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فل�سطني 1948م

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ي�سرنا اأن نن�سر اجلزء الرابع من املجلد اخلام�س الذي يتناول فل�سطني عام 1948 م، ون�ستكمل بن�سر 
الأردنية  اململكة  واأثرها على كل من  فل�سطني   واأحداث  اأو�ساع  تقدّم  هذا اجلزء  حماور مرتابطة 
الها�سمية والبالد العربية يف امل�سرق، وتتكامل مع الأجزاء الثالث التي ن�سرناها، لتقدم �سورة مو�سعة 
لأحداث املرحلة  املف�سلية التي عا�ستها فل�سطني،  واململكة الأردنية الها�سمية على وجه اخل�سو�س 

والعرب يف امل�سرق العربي بعامة.
مادة هذا املجلد تتوزع بني اأر�سيف الديوان امللكي الها�سمي واأر�سيف دار رئا�سة الوزراء، وهذا اأمر 
مفروغ منه، لأن املرا�سالت بني الديوان امللكي الها�سمي ودار رئا�سة الوزراء كانت �سبه يومية، وقد 
ارتاأينا اأن ن�ستكمل مادة الديوان واأوراق عبداهلل بن احل�سني باأوراق دار رئا�سة الوزراء، والتي يحتفظ 
فيها اأر�سيف الرئا�سة �سمن امللف رقم 200 / 11 / م، واجتهدنا واأعطينا للوثائق اأرقاما مت�سل�سلة، 

لكنها كلها تقع �سمن اأرقام هذا امللف ال�سامل والغنّي مبادته.
ق�سمنا املادة اإلى حماور، وراعينا يف كّل حمور الت�سل�سل الزمني، وجعلنا  الباب الأول  �سمن حمور 
الع�سكري والهدنة وخرق الهدنة( وهو ي�ستكمل ما ن�سرناه يف الأق�سام  ع�سكري، وهو باب )الو�سع 
ال�سابقة وي�سع الأمور يف �سورتها ال�سمولية واجلزئية يف اآن،  وي�سّم هذا الباب ) 95 ( وثيقة موؤرخة 
مادة  يبحث عنه من  ما  ليجد  الباحث  ت�سهيال على  الوثائق  بت�سنيف هذه  وقمنا  الزمني،  بالتتابع 
مفهر�سة وم�سنفة وموؤرخة. اأما  الباب الثاين فيحمل عنوان ا�ستنجاد اأهايل فل�سطني واملظاهرات 
والحتجاجات، وي�سم الوثائق من رقم 96 – رقم 124 ، وتناول الباب الثالث “الإدارة واملوظفون يف 
فل�سطني عام 1948 م، وي�سم الوثائق من رقم )125–196( وهو باب تف�سيلي يف مادته، يك�سف عن 
مفا�سل الإدارة ورموزها يف هذه املرحلة، اأما الباب الرابع  في�سم  الوثائق املرقمة من  )197–246( 
ويحمل عنوان )اجلامعة العربية واجلهود الدبلوما�سية(، وقد اختتمنا مادة املجلد بالباب اخلام�س 
الذي تناول واقع حال الطوائف امل�سيحية يف فل�سطني واملفو�سيات  يف القد�س وحالها عند ا�ستداد 
 – الوثائق من رقم 247  الباب  وي�سم هذا  ال�سهيونية،  والع�سابات  العربية  املعارك بني اجليو�س 
330، وكّل هذه الوثائق  موؤرخة يف اأ�سهر عام 1948 م، يف اإ�سارة وا�سحة اإلى تعدد حماورها، واإلى 

احلاجة لقراءتها جنبا اإلى جنب مع مادة الأق�سام املن�سورة �سمن حمور فل�سطني عام 1948 م.
اإن ن�سر هذه املادة يعيد فتح القراءة اجلادة واملوثقة لهذه املرحلة ال�سعبة، ويبدو منها الدور القيادي 
الذي لعبه اجلي�س العربي الأردين، وخا�سة الفرقة الرابعة والفرقة ال�ساد�سة، ويبدو للدار�س الدور 
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املحوري ع�سكريا و�سيا�سيا الذي لعبه جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني، فهو يتمتع بخربة ع�سكرية 
اكت�سبها من املعارك التي قادها يف فرتة اإعالن ال�سريف احل�سني بن علّي للثورة العربية الكربى، 
فقد  لذا  اآنذاك،  العربية  ال�سيا�سية  القيادات  من  لأي  تتوافر  تكن  مل  اخلربة  وهذه  اأي�سا،  وقبلها 
على  احلفاظ  من  الأردين  العربي  اجلي�س  ومتكّن  الدور،  بهذا  احل�سني  بن  عبداهلل  امللك  ا�سطلع 
القد�س وعلى ال�سفة الغربية، وكان عمر الكيان الأردين عندها  �سبعا وع�سرين عاما فقط، وهو عمر 
املمكنة،  املالية  املقدرات  الكيان  لهذا  تتوافر  الذي مل  الوقت  الأردين، ويف  العربي  تاأ�سي�س اجلي�س 
التي ت�ساعده على احل�سول على الأ�سلحة والعتاد، ومع ذلك، فقد اأبلى اجلي�س العربي الأردين بالء 
ممتازا �سهدت له فيه  القوة ال�سهيونية املدربة يف �ساحات احلرب العاملية الثانية، والتي امتلكت 

العتاد واأموال القوى ال�سهيونية العاملية  الداعمة.
وبعد، في�سرنا اأن ن�سع بني اأيدي الباحثني والدار�سني  هذا املجلد، واأن ن�سهم بن�سره يف فتح ملفات 
تلك املرحلة احلا�سمة من تاريخ العرب، ع�سى اأن يعاد تقييم الأحداث وال�سيا�سات والأ�سخا�س يف 
درا�سات مو�سوعية وجادة يحتاجها العرب اليوم بالتاأكيد، وجندّد بهذا املجلد ال�سكر والتقدير لدعم 
جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني  لهذا امل�سروع الكبري الذي ل نبغي من ورائه غري تقدمي هذه 
املادة خلدمة البحث والباحثني  مبو�سوعية وجترّد حر�سنا عليه طوال عملنا يف ن�سر هذه ال�سل�سلة 
من اأوراق عبداهلل بن احل�سني، ول يفوتنا اأن نقدم ال�سكر والتقدير لدار رئا�سة الوزراء التي �سمحت 
لنا يف وقت �سابق بت�سوير هذا امللف وا�ستخدامه �سمن م�سروعنا الوطني والقومي الذي ناأمل اأن 

ي�ستمّر بف�سل الدعم املعنوي املوؤثر جلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني.
واهلل من وراء الق�سد

فريق الوثائق الها�سمية
وجلنة تاريخ بالد ال�سام 
يف اأيار / 2015 م 

                    



فل�شطني )1948م( / الق�شم الرابع 

فهر�شت الوثائق
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فل�سطني 1948م

فهر�شة ملف رئا�شة الوزراء

)فل�شطني 1948 م  / جملد خام�س / ق�شم رابع(
 

الباب الأول : الو�شع الع�شكري والهدنة وخرق الهدنة

1 – وثيقة رقم 1 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 11 / 2 / 1948 م.

ر�سالة من قيادة اجلي�س العربي اإلى رئي�س الوزراء / وزير الدفاع الأردين يبلغه بن�س كتاب   
النار واأن الر�سا�س  قائد منطقة عجلون  با�ستمرار تدريب �سكان م�ستعمرتني على اإطالق 

ي�سل اإلى قرية العد�سية.

2 – وثيقة رقم 2 / 200 / 11 / م موؤرخة يف  13 / 2 / 1948 م.

برقية من اأهايل الطفيلة اإلى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني يبلغونه  مبا حدث لبع�س اأبناء   
الطفيلة على احلدود مع امل�سلحني اليهود وتعر�سهم لل�سجن يف خمفر غور ال�سايف.

3 – وثيقة رقم 3 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 25 / 2 / 1948 م.

كتاب من وزير اخلارجية الأردين اإلى رئي�س الوزراء وبطيه ترجمة لكتاب وزير امل�ستعمرات   
القوات  حتيّز  من  فيه  ي�سكو  فل�سطني  يف  العرب  املراقبني  اأحد  تقرير  حول  الربيطاين 

الربيطانية ل�سالح اليهود.

4 – وثيقة رقم 4 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 5 / 2 / 1948 م.

الن�ّس املرتجم لكتاب وزير امل�ستعمرات الربيطاين  ال�سابق.  

5 – وثيقة رقم 5 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 1 / 4 / 1948 م.

كتاب من الوزير الربيطاين املفو�س يف عماّن اإلى وزير اخلارجية الأردين ينفي فيه ما جاء   
يف كتاب الوزير الأردين بتجاوز اليهود يف امل�ستعمرات  باإطالق النار على اأرا�س اأردنية.

6 – وثيقة رقم 6 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 1/ 4 / 1948 م.

ن�ّس الكتاب ال�سابق بالإجنليزية.  

7 – وثيقة رقم 7 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 4 / 4 / 1948 م.

تقرير  يت�سمن  الأردين  الداخلية  وزير  اإلى  الأردين  العربي  اأركان حرب اجلي�س  رئي�س  كتاب   
قائد منطقة عجلون لالأحداث التي جرت يف منطقته من 28 / 3 / 1948 م – 1 / 4 / 1948م.
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8 – وثيقة رقم 8 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 8 / 4 / 1948 م.

ل�سكان  الع�سكرية   التمرينات  ب�ساأن  الوزراء  رئي�س  اإلى  الأردين  اخلارجية  وزير  من  كتاب   
رقابة  يبني  ترجمته  مع  الربيطانية  املفو�سية  كتاب  من  ن�سخة  مت�سمنا  اليهودية   امل�ستعمرات 
ال�سلطات الفل�سطينية على حتركات امل�ستعمرات )كتاب املفو�سية وترجمته غري  مرفق بالوثيقة(.

9 – وثيقة رقم 9 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 8 / 4 / 1948 م.

جل�سر  اليهود  احتالل  على  يحتجون   الوزراء  رئي�س  اإلى  ال�سمايل  اللواء  اأهايل  من  برقية   
املجامع ويطالبون ا�ستعادت حفظا مل�سالح البالد.

10– وثيقة رقم 10 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 8 ني�شان 1948 م. 

برقية من رئي�س اللجنة القومية يف املجدل �سيد اأبو �سرخ اإلى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني   
يرفع فيه التما�س اللجنة القومية لإبقاء وحدة من اجلي�س الأردين لرتابط يف املجدل.

11- وثيقة رقم 11 / 200 / م موؤرخة يف 9 ني�شان 1948 م.

رّد جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني على الربقية ال�سابقة يوؤكد فيها اأن الق�سم املوجود يف   
غزة من اجلي�س العربي يقوم بالواجب.

12 –وثيقة رقم 12 / 200 / م  موؤرخة يف 9 ني�شان 1948 م.

كتاب من رئي�س الديوان امللكي الها�سمي اإلى رئي�س الوزراء يت�سمن �سورة عن برقية رئي�س   
اللجنة القومية باملجدل ومرفق معها رد ّ جاللته عليها.

13 – وثيقة رقم 13 / 200 / م موؤرخة يف 12 / 4 / 1948 م.

كتاب من رئي�س الوزراء /وزير الدفاع اإلى رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين يت�سمن   
�سورة عن برقية رئي�س اللجنة القومية باملجدل ورّد جاللة امللك عبداهلل بن  احل�سني عليها.

14 – وثيقة رقم 14 / 200 / م موؤرخة يف 12 / 4 / 1948 م.

املفو�سية  كتاب  ترجمة  عن  �سورة   يت�سمن  الداخلية  وزير  اإلى  الوزراء  رئي�س  وكيل  كتاب   
�سكان  فيها  يقوم  التي  الع�سكرية  التمرينات  على  املفرو�سة  الرقابة  مو�سوع  الربيطانية يف 

امل�ستعمرات اليهودية على احلدود الأردنية.

15 – وثيقة رقم 15 / 200 / م  ) بال تاريخ (.

برقية مرتجمة من بي�ساور بتوقيع حممد اأمني احل�سنات نيابة عن القبائل التي تعي�س على   
احلدود بني باك�ستان واأفغان�ستان موجهة جلاللة امللك عبداهلل بن احل�سني لتهنئته بانت�سار 

اجلي�س العربي يف فل�سطني.
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16 – وثيقة رقم 16 / 200 / م  موؤرخة يف 14 / 4 / 1948 م.

برقية من جميل املدفعي اإلى رئي�س الوزراء تهنئ بانت�سار اجلي�س العربي يف فل�سطني.  

17 – وثيقة رقم 17 / 200 / م موؤرخة يف 15 / 4 / 1948 م.

برقية من بغداد من حممد مهدي كبّه رئي�س حزب ال�ستقالل اإلى رئي�س الوزراء الأردين   
دير  جمزرة  ل�سحايا  للثاأر  فل�سطني  يف  الأردين  العربي  اجلي�س  بانت�سارات  فيها  يهنئ 

يا�سني.

18 – وثيقة رقم  18 / 200 / م موؤرخة يف 20 / 4 / 1948 م.

كتاب من الفريق رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين اإلى وزير الداخلية يخربه فيها   
بلجوء عائالت من اأهايل طربيا اإلى احلمة بعد احتالل اليهود للبلدة بطريقة وح�سية.

19 – وثيقة رقم 19 / 200 /  11 / م موؤرخة يف 25 / 4 / 1948 م.

برقية من جلنة الدفاع عن فل�سطني يف اإربد اإلى جاللة امللك عبداهلل يدينون اأعمال اليهود   
الذين يتح�سنون يف م�سروع رومتبريغ وي�سنون الغارات على قرية �سمخ، ويطالبون ب�سبطهم.

20 – وثيقة رقم 20 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 29 / 4 / 1948 م.

برقية من ال�سباط الأردنيني يف املكال بعدن  اإلى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني بوا�سطة   
الراديو يباركون للملك بانت�سار اجلي�س العربي يف فل�سطني.

21 – وثيقة رقم 21 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 2 / 5 / 1948 م.

الربقية  عن  �سورة  فيه  يرفع  الوزراء  رئي�س  اإلى  الها�سمي  امللكي  الديوان  رئي�س  كتاب   
ال�سابقة.

22 – وثيقة رقم 22 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 4 / 5 / 1948 م.

كتاب من رئي�س الوزراء / وزير الدفاع اإلى رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين تت�سمن   
اإلى  باملكال  للعمل يف حكومة عدن  املنتدبني  الأردين  العربي  برقية �سباط اجلي�ش  �سورة عن 

جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني.

23 – وثيقة رقم 23 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 17 / 5 / 1948 م.

الرّد  يت�سمن  الوزراء  رئي�س  اإلى  الأردين  العربي  اجلي�س  حرب  اأركان  رئي�س  من  كتاب   
باحلجج  وتفنيدها  العربي  اجلي�س  اأعمال  على  اليهودية  الوكالة  احتجاج  على  بالإجنليزية 

»23 /ب و 23 / ج«.
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24 – وثيقة رقم 24 / 200 / 11 /م موؤرخة يف 25 / 5 / 1948 م.

املرفوعة  الربقية  يت�سمن  الوزراء  رئي�س  اإلى  الها�سمي  امللكي  الديوان  رئي�س  من  كتاب   
جلاللة امللك بالإجنليزية من  حممد اأمني احل�سنات  من بي�ساور،وقد �سبق له اأن اأر�سل 

برقية �سابقة بن�س خمتلف.

25 – وثيقة رقم 25 / 200 / 11 / م  ) تاريخها غري وا�شح ( 

ن�ّس الربقية ال�سابقة باللغة الإجنليزية وعليها توقيع امللك عبداهلل بن احل�سني وعبارة بخط   
يده : ) حتال للجامعة العربية مع تاأييدنا مل�سمونها (.

26 – وثيقة رقم 26 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 30 / 5 / 1948 م.

ال�سابقة  الربقية  عن  �سورة  تت�سمن  الأردين  اخلارجية  وزير  اإلى  الوزراء  رئي�س  من  كتاب   
لإحالتها للجامعة العربية.

27 – وثيقة رقم 27 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 27 / 5 / 1948 م.

كتاب مرتجم للعربية من األيك كركربايد اإلى وزير اخلارجية الأردين الدكتور فوزي امللقي   
يحدد فيه حدود املنطقة املحيطة بحيفا والتي حتتلها القوات الربيطانية.

28 – وثيقة رقم 28 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 27 / 5 / 1948 م.

ن�ّس الكتاب ال�سابق الأ�سلي باللغة الإجنليزية.  

29 – وثيقة رقم 29 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 31 / 5 / 1948 م.

كتاب وزير اخلارجية الأردين اإلى رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين وملحق فيه ن�ّس   
ترجمة برقية �سكرتري منظمة الأمم املتحدة لتخاذ الإجراءات للحفاظ على طائرة الأمم 

املتحدة امل�ستاأجرة يف الأجواء الأردنية.

30 – وثيقة رقم 30 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 31 / 5 / 1948 م.

كتاب موجه من ممثل اإيطاليا يف ال�سرق الأدنى اإلى وزير اخلارجية الأردين حول احلادث   
الذي وقع يف الدار الإ�سافية للقن�سلية الإيطالية بالقد�س.

31 – وثيقة رقم 31 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 2 / 6 / 1948 م.

القن�سلية  من  ال�سابق  الكتاب  يت�سمن  الوزراء   رئي�س  اإلى  الأردين  اخلارجية  وزير  كتاب   
حتت  وو�سعهم  الإيطالية  القن�سلية  حر�س  اعتقال  حول  مرتجما  بالقد�س  الإيطالية 

احلرا�سة.
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32 – وثيقة رقم 32 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 8 / 6 / 1948 م.

ت�سكيل  اأ. ع من روما عن  و.  ال�سادرة يف  عمان نقال عن  الن�سر  ن�سرته جريدة  ن�ّس خرب   
ميلي�سيا يراأ�سها اأمري من �سقليا  حلرا�سة الأماكن املقد�سة.

33- وثيقة رقم 33 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 2 / 6 / 1948 م.

برقية من اأهايل الطفيلة اإلى رئي�س الوزراء يحتجون على اأعمال ال�سهاينة يف خمفر ال�سايف.  

34 – وثيقة رقم 34 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 2 / 6 / 1948 م.

العدوان  على  فيها   يحتج  الوزراء  رئي�س  اإلى  معان  من  ال�سراري  حامد  من  برقية   
ال�سهيوين على غور ال�سايف ويعلمه برغبة اأهايل معان  باحل�سول على ال�سالح للدفاع 

املنطقة. عن 

35 – وثيقة رقم5 3 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 7 / 6 / 1948 م.

كتاب من وزير اخلارجية الأردين اإلى رئي�س الوزراء وبطيه كتاب املفو�سية الربيطانية حلدود   
حيفا الواقعة حتت الحتالل الربيطاين مع خرائط حلدود املنطقة  ) اخلارطة مرفقة (.

36– وثيقة رقم 36 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 10 / 6 / 1948 م.

كتاب من رئي�س الوزراء / وزير الدفاع اإلى رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين  يحمل   
ن�ّس ر�سالة وزير اخلارجية مع اخلرائط املرفقة من املفو�سية الربيطانية حلدود حيفا.

37– وثيقة رقم 37 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 11 / 6 / 1948 م.

الوزراء يحمل ن�ّس برقية  اإلى رئي�س  الأردين  العربي  اأركان حرب اجلي�س  كتاب من رئي�س   
رئي�س  يد  وعليه بخط  الهدنة،  اإعالن  بعد وقت  اليهود  تعديات  تر�سد  قائد منطقة عجلون 

الوزراء توجيه بالكتابة لوزارة اخلارجية بوجه م�ستعجل.

38– وثيقة رقم 38/ 200 / 11 / م  موؤرخ يف 12 / 6 / 1948 م.

الوزراء  رئي�س  اإلى  الأردين  العربي  اجلي�س  حرب  اأركان  رئي�س  الفريق  من  مف�سل  كتاب   
باأخبار عمليات العتداءات  من اليهود يف م�ستعمرة اأجدوث على قرية الباقورة، وعلى مراكز 

املنا�سلني �سرقي �سمخ.

39– وثيقة رقم 39 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 12 / 6 / 1948 م.

ن�سرة اأخبار العمليات الع�سكرية من را�سي الهنداوي عن رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي   
وفيها تفا�سيل للقتال  يف �سوارع القد�س  ومن م�ست�سفى هدا�سا.
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40– وثيقة رقم 40 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 12 / 6 / 1948 م.

كتاب من وزير الداخلية لرئي�س الوزراء يحمل تفا�سيل عمليات اخرتاق اليهود للهدنة  ح�سب   
تقرير قائد منطقة عجلون.

41– وثيقة رقم 41 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 11 / 6 / 1948 م.

بتفا�سيل  الع�سكرية  القيادة  اإلى  عجلون  منطقة  قائد  من  املر�سل  الع�سكري  التقرير  ن�س   
الأعمال الع�سكرية  من امل�ستعمرات على الأهايل واملنا�سلني.

42– وثيقة رقم 42 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 13 / 6 / 1948 م.

كتاب موجه من وزير الداخلية لرئي�س الوزراء لتغطية تقرير مت�سرف لواء عجلون لعتداءات   
اليهود يف عدة جهات.

43– وثيقة رقم 43/ 200 / 11 / م  موؤرخة يف 13 / 6 / 1948 م.

تقرير مت�سرف لواء عجلون اإلى وزير الداخلية ير�سد فيه جملة اعتداءات اليهود يف منطقته.  

44–وثيقة رقم 44 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 12 / 6 / 1948 م.

كتاب الفريق رئي�س اأركان اجلي�س العربي اإلى رئي�س الوزراء يحمل �سورة الربقية التي و�سلته   
من قائد منطقة عجلون لتعديات اليهود يوم 12 / 6 / 1948 م بعد الوقت املحدد للهدنة.

45– وثيقة رقم  45/ 200 / 11 / م موؤرخة يف 12 / 6 / 1948 م.

التي و�سلته من  ال�سابقة  الربقية  اإلى وزير اخلارجية ومعه �سورة  الوزراء  كتاب من رئي�س   
رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين.

46–وثيقة رقم 46 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 12 / 6 / 1948 م.

كتاب تغطية  موجه اإلى وزارة اخلارجية الأردنية واإلى القيادة م�سدره من لندن ويبدو اأنه من   
املفو�سية الأردنية فيها ينقل برقية من�سورة يف �سحيفة ) اجلوي�س كرونيكل ( حول املقاومة 

ال�سريّة  اليهودية بالقد�س.

47– وثيقة رقم 47 / 200 / 11 / م م�شدرها لندن وموؤرخة يف 12 / 6 / 1948 م

وفيها ن�س تقارير �سحفية اأمريكية حول النظام الدويل يف القد�س  واأعداد الطائرات العربية   
واليهودية املفقودة واأعداد الأ�سرى من العرب واليهود.

48– وثيقة رقم 48 / 200 / 11 / م  بال تاريخ وبخط اليد.

ا�ستالم  نيّة احلكومة امل�سرية  القيادة حول  اإلى  ن�س برقية مر�سلة من قائد منطقة معان   
خمفر املر�سر�س  باتفاق �سري بني  حكومتي م�سر وفل�سطني.
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49– وثيقة رقم 49/ 200 / 11 / م موؤرخة يف 14 / 6 / 1948 م.

امل�سرية   اخلارجية  وزارة  مذكرة  يت�سمن  الوزراء  رئي�س  اإلى  اخلارجية  وزير  من  كتاب   
امل�سرية  القوات  مياه  تلويث  ال�سهيونية  دهروت  م�ستعمرة  من  اأفراد  بع�س  قيام  حول   

بغزة  مبيكروبات اأمرا�س خطرية.

50– وثيقة رقم 50 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 17 / 6 / 1948 م.

تفا�سيل  يحمل  الوزراء  رئي�س  اإلى  الأردين  العربي  اجلي�س  حرب  اأركان  رئي�س  من  كتاب   
اعتداءات اليهود كما اأعلمه فيها قائد منطقة عجلون  والتي مّت فيها خرق اتفاقيات الهدنة.

51 – وثيقة رقم 51 / 200 / 11/ م موؤرخة يف 15 / 6 / 1948 م.

تقرير بخط اليد  من قائد خمفر ال�سيخ ح�سني  حول احلوادث التي وقعت  على احلدود عند   
ت�سلل الأهايل حل�سد مزروعاتهم من الأرا�سي الأردنية اإلى الأرا�سي الفل�سطينية.

52 –وثيقة رقم 52 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 15 / 6 / 1948 م.

كتاب وزير الداخلية اإلى رئي�ش الوزراء يبني فيه اأن وزارة الداخلية ل متانع هبوط طائرات   
الرتباط التابعة لبعثة املراقبني يف مطارات اململكة الأردنية الها�سمية.

53 – وثيقة رقم 53 موؤرخة يف 16 / 6 / 1948 م.

كتاب من رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين اإلى رئي�س الوزراء حول ال�سماح لطائرات   
بعثة املراقبة بالهبوط يف مطارات اجلي�ش العربي الأردين  �سريطة األ ي�سمح لليهود بالطريان 

فوق مواقع اجلي�س الأردين بفل�سطني.

54 – وثيقة رقم 54  / 200 / م 11 / م موؤرخة يف 17 / 6 / 1948 م.

كتاب من رئي�س الوزراء اإلى ممثل الكونت برنادوت يف عمان يبدي فيه املوافقة على ال�سماح   
لطائرات الرتباط التابعة لبعثة املراقبني بالأمم املتحدة بالهبوط يف مطارات اجلي�ش العربي  

�سريطة اأن يكون لها عالمات فارقة متيزها.

55 – وثيقة رقم 55 / 200 /11 / م موؤرخة يف 17 / 6 / 1948 م.

كتاب من مدير الطريان املدين اإلى رئي�ش الوزراء يبني فيه ال�سروط املفرو�سة على من ي�سمح   
له بالطريان فوق �سماء الأردن لتطبيقها على الو�سيط الدويل الكونت برنادوت.

56 – وثيقة رقم 56 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 17 / 6 / 1948 م.

العربي   اجلي�س  حرب  اأركان  رئي�س  اإلى  عجلون  منطقة  قائد  كتاب  من  تغطية  كتاب  ن�س   
يت�سمن تقرير قائد خمفر ال�سيخ ح�سني.
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57 – وثيقة رقم 57 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 17 / 6 / 1948 م.

اليهود من مركز  التي قام فيها  بتفا�سيل احلوادث  باإربد  ن�س تقرير قائد منطقة عجلون   
بولي�س املجامع واملنطار وكوكب الهوا.

58 – وثيقة رقم 58 / 200 / 11 / م موؤرخة يف17 / 6 / 1948 م.

كتاب قائد منطقة عجلون لرئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين يت�سمن تقرير قائد   
خمفر العد�سية باحلوادث الع�سكرية التي قام فيها اليهود  على العد�سية.

59 – وثيقة رقم 59 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 19 / 6 / 1948 م.

كتاب من رئي�س الوزراء اإلى وزير اخلارجية يبلغه فيها بحوادث خرق اليهود لن�سو�س الهدنة.  

60 – وثيقة رقم 60 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 19 / 6 / 1948 م.

كتاب من رئي�س الوزراء اإلى وزير اخلارجية يبلغه فيه باملوافقة على زيارة اللجنة التنفيذية   
للجمعية امل�سيحية الفل�سطينية  جلاللة امللك عبداهلل بن احل�سني بعماّن. 

61 – وثيقة رقم 61 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 19 / 6 / 1948 م.

كتاب من قائد منطقة عجلون اإلى رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين يت�سمن تقرير   
قائد خمفر املن�سية باحلوادث الع�سكرية.

62 – وثيقة رقم 62 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 19 / 6 / 1948 م.

كتاب من رئي�س الوزراء اإلى كل من وزير الداخلية ورئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين   
ومدير الطريان املدين بن�س موافقته للكونت برنادوت على ال�سماح لطائرات الأمم املتحدة 

با�ستخدام املطارات الأردنية ب�سروط حددها.

63 – وثيقة رقم 63 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 20 / 6 / 1948 م.

كتاب من رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين اإلى رئي�س الوزراء / وزير الدفاع يت�سمن   
تقرير قائد منطقة عجلون بتعديات اليهود على احلدود الأردنية واخرتاق خط الهدنة.

64 – وثيقة رقم 64 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 20 / 6 / 1948 م.

برقية من رئي�س ع�سرية الب�ساتوة يف املجامع اإلى رئي�س الوزراء يعر�س فيها تعديات اليهود   
عليهم ومنعهم من جمع مزروعاتهم.

65 – وثيقة رقم 65 / 200 / 11 / م موؤرخة يف20 / 6 / 1948 م.

تفا�سيل  يت�سمن  الوزراء  رئي�س  اإلى  الأردين  العربي  اجلي�س  حرب  اأركان  رئي�س  من  كتاب   
تقرير قائد منطقة عجلون عن احلوادث  التي ارتكبها اليهود على احلدود.
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66 – وثيقة رقم 66 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 20 / 6 / 1948 م.

كتاب من وزير اخلارجية الأردين اإلى رئي�س الوزراء ب�ساأن موجودات القن�سلية الأردنية يف   
القد�س.

67 – وثيقة رقم 67 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 20 / 6 / 1948 م.

تفا�سيل  يت�سمن  الوزراء  رئي�س  اإلى  الأردين  العربي  اجلي�س  حرب  اأركان  رئي�س  من  كتاب   
احلوادث الع�سكرية  ما بني ليلة 17 – 18 / 6 / 1948 م و 19 / 6 / 1948 م.

68 – وثيقة رقم 68 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 21 / 6 / 1948 م.

كتاب رئي�س الوزراء اإلى وزير اخلارجية يت�سمن التقارير ال�سابقة التي خرق فيها اليهود الهدنة.  

69 – وثيقة رقم 69 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 21 / 6 / 1948 م.

كتاب من وزير اخلارجية الأردين اإلى رئي�س الوزراء يبلغه فيه بن�س كتاب املفو�سية امل�سرية   
بطلب امل�ساعدة الأردنية للبحث عن ثالث جنود م�سريني مفقودين.

70 – وثيقة رقم 70 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 21 / 6 / 1948 م.

قائد  تقرير  يت�سمن  الوزراء  رئي�س  اإلى  الأردين  العربي  اجلي�س  حرب  اأركان  رئي�س  كتاب   
منطقة عجلون بحوادث خرق اليهود خلط الهدنة يف منطقته.

71 – وثيقة رقم 71 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 22 / 6 / 1948 م.

ن�س م�سودة برقية بخط اليد موجهة من رئي�س الوزراء الأردين اإلى احلاكم الع�سكري العام   
اليهود  �سراحهم من معتقالت  الذين يطلق  العرب  الالجئني  قبول  فيها  بنابل�س يطلب منه 

بوا�سطة ال�سليب الأحمر.

72 – وثيقة رقم 72 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 22 / 6 / 1948 م.

كتاب من رئي�س اأركان حرب اجلي�س  العربي الأردين اإلى رئي�س الوزراء يت�سمن تقرير قائد   
منطقة عجلون للحوادث التي جتري مبنطقته ويخرق فيها اليهود الهدنة.

73 – وثيقة رقم 73 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 22 / 6 / 1948 م.

كتاب من رئي�س الوزراء اإلى وزير اخلارجية مب�سمون التقرير ال�سابق.  

74 – وثيقة رقم 74 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 23 / 6 / 1948 م.

تفا�سيل  يت�سمن  الوزراء  رئي�س  اإلى  الأردين  العربي  اجلي�س  حرب  اأركان  رئي�س  من  كتاب   
تقرير قائد منطقة عجلون حول احلوادث  على ج�سر ال�سيخ ح�سني.
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75 – وثيقة رقم 75 / 200 / 11 / م موؤرخ يف 23 / 6 / 1948 م.

كتاب من رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين اإلى رئي�س الوزراء وفيه تفا�سيل تقرير   
قائد مفرزة ج�سر ال�سيخ ح�سني  للحوادث التي خرق فيها اليهود خطوط الهدنة  يف منطقته.

76 – وثيقة رقم 76 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 24 / 6 / 1948 م.

كتاب من رئي�س الوزراء الأردين اإلى وزير اخلارجية يبلغه فيها بتفا�سيل احلوادث ال�سابقة.  

77 – وثيقة رقم 77 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 24 / 6 / 1948 م.

بكتاب  فيه  يبلغه  الأردين  العربي  اجلي�س  حرب  اأركان  رئي�س  اإلى  الوزراء  رئي�س  من  كتاب   
املفو�سية امل�سرية التي ت�ستف�سر عن م�سري جنودها الثالث املفقودين وتطلب تو�سط الأردن 

لدى ال�سليب الأحمر.

78 – وثيقة رقم 78 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 24 / 6 / 1948 م.

كتاب من رئي�س الوزراء اإلى رئي�س الديوان امللكي الها�سمي يطلب عر�س كتاب وزير اخلارجية    
على جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني  ) كتاب وزير اخلارجية غري مرفق (.

79 – وثيقة رقم 79 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 25 / 6 / 1948 م.

كتاب من رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين اإلى رئي�س الوزراء يبلغه فيه بتقرير قائد   
منطقة عجلون باأن اليهود اأطلقوا ثالثة قنابل من مدافع الهاون على اأرا�س اأردنية ي�سكنها 

اأحد جماعة �سخور الغور.

80 – وثيقة رقم 80 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 26 / 6 / 1948 م.

كتاب من �سكرتري رئي�س الوزراء اإلى ق�سم احلركات احلربية بقيادة اجلي�س العربي لإر�سال   
برقية م�ستعجلة حلاكم اخلليل الع�سكري.

81 – وثيقة رقم 81 / 200 / 11 /  م ) بال تاريخ ( 

عمان  اإلى  فورا  ي�ستدعيه  باخلليل  الع�سكري  للحاكم  الوزراء  رئي�س  من  ال�سابقة  الربقية   
)مالحظة اأر�سلت الربقية  بال�سيفرة(.

82 – وثيقة رقم 82 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 26 / 6 / 1948 م.

كتاب من رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين اإلى رئي�س الوزراء يت�سمن قيام اليهود   
بزرع لغم اأر�سي مبوقع عني عرو�س من اأرا�سي فل�سطني وا�ست�سهاد اجلندي الأردين عو�س 

حممد الع�سول.
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83 – وثيقة رقم 83 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 29 / 6 / 1948 م.

حرب  اأركان  رئي�س  كتاب  من  ن�سخة  يت�سمن  اخلارجية  وزير  اإلى  الوزراء  رئي�س  من  كتاب   
اجلي�س العربي الأردين بحالت خرق اليهود للهدنة.

84 – وثيقة رقم 84 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 29 / 6 / 1948 م.

كتاب تف�سيلي من رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين اإلى رئي�س الوزراء باحلوادث   
التي خرق فيها اليهود الهدنة منذ 18 / 6 / 1948 م.

85 – وثيقة رقم 85 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 30 / 6 / 1948 م.

كتاب من رئي�س الوزراء اإلى وزير اخلارجية يت�سمن تفا�سيل كتاب رئي�س اأركان حرب اجلي�س   
العربي الأردين ال�سابق.

86 – وثيقة رقم 86 / 200 / 11 / م موؤرخ يف 30 / 6 / 1948 م.

كتاب رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين اإلى رئي�س الوزراء باأحداث ليلة 23 – 24 /   
6 / 1948 م   بقتل وجرح اأهايل حاولوا ح�ساد اأرا�سيهم.

87 – وثيقة رقم 87 / 200 / 11 / م موؤرخة يف  1 / 7 / 1948 م.

كتاب من وكيل رئي�س الوزراء اإلى وزير اخلارجية يبلغه بالتفا�سيل ال�سابقة.  

88 – وثيقة رقم 88 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 3 / 7 / 1948 م.

كتاب من وكيل رئي�س الوزراء اإلى وزير اخلارجية يبلغه بتفا�سيل كتاب رئي�س اأركان حرب   
اجلي�س العربي الأردين لتخاذ الالزم.

89 – وثيقة رقم 89 / 2 00 / 11 / م موؤرخة يف 4 / 7 / 1948 م.

كتاب من رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين اإلى رئي�س الوزراء يبلغه بحادثة  جرح   
التي  القنابل  الهدنة واملراقبة بفعل  بالقد�س يعمل مع جلنة  العامود  اأمريكي يف باب  �سائق 

اأطلقها اليهود على باب العامود.

90 – وثيقة رقم 90 / 200 / 11 / م موؤرخة يف  6 / 7 / 1948 م.

كتاب من وكيل رئي�س الوزراء اإلى وزير اخلارجية يبلغه بخرق اليهود للهدنة لإجراء الالزم.  

91 – وثيقة رقم 91 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 7 / 7 / 1948 م.

كتاب من وكيل رئي�س الوزراء اإلى رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين يطلب فيه اإبداء   
الراأي بكتاب وزير اخلارجية ) وهو غري مرفق (.
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92 – وثيقة رقم 92 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 8 / 7 / 1948 م.

بتفا�سيل  يبلغه  الوزراء  رئي�س  اإلى  الأردين  العربي   اجلي�س  حرب  اأركان  رئي�س  من  كتاب   
التعاون بني القائد امل�سري  وبع�س املنا�سلني من �سرّية اأبو دية.

93 – وثيقة رقم 93 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 12 / 7 / 1948 م.

بعدم  فيه  ين�سح  الوزراء  رئي�س  اإلى  الأردين  العربي  اجلي�س  حرب  اأركان  رئي�س  من  كتاب   
ا�ستئناف القتال يف هذا الوقت.

94 – وثيقة رقم 94 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 15 / 7 / 1948 م.

كتاب من رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين اإلى رئي�س الوزراء يبلغه فيه مبقتل اأحد   
اليهود الذين وجدوا يف املنطقة العربية وحاول الفرار، فقتل اأثناء ذلك.

95 – وثيقة رقم 95 / 200 / 11 / م موؤرخة يف  17 / 7 / 1948 م.

كتاب من وزير اخلارجية اإلى رئي�س الوزراء يت�سمن �سورة مرتجمة من برقية جمل�س  الأمن    
بخ�سو�س الهدنة واإيقاف النار يف فل�سطني.
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الباب الثاين : ا�شتنجاد اأهايل فل�شطني واملظاهرات والحتجاجات 

96–  وثيقة رقم 96 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 4 / 6 / 1948 م. 

ر�سالة من الوزير املفو�س  يف املفو�سية الأردنية ببريوت اإلى وزير اخلارجية حتمل ر�سالة   
رئي�س بلدية عكا  اإلى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني، عند زيارته مع وفد من فل�سطني 

للمفو�سية لتقدمي ال�سكر للملك على مواقفه من فل�سطني.

–  وثيقة رقم 97 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 2 حزيران 1948 م.  97

ن�س ر�سالة رئي�س بلدية عكا اإلى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني  با�سم ال�سعب الفل�سطيني.  

–  وثيقة رقم 98 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 8 / 6 / 1948 م.  98

كتاب من وزير اخلارجية اإلى رئي�س الوزراء حتمل ر�سالة الوزير الأردين املفو�س يف بريوت   
مع ر�سالة رئي�س بلدية عكا اإلى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني.

–  وثيقة رقم 99 / 200  / 11 / م موؤرخة يف 20 / 6 / 1948 م.  99

واقع حال  فيها  يعر�سون  الوزراء  رئي�س  اإلى  بلبنان  النبطية  ر�سالة من مهاجري عكا يف   
اإلى روؤ�ساء  اأر�سلوها  اأهايل عكا الباقني يف املدينة واملهاجرين منها ب�سبب احلرب، وقد 

عرب و�سحف عربية.

100 – وثيقة رقم 100 / 200 / 11 / م  ) غري موؤرخة (.

حال  واقع  فيها  ي�سرح  الأردين   الوزراء  رئي�س  اإلى   العام  الع�سكري  احلاكم  من  برقية   
الالجئني ويوؤكد احلاجة حللول لواقع حال الالجئني واملهاجرين.

101 – وثيقة رقم 101 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 22 / 6 / 1948 م.

كتاب تغطية من وزير اخلارجية لرئي�س الوزراء يحمل �سور برقيات و�سلت من بغداد من   
املفو�سية الأردنية  موجهة جلاللة امللك عبداهلل بن احل�سني.

102 – وثيقة رقم 102 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 24 / 6 / 1948 م.

كتاب من  وزير اخلارجية اإلى رئي�س الوزراء  يحمل ن�س الربقيات.  

103 – وثيقة رقم 103 / 200 / 11 / م موؤرخة يف  24 / 6 / 1948 م.

الربقيتني من  الها�سمي يحمل �سورة عن  امللكي  الديوان  رئي�س  اإلى  الوزراء  رئي�س  كتاب   
املفو�سية الأردنية ببغداد اإلى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني.

157

158

160

161

162

163

164

165



26

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

104 – وثيقة رقم 104 / 200 / 11 / م  غري موؤرخة.

املعتمد  بتوقيع  النجف  الأدبية يف  العلمية  الرابطة  برقية جمعية  الأ�سل عن  �سورة طبق   
حممد علي اليعقوبي  يوؤكد الولء القدمي جلاللته.

105 – وثيقة رقم 105 / 200 / 11 / م  غري موؤرخة.

اأهايل النجف  �سورة طبق الأ�سل عن برقية وردت من املفو�سية الأردنية ببغداد  با�سم   
لنت�سارات  احل�سني  بن  عبداهلل  للملك  التهاين  ترفع  �سمّر  �سعيد  من  موقعة  الأ�سرف 

اجلي�س الأردين.

106 – وثيقة رقم 106 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 21 / 6 / 1948 م.

كتاب من وزير اخلارجية اإلى رئي�س الوزراء يحمل �سورة الربقية املرفوعة جلاللة امللك   
الأردنية  احلكومة  بوا�سطة  الدويل  الأحمر  ال�سليب  لدى  ليتدخل  احل�سني  بن  عبداهلل 

لال�ستف�سار عن اأحد اأهايل يافا وولده الذين يعتقد اأنهما قتال يف يافا.

107 – وثيقة رقم 107 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 13 / 6 / 1948 م.

اإلى جاللة امللك عبداهلل بن  ن�ّس الربقية ال�سادرة من عاليه بلبنان بتوقيع فريد عازر   
احل�سني للم�ساعدة لدى ال�سليب الأحمر الدويل بال�ستف�سار عن اأهايل من يافا.

108 – وثيقة رقم 108 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 24 / 6 / 1948 م.

كتاب من رئي�س الوزراء اإلى رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين يطلب اإليه خماطبة   
ال�سليب الأحمر الدويل لال�ستف�سار عن ال�سخ�سني الوارد ذكرهما يف برقية فريد عازر.

109 – وثيقة رقم 109 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 20 / 6 / 1948 م.

برقية من رئي�س ع�سرية الب�ساتوة رزق املحمود اإلى امللك عبداهلل بن احل�سني يعر�س فيه   
واقع حال الع�سرية ومنع اليهود لهم من ح�سد مزروعاتهم.

110 – وثيقة رقم 110 / 200 / 11 / م موؤرخة يف  20 / 6 / 1948 م.

برقية لحقة من رئي�س ع�سرية الب�ساتوة ت�ستكمل الأحداث التي تعر�ست لها الع�سرية من   
اليهود.

111 – وثيقة رقم 111 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 27 / 6 / 1948 م.

بي�سان   اأهايل  ا�ستدعاء  �سورة عن  وبطيه  اخلارجية   وزير  اإلى  الوزراء  رئي�س  من  كتاب   
لنهب اليهود لأموالهم وحمتويات بيوتهم ودكاكينهم.
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112 – وثيقة رقم 112 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 17 / 6 / 1948 م. 

ا�ستدعاء موقع من خمتار قرية عني غزال وخمتار قرية الطرية  موجه للملك عبداهلل بن احل�سني   
ي�سرحون فيه واقع حال الالجئني من قرى الطرية وجبع وعني غزال وعني حو�س واإجزم.

113 – وثيقة رقم  113 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 13 متوز 1948 م.

اإلى وزير الدفاع حتمل ر�سالة مرفوعة جلاللة  كتاب من رئي�س الديوان امللكي الها�سمي   
امللك عبداهلل بن احل�سني.

114 – وثيقة رقم 114 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 13 / 7 / 1948 م.

ر�سالة �سادرة من احلاكم الع�سكري العام بنابل�س اإلى رئي�س الوزراء وبطيها البيان الذي   
قدمه املتظاهرون يف نابل�س يوم 12 / 7 / 1948 م.

115 – وثيقة رقم 115 / 200 / 11 / م  غري موؤرخة.

بيان من املتظاهرين بنابل�س موجه اإلى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني بو�ساطة احلاكم   
الع�سكري العام بنابل�ش، ون�سخة منه لأمني عام  اجلامعة العربية احتجاجا على �سقوط 

اللد وعلى الو�سع الع�سكري للجيو�س العربية.

116 – وثيقة رقم 116 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 6 / 7 / 1948 م.

كتاب من وكيل رئي�س الوزراء اإلى وزير اخلارجية حتمل برقية وردت جلاللة امللك عبداهلل   
بن احل�سني من بلدية النا�سرة، ومعها ن�س ترجمتها لإر�سالها للكونت برنادوت.

117 – وثيقة رقم 117 / 200 / 11 / م  غري موؤرخة.

ن�س الربقية الواردة للملك عبداهلل بن احل�سني من بلدية النا�سرة عن واقع حال األفي   
لجئ، وعلى الربقية تعليق بخط يد امللك وتوقيعه موجه للكونت برنادوت يقول : ) ما دام 
املدينة  يف  النا�س  لتموين  تتو�سطوا  اأن  عليكم  فيجب  للقد�س  موؤن  قوافل  يدخلون  اليهود 

امل�سيحية وهذه الربقية تر�سل اإليكم مع انتظار اجلواب ال�سريع(.

118 – وثيقة رقم 118 / 200 / 11 / م بال تاريخ.

ن�سخة  مطبوعة من ن�س برقية اأهايل النا�سرة للملك عبداهلل بن احل�سني.  

119 – وثيقة رقم 119 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 19 / 7 / 1948 م.

اإلى رئي�س الوزراء يحمل ن�سخة من تقرير قائد منطقة البلقاء  كتاب من وزير الداخلية   
من  العربية  اجلامعة  عام  واأمني  الأردين  العربي  اجلي�س  اأركان حرب  رئي�س  اإلى  املوجه 

اأهايل ال�سلط.
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120 – وثيقة رقم 120 / 200 / 11 / م  غري موؤرخة.

ن�س الربقية املوجهة من بع�س اأهايل ال�سلط اإلى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني يطالبون   
با�ستئناف احلرب.

121 – وثيقة رقم 121 / 200 / 11 / م غري موؤرخة.

ن�س الربقية ال�سابقة موجهة اإلى اأمني عام اجلامعة العربية بتواقيع بع�س اأهايل ال�سلط.   

122 – وثيقة رقم 122 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 13 / 7 / 1948 م.

ب�ساأن  الأردين  العربي  اجلي�س  حرب  اأركان  رئي�س  اإلى  البلقاء  مقاطعة  قائد  من  تقرير   
املظاهرات التي جرت يف ال�سلط مب�ساركة بع�س  التالميذ من مدر�سة ال�سلط.

123 – وثيقة رقم 123 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 15 / 7 / 1948 م.

ن�س الربقية التي اأر�سلها املتظاهرون يف ال�سلط اإلى رئي�س الوزراء يطالبون بت�سليم القيادة   
الع�سكرية لل�سباط العرب.

124 – وثيقة رقم 124 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 17 / 7 / 1948 م.

الوزراء احتجاجا على  لرئي�س  ال�سخ�سيات موجهة  بع�س  بتوقيع  اإربد  برقية مر�سلة من   
ال�سباط الإجنليز يف اجلي�ش العربي. 
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الباب الثالث : الإدارة واملوظفون يف فل�شطني عام 1948 م.

125  – وثيقة رقم 125 / 200 / 11 / م  ) بال تاريخ (.

برقية من رئي�س الوزراء اإلى احلاكم الع�سكري بنابل�س يطلب فيها ا�ستقبال العرب الذين   
الأردنية على  اأن احلكومة  ويوؤكد  اأبيب،  بتل  �سراحهم من معتقل  الأحمر  ال�سليب  يطلق 

ا�ستعداد ل�ستقبالهم.

126 – وثيقة رقم 126 / 200 / 11 / م ) بال تاريخ (

م�سودة الربقية ال�سابقة بخط اليد.  

127 – وثيقة رقم 127 / 200 / 11/ م  موؤرخة يف 27 / 3 / 1948 م.

كتاب من رئي�س الوزراء اإلى وزير العدلية يطلب منه و�سع �سيغة مل�سروع قانون )ل يحدده(.  

128 – وثيقة رقم 127 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 30 / 3 / 1948 م.

“ يرفع فيه �سيغة  “ القوانني والأنظمة  اإلى رئي�س الوزراء مو�سوعه  كتاب وزير العدلية   
م�سروع قانون موؤقت لقانون اجلزاء.

129 – وثيقة رقم 129 / 200 / 11 / م  ) بال تاريخ (.

ن�س قانون موؤقت “ بال رقم “ ل�سنة 1948 م معدل لقانون اجلزاء.  

130 – وثيقة رقم 130 / 200 / 11/ م “ بال تاريخ “.

نف�س الن�س ال�سابق م�ساف اإليه فقرة ج ومادة 3.  

131 – وثيقة رقم 131 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 18/ 6 / 1948 م.

كتاب من احلاكم الع�سكري العام لرئي�س الوزراء يقرتح نقل مواد دائرة الت�سوية برام اهلل   
وما حتتويه من �سجالت، واأي�سا مواد دائرة امل�ساحة بالرملة اإلى عمان حفظا للحقوق.

132 – وثيقة رقم 132 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 18 / 6 /1948 م.

كتاب من احلاكم الع�سكري العام اإلى رئي�س الوزراء يطلب فيه تفوي�س يخوله حق الإنفاق   
على املرافق ال�سحية.

133- وثيقة رقم 133 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 18 / 6 / 1948 م.

كتاب من احلاكم الع�سكري العام اإلى مدير �سركة قرمان ديك و�سلطي للدخان يطلب منه اإخراج   
ال�سجائر من معمل رام اهلل ودفع املكو�س التي كانت مقررة زمن النتداب للحاكم الع�سكري.
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134 – وثيقة رقم 134 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 21 / 6 / 1948 م.

ن�س برقية بخط اليد معنونة با�سم حاكم لواء اخلليل الع�سكري واحلاكم الع�سكري العام   
حول العالقات الإدارية مع اجلي�س امل�سري، واملرجح اأنها من رئي�س  اأركان حرب اجلي�س 

العربي الأردين.

135 – وثيقة رقم 135 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 21 / 6 / 1948 م.

كتاب تغطية لكتاب �سادر من رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين اإلى رئي�س الوزراء   
يرفع فيه �سورة عن برقية و�سلته من حاكم اخلليل الع�سكري.

136 – وثيقة رقم 136 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 21 / 6 / 1948 م.

من  مبفرزة  امل�ساة  تعزيز  يطلب  اجلي�س  قائد  اإلى  الع�سكري  اخلليل  حاكم  برقية  ن�س   
اخليالة واأدوات لتواجه التناف�س امل�سري يف اخلليل.

137 – وثيقة رقم 137 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 21 / 6 / 1948 م.

كتاب من رئي�س الوزراء اإلى احلاكم الع�سكري العام يبني فيه عدم موافقته على حفظ موجودات   
دائرة امل�ساحة بالرملة  ودائرة رام اهلل يف عمان، ويوجهه لزيادة احلرا�سة عليهما فقط.

138 – وثيقة رقم 138 / 200 / 11 / م موؤرخة يف  20 / 6 / 1948 م.

فيه طلب  يبني  الوزراء  رئي�س  اإلى  الأردين  العربي  اجلي�س  اأركان حرب  رئي�س  كتاب من   
ب�سكل  للقد�س  املياه  ب�سخ  ليتحكموا  العني  راأ�س  مياه  الهدنة ت�سليح موتور  اأع�ساء جلنة 

يومي، ويعتربها ق�سية �سيا�سية يجب اأن تبت فيها احلكومة الأردنية.

139 – وثيقة رقم 139 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 21 / 6 / 1948 م.

كتاب تغطية من رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين لربقية وردته من حاكم اخلليل   
الع�سكري، والكتاب موجه لرئي�س الوزراء.

140 – وثيقة رقم 140 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 21 / 6 / 1948 م.

ن�ش برقية احلاكم الع�سكري باخلليل حول �سيا�سته يف حتديد عالقة ال�سباط واملوظفني   
امل�سريني بالأهايل يف اخلليل.

141 – وثيقة رقم 141 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 21 / 6 / 1948 م.

برقية مر�سلة من احلاكم الع�سكري العام بنابل�س اإلى رئي�س الوزراء  حول دعاية اجلي�س   
امل�سري يف اخلليل بني املوظفني  بوعدهم باإعطاء عالوة خم�سني باملائة.
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142 – وثيقة رقم 142 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 21 / 6 / 1948 م.

برقية حاكم اخلليل  تت�سمن ن�س  الوزراء  رئي�س  اإلى  العام  الع�سكري  برقية من احلاكم   
الع�سكري حول دعايات اجلي�س امل�سري بني اأهايل اخلليل.

143 – وثيقة رقم 143 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 21 / 6 / 1948 م.

برقية من احلاكم الع�سكري العام اإلى رئي�س الوزراء يطالب بدفع رواتب املوظفني قبل 22   
/ 6 / 1948 م خوفا من تاأثر الأهايل بدعاية امل�سريني، ويطالب باملوافقة على ال�سرف.

144 – وثيقة رقم 144 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 21 / 6 / 1948 م.

كتاب من رئي�س الوزراء اإلى احلاكم الع�سكري العام بنابل�س يوؤكد له  اأن باإمكانه الإنفاق   
من الواردات على الرواتب.

145 – وثيقة رقم 145 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 21 / 6 / 1948 م.

برقية من احلاكم الع�سكري العام بنابل�س اإلى رئي�س الوزراء  حتمل ن�س برقية حاكم لواء   
عالقة  ل  واأنه  الأردنية  بالإدارة  مربوطني  احلكومة  موظفي  عامة  باأن  الع�سكري  اخلليل 

للجي�س امل�سري بالإدارة يف منطقته.

146 – وثيقة رقم 146 / 200 / 11 / م موؤرخة يف  22 / 6 / 1948 م.

برقية من حاكم لواء اخلليل الع�سكري اإلى رئي�س الديوان العايل واحلاكم الع�سكري العام   
يبلغهم فيه باأنه مّت رفع العلم الأردين والعلم امل�سري على دار احلكومة، وي�ساأل عن رفع 

العلم الفل�سطيني اأي�سا.

147 – وثيقة رقم 147 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 22 / 6 / 1948 م.

برقية مطبوعة من رئي�س الوزراء اإلى احلاكم الع�سكري باخلليل واحلاكم الع�سكري العام    
يوؤكد فيه باأنه ل يوجد علم عربي فل�سطيني، وانه لذلك ل يوؤيد رفع العلم.

148 – وثيقة رقم 148 / 200 / 11 / م  ) بال تاريخ (.

م�سودة الربقية ال�سابقة.   

149 – وثيقة رقم 149 / 200 / 11 / م ) بال تاريخ (.

برقية من احلاكم الع�سكري العام اإلى رئي�س الوزراء يبلغه بقيام قائم مقام اخلليل جميل   
التاجي بزيارة عمان  للقاء جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني.
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150 – وثيقة رقم 150 / 200 / 11 / م  ) بال تاريخ (.

برقية من احلاكم الع�سكري العام اإلى رئي�س الوزراء يبلغه بقدوم م�سطفى الرفاعي اإلى   
عمان  لالإدلء ببع�س املعلومات.

151 – وثيقة رقم 151 / 200 / 11 / م  ) بال تاريخ (.

برقية من احلاكم الع�سكري للواء اخلليل  اإلى احلاكم الع�سكري العام ومر�سل ن�سخة عنها   
لرئي�س الوزراء تبني اأن ممثل احلكومة امل�سرية يف اخلليل وبيت حلم  لديه وجهات نظر 

خمالفة ب�ساأن جمع ال�سرائب، ويقرتح ت�سكيل حمكمة ع�سكرية يف بيت حلم.

152 – وثيقة رقم 152 / 200 / 11 / م ) بال تاريخ (.

برقية من احلاكم الع�سكري للواء اخلليل اإلى احلاكم الع�سكري العام ت�سم جدول برواتب   
املوظفني واأ�سماء دوائرهم وفيها اقرتاح ب�سرفها قبل اأن تبادر الإدارة امل�سرية بذلك.

153 – وثيقة رقم 153 / 200 / 11 / م  ) بال تاريخ (.

�سورة الوثيقة ال�سابقة مطبوعة.  

154 – وثيقة رقم  154 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 9 �شعبان 1948 م.

اإعالن �سادر عن الفريق اإبراهيم ها�سم احلاكم الع�سكري العام جلميع املناطق التي يوجد فيها   
اجلي�س العربي ياأمر دوائر احلكومة املدنية بال�ستمرار بجباية الر�سوم وال�سرائب املعتادة.

155 –وثيقة رقم 155 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 15 / 6 / 1948 م.

   كتاب حاكم لواء اخلليل الع�سكري اإلى جميل بك التاجي قائم مقام اخلليل يبني له فيه احرتام 
احلكومة الأردنية ملوقعه واأن الكتاب الذي و�سله من قائد القوات امل�سرية  باإنهاء عمله 

غري مقبول.

156 – وثيقة رقم 156 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 15 /6 / 1948 م.

كتاب �سادر من مكتب احلاكم امل�سري لق�ساء اخلليل اليوزبا�سي عبد املح�سن اأبو النور   
اإلى قائم مقام اخلليل جميل التاجي يبلغه فيه ال�ستغناء عن خدماته ويحذره من مبا�سرة 

اأي عمل ر�سمي.

157 – وثيقة رقم 157 / 200 / 11 / م موؤرخ يف 15 / 6 / 1948 م.

كتاب من قائم مقام اخلليل جميل التاجي اإلى حاكم لواء خلليل الع�سكري يبلغه فيه بن�س   
الكتاب ال�سابق، ويوؤكد له باأنه ل  يقّر بغري ال�سلطة الأردنية التي ي�ستمدها من جاللة امللك 

عبداهلل بن احل�سني، واأنه �سيظّل مواظبا على وظيفته.
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158 – وثيقة رقم 158 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 15 / 6 / 1948 م.

العام لق�ساء اخلليل  ال�سابق احلاكم امل�سري  اليد من الكتاب  �سورة طبق الأ�سل بخط   
موجه لقائم مقام اخلليل.

159 – وثيقة رقم 159 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 15 / 6 / 1948 م.

ن�سخة طبق الأ�سل من كتاب قائم مقام اخلليل اإلى احلاكم الع�سكري للخليل.  

160 – وثيقة رقم 160 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 15 / 6 / 1948 م.

�سورة طبق الأ�سل من الكتاب ال�سابق املوجه من حاكم اخلليل الع�سكري اإلى قائم مقام   
اخلليل ردا على كتابه ال�سابق.

161 -  وثيقة رقم 161 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 20 / 6 / 1948 م.

كتاب �سادر من ديوان احلاكم الع�سكري العام اإلى رئي�س الوزراء يطالب ب�سرورة تن�سيق   
ما يتعلق باجلمارك والتموين والقت�ساد بلجنة م�سرتكة اأردنية – فل�سطينية.

162 – وثيقة رقم 162 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 22 حزيران 1948 م.

�سيارات  ر�سوم   ا�ستيفاء  يحدد   7 رقم  العام  الع�سكري  احلاكم  ديوان  من  �سادر  اإعالن   
الركوب وال�سحن.

163 – وثيقة رقم 163 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 22 / 6 / 1948 م.

بطاقات  اإ�سدار  يح�سر   9 رقم  يحمل  العام  الع�سكري  احلاكم  ديوان  من  �سادر  اإعالن   
الهوية باحلكومة املدنية.

164 – وثيقة رقم 164 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 22 / 6 / 1948 م.

كتاب من رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين اإلى رئي�س الوزراء وبطيه برقية من   
حاكم اخلليل الع�سكري ) وهي غري مرفقة (.

165 – وثيقة رقم 165 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 22 / 6 / 1948 م.

وبطيه  الوزراء  رئي�س  اإلى  الأردين  العربي  اجلي�س  اأركان  حرب  رئي�س  من  مكتوم  كتاب   
برقية مر�سلة من قائد اللواء الرابع عن احلالة يف اخلليل وت�سرفات ال�سباط امل�سريني.

166 – وثيقة رقم 166 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 22 / 6 / 1948 م.

اللواء الرابع  تبني مواقف ال�سباط امل�سريني يف اخلليل  جتاه الإدارة  ن�ّش برقية قائد   
الأردنية.
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167 – وثيقة رقم 167 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 22 / 6 / 1948 م.

وت�سيري  فتح  باإعادة  يطالب  الوزراء  رئي�س  اإلى  العام  الع�سكري  ديوان احلاكم  كتاب من   
مكاتب الربيد يف فل�سطني.

168 – وثيقة رقم 168 / 200 / 11/ م  موؤرخة يف 22/ 6 / 1948 م.

تقرير مو�سّع موقع من مندوب حكومة �سرقي الأردن للربيد واملوا�سالت ال�سلكية والال�سلكية   
عبد املجيد مرت�سى، وي�سم تفا�سيل املوازنة واملقرتحات ) 168 اأ، ب، ج، د، هـ (.

169 – وثيقة رقم 169 / 200 / 11 / م بال تاريخ.

م�سودة التقرير ال�سابق  بخط يد �ساحبه عبد املجيد مرت�سى   ) 169 اأ، ب، ج، د  (.   

170 – وثيقة رقم 170 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 23 / 6 / 1948 م.

كتاب من احلاكم الع�سكري العام اإلى رئي�س الوزراء  يرفع فيه مرا�سالت احلاكم امل�سري   
واحلاكم الع�سكري الأردين وقائم مقام اخلليل لالإطالع.

171 – وثيقة رقم 171 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 27 / 6 / 1948 م.

تقرير يبدو اأنه بخط حمد بك ) حمد الفرحان ( يلخ�س فيه لرئي�س الوزراء دللت هذه   
املرا�سالت ال�سابقة.

172 – وثيقة رقم 172 / 200 / 11 / م  غري موؤرخة.

تقرير “ يبدو اأنه برقية “ من حاكم لواء اخلليل الع�سكري اإلى احلاكم الع�سكري العام    
يف�سّل فيه الأحداث  مع الإدارة امل�سرية لال�ستيالء على دار احلكومة واملدر�سة.

173 – وثيقة رقم 173 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 25 / 6 / 1948 م.

كتاب من احلاكم الع�سكري العام اإلى رئي�س الوزراء مرفق فيه ن�سخا من الإعالنات التي   
اأ�سدرها للعمل مبوجبها يف املناطق اخلا�سعة لالإدارة الأردنية.

174 – وثيقة رقم 174 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 26 / 6 / 1948 م.

اخلليل   حاكم  تقرير  فيه  ومرفق  الوزراء  رئي�س  اإلى  العام  الع�سكري  احلاكم  من  كتاب   
ال�سابق الذي يبني حماولت الإدارة امل�سرية ال�سيطرة على دار احلكومة.

175 – وثيقة رقم 175 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 27 / 6 / 1948 م.

احلاكم  كتاب  حول  الراأي  لإبداء  والقت�ساد  املالية  وزير  اإلى  الوزراء  رئي�س  من  كتاب   
الع�سكري العام بخ�سو�س الربق والربيد.
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176 – وثيقة رقم 176 / 200 / 11 / م  موؤرخ يف 27 / 6 / 1948 م.

اإلى رئي�س الوزراء يبني وجهة نظر غرفة التجارة ب�سريبة  كتاب من غرفة جتارة عماّن   
اجلمارك  على الب�سائع امل�سدرة من �سرقي الأردن اإلى فل�سطني.

177 – وثيقة رقم 177 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 27 / 6 / 1948 م.

كتاب من رئي�س الوزراء اإلى وزير التجارة يطلب منه فيه اإبداء الراأي حول كتاب احلاكم   
الع�سكري العام يف مو�سوع اجلمارك.

178 – وثيقة رقم 178 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 28 / 6 / 1948 م.

كتاب من رئي�س الوزراء اإلى وزير اخلارجية يطلعه على قرار احلاكم امل�سري يف اخلليل   
هذه  اأثر  على   امل�سرية  احلكومة  اإطالع  الوزير  من  ويطلب  اخلليل،  مقام  قائم  بعزل 

الت�سرفات.

179 – وثيقة رقم 179 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 29 / 6 / 1948 م.

كتاب من رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين اإلى رئي�س الوزراء وبطيه برقية حاكم   
اخلليل اإلى احلاكم الع�سكري العام  ) غري مرفقة (.

180 – وثيقة رقم 180 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 30 / 6 / 1948 م 

كتاب من رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين اإلى رئي�س الوزراء يطلب فيه تعيني   
حاكم �سلح يف الرملة ملحاكمة املدنيني، نظرا لأن القانون املن�سور يف اجلريدة الر�سمية 

يخت�س باأمن الدولة.

181 –وثيقة رقم 181 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 30 / 6 / 1948 م.

ترجمة للمذكرة التي اأر�سلتها اللجنة التنفيذية للموظفني الفل�سطينيني العرب يف �سوريا   
ولبنان اإلى وزير امل�ستعمرات يطالبون بحقوقهم.

182 –وثيقة رقم 182 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 1/ 7 / 1948 م.

رئي�س  اإلى  فل�سطني  يف  العرب  للموظفني  التنفيذية  اللجنة  من  مر�سلة  ال�سابقة  الوثيقة  ن�س   
الوزراء الأردين، وبتوقيع رئي�س اللجنة ال�سيخ عبد الرحمن الدجاين و�سكرتريها اإميل اجلوزي.

  183 – وثيقة رقم 183 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 1 /7 / 1948 م 

كتاب من وكيل رئي�س الوزراء اإلى احلاكم الع�سكري العام يحمل ن�سخة من كتاب رئي�س   
اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين والذي يطلب فيه تعيني قا�سي �سلح وكاتب يف الرملة.
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184 –وثيقة رقم 184 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 14 / 7 / 1948 م 

كتاب من احلاكم الع�سكري العام اإلى رئي�س الوزراء يعلمه باأنه عني ال�سيد وديع �سالمة   
حاكم �سلح ملدينة الرملة.

185 –وثيقة رقم 185 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 10 / 7 / 1948 م.

م�سروع  من  ن�سخة  يت�سمن  الداخلية  وزير  اإلى  الأردنية  ال�سحة   وزارة  وكيل  من  كتاب   
املوازنة التي قدمها مدير �سحة الأق�سام املحتلة يف فل�سطني وذلك ملدة �سهر واحد لإقراره.

186 – وثيقة رقم 186 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 15 / 7 / 1948 م.

كتاب من وزير الداخلية اإلى رئي�س الوزراء يرفع فيه ن�سخة من الكتاب ال�سابق.  

187 – وثيقة رقم 187 / 200 / 11 / م   ) بال تاريخ (.

التقرير الذي تقدم فيه مدير ال�سحة لالأق�سام املحتلة من فل�سطني مع املوازنة ملدة �سهر   
ويعر�س فيه الأو�ساع ال�سحية يف فل�سطني. ) 186 / ا، ب، ج، د  (.

188 – وثيقة رقم 188/ 200 / 11 / م موؤرخة يف 5 / 7 / 1948 م.

فيه موافاة  الأردين يطلب  الوزراء  رئي�س  اإلى  العربية  الدول  اأمني عام جامعة  كتاب من   
جلنة اخلرباء املاليني لفل�سطني يف اجلامعة العربية ببيان بالأموال التي جمعتها الهيئات 

ال�سعبية وكيفية �سرفها.

189 – وثيقة رقم 189 / 200 /11 / م موؤرخة يف17 / 7 / 1948 م.

كتاب من وكيل رئي�س الوزراء اإلى وزير الداخلية الأردين يطلب فيه بيان عن الأموال التي   
جمعتها الهيئات ال�سعبية واأوجه �سرفها.

190 – وثيقة رقم 190 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 2 / 7 / 1948 م.

اأجل  من  الدولية  الأحمر  ال�سليب  جمعية  مندوبي  رئي�س  من  الإجنليزية  باللغة  كتاب   
فل�سطني ب�ساأن ر�سائل الأ�سرى العرب لدي اليهود.

191 – وثيقة رقم 191 / 200 / 11 / م  ) بال تاريخ (.

ترجمة للكتاب ال�سابق  با�سم جني مونيه رئي�س مندوبي جمعية ال�سليب الأحمر الدولية.  

192 – وثيقة رقم 192  /200 / 11 / م موؤرخة يف 12 / 7 / 1948 م.

كتاب من احلاكم الع�سكري العام اإلى رئي�س الوزراء بخ�سو�س تقرير ال�سيد عبد املجيد   
مرت�سى املوظف يف دائرة الربيد والربق، ويوؤكد �سرورة فتح مكاتب الربيد يف املدن التي 

ت�سغلها قوات اجلي�س العربي الأردين.
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193 – وثيقة رقم 193 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 16 / 7 / 1948 م.

كتاب من رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين اإلى رئي�س الوزراء يت�سمن �سورة عن   
الربقية الواردة من حاكم ع�سكري القد�س با�سم الأمني العام للجامعة العربية ) الربقية 

غري مرفقة (.

194 – وثيقة رقم 194 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 18 / 7 / 1948 م. 

كتاب من وكيل رئي�س الوزراء اإلى وزير الداخلية يعتذر له فيه عن عدم اإمكانية تخ�سي�س   
اأية اأموال حكومية لالإدارة ال�سحية يف فل�سطني.

195 – وثيقة رقم 195 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 19 / 7 / 1948 م.

برقية  يت�سمن  الأردين  العربي  اجلي�س  حرب  اأركان  رئي�س  اإلى  الوزراء  رئي�س  من  كتاب   
حممد ر�ساد اآل اخل�سراء بخ�سو�س احلرب يف فل�سطني.

196 – وثيقة رقم 196 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 30 �شعبان 1367 هـ.

احل�سني  بن  عبداهلل  امللك  جاللة  اإلى  اإدري�س  اآل  اخل�سراء  اآل  ر�ساد  حممد  من  برقية   
ويقدم  فل�سطني  اأثناء احلرب يف  التي جرت يف  الأحداث  بع�س  على  ملحوظاته  تت�سمن 

مقرتحاته. 
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الباب الرابع : اجلامعة العربية واجلهود الدبلوما�شية

197 – وثيقة رقم 197 / 200/ 11 / م موؤرخة يف 27 / 1 / 1948 م.

مذكرة بخط اليد  من الأمانة العامة جلامعة الدول العربية اإلى مفو�سية اململكة الأردنية   
الها�سمية بالقاهرة ت�سكر احلكومة الأردنية على تربعها مببلغ 60000 جنيه يف املوازنة 

العامة مل�ساعدة عرب فل�سطني.

198 – وثيقة رقم 198 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 23 / 2 / 1948 م.

كتاب من وزير اخلارجية اإلى وزير املالية الأردين  لتخاذ الإجراءات بتنفيذ قرار جمل�س   
الوزراء باعتماد مبلغ 60000 لرية فل�سطينية مل�ساعدة عرب فل�سطني.

199 – وثيقة رقم 199 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف فرباير 1948 م.

مذكرة من الأمانة العامة جلامعة الدول العربي اإلى املفو�سية الأردنية بالقاهرة تت�سمن   
قرارات اللجنة ال�سيا�سية اخلا�سة بالتربعات ال�سعبية مل�ساعدة فل�سطني.

200 – وثيقة رقم 200 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 6 / 3 / 1948 م.

كتاب من الأمانة العامة جلامعة الدول العربية اإلى املفو�سية الأردنية بالقاهرة يت�سمن   
ن�س قرار جمل�س اجلامعة يف 11 / 12 / 1946 م.

201 – وثيقة رقم 201 / 200 / 11 / م  ) بال تاريخ (.

دولة  كل  ت�سدر  باأن  بالتو�سية  العربية  الدول  جامعة  جمل�س  اأ�سدره  الذي  القرار  ن�س   
ت�سريعا يعترب بيع الأرا�سي يف فل�سطني لل�سهاينة وتهريب اليهود اإليها جرما جنائيا.

202 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 9 / 3 / 1948 م.

�سورة طبق الأ�سل عن كتاب من مفو�سية اململكة العربية ال�سعودية مب�سر اإلى املفو�سية   
الأردنية بالقاهرة تت�سمن ن�س الربقية املر�سلة حلكومة �سوريا بخ�سو�س ق�سية فل�سطني 

يف جمل�س الأمن.

203 – وثيقة رقم 203 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 14 / 3 / 1948 م.

الأمانة  ن�سخة من مذكرة  يت�سمن  الوزراء  رئي�س  اإلى  الأردين  وزير اخلارجية  كتاب من   
ال�سعبية  بالتربعات  اخلا�سة  ال�سيا�سية  اللجنة  بقرارات  العربية  الدول  جلامعة  العامة 

مل�ساعدة فل�سطني.

275

276

277

278

279

280

282



39

فل�سطني 1948م

204 – وثيقة رقم 204 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 5 / 3 / 1948 م.

العامة  الأمانة  مذكرة  عن  �سورة  يت�سمن  الوزراء  رئي�س  اإلى  اخلارجية  وزير  من  كتاب   
جلامعة الدول العربية بخ�سو�س بيع الأرا�سي لليهود.

205 – وثيقة رقم 205 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 15 / 3 / 1948 م.

كتاب من وزير اخلارجية الأردين اإلى رئي�س الوزراء يت�سمن �سورة عن مذكرة مفو�سية   
اململكة العربية ال�سعودية اإلى احلكومة ال�سورية ب�ساأن بحث ق�سية فل�سطني مبجل�س الأمن.

206 – وثيقة رقم 206 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 17 / 3 / 1948 م.

العامة  الأمانة  مذكرة  من  ن�سخة  يت�سمن  الداخلية  وزير  اإلى  الوزراء  رئي�س  من  كتاب   
جلامعة الدول العربية ويكلفه الت�سال بلجنة الدفاع عن فل�سطني.

207 – وثيقة رقم 207 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 20 / 3 / 1948 م.

كتاب من رئي�س الوزراء اإلى وزير العدلية  يت�سمن �سورة عن قرار جمل�س جامعة الدول   
العربية بتجرمي بيع الأرا�سي اأو تهريب اليهود اإلى فل�سطني.

208 – وثيقة رقم 208 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 20 / 3 / 1948 م.

كتاب من رئي�س الوزراء اإلى وزير الداخلية يت�سمن �سورة من الأخبار التي تلقاها الأمني   
العام جلامعة الدول العربية عن بيع اأرا�س لليهود.

209 – وثيقة رقم 209 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 24 / 3 / 1948 م.

كتاب من وزير العدلية اإلى رئي�س الوزراء بخ�سو�س قرارات جامعة الدول العربية  القا�سي   
بو�سع ت�سريع مينع بيع الأرا�سي لليهود ويقرتح و�سع هذا الت�سريع يف الأردن.

210 – وثيقة رقم 210 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 29 / 3 / 1948 م.

الدول  جلامعة  العامة  الأمانة  اأن  له  يبني  الوزراء  رئي�س  اإلى  اخلارجية  وزير  من  كتاب   
مل�ساعدة  الها�سمية  الأردنية  اململكة  ح�سة  بالقاهرة   العثماين  البنك  من  تلقت  العربية 

عرب فل�سطني ويطلب ا�ستكمال املبلغ مبخاطبة وزير املالية.

211- وثيقة رقم 211 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 31 / 3 / 1948 م.

ال�سابق  الكتاب  مب�سمون  يبلغه  والقت�ساد  املالية  وزير  اإلى  الوزراء  رئي�س  من  كتاب   
ل�ستكمال املبلغ من ح�سة الأردن مل�ساعدة �سعب فل�سطني.

212 – وثيقة رقم 212 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 13 / 4 / 1948 م.

كتاب من وزير املالية والقت�ساد اإلى رئي�س الوزراء يبني فيه اأن اأمانة اجلامعة العربية ل   
تطالب بالفروق يف املبلغ املطلوب.
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213 – وثيقة رقم 213 / 200 / 11 / م  ( بال تاريخ (.

�سورة عن الربقية املر�سلة من بريوت  من ممثلي الهيئات ال�سيا�سية والوطنية والنقابات   
اإلى جامعة الدول العربية حول مذبحة دير يا�سني.

214 – وثيقة رقم 214 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 22 / 4 / 1948 م.

كتاب وزير اخلارجية الأردين اإلى رئي�س الوزراء يت�سمن القرارات ال�سابقة املرفوعة من بريوت.  

215 –وثيقة رقم 214 / 200  /11 / م موؤرخة يف 10 / 4 / 1948 م.

اخلارجية  وزير  اإلى  حيدر  املجيد  عبد  بريطانيا  يف  املفو�س  الأردين  الوزير  من  تقرير   
جلل�سات  احلا�سرين  العرب  املنتدبني  اأحد  ب�سفته  �سمعون   كميل  خطاب  ن�س  ت�سمن 

منظمة الأمم املتحدة عن الق�سية الفل�سطينية، يف حفل النادي العربي بلندن.

216 – وثيقة رقم 215 / 200  /11 / م  موؤرخة يف 25 / 4 / 1948 م.

الأردين  الوزير  ال�سابقة من  املذكرة  فيه   يرفع  الوزراء  رئي�س  اإلى  وزير اخلارجية  كتاب   
املفو�س بلندن.

217 – وثيقة رقم 217 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 26 / 4 / 1948 م.

الوزير  تقارير من  الوزراء  وبطيه �سورا عن ثالث  اإلى رئي�س  كتاب من وزير اخلارجية   
الأردين املفو�س ببغداد ) غري مرفقة (.

218 – وثيقة رقم 218 / 200 / 11 /م  موؤرخة يف 28 / 4 / 1948 م.

املقد�سة  الأماكن  حول  الدائر  القتال  بخ�سو�س  العربية  اجلامعة  من  الإخبارية  الن�سرة   
بفل�سطني.

219 – وثيقة رقم 219 / 200 / 11 / م   ) غري موؤرخة ( 

الن�سرة  ن�س  يت�سمن  بالقاهرة  الأردنية  املفو�سية  اإلى  العربية   الدول  جامعة  من  كتاب   
الإخبارية ال�سابقة حول الأماكن املقد�سة بفل�سطني.

220 – وثيقة رقم 220 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 28 / 4 / 1948 م.

نف�س الكتاب ال�سابق موؤرخا.  

221 – وثيقة رقم 221  /200  /11 / م موؤرخة يف 13 / 5 / 1948 م.

كتاب من رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين اإلى رئي�س الوزراء يت�سمن خرب قدوم   
الأمري من�سور جنل جاللة ملك ال�سعودية مع األف و�ستمائة متطوع عرب البحر اإلى م�سر 

ومنها اإلى فل�سطني.
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222- وثيقة رقم 222 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 16 / 5 / 1948 م.

برقية من رئي�س املوؤمتر الوطني العام ببنغازي اإلى رئي�س احلكومة الأردنية يوؤيد خطوات   
الأردن جتاه ق�سية فل�سطني ) مكتوبة بالأحرف الالتينية (.

223 – وثيقة رقم 223 / 200  /11 / م موؤرخة يف 15 / 5 / 1948 م.

ن�س الربقية  ال�سابقة بالعربية بخط اليد.  

224 – وثيقة رقم 224 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 15 / 5 / 1948 م.

كتاب من جلنة اخلرباء املاليني لفل�سطني بجامعة الدول العربية اإلى رئي�س الوزراء التاأكيد   
على الهيئات ال�سعبية جلمع الأموال ل�سالح فل�سطني مبوافاة اللجنة باملبالغ التي جمعت.

225 – وثيقة رقم 225 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 15 / 5 / 1948 م.

اإلى  املر�سلة  املذكرة  ن�س  تت�سمن  الأردين   الوزراء  رئي�س  اإلى  دم�سق  مر�سلة من  برقية   
الأمم املتحدة لتربير تدخل الدول العربية يف فل�سطني ) بالعربية والإجنليزية (.

226 ) اأ، ب، ج، د، هـ، و ( / 200 / 11 / م موؤرخة يف 16 / 5 / 1948 م. 

ا�ستكمال مادة الربقية ال�سابقة  والواردة من دم�سق من رئي�س جمل�س الوزراء ال�سوري جميل   
مردم بك، ي�سرح فيها واقع احلال يف فل�سطني ومربرات تدخل الدول العربية ع�سكريا.

227 – 227 / 200 / 11 / م موؤرخة  يف 16 / 5 / 1948 م. ) 1/ 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 

.) 10 / 9 / 8

نف�س الن�س بالإجنليزية املر�سل اإلى هيئة الأمم.   

228 – وثيقة رقم 228 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 18 / 5 / 1948 م.

اأ�سدره  الذي  القانون  عن  �سورة  يت�سمن  الوزراء  رئي�س  اإلى  اخلارجية  وزير  من  كتاب   
املجل�س النيابي اللبناين ب�ساأن املراقبة على الأخبار التي تن�سر عن ق�سية فل�سطني.

229 – وثيقة رقم 229 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 28 / 4 / 1948 م.

ن�س القانون ال�سادر عن املجل�س النيابي اللبناين.  

230 – وثيقة رقم 230 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 18 / 5 / 1948 م.

من  ال�سادر  الر�سمي  البالغ  ن�س  يت�سمن  الوزراء  رئي�س  اإلى  اخلارجية  وزير  من  كتاب   
الأمانة العامة جلامعة الدول العربية حول ا�ستعداد العرب للحفاظ على الأماكن املقد�سة 

يف القد�س ال�سريف.
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231 – وثيقة رقم 231 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 23 / 5 / 1948 م.

املاليني  اخلرباء  جلنة  رئي�س  طلب  يت�سمن  الداخلية  وزير  اإلى  الوزراء  رئي�س  من  كتاب   
لفل�سطني  التربعات  بجمع  ال�سعبية  الهيئات  على  للتنبيه  العربية  باجلامعة  لفل�سطني 

مبوافاة اللجنة باملبالغ.

232 – وثيقة رقم 232 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 27 / 5 / 1948 م.

اإلى املفو�سية الأردنية بالقاهرة حول القب�س على  مذكرة من وزارة اخلارجية امل�سرية   
�سهاينة يف غزة قاموا بتلويث اآبار املاء مبيكروبات التيفوئيد والدوزنطاريا  وتطلب م�ساركة 

احلكومة الأردنية با�ستنكار العمل الذي يخالف بروتوكول جنيف لعام 1925 م.

233 – وثيقة رقم 233 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 30 / 5 / 1948 م.

كتاب من وزير اخلارجية اإلى رئي�س الوزراء ومرفق فيه �سورة عن مذكرة املفو�سية امللكية   
امل�سرية  بتاأثري عدم وجود حكومة موحدة لكل فل�سطني على مندوبي الدول العربية يف 

هيئة الأمم املتحدة.

234 – وثيقة رقم 234 / 200 / 11 / م  ) بال تاريخ (.

ن�ّس كتاب املفو�سية ال�سابق مرفوعة من وزارة اخلارجية.  

235 – وثيقة رقم 235 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 8 / 6 / 1948 م.

الأردين  الوزير  تقرير  فيه �سورة عن  يرفع  الوزراء  رئي�س  اإلى  وزير اخلارجية  كتاب من   
املفو�س يف بريوت  بخ�سو�س الهيئة العربية العليا.

236 – وثيقة رقم 236  /200 / 11 / م موؤرخة يف 7 / 6 / 1948 م.

ن�س تقرير  الوزير الأردين املفو�س ببريوت فرحان �سبيالت.  

237 – وثيقة رقم 237 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 10 / 6 / 1948 م.

كتاب من وزير اخلارجية اإلى رئي�س الوزراء يرفع فيه الكتاب املقدم من اجلمعية امل�سيحية   
املتطوعني  امل�سيحي  ال�سباب  لإيفاد فريق من  الوطنية جلبهة اجلليل وحيفا  الفل�سطينية 

للتدريب بالقيادة يف �سوريا.

238 – وثيقة رقم 238 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 22 / 6 / 1948 م.

كتاب من وزير اخلارجية اإلى رئي�س الوزراء يت�سمن تقرير املفو�سية الأردنية بالقاهرة عن   
زيارة بطريرك الطائفة الأرمنية بالقاهرة مع وفد من الأرمن للمفو�سية لتقدمي التهاين 

جلاللة امللك عبداهلل بن احل�سني لدخول اجلي�س الأردين القد�س.
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239 – وثيقة رقم 239 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 22 / 6 / 1948 م.

العامة جلامعة  الأمانة  من  ر�سالة  يت�سمن  الوزراء  رئي�س  اإلى  اخلارجية  وزير  من  كتاب   
اإلى بطريرك مدينة  الأرثوذك�س يف م�سر  الروم  ر�سالة بطريرك  لت�سليم  العربية  الدول 

القد�س للروم الأرثوذك�س.

240 – وثيقة رقم 240 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 24 / 6 / 1948 م.

بت�سليم  العربي الأردين لالإيعاز  اأركان حرب اجلي�س  اإلى رئي�س  الوزراء  كتاب من رئي�س   
الر�سالة ال�سابقة لبطريرك الروم الأرثوذك�س بالقد�س.

241 – وثيقة رقم 241 / 200 / 11/ م  موؤرخة يف 22 / 7 / 1948 م.

برقية باللغة الإجنليزية مر�سلة من عبد الرحمن عزام اإلى رئي�س ال�سليب الأحمر الدويل.  

242 – وثيقة رقم 242 / 200 / 11 / م ) بال تاريخ (.

ترجمة بالعربية وبخط اليد للربقية ال�سابقة.  

243 – وثيقة رقم 243 / 200 / 11 / م ) بال تاريخ ( 

ن�ّس الربقية املر�سلة من عبد الرحمن عزام اإلى رئي�س منظمة ال�سليب الأحمر الدويل   
بخط اليد.

244 – وثيقة رقم 244 / 200 / 11 / م  ) التاريخ غري وا�شح ( 

برقية من رئي�س منظمة ال�سليب الأحمر الدويل بالفرن�سية موجهة لعبد الرحمن عزام   
اأمني عام اجلامعة العربية.

245 – وثيقة رقم 245  /200 / 11 / م موؤرخة يف 15 / 7 / 1948 م.

من  الواردة  الربقية  عن  �سورة  يت�سمن  الوزراء  رئي�س  اإلى  اخلارجية  وزير  من  كتاب   
املفو�سية العراقية يف عماّن �سادرة من وزارة اخلارجية العراقية اإلى رئي�س الوفد العراقي 

يف جمل�س الأمن ب�ساأن ق�سية فل�سطني.

246 – وثيقة رقم 246 / 200  /11 / م موؤرخة يف 15 / 7 / 1948 م.

الوفد  رئي�س  اإلى  العراقية  وزارة اخلارجية  ال�سابقة من  الربقية  الأ�سل عن  �سورة طبق   
العراقي يف جمل�س الأمن.
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الباب اخلام�س : الطوائف امل�شيحية  واملفو�شيات.

247 – وثيقة رقم 247 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 25 �شباط 1948 م.

�سورة طبق  الأ�سل بخط اليد من تقرير اجلمعية امل�سيحية الوطنية بحيفا لقرارها باإر�سال   
فريق من ال�سباب امل�سيحي اإلى قيادة التدريب ب�سوريا للعمل حتت لواء الإنقاذ.

248 – وثيقة رقم 248 / 200 /11 / م موؤرخة يف 3 / 3 / 1948 م.

كتاب بخط اليد مرفوع اإلى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني من ممثلي الطوائف امل�سيحية   
يف فل�سطني للتعبري عن راأيهم باحلالة يف الأرا�سي املقد�سة وتاأثري قرار هيئة الأمم بتق�سيم 

فل�سطني.

249 – وثيقة رقم 249 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 3 / 3 / 1948 م.

ن�ّس بيان جلنة الإحتاد امل�سيحي يف فل�سطني اإلى الهيئات الدينية وال�سيا�سية يف العامل.  

250 – وثيقة رقم 250 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 28 / 3 / 1948 م.

اإلى  لرفعها  ال�سابقة  العري�سة  بخ�سو�س  الوزراء  رئي�س  اإلى  اخلارجية  وزير  من  كتاب   
جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني.

251 – وثيقة رقم 251  / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 3 / 4 / 1948 م.

كتاب من رئي�س الوزراء اإلى رئي�س الديوان امللكي الها�سمي يبلغه باأن القن�سل الأردين يف   
فل�سطني قابل جلنة الإحتاد امل�سيحي وت�سلّم منها عري�سة مرفوعة جلاللة امللك عبداهلل 

ابن احل�سني.

252 – وثيقة رقم 252 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 10 / 4 / 1948 م.

كتاب من رئي�س الديوان امللكي الها�سمي اإلى رئي�س الوزراء يت�سمن جواب امللك عبداهلل   
على العري�سة املرفوعة من جلنة الإحتاد امل�سيحي يف فل�سطني.

253 – وثيقة رقم 253 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 14 / 4 / 1948 م.

كتاب من وكيل رئي�س الوزراء اإل وزير اخلارجية يت�سمن جواب جاللة امللك على عري�سة    
جلنة الإحتاد امل�سيحي يف فل�سطني.

254 – وثيقة رقم 254 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 7 / 5 / 1948 م.

بخ�سو�س  الهدى  اأبو  توفيق  الوزراء  رئي�س  اإلى  بعمان  الربيطانية  املفو�سية  من  كتاب   
الت�سرف مبع�سكر اجلي�س الربيطاين يف فل�سطني.
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255 – وثيقة رقم 255 / 200 / 11 / م   موؤرخة يف 18 / 3 / 1948 م.

كتاب من وزير اخلارجية الأردين اإلى رئي�س الوزراء يبلغه بو�سول كتاب رئي�س الوزراء اإلى   
املندوب ال�سامي الربيطاين ) ل يرد ن�س الكتاب (.

256 – وثيقة رقم 256 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 6 / 5 / 1948 م.

كتاب باللغة الإجنليزية من ممثل املفو�سية الإيطالية يف القد�س �سليمباين، لبيان طريقة   
حماية املفو�سية الإيطالية بالقد�س.

257 – وثيقة رقم 257  /200 / 11 / م  موؤرخة يف 30 / 5  /1948 م.

كتاب من وزير اخلارجية اإلى رئي�س الوزراء يت�سمن ر�سالة �سفوية نقلها الطبيب الإيطايل   
من  لاللتما�س  الإيطايل  اخلارجية  وزير  من  ت�سلمها  برقية  بن�س  تيزيو  الدكتور  بعمان 
جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني  املحافظة على الأماكن الدينية وغري الدينية الإيطالية.

258 – وثيقة رقم 258  /200 / 11 / م  ) بال تاريخ (.

ن�س الربقية التي تلقاها الدكتور الإيطايل بعمان تيزيو من وزير اخلارجية الإيطايل.  

259 – وثيقة رقم 259 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 20 / 5 / 1948 م.

اإلى  بريوت  من  ومر�سلة  بحيفا  الوطنية  امل�سيحية  للجمعية  التنفيذية  اللجنة  من  ر�سالة   
الوزير الأردين املفو�س ببريوت بخ�سو�س املتطوعني من اجلمعية لنجدة فل�سطني.

260 – وثيقة رقم 260 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 30 / 5 / 1948 م.

املفو�سية  باأعمال  القائم  برقية  يت�سمن  الوزراء  رئي�س  اإلى  اخلارجية  وزير  من  كتاب   
اليوغ�سالفية لدى �سوريا ولبنان يطلب ال�سماح له بزيارة القد�س لال�ستعالم عن قن�سل 

يوغ�سالفيا العام فيها.

261 – وثيقة رقم 261 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 29 / 5 / 1948 م.

ن�ّس الربقية ال�سابقة مرتجمة عن اللغة الفرن�سية.  

262 – وثيقة رقم 262 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 30 / 5 / 1948 م.

كتاب من وزير اخلارجية اإلى رئي�س الوزراء وبطيه ن�سخة من كتاب املفو�سية الربيطانية   
مع ترجمته حول حدود حيفا التي حتتلها القوات الربيطانية.

263 – وثيقة رقم 263 / 200 / 11 / م موؤرخة يف  27 / 5 / 1948 م.

ن�ّس  كتاب املفو�سية الربيطانية الأ�سلي باللغة الإجنليزية.  
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264 – وثيقة رقم 264 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 30 / 5 / 1948 م.

كتاب من القن�سل العام الإيطايل بالقد�س  باللغة الإجنليزية »ل يذكر اجلهة املوجة اإليه«   
يعر�س فيه واقع حال املفو�سية الإيطالية يف القد�س.

265 – وثيقة رقم 265 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 30 / 5 / 1948 م.

ن�س الكتاب ال�سابق  مرتجم من الإجنليزية اإلى العربية.  

266 – وثيقة رقم 266 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 31 / 5 / 1948 م.

ممثل  لقدوم  الأردين   اخلارجية  وزير  اإلى  بالقد�س  الإيطايل  العام  القن�سل  من  كتاب   
ال�سفارة  الأردين حول حادثة  الوزير  للحديث مع  الإيطالية   وزارة اخلارجية  ر�سمي من 

الإيطالية بالقد�س.

267 – وثيقة رقم 267 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 22 / 5 / 1948 م.

اخلارجية  وزارة  اإلى  بالقد�س  الفرن�سية  املفو�سية  من  العربية  اإلى  مرتجمة  مذكرة   
الأردنية  ملنح الت�سهيالت ملمثلي املفو�سية الفرن�سية لل�سفر للقد�س لتاأمني الغذاء والدواء 

ملوظفيها.

268 – وثيقة رقم 268 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 23 / 5 / 1948 م.

للمفو�سية  ال�سابق  الكتاب  فيه  ومرفق  الوزراء  رئي�س  اإلى  اخلارجية  وزير  من  كتاب   
الفرن�سية.

269 – وثيقة رقم 269 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 27 / 5 / 1948 م.

ا�ستمرار عمل  ل�سمان  الأردنية   وزارة اخلارجية  اإلى  الفرن�سية  املفو�سية  لكتاب  ترجمة   
املوؤ�س�سات الفرن�سية الدينية وال�سحية والثقافية يف القد�س  برعاية احلكومة الأردنية واأل 

ت�ستعمل هذه املوؤ�س�سات لأغرا�س ع�سكرية.

270 – وثيقة رقم 270 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 29 / 5 / 1948 م.

كتاب من وزير اخلارجية لرئي�س الوزراء يت�سمن كتاب املفو�سية الفرن�سية يف القد�س.  

271 –وثيقة رقم 271 / 200 / 11 / م موؤرخة يف  29 / 5 / 1948 م.

كتاب من رئي�س الوزراء اإلى وزير اخلارجية يوؤكد فيه اأن احلكومة الأردنية ترعى املوؤ�س�سات   
الفرن�سية يف القد�س الدينية وال�سحية والثقافية وحتر�س على عدم ا�ستخدامها لأغرا�س 

ع�سكرية.
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272 – وثيقة رقم 272 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 4 / 6 / 1948 م.

مادة �سحفية مرتجمة من اللغة الفرن�سية اإلى العربية ومن�سورة يف جريدة »النهار« )لو   
جور( ال�سادرة يف بريوت  عن طلب الآباء الفرن�سي�سكان بالقد�س احرتام الأماكن املقد�سة 

من قبل املتحاربني.

273 – وثيقة رقم 273 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 4 / 6 / 1948 م.

الن�س الفرن�سي للمادة ال�سحفية يف جريدة )لو جور( ال�سادرة يف بريوت حول حماية   
الأماكن املقد�سة بالقد�س.

274 – وثيقة رقم 274 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 7 / 6 / 1948 م.

حول  ببريوت  ال�سادرة  �سوار(  )لو  »امل�ساء«  �سحيفة  يف  الفرن�سية  باللغة  من�سورة  مادة   
خالف الالتني والأرثوذك�س على حرا�سة الأماكن املقد�سة بالقد�س.

275 – وثيقة رقم 275 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 7 / 6 / 1948 م.

مادة جريدة »يل �سوار« امل�ساء ال�سادرة يف بريوت  بالفرن�سية مرتجمة للعربية.   

276 – وثيقة رقم 276 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 15 / 6 / 1948 م.

عري�سة من بطريرك الروم الأرثوذك�س اإلى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني حول حماولة   
وير�سل  على ذلك،  موافقته  ويعلن عدم  املقد�سة،  الأماكن  الفرن�سي�سكان حرا�سة  رهبنة 

الأخبار املن�سورة بال�سحف ال�سادرة يف بريوت بالفرن�سية حول هذا املو�سوع.

277 – وثيقة رقم 277 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 17 / 6 / 1948 م.

كتاب من وزير اخلارجية اإلى رئي�س الوزراء وبطيه ترجمة لكتاب الكني�سة ال�سكتلندية يف   
ادنربه اإلى املكتب العربي يف لندن حلماية اأمالك الكني�سة يف القد�س.

278 – وثيقة رقم 278 / 200 / 11 / م  موؤرخ يف 17 / 6 / 1948 م.

كتاب من رئي�س الوزراء اإلى رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين وبطيه ترجمة عن   
الكتاب ال�سابق.

279 – وثيقة رقم 269 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 22 / 5 / 1948 م.

املكتب  �سكرتري  اإلى  وهو موجه  العربية  اإلى  الإجنليزية  ال�سابق من  الكتاب  ترجمة  ن�ّس   
العربي بلندن.

280 – وثيقة رقم 280 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 22 / 5 / 1948 م.

ن�ّس الكتاب الأ�سلي باللغة الإجنليزية.  
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281 – وثيقة رقم 281 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 22 / 6 / 1948 م.

كتاب من وزير اخلارجية اإلى رئي�س الوزراء  وبطيه �سورة  مرتجمة عن كتاب املفو�سية   
قبل  من  امل�ستخدمة  فل�سطني  يف  الفرن�سية  واملوؤ�س�سات  الأبنية  اإخالء  لطلب  الفرن�سية 

اجلي�س العربي الأردين.

282 – وثيقة رقم 282 / 200 / 11/ م موؤرخة يف 17 / 6 / 1948 م.

ن�ّس الوثيقة ال�سابقة مرتجمة اإلى العربية.  

283 – وثيقة رقم 283 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 18 / 6 / 1948 م.

املر�سل  الكتاب  يت�سمن  الوزراء  رئي�س  اإلى  احل�سني  بن  عبداهلل  امللك  جاللة  من  كتاب   
جلاللته من البطريركية الأرثوذك�سية بالقد�س والذي يحتج فيه على طلب املمثلني يف روما 
لرهبنة الفرن�سي�سكان بحرا�سة الأماكن املقد�سة، لتبليغ ذلك بوا�سطة اجلامعة العربية اأو 

الأمم املتحدة.

284 – وثيقة رقم 284 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 19 / 6 / 1948 م.

كتاب رئي�س الوزراء اإلى وزير اخلارجية مب�سمون كتاب جاللة امللك لإجراء الالزم.  

285 – وثيقة رقم 285 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 20 / 6 / 1948 م.

الأردنية  القن�سلية  موجودات  بخ�سو�س  الوزراء  رئي�س  اإلى  اخلارجية   وزير  من  كتاب   
بالقد�س.

286 – وثيقة رقم 286 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 24 / 6 / 1948 م.

ترجمة  ومعه  الأردين   العربي  اجلي�س  حرب  اأركان  رئي�س  اإلى  الوزراء  رئي�س  من  كتاب   
ا�ستخدام  الفرن�سية  من  الأبنية واملوؤ�س�سات  بالقد�س لإخالء  الفرن�سية  ملذكرة املفو�سية 

اجلي�س العربي لها.

287 – وثيقة رقم 287 / 200 / 11/ م  موؤرخة يف 28 / 6 / 1948 م.

كتاب من وزير اخلارجية اإلى رئي�س الوزراء يت�سمن �سكر وزارة اخلارجية الفرن�سية على   
موقف احلكومة الأردنية   وال�ستجابة لطلباتها.

288 – وثيقة رقم 288 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 30 / 6 / 1948 م.

اإخالء  ب�ساأن  الوزراء  رئي�س  اإلى  الأردين  العربي  اجلي�س  حرب  اأركان  رئي�س  من  كتاب   
املوؤ�س�سات الفرن�سية يف القد�س.
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289 – وثيقة رقم 289 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 1 / 7 / 1948 م.

اأركان  رئي�س  كتاب  ن�سخة من  وبطيه  وزير اخلارجية  اإلى  الوزراء  رئي�س  وكيل  كتاب من   
حرب اجلي�س العربي الأردين لتو�سيح مو�سوع ممتلكات الكني�سة ال�سكتلندية.

290 – وثيقة رقم 290 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 30 / 6 / 1948 م.

ن�س كتاب رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين حول اأمالك الكني�سة ال�سكتلندية.  

291 – وثيقة رقم 291 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 4 / 7 / 1948 م.

العام يف  يبلغه فيه نقال عن قن�سل فرن�سا  الوزراء  اإلى رئي�س  كتاب من وزير اخلارجية   
القد�س اأن ر�سا�سة اأطلقت يف 28 / 6 / 1948 م فاأ�سابت  جدار �سطح القن�سلية  ومعه 

�سورة عن الكتاب مرتجمة اإلى العربية.

292 – وثيقة رقم 292 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 4 / 7 / 1948 م.

املفو�سية  باأن  فيه  يعلمه  الدفاع  وزير   / الوزراء  رئي�س  اإلى  اخلارجية  وزير  من  كتاب   
الفرن�سية طلبت منه التو�سط لل�سماح لقافلة من ال�سيارات  باملرور بني حيفا والقد�س.

293 – وثيقة رقم 293 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 7 / 7 / 1948 م.

كتاب من وكيل رئي�س الوزراء اإلى رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين  يف مو�سوع   
اإطالق الر�سا�س على �سطح القن�سلية الفرن�سية بالقد�س.

294 – وثيقة رقم 294 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 17 / 7 / 1948 م.

كتاب من وكيل رئي�س الوزراء اإلى وزير اخلارجية يبلغه فيه اأن طلب املفو�سية الفرن�سية  يف   
مو�سوع ا�ستئناف القتال  يجب �سرف النظر عنه.

295 – وثيقة رقم 295 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 18 / 7 / 1948 م.

الطوائف  روؤ�ساء  طلب  فيه  يبلغه  الأردين  العربي  اجلي�س  حرب  اأركان  رئي�س  من  كتاب   
امل�سيحية اإر�سال برقية للفاتيكان.

296 – وثيقة رقم 296 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 18 / 7 / 1948 م.

�سورة عن اإر�سال م�سلحة الربق والربيد يف الأردن لربقية اإلى الفاتيكان.  

297 – وثيقة رقم 297 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 18 / 7 / 1948 م.

ن�س الربقية املذكورة باللغة الالتينية.  

298 – وثيقة رقم 298 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 20 / 7 / 1948 م.

�سورة عن الربقية املر�سلة اإلى الفاتيكان.  
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الباب  ال�شاد�س :  مواقف الدول الأجنبية.

299. وثيقة رقم 299 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 6 / 3 / 1948 م.

حكومة  اأر�سلتها  التي  املذكرة  ن�ّس  يحمل  الوزراء  رئي�س  اإلى  اخلارجية  وزير  من  كتاب   
الوليات املتحدة اإلى احلكومات العربية بخ�سو�س املتطوعني يف فل�سطني  ورغبة احلكومة 

الأمريكية با�ستمرار عالقات ال�سداقة والتفاهم مع الدول العربية.

300 – وثيقة رقم 300  /200 / 11 / م   موؤرخة يف 18 / 4 / 1948 م.

كتاب مكتوم من الوزير الأردين املفو�س يف بغداد حممد علي العجلوين اإلى وزير اخلارجية   
ي�سرح فيه ما مّت يف مقابلته لل�سفري الأمريكي يف بغداد.

301 – وثيقة رقم 301 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 18 / 4 / 1948 م.

كتاب مكتوم من ال�سفري الأردين املفو�س يف بغداد اإلى وزير اخلارجية يحلّل فيه املوقف يف   
العراق وزيارته لبع�س املجاهدين الفل�سطينيني واملغاربة يف زيارتهم للعراق.

302 – وثيقة رقم 302 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 19 / 4 / 1948 م.

تقرير مكتوم من الوزير الأردين املفو�س يف بغداد اإلى وزير اخلارجية يتناول اآراء بع�س   
ال�سا�سة واملفكرين يف العراق مبا يتعلق بق�سية فل�سطني و�سرقي الأردن.

303 – وثيقة رقم 303 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 18 / 4 / 1948 م.

اإيران العام  بقرار الهيئات الدبلوما�سية  ترجمة لبالغ عميد الهيئة القن�سلية / قن�سل   
اتخاذ الإجراءات الالزمة حلمايتهم.

304 – وثيقة رقم 304 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 26 / 4  /1948 م.

الن�س الأ�سلي للبالغ ال�سادر عن عميد الهيئات الدبلوما�سية قن�سل اإيران باللغة الفرن�سية.  

305 – وثيقة رقم 305 / 200 / 11 / م  ) بال تاريخ (.

ملحوظة بخط اليد باللغة الإجنليزية مكتوبة مقدمة  من اأحد  املحللني الأمريكان للق�سية   
الفل�سطينية. 

306 – وثيقة رقم 306 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 5 / 5 / 1948 م.

حتليل مكتوب باللغة الإجنليزية  للق�سية الفل�سطينية ومقرتحات للحلول، ويوقع �ساحبه   
التحليل ب “اأمريكي“،  لكنه يطلب ن�سر التقرير وعمل ن�سخ منه ومتريرها للقراءة.

307 – وثيقة رقم 307 / 200 / 11 / م  ) بال تاريخ (.

ملخ�س ترجمة للتحليل ال�سابق  تقرتح احلّل بنظام من الكانتونات يف حكومة فل�سطينية   
دميقراطية موحدة على الطريقة  ال�سوي�سرية.
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308 – وثيقة رقم 308 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 30 / 5 / 1948 م ، 

الدينية  الأجنبية  املوؤ�س�سات  كّل  باعتبار  اخلارجية  وزير  اإلى  الوزراء  رئي�س  من  كتاب   
وال�سحية والثقافية �سواء يف املعاملة، وقد �سطب الن�س املطبوع واأعاد كتابته بخط اليد.

309 – وثيقة رقم 309 / 200 / 11 / م  موؤرخ يف 29 / 5 / 1948 م.

نف�س الكتاب ال�سابق م�سحح بخط يد رئي�س الوزراء  بنف�س امل�سمون ال�سابق.  

310 – وثيقة رقم 310 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 1 / 6 / 1948 م.

نف�س م�سمون الكتاب ال�سابق مطبوع على الآلة الكاتبة  اإلى وزير اخلارجية ليبلغ الوزير   
الربيطاين بامل�سمون.

311 – وثيقة رقم 311 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 2 / 6 / 1948 م.

كتاب من وزير اخلارجية اإلى رئي�س الوزراء  يت�سمن كتاب القن�سلية الإيطالية بالقد�س   
حول اعتقال حر�س القن�سلية وو�سعهم حتت احلرا�سة.

312- وثيقة رقم 312 / 200 / 11 / م  ) بال تاريخ (.

اخلارجية  وزير  اإلى  جوردون  امل�سرت  بتوقيع  الربيطانية  املفو�سية  من  بالإجنليزية  كتاب   
الأردين بحدود  حيفا التي تخ�سع لل�سلطة الربيطانية ) وقد �سبق واأن اأر�سل كتاب بهذه 

احلدود مع اخلرائط ( 

313 – وثيقة رقم 313 / 200 / 11 / م  موؤرخ يف 6 / 6 / 1948 م.

ترجمة للكتاب ال�سابق اإلى العربية.  

314 – وثيقة رقم 314 / 200 / 11 / م موؤرخ يف 6 / 6 / 1948 م.

يف  الفرن�سية  القن�سلية  احتجاج  يت�سمن  الوزراء  رئي�س  اإلى   اخلارجية  وزير  من  كتاب   
القد�س على �سربها وجرح حر�سها من قبل اجلي�س العربي.

315 – وثيقة رقم 315 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 14 / 6 / 1948 م.

من  الواردتني  للربقيتني  ترجمة  يت�سمن  الوزراء  رئي�س  اإلى  اخلارجية  وزير  من  كتاب   
املفو�سية الأردنية بلندن حول م�ساألة فل�سطني.) مل يتم اإرفاقهما مع الكتاب (.

316 – وثيقة رقم 316 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 17 / 6 / 1948 م.

ق�سية  على  لالإجابة  كتاب  وب�سمنها  اخلارجية  وزير  اإلى  الوزراء  رئي�س  وكيل  من  كتاب   
اعتقال حر�س القن�سلية الإيطالية.
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الباب ال�شابع :   الأمم املتحدة وجمل�س الأمن.

317 – وثيقة رقم 317 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 29 / 5 / 1948 م.

برقية باللغة العربية  بتوقيع وزير اخلارجية الأردين فوزي امللقي اإلى جلنة الهدنة الدولية   
بالقد�س تفيد بتعيني اجلامعة العربية لهيئة دائمة لالت�سال بلجنة الهدنة ومقرها يف عمان.

318 – وثيقة رقم 318 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 29 / 5 / 1948 م.

ن�س الربقية املر�سل باللغة الإجنليزية.  

319 – وثيقة رقم 319 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 29 / 5 / 1948 م.

كتاب من الكونت جولك برنادوت اإلى وزير اخلارجية الأردين يبلغه بو�سوله مع جلنة اإلى   
عماّن ويحدد اإجراءات �سفره بالطائرة اخلا�سّة بال�سليب الأحمر.

320 – وثيقة رقم 320 / 200 / 11 / م  ) بال تاريخ (.

العربية  الدول  جامعة  وفد  عن  اأ�سئلة   يطرح  الهدنة  جلنة  رئي�س  من  بالعربية  ر�سالة   
و�سالحيات الوفد.

321- وثيقة رقم 321 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 30 / 5 / 1948 م.

ر�سالة من وزير اخلارجية اإلى رئي�س الوزراء تت�سمن �سورة عن الربقية الواردة من رئي�س   
الهدنة التي اأوردنا ترجمتها  اأعاله.

322 – وثيقة رقم 322 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 30 / 5 / 1948 م.

كتاب من وزير اخلارجية لرئي�س الوزراء حول برقية الكونت برنادوت وترتيبات قدومه اإلى   
عماّن.

323 – وثيقة رقم 323 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 16 / 6 / 1948 م.

تعليمات بالعربية من و�سيط الأمم املتحدة اإلى مراقبيه ب�ساأن ح�ساد املزروعات.  

324 – وثيقة رقم 324 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 21 / 6 / 1948 م.

كتاب تغطية من وزير اخلارجية للكتاب ال�سابق ال�سادر من و�سيط الأمم املتحدة اإلى مراقبيه.  

325 – وثيقة رقم 325 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 25 / 6 / 1948 م.

ثالثة  ب�ساأن  الأردين  اخلارجية  وزير  اإلى  بعمان  املتحدة  الأمم  ممثل  من  �سادر  كتاب   
اأنها  اإلى  واأ�سار  اأريحا،  عند  املتحدة  الأمم  هيئة  مراقب  اأوقفها  الذخائر  من  �سحنات 

م�سئولية احلكومة الأردنية لأنها خمالفة لتفاقيات الهدنة.
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326 – وثيقة رقم 326 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 26 / 6 / 1948 م.

كتاب من وزير اخلارجية اإلى رئي�س الوزراء ب�ساأن الكتاب ال�سابق من مراقبي هيئة الأمم   
املتحدة.

327 – وثيقة رقم 327 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 27 / 6 / 1948 م.

كتاب من رئي�س الوزراء اإلى رئي�س اأركان حرب اجلي�س العربي الأردين بخ�سو�س الكتاب   
ال�سابق من مراقب هيئة الأمم املتحدة.

328 – وثيقة رقم 328 / 200 / 11 / م  موؤرخة يف 8 / 7 / 1948 م.

كتاب من وزير اخلارجية اإلى رئي�س الوزراء يت�سمن ترجمة برقية ال�سكرتري العام لالأمم   
املتحدة حول متديد مدة الهدنة.

329 – وثيقة رقم 329 / 200 / 11 / م  ) بال تاريخ (.

ن�ّس برقية ال�سكرتري العام لالأمم املتحدة تريجفي يل.  

330 – وثيقة رقم 330 / 200 / 11 / م موؤرخة يف 8 / 7 / 1948 م.

ال�سكرتري  ال�سابقة من  للربقية  يت�سمن ترجمة  الوزراء  رئي�س  اإلى  كتاب وزير اخلارجية   
العام لالأمم املتحدة.
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فل�سطني 1948م

70-وثيقة رقم )11/200/70/م(



130

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

71-وثيقة رقم )11/200/71/م(



131

فل�سطني 1948م

72-وثيقة رقم )11/200/72/م(



132

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

73-وثيقة رقم )11/200/73/م(



133

فل�سطني 1948م

74-وثيقة رقم )11/200/74/م(



134

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

75-وثيقة رقم )11/200/75/م(



135

فل�سطني 1948م

76-وثيقة رقم )11/200/76/م(



136

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

77-وثيقة رقم )11/200/77/م(



137

فل�سطني 1948م

78-وثيقة رقم )11/200/78/م(



138

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

79-وثيقة رقم )11/200/79/م(



139

فل�سطني 1948م

80-وثيقة رقم )11/200/80/م(



140

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

81-وثيقة رقم )11/200/81/م(



141

فل�سطني 1948م

82-وثيقة رقم )11/200/82/م(



142

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

83-وثيقة رقم )11/200/83/م(



143

فل�سطني 1948م

84-وثيقة رقم )11/200/84/م(



144

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

85-وثيقة رقم )11/200/85/م(



145

فل�سطني 1948م

86-وثيقة رقم )11/200/86/م(



146

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

87-وثيقة رقم )11/200/87/م(



147

فل�سطني 1948م

88-وثيقة رقم )11/200/88/م(



148

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

89-وثيقة رقم )11/200/89/م(



149

فل�سطني 1948م

90-وثيقة رقم )11/200/90/م(



150

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

91-وثيقة رقم )11/200/91/م(



151

فل�سطني 1948م

92-وثيقة رقم )11/200/92/م(



152

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

93-وثيقة رقم )11/200/93/م(



153

فل�سطني 1948م

94-وثيقة رقم )11/200/94/م(



154

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

95-وثيقة رقم )11/200/95/م(



اإ�شتنجاد اأهايل فل�شطني

الباب الثاين





157

فل�سطني 1948م

96-وثيقة رقم )11/200/96/م(



158

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

97-وثيقة رقم )11/200/97/م(



159

فل�سطني 1948م



160

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

98-وثيقة رقم )11/200/98/م(



161

فل�سطني 1948م

99-وثيقة رقم )11/200/99/م(



162

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

100-وثيقة رقم )11/200/100/م(



163

فل�سطني 1948م

101-وثيقة رقم )11/200/101/م(



164

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

102-وثيقة رقم )11/200/102/م(



165

فل�سطني 1948م

103-وثيقة رقم )11/200/103/م(



166

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

104-وثيقة رقم )11/200/104/م(



167

فل�سطني 1948م

105-وثيقة رقم )11/200/105/م(



168

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

106-وثيقة رقم )11/200/106/م(



169

فل�سطني 1948م

107-وثيقة رقم )11/200/107/م(



170

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

108-وثيقة رقم )11/200/108/م(



171

فل�سطني 1948م

109-وثيقة رقم )11/200/109/م(



172

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

110-وثيقة رقم )11/200/110/م(



173

فل�سطني 1948م

111-وثيقة رقم )11/200/111/م(



174

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

112-وثيقة رقم )11/200/112/م(



175

فل�سطني 1948م

113-وثيقة رقم )11/200/113/م(



176

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

114-وثيقة رقم )11/200/114/م(



177

فل�سطني 1948م

115-وثيقة رقم )11/200/115/م(



178

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

116-وثيقة رقم )11/200/116/م(



179

فل�سطني 1948م

117-وثيقة رقم )11/200/117/م(



180

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

118-وثيقة رقم )11/200/118/م(



181

فل�سطني 1948م

119-وثيقة رقم )11/200/119/م(



182

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

120-وثيقة رقم )11/200/120/م(



183

فل�سطني 1948م

121-وثيقة رقم )11/200/121/م(



184

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

122-وثيقة رقم )11/200/122/م(



185

فل�سطني 1948م

123-وثيقة رقم )11/200/123/م(



186

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

124-وثيقة رقم )11/200/124/م(



الإدارة واملوظفون يف فل�شطني عام 1948م

الباب الثالث





189

فل�سطني 1948م

125-وثيقة رقم )11/200/125/م(



190

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

126-وثيقة رقم )11/200/126/م(



191

فل�سطني 1948م

127-وثيقة رقم )11/200/127/م(



192

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

128-وثيقة رقم )11/200/128/م(



193

فل�سطني 1948م

129-وثيقة رقم )11/200/129/م(



194

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

130-وثيقة رقم )11/200/130/م(



195

فل�سطني 1948م

131-وثيقة رقم )11/200/131/م(



196

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

132-وثيقة رقم )11/200/132/م(



197

فل�سطني 1948م

133-وثيقة رقم )11/200/133/م(



198

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

1134-وثيقة رقم )11/200/134/م(



199

فل�سطني 1948م

135-وثيقة رقم )11/200/135/م(



200

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

136-وثيقة رقم )11/200/136/م(



201

فل�سطني 1948م

137-وثيقة رقم )11/200/137/م(



202

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

138-وثيقة رقم )11/200/138/م(



203

فل�سطني 1948م

139-وثيقة رقم )11/200/139/م(



204

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

140-وثيقة رقم )11/200/140/م(



205

فل�سطني 1948م

141-وثيقة رقم )11/200/141/م(



206

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

142-وثيقة رقم )11/200/142/م(



207

فل�سطني 1948م

143-وثيقة رقم )11/200/143/م(



208

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

144-وثيقة رقم )11/200/144/م(



209

فل�سطني 1948م

145-وثيقة رقم )11/200/145/م(



210

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

146-وثيقة رقم )11/200/146/م(



211

فل�سطني 1948م

147-وثيقة رقم )11/200/147/م(



212

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

148-وثيقة رقم )11/200/148/م(



213

فل�سطني 1948م

149-وثيقة رقم )11/200/149/م(



214

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

150-وثيقة رقم )11/200/150/م(



215

فل�سطني 1948م

151-وثيقة رقم )11/200/151/م(



216

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

152-وثيقة رقم )11/200/152/م(



217

فل�سطني 1948م

153-وثيقة رقم )11/200/153/م(



218

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

154-وثيقة رقم )11/200/154/م(



219

فل�سطني 1948م

155-وثيقة رقم )11/200/155/م(



220

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

156-وثيقة رقم )11/200/156/م(



221

فل�سطني 1948م

157-وثيقة رقم )11/200/157/م(



222

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

158-وثيقة رقم )11/200/158/م(



223

فل�سطني 1948م

159-وثيقة رقم )11/200/159/م(



224

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

160-وثيقة رقم )11/200/160/م(



225

فل�سطني 1948م

161-وثيقة رقم )11/200/161/م(



226

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

162-وثيقة رقم )11/200/162/م(



227

فل�سطني 1948م

163-وثيقة رقم )11/200/163/م(



228

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

164-وثيقة رقم )11/200/164/م(



229

فل�سطني 1948م

165-وثيقة رقم )11/200/165/م(



230

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

166-وثيقة رقم )11/200/166/م(



231

فل�سطني 1948م

167-وثيقة رقم )11/200/167/م(



232

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

168-وثيقة رقم )11/200/168/م(



233

فل�سطني 1948م



234

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع



235

فل�سطني 1948م



236

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع



237

فل�سطني 1948م

169-وثيقة رقم )11/200/169/م(



238

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع



239

فل�سطني 1948م



240

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع



241

فل�سطني 1948م

170-وثيقة رقم )11/200/170/م(



242

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

171-وثيقة رقم )11/200/171/م(



243

فل�سطني 1948م

172-وثيقة رقم )11/200/172/م(



244

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

173-وثيقة رقم )11/200/173/م(



245

فل�سطني 1948م

174-وثيقة رقم )11/200/174/م(



246

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

175-وثيقة رقم )11/200/175/م(



247

فل�سطني 1948م

176-وثيقة رقم )11/200/176/م(



248

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

177-وثيقة رقم )11/200/177/م(



249

فل�سطني 1948م

178-وثيقة رقم )11/200/178/م(



250

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

179-وثيقة رقم )11/200/179/م(



251

فل�سطني 1948م

180-وثيقة رقم )11/200/180/م(



252

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

181-وثيقة رقم )11/200/181/م(



253

فل�سطني 1948م



254

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

182-وثيقة رقم )11/200/182/م(



255

فل�سطني 1948م

183-وثيقة رقم )11/200/183/م(



256

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

184-وثيقة رقم )11/200/184/م(



257

فل�سطني 1948م

185-وثيقة رقم )11/200/185/م(



258

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

186-وثيقة رقم )11/200/186/م(



259

فل�سطني 1948م

187-وثيقة رقم )11/200/187/م(



260

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع



261

فل�سطني 1948م



262

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع



263

فل�سطني 1948م

188-وثيقة رقم )11/200/188/م(



264

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

189-وثيقة رقم )11/200/189/م(



265

فل�سطني 1948م

190-وثيقة رقم )11/200/190/م(



266

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع



267

فل�سطني 1948م

191-وثيقة رقم )11/200/191/م(



268

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

192-وثيقة رقم )11/200/192/م(



269

فل�سطني 1948م

193-وثيقة رقم )11/200/193/م(



270

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

194-وثيقة رقم )11/200/194/م(



271

فل�سطني 1948م

195-وثيقة رقم )11/200/195/م(



272

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

196-وثيقة رقم )11/200/196/م(



الباب الرابع

اجلامعة العربية واجلهود الدبلوما�شية





275

فل�سطني 1948م

197-وثيقة رقم )11/200/197/م(



276

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

198-وثيقة رقم )11/200/198/م(



277

فل�سطني 1948م

199-وثيقة رقم )11/200/199/م(



278

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

200-وثيقة رقم )11/200/200/م(



279

فل�سطني 1948م

201-وثيقة رقم )11/200/201/م(



280

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

202-وثيقة رقم )11/200/202/م(



281

فل�سطني 1948م



282

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

203-وثيقة رقم )11/200/203/م(



283

فل�سطني 1948م

204-وثيقة رقم )11/200/204/م(



284

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

205-وثيقة رقم )11/200/205/م(



285

فل�سطني 1948م

206-وثيقة رقم )11/200/206/م(



286

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

207-وثيقة رقم )11/200/207/م(



287

فل�سطني 1948م

208-وثيقة رقم )11/200/208/م(



288

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

209-وثيقة رقم )11/200/209/م(



289

فل�سطني 1948م

210-وثيقة رقم )11/200/210/م(



290

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

211-وثيقة رقم )11/200/211/م(



291

فل�سطني 1948م

212-وثيقة رقم )11/200/212/م(



292

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

213-وثيقة رقم )11/200/213/م(



293

فل�سطني 1948م

214-وثيقة رقم )11/200/214/م(



294

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

215-وثيقة رقم )11/200/215/م(



295

فل�سطني 1948م

216-وثيقة رقم )11/200/216/م(



296

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

217-وثيقة رقم )11/200/217/م(



297

فل�سطني 1948م

218-وثيقة رقم )11/200/218/م(



298

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

219-وثيقة رقم )11/200/219/م(



299

فل�سطني 1948م

220-وثيقة رقم )11/200/220/م(



300

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

221-وثيقة رقم )11/200/221/م(



301

فل�سطني 1948م

222-وثيقة رقم )11/200/222/م(



302

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

223-وثيقة رقم )11/200/223/م(



303

فل�سطني 1948م

224-وثيقة رقم )11/200/224/م(



304

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

225-وثيقة رقم )11/200/225/م(



305

فل�سطني 1948م

226-وثيقة رقم )11/200/226/م(



306

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع



307

فل�سطني 1948م



308

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع



309

فل�سطني 1948م



310

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

227-وثيقة رقم )11/200/227/م(



311

فل�سطني 1948م



312

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع



313

فل�سطني 1948م



314

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع



315

فل�سطني 1948م



316

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع



317

فل�سطني 1948م



318

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع



319

فل�سطني 1948م



320

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

228-وثيقة رقم )11/200/228/م(



321

فل�سطني 1948م

229-وثيقة رقم )11/200/229/م(



322

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

230-وثيقة رقم )11/200/230/م(



323

فل�سطني 1948م

231-وثيقة رقم )11/200/231/م(



324

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

232-وثيقة رقم )11/200/232/م(



325

فل�سطني 1948م

233-وثيقة رقم )11/200/233/م(



326

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

234-وثيقة رقم )11/200/234/م(



327

فل�سطني 1948م

235-وثيقة رقم )11/200/235/م(



328

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

236-وثيقة رقم )11/200/236/م(



329

فل�سطني 1948م

237-وثيقة رقم )11/200/237/م(



330

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

238-وثيقة رقم )11/200/238/م(



331

فل�سطني 1948م

239-وثيقة رقم )11/200/239/م(



332

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

240-وثيقة رقم )11/200/240/م(



333

فل�سطني 1948م

241-وثيقة رقم )11/200/241/م(



334

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

242-وثيقة رقم )11/200/242/م(



335

فل�سطني 1948م

243-وثيقة رقم )11/200/243/م(



336

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

244-وثيقة رقم )11/200/244/م(



337

فل�سطني 1948م



338

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

245-وثيقة رقم )11/200/245/م(



339

فل�سطني 1948م

246-وثيقة رقم )11/200/246/م(





الطوائف امل�شيحية واملفو�شيات

الباب اخلام�س





343

فل�سطني 1948م

247-وثيقة رقم )11/200/247/م(



344

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

248-وثيقة رقم )11/200/248/م(



345

فل�سطني 1948م

249-وثيقة رقم )11/200/249/م(



346

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

250-وثيقة رقم )11/200/250/م(



347

فل�سطني 1948م

251-وثيقة رقم )11/200/251/م(



348

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

252-وثيقة رقم )11/200/252/م(



349

فل�سطني 1948م

253-وثيقة رقم )11/200/253/م(



350

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

254-وثيقة رقم )11/200/254/م(



351

فل�سطني 1948م



352

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

255-وثيقة رقم )11/200/255/م(



353

فل�سطني 1948م

256-وثيقة رقم )11/200/256/م(



354

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

257-وثيقة رقم )11/200/257/م(



355

فل�سطني 1948م

258-وثيقة رقم )11/200/258/م(



356

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

259-وثيقة رقم )11/200/259/م(



357

فل�سطني 1948م

260-وثيقة رقم )11/200/260/م(



358

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

261-وثيقة رقم )11/200/261/م(



359

فل�سطني 1948م

262-وثيقة رقم )11/200/262/م(



360

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

263-وثيقة رقم )11/200/263/م(



361

فل�سطني 1948م

264-وثيقة رقم )11/200/264/م(



362

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع



363

فل�سطني 1948م



364

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

265-وثيقة رقم )11/200/265/م(



365

فل�سطني 1948م



366

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

266-وثيقة رقم )11/200/266/م(



367

فل�سطني 1948م

267-وثيقة رقم )11/200/267/م(



368

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

268-وثيقة رقم )11/200/268/م(



369

فل�سطني 1948م

269-وثيقة رقم )11/200/269/م(



370

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

270-وثيقة رقم )11/200/270/م(



371

فل�سطني 1948م

271-وثيقة رقم )11/200/271/م(



372

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

272-وثيقة رقم )11/200/272/م(



373

فل�سطني 1948م

273-وثيقة رقم )11/200/273/م(



374

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

274-وثيقة رقم )11/200/274/م(



375

فل�سطني 1948م

275-وثيقة رقم )11/200/275/م(



376

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

276-وثيقة رقم )11/200/276/م(



377

فل�سطني 1948م

277-وثيقة رقم )11/200/277/م(



378

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

278-وثيقة رقم )11/200/278/م(



379

فل�سطني 1948م

279-وثيقة رقم )11/200/279/م(



380

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

280-وثيقة رقم )11/200/280/م(



381

فل�سطني 1948م

281-وثيقة رقم )11/200/281/م(



382

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

282-وثيقة رقم )11/200/282/م(



383

فل�سطني 1948م

283-وثيقة رقم )11/200/283/م(



384

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

284-وثيقة رقم )11/200/284/م(



385

فل�سطني 1948م

285-وثيقة رقم )11/200/285/م(



386

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

286-وثيقة رقم )11/200/286/م(



387

فل�سطني 1948م

287-وثيقة رقم )11/200/287/م(



388

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

288-وثيقة رقم )11/200/288/م(



389

فل�سطني 1948م

289-وثيقة رقم )11/200/289/م(



390

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

290-وثيقة رقم )11/200/290/م(



391

فل�سطني 1948م

291-وثيقة رقم )11/200/291/م(



392

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع



393

فل�سطني 1948م

292-وثيقة رقم )11/200/292/م(



394

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

293-وثيقة رقم )11/200/293/م(



395

فل�سطني 1948م

294-وثيقة رقم )294 /11/200/م(



396

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

295-وثيقة رقم )11/200/295/م(



397

فل�سطني 1948م

296-وثيقة رقم )11/200/296/م(



398

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

297-وثيقة رقم )11/200/297/م(



399

فل�سطني 1948م

298-وثيقة رقم )11/200/298/م(





مواقف الدول الأجنبية

الباب ال�شاد�س





403

فل�سطني 1948م

299-وثيقة رقم )11/200/299/م(



404

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع



405

فل�سطني 1948م

300-وثيقة رقم )11/200/300/م(



406

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

301-وثيقة رقم )11/200/301/م(



407

فل�سطني 1948م

302-وثيقة رقم )11/200/302/م(



408

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع



409

فل�سطني 1948م

303-وثيقة رقم )11/200/303/م(



410

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

304-وثيقة رقم )11/200/304/م(



411

فل�سطني 1948م



412

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

305-وثيقة رقم )11/200/305/م(



413

فل�سطني 1948م

306-وثيقة رقم )11/200/306/م(



414

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع



415

فل�سطني 1948م

307-وثيقة رقم )11/200/307/م(



416

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

308-وثيقة رقم )11/200/308/م(



417

فل�سطني 1948م

309-وثيقة رقم )11/200/309/م(



418

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

310-وثيقة رقم )11/200/310/م(



419

فل�سطني 1948م

311-وثيقة رقم )11/200/311/م(



420

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

312-وثيقة رقم )11/200/312/م(



421

فل�سطني 1948م

313-وثيقة رقم )11/200/313/م(



422

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

314-وثيقة رقم )11/200/314/م(



423

فل�سطني 1948م

315-وثيقة رقم )11/200/315/م(



424

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

316-وثيقة رقم )11/200/316/م(



ال�شكرتري العام لهيئة الأمم املتحدة

جمل�س الأمن

الباب ال�شابع





427

فل�سطني 1948م

317-وثيقة رقم )11/200/317/م(



428

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

318-وثيقة رقم )11/200/318/م(



429

فل�سطني 1948م

319-وثيقة رقم )11/200/319/م(



430

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

320-وثيقة رقم )11/200/320/م(



431

فل�سطني 1948م

321-وثيقة رقم )11/200/321/م(



432

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

322-وثيقة رقم )11/200/322/م(



433

فل�سطني 1948م

323-وثيقة رقم )11/200/323/م(



434

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

324-وثيقة رقم )11/200/324/م(



435

فل�سطني 1948م

325-وثيقة رقم )11/200/325/م(



436

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

326-وثيقة رقم )11/200/326/م(



437

فل�سطني 1948م

327-وثيقة رقم )11/200/327/م(



438

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

328-وثيقة رقم )11/200/328/م(



439

فل�سطني 1948م

329-وثيقة رقم )11/200/329/م(



440

املجلد اخلام�س - الق�سم الرابع

330-وثيقة رقم )11/200/330/م(



الـكـ�شــافــات





ك�شافات االعالم ، واجلماعات ، والطوائف



444

ال�سفحةالإ�سم
) �أ (

372:الب جانيال رئي�س الوفد
47:الآباء الفرن�سي�سكان بالقد�س

ابراهيم عبدالطيف من قرية جبول 
التابعة لكوكب الهوى

:109

6:اإبراهيم عبدالقادر الد�سوقي
ابراهيم ها�سم با�سا ها�سم احلاكم 

الع�سكري العام
:218

44:الإحتاد امل�سيحي يف فل�سطني
106:اتالنتا )ال�سفينة(

217:الآثار
375:الثوذك�س 

182:اأحمد احلديدي
183:اأحمد احل�سني
182:اأحمد احلمود
186:اأحمد الرجال
183:اأحمد الر�سيد

184:اأحمد ال�سالح احليا�سات
91:اأحمد ال�سقرات

182، 183:اأحمد الق�ساه
128، 136:اأحمد تي�سري ب�سري

اأحمد حلمي با�سا احلاكم الع�سكري ملدينة 
القد�س

:285 ،125

105:الرغون
42:الرمن

182، 183:ا�سعود املحمد
217:ال�سغال

278:امارة �سرق الردن
9، 16، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 48، 58، :المانة العامة جلامعة الدول العربية

 ،285 ،283 ،282 ،278 ،277 ،275 ،263 ،157
 ،299 ،298 ،297 ،291 ،290 ،283 ،288،289

427 ،332 ،331 ،306 ،303



445

الأمانة العامة جلنة اخلرباء العامليني 
لفل�سطني

:263

183:اأجمد احلديدي 
407:المم العربية
48، 307:الأمم املتحدة

100، 184، 216، 217:اأمري اللواء عبدالقادر با�سا
المري اليان من امراء �سقلية وع�سو 

جمل�س النواب اليطايل
:90

40، 300:الأمري من�سور جنل جاللة ملك ال�سعودية
27، 28، 36، 37، 39، 177، 287:المني العام للجامعة العربية

امني حداد- مدير �سركة قرمان ديك 
و�سلطي املحدودة

:197

307:النتداب الربيطاين
31:اهايل اخلليل
28:اهايل ال�سلط

13، 17، 58:اهايل الطفيلة
14، 65:اهايل اللواء ال�سمايل

26:اهايل النجف ال�سرف
26، 173:اهايل بي�سان

116، 120:اهايل �سريين 
15:اهايل طربيا

25:اهايل عكا
9:اهايل فل�سطني

26:اهايل يافا
106:اليفنبج نيوز )�سحيفة(

المري اليان من امراء �سقلية وع�سو 
جمل�س النواب اليطايل

:90

) ب (
6:با�سل غازي اجلغامني

128:برامات دافيد 
186:برهم �سماوي

421:بري جوردن
120، 124، 143:الب�ساتوه

375:البطريرك الرثوذك�س ال�سكندرى
34، 376، 384، 547:بطريرك الرمن الرثوذك�س

43، 331، 332:بطريرك الروم الأرثوذك�س يف م�سر



446

345:بطريرك ال�سريان الرثوذك�س
42:بطريرك الطائفة الأرمنية بالقاهرة

43، 331، 332:بطريرك مدينة القد�س للروم الأرثوذك�س 
يف  ال�سرقية  الرثوذك�سية  البطريركة 

القد�س ال�سريف
:383

48:البطريركية الأرثوذك�سية بالقد�س
435:بعثة المم املتحدة

225:البالد الردنية الها�سمية
225:البالد الفل�سطينية 

27، 178، 180:بلدية النا�سرة
294:بلفور

39:البنك العثماين بالقاهرة
328:البولي�س الفل�سطيني

259:بيت �سفافا
) ت (

128، 136:حتتم�س كامل غرببال طيار اول
186:تركي الكايد

439:تريجفي يل ال�سكرتري العام لالمم املتحدة
85:تلعران

104، :توفيق ابو الهدى  ،95  ،84  ،78  ،44  ،35  ،33  ،16  ،14  ،13
 ،140 ،137 ،136 ،135 ،132 ،127 ،119 ،114
 ،249 ،248 ،246 ،201 ،191 ،173 ،170 ،165
 ،332 ،323  ،303 ،290 ،287 ،286 ،285 ،271

436 ،418 ،386 ،384 ،378 ،371 ،350 ،347
182، 183:توفيق النجداوي

) ث (
10:الثورة العربية الكربى

) ج (
392:ج. دومر�سيه وزير فرن�سا يف �سرق الردن
88، 365:ج. �سليماين ممثل ايطاليا ل�سرق الردن

330:اجلالية الرمنية
47، 372،  375:جريد )يل جور( النهار

17، 90:جريدة الن�سر



447

جعفر جندى الوزير ال�سابق ورئي�س نقابة 
املحامني يف العراق

:407

184:جمال الق�ساه
217:اجلمرك

26، 163، 164، 165:جمعية الرابطة العلمية الدبية
20، 119:اجلمعية امل�سيحية الفل�سطينية

اجلمعية امل�سيحية الوطنية اللجنة 
التنفيذية جلهة اجلليل وحيفا – فل�سطني

: ،343 ،356  ،44 ،42

اجلمعية امل�سيحيية الفل�سطينية جلبهة 
اجلليل

:329

15، 72، 407:جميل املدفعي
32، 220، 222،  242:جميل بك التاجي قائم مقام اخلليل

182، 183:جميل عبداملعطي
جميل مردم بك رئي�س جمل�س الوزراء 

ال�سوري
:309

294:اجلرنال �سبريز
365:جنود الكاربوناري

105:اجلوي�س كرونيكل )�سحيفة(
10،  14، 15، 42،  48، 51، 73، 330، 381:اجلي�س العربي الردين

30، 31:اجلي�س امل�سري
407:جي�س جاللة امللك عبداهلل

جني مونيه رئي�س مندوبي جمعية ال�سليب 
الأحمر

:267

9:اجليو�س العربية
) ح (

151:احلاج امني احل�سيني
151، :حاكم اخلليل الع�سكري  ،140  ،139  ،34  ،33   ،32  ،31  ،30  ،22

 ،207 ،206  ،205 ،204 ،203 ،200 ،199 ،197
  ، 221 ،217 ،216 ،215 ،212 ،211 ،210 ،209

245 ،228
241:احلاكم الع�سكري الردين



448

21، 27، 29، 30، 31، 32، 34، 35، 139، 177، :احلاكم الع�سكري الردين )نابل�س( 
 ،207 ،206 ،205 ،200 ،197 ،195 ،190 ،189
 ،224 ،215 ،214 ،212 ،211 ،210 ،209 ،208
 ،244 ،243 ،237 ،232 ،231 ،227 ،226 ،225

269 ،269 ،256 ،255 ،250 ،245
37، 125، 269:احلاكم الع�سكري ملدينة القد�س

201:احلاكم امل�سري
33:احلاكم امل�سري العام لق�ساء اخلليل

احلاكم امل�سري ق�ساء اخلليل اليوزبا�سي 
عبداملح�سن ابو النور

:249  ،242 ،241 ،222 ،220 ،35 ،32

35:حاكم �سلح يف الرملة
17، 92:حامد ال�سراري

15:حزب ال�ستقالل
131:ح�سن حممد العبد

406، 407، 408:حكمت �سليمان
50، 306:حكومات الدول العربية

106:حكومة ا�سرائيل
364:احلكومة اليطالية

259:احلكومة الربيطانية 
39، 157:احلكومة ال�سورية
403:احلكومة العربية

369، 370:احلكومة الفرن�سية
157،:احلكومة اللبنانية
18، 242:احلكومة امل�سرية

289، 290:حكومة اململكة الردنية الها�سمية
284:حكومة اململكة العربية ال�سعودية

50، 404، :حكومة الوليات املتحدة المريكية
38:حكومة �سوريا

15، 78:حكومة عدن- املكالأ
259:حكومة فل�سطني

357:حكومتي لبنان و�سوريا
183:حمد احلمود

34، 139:حمد الفرحان
182، 183:حمدي ال�ساكت

182، 183:حمدي فريز
321:حميد فرجنيه
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) خ (
145:خليل ح�سن 

182، 183:اخلوري )ايوب خوري(
) د (

9، 10:دار رئا�سة الوزراء
29:دائرة الت�سوية برام اهلل

217:دائرة املحاكم 
30، 195:دائرة امل�ساحة بالرملة

195:دائرة الت�سوية/ رام اهلل
اليطايل  امل�ست�سفى  طبيب  تيزيو  الدكتور 

يف عمان
:355 ،354 ،45

موظفي  احد  جوليلموبيزيراين  الدكتور 
وزارة اخلارجية اليطالية

:88

182، 183:الدكتور �سالح احلدادين
خارجية  وزير  امللقي  با�سا  فوزي  الدكتور 

اململكة الردنية الها�سمية
:421 ،88 ،85 ،61 ،16

260:الدكتور كرلوربان
404:الدول العربية
339:دولة ا�سرائيل 

328:دولة عبداهلل بك اليايف
294:دولة يهودية

106:الديلي ميل )�سيحفة(
9:الديوان امللكي الها�سمي

219:ديوان حاكم لواء اخلليل الع�سكري
) ر (

330:را�سد �سودي
را�سي هنداوي رئي�س اركان حرب اجلي�س 

العربي الردين
:396 ،269 ،17

127:رزق املحمود رئي�س ع�سرية الب�ساتوه
302:ر�سا املهدي ال�سنو�سي

182،183، 184:رفعت �شموط 
106:رمزانك تريير )�سحيفة بار�سية(

388:الرهبان
47، 383:رهبنة الفرن�سي�سكان
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روؤ�ساء املنظمات وممثلو الهيئات ال�سيا�سية 
والنقابات يف بيت النجاد – لبنان

:293

321، 328:ريا�س ال�سلح
13،  17، 30،  33، 57،  63، 78، 96، 97، 98، :رئي�س اركان اجلي�س العربي الردين 

 ،129 ،126 ،124 ،122 ،112 ،109 ،103 ،117
 ،148 ،145 ،143  ،141 ،138 ،134 ،133 ،  ،131
 ،224  ،229  ،228  203  ،202  ،153،199  ،151
 ،371 ،332 ،300 ،271 ،255 ،251 ،250 ،230

437 ،394 ،390 ،389 ،388 ،386 ،378
14، 15، 25، 27، 68، 82، 175، 228، 247، 248:رئي�س الديوان امللكي الها�سمي
43، 334:رئي�س ال�سليب الحمر الدويل

36:رئي�س اللجنة ال�سيخ عبدالرحمن الدجاين
ابو  �سيد  املجدل  القومية يف  اللجنة  رئي�س 

�سرخ
:67 ،66 ،14

328:رئي�س الهيئة العربية العليا
43، 339:رئي�س الوفد العراقي يف جمل�س الأمن

25، 157، 159، 160:رئي�س بلدية عكا 
20، 26، 123، 171، 172:رئي�س ع�سرية الب�ساتوة رزق املحمود

247:رئي�س الغرفة التجارية
52:رئي�س جلنة الهدنة

427:رئي�س جمل�س الأمن
رئي�س جمل�س الوزراء ال�سوري جميل مردم 

بك
:41

الحمر  ال�سليب  جمعية  مندوبي  رئي�س 
الدولية )جني مونيه(

:36

) ز (
217:الزراعة

6:زكي ح�سن مقدادي
134:الزناتيه
) �س (

91:�سامل ال�سبيالت
186:�سامل الهنداوي

24، 151:�سرّية ابو دية
186:�سطعان احل�سن

243:�سعد الدين جبور بك
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157:�سعدى بك ال�سوا
181، 182:�سعيد با�سا ال�سليبي

291:�سعيد با�سا املفتي
26، 163، 164، 167:�سعيد �سمر 

46:ال�سفارة الإيطالية بالقد�س
50:ال�سفري الأمريكي يف بغداد

405:ال�سفري المريكي
53، 87،  438، 440:ال�سكرتري العام لهيئة المم املتحدة

379:�سكرتري املكتب العربي – لندن
35، 253، 254:ال�سكرتري اميل اجلوزي

16:�سكرتري منظمة الأمم املتحدة
440:ال�سكريرت العام لهيئة المم املتحدة 

186:�سليان ال�سودي
184:�سليمان م�سيني

406:ال�سويدي 
14:�سيد ابو �سرخ

375:ال�سيد خري�ستو فريى
59:ال�سري ادوارد ا�سبريز

16، 85، 421،:ال�سري اليك كريكربايد
) �س (

184:�ساكر العزب
105:�سترين

218، 225، 227:�سرق الردن
292:ال�سعب اللبناين

39:�سعب فل�سطني
186:�سفيق ر�سيدات
280:�سكري القوتلي

63:ال�سيخ ح�سني �سراح
) �س (

183:�سالح البخيت
91:�سالح العوران
217:ال�سحة العامة

18:�سحيفة )اجلوي�س كرونيكل(
106:�سحيفة التاميز

47:�سحيفة امل�ساء )لو�سوار(
22:�سخور الغور
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26، 29، 52، 98، 125، 130، 168، 180:ال�سليب الحمر الدويل
277:�سندوق امانة فل�سطني

406:ال�سهيونية
307:ال�سهيونيني

184:ال�سيديل حمدي ال�ساكت
) ط (

330:الطائفة الرمنية
345:الطائفة الجنيلية ال�سقفية العربية

288:الطائفة ال�سهيونية
184:طبيب ال�سنان �سالح حدادين
9، 344،:الطوائف امل�سيحية يف فل�سطني

) ظ (
182، 183:ظاهر الداود

) ع (
288:العامل العربي 
109:عائ�سة ال�سعد

182، 183:عبد ابو عمرية
138:العبد �سليمان من �سخور الغور

91:عبداحلفيظ اخلطيب
253:عبدالرحمن الدجاين

43، 181، 183، 280، 334:عبدالرحمن عزام با�سا
182، 183:عبدالرحيم الواكد

91:عبدالقادر احلناقطة
198، 200،  408:عبدالقادر با�سا اجلندي

9، 10، 13، 14، 16، 20، 22،  25، 26، 27، 28، :عبداهلل بن احل�سني )امللك(
 ،137 ،67  ،66 ،48 ،47 ،45 ،44 ،42 ،32  ،31
 ،169 ،167 ،166 ،165 ،164 ،163 ،158 ،157
 ،182  ،180 ،179 ،178 ،177 ،174 ،172 ،171
 ،347 ،330 ،329 ،272 ،223 ،221 ،213 ،183
 ،407 ،406 ،405 ،384 ،376 ،355 ،354 ،349

408
91:عبداهلل املوايف

العربية  القوات  – قائد  التل  بك  عبداهلل 
يف القد�س

:427



34، 36، 233، 238، 268:عبداملجيد مرت�سى
126:عرب البواقي

38، 39، 276:عرب فل�سطني
100، 116، 131:عربان الب�ساتوة

9:الع�سابات ال�سهيوينية
6:علي حمد احلمدان

ايران  قن�سل   / القن�سلية  الهيئة  عميد 
العام

:409 ،50

91:عودة اهلل املحا�سنة
91، 183:عوده ال�سليمان
91:عوده القرعان

22، 141:عو�س حممد الع�سول
) غ (

330:غبطة بطريرك الطائفة 
35، 247:غرفة جتارة عمان

328:الغوري
) ف (

49:الفاتيكان
131:فاطمه الن�سيم من الب�ساتوة

182:فرح الفنو�س
42:فرحان �سبيالت
10:الفرقة اخلام�سة

10:الفرقة الرابعة
26، 168:فريد عازر

احلاكم  ها�سم  با�سا  ابراهيم  الفريق 
الع�سكري العام

:227 ،226 ،32

الفريق رئي�س اركان حرب اجلي�س العربي 
الردين

:15

املفو�سية  باعمال  القائم  قدمار  فكتور 
اليوغ�سالفية

:358 ،357

182:فالح احلمود
فوزي با�سا امللقي وزير اخلارجية الردنية 

مفو�سية اململكة الردنية الها�سمية
:435 ،429 ،427 ،299 ،298 ،52
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) ق (
145:قا�سم املحمد ال�سجراوي

230:قائد الفرقة المامية
32:قائد القوات امل�سرية

33، 148، 229:قائد اللواء الرابع
151:القائد امل�سري احمد عبدالعزيز

19:قائد خمفر ال�سيخ ح�سني
19، 110:قائد خمفر ال�سيخ ح�سني

20، 117:قائد خمفر العد�سية
20، 120:قائد خمفر املن�سية

22:قائد مفرزة ج�سر ال�سيخ ح�سني 
107:قائد مقاطعة العقبة
27، 28، 181:قائد منطقة البلقاء

107:قائد منطقة راأ�س النقب
99، :قائد منطقة عجلون  ،97  ،96  ،63  ،57  ،22  ،21  ،20  ،19  ،18

 ،124 ،133 ،126 ،124 ،122 ،104 ،103 ،100
138 ،128

18 ، 107:قائد منطقة معان
القائم باعمال املفو�سية اليوغ�سالفية لدى 

�سوريا ولبنان
:45

184:قائم مقام البلقاء
،  :قائم مقام اخلليل جميل التاجي 224  ،223  ،221  ،213،219  ،35  ،34  ،33  ،31

242  ،241
280، 284، 292، 338:ق�سية فل�سطني

46:القن�سل العام اليطايل بالقد�س
49:قن�سل فرن�سا العام يف القد�س

48، 125:القن�سلية الأردنية بالقد�س
51، 393، 394، 422:القن�سلية الفرن�سية العامة يف القد�س
16، 51، 88، 89، 424، 364، 419:القن�سلية العامة اليطالية يف القد�س

328:قيادة اجلهاد املقد�س
13:قيادة اجلي�س العربي

343:قيادة جي�س النقاذ
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) ك (
كبري موظفي اجلمرك يف احلكومة مي�سيل 

خملوف
:197

95:كتاب املفو�سية الربيطانية
377، 378، 379:الكتيبة ال�سكتلندية يف ادنربه

60:كريثمن جونز
379:كليفيك ماكانا

40، 294، 295:كميل بك �سمعون
47، 49، 389، 390:الكني�سة ال�سكتلدنية يف ادنربه

الكونت  م�ساعدي  رئي�س  بلوند  الكولنيل 
برنادوت

:435 ،179 ،178 ،121 ،111 ،27 ،20

52، 429:الكونت جولك برنادوت
) ل (

375:الالتني 
345، 346، 347، 348، 349:جلنة الحتاد امل�سيحي يف فل�سطني

امل�سيحية  للجمعية  التنفيذية  اللجنة 
الوطنية بحيفا

:45

الفل�سطينيني  للموظفني  التنفيذية  اللجنة 
العرب يف �سوريا ولبنان

:254 ،35

التابعة  لفل�سطني  املاليني  اخلرباء  جلنة 
جلامعة الدول العربية

:323

39، 75:جلنة الدفاع عن فل�سطني
14:اللجنة القومية

30، 52، 427:جلنة الهدنة الدولية- القد�س
98:جلنة الهدنة وال�سليب الحمر الدويل

125، 148:جلنة الهدنه واملراقبني
) م (

153:ماير �سلومو�سحمويل
184:مت�سرف اللواء 

18، 101، 102، 115، 120:مت�سرف لواء عجلون
24، 280، 439:جمل�س الأمن

154:جمل�س المن يف ليك �سك�س
41، 320، 321:املجل�س النيابي اللبناين

279، 286:جمل�س جامعة الدول العربية
321،:جميد ار�سالن
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197:حما�سب رام اهلل
14، 16، 71:حمد امني احل�سنات

217:حمطة التجارب
217:املحكمة ال�سرعية

217:حمكمة ال�سلح 
91:حممد ابراهيم املرايف

184:حممد الحمد العربيات
182، 183:حممد الب�سري
182:حممد الذيب 

182، 183:حممد الر�سدان
183:حممد ال�ساكت
182:حممد الظاهر

100:حممد الغب�س من عبيد الهنادا
186:حممد النا�سر

 37، 271، 272:حممد ر�ساد اآل اخل�سراء اآل ادري�س
168، 170:حممد عبدالرحيم وولده احمد

3:حممد عدنان البخيت
26:حممد علي اليعقوبي
263:حممد علي حجازي 

183:حممد فالح
15، 73، 406:حممد مهدي كبه رئي�س حرب ال�ستقالل

115، 117، 120:حممد ندمي لطفي قائد منطقة عجلون
186:حممود اخلالد

128، 136:حممود بركه قائد �سرب
هيئة  يف  م�سر  مندوب  بك  فوزي  حممود 

الأمم املتحدة
:326 ،325

17، 174:خمتار قرية الطريه
27، 174:خمتار قرية عني غزال

28:مدر�سة ال�سلط
406:املدفعي )جميل(

19، 20، 114:مدير الطريان املدين
29:مدير �سركة قرمان ديك و�سلطي للدخان
257، 258:مدير �سحة الق�سام املحتلة يف فل�سطني

40:مذبحة دير يا�سني
53:مراقبي هيئة الأمم املتحدة

51:امل�سرت جوردون/ املفو�سية الربيطانية 
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106:امل�سرت �سركوك
امل�ستعمرات  وزير  امل�سرت كريت�س جون�سون 

الربيطانية 
:،295 ،294 ،59

98:م�ست�سفى هدا�سا
امل�سرت �ستابلر وكيل القن�سل المريكي يف 

القد�س
:403

392:امل�سيو بيدو وزير اخلارجية
15، 75:م�سروع رومتبريغ

32، 140، 214:م�سطفى الرفاعي
397:م�سلحة الربيد والربق يف �سرق الردن

356:مطرانية الروم الكاثوليك ـ بريوت
217:املعارف

128:معركة دير �سنيد
157، 328:املفتي )احلاج امني احل�سيني(

134:مفرزة ج�سر ال�سيخ ح�سني
182:مف�سي العبداهلل 

38، 42، 275، 277، 278، 280، 324، 330:مفو�سية اململكة الردنية بالقاهرة
25:املفو�سية الردنية ببريوت

51، 423:املفو�سية الأردينة بلندن
45، 46:املفو�سية اليطالية بالقد�س
14، 17،44،  45، 70، 61، 85، 93، 350، 359:املفو�سية الربيطانية بعمان
338:املفو�سية العراقية يف عمان

،  :املفو�سية الفرن�سية يف �سرق الردن 382،386 ،381 ،369 ،368 ،367 ،49 ،48 ،46
395 ،392  ،391

22، 128،325، 326:مفو�سية اململكة امل�سرية
405:مفو�سية اململكة الردنية الها�سمية بغداد

39، 284:مفو�سية اململكة العربية ال�سعودية
38، 280:مفو�سية اململكة العربية ال�سعودية مب�سر

358:املفو�سية اليوغ�سالفيه بريوت
352:املفو�سيه الربيطانية

47،377، 378، 389،  390:املكتب العربي يف لندن
408:امللك عبدالعزيز اآل �سعود

52، 435:ممثل الأمم املتحدة بعمان
345:ممثل الكنائ�س القومية العربية

19، 113:ممثل الكونت برنادوت يف عمان
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القد�س  يف  اليطالية  املفو�سية  ممثل 
�سليمباين

:45

16:ممثل ايطاليا يف ال�سرق الدنى
99، 111، 288:اململكة الردنية الها�سمية
300:اململكة العربية ال�سعودية

45، 352:املندوب ال�سامي الربيطاين
280:مندوب �سوريا يف جمل�س المن

40، 294:منظمة الأمم املتحدة
151، 328:منري ابو فا�سل

25، 161:مهاجري عكا يف النبطية لبنان
41:املوؤمتر الوطني العام ببنغازي

430:امليجر التل
90:ميلي�سيات الر�س املقد�سة

) ن (
59، 60:نادي الطريان الفل�سطيني

40، 294، 295:النادي العربي يف لندن
220:نائب احلاكم الداري

283، 287:نواف الزيناتي
) هـ (

100، 105، 106، 110:الهاجاناه
408:ها�سم التا�سي
182، 183:ها�سم خرفان

5:هند غ�سان ابو ال�سعر
الوطنية  واملنظمات  ال�سيا�سية  الهيئات 

والنقابات اللبنانية
:292

259:الهيئاآت اليهودية
42، 326، 383، 354، 435:هيئة المم املتحدة 

128، 170:هيئة ال�سليب الحمر الدويل
343، 409:الهيئة العربية العليا الوكالة اليهودية

) و (
106:وايزمن

36، 256:وديع �سالمة حاكم �سلح ملدينة الرملة
60:وزارة التموين يف ال�سرق الو�سط

46:وزارة اخلارجية الأردنية
43، 339:وزارة اخلارجية العراقية



459

48:وزارة اخلارجية الفرن�سية
42، 108، 324:وزارة اخلارجية امل�سرية

الوزير الردين املفو�س يف بريطانيا 
عبداملجيد حيدر

:294 ،40

الوزير الأردين املفو�س يف بغداد حممد 
علي العجلوين

: ،407  ،405  ،296  ،295  ،166  ،164  ،163  ،50
408

42، 160، 327:الوزير الردين املفو�س يف بريوت
13، 417، 418:الوزير الربيطاين املفو�س يف عمان

13، 13، 14، 16:وزير اخلارجية الردين
45، 355:وزير اخلارجية الإيطايل

13، 14:وزير الداخلية الردين
13، 35، 59:وزير امل�ستعمرات

370، 371:الوزير املفو�س الفرن�سي
407:الوزير املفو�س الرتكي ببغداد

422:الوزير املفو�س الفرن�سي
328:الوزير املفو�س فرحان �سبيالت

وزير خارجية اجلمهورية الفرن�سية امل�سيو 
بيدو 

:387

87، 429، 433، 434، 436:و�سيط هيئة المم املتحدة يف فل�سطني
15:الوكالة اليهودية

144، 146، 147، 149، 150، 178:وكيل رئي�س الوزراء
36، 258، 259:وكيل وزارة ال�سحة الردنية

) ي (
126، 259، 279، 280، 283، 286، 287، 294، :اليهود

388 ،326 ،305
حر�س  قائد  الدرك  )مالزم(  يوثنان 

القن�سلية
:392

134:يو�سف احمد الزناتي
110:يو�سف بن احمد 

184:يو�سف �سعود ابو ال�سمن
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ك�شافات االأماكن
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ال�سفحةالإ�سم
) A (

AMMAN:360 ،353 ،301
) B (

Beyrouth:374 ،373
) E (

Edinburgh:380
) I (
Iran:411

ITALY:363
) J (

Jerusalem:428 ،410 ،366 ،362 ،361
) L (

London:380

) �أ (
27، 174:اإجزم

102:ارا�سي الدوير غربي الريموك
15، 20، 75، 102، 186:اربد

339:الرجنتني
49:الردن
226، 232، 233، 234، 237، 239، 435:اريحا
85:ا�سفيا

375:ال�سكندرية
14، 71:افغان�ستان
110:ام الكالك

85:اماكيم
405، 415:امريكا

305، 306:اجنلرتا
50:ايران

364، 365:ايطاليا
) ب (

23، 148:باب العامود بالقد�س
259:باب الواد

106، 370:باري�س
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17، 97، 100:الباقورة 
14، 71:باك�ستان

143:ببال يف فل�سطني )قرية(
294، 339، 372:بريطانيا

71:ب�ساور
25، 40، 50، 406، 407، 408:بغداد

390:البقعه الفوقه
25:بلدية عكا

302:بنغازي
421:بياليك

259:بيت �سفافا 
32، 151، 215، 232، 234، 239، 259،:بيت حلم

106:برين – ب�سوي�سرا
25، 40، 45، 47، 159، 292، 321، 356، 358، :بريوت

405 ،372
16:بي�ساور
) ت (

29، 106، 189:تل ابيب
85:تلعران

85:تل كامون
) ج (
85:جايدا

27، 174:جبع
21، 126، 133:ج�سر ال�سيخ ح�سني

14، 65، 120، 124:ج�سر املجامع
42، 343:اجلليل
) ح (
42، 235:جنيف
232 ،233، 234، 239، 259:جنني 
16، 17، 42، 45، 49، 51، 85، 93، 95، 343، :حيفا

421 ،393 ،390 ،379 ،359 ،356
) خ (

138:خربة القطافا
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214، :اخلليل  ،213  ،212  ،200  ،34  ،33  ،32  ،31  ،30
 ،224  ،223  ،222  ،220،221  ،219  ،217  ،215

250 ،243 ،241 ،239 ،230 ،229
138:خربة القطافا

) د (
85، 421:داليات الكرمل

235، 237:داميه
41، 253، 405:دم�سق

97:الدوبر قرب نهر الريموك
15، 292:دير يا�سني

) ر (
30راأ�س العني 

234، :رام اهلل   ،233  ،232  ،201  ،197  ،195   ،30  ،29
259 ،239 ،239 ،237

85:رامات دافيد
251، :الرملة  ،239  ،235  ،234  ،232  ،201  ،35  ،29

256 ،255
405:رو�سيا

17، 48، 364، 372، 375، 383:روما
) �س (
27، 28، 181، 184:ال�سلط

17،97، 102:�سمخ
42، 44، 252، 253، 329، 339، 343، 364:�سوريا

415:�سوي�سرا
120، 124:�سريين

) �س (
35، 50، 64، 197، 247، 283، 364، 369، 392، :�سرق الردن 

407 ،406 ،405
100:�سعار هاكولن

85:�سيمرون
) �س (

390:�سفد
17:�سقليا

189:ال�سليب الحمر
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339:ال�سني
) �س (

10:ال�سفة الغربية
) ط (

390:طربيا
58:الطفيلة 
232، 233، 234، 237، 239:طولكرم

) ع (
26، 170:عاليه – لبنان

85،421:عتليت
13، 17، 18، 21، 120:عجلون

13، 20، 57:العد�سية 
50، 406، 408:العراق
107:العقبة 

85، 157، 158، 161، 343، 356، 421:عكا
17، 22، 29، 30، 31، 32، 45، 52، 57، 63، 72، :عمان

 ،153 ،152 ،151 ،145 ،121 ،119 ،98 ،85 ،74
 ،247 ،238 ،237 ،233 ،195 ،192 ،182 ،179
 ،357 ،355 ،254 ،304 ،303 ،302 ،263 ،251
 ،406 ،405 ،392 ،383 ،382 ،370 ،367 ،358
 ،432 ،429 ،421 ،418 ،417 ،416 ،415 ،408

435
27:عني حو�س
22، 141:عني عرو�س
174:عني عو�س 
27، 174:عني غزال

) غ (
415:غرب اوروبا

14، 19، 42، 67، 108:غزة
226:الغور 

13، 17:غور ال�سايف
283:غور بي�سان

) ف (
49، 275:الفاتيكان
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372:فرن�سا 
9، 15، 18، 24، 35، 36، 37، 38، 40، 41، 42، :فل�سطني

 ،90  ،71  ،60  ،59  ،51  ،50  ،48  ،45  ،44  ،43
 ،145 ،144 ،141 ،136 ،114 ،112 ،108 ،106
 ،194 ،193 ،189 ،177 ،174 ،170 ،161 ،154
 ،253 ،252 ،251 ،249 ،244 ،226 ،203 ،202
 ،282 ،279 ،277 ،263 ،260 ،259 ،257 ،254
 ،299 ،298 ،293 ،292 ،290 ،286 ،285 ،283
 ،323 ،321 ،309 ،308 ،307 ،306 ،305 ،303
 ،356 ،350 ،346 ،345 ،344 ،328 ،326 ،324
 ،386 ،382 ،381 ،379 ،377 ،375 ،372 ،358

434 ،423 ،415 ،407 ،406
372:فرن�سا 

9، 15، 18، 24، 35، 36، 37، 38، 40، 41، 42، :فل�سطني
 ،90  ،71  ،60  ،59  ،51  ،50  ،48  ،45  ،44  ،43
 ،145 ،144 ،141 ،136 ،114 ،112 ،108 ،106
 ،194 ،193 ،189 ،177 ،174 ،170 ،161 ،154
 ،253 ،252 ،251 ،249 ،244 ،226 ،203 ،202
 ،282 ،279 ،277 ،263 ،260 ،259 ،257 ،254
 ،299 ،298 ،293 ،292 ،290 ،286 ،285 ،283
 ،323 ،321 ،309 ،308 ،307 ،306 ،305 ،303
 ،356 ،350 ،346 ،345 ،344 ،328 ،326 ،324
 ،386 ،382 ،381 ،379 ،377 ،375 ،372 ،358

434 ،423 ،415 ،407 ،406
) ق (

113، 275، 277، 289، 292، 297، 324، 330، :القاهرة
429

10، 16، 17، 18، 21، 30، 41، 42، 43، 45، 46، :القد�س ال�سريف
 ،202  ،153  ،106  ،105  ،89  ،88  ،49  ،48  ،47
 ،299 ،297 ،239 ،2338 ،237 ،234 ،233 ،232
 ،368 ،367 ،364 ،357 ،345 ،330 ،322 ،307
 ،384 ،379 ،376 ،375 ،372 ،371 ،370 ،369

427 ،419 ،409 ،394 ،393 ،391 ،390 ،385
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27، 174:قرية الطرية
63قرية الباقورة

124:قرية ال�سحاك
15:قرية �سمخ

102:قرية �سريين )�سري�سني(
102:قرية فيق

63:قرية قي�سر
223:ق�ساء اخلليل

232، 233، 234، 237، 239:قلقيليه
) ك (

421:كفار حاريدمي
85:كفار ها�سيدمي

339:كندا 
20، 109، 116، 120، 124، 143، 145، 179:كوكب الهوى

100:الكوكب منهواه
) ل (
169، 179، 180، 252، 253، 364، 407:لبنان

27، 177، 232، 234، 239:اللد
259:اللطرون

18، 40، 47، 309، 378:لندن
18:لواء عجلون

) م (
20، 100، 116، 120، 123، 143:املجامع
14، 66، 68:املجدل

71:املحيط الطل�سي
71:املحيط الهادي
102، 117:خمفر العد�سية

18، 107:خمفر املر�سر�س
120، 131:خمفر املن�سية

110، 115:خمفر ج�سر ال�سيخ ح�سني
372:مدينة الفاتيكان

392، 415،  416، 417، 418:مدينة القد�س )القدمية(
145:املر�س�س

64:م�ساره
272:م�ست�سفى هو�سبي�س النم�سا

63، 97، 100، 102:م�ستعمرة اجدوت
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102:م�ستعمرة الطيارة
19، 108، 324:م�ستعمرة دهروت ال�سهيونية

100، 102، 117:م�ستعمرة م�سادا
61، 97:م�ستعمرتي م�ساده و�سعارهاكوتاف

18، 40، 275، 324، 332، 372:م�سر
87:مطار املفرق
111:مطار عمان

17،92:معان
185:املفرق

15، 76:املكال، عدن
193، 275، 270، 405:اململكة الردنية الها�سمية

124:املن�سية
20، 116، 120، 124، 131:املنطار

18، 129، 131:منطقة عجلون
131:موقع اجل�سر 

) ن (
27، 30، 31، 130، 176، 177، 195، 196، 195، :نابل�س

 ،232 ،227 ،226 ،225 ،213 ،212 ،201 ،196
268 ،259 ،245 ،244 ،237 ،234 ،233

27، 63، 179، 180:النا�سرة
167، 162، 163، 164، 165، 166:النجف ال�سرف

107:النقب
124، 131:نهر الردن

97:نهر الريموك
388:نوتردام
) هـ (
17:هدا�سا
) و (

85:الورقانه
372:الوليات املتحدة 

) ي (
26، 168، 169، 170، 351، 379، 390،:يافا 

102:الريموك
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الـمـالحــــق
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روؤ�شاء �لديو�ن �مللكي �لها�شمي من 1925-1951م

اإلىمنال�سمالت�سل�سل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ما بني �شنتي 1921 و 1952 م

اإلىمنال�سمالت�سل�سل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18 /1941/7/291943/5موزارة توفيق اأبو الهدى الرابعة15.

1944/10/14ممن 1943/5/19موزارة توفيق اأبو الهدى اخلام�سة16.
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1945/5/18م1944/10/15موزارة �سمري الرفاعي الأولى17.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1422هـ/2001م.

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

1423هـ/2002م.

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

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

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

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

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

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

م�شبق من �لنا�شر


