائر وفقًا لقانون حماكم الع�شائر ل�شنة 1936)م(.
حرر يف الكرك بتاريخ/24ذي احلجة �شنة 1354)هـ(

املوافق لتاريخ/18 اآذار 1936)م(
و/قائد منطقة الكرك      مت�سرف لواء الكرك       
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2. وثيقة رقم )160/104(

�سمّو رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم 

    رو-2432-29/20                                 
املو�سوع - حماكم الع�سائر  

م ل�شمورّكم يف طيه جدوًل باأ�شماء ق�شاة الع�شائر يف لواء الكرك املنتخبني مبقت�شى املادة الثالثة  اقدرّ
اللواء وقائد املنطقة رجاء التف�شل  من قانون حماكم الع�شائر ل�شنة 1936)م( من قبل مت�شرف 
بعر�شه على اأنظار �شيرّدي ومولي �شاحب ال�شمورّ اأمري البالد املعظم وابالغي منطوق اإرادته ال�شنية.  

وتف�شلوا بقبول فائق احرتامي،

رئي�س الوزراء

يف 29 ذي احلجة 1354)هـ( املوافقه 1936/3/22)م(

)بخط اليد(
    936/3/23

80

96/18/7
936/3/23
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3. وثيقة رقم )160/105(

�ص/18/7/
96

فخامة رئي�س الوزراء الفخم  

املو�سوع -حماكم الع�سائر

بال�شاره الى كتابكم املوؤرخ يف 1936/3/22)م( ورقم 2432- 
الكرك  لواء-  يف  الع�شائر  ق�شاة  باأ�شماء  املخت�ص  اجلدول  على  باملوافقة  ال�شنية  الإراده  �شدرت 
املنتخبني مبقت�شى املاده الثالثة من قانون حماكم الع�شائر ل�شنة 1936)م( من قبل مت�شرف اللواء 

وقائد املنطقة.

فتف�شلوا باجراء ما يقت�شي مع قبول فائق التحية والحرتام،

رئي�س الديوان الأمريي العايل

الأمري 

ان يف 1936/3/23)م( عمرّ
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4. وثيقة رقم )160/107( و )160/106(

�سمّو رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم

رو-2501-29/20
املو�سوع -حماكم الع�سائر

         

املنتخبني مبقت�شى  البلقـــــاء  لواء  الع�شـــــائر يف  باأ�شماء ق�شــــاة  جـــــدوًل  موكم يف طيــــه  ل�شرّ اأقــدم 
اللــــواء وقائد املنطقة  املادة الثالثة من قانون حماكم الع�شائر ل�شنة 1936)م( من قبل مت�شرف 
وابالغي  املعظم  البالد  اأمري  ال�شمورّ  �شاحب  ومولي  �شيــدي  اأنظـار  على  بعر�شــه  التف�شل  رجـاء 

منطوق اإرادته ال�شنية.

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام،

رئي�س الوزراء

يف 30 ذي احلجة 1354)هـ( و 1936/3/23)م(
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قائمة باأ�سماء امل�سايخ املر�سحني ليكونوا ق�ساة ع�سائر يف حمكمة لواء البلقاء الع�سائرية

1-مثقال با�شا الفائز
2-ال�شيخ قفطان ال�شحن

3-== ع�شوب الزبن
4-== حديثه اخلري�شة
5-== حممد بن زهري

6-== �شهو بن رجب
7-== غالب بن خزاعي احلامد

8-== معزي الغيثان                                 ال�شاليطة
9-== �شاهر بن حديد

10-== مطلق ابو الغنم
11-== ف�شيل ال�شهوان                                   

12-== قبالن احلمد
13-== �شهوان اأبو بريز                            بني حميدة

14-== كرمي النهار
15-== �شبيب الفالح
16-== طلب ال�شالح

17-==حممد ابو البقر 
18-== مو�شى اليعقوب
19-== فالح اخلتالني

1936/3/18)م(
مت�شرف لواء البلقاء قائد منطقة البلقاء 

{
{
{

بني �شخر

البلقاء

عباد
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5. وثيقة رقم )160/108(

�سمّو رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم

   رو-2501-29/20     
املو�سوع -حماكم الع�سائر  

املادة  مبقت�شى  املنتخبني  البلقــاء  لــواء  يف  الع�شائر  ق�شاة  باأ�شماء  جــدوًل  طيه  يف  ل�شمورّكم  م  اقدرّ
املنطقة رجاء  وقائد  اللواء  قبل مت�شرف  ل�شنة 1936)م( من   الع�شائر  قانون حماكم  الثالثة من 
التف�شل بعر�شه على اأنظار �شيرّدي  ومولي �شاحب ال�شمورّ اأمري البالد املعظم وابالغي منطوق اإرادته 

ال�شنية.

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام،
        

رئي�س الوزراء    

يف 30 ذي احلجة 1354)هـ( و 1936/3/23)م(

)بخط اليد(
     18/7/82

    936/3/26

15/7/97
936/3/26
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6. وثيقة رقم )160/109(

�ص/18/7/
         97

فخامة رئي�س الوزراء الأفخم

 
املو�سوع -ق�ساة املحاكم الع�سائرية

اأُ�شري الــى كتابكــم املـــوؤرخ يف 1936/3/23)م( ورقم 2501-
املنتخبني  البلقــاء  لـــواء  يف  الع�شائر  ق�شاة  اأ�شماء  جدول  على  باملـــوافقة  ال�شنيــة  الإرادة  �شدرت 
اللواء  مت�شرف  قبل  مــــــن  ل�شنـــة 1936)م(  الع�شائر  قانون حمـــاكم  مـــن  الثالثة  املادة  مبقت�شى 
وقائد املنطقة واين احيطكم علمًا بذلك لإجراء ما يجب مع التف�شل بقبول فائق التحية والحرتام.

رئي�س الديوان الأمريي العايل
الأمري 

ان يف 1936/3/26)م( عمرّ
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7. وثيقة رقم )160/111( و )160/110(

  

�سمّو رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم

   رو-2524-29/20                                         
املو�سوع - حماكم الع�سائر

لــواء عجلون املنتخبني مبقت�شى املادة  الع�شـــائر يف  باأ�شـــماء ق�شاة  وكم يف طيه جدوًل  ل�شــمرّ م  اأقدرّ
الثالثــــة من قانون حماكم الع�شــائر ل�شنــة 1936)م( من قبل مت�شرف اللواء وقائد املنطقة رجاء 
وابالغي  اهلل  ايده  املعظم  البالد  اأمري  ال�شمورّ  �شاحب  ومولي  �شيرّدي  اأنظار  على  بعر�شه  التف�شل 

منطوق اإرادته ال�شنية.  

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام،
                                                         
رئي�س الوزراء

يف 3 حمرم 1355)هـ( املوافق 1936/3/25)م( 
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1- من�شور القا�شي
2- جملي الكليب

3- احلاج كليب ال�شريدة
4- �شامل با�شا ال�شعد
5- عقله با�شا املحمد
6- حممد احلرح�شي

7- مرزوق القالرّب
8- �شهوان الدغمي
9- حممد ال�شالح

وفقًا للفقرة الثانية من املادة الثالثة من قانون حماكم الع�شائر �شار انتخاب الت�شعة اأ�شخا�ص املدرجة 
اأ�شماوؤهم بهذا اجلدول ليكونوا ق�شاة مبحكمة ع�شائر اللواء.

    
يف 1936/3/21)م(

   
قائد املنطقة                                  مت�سرف لواء عجلون                             
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8. وثيقة رقم )160/112( 

�سمّو رئي�س الديوان الأمريي الأفخم

   رو-2524-29/20
  

املو�سوع - حماكم الع�سائر

املــاده  مبقت�شى  املنتخبيــن  عجلون  لواء  يف  الع�شائر  ق�شاة  باأ�شماء  جدوًل  طيه  يف  ل�شمورّكم  م  اأقدرّ
الثالثــة من قانون حماكــم الع�شائر ل�شنــة 1936)م( من قبل مت�شرف اللــواء وقــائد املنطقة رجاء 
وابالغي  اهلل  اأيرّده  املعظم  البالد  اأمري  ال�شمورّ  �شاحب  ومولي  �شيرّدي  اأنظار  على  بعر�شه  التف�شل 

منطوق اإرادته ال�شنية.

وتف�شلو بقبول فائق الحرتام،

رئي�س الوزراء   

  
يف 2 حمرم )هـ(1355 املوافق 1936/3/25)م(

)بخط اليد(   
16/7/24

936/3/28

�ص/18/7
   100                                 املو�شوع ق�شاة الع�شائر )بخط اليد( 
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9. وثيقة رقم )160/113(

�ص/18/7/
100

فخامة رئي�س الوزراء الفخم

املو�سوع - حماكم الع�سائر

 

بال�شــارة الى كتابكم املــوؤرخ يف 1936/3/25)م( ورقم 2524-
�شدرت الإرادة ال�شنية باملوافقة على جدول اأ�شماء ق�شاة حماكم الع�شائر يف لواء عجلون املنتخبني 
مبقت�شى املادة الثالثة من قانون حماكم الع�شائر ل�شنة 1936)م( من قبل مت�شرف اللــواء وقائد 

املنطقة واين احيطكم علمــًا بذلك رجــاء التف�شل بقبول فائق التحية والحرتام.

رئي�س الديوان الأمريي العايل 

الأمري  

ان يف 1936/3/30)م( عمرّ
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10. وثيقة رقم )160/116( و )160/115( و )160/114(

�سمّو رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم 

   رو-3053/29/20

املو�سوع - حماكم الع�سائر     

  
م ل�شمورّكم يف طيرّه جدوًل باأ�شماء ق�شاة الع�شائر يف لواء معان املنتخبني مبقت�شى املادة الثالثة  اأقدرّ
اللواء وقائد املنطقة رجاء التف�شل  من قانون حماكم الع�شائر ل�شنة 1936)م( من قبل مت�شرف 
بعر�شه على اأنظار �شيرّدي ومولي �شاحب ال�شمورّ اأمري البالد املعظم اأيرّده اهلل وابالغي منطوق اإرادته 

ال�شنية.

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام،

رئي�س الوزراء

يف 23 حمرم 1355)هـ( املوافق 1936/4/14)م(
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اإمارة �سرق الردن

 مت�سرفية لواء معان

معان
جدول باأ�شماء ق�شاة الع�شائر يف لواء معان

املو�شوع _______ الرقم _______ 

اجلازي ال�شيخ حمد بن جازي 
= = متعب بن عيطان 

)ُفهم من الربقية الواردة من قيادة البادية باأن                               ذيابات  = رثعان بن ذياب 
عودات         قيادة اجليـ�س قّدمـــت جدوًل باأ�سماء هوؤلء الق�ســاة = نهار بن عوده 

�شليمانيني    باعتبارهــم مــن منطقة الباديــة، وبالنظر لعـالقة = �شياح ابو نوير 
=                ع�سائر احلويطات يف منطقة معان وع�سائرها  = عوده بن ن�شار 

دراو�شة        جرى تنظيم هذه القائمة باأ�سمائهم اي�ساً(. = بخيت بن دروي�ص 
توايهة   = حممد بن قا�شم 

= = زعل بن مطلق 
زوايدة = حممد بن مطلق 

جنادات = عوده بن جناد 
مراعية = عبداهلل �شويوين 

= = �شامل امل�شاعلة 
نعيمات �شالمه ابو �شتال 

= نهار بن �شبع 
= حممد بن غامن 

�شعيديني �شالمه بن عفنان 
= �شالمه بن زايد 
= �شليمان بن مفرح 

ر�شايدة علي بن م�شطفى 
عمارين حممد اأبو كبرية 



52

جملد رقم 17

اإمارة �سرق الردن

)تابع(  مت�سرفية لواء معان    

معان
املو�شوع _______ الرقم _______ 

= عيد بن �شليمان  
معان حامد با�شا ال�شراري  

= حممود با�شا كري�شان  
= هوميل بن حامد اخلطيب  
= العبد اأبو دروي�ص  
= �شليمان مطر  
= خ�شمان اأبو كركي  

وادي مو�شى �شيف اهلل ابو فرج  
اإ�شماعيل بن فالح بن �شعيد   =
= خليل الهاليل   
= حممد احل�شنات  

ال�شوبك جديع ابو دحيه  
= �شامل بن مريحيل  
= اإبراهيم الع�شويف  
= �شامل ال�شخيمي  
= حممد بن هالل  

العقبة اأحمد ما�شي   
= عالوي الكباريتي  

________________
عمال باملادة/3/ من قانون حماكم الع�شائر ل�شنة 1936)م( قد ر�شحنا ال�شيوخ املحررةا�شمائهم 
)كذا( اأعاله ليكونوا ق�شاة للع�شائر يف لواء معان وتقدمي هذا اجلدول لفخامة رئي�ص الوزراءاملعظم.
 قائد املنطقة                  مت�سرف لواء معان

      1936/4/11)م(
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11. وثيقة رقم )160/117(

�سمّو رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم

   رو-3053/29/20
 املو�سوع - حماكم الع�سائر

م ل�شمورّكم يف طيه جدوًل باأ�شــماء ق�شاة الع�شــائر يف لواء معان املنتخبني مبقت�شى املادة الثالثة  اقدرّ
اللواء وقائد املنطقة رجاء التف�شل  من قانون حماكم الع�شائر ل�شنة 1936)م( من قبل مت�شرف 
بعر�شه على اأنظار �شيرّدي ومولي �شاحب ال�شمورّ اأمري البالد املعظم اأيرّده اهلل وابالغي منطوق اإرادته 

ال�شنية.

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام،

رئي�س الوزراء

يف 23 حمرم 1355)هـ( املوافق 1936/4/14)م(

)بخط اليد(
936/4/16

98
�ص/18/7

 117
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12. وثيقة رقم )160/118(

�ص/18/7/
117

فخامة رئي�س الوزراء الأفخم

املو�سوع - حماكم الع�سائر

 اأ�شري الى كتاب فخامتكم رقم 3053 تاريخ 1936/4/14)م( -
�شدرت الإرادة ال�شنية املطاعة باملوافقة على جدول باأ�شماء ق�شاة الع�شائر يف لواء معان املنتخبني 
اللواء وقائد  ل�شنة 1936)م( من قبل مت�شرف  الع�شائر  الثالثة من قانون حماكم  املادة  مبقت�شى 

املنطقة.

فتف�شلوا باجراء ما يلزم وقبول فائق التحية والحرتام،

رئي�س الديوان العايل

الأمري  

ان يف 1936/4/16)م( عمرّ
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13. وثيقة رقم )160/123( و )160/122( و )160/121( و )160/120( و )160/119(

�سمّو رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم

  رو-3466/29/20 
املو�سوع - حماكم الع�سائر

م ل�شــموكم يف طيرّه جدوًل باأ�شــماء ق�شاة الع�شــائر يف منطقة البادية املنتخبني مبقت�شى املادة  اأقدرّ
الثالثة من قانون حماكم الع�شائر ل�شنة 1936)م( رجاء التف�شل بعر�شه على اأنظار �شيرّدي ومولي 

�شاحب ال�شمورّ اأمري البالد املعظم وابالغي منطوق اإرادته ال�شنية.

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام،

رئي�س الوزراء

يف 9 �شفر 1355)هـ( املوافق 1936/4/30)م(        

)بخط اليد(
936/5/2

116
�ص/18/7

134
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جدول اأ�سماء ق�ساة الع�سائر

   بني �سخر
الغبني مثقال با�شا الفائز     -1

اخلري�شة حديثه با�شا اخلري�شة     -2
الغبني قفطان ال�شحن     -3

،، غالب اخلزاعي     -4
،، ظاهر الذياب     -5

املطريات دليمان بن رديني     -6
الزبن مفلح بن قمعان     -7

،، ع�شوب بن زبن     -8
،، �شالمة الدريبي     -9
،، عبيد النوفل     -10

الهكي�ص فناطل بن زيدان     -11
،، فناطل بن ر�شيد     -12
،، حممد بن عيطان     -13
،، نا�شر املور     -14

اجلبور حممد بن زهري     -15
،، حممد بن �شكران     -16

اخلري�شة جملي الكليب     -17
،، فالح بن رجب الق�شاة    -18
،، �شهو بن رجب     -19

اخل�شري مهر بن يحى     -20
،، حمدان البي�ص     -21
،، مزعل بن حمدان     -22

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
                                          بني خالـــــــد

23- من�شور القا�شي
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ال�سرحان  
�شامن بن رافع  -24
هندي بن كعيب  -25
�شايف بن معيوف  -26

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
العي�سى  

جمحم بن ما�شي  -27
�شقر بن ما�شي  -28
جالذ بن هليبان  -29

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
احلجايا واملناعني  

غيث بن هدايا  -30
حممد بن هدايا  -31

عجرم ابو مريغي  -32
زعل     »        «  -33
حمد بن زبون  -34

مفرح العلياين  -35
مطلق ابو ذينة  -36

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
احلويطــــــــــــات  

املطالقة حمد با�شا بن جازي     -37
،، متعب بن عبطان     -38
،، ذياب بن �شحيمان اخلطيب   -39
،، فرحان راعي اجلذوة     -40
،، بخيت بن دروي�ص     -41
،، نهار بن عوده     -42

رثعان بن ذياب الذيابات  -43
�شباح ابو نوير الركيبات  -44

جالل ابو ركيبة  -45
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                                تابع احلويطات
46- عودة بن ن�شار ابو ركيبة

املراعية 47- دبور الر�شاعي   
املراعية 48- عوده بن �شامل الر�شاعي  

،، 49- عبداهلل ابو �شويوين   
،، 50- حمد الأبرق   
،، 51- حممد اأبو حماد   

الزوايدة 52- حممد بن مطلق   
،، 53- م�شعد بن مزين   
،، 54- عتيق الزلباين   
،، 55- حماد الطقطقي   

الر�شايدة 56- علي بن م�شطفى   
،، 57- حممد ابو كبرية   
،، 58- عيد بن �شلمان   

59- حممد بن عوده ابو تايه
60- حممد بن دحيالن ابو تايه
61- عبداهلل بن قا�شم   ،،   ،،

62- زعل بن مطلق    ،،   ،،
63- دع�شان ابو �شميح

64- �شامل اأبو فتنة
65- حممد بن قا�شم

66- عوده الرجعي
67- حممد الأ�شود

68- عوده بن ح�شن النجادات
69- �شامل بن حماد
70- عيد بن مطلق

71- حمدان بن �شامل بن بنية
72- �شامل بن ح�شان

73- مطلق القدمي
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                              ال�سعـــيديني
74- �شالمة بن عفنان                     

75- �شليمان بن مفرج
76- �شالمة بن زايد

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،                    
                               النعيمات

77- �شالمة ابو �شتال
78- نهار بن �شبع

79- حممد بن غامن

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،                   



60

جملد رقم 17

14. وثيقة رقم )160/124(

�ص/18/7/
134   

فخامة رئي�س الوزراء الفخم

املو�سوع - حماكم الع�سائر

ا�شري الــى كتابكــم املوؤرخ يف 1936/4/30)م( ورقم 3466-
املنتخبني  البادية  منطقة  يف  الع�شائر  ق�شاة  اأ�شماء  جدول  على  باملوافقة  ال�شنية  الإرادة  �شدرت 

مبقت�شى املادة الثالثة من قانون املحاكم الع�شائريــة ل�شنــة 1936)م(،

وتف�شلوا بقبول فائق التحية والحرتام،

رئي�س الديوان الأمريي العايل

ان يف 1936/5/3)م( عمرّ
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15. وثيقة رقم )160/125(

�سمّو رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم  

    رو 4529/29/20
املو�سوع - حماكم الع�سائر

الكرك  لــواء  ر مت�شرف  قررّ ل�شنة 1936)م(  الع�شائر  قانون حماكم  الثالثة من  املادة  الى  ا�شتنادًا 
باللـــواء  الع�شائر املخت�شة  املحي�شن يف قائمـة ق�شــاة  با�شــا  ا�شم م�شطفى  املنطقة ادخال  وقــائد 
املذكور فاأرجــو عر�ص ذلك على  اأنظار �شيرّدي ومولي �شاحب ال�شمورّ اأمري البالد املعظم وابالغي 

منطوق اإرادته ال�شنية.

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام،

رئي�س الوزراء

يف 25 ربيع الول 1355)هـ( و 1936/6/14)م(
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16. وثيقة رقم )160/126(

�سمّو رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم  

 رو- 4529/29/20
املو�سوع - حماكم الع�سائر

الكرك  لواء  مت�شرف  ر  قررّ 1936)م(  ل�شنة  الع�شائر  حماكم  قانون  من  الثالثة  املادة  الى  ا�شتنادًا 
وقائد املنطقة ادخال ا�شم م�شطفى با�شا املحي�شن يف قائمة ق�شاة الع�شائر املخت�شة باللواء املذكور، 
البالد املعظم وابالغي منطوق  اأمري  ال�شمورّ  �شيرّدي ومولي �شاحب  اأنظار  فاأرجو عر�ص ذلك على 

اإرادته ال�شنية.

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام،

رئي�س الوزراء

يف 25 ربيع الول 1355)هـ( و 1936/6/14)م(

)بخط اليد(
1936/6/15

144
�ص/18/7

160
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17. وثيقة رقم )160/127(

�ص/18/7/
160

فخامة رئي�س الوزراء الأفخم

املو�سوع - حماكم الع�سائر

بال�شارة الى كتابكــم املوؤرخ يف 1936/6/14)م( ورقم 4529 –
�شــدرت الإرادة ال�شنية باملــوافقة على ادخال ا�شم م�شطفى با�شــا املحي�شن يف قائمــة ق�شاة الع�شائر 
ر مت�شرف اللواء بال�شتناد الى املادة الثالثة من قانون حماكم  املخت�شة بلواء الكرك ح�شب ما قررّ

الع�شائر ل�شنة 1936)م(.

وتف�شلوا بقبول فائق التحية والحرتام،

و/رئي�س الديوان الأمريي العايل

ان يف 1936/6/16)م( عمرّ
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18. وثيقة رقم )160/128(

  رو-7063/29/20
�سمّو رئي�س الديوان الأمريي العايل الفخم

املو�سوع - حماكم الع�سائر

بال�شارة الى كتابكم رقم 134/18/7 تاريخ 1936/5/3)م(
يطلب قائد اجلي�ص العربــي �شطب ا�شمــاء ق�شاة الع�شائــر يف منطقة الباديــــة ال�شيوخ حممد بـن 

الع�شائريني ب�شبب وفاتهم. مطلق وعتيق الزلبــاين وحممد بـن دحيــالن من جــدول الق�شاة – 
اأمري البالد املعظم ايده اهلل وابالغي  ال�شمورّ  اأنظار �شيرّدي ومولي �شاحب  اأرجو عر�ص ذلك على 

منطوق اإرادته ال�شنية.

واقبلوا فائق احرتامي،
رئي�س الوزراء

يف 25 رجب �شنة 1356)هـ( املوافق 30/يلول �شنة 1937)م(

)بخط اليد(
937/10/2                 يحفظ 18/7

205
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19. وثيقة رقم )160/129(

الرقم- رو/7446/29/20

�سمّو رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم

املو�سوع - حماكم الع�سائر

لــواء الكرك وقائد املنطقة تن�شيبـًاً بادخــال ا�شـم فريــوان با�شــا املجايل يف جدول  م مت�شـرف  قدرّ
م مت�شرف لـــواء معــان وقــائد املنطقة تن�شيبــا بادخــال ا�شــم  ق�شــاة الع�شائر يف اللواء املذكور وقدرّ
قانون  من  الثالثة  املادة  اأحكام  وفق  معان  لواء  يف  الع�شــائر  ق�شــاة  جدول  يف  عبيد  اأحمــد  ال�شيد 
اأنظار �شيرّدي ومولي �شاحب  التف�شل بعر�ص ذلك على  اأرجو  ل�شنــــة 1936)م(.  الع�شائر  حماكم 

ال�شمورّ اأمري البالد املعظم وابالغي منطوق اإرادته ال�شامية.

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام،

رئي�س الوزراء

يف 11 �شعبان 1356)هـ( املوافق 1937/10/16)م(



66

جملد رقم 17

20. وثيقة رقم )160/130(

   الرقم- رو/7446/29/20 
�سمّو رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم

املو�سوع -حماكم الع�سائر

لــواء الكرك وقائد املنطقة تن�شيبـــًا بادخــال ا�شم فريـوان با�شـــا املجايل يف جدول  م مت�شرف  قدرّ
م مت�شرف لــــواء معـــان وقــائد املنطقة تن�شيبــًا بادخــال ا�شم  ق�شاة الع�شائر يف اللواء املذكور وقدرّ
قانون  الثالثة من  املادة  اأحكام  وفق  معان  لواء  الع�شـــائر يف  ق�شاة  عبيــد يف جــدول  اأحمد  ال�شيــد 

حمــاكم الع�شائر ل�شنــة 1936)م(.
وابالغي  املعظم  البالد  اأمري  ال�شمورّ  �شيرّدي ومولي �شاحب  اأنظار  بعر�ص ذلك على  التف�شل  اأرجو 

منطوق اإرادته ال�شامية.

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام،

رئي�س الوزراء

يف 11 �شعبان 1356)هـ( املوافق 1937/10/16)م(

)بخط اليد(

         217         
937/10/17   

�ص/18/7
237
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21. وثيقة رقم )160/131(

�ص/18/7/                                  فخامة رئي�س الوزراء الأفخم
337

بال�شارة الى كتابكم املوؤرخ يف 1937/10/16)م( ورقم 7446 –
�شدرت الإرادة ال�شنية باملوافقة على تن�شيبـات مت�شرف لواء الكرك وقائد منطقتها بادخال ا�شم 
فريوان با�شا املجايل يف جدول ق�شاة الع�شائر يف اللــواء املذكور – وكذلك مت�شرف لواء معان وقائد 
منطقتها بادخال ا�شم ال�شيد اأحمد عبيد يف جدول  ق�شاة الع�شائر يف اللواء املذكور اأي�شًا )معان( 

وفق اأحكام املادة الثالثة من قانون حماكم الع�شائر ل�شنة 1936)م(.

وتف�شلوا بقبول فائق التحية واأجلرّ الحرتام،
 

رئي�س الديوان العايل

ان يف 1937/10/17)م( عمرّ
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22. وثيقة رقم )160/132(

الرقم-رو/29/20- 8287
�سمّو رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم

املو�سوع - حماكم الع�سائر

م مت�شرف لواء الكرك وقائد املنطقة تن�شيبـًا بادخال ا�شم ال�شيــخ بركات بـن  عبدالقادر املجايل  قدرّ
يف جدول ق�شاة الع�شائر يف اللــواء املذكور وفق اأحكام املــادة الثالثة من قانون حماكم الع�شائر ل�شنة 
1936)م(. اأرجو التف�شل بعر�ص ذلك على اأنظار �شيرّدي ومولي �شاحب ال�شمورّ اأمري البالد املعظم 

وابالغي منطوق اإرادته ال�شامية.

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام،

رئي�س الوزراء

يف 14 رم�شان 1356)هـ( و 1937/11/18)م(
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23. وثيقة رقم )160/133(

الرقم-رو/8287/29/20
�سمّو رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم

املو�سوع – حماكم الع�سائر

م مت�شرف لواء الكرك وقائد املنطقة تن�شيبـًا باإدخال ا�شم ال�شيخ بركـات بـن  عبدالقادر املجايل  قدرّ
يف جدول ق�شاة الع�شائر يف اللـــواء املذكور وفق اأحكام املـادة الثالثة من قانون حماكم الع�شائر ل�شنة 

1936)م(.
وابالغي  املعظم  البالد  اأمري  ال�شمورّ  �شيرّدي ومولي �شاحب  اأنظار  بعر�ص ذلك على  التف�شل  اأرجو 

منطوق اإرادته ال�شامية.

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام،

رئي�س الوزراء

يف 14 رم�شان 1356)هـ( و 1937/11/18)م(

)بخط اليد(
�ص/18/7

266
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24. وثيقة رقم )160/134(

  

�ص/18/7/
فخامة رئي�س الوزراء الأفخم  266     

       بال�شارة الى كتابكم املوؤرخ يف 1937/11/18)م( ورقم 8287 –
ال�شيخ بركات بـن عبدالقادراملجـايل يف جدول  ا�شـم  ال�شنية باملوافقة على ادخــال  �شدرت الإرادة 
ق�شاة الع�شائر يف اللواء املذكور بالتن�شيب وفق اأحكام املادة الثالثة من قانون حماكم الع�شائر ل�شنة 

1936)م(.

فتف�شلوا باجراء ما يقت�شي وقبول فائق الحرتام.

رئي�س الديوان العايل

ان يف 1937/11/23)م( عمرّ



71

ق�شاة الع�شائر يف الأردن

25. وثيقة رقم )160/135(

                             

           
  الرقم-رو/29/20 -3060

�سمّو رئي�س الديوان الأمريي العايل

املو�سوع – حماكم الع�سائر

م مت�شرف لــواء عجلون وقــائد املنطقــــة تن�شـــيبًا بادخال ا�شم حممد با�شــا املفلح وال�شيخ يو�شف  قدرّ
ال�شــليمان اأبو زنيمة يف جدول ق�شاء الع�شائر يف اللــواء املذكــور وفق اأحكام املادة الثالثة من قانون 
�شاحب  ومولي  �شيرّدي  اأنظار  على  ذلك  بعر�ص  التف�شل  اأرجو  1936)م(.  ل�شنة  الع�شائر  حماكم 

ال�شمورّ اأمري البالد املعظم وابالغي منطوق اإرادته ال�شامية.

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام،
                                            

رئي�س الوزراء     

يف 22 �شفر 1357)هـ( املوافق 1938/4/23)م(

)بخط اليد(

938/4/24
136

�ص/31/8
140    
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26. وثيقة رقم )160/136(

�ص/18/7
    140                                                 فخامة رئي�س الوزراء الأفخم

املو�سوع - حماكم الع�سائر 

اأُ�شري الى رقيمكم املوؤرخ يف 1938/4/23)م( ورقم 3060 – 
زنيمة يف  اأبو  يو�شف  وال�شيخ  املفلح  با�شا  ا�شم حممد  ادخال  باملوافقة على  ال�شنية  الإرادة  �شدرت 
ل�شنة  العــ�شائر  حماكم  قانون  من  الثالثة  املادة  اأحكام  وفق  عجلون  لواء  يف  الع�شائر  ق�شاة  جدول 

1936)م(.

وتف�شلوا بقبول فائق التحية والحرتام،

رئي�س الديوان العايل

ان يف 1938/4/27)م( عمرّ
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27. وثيقة رقم )160/137(

الرقم-رو/6356/29/20
�سمّو رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم

املو�سوع – حماكم الع�سائر

م مت�شرف لــواء البلقـــاء وقائد املنطقة تن�شيبـًا بادخال ا�شم منر با�شا احلمـــود وحممد با�شــا  قدرّ
حماكم  قانون  من  الثالثة  املــادة  اأحكام  وفق  املذكور  اللواء  يف  الع�شائر  ق�شاة  جدول  يف  احل�شني 

الع�شائر ل�شنة 1936)م(.
وابالغي  املعظم  البالد  اأمري  ال�شمورّ  �شيرّدي ومولي �شاحب  اأنظار  بعر�ص ذلك على  التف�شل  اأرجو 

منطوق اإرادته ال�شامية.

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام،

رئي�س الوزراء

يف 19 جمادى الآخرة 1357)هـ( و 1938/8/16)م(

)بخط اليد(
       220    
38/7/18

�ص/18/7
  236
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28. وثيقة رقم )160/138(

   �ص/18/7/
       236                                 فخامة رئي�س الوزراء الأفخم

 املو�سوع - حماكم الع�سائر 

�شدرت الإرادة ال�شنية باملوافقة على ما  اأُ�شري الى رقيمكم املوؤرخ يف 1938/8/16 ورقم 6356 –  
ن�شبه مت�شرف لواء البلقاء وقائد – منطقتها باإدخال ا�شم منر بــا�شا احلمود وحممد با�شــا احل�شني 

يف جدول ق�شــاة  الع�شائر ل�شنة 1936)م(.

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام،

ع/ رئي�س الديوان العايل
ان يف 1938/8/30)م( عمرّ
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29. وثيقة رقم )160/139(

الرقم – رو/8259/29/20

عطوفة رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم

املو�سوع – حماكم الع�سائر

التجارة وبني  البــالد بق�شد  ة اختالفات ع�شــائريرّة بني عربان جنــد الذين يفدون لهذه  وقعت عدرّ
عربان بالد المـارة وبالنظر لوقوف ال�شيخ عبيدان القحــ�ص على عوائد عربان جند وع�شائر بــالد 
ب مت�شرف لـواء البلقاء وقــائد املنطقة – عماًل باملادة الثالثة من قانون حماكم الع�شائر  المارة ين�شرّ

ل�شنة 1936)م( – ادخال ا�شم ال�شيخ عبيدان يف جدول ق�شاة ع�شائر لواء البلقاء.
واأبالغي  املعظم  البالد  اأمري  ال�شمورّ  ومولي �شاحب  �شيرّدي  اأنظار  على  التن�شيب  اأرجو عر�ص هذا 

منطوق اإرادته ال�شامية اأيرّده اهلل.

واقبلوا فائق احرتامي،

 رئي�س الوزراء
يف 20 �شعبان 1357)هـ( املوافق 1938/10/15)م(

)بخط اليد(

�سرّي       938/10/16
ل انتخاب اأحد �سيوخ البالد ول�ست اأف�سّ       282      

بالأمني من فرقة ذلك ال�سخ�س. �ص/18/7      
339    
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30. وثيقة رقم )160/140(

      �ص/18/7
 339          

فخامة رئي�س الوزراء الأفخم

املو�سوع - حماكم الع�سائر 

املعظم  الأمري  �شمورّ مولي  ل  يف�شرّ  – املوؤرخ يف 1938/10/15)م( ورقم 8259  الى رقيمكم  اأُ�شري 
انتخاب اأحد �شيوخ البالد عن �شواه على اأن يكون حائزًا على �شفات الأمانة والإ�شتقامة.

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام،

رئي�س الديوان العايل

ان يف 1938/10/18)م(  عمرّ



77

ق�شاة الع�شائر يف الأردن

31. وثيقة رقم )160/141(

الرقم رو-1519-29/20
عطوفة رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم

املو�سوع - حماكم الع�سائر

�شخرة  من  الأمني  با�شا  حممد  ا�شميرّ  باإ�شافة  تن�شيبـًا  املنطقة  وقائد  عجلون  لواء  مت�شرف  م  قدرّ
وال�شيد تركي الكايد من كفر�شوم يف جدول ق�شاة الع�شائر يف اللواء املذكور وفق اأحكام املادة الثالثة 
من قانون حماكم الع�شائر ل�شنة 1936)م(. اأرجو التف�شل بعر�ص هذا التن�شيب على اأنظار �شيرّدي 

ومولي �شاحب ال�شمورّ امللكي اأمري البالد املعظم وابالغي منطوق اإرادته ال�شنية.

واقبلوا فائق احرتامي،

وكيل رئي�س الوزراء

يف 10 حمرم 1358)هـ( و 1939/3/1)م(
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32. وثيقة رقم )160/142(

الرقم رو-1519-29/20
عطوفة رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم

املو�سوع - حماكم الع�سائر

�شخرة  من  الأمني  با�شا  حممد  ا�شميرّ  باإ�شافة  تن�شيبـًا  املنطقة  وقائد  عجلون  لواء  مت�شرف  م  قدرّ
وال�شيد تركي الكايد من كفر�شوم يف جدول ق�شاة الع�شائر يف اللواء املذكور  وفق اأحكام املادة الثالثة 

من قانون حماكم الع�شائر ل�شنة 1936)م(.
البالد  اأمري  امللكي  ال�شمورّ  �شاحب  ومولي  �شيرّدي  اأنظار  على  التن�شيب  هذا  بعر�ص  التف�شل  اأرجو 

املعظم وابالغي منطوق اإرادته ال�شنية.

واقبلوا فائق احرتامي،

وكيل رئي�س الوزراء  

يف 10 حمرم 1358)هـ( و 1939/3/1)م(

)بخط اليد(
16/7

      73        
1939/3/3
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33. وثيقة رقم )160/143(

/16/7    
89        

فخامة رئي�س الوزراء بالنيابة الأفخم

املو�سوع - ق�ساة الع�سائر  

اأُ�شري الى رقيمكم املوؤرخ يف 1939/3/1)م( ورقم 1519 –
�شدرت الإرادة ال�شنية باملوافقة على تن�شيب مت�شرف لواء عجلون وقائد املنطقة فيها باإ�شافة ا�شميرّ 
حممد با�شا الأمني من �شخرة وال�شيد تركي الكايد من كفر�شوم يف  جدول ق�شــاة الع�شائــر يف اللــواء 

املذكــور، وفق اأحكام املــادة الثالثة مـــــن  قانون حماكم الع�شائر ل�شنة 1936)م(.

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام،

رئي�س الديوان العايل        

 
ان يف 1939/3/4)م( عمرّ
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34. وثيقة رقم )160/144(

     فخامة رئي�س الوزراء الفخم

       الرقم ق/814/4/7
املو�شوع  _____     التاريخ 1939/3/8)م( 

اأرجو التو�شل لدى ح�شرة �شاحب ال�شمورّ امللكي الأمري املعظم ب�شم اأ�شماء ال�شيوخ الثالثة املحررة 
هم الى جدول ق�شاة الع�شائر  اأ�شمائهم اأدناه الذين اأ�شرتُك وقائد منطقة البادية برت�شيحهم ل�شمرّ

والتكرم باإعالمي مولي.

قائد اجلي�س العربي

           ال�شيخ �شامل بن حممد من فرقة الزلبية احلويطات
           ال�شيخ عودة بن غامن من فرقة الربيعيني العمران

           ال�شيخ ن�شار بن عتيق ال�شمعاين من احلويطات
           ن�شخة الى قائد منطقة البادية ا�شارة الى كتابه رقم 1267/2/4

           بتاريخ 1939/3/5)م(.
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35. وثيقة رقم )160/145(

الرقم رو-1734-1/29/20

عطوفة رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم

  املو�سوع - حماكم الع�سائر

بتاريـــخ  1939/3/8)م(  ق 814/4/7  رقــم  العربـــي  اجلــي�ص  قـــائد  كتاب  من  ن�شخة  طيه  م  اأقدرّ
املت�شمن تن�شيب ا�شــافة اأ�شماء ثالثة �شيوخ جلــدول ق�شاة الع�شائــر يف البادية رجاء عر�شه على 
اإرادته  منطوق  وابالغي  اهلل  اأيرّده  املعظم  البالد  اأمري  امللكي  ال�شمورّ  �شاحب  ومولي  �شيرّدي  اأنظار 

ال�شنية.

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام،

وكيل رئي�س الوزراء

يف 18 حمرم 1358)هـ( املوافق 1939/3/9)م(
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36. وثيقة رقم )160/146(

الرقم رو-1734-1/29/20

عطوفة رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم

املو�سوع - حماكم الع�سائر

م طيه ن�شخة من كتاب قائد اجلي�ص العربي رقم ق 814/4/7 بتاريخ   1939/3/8)م( املت�شمن  اأقدرّ
تن�شيب اإ�شافة اأ�شماء ثالثة �شيوخ جلدول ق�شاة الع�شائر يف البادية رجاء عر�شه على اأنظار �شيرّدي 

ومولي �شاحب ال�شمورّ امللكي اأمري البالد املعظم اأيرّده اهلل وابالغي منطوق اإرادته ال�شنية.

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام،

وكيل رئي�س الوزراء

يف 18 حمرم 1358)هـ( املوافق 1939/3/9)م(      

)بخط اليد(
16/7

          78             
1939/3/11)م(
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37. وثيقة رقم )160/147(

/16/7  
 105

فخامة رئي�س الوزراء بالنيابة الأفخم

املو�سوع - حماكم الع�سائر 

اأُ�شري الى رقيمكم املوؤرخ يف 1939/3/9)م( ورقم 1734 –
تاريخ   814/4/7 رقم  العربي  اجلي�ص  قائد  عطوفة  تن�شيب  على  باملوافقة  ال�شنية  الإرادة  �شدرت 

1939/3/8)م( باإ�شافة اأ�شماء ال�شيوخ املدرجة اأدنــاه جلدول ق�شــاة الع�شـائر  يف البادية.

فتف�شلوا باإجراء ما يقت�شي وتقبلوا مزيد الحرتام،

رئي�س الديوان العايل

ان يف 1939/3/15)م( عمرّ

ال�شيخ �شامل بن حممد من فرقة الزلبية احلويطات.
ال�شيخ عودة بن غامن من فرقة الربيعيني العمران.

ال�شيخ ن�شار بن عتيق ال�شمعاين من احلويطات.



84

جملد رقم 17

38. وثيقة رقم )160/149(

الرقم رو- 2120-1/29/20

عطوفة رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم

املو�سوع - حماكم الع�سائر

لــواء عجلون وقائد املنطقة تن�شيبـًا باإ�شافة ا�شميرّ ال�شيد حممد ال�شــعد وفالح بك  م مت�شرف  قدرّ
الفواز الى جدول ق�شاة الع�شائر يف اللواء املذكور.

البالد  اأمري  امللكي  ال�شمورّ  �شاحب  ومولي  �شيرّدي  اأنظار  على  التن�شيب  هذا  بعر�ص  التف�شل  اأرجو 
املعظم اأيرّده اهلل وابالغي منطوق اإرادته ال�شنية.

واقبلوا فائق احرتامي،

وكيل رئي�س الوزراء

يف  1 �شفر 1358)هـ( املوافق 1939/3/22)م(

)بخط اليد( 

16/7     
125      

          107          
1939/3/25  
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39. وثيقة رقم )160/150(

16/7
125  

فخامة رئي�س الوزراء بالنيابة الأفخم

اأُ�شري الى رقيمكم املوؤرخ يف 1939/3/22)م( ورقم 2120 -
�شدرت الإرادة ال�شنية باملوافقة على تن�شيب مت�شرف لواء عجلون وقائد منطقتها باإ�شافة ا�شمـيرّ 

ال�شيد حممـد ال�شعد وفـالح بــك الفواز الى جـدول ق�شــاة الع�شائــر يف اللواء املذكور.

                        وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام،

رئي�س الديوان العايل

ان يف 1939/3/25)م(                                 عمرّ
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40. وثيقة رقم )160/151(

الرقم رو-2884-1/29/20

عطوفة رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم

املو�سوع - حماكم الع�سائر

م مت�شرف لواء البلقاء وقائد املنطقة تن�شيبـًا با�شاإفة ا�شم ال�شيخ ظاهر الذياب من �شيوخ بني  قدرّ
�شخر الى جدول ق�شاة الع�شائر يف اللواء املذكور. 

اأرجو عر�ص هذا التن�شيب على اأنظار �شيرّدي ومولي �شاحب ال�شمورّ امللكي اأمري البالد املعظم اأيرّده 
اهلل وابالغي منطوق اإرادته ال�شنية.

واقبلوا فائق احرتامي،

وكيل رئي�س الوزراء

يف 29 �شفر 1358)هـ( املوافق 1939/4/19)م(           
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41. وثيقة رقم )160/152(

الرقم رو-2884-1/29/20

عطوفة رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم

املو�سوع - حماكم الع�سائر

م مت�شرف لواء البلقاء وقائد املنطقة تن�شيبـًا باإ�شافة ا�شم ال�شيخ ظاهر الدياب من �شيوخ بني  قدرّ
�شخر الى جدول ق�شاة الع�شائر يف اللواء املذكور.

اأرجو عر�ص هذا التن�شيب على اأنظار �شيرّدي ومولي �شاحب ال�شمورّ امللكي اأمري البالد املعظم اأيرّده 
اهلل وابالغي منطوق اإرادته ال�شنية.

واقبلوا فائق احرتامي،

وكيل رئي�س الوزراء

 يف 29 �شفر 1358)هـ( املوافق 1939/4/19)م(        

)بخط اليد( 

16/7     
154      
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42. وثيقة رقم )160/153(

16/7
173 

فخامة رئي�س الوزراء الأفخم

اأُ�شري لكتاب فخامتكم املوؤرخ يف 1939/4/19)م( ورقم 2884-
�شدرت الإرادة ال�شنية باملوافقة على تن�شيب اإ�شافة ا�شم ال�شيخ ظاهر الذياب من �شيوخ بني �شخر 

الى جدول ق�شاة الع�شائر يف لواء البلقاء.

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام،

رئي�س الديوان العايل

ان يف 1939/4/19)م( عمرّ
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43. وثيقة رقم )160/154(

الرقم رو-3949-1/29/20          

عطوفة رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم

املو�سوع – حماكم الع�سائر

ب قائد اجلي�ص العربي تعيني كل من كا�شب بن نيف و�شبيح بن زيدان من فرقة الهقي�ص من  ين�شرّ
ع�شرية بني �شخر قا�شيني ع�شائريني فاأرجو اأن تعر�شوا هذا  التن�شيب على اأنظـــار �شيـــدي ومـــولي 

�شاحـــب ال�شــــمورّ اأمري البالد املعــــظم  وتبلغوين منطوق اإرادته ال�شنية.

واقبلوا فائق احرتامي،
رئي�س الوزراء

يف 3 ربيع الآخر 1358)هـ( و 1939/5/22)م(
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44. وثيقة رقم )160/155(

الرقم رو-3949-1/29/20

عطوفة رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم

املو�سوع – حماكم الع�سائر

ب قائد اجلي�ص العربي تعيني كل من كا�شب بن نيف و�شبيح بن زيدان من فرقة الهقي�ص من  ين�شرّ
ـــدي ومـــولي  ع�شرية بني �شخر قا�شيني ع�شائريني فاأرجو ان تعر�شوا هذا  التن�شيب علـى اأنظـــار �شيرّ

�شاحـــب ال�شــــمورّ اأمري البالد املعـــظم  وتبلغوين منطوق اإرادته ال�شنية.

واقبلوا فائق احرتامي،

رئي�س الوزراء

يف 3 ربيع الآخر 1358)هـ( و 1939/5/22)م(

)بخط اليد(

     203       
939/5/23

 233 
16/7
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45. وثيقة رقم)160/156(

333-/16/7    
فخامة رئي�س الوزراء الأفخم

اأُ�شري الى رقيمكم املوؤرخ يف 1939/5/22)م( ورقم 3949 –
�شـدرت الإرادة ال�شنيــة باملوافقـــة علـى تن�شيب قائـــد اجليــ�ص العــربي بتعـيني كــلرّ مــن كا�شب بن 

نيف و�شبيح بن زيدان من فرقة الهقي�ص من ع�شرية بني �شخر قا�شيني ع�شائريني.

فتف�شلوا باإجراء املقت�شي وتقبلوا مزيد الحرتام،

رئي�س الديوان العايل

ان يف 1939/5/24)م( عمرّ
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46. وثيقة رقم )160/1(

الرقم رو-9670-1/29/20

ح�سرة �ساحب املعايل رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم

م مت�شرف لـــواء البلقاء وقائد املنطقة تن�شيبـًا باإ�شافة ا�شـم حممــد با�شـا العـزب من ال�شلط الى  قدرّ
جدول ق�شاة الع�شائر يف اللواء املذكور. 

اأرجو عر�ص هذا التن�شيب على اأنظار �شيرّدي ومولي �شاحب ال�شمورّ امللكي اأمري البالد املعظم اأيرّده 
اهلل وابالغي منطوق اإرادته ال�شنية.

واقبلوا فائق الحرتام،

رئي�س الوزراء

يف 22 �شوال 1358)هـ( املوافق 1939/12/4)م(
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47. وثيقة رقم )160/2(

الرقم رو-9670-1/29/20

ح�سرة �ساحب املعايل رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم

العـزب با�شـا  حممــد  ا�شــم  باإ�شافة  تن�شيبــًا  املنطقة  وقائد  البلقاء  لــواء  مت�شرف  م  قدرّ
من ال�شلط الى جدول ق�شاة الع�شائر يف اللواء املذكور. 

اأرجو عر�ص هذا التن�شيب على اأنظار �شيرّدي ومولي �شاحب ال�شمورّ امللكي اأمري البالد املعظم اأيرّده 
اهلل وابالغي منطوق اإرادته ال�شنية.

واقبلوا فائق الحرتام،
رئي�س الوزراء

يف 22 �شوال 1358)هـ( املوافق 1939/12/4)م(

بخط اليد)باملوافقة( / بدون توقيع

- الوثيقة مكررة وقد اأوردناها لحتوائها على موافقة �شمورّ الأمري عبداهلل بخط يده.
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48. وثيقة رقم )160/3(

16/7  
492

�ساحب الفخامة رئي�س الوزراء الأفخم

الإرادة  �شدرت  لقد  1939/12/4)م(،  تاريخ   9670-1/29/20– رو  رقم  كتابكم  الى  بال�شارة 
ال�شنية باملوافقة على تن�شيبكم باإ�شافة ا�شم حممد با�شا العزب من ال�شلط الى جدول ق�شاة الع�شائر 

يف لواء البلقاء.

وتقبلوا مزيد الحرتام،

رئي�س الديوان العايل

ان 1939/12/9)م( عمرّ
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49. وثيقة رقم )160/4(

* برقية من ع�سرية الن�سور بال�سلط الى �سمو الأمري عبداهلل يعربون فيها عن �سكرهم لتعيني حممد با�سا العزب قا�سيا 
ع�سائريا بال�سلط.





ق�شاة الع�شائر يف الأردن

)1940 -1950م(

الباب الثاين
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50. وثيقة رقم )160/5(

الرقم رو-705-1/29/20

ح�صرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان االأمريي العايل االفخم

املو�صوع - ق�صاة الع�صائر

بخط اليد)هذا �شخ�ص غري معروف لدينا
فلينتخب اأحد من قريته(

قّدم مت�شرف لواء معان وقائد املنطقة تن�شيبًاًً باإ�شافة ا�شم ال�شيخ عقلة امل�شاعلة الى جدول ق�شاة 
الع�شائر يف اللواء املذكور.

اأرجو عر�ص هذا التن�شيب على اأنظار �شّيدي وموالي �شاحب ال�شمّو امللكي اأمري البالد املعظم اأّيده 
اهلل وابالغي منطوق اإرادته ال�شنية.

وتقبلوا فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء

يف 26 ذى احلجه 1358)هـ( املوافق 1940/2/5)م(
بخط اليد) باالإ�شارة الى كتابكم املوؤرخ <رقم

اأمرين ح�شرة �شاحب ال�شمّو امللكي موالي املعظم اأن اأُ�شعركم برغبته ال�شامية يف انتخاب من يثق 
�شمّوه حفظه اهلل به واأن ال�شخ�ص الذي ر�شحه مت�شرف لواء معان غري معروف لدى �شمّوه الكرمي 

فتف�شلوا باإجراء ما يقت�شي،  وتقبلوا مزيد االحرتام(
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51.  وثيقة رقم )160/6(

�صاحب الفخامة رئي�س الوزراء االأفخم
16/7   

65    

باالإ�شارة الى كتابكم رقم رو-1/29/20-705 تاريخ 1940/2/5)م(
اأُ�شعر فخامتكم برغبته ال�شامية يف انتخاب  اأمرين ح�شرة �شاحب ال�شمّو امللكي موالي املعظم ان 
لواء معان غري معروف لدى  ال�شخــ�ص الذي ر�شحــه مت�شرف  بــه �شمّوه حفظه اهلل وان  مــن يثق 

�شمّوه الكرمي.

فتف�شلوا باإجراء ما يقت�شي
وتقبلوا مزيد احرتامي،

 رئي�س الديوان العايل
عمان 1940/2/7)م(
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52. وثيقة رقم )160/7(

الرقم رو-2094-1/29/20

ح�صرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان االأمريي العايل االأفخم

املو�صوع - مقررات جلنة اال�صراف على البدو

قائمــة  مــن  )م.ك(  ال�شيخ  ا�شم  ب�شطب  تن�شيبًاً  الع�شائرية  اال�شتئناف  حمكمة  رئي�ص  �شمّو  قّدم 
الق�شــاة الع�شائريني لعدم لياقته للقيـــام بوظيفــة  قا�ٍص ع�شائري، فاأرجو اأن تعر�شوا هذا التن�شيب 
على اأنظار �شّيدي وموالي �شاحب ال�شمّو امللكي اأمري البالد املعظم اأّيده اهلل وتبلغوين منطوق اإرادته 

ال�شنية.

وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام،

رئي�س الوزراء 

يف 15 �شفر 1359)هـ( املوافق 1940/3/24)م(
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53. وثيقة رقم )160/8(

16/7
192 

ح�صرة �صاحب الفخامة رئي�س الوزراء االأفخم

االإرادة  �شدرت  قد  1940/3/24)م(  تاريخ   2094-1/29/20 رقم  فخامتكم  كتاب  الى  باالإ�شارة 
ال�شنية باملوافقة على تن�شيب �شمّو رئي�ص حمكمة االإ�شتئناف الع�شائرية ب�شطب ا�شــم )م.ك( مـــن 

قائمة الق�شاة الع�شائريني لعدم لياقتـــه للقيام بوظيفة قا�ٍص ع�شائري.

فتف�شلوا باإجراء املقت�شى وتقبلوا مزيد االحرتام،

رئي�س الديوان العـــــــــايل

 عمان يف 1940/3/30)م(
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54. وثيقة رقم )160/9(

الرقم رو-7306-1/29/20

ح�صرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان االأمريي العايل االأفخم

املو�صوع - ق�صاة الع�صائر

باإ�شافة  تن�شيبًا  البادية  وقــائد منطقة  للبــادية(  العــربي )ب�شفته مت�شرفًا  قائد اجليــ�ص  قّدم     
ال�شيــخ جــدوع املحمد العودات من احلويطــات الى جـــدول ق�شاة الع�شائر.

  اأرجو عر�ص هذا التن�شيب على �شّيدي وموالي �شاحب ال�شمّو امللكي اأمري البالد املعظم اأّيده اهلل 
بخط اليد)موافق( وابالغي منطوق اإرادته ال�شنية.    

وتقبلوا فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء

يف 25 �شوال 1359)هـ( املوافق 1940/11/25)م(
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55. وثيقة رقم )160/10(

16/7
681

ح�صرة �صاحب الفخامة رئي�س الوزراء االأفخم

باالإ�شارة الى كتابكم رقم 1/29/20-7306 تاريخ 1940/11/25)م(
املحمد  جدوع  ال�شيخ  باإ�شافة  العربي  اجلي�ص  قائد  تن�شيب  على  باملوافقة  ال�شنية  االإرادة  �شدرت 

العودات من احلويطات الى جدول ق�شاة الع�شائر.

فتف�شلوا باإجراء مـــا ينبغـــي، وتقبلـــوا مزيد احرتامـــي،

رئي�س الديوان العــــــايل

عمان يف 1940/11/28)م(
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56. وثيقة رقم )160/11(

الرقم رو-7396-1/29/20

ح�صرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان االأمريي العايل االأفخم

املو�صوع - ق�صاة الع�صائر

قّدم مت�شرف لــواء معان وقــائد املنطقة تن�شيبًا باإ�شافة ا�شم ال�شيخ اإ�شماعيل بن �شالـــم بن مريحيل 
من ال�شوبك الى جدول ق�شاة الع�شائر يف اللواء املذكور.

وابالغي  املعظم  البالد  اأمري  امللكي  ال�شمّو  وموالي �شاحب  �شّيدي  على  التن�شيب  اأرجو عر�ص هذا 
منطوق اإرادته ال�شنية.                               بخط اليد)موافق(

وتقبلوا فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء

يف 1 ذو القعدة 1359)هـ( املوافق 1940/11/30)م(               
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57. وثيقة رقم )160/12(

16/7
691

ح�صرة �صاحب الفخامة رئي�س الوزراء االأفخم

باالإ�شارة الى كتابكم رقم 1/29/20-7396 تاريخ 1940/11/30)م(
�شدرت االإرادة ال�شنية باملوافقة على تن�شيب مت�شرف لواء معان وقائد منطقتها باإ�شافة ا�شم ال�شيخ 

اإ�شماعيل بــن �شامل بن مريحيــل مــن ال�شــوبك الــى ق�شاة  الع�شائر. 

فتف�شلوا باإجراء املقت�شى وتقبلوا مزيد احرتامي،

رئي�س الديوان العــــايل

عمان يف 1940/12/7)م(
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58. وثيقة رقم )160/17( و )160/16( و )160/15( و )160/14( و )160/13(

الرقم رو-1774-1/29/20

ح�صرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان االأمريي العايل االأفخم

املو�صوع - الق�صايــا الع�صـــائرية

بخط اليد)يجب انتخاب غريه حااًل( 

تابعًا لكتابي رقم رو – 1/29/20-1539 بتاريخ 1941/3/16)م(.
اأقّدم طّيه ن�شخة عن التقرير الذي قّدمه ايّل معايل وزير الداخلية بعد ان زار ال�شلط وقام بالتحقيق 
يف االحكام التي اأ�شدرها القا�شي الع�شائري )....( رجاء عر�شه على �شّيدي وموالي �شاحب ال�شمّو 

امللكي اأمري البالد املعظم اأّيده اهلل.

وتقبلوا فائق االحرتام،

رئي�س الوزراء

يف 29 �شفر 1360)هـ( املوافق 1941/3/27)م(
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مكتوم    الرقم 1805/1/7/19 
   التاريخ 1941/3/27م

فخامة رئي�ص الوزراء املعظم

اأ�شري الى كتاب فخامتكم املوؤرخ يف 1941/3/16)م( املرقوم بعدد – 1/29/20- 1540،  ذهبت 
الى ال�شلط بتاريخ 1941/3/20)م( اإنفاذًا الإرادة موالي �شاحب ال�شمّو امللكي اأمرينا املعظـــم اأّيده 
اهلل واطال بقاءه، فقمت بالتحقيق يف الق�شايا التي ورد ذكرها يف العري�شة املرفوعة الى االعتاب 
ال�شنية بتوقيع ال�شيد عبداملهدي املحمد مــن اأهالــي ال�شلط مت�شمنة �شكواه من )....( اأحــد ق�شاة 

الع�شائر يف ال�شلط فظهر يل يف النتيجة ما اذكره يف الفقرات التالية :-

مقّدمة

ا�شتملت العري�شة على ثالث ق�شــايا : اإحداها تتعلق بدّية قتيل وهذه الق�شيــة املهمة يف نظري الأن 
باختالف  تتعلقان  فاإنهما  الق�شيتان االخريان  اأّما  الع�شائر،  اأحد ق�شاة  فيها ب�شفته  )....( حكم 
على االرا�شي وقد ُعر�شتا عليه، كما علمت قبل �شنــة على وجه التقريب، وكــان ذلك بح�شب العوائــد 
و�شلت  ولقد  الع�شائر.  ق�شــاة  من  ولي�ص  ع�شريته  وجوه  من  وب�شفته  ر�شمية  غيــر  ب�شورة  املحلية 
اأحــد  باأنه ف�شــل يف احــداهما ومل يف�شل يف االخــرى ب�شبب خــالف ن�شــب بينه وبيــن  الـى العلم 
الفريقني املتخا�شمني، فاأدى ذلك الــى امتناعه من ا�شدار حكمه يف �شاأنها. وملا كــان ال يوجد لهاتني 
الق�شيتــني اأوراق ميكــن الرجوع اليها، وكــان االأمر فيهما ال يك�شب اأحدًا حقًا قانــونيًا لــم اأر لزومـًا 
الأن اتناولهما بالتحقيق والبحث. غري انــي من الناحية االداريــة راأيت مــن مقت�شى امل�شلحة العامة 
اأن الفــت اأنظار احلكام االداريني الـــى وجوب حتذير ق�شـاة الع�شــائر من روؤية الق�شـايا التي ال تدخل 
يف اخت�شــا�ص الق�شاء الع�شائري مبقت�شى اأحكــام املادة الرابعة من قانون حماكم الع�شائر ل�شنــة 
1936)م( كق�شــايا االختالف على االأموال غري املنقــولة التي مـّر ذكرها �شواء اأكان ذلك ب�شورة 
ر�شمية اأم غري ر�شميــة جتنبًا للم�شكالت التي قد ترتتب على جتــاوز حدود القانون، وعلى اأ�شــا�ص 

هذا الراأي اأ�شدرت بالغــًا عاّمًا يف هذا املو�شوع.
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ق�صية الدّية :

عبدالقادر  يدعى  �شخ�شًا  احليارات  من  الهواري  ح�شن  بن  مو�شى  قتل  اأن  1936)م(  �شنة  حدث 
العليان القداح من الرحاحلة فجرى ال�شلح يومئذ فيما بني خم�شة كل من الفريقني على دّية قدرها 
)140(جنيهًا، ومل يكن ذلك اأمام الق�شــاء الع�شائـري بل بح�شب العادات املحلية، ولقد دفع من اأ�شِل 
هـــذا املبلغ )125( جنيهًا، اأما البقية فيظهر اأن اأهل القتيل نــزلوا عنها الأهل املقتول. هذا جممل ما 

وقع عام قتــل ال�شخ�ص املذكور اآنفًا. 
   غري انه منذ ب�شعة اأ�شهر قّدم �شخ�ص من اأبناء عم القتيل يدعى حممد احلاج عبداهلل القداح 
ا�شتدعــاًء الى مت�شرف لواء البلقـاء ذكر فيه حادث القتل وق�شية الدّيــة املبحوث عنهما، واأن املبلغ 
الذي جــرى عليه ال�شلح اأخذه علي القداح واخوه عبدالكرمي، ثم طلب جلب املدعي عليهم والزامهم 

مبـا ي�شيبه مــن الدّية بح�شب اأُ�شول الع�شائر.
كيف جرى انتخاب القا�صي الع�صائري يف هذه الق�صية؟

والـــد  املــدعى عليهم  واأحد  القداح  املدعي حممد احلــاج عبداهلل  اتفق  الطلب  وبنــاء على هذا     
القاتل امل�شّمى ح�شن حممد الهواري على انتخاب القا�شي الع�شائري )....( على ان يحكم بينهمـا يف 
ق�شية دّيه املقتول عبدالقادر العليان، ولقد جرى هذا االنتخاب وفـق حكم املــادة العا�شرة من قانون  

حماكم الع�شائر.
وبعد ما مّت انتخاب القا�شي الع�شائـري يــوم 1940/12/11)م( بال�شورة املذكــورة اآنفــًا، قّدم املدعي 
حممد احلاج عبداهلل القداح ا�شتدعاء اآخر بتاريخ 15 كانون االأول 1940)م( باإدعائه ال�شابق فذكر 
القداح  علي  على  احلكم  فطلب  ذلك  على  وزاد  تدفع،  لــم  جنيهًا   )25( الدّية  اأ�شل  من  بقي  انــه 
اأنهما قب�شا الدّية مبا ي�شيبه من املبلغ  اأ�شل دعواه  وعبدالكرمي العليــان القداح - اللذين قال يف 

املقبو�ص منها وعيـن هذا املبلغ فذكر انه )115( جنيهًا.
ملحوظة قانونية على االنتخاب :

القداح من ان  الى ماجاء يف اال�شتدعاء االول الذي قّدمــه املدعي حممد احلاج عبداهلل  بالنظر   
بح�شته  اياهما  مطالبته  من  الالحق  ا�شتدعائه  ويف  الدّية،  قب�شا  عبدالكرمي  واخاه  القداح  عليــًا 
على ا�شا�ص ان املقبو�ص من ا�شلها كان )115( جنيهًا، فقد اأ�شبح ال�شخ�شان املذكوران خ�شمني 
للمدعي وان كانا مــن جماعته اي من خم�شة املقتول، وذلك الى جانب خ�شومته خلم�شة القاتــل. وملا 
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كـان انتخــاب القا�شي الع�شائري )....( اإّنا جرى باالتفاق فيما بني املدعي حممد احلاج عبداهلل 
القداح وبني والد القاتل، كان ق�شاوؤه جائرًا عليهما اّي على املدعي وعلى والد القاتل وجماعتهما دون 
على القداح واخيه عبدالكرمي اللذين اأ�شبحــا خ�شمني للمدعي. كــان على املت�شـرف ان يفطن لهذه 
الناحية القانونية، وان يكلف هذا الفريق الثالث اأن ي�شرتك يف انتخاب القا�شي لي�شــّح ق�شاوؤه عليـه، 
ولكنه مل يفعل ذلك. كمــا غاب هذا االأمر اأي�شا على القا�شي نف�شه، فنظر بالدعوى وحكم على علّي 

القداح خطاأ كما يت�شح ذلك من الكالم على جمرى الدعوى فيما يلي:
جمرى الدعوى :

 جاء يف حم�شر الق�شية املبحوث عنها اأن ممثل املدعي عليهم ح�شن حممد الهواري الذي هو والـد 
القاتل قــّرر اأمام القا�شي ان الدّية دفعت على ثــالث دفعــات: اأوالها ع�شــر جنيهات دفعت لنمر با�شا 
احلمود الذي هو وجماعته كفــالء الوفاء على اأن تكــون مـن اأ�شل الدّية ولي�ص مقابل كفالته، وثانيهــا 
)55( جنيهًا �ُشّلمــت مبــوجب و�شـل لعلي الــقداح واخيه عبــدالكرمي، وثالثــها )60( جنيهًا دفعــت 
خم�شة  عنها  تنازل  فقد  جنيهًا  ع�شر  خم�شة  البالغة  البقية  اأّما  وجماعتهم،  املذكورين  لل�شخ�شني 

املقتول.
مبح�شر  دفعت  الدّية  من  جنيهًا  وخم�شون  خم�شة  ان  القداح  عبداهلل  احلاج  حممد  املدعي  وقّرر 
اخاه  يذكر  اأن  دون  القداح  لعلي  دفعت  اأخرى  �شتني جنيهًا  وان  الدفع،  وقع  ملن  يذكر  ان  دون  مــن 
عبدالكرمي، على حني انه يف ا�شل الدعوى كان قد قّرر انه ا�شرتك يف ا�شتالم الدّية. اما ال�شهود 
فاإن ثالثة منهم وهـم عبداملهدي املحمد ال�شليمان العربيات وعبداحلميد املحمد ال�شليمان العربيات 
وعبيداهلل احلاج فالح ابو دّيه ذكروا ان �شتني جنيهًا من الــدّية دفعت خلم�شة املقتول يف بيت علي 

القداح وان مبلغا اآخركان قد دفع منها وقدره )55( جنيهًا دون اأن يذكروا ا�شم قاب�شه.
باأن �شتني جنيهًا  العربيات �شهدا  ال�شاهد  العربيات و�شليمان  ال�شليمان  اآخران هما علي  و�شاهدان 
من الدّية �شلمت لعلي القداح. ومل يرد يف حم�شر الدعوى ما يدل على ان عليـا القداح هذا واخــاه 
عبدالكريــم �شئال عما اإذا كانا قد ا�شتلما الديـّـة وكيف ُوزعت على خم�شة املقـتول. ثم ان القا�شي 
قّرر الى جانــب هذا النق�ص، �شرف النظر عن جلب كفيل الوفاء نر با�شا احلمود ملجرد انه كان 

مري�شًا حينئذ.
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مالحظة قانونية على ال�صري يف الدعوى :

ما دام املدعي طلب احلكم على علي القداح واخيه مبا ي�شيبه من الـدية الأنه من خم�شة القتيل والأن 
هذين ال�شخ�شني قب�شا الدّية بح�شب ادعائـه، فقد كان على القا�شي ان يوؤجل الدعــوى الـى ان يبّل 
نـر با�شا احلمود من مر�شه، الأنه كفيل الوفاء وهو امل�شوؤول عن دفع الدّية و�شهادته �شرورية لتعيني 
واأخيه م�شوؤولني عن ن�شيب  القداح  اعتبار علّي  اإذا كان ي�شح  وما  توزيعها،  وكيفية  الدّية  م�شتلم  
املدعي منهمـا  وما الى  ذلك من االمور التي ال بّد من حتقيقها متهيدا ل�شحة احلكم، كما وانه كان 
على القا�شـي اأي�شا  ان ي�شاأل ال�شخ�شني االآنف ذكرهما عمـا اذا كانا قــد ا�شتلما الديـة وكيف جـرى 
توزيعها وهل املدعي ا�شتلــم ح�شته منها. واذا كان قد ا�شتلمها فبماذا يثبتان ذلك؟ وانــى اعترب 

القا�شي مق�شرا مــن الناحيتني اللتني ا�شرت اليهما اآنفًا.
قرار احلكم :

   بعد ما �شار القا�شي يف الدعوى على النحو الذي ذكرت اأ�شدر حكمه :
حممد  للمدعــي  فل�شطينيًا  قر�شــًا  وت�شعني  وواحٍد  جنيهات  خم�شة  بتاأدية  القداح  علي  بالــزام   )1(
احلــاج عبداهلل مقابل ح�شته من مقدار الدّية املقبو�ص علــى اعتبار انـه )121( جنيهًا فل�شطينيًا 
ون�شف اجلنيــه منها )115( جنيهًا مقبو�شة نقدا و�شتة جنيهات ون�شف اجلنيه ذكر انها قيمة 
االإرث  ح�شــر  حّجة  مبـــوجب  ح�شته  ان  اأ�شا�ص  علــى  وذلك  اأي�شــًا  عليهـا  ال�شلح  عقد  األب�شة 
تعــادل )88200( �شهـــم مــن )1843200( �شهم، وعالوة على ر�شوم الدعوى واجرة التقا�شي.
مبنع املدعي املذكور من مطالبة املدعى عليهم ح�شن الهواري والد القاتل وجماعته ببقية الديـة   )2(

لثبوت تنازل خم�شة املقتول عنها.
ما اغفلت بحثه يف هذا التقرير مما تناولته الق�صية التي نحن يف �صددها :

  �شربُت �شفحًا عن االإ�شارة الى جمرى التحقيق فيما له تعلق ببقية الدّية التي تنازلت خم�شة املقتول 
عن مطالبة خم�شة القــاتل بها، وذلك الأن االدلــة متوفرة يف حم�شر الدعـــوى علـى ثبوت هذا التنازل، 
والأن حكم القا�شي مبنع املدعي وخم�شته من مطالبة القاتل وخم�شه بها كان موافقا على ما ظهر يل.

 ملحوظاتي على قرار احلكم :
لي�ص للقا�شي اأن يحكم على علّي القداح الأنه لــم ي�شرتك يف انتخابه كما اأ�شــرت الى هذا االأمر  )اأ( 
يف  التعليق على االنتخاب،لذلك اأرى ان حكمه على هذا ال�شخ�ص خمالف للمادة العا�شرة من 

قانون حماكـم الع�شائر ل�شنة 1936)م(.
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)ب( مل يرد يف اأوراق الق�شية ما ي�شح الركون اليه يف احلكم على علّي القداح بانه امل�شوؤول وحــده 
الدّيــة وقــدره )121( جنيهًا  انــه قب�ص من  دون غريه عــن جميع املبلغ الذي ذكر يف القرار 
ون�شف اجلنيه، واأن هذا -ال�شخ�ص ا�شتقل يف اال�شتيالء عليه وادخل يف ذمته ن�شيب املدعي 
منـه، وال �شيمــا واأن دافع الدّية نف�شه قرر انه دفع من اأ�شلها )10( جنيهات لنمر با�شا احلمود 

و)55( جنيهًا للمحكوم عليه والخيه عبدالكرمي و)60( جنيهًا له والخيه وجماعتهم.
ال�شهود ولي�ص ما يربر يف هذه  ل�شهادات  الدعوى ففيها تلخي�ص  املتعلقة مبجرى  الفقرة  )راجع   

ال�شهادات احلكم بامل�شوؤولية املذكورة( لذلك اأرى ان احلكم مل يكن �شليما من هذه الناحية.
مل يرد يف �شهادات ال�شهود �شئ عــن االألب�شــة الوارد ذكرها يف قرار احلكم وغاية ما يف االأمــر  )ج( 
اأعبئة  القا�شي ذكر يف نهاية حم�شر الدعوى )ان الطــرفني قاال ان االلب�شة هي �شت  هو ان 
ومعطــف قيمتها جميعا �شــتة جنيهات ون�شــف اجلنيه( دون اأن ي�شــدق اأحد �شواء علـى ذلك. 
واين اعتبـــر ان اال�شتناد يف احلكم الى عبارة كهذه تذكر يف ذيل حم�شر الدعوى دون اأن يرد 
ما يوؤيدها يف �شهــادات ال�شهود، ودون ان يعرتف بهـــا املحكوم عليه علــي القداح ال يخــرج عن 

كونــه خطاأ قانونيا ارتكبه القا�شي.
)د( كذلك اعترب قرار القا�شي املومــا اإليه فيما يتعلق ب�شرف النظرعن جلب كفيل الوفاء وا�شتمـــاع 
الدّية  اداء  الع�شائر تعتربه م�شوؤوال جتاه خم�شة املقتول عن  الق�شاء عند  اقواله مع ان ا�شول 
بتمامهـا، ومع ان رئي�ص خم�شة القاتل اي والده ذكر يف اقواله انــه �شلم ع�شـرة جنيهات لهذا 
لهذا  املذكور  القرار  اعترب  اين  اأقول  كفالته،  مقابل  ولي�ص  الدّية  اأ�شل  من  انهــا  على  الكفيل 

ال�شبب خطاأً قانونيًا.
)هـ( ملا كان ادعــاء املدعي من�شبا على ان علّيــًا القداح واخـاه قب�شا الدّية، كان من الواجب علــى 
القا�شي اأن ي�شري يف الدعوى وراء تعيني امل�شوؤولني عن قب�ص الدّية تعيينا ال جمال لل�شك فيه 
وعلى وجه يتبني معه كيف جرى توزيعها وهل املدعي اأخذ ح�شته اأو هو لــم ياأخذها، غري ان 
القا�شــي املوما اليه مل يتحّر هذه االأمور على وجه كامل يحمل على القناعة ب�شحة احلكم الذي 

اأ�شدره.
)و( وبناء على هذه امللحوظات اأُرجح ان احلكم املبحوث عنه غري �شحيح وجمحف بحقوق املحكوم 

عليه وخمالف للقانون.
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هل من �صبيل قانوين لت�صحيح احلكم املبحوث عنه؟

در�شُت هــذه الناحية فوجدُت ان املادة اخلام�شة ع�شرة مـن قانون حماكم الع�شائر جتيـز للمت�شرف 
عندما ت�شل اليه ن�شخة احلكم ويرى انه مل يبّت يف الق�شية املختلف عليها بني الفريقني ب�شورة تامة، 
اأن يعيد اوراقها الى املحكمة الكمال النواقــ�ص ب�شرف النظر عـن رغبة الفريقيـــن، وذلك دون اأن 
تقيد هذه املادة املت�شرف مبدة ما. غيــر ان احلكم قد نفذ بالفعل الأن املتــ�شرف راآه على ما يظهـر 
�شحيحًا، لذلك ال �شبيل فيما اأرى الى �شلوك هـــذا الطريق، كما انه ال �شبيل االآن الــى ا�شتئناف احلكم 
املذكور من جانب املت�شرف عمال ب�شالحيته املن�شو�ص عليها يف املادة الثامنة ع�شرة من القانـون 
ذاته، الأنه ا�شبــح فـي حكم الق�شية املحكمة بعــد تنفيذه وعدم ا�شتعمــال املت�شــرف �شالحيته فــي 

اال�شتئناف مبقت�شى حكم هذه املادة.
كيف ميكن اذن تاليف اخلطاأ الواقع؟

مــن ح�شن االتفــاق اين وجدت يف ا�شبارة هذه الق�شية ا�شتدعاء قّدمه املحكوم عليه علي القــداح 
ملت�شرف اللواء بعد �شدور احلكم فيها، ويو�شــح هذا اال�شتدعـاء كيف وملن �شلمت الدّية، ولقد طلب 
الرباهني على  لتقدمي  ا�شتعداده  للدّية، واظهر  القاب�شني  اعتبار مراجعته هذه دعوى على  مقّدمه 
�شحة ادعائه املذكور بعدما ذكر انه يلجاأ اليه ب�شبب كون احلكم ال�شادر �شده غري تابع لال�شتئناف 
بالنظـر الى ان مقدار املبلغ الذي حكم بــه عليه يقل عن خم�شني جنيها، واملـادة الثامنة ع�شرة مــن 

قانــون حماكم الع�شائر الجترب ا�شتئناف احلكم يف ق�شية كهذه من جانب اأحد اخل�شمني.
   ومـع انه كان على املت�شرف اأن يطلب بناء على اال�شتدعاء املذكور الـــى الفريقيــن ان ينتخبــا قا�شيا 
اال�شتدعـــاء  ذّيل  فانه  الع�شائر،  حماكم  قانون  من  العا�شرة  املادة  بحكم  عمال  الدعوى  يف  للنظر 
بحا�شية تق�شي بافهام امل�شتدعي اأن طلبــه ال يوؤثـر على احلكم ال�شادر �شده وانه بعــد التدقـيق فيه 

وجده موافقا وموؤيدا باأقوال ال�شهود.
االآنــف  العا�شرة  املادة  بحكم  وانه جمرب  هــذا،  اجتهاده  موفقا يف  يكن  املت�شرف مل  ان  وراأيي هو 
ذكرها على قبول الدعوى واتخاذ االإجراءات املقت�شاة النتخاب القا�شي، لذلك اأوعزُت اليه ان يعتـرب 
مراجعة املحكوم عليه اأ�شال لدعوى جديدة، وبذلك تكون احلكومة قد فتحت امامه بابـا للتخل�ص 

مــن اجحاف قد يكون ا�شابه من جراء االأخطاء التي ارتكبها القا�شي الع�شائري )....(.
واوعــزُت اإليه اأي�شًا باأن ينبه هــذا القا�شي الى اخطائه املبينة يف هذا التقرير ليتجنبها يف امل�شتقبل، 
وقائد  باال�شرتاك  اقرتاحه  قّدم  للق�شاء  اأهليته  عدم  لـه  ظهر  اذا  حتى  االآتية  اأحكامه  يراقب  واأن 
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املنطقــة من اجل �شطــب ا�شمه مـــن جــدول ق�شاة الع�شائــر عماًل باملادة الثالثـــة مـن قانون حماكم 
االآن،  الع�شائر بعد  اأحكام ق�شاة  التدقيق يف  باأن ي�شاعف  الى املت�شرف  واأوعزُت كذلك  الع�شائر، 
اإليهم الكمــال نواق�شها  اأو غري عادلـة اعادها  حتى اذا ظــهر له انهــا �شدرت ب�شــورة غري تامــة 
بحكم �شالحيته املن�شو�ص عليها يف املادة اخلام�شة ع�شرة مــن القانون ذاته، اأو بادر الـى ا�شتئنافها 

مبقت�شى املــادة الثامنة ع�شرة من القانون املذكور.
   هذا ما راأيت اأن اأب�شطه يف هذا التقريــر لتاأمروا بعد االطــالع عليه برفعه لالعتاب ال�شنية اإنفــاذًا 

لرغبة �شمّوه اأّيده اهلل واأبقاه خري �شامن لتحقيق العدل والن�شفة بني اأفراد رعيته.

وتف�شلوا يا �شاحب الفخامة بقبول اأجّل االحرتام،
وزير الداخلية

1941/3/15)م(
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59. وثيقة رقم )160/18(

16/7
164            

ح�صرة �صاحب الفخامة رئي�س الوزراء االأفخم

باالإ�شارة الــى كتــاب فخامتكم رقــم 1/29/20-1774 تاريخ 1941/3/27)م(.
قد اطلع �شاحب ال�شمّو امللكي �شّيدي وموالي املعظم على تقرير معايل وزير الداخلية ب�شــاأن اأحكـــام 
القا�شي الع�شائري )....(، فراأى �شّمــوه املعظم ملـــا ورد يف التقـــرير االآنف الذكر من خروج على 

اأحكــام القانون وا�شتعمــال �شلطته فـي غري حملها وجوب انتخاب قا�ٍص غريه يف احلال.

فتف�شلوا باإجراء املقت�شى،وتقبلوا مزيد احرتامي،

رئي�س الديوان العــــــايل

 عمان يف 1941/4/4)م(
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60. وثيقة رقم )160/19(

الرقم رو- 2324-1/29/20

ح�صرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان االأمريي العايل االأفخم

املو�صوع - ق�صاة الع�صائر

قــدم مت�شرف لواء عجلون وقائد املنطقة ت�شويبــًا بت�شمية ال�شيخ حلمي الكايـــــد من قرية �شوف 
قا�شيـًا ع�شائريًا خلفا للمرحوم احلاج كليب ال�شريدة، اأرجو عر�ص ذلك على �شّيدي وموالي �شاحب 

ال�شمّو امللكي اأمري البالد املعظم اأّيده اهلل وابالغي منطوق اإرادته ال�شنية.

وتقبلوا فائق االحرتام،
وكيل رئي�س الوزراء

يف 19ربيع االول 1360)هـ( املوافق 1941/4/16)م(
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61. وثيقة رقم )160/20(

16/7    
200    

ح�صرة �صاحب الفخامة رئي�س الوزراء االأفخم

  باالإ�شارة الى كتاب فخامتكم رقم 1/29/20-2324 تاريــــخ 1941/4/16)م(.
ال�شيخ  ال�شنية باملوافقة على ت�شويب مت�شرف لواء عجلون وقائد املنطقة بت�شمية  �شدرت االإرادة 

حلمي الكـــايد قا�شيـًا ع�شائريًا خلفا للمرحـــوم احلــاج كليب ال�شـــريدة.

فتف�شلوا باإجراء املقت�شى، وتقبلوا مزيد احــــرتامي،

رئي�س الديوان العــــــــايل

عمان يف 1941/4/20)م(  
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62. وثيقة رقم )160/21(

16/7      
205      

ح�صرة �صاحب الفخامة رئي�س الوزراء االأفخم

باالإ�شارة الى كتاب فخامتكم رقم 1/29/20- 1774 تاريخ 1941/3/27)م( والحقًا لالإرادة ال�شنية 
رقم 16/7 -164 تاريخ 1941/4/4)م(.

لقد راأى ح�شرة �شاحب ال�شمّو امللكي موالي املعظم ان ا�شتعمال القا�شي الع�شائري )....( �شلطته 
يف غري حملها ال تك�شب اأحد الفرقــاء املتخا�شمني لديـــــه اأى حق قانوين لــذا فانه يرغب ايده اهلل 
تنبيه  من  1941/3/25)م(  يف  املوؤرخ  الداخلية  وزيـــر  معالـــي  تقــرير  يف  ورد  مبـــا  باالكتفاء  االآن 

القا�شـي االآنــف الذكر الـــى اخطائه واجتنابها يف امل�شتقبل على اأن يبقى يف حمله.

فتف�شلوا باإجراء املقت�شى، وتقبلوا فائق احــــرتامي،

رئي�س الديوان العـــــــــايل

عمان يف 1941/4/20)م(
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63. وثيقة رقم )160/22(

الرقم رو- 29/20- 3923/1

ح�صرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان االأمريي العايل االأفخم

املو�صوع - ق�صاة الع�صائر

ال�شلــط  مــن  املحمد  با�شــا  عبداهلل  باإ�شافـــة  ت�شويبًا  املنطقة  وقائد  البلقاء  لــواء  مت�شرف  قّدم 
وال�شيخ خلف الهــروط من بني حميدة الـــى جـــدول ق�شاة الع�شــــــائر يف اللواء املذكور.

اأرجو عر�ص هذا الت�شويب على �شّيدي وموالي �شاحب ال�شمّو امللكي اأمري البالد املعظم وابالغي 
منطوق اإرادته ال�شنية.

وتقبلوا فائق االحرتام،

رئي�س الوزراء

يف 30 جمادى االولى 1360)هـ( املوافق 1941/6/25)م(
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64. وثيقة رقم )160/23(

16/7     
363     

ح�صرة �صاحب الفخامة رئي�س الوزراء االأفخم

باالإ�شارة الى كتاب فخامتكم رقم 1/29/20- 2923 تاريخ 1941/6/25)م(.
�شدرت االإرادة ال�شنية باملوافقة على ا�شت�شواب مت�شرف لواء البلقاء وقائد املنطقة باإ�شافة عبداهلل 
با�شـــا املحمد من ال�شلط وال�شيخ خلف الهروط مــن بني حميدة الــى جدول ق�شاة الع�شائر يف اللواء 

املذكور، فتف�شلوا باإجراء املقت�شى.

وتقبلوا مزيد احـــــــرتامي،

رئي�س الديوان العـــــايل

عمان يف 1941/7/5)م(
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65. وثيقة رقم )160/24(

الرقم رو- 3940-1/29/20

ح�صرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان االأمريي العايل االأفخم

املو�صوع - ق�صاة الع�صائر

قّدم مت�شرف لواء الكرك وقائد املنطقة ت�شويبًا باإ�شافة ال�شيخ جميل عطوي املجايل الى جدول 
ق�شاة الع�شائر يف اللواء املذكور خلفا لــوالده املتويف ال�شيخ عطوي املجالــي.

اأرجو عر�ص هذا الت�شويب على �شيـدي ومــوالي �شاحب ال�شمّو امللكي اأمري البالد املعظم وابالغي 
منطوق اإرادته ال�شنية.

وتقبلوا فائق االحرتام،

رئي�س الوزراء

يف 1 جمادى الثانية 1360)هـ( املوافق 1941/6/26)م(
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66. وثيقة رقم )160/25(

16/7     
364     

ح�صرة �صاحب الفخامة رئي�س الوزراء االأفخم

باالإ�شارة الى كتاب فخامتكم رقم 1/29/20-3940 تاريخ 1941/6/26)م(. 
�شدرت االإرادة ال�شنية باملوافقة على ا�شت�شواب مت�شرف لواء الكرك وقائد املنطقة باإ�شافة ال�شيخ 
جميل عطوي املجايل الى جدول ق�شاة الع�شائر يف اللواء املذكور خلفًا لوالده املتوفى ال�شيخ عطوي 

املجايل.

فتف�شلوا باإجراء املقت�شى، وتقبلوا مزيد احـــــــرتامي،

رئي�س الديوان العــــــايل

عمان يف 1941/7/5)م(
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67. وثيقة رقم )160/26(

الرقم رو- 6446/1-29/20

ح�صرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان االأمريي العايل االأفخم

املو�صوع - ق�صاة الع�صائر

قّدم مت�شرف لواء الكرك وقائد املنطقة تن�شيبًا بتعيني ال�شيــخ ح�شن بن احلـــاج �شامل العطيوي من 
الطفيلة قا�شيا ع�شائرّيا.

اأّيده اهلل  املعظم  البالد  اأمري  امللكي  ال�شمّو  �شّيدي وموالي �شاحب  التن�شيب على  اأرجو عر�ص هذا 
وابالغي منطوق اإرادته ال�شنية.

وتقبلوا فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء

يف 21 رم�شان 1360)هـ( املوافق 1941/10/12)م(      
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68. وثيقة رقم )160/27(

600 -16/7
ح�صرة �صاحب الفخامة رئي�س الوزراء االأفخم

باالإ�شارة الى كتاب فخامتكم رقم 1/29/20- 6446 تاريخ 1941/10/12)م(.
بتعيني  وقائد منطقتها  الكرك  لواء  تن�شيبًا )كذا( مت�شرف  باملوافقة على  ال�شنية  االإرادة  �شدرت 

ال�شيخ ح�شن بن احلاج �شامل العطيوي من الطفيلة قا�شيًا ع�شــائريًا.

فتف�شلوا باإجراء املقت�شى، وتقبلوا مزيد احـــرتامي،

رئي�س الديوان العـــــــــايل

عمان يف 1941/10/24)م(
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69. وثيقة رقم )160/28(

الرقم رو- 2556/1-29/20

ح�صرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان االأمريي العايل االأفخم

املو�صوع - املحاكم الع�صائرّية

من  ال�شرايحة  بــــك  اإبراهيم  تعيني  اأجــل  من  تن�شيبًا  املنطقــة  وقائــد  الكرك  لــواء  مت�شرف  قّدم 
الكرك قا�شيًا ع�شائريًا.

اأّيده اهلل  املعظم  البالد  اأمري  امللكي  ال�شمّو  �شّيدي وموالي �شاحب  التن�شيب على  اأرجو عر�ص هذا 
وابالغي منطوق اإرادته ال�شنية.

واقبلوا فائق االحرتام ،
وكيل رئي�س الوزراء

يف 26ربيع االول �شنة 1361)هـ( املوافق 1942/4/12)م(    

بخط اليد)يحفظ(  
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70. وثيقة رقم )160/29(

الرقم رو- 2789/1-29/20

ح�صرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان االأمريي العايل االأفخم

  املو�صوع - ق�صاة الع�صائر

ب�شبب وفــاة القا�شـــيني الع�شائريني املـــدعوين قبـــــالن احلمد من الدعجـــــــة ومعزي الغيثان من 
ال�شاليطة قّدم معــايل وزيـــر الداخلية تن�شيبًا مــــن اأجل �شطــــب ا�شميهما من جدول ق�شاة الع�شائر.

اأرجو اأن تعر�شوا ذلك على �شّيدي وموالي �شاحب ال�شمّو امللكي اأمري البالد املعظم اأّيده اهلل وتبلغوين 
منطوق اإرادته ال�شنية.

وتقبلوا فائق االحرتام ،

رئي�س الوزراء

يف 4 ربيع االآخر �شنة 1361)هـ( املوافق 1942/4/20)م(
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71. وثيقة رقم )160/30(

164 -16/7     
رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
عر�شُت كتاب فخامتكم رقم 29/20-2789/1 تـــاريخ 1942/4/20)م( املت�شمن تن�شيب معـــايل 
ومعزى  الدعجة  مــن  احلمد  قبـــالن  الع�شائريني  القا�شيــني  ا�شمــّي  �شطب  ب�شاأن  الداخلية  وزيـــر 
الغيثان مــن ال�شــــاليطــة على ح�شرة �شاحب ال�شمّو امللكي موالنا املعظم وبعد اطالع �شمّوه العايل 

عليه ودر�شه له �شدرت االإرادة ال�شنية باملوافقة على ذلك.

فتف�شلوا فخامتكم باإجراء املقت�شى واقبلوا فائق احرتامي،

رئي�س الديوان العايل

1942/4/22)م(
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72. وثيقة رقم )160/31(

 الرقم رو-3292/1-29/20

ح�صرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان االأمريي العايل االأفخم

املو�صوع - املحاكم الع�صائرّية

اأحمد بن  ال�شيد  اأجل تعيني  تن�شيبًا مــن  الكرك باال�شرتاك مـع قائد املنطقة  لـــواء  قـدم مت�شرف 
حطاب ال�شعوب من الكرك قا�شيًا ع�شائريًا.

اأّيده اهلل  املعظم  البالد  اأمري  امللكي  ال�شمّو  �شّيدي وموالي �شاحب  التن�شيب على  اأرجو عر�ص هذا 
وابالغي منطوق اإرادته ال�شنية.

وتقبلوا فائق االحــــرتام ،

رئي�س الوزراء

يف 25 ربيع االآخر 1361)هـ( املوافق 1942/5/11)م(  
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73. وثيقة رقم )160/32(

197-16/7      
رئا�صة الوزراء الفخيمة

     ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
تعيني  تن�شيب  املت�شمن  1942/5/11)م(  تاريخ   3292/1-29/20 رقم  فخامتكم  كتاب  عر�شُتُ 
امللكي  ال�شمّو  �شاحب  ح�شرة  على  ع�شائريًا  قا�شيـًا  الكرك  من  ال�شعوب  حطاب  بن  اأحمد  ال�شيد 

موالنا املعظم وبعد اطالع �شمّوه العايل عليه ودر�شه له �شدرت االإرادة ال�شنية باملوافقة على ذلك.

فتف�شلوا فخامتكم باإجراء املقت�شى واقبلوا فائق احرتامي،

رئي�س الديوان العايل

1942/5/16)م(
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74. وثيقة رقم )160/33(

الرقم رو- 116/1-29/20

ح�صرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان االأمريي العايل االأفخم

املو�صوع- الق�صاة الع�صائريون 

 بخط اليد)موافق(

ب�شبب وفاة القا�شي الع�شائري ال�شيخ من�شور القا�شي، قّدم مت�شرف لواء عجلون وقائــد املنطقــة 
فيها تن�شيبــًا مــن اأجــل تعيني �شليمان با�شــا ال�شــودي قا�شـيًا ع�شائرّيا يف اللواء املذكور.

اأرجو عر�ص هـذا التن�شيب على �شّيدي وموالي �شاحب ال�شمّو امللكي اأميـــر البالد املعظم اأّيده اهلل 
وابالغي منطوق اإرادته ال�شنية.

واقبلوا فائق االحرتام،

رئي�س الوزراء

يف 28 ذي احلجة 1361)هـ( املوافق 1943/1/5)م(
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75. وثيقة رقم )160/34(

الرقم 14-16/7
التاريخ 1943/1/19)م(

رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
 29/20 رقم  فخامتكم  كتاب  املعظم  وموالنا  �شيدنا  امللكي  ال�شمّو  �شاحب  ح�شرة  على  عر�شُتُ 
–116/1 تاريخ 1943/1/5)م( املت�شمن تن�شيب تعيني �شليمان با�شــــا ال�شودي قا�شيًا ع�شائريــــًا 
ب�شبب وفاة القا�شي الع�شائري ال�شيخ من�شور القا�شي، وبعد اطالع �شمّوه العايل ودر�شه لــــه �شدرت 

االإرادة ال�شنية باملوافقة على ذلك. وتف�شلوا باإجراء املقت�شى.

وتقبلوا مزيد احــــــرتامي،

رئي�س الديوان العـــــــايل 
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76. وثيقة رقم )160/35(

الرقم رو- 2449/1-29/20

ح�صرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان االأمريي العايل االأفخم

   املو�صوع - املحاكم الع�صائرّية

قّدم مت�شـــرف لــواء البلقاء وقـائد املنطقة تن�شيبًا من اأجــل تعيني اأحمد با�شــــا احلديدي من ال�شلط 
قا�شيًا ع�شائريًا.

اأّيده اهلل  املعظم  البالد  اأمري  امللكي  ال�شمّو  �شّيدي وموالي �شاحب  التن�شيب على  اأرجو عر�ص هذا 
وابالغي منطوق اإرادته ال�شنية.                                  بخط اليد)يعتمد(

واقبلوا فائق االحرتام ،

رئي�س الوزراء

يف 26 ربيع االول 1362)هـ( املوافق 1943/4/1)م(
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77. وثيقة رقم )160/36(

الرقم 108-16/7
التاريخ 1943/4/7)م(

رئا�صة الوزراء الفخيمة

    ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
-29/20 رقم  فخامتكم  كتاب  املعظم  وموالنا  �شيدنا  امللكي  ال�شمّو  �شاحب  ح�شرة  على  عر�شُتُ 

2449/1 تــاريخ 1943/4/1)م( املت�شـمن تن�شيب تعــيني اأحمد با�شـــا احلديــدي من ال�شلط قا�شيــًا 
ع�شائريًا، وبعد اطالع �شمّوه العايل عليه ودر�شه له �شدرت االإرادة ال�شنية باملوافقة على ذلك.

فتف�شلوا باإجراء املقت�شى، وتقبلوا مزيد احــــرتامي،

رئي�س الديوان العــــــــــايل 
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78. وثيقة رقم )160/37(

الرقم رو- 4577/1-29/20

ح�صرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان العايل االأفخم

املو�صوع - حماكم الع�صائر

ب�شبب عدم وجود قا�ص ع�شائري يف ناحية الكورة، قّدم مت�شرف لـــواء عجلون وقائـــد املنطقة فيها 
تن�شيبًا من اأجل تعيني كل من معايل عبداهلل با�شا الكليب وال�شيخ �شعود القا�شي قا�شيني ع�شائريني 
الداخلية هذا  وزير  اأّيــد معايل  وقد  الع�شائرّية،  العادات  ووقوفهما على  لواء عجلون خلربتهما  يف 

التن�شيب.
اأرجو عر�ص ذلك على �شّيدي ومـــوالي �شاحب ال�شمّو امللكي اأميـر البالد املعظم اأيــده اهلل وابالغي 

منطوق اإرادته ال�شنية.
واقبلوا فائق االحرتام،

رئي�س الوزراء

يف 24 جمادى االآخره 1362)هـ( املوافق 1943/6/27)م(
بخط اليد)ال ا�شتن�شب تعيني عبداهلل با�شا الكليب بعد ان ا�شتقال بدعوى م�شاغله ال�شخ�شية،

وال مانع من تعيني ال�شيخ �شعود القا�شي( 

مالحظة: يوجد ختم الديوان العايل
                    رقم 108

                    تاريخ 1943/6/28)م(
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79. وثيقة رقم )160/38(

الرقم 212/16/7
التاريخ 27 جمادى االخرة 1362)هـ(

          1943/6/30)م(
فخامة رئي�س الوزراء االفخم

فخامتكم  كتاب  املعظم  وموالنا  �شيدنا  امللكي  ال�شمّو  �شاحب  ح�شرة  اأنظار  على  عر�شُتُ 
عبداهلل  معـايل  من  كل  تعيني  تن�شيب  املت�شمن  1943/6/27)م(  تاريخ  رقـــم4577/1-29/20 
با�شــا الكليب وال�شيخ �شعود القا�شي قا�شيني ع�شائرييـن يف لـــواء عجلون، فتف�شل ايده اهلل بالتعليــق 

ال�شامي التايل :
) ال ا�شتن�شب تعيني عبداهلل با�شا الكليب بعد ان ا�شتقال بدعوى م�شاغله ال�شخ�شية، وال مانع من 

تعيني ال�شيخ �شعود القا�شي.(

فتف�شلوا باإجراء املقت�شى، واقبلوا فائق االحـــــــــرتام ،

و. رئي�س الديوان العايل
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80. وثيقة رقم )160/39(

الرقم رو- 2784/1-29/20

ح�صرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان االأمريي العايل االأفخم

املو�صوع - املحاكم الع�صائرية

بخط اليد)يعتمد(
 
 

قّدم مت�شرف لـــواء البلقاء وقـــائد املنطقة تن�شيبًا مـن اأجـل تعيني علّيان با�شـــا  ال�شامل من ال�شلط 
قا�شيًا ع�شائريًا.

اأّيده اهلل  املعظم  البالد  اأمري  امللكي  ال�شمّو  �شّيدي وموالي �شاحب  التن�شيب على  اأرجو عر�ص هذا 
وابالغي منطوق اإرادته ال�شنية.

واقبلوا فائق االحرتام ،

رئي�س الوزراء

يف 9 ربيع االآخر 1362)هـ( املوافق 1943/4/14)م(            

                              مالحظة )يوجد ختم الديوان العايل(
                                              الرقم 28

                                               تاريخ 1943/4/15)م(
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81. وثيقة رقم )160/40(

الرقم 120-16/7
التاريخ 1943/4/22)م(

رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
عر�شُتُ على ح�شرة �شاحب ال�شمّو امللكي �شيدنا ومـوالنا املعظم كتاب فخامتكم رقـــم2784/1-29/20 
قا�شيـًا  ال�شلط  ال�شامل من  با�شا  بتعيني عليان  تن�شيب فخامتكم  املت�شمن  تاريخ 1943/4/14)م( 
ذلك.  على  باملوافقة  ال�شنيـة  االإرادة  �شدرت  له  ودر�شه  عليه  العايل  �شمّوه  اطالع  وبعد  ع�شائريًا، 

فتف�شلوا باإجراء املقت�شى.

وتقبلوا مزيد احـــــــرتامي ،

رئي�س الديوان العــــــــــايل
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82. وثيقة رقم )160/41(

الرقم رو- 3473-1/29/20

ح�صرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان االأمريي العايل االأفخم

املو�صوع - حماكم الع�صائر

قّدم مت�شرف لــــواء معان وقائد املنطقة تن�شيبًا من اأجل تعيني ال�شيــــد يونـ�ص بن حممد اأبو هاللة 
قا�شيـًا ع�شائريًا يف معــــان وقد اأيـــد معــــايل وزيــــر الداخليـــــة هذا التن�شيب.

اأرجو عر�ص ذلك على �شّيدي موالي �شاحب ال�شمّو امللكي اأمري البالد املعظم - ايده اهلل - وابالغي 
منطوق االإرادة ال�شنية.

واقبلوا فائق االحرتام ،

رئي�س الوزراء

يف 8 جمادى االولى 1362)هـ( املوافق 1943/5/12)م(

            مالحظة )يوجد ختم الديوان العايل(
                            الرقم 58

                            التاريخ 1943/5/13)م(
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83. وثيقة رقم )160/42(

الرقم 145-16/7
التاريخ 1943/5/19)م(

رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
عر�شُتُ على ح�شرة �شاحب ال�شمّو امللكي �شيدنا وموالنا املعظم كتاب فخامتكم رقم 1/29/20-

قا�شيًا  اأبو هاللة  بـن حممد  يون�ص  ال�شــيد  تعيني  تن�شيب  املت�شمن  تاريخ 1943/5/12)م(   3473
ع�شائريًا يف معان، وبعد اطالع �شمّوه العايل عليه ودر�شه له �شدرت االإرادة ال�شنية باملوافقـــــة على 

ذلك. فتف�شلوا باإجراء املقت�شى.

وتقبلوا مزيد احـــــرتامي،

رئي�س الديوان العــــــــــايل
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84. وثيقة رقم )160/43(

  الرقم رو- 2993/1-29/20

ح�صرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان االأمريي العايل االفخم

املو�صوع - املحاكم الع�صائرّية

قّدم مت�شرف لـواء البلقاء وقائد املنطقة تن�شيبًا من اأجل تعيني اأحمد بــك املحمد من ال�شلط قا�شيًا 
ع�شائريًاً خلفًا لوالده املرحوم حممد با�شا احل�شني.

اأّيده اهلل  املعظم  البالد  اأمري  امللكي  ال�شمّو  �شّيدي وموالي �شاحب  التن�شيب على  اأرجو عر�ص هذا 
وابالغي منطوق اإرادته ال�شنية.

واقبلوا فائق االحرتام،

وكيل رئي�س الوزراء

يف 17 ربيع االآخر1362)هـ( املوافق 1943/4/22)م(     

              مالحظة)يوجد ختم الديوان العايل(
                              الرقم 38

                              التاريخ 1943/4/24)م(
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85. وثيقة رقم )160/44(

الرقم 126-16/7
التاريخ 1943/4/27)م(

رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
-29/20 رقم  فخامتكم  كتاب  املعظم  وموالنا  �شيدنا  امللكي  ال�شمّو  �شاحب  ح�شرة  على  عر�شُتُ 

2993/1 تاريخ 1943/4/22)م( املت�شمن تن�شيب فخــامتكم بتعيني اأحـمد بــك املحمد مـن ال�شــــلط 
قا�شيـًا ع�شائريًا خلفا لوالده املرحوم حممد با�شا احل�شني، وبعد اطالع �شمّوه العايل عليه ودر�شــه له 

�شدرت االإرادة ال�شنية باملوافقة على ذلك. فتف�شلوا باإجراء املقت�شى.

وتقبلوا مزيد احـــــــــــرتامي،

رئي�س الديوان العــــــــايل
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86. وثيقة رقم )160/45(

الرقم رو- 5902/1-29/20

ح�صرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان االأمريي العايل االأفخم

املو�صوع - ق�صاة الع�صائر

بخط اليد)يعتمد( 

بنــي  بخيت من  بــن  ال�شراري  ال�شيخ  تعيني  تن�شيب  يت�شمن  كتابــًا  العربي  قائد اجلي�ص  تلقيُت من 
�شخر قا�شيـًا ع�شائريًا الت�شافه ب�شفات توؤهله الأن يكون يف عـــداد ق�شاة الع�شائر.

اأوؤيد هذا التن�شيب واأرجو عر�شه على �شّيدي وموالي �شاحب ال�شمّو امللكي اأمري البالد املعظم وابالغي 
منطوق اإرادته ال�شنية.

واقبلوا فائق االحرتام،
وكيل رئي�س الوزراء

ووزيــــــــــــر الدفــــــــــــاع

يف 13 �شعبان 1362)هـ( املوافق 1943/8/14)م(
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87. وثيقة رقم )160/46(

  

313/16/7   
  20 �شعبان 1362)هـ(

   1943/8/21)م(   

رئا�صة الوزراء الفخيمة

فخامة الرئي�ص اجلليل
اأُ�شري الى كتــاب فخامتكم رقم 29/20-5902/1 تاريخ 13 �شعبان 1362)هـ( و 1943/8/14)م( 
�شدرت االإرادة ال�شنية باملوافقة على تعيني ال�شيخ ال�شراري بـن بخيت مـن بني �شخر قا�شيـًا ع�شائريًا. 

فتف�شلوا باإجراء املقت�شى.

واقبلوا فائق االحــــــــرتام،

رئي�س الديوان العايل



143

ق�شاة الع�شائر يف االأردن

88. وثيقة رقم )160/47(

 الرقم رو- 9468/1-29/20

ح�صرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان االأمريي العايل االأفخم

املو�صوع - ق�صاة الع�صائر

بخط اليد)موافق( 

تلقيُت من قائد اجلي�ص العربي كتابًا يت�شمن تن�شيب تعيني كل من ال�شيخني جازي بن معزى الغثيــان 
ومطلب اأبو رجيلة من ال�شاليطة قا�شيـًا ع�شائريًا)هكذا(، وقـــد اتفــق قائــدا اجليــ�ص والبــادية على 
تر�شيحهمــا لــذلك، اأوؤيـد هــذا التن�شـــيب واأرجو عر�شه على �شيـــدي ومـــوالي �شاحب ال�شمّو امللكي 

اأمري البـــالد املعظـم وابالغي منطوق اإرادته ال�شنية.

واقبلوا فائق االحرتام،
رئيــ�س الـــــــوزراء

ووزيـــــر الدفــــــاع

               مالحظة)يوجد ختم الديوان العايل(
                               الرقم 239

                               التاريخ 1943/10/24)م( 
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89. وثيقة رقم )160/48(

437/16/7    
   8 ذى القعدة 1362)هـ(

رئا�صة الوزراء الفخيمة

فخامة الرئي�ص اجلليل
االإرادة  �شــدرت  1943/10/23)م(،  تاريخ   9468/1-29/20 رقـــم  فخامتكم  كتــاب  الى  اأُ�شري 
ال�شنية باملوافقة على تعيني كل من ال�شيخني جازي بن معزى الغيثان ومطلب اأبو رجيلة من ال�شاليطة 

قا�شيني ع�شائريني، فتف�شلوا باإجراء املقت�شى.

واقبلـــــوا فائق االحـــــــــرتام،

رئي�س الديوان العايل 
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90. وثيقة رقم )160/49(

 الرقم رو- 29/20- اأ/1223

ح�صرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان االأمريي العايل االأفخم

املو�صوع - ق�صاة الع�صائر

بخط اليد)يعتمد( 

تلقيُت من قائد اجلي�ص العربــي كتـابًا يت�شمــن تن�شيب ال�شيــخ عــارف بــن رثعان الذيابات قا�شيًا 
ع�شائريًا وقد اتفق قائـــدا اجلي�ص والباديــة على تر�شيحـــه لذلك.

اوؤيد هذا التن�شيب واأرجو عر�شه على �شّيدي وموالي �شاحب ال�شمّو امللكي اأمري البالد املعظم اأّيده 
اهلل وابالغي منطوق اإرادته ال�شنية.

واقبلوا فائق االحرتام،

رئي�س الوزراء

يف 18 �شفر 1363)هـ( املوافق 1944/2/12)م(

            مالحظة)يوجد ختم الديوان العايل(
                           الرقم 52/16/7

                           التاريخ 1944/2/14)م(
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91. وثيقة رقم )160/50(

الرقم 62-16/7
التاريخ 27 �شفر 1363)هـ(

املوافق 21 فرباير 1944)م(
رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
فخامتكم  كتاب  املعظم  البالد  اأمري  وموالنا  �شيدنا  امللكي  ال�شمّو  �شاحب  ح�شرة  على  عر�شُتُ 
رقم29/20- اأ/1223 تـــاريخ 1944/2/12)م( املت�شمن تن�شيـــب قـــائد اجليــ�ص العـــربي بتعــــيني 
ال�شيخ عارف بن رثعان الذيابات قا�شيًا ع�شائريًا، وبعد اطـالع �شمّوه العايل عليه ودر�شه لـــه �شدرت 

االإرادة ال�شنية باملوافقة على ذلك، فتف�شلوا باإجراء املقت�شى.

وتقبلوا مزيد احـــــرتامي،

رئي�س الديوان العـــــــــايل
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92. وثيقة رقم )160/51(

الرقم رو- 29/20- اأ/6840

ح�صرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان االأمريي العايل االأفخم

املو�صوع - ق�صاة الع�صائر

بخط اليد)نوافق( 

مبنا�شبة وفاة املرحوم �شالمة با�شا املعايطة اأحد ق�شاة الع�شائر يف لواء الكرك، فقد ن�ّشب مت�شرف 
لواء الكرك باال�شرتاك مع قائد املنطقة تعيني ال�شيد فار�ص بــن يو�شف املعايطة قا�شيًا ع�شائريًا يف 

اللواء املذكور.
املعظم  البالد  اأمري  امللكــــي  ال�شمّو  �شـاحب  وموالي  �شّيدي  على  واأرجـو عر�شه  التن�شيب  اوؤيد هذا 

وابالغي منطوق اإرادته ال�شامية.

واقبلوا فائق االحـــرتام،
رئي�س الوزراء

  يف 6 رم�شان املبارك 1363)هـ( املوافق 1944/8/24)م(

             مالحظة)يوجد ختم الديوان العايل(
     الرقم 296/16/7

                             التاريخ 1944/8/28)م(
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93. وثيقة رقم )160/52(

   

365 -16/7    
    14 رم�شان 1363)هـ(

    املوافق 31 اغ�شط�ص 1944)م(

رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
فخامتكم  كتاب  املعظم  البالد  اأمري  وموالنا  �شيدنا  امللكي  ال�شمّو  �شاحب  ح�شرة  على  عر�شُتُ 
رقم29/20- اأ/6840 تــــاريخ 1944/8/24)م( املت�شمــن تعيني ال�شيــد فار�ص بــن يو�شف املعــايطة 
قا�شيـًا ع�شائريًا، وبعد اطالع �شمــوه العايل عليه ودر�شه له �شدرت االإرادة ال�شنية باملــوافقة على 

ذلك. فتف�شلوا باإجراء املقت�شى.

وتقبلوا مزيد احـــــــرتامي،

رئي�س الديوان العــــــــايل
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94. وثيقة رقم )160/53(

   الرقم رو- 29/20- اأ/3166

ح�صرة �صاحب ال�صماحة رئي�س الديوان االأمريي العايل االفخم

املو�صوع - ق�صاة الع�صائر

بخط اليد)نوافق( 

ملنــا�شبة وفاة قا�شيي الع�شائــر يف لــواء الكرك املرحومني رفيفـان با�شـــا املجالــي وغيث بن هداية 
)هدايا( من احلجايا و�شغور مركزيهما فقد اأو�شى مت�شرف لواء الكرك باال�شرتاك مع قائد املنطقة 
تعيني دليوان با�شا املجايل وعوده بن غيث هداية )هدايا( بداًل عنهما لتوفر الكفـاءة واللياقة فيهما.
اوؤيد هذه التو�شية واأرجــو عــر�ص ذلك على �شّيدي وموالي �شــاحب ال�شمّو امللكــي اأمري البالد املعظم 

وابالغي منطوق اإرادته ال�شنية.

وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء

يف 7 جمادى االولى 1364)هـ( و 1945/4/19)م(

مالحظة)يوجد ختم الديوان العايل(  
                            الرقم 120/16/7

                            التاريخ 1945/4/25)م(
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95. وثيقة رقم )160/54(

147-16/7       
      16 جمادى االولى 1364)هـ(
     املوافق 28 ني�شـــان 1945)م( 

رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
اأمري البالد املعظم كتاب فخامتكم رقم  ال�شمّو امللكي �شيدنا وموالنا  عر�شُتُ على ح�شرة �شاحب 
ابن  وعودة  املجالـي  با�شـا  دلـــيوان  تعــيني  املت�شــمن  1945/4/19)م(  تـــاريخ  اأ/3166    -29/20
غيث هداية )هدايا( قا�شيني ع�شائريني يف لواء الكرك، وبعد اطـــالع �شمّوه العايل عليــه ودر�شه له 

�شدرت االإرادة ال�شنية باملوافقة على ذلك.

وتف�شلوا بقبول فائق االحــــــــرتام،

  رئي�س الديوان العــــايل
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96. وثيقة رقم )160/55(

الرقم رو/29/20/ اأ-7988
التاريخ 2 ذى القعدة �شنة 1364)هـ(

املوافق 1945/10/8)م(

ح�صرة �صاحب ال�صماحة رئي�س الديوان الها�صمي العايل االأفخم

بخط اليد )توقيع(

ن�ّشب مت�شرف لواء عجلون -  بعد ا�شتطالع راأي قائد املنطقة – تعيني عبداهلل با�شا الكليب قا�شيـًا 
ع�شائريًا لوقوفه التام على العادات واال�شول الع�شائرية.

املعظم  البالد  اأمـــري  امللكـي  ال�شمّو  �شاحب  وموالي  �شّيدي  على  عر�شه  واأرجو  التن�شيب  هـذا  اأوؤيد 
وابالغي منطوق اإرادته ال�شنية.

وتقبلوا بقبول فائق االحـــــــرتام،
رئي�س الـــوزراء

             مالحظة )يوجد ختم رئا�شة الديوان الها�شمي(
                             10 ت�شرين االول 1945)م(

                              الرقم 293/16/7
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97. وثيقة رقم )160/56(

   الرقم 355-16/7
   التــاريخ 4 ذو القعـــدة 1364)هـ(

   املوافق10 ت�شرين االأول 1945)م(

رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
فخامتكم  كتاب  املعظم  البالد  اأمري  وموالنا  �شيدنا  امللكي  ال�شمّو  �شاحب  ح�شرة  على  عر�شُتُ 
قا�شيًا  الكليــب  بــا�شــا  تعييــن عبداهلل  املت�شمــن  تــاريــخ 1945/10/8)م(  اأ/7988  رقم29/20- 

ع�شائريًا، وبعد اطالع �شمّوه العايل عليه ودر�شه لــه �شدرت االإرادة ال�شنية باملوافقة على ذلك.

وتف�شلوا بقبول فائق االحــــرتام،

 رئي�س الديوان الها�صمي
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98. وثيقة رقم )160/57(

الرقم رو/29/20- اأ-9824
التاريخ 5 املحرم �شنة 1365)هـ(

املــوافق 1945/12/9)م(

ح�صرة �صاحب ال�صماحة رئي�س الديوان الها�صمي العايل االأفخم

بخط اليد )توقيع(

ال�شيخ  تعيني   – البـادية  قــائد منطقـة  راأي  ا�شتطالع  بعد   – االأردين  العــربي  قائد اجلي�ص  ن�ّشب   
حممد بن �شيف اهلل اأبو ال�شقور اجلازي من احلويطات قا�شيـًا ع�شائريًا.

اأوؤيد هذا التن�شيب واأرجو عر�شه على �شّيدي وموالي �شاحب ال�شمّو امللكي اأمري البالد املعظم اأّيده 
اهلل وابالغي منطوق اإرادته ال�شنية.

وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام،
رئي�س الـــوزراء  

مالحظة)يوجد ختم رئا�شة الديوان الها�شمي(       
                            11 كانون االول 1945)م(

                            الرقم 373/16/7
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99. وثيقة رقم )160/58(

  

449-16/7  
 13 حمـــــــــرم 1365)هـ(

 18 كانون االأول 1945)م(

رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
عر�شُتُ على ح�شرة �شاحب ال�شمّو امللكي �شيدنا وموالنا اأمري البالد املعظم كتاب فخامتكم رقـــم 
29/20/ اأ-9824 تـاريخ 1945/12/9)م( املت�شـمن تن�شيب قـــائد اجليـــ�ص العــربي االأردين تعييـن 
اأبـو ال�شقور اجلـــازي من احلـــويطات قا�شيًا ع�شائريًا، وبعد اطالع  بـن �شيف اهلل  ال�شيخ حممد 

�شمّوه العـــايل عليه ودر�شه لـه �شدرت االإرادة ال�شنيـة باملوافقـــــة على ذلك.

وتف�شلوا بقبول فائق االحــــــــرتام،

ع/ رئي�س الديوان الها�صمي
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100. وثيقة رقم )160/59(

الرقم- 29/20/اأ -10415
التاريخ- 26 حمرم احلرام 1365)هـ(

املوافق يف 1945/12/30)م(

ح�صرة �صاحب ال�صماحة رئي�س الديوان الها�صمي العايل االأفخم

بخط اليد)نوافق( 

قـدم  اأعلمني معايل وزير الداخلية باأن مت�شرف لواء الكرك – بعد ان ا�شتطلع راأي قائد املنطقة – 
تن�شيبًا ب�شاأن تعيني ال�شيخ دميثان املجالـي قا�شيـــًا ع�شائريـــًا يف لـــواء الكرك خلربتــــه واملامـــه يف 
العــادات الع�شــائرية وقــد اأّيد معــايل الــوزير امل�شار اليـه هذا التن�شيب ب�شبب اأن عدد ق�شاة الع�شائر 

يف هذا اللواء �شفعة.
اأرجو ان تتكرموا بعر�ص ذلك على �شّيدي وموالي �شاحب ال�شمّو امللكي اأمري البالد املعظم اأّيده اهلل 

وتبلغوين منطوق اإرادته ال�شنية.

واقبلوا فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء

مالحظة)يوجد ختم رئا�شة الديوان الها�شمي(
                 2 كانون الثاين 1946)م(

                 الرقم 1/16/7
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101. وثيقة رقم )160/60(

11-16/7    
    4 �شـــــــــفر 1365)هـ(

    7 كانون الثاين 1946)م(
رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
عر�شُتُ على ح�شرة �شاحب ال�شمّو امللكي �شيدنا وموالنا اأمري البالد املعظم كتاب فخامتكم رقـــــم 
29/20/اأ – 10415 تـــاريخ 1945/12/30)م( املت�شــــمن تن�شيـــب معــايل وزيــر الداخلية بتعيني 
ال�شيـــخ دمـيثان املجـايل قا�شيًا ع�شائريًا يف لـــواء الكرك، وبعد اطـــالع �شمّوه العايل عليه ودر�شه له 

�شدرت االإرادة ال�شنية باملوافقة على ذلك،

وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام،

 ع/ رئي�س الديوان الها�صمي 
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102. وثيقة رقم )160/61(

     الرقم – 29/20/ب- 999
     التاريخ – 4 ربيع االول �شنة 1365)هـ(

     املوافق 1946/2/5)م(

ح�صرة �صاحب ال�صماحة رئي�س الديوان الها�صمي العايل االأفخم

بخط اليد)نوافق(

ن�ّشب حمافظ العا�شمــة باال�شرتاك مــع قـائد املنطقة تعيني ال�شيد اإبــراهيم الرا�شــــد من ع�شرية 
احلديد قا�شيـًا ع�شائريًا يف حمافظة العا�شمة ملعرفته ووقوفـه على االمـــور الع�شائــرية ويوؤيده معــايل 
وزيـــر الداخلية يف هـذا التن�شيب. اأرجــو عر�ص ذلك علـى �شّيدي وموالي �شاحب ال�شمّو امللكي اأمري 

البالد املعظم وابالغي منطوق اإرادته ال�شنية.

واقبلوا فائق االحرتام،

 رئي�س الوزراء   

مالحظة)يوجد ختم رئا�شة الديوان الها�شمي(
                6 �شباط 1946)م(

                الرقم 40/16/7
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103. وثيقة رقم )160/62(

  

55-16/7    
    12 ربيع االأول 1365)هـ(
    13 �شبـــــــــاط 1946)م(

رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
عر�شُتُ على ح�شرة �شاحب ال�شمّو امللكي �شيــدنا وموالنا اأميــر البـالد املعظم كتاب فخامتكم رقـــم 
29/20/ب – 999  تـــاريخ 1946/2/5)م( املت�شمـــن تعييــن ال�شيــد اإبــراهيم الرا�شـــــد من ع�شرية 
احلديـــد قا�شيًا ع�شائريًا يف حمافظة العا�شمة، وبعــد اطــالع �شمّوه العــايل عليــه ودر�شه له �شدرت 

االإرادة ال�شنية باملوافقة على ذلك.

وتف�شلوا بقبول فائق االحــــــــــرتام،

 رئي�س الديوان الها�صمي 
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104. وثيقة رقم )160/63(

الرقم – 29/20/ب -1103
التاريخ – 8 ربيع االول �شنة 1365)هـ(

      املوافق 1946/2/9)م(

ح�صرة �صاحب ال�صماحة رئي�س الديوان الها�صمي العايل االأفخم

بخط اليد)نوافق( 

ُين�ّشب قائد اجلي�ص العــربي االأردين تعيني كل من ال�شـــيخ حمود البنيان وال�شـــــيخ جراد العقار من 
تتكرموا  ان  اأرجو  الع�شائرية.  االأمــــور  على  ووقوفهما  لكفاءتهما  ع�شائريًا  قا�شيًا  املناعني  ع�شرية 
بعر�ص ذلك على �شّيدي وموالي �شاحب ال�شمّو امللكي اأمري البالد املعظم وابالغي ما ت�شدر عليه 

االإرادة املطاعة.

واقبلوا فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء

     مالحظة )يوجد ختم رئا�شة الديوان الها�شمي(
10 �شباط 1946)م(  

                                   الرقم 48/16/7
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105. وثيقة رقم )160/64(

61 – 16/7    
    12 ربيع االأول 1365)هـ(
    13 �شــــــــباط 1946)م(

رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
عر�شُتُ على ح�شرة �شاحب ال�شمّو امللكي �شيدنــا وموالنا اأمري البالد املعظم كتاب فخامتكـــم رقـــم 
البنيان  حمــــود  ال�شيــــخ  مــن  كــل  تعـيني  املـت�شمن  1946/2/9)م(  تـــاريخ   1103- ب   /29/20
وال�شيـــخ جراد العقار من ع�شيـرة املناعني قا�شــيني ع�شـــائريني، وبعــد اطــالع �شمــّـوه العايل عليه 

ودر�شه له �شدرت االإرادة ال�شنية باملوافقة على ذلك.

 وتف�شلوا بقبول فائق االحــــــرتام،

رئي�س الديوان الها�صمي
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106. وثيقة رقم )160/65(

    الرقم – 29/20/ب/1774
    التاريخ – 1946/3/2)م(

بخط اليد)موافق( 

�صاحب ال�صماحة رئي�س الديوان الها�صمي العايل االأفخم

قا�شيًا  احلويطــات  مــن  ديــاب  بــن  رفيفــان  تعيني  اأجل  مــن  تن�شــيبًا  البــادية  منطقة  قــائد  قــّدم 
اأنظار  اأّيـد قــائد اجليـــ�ص العـــربي االأردنـي هــذا التن�شيب الذي اأرجـــــو عر�شه على  ع�شائريًا وقد 

نائب �شاحب ال�شمّو امللكي اأمري البالد املعظم وابالغي منطوق اإرادته ال�شنيــــــة.

واقبلوا فائق االحرتام،

وكيل رئي�س الوزراء 

مالحظة)يوجد ختم رئا�شة الديوان الها�شمي(   
  4 اآذار 1946)م(
  الرقم 81/16/7
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107. وثيقة رقم )160/66(

   

  95 -16/7    
    3 ربيع الثاين 1365)هـ(

    6 مـــــــــار�ص 1946)م(
رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل بالوكالة
عر�شُت على نائب ح�شرة �شاحب ال�شمّو امللكي �شيدنا وموالنا اأمري البالد املعظم كتاب فخامتكم 
مــن  دياب  بــن  رفيفـــان  تعــيني  املــت�شمـن  1946/3/2)م(  تــــاريـخ  ب-1774   /29/20 رقــــــم 
ال�شـــــنية  االإرادة  �شـدرت  له  ودر�شـه  عليه  العايل  �شمّوه  اطالع  وبعد  ع�شائريًا،  قا�شيًا  احلويطات 

باملوافقة على ذلك.

وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام،

رئي�س الديوان الها�صمي
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108. وثيقة رقم )160/67(

   الرقم رو/29/20/ ب-3319
   التاريخ 1946/4/25)م(

ح�صرة �صاحب ال�صماحة رئي�س الديوان الها�صمي العايل االأفخم

بخط اليد)توقيع( 

اأبو جفني قا�شيًا ع�شائريًا، وقد  ال�شيــخ �شليمان  اأجـل تعيني  الباديــة تن�شيبًا من  قـّدم قائد منطقة 
اأّيد قائد اجلي�ص العربي االأردين هذا التن�شيب الذي اأرجو عر�شه على اأنظار �شّيدي وموالي �شاحب 

ال�شمّو امللكي اأميــر البالد املعظم وابالغي منطوق اإرادته ال�شنيــة.

واقبلوا فائـــق االحـــــرتام،

رئي�س الـــــــوزراء

مالحظة )يوجد ختم رئا�شة الديوان الها�شمي(   
   27 ني�شان 1946)م(

   الرقم 117/16/7
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109. وثيقة رقم )160/68(

148 -16/7    
    26 جمادى االأولى 1365)هـ(
    27 ني�شــــــــــــــــــــــان 1946)م(

رئا�صة الوزراء الفخيمة

 ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
عر�شُت على ح�شرة �شاحب ال�شمّو امللكي �شيدنا وموالنا اأمري البالد املعظم كتاب فخامتكم رقــــم 
29/20/ ب -3319 تـــاريـخ  1946/4/25)م( املتــ�شمن تعـــيني ال�شيـــخ �شـليمـــان ابو جفني قا�شيـًا 

ع�شائريًا، وبعد اطــالع �شمّوه العايل عليه ودر�شه له �شدرت االإرادة ال�شنيــة باملوافقة على ذلك.

وتف�شلوا بقبول فائق االحـــــــرتام ،

 رئي�س الديوان الها�صمي
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110. وثيقة رقم )160/69(

الرقم رو/29/20/ب-3320
التاريخ 1946/4/25)م(

ح�صرة �صاحب ال�صماحة رئي�س الديوان الها�صمي العايل االأفخم

بخط اليد)توقيع( 

قّدم قـائد منطقة الكرك تن�شيبًا من اأجل تعيني ال�شيخ را�شد التويجر من بنـي عطّيه قا�شيـًا ع�شائريًا، 
ال�شمّو  اأنظار �شاحب  اأرجو عر�شه على  الذي  التن�شيب  االأردين هذا  العربي  اأّيد قائد اجلي�ص  وقد 

امللكي اأمري البالد املعظم وابالغي منطوق اإرادته ال�شنية.

وتف�شلوا بقبول فائــــــق االحـــــــرتام،

رئي�س الوزراء

مالحظة )يوجد ختم رئا�شة الديوان الها�شمي(     
                                   27 ني�شان 1946)م(

                                   الرقم 118/16/7
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111. وثيقة رقم )160/70(

   
 149 -16/7    

    26 جمادى االأولى 1365)هـ(
    27 ني�شـــــــــــــان 1946)م(

رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
عر�شُت على ح�شرة �شاحب ال�شمّو امللكي �شيدنا وموالنا اأمري البالد املعظم كتاب فخامتكم رقــــم  
29/20/ ب -3320  تــــاريـخ 1946/4/25)م( املت�شـــمن تعييـــن ال�شــيخ را�شــــد التويجر من بني 
عطية قا�شيًا ع�شائريًا، وبعد اطـــالع �شمّوه العـــايل عليه ودر�شــــه لـــه �شدرت االإرادة ال�شنية باملوافقة 

على ذلك.

وتف�شلوا بقبول فائق االحـــــــرتام،

 رئي�س الديوان الها�صمي
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112. وثيقة رقم )160/71(

الرقم رو/29/20/ب – 4384
التاريخ 3 رجب 1365)هـ(

املوافق 1946/6/2)م(

ح�صرة �صاحب ال�صماحة رئي�س الديوان الها�صمي العايل االأفخم

بخط اليد)توقيع( 

قّدم قائد منطقة البادية تن�شيبًا من اأجل تعيني ال�شيخ قريفان ال�شــوا من احلجايـــا قا�شيـًا ع�شائريًا، 
وقد اأّيد قائد اجلي�ص العربي االأردين هذا التن�شيب الذي اأرجو  عر�شه على اأنظار �شاحب اجلاللة 

امللك املعظم وابالغي منطوق اإرادته ال�شنية.

وتف�شلوا بقبول فائـــــق االحــــــرتام،

رئي�س الوزراء

      مالحظة )يوجد ختم رئا�شة الديوان الها�شمي(
6 حزيران 1946)م(

الرقم 164/16/7

    * هذا الكتاب يقع يف مطلع عهد ا�شتقالل اململكة الأردنية الها�شمية.
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113. وثيقة رقم )160/72(

الرقم 16/7 – 212
التاريخ 7 رجــــب 1365)هـ(
املوافق 6 حزيران 1946)م(

رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
عر�شُت على ح�شرة �شاحب اجلاللة موالي امللك املعظم كتاب فخامتكم رقـــم 29/20/ ب – 4384 
تــاريخ 1946/6/2)م( املت�شمـــن تن�شيبًا مـــن اأجـل تعيـني ال�شيخ قريفان ال�شوا من احلجايا قا�شيـًا 

ع�شائريًا، وبعد اطالع جاللته املعظم عليه ودر�شه له �شدرت االإرادة ال�شنية باملوافقة على ذلك.

وتقبلوا بقبول فائق االحــــــرتام،
 

رئي�س الديوان الها�صمي
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114. وثيقة رقم )160/73(

     الرقم 16/7 – 229
     التاريخ 11 رجب 1365)هـ(

     املوافق 10 حزيران 1946)م(

رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
�شدرت اإرادة جاللة موالي امللك اأّيده اهلل مبنا�شبة وفاة ال�شيخ مـاجد با�شا العــدوان �شيخ البلقاء 
باأن يحّل جنلــه االأكرب حمـــود حمل والده املرحـــوم �شيخــًا على البلقـــاء، اقت�شى احاطـــة فخامتكم 

بذلك الإجـراء املقت�شى.

وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام،

رئي�س الديوان الها�صمي 
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115. وثيقة رقم )160/74(

الرقم 29/20/ب/6579
التاريخ 1946/8/8)م(

ح�صرة �صاحب ال�صماحة رئي�س الديوان الها�صمي العايل االأفخم

بخط اليد)ليكن(

ُين�ّشب مت�شرف لواء الكرك باال�شرتاك مع قائد املنطقة تعيني ال�شيد �شاهر املحي�شن من الطفيلة 
قا�شيـًا ع�شائريًا وقد ايـّـد معــايل وزير الداخليـة هذا التن�شيب الذي اأرجو عر�شــــه على اأنظار �شاحب 

اجلاللة امللك املعظم وابالغي منطوق اإرادته ال�شنية.

واقبلوا فائق االحـــــــرتام،

رئي�س الوزراء

          مالحظة )يوجد ختم رئا�شة الديوان الها�شمي(
11 اآب 1946)م(

الرقم 252/16/7
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116. وثيقة رقم )160/75(

  
الرقم 16/7 – 328

التاريخ 14 رم�شان 1365)هـ(
املوافق 11 اغ�شط�ص 1946)م(

رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
عر�شُت على ح�شرة �شاحب اجلاللة موالي امللك املعظم كتاب فخامتكم رقــم 29/20/ ب – 6579 
تـاريخ 1946/8/8)م( املت�شمن تن�شيب تعيني ال�شـيد �شـاهر املحي�شن من الطفيلة قا�شيـًا ع�شائريًا، 

وبعد اطالع جاللته املعظم عليه ودر�شه له �شدرت االإرادة ال�شنية باملوافقة على ذلك.

وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام،

 رئي�س الديوان الها�صمي
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117. وثيقة رقم )160/76(

الرقم – 29/20/ب/7628
التاريخ – 1947/11/4)م(

ح�صرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان امللكي الها�صمي االأفخم

بناء على تن�شيب قائد منطقة البادية ن�ّشب رئي�ص اأركان حرب اجلي�ص العربي االأردين تعيني ال�شيخ 
تتف�شلوا معاليكم  اأن  اأرجو  بني عطّية قا�شيـًا ع�شائريًا.  املزايدة من  �شيوخ فرقة  الفقري من  عواد 
بعر�ص ذلك على اأنظار �شّيدي وموالي �شاحب اجلاللــــة  الها�شمية امللك املعظم وابالغي منطوق 

االإرادة امللكية ال�شامية.
بخط اليد)توقيع( 

وتف�شلوا يا �شاحب املعايل بقبول فائق االحــــرتام،

رئي�س الوزراء

مالحظة )يوجد ختم رئا�شة الديوان الها�شمي(  
6 ت�شرين الثاين 1947  

الرقم 515/16/7   
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118. وثيقة رقم )160/77(

  

528 – 16/7
23 ذى احلجة 1366)هـ(

6 ت�شرين الثاين 1947)م(

رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
عر�شُت على ح�شرة �شاحب اجلاللة موالي امللك املعظم كتاب فخامتكم رقــــم 29/20/ ب- 7628 
تـــــاريخ 1947/11/4)م( املت�شـمن تعــيني ال�شــــيخ عـــواد الفقري من �شيوخ فرقة املزايدة من بني 
عطّية قا�شيـًا ع�شائريًا، وبعد اطالع جاللته املعظم عليه �شدرت االإرادة ال�شنية باملوافقة على ذلك.

وتف�شلوا يا �شاحب الفخامة بقبول فائق االحـــــرتام،

رئي�س الديوان امللكي الها�صمي
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119. وثيقة رقم )160/78(

   الرقم – 29/20/ب/592
   التاريخ – 1948/1/25)م(

ح�صرة �صاحب العطوفة رئي�س الديوان امللكي الها�صمي االأفخم

بخط اليد)نوافق( 

ُين�ّشب مت�شـرف لــواء معان باال�شرتاك مع قــائد املنطقة تعيني ال�شيـخ �شويلم بــن حمــمد دحيالن 
من ع�شرية التوايهة، قا�شيًا ع�شائريًا، وقد اأيـّـد معــايل وزيــر الداخلية هـذا التن�شــيب.

فاأرجو اأن تتف�شلوا عطوفتكم بعر�ص ذلك على اأنظار �شّيدي وموالي �شاحب اجلاللة امللك املعظم 
اأّيده اهلل وابالغي منطوق اإرادته امللكية ال�شامية.

وتف�شلوا بقبول فائق االحـــــرتام،

وكيل رئي�س الوزراء

مالحظة)يوجد ختم رئا�شة الديوان الها�شمي(  
1 �شباط 1948  

الرقم 51/16/7  
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120. وثيقة رقم )160/79(

 

43 -16/7    
    21 ربيع االأول 1367)هـ(

    1   �شبــــــــاط 1948)م(

رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
  عر�شُت على ح�شرة �شــاحب اجلاللــة مـــوالي املعظم كتــاب فخامتكــم رقــم 29/20/ ب – 592 
تاريخ 1948/1/25)م( املت�شمن تعيني ال�شيخ �شويلم بن حممد دحيالن مــن ع�شرية التوايهة قا�شيًا 

ع�شائريًا، وبعد اطالع جــاللته املعظم عليـــه �شدرت االإرادة ال�شنية باملوافقة على ذلك.

وتف�شلوا يا�شاحب الفخامة بقبول فائق االحـــرتام،

رئي�س الديوان امللكي الها�صمي
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121. وثيقة رقم )160/80(

الرقم – 29/20/ب/1093
التاريخ – 1948/2/12)م(

ح�صرة �صاحب العطوفة رئي�س الديوان امللكي الها�صمي االأفخم

بخط اليد)نوافق( 

قا�شيًا  احلـديد  نهـار  ال�شيخ  تعيني  البلقـاء  منطقة  قــائد  مـع  باال�شرتاك  العا�شمة  حمافظ  ُين�ّشب 
ع�شائريًا وقد اأّيد هذا التن�شيب معـايل وزير الداخليـة، فاأرجو اأن تتف�شلوا عطوفتكم بعر�ص ذلــك 
امللكية  االإرادة  وابالغي منطوق  اأّيده اهلل  املعظم  امللك  �شّيدي وموالي �شاحب اجلاللة  اأنظار  على 

ال�شــــامية.

وتف�شلوا بقبول فائق االحــــرتام،

وكيل رئي�س الوزراء

مالحظة )يوجد ختم رئا�شة الديوان الها�شمي(  
17 �شباط 1948)م(

الرقم 78/16/7
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122. وثيقة رقم )160/81(

70 – 16/7
7   ربيع الثاين 1367)هـ(

17 �شبــــــــاط 1948)م(

رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
عر�شُت على ح�شرة �شاحب اجلاللة موالي امللك املعظم كتاب فخامتكم رقـــم 29/20/ ب – 1093 
تـــــاريخ  1948/2/12)م( املـــت�شمن تعييـــن ال�شيـــــــخ نهار احلديد قا�شيًا ع�شائريًا، وبعـد اطــالع 

جاللتــه املعظــم عليه �شــــدرت االإرادة ال�شنية باملوافقة على ذلك.

وتف�شلوا يا �شاحب الفخامة بقبول فائق االحرتام،

رئي�س الديوان امللكي الها�صمي



178

جملد رقم 17

123. وثيقة رقم )160/84(

الرقم – 29/20/ب/2202
التاريخ – 1948/4/3)م(

 ح�صرة �صاحب العطوفة رئي�س الديوان امللكي الها�صمي االأفخم

الزوايدة احلويطــات قا�شيًا  �شيــخ فرقـة  �شليمــان مطلق  ال�شيخ  تعيني  الباديــة  قــائد منطقة  ن�ّشب 
تتف�شلوا  اأن  رجـــاء  التن�شيب  هـذا  االأردين  العــربي  اجلــي�ص  حرب  اأركان  رئي�ص  اأّيد  وقد  ع�شائريًا 
عطوفتكم بعر�ص ذلك على اأنظار �شّيدي وموالي �شاحب اجلاللة امللك املعظم اأّيده اهلل وابالغي ما 

تنطق به االإرادة امللكية ال�شامية.
بخط اليد)توقيع( 

وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام،

رئي�س الــــــوزراء

مالحظة )يوجد ختم رئا�شة الديوان الها�شمي(   
  8 ني�شان 1948)م(

                                       الرقم 141/16/7
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124. وثيقة رقم )160/82(

الرقم – 29/20/ب/2245
التاريخ – 1948/4/4)م(

ح�صرة �صاحب العطوفة رئي�س الديوان امللكي الها�صمي االأفخم

بخط اليد)توقيع( 

ُين�ّشب مت�شرف لــواء الكرك باال�شرتاك مــع قائمقام الطفيلة وقائد املقــاطعة تعيني ال�شــــيد �شــالح 
تتف�شلوا  اأن  فاأرجو  الـــداخلية.  وزيــر  معــايل  التن�شيب  هذا  اأّيد  وقـد  ع�شائريًا  قا�شيًا  املحي�شــن 
عطوفتكم بعر�ص ذلك على اأنظار �شّيدي وموالي �شاحب اجلاللة امللك املعظم اأّيده اهلل وابالغي ما 

تنطق به االإرادة امللكية ال�شامية.

واقبلوا فائق االحـــــرتام ،
رئي�س الوزراء

  مالحظة )يوجد ختم رئا�شة الديوان الها�شمي(
8 ني�شان 1948)م(
الرقم 131/16/7
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125. وثيقة رقم )160/83(

    

138 – 16/7
29 جمادى االأولى 1367)هـ(
8   ني�شـــــــــــــــــــــان 1948)م(

رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
عر�شُت على ح�شرة �شاحب اجلاللة موالي امللك املعظم كتاب فخامتكم رقــــم 29/20/ ب – 2245  
اطالع  وبعد  ع�شائريًا،  قا�شيـًا  املحي�شن  �شالــــح  ال�شـــيد  تعييــن  املت�شمــن  تــاريخ 1948/4/4)م( 

جاللته املعظم عليه �شدرت االإرادة ال�شنيـة باملوافقة على ذلك،

وتف�شلوا يا �شاحب الفخامة بقبول فائق االحرتام،

رئي�س الديوان امللكي الها�صمي
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126. وثيقة رقم )160/85(

148 – 16/7
30جمادى االأولى 1367)هـ(
9  ني�شـــــــــــــــــــــان 1948)م(

رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
عر�شُت على ح�شرة �شاحب اجلاللة موالي امللك املعظم كتاب فخامتكم رقم 29/20/ ب – 2202 
تــاريخ 1948/4/3)م( املت�شـمن تعــيني ال�شـــيخ �شليمـان مطلق �شيخ فرقة الزوايدة – احلويطات 

قا�شيًا ع�شائريًا، وبعد اطالع جاللـــــته املعظم عليه �شدرت االإرادة ال�شنية باملوافقة على ذلك،

    وتف�شلوا يا �شاحب الفخامة بقبول فائق االحـــــرتام،

رئي�س الديوان امللكي الها�صمي
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127. وثيقة رقم )160/86(

الرقم 29/20/ب/6097
التاريخ 1948/9/19)م(

�صمّو رئي�س الديوان امللكي الها�صمي االأفخم

بخط اليد)توقيع( 

ُين�ّشب مت�شرف لواء عجلون باال�شرتاك مع قائمقام وقائد درك جر�ص تعيني ال�شيخ نوا�ص اأبو دلبــوح 
من بني ح�شن قا�شيًا ع�شائريًا بدال من املرحوم عقله با�شــا الن�شري. فاأرجــــو اأن تتف�شلوا �شمـّوكم 
بعر�ص ذلك على اأنظار �شـّيدي وموالي �شاحب اجلــاللة امللك املعظــم اأّيده اهلل وابالغي ما تنطق به 

االإرادة امللكية ال�شامية.

وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام،

وكيل رئي�س الوزراء

مالحظة )يوجد ختم رئا�شة الديوان الها�شمي(   
 22 ايلول 1948)م(
 الرقم 370/16/7
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128. وثيقة رقم )160/87(

       

385 – 16/7
20 ذى القعدة 1367)هـ(
23 ايلــــــــــــــــول 1948)م(

  

رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
 –  29/20 رقــــم  فخــامتكم  كتــاب  املعظم  امللك  مــوالي  اجلــاللة  �شاحب  ح�شرة  على  عر�شُت 
قا�شيًا  بني ح�شن  من  دلبوح  اأبو  نوا�ص  ال�شيخ  تعيني  املت�شمن  تاريخ 1948/9/19)م(  ب/6097  
ع�شائريًا بدال من املــرحوم عقله با�شـا الن�شــري، وبعد اطــالع جاللته املعظم عليه �شدرت االإرادة 

ال�شنية باملوافقة على ذلك.

        وتف�شلوا يا �شاحب الفخامة بقبول فائق االحـــــــرتام،

رئي�س الديوان امللكي الها�صمي
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129. وثيقة رقم )160/88(

الرقم 29/20/ب/6389
التاريخ 1948/9/29)م(

�صمّو رئي�س الديوان امللكي الها�صمي االأفخم

ُين�ّشب مت�شرف لــواء عجلون باال�شرتاك مـع قائد املنطقة تعيني حممد ناجــي با�شـــا العزام قا�شيـًا 
ع�شائريًا. فاأرجو اأن تتف�شلوا �شمّوكم بعر�ص ذلك على اأنظار �شّيدي وموالي �شاحب اجلاللة امللك 

املعظم وابالغي منطوق اإرادته امللكية ال�شامية.
بخط اليد)توقيع( 

وتف�شلوا بقبول فائق االحـــرتام، 

رئي�س الــــــوزراء

مالحظة )يوجد ختم رئا�شة الديوان الها�شمي(   
  2 ت�شرين اول 1948)م(

                                       الرقم 386/16/7
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130. وثيقة رقم )160/89(

399 – 16/7
29 ذى القعــدة 1367)هـ(
2  ت�شرين االأول 1948)م(

رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
عـر�شُت على ح�شرة �شاحب اجلاللة مــوالي املعــظم كتـاب فخامتكم رقـــــم 29/20/ ب - 6398 
تاريخ 1948/9/29)م( املت�شمـن تعيني حممد نـاجي با�شـــا العزام قا�شيـًا ع�شائريًا، وبعد اطــالع 

جاللته املعظم عليه �شدرت االإرادة ال�شنيـــة باملوافقة على ذلك.

وتف�شلوا يا �شاحب الفخامة بقبول فائق االحرتام،

رئي�س الديوان امللكي الها�صمي
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131. وثيقة رقم )160/90(

                         
الرقم 29/20/ب/6750

التاريخ 1948/10/10)م(

�صمّو رئي�س الديوان امللكي الها�صمي االأفخم

ُين�ّشب مت�شرف لـــواء عجلون باال�شرتاك مع قــائد املنطقــة تعيني حمـمد ال�شمريـــن خري�ص ع�شو 
املجل�ص البلدي يف اربد قا�شيًا ع�شائريًا. فاأرجو اأن تتف�شلوا بعر�ص ذلـك على �شّيدي وموالي �شاحب 

اجلاللة امللك املعظم وابالغي منطوق اإرادته امللكية ال�شامية.
بخط اليد)توقيع( 

وتف�شلوا بقبول فائق االحــــــــرتام،

رئي�س الــــــــوزراء

مالحظة )يوجد ختم رئا�شة الديوان الها�شمي(   
     26 ت�شرين اول 1948)م(

                                        الرقم 209/16/7
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132. وثيقة رقم )160/91(

    

425 – 16/7
23 ذى احلجة 1367)هـ(

26 ت�شرين االأول 1948)م(

رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
 – امللــك املعظم كتـاب فخامتكم رقـــم29/20/ ب  عر�شُت على ح�شـرة �شاحب اجلــاللة مــوالي 
6750 تـــــاريخ 1948/10/10)م( املـــت�شمن تعييـــن ال�شيــــد حممـــد ال�شمرين خري�ص ع�شو املجل�ص 
البلدي يف اربد قا�شيًا ع�شائريًا، وبعد اطالع جاللـــــته املعظم عليه �شدرت االإرادة ال�شنية باملوافقة 

على ذلك.

وتقبلوا يا �شاحب الفخامة بقبول فائق االحرتام،

رئي�س الديوان امللكي الها�صمي
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133. وثيقة رقم )160/92(

 

  الرقم 29/20/ب/746
  التاريخ 1949/1/10)م(

عطوفة رئي�س الديوان امللكي الها�صمي االأفخم

بخط اليد)توقيع( 

ُين�ّشب مت�شرف لـــواء عجلون باال�شرتاك مع قائد املنطقة تعيني ال�شــيد نا�شر الطــالق من الرمثا 
اأنظار �شّيدي وموالي �شاحب اجلاللة امللك  اأن تتف�شلوا بعر�ص ذلك على  قا�شيـًا ع�شائريًا فاأرجو 

املعظم اأّيده اهلل وابالغي منطوق االإرادة امللكية ال�شامية.

وتف�شلوا بقبول فائق االحــــرتام،

ع/ رئي�س الـــــــوزراء

  
مالحظة )يوجد ختم رئا�شة الديوان الها�شمي(   

                                        14 �شباط 1949)م(
    الرقم 61/16/7
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134. وثيقة رقم )160/93(

الرقم 16/7- 68
التاريخ 16 ربيع االآخر 1368)هـ(

املوافق 14 �شباط 1949)م(

رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
عر�شُت على ح�شرة �شاحب اجلاللــة مــوالي امللك املعظم كتــــاب فخامتكم رقــــــم 29/20/ب/746 
قا�شيـًا  الرمثا  الطالق من  نا�شـــر  ال�شيـد  تعييـــن  تن�شيـــب  واملـــت�شمن  تـــــاريخ  1949/1/10)م( 

ع�شائريًا، وبعد اطالع جاللته املعظم عليه �شدرت االإرادة ال�شنية باملوافقة على ذلك.

وتف�شلوا يا �شاحب الفخامة بقبول فائق االحرتام،

رئي�س الديوان امللكي الها�صمي
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135. وثيقة رقم )160/94(

الرقم 29/20/ب/4363
التاريخ 1949/6/11)م(

عطوفة رئي�س الديوان امللكي الها�صمي االأفخم

بخط اليد)توقيع( 

ُين�ّشب رئي�ص اأركـان حرب اجلي�ص العربي االأردين وبتاأييد من معايل وزيــر الدفـــاع تعيني ال�شيخ عبد 
بن هديبان �شيخ ع�شرية الهدبان من احلويطات قا�شيًا ع�شائريًا فاأرجـــو اأن تتف�شلوا بعر�ص ذلك 
امللكية  االإرادة  وابالغي منطوق  اأّيده اهلل  املعظم  امللك  �شّيدي وموالي �شاحب اجلاللة  اأنظار  على 

ال�شامية.

واقبلوا فائق االحـــــرتام ،

رئي�س الـــــــوزراء

                                                                         

مالحظة)يوجد ختم رئا�شة الديوان الها�شمي(   
14 حزيران 1949)م(  

الرقم 209/16/7  
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136. وثيقة رقم )160/95(

الرقم 16/7 – 277
التاريخ 18 �شعبان 1368)هـ(
املوافق 14 حزيران 1949)م(

رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
عر�شُت على ح�شرة �شاحب اجلاللة موالي امللك املعظم كتاب فخامتكم رقم 29/20/ب/4363 
تـاريخ  1949/6/11)م( املت�شمن تن�شيب تعيني ال�شيخ عبـــد بن هديبان �شيخ ع�شرية الهدبان من 
باملوافقة  ال�شنية  االإرادة  املعظم عليه �شدرت  اطـــــالع جاللته  وبعد  قا�شيـًا ع�شائريًا،  احلويطــات 

على ذلك.

وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام،

رئي�س الديوان امللكي الها�صمي
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137. وثيقة رقم )160/96(

الرقم 29/20/ب/5650
التاريخ 1949/7/31)م(

                          عطوفة رئي�س الديوان امللكي الها�صمي االأفخم

بخط اليد)توقيع( 

 اتفق زعمــاء و�شيوخ الكــرك على انتخـاب ال�شيد جمال بـن عطوي با�شــا املجايل �شيخــــًا للم�شايخ يف 
منطقة الكرك بدال من املرحوم ال�شيد جميل املجايل. 

اأرجو اأن تتف�شلوا عطوفتكم بعر�ص ذلك على �شّيدي وموالي �شاحب اجلاللة امللك املعظم وابالغي 
منطوق اإرادته امللكية ال�شامية التي ت�شدر حول هذا االإجراء.

وتف�شلوا بقبول فائق االحـــــــرتام،

وكيل رئي�س الوزراء 

           

          مالحظة)يوجد ختم رئا�شة الديوان الها�شمي(
3 اآب 1949)م(  

الرقم 519/16/7  
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138. وثيقة رقم )160/97(

الرقم 16/7 – 405
التاريخ 9 �شوال 1368)هـ(

املوافق 3 اغ�شط�ص 1949)م(

رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل بالنيابة
رقم 29/20/ ب  كتاب فخامتكم  املعظم  امللك  نائب ح�شرة �شاحب اجلاللة موالي  عر�شُت على 
�شيخًا  املجايل  عطوي  بـــن  جمــال  ال�شيد  انتخــاب  املتــ�شمن  1949/7/31)م(  تـــاريخ   5650-
للم�شايخ يف منطقة الكرك بداًل من املرحوم ال�شيد جميل املجايل، وبعد اطالع �شمّوه املعظم عليه 

�شدرت االإرادة ال�شنية باملوافقة على ذلك.

وتف�شلوا يا �شاحب الفخامة بقبول فائق االحرتام،

رئي�س الديوان امللكي الها�صمي
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139. وثيقة رقم )160/98(

الرقم 29/20/ب/8827
التاريخ 1949/11/24)م(

عطوفة رئي�س الديوان امللكي الها�صمي االأفخم

بخط اليد)توقيع( 

 
ُين�ّشب قــائد منطقة البادية باال�شرتاك مع رئي�ص اأركــان حرب اجليـــــ�ص العربي االأردين تعيني ال�شيخ 
علي اخلتان من ع�شرية الكعابنـة قا�شيًا ع�شائريًا فاأرجو اأن تتف�شلوا بعر�ص ذلك على اأنظار �شّيدي 

وموالي �شاحب اجلاللة امللك املعظم وابالغي منطوق اإرادته امللكية ال�شامية.

وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام،

رئي�س الـــــــوزراء

          

مالحظة )يوجد ختم رئا�شة الديوان الها�شمي(   
  26 ت�شرين الثاين 1949)م(

  الرقم 579/16/7
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140. وثيقة رقم )160/99(

الرقم 16/7 – 653
التاريخ  5  �شفر 1369)هـ(

املوافق 26 ت�شرين الثاين 1949)م(

 رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
عر�شُت على ح�شرة �شاحب اجلاللة موالي امللك املعظم كتاب فخامتكم رقم 29/20/ب – 8827 
تــــاريخ 1949/11/24)م( املت�شمـن تعييـن ال�شيـخ علـي اخلتان من ع�شرية الكعابنة قا�شيًا ع�شائريًا، 

وبعد اطالع جاللته املعظم عليـــه �شدرت االإرادة ال�شنية باملوافقة على ذلك.

وتف�شلوا يا �شاحب الفخامة بقبول فائق االحرتام،

رئي�س الديوان امللكي الها�صمي
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141. وثيقة رقم )160/100(

                      

الرقم 29/20/ب/774
التاريخ 1950/1/29)م(

عطوفة رئي�س الديوان امللكي الها�صمي االأفخم

بخط اليد)توقيع( 

ُين�ّشـب مت�شرف لــواء معـان مـع قــائد املنطقة بتعييــن ال�شــيد فايــز حـــامد ال�شراري قا�شيـًا ع�شائريًا 
يف لواء معان بدال من والده املرحوم حامد با�شا ال�شراري رجاء اأن تتف�شلوا بعر�ص ذلك على اأنظار 

�شّيدي ومـوالي �شاحب اجلاللة امللك املعظم اأيـــــده اهلل وابالغي منطوق االإرادة امللكية ال�شامية.

وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام،

رئي�س الـــــوزراء

                                                                    

مالحظة )يوجد ختم رئا�شة الديوان الها�شمي(   
   9 �شباط 1950)م(

   الرقم 73/16/7
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142. وثيقة رقم )160/101(

الرقم 16/7 – 79
التاريخ 20 ربيع الثاين 1369)هـ(

املوافق 8  �شبـــــــــاط 1950)م(

رئا�صة الوزراء الفخيمة

ح�شرة �شاحب الفخامة الرئي�ص اجلليل
عر�شُت على ح�شرة �شاحب اجلاللة موالي امللك املعظم كتاب فخامتكم رقـم 29/20/ب – 774  
تــاريـخ 1950/1/29)م( املـــت�شمن تعييــن ال�شيـد فــايـــز حامد ال�شراري قا�شيـًا ع�شائريًا يف لواء 
معان بدال من والده املرحوم حامــد با�شا ال�شراري، وبعد اطالع جاللته املعظم عليـه �شدرت االإرادة 

ال�شنيـة باملوافقــــة على ذلك.

وتف�شلوا يا �شاحب الفخامة بقبول فائق االحـــرتام،

رئي�س الديوان امللكي الها�صمي
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:  183،182عقله الن�سري

:  52عالوي الكباريتي
:  195،194علي اخلتان

:  109علي ال�سليمان العربيات
:  112،111،110،108علي القداح

:  58،51علي بن م�سطفى
:  39علي بن يحيى ال�سرايرة

:  136،135عليان ال�سامل
:  173،172عواد الفقري

:  58عوده الرجعي
:  39عوده بن حامي ال�سفر

:  58عوده بن �سامل الر�ساعي
:  83،80عوده بن غامن

:  150،149عوده بن غيث هداية )هدايا(
:  58،51عوده بن جناد
:  58،51عوده بن ن�سار
:  58عيد بن �سلمان

:  52عيد بن �سليمان
:  58عيد بن مطلق

:  39عي�سى املدانات



207

) غ (
:  56،43غالب بن خزاعي احلامد
:  149،57،39غيث بن هداية )هدايا(

) ف (
:  148،147فار�س بن يو�سف املعايطة

:  56فالح بن رجب الق�ساة
:  197،196فايز حامد ال�سراري

:  57فرحان راعي اجلذوة
:  67،66،65فريوان املجايل
:  43ف�سيل ال�سهوان
:  43فالح اخلتالني

:  85،84فالح الفواز
:  56فناطل بن ر�سيد
:  56فناطل بن زيدان

) ق (
:  126،125،43قبالن احلمد

:  168،167قريفان ال�سوا
:  56،43قفطان ال�سحن

) ك (
:  91،90،89كا�سب بن نيف
:  39كايد ال�سليمان

:  43كرمي النهار
:  116،115،47كليب ال�سريدة

) م (
:  169ماجد العدوان

:  39مرتي الزريقات
:  57،51متعب بن عيطان

:  56،43مثقال الفائز
:  57جمحم بن ما�سي

:  56،47جملي الكليب
:  43حممد اأبو البقر
:  58حممد اأبو حماد
:  58،51حممد اأبو كبرية

:  58حممد الأ�سود
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:  79،78،77حممد الأمني
:  110،109،108حممد احلاج عبداهلل القداح

:  39حممد احلبا�سنة
:  47حممد احلرح�سي
:  52حممد احل�سنات

:  140،139،74،73حممد احل�سني
:  85،84حممد ال�سعد

:  187،186حممد ال�سمرين خري�ش
:  47حممد ال�سالح

:  95،94،93،92حممد العزب
:  72،71حممد املفلح

:  64،58حممد بن دحيالن اأبو تايه
:  56،43حممد بن زهري

:  56حممد بن �سكران
:  154،153حممد بن �سيف اهلل اأبو ال�سقور اجلازي

:  58حممد بن عوده اأبو تايه
:  56حممد بن عيطان

:  59،51حممد بن غامن
:  58،51حممد بن قا�سم
:  64،58،51حممد بن مطلق
:  52حممد بن هالل

:  3حممد عدنان البخيت
:  185،184حممد ناجي العزام

:  57حممد هدايا
:  160،159حممود البنيان 
:  52حممود كري�سان
:  47مرزوق القالب

:  56مزعل بن حمدان
:  58م�سعد بن مزين

63،62،61م�سطفى املحي�سن
:  144،143مطلب اأبو رجيلة
:  43مطلق اأبو الغنم
:  57مطلق اأبو ذينة

:  58مطلق القدمي
:  126،125،43معزي الغيثان
:  57مفرح العلياين

:  57،39مفرح بن حمد العليان
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:  56مفلح بن قمعان
:  39مقبل بن مطلق

:  130،56،47من�سور القا�سي
:  56مهر بن يحيى

:  43مو�سى اليعقوب
:  108مو�سى بن ح�سن الهواري
:  39مو�سى بن �ساهر املعايطة

) ن (
:  189،188نا�سر الطالق

:  56نا�سر املور
:  39نايف املجايل

:  83،80ن�سار بن عتيق ال�سمعاين
:  111،110،109،74،73منر احلمود

:  177،176نهار احلديد
:  59،51نهار بن �سبع
:  57،51نهار بن عوده

:  183،182نوا�ش اأبو دلبوح
:  39نوري بن جنم اخلر�سة

) هـ (
:  5هند اأبو ال�سعر

:  57هندي بن كعيرب
:  52هوميل بن حامد اخلطيب

) ي (
:  39يا�سني بن ح�سني الطراونة
:  72،71يو�سف ال�سليمان اأبو زنيمة
:  138،137يون�ش بن حممد اأبو هاللة
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ك�شافات الع�شائر
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) ب (
:  183،182بني ح�سن

:  119،118،43بني حميدة
:  56بني خالد

:  142،141،91،90،89،88،87،86،56،43بني �سخر
:  173،172،166،164بني عطية

) ت (
:  175،174،51توايهة
) ج (

:  51اجلازي
:  56اجلبور
) ح (

:  168،167،149،57احلجايا
:  158،157احلديد

:  57 ،58 ،80 ،83 ،102 ،103 ،153 ،154 ،161 ،162، احلويطات
191، 190، 181،178

:  108احليارات
) خ (

:  56اخلري�سة
:  56اخل�سري

) د (
:  51دراو�سة
:  126،125الدعجة

) ذ (
:  51ذيابات
) ر (

:  83،80الربيعيني
:  108الرحاحلة

:  51،58ر�سايدة
) ز (
:  56الزبن

:  83،80الزلبية
:  181،178،58،51زوايدة
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) �س (
:  57ال�سرحان
:  59،51�سعيديني 

:  144،143،126،125،43ال�ساليطة
:  51�سليمانيني

) ع (
:  43عّباد

:  75عربان جند
:  51عمارين
:  83،80العمران
:  51عودات
:  57العي�سى
) غ (
:  56الغبني 

) ك (
:  195،194الكعابنة

) م (
:  51،58مراعية
:  173،172املزايدة
:  57املطالقة

:  56املطريات
:  160،159،57املناعني
) ن (

:  51جنادات
:  95الن�سور
:  59،51نعيمات
) هـ (

:  191،190الهدبان
:  91،90،89،56الهقي�ش )الهكي�ش(
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ك�شافات الأماكن
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) اأ (
:  187،186اإربد

) ب (
:  194،178،172،163،161،145،83،80،64،60،55البادية
:  42، 43، 44، 45، 73، 74، 75، 86 ،87، 88، 92، 93، 94، البلقاء

176 ،169 ،139 ،131 ،119، 118
) ج (
:  182جر�ش
) ر (
:  189،188الرمثا

) �س (
132، ال�سلط  ،131  ،119  ،118  ،107  ،106  ،95  ،94  ،93  ،92  :

140 ،139 ،136 ،135
:  115�سوف

) �س (
:  105،104،52ال�سوبك

) �س (
:  79،78،77�سخرة

) ط (
:  179،171،170،123،122الطفيلة
) ع (

:  46، 47، 48، 49، 71، 72، 77، 78، 79، 84، 85، 115، عجلون
188 ،186 ،184 ،182 ،151 ،134 ،133 ،129 ،116

:  52العقبة
:  49، 54، 63، 67، 70، 72، 74، 76، 79، 83، 85، 88، 91، عّمان

 ،121 ،119 ،117 ،116 ،114 ،105 ،103 ،101 ،99 ،94
158 ،157 ،123

) غ (
:  39غور ال�سايف
:  39غور املزرعة
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) ك (
:  120،69،68،67،66،65،63،62،61،41،40،39،38،الكرك

،155،150،149،147،128،127،124،123،122،121
193،192،179،170،165،156

:  79،78،77كفر�سوم
:  133الكورة
) م (
:  50، 51، 52، 53، 54، 65، 66، 67، 98، 99، 104، 105، معان

197 ،196 ،174 ،138 ،137
) و (

:  52وادي مو�سى




