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القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

 

مبكـــرًا،  بداأ  والعاملية  والإقليميـة  العربية  بالدول  الأردن  �شرقي  اإمـــارة  لعالقات  التاأ�شي�ص  اإن 
املجلد لعتماد  �ص، ومن هنـا خ�ش�شنا هذا  وتدررّ ـــق  توثرّ اأن  ت�شتحق  التي  الرئي�شة  املحاور  وهو من 
القنـــا�صل يف البـــالط الها�صمي، و�صنفنا الوثائق اإلى حماور تتناول  تعيني القنا�صـل العرب، لــدولتي 
العراق وم�شر، وانتقلنا اإلى قنا�شل الـــدول الإ�شالمية وهــي تركيا واإيران والهند، واأمــا الباب الثالث  
فتناول قنا�شــل الدول الأجنبية، وهي دول اأمريكــا وبـريطانيا واأملانيــا واإ�شبانيا وهولندا ويوغ�شالفيا 
وبلجيكا واليونان وبولندا و�شوي�شرا واإيطاليا واملجـر وت�شيكو�شلوفاكيا ورومانيا واليابـــان، وهو حمور 
يوؤ�صر على ن�صــاط  الدبلوما�صية الأردنية يف عـــهد الإمارة، ونعتقد اأن هذا البــاب يفتح املجال اأمام 
درا�شات تعيد النظر  يف عالقات  الدولة مع العامل اخلارجي بعد مرور �شنوات معدودات على تكوين 
اإمــارة �شرقي الأردن، وتوؤكـد على الأهمية التي اأعطتها الدول لبناء عالقات دبلوما�شية وجتارية مع 

اإمارة �شرقي الأردن.

القد�ص  يف  القن�شليات  دور  وعن  القنا�شل،  تعيني  اآلية  عن  الوثائق  من  املجموعة  هذه  تك�شف 
و�شمــول فعالياتها ملنطقة �شرقي الأردن، ويبدو للقــارئ كيفية تعيني القنا�شــل والإجراءات املتبعة 
يف العتماد والعرتاف بالتبادل بني الـدول،  ومن الأمور الالفتة وجود متثيل قن�شلي لإمــارة �شرقي 
الأردن مع اإمباطورية اليابان والتي اتخذت طابعـــًا جتاريًا،  ويف هــذا تاأكيد على دور الإمـــارة املبكر 
للدول  انتقاًل  ال�شقيقة  العربــية  الــدول  مــع  اأوًل  وتوثيقها  وتو�شيعها،   الــدولية  العالقات  تاأكيد  يف 
الإ�شالمية وامتــدادًا لدول العامل يف الغــرب وال�شــرق،  وهذه املحــاور كلها تعيد النظر يف بدايات 

تاأ�شي�ص الدولـة، وتوؤكد ح�شورها املبكر على امل�شتوى الدويل.

تك�شف هذه املجموعة من الوثــائق عن اجلــانب الإداري يف الديوان الأمريي، وعن تعـاقب روؤ�شــاء 
الــديوان يف عهد الإمارة،  فقد تطورت ت�شميـــة الديوان من  الديوان الأمريي اإلـى الديـــوان الها�شمــي 
ومن ثم يف عهد ال�شتقــالل اإلى الديوان امللكـي الها�شمي، وتبدو مـــن  متابعة اأ�شلـــوب اخلطاب ما 
الـــوزراء تتم خماطبته  ب )�شاحب  التخاطب، فرئيـ�ص  لغة  امللكي   والديــوان  الوزراء  رئــا�شة  بني 
اأحيانًا  فهو  مكانته،  ح�شب   خماطبتــه  تـتم  الأمريي  الديــوان  ورئي�ص  اجلليل(  الرئي�ص  الفخامة 
)�شــاحب املعــايل( اأو  )عطوفة رئي�ص الديـــوان الأميــري(  اأو )�شاحب ال�شمــاحة(  والأمر الذي 
لــع على كـــل وثيقـــة ويوقع عليها بخط يده، واأحيانًا  يلفت انتباه القارئ اأن �شمورّ الأمري عبداهلل يطرّ
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وثائق  على  لـــع  املطرّ يالحظه  مــا  وهو  راأيــه،  ويبدي  القنا�شـــل  اعتماد  كتب  على   ملحوظاتـه  يكتب 
الديـــوان الأميـــري ومـــن ثم امللكي الها�شمي.

ناأمـــل ونحن ن�شع بني اأيدي القراء واملهتمني بتـــاريخ عهـــد الإمارة ومطلع عهد اململكــة الأردنــية 
الها�شميـة اأن يقدم هذا املجلد اجلديد ال�شورة الدقيقة لتفا�شيل الدبلوما�شية الأردنية مــنذ عهد 
ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  اجلاللة  �شــاحب  حل�شرة  وتقديرنـــا  �شكرنا  جنــدد  اأن  وي�شعدنا  مبكر، 
احل�شني على دعمــه لنا يف م�شـــروع جتديد اإ�شــدار �شل�شلة الــوثائق الها�شمية، ونـــدعو اهلل العلــي 
اأيدي  بني  الوثائق  ي�شع  الذي  الوطني  امل�شــروع  هذا  متابعة  على  والعـــزم  بالقوة  ميدنا  اأن  القدير 

الدار�شني واملهتمني.

واهلل من وراء الق�شد

فــريــق العمـــل   

ت�شرين الأول / 2014 م  
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القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

الباب الأول:

•  القن�سليات والقنا�سل العرب :
-  م�سر

1- وثيقة رقم 29/8 موؤرخة يف 1939/1/23 م  :
بالقـــــد�ص  العامة  امل�شرية  امللكية  القن�شلية  من  ه  موجرّ امل�شرية  اخلارجية  وزارة  من  خطاب 
“فل�شطني و�شرقي الأردن” اإلى رئي�ص الديوان الأمريي العايل ومــوقعة من نائب القن�شل، ينقل فيها 
الأمر امللكي بتعيني الأ�شتاذ حممد حامد قن�شاًل عامًا للممــلكة امل�شرية بفل�شطني و�شرقــي الأردن.

2 – وثيقة رقم 29/9 موؤرخة يف 1939/1/29 م :
هة اإلى رئيــ�ص وزراء �شـــرقي الأردن   م�شودة الكتاب ال�شابق بخط يد القن�شل امل�شــري بالإنابة موجرّ
يبلغه فيه نــ�ص الأمر امللكي بتعيني الأ�شتاذ حممد حامد قن�شاًل عامًا للمملكة امل�شرية بفل�شطني 

و�شرقي الأردن.

3 –وثيقة رقم 29/10 موؤرخة يف 5/ 1939/2 م  :
ه من وكيل رئــي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي، يت�شمن ن�شخة مـــن كتاب قن�شـــل  كتاب موجرّ

اململكة امل�شرية يف القد�ص، لعـــر�شه على �شاحب ال�شمورّ امللكي الأمري عبداهلل بن احل�شني.

4 –وثيقة رقم 29/11 موؤرخة يف 1939/2/5 م : 
 حتمـل نف�ص الن�ص ال�شابق، وفيها توثيق  ديوان رئا�شة الوزراء للكتاب بتاريخ 2/7/ 1939م.

5- وثيقة رقم 29/12 موؤرخة يف 1939/2/7 م  :
ه من رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئــي�ص الـــوزراء يطلعه فـيه على موافقة �شمورّرّ الأمـــري  كتـــاب موجرّ
عبداهلل على تعيني حممد حامد قن�شاًل عامًا للمملكة امل�شـرية يف �شــرقي الأردن، ويطلب فيه من 

رئي�ص الوزراء اتخاذ ما يرتتب على هذا من اإجراءات ر�شمية.

6 – وثيقة رقم 29/64 موؤرخة يف 1940/7/29 م  :
وزراء  رئي�ص  اإلى  ه  موجرّ بالقد�ص،  العامة  امل�شرية  امللكية  بالقن�شلية  العام  القن�شل  من  كتاب   
�شرقي الأردن، يخبــره فيه مبغادرته يف اإجـــازة اإلى م�شر ملـــدة ثالثة �شهور ون�شف بحيث ينوب 

عنه وكيل القن�شلية يف القيام ب�شوؤون القن�شلية.

52
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7 –وثيقة رقم 29/65 موؤرخة يف 4 /1940/8 م  :
ه من وكيل رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يطلب فيه عر�ص م�شمون كتــــاب   كتاب موجرّ

القن�شل امل�شري العــام يف القد�ص ب�شاأن �شفره يف اإجـازة على �شمورّ الأمري عبداهلل بن احل�شني.

8 – وثيقة رقم 29/66 موؤرخة يف 1940/8/7 م : 
رد رئي�ص الديوان الأمريي على كتاب وكيل رئيــــ�ص الوزراء يبلغه فـــيه باطالع �شمورّرّ الأمري عبداهلل 

ه اإلى رئي�ص الوزراء. بن احل�شني على كــتاب القن�شل امل�شري العام يف القد�ص املوجرّ

9 – وثيقة رقم 29/42 موؤرخة يف 1940/2/20 م :
بتعيني حممد خريت  فيه  يبلغه  الأردن  �شرقي  وزراء حكومة  رئي�ص  اإلى  البيطاين  املعتمد  كتاب 
قن�شاًل عامًا مل�شر يف القد�ص ب�شالحية ت�شمل فل�شطني و�شرقي الأردن، ويطلب فيه من رئي�ص 
الوزراء اإ�شـــدار كتاب اعرتاف ب�شــالحية القن�شل يف �شرقي الأردن حليــن �شدور مــر�شوم  امللك.

10 – وثيقة رقم 29/43 موؤرخة يف 1940/2/22 م :
الدول”  “قنا�شل  مو�شوعه  الأمريي   الديوان  رئي�ص  اإلى  الهــدى  اأبو  توفيق  الوزراء  رئي�ص  كتاب 
للمملكة  عامــًا  قن�شاًل  تعيني حممد خريت  ب�شــاأن  البيطاين  املعتمد  كتاب  من  ن�شخة  يت�شــمن 
ابن  عبداهلل  الأمري  �شمورّرّ  على  الأمر  عر�ص  فيه  ويطلب  الأردن،  و�شــرقي  فل�شطني  يف  امل�شرية 

احل�شني لإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت ب�شالحيات القن�شل حلني �شدور براءة التعيني.

11 – وثيقة رقم 29/44 موؤرخة يف 1940/2/25 م :
كتاب رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء ينقل اإليه �شدور الإرادة ال�شنية باملوافقة على اأن 
ت�شمل �شالحية قن�شل عـام اململكة امل�شرية يف فل�شطني �شرقي الأردن اأي�شًا حلني �شدور براءة 

التعيني باإ�شمه.

12 – وثيقة رقم 29/79 موؤرخة يف 1941/6/8 م :
كتاب من رئي�ص الوزراء توفـيق اأبو الهدى اإلى رئي�ص الديوان الأمريي  يعلمه فيه بن�ص كــتاب املعتمد 
البيطاين بــاأن احلكومة امل�شرية عينت حممود فوزي قن�شاًل عامًا يف فل�شطني بـدًل من القن�شـل 
الأردن، ويطلـب منـــه عر�ص الأمر على  ت�شمــل فل�شطني و�شــرقي  واأن �شالحياته  حممود خريت، 

�شمورّ الأميـــر عبداهلل بن احل�شني لإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت حلني �شدور براءة العتماد.
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13 – وثيقة رقم 29/80 موؤرخة يف 1941/6/12 م :
كتاب رئيـــ�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء ردًا على الكتاب ال�شابــق يبلغه فيه ب�شـدور الإرادة 
ال�شنيـــة باملوافقة على تعيني ال�شيد حممود فوزي قن�شاًل عامًا يف فل�شطني بحيث ت�شمل �شالحياته 
�شــرقي الأردن، واإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت ب�شالحياته يف �شرقي الأردن حلني �شدور براءة 

العتماد باإ�شمه. 

14 – وثيقة رقم 29/85 موؤرخة يف 1941/7/12 م :
ــل من رئي�ص الوزراء توفيق اأبـــو الهدى اإلى رئي�ص الديوان الأميــري ي�شـرح فيــه  طبيعة  كتاب مف�شرّ
اأن قنا�شل اململكة امل�شرية ل  الإجراءات املتبعة يف تعيني قنا�شل م�شر يف فل�شطني، ويبنيرّ فيه 
يح�شلون على مرا�شــيم تعيني من مــلك م�شر، واأنه وبناء على موافقة م�شبقة من مكتب اخلارجية 
البيطانية عام 1925 م بالكتفاء عــند تعيني القنا�شل امل�شريني يف بريطانيا باإبالغ حكــومة ملك 
كتاب  ا�شتبدال  لذلك  ويطلب  العتماد،  لبــراءة  احلاجة  دون  العرتاف  لطلــب  ر�شميًا  بريطانيا 

�شمورّرّ الأمري بالعرتاف املوؤقت باعرتاف دائم. 

15 – وثيقة رقم 29/86 موؤرخة يف 1941/7/18 م :
كتاب رد من رئيـــــ�ص الديوان الأمريي على كتاب رئي�ص الوزراء ال�شـــابق يبلغه فيه ب�شـدور الإرادة 
باملوافقة على ا�شتبدال كتاب العرتاف املوؤقت بتعيني حممود فوزي بك قن�شل اململكة امل�شرية 

العام يف القد�ص بكتاب اعرتاف دائم. 

16 – وثيقة رقم  29/129 موؤرخة يف 1942/10/26 م.
فيه م�شمون  ينقل  الأمريي  الديوان  رئي�ص  اإلى  الهدى  اأبو  توفيق  الوزراء  رئي�ص  من  ه  موجرّ كتاب 
ر�شالة القن�شل العام للحكومة امل�شرية يف القد�ص بتعيني حممد توفيق هنو بوظيفة نائب قن�شل 

يف القد�ص بدًل من ال�شيد عثمان حلمي املنقول اإلى م�شر.

17 – وثيقة رقم 29/175 موؤرخة يف 1945/3/5 م :
يبلغه  الأمريي  الديوان  رئيــ�ص  ال�شماحة  �شاحب  اإلى  الرفاعـــى  �شمري  الوزراء  رئيـ�ص  من  كتاب 
بتعيني احلكومة امل�شرية لل�شيد حممد عبد املنعم م�شطفى قن�شاًل عامًا لها يف �شرقي الأردن، 
ومعهـا بـــراءة العتماد، ويطلب اإليه عر�شها على �شمورّرّ الأمري عبــداهلل بــــن احل�شني للتوقيع عليها، 

واإعادتها لرئا�شة الوزراء موقعة.
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18 – وثيقة رقم 29/176 موؤرخة يف 14 مار�ص 1945 م :
فيه  يبلغه  ال�شابق،  الكتاب  على  ردًا  الوزراء  رئي�ص  اإلى  الأمريي  الديوان  رئي�ص  من  ه  موجرّ كتاب 
ب�شدور الإرادة باملوافقة على تعيني حممد عبداملنعم م�شطفى قن�شاًل عامًا للحكومة امل�شرية 

يف �شرقي الأردن.

-  العراق :

19 – وثيقة رقم 29/49 موؤرخة يف 1940/3/18 م :
كتاب رئيــ�ص الوزراء اإ لى رئي�ص الديـــوان الأمــريي يبلغه فيه بــاأن احلكــومة العراقية عيرّنت ال�شــيد 
عبدالوهاب دروي�ص قن�شاًل لها يف �شـــرقي الأردن مع بـــراءة التعيني، ويرجــو عر�شها على �شمورّرّ 

الأمري للتوقيع عليها واإعادتها اإلى رئي�ص الوزراء.

20 – وثيقة رقم 29/50 موؤرخة يف 1940/3/23 م :
الباءة  على  الأميـر  �شمورّرّ  بتوقيع  فيه  يبلغه  ال�شابق،  الكــتاب  على  الأمريي  الديوان  رئيـــ�ص  رد   

ويعيدها اإليه موقعة.

21 – وثيقة رقم 29/54 موؤرخة يف 1940/4/8 م :
كتاب رئي�ص الوزراء توفيق اأبــو الهدى اإلى رئـي�ص الديوان الأمريي يبلغه فيه بن�صرّ كتــاب ال�شيد 
طالب م�شــتاق باأن احلكــومة العراقية عينته قن�شـاًل عامًا لها يف القد�ص و�شرقي الأردن، ويطلب 
موؤقت ب�شالحيات  كتاب اعرتاف  لي�شدر  الأمري  �شمورّ  الكتـــاب على  الديوان عر�ص  رئي�ص  مـــن 

القن�شل يف �شرقي الأردن.

22 – وثيقة رقم 29/55 موؤرخة يف 1940/4/13 م :
رد من رئي�ص الديوان الأمريي على كتــاب رئي�ص الوزراء  يبلغه فيه ب�شدور الإرادة باملوافقة على اأن 
ه باإ�شدار  ت�شمل �شرقي الأردن �شالحيات القن�شــل العراقي املعنيرّ يف الــقد�ص، ويوؤكــد رغبــة �شمورّ

كتاب اعرتاف موؤقت حلني �شدور براءة التعيني.

23 – وثيقة رقم 29/62 موؤرخة يف 1940/6/16 م : 
كتاب من وكيل رئـــي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الــديوان الأمريي  يبلغه فيه بـاأن احلكومة العراقية عيرّنت 
ال�شيد طالب م�شتاق قن�شاًل لها يف �شرقي الأردن، ويطلب منه عر�ص الباءة على �شمورّرّ الأمري 

ليوقعها  ويعيدها لرئا�شة الوزراء.
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24 – وثيقة رقم 29/63 موؤرخة يف 1940/6/19 م :
العراقي  القن�شــل  تعيني  براءة  فيه  يعيد  الــوزراء  رئي�ص  اإلى  الأمريي  الديوان  رئي�ص  من  كــتاب 

طالب م�شتاق يف �شرقي الأردن موقعة باملوافقة من �شمورّ الأمري عبداهلل.

25 – وثيقة رقم 29/88 موؤرخة يف 1941/8/24 م:
كتاب مــن رئي�ص الوزراء توفيق اأبــو الهدى اإلى رئي�ص الديوان الأمريي بتعيني حكومة العراق لل�شــيد 
جميل با�شــا الراوي قن�شاًل عامًا يف �شرقي الأردن ومرفق مـــع كتابه بــراءة العتمـاد لتوقيعها من 

�شمورّرّ الأمريعبداهلل بن احل�شني.

26– وثيقة رقم 29/89 موؤرخة يف 1941/8/27 م :
كتاب رئــي�ص الديوان الأميــري ردًا على كتاب رئي�ص الـوزراء  ومــرفق معه بــراءة العتماد بتعيني 

الراوي قن�شاًل عامًا للعراق موقعة من الأمري عبداهلل بن احل�شني.

27 – وثيقة رقم 29/106 موؤرخة يف 1942/2/14 م  :
عيرّنت  العـراقية  احلكومة  بــاأن  فيه  يبلغه  الأمريي  الديوان  رئـــي�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  من  كتاب 
ال�شيــد �شاكر حممود الــوادي قن�شاًل لها يف فل�شطني و�شرقي الأردن، ويطــلب اإطــالع �شمورّرّ الأمري 

عبداهلل لإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت.

28 – وثيقة رقم 29/107 موؤرخة يف 1942/2/17 م :
كتاب مـن رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء يبلغه فيه ب�شدور الإرادة ال�شنية باملوافقة على 
اإ�شدار كتاب اعتـــراف موؤقت ب�شالحية القن�شل �شاكر حممود الــوادي قن�شاًل يف �شرقي الأردن. 

29 – وثيقة رقم 29/110 موؤرخة يف 1942/4/19 م  : 
تعيني  كتــاب  ب�شمنه  الأميـــري  الديوان  رئي�ص  اإلى  الهدى  اأبو  توفيق  الوزراء  رئي�ص  مــن  كتاب 
القن�شــل العراقي �شــاكر الــوادي قن�شـــاًل للحكـــومة العـــراقية يف �شـرقي الأردن، ويطلب توقيعه 

من �شمورّرّ الأمري عبداهلل بن احل�شني واإعادته اإلى رئا�شة الوزراء.

30 – وثيقة رقم 29/111 موؤرخة  يف 1942/4/21 م  :
كتاب من رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء يعلمه فيه ب�شدور الإرادة ال�شنية باملوافقة على 
تعيني احلكـومة العراقية لل�شيد �شاكر الوادي قن�شاًل لها يف �شرقي الأردن  ويعيد املر�شوم موقعًا من 

ه. �شمورّرّ
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31 – وثيقة رقم  29/112 موؤرخة يف  1942/11/29 م  :
العراقية يف  اململكة  قن�شل  باأن  فيــه  يبلغه  الأمريي  الديوان  رئي�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  من  كتاب 

القد�ص اأبلغه بتعيني ال�شيد اإح�شان �شليمان نائبًا اأول للقن�شل يف القد�ص.

32 – وثيقة رقم 29/151 موؤرخة يف 1943/7/22  م  :
كتاب من رئي�ص الـــوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يبلغه فيه بــاأن قن�شل العراق يف القد�ص اأبلغه 

بتعيني ال�شيد فا�شل وحيد قن�شاًل  اإ�شافيًا يف القن�شلية العراقية يف القد�ص.

33 – وثيقة رقم 29/194 موؤرخة يف 1946/3/30 م  :
ه من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الها�شمي يبلغه فيه باأن احلكومة العراقية عينت  كتاب موجرّ
�شمورّرّ  العتماد، وطلب عر�شها على  براءة  كتابه  ومع  ان،  لها يف عمرّ ال�شيد �شالح مهدي قن�شاًل 

الأمري عبداهلل لتوقيعها واإعادتها اإلى رئا�شة الوزراء.

34 – وثيقة  رقم  29/195 موؤرخة يف  1946/4/3 م  : 
الأمري على  تعيني  باإطالع �شمورّرّ  يبلغه فيه  الوزراء  اإلى رئي�ص  الها�شمي  الديوان  كتاب من رئي�ص 
ان، واأن الإرادة ال�شنية �شدرت باملوافقة  احلكومة العراقية لل�شيد �شالح مهدي قن�شاًل لها يف عمرّ

ومت التوقيع على براءة العتماد واأُعيدت لرئا�شة الوزراء. 

35 – وثيقة رقم 29/200 موؤرخة يف 1946/7/14 م  :
بلرّغه  نا�شر  ال�شريف ح�شني  باأن  فيه  يبلغه  الها�شمي  الديوان  رئي�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  كتاب من 
بكتاب بتعيينه قن�شاًل عامًا بالوكالة يف مدينة القد�ص للحكومة امللكية العراقية، واأن تعيينه ي�شمل 
ال�شريف  اعتماد   اأوراق  و�شول  انتظار  اإلى  الوزراء  رئي�ص  ه  ونورّ الها�شمية،  الأردنية  اململكة  بالد 

ح�شني نا�شر لرفعها جلاللة امللك عبداهلل الأول ابن احل�شني. 
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الباب الثاين :

•  قنا�سل الدول الإ�سالمية  :
-   تركيا 

36 – وثيقة رقم 29/14 و 29/13 موؤرخة يف 1938/11/12 م :
كتاب باللغة الرتكية من القن�شلية الرتكية يف القد�ص.

37 –وثيقة رقم 29/47 موؤرخة يف 1940/3/17 م  :
ه من رئي�ص الوزراء توفيق اأبو الهدى اإلى رئي�ص الديوان الأمريي  ي�شري فيه باأن حكومة  كتاب موجرّ
اجلمهورية الرتكية عْينت ال�شيد جالل توفيق قره �شابان قن�شاًل عامًا يف �شرقي الأردن، ويرفق 

مر�شوم التعيني ليوقعه �شمورّرّ الأمري ويطلب اإعادته اإلى الرئا�شة موقعًا.

38 – وثيقة رقم 29/48 موؤرخة يف 1940/3/23 م :
كتاب من رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء يعلمه فيه ب�شدور الإرادة باملوافقة على تعيني 
ال�شيد جالل توفيق قره �شابان قن�شاًل عامًا حلكومة اجلمهورية الرتكية يف �شرقي الأردن ومرفق 

مع كتابه براءة التعيني موقعة من �شمورّرّ الأمري عبداهلل بن احل�شني. 

39 – وثيقة رقم 29/73 موؤرخة يف 1941/3/31 م :
كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يبلغه فيه باأنه تلقى كتابًا من املعتمد البيطاين 
ت�شري اإلى تو�شع نطاق عمل امللحق التجاري باملفو�شية الرتكية يف القد�ص لت�شمل فل�شطني و�شرقي 

الأردن، ويطلب فيه عر�ص الكتاب على �شمورّرّ الأمري لإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت.

40 – وثيقة رقم 29/74 موؤرخة يف 1941/4/1 م :
ت�شمل  اأن  على  باملوافقة  الإرادة  ب�شدور  فيه  يعلمه  الوزراء   رئي�ص  اإلى  الديوان  رئي�ص  كتاب من 
وظيفة امللحق التجاري  باملفو�شية الرتكية بالقد�ص �شرقي الأردن، على اأن ي�شدر كتاب اعرتاف 

موؤقت بذلك. 

41 – وثيقة رقم 29/114 موؤرخة يف 1942/5/14 م : 
املعتمد  اأن  فيه  يبلغه  الأمريي   الديوان  رئي�ص  اإلى  الهدى  اأبو  توفيق  الوزراء  رئي�ص  من  كتاب   
عامًا  قن�شاًل  بايار  كامل  حلمي  بالباي  الأردن  �شرقي  حكومة  تعرتف  اأن  منه  طلب  البيطاين 

للجمهورية الرتكية يف �شرقي الأردن لي�شدر كتاب اعرتاف موؤقت ب�شالحيات القن�شل.
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42 – وثيقة رقم 29/115 موؤرخة يف 1942/5/17 م : 
كتاب من رئي�ص الديوان العايل اإلى رئي�ص الوزراء يبلغه فيه ب�شدور الإرادة باملوافقة على اإ�شدار 

كتاب اعرتاف موؤقت ب�شالحيات القن�شل الرتكي.

43 –وثيقة رقم 29/116 موؤرخة يف 1942/5/31 م  : 
كتاب رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي ي�شحح فيه وظيفة الباي حلمي كامل بايور باأنها 

قن�شاًل للجمهورية الرتكية ولي�شت قن�شاًل عامًا.

44 – وثيقة رقم 29/123  موؤرخة يف 1942/10/14 م :
كتاب  رئي�ص الوزراء توفيق اأبو الهدى اإلى رئي�ص الديوان الأمريي مرفق فيه مر�شوم تعيني الباي 
عبداهلل  الأمري  �شمورّ  على  تعر�ص  اأن  ويرجو  الأردن  �شرقي  يف  لرتكيا  قن�شاًل  بايور  كامل  حلمي 

ليوقعها وتعاد اإلى ديوان رئا�شة الوزراء.

45 – وثيقة رقم 29/127 موؤرخة يف 1942/10/4 م :
الرتكية  باأن حكومة اجلمهورية  فيه  يبلغه  الأمريي  الديوان  رئي�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  كتاب من   
عينت ملحقًا جتاريًا باملفو�شية الرتكية ببغداد وت�شم �شالحياته فل�شطني و�شرقي الأردن، ويطلب 

عر�ص الأمرعلى �شمورّرّ الأمري.

46 – وثيقة رقم 29/128 موؤرخة يف 1942/10/5 م :
تعيني  على  باملوافقة  ال�شنية  الإرادة  ب�شدور  الــوزراء  رئي�ص  اإلى  الأمــريي  الديوان  رئي�ص  كتاب 
احلكومة الرتكية للملحق التجاري باملفو�شية الرتكية يف بغداد ب�شالحية ت�شمل فل�شطني و�شرقي 

الأردن.

  47 – وثيقة رقم 29/124 موؤرخة يف 1942/10/18 م :
كتاب رئي�ص الديوان العايل اإلى رئي�ص الوزراء يبلغه فيه ب�شدور الإرادة ال�شنية باملوافقة على تعيني 

الباي حلمي بايور قن�شاًل لرتكيا يف �شرقي الأردن مع براءة العتماد.

48– وثيقة رقم 29/150 موؤرخة يف 1943/8/3 م :
كتاب وكيل رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان يبلغه فيه باأن قن�شل اجلمهورية الرتكية  يف القد�ص 
نقل اإلى �شوفيا، واأن القن�شل باي خلو�شي تامر �شيقوم باأعمال القن�شل حلني تعيني قن�شل جديد. 
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49 – وثيقة رقم 29/152 موؤرخة يف 1943/11/28 م :
كتاب رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يبلغه فيه  باأن املعتمد البيطاين بلغه باأن حكومة 
اجلمهورية الرتكية عينت قن�شاًل جديدًا يف القد�ص ت�شمل �شالحياته فل�شطني و�شرقي الأردن، 

ويطلب اإطالع �شمورّرّ الأمري عبداهلل بن احل�شني لإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت.

50 – وثيقة رقم 29/153 موؤرخة يف 1943/12/4 م :
كتاب رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء  يت�شمن موافقة �شمورّرّ الأمري عبداهلل بن احل�شني 

على تعيني قن�شل تركيا  فوؤاد اأكتان،  بانتظار �شدور براءة العتماد.

51 – وثيقة رقم 29/158 موؤرخة يف  3/16/ 1944 م :
كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي  ي�شحح فيه �شفة تعيني القن�شل فوؤاد اأكتان 

بناء على كتاب املعتمد البيطاين باأنه عني قن�شاًل عامًا لرتكيا ولي�ص قن�شاًل.

52 – وثيقة رقم 29/159 موؤرخة يف 23 مار�ص 1944 م :
اعرتاف  كتاب  اإ�شدار  على  باملوافقة  الإرادة  ب�شدور  يبلغه  الوزراء  لرئي�ص  الديوان  رئي�ص  كتاب 

موؤقت ب�شالحية القن�شل العام الرتكي فوؤاد اأكتان.

53 – وثيقة رقم  29/173 موؤرخة يف 1944/12/26 م : 
كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان  يت�شمن طيرّه براءة تعيني القن�شل الرتكي العام فوؤاد 

اأكتان ليوقعها �شمورّ الأمري عبداهلل بن احل�شني وتعاد اإلى ديوان الرئا�شة.

54 – وثيقة رقم 29/174 موؤرخة يف 4 كانون ثاين 1945 م :
تعيني   على  باملوافقة  الإرادة  �شدور  يت�شمن  الوزراء  رئي�ص  اإلى  العايل  الديوان  رئي�ص  من  كتاب 

حكومة اجلمهورية الرتكية لل�شيد فوؤاد اأكتان قن�شاًل عامًا يف القد�ص و�شرقي الأردن.

55 – وثيقة رقم 29/189 موؤرخة يف 1945/10/29 م :
كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الها�شمي يبلغه فيه باأنه تلقى كتابًا من املعتمد البيطاين  
يعلمه فيه باأن الباي دميرييل ُعنيرّ قن�شاًل عامًا لرتكيا يف القد�ص ب�شالحية ت�شمل �شرقي الأردن 

وطلب من رئي�ص الديوان عر�ص الأمر على �شمورّ الأمري عبداهلل بن احل�شني.
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56 – وثيقة رقم 29/190 موؤرخة يف 1946/1/31 م :
رو�شتو  الباي  تعيني  اأمر  فيه عر�ص  يطلب  الها�شمي  الديوان  رئي�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  كتاب من 
دميرييل قن�شاًل عامًا يف القد�ص و�شرقي الأردن  لإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت حلني تقدمي براءة 

العتماد.

57 – وثيقة رقم 29/191 موؤرخة يف 3 �صباط 1946 م : 
باملوافقة على  الإرادة  فيه ب�شدور  يبلغه  الوزراء   رئي�ص  اإلى  الها�شمي  الديوان  رئي�ص   كتاب من 

اإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت باإ�شم قن�شل تركيا العام رو�شتو دميرييل.

58 – وثيقة رقم 29/198 موؤرخة يف 1946/5/21 م :
كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الها�شمي يت�شمن مر�شوم تعيني القن�شل العام الرتكي 

الباي رو�شتو دميريل  ليوقعه �شمورّ الأمري عبداهلل بن احل�شني ويعاد  اإلى ديوان رئا�شة الوزراء. 

59 – وثيقة رقم 29/199 موؤرخة يف 23 ماي�ص 1946 م :
كتاب من رئي�ص الديوان الها�شمي اإلى رئي�ص الوزراء  يبلغه ب�شدور الإرادة باملوافقة على تعيني 
الباي رو�شتو دميريل قن�شاًل عامًا لرتكيا  وبطيرّ الكتاب براءة العتماد موقعة من �شمورّرّ الأمري 

عبداهلل بن احل�شني.

-  اإيران

60 – وثيقة رقم 29/19 موؤرخة يف 1939/6/14 م :
ه من املعتمد البيطاين اإلى رئي�ص حكومة �شرقي الأردن  بتعيني قن�شل عام لإيران يف  كتاب موجرّ
�شرقي  ب�شالحياته يف  اعرتاف  كتاب  اإ�شدار  ويطلب  الأردن،  �شرقي  وت�شمل �شالحياته  القد�ص 

الأردن.

61 – وثيقة رقم 29/21 موؤرخة قي 1939/6/18 م :
 كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يبلغه فيه بتعيني ال�شيد عبد احل�شني �شادق 
ا�شفندياري قن�شاًل عامًا لإيران يف القد�ص وت�شمل �شالحياته �شرقي الأردن ويطلب موافقة �شمورّ 

الأمري عبداهلل بن احل�شني على اإ�شدار كتاب اعرتاف ب�شالحيات القن�شل يف �شرقي الأردن.
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62 – وثيقة رقم  29/22 موؤرخة يف 1939/6/30 م :
 كتاب من رئي�ص الديوان العايل اإلى رئي�ص الوزراء يبلغه فيه ب�شدور الإرادة باملوافقة على تعيني 
ال�شيد عبد احل�شني �شادق ا�شفندياري قن�شاًل عامًا لإيران يف القد�ص  وت�شمل �شالحياته �شرقي 

الأردن، ويطلب منه اإ�شدار كتاب اعرتاف ب�شالحيات القن�شل.

63 – وثيقة رقم 29/37 موؤرخة يف 1939/11/18 م :
كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي وبطيرّه مر�شوم تعيني القن�شل العام الإيراين 
عبد احل�شني �شادق ا�شفندياري  ليوقعه �شمورّرّ الأمري عبداهلل بن احل�شني ويعاد  اإلى ديوان رئا�شة 

الوزراء.

64 – وثيقة رقم 29/38 موؤرخة يف 1939/11/26 م :
كتاب من رئي�ص الديوان اإلى رئي�ص الوزراء يبلغه فيه ب�شدور الإرادة باملوافقة على تعيني ال�شيد 
عبد احل�شني �شادق ا�شفندياري قن�شاًل عامًا حلكومة اإيران يف �شرقي الأردن ومع الكتاب مر�شوم 

التعيني املوقع.

65 – وثيقة رقم 29/168 موؤرخة يف 1944/7/23 م :
كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يبلغه مب�شمون كتاب املعتمد البيطاين باأن 
احلكومة الإيرانية عينت قن�شاًل عامًا جديدًا  يف القد�ص هو ال�شيد اأبو القا�شم  بوريفايل  وت�شمل 

�شالحياته �شرقي الأردن، ويطلب اإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت ب�شالحياته يف �شرقي الأردن. 

66 – وثيقة رقم  29/169 موؤرخة يف  25 متوز 1944م :
كتاب من رئي�ص الديوان العايل اإلى رئي�ص الوزراء  يبلغه فيه ب�شدور الإرادة باملوافقة على اإ�شدار 

كتاب اعرتاف موؤقت ب�شالحيات القن�شل العام الإيراين يف �شرقي الأردن.

67 – وثيقة رقم  29/181 موؤرخة يف  1945/8/12 م :
 كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الها�شمي  يبلغه فيه باأن احلكومة الإيرانية عينت ال�شيد 
اأبو احل�شن بهنام قن�شاًل عامًا لها يف القد�ص وت�شمل �شالحياته فل�شطني و�شرقي الأردن ويطلب 

منه اإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت ب�شالحيات القن�شل يف �شرقي الأردن.
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68 – وثيقة رقم 29/182 موؤرخة يف 15 اأغ�شط�ص 1945 م :
كتاب من رئي�ص الديوان الها�شمي اإلى رئي�ص الوزراء يبلغه فيه ب�شدور الإرادة باملوافقة على اإ�شدار 

كتاب اعرتاف ب�شالحيات قن�شل اإيران املعنيرّ يف القد�ص، وت�شمل �شالحياته �شرقي الأردن.

69 – وثيقة رقم 29/196 موؤرخة يف 1946/4/1 م :
 كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الها�شمي  وبطيرّه كتاب براءة تعيني قن�شل اإيران يف 
القد�ص اأبو احل�شن بهنام، لعر�ص الباءة على �شمورّرّ الأمري عبداهلل بن احل�شني ليوقعها وتعاد اإلى 

ديوان رئا�شة الوزراء.

70 -وثيقة رقم  29/197 موؤرخة يف 7 ني�شان 1946 م :
 كتاب من رئي�ص الديوان الها�شمي اإلى رئي�ص الوزراء يبلغه فيه ب�شدور الإرادة باملوافقة على تعيني 
قن�شل اإيران يف القد�ص  لت�شمل �شالحياته �شرقي الأردن، ويعيد رئي�ص الديوان براءة العتماد بعد 

توقيعها من �شمورّرّ الأمري عبداهلل بن احل�شني.

-  الهند 

71 -  وثيقة رقم بال/29 موؤرخة يف 1939/1/25 م :
كتاب من وكيل رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يت�شمن ن�شخة من كتاب املعتمد البيطاين 
بتعيني م�شرت اآي ماجد وكياًل جتاريًا للهند يف الإ�شكندرية و�شرقي الأردن  لعر�شه على �شمورّرّ الأمري 

عبداهلل بن احل�شني.

72 – وثيقة رقم بال/29 موؤرخة يف 1939/1/23 م :
�شالحياته  ت�شمل  بالإ�شكندرية  للهند  جتاري  وكيل  تعيني  ب�شاأن  البيطاين  املعتمد  كتاب  ن�ص 

منطقة �شرقي الأردن.

73 – وثيقة رقم 29/7 موؤرخة يف 1939/1/26 م :
كتاب رئي�ص الديوان العايل اإلى رئي�ص الوزراء بالإنابة يعلمه ب�شدور الإرادة باملوافقة على تعيني 

الوكيل التجاري للهند يف الإ�شكندرية ب�شالحيات ت�شمل �شرقي الأردن. 
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الباب الثالث :

•  القنا�سل الأجانب 
-  الوليات املتحدة الأمريكية

74 – وثيقة رقم 29/15 موؤرخة يف 1939/5/13 م :
الوليات  جمهوريـة  حكومة  اأن  فيه  يعر�ص  الأمريي  الديوان  رئي�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  من  كتاب 
املتحـدة عيرّنت امل�شرت كري�شتيان �شتيجر قن�شاًل لها يف القد�ص وت�شمل �شالحياته �شرقي الأردن، 
ديوان  اإلى  وتعاد  احل�شني  بن  عبداهلل  الأمري  �شمورّرّ  عليها  ليوقع  التعيني  براءة  بالكتاب  ومرفق 

الرئا�شة.

75 –وثيقة رقم 29/17 موؤرخة يف 1939/5/18 م :
كتاب من رئي�ص الديوان العايل اإلى رئي�ص الوزراء ب�شدور الإرادة باملوافقة على اأن ت�شمل �شالحيات 

القن�شل العام للوليات املتحدة يف القد�ص �شرقي الأردن.

76 – وثيقة رقم 29/67 موؤرخة يف 1940/8/25 م :
كتاب من وكيل رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يبلغه فيه باأن حكومة الوليات املتحدة  
اأوبراي لينكوت نائب قن�شل لها يف �شرقي الأردن، ويت�شمن الكتاب براءة التعيني   عيرّنت امل�شرت 

ليوقع عليها �شمورّرّ الأمري عبداهلل بن احل�شني.

77 –وثيقة رقم 29/68 موؤرخة يف 1940/8/27 م :
القن�شل  نائب  تعيني  براءة  اإليه  يعيد  الوزراء  رئي�ص  وكيل  اإلى  الأمريي  الديوان  رئي�ص  كتاب   
الأمريكي موقعة، ويذكره باأن القنا�شل ل يوؤدون املجامالت الر�شمية املعتادة مبقابلة �شمورّ الأمري، 

ويتم الكتفاء بت�شديق براءاتهم.

78 – وثيقة رقم  29/92 موؤرخة يف 1941/11/1 م :
حكومة  بتعيني  فيه  يبلغه  الأمريي  الديوان  رئي�ص  اإلى  الهدى  اأبو  توفيق  الوزراء  رئي�ص  من  كتاب 
الوليات املتحدة امل�شرت بنكرتون قن�شاًل عامًا لها يف �شرقي الأردن، ويرفق معه براءة العتماد 

لعر�شها على �شمورّرّ الأمريعبداهلل بن احل�شني.
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79 – وثيقة رقم 29/93 موؤرخة يف 1941/11/8 م :
 كتاب رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء  يعيد اإليه براءة تعيني القن�شل العام الأمريكي يف 

�شرقي الأردن موقعة  باملوافقة من �شمورّرّ الأمري عبداهلل بن احل�شني.

80 – وثيقة رقم 29/125 موؤرخة يف 1942/10/15 م :
املتحدة  الوليات  حكومة  بتعيني  فيه  يبلغه  الأمريي  الديوان  رئي�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  من  كتاب 
الأردن،  �شرقي  �شالحياته  وت�شمل  القد�ص  يف  الأمريكي  للقن�شل  نائبا  بايرد  ريت�شارد  للم�شرت 

ومرفق بالكتاب براءة العتماد لتوقيعها من �شمورّرّ الأمري عبداهلل بن احل�شني.

81 – وثيقة رقم 29/126 موؤرخة يف 1942/10/18 م :
كتاب رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء  يبلغه ب�شدور الإرادة باملوافقة على تعيني امل�شرت 
ه على براءة العتماد. ريت�شارد بايرد نائبًا لقن�شل الوليات املتحدة يف �شرقي الأردن  وتوقيع �شمورّرّ

82 – وثيقة رقم 29/136 موؤرخة يف 1943/2/23 م :
املتحدة  الوليات  حكومة  بتعيني  فيه  يبلغه  الأمريي  الديوان  رئي�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  من  كتاب 
امل�شرت مالكومل هوبر قن�شاًل لها يف القد�ص وت�شمل �شالحياته فل�شطني و�شرقي الأردن، ويطلب 

فيه اإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت ب�شالحيات نائب القن�شل املعني.

83 – وثيقة رقم 29/137 موؤرخة يف 1943/3/2 م :
كتاب رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء ب�شدور الإرادة باملوافقة على اإ�شدار كتاب اعرتاف 

موؤقت ب�شالحيات القن�شل الأمريكي يف �شرقي الأردن.

84 – وثيقة رقم 29/142 موؤرخة يف 1943/6/13 م : 
الأمريكي  القن�شل  اعتماد  براءة  يت�شمن  الأمريي   الديوان  رئي�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  من  كتاب 

م�شرت مالكومل هوبر ليوقعها �شمورّرّ الأمري عبداهلل بن احل�شني.

85 – وثيقة رقم 29/143 موؤرخة يف 1943/6/16 م :
الأمريكي  القن�شل  اعتماد  براءة  يت�شمن  الوزراء  رئي�ص  اإلى  الأمريي  الديوان  رئي�ص  من  كتاب   

امل�شرتهوبر موقعة من �شمورّرّ الأمريعبداهلل بن احل�شني.
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86  – وثيقة رقم 29/154 موؤرخة يف 1944/1/15 م :
كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يبلغه فيه  بكتاب املعتمد البيطاين بتعيني 
حكومة الوليات املتحدة للم�شرت كوك قن�شاًل لها يف القد�ص ب�شلطة ت�شمل فل�شطني و�شرقي الأردن 

ويطلب اإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت  حلني �شدور براءة العتماد.

87 – وثيقة رقم 29/155 موؤرخة يف 1944/1/23 م :
كتاب رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء يت�شمن الإرادة ال�شنية باملوافقة على اإ�شدار كتاب 

اعرتاف موؤقت ب�شالحية القن�شل الأمريكي امل�شرت كوك يف  �شرقي الأردن.

88 – وثيقة رقم 29/171 موؤرخة يف 1944/12/18 م :
املتحدة  الوليات  بتعيني حكومة  فيه  يبلغه  الأمريي  الديوان  رئي�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  كتاب من   
الأمريكية للم�شرت �شتابلر بوظيفة نائب قن�شل لها يف القد�ص و�شرقي الأردن، ويطلب اإ�شدار كتاب 
ب�شرورة  عليه  الأمري  �شمورّ  �شرح  الكتاب  ويت�شمن  الأردن،  �شرقي  موؤقت ب�شالحيته يف  اعرتاف 

تفعيل دور اأ�شحاب هذه الوظائف يف �شرقي الأردن اأو اإلغاوؤها.

 89-  وثيقة رقم  29/172 موؤرخة يف 26/كانون الأول 1944 م :
كتاب رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء يعر�ص فيه راأي �شمورّ الأمري يف مو�شوع تعيني  نائب 
قن�شل للوليات املتحدة يف القد�ص و�شرقي الأردن  ب�شرورة تفعيل الوظيفة يف �شرقي الأردن  اأو 

اإلغاوؤها.

90– وثيقة رقم 29/179 موؤرخة يف 1945/5/17 م :
للوليات  قن�شاًل  جانز  روبرت  امل�شرت  بتعيني  الأمريي  الديوان  رئي�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  كتاب 
املتحدة الأمريكية يف القد�ص ب�شالحية ت�شمل �شرقي الأردن، ويطلب فيه اإ�شدار كتاب اعرتاف 

موؤقت ب�شالحياته يف �شرقي الأردن.

91– وثيقة رقم  29/180 موؤرخة يف 20 ماي�ص 1945 م :
كتاب رئي�ص الديوان اإلى رئي�ص الوزراء يت�شمن �شدور الإرادة باملوافقة على اإ�شدار كتاب اعرتاف 

ب�شالحية القن�شل الأمريكي م�شرت روبرت جانز يف �شرقي الأردن.

92 – وثيقة رقم 29/187 موؤرخة يف 1945/10/24 م :
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 كتاب رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الها�شمي  يت�شمن براءة اعتماد القن�شل العام الأمريكي 
روبرت جانز، ويالحظ اأن  تاريخ الرد على الكتاب ال�شابق متاأخر من �شهر ماي�ص  )اآيار( وحتى 

�شهر ت�شرين الأول، واأن خامت الديوان اأي�شًا متاأخر اإلى �شهر كانون الثاين من عام 1946 م.

93 – وثيقة رقم  188 /29 موؤرخة يف 7 كانون الثاين 1946 م :
 كتاب رئي�ص الديوان الها�شمي اإلى رئي�ص الوزراء  يعلمه ب�شدور الإرادة باملوافقة على تعيني امل�شرت 
روبرت جانز قن�شاًل عامًا للوليات املتحدة يف القد�ص ب�شالحيات يف �شرقي الأردن، ومعه براءة 

العتماد موقعة من �شمورّرّ الأمري عبداهلل بن احل�شني.

94 – وثيقة رقم 29/192 موؤرخة يف 1946/2/18 م :
البيطاين  املعتمد  كتاب  بن�ص  فيه  يعلمه  الها�شمي  الديوان  رئي�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  كتاب من 
بتعيني حكومة الوليات املتحدة الأمريكية للم�شرت فيليب كوتل وكيل قن�شل يف القد�ص ب�شالحية 
ت�شمل فل�شطني و�شرقي الأردن، ويطلب اإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت ب�شالحياته يف �شرقي الأردن.

95 – وثيقة رقم 29/193 موؤرخة يف 1946/2/20 م :
كتاب  اإ�شدار  على  باملوافقة  الإرادة  ب�شدور  الوزراء  رئي�ص  اإلى  الها�شمي  الديوان  رئي�ص  كتاب 
اعرتاف موؤقت لوكيل القن�شل الأمريكي م�شرت فيليب كوتل ب�شالحياته يف �شرقي الأردن حلني 

تقدمي براءة العتماد.

96 – وثيقة رقم  29/229 موؤرخة يف 11/4/ 1950 م :
 كتاب رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان امللكي الها�شمي  مرفق فيه براءة تعيني امل�شرت  فرتزلن 
ابن  الأول  عبداهلل  امللك  جاللة  ليوقعها  الها�شمية  الأردنية  اململكة  يف  املتحدة  للوليات  قن�شاًل 

احل�شني.

97 – وثيقة رقم  29/230 موؤرخة يف 1950/11/8 م :
كتاب رئي�ص الديوان امللكي الها�شمي اإلى رئي�ص الوزراء يت�شمن �شدور الإرادة باملوافقة على تعيني 
امل�شرت فرتزلن  قن�شاًل للوليات املتحدة يف اململكة الأردنية الها�شمية ومع الكتاب براءة التعيني 

موقعة من جاللة امللك عبداهلل الأول ابن احل�شني.

-  بريطانيــــا
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98 – وثيقة رقم  29/201 موؤرخة يف 1946/8/31 م :
كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان  الها�شمي )مل يذكر امللكي( يعلمه فيه بتعيني حكومة ملك 
بريطانيا للم�شرت بريي غوردن قن�شاًل يف )�شرقي الأردن( ح�شبما جاء يف ن�ص الكتاب، وامل�شرت 

ربللو امل�شت�شار الثاين ليكون وكيل قن�شل، ويطلب اإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت ب�شالحياتهما.

99 – وثيقة رقم 29/201 موؤرخة يف 1946/9/3 م :
 كتاب رئي�ص الديوان الها�شمي اإلى رئي�ص الوزراء  يت�شمن �شدور اإرادة امللك عبداهلل الأول ابن 

احل�شني على التعيني ال�شابق.

100 – وثيقة رقم 29/204 موؤرخة يف 1946/11/18 م :
كتاب  رئي�ص الوزراء  اإلى رئي�ص الديوان الها�شمي  يت�شمن  براءة اعتماد  امل�شرت روبلو وكيل قن�شل 

بريطانيا يف اململكة الأردنية الها�شمية.

101 – وثيقة رقم  29/205 موؤرخة يف 1946/11/23 م : 
اعتماد  براءة  باملوافقة على  الإرادة   الوزراء  ب�شدور  رئي�ص  اإلى  الها�شمي  الديوان  رئي�ص  كتاب 

امل�شرت روبلو وكيل قن�شل بريطانيا يف اململكة الأردنية الها�شمية وتوقيع  براءة العتماد.

102 – وثيقة رقم 29/206 موؤرخة يف 1946/12/10 م :
 كتاب رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الها�شمي وبطيرّه براءة تعيني بريي جوردون قن�شاًل حلكومة 

بريطانيا يف اململكة الأردنية الها�شمية ليوقعها امللك عبداهلل الأول ابن احل�شني.

103 – وثيقة رقم  29/207 موؤرخة يف 1946/12/16 م :
كتاب رئي�ص الديوان الها�شمي اإلى رئي�ص الوزراء يعلمه ب�شدور الإرادة باملوافقة على تعيني بريي 

جوردون قن�شاًل لبيطانيا يف الأردن.

104 – وثيقة رقم 29/224 موؤرخة يف 10 ت�شرين الثاين 1949 م :
كتاب رئي�ص الديوان امللكي الها�شمي اإلى رئي�ص الوزراء ومرفق معه براءة اعتماد امل�شرت مي�شون 

قن�شل حكومة اململكة البيطانية يف اململكة الأردنية الها�شمية.

105 – وثيقة رقم 29/225 موؤرخة يف 1950/2/23 م :
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القن�شل  تعيني  اعتماد  براءة  ومعه  الها�شمي  امللكي  الديوان  رئي�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  كتاب   
البيطاين يف اململكة الأردنية الها�شمية امل�شرت مي�شون لتوقيعها واعتمادها.

106 – وثيقة رقم 29/226 موؤرخة يف 4 مار�ص 1950 م :
كتاب رئي�ص الديوان امللكي الها�شمي اإلى رئي�ص الوزراء يعيد اإليه براءة تعيني القن�شل البيطاين 

امل�شرت مي�شون يف اململكة الأردنية الها�شمية موقعة من امللك عبداهلل الأول ابن احل�شني.

107 – وثيقة رقم 29/227 موؤرخة يف 1950/8/1 م :
كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان امللكي الها�شمي  ومرفق فيه براءة اعتماد امل�شرت كوك 

قن�شاًل حلكومة بريطانيا يف الأردن ليوقعها امللك عبداهلل الأول ابن احل�شني.

108 – وثيقة رقم 29/228 موؤرخة يف 7 اأغ�شط�ص 1950 م :
 كتاب رئي�ص الديوان امللكي الها�شمي اإلى رئي�ص الوزراء يعلمه ب�شدور الإرادة باملوافقة على براءة 

تعيني امل�شرت كوك وكياًل لقن�شل حكومة بريطانيا يف الأردن. 

– اأملانيـــــــا
109 – وثيقة رقم 29/31 موؤرخة يف 1939/8/8 م :

كتاب رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء يت�شمن اأمر الأمري عبداهلل بن احل�شني  بتحويل 
كتاب وكيل القن�شل العام للقن�شلية الأملانية العامة يف القد�ص  اإلى رئا�شة الوزراء.

110 – وثيقة رقم  29/32 موؤرخ يف 1939/8/8 م :
كتاب من رئي�ص الديوان اإلى وكيل القن�شل العام للقن�شلية الأملانية العامة يف القد�ص يعلمه فيه 

بتحويل الكتاب اإلى وزير اخلارجية الأردنية ليجيبه على كتابه.

– اإ�سبانيــا
111 – وثيقة رقم 29/34 املوؤرخة يف 1939/10/31 م :

باإتخاذ  الإ�شبانية  احلكومة  بطلب  فيه  يعلمه  الأمريي  الديوان  رئي�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  كتاب 
التدابريالالزمة لت�شمل �شالحيات القن�شل العام الإ�شباين يف القد�ص م�شالح الرعايا الأملان يف 

فل�شطني و�شرقي الأردن.
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112 – وثيقة رقم 29/35 موؤرخة يف 1939/11/5 م :
كتاب رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء يعلمه فيه ب�شدور الإرادة باملوافقة على اأن ي�شمح 

للقن�شل الإ�شباين العام يف القد�ص برعاية م�شالح الرعايا الأملان يف الأردن. 

113 – وثيقة رقم 29/78 موؤرخة يف 1941/6/4 م :
كتاب رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يبلغه فيه باأن القن�شل العام الإ�شباين يف القد�ص 
الأمري  �شمورّرّ  اإلى  ذلك  تبليغ  ويطلب  الأردن،  و�شرق  فل�شطني  يف  الفرن�شية  امل�شالح  برعاية  قبل 

عبداهلل بن احل�شني. 

114 – وثيقة رقم 29/87 موؤرخة يف 1942/8/4 م :
العام يف  الإ�شباين  القن�شل  باأن  فيه  يبلغه  الأمريي  الديوان  رئي�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  من  كتاب 
القد�ص  بناء على تعليمات حكومته �شيتعهد امل�شالح الرومانية يف فل�شطني و�شرقي الأردن، وطلب 

تبليغ �شمورّرّ الأمريعبداهلل بن احل�شني بذلك.

-  اليونـــان :

115 – وثيقة رقم  29/51 موؤرخة يف 1940/4/6 م :
كتاب من املعتمد البيطاين اإلى رئي�ص الوزراء يبلغه بتعيني امل�شيو بابا�ص قن�شاًل عامًا لليونان يف 

القد�ص ب�شالحية  ت�شمل �شرق الأردن.

116 – وثيقة رقم 29/52 موؤرخة يف 4/7/ 1940 م :
كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي ويف طيرّه ن�شخة من كتاب املعتمد البيطاين 
بتعيني امل�شيو بابا�ص قن�شاًل عامًا لليونان يف القد�ص ب�شالحية ت�شمل �شرق الأردن، لإ�شدار كتاب 

اعرتاف موؤقت حتى �شدور براءة التعيني.

117 – وثيقة رقم 29/53 موؤرخة يف 1940/4/9 م :
ت�شمل  اأن  على  باملوافقة  الإرادة  ب�شدور  يعلمه  الوزراء  رئي�ص  اإلى  الأمريي  الديوان  رئي�ص  كتاب 

�شالحيات القن�شل اليوناين يف القد�ص �شرقي الأردن.

118 -  وثيقة رقم 29/69 موؤرخة يف 1940/8/27 م :
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كتاب من وكيل رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي بتعيني احلكومة اليونانية للم�شيو بابا�ص 
قن�شاًل عاما لليونان يف �شرق الأردن ومرفق فيه براءة التعيني، ويطلب عر�شها على �شمورّرّ الأمري 

عبداهلل بن احل�شني.

119 – وثيقة رقم  29/70 موؤرخة يف 1940/9/2 م :
امل�شيو  باملوافقة على تعيني  الإرادة  الوزراء ب�شدور  اإلى رئي�ص  الأمريي  الديوان  كتاب من رئي�ص 

بابا�ص قن�شاًل عامًا لليونان يف �شرقي الأردن.

120 – وثيقة رقم 29/90 موؤرخة يف 26/ 1941/10 م :
كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي  يبلغه فيه بن�ص كتاب املعتمد البيطاين بتعيني  
امل�شيو كون�شتانتني جنريبونتي وكياًل للقن�شل العام لليونان يف فل�شطني يف غياب القن�شل العام املوؤقت.

121 – وثيقة رقم 29/91 موؤرخة يف 1941/10/28 م :
كتاب رئي�ص الديوان اإلى رئي�ص الوزراء يبلغه مبوافقة �شمورّرّ الأمري على التعيني.

122 – وثيقة رقم 29/100 موؤرخة يف 1941/12/13 م :
كتاب رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان يبلغه فيه  مب�شمون كتاب املعتمد البيطاين بتعيني احلكومة 
اليونانية مل�شيو ميوثثني�ص كيبيو�ص قن�شاًل عامًا يف فل�شطني و�شرق الأردن ويطلب اإ�شدار كتاب 

اعرتاف موؤقت ب�شالحياته يف �شرق الأردن حلني �شدور براءة العتماد.

123 – وثيقة رقم 29/101 موؤرخة يف 1941/12/16 م :
ت�شمل  اأن  على  باملوافقة  الإرادة  ب�شدور  يبلغه  الوزراء  رئي�ص  اإلى  الأمريي  الديوان  رئي�ص  كتاب 

�شالحيات امل�شيو كيبيو�ص القن�شل العام حلكومة اليونان �شرق الأردن. 

124 – وثيقة رقم 29/130 موؤرخة يف 1942/10/25 م : 
اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يبلغه مب�شمون كتاب املعتمد البيطاين بتعيني  الوزراء  كتاب رئي�ص 
ويطلب  الأردن  و�شرق  فل�شطني  يف  اليونانية  للحكومة  عامًا  قن�شاًل  �شاكالريادي�ص  مايكل  امل�شيو 

اإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت حلني �شدور براءة العتماد.

125 –وثيقة رقم 131 /29 موؤرخة يف 1942/10/29 م :

187

188

189

190

191

192

193



33

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

كتاب رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء ب�شدور الإرادة باملوافقة على اإ�شدار كتاب اعرتاف 
موؤقت ب�شالحية القن�شل اليوناين العام امل�شيو �شاكالريادي�ص يف �شرق الأردن.

126 – وثيقة رقم 29/138 موؤرخ يف 2/23/ 1943 م :
كتاب رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي وبطيرّه براءة اعتماد القن�شل اليوناين العام م�شيو 

مايكل �شاكيالريد�ص ليوقعه �شمورّرّ الأمري عبداهلل بن احل�شني.

127 – وثيقة رقم 29/139 موؤرخة يف 2 /3 /1943 م :
عة من  كتاب رئي�ص الديوان اإلأمريي اإلى رئي�ص الوزراء يعيد فيه براءة تعيني القن�شل اليوناين موقرّ

�شمورّرّ الأمري عبداهلل بن احل�شني.

128 – وثيقة رقم 29/162 موؤرخة يف 1944/4/29 م :
كتاب رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يبلغه فيه باعتزال القن�شل اليوناين العام لوظيفته 
ب�شبب بلوغه ال�شن القانونية و�شيوؤدي مهامه بالنيابة م�شيو جورج�ص كري�شتودولو، ويطلب اإ�شدار 

كتاب اعرتاف موؤقت ب�شالحياته يف �شرقي الأردن.

129- وثيقة رقم 29/163 موؤرخ يف 3 ماي�ص 1944 م :
م�شيو  على ممار�شة  باملوافقة  الإرادة  ب�شدور  الوزراء   رئي�ص  اإلى  الأمريي  الديوان  رئي�ص  كتاب 

كري�شتودولو ملهام القن�شل اليوناين يف �شرقي الأردن بكتاب اعرتاف موؤقت.

130 – وثيقة رقم 29/177 موؤرخة يف 1945/4/29 م :
 كتاب رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي بتعيني م�شيو دميو�شتني كبايو�ص قن�شاًل عامًا 
حلكومة  عامًا  قن�شاًل  نوف�شك  �شيب  رادو�ص  م�شيو  وتعيني  الأردن  و�شرق  فل�شطني  يف  لليونان 

يوغ�شالفيا يف فل�شطني و�شرق الأردن، ويطلب اإ�شدار كتابيرّ اعرتاف موؤقت ب�شالحياتهما.

131 – وثيقة رقم 29/178 موؤرخة يف 3 ماي�ص 1945 م :
كتاب رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء  ب�شدور الإرادة باملوافقة على تعيني �شالحيتهما 

يف �شرق الأردن.

132 – وثيقة رقم 29/183 موؤرخة يف 1945/8/29 م :
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 كتاب رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان مب�شمون كتاب املعتمد البيطاين بتعيني حكومة اليونان 
للم�شيو جورج كب�شامبلي قن�شاًل عامًا يف القد�ص وت�شمل �شالحياته فل�شطني و�شرق الأردن لإ�شدار 

كتاب اعرتاف موؤقت ب�شالحياته.

133 – وثيقة رقم 29/184 موؤرخة يف 2 اأيلول 1945 م :
كتاب رئي�ص الديوان الها�شمي ب�شدور الإرادة باملوافقة على اإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت للقن�شل 

اليوناين ب�شالحياته يف �شرقي الأردن.

134 – وثيقة رقم 29/208 موؤرخة يف 1947/8/12م:
 كتاب رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان امللكي الها�شمي بقرار احلكومة اليونانية اإن�شاء قن�شلية 
ان، وطلب عر�ص الأمرعلى امللك عبداهلل الأول ابن احل�شني لالإعرتاف بتاأ�شي�ص  فخرية لها يف عمرّ

ان. القن�شلية يف عمرّ

135 – وثيقة رقم 29/209  موؤرخة يف 16 اأغ�شط�ص 1947 م :
ان. كتاب رئي�ص الديوان امللكي الها�شمي ب�شدور الإرادة باملوافقة على اإن�شاء قن�شلية يونانية يف عمرّ

136 – وثيقة رقم 29/210 موؤرخة يف 1947/8/23 م :
 كتاب رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان امللكي الها�شمي ب�شدور اإرادة ملك اليونان بتعيني الدكتور 
ان، ويطلب عر�ص الأمر على امللك  ثيودور زريقات الأردين التابعية قن�شاًل فخريًا لليونان يف عمرّ

عبداهلل الأول ابن احل�شني لإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت ليتمكن من تقدمي اأوراق اعتماده.

137 – وثيقة رقم 29/211 موؤرخة يف 27 اأغ�شط�ص 1947 م :
كتاب رئي�ص الديوان امللكي الها�شمي اإلى رئي�ص الوزراء  ب�شدور الإرادة باملوافقة على اإ�شدار كتاب 

اعرتاف موؤقت للدكتور ثيودور زريقات ليتمكن من تقدمي اأوراق اعتماده.

138 – وثيقة رقم 29/215 موؤرخة يف 1947/10/29 م :
كتاب رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان امللكي الها�شمي ومرفق فيه براءة اعتماد الدكتور ثيودور 

ها امللك عبداهلل الأول ابن احل�شني. ان، ليوقعرّ زريقات قن�شاًل فخريًا حلكومة اليونان يف عمرّ

139 – وثيقة رقم 29/216 موؤرخة يف 2 ت�شرين الثاين 1947 م :
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كتاب رئي�ص الديوان امللكي الها�شمي اإلى رئي�ص الوزراء وبطيرّه براءة اعتماد الدكتور ثيودور زريقات 
قن�شاًل فخريًا لدولة اليونان يف اململكة الأردنية الها�شمية موقعًا من امللك عبداهلل الأول ابن احل�شني.

– بولنـــدا

 140 - وثيقة رقم 29/29 موؤرخة يف 1939/7/5 م :
كتاب من القن�شل العام جلمهورية بولندا اإلى رئي�ص الوزراء  توفيق اأبو الهدي  يبلغه ب�شفره يف 

اإجازة واأن امللحق القن�شلي �شيقوم مبهامه اأثناء اإجازته.

141– وثيقة رقم 29/30 موؤرخة يف 1939/7/8 م :
العام جلمهورية  القن�شل  يبلغه مب�شمون كتاب  الديوان الأمريي  اإلى رئي�ص  الوزراء  كتاب رئي�ص 

بولندا لعر�شه على �شمورّرّ الأمري عبداهلل بن احل�شني.

142 – وثيقة رقم 29/83 موؤرخة قي1941/6/14 م :
كتاب رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يعلمه فيه باأن حكومة بولندا عيرّنت م�شيو وايتولد 
ري�شزارد كور�شال قن�شاًل عامًا لبولندا يف �شرقي الأردن ومرفق بكتابه براءة العتماد ليوقع عليها 

�شمورّرّ الأمري عبداهلل بن احل�شني.

143 – وثيقة رقم 29/84  موؤرخة يف 1941/6/18 م :
كتاب رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء يت�شمن براءة اعتماد القن�شل البولندي يف �شرقي 

الأردن موقعة من �شمورّرّ الأمري عبداهلل بن احل�شني.

144 – وثيقة رقم 29/146 موؤرخة يف 1943/7/18 م :
كتاب رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي  يبلغه فيه مب�شمون كتاب املعتمد البيطاين بتعيني 
حكومة بولندا مل�شيو اليك�شي ودزيكون�شكي قن�شاًل عامًا لها يف القد�ص وت�شمل �شالحياته �شرقي 

الأردن، ويطلب اإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت ب�شالحياته حلني �شدور براءة العتماد.

145 – وثيقة رقم 29/147 موؤرخة يف 1943/7/22 م :
كتاب رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء يت�شمن موافقة �شمورّ الأمري عبداهلل بن احل�شني 

على اإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت ب�شالحيات قن�شل بولندا يف �شرقي الأردن.
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146 – وثيقة رقم  29/164 موؤرخة يف 1944/5/4 م :
األك�شي  امل�شرت  عيرّنت  بولندا  حكومة  باأن  يعلمه  الأمريي  الديوان  رئي�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  كتاب 
ودزيكون�شكي قن�شاًل عامًا لها يف القد�ص ب�شالحيات ت�شمل �شرقي الأردن، ومرفق بكتابه براءة 

اعتماد ليوقعها �شمورّرّ الأمري عبد اهلل بن احل�شني.

147 – وثيقة رقم 29/165 موؤرخة يف 10 ماي�ص 1944 م :
كتاب رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء يعيد فيه براءة اعتماد قن�شل بولندا العام موقعة 

من �شمورّ الأمري عبداهلل بن احل�شني.

–  �سوي�سرا
148 – وثيقة رقم 29/56 موؤرخة يف 1940/4/15 م :

كتاب من املعتمد البيطاين اإلى رئي�ص الوزراء يبلغه فيه بتعيني حكومة �شوي�شرا للم�شيو  �شي  لوتز 
قن�شاًل عامًا لها يف القد�ص وت�شمل �شالحياته �شرقي الأردن، ويطلب ا�شدار كتاب اعرتاف موؤقت 

ب�شالحياته يف �شرقي الأردن.

149 – وثيقة رقم 29/57 موؤرخة يف 1940/4/16 م :
اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يبلغه مب�شمون كتاب املعتمد البيطاين  ب�شاأن  الوزراء  كتاب رئي�ص 
اعرتاف  كتاب  لإ�شدار  الأردن  �شرق  �شالحياته  وت�شمل  القد�ص  يف  ل�شوي�شرا  عام  قن�شل  تعيني 

موؤقت ب�شالحياته يف �شرق الأردن.

150 – وثيقة رقم 29/58 موؤرخة يف 21 /1940/4 م :
كتاب رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء يبلغه فيه برغبة �شمورّرّ الأمري عبداهلل بن احل�شني 

باإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت ب�شالحيات القن�شل ال�شوي�شري العام يف �شرقي الأردن.

151 – وثيقة رقم  29/108 موؤرخة يف 18/ 4 /1942 م :
كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يبلغه فيه مب�شمون كتاب املعتمد البيطاين 
بتعيني جونا كويبلر قن�شاًل عامًا  حلكومة �شوي�شرا يف �شرقي الأردن، ويطلب اطالع �شمورّ الأمري 
يف  العام  ال�شوي�شري  القن�شل  ب�شالحيات  موؤقت  اعرتاف  كتاب  لإ�شدار  الكتاب  على  عبداهلل 

�شرقي الأردن.
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152 – وثيقة رقم 29/109 موؤرخة يف 1942/4/19 م :
كتاب رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء يبلغه فيه مبوافقة �شمورّ الأمري عبداهلل على اإ�شدار 

كتاب اعرتاف موؤقت ب�شالحيات قن�شل �شوي�شرا املوؤقت يف �شرقي الأردن.

– اإيطاليـــا
153 – وثيقة رقم 29/213 موؤرخة يف 1947/8/16 م :

كتاب مرتجم عن اللغة الإيطالية من املمثل الإيطايل بفل�شطني يف القد�ص ال�شيد غيا كومو �شليمباين 
العالقات مع   لتاأمني  انتدبته ب�شفة خا�شة  الإيطالية  باأن احلكومة  فيه  يبلغه  الوزراء  رئي�ص  اإلى 

ان. اململكة الأردنية الها�شمية، واأن اأ�شبابًا اإدارية حتول دون فتح مفو�شية اإيطالية يف عمرّ

154 – وثيقة رقم 29/212 موؤرخة يف 1947/8/30 م :
الكتاب  ترجمة  عن  �شورة  فيه  يعر�ص  الها�شمي  امللكي  الديوان  رئي�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  كتاب 
ال�شابق، لإطالع امللك عبداهلل الأول ابن احل�شني عليها واإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت ب�شفة ال�شيد 

�شليمباين يف الأردن.

155 – وثيقة رقم 29/214 موؤرخة يف 1 اأيلول 1947 م :
ال�شيد  باملوافقة على �شفة متثيل  الإرادة  الوزراء ب�شدور  رئي�ص  اإلى  امللكي  الديوان  رئي�ص  كتاب 

�شليمباين لدولة اإيطاليا لدى اململكة الأردنية الها�شمية.

156 – وثيقة رقم 29/220 موؤرخة يف 1947/12/30 م :
كتاب من وزير اخلارجية الإيطالية اإلى رئي�ص الوزراء �شمري الرفاعي يوؤكد فيه اعرتاف حكومة 
اجلمهورية الإيطالية باململكة الأردنية الها�شمية دولة م�شتقلة واملبادرة بتعيني ممثل �شيا�شي لها 

لدى البالط الها�صمي يف اأقرب فر�صة ممكنة.

157 – وثيقة رقم 29/221 موؤرخة يف 1948/1/28 م :
كتاب وكيل رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان امللكي الها�شمي مب�شمون الر�شالة ال�شابقة واأن وزير 
اخلارجية الإيطايل اأبلغ رئي�ص الوزراء  تر�شيح قن�شل عام اإيطاليا م�شيو جاكوموا �شليمباين قائمًا 
ابن  الأول  عبداهلل  امللك  على  الر�شالة  عر�ص  ويطلب  الها�شمية،  الأردنية  اململكة  لدى  بالأعمال 

احل�شني.
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158 – وثيقة رقم 29/222 موؤرخة قي 3 �صباط 1948 م :
على م�شمون  باملوافقة  الإرادة  ب�شدور  الوزراء  رئي�ص  اإلى  الها�شمي  امللكي  الديوان  رئي�ص  كتاب 

الكتاب ال�شابق. 

– املجـــــر
159 – وثيقة رقم 29/59 موؤرخة يف 1940/5/17 م :

كتاب من املعتمد البيطاين اإلى رئي�ص الوزراء  يبلغه فيه بتعيني امل�شرت اآرثر رودن �شبيني قن�شاًل 
عامًا فخريًا للمجر يف القد�ص، واأن �شالحياته ت�شمل �شرقي الأردن، ويطلب اإ�شدار كتاب اعرتاف 

ب�شالحياته يف �شرقي الأردن.

160 – وثيقة رقم 29/60 موؤرخة يف 1940/5/19 م :
كتاب رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي مرفق معه ن�شخة كتاب املعتمد البيطاين لإطالع 
�شمورّ الأمري عبداهلل بن احل�شني واإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت ب�شالحيات القن�شل املجري العام 

يف �شرقي الأردن.

161 – وثيقة رقم 29/61 موؤرخة يف 23 /1940/5 م :
كتاب رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء  يبلغه ب�شدور الإرادة باملوافقة على تعيني القن�شل 

العام الفخري املجري ب�شالحيات ت�شمل �شرقي الأردن.

162 – وثيقة رقم 29/71 موؤرخة يف 1941/2/4 م :
كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يبلغه فيه بتعيني حكومة املجر لل�شيد �شبيني 
قن�شاًل عامًا لها يف �شرقي الأردن وفل�شطني وبطيرّه مر�شوم التعيني ليوقعه �شمورّرّ الأمري عبداهلل بن 

احل�شني.

163 – وثيقة رقم 29/72 موؤرخة يف 1941/2/7 م :
كتاب من رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء  يعيد فيه مر�شوم  تعيني القن�شل العام الفخري 

املجري موقعًا من �شمورّرّ الأمري عبداهلل بن احل�شني.
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– هولندا
 164 – وثيقة رقم 29/75 موؤرخة يف 1941/5/23 م :

كتاب املعتمد البيطاين اإلى رئي�ص الوزراء يبلغه فيه بتعيني حكومة هولندا لل�شيد وايتولد ري�شزارد 
كور�شاك قن�شاًل عامًا لها يف فل�شطني و�شرقي الأردن، ويطلب اإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت حلني 

�شدور براءة العتماد.

165– وثيقة رقم 29/76 موؤرخة يف 1941/5/26 م :
ويطلب  البيطاين  املعتمد  كتاب  مب�شمون  الأمريي  الديوان  رئي�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  من  كتاب 
عر�شه على �شمورّرّ الأمري عبداهلل بن احل�شني لإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت ب�شالحيات القن�شل 

الهولندي العام يف �شرقي الأردن.

166 – وثيقة رقم 29/77 موؤرخة يف 1941/5/28 م :
 كتاب رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء يبلغه فيه مبوافقة �شمورّرّ الأمري عبداهلل بن احل�شني 

على اإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت ب�شالحيات القن�شل الهولندي العام يف �شرقي الأردن.

167 – وثيقة رقم 29/117 موؤرخة يف 1942/6/16 م :
بقرار  البيطاين  املعتمد  كتاب  الأمريي  مب�شمون  الديوان  رئي�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  كتاب من   
احلكومة الهولندية بتعيني جونخري ب. بوت�ص فان دراك�شتاين قن�شاًل عامًا لها يف �شرقي الأردن، 

ويطلب اإطالع �شمورّ الأمري عبد اهلل بن احل�شني عليه لإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت.

168 – وثيقة رقم 29/118 موؤرخة يف 1942/6/20 م :
كتاب من رئي�ص الديوان الأمريي عبد املنعم الرفاعي اإلى رئي�ص الوزراء  ب�شدور الإرادة باملوافقة 

على اإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت ب�شالحيات القن�شل الهولندي العام يف �شرقي الأردن.

169 – وثيقة رقم 29/119 موؤرخة يف 1942/8/12 م :
كتاب رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي  بتعيني القن�شل الهولندي العام يف �شرقي الأردن 
فون دراك�شتني  ومع كتابه براءة التعيني لعر�شها على �شمورّرّ الأمري عبداهلل بن احل�شني وتوقيعها 

لعتماده قن�شاًل لهولندا يف �شرقي الأردن.
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170 – وثيقة رقم 29/120 موؤرخة يف 1942/8/13 م :
يف  العام   هولندا  قن�شل  اعتماد  براءة  وبطيرّه  الوزراء  رئي�ص  اإلى  الأمريي  الديوان  رئي�ص  كتاب 

�شرقي الأردن موقعة من �شمورّرّ الأمري عبداهلل بن احل�شني.

171 – وثيقة رقم 29/140 موؤرخة يف 1943/2/25 م :
 كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يفيد باأن حكومة هولندا عيرّنت ال�شيد بورن�شتني 
نائب قن�شل فخري لها يف القد�ص و�شالحياته ت�شمل فل�شطني و�شرقي الأردن، ويرفق بكتابه براءة 

العتماد ليوقعها �شمورّرّ الأمري عبداهلل بن احل�شني.

172 – وثيقة رقم 29/141 موؤرخة يف 1943/3/9 م :
 كتاب رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء ب�شدور الإرادة باملوافقة على تعيني نائب قن�شل 

فخري حلكومة هولندا يف �شرقي الأردن وتوقيعه على براءة العتماد.

173 – وثيقة رقم 29/156 موؤرخة يف 1944/3/9 م :
ي لي�شبح   كتاب رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يعلمه فيه باأن ال�شيد بورن�شتني قد ُرقرّ
القن�شل الفخري العام لهولندا يف �شرقي الأردن،  ويرفق مع كتابه براءة العتماد ليوقعها �شمورّرّ 

الأمري عبداهلل بن احل�شني.

174 – وثيقة رقم 29/157 موؤرخة يف 15 مار�ص 1944 م :  
كتاب رئي�ص الديوان وفيه موافقة �شمورّرّ الأمري على �شالحيات القن�شل الهولندي  يف �شرقي الأردن 

وتوقيعه على براءة العتماد.

175 – وثيقة رقم 29/160 موؤرخة يف 1944/4/13 م :
 كتاب وكيل رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي مب�شمون كتاب املعتمد البيطاين بتعيني 
حكومة هولندا لل�شيد ت�شارلز ماري دوزي قن�شاًل عامًا لهولندا يف فل�شطني و�شرق الأردن، ويطلب 

اإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت من �شمورّرّ الأمري عبداهلل ب�شالحياته يف �شرقي الأردن.

176 – وثيقة رقم 29/161 موؤرخة يف 18 ني�شان 1944 م :
 كتاب رئي�ص الديوان  الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء يت�شمن �شدور الإرادة باملوافقة على �شالحيات 

القن�شل الهولندي يف �شرقي الأردن وعلى اإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت ب�شالحياته.
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177 – وثيقة رقم 29/166 موؤرخة يف 1944/5/9 م :
 كتاب رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي ومرفق معه براءة اعرتاف بالقن�شل الهولندي 

ت�شارلز ماري دوزي يف �شرقي الأردن موقعة من �شمورّرّ الأمري عبداهلل بن احل�شني.

178 – وثيقة رقم 29/167 موؤرخة يف 13 ماي�ص 1944 م :
 كتاب رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء  يت�شمن �شدور الإرادة باملوافقة على تعيني حكومة 

هولندا م�شرت ت�شارلز ماري دوزي قن�شاًل عامًا لها يف القد�ص ب�شلطة ت�شمل �شرق الأردن. 

- يوغ�سالفيــا

179 – وثيقة رقم  29/81 موؤرخة يف 1941/6/14 م :
كتاب رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي مب�شمون كتاب املعتمد البيطاين باأن ملك يوغ�شالفيا 
عني ال�شيد دراغ�ص دراغاتينوفييه قن�شاًل عامًا ليوغ�شالفيا يف فل�شطني و�شرق الأردن ويطلب اإ�شدار 

كتاب اعرتاف موؤقت ب�شالحياته يف �شرقي الأردن.

180 – وثيقة رقم 29/82 موؤرخة يف 1941/6/18 م: 
كتاب  واإ�شدار  التعيني  على  باملوافقة  الإرادة  ب�شدور  الوزراء  رئي�ص  اإلى  الديوان  رئي�ص  كتاب   

اعرتاف موؤقت.

181  - وثيقة رقم 29/102 موؤرخة يف 1942/1/13 م :
كتاب وكيل رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي ومرفق معه براءة اعتماد قن�شل يوغ�شالفيا 

يف �شرقي الأردن ال�شيد دراغوتينوفيك ليوقعها �شمورّرّ الأمريعبداهلل بن احل�شني.

182 – وثيقة رقم 29/103 موؤرخة يف 20 /1942/1 م :
كتاب رئي�ص الديوان الأمريي ومرفقه براءة اعتماد القن�شل اليوغ�شاليف موقعة من �شمورّرّ الأمري 

عبداهلل بن احل�شني.

183 – وثيقة رقم 29/232 موؤرخة يف 20 �صباط 1951 م :
 ر�شالة من مفو�شية اململكة الأردنية الها�شمية بباري�ص موقعة من املفو�ص الأردين ال�شريف ح�شني 
هة اإلى رئي�ص الديوان ح�شني با�شا �شراج، يعلمه فيها بزيارة �شكرتري ملك يوغ�شالفيا  نا�شر وموجرّ

ال�شابق له، ومعه ر�شالة من ملك يوغ�شالفيا اإلى امللك عبداهلل الأول ابن احل�شني.

253

254

256

257

258

259

260



42

جملد رقم 18

184 – وثيقة رقم 29/233 موؤرخة يف 3 مار�ص 1951 م :
ر�شالة من رئي�ص الديوان امللكي الها�شمي اإلى رئي�ص الوزراء ومعها ر�شالة ملك يوغ�شالفيا ال�شابق 

اإلى امللك عبداهلل الأول ابن احل�شني وعليها حا�شية بخط يده.

185 – وثيقة رقم 29/234 موؤرخة يف 1951/3/4 م :
اإلى  ال�شابق  اإلى وزير اخلارجية مرفق فيها ترجمة ر�شالة ملك يوغ�شالفيا  الوزراء  كتاب رئي�ص 
امللك عبداهلل الأول ابن احل�شني، وعليها حا�شية امللك عبداهلل الأول لرئي�ص الوزراء يطلب منه 

تدار�ص الر�شالة مع وزير اخلارجية.

186 – وثيقة رقم 29/235 موؤرخة يف 24 كانون الثاين 1951 م :
ترجمة ر�شالة ملك يوغ�شالفيا ال�شابق اإلى امللك عبداهلل الأول ابن احل�شني وفيها يطلب املوافقة 
على تعيني قن�شل لبالده يف اململكة الأردنية الها�شمية وهو مبعوث احلزب الإ�شالمي اليوغ�شاليف 

�شابقًا وع�شو جلنة يوغ�شالفيا الوطنية يف املنفى.

187 – وثيقة رقم 29/237 موؤرخة يف 1951/3/15 م :
ه من وزير اخلارجية الأردين اإلى الوزير الأردين املفو�ص يف باري�ص ومرفق بها الر�شالة  كتاب موجرّ

اجلوابية من امللك عبداهلل الأول ابن احل�شني اإلى ملك يوغ�شالفيا ال�شابق لرفعها اإليه.

188 – وثيقة رقم 29/236 موؤرخة يف 1951/3/10 م :
يرحب  وفيها  ال�شابق  يوغ�شالفيا  ملك  اإلى  احل�شني  ابن  الأول  عبداهلل  امللك  من  جوابية  ر�شالة 
الذي  وبالقن�شل  اململكة،  اأر�ص  على  وم�شيحيني  م�شلمني  من  اليوغ�شالفيني  الرعايا  باإ�شت�شافة 

اقرتحه ملك يوغ�شالفيا.

189 – وثيقة رقم 29/238 موؤرخة يف 1951/3/15 م :
ر�شالة من وزير اخلارجية الأردين اإلى رئي�ص الوزراء يبلغه فيها باإجراءاته  لتو�شيل ر�شالة امللك 

عبداهلل الأول ابن احل�شني اإلى ملك يوغ�شالفيا ال�شابق.

190 – وثيقة رقم 29/239 موؤرخة يف 1951/5/28 م :
ر�شالة من الوزير الأردين املفو�ص يف باري�ص فوزي امللقي اإلى وزير اخلارجية يبلغه فيها بت�شليمه 
ر�شالة امللك عبداهلل الأول اإلى ملك يوغ�شالفيا، وت�شلمه لرد ملك يوغ�شالفيا بطر�ص الثاين عليها.
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191 – وثيقة رقم 29/240 موؤرخة يف باري�ص 1951/5/23 م :
الن�ص املرتجم لر�شالة ملك يوغ�شالفيا بطر�ص الثاين على ر�شالة امللك عبداهلل الأول ابن احل�شني، 

وفيها ي�شكر امللك عبداهلل على مواقفه.

192 – وثيقة رقم 29/241 موؤرخة يف 1951/6/17 م :
يوغ�شالفيا  ملك  ر�شالة  معها  ومرفق  الها�شمي   امللكي  الديوان  رئي�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  كتاب 

بطر�ص الثاين اإلى امللك عبداهلل الأول ابن احل�شني مع  كتاب الوزيرالأردين املفو�ص يف باري�ص.

193 – وثيقة رقم 29/242 موؤرخة يف 23 ماي 1951 م :
ن�ص الر�شالة الأ�شلي التي اأر�شلها امللك بطر�ص الثاين باللغة الفرن�شية اإلى امللك عبداهلل الأول ابن 

احل�شني ومعها كتاب التغطية.

– بلجيكـــا
194 – وثيقة رقم 29/104 موؤرخة يف 1942/2/1 م :

كتاب رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يبلغه بتعيني احلكومة البلجيكية لل�شيد كليمانت 
قن�شاًل عامًا لها يف �شرقي الأردن ومرفق مع الر�شالة مر�شوم التعيني، ليطلع عليه �شمورّرّ الأمري 

عبداهلل بن احل�شني ويوقعه.

195 – وثيقة رقم 29/105 موؤرخة يف  1942/2/7 م :
 كتاب بالوكالة عن رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء  ب�شدور الإرادة بتعيني ال�شيد كليمانت 

قن�شاًل حلكومة بلجيكا يف �شرقي الأردن ويعيد مر�شوم التعيني موقعًا.

196 – وثيقة رقم 29/121 موؤرخة يف 1942/8/30 م :
اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يبلغه مب�شمون كتاب املعتمد البيطاين بتعيني  الوزراء  كتاب رئي�ص 
ال�شيد جيورج�ص يلكوين قن�شاًل عامًا للحكومة البلجيكية يف �شرقي الأردن ويطلب اإ�شدار كتاب 

اعرتاف موؤقت حلني �شدور براءة العتماد.

197 – وثيقة رقم 29/122 موؤرخة يف  1 /1942/9 م :
 كتاب رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء ب�شدور الإرادة باملوافقة على تعيني قن�شل بلجيكا 

يف �شرقي الأردن.
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198 – وثيقة رقم 29/133 موؤرخة يف 1943/1/2 م :
بلجيكا  اعتماد قن�شل  براءة  الأمريي ومرفق معه كتاب  الديوان  رئي�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  كتاب 

العام املعني يف �شرقي الأردن جورج ديلكوان ليوقعها �شمورّرّ الأمريعبداهلل بن احل�شني.

199 – وثيقة رقم 29/134 موؤرخة يف 1943/1/4 م :
تعيني  على  باملوافقة  الإرادة  ب�شدور  يبلغه  الوزراء  رئي�ص  اإلى  الأمريي  الديوان  رئي�ص  من  كتاب 
الأمري عبداهلل بن  ويعيد براءة العتماد موقعة من �شمورّرّ  الأردن  العام يف �شرقي  بلجيكا  قن�شل 

احل�شني.

200 – وثيقة رقم 29/202 موؤرخة يف 1/ 1946/10 م :
البلجيكية  احلكومة  تعيني  فيها  يبلغه  العايل،  الها�شمي  الديوان  رئي�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  كتاب 
لل�شيد روجر تيمان قن�شاًل لها يف الأردن ويرفق مع كتابه مر�شوم التعيني ليوقعه امللك عبداهلل 

الأول ابن احل�شني.

201 – وثيقة رقم بال/29  موؤرخة يف 1946/10/1 م :
ن�ص الإرادة امللكية بتعيني قن�شل بلجيكا روجر تيمان قن�شاًل لبلجيكا يف اململكة الأردنية الها�شمية. 

202 – وثيقة رقم 29/203 موؤرخة يف 1946/10/5 م :
كتاب رئي�ص الديوان الها�شمي اإلى رئي�ص الوزراء يبلغه ب�شدور الإرادة باملوافقة على تعيني ال�شيد 

روجر تيمان قن�شاًل حلكومة بلجيكا يف اململكة الأردنية الها�شمية.

203– وثيقة رقم 29/218 موؤرخة يف1947/11/10 م :
اإلى  اإلى رئي�ص الديوان امللكي الها�شمي ومرفق معه ن�ص الر�شالة املرتجمة  كتاب رئي�ص الوزراء 
العربية التي بعثها القن�شل البلجيكي العام يف الأردن ومعها براءة العتماد لإطالع امللك عبداهلل 

الأول ابن احل�شني عليها لإعتمادها.

204 – وثيقة رقم 29/217 موؤرخة يف 11/1/ 1947 م :
ن�ص ر�شالة القن�شل البلجيكي يف اململكة الأردنية الها�شمية مرتجمة اإلى العربية وفيه اإ�شارة اإلى 

اعرتاف احلكومة البلجيكية باإ�شتقالل اململكة الأردنية الها�شمية.
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205 – وثيقة رقم 29/219 موؤرخة يف 16ت�شرين الثاين 1947 م :
تعيني  على  باملوافقة  الإرادة  ب�شدور  الوزراء  رئي�ص  اإلى  الها�شمي  امللكي  الديوان  رئي�ص  كتاب 

ان، والت�شديق على براءة العتماد املرفقة. القن�شل البلجيكي يف عمرّ

206 – وثيقة رقم 29/223 موؤرخة يف 1949/11/6 م :
كتاب رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان امللكي الها�شمي  ومعه براءة اعتماد ال�شيد مي�شون القن�شل 
الفخري لدولة بلجيكا يف اململكة الأردنية الها�شمية لتوقيعها من امللك عبداهلل الأول ابن احل�شني.

– ت�سيكو�سلوفاكيا
207 – وثيقة رقم 29/135 موؤرخة يف 1943/2/7 م :

كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يبلغه مب�شمون كتاب املعتمد البيطاين بتعيني 
حكومة ت�شيكو�شلوفاكيا  للقن�شل العام يف �شرق الأردن �شفريًا فوق العادة ووزير مفو�ص لدولته 
يف اإيران واأن �شفري ت�شيكو�شلوفاكيا يف بريوت �شيخلفه يف من�شبه، لعر�ص الأمر على �شمورّرّ الأمري 

عبداهلل بن احل�شني.

208 – وثيقة  رقم 29/144 موؤرخة يف 1943/6/23 م :
ت�شيكو�شلوفاكيا  حكومة  بتعيني  فيه  يبلغه  الأمريي  الديوان  رئي�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  من  كتاب   
ويطلب  الأردن  و�شرقي  فل�شطني  �شالحياته  وت�شمل  القد�ص  يف  لها  قن�شاًل  نوفاك  جان  للم�شيو 

اإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت ب�شالحياته.

209 – وثيقة رقم 29/145 موؤرخة يف 1943/6/26 م :
اإلى رئي�ص الوزراء  يعلمه ب�شدور الإرادة باملوافقة على   كتاب من نائب رئي�ص الديوان الأمريي 

اإ�شدار كتاب العرتاف املطلوب. 

 210 – وثيقة رقم 29/148 موؤرخة يف  1943/8/18 م :
�شرقي  يف  القن�شل  �شالحيات  لتحديد  الأمريي  الديوان  رئي�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  وكيل  كتاب   

الأردن وامل�شادقة على براءة العتماد املرفقة.

211 – وثيقة رقم 29/149 موؤرخة يف 1943/8/25 م :
كتاب رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء يعلمه ب�شدور الإرادة بتعيني  ال�شيد جان نوفاك 

قن�شاًل  لدولة ت�شيكو�شلوفاكيا يف �شرقي الأردن.
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– رومانيا
212 – وثيقة رقم بال/29 موؤرخة يف 1939/1/9 م :

كتاب من املعتمد البيطاين اإلى رئي�ص وزراء �شرق الأردن يبلغه فيه  بتو�شيع النطاق التجاري الذي 
يعمل فيه املعتمد التجاري لرومانيا  لي�شمل �شرقي الأردن وفل�شطني و�شوريا ولبنان والعراق.

213 – وثيقة رقم بال/29 موؤرخة يف 1939/1/12 م :
 كتاب وكيل رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يبلغه فيه مب�شمون كتاب املعتمد البيطاين 

وتو�شع نطاق عمل املعتمد الروماين لي�شمل �شرقي الأردن ودول عربية اأخرى.

214 – وثيقة رقم 29/4 موؤرخة يف 1939/1/17 م :
كتاب من رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء  يبلغه فيه ب�شدور الإرادة باملوافقة على تو�شيع 

نطاق عمل املعتمد الروماين لت�شمل �شرقي الأردن.

– اليابـــان
215 – وثيقة رقم 29/23 موؤرخة يف 1939/7/10 م :

هو  بريوت  يف  ياباين  قن�شل  بتعيني  فيه  يبلغه  الوزراء  رئي�ص  اإلى  البيطاين  املعتمد  من  كتاب   
ال�شيد يوتاكا كوناغايا وت�شمل �شالحياته �شرقي الأردن وطلب اإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت ب�شمول 

�شالحياته ل�شرقي الأردن.

216 – وثيقة رقم 29/24 موؤرخة يف 1939/7/13 م :
ب�شاأن  املعتمد البيطاين  الأمريي مرفق معه كتاب  الديوان  اإلى رئي�ص  الوزراء   كتاب من رئي�ص 
�شمول �شالحيات القن�شل الياباين يف بريوت منطقة �شرقي الأردن ويطلب اإ�شدار كتاب اعرتاف 

موؤقت ب�شالحياته يف �شرقي الأردن.

217 – وثيقة رقم 29/25 موؤرخة يف 1939/7/13 م :
يده  وعليها بخط  الأمري عبداهلل  �شمورّرّ  الن�شخة موقعة من  لكن هذه  ال�شابق  الكتاب  ن�شخة  نف�ص 

عبارة “موافق”.

218 – وثيقة رقم 29/26 موؤرخة يف 1939/7/19 م :
 كتاب من رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء يبلغه فيه ب�شدور الإرادة باملوافقة على اأن 

ت�شمل �شالحيات القن�شل الياباين يف بريوت �شرقي الأردن.
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219 – وثيقة رقم 29/27 موؤرخة يف 1939/7/19 م :
القن�شل  تعيني  مر�شوم  كتابه  مع  ومرفق  الأمريي  الديوان  رئي�ص  اإلى  الوزراء  رئي�ص  من  كتاب   

الياباين مرتجمًا اإلى الإجنليزية ويطلب توقيع مر�شوم التعيني املرفق مع الرتجمة.

220 – وثيقة رقم 29/28 موؤرخة يف 1939/7/22 م : 
يف  الياباين  القن�شل  تعيني  براءة  يت�شمن  الوزراء  رئي�ص  اإلى  الأمريي  الديوان  رئي�ص  من  كتاب 

بريوت لت�شمل �شالحياته �شرقي الأردن موقعة من �شمورّرّ الأمري عبداهلل بن احل�شني.

221 – وثيقة رقم 29/39 موؤرخة يف 1940/2/3 م :
هو  بريوت  يف  ياباين  قن�شل  بتعيني  فيه  يعلمه  الوزراء  رئي�ص  اإلى  البيطاين  املعتمد  من  كتاب   
موؤقت  كتاب اعرتاف  اإ�شدار  ويطلب  الأردن،  �شرقي  ت�شمل  واأن �شالحياته  اأكريا كوداكي  ال�شيد 

ب�شالحياته يف �شرقي الأردن.

222 – وثيقة رقم 29/40 موؤرخة يف 1940/2/6 م :
 كتاب من رئي�ص الوزراء اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يبلغه فيه مب�شمون كتاب املعتمد البيطاين 

لإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت ب�شالحيات القن�شل الياباين يف بريوت  لت�شمل �شرقي الأردن.

223 – وثيقة رقم 29/41 موؤرخة يف 1940/2/11 م :
 كتاب من رئي�ص الديوان الأمريي اإلى رئي�ص الوزراء ب�شدور الإرادة باملوافقة على �شمول �شالحيات 

القن�شل الياباين  �شرقي الأردن واإ�شدار كتاب اعرتاف موؤقت ب�شالحياته يف �شرقي الأردن.

224 – وثيقة رقم 29/45 موؤرخة يف 1940/3/12 م :
اإلى رئي�ص الديوان الأمريي يفيد باأن احلكومة اليابانية عينت قن�شاًل   كتاب من رئي�ص الوزراء 
عامًا لها ال�شيد اأكريا كوداكي يف �شرقي الأردن، واأرفق كتاب رئي�ص الوزراء مر�شوم التعيني  وبراءة 

التعيني لتوقيعها من �شمورّرّ الأمري عبداهلل بن احل�شني.

225 – وثيقة رقم 29/46 موؤرخة يف 1940/3/14 م :
باملوافقة على تعيني  الإرادة  يبلغه ب�شدور  الوزراء  اإلى رئي�ص  الأمريي  الديوان   كتاب من رئي�ص 
التعيني موقعة من �شمورّرّ الأمري عبداهلل بن  اإليه براءة  الياباين يف �شرقي الأردن ويعيد  القن�شل 

احل�شني.
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القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

الباب الأول





م�شــــــر



52

جملد رقم 18

1.  وثيقة رقم )29/8(



53

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

2.  وثيقة رقم )29/9(



54

جملد رقم 18

3.  وثيقة رقم )29/10(



55

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

4.  وثيقة رقم )29/11(



56

جملد رقم 18

5.  وثيقة رقم )29/12(



57

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

6.  وثيقة رقم )29/64(



58

جملد رقم 18

7.  وثيقة رقم )29/65(



59

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

8.  وثيقة رقم )29/66(



60

جملد رقم 18

9.  وثيقة رقم )29/42(



61

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

10.  وثيقة رقم )29/43(



62

جملد رقم 18

11.  وثيقة رقم )29/44(



63

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

12.  وثيقة رقم )29/79(



64

جملد رقم 18

13.  وثيقة رقم )29/80(



65

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

14.  وثيقة رقم )29/85(



66

جملد رقم 18

15.  وثيقة رقم )29/86(



67

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

16.  وثيقة رقم )29/129(



68

جملد رقم 18

17.  وثيقة رقم )29/175(



69

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

18.  وثيقة رقم )29/176(





الــعـــــراق



72

جملد رقم 18

19.  وثيقة رقم )29/49(



73

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

20.  وثيقة رقم )29/50(



74

جملد رقم 18

21.  وثيقة رقم )29/54(



75

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

22.  وثيقة رقم )29/55(



76

جملد رقم 18

23.  وثيقة رقم )29/62(



77

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

24.  وثيقة رقم )29/63(



78

جملد رقم 18

25.  وثيقة رقم )29/88(



79

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

26.  وثيقة رقم )29/89(



80

جملد رقم 18

27.  وثيقة رقم )29/106(



81

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

28.  وثيقة رقم )29/107(



82

جملد رقم 18

29.  وثيقة رقم )29/110(



83

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

30.  وثيقة رقم )29/111(



84

جملد رقم 18

31.  وثيقة رقم )29/112(



85

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

32.  وثيقة رقم )29/151(



86

جملد رقم 18

33.  وثيقة رقم )29/194(



87

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

34.  وثيقة رقم )29/195(



88

جملد رقم 18

35.  وثيقة رقم )29/200(



قنا�شل الدول الإ�شالمية

الباب الثاين





تــــركـيــــــا



92

جملد رقم 18

36.  وثيقة رقم )29/14( و  )29/13(



93

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن



94

جملد رقم 18

37.  وثيقة رقم )29/47(



95

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

38.  وثيقة رقم )29/48(



96

جملد رقم 18

39.  وثيقة رقم )29/73(



97

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

40.  وثيقة رقم )29/74(



98

جملد رقم 18

41.  وثيقة رقم )29/114(



99

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

42.  وثيقة رقم )29/115(



100

جملد رقم 18

43.  وثيقة رقم )29/116(



101

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

44.  وثيقة رقم )29/123(



102

جملد رقم 18

45.  وثيقة رقم )29/127(



103

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

46.  وثيقة رقم )29/128(



104

جملد رقم 18

47.  وثيقة رقم )29/124(



105

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

48.  وثيقة رقم )29/150(



106

جملد رقم 18

49.  وثيقة رقم )29/152(



107

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

50.  وثيقة رقم )29/153(



108

جملد رقم 18

51.  وثيقة رقم )29/158(



109

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

52.  وثيقة رقم )29/159(



110

جملد رقم 18

53.  وثيقة رقم )29/173(



111

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

54.  وثيقة رقم )29/174(



112

جملد رقم 18

55.  وثيقة رقم )29/189(



113

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

56.  وثيقة رقم )29/190(



114

جملد رقم 18

57.  وثيقة رقم )29/191(



115

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

58.  وثيقة رقم )29/198(



116

جملد رقم 18

59.  وثيقة رقم )29/199(



اإيـــــــران



118

جملد رقم 18

60.  وثيقة رقم )29/19(



119

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

61.  وثيقة رقم )29/21(



120

جملد رقم 18

62.  وثيقة رقم )29/22(



121

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

63.  وثيقة رقم )29/37(



122

جملد رقم 18

64.  وثيقة رقم )29/38(



123

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

65.  وثيقة رقم )29/168(



124

جملد رقم 18

66.  وثيقة رقم )29/169(



125

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

67.  وثيقة رقم )29/181(



126

جملد رقم 18

68.  وثيقة رقم )29/182(



127

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

69.  وثيقة رقم )29/196(



128

جملد رقم 18

70.  وثيقة رقم )29/197(



الـهـنــــــــد



130

جملد رقم 18

71.  وثيقة رقم )بال/29(



131

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

72.  وثيقة رقم )بال/29(



132

جملد رقم 18

73.  وثيقة رقم )29/7(



القنا�صل الأجانب

الباب الثالث





الوليات املتحدة الأمريكية



136

جملد رقم 18

74.  وثيقة رقم )29/15(



137

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

75.  وثيقة رقم )29/17(



138

جملد رقم 18

76.  وثيقة رقم )29/67(



139

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

77.  وثيقة رقم )29/68(



140

جملد رقم 18

78.  وثيقة رقم )29/92(



141

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

79.  وثيقة رقم )29/93(



142

جملد رقم 18

80.  وثيقة رقم )29/125(



143

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

81.  وثيقة رقم )29/126(



144

جملد رقم 18

82.  وثيقة رقم )29/136(



145

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

83.  وثيقة رقم )29/137(



146

جملد رقم 18

84.  وثيقة رقم )29/142(



147

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

85.  وثيقة رقم )29/143(



148

جملد رقم 18

86.  وثيقة رقم )29/154(



149

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

87.  وثيقة رقم )29/155(



150

جملد رقم 18

88.  وثيقة رقم )29/171(



151

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

89.  وثيقة رقم )29/172(



152

جملد رقم 18

90.  وثيقة رقم )29/179(



153

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

91.  وثيقة رقم )29/180(



154

جملد رقم 18

92.  وثيقة رقم )29/187(



155

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

93.  وثيقة رقم )29/188(



156

جملد رقم 18

94.  وثيقة رقم )29/192(



157

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

95.  وثيقة رقم )29/193(



158

جملد رقم 18

96.  وثيقة رقم )29/229(



159

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

97.  وثيقة رقم )29/230(





بريطـــــانيــــــا



162

جملد رقم 18

98.  وثيقة رقم )29/201(



163

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

99.  وثيقة رقم )29/201(



164

جملد رقم 18

100.  وثيقة رقم )29/204(



165

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

101.  وثيقة رقم )29/205(



166

جملد رقم 18

102.  وثيقة رقم )29/206(



167

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

103.  وثيقة رقم )29/207(



168

جملد رقم 18

104.  وثيقة رقم )29/224(



169

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

105.  وثيقة رقم )29/225(



170

جملد رقم 18

106.  وثيقة رقم )29/226(



171

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

107.  وثيقة رقم )29/227(



172

جملد رقم 18

108.  وثيقة رقم )29/228(



اأملــانيــــــــا



174

جملد رقم 18

109.  وثيقة رقم )29/31(



175

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

110.  وثيقة رقم )29/32(





اإ�صبــانيـــــــا



178

جملد رقم 18

111.  وثيقة رقم )29/34(



179

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

112.  وثيقة رقم )29/35(



180

جملد رقم 18

113.  وثيقة رقم )29/78(



181

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

114.  وثيقة رقم )29/87(





اليــــونــــان



184

جملد رقم 18

115.  وثيقة رقم )29/51(



185

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

116.  وثيقة رقم )29/52(



186

جملد رقم 18

117.  وثيقة رقم )29/53(



187

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

118.  وثيقة رقم )29/69(



188

جملد رقم 18

119.  وثيقة رقم )29/70(



189

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

120.  وثيقة رقم )29/90(



190

جملد رقم 18

121.  وثيقة رقم )29/91(



191

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

122.  وثيقة رقم )29/100(



192

جملد رقم 18

123.  وثيقة رقم )29/101(



193

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

124.  وثيقة رقم )29/190(



194

جملد رقم 18

125.  وثيقة رقم )29/131(



195

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

126.  وثيقة رقم )29/138(



196

جملد رقم 18

127.  وثيقة رقم )29/139(



197

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

128.  وثيقة رقم )29/162(



198

جملد رقم 18

129.  وثيقة رقم )29/163(



199

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

130.  وثيقة رقم )29/177(



200

جملد رقم 18

131.  وثيقة رقم )29/178(



201

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

132.  وثيقة رقم )29/183(



202

جملد رقم 18

133.  وثيقة رقم )29/184(



203

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

134.  وثيقة رقم )29/208(



204

جملد رقم 18

135.  وثيقة رقم )29/209(



205

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

136.  وثيقة رقم )29/210(



206

جملد رقم 18

137.  وثيقة رقم )29/211(



207

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

138.  وثيقة رقم )29/215(



208

جملد رقم 18

139.  وثيقة رقم )29/216(



بـــــولنـــــدا



210

جملد رقم 18

140.  وثيقة رقم )29/29(



211

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

141.  وثيقة رقم )29/30(



212

جملد رقم 18

142.  وثيقة رقم )29/83(



213

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

143.  وثيقة رقم )29/84(



214

جملد رقم 18

144.  وثيقة رقم )29/146(



215

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

145.  وثيقة رقم )29/147(



216

جملد رقم 18

146.  وثيقة رقم )29/164(



217

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

147.  وثيقة رقم )29/165(





�صــوي�صــــرا



220

جملد رقم 18

148.  وثيقة رقم )29/56(



221

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

149.  وثيقة رقم )29/57(



222

جملد رقم 18

150.  وثيقة رقم )29/58(



223

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

151.  وثيقة رقم )29/108(



224

جملد رقم 18

152.  وثيقة رقم )29/109(



اإيطـــاليــــــا



226

جملد رقم 18

153.  وثيقة رقم )29/213(



227

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

154.  وثيقة رقم )29/212(



228

جملد رقم 18

155.  وثيقة رقم )29/214(



229

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

156.  وثيقة رقم )29/220(



230

جملد رقم 18

157.  وثيقة رقم )29/221(



231

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

158.  وثيقة رقم )29/222(





املـجـــــــر



234

جملد رقم 18

159.  وثيقة رقم )29/59(



235

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

160.  وثيقة رقم )29/60(



236

جملد رقم 18

161.  وثيقة رقم )29/61(



237

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

162.  وثيقة رقم )29/71(



238

جملد رقم 18

163.  وثيقة رقم )29/72(



هـــولنـــــدا



240

جملد رقم 18

164.  وثيقة رقم )29/75(



241

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

165.  وثيقة رقم )29/76(



242

جملد رقم 18

166.  وثيقة رقم )29/77(

*  مالحظة : )الأ�شل حكومة هولندا(

*



243

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

167.  وثيقة رقم )29/117(



244

جملد رقم 18

168.  وثيقة رقم )29/118(



245

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

169.  وثيقة رقم )29/119(



246

جملد رقم 18

170.  وثيقة رقم )29/120(



247

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

171.  وثيقة رقم )29/140(



248

جملد رقم 18

172.  وثيقة رقم )29/141(



249

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

173.  وثيقة رقم )29/156(



250

جملد رقم 18

174.  وثيقة رقم )29/157(



251

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

175.  وثيقة رقم )29/160(



252

جملد رقم 18

176.  وثيقة رقم )29/161(



253

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

177.  وثيقة رقم )29/166(



254

جملد رقم 18

178.  وثيقة رقم )29/167(



يوغ�صالفيــــا



256

جملد رقم 18

179.  وثيقة رقم )29/81(



257

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

180.  وثيقة رقم )29/82(



258

جملد رقم 18

181.  وثيقة رقم )29/102(



259

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

182.  وثيقة رقم )29/103(



260

جملد رقم 18

183.  وثيقة رقم )29/232(



261

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

184.  وثيقة رقم )29/233(



262

جملد رقم 18

185.  وثيقة رقم )29/234(



263

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

186.  وثيقة رقم )29/235(



264

جملد رقم 18

187.  وثيقة رقم )29/237(



265

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

188.  وثيقة رقم )29/236(



266

جملد رقم 18

189.  وثيقة رقم )29/238(



267

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

190.  وثيقة رقم )29/239(



268

جملد رقم 18

191.  وثيقة رقم )29/240(



269

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

192.  وثيقة رقم )29/241(



270

جملد رقم 18

193.  وثيقة رقم )29/242(



271

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن





بلجـيكـــــا



274

جملد رقم 18

194.  وثيقة رقم )29/104(
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القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

195.  وثيقة رقم )29/105(
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جملد رقم 18

196.  وثيقة رقم )29/121(
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القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

197.  وثيقة رقم )29/122(
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جملد رقم 18

198.  وثيقة رقم )29/133(
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القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

199.  وثيقة رقم )29/134(
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جملد رقم 18

200.  وثيقة رقم )29/202(
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القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

201.  وثيقة رقم )بال/29(
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جملد رقم 18

202.  وثيقة رقم )29/203(
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القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

203.  وثيقة رقم )29/218(
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جملد رقم 18

204.  وثيقة رقم )29/217(
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القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

205.  وثيقة رقم )29/219(
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جملد رقم 18

206.  وثيقة رقم )29/223(



ت�صيكـو�صلـوفـاكيــا
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جملد رقم 18

207.  وثيقة رقم )29/135(
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القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

208.  وثيقة رقم )29/144(
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جملد رقم 18

209.  وثيقة رقم )29/145(



291

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

210.  وثيقة رقم )29/148(



292

جملد رقم 18

211.  وثيقة رقم )29/149(



رومــانـيـــــا
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جملد رقم 18

212.  وثيقة رقم )بال/29(
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القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

213.  وثيقة رقم )بال/29(
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جملد رقم 18

214.  وثيقة رقم )29/4(



الـيـابــان



298

جملد رقم 18

215.  وثيقة رقم )29/23(
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القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

216.  وثيقة رقم )29/24(



300

جملد رقم 18

217.  وثيقة رقم )29/25(



301

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

218.  وثيقة رقم )29/26(



302

جملد رقم 18

219.  وثيقة رقم )29/27(
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القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

220.  وثيقة رقم )29/28(
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جملد رقم 18

221.  وثيقة رقم )29/39(



305

القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

222.  وثيقة رقم )29/40(



306

جملد رقم 18

223.  وثيقة رقم )29/41(
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القنا�شل يف اإمارة �شرقي الأردن

224.  وثيقة رقم )29/45(



308

جملد رقم 18

225.  وثيقة رقم )29/46(



الـكـ�شــافــات

• الأعالم
• الأماكن





ك�شافات الأعالم
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ال�سفحةالإ�سم
) اأ (

: 23، 24، 125، 126، 127، 128ابو احل�سن بهنام )قن�سل اإيران(
: 23، 123، 124اأبو القا�سم بوريفايل )قن�سل اإيران(

: 18، 84اإح�سان �سليمان )قن�سل العراق(
: 38، 234، 235، 236، 237، 238اآرثر رودن �سبيني )قن�سل املجر(

: 47، 304، 305، 306، 307، 308اكريا كوداكي )قن�سل اليابان(
: 35، 36، 214، 215، 216، 217اإليك�سي ودزيكون�سكي )قن�سل بولندا(

: 284اأمري بلجيكا 
: 25، 138، 139اأوبراي لينكوت )قن�سل اأمريكا(

: 24، 130، 131، 132اآي ماجد )وكيل جتاري للهند(
) ب (

: 31، 32، 184، 185، 186، 187، 188بابا�س )قن�سل اليونان(
: 6با�سل غازي اجلغامني

ب�سري جونلجيق )احلزب الإ�سالمي 
اليوغ�ساليف(

268 ،265 ،263 :

: 41، 42، 256، 261، 262، 263، 265بطر�س الول)ملك يوغ�سالفيا(
: 42، 43، 266، 267، 268، 269بطر�س الثاين)ملك يوغ�سالفيا(

: 96، 97بها اركري )ملحق جتاري تركي(
: 40، 247، 248، 249، 250بورن�ستني )نائب قن�سل فخري لهولندا(

بريي جوردون )غوردن( )قن�سل 
بريطانيا(

166 ،162 ، 29 :

) ت (
: 40، 41، 251، 252، 253، 254ت�سارلز ماري دوزي )قن�سل هولندا(

: 14، 15، 16، 17، 19، 20، 25، 35، 65، 67، 72، 74، توفيق ابو الهدى )رئي�س وزراء الأردن(
 ،108 ،106 ،101 ،100 ،98 ،96 ،94 ،85 ،84 ،80 ،78
 ،169 ،148 ،146 ،144 ،142 ،140 ،136 ،123 ،121
 ،197 ،195 ،193 ،191 ،189 ،185 ،181 ،180 ،178
 ،241 ،237 ،235 ،223 ،221 ،216 ،214 ،212 ،211
 ،278 ،276 ،274 ،256 ،253 ،249 ،247 ،245 ،243

307 ،305 ،302 ،300 ،299 ،289 ،288 ،286
: 34، 35، 205، 206، 207، 208تيودور زريقات )قن�سل فخري لليونان(
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) ج (
: 45، 288، 289، 290، 291، 292جان نوفاك )قن�سل ت�سيكو�سلوفاكيا(

: 283، 284جان نويفنهايز )قن�سل بلجيكا(
: 19، 94، 95جالل توفيق قره �سابان )قن�سل تركيا(

: 17، 78، 79جميل الراوي )قن�سل العراق(
: 278، 279جورج ديلكوان )قن�سل بلجيكا(

: 34، 201، 202جورج كب�سامبلي )قن�سل اليونان(
: 33، 197، 198جورج�س كري�ستودولو )قن�سل اليونان(

: 36، 223، 224جونا كويبلر )قن�سل �سوي�سرا(
جونخري بوبوت�س فان دراك�ستاين )قن�سل 

هولندا(
246 ،245 ،244 ،243 ،39 :

: 43، 44، 276، 277جيورج�س ديلكوين )قن�سل بلجيكا(
) ح (

: 41، 260ح�سني �سراج )رئي�س الديوان امللكي(
: 19، 20، 98، 99، 100، 101، 104حلمي كامل بايري )قن�سل تركيا(

) خ (
: 20، 105خلو�سي تامر )قائم باأعمال قن�سل تركيا(

) د (
دراغ�س دراغاتينوفييه )قن�سل 

يوغ�سالفيا(
259 ،258 ،257 ،256 ،41 :

: 33، 199، 200دميو�ستني كربايو�س )قن�سل اليونان(
) ر (

: 33، 199، 200رادو�س �سيبا نوف�سك)قن�سل يوغ�سالفيا(
: 27، 28، 152، 153، 154، 155روبرت جانز )قن�سل اأمريكا(
: 29، 162، 164، 165روبلر )وكيل قن�سل بريطانيا(
: 44، 280، 281، 282روجر تيمان )قن�سل بلجيكا(

: 21، 22، 112، 113، 114، 115، 116رو�ستو دميرييل )قن�سل تركيا(
: 26، 142، 143ريت�سارد بايرد )قن�سل اأمريكا(
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) �س (
: 27، 150، 151�ستابلر )نائب القن�سل الأمريكي(

: 260�سكرتري ملك يوغ�سالفيا
: 15، 37، 229�سمري الرفاعي )رئي�س وزراء الأردن(

: 36، 220، 221، 222�سي لوتز )قن�سل �سوي�سرا(
) �س (

: 17، 80، 81، 82، 83�ساكر حممود الوادي )قن�سل العراق(
ال�سريف ح�سني نا�سر )قن�سل العراق 

بالوكالة(
260 ،88 ،41 ،18 :

) �س (
: 18، 86، 87�سالح مهدي )قن�سل العراق(

) ط (
: 16، 17، 74، 75، 76، 77طالب م�ستاق )قن�سل العراق(

) ع (
: 22، 23، 118، 119، 120، 121، 122عبداحل�سني ا�سفندياري )قن�سل اإيران(

: 9، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، عبداهلل بن احل�سني )الأمري( 
 ،37  ،36  ،35  ،33  ،32  ،31  ،30  ،27  ،26  ،25  ،24
 ،55  ،54  ،47  ،46  ،45  ،44  ،43  ،41  ،40  ،39  ،38
 ،76  ،75  ،74  ،72  ،69  ،68  ،63  ،61  ،59  ،58  ،56
 ،101  ،99  ،98  ،96  ،94  ،87  ،86  ،82  ،81  ،80  ،78
 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107 ،106 ،103 ،102
 ،125 ،124 ،123 ،121 ،119 ،116 ،115 ،114 ،113
 ،140 ،139 ،138 ،137 ،136 ،130 ،128 ،127 ،126
 ،151 ،150 ،149 ،148 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142
 ،180 ،178 ،174 ،157 ،156 ،155 ،154 ،153 ،152
 ،195 ،194 ،193 ،191 ،190 ،189 ،187 ،185 ،181
 ،212 ،211 ،202 ،201 ،200 ،199 ،198 ،197 ،196
 ،235 ،224 ،223 ،222 ،221 ،217 ،216 ،215 ،214
 ،248  ،247  ،246  ،245  ،244   ،243  ،241  ،237
 ،258  ،256  ،254  ،253  ،252  ،251  ،250  ،249
 ،289  ،288  ،279  ،278  ،277  ،276  ،275  ،274
307 ،305 ،302 ،300 ،299 ،295 ،292 ،291 ،290
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: 18، 28، 29، 30، 34، 35، 37، 41، 42، 43، 44، 45، عبداهلل الول ابن احل�سني )امللك(
 ،167  ،166  ،165  ،164  ،163  ،162  ،159  ،158  ،88
 ،206 ،205 ،204 ،203 ،172 ،171 ،170 ،169 ،168
 ،262 ،261 ،231 ،230 ،229 ،228 ،227 ،208 ،207
 ،283 ،282 ،281 ،280 ،267 ،266 ،265 ،264 ،263

286 ،285 ،284
: 10عبداهلل الثاين ابن احل�سني )امللك(

: 39عبداملنعم الرفاعي )رئي�س الديوان الأمريي(
: 16، 72، 73عبدالوهاب دروي�س )قن�سل العراق(

: 15، 67عثمان حلمي )قن�سل م�سر(
عمر قاجمه قوفتي�س )احلزب الإ�سالمي 

اليوغ�ساليف(
268 ،265 ،263 :

) غ (
: 37، 226، 227، 228، 230غياكومو �سليمباين )قن�سل اإيطاليا(

) ف (
: 18، 85فا�سل وحيد )قن�سل العراق(

: 28، 158، 159فرتزلن )قن�سل اأمريكا(
: 21، 106، 107، 108، 109، 110، 111فوؤاد اكتان )قن�سل تركيا(

: 42، 267، 268فوزي امللقي )وزير اأردين مفو�س(
: 28، 156، 157فيليب كوتل )قن�سل اأمريكا(

) ك (
: 25، 136، 137كري�ستيان �ستيجر )قن�سل اأمريكا(

: 43، 274، 275كليمانت )قن�سل بلجيكا(
كو�ستانتني جنريبونتي )وكيل قن�سل 

اليونان(
190 ،189 ،32 :

: 30، 171، 172كوك )قن�سل بريطانيا(
: 131كوك�س )املعتمد الربيطاين(

: 60كريكربايد )املعتمد الربيطاين(
) ل (

: 25، 140، 141لوويل بنكرتون )قن�سل اأمريكا(
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) م (
: 169، 170ما�سن )قن�سل بريطانيا(

: 26، 144، 145، 146، 147مالكومل هوبر )قن�سل اأمريكا(
: 32، 33، 193، 194، 195، 196، 197، 198مايكل �ساكالريادي�س )قن�سل اليونان(

: 57مرتي رزق )وكيل قن�سل م�سر(
: 15، 67حممد توفيق هنو )نائب قن�سل م�سر(

: 13، 52، 53، 56، 62حممد حامد )قن�سل م�سر(
: 14، 60حممد )حممود( خريت )قن�سل م�سر(

حممد عبداملنعم م�سطفى )قن�سل 
م�سر(

69 ،68 ،16 ،15 :

: 3حممد عدنان البخيت
: 14، 63، 64حممد خريت )قن�سل م�سر(
: 14، 15، 63، 64، 65، 66حممود فوزي )قن�سل م�سر(

: 205ملك اليونان
: 15، 65ملك م�سر

: 29، 30، 168مي�سون )قن�سل بريطانيا(
: 45، 286مي�سون )قن�سل بلجيكا(

) ن (
: 102، 103نا�سي اداي )ملحق جتاري تركي(

) هـ (
: 5هند غ�سان اأبو ال�سعر

: 284هرني �سباك )رئي�س وزراء بلجيكا(
: 27، 148، 149هيديل كوك )قن�سل اأمريكا(

) و (
: 35، 39، 212، 213، 240، 241، 242وايتولد ري�سزارد كور�ساك )قن�سل بولندا(

: 210ويتولد هالني�سكي )قن�سل بولندا(
) ي (

: 32، 191، 192ميوثثني�س كيربيو�س )قن�سل اليونان(
: 46، 298، 299، 300، 301، 302، 303يوتاكا كوناغايا )قن�سل اليابان(



ك�شافات الأمـــاكــــن
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ال�سفحةالإ�سم
) اأ (

159، الأردن  ،158  ،88  ،45  ،44  ،42  ،37  ،35  ،30  ،29  ،28   :
 ،227  ،226  ،172  ،171  ،170  ،169  ،166  ،165  ،164
 ،269  ،267  ،266  ،265  ،264  ،263  ،230  ،229  ،228

286 ،284 ،283 ،281
:  9، 30، 177، 178، 180ا�سبانيا

:  24، 130، 131، 132ال�سكندرية
:  9، 30، 173، 174، 175اأملانيا

:  9، 25، 26، 27، 28، 136، 137، 138، 139، 140، 141، امريكا
 ،150  ،149  ،148  ،147  ،146  ،145  ،144  ،143  ،142
 ،159  ،158  ،157  ،156  ،155  ،154  ،153  ،152  ،151

268 ،267
:  9، 22، 23، 24، 45، 118، 119، 120، 121، 122، 123، ايران

288 ،128 ،127 ،126 ،125 ،124
:  9، 37، 225، 226، 227، 228، 229، 230ايطاليا
) ب (
:  42، 43، 260، 263، 264، 265، 266، 267، 268، 269باري�س

:  9، 15، 29، 30، 65، 161، 162، 164، 165، 166، 169، بريطانيا
172 ،171 ،170

:  20، 102، 103بغداد
278، بلجيكا  ،277  ،276  ،275  ،274  ،273  ،45  ،44  ،43  ،9   :

286 ،284 ،283 ،282 ،281 ،280 ،279
:  9، 35، 36، 209، 210، 211، 212، 213، 214، 215، بولندا

242 ،217 ،216
:  46، 47، 298، 299، 300، 301، 304، 305، 306بريوت
) ت (
:  9، 19، 20، 21، 22، 94، 95، 98، 99، 100، 101، 102، تركيا 

 ،111  ،110  ،109  ،108  ،107  ،106  ،105  ،104  ،103
116 ،115 ،114 ،113 ،112

:  9، 45، 287، 288، 289، 290، 291، 292ت�سيكو�سلوفاكيا
) ر (



319

:  229روما
:  9، 46، 181، 293، 294، 295، 296رومانيا

) �س (
:  46، 294�سوريا

:  9، 36، 37، 219، 220، 221، 222، 223، 224�سوي�سرا
) �س (

:  263ال�سرق الدنى
:  9، 13، 14، 15، 16، 17، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، �سرقي الردن

 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26
 ،62 ،61 ،60 ،56 ،53 ،52 ،47 ،46 ،45 ،44 ،43 ،40 ،39
 ،80 ،79 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،69 ،68 ،64 ،63
 ،101 ،100 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،87 ،86 ،83 ،82 ،81
 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107 ،106 ،104 ،103 ،102
 ،123 ،122 ،121 ،120 ،119 ،118 ،116 ،115 ،114 ،113
 ،137 ،136 ،132 ،131 ،130 ،128 ،127 ،126 ،125 ،124
 ،147 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142 ،141 ،140 ،139 ،138
 ،157 ،156 ،155 ،154 ،153 ،152 ،151 ،150 ،149 ،148
 ،188 ،187 ،186 ،185 ،184 ،181 ،180 ،179 ،178 ،162
 ،200 ،199 ،196 ،195 ،194 ،193 ،192 ،191 ،190 ،189
 ،220 ،217 ،216 ،215 ،214 ،213 ،212 ،210 ،202 ،201
 ،238 ،237 ،236 ،235 ،234 ،226 ،224 ،223 ،222 ،221
 ،249 ،248 ،247 ،246 ،245 ،244 ،243 ،242 ،241 ،240
 ،274 ،259 ،258 ،257 ،256 ،254 ،253 ،252 ،251 ،250
 ،290 ،289 ،288 ،282 ،280 ،279 ،278 ،277 ،276 ،275
 ،302 ،301 ،300 ،299 ،298 ،296 ،295 ،294 ،292 ،291

308 ،307 ،306 ،305 ،304 ،303
) �س (

:  20، 105�سوفيا
) ع (
:  9، 16، 17، 46، 71، 72، 74، 79، 82، 84، 85، 294العراق
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:  18، 34، 37، 45، 60، 62، 64، 66، 73، 75، 77، 78، عّمان
 ،141 ،139 ،137 ،120 ،97 ،95 ،87 ،86 ،83 ،82 ،79
 ،205  ،204  ،203  ،192  ،190  ،188  ،186  ،184  ،175
 ،229  ،227  ،226  ،222  ،220  ،213  ،210  ،207  ،206
 ،266  ،264  ،263  ،257  ،242  ،240  ،238  ،236  ،234

308 ،306 ،304 ،303 ،298 ،296 ،294 ،284
) ف (

:  180فرن�سا
:  13، 14، 15، 17، 20، 21، 23، 26، 27، 28، 30، 31، فل�سطني

 ،60 ،57 ،53 ،52 ،46 ،45 ،40 ،39 ،38 ،34 ،33 ،32
 ،102  ،100  ،99  ،96  ،88  ،81  ،80  ،64  ،63  ،62  ،61
 ،124  ،123  ،121  ،114  ،113  ،109  ،108  ،106  ،103
 ،149  ،148  ،146  ،145  ،144  ،128  ،127  ،126  ،125
 ،190  ،189  ،186  ،185  ،181  ،180  ،178  ،157  ،156
 ،202  ،201  ،200  ،199  ،196  ،195  ،194  ،193  ،191
 ،241  ،240  ،237  ،227  ،226  ،222  ،221  ،220  ،214
 ،279  ،278  ،257  ،256  ،252  ،251  ،248  ،247  ،242
 ،296  ،295  ،294  ،292  ،291  ،290  ،289  ،288  ،284

304 ،298
) ق (
:  9، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، القد�س

 ،55 ،54 ،53 ،40 ،37 ،36 ،35 ،34 ،31 ،30 ،28 ،27 ،26
 ،106 ،105 ،88 ،85 ،84 ،67 ،66 ،65 ،59 ،58 ،57 ،56
 ،118 ،116 ،115 ،114 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108
 ،137 ،136 ،128 ،127 ،126 ،125 ،124 ،123 ،120 ،119
 ،151 ،150 ،149 ،148 ،147 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142
 ،181 ،180 ،179 ،178 ،174 ،157 ،155 ،154 ،153 ،152
 ،211 ،210 ،203 ،202 ،201 ،200 ،199 ،198 ،197 ،184
 ،248 ،247 ،236 ،235 ،234 ،230 ،226 ،217 ،216 ،214

290 ،284 ،254 ،253 ،250 ،249
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) ل (
:  46، 294لبنان

) م (
:  9، 38، 233، 234، 235، 236، 237، 238املجر
:  9، 13، 14، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 60، 61، 65، م�سر

67 ،66
) هـ (

:  9، 24، 130، 131، 132الهند
:  9، 39، 40، 239، 240، 241، 243، 244، 245، 246، هولندا

254 ،253 ،252 ،251 ،250 ،249 ،248 ،247
) ي (
:  9، 46، 47، 297، 299، 300، 301، 302، 303، 304، اليابان

308 ،307 ،306 ،305
:  214، 240يافا

258، يوغ�سالفيا  ،257  ،256  ،255  ،200  ،199  ،43  ،42  ،33  ،9   :
267 ،263 ،262 ،259

:  9، 31، 32، 33، 34، 35، 183، 184، 185، 186، 187، اليونان
 ،196  ،195  ،194  ،193  ،192  ،191  ،190  ،189  ،188
 ،205  ،204  ،203  ،202  ،201  ،200  ،199  ،198  ،197

208 ،207 ،206


