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العالقات الأردنية  -العربية والإ�سالمية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�سبق لنا �أن ن�شرنا عدة جملدات يف حمور العالقات الأردنية – العربية ،بدءا بعام  1997م بن�شر املجلد
التا�سع الذي تناول العالقات الأردنية – العراقية ،ويف نف�س العام ن�شرنا املجلد العا�شر مبجلدين،
تناوال العالقات الأردنية – ال�سعودية� ،أما يف عام  1999م فقد ن�شرنا املجلد الثاين ع�شر وتناول
العالقات الأردنية – امل�صرية ،وخ�ص�صنا املجلد اخلام�س ع�شر لتناول العالقات الأردنية – ال�سورية
عام  2001م� ،أما يف هذا املجلد فقد قمنا بجمع الوثائق التي وجدناها لعالقات الأردن مع جمموعة
من الدول العربية ومنها الكويت وعمان وحلج ودول املغرب العربي «تون�س واجلزائر ومراك�ش وليبيا»،
وجمعناها يف الباب الأول ،ومع �أنها حمدودة يف عددها ،لكنها ت�ؤ�شر على وجود عالقات مبكرة مع
عهد الإمارة ،وت�ؤكد على الدور الذي لعبته �إمارة �شرق الأردن يف ال�سيا�سة العربية ،وعلى الدور املميز
ل�سم ّو الأمري عبداهلل بن احل�سني لدى اجلهات الر�سمية وال�شعبية على ح ّد �سواء.
�أما الباب الثاين ،فقد خ�ص�صناه لقراءة مو�سعة للعالقات الأردنية – الرتكية ،ومع �أن الزمن ما بني
�سقوط الدولة العثمانية ع�سكري ًا عام  1918م وقيام �إمارة �شرق الأردن عام  1921م ق�صري جد ًا،
لكن العالقات بني الدولة الرتكية اجلديدة و�إمارة �شرقي الأردن كانت طيبة ،ويبدو �أنها توثقت ب�سبب
االحرتام الذي حظي فيه الأمري عبداهلل يف الأو�ساط الر�سمية وحتديد ًا مع الرئي�س ع�صمت اينونو،
ومتيزت القن�صلية الأردنية ب�أنقرة ب�إر�سال جمموعة ممتازة من التقارير �إلى الأمري  /امللك فيما
بعد ،عبداهلل بن احل�سني ،بحيث كان يطلع على تفا�صيل التطورات ال�سيا�سية يف تركيا عن طريق
القنا�صل الذين امتازت تقاريرهم بالتحليل واملتابعة الذكية ملا يجري يف دولة تركيا.
تناول الباب الثالث عالقات الأردن يف عهدي الإمارة واململكة مع كل من دولتي �أفغان�ستان وباك�ستان،
وكانت الأولى مملكة حر�صت الإمارة على فتح مفو�ضية �أردنية فيها بكابل عا�صمة �أفغان�ستان ،كما
افتتحت اململكة قن�صلية لها بكرات�شي يف عهد القائد حممد علي جناح ،وقد دجمنا يف هذا الباب
عالقات الأردن مع الدولتني نظرا لأن القن�صلية الأردنية بكابل كانت ت�شرف على العمل القن�صلي
الأردين بكرات�شي يف بداية الأمر ،ويبدو �أن ال�سيا�سة الأردنية كانت منفتحة منذ البدايات على العامل
الإ�سالمي ر�سمي ًا و�شعبي ًا ،فقد كانت القوى ال�شعبية الإ�سالمية يف كل من �أفغان�ستان وباك�ستان تكتب
للملك عبداهلل وخا�صة عام  1948م مع فقدان العرب لفل�سطني ،وقد حظي الدور الع�سكري للجي�ش
العربي الأردين وقيادة امللك عبداهلل بن احل�سني للجيو�ش العربية يف فل�سطني باالحرتام ال�شعبي يف
الدول الإ�سالمية ،خا�صة و�أن اجلي�ش العربي الأردين حافظ على املدينة املقد�سة وحماها ،وهو ما
حاز على التقدير الر�سمي ال�سيا�سي وال�شعبي يف الدول الإ�سالمية.
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ما زال لدينا ملفات كثرية تفتح باب العالقات العربية مع الأردن ،وتفتح �أي�ضا ملف العالقات مع
تركيا ب�شكل خا�ص ،و�سنعمل على فهر�ستها وحت�ضريها لن�شرها مبجلدات جديدة ،تعطي الباحث يف
تاريخ العالقات العربية فر�صة ذهبية للإطالع والدرا�سة املعمقة بو�ضع الأر�شيف من املرا�سالت بني
�أيدي الدار�سني ،وهو ما ال توفره امل�صادر الأخرى لهم.
ي�سعدنا �أن ن�ستمر بن�شر هذه املجلدات �ضمن �سل�سلة الوثائق الها�شمية من �أوراق عبداهلل بن احل�سني،
ون�أمل �أن نتناول يف جملدات �أخرى العالقات الأردنية – العربية ،والأردنية – الإ�سالمية �ضمن خطتنا
للن�شر يف هذا العام الذي ي�صادف االحتفاء مبئوية الثورة العربية الكربى ،التي فجرها املغفور له
ال�شريف احل�سني بن علي و�أبنائه ،وكانت تهدف لوحدة العرب وحتررهم ،ونغتنم هذه املنا�سبة لتحية
حفيد ال�شريف احل�سني ،جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني الذي ي�ساند خطواتنا بن�شر الوثائق
الها�شمية وو�ضعها بني �أيدي الباحثني ،ونحن ال نق�صد من هذا العمل غري خدمة البحث والباحثني،
بروح مو�ضوعية و�شفافية علمية نحر�ص عليها دائم ًا.

واهلل من وراء الق�صد

الفريق البحثي
الوثائق الها�شمية وجلنة تاريخ بالد ال�شام
ربيع الثاين 1437هـ � /شباط  2016م
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فهر�ست الوثائق

العالقات الأردنية  -العربية والإ�سالمية

فهر�سة وثائق العالقات الأردنية  -العربية والإ�سالمية
الباب الأول  :العالقات الأردنية  -العربية (الكويت ،حلجُ ،عمان ،تون�س ،مراك�ش،
اجلزائر ،ليبيا ،ال�سودان ،اليمن).
 الكويت  ،حلج ُ ،عمان: – 1وثيقة رقم  393 / 123م�ؤرخة يف  18جمادى الثاين �سنة  1354هـ � 17 /سبتمرب 1935م:

48

 – 2وثيقة رقم  393 / 95م�ؤرخة يف  29ذو القعدة  1355هـ:

49

ر�سالة �شكر من �سم ّو الأمري �أحمد اجلابر ال�صباح �إلى �سم ّو الأمري عبداهلل بن احل�سني ،على
احلفاوة التي القاها عند زيارته لإمارة �شرق الأردن.
ر�سالة من �سم ّو الأمري �أحمد اجلابر ال�صباح �إلى �سم ّو الأمري عبداهلل بن احل�سني يدعوه
لزيارة الكويت ويبدي فيها ال�شكر ملواقف الأمري عبداهلل يف �سبيل ق�ضية فل�سطني.
 -3وثيقة رقم  393 / 88م�ؤرخة يف  22ذو احلجة  1356هـ  1938 / 2 / 23 /م:

ر�سالة من �سم ّو الأمري عبداهلل بن احل�سني �إلى �سم ّو الأمري �أحمد اجلابر ال�صباح ي�ؤكد له
فيها �أنه كاتبه ور ّد على ر�سائله بال ت�أخري ،ويتمنى له �أعياد ًا �سعيدة.
 – 4وثيقة رقم  187 / 88م�ؤرخة يف  12نوفمرب  1939م:

برقية م�صدرها الكويت من �سم ّو الأمري �أحمد اجلابر ال�صباح �إلى �سم ّو الأمري عبداهلل بن
احل�سني للتهنئة مبنا�سبة العيد.
 – 5وثيقة رقم  231 / 186م�ؤرخة يف  1948 / 7 / 7م:

برقية من �سم ّو الأمري فهد ال�صباح م�صدرها دم�شق �إلى امللك عبداهلل بن احل�سني يبارك له
مبنا�سبة قدوم �شهر رم�ضان املبارك.
 – 6وثيقة رقم  393 / 45م�ؤرخة يف � 14شعبان  1354هـ:

ر�سالة من ال�سلطان نادر بن في�صل مب�سقط �إلى �سم ّو الأمري عبداهلل بن احل�سني رد ًا على
برقية الأمري عبداهلل والتي طلب فيها �إر�سال ثالث نياق ُعمانية وجمل ،م�ستو�ضح ًا عن
الطريق الذي ييتم فيها �إر�سالها �إلى الأردن.
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 – 7وثيقة رقم  393 / 44م�ؤرخة يف  6رم�ضان  1356هـ  /املوافق  1937 / 11 / 10م:

ر�سالة من �سم ّو الأمري عبداهلل بن احل�سني �إلى ال�سلطان نادر بن في�صل رد ًا على ر�سالته
ال�سابقة ،يبينّ له طريق �إر�سال النياق واجلمل م�ؤكد ًا �أنها الطريق التي ا�ستخدمها �سلطان
زجنبار �إلى الب�صرة ويطلب حتديد املبلغ املطلوب لإر�ساله.

 – 8وثيقة رقم  393 / 122م�ؤرخة يف  24جمادى الآخرة  1357هـ  /املوافق 1938 / 8 / 31م:

54

55

كتاب من �سم ّو الأمري عبداهلل �إلى «�صاحب العظمة» دون �أن يذكره باال�سم ،يبدي فيها
ا�ستعداده لتلبية رغبته باحل�صول على �أر�ض ليت�سلى فيها بال�صيف وي�ستثمرها ،حيث ن�صحه
با�ستخدام �أر�ض بالغور وال�شراة.
 تون�س  ،مراك�ش  ،اجلزائر: – 9وثيقة رقم  302 / 7م�ؤرخة يف  28مايو  1946م:

58

ر�سالة مطولة من احلبيب بورقيبه رئي�س احلزب احلر الد�ستوري التون�سي �إلى �أ�صحاب اجلاللة
والفخامة ملوك العرب ور�ؤ�سائهم يعر�ض فيها ق�ضية امللك حممد املن�صف عاهل تون�س وملكها
ال�شرعي �سجني فرن�سا منذ ثالث �سنني ،ومعرب ًا بكتابه عن م�شاعر ال�شعب التون�سي ومطالبه.
– 10وثيقة رقم  246 / 37م�ؤرخة يف  1948 / 3 / 6م:

61

برقية �شكر من احلبيب بورقيبه رئي�س احلزب الد�ستوري التون�سي �صادرة من الربملان
امل�صري ي�شكر فيها جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني على ت�ضامنه مع ال�شعب املراك�شي يف
كفاحه �ضد الإ�ستعمار الإ�سباين.
 -11وثيقة رقم  ( 246 / 38غري م�ؤرخة ):

61

برقية رد من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى احلبيب بورقيبه بالربملان امل�صري،
ي�شكره على برقيته ال�سابقة ويدعوه لزيارة الأردن.
– 12وثيقة رقم  246 / 45م�ؤرخة يف  1948 / 3 / 15م:

برقية �صادرة من عكا من �أحمد �أبو رقيبه م�صدرها مكتب املغرب العربي بفل�سطني �إلى رئي�س
الديوان امللكي الها�شمي بعمان ،يرفع فيه �شكر ووالء املغاربة بفل�سطني وعددهم خم�سني �ألفا
�أ�صبحوا من امل�شردين� ،إلى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني لعطفه على ق�ضيتهم.
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 – 13وثيقة رقم  ( 246 / 46بال تاريخ ):

62

برقية جوابية من رئي�س الديوان امللكي الها�شمي �إلى ال�سيد �أحمد �أبو رقيبه رئي�س مكتب
املغرب العربي بفل�سطني يف عكا ،ينقل فيها رد جاللة امللك على الربقية ال�سابقة وفيها ت�أكيد
على م�شاعر امللك الأخوية جتاه املغاربة من �أهايل فل�سطني.
– 14وثيقة رقم  135 / 143م�ؤرخة يف  29ذو القعدة �سنة  1365هـ  /املوافق  24ت�شرين �أول 1946م:

63

كتاب من رئي�س الديوان امللكي الها�شمي �إلى الوزير املفو�ض يف بغداد ينقل فيه توجيهات
امللك عبداهلل بن احل�سني لالهتمام بالوجيه املراك�شي حممد �أحمد بن عبود الذي يحمل
ر�سالة من �أمري مراك�ش ،ليقدم له الت�سهيالت ويقدمه ل�سم ّو الو�صي على عر�ش العراق.
 – 15وثيقة رقم � 246 / 39صادرة عن الربملان امل�صري و م�ؤرخة يف  1948 / 3 / 6م:

64

برقية من الأمري عبدالكرمي اخلطابي �إلى رئي�س الديوان امللكي الها�شمي ينقل فيها �إلى
جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني �شكر ال�شعب املغربي للملك على منا�صرته يف الكفاح �ضد
اال�ستعمار الإ�سباين.
 – 16وثيقة رقم  ( 246 / 40بال تاريخ ):

64

برقية جوابية من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى الأمري عبد الكرمي اخلطابي بالربملان
امل�صري ي�ؤكد له �أنه يف خدمة الأوطان وي�شكره على برقيته.
 – 17وثيقة رقم  ( 246 / 42بال تاريخ ):

65

برقية �صادرة من طنجة باملغرب من رئي�س حزب الإ�صالح الوطني عبداهلل الطري�شي �إلى
رئي�س الديوان امللكي الها�شمي يقدم فيها �شكره للملك عبداهلل على رده زيارة �إ�سبانيا تعاطف ًا
مع ال�شعب املراك�شي.
 – 18وثيقة رقم  246/ 44م�ؤرخة يف  1948 / 3 / 30م:

65

برقية جوابية من رئي�س الديوان امللكي الها�شمي �إلى عبد اخلالق الطري�شي رئي�س حزب
الإ�صالح الوطني بطنجة ،ينقل فيها �شكر امللك عبداهلل ويبني له �أن الزيارة امل�ؤجلة لإ�سبانيا
كانت خلدمة املغرب العربي.
 – 19وثيقة رقم  64 / 30م�ؤرخة يف  4جمادى الأولى  1370هـ  /املوافق � 10شباط 1950م:

66

كتاب من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية �سمري الرفاعي
يبني فيه موقفه من الأخبار ال�صحفية من حجر احلكومة الفرن�سية على �سلطان املغرب
الأق�صى ليتنازل عن العر�ش ،ويطلب منه فيه تبليغ الوزير الفرن�سي واملفو�ضية الأمريكية
والوزير الربيطاين مبوقف الأردن املحتج على املوقف من ال�سلطان.
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 – 20وثيقة رقم  246 / 28م�ؤرخة يف متمم يناير  1951م :

كتاب �صادر من طنجه مبراك�ش عن زعيم حزب اال�ستقالل ع َالل الفا�سي �إلى جاللة امللك
عبداهلل بن احل�سني ي�شرح فيه حجر فرن�سا على ال�سلطان لإجباره على التنازل عن العر�ش
ملطالبته ب�إلغاء معاهدة احلماية ،ويطالبه ببذل اجلهود املمكنة لت�أييد موقف ال�سلطان.

67

 – 21وثيقة رقم  64 / 29م�ؤرخة يف  4جمادى الأولى  1370هـ  /املوافق� 10شباط  1951م:

69

 – 22وثيقة رقم  236 / 241م�ؤرخة يف  2ذو احلجة  1366هـ:

70

كتاب من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني رد ًا على الر�سالة ال�سابقة من زعيم حزب
اال�ستقالل املراك�شي ع َالل الفا�سي يبني له فيه تكليفه رئي�س الوزراء �سمري الرفاعي با�ستدعاء
�سفري فرن�سا لتو�ضيح موقف الأردن من خطورة ال�ضغط الفرن�سي على �سلطان مراك�ش.

كتاب من رئي�س املجل�س الأعلى و�أمني الفتوى العام حممد العربي العزوزي وهو رئي�س
اجلالية املغربية للدفاع عن �شمال �إفريقيا باجلمهورية اللبنانية� ،إلى جاللة امللك عبداهلل
بن احل�سني يبدي ا�ستعداده ملبايعة امللك باخلالفة باعتباره ابن عمه بالن�سب ،وتبني الدعوة
لذلك يف لبنان و�سوريا.
 – 23وثيقة رقم  ( 552 / 95بال تاريخ ):

72

ر�سالة بخط اليد مكتوبة على ورقة حتمل عنوان «فندق احلمرا بغرناطة» وهي موجهة من
وزارة اخلارجية وفيه التما�س من مكتب املغرب العام بالقاهرة من امللك عبداهلل �أن يتو�سط
لدى ال�سلطات الإ�سبانية للإفراج عن مراك�شيني معتقلني ،ويتو�سل املكتب من امللك ال�سعي
ملنح مراك�ش حقوقها الوطنية.
– 24وثيقة رقم  37 / 272م�ؤرخة يف  1951 / 5 / 26م:

�صورة برقية تهنئة بعيد اال�ستقالل من علاّ ل الفا�سي بطنجه مبراك�ش مكتوبة بالأحرف
الالتينية وترجمتها بالأحرف العربية �إلى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني.
 – 25وثيقة رقم  37 / 273م�ؤرخة يف  1951 / 5 / 29م:

برقية جوابية من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى ع ّالل الفا�سي بطنجة مبراك�ش ردا
على تهنئته بعيد اال�ستقالل (بالأحرف الالتينية وبالعربية ).
 – 26وثيقة رقم  246 / 52م�ؤرخة يف  1948 / 4 / 21م”

برقية من دم�شق بتوقيع الأمري �سعيد حفيد الأمري عبدالقادر اجلزائري �إلى جاللة امللك
عبداهلل بن احل�سني ،يطالب فيها بح�ضور �أي م�ؤمتر يذود عن العرب واملغاربة.
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 ليبيا : – 27وثيقة رقم  42 / 142م�ؤرخة يف  18جمادى الأول  1360هـ  /املوافق  13يونيه  1941م:

78

كتاب من حممد �إدري�س ال�سنو�سي �إلى �سم ّو الأمري عبداهلل بن احل�سني مر�سل مع علي
با�شا العابدية ،يطلب من �سم ّوه م�ساعدة حامله على التوجه لربقة عند ا�ستئناف احلركة
احلربية ،ويعد بزيارة الأردن.
 – 28وثيقة رقم  42 / 219م�ؤرخة يف  7رجب  1361هـ  /املوافق  21يوليه  1942م:

79

ر�سالة �شكر من حممد �إدري�س ال�سنو�سي �إلى �سم ّو الأمري عبداهلل على �إنابته رئي�س الديوان
الأمريي للم�شاركة بت�شييع جثمان قا�ضي ال�شرع بلواء البلقاء ال�شيخ �صالح ال�سنو�سي.
 – 29وثيقة رقم  236 / 277م�ؤرخة يف  1948 / 5 / 16م:

80

ر�سالة من القاهرة موقعة من عبداهلل بن ال�سيد حممد عابد ال�سنو�سي �إلى جاللة امللك
عبداهلل بن احل�سني م�ؤكدا له فيها �أنه على ر�أ�س املتطوعني الليبيني للدفاع عن فل�سطني
وي�ؤكد �إعجابه مبوقف امللك عبداهلل.
 – 30وثيقة رقم  236 / 161م�ؤرخة يف  15ربيع الآخر  1366هـ:

82

ر�سالة من طرابل�س الغرب من علي الفقيه ح�سن رئي�س الكتلة الوطنية احلرة بطرابل�س
الغرب �إلى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني با�سم الأمة الطرابل�سية التي تطالب باال�ستقالل
املقد�س طالب ًا العون لتحقيق اال�ستقالل.
– 31وثيقة رقم  236 / 204م�ؤرخة يف 1947 / 7 / 8م:

84

ر�سالة موقعة من املهدي ال�سيد م�صطفى الإدري�سي من الأق�صر مب�صر �إلى جاللة امللك
عبداهلل بن احل�سني يطلب فيها من امللك عبداهلل التو�سط لدى امللك فاروق ملك م�صر
لي�صدر عفوه عن �أحد طلبة الأزهر من الأدار�سة.
 – 32وثيقة رقم  236 / 100م�ؤرخة يف  1948 / 5 / 13م:

86

ر�سالة من املهدي ال�سيد م�صطفى الإدري�سي م�صدرها الأق�صر مب�صر� ،إلى جاللة امللك
عبداهلل بن احل�سني ،يثمن فيها عالي ًا با�سم الإدري�سية مواقف جاللة امللك بالدفاع عن
فل�سطني ويبني له موقفه من �إمارة الأدار�سة بع�سري ويعد بتلبية الدعوة للقدوم �إلى عمان.
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 – 33وثيقة رقم  ( 236 / 202بال تاريخ ):

87

ر�سالة بتوقيع عدد من الأدار�سة بالأق�صر مب�صر �إلى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني
يلتم�سون منه م�ساعدتهم لدى امللك فاروق ملك م�صر للإفراج عن �أحد طلبة الأزهر من
الأدار�سة ممن اتهموا بق�ضية.
 ال�سودان : – 34وثيقة رقم  301 / 121م�ؤرخة يف  12ذو القعدة  1358هـ  1939 / 12 / 23 /م:

92

كتاب �شكر من رئي�س الديوان الأمريي �إلى ال�سيد �صالح �سعيد احل�ضرمي ب�أم درمان
بال�سودان رد ًا على كتابه �إلى �سم ّو الأمري عبداهلل املت�ضمن �إخال�صه ل�سم ّوه ولآله.
 – 35وثيقة رقم  232 / 56م�ؤرخة يف  27رم�ضان  1375هـ:

93

كتاب تهنئة من ال�سري ال�سيد علي املريغني با�شا �إلى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني
مبنا�سبة عيد الفطر يدعو له بال�صحة وال�سالمة.
 – 36وثيقة رقم  236 / 57م�ؤرخة يف  6ذو القعدة  1365هـ  /املوافق  1ت�شرين �أول 1946م:

94

ر�سالة جوابية من امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى ال�سيد علي مريغني ي�شكره على تهنئته �إياه
مبنا�سبة عيد الفطر.
 – 37وثيقة رقم  231 / 222م�ؤرخة يف  1948 / 12 / 14م:

96

برقية من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى عبدالرحمن املهدي بال�سودان لتهنئته
با�ستقالل ال�سودان.
 – 38وثيقة رقم  ( 231 / 223بال تاريخ ):

96

ر�سالة جوابية من عبدالرحمن املهدي من اخلرطوم ي�شكره فيها على تهنئته با�ستقالل
ال�سودان ويدعو له بالتوفيق يف جهاده لإنقاذ الأر�ض املقد�سة.
 – 39وثيقة رقم  301 / 120م�ؤرخة يف  20رم�ضان  1358هـ:

ر�سالة من �أحد �أ�صحاب الأمالك ب�أم درمان �إلى ابن ملك العرب عبداهلل بن احل�سني من
�صالح �سعيد بامناوي ي�ستذكر فيها مقابلته لل�شريف عبداهلل وال�شريف في�صل يف ق�صر
املرحوم ملك العرب بالطائف.
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 اليمن : – 40وثيقة رقم  42 / 73م�ؤرخة يف  12اكتوبر  1940م:

100

كتاب من �ستيوارت برون �ضابط الن�شر بعدن �إلى �سم ّو الأمري عبداهلل بن احل�سني رد ًا على
كتاب الأمري امل�ؤرخ يف � 14أغ�سط�س  1940م لت�شجيع �أحد ال�شباب الذي ترجم ق�صائد
�إجنليزية للعربية ،ويعلمه ب�أنه �أطلع املرتجم على كتاب الأمري و�أذاعه على الأمة العدنية.

 – 41وثيقة رقم  42 / 74م�ؤرخة يف � 19شوال  1359هـ:

101

كتاب من �سم ّو الأمري عبداهلل �إلى امل�سرت �ستيوارت برون �ضابط الن�شر بعدن ي�شكره على
كتابه ال�سابق.
 – 42وثيقة رقم  597 / 79م�ؤرخة يف  27مار�س  1944م:

102

كتاب من ال�سيد ح�سني الكب�سي مندوب ملك اليمن �صادر عن القاهرة �إلى امل�سرت موين وزير
بريطانيا يف ال�شرق الأو�سط ،ب�ش�أن منطقة متنازع عليها بني احلكومة الإجنليزية واليمن
تقع عند حو�ض املاء بباب املندب،وي�ؤكد يف كتابه تبعيتها لليمن.
 – 43وثيقة رقم  597 / 80م�ؤرخة يف  27ماي�س  1944م:

103

كتاب با�سم ال�سيد ح�سني الكب�سي مندوب ملك اليمن من القاهرة �إلى «قن�صل جرنال �إمارة
�شرق الأردن بالقاهرة» يبني فيه �إنذار حكومة بريطانيا لليمن ب�سحب قواتها املرابطة يف
نقطة عند حو�ض املاء بباب املندب ،ويرفق طي الكتاب مذكرات اليمن لإجنلرتا ويطلب رفع
الأمر للحكومة الأردنية.
– 44وثيقة رقم  597 / 81م�ؤرخة يف  1944 / 4 / 25م:

104

موجه من رئي�س الوزراء توفيق �أبو الهدى �إلى رئي�س الديوان الأمريي وبطيه كتاب
كتاب ّ
ال�سيد الكب�سي املوجه �إلى قن�صل �إمارة �شرق الأردن يف القاهرة لإطالع �سم ّو الأمري عليه.
 - 45وثيقة رقم  ( 597 / 76غري م�ؤرخة ):

105

ر�سالة غري موقعة مكتوبة بخط اليد وموجهة لعبد املنعم بك يف القاهرة ،وهي على الأغلب
بخط يد �سم ّو الأمري عبداهلل بن احل�سني ،يطلب فيها �إبالغ ال�سيد الكب�سي عر�ض اخلالف
على التحكيم وتو�سيط م�صر والريا�ض حلله.
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 – 46وثيقة رقم  597 / 77م�ؤرخة يف  1944 / 4 / 27م:

106

موجه من ال�سيد ح�سن الكب�سي مندوب ملك اليمن �إلى رئي�س حكومة مملكة م�صر
كتاب ّ
م�صطفى النحا�س با�شا يبلغه بتفا�صيل اخلالف بني بريطانيا واليمن على نقطة مائية تقع
على باب املندب ومرفق فيه املرا�سالت ال�سابقة و�صورة عن كتابني ملفو�ض العراق بالقاهرة
ومفو�ض ال�سعودية بالقاهرة لإبالغهما بتفا�صيل اخلالف.
 – 47وثيقة رقم  ( 597 / 78غري م�ؤرخة ):

108

موجه �إلى ال�سفري الربيطاين
كتاب من مندوب جاللة ملك اليمن ح�سني الكب�سي من القاهرة ّ
بالقاهرة يبني له فيه مالب�سات اخلالف بني بريطانيا واليمن على نقطة مائية على باب
املندب ،و�أنه �أبلغ تفا�صيل النزاع للمملكة العربية ال�سعودية ومملكة العراق ب�صفتهما من
حلفاء اليمن ،و�إلى احلكومة امل�صرية متمني ًا تهدئة احلال وحل امل�شكلة.
 – 48وثيقة رقم  50 / 31م�ؤرخة يف  ( / 4 / 12؟ ) :

110

برقية �صادرة من تعز من ملك اليمن الإمام �أحمد �إلى امللك عبداهلل بن احل�سني للتهنئة
بعيد اال�ستقالل.
 – 49وثيقة رقم  50 / 34وغري م�ؤرخة:

110

برقية جوابية من امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى جاللة الإمام �أحمد ملك اليمن بتعز يبلغه
فيه �أن عيد اال�ستقالل باق على موعده يف  25ماي�س ،و�أن تقدمي االحتفال فيه جرى ب�سبب
موعد زيارة �إمرباطور �إيران للأردن.
 – 50وثيقة رقم  231 / 304م�ؤرخة يف  1946 / 6 / 26م:

111

برقية من امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى ملك اليمن الإمام �أحمد بتعز لتهنئته بقدوم �شهر
رم�ضان املبارك.
 – 51وثيقة رقم  231 / 305م�ؤرخة يف  1949 / 7 / 10م:

111

برقية جوابية �صادرة من تعز باليمن من ملك اليمن الإمام �أحمد �إلى امللك عبداهلل بن
احل�سني ي�شكره فيها على برقيته بالتهنئة بقدوم �شهر رم�ضان املبارك.
 – 52وثيقة رقم  141 / 365غري م�ؤرخة:

برقية مر�سلة من الديوان امللكي �إلى املفو�ضية الأردنية بلندن تنقل ن�ص برقية ملك اليمن
�إلى امللك عبداهلل بن احل�سني لقدومه �إلى لندن مل�ساندة اليمن بتح�سني العالقات بني اليمن
وبريطانيا ووقف ما ترويه ال�صحف العربية بعدن.
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 – 53وثيقة رقم  ( 141 / 366بال تاريخ ):

113

برقية من الديوان امللكي �إلى املفو�ضية الأردنية بلندن تنقل ن�ص برقية ملك اليمن الإمام
�أحمد �إلى امللك عبداهلل بن احل�سني املتوجه �إلى لندن لت�أكيد ن�ص الربقية ال�سابقة.
 – 54وثيقة رقم  ( 141 / 369بال تاريخ ):

114

برقية من امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى ملك اليمن الإمام �أحمد يطلب منه قبول مقرتحاته
حلل النزاع� ،أو �إعفائه من الو�ساطة.
 – 55وثيقة رقم  552 / 91م�ؤرخة يف � 10سبتمرب  1944م:

115

كتاب بالإجنليزية من الأمري عبداهلل �إلى امل�سرت بيفن يبلغه فيه ب�أنه بينّ مللك اليمن �أن عليه
�إما �أن يقبل مقرتحه حلل امل�شكلة �أو �إعفائه من الو�ساطة.
 -56وثيقة رقم  246 / 22م�ؤرخة يف  1رجب  1367هـ  /املوافق  9ماي�س  1948م:

116

كتاب من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى ال�سيد ح�سن بن عبدالرحمن بن عبيداهلل
يحثه على التفاهم مع الإمام �أحمد ملك اليمن ومنحه الفر�صة لتحقيق ازدهار اليمن،
ويطلب �إليه عدم ا�ستعجال الأمور �أو التباط�ؤ يف العمل ،ويعد بقيام �أحد �أوالده بزيارة اليمن
رب والتقوى.
لل�سعي باخلري وال ّ
 – 57وثيقة رقم  ( 246 / 16بال تاريخ ):

117

كتاب من رئي�س اجلالية العربي ــة ب�أدي�س �أبابـا احلـاج علي حمـود الن�صريي �إلـى امللك
عبداهلل بن احل�سني ي�شكره على موقفه من الأزمة اليمنية ،وي�ؤكد له �أنه ميثل اجلالية العربية
من مينيني وح�ضارم وحجازيني ،و�أن الر�سالة التي و�صلته من قبل مل ت�صدر عن اجلالية
العربية ب�أدي�س �أبابا.
 – 58وثيقة رقم  ( 231 / 208بال تاريخ ):

118

برقية تهنئة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى ملك اليمن الإمام �أحمد مبنا�سبة العام
الهجري اجلديد.
 – 59وثيقة رقم  231 / 209م�ؤرخة يف  1948 / 11 / 4م:

118

برقية جوابية �صادرة من تعز من ملك اليمن الإمام �أحمد �إلى امللك عبداهلل بن احل�سني
مبنا�سبة العام الهجري اجلديد.
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 – 60وثيقة رقم  ( 246 / 21بال تاريخ ):

119

موجهة من امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى اجلالية اليمنية ب�أدي�س �أبابا ت�شري �إلى
برقية ّ
�إطالعه على برقيتهم املر�سلة �إليه ،وين�صحهم بالإخال�ص للإمام.
 – 61وثيقة رقم  37 / 226م�ؤرخة يف  1949 / 5 / 28م:

119

برقية تهنئة �صادرة من تعز من ملك اليمن الإمام �أحمد �إلى جاللة امللك عبداهلل بن
احل�سني مبنا�سبة ذكرى ارتقائه العر�ش.
 – 62وثيقة رقم  37 / 227م�ؤرخة يف  1949 / 5 / 28م:

120

برقية جوابية من امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى ملك اليمن الإمام �أحمد ي�شكره فيها على
برقيته ال�سابقة وي�ؤكد على الإخاء الها�شمي والو ّد العلوي.
 – 63وثيقة رقم  37 / 321م�ؤرخة يف  1951 / 5 / 27م:

120

برقية تهنئة �صادرة من تعز من ملك اليمن الإمام �أحمد �إلى امللك عبداهلل بن احل�سني
يهنئوه فيها بعيد اال�ستقالل.
 – 64وثيقة رقم  37 / 322م�ؤرخة يف  1951 / 5 / 29م:

برقية جوابية من امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى ملك اليمن الإمام �أحمد ي�شكره فيها على
برقيته ال�سابقة ويتمنى له ولل�شعب اليمني الرفاهية واالزدهار.
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الباب الثاين  :العالقات الأردنية – الرتكية
 – 65وثيقة رقم  210 / 15م�ؤرخة يف 1939 / 12 / 28م:

125

ن�ص برقية بخط اليد موجهة �إلى رئي�س جمهورية تركيا ب�أنقرة للتعزية ب�سبب الزالزل ،والربقية
ّ
مكتوبة بالرتكية ويبدو �أنها بخط يد الأمري عبداهلل وعليها توقيعه ،مع ترجمة بالعربية.
 - 66وثيقة رقم  ( 210 / 5بال تاريخ ):

126

برقية من الأمري عبداهلل �إلى رئي�س جمهورية تركيا للتهنئة بعقد امليثاق الفرن�سي –
الربيطاين – الرتكي.

 – 67وثيقة رقم  ( 210 / 9بال تاريخ ):

126

برقية جوابية من رئي�س اجلمهورية الرتكية للأمري عبداهلل على تهنئته بعقد امليثاق
الفرن�سي – الربيطاين – الرتكي.
 – 68وثيقة رقم  210 / 32م�ؤرخة يف  1944 / 7 / 13م:

127

كتاب من رئي�س الديوان الأمريي العايل �إلى قن�صل تركيا العام بالقد�س وبط ّيه جواز �سفر
كامران هامن لتجديده �سنة �أخرى.
 – 69وثيقة رقم  ( 210 / 23بال تاريخ ) ويبدو �أنها تعود ل�سنة  1949م:

128

كتاب من الأمري عبداهلل بن احل�سني �إلى رئي�س اجلمهورية حمله القن�صل الرتكي الباي
جالل ،وفيه �إ�شادة ب�سيا�سة تركيا جتاه ال�شرق.
 – 70وثيقة رقم  517 / 15م�ؤرخة يف  1946 / 5 / 26م:

129

برقية يبدو �أنها من املفو�ضية الأردنية ب�أنقرة �إلى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني ب�أنه
�أخرب اخلارجية الرتكية ب�أن زيارة امللك عبداهلل لأنقرة �ستكون بعد اخلام�س والع�شرين
(؟).
 – 71وثيقة رقم  236 / 164م�ؤرخة يف  5جمادى الأولى  1366هـ  /املوافق  / 26ماي�س
 1947م:

130

كتاب من رئي�س الديوان امللكي الها�شمي لعبداهلل �سرجه من الأعظمية بالعراق ي�ؤكد له �أن
ما �أورده مندوب جريدة بريوت امل�ساء من �أن امللك عبداهلل قال «ب�أن تركيا قادرة �أن تفعل
بنا ما ت�شاء» غري �صحيح.
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 – 72وثيقة رقم  236 / 163م�ؤرخة يف  1947 / 3 / 15م:

131

ن�ص الكتاب الذي �أر�سله عبداهلل �سرجه من الأعظمية ببغداد بالعراق ي�ستف�سر فيه عن
�صحة ما �أورده مندوب �صحيفة بريوت امل�ساء حول ر�أي امللك عبداهلل برتكيا.
 – 73وثيقة رقم  210 / 39م�ؤرخة يف  12ذو احلجة  1366هـ  /املوافق  26ت�شرين �أول
1947م:

132

ر�سالة من امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى رئي�س اجلمهورية الرتكية ع�صمت اينونو مر�سلة
مع وفد �أردين ،ي�شكره فيه على م�ساعدات تركيا للأردن ب�سبب القحط واجلفاف ،ويهنئوه
مبنا�سبة عيد اجلمهورية الرتكية.
 – 74وثيقة رقم  210 / 38م�ؤرخة يف  12ذي احلجة  1366هـ  /املوافق  26ت�شرين �أول
 1947م:

133

ن�ص الر�سالة ال�سابقة من امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى رئي�س اجلمهورية الرتكية ع�صمت
اينونو باللغة الرتكية.
 – 75وثيقة رقم  279 / 31غري م�ؤرخة:

134

ر�سالة موجهة �إلى «�سعادة » ..دون تو�ضيح اجلهة املق�صودة ،وموقعة بال ذكر ال�سم مر�سلها،
يحذر فيه من ن�شاط القن�صل الرتكي بعمان و�صالته امل�شبوهة بال�سفر �إلى �سوريا ولبنان.
 – 76وثيقة رقم  194 / 2م�ؤرخة يف  28رم�ضان املبارك  1367هـ :

134

ر�سالة مكتوبة باللغة الرتكية ومعنونة من عزيز حممود ا�سكيدار با�ستانبول ،ويبدو �أنها تهنئة
جلاللة امللك عبداهلل بعيد الفطر ال�سعيد ،وعليها الرد بالعربية من رئي�س الديوان بال�شكر
من جاللة امللك عبداهلل.
 – 77وثيقة رقم  517 / 4م�ؤرخة يف  1948 / 5 / 6م:

135

تقرير مف�صل �صادر عن املفو�ضية الأردنية ب�أنقرة من املفو�ض الأردين يعر�ض فيه لعالقاته
بالدبلوما�سيني يف �أنقرة.
 – 78وثيقة رقم  ( 210 / 37غري م�ؤرخة ):

كتاب من جاللة امللك عبداهلل �إلى رئي�س اجلمهورية الرتكية ي�شكره على توجيه الدعوة له
لزيارة تركيا وينوه بالعالقات الطيبة بني البلدين ،ويبدي رغبته بتلبية الدعوة.
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 – 79وثيقة رقم  517 / 1م�ؤرخة يف  1948 / 5 / 6م :

142

تقرير مف�صل �صادر من �أنقرة من املفو�ضية الأردنية فيها حول ال�سيا�سة الرتكية ،وواقع
احلال فيها.
 – 80وثيقة رقم  517 / 5م�ؤرخة يف  1948 / 5 / 31م :

تقرير مف�صل �صادر من املفو�ض الأردين ب�أنقرة وبط ّيه مقا ًال باللغة الرتكية ن�شرته �صحيفة
�أولو�س مبنا�سبة عيد ا�ستقالل الأردن( ،املقال غري مرفق).

 – 81وثيقة رقم  194 / 36م�ؤرخة يف  1949 / 5 / 5م :

144

146

كتاب من رئي�س الوزراء الأردين توفيق �أبو الهدى �إلى رئي�س الديوان امللكي الها�شمي يبلغه
فيه بطلب املفو�ضية الرتكية بعمان ل�شهادة ن�سب جلواد من ف�صيلة حميدان يدعى �سمري
�أهداه امللك لرئي�س اجلمهورية ع�صمت اينونو.
 – 82وثيقة رقم  517 /11م�ؤرخة يف  1949 / 4 / 21م :

147

برقيه م�ش ّفرة من املفو�ض الأردين ب�أنقرة ،وعليها الن�ص بالأحرف العربية يبلغ فيها جاللة
امللك عبداهلل �أنه �أبلغ وكيل وزارة اخلارجية الرتكية برغبة جاللته بزيارة تركيا ،وانه ب�سبب
وجود الرئي�س الرتكي خارج تركيا ،ف�إن تركيا ترحب بجاللته بعد اخلام�س ع�شر من �شهر
مايو  1949م.
 – 83وثيقة رقم  517 / 18بال تاريخ :

149

برقية م�ش ّفرة من امللحق الأردين باملفو�ضية يف �أنقرة يطلب فيها ال�سماح له باحل�ضور �إلى
عمان لعر�ض �أحد املوا�ضيع �شفاها.
 – 84وثيقة رقم  517 / 10م�ؤرخة يف  18جمادى الآخر  1368هـ  /املوافق  16ني�سان 1949م

150

برقية من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة يطلب منه
ا�ستمزاج ر�أي فخامة رئي�س اجلمهورية ع�صمت اينونو ب�ش�أن رغبته بالقيام بزيارة خاطفة
يف �أنقرة وا�ستانبول.
 -85وثيقة رقم  517 / 13م�ؤرخة يف  1949 / 4 / 22م :

151

برقية من جاللة امللك عبداهلل �إلى الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة يبلغه ب�أن زمن الزيارة
لرتكيا �ستكون بعد  25ماي�س من عام  1949م.
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 – 86وثيقة رقم  ( 210 / 43بال تاريخ ) :

151

برقية تهنئة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني باللغة الرتكية �إلى الرئي�س الرتكي ع�صمت
اينونو مبنا�سبة عيد اجلمهورية الرتكية ،والربقية بخط امللك عبداهلل باللغة الرتكية ويليها
ترجمة بالعربية.
 – 87وثيقة رقم  ( 210 /45بال تاريخ ) :

152

برقية باللغة الرتكية من الرئي�س الرتكي ع�صمت اينونو �إلى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني
ي�شكره فيها على برقية التهنئة التي �أر�سلها مبنا�سبة عيد اجلمهورية الرتكية ،ومعها الرتجمة
بالعربية بخط اليد.
 – 88وثيقة رقم  517 / 17م�ؤرخة يف  1949 / 4 / 27م :

153

برقية موقعة من امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى املفو�ض الأردين ب�أنقرة ي�ستف�سر منه عن رد
الفعل مبو�ضوع الزيارة امللكية لرتكيا.
 – 89وثيقة رقم  ( 517 / 8بال تاريخ ) :

154

ترجمة ملقالة بتوقيع الكاتب الرتكي نور الدين �أرتام من�شورة بجريدة اولو�س الرتكية
مبنا�سبة عيد ا�ستقالل اململكة الأردنية الها�شمية ،ترجمه املفو�ض الأردين ب�أنقرة ،وفيه
ي�شيد الكاتب مبقابلته للملك الذي كان يتحدث الرتكية بلهجة ا�ستانبولية عذبة لأنه ترعرع
مبنطقة البوغاز.
– 90وثيقة رقم  ( 517 / 20بال تاريخ ) :

158

برقية من جاللة امللك عبداهلل �إلى الوزير الأردين املفو�ض يطلب منه تبليغ الرئي�س الرتكي
بعدوله عن الزيارة لأ�سباب تتعلق بوجود الوفد الأردين بلوزان وب�سبب �أو�ضاع البلدان
العربية وحتديد ًا �سوريا.
 – 91وثيقة رقم  517 / 22م�ؤرخة يف  1949 / 5 / 12م :

158

برقية من الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة �إلى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني يبلغه فيها
مبقابلته للرئي�س الرتكي وتقدمي اعتذار جاللته عن الزيارة ،ونقل جلاللته تقدير الرئي�س
للظروف التي منعته من الزيارة.
 – 92وثيقة رقم  573 / 76م�ؤرخة يف  1949 / 6 / 16م :

برنامج تقدمي �أوراق اعتماد الوزير الرتكي املفو�ض يف عمان رفقي رفيق بك با�سيم �صباح
يوم  1949 / 6 / 20م ومقابلته جلاللة امللك عبداهلل بن احل�سني.
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 – 93وثيقة رقم  210 / 50م�ؤرخة يف  28حمرم  1369هـ  /املوافق  1949 / 11 / 19م :

160

كتاب من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى رئي�س اجلمهورية الرتكية ع�صمت اينونو
ي�شرح فيه موقفه من رف�ض تدويل القد�س رف�ضا باتا ،وت�أكيده ب�أن م�س�ألة فل�سطني و�إن كانت
تخ�ص العرب �إال �أنها �أي�ض ًا م�س�ألة �شرقية.
ّ
 – 94وثيقة رقم  517 / 23م�ؤرخة يف  30ت�شرين �أول  1949م :

161

كتاب مف�صل من الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة للقائه بالرئي�س الرتكي وما دار بينهما من
حوار �أثناء ح�ضوره لعر�ض ع�سكري ،ومرفق بالكتاب ترجمة ملا ورد بجريدة اولو�س الرتكية
حل�سن جاهد بك عن م�شاكل البالد العربية.
 – 95وثيقة رقم  517 / 301م�ؤرخة يف  1950 / 5 / 23م :

163

برقية من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى ال�شريف حممد �شرف باملفو�ضية الأردنية
ب�أنقرة يطلب منه تبليغه ب�أخبار احلزب الفائز بعد االنتخابات و�سيا�سته الدينية ور�أي
املفو�ضية ال�سوفيتية و�أقوال اجلرائد حول نتائج االنتخابات الرتكية.
 – 96وثيقة رقم  517 / 28م�ؤرخة يف  18جمادى الآخر  1369هـ  /املوافق  6ني�سان :1950

164

برقية من جاللة امللك عبداهلل �إلى الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة يبلغه فيه ب�إبالغ الرئي�س
الرتكي بالرغبة امللكية ب�أن يكون موعد زيارته للأردن بني العيدين عيد الفطر وعيد الأ�ضحى.
 - 97وثيقة رقم  517 / 29م�ؤرخة يف  1950 / 4 / 17م :

165

كتاب مف�صل من الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة حممد علي العجلوين واملنتقل من بغداد �إلى
�أنقرة يعر�ض فيه تفا�صيل الأحداث اجلارية ب�أنقرة ويحللها ،ويبني تفا�صيل زياراته لل�سلك
الدبلوما�سي.
 – 98وثيقة رقم  210 / 60م�ؤرخة يف  1950 / 5 / 25م :

168

برقية من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى الرئي�س الرتكي اجلديد جالل بايار بت�سلمه
ملهامه متمني ًا له التوفيق ودوام العالقات الودية بني البلدين.
 – 99وثيقة رقم  210 / 59م�ؤرخة يف  1950 / 5 / 25م :

168

ن�ص الربقية ال�سابقة باللغة الرتكية.
 -100وثيقة رقم  210 / 61م�ؤرخة يف  1950 / 5 / 25م :

169

برقية جوابية من الرئي�س الرتكي جالل بايار �إلى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني ي�شكره
فيها على م�شاعره وتهانيه بت�سلمه ملهام من�صبه.
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 – 101وثيقة رقم  ( 37 / 317بال تاريخ ) :

169

برقية من الأمري نايف بن عبداهلل �إلى الرئي�س الرتكي جالل بايار ،ي�شكره فيها على برقيته
التي حملت تهانيه مبنا�سبة عيد ا�ستقالل اململكة الأردنية الها�شمية.
 – 102وثيقة رقم  517 / 49 – 38م�ؤرخة يف  1950 / 5 / 30م :

170

تقرير مف�صل من الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة عن برنامج حكومة احلزب الدميوقراطي
الأولى.
 – 103وثيقة رقم  517 / 36م�ؤرخة يف  29ماي�س  1950م :

181

تقرير بخط اليد من الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقره عن الو�ضع ال�سيا�سي ب�أنقرة والتطورات
احلزبية.
 – 104وثيقة رقم  517 / 50م�ؤرخة يف  1حزيران  1950م :

183

كتاب من امل�ست�شار باملفو�ضية الأردنية ب�أنقرة حممد بن �شرف �إلى جاللة امللك عبداهلل
بن احل�سني يرفع فيه ترجمة ملخ�صة للخطاب الذي �ألقاه رئي�س الوزراء الرتكي عدنان
مندري�س وهو برنامج احلكومة اجلديدة.
 – 105وثيقة رقم  517 / 53م�ؤرخة يف  8حزيران  1950م :

185

تقرير مف�صل من الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة حممد علي العجلوين عن منهاج احلكومة
الرتكية اجلديدة وموقف املعار�ضني وهما حزب ال�شعب وهو حزب الرئي�س ال�سابق واحلزب
الوطني «احلزب الديني».
 – 106وثيقة رقم  517 / 54م�ؤرخة يف  8حزيران  1950م :

188

كتاب من امل�ست�شار باملفو�ضية الأردنية ب�أنقرة حممد بن �شرف ومرفق فيه �آخر تطورات
الو�ضع احلايل يف تركيا ( املرفق غري موجود ).
 – 107وثيقة رقم  517 / 56م�ؤرخة يف  1950 / 6 / 11م :

190

كتاب مف�صل من الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة �إلى �صاحب اجلاللة امللك عبداهلل بن
احل�سني حول التوجهات الدينية للحكومة الرتكية اجلديدة.
 – 108وثيقة رقم  517 / 57م�ؤرخة يف  1رم�ضان  1369هـ  /املوافق  16حزيران 19560م:

ر�سالة جوابية من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني على الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة
حممد علي العجلوين حول ال�سيا�سة الدينية للحكومة الرتكية اجلديدة.
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 – 109وثيقة رقم  ( 517 / 65بال تاريخ ) :

193

برقية من الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة حممد علي العجلوين �إلى جاللة امللك عبداهلل بن
احل�سني وفيها يبلغه االتفاق مع �صاحب جريدة «ظفر» احلكومية الرتكية على كتابة مقالة
رئي�سية حول التفاهم الإ�سالمي.
 – 110وثيقة رقم  517/ 68م�ؤرخة يف  1950 / 10 / 30م :

194

تقرير تف�صيلي من الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة حممد علي العجلوين �إلى وزير اخلارجية
الأردين وبطيه مقالة جريدة ظفر الرئي�سية عن التفاهم الإ�سالمي مرتجمة �إلى العربية.
 – 111وثيقة رقم  517 / 72م�ؤرخة يف  1950 / 10 / 27م :

196

ن�ص املقالة التي ن�شرتها جريدة ظفر الرتكية احلكومية حول التفاهم الإ�سالمي مرتجمة
للعربية.
 – 112وثيقة رقم  517 / 66م�ؤرخة يف  21حمرم  1370هـ  /املوافق  1ت�شرين الثاين  1950م:

201

كتاب من رئي�س الديوان امللكي الها�شمي �إلى وزير اخلارجية وبطيه ر�سالة حممد علي
العجلوين وبرقية ال�شريف حممد بن �شرف للإطالع ح�سب توجيهات جاللة امللك عبداهلل
بن احل�سني.
 – 113وثيقة رقم  ( 517 / 130بال تاريخ ) :

202

برقية من املفو�ضية الأردنية ب�أنقرة �إلى رئي�س الديوان امللكي يذكر فيها �أنه ال يجد ما ي�ؤكد
عقد م�ؤمتر لر�ؤ�ساء الدول الإ�سالمية يف مكة و�أن الرئي�س الرتكي جالل بايار �سيح�ضره.
– 114وثيقة رقم  517 / 87م�ؤرخة يف  1950 / 12 / 17م :

203

كتاب من حممد علي العجلوين الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة �إلى جاللة امللك عبداهلل بن
احل�سني وفيه تفا�صيل ال�صراع ال�سيا�سي الداخلي يف تركيا.
 - 115وثيقة رقم  517 / 79م�ؤرخة يف  1951 / 3 / 28م :

205

برقية من الوزير الأردين اجلديد ب�أنقرة بهاء الدين طوقان �إلى رئي�س الديوان امللكي
يخربه بو�صوله �إلى مقر عمله ب�أنقرة.
 - 116وثيقة رقم  517 / 80م�ؤرخة يف  1951 / 3 / 29م:

206

برقية جوابية من رئي�س الديوان امللكي �إلى الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة يخربه ب�أنه
و�س ّر فيها.
عر�ض برقيته على جاللة امللك عبداهلل ُ
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 – 117وثيقة رقم  517/ 87م�ؤرخة يف  1951 / 4 / 7م :

207

تقرير مف�صل من الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة �إلى وزير اخلارجية الأردين حول مقابالته
ب�أنقرة.
 – 118وثيقة رقم  517 / 94م�ؤرخة يف  7ني�سان  1951م :

209

ر�سالة تف�صيلية من الوزير الأردين ب�أنقرة بهاء الدين طوقان �إلى جاللة امللك عبداهلل بن
احل�سني ي�سجل فيها لقاءاته الر�سمية والدبلوما�سية ب�أنقرة ،وزيارته لرئي�س اجلمهورية
الرتكية الذي �أبدى �إعجابه من متكن جاللة امللك عبداهلل باللغة الرتكية الرفيعة التي ال
يتقنها �إال القلة.
 – 119وثيقة رقم  517 / 88م�ؤرخة يف  1951 / 4 / 18م :

211

كتاب من وزير اخلارجية الأردين �إلى رئي�س الديوان وبطيه ن�سخة من كتاب الوزير املفو�ض
ب�أنقرة يف مو�ضوع تقدمي �أوراق اعتماده ولقائه مع رئي�س اجلمهورية الرتكية.
 – 120وثيقة رقم  517 / 83م�ؤرخة يف  1951 / 4 / 19م :

212

برقية من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة تفيد
باعتزامه ال�سفر يف  15مايو �إلى تركيا ،ويطلب تهيئة الأماكن يف �أنقرة وا�ستانبول وبور�صه.
 – 121وثيقة رقم  517 / 76م�ؤرخة يف  1951 / 4 / 29م :

213

ن�ص برقية من �أنقرة �إلى رئي�س الديوان ب�أنه كتب للوزير الأردين املفو�ض ببريوت عن تاريخ
الرحلة.
 – 122وثيقة رقم  517 / 85م�ؤرخة يف  1951 / 4 / 21م :

214

برقية من الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة �إلى رئي�س الديوان امللكي ي�ستو�ضح فيها عن موعد
الزيارة لأنه غري وا�ضح يف الربقية التي و�صلته.
 – 123وثيقة رقم  517 / 86م�ؤرخة يف  1951 / 4 / 21م :

214

برقية من رئي�س الديوان �إلى الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة ت�ؤكد له �أن موعد الرحلة هو يف
اخلام�س ع�شر من �أيار  1951م.
 – 124وثيقة رقم  517/ 95م�ؤرخة يف  1951 / 4 / 24م :

ر�سالة م�شفرة من الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة �إلى رئي�س الديوان امللكي تفيد ب�أنه حجز
الأماكن املطلوبة يف �أنقرة باال�س ويف ا�ستانبول بفندقني وي�ؤكد �أن هناك حالة �سرور برتكيا
بالزيارة امللكية.
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 – 125وثيقة رقم  517 / 96م�ؤرخة يف  1951 / 4 / 26م :

216

برقية م�شفرة من الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة �إلى رئي�س الديوان امللكي تفيد ب�أن رئي�س
اجلمهورية الرتكية �أمر احلكومة الرتكية ب�إعداد واجبات التكرمي للزيارة امللكية ،و�أنه
و�ضع يخته اخلا�ص حتت ت�صرف امللك عبداهلل ،و�أن اخلارجية تعد برنامج االحتفال.
 – 126وثيقة بال رقم وال تاريخ وهي غري م�شفرة :

217

برقية من الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة بهاء الدين طوقان �إلى رئي�س الديوان امللكي
الها�شمي تفيد ب�أن رئي�س اجلمهورية �أمر بتهيئة ق�صر با�ستانبول و�آخر يف بور�صة لنزول
جاللة امللك عبداهلل ،و�أنه نظر ًا لعدم وجود ق�صور ب�أنقرة مت حجز فندق.
 – 127وثيقة رقم  517 / 106م�ؤرخة يف  1951 / 5 / 5م :

218

برقية من الديوان امللكي الها�شمي �إلى الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة تفيد ب�أن الزيارة
�شخ�صية وحتدد عدد املرافقني و�أ�سماءهم.
 – 128وثيقة رقم  ( 517 / 104بال تاريخ ) :

218

برقية من املفو�ض الأردين ب�أنقرة �إلى الديوان امللكي الها�شمي يطلب فيها حتديد عدد
املرافقني جلاللة امللك عبداهلل ،وي�شري �إلى �أنه ميكن للع�سكريني ارتداء الزى الع�سكري
�أثناء الزيارة.
 – 129وثيقة رقم  517 / 111م�ؤرخة يف  1951 / 5 / 6م :

219

برقية من الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة �إلى رئي�س الديوان امللكي يبني فيها �أن برنامج
االحتفال بالزيارة امللكية مت �إعداده ،وي�ست�أذن ب�إقامة حفلة ا�ستقبال منا�سبة ،وعلى الربقية
حا�شية بخط اليد باملوافقة وب�إ�ضافة �أ�سماء جديدة للمعية.
 – 130وثيقة رقم  517 / 108م�ؤرخة يف  1951 / 5 / 5م :

219

برقية من الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة ت�شري �إلى �أن ال�سلطات الرتكية ت�س�أل �إن كان
جاللة امللك يف�ضل القطار �أم الطائرة يف �سفره ،وعلى الربقية حا�شية بخط اليد ب�أنه
يف�ضل القطار.
 – 131وثيقة رقم  ( 517 / 109بال تاريخ ) :

220

برقية من رئي�س الديوان امللكي الها�شمي للمفو�ضية الأردنية ب�أنقرة ت�شري �إلى �أن جاللة
امللك عبداهلل بن احل�سني يف�ضل القطار يف �سفره.
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 – 132وثيقة رقم  517 / 99م�ؤرخة يف  1951 / 4 / 30م :

220

برقية باللغة الإجنليزية موجهة للوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة تطلب منه �إعادة �إر�سال
برقيته مرة �أخرى لأنها غري وا�ضحة.
 – 133وثيقة رقم  517 / 118م�ؤرخة يف  1951 / 5 / 12م :

221

برقية مطبوعة موجهة من رئي�س الديوان �إلى املفو�ضية الأردنية ب�أنقرة حتدد عدد
الطائرات ونوعها وخط �سريها من املفرق �إلى دم�شق ثم �إلى نيقو�سيا ف�أنقرة وعددها
ثالث طائرات.
 – 134وثيقة رقم  517/ 115م�ؤرخة يف  1951 / 5 / 8م :

222

برقية من الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة يورد فيها برنامج االحتفال باملطار ،وحتويل مقر
نزول جاللة امللك عبداهلل يف �أنقرة من الفندق �إلى �أحد ق�صور �أنقرة.
 – 135وثيقة رقم  ( 517/ 101م�ؤرخة لكن التاريخ غري وا�ضح ) :

223

برقية م�شفرة من الوزير الأردين ب�أنقرة �إلى رئي�س الديوان تفيد ب�أنه يف ا�ستانبول ،و�أنه
�سيذهب يف اليوم التايل �إلى بور�صه للإ�شراف على الرتتيبات ،و�سيعود �إلى �أنقرة بعد
يومني ليكون باال�ستقبال.
 – 136وثيقة رقم  517 / 116م�ؤرخة يف  1951 / 5 / 5م :

224

برقية م�شفرة من الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة ويبدو �أنها حتدد �أماكن النزول بالرحلة
امللكية.
 – 137وثيقة رقم  517 / 98م�ؤرخة يف 1951 / 4 / 29م :

224

برقية من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة يبدي فيها
�سروره بالرتتيبات التي اتخذها للزيارة امللكية لرتكيا.
– 138وثيقة رقم  517/ 121م�ؤرخة يف  1951 / 5 / 12م :

225

كتاب مف�صل من الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة بتفا�صيل برنامج الرحلة.
 – 139وثيقة رقم  517 / 117م�ؤرخة يف  1951 / 5 / 8م :

برقية م�ستعجلة من الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة تطلب ك�شف ًا بعدد الطائرات امل�ستخدمة
بالرحلة وزمن و�صولها �إلى �أنقرة وخط �سريها و�أنواعها وذلك بناء على طلب ال�سلطات
الرتكية.
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 – 140وثيقة رقم  517 / 124م�ؤرخة يف  1951 / 5 / 11م :

228

برقية من املفو�ضية الأردنية ب�أنقرة تطلب �إح�ضار �أعالم �أردنية و�أعالم جاللة امللك.
 – 141وثيقة رقم  517 / 123م�ؤرخة يف  1951 / 5 / 14م :

228

برقية من رئي�س الديوان امللكي �إلى املفو�ضية الأردنية ب�أنقرة يطلب فيها �إ�ضافة ا�سم جديد
للمعية امللكية من بني الوفد املرافق.
 – 142وثيقة رقم  ( 441 / 9بال تاريخ )

229

و�صف بليغ وتف�صيلي للرحلة امللكية �إلى اجلمهورية الرتكية بقلم جاللة امللك عبداهلل بن
احل�سني.
– 143وثيقة رقم  517 / 128م�ؤرخة يف  1951 / 6 / 2م :

232

برقية من رئي�س الديوان امللكي �إلى املفو�ضية الأردنية ب�أنقرة ي�ستف�سر فيها عن �صحة
اخلرب ب�أن رئي�س اجلمهورية الرتكية وعد بح�ضور م�ؤمتر �إ�سالمي مبكة.
– 144وثيقة رقم  517 / 126م�ؤرخة يف  1951 / 5 / 30م :

232

برقية �صادرة من �أنقرة �إلى الديوان امللكي الها�شمي بخ�صو�ص طائرة بان �أمريكان القادمة
من بريوت �إلى عمان.
 -145وثيقة رقم  517 / 147م�ؤرخة يف  2متوز  1951م :

233

ر�سالة مطولة من الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة بهاء الدين طوقان �إلى جاللة امللك
عبداهلل بن احل�سني بخ�صو�ص م�ساعدة اجلمهورية الرتكية للأردن ب�شحنة قمح ب�سبب
اجلفاف.
 – 146وثيقة رقم  517 / 143م�ؤرخة يف  1951 / 7 / 11م :

234

برقية رقمية من الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة متت كتابتها باحلروف العربية وفيها �أن
الوزير املفو�ض قابل رئي�س الوزراء الرتكي ب�ش�أن �سد حاجة الأردن من احلبوب و�أبدى
اهتمامه بالأمر ووعد برد اجلواب الر�سمي.
 – 147وثيقة رقم  517 / 146م�ؤرخة يف  1951 / 7 / 11م :

235

برقية من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة يحمله ر�سالة
لرئي�س الوزراء الرتكي بخ�صو�ص دخول تركيا حللف الأطل�سي.
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 – 148وثيقة رقم  517 / 140م�ؤرخة يف  19رم�ضان  1370هـ  /املوافق  23حزيران  1951م

236

ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة بهاء الدين
طوقان ملقابلة رئي�س الوزراء الرتكي بخ�صو�ص حاجة الأردن من القمح البتياعه مقابل
�إمداد الأردن لرتكيا بال�شعري.
 – 149وثيقة رقم  517 / 149م�ؤرخة يف � 28شوال  1370هـ  /املوافق � 1أغ�سط�س 1951م:

كتاب من رئي�س الديوان امللكي �إلى وزير اخلارجية الأردين يت�ضمن الن�شرات ال�صحفية
الرتكية للإطالع عليها.

34
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الباب الثالث :
العالقات الأردنية – الأفغانية  ،والأردنية – الباك�ستانية :
 – 150وثيقة رقم  135 / 179م�ؤرخة يف  1945 / 10 / 14م:

240

كتاب من قن�صل �شرق الأردن يف بغداد وبطيه ر�سالة من اندوني�سيا من �أهايل جاوا و�سومطره
للأمري عبداهلل بن احل�سني ،والكتاب غري مرفق ،ويبدو انه يحمل طابع اال�ستنجاد بالأمري
عبداهلل.
 – 151وثيقة رقم  44 / 194م�ؤرخة يف  1946 / 11 / 18م:

241

برقية بالإجنليزية من الوزير الأردين املفو�ض بلندن �إلى رئي�س الديوان امللكي ب�أنه بلغ
«خليق الزمان» رئي�س الرابطة الإ�سالمية يف باك�ستان برتحيب الأردن بزيارته.
 - 152وثيقة رقم  ( 37 / 302التاريخ غري وا�ضح ):

242

برقية تهنئة بالإجنليزية من احلاكم العام لباك�ستان �إلى امللك عبداهلل بن احل�سني مبنا�سبة
عيد ميالده.
 – 153وثيقة رقم  6/11م�ؤرخة يف  1947 / 12 / 30م:

242

برقية جوابية من امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى الوزير الأردين املفو�ض يف باك�ستان حممد
ال�شريقي ي�شكره على جهوده.
 – 154وثيقة رقم  6 / 15م�ؤرخة يف  1947/ 1 / 4م:

243

برقية من الوزير الأردين املفو�ض بكرات�شي يف باك�ستان حممد ال�شريقي �إلى الديوان امللكي
يعر�ض فيها تفا�صيل مهمته كوزير مفو�ض ،ولقاءاته بامل�س�ؤولني.
 – 155وثيقة رقم  231 / 192م�ؤرخة يف كانون الثاين  1948م:

245

كتاب من املفو�ضية الأردنية بكابل �إلى وزارة اخلارجية الأردنية رد ًا على مذكرة الوزارة
با�ستف�سار وزارة اخلارجية امللكية الأفغانية بكابل عن الأعياد الر�سمية للمملكة ليتم تبادل
الربقيات بني ملكي اململكتني.

 – 156وثيقة رقم  231 / 194م�ؤرخة يف  1948 / 2 / 22م:

246

كتاب من الوزير الأردين املفو�ض يف �أفغان�ستان حممد ال�شريقي �إلى وزير اخلارجية يت�ضمن
تواريخ الأعياد الأفغانية ،ون�سخة منها للديوان امللكي الها�شمي.
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 – 157وثيقة رقم  231 / 193م�ؤرخة يف  1948 / 7 / 18م:

247

كتاب من وكيل رئا�سة الوزراء �إلى رئي�س الديوان امللكي وبطيه املذكرة ال�صادرة من
املفو�ضية امللكية الأفغانية بالأعياد الر�سمية التي يتم فيها تبادل التهاين بني القيادتني.
 – 158وثيقة رقم  6 / 24م�ؤرخة يف  1948 / 1 / 21م:

248

كتاب من رئي�س الوزراء توفيق �أبو الهدى �إلى رئي�س الديوان امللكي الها�شمي وبطيه ترجمة
برقية تلقاها وزير اخلارجية الأردين من وزارة خارجية باك�ستان تت�ضمن ن�ص خطاب
القائد الأعظم حلكومة باك�ستان لعر�ضها على جاللة امللك عبداهلل.
 – 159وثيقة رقم  6 / 23م�ؤرخة يف  1948 / 1 / 9م:

249

ن�ص الربقية ال�سابقة مرتجمة �إلى العربية.
 – 160وثيقة رقم  ( 6 / 10 – 9 – 8 – 7 – 6– 5غري م�ؤرخة ):

250

�صورة الربقية املذكورة �أعاله بالإجنليزية كما وردت لوزارة اخلارجية الأردنية.
– 161وثيقة رقم  ( 6 / 3بال تاريخ ):

252

برقية من رئي�س الديوان امللكي �إلى الوزير الأردين بكرات�شي حممد ال�شريقي يبني له �أن
برقيته التي �أر�سلها للديوان امللكي القت القبول ال�سامي.
 – 162وثيقة رقم  6 / 22م�ؤرخة يف  1948 / 1/ 16م:

253

برقية من امللك عبداهلل بالأحرف الالتينية �إلى الوزير الأردين بكابل حتمل له ر�ضاه ومتنياته.
 – 163وثيقة رقم  6 / 27م�ؤرخة يف  1948 / 2 / 15م:

253

برقية جوابية من جاللة امللك عبداهلل �إلى الوزير الأردين املفو�ض بكابل حممد ال�شريقي
تفيد بت�سلمه برقيته وب�أنه ي�أمر مبا جاء بالربقية.
 – 164وثيقة رقم  ( 6 / 34بال تاريخ ):

254

برقية بالأحرف الالتينية م�صدرها كابل �إلى الديوان امللكي ي�شري فيها �إلى عودته �إلى
كابل وت�سلمه لر�سالة جاللة امللك و�أنه �سينفذ ما جاء فيها.
 -165وثيقة رقم  6 / 42م�ؤرخة يف � 7أيلول  1948م:

مف�صلة من املفو�ضية الأردنية بكرات�شي من الوزير الأردين املفو�ض حممد ال�شريقي
ر�سالة ّ
�إلى وزارة اخلارجية وفيها تفا�صيل رحلته من كرات�شي �إلى كابل ،و�أنه �أ�صبح الوزير الأردين
املفو�ض واملندوب فوق العادة للمملكة الأردنية الها�شمية بناء على موافقة ملك بريطانيا،
ويف�صل ب�أخبار ن�شاطاته.
و�أن عليه �إبراز �أوراق اعتمادهّ ،
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 – 166وثيقة رقم  ( 6 / 28بال تاريخ ):

257

كتاب من امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى الوزير الأردين املفو�ض يف �أفغان�ستان وباك�ستان
وهند�ستان حممد ال�شريقي وفيه ت�أكيد على ثقته فيه.
 – 167وثيقة رقم  6 / 43م�ؤرخة يف  1948 / 9 / 12م:

258

برقية من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى الوزير الأردين املفو�ض يف كابول حممد
ال�شريقي يكلفه بنقل تعازيه لباك�ستان بوفاة القائد الأعظم حممد علي جناح ،ويرتحم عليه.
 – 168وثيقة رقم  ( 6 / 48التاريخ غري وا�ضح ):

259

برقية من الوزير الأردين املفو�ض بباك�ستان حممد ال�شريقي �إلى امللك عبداهلل بن احل�سني
يبلغه فيها �شكر باك�ستان و�أ�سرة املرحوم القائد حممد علي جناح وينقل حتيات �شقيقته
فاطمة �صباح جلاللة امللك بتعازيه لهم.
 – 169وثيقة رقم  ( 6 / 44بال تاريخ ):

260

برقية بالأحرف الالتينية من امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى ال�سيد نظام الدين احلاكم العام
والقائد الأعظم لباك�ستان مبنا�سبة ت�سلمه من�صبه بعد وفاة الرئي�س حممد علي جناح.
 – 170وثيقة رقم  6 / 46م�ؤرخة يف  19ماي�س  1948م:

261

برقية بالأحرف الالتينية من حممد ال�شريقي �إلى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني يخربه
فيها ب�أنه و�ضع اكلي ًال من الزهور على �ضريح جناح ح�سب تعليمات جاللته.
 – 171وثيقة رقم ( 6 / 47بال تاريخ ):

261

ترجمة الربقية ال�سابقة �إلى الأحرف العربية.
 – 172وثيقة رقم  6/ 45م�ؤرخة يف  1948 / 9 / 15م:

262

ن�ص الربقية ال�سابقة مرتجمة �إلى اللغة العربية.
 – 173وثيقة رقم  ( 6 / 11بال تاريخ ):

262

برقية من رئي�س الديوان امللكي الها�شمي �إلى املفو�ضية الأردنية بكابول يبلغ فيها الوزير
املفو�ض ب�أن جاللة امللك �أمر بتحويل الربقيات املر�سلة منهم �إلى وزارة اخلارجية.
 – 174وثيقة رقم  ( 6/ 21بال تاريخ ):

263

برقية من الوزير الأردين املفو�ض يف باك�ستان �إلى رئي�س الديوان امللكي الها�شمي ينقل فيها
تفا�صيل ن�شاطه يف الهور وبي�شاور قبل عودته �إلى كابل ب�أفغان�ستان.
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 – 175وثيقة رقم  6 / 39م�ؤرخة يف  21رجب  1367هـ  /املوافق  29ماي�س  1948م:

264

كتاب من رئي�س الديوان امللكي الها�شمي �إلى رئي�س الوزراء يبلغه فيه ب�أن كتابه املرفق مع
برقية الوزير الأفغاين املفو�ض ببغداد عر�ضت على جاللة امللك ،ومع الكتاب رد جاللته
ب�إبالغه ال�سالم.
 - 176وثيقة رقم  6 / 38م�ؤرخة يف  1948 / 5 / 24م:

265

ن�ص كتاب رئي�س الوزراء توفيق �أبو الهدى وبطيه برقية الوزير الأفغاين املفو�ض يف بغداد
�إلى رئي�س الديوان امللكي الطالع جاللة امللك عليها.
 -177وثيقة رقم  6 / 66م�ؤرخة يف  6دي�سمرب  1948م:

266

كتاب من الوزير الأردين املفو�ض بكابل حامد �سعد الدين يرفع فيه ر�سالة مقدمة من
حممد عبد العليم ال�صديقي بكابل �إلى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني.
 – 178وثيقة رقم  6 / 69م�ؤرخة يف � 27صفر  1368هـ  /املوافق  28دي�سمرب  1948م:

267

كتاب من كابل من حممد عبد العليم ال�صديقي �إلى جاللة امللك عبداهلل يبني فيه م�شاعره
الدينية ويحتج على �إغالق احلكومة امل�صرية جمعية الإخوان امل�سلمني.
 – 179وثيقة رقم  6 / 70م�ؤرخة يف  25ربيع الأول  1368هـ  26 /كانون الثاين  1949م:

269

كتاب من رئي�س الديوان امللكي �إلى املفو�ض الأردين بكابل وب�ضمنها �صورة عن الر�سالة
امللكية �إلى املب�شر حممد عبد العليم ال�صديقي رد ًا على ر�سالته.
 – 180وثيقة رقم  ( 6 / 61بال تاريخ ):

270

ر�سالة مطولة من الوزير الأردين املفو�ض يف باك�ستان حممد ال�شريقي �إلى وزير اخلارجية
الأردين ينقل فيه ما دار يف حما�ضرة �أقامها عبد الرحمن �صديقي �أحد م�سلمي الهند
يف كرات�شي ،وحتامل فيها على الدول العربية وملوكها وحكوماتها ب�سبب ق�ضية فل�سطني،
وي�شرح الوزير املفو�ض ردود فعل احل�ضور ورده على املحا�ضر م�ؤكد ًا على دور اجلي�ش
العربي وجاللة امللك عبداهلل بن احل�سني.
 – 181وثيقة رقم  6/ 62م�ؤرخة يف � 7صفر  1368هـ  /املوافق  8كانون الأول  1948م:

كتاب من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى حممد ال�شريقي رد ًا على ر�سالته ال�سابقة
عن موقف ال�صديقي من ملوك وزعماء العرب يف حما�ضرته.
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 – 182وثيقة رقم  ( 6 / 35بال تاريخ ):

274

برقية بالأحرف الالتينية من كابل من املفو�ضية الأردنية �إلى الديوان امللكي الها�شمي
تفيد ب�أن احلما�س لفل�سطني عظيم يف باك�ستان و�أفغان�ستان و�إيران ،وتطالب مبد املفو�ضية
باملعلومات با�ستمرار.
 – 183وثيقة رقم  6 / 36م�ؤرخة يف  1948 / 5 / 26م:

275

برقية من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى املفو�ضية الأردنية بكابل ينقل لهم �أنه
وبحمد اهلل ف�إن اجلي�ش الأردين ي�سيطر على القد�س �سيطرة تامة.
 – 184وثيقة رقم  6 / 72م�ؤرخة يف  7ماي�س  1948م:

275

برقية من الوزير الأردين املفو�ض بباك�ستان �إلى الديوان امللكي تفيد ب�أنه حترك يف هذا
التاريخ �إلى كابل من �أجل اجناز ق�ضية الإجارة اجلديدة هناك.
 – 185وثيقة رقم  231 / 214م�ؤرخة يف  1948 / 11 / 3م:

276

برقية تهنئة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى ملك �أفغان�ستان حممد ظاهر �شاه
بكابول مبنا�سبة العام الهجري.
 – 186وثيقة رقم  231 / 216م�ؤرخة يف  10نوفمرب  1948م:

276

برقية باللغة الفرن�سية من امللك الأفغاين حممد ظاهر �شاه �إلى امللك عبداهلل بن احل�سني
يهنئوه فيها بالعام الهجري اجلديد.
 – 187وثيقة رقم  6 / 50م�ؤرخة يف  1948 / 11 / 4م:

277

كتاب من الوزير الأردين املفو�ض يف كرات�شي بباك�ستان حممد ال�شريقي �إلى وزارة اخلارجية
الأردنية ينقل فيها طلب وزارة اخلارجية الباك�ستانية تزويدها ب�صور من الآثار الأردنية
و�صور للمدن الأردنية لو�ضعها يف متحف دائرة املطبوعات واال�ستقالل يف كرات�شي.
 – 188وثيقة رقم  6 / 49م�ؤرخة يف  29دي�سمرب «ال�سنة غري وا�ضحة وامل�ؤكد �أنها 1948م»:

278

برقية بالأحرف الالتينية من الوزير الأردين املفو�ض بكرات�شي �إلى الديوان امللكي ت�شري
�إلى �أن وزارة اخلارجية الباك�ستانية طلبت �أوراق االعتماد لتعيينه.
 – 189وثيقة رقم  ( 6 / 54بال تاريخ ):

279

برقية من الوزير الأردين املفو�ض بكرات�شي �إلى رئي�س الديوان امللكي تفيد ب�أنه تقدم ب�أوراق
اعتماده �إلى حاكم باك�ستان وتبادل و�إياه اخلطب ،وحمله حتيات باك�ستان جلاللة امللك
عبداهلل بن احل�سني.
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 – 190وثيقة رقم  6 / 71تاريخها عام  1949م:

280

برقية من الوزير املفو�ض بكرات�شي حممد ال�شريقي �إلى الديوان امللكي بالأحرف الالتينية
تفيد ب�أن املفو�ضية �أقامت م�أدبة بروتوكولية حلاكم دولة باك�ستان العام ومعه �شخ�صيات
كبرية من الوزراء والزعماء وال�شخ�صيات ال�سيا�سية العربية والأجنبية ،و�أنه �ألقى كلمة
بهذه املنا�سبة.
 – 191وثيقة رقم  ( 6/ 2–1التاريخ غري وا�ضح ):

281

برقية باللغة الإجنليزية من حممد ال�شريقي �إلى الديوان امللكي الها�شمي ب�ش�أن ن�شاطاته
يف وزارة اخلارجية الباك�ستانية.
 – 192وثيقة رقم  ( 6 / 74بال تاريخ ):

282

مادة �صحفية مرفقة من الوزير الأردين املفو�ض بكرات�شي للحفل الذي �أقامته املفو�ضية
حلاكم باك�ستان العام.
 – 193وثيقة رقم  ( 6 / 75بال تاريخ ):

283

مادة �صحفية من�شورة يف �صحيفة الفجر ( الدون ) بالإجنليزية عن م�أدبة املفو�ضية
الأردنية بكرات�شي على �شرف حاكم باك�ستان العام.
 – 194وثيقة رقم  6 / 81م�ؤرخة يف كابل  15ني�سان  1949م:

284

ر�سالة تف�صيليــة من حممد ال�شريقي الوزير املفو�ض يف �أفغان�ستان �إلى جاللــة امللك
عبــداهلل بن احل�سني ينقل فيها تفا�صيل مقابالته وزياراته يف كابل وكرات�شي ويحلل
االنقالب ال�سوري ،وردود الفعل الر�سمية والدبلوما�سية حوله.
 – 195وثيقة رقم  231 / 247م�ؤرخة يف  1949 / 5 / 27م:

286

برقية من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى ملك �أفغان�ستان حممد ظاهر خان مبنا�سبة
العيد القومي لبالده.
 – 196وثيقة رقم  231 / 248م�ؤرخة يف  7حزيران  1949م:

287

برقية باللغة الفرن�سية من ملك �أفغان�ستان حممد ظاهر �شاه �إلى امللك عبداهلل بن احل�سني
مبنا�سبة عيد اال�ستقالل.
 – 197وثيقة رقم  231 / 306م�ؤرخة يف  1949 / 6 / 26م:

برقية من امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى امللك الأفغاين حممد ظاهر �شاه مبنا�سبة حلول
�شهر رم�ضان املبارك.

40
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 – 198وثيقة رقم � 6 / 97صادرة من كابل وم�ؤرخة يف  1949 / 11 / 20م:

289

مف�صلة من حامد �سعد الدين من املفو�ضية الأردنية بكابل �إلى رئي�س الديوان
ر�سالة ّ
امللكي حول موقف الدولة الأفغانية من مدينة القد�س بهيئة الأمم املتحدة بخ�صو�ص تدويل
القد�س.
 – 199وثيقة رقم  ( 6 / 29التاريخ غري وا�ضح بخامت الربقية):

291

برقية من حممد ال�شريقي من نيودلهي (دلهي) �إلى الديوان امللكي الها�شمي تفيد بو�صوله
من الهور �إلى نيودلهي (دلهي) ،وا�ستقبلهم مندوب عن حاكم الهند اللورد مونتباتن،
ونزولهم بق�صره وزيارتهم لتاج حمل.
 – 200وثيقة رقم  6 / 33م�ؤرخة يف  19ماي�س  1948م:

292

برقية من حممد ال�شريقي �إلى الديوان امللكي يذكر فيها زيارتهم ملنزل املهامتا غاندي
وح�ضور حفل �شاي يف اجلمعية الإ�سالمية مع كبار علماء الهند ،و�أنه �سيعود �إلى الهور ومن
ثم �إلى كابل.
 – 201وثيقة رقم  6 / 30 – 31م�ؤرخة يف  19ماي�س  1948م:

293

برقية باحلروف الالتينية من الوزير الأردين املفو�ض بكرات�شي �إلى الديوان امللكي الها�شمي،
يف�صل فيه �أخبار لقاءاته بنيودلهي (دلهي) مع اللورد مونتباتن حاكم الهند ،حول م�شكلة
ك�شمري بني الهند وباك�ستان ،ومع وزير الالجئني بباك�ستان والع�صبة الإ�سالمية بالهور.
 – 202وثيقة رقم  ( 6 / 107بال تاريخ ) :

294

برقية من الوزير الأردين املفو�ض ب�أفغان�ستان �إلى جاللة امللك عبداهلل ي�ست�أذنه بح�ضور
حفل املمثلني ال�سيا�سيني الذي �سيقام مللك �أفغان�ستان مبنا�سبة زيارته ل�شاهن�شاه يف
طهران.
 – 203وثيقة رقم  37 / 310م�ؤرخة يف  ( / 5 / 26؟ ):

295

برقية من ملك �أفغان�ستان حممد ظاهر �شاه �إلى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني مبنا�سبة
عيد ا�ستقالل الأردن.
 – 204وثيقة رقم  ( 6 / 311بال تاريخ ):

برقية جوابية من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى ملك مملكة �أفغان�ستان رد ًا على
برقية التهنئة التي و�صلته مبنا�سبة عيد اال�ستقالل.
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 – 205وثيقة رقم  37 / 217م�ؤرخة يف  1949 / 5 / 25م:

296

برقية تهنئة من ملك �أفغان�ستان حممد ظاهر �شاه �إلى امللك عبداهلل بن احل�سني مبنا�سبة
عيد �شرقي الأردن الوطني ،وعليها رد جاللة امللك عبداهلل بخط اليد.
 – 206وثيقة رقم  ( 6 / 85بال تاريخ ):

297

برقية من رئي�س الديوان امللكي �إلى الوزير الأردين املفو�ض حممد ال�شريقي وهو بطهران
حل�ضور حفل ا�ستقبال ملك �أفغان�ستان ،تفيد ب�أن جاللة امللك عبداهلل وافق على �إجازته.
 – 207وثيقة رقم  6 / 82م�ؤرخة يف  1949 / 6 / 16م:

298

برقية جوابية من الوزير الأردين املفو�ض يف كرات�شي و�أفغان�ستان �إلى رئي�س الديوان امللكي
رد ًا على برقيته ال�سابقة مبدي ًا �سعادته بلقاء جاللة امللك عبداهلل وي�شري �إلى �أنه �أ�صبح يف
منت�صف الطريق للعودة.
 – 208وثيقة رقم  6 / 83م�ؤرخة يف  1949 / 6 / 16م:

299

الربقية ال�سابقة بخط يد ال�شريقي.
 – 209وثيقة رقم  ( 6 / 53بال تاريخ ):

300

برقية من رئي�س الديوان امللكي الها�شمي �إلى الوزير الأردين املفو�ض بكابل ب�أن جاللة امللك
عبداهلل يالحظ انقطاع ر�سائل املفو�ض.
 – 210وثيقة رقم  ( 6 / 52التاريخ غري وا�ضح ):

300

برقية من الوزير الأردين املفو�ض حممد ال�شريقي �إلى رئي�س الديوان امللكي ب�ش�أن ملحوظة
�أبداها جاللة امللك عبداهلل عن الق�صور يف الكتابة.
 – 211وثيقة رقم  ( 6 / 51التاريخ غري وا�ضح ):

301

برقية من حامد �سعد الدين �إلى رئي�س الديوان امللكي تفيد ب�أنه �أر�سل برقيته املوجهة
للوزير املفو�ض وهو بكرات�شي ،و�أنه مل يق�صر ب�إر�سال الربيد رغم مر�ضه.
 – 212وثيقة رقم  6 / 98م�ؤرخة يف  28حمرم  1369هـ  /املوافق  19ت�شرين الثاين  1949م:

ر�سالة من كابل من املفو�ضية الأردنية بتوقيع حامد �سعد الدين �إلى جاللة امللك عبداهلل
ي�شكره على �س�ؤاله عن عائلته ،وي�شيد مبوقفه من مو�ضوع تدويل القد�س ودفاعه عن حرم
اهلل.
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 – 213وثيقة رقم  232/ 176م�ؤرخة يف  18ت�شرين الثاين  1949م:

303

برقية من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى �شاه حممود الو�صي على عر�ش الأفغان
ي�شكره فيها على مواقف الأفغان وحمية البيت املالك ،ويتمنى عليه �أن يقبل هو وجاللة ملك
الأفغان على دعوته جلامعة �إ�سالمية.
 – 214وثيقة رقم  232 / 177م�ؤرخة يف  18ت�شرين الثاين  1949م:

304

ن�ص الربقية ال�سابقة الأ�صلي باللغة الإجنليزية.
 – 215وثيقة رقم ( 6 / 92بال تاريخ):

305

برقية بالأحرف الالتينية من القن�صلية الأردنية بكابل من ال�شريف حامد �إلى جاللة امللك
عبداهلل بن احل�سني يفيد ب�أنه قابل ال�شاهن�شاه مقابلة خا�صة و�سلمه ر�سالة ملكية خا�صة،
و�أنه �سي�سافر �إلى الواليات املتحدة ح�سب برنامج م�سبق ،وعلى الربقية بخط يد امللك
عبداهلل عبارة �سررنا لربقيتكم وتوقيعه.
 – 216وثيقة رقم  ( 6 / 89التاريخ �سنة  1949م ولكن التفا�صيل غري وا�ضحة ):
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برقية من املفو�ضية الأردنية بكابل بتوقيع حامد �سعد الدين �إلى رئي�س الديوان امللكي تفيد
ب�أن وزارة اخلارجية الأفغانية �سرتد اجلواب يف غ�ضون يومني.
 – 217وثيقة رقم  ( 6 / 84غري م�ؤرخة ):

307

برقية بالأحرف الالتينية من الوزير الأردين املفو�ض بكابل �إلى الديوان امللكي الها�شمي
ووزارة اخلارجية الأردنية ،وفيها تفا�صيل �سفره �إلى طهران ملتابعة زيارة ملك �أفغان�ستان
لطهران ،والتي ت�أخرت �إلى ما بعد العيد ،ويتمنى ال�سماح له بالعودة �إلى عمان لق�ضاء �شهر
رم�ضان جماز ًا.
 – 218وثيقة رقم  6 / 108م�ؤرخة يف  1950 / 3 / 22م:

308

برقية من رئي�س الديوان امللكي �إلى الوزير الأردين املفو�ض بكابل واملوجود يف طهران ،وفيها
موافقة جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني على ت�أخره يف طهران ملقابلة ملك �أفغان�ستان.
 – 219وثيقة رقم  ( 37 / 305بال تاريخ ):

309

برقية تهنئة من احلاكم العام لباك�ستان �إلى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني مبنا�سبة
عيد مولده.
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 – 220وثيقة رقم  37 / 304م�ؤرخة يف � 18أيار  1951م:

310

برقية جوابية باللغة الإجنليزية من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى ال�سيد خوجا
نظام الدين حاكم باك�ستان ،ي�شكره فيها على برقيته مبنا�سبة عيد ا�ستقالل الأردن يف 25
�أيار.
 – 221وثيقة رقم  ( 37 / 303بال تاريخ ):

ن�ص جواب الربقية ال�سابقة بخط يد امللك عبداهلل بن احل�سني رد ًا على تهنئة حاكم
باك�ستان مبنا�سبة عيد اال�ستقالل.

– 222وثيقة رقم  64 / 2م�ؤرخة يف  1950 / 5 / 6م:

311

312

ر�سالة من الوزير الأردين املفو�ض يف القاهرة مب�صر �إلى رئي�س الديوان امللكي الها�شمي
وبطيه كتاب من امللك �أحمد زوغو �إلى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني.
 – 223وثيقة رقم  64/ 3م�ؤرخة يف  16كانون الأول  1950م:

كتاب من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى امللك �أحمد زوغو ي�ؤكد له فيه �أنه �سر �سرور ًا
كبري ًا بكتابه الذي هن�أه فيه على وحدة ال�ضفتني ،ويعتذر عن الت�أخر بو�صول كتاب ال�شكر،
و�أنه ت�أكيد ًا ل�شكره �سري�سل الكتاب مع الوزير الأردين املفو�ض مب�صر.
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عمان يف  6رم�ضان املبارك 1356هـ
املوافق 1937/11/10م
ح�ضرة �صاحب العظمة الأخ الكرمي ال�سلطان نادر بن في�صل حفظه اهلل
تلقيت كتابكم الكرمي مغتبط ًا مبا انطوى عليه من نب�أ عافيتكم و�صحتكم �شاكر ًا لكم عنايتكم ب�أمر
النياق الثالث واجلمل ،اما الطريق فهي التي ر�سمتموها عظمتكم يف كتابكم لعظمة الأخ خليفة بن
حارب �سلطان زجنبار وهي طريق الفر�ضة ثم الى الب�صرة وبه بيان ما يقت�ضي من م�صاريف وعليه
حتول املبلغ لكم  ،ودمتم ايها الأخ الأعز يف رفاه وتوفيق.
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 -8وثيقة رقم ()393/122

 24جمادى الأخرة 1357هـ
املوافق 1938/8/31م
ح�ضرة الأخ املعظم حفظة اهلل ،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته اما بعد فانني مت�شوق لأنبائكم ال�سارة م�ستطلع ملا يرد للأخ
�أحمد من مرا�سالتكم اجلليلة ،ولقد علمت ان هنالك رغبة كرمية يف احل�صول على �أر�ض منا�سبة
كي يت�سلى بها �صاحب العظمة يف ال�صيف ،و�أن تكون مزدرع ًا �صاحل ًا للعمل ،فاذا حتققت الرغبة
فان ذلك متي�سر بحمد اهلل يف الأغوار ويف ال�شراة م�صيف ًا وم�شت ًا والأر�ض هنا تزرع بع ًال �إال ما كان
على م�سيل ال�سيول فتلك ت�سقى �سقي ًا وقد �أفلحت التجارب يف الآبار الإرتوازية ولقد �أ�شرت على الأخ
�أحمد ب�أن يكتب �إلى عظمتكم بر�أيي وهو الزيارة العاجلة لنا لتنفيذ الرغبة فان ذلك متي�سر بحمد
اهلل تكون مزدرع ًا �صاحل ًا للعمل ال�سابق ولوقوفكم بالذات على ما يروق ان �شاء اهلل وهلل اخلرية
وعليكم العز ونحن باالنتظار،
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل .
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 -9وثيقة رقم ()302/7

احلمد هلل
التما�س مرفوع الى
ح�ضرات �أ�صحاب اجلاللة والفخامة ملوك العرب ور�ؤ�سائهم
ال زالوا وال زالت بهم العروبة يف عل ّو وع ّز و�سعادة
مبنا�سبة امل�ؤمتر ال�سعيد الذي توجهت �إرادتكم ال�سامية لعقده دفاع ًا عن العدل واحلق وحماية للعروبة
امل�ضطهدة والإن�سانية املعذبة �أت�شرف ب�أن �أرفع الى �أعتابكم ال�سنية با�سم احلزب احل ّر الد�ستوري
التون�سي هذه املذكرة يف ق�ضية جاللة امللك حممد املن�صف عاهل تون�س العظيم ومليكها ال�شرعي
�سجني فرن�سا منذ ثالث �سنني.
فقد �شاء القدر �أن يعتلي جاللته عر�ش �آبائه و�أجداده يف �أحرج وقت م ّر بال�شعب التون�سي العربي
املجاهد بعد وفاة �سلفه املغفور له �أحمد باى الثاين ب�صفته �أكرب الأ�سرة املالكة �س ّن ًا ح�سب التقاليد
املتبعة عند الأ�سرة احل�سينية املالكة �إذ كان املحور م�سيطر ًا على فرن�سا وال�شعوب اخلا�ضعة لها ومن
بينها تون�س .
وقد ا�ستنزفتها مطالب املحتل اجلديد وجثمت عليها الأحكام العرفية قبل ن�شوب احلرب منذ حوادث
 9ابريل �سنة 1938م التي ملأت ال�سجون واملعتقالت بزعماء الأمة و�أحرارها ،وح�سبت فرن�سا بعددها
�أنها قد ق�ضت على احلركة الوطنيةَ ،ب ْيد �أن ال�شعب ظل يكافح كفاح ًا عنيف ًا ا�ستحال �أحيان ًا الى
�أعمال ثورية تخريبية حتى جاء جاللة امللك حممد املن�صف يف  20يونيو �سنة 1942م .
وكان جاللته مفطور ًا على الغرية واحلمية اال�سالمية مفطوم ًا على املبادىء الوطنية وكان منخرط ًا يف
�سلك احلزب احل ّر الد�ستوري ووا�سطة بينه وبني العر�ش يف عهد والده املنعم املربور حممد النا�صر
باى الأول اثناء حوادث � 5أبريل �سنة 1922م.
وملا ولى العر�ش �أدرك واجبه وم�سئوليته اخلطرية ،كما ادرك د ّقة املوقف وحرج ال�ساعة ،فلم ير من
احلكمة �إلغاء معاهدة احلماية �إذ ذاك ،لكنه �ضرب على ايدى امل�ستغلني لن�صو�صها �ضد م�صلحة
ال�شعب ،فكان لذلك بينه وبني ممثل حكومة في�شى يف تون�س �صراع عنيف �شهد بع�ضه ممثلو الدول
الأجنبية يف مهرجان اقتبال الوفود الر�سمية مبنا�سبة عيد الفطر (�شوال1361هـ�-أكتوبر �سنة 1942م)
وكان يقظ ًا ملا يحوم حول تون�س من مطامع  ...ف�أعلن حياد �أمته حني انتقلت احلرب الى �شمال
افريقيا بر�سالة بعثها الى الواليات املتحدة الأمريكية والى جميع الدول املتحاربة جواب ًا عن كتاب
امل�أ�سوف عليه الرئي�س روزفلت وامتنع ب�شده و�صالبة من �إجابة جميع الرغبات التي قدمها اليه
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املحور ودافع عنها �سفري حكومة في�شى بحما�س ،ثم نفذها هذا الأخري بقرارات �سفريية م�سجلة يف
اجلريدة الر�سمية التون�سية .
وان�صرف جاللته الى ال�شعب ُيذكى وعيه القومي وي�شرف على توجيهه توجيه ًا وطني ًا �صحيح ًا -
ف�أن�ش�أ حكومة وطنية و�أعلن حرية االجتماع و�أطلق �سراح الأحرار املعتقلني ب�سجون فرن�سا الع�سكرية
أبي،
حتى �أعيدوا الى وطنهم  ،وظل ينتظر نتيجة احلرب ليق ّرر على �ضوئها م�صري �شعبه املجاهد ال ّ
حتى اذا ما جال املحور ودخل احللفاء تون�س ومعهم جماعة اجلرنال جريو ،كان �أول ما فعلت هاته
اجلماعة  ،اذ اطلق احللفاء يدها يف تون�س  ،هو االعتداء على كرامة امللك وكرامة الأمة وكرامة
خفي �أن حنقهم عليه كان �شديد ًا ب�سبب حبه
املعاهدات يف �شخ�ص جاللة امللك املن�صف  ،وغري ّ
ل�شعبه وت�أييده ملطالب �أمته وعزمه على املطالبة ب�إنهاء احلماية عندما يتقرر م�صري العامل يف نطاق
امليثاق الأطلنطي الذي كان اعلنه احللفاء كمبد�أ �أ�سا�سي لنظام العامل* بعد احلرب .
فخلعوه عن عر�شه يوم 14مايو �سنة 1943م ونفوه الى اجلزائر ثم الى فرن�سا حيث ال يزال �سجين ًا
حتى الآن  -وقد حاولوا تربير هذا االعتداء ال�شنيع بادعاءات غري ر�سمية تتهم جاللته بالتعاون مع
املحور كان الغر�ض منها �إثارة احللفاء �ضده  ،بيد �أنهم مل يجرءوا على اعالن هذه التهمة ب�صفة
ر�سمية وكل ما اعلنوه هو البالغ الر�سمي التايل الذي �أ�صدره اجلرنال جوان �سفري اجلرنال جريو
بتون�س يوم  16مايو �سنة 1943م .
(ان اجلرنال جريو بعد �أن در�س بنزاهة احلالة التي ن�ش�أت عن حترير)
(تون�س ر�أى �أن بقاء �سم ّو حممد املن�صف باى الذي تولى الأمر اثناء احتالل)
(املحور لتون�س من �ش�أنه ان يلحق يف الظروف احلالية ال�ضرر ب�أمن الأيالة)
(الداخلي واخلارجي الأمر الذي تعهدت فرن�سا بحرا�سته )
(لذلك فقد قرر �أن يخلفه يف من�صبه وفق ًا لتقاليد البيت احل�سيني �سم ّو حممد )
(الأمني باى ويتولى املقيم تن�صيبه  ،وقد غادر الباى ال�سابق تون�س �إلى )
(مقره اجلديد )

االم�ضاء جوان
ذلك البالغ الذي مل يفد �أكرث من اعتداء �صريح على الف�صل الثالث من معاهدة احلماية املربمة
ببارو وهذا ن�صه :
* هكذا يف اال�صل
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(تتعهد دولة اجلمهورية الفرن�سية بتحويل م�ساعداتها امل�ستمرة ل�سم ّو الباى )
وحمايته من كل خطر ميكن �أن يتهدد ذاته �أو عائلته �أو يعبث براحة مملكته)
12مايو �سنة1881م.
أبي اح�سا�س ًا عميق ًا بهذا االعتداء ال�شنيع ،فلم يزل يطالب
ولقد ّ
اح�س ال�شعب التون�سي العربي ال ّ
ب�إعادة جاللة حممد املن�صف الى عر�شه معترب ًا ق�ضيته الوطنية جم�سمة يف ق�ضية مليكه ال�شرعى،
وهو يعلق �آما ًال عظيمة على �أ�صحاب اجلاللة والفخامة ملوك العرب ور�ؤ�سائهم  ،اذ يثق ب�أن عطفهم
ال�سامي على ق�ضايا ال�شعوب العربية امل�ضطهدة �سي�شمل �أول ما ي�شمل ق�ضية �أخيهم امللك (املن�صف)
املظلوم .
فبا�سم ال�شعب التون�سي العربي املجاهد حتت لواء احلزب احل ّر الد�ستوري التون�سي �أرفع هذه املذكرة
�إلى الأعتاب ال�سنية معرب ًا بها عن �شعور هذا ال�شعب نحو مليكه العزيز وبراءة جاللته من ك ّل ما
ين�سبه اليه الفرن�سيون من تعاون مع املحور �أو ميل �إليه  ،ومعرب ًا عن ا�ستعدادي لتقدمي جميع احلجج
والوثائق وال�شاهدة بهذه الرباءة واين لعظيم الثقة يف �أن جتد هذه الق�ضية التي هى جزء من ق�ضية
املغرب العربي مكانها البارز من عطفكم بني الق�ضايا العربية .
قوى الأمل يف �أن حتظى هذه املذكرة بالقبول من املقام ال�سامي مع حتيات ال�شعب التون�سي واحرتامه
العظيم .
 28مايو 1946م

* نقاط يف اال�صل
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-10وثيقة رقم ()246/37
(برقية)

الربملان امل�صري يف 1948/3/6م
جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني ملك �شرق الأردن  -عمان
ا�شكركم با�سم ال�شعب التون�سي على ت�ضامنكم مع ال�شعب املراك�شي يف كفاحه �ضد اال�ستعمار
اال�سباين الغا�شم �أبقاكم اهلل ذخر ًا للعروبة ونا�صر ًا لكل عربي جماهد .
احلبيب بورقيبه  :رئي�س احلزب الد�ستوري التون�سي

-11وثيقة رقم ()246/38
(برقية)
ال�سيد احلبيب بورقيبه  -الربملان م�صر*

اقدر برقيتكم ال�صادقه ُم ِظهر ًا �شوقي اليكم وت�شوقي لزيارة تقومون بها .
عبداهلل
* �أر�سلت من برملان م�صر.
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-12وثيقة رقم ()246/45
(برقية)

عكا يف 1948/3/15م
رئي�س الديوان امللكي الها�شمي  -عمان
خم�سون �ألف مغربي من الفل�سطينيني �شردهم اال�ستعمار يرفعون للأعتاب امللكية �شكرهم ووالءهم
للعطف ال�سامي بتكرمي �صاحب اجلاللة وعطفه على ق�ضيتهم ادامه اهلل ذخر ًا للأمة العربية ن�ستذكر
بحكمته و�سديد رايه ال�سامي .
مكتب املغرب العربي بفل�سطني �:أحمد �أبو رقيبه

-13وثيقة رقم ()246/46
(برقية)

ال�سيد �أحمد �أبو رقيبه -رئي�س مكتب املغرب العربي  -بفل�سطني عكا
عر�ضت برقيتكم على موالي �صاحب اجلاللة امللك املعظم ّ
فتف�ضل حفظه اهلل باجلواب ال�سامي
التايل:
نحن هلل ويف �سبيل اهلل ال نعمل �إ ّال ملر�ضاته ورجاء عطفه و�أنتم ابنائنا واخواننا الذين نرجو لكم
الفالح بالدارين .
رئي�س الديوان امللكي
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-14وثيقة رقم ()135/143

�صاحب ال�سعادة الوزير املفو�ض للمملكة الأردنية الها�شمية املحرتم  -بغــداد
�أمرين �سيدي وموالي جاللة امللك املعظم �أن �أبعث �إليكم هذا الكتاب مع �سعادة الوجيه املراك�شي
ال�سيد حممد �أحمد بن عبود ،الذي وفد �إلى عمان للت�شرف مبقابلة �صاحب اجلاللة بر�سالة من ّ�سمو
�أمريه ال�سلطاين .
ي�أمر موالي امللك املعظم ب�أن تقدموا له كل الت�سهيالت الواجبة يف مهمته القومية و�أن ترافقوه يف
الو�صي املعظم لعر�ض ر�سالته على �س ّموه مع تقدميه �إلى
ال�سمو امللكي ّ
ت�شرفه بزيارة ح�ضرة �صاحب ّ
�س ّموه امللكي .
واقبلوا فائق االحرتام .
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-15وثيقة رقم ()246/39
(برقية)

الربملان م�صر يف 1948/3/6م
�سعادة رئي�س الديوان امللكي رجائي ان ترفعوا الى ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك �شكري ملنا�صرة
جاللته لل�شعب املغربي يف كفاحه �ضد اال�ستعمار اال�سباين دام جاللته ذخر ًا للعروبة واال�سالم .
عبدالكرمي

-16وثيقة رقم ()246/40
(برقية)

ح�ضرة الأخ اجلليل الأمري عبد الكرمي اخلطابي  -الربملان م�صر
�سررت بربقيتكم ال�صادقه الأخوية � .أبث ّكم حتياتي وكلنا يف خدمة الأوطان والتوفيق بيد اهلل �سبحانه
وتعالى .
عبداهلل
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 -17وثيقة رقم ()246/42
(برقية)

طنجه
رئي�س ديوان �صاحب اجلاللة امللك املعظم  -عمان
نرجو �أن ترفعوا جلاللة امللك با�سم ال�شعب املغربي ال�شكر اجلزيل على املوقف الذي رفع به ا�سم
العروبة واال�سالم عالي ًا بر ّده زيارة ا�سبانيا بعد العدوان امل�سلح الأثيم على موطن امل�سلمني العزل .
وان املنا العظيم يف ت�أييد جاللته وجميع ملوك العرب ور�ؤ�ساء جمهورياتهم لق�ضية بالدنا العادلة
ادامه اهلل ذخر ًا للعرب ورافع ًا لراية جده العظيم
رئي�س حزب اال�صالح الوطني :عبداهلل الطري�شي

-18وثيقة رقم ()246/44
(برقية)

رئي�س حزب اال�صالح الوطني ال�سيد عبد اخلالق الطري�شي – طنجه
برقيتكم و�صلت وعر�ضت على موالي �صاحب اجلاللة ف�أوجبت ال�شكر والتقدير ال�سامي �إن الزيارة
امل�ؤجلة مل تكن مقررة ا ّال لأداء خدمة املغرب العربي العزيز .
1948/3/30م

رئي�س الديوان امللكي الها�شمي
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 -19وثيقة رقم ()64/30

عمان يف  4جمادى الأولى 1370هـ
املوافق � 10شبـاط 1950م
فخامة �سمري با�شا الرفاعي وزير اخلارجية
كنت اطلعت يف بع�ض ال�صحف اليومية نق ًال عن جريدة الفيجارو الفرن�سية تكذيب ًا عما ا�شيع
من �ضغط موجه من احلكومة الفرن�سية على ح�ضرة �صاحب اجلاللة �سلطان املغرب الأق�صى يف ان
يرتك مطالبه القومية �أو يتنازل عن العر�ش  ،وانه حمجور يف ق�صره وكذلك قد حجر على كل اوليائه
ومنا�صريه  ،ولقد �سررت لهذا التكذيب والذي اعتقد انه يجب ان يكون �صحيح ًا ،وبعد ذلك ر�أيت
اي�ض ًا يف ال�صحف اليومية �أن �أمني اجلامعة العربية �سيزور �سفري فرن�سا يف م�صر حمتج ًا على هذه
املعاملة �ضد جاللة ال�سلطان  ،ثم تلقيت اليوم ر�سالة من رئي�س حزب اال�ستقالل املراك�شي ي�ؤيد تلك
احلوادث املليئة بالت�ضييق عليه ويطلب ان نقوم مبا يجب علينا لدى �صديقتنا احلكومة الفرن�سية يف
ان تنظر يف الأمر نظر املحب ملن يت�ساعد معها  ،وملا كانت احلالة الدولية توجب املحا�سنة الكت�ساب
اال�صدقاء واالبقاء عليهم  ،وان �أية معاملة قا�سية كهذه �ستجعل ال�شرق العربي كله م�شمئز ًا نافر ًا
مدبر ًا عن الدميقراطيات ان هي ا�ستمرت على جحود احلقوق ،ف�إين اعتقد ان احلكومة الفرن�سية
�سوف تتدبر الأمر بح�صافة ر�أي وغور �سيا�سة وا�ستبقاء مودة  ،وبذلك تكون قد اكت�سبت �صداقة
العرب يف ك ّل مكان ،ومن املعلوم لدى احلكومات القدمية امل�ستعمرة �أن ال�شعوب املتحكم فيها �أخذت
متيل �إلى ك ّل دعاية �ضد الدميقراطيات امل�ستعمرة ،و�أنه �سوف اليغني فتيال ر�ضا �أولئك الذين يعملون
يف بالدهم على �سرت احلقائق م�ستفيدين من منافع تعود على �أ�شخا�صهم .
�أرغب �أن ت�ستدعوا وزير فرن�سا املحرتم وتقر�أوا على �سعادته كل ما جاء بعاليه لن�سمع منه ما ي�سررنا
�إن �شاء اهلل ،والبد �أنه �سريفع ن�صائحنا ال�سالفة �إلى حكومته بل�سان من املودة وال�صداقة ،و�أن
تتحدثوا مع املفو�ضية الأمريكية بعني العقل والأفكار ،و�أن تعلموا �سعادة الوزير الربيطاين بذلك.
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 -20وثيقة رقم ()246/28

حزب اال�ستقالل
احلمد هلل وحده
طنجه يف متمم يناير 1951م
�صاحب اجلاللة والعظمة امللك الأكرب والهمام الأفخم �سيدنا عبداهلل ملك اململكة الها�شمية
الأردنية وحامي حمى اال�سالم
�أع ّز اهلل موالنا و�أدام فخره و�أعلى يف اخلافقني ذكره و�سالم على جاللته الكرمية ورحمة اهلل� ،أ ّما
بعد ،فلت�سمحوا جاللتكم لواحد من خدم العروبة التي انتم حماتها ان يرفع ملقامكم الأعلى ما ي�أتي:
ال �شك ان جاللتكم على علم مبا و�صلت اليه حركة البالد املراك�شية منذ اظهر �سيدنا �أخوكم �سلطان
املغرب رعايته لها وعطفه عليها وخ�صو�ص ًا بعد ان �أعلن مطالبته ومطالبة احلكومة ال�شريفة ر�سمي ًا
ب�إلغاء معاهدة احلماية املفرو�ضة على البالد وعدم قبول جاللته �أية مفاو�ضة جزئية برغم احلفاوة
الكربى والتملق العظيم الذي ا�ستعمله معه الفرن�سيون �أثناء زيارته الأخرية لباريز ،و�إزاء �إلتفاف
الأمة من حول جاللته و�إجماعها على ت�أييد دعوته ،فقد �أعطت احلكومة كامل ال�سلطة ملقيمها العام
باملغرب «اجلرنال جوان» ليدبر و�سائل ال�ضغط على جاللته �إما ب�إرغامه على الرجوع عما طلبه �أو
بالتنازل عن العر�ش ،وقد اتخذ اجلرنال لذلك و�سائل من جملتها �إحياء ال�سيا�سة الرببرية ،و ّمل بع�ض
اخلونة الذين ال يخلو منهم مكان ،ثم و�صل الأمر �إلى �أن هدد بنف�سه يوم اجلمعة  26يناير احلايل
جاللة امللك بخلعه بالقوة �إذا مل يتنازل عن العر�ش �أو ميليه عليه اجلرنال وتنح�صر مطالبه يف:
�	-1إلغاء �صاحب اجلاللة لطلبه اال�ستقالل ون�سخ احلماية .
 -2طرد كل الدائرة الطيبة املحيطة بجاللته وتعيني َمنْ يقدمه املقيم لوظائف الديوان امللكي
واحلكومة املخزنية .
�	-3إم�ضاء عديد من املر�سومات التي تعطي ال�سلطة لبع�ض املوظفني الفرن�سيني واملغاربة ليت�صرفوا
كيف ي�شاءون .
وقد منع جاللة امللك من اخلروج من الق�صر ،و�أحيطت رحابه املت�صلة به منذ يوم اجلمعة املذكورة
باجلندرمة وبالبولي�س ،وكان موقف جاللته على الرغم من ك ّل هذا موقف ًا عظيم ًا م�شرف ًا للعروبة
وجدير ًا مبن تربطه بجاللتكم روابط اجلن�س والدين .
وقد �سافر املقيم �إلى �أمريكا �صحبة رئي�س احلكومة الفرن�سية ،وال �شك �أن الأمر يتوقف على ما
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يطبخه مع رجال الواليات املتحدة لأنهم يعتربون مراك�ش منطقة ا�سرتاتيجية �أولى بالن�سبة للمحيط
الأطل�سي .
لذلك نرجو من جاللتكم �أن تبذلوا نفوذكم العظيم يف ت�أييد �أخيكم ملك املغرب وذلك بالتو�سط لدى
�أ�صدقائكم الدول املتحدة بو�ضع ح ّد لد�سائ�س الفرن�سيني وما يحيكونه حول عر�ش املغرب الأق�صى،
وال �شك �أن جمهود ًا �سامي ًا من جاللتكم ميكن �أن ي�ؤدي لنتيجة طيبة تدفع عن البالد �شر هذا الهجوم
ال�شرير الذي ت�ؤيده مائتا �ألف جندي فرن�سي حتتل املغرب الآن ،ويف الوقت نف�سه �سي�ؤيد قلب جاللته
َن�ص ُروا هَّ َ
ن�ص ْر ُك ْم َو ُي َث ِّب ْت
الل َي ُ
ويثبته يف مواقفه العظيمة حتقيق ًا لقوله تعالى َ « :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا �إِن ت ُ
ام ُك ْم»*
�أَ ْق َد َ
وال �شك �أن جاللتكم حت�سون بنف�س العطف الذي يح�س به ال�شعب املغربي على هذا امللك العربي
الذي يريد الفرن�سيون �أن ي�ضحوا به كما �ضحوا بفي�صل وباملن�صف باي و�سيكون ال�شعب املراك�شي
معرتف ًا جلاللتكم بهذا اجلميل الذي ي�ضاف �إلى قائمة �إح�سانكم له وللعرب �أجمعني .
�أدام اهلل عمر موالنا حمى اال�سالم وملج�أ للخا�ص والعام وحقق للعروبة على يد جاللتكم كل الآمال
وال�سالم .
عن حزب اال�ستقالل
زعيم احلزب :ع ّ
الل الفا�سي
علاّ ل الفا�سي  ،3 -طريق ح�سنونة طنجة  -مراك�ش

* االية « »7من �سورة حممد
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-21وثيقة رقم ()64/29

عمان يف  4جمادى الأولى 1370هـ
املوافق � 10شبـاط 1951م
ح�ضرة اال�سيد علاّ ل الفا�سي زعيم حزب اال�ستقالل املراك�شي
�أيها ال�سيد الكرمي
لقد تلقيت ر�سالتكم املوجعة املفجعة ال�صادرة عن طنجة يف نهاية يناير 1951م املوقظة لنا والداعية
�إيانا ملنا�صرة �أخينا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان حممد بن ال�سلطان يو�سف املعظم فيما هو
فيه من ت�ضييق �أجنبي ،ولقد �أ�شرت حا ًال �إلى رئي�س وزرائنا ب�أن ي�ستدعي وزير فرن�سا ويتحدث �إليه
نا�صح ًا بالتباعد عما �ستجره �سيا�سة كهذه تقوم بها �أي دولة دميقراطية تخنق حريات االمم وتفر�ض
العبودية عليها يف ظرف العامل فيه مقبل على جمهول من احلوادث وبالأخ�ص ف�إن ال�شيوعية قد بثت
دعاتها وعمل رجالها على *...لكل �أمة مظلومة ب�أنه �سيطلق �أ�سارها وتنال حقها وتكتب من دعاة
الوالء الب�شري والوحدة الإن�سانية يف غري ت�ضييق �أو حجر ،كذلك قد �أ�شرت ب�أن تنقل هذه اجلمل
والن�صائح �إلى الوزير الأمريكي بعمان و�أن يخرب الوزير الربيطاين مب�ؤداها� .أرجو من زعامتكم �أن
تعتربوا ر�سالتي هذه موجهة �إلى ح�ضرة �صاحب اجلاللة الأخ ال�سلطان ،واين �أطلب �إليكم �إبالغ
جاللته حتياتي و�إعجابي بجاللته وب�صربه على ما هو فيه ،وهذا منه جهاد يف �سبيل اهلل �أيده اهلل
و�أبقاه ودفع عنه كل مكروه ،ور�سائلكم منتظرة وال�سالم عليكم ورحمة اهلل .

* كلمة مطمو�سة
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-22وثيقة رقم ()236/241

اجلمهورية اللبنانية
�سيدنا وموالنا �صاحب اجلاللة �ساللة البيت النبوي واملنقذ الأعظم للأمة الإ�سالمية حامل لواء
الن�صر املبني وخليفة رب العاملني �سيدنا وموالنا �أمري امل�سلمني امللك املعظم موالي عبداهلل بن
املبجل �سيدنا وموالنا احل�سني بن �سيدنا الأمري علي الها�شمي احل�سني ن�صره
اخلليفة الأعظم وامللك ّ
اهلل و�أيده بروح القد�س �آمني.
�سيدي �صاحب اجلاللة يل ال�شرف �أن �أتقدم جلاللتكم ب�أبرك التهاين بهذا العيد املبارك ال�سعيد
الذي هو �أكرب عيد لنا بوجود جاللتكم تاج لنا مع�شر بيت النبوة
�سيدي �صاحب اجلاللة .
�إن �سعادة الوزير املفو�ض عمر زكي وزير مملكتكم املوقرة قد ت�شرف به لبنان وجدير به �أن يقوم
باملهمة التي �أ�سندمتوها �إليه يا �صاحب اجلاللة لأنه ذو خربة ومقدرة وقد ظهرت مواهبه وعلمه
و�أخالقه بهذه املدة الوجيزة التي قد ق�ضاها يف لبنان ف�أ�صبح القوم يحملون جلاللتكم ح�سن
االختيار وبعد النظر فطوبى لنا بجاللتكم وبرجالكم العلماء املخل�صني و�أن مرافقيه  :ولدكم البار
ال�سيد حممد عيد املغربي هو من �أ�صدق النا�س لهجة يف حمبتكم ورفع راية الن�صر جلاللتكم وكذا
اخلطيب املفوه الأديب املاهر ذو الن�سب الطاهر ال�شيخ �إبراهيم اخلطيب احل�سيني هو من ذوي
الوجاهة وله مداخلة مع �سائر طبقاتها ومن امل�ؤيدين جلاللتكم .
و�إنني �أنا خادمكم الأمني حممد العربي العزوزي االدري�سي احل�سني رئي�س املجل�س العلمي الأعلى
و�أمني الفتوى العام ورئي�س اجلالية املغربية للمدافعة عن �شمال �أفريقيا يت�شرف مببايعة جاللتكم
باخلالفة اال�سالمية وله ال�شرف ب�أن يكون ابن عمكم يف الن�سب �أول مبايع جلاللتكم باخلالفة
اال�سالمية العامة يف امل�شرق واملغرب و�أملنا باهلل �أن يحقق ذلك و�س�أكتب ل�سائر علماء املغرب
للمبادرة مببايعتكم كما �أنني بدوري �س�أقوم بالدعوة جلاللتكم يف لبنان و�سوريا عند �سائر الطبقات
من علماء ووجهاء� ،أطال اهلل بقاءكم اللهم �آمني.
حرر يف  2ذو احلجة �سنة 1366هـ
اخلـادم الأميـن
رئي�س املجل�س العلمي الأعلى و�أميـن
الفتوى العام  :حممد العربي العزوزي
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-22وثيقة رقم ()236/241
(�أ�صل الوثيقة ال�سابقة)
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-24وثيقة رقم ()37/272
(برقية)

طنجه يف 1951/5/26م
جاللة امللك عبداهلل – عمان
يف هذا اليوم الذي يحتفل فيه االردن بعيد ا�ستقالله – �أرفع جلاللتكم الها�شمية اح ّر تهاين ال�شعب
املغربي وحزب اال�ستقالل ،وان اهتمام جاللتكم وال�شعب االردين بق�ضية مراك�ش ومليكها ،يجعل
لذكرى ا�ستقاللكم *.......
ال�شعب بال�سعادة والوحدة واال�ستقالل**
ّ
عالل الفا�سي
*

غري مقروء

* * ناق�ص يف الأ�صل
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-25وثيقة رقم ()37/273
(برقية)

AMMAN in 51/5/29
Hadrat Sahib AL Saada AlSaid Allal Fassi-Tanger Shukran Ammkan
Ala altahania Wafafkum Allah.
ABDUALAH

عمان يف 1951/5/29م
ح�ضرة �صاحب ال�سعادة ال�سيد اّ
علل الفا�سي /طنجة
�شكر ًا عميق ًا على التهنئة وفقكم اهلل.
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-26وثيقة رقم ()246/52
(برقية)

دم�شق يف 1948/4/21م
عمان  -جاللة امللك عبداهلل املعظم
�إن الذي رفع �أول علم لال�ستقالل ،ودافع عن ازاء �أربعة ع�شر �ألف جندي والذي رجح حق العرب
واملغاربة بح�سب تقريره الدويل يف الرباق ال�شريف ،والذي جمع �أعظم قوة للدفاع عن فل�سطني ،يجد
من حقه ح�ضور �أي م�ؤمتر يق ّرر فيه الذود عن العرب واملغاربة رجاله وع�شريته .
وكل ت�ضحية تقدم يف هذا ال�سبيل هي بريئة من كل غر�ض �إ ّال وجه اهلل .
�سعيد حفيد الأمري عبدالقادر

75

لـيـبـيــــا

املجلد التا�سع ع�شر

-27وثيقة رقم ()42/142

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ال�سمو ال�سامي (الأردن) �سيدنا ال�شريف عبداهلل بن احل�سني املعظم
ح�ضرة �صاحب ّ
بعد تقدمي فائق ال�سالم بغاية التعظيم واالحرتام �أ�س�أل اهلل ان �صحة موالنا على ما يرام
ات�شرف بتقدمي حامله ل�س ّموكم وهو علي با�شا العابدية غر�س نعمتكم كان هنا يف عوننا منذ عدة
�أ�شهر وحيث الأعمال بربقة الآن يف ركود وعندما علم ان املخل�ص الأمني فلبينا رغبته ووجهناه
لرحابكم لينوب عنا يف زيارتكم امل�شرفة حتى نقوموا بواجبها ان �شاء اليه ب�أنف�سنا ومنه تعلمون
احوالنا وان املنا يف �سيادة �سيدنا ان ي�س ّهل له التوجه الينا عند ا�ستئناف احلركة احلربية يف برقة
ان �شاء اهلل واننا دائم ًا وابد ًا حمتاجون ملعونة �س ّيدنا يف كل ما ي�شكل علينا من االمور واننا املخل�صني
ل�س ّموكم على الدوام وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .
 18جماد اول �سنة  1360هـ
املوافق  13يونيه �سنة 1941م
املخل�ص حممد ادري�س ال�سنو�سي
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-28وثيقة رقم ()42/219

ال�سمو الأمري اجلليل الأخ الأمري
ح�ضرة �صاحب ّ
ال�شريف عبداهلل بن احل�سني ادامه اهلل حمفوظاً
بعد ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته و�صلني خطاب من ح�ضرة �صاحب العزة مت�صرف
لواء البلقاء يفيد انتقال ح�ضرة املغفور له ال�شيخ �صالح ال�سنو�سي قا�ضي ال�شرع ال�شريف بلواء البلقاء
الى جوار ربه رحمه اهلل رحمة وا�سعة  -كما افادين بان �س ّموكم قد انبتم عنكم ح�ضرة رئي�س الديوان
الأمريي الكرمي �شكري ل�س ّموكم كما ات�ضرع الى املولى جل وعال ان يجازي �س ّموكم عن اجلميع
�أح�سن اجلزاء وطول البقاء .
ال�سمو بقبول حتياتي وعظيم احرتامي من
وختام ًا تك ّرموا يا �صاحب ّ
الأخ املخل�ص حممد ادري�س ال�سنو�سي
 7رجب �سنة 1361هـ
 21يوليه �سنة 1942م
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-29وثيقة رقم ()236/277

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�صاحب اجلاللة العاهل الها�شمي العظيم
امللك عبداهلل بن احل�سني دام بقا�ؤه وعز لوا�ؤه
ي�سرين يا �صاحب اجلاللة ان اغتنم فر�صة جميئي للقاهرة على ر�أ�س املتطوعني الليبني
للدفاع عن فل�سطني فارفع جلاللتكم عظيم التهاين على تقدم جيو�شكم الها�شمية يف ارا�ضي فل�سطني
القتالع جذور ال�صهيونية اخلبيثة :
ان العرب يتطلعون يا �صاحب اجلاللة ملا تقومون به وهم ج ّد ًا واثقون من الفوز يف ق�ضية
فل�سطني وذلك النتيجة احلتمية منذ ان توليتم القيادة العليا جليو�ش الن�صر .
ان بالدنا ليبيا العربية يا �صاحب اجلاللة وعلى را�سها �صاحب ال�سم ّو �صديقكم عمنا ال�سيد
ادري�س املهدي ال�سنو�سي نتبع �أخباركم ال�ساعة بعد االخرى يحدوها االعجاب بوثبتكم الها�شمية التي
�ستكون ان �شاء اهلل احلد الفا�صل بني احلق والباطل وبني اجلد واللعب هذا ويف اخلتام ات�شرف برفع
حتياتي .
عبداهلل بن ال�سيد حممد عابد ال�سنو�سي
القاهرة يف 1948/5/16م
فندق ري�ش �شارع عبدالعزيز
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-29وثيقه رقم ()236/277
(�أ�صل الوثيقة ال�سابقة)

81

املجلد التا�سع ع�شر

-30وثيقه رقم ()236/161
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-31وثيقه رقم ()236/204

حا�شية  :يحفظ
الأق�صر يف � 7/8سنة 1947م
بالزمزجية قبلى
املهدي ال�سيد م�صطفى االدري�سي

El. Mahdy El-Sayed Mustafa
El-Edreesy

ح�ضرة �صاحب اجلاللة موالي امللك املعظم
امللك عبداهلل  -ملك �شرق االردنال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته :
ي�شرفني �أن �أرفع الى �أعتاب جاللتكم امللكية ملتم�س العائلة االدري�سية مب�صر طالبني ات�صال
جاللتكم ب�أخيكم الفاروق ملك م�صر املعظم ال�صدار عفوه امللكي عن ادري�س ال�سيد م�صطفى
االدري�سي الطالب بالأزهر ال�شريف.
واين اذ ارفع هذا امللتم�س يحدوين �أمل كبري يف عطف جاللتكم على هذه اال�سرة التي تربطها
بجاللتكم �أوا�صر القرابة وال�صداقة .
وان �صداقتكم باملغفور له والدنا ال�سيد م�صطفى االدري�سي واالمام ال�سيد حممد علي
االدري�سي لتجعلنا نفزع الى جاللتكم يف هذا الكرب الذي ا�صابنا راجني �شمولنا بعني العطف بعد
�أن جنحنا لدى اجلهات العليا يف م�صر ومل يبق اال ار�سال الأوراق لل�سراي امللكية مب�صر بعد توقيع
معايل وزير العدل .
ولل�صداقة التي تربط جاللتكم بجاللة �أخيكم امللك فاروق نفزع الى جاللتكم كرئي�س �أعلى
ال�سرتنا لل�سعي لدى الفاروق ال�صدار عفوه عن الطالب املذكور ويا حبذا لو عرفنا النتيجة لنكون على
اطمئنان .حقق اهلل على يدي جاللتكم ما تبغونه لرفعة العرب واال�سالم وابقاكم ح�صن ًا ح�صين ًا
وامدكم بروح من عنده .
وتف�ضلوا جاللتكم بقبول والئنا واخال�صنا .
املهدي ال�سيد م�صطفى االدري�سي
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-31وثيقه رقم ()236/204
(�أ�صل الوثيقة ال�سابقة)
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-32وثيقه رقم ()236/100
Mustfa El- Edreesy El- Mahdy
الأُق�صر يف � 5/13سنة 1948م
El- Sayed
					
املهدي ال�سيد م�صطفى االدري�سي

ح�ضرة �صاحب اجلاللة – موالي املعظم -امللك عبداهلل – ملك �شرق االردن
ال�سالم عليكم ورحمة – يا موالي -ورحمة اهلل وبركاته
ان من دواعي �سرورنا – نحن االدري�سية -ان نرى جالتكم تقفون هذا املوقف من �شقيقتكم فل�سطني
اجلريحة التي تئن حتت نري ال�صهيونيني  ،ولن يطول انينها ما دام �صوتها و�صل الى م�سامع جاللتكم.
واوليتموها ما ت�ستحقه من عناية واهتمام ولقد علق العرب �آمالهم على جاللتكم وا�صبحتم يا موالي
كعبة االنظار العربيةَ ،ف�س ْر على بركة اهلل حتوطك قلوب العرب عامة وتكلئوك رعاية اهلل.
موالي – �صاحب اجلاللة -ت�شرفت بر�سالة من جاللتكم منذ مدة ،وفيها تكرمي يل بدعوتي الى
زيارة (عمان) عا�صمة ملككم ال�سعيد ،وقد كنت كتبت جلاللتكم بخ�صو�ص امارتنا يف ع�سري �شارحا
اخلطوات التي قطعناها والطرق التي �سلكناها ،ولقد و�صلتني ردود من اجلهات الر�سمية االجنبية
(داخلية وخارجية) ووعدوا بالنظر يف مذكراتي.
ولقد وطدت العزم -يا موالي -على القيام الى عمان مب�شيئة اهلل تعالى يف �أقرب فر�صة للت�شرف
مبحادثة جاللتكم فيما ترونه �صائب ًا لو�صولنا الى غايتنا ان �شاء اهلل يف ظل رعايتكم وت�أييدكم.
و�س�أكون يف القريب العاجل يف طريقي الى ع ّمان ان �شاء اهلل وعليه ف�إنني مل انتدب َمنْ يقوم مقامي
يف هذه املهمة ،حيث �أنني �أ�ؤثر �أن �أحوز هذا ال�شرف لنف�سي ،ومل مينعني عن القيام �إال ظروف
جاللتكم احلا�ضرة وتفرغكم للق�ضية العربية ،ولن يطول بي االنتظار حتى اكون قد مثلت بني يدي
جاللتكم وال�سالم عليكم ورحمة اهلل.
املهدي ال�سيد م�صطفى االدري�سي
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-33وثيقه رقم ()236/202

ح�ضرة �صاحب اجلاللة موالنا امللك عبداهلل ملك �شرق الأردن املعظم  -حفظه اهلل
نحيي جاللتكم بتحية اال�سالم
(ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته )
ي�سر الأدار�سة الذين تربطهم بجاللتكم �صلة القربى وال�صداقة وي�شرفهم ان يحيطوا علم
جاللتكم بحاجتهم الى م ّد يد املعونة اليهم النقاذهم مما ا�صاب �أحد �أفراد هذه اال�سرة:
	�أحد �أفراد ا�سرتنا يقطن م�صر لتلقى العلم باالزهر ال�شريف  .وكان ان زاره �أحد اتباعنا
و�ضبطت مع الزائر مادة خمدرة  .وبحكم انها يف منزله حكم �ضده يف الق�ضاء امل�صري مما يخ ّل
بكرامة العائلة و�سمعتها املدنية  .ف�ضراعتنا �إلى ح�ضرة �صاحب اجلاللة ملك م�صر املعظم ملتم�سني
ا�صدار عفوه الكرمي عن هذا الطالب يف احلكم املذكور �صونا لكرامة العائلة وخا�صة الن هذا الطالب
يف اخر مرحلة من مراحله العلمية بالأزهر ولقد �سعينا لدى معايل وزير العدل وار�سال الأوراق
لل�سرايا امللكية المتام اجراءات العفو امللكي .
وملا نعلمه (حفظكما اهلل ) وملا ن�ؤمله يف جاللتكم من عطف على ا�سرتنا جل�أنا الى حماكم
ملتم�سني �شمولنا بعنايتكم راجني االت�صال بجاللة �أخيكم ملك م�صر املعظم لي�شمل بعطفه م�صطفى
االدري�سي يف احلكم ال�صادر �ضده من حمكمة م�صر وامل�س�ألة معلومة لدى معايل رئي�س الديوان
امللكي مب�صر ومعايل وزير العدل.
ولنا امل كبري يف عطف جاللتكم .
واهلل ندعو ان يحفظ ذاتكم للعروبة وحامي ًا لال�سالم وتراث النبي عليه ال�صالة وال�سالم
وي�ؤيدكم يف م�شارق االر�ض ومغاربها  .وان يحقق �آمالكم وال�سالم عليكم ورحمة اهلل
(الأدار�سة بالزجنيه قبلى مركز م�صر )
املهدي ال�سيد م�صطفى االدري�سي
حممد ال�سيد الزاهد االدري�سي ،حممد ال�سنو�سي االدري�سي ،حممد ال�سيد م�صطفى الأدري�سي،
حممد ال�سيد املرت�ضى االدري�سي� ،أحمد ال�سيد م�صطفى االدري�سي ،املعز حممد ال�شريف االدري�سي،
ابو احل�سن عبد العالى االدري�سي.
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-33وثيقه رقم ()236/202
(�أ�صل الوثيقة ال�سابقة)
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-34وثيقه رقم ()301/121

19/10
ح�ضرة ال�شهم الهمام ال�سيد �صالح �سعيد احل�ضرمي البا�صاوي املحرتم
ام درمان  -ال�سودان
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد فقد و�صل كتابكم امل�ؤرخ يف  20رم�ضان 1358هـ الى
ال�سمو امللكي موالي املعظم وقد امرين ايده اهلل ان ابلغكم �سروره مما ورد فيه و�شكره
ح�ضرة �صاحب ّ
وامتنانه على اخال�صكم املتني و�شعوركم الطيب نحو �س ّموه و�آل بيته االكرمني  ،حفظكم اهلل وابقاكم
على �أح�سن حال واهن�أ بال  .ال زلتم حمرتمني .
عمان  12ذو القعدة 1358هـ
املوافق 1939/12/23م
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-35وثيقه رقم ()232/56

ال�سري ال�سيد علي املريغني با�شا
sir el-sayed ali el - mirghani pasha
k . C . M . G., K . C . V O

ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك عبداهلل بن احل�سني ملك �شرق االردن املعظم
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد فاننا نقدم جلاللتكم اخل�ص عبارات التهاين واطيب
التمنيات مبنا�سبة عيد الفطر املبارك مو�سم التمنيات والتربيكات ذلك ملا يتقدمه من �صيام وقيام
وبر واح�سان �ضارعني الى اهلل تعالى ان يقوي دعائم ملككم العتيد وان يحفظ �صحتكم الغالية الى
االمد البعيد حتى يرعى برعايتكم �شعبكم ال�سعيد وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .
علي مريغني
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-36وثيقه رقم ()236/57

عمان يف 6ذو القعدة 1365هـ
املوافق  1ت�شرين اول 1946م
ح�ضرة �صاحب ال�سيادة الأخ اجلليل علي مرغني حفظه اهلل
ال�سالم على الأخ اجلليل ورحمة اهلل وبركاته والثناء عليه وال�صالة وال�سالم على ر�سوله
الكرمي وبعد فقد تلقيت ر�سالة �سيادتكم امل�ؤرخة يف 27رم�ضان 1375هـ واملت�ضمنة التهاين القلبية
والنفحات املحمدية مبنا�سبة عيد الفطر املبارك اعاده اهلل على الأخ الكرمي عيد ًا بال�صحة وال�سالمة
والع ّز واالجالل واننا اذ نتقبل هذه املكرمة بال�شكر القلبي نبادر بالتهاين م�شفوعة ب�أح�سن التمنيات
مع اهداء ال�سالم لآلكم الكرام اخي .
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-37وثيقة رقم ()231/222
(برقية)

1948/12/14م
ح�ضرة �صاحب ال�سيادة العظمى ال�سيد عبد الرحمن املهدي
حفظه اهلل – اخلرطوم
اهنىء �سيادتكم على اخلطوة املباركة التي خطتها ال�سودان ال�شقيقة نحو اال�ستقالل بعناية
اهلل وف�ضل م�ساعيكم متمني ًا للأخ الكرمي ال�صحة وال�سعادة ولل�سودان الرفعة واال�ضطراد.
عبداهلل بن احل�سني
-38وثيقة رقم ()231/223
(برقية)

 CRMT78اخلرطوم  1305 16 67طريق الربيال
ح�ضرة �صاحب اجلاللة الها�شمية امللك عبداهلل  -عمان
تلقينا بجزيل ال�شكر واالمتنان برقيتكم الكرمية فكان لها �أعمق الأثر يف نفو�س ال�سودانيني ملا حوته
من خال�ص التمنيات لل�شعب بن�شر احلرية واال�ستقالل لبالده ونحن اذ نرفع جلاللتكم �أطيب �آيات
ال�شكر نرجو اهلل �أن يوفقكم ايها الأخ الكرمي يف جهادكم املظفر النقاذ الأر�ض املقد�سة من حمنتها
احلا�ضرة كما نتمنى لل�شعب االردين ال�شقيق ك ّل رخاء وتقدم حتت رعاية جاللتكم الر�شيدة .
عبد الرحمن املهدي
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-39وثيقة رقم ()301/120

(ر�سالة من �أحد �أ�صحاب الأمالك ب�أم درمان �صالح �سعيد �إلى جاللة امللك عبداهلل ي�ستذكر
فيها مقابلته لل�شريف عبداهلل وال�شريف في�صل يف ق�صر املرحوم ملك العرب بالطائف)
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-40وثيقة رقم ()42/73
HNFORMATION
ADEN

عدن يف 12اكتوبر 1940م
ال�سمو الأمري النبيل عبداهلل بن احل�سني املفخم
ح�ضرة �صاحب ّ
�سالم ًا وحتية واحرتام ًا  ،وبعد فقد تناولت بيد ال�شكر كتابكم الكرمي رقم  14اغ�سط�س1940م
و�سرين ما تف�ضلتم به من ت�شجيع لل�شاعر ال�شاب الذي ترجم تلك الق�صائد االنكليزية ولي�س بدعا
�أن نرى منكم مثل هذا اللطف والكرم وانتم َمنْ ا�شتهرمت بنبل ال�سجايا وف�ضل الأخالق .
ال�سمو �أن اذكر لكم باين عر�ضت كلمتكم الرقيقة على ال�شاعر امل�شار
ويجدر بي يا �صاحب ّ
اجلم ونظمكم
ف�سر بها كثري ًا و�شكر لكم هذا الت�شجيع الكرمي وقد �أعرب يل عن اعجابه ب�أدبكم ّ
�إليه ّ
الرفيع  .كما انني اذعت كلمتكم اللطيفة عن االمة العدنية فنالت اال�ستح�سان واالكبار واالغتباط
ال�سمو بقبول خال�ص تها ّ
ين
مبا تكنون لهذه االمة من طيب ال�شعور وال ّود  .وختام ًا تف�ضلوا يا �صاحب ّ
واطيب متنياتي القلبية مبنا�سبة هذا ال�شهر الكرمي �شهر رم�ضان املبارك وقران جنلكم ال�سعيد
راجي ًا ان يجعلكم اهلل فيما امتناه لكم من اخلري والعافية وال�سالم .
املخل�ص� :ستيوارت برون
�ضابط الن�شر بعدن
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-41وثيقة رقم ()42/74

ع ّمان يف � 19شوال 1359هـ .
ح�ضرة الفا�ضل امل�سرت �ستيوارت برون �ضابط الن�شر بعدن
تلقينا بكل �سرور كتابكم امل�ؤرخ يف 12اكتوبر 1940م  ،ف�شكرنا لكم ما اف�صحتم عنه من نبل العواطف
وجميل التمنيات  ،وفقكم اهلل و�أعانكم اهلل على ما فيه اخلري وال�سالم.
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 -42وثيقة رقم ()597/79

			
ال�سيد ح�سني الكب�سي
		
مندوب جاللة ملك اليمن
		
فندق الكونتننتال  -القاهرة

(�صورة)
عدد املرفقات
� -1صورة مذكرة مر�سلة الى ال�سفري الربيطاين

�سعادة اللورد موين وزير بريطانيا يف ال�شرق االو�سط
 -1ات�شرف ب�أن �أرفع الى �سعادتكم �صورة املذكرة التي ار�سلتها اليوم الى �سعادة ال�سفري الربيطاين
يف م�صر جواب ًا على كتابه ا ّ
يل امل�ؤرخ يف  23مار�س �سنة 1944م خا�ص ًا بالنقطة الواقعة عند
حو�ض املاء بباب املندب.
 -2واين اوجه نظر �سعادتكم الى ان ادعاء احلكومة الربيطانية ب�ش�أن تبعية هذه النقطة ملحمية
عدن ال يقوم على اي ا�سا�س ،بدليل ان القوات اليمينة حتتلها منذ �سنني عديدة بعلم احلكومة
الربيطانية وحتت ب�صرها .
 -3وملا وقعت احلرب االيطالية �ضد احلب�شة عام 1935م ،كانت هذه النقطة مهددة من ايطاليا
لقربها من ممتلكاتها ،وعلى الرغم من هذا مل تطالب بها احلكومة الربيطانية .
 -4وحينما تعر�ضت �أمالك بريطانيا يف �إفريقيا للخطر يف �أوائل احلرب اجلارية ،كما تعر�ضت وقتئذ
لنف�س هذا اخلطر حممية عدن ومنطقة باب املندب ،مل حترك احلكومة الربيطانية �ساكن ًا
وقتئذ يف �صدد ما تدعيه اليوم بعد �أن ابتعد كل خطر عن هذه املنطقة .
 -5و�أ�ؤكد ل�سعادتكم ا�ستعداد احلكومة اليمنية الن جتري حت�صني النقطة مو�ضوع النزاع اليوم
بالطريقة التي ي�شري بها اخلرباء الع�سكريون ،وذلك �ضمان ًا ل�سالمتها من �أي اعتداء حمتمل.
 -6واين اعتمد على ح�سن تقديركم ،وعلى رغبتكم ال�صادقة يف اقناع اليمن والعاملني اال�سالمي
والعربي بح�سن نية حكومتكم نحوهم .
وانتهز هذه الفر�صة لأُعرب ل�سعادتكم عن تقديري العظيم ،
القاهرة يف  27مار�س �سنة  1944م.
املخل�ص
مندوب جاللة ملك اليمن
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-43وثيقة رقم ()597/80

			
ال�سيد ح�سني الكب�سي
		
مندوب جاللة ملك اليمن
		
فندق الكونتننتال -القاهرة
القاهرة يف 27مار�س �سنة 1944
ثالثة
				

(�صورة)
عدد املرفقات
� -1صورة كتاب مر�سل لل�سفري الربيطاين
� -2صورة كتاب مر�سل للورد موين وزير بريطانيا املقيم
بال�شرق االو�سط
 -3ترجمة هذا الكتاب باالجنليزية

�صاحب ال�سعادة قن�صل امارة �شرق االردن بالقاهرة ،
�أت�شرف ب�أن �أرفع الى �سعادتكم -با�سم حكومة اليمن  -ان بريطانيا العظمى -حليفتكم -قد انذرت
حكومة اليمن �أخري ًا ب�سحب قواتها الع�سكرية املرابطة يف نقطة عند حو�ض املاء بباب املندب وذلك
بدعوى ان هذه النقطة تدخل يف حدود حممية عدن .وقد هددت بريطانيا حكومة اليمن با�ستعمال
القوة اذا مل ت�سحب قواتها.
وملا كان هذا اال�سلوب الذي تريد حكومة بريطانيا معاملة اليمن به لف�ض اخلالف الذي خلقته بغري
حق  ،يتنافى يف ال�صميم مع قواعد ميثاق االطلنطي وميثاق كيلوج والوعود املتكررة من احلكومات
الدميقراطية  ،ويف مقدمتها حكومتكم  ،كما يتنافى مع االتفاقية املعقودة بني اليمن وبريطانيا يف
يوم 1934/2/11م -ف�أنني ات�شرف بان �أبعث الى �سعادتكم �صورتني للمذكرتني اللتني ار�سلتهما يوم
27مار�س �سنة 1944م يف املو�ضوع  -با�سم حكومة اليمن  -الى كل من اللورد كيلرين �سفري بريطانيا
يف م�صر واللورد موين وزيرها املقيم يف ال�شرق الأو�سط ال�شتمال املذكرتني على وجهة نظر اليمن يف
اخلالف القائم  -راجي ًا ان ترفعوا الأمر الى حكومتكم .
ويل كل الثقة يف ان تو�سطها �سي�ؤدي الى ّ
ف�ض هذا اخلالف باحل�سنى  ،ومبا يحفظ لليمن حقوقها
وللدول الدميوقراطية �شرف وعودها و�صدق مواثيقها حتى يطمئن العاملان العربي واال�سالمي الى
جدية هذه املواثيق والوعود .
وتف�ضلوا �سعادتكم بقبول ا�سمى احرتامي وتقديري ،
املخل�ص ( ال�سيد ح�سني الكب�سي )
مندوب جاللة ملك اليمن
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واملرجح انها من �سم ّو الأمري عبداهلل.
* ال يوجد �شعار �أو توقيع على الوثيقة ،
ّ
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 -46وثيقة رقم ()597/77

			
ال�سيد ح�سني الكب�سي
		
مندوب جاللة ملك اليمن
		
فندق املونتننتال ،القاهرة

(�صورة ) عدد املرفقات
� -1صور من الكتاب املر�سل منا الى ال�سفري الربيطاين بتارخ
1944/3/27م.
� -2صورة من الكتاب املر�سل منا الى اللورد موين وزير
بريطانيا املقيم بال�شرق االو�سط بتاريخ 1944/3/27م.
� -3صورة من الكتاب املر�سل منا الى ك ّل من وزير مفو�ض
العراق بالقاهرة والقائم باعمال املفو�ضية ال�سعودية
بتاريخ 1944/4/27م
ثالثة

ح�ضرة �صاحب املقام الرفيع م�صطفى النحا�س با�شا
رئي�س جمل�س وزراء م�صر ووزير خارجيتها
ات�شرف بان �أرفع الى مقامكم الرفيع با�سم حكومة اليمن ان احلكومة الربيطانية زعمت ان املكان
الواقع يف حو�ض املاء بباب املندب يدخل يف حدود حممية (عدن) وطلب احلكومة الربيطانية  ،ال
يقوم على ا�سا�س  ،فقد رف�ضته حكومة اليمن غري مرة  ،واخري ًا تلقت من ممثل احلكومة الربيطانية
يف حممية عدن بالغ ًا طلبت فيه �سحب القوات الع�سكرية اليمنية من النقظة �سابقة الذكر وهددت
با�ستعمال القوة يف حالة رف�ض حكومة اليمن االذعان لهذا الطلب.
وقد رفعت الى ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك فاروق االول ملك م�صر يف يوم االحد  19مار�س �سنة
1944م ر�سالة من ح�ضرة �صاحب اجلاللة االمام يحي بن حممد حميد الدين ملك اليمن رجا فيه
و�ساطة جاللته لدى احلكومة الربيطانية بوقف هذا العدوان على اليمن  ،وال�سعي اليجاد تفاهم
م�شروع عادل بني بريطانياالعظمى واليمن يف مو�ضوع اخلالف.
وتف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك فاروق االول -حفظه اهلل – بقبول التو�سط يف االمر ،ا�ستيفاء
للعالقات الودية بني بريطانيا واليمن ،وبني بريطانيا والعاملني اال�سالمي والعربي اللذين تربطهما
بربيطانيا روابط كثرية.
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وقد كلفتني حكومة اليمن بان �أرفع الى مقامكم الرفيع ملنا�سبة �سعيكم امل�شكور لتحقيق الوحدة
العربية  ،وبو�صفكم رئي�س جمل�س وزارة م�صر ووزير خارجيتها  ،وملا هو معروف عن رفعتكم �شخ�صي ًا
من الغرية املحمودة على حقوق العرب وامل�سلمني يف بالدهم  ،كلفتني حكومة اليمن بان �أرفع اليكم
مو�ضوع هذا اخلالف بني اليمن وبريطانيا برجاء ان يكون حم ًال العتباركم وتقديركم وم�صر حليفة
بريطانيا العظمى .
وانه ملن بواعث الأ�سف ال�شديد ان حتاول بريطانيا االعتداء على اليمن يف الوقت الذي تطالب فيه
العامل باالميان مبيثاق االطلنطي  ،وباملبادىء التي تدعونها  ،بل يف الوقت الذي ت�ؤكد فيه رغبتها
ورغبة حلفائها يف حماية حقوق كل �أم ّة وحريتها و�سيادتها .
واين واثق بانه �سيكون لو�ساطة ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك فاروق االول  -حفظه اهلل  -يف مو�ضوع
اخلالف الأثر املطلوب لتحقيق ح�سن العالقات املن�شود دائم ًا بني اليمن وبريطانيا �أوال  ،وبينها وبني
العاملني العربي واال�سالمي ثاني ًا  ،واعتقد ان �صداقة م�صر لليمن  ،وهو قطعة من الوطن اال�سالمي
والوطن العربي � ،سيحمل بريطانيا العظمى  -مب�ساعيكم الر�شيدة  -الى ادراك خطورة االعتداء
على اليمن وال تزال الدعوة قائمة للميثاق االطلنطي  ،وال تزال احلرب قائمة لت�أييد قواعده .
وتف�ضلوا مقامكم الرفيع بقبول �أوفر حتياتي و�شكري ،
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،
املخل�ص
مندوب جاللة ملك اليمن

107

املجلد التا�سع ع�شر

 -47وثيقة رقم ()597/78

				
ال�سيد ح�سني الكب�سي
مندوب جاللة ملك اليمن
		
فندق الكونتننال  -القاهرة
				

(�صورة)

�سعادة ال�سفري الربيطاين  -القاهرة

باال�شارة الى كتاب �سعادتكم امل�ؤرخ يف 23مار�س �سنة 1944م خا�ص ًا بر�أي احلكومة الربيطانية يف
مو�ضوع املكان الواقع بحو�ض املاء بباب املندب  -ات�شرف بان ا ُبلغ �سعادتكم انني �س�أرفع كتابكم الى
حكومة اليمن يف �أقرب فر�صة ت�سمح بها حال املوا�صالت يف الظروف احلالية .
واين يف انتظار رد حكومتي ابدى ل�سعادتكم الوقائع الآتية :
 -1ان رد احلكومة الربيطانية �صدر قبل علمها بتو�سيط ح�ضرة �صاحب اجلاللة ملك اليمن ،ح�ضرة
�صاحب اجلاللة ملك م�صر ،لدى احلكومة الربيطانية ال يجاد تفاهم بينها وبني حكومة اليمن
يف مو�ضوع اخلالف.
 -2وملا كنت اعتقد ان احلكومة الربيطانية تقدر فائدة ح�سن الروابط بينها وبني احلكومة اليمنية
اوال ،وبينها وبني العاملني العربي واال�سالمي ثاني ًا ،فاين �أرجو �أن تعيد حكومتكم النظر يف
املو�ضوع اليجاد تفاهم فيه بينها وبني حكومة اليمن طبق ًا للمعاهدة املعقودة يف 1934/2/11م
بني احلكومة الربيطانية وحكومة اليمن ،ثم عم ًال بامليثاق االطلنطي ،وبالت�صريحات العديدة
التي ت�صدرها احلكومات الدميقراطية .
 3و�أ�ؤكد للحكومة الربيطانية ان حكومة اليمن التي وقفت -حتى اليوم -يف احلرب الدائرة ،موقف
الود والعطف من بريطانيا العظمى وحلفائها ي�سو�ؤها ا�صرار احلكومة الربيطانية وممثلها يف
«عدن» على االدعاء غري امل�شروع عن هذا املكان ،هذا االدعاء الذي اليقوم على �أي �أ�سا�س .
 -4واين اعتقد ان حكومتي ي�سو�ؤها ان ت�ضطر  -يف �أي وقت الى الوقوف موقف الدفاع ال�شرعي
للمحافظة على حقوق اليمن .
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 -5و�أجد من واجبي ان ابلغ مو�ضوع هذا النزاع الى الدولتني احلليفتني لليمن وهما اململكة العربية
ال�سعودية ومملكة العراق ،كما ابلغته الى احلكومة امل�صرية ع�سى �أن يكون يف هذا التبليغ ما
ي�ؤدي الى ح�سن التفاهم املن�شود .
 -6واين اعتمد على ح�سن تقديركم و ُبعد نظركم على تهدئة هذه احلالة حتى ال تتطور قبل �أن
ي�صلني ر ّد حكومتي .
وانتهز هذه الفر�صة العرب ل�سعادتكم عن عظيم احرتامي وتقديري ،
املخل�ص
مندوب جاللة ملك اليمن
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 -48وثيقة رقم ()50/31
(برقية)

تعز يف /4/12
من ملك اليمن االمام �أحمد الى ح�ضرة �صاحب اجلاللة الأخ امللك عبداهلل بن احل�سني
حفظه اهلل  -عمان
نهنىء جاللة الأخ الكرمي بعيد ا�ستقالل اململكة االردنية الها�شمية ال�شقيقة املدينة جلاللتكم بكيانها
وا�ستقاللها متعها اهلل طوي ًال بحكمتكم وزاد يف جمدكم وايد ا�سرتكم و�سالم الأخوة والدين احلنيف
على جاللتكم واالوالد.

-49وثيقة رقم ()50/34
(برقية)

ح�ضرة �صاحب اجلاللة الأخ الأمام �أحمد ملك اليمن املعظم  -تعز
لقد ق ّدم يوم اجلي�ش االردين الها�شمي عن ميعاده ب�سبب الزيارة امللكية جلاللة امرباطور ايران التي
حالت دون حتققها وعكة جاللته �شفاه اهلل وانني لأ�شكر جاللة الأخ على تف�ضله بالتهنئة والدعوات
الأخوية الطيبة لنا وللأوالد حفظه اهلل وابقاه وامتعنا بر�ؤيته ان �شاء اهلل �إ ّما هنا �أو بتعز العزيزة اما
عيد الأ�ستقالل فهو كالعادة يوم 25ماي�س .
عبداهلل
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 -50وثيقة رقم ()231/304
(برقية)

1946/6/26م .
ح�ضرة �صاحب اجلاللة الأخ �أحمد ملك اليمن املعظم  -تعز
أخ�ص حتية مبنا�سبة �شهر ال�صوم املبارك
تقبلوا جاللتكم خري تهنئة و� ّ
عبداهلل

-51وثيقة رقم ()231/305
(برقية)

تعز يف 1949/7/ 10م .
من ملك اليمن الأمام �أحمد �إلى ح�ضرة �صاحب اجلاللة الأخ امللك عبداهلل بن احل�سني املعظم
حفظه اهلل
ا�شكر جاللتكم على تهنئته الكرمية ومتنياته الطيبة مبنا�سبة حلول �شهر ال�صوم املبارك جعل اهلل
قدومه باخلري واالقبال للجميع .
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 -52وثيقة رقم ()141/365
(برقية)

التاريخ  :ب 301900
الرقم امل�سل�سل :ت59/
من  :الديوان امللكي
الى  :املفو�ضية بلندن
من  :ملك اليمن االمام �أحمد
الى :ح�ضرة �صاحب اجلاللة الأخ امللك عبداهلل بن احل�سني ملك االردن املعظم
�سبق ان التم�سنا من �صاحب اجلاللة بذل ما ت�ستطيعون عند قدومكم لندن يف �سبيل حت�سني العالقات
بني اليمن وبريطانيا ومنع ما ترويه ال�صحف العربية يف عدن وهذا نذكره جلاللتكم حفظكم اهلل .
 311925ال�سلكي غرام
رام اهلل
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 -53وثيقة رقم ()141/366
(برقية)

التاريخ  :ب 301900
الرقم امل�سل�سل :ت58/
من  :الديوان امللكي
الى  :املفو�ضية بلندن
من  :ملك اليمن االمام �أحمد
الى :ح�ضرة �صاحب اجلاللة الأخ امللك عبداهلل بن احل�سني ملك االردن املعظم
�سبقت برقية الى جاللتكم ملنع اجلرائد من ال�سفه وحت�سني العالقات فرنجو ان يكون ذلك االقرتاح
من جاللتكم واهلل يرعاكم .
 311910ال�سلكي غرام
رام اهلل
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 -54وثيقة رقم ()141/369
(برقية)

جاللة الأخ الأمام حفظه اهلل
�أقب ّل عيونكم و�أهديكم التحية  *....الأخوه وانتظر باحلاح قبول ما عر�ضت �سابق ًا او عفوي من
الو�ساطة.
عبداهلل

* كلمة غري وا�ضحة
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 -55وثيقة رقم ()552/91
(برقية)
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 -56وثيقة رقم ()246/22

عمان يف  1رجب 1367هـ.
املوافق  9ماي�س 1948م .
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ح�ضرة ال�سيد املحرتم ح�سن بن عبد الرحمن بن عبيد اهلل
بعد ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته تلقينا كتابكم وتلوناه ب�سرور وحمدنا لكم غريتكم وطلبكم
واجب الن�صيحة التي فر�ضها اهلل على عباده من كل لكل  ،ونحن نعتقد ان ح�ضرة �صاحب اجلاللة
االمام �أحمد �سيعمل جهد طاقته الى ما فيه ا�ستقرار اليمن وازدهاره  ،وانه الآن �ساع يف �أمر ا�ستتباب
الأمن وت�أليف اجلماعة وال�ضرب على �أيدي املف�سدين  ،فهو ال ينبغي ان ي�شغل قبل الوقت ب�أمور مل
يئن الأوان للقيام بها وعليكم ان تعينوه بالطاعة وامل�ساعدة وان ال ي�شعر من ّاي �أحد ما ي�ستوجب
توحي�شه ونفوره وان ما وقع على والده ذلك ال�شيخ الذي قام بواجبه ل�سالمة اليمن روح ًا وقوة حتى
قب�ضه اهلل اليه  ،وال ت�ستعجلوا الأمور وال تباط�ؤا العمل و�سيزور اليمن ولدنا بر�ضا اهلل �سبحانه
وتعالى واه ًال باالوطان  ،وان ن�سعى للخري والرب والتقوى
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل .
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 -57وثيقة رقم ()246/16

ادي�س ابابا
�صاحب اجلاللة عبداهلل بن احل�سني ملك �شرقي الأردن عمان� -شرق االردن
تت�شرف اجلالية العربية يف ادي�س ابابا �أن ترفع الى جاللتكم ا�سمى �آيات االخال�ص والتبجيل �سائ ًال
املولى �أن يعززكم بن�صره ون�شكر جلاللتكم عواطفكم النبيلة للموقف الكرمي الذي وقفتموه ابان
الأزمة اليمنية ون�ؤكد جلاللتكم �أنا على والئنا واخال�صنا جلاللتكم ومليكنا الأمام �أحمد وترجو
اجلالية �أن ت�شري الى برقية جاللتكم للجالية اليمنية ب�أدي�س ابابا .
ب�أنه مل تكن هناك جالية مينية يف هذا القطر خمت�صة وان اجلالية الوحيدة التي متثل العرب من
مينيني وح�ضارم وحجازيني هي اجلالية العربية ولذلك اردنا ان نلفت انظار جاللتكم بان تلك
الر�سالة التي ت�شري اليها برقيتكم مزورة من بع�ض الع�شائر دون علم اجلالية بها مع عظيم اخال�صنا
وتقديرنا
رئي�س اجلالية العربية
احلاج علي حمود الن�صريي

117

املجلد التا�سع ع�شر

 -58وثيقة رقم ()231/208
(برقية)

ح�ضرة �صاحب اجلاللة الأخ الأمام �أحمد  -تعز
متنياتي مع خال�ص التربيك جلاللتكم مبنا�سبة العام الهجري اجلديد .
عبداهلل بن احل�سني

-59وثيقة رقم ()231/209
(برقية)

تعز يف 1948/11/4م.
من ملك اليمن االمام �أحمد
الى �صاحب اجلاللة الأخ امللك عبداهلل بن احل�سني املعظم – عمان
ي�سرين ان ابعث جلاللة الأخ العزيز مبنا�سبة حلول العام الهجري املبارك اجلديد ب�أطيب
التمنيات راجي ًا جلاللة الأخ ال�سعادة والهناء ول�شعبه الكرمي الرفاهية والرخاء وللعروبة الفوز
وال�س�ؤدد يف كفاحهم املجيد يف االرا�ضي املقد�سة وال�سالم.
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 -60وثيقة رقم ()246/21
(برقية)

ادي�س ابابا  -اجلالية اليمنية املحرتمة
اطلعت على برقيتكم ،بكل تقدير و�سنن�صح متى كانت الفر�صة وتو�صيتكم بالإخال�ص للإمام املوتور
وهذا ما يجب عليكم لولى الأمر.

-61وثيقة رقم ()37/226
(برقية)

تعز 1949/5/28م.
من ملك اليمن االمام �أحمد
الى �صاحب اجلاللة الأخ امللك عبداهلل بن احل�سني املعظم – عمان
ي�سرين ان ابعث اليكم �أطيب متنياتي وتهاين مبنا�سبة ذكرى ارتقائكم العر�ش راجي ًا لكم دوام
ال�صحة والهناء ول�شعبكم ال�سعادة والرفاهية يف ظ ّل عر�شكم .
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 -62وثيقة رقم ()37/227
(برقية)

املقر العايل يف 1949/5/28م.
ح�ضرة �صاحب اجلاللة الأخ الأمام احمد حفظه اهلل – تعز
�شكر ًا جلاللة الأخ على برقيته الكرمية مبنا�سبة عيد الأردن القومي وعيد البيعة لنا وانني واثق
من كرم جاللتكم الذي ال ي�سمح بغري االخاء الها�شمي والود العلوي وجلاللتكم منى ومن كل اردين
عظيم ال�شكر واالمتنان .
عبداهلل
-63وثيقة رقم ()37/321
(برقية)

تعز يف /5/27
من ملك اليمن االمام �أحمد ل�صاحب اجلاللة الأخ العزيز
امللك عبداهلل بن احل�سني املعظم  -عمان
مبنا�سبة احتفال اململكة االردنية الها�شمية ال�شقيقة ي�سرين ان �أبعث جلاللتكم ب�أطيب التهاين متمني ًا
جلاللة الأخ العزيز ال�سعادة والهناء ولل�شعب االردين ال�شقيق الرفاهية وال�س�ؤدد يف ظ ّل عر�شكم
الها�شمي �أدام اهلل لكم العافية والتوفيق .
120

العالقات الأردنية  -العربية والإ�سالمية

 -64وثيقة رقم ()37/322
(برقية)

1951/5/29م
ح�ضرة �صاحب اجلاللة الإمام �أحمد ملك اليمن حفظه اهلل  -تعز
ان يف تكرم جاللتكم بالتهنئة ب�إحتفال البالد بعيد ا�ستقاللها ملكرمة عدنانية وكرامة ها�شمية
خ�صكم اهلل بها ونحن اذ نقدم جلاللتكم خال�ص ال�شكر واالمتنان لهذه الالحقة(؟)* الفا�ضلة
نتمنى ل�شخ�ص جاللتكم ال�صحة وال�سعادة ولل�شعب اليمني ال�شقيق الرفاهية واالزدهار حتت ظلكم
ان �شاء اهلل.
عبداهلل

* هكذا يف اال�صل
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-65وثيقة رقم ()210/15
(برقية)

[جزء مكتوب بالرتكية]
1939/12/28م
ح�ضرة رئي�س اجلمهورية – انقرة
اقدم تعزياتي ال�صميمة املندجمة بالت�أثر ب�سبب حركات الأر�ض التي وقعت
(�أ�صل الربقية ال�سابقة)

125

املجلد التا�سع ع�شر

-66وثيقة رقم ()210/5
(برقية)

فخامة رئي�س اجلمهورية  -انقرة
ملنا�سبة موفقيتكم ال�سيا�سية اخلرية التي انع�شت امليول الروحية لدى جميع االمم ال�شرقية �أُقدم
لفخامتكم تهنئتي القلبية و�شعوري اخلال�ص واين لأح�س باعتزاز �شخ�صي و�سرور قومي عندما اق ّدر
ان امليثاق اجلديد �سيكون دعامة متينة يف �سبيل ت�أكيد وتوطيد احلق واحلرية ل�شعوب العامل ب�أ�سره .
عبد الل*

�أمري �شرق الأردن

-67وثيقة رقم ()210/9
(برقية)

اعر�ض ت�شكراتي وحتياتي الودية لذات �س ّموكم ملا حت�س�سته كثري ًا من برقيتكم ال�صميمة وما ت�ضمنته
من اللطف مبنا�سبة اجناز امليثاق االفرن�سي الربيطاين الرتكي .

* ال يوجد تاريخ للوثيقة ،وامل�ؤكد انها تعود لعهد االمارة.
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-68وثيقة رقم ()210/32
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-69وثيقة رقم ()210/23

عمان يف
انه مبنا�سبة عزم الباي جالل قن�صل عام تركيا ب�شرق الأردن على ال�سفر الى انقرة ا�صحبته هذا
الكتاب الذي �ضمنته �شعور اخوتي وحمبتي واما ّ
ين القلبية .
ان احلرب الأوروبية وبع�ض التجاذب ال�سيا�سي الذي � ّأخر �سياحتي الى انقرة يف الربيع املا�ضي التزال
تدوم فتقيم حائال م�ش�ؤوم ًا يف طريق هذه الأمنية .
ان ال�سيا�سة احلكيمة التي تتبعونها ف�س ّلم لل�شرق �أعز �أوطانه وهو تركيا العزيزة .فال �شك يف �أن
العزم واحلزم الذي �سيعقبان هذه ال�سيا�سة �سيمنعان ان �شاء اهلل ك ّل خطر وتهديد عن هذه البالد،
وان ك ّل �شرقي وم�سلم �سيهرع بنف�سه ومباله عند مالحظة حتقق اخلطر لال�شرتاك يف هذه الوظيفة
ال�شريفة وان اخلطة ال�سيا�سية املتبعة التي يجب ان تكون عالية و�س ّرية وفوق متناول ك ّل يد ،هي
ال�شك يف يدكم امل�ؤيدة .واين على يقني من ان تركيا العظيمة �ستعمل على مرمى ال�شرق االكرب �أال
وهو حمافظة اال�ستقالل واحلرية والعزم على البقاء .
واين بهذه املنا�سبة �أرجو ان يقبل الأخ الأعز حمبتي واخال�صي و�شعوري الطيب.
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-70وثيقة رقم ()517/15
(برقية)

�صاحب اجلاللة امللك املعظم – عمان
ح�سب �أمر �صاحب اجلاللة اخربت اخلارجية ان ت�شريف موالي يكون بعد اخلام�س والع�شرين.
1946/5/26م
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-71وثيقة رقم ()236/164
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-72وثيقة رقم ()236/163
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-73وثيقة رقم ()210/39

عمان يف  12ذي احلجة 1366م
املوافق  26ت�شرين �أول 1947هـ
ح�ضرة �صاحب الفخامة ع�صمت اينونو رئي�س اجلمهورية الرتكية املعظم
اخي و�صديقي العزيز حفظه الل
ان �أوا�صر املودة واالخاء وروابط ال�صداقة والوفاء التي بحمده تعالى �أخذت تنمو وتتقوى بني الطرفني
تقت�ضي وجوب املثابرة لبيان ما يختلج يف �صدورنا من الرغبة الأكيدة يف �أن ال يعتور هذا احلبل
املتني �أي ارتخاء ،وفوق هذا فما نلناه يف هذا العام من م�ساعدات ثمينة رفعت عن البالد وال�شعب
ال�شقيق لكم فادح �إثر اجلدب والغالء قد فر�ض علينا مبنا�سبة عيد اجلمهورية الرتكية ان نبعث
بر�سالتنا الأخوية هذه يحملها وفدنا امل�ؤلف من �صاح ّبي املعايل عمر حكمت با�شا وزير العدل الأ�سبق
وعبدالرحمن الر�شيدات بك نائب رئي�س جمل�س الأعيان الأردين و�سعادة مدير املرا�سم ح�سني بك
�سراج للغايات اخلال�صة املذكورة �أعاله ولي�سعوا مبا يليق مبقامكم و�شخ�صكم الكرمي من االحرتام
مع وافر التحيات وازكى التربيكات �أخي العزيز .
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-74وثيقة رقم ()210/38
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-75وثيقة رقم ()279/31
(برقية)
�سعــادة *

نلفت نظر �سعادتكم �إلى ن�شاط القن�صل الرتكي يف عمان طلعت كوالي املغاير مل�صلحة البالد العربية
وللق�ضية الفل�سطينية خا�صة .وهو يكرث ال�سفر الى �سوريا ولبنان واالختالط باال�شخا�ص امل�شبوهني
الذين لهم عالقة مع اليهود وينتقد جاللة امللك عبداهلل ويهز�أ به .لذلك نلفت نظركم لتعلموا
ال�سلطات املخت�صة بذلك لو�ضع حد لن�شاطه ودعايته �ضد العرب .
(التوقيع)

-76وثيقة رقم ()194/2

 1367رم�ضان مبارك 28
 1948اغ�سو�س ,Istanbul 4

AZIZ MAHMUT ISGUDER
Kusdili Gaziosman Pasa Solak 27
KADIKOY

[مكتوبة باللغة الرتكية]
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل .وبعد فقد عر�ضت تهنئتكم بعيد الفطر ال�سعيد على الأنظار امللكية فتف�ضل
جاللة موالي امللك املعظم حفظه اهلل و�أمرين ب�أن ا�شكر لكم تهنئتكم الكرمية و�شعوركم ال�صادق .
وتف�ضلوا
* هكذا يف اال�صل
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-77وثيقة رقم ()517/4

1948/5/6م
تقرير خ�صو�صي
انقره

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

يرفع الى ح�ضرة �سيدي وموالي �صاحب اجلاللة الها�شمية امللك عبداهلل بن احل�سني ايده اهلل
بروح من عنده ون�صره واعزه �آمني بجاه �سيد املر�سلني .
من دواعي الغبطة وال�شرف العظيم ان ي�سعد عبدكم بتقدمي بع�ض ما ا�ستح�صل عليه من معلومات،
وما وقف عليه من امور وما قدر عليه من االعمال خدمة ل�سيده ومواله حفيد الر�سول وجنل احل�سني
الكبري م�ؤ�س�س النه�ضة وقائدها االول داعي ًا اليه تعالى ان يحقق وحدة هذه االمة على يديه الكرميتني
لتتبو�أ مكانها حتت ال�شم�س ليكمل العمل الذي بد�أ به يف احلروب املا�ضية .
�سيدي وموالي
من املعلوم ان مقدار اع�ضاء ال�سلك ال�سيا�سي يف انقره من �سفراء ووزراء مفو�ضني يفوق بكثري عدد
املوجود منهم يف دول ال�شرق وال يق ّلون عن �أي عدد �آخر يف الدول الأوربية من رجال ال�سلك نف�سه ،
فالتعرف اليهم والتزاور معهم لي�س بالأمر الهني بل ي�ستغرق هذا العمل وقت ًا طوي ًال .
هذا عدا عن الوقت الالزم لالت�صال الر�سمي واخل�صو�صي برجاالت الدولة الرتكية ال�صديقة  .فقد
قمت بعد و�صويل الى انقره وتقدمي �أوراق اعتمادي الى فخامة الرئي�س اجلليل الذي غمرين بعطفه
ولطفه بزيارتي ملن ذكرتهم اعاله ،ولكن زيارتي هذه الربوتوكولية مل تكن حم�ضة باظهار املجامالت
الودية فح�سب ،بل تعمدت ان يتخللها ،حمادثات �سيا�سية خمتلفة  ،منها ما يتعلق باحلالة الدولية
العامة ومنها ما يتعلق ب�شرق الأردن وما و�صلت اليه حالتها االجتماعية والعلمية والأدبية بف�ضل منْ
�ألقت اليه مقاليد الأمر .
�أرى من واجبي �أن ات�شرف ب�إحاطة �س ّيدي وموالي علم ًا باملهم منها وهي على العموم تتلخ�ص يف
تبيان ُبعد نظر جاللة املليك املعظم يف ال�ش�ؤون العاملية وعن جهادة املربور يف امليادين ال�سيا�سية
واحلربية وخا�صة اجلهود اجلبارة امل�صروفة يف �سبيل املحافظة على حقوق العرب يف فل�سطني وعلى
ال�سلم العاملي.
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فيما يلي بع�ض املالحظات الهامة التي دارت بيني وبني ممثلي الدول العربية والأجنبية ا�سجلها
لالطالع عليها :
� -1سفري بريطانيا ال�سري داويد ويتور ك ّليف
وجدته جنتلمن كالعادة حمب جلاللتكم واقف ًا على ما يجري يف �شرق االردن مفتخر ًا بانحياز حكومة
جاللتكم الر�شيدة الى اجلهة الدميوقراطية بعقدها املعاهدة الأخرية مع بريطانيا التي تت�ضمن
اال�ستقالل وال�س�ؤدد للبالد ،م�سرت�شدة يف عملها هذا بن�صائح �صاحب اجلاللة �سيدي وموالي .
الن�صائح والتوجيهات التي اثبتت الوقائع �صحة نتائجها ك ّلها ،طر�أ طارئ مفاجئ عاملي واحتاج الأمر
الى اال�ستمرار ب�آرائكم ال�صائبة  .وقد ا�ستف�سر مني عن ر�أي اخلا�ص يف م�س�ألة �سوريا املتحدة �أو
املوحدة وعن تاريخ هذه احلركة ف�أفهمته بع�ض ال�شئ عن ما�ضيها منذ العهد الرتكي وعن تطوراتها
يف عهد جاللة املرحوم امللك في�صل الأول ،ومن ثم كيف انف�صلت �شمال �سوريا عن جنوبها يف
عهد االحتالل االفرن�سي وملاذا انف�صلت وماذا كان يتوخى الأجنبي من هذه االنف�صاالت والتجزئات
فا�ستبعد الوحدة مرجع ًا اياها مع التفرقة التي ال تنتج ا ّال العنف  .وكذلك ر�أيته مت�شوق ًا الى معرفة
ما جرى ويجري يف العراق ال�شقيق حينما عرف انني ملم ب�أحوال العراق على قدر االمكان ،وبعد ان
خل�صت له �سري احلوادث والنتائج التي و�صلنا اليها  ،اظهر تخوفه من امل�ستقبل من جراء االنقياد
ّ
وراء ال�سواد االعظم من املتظاهرين و�صغار الطالب وكبارهم  ،ومتنى �أن تتخذ احلكمة التي �أو�صلت
الى �شرق الأردن ان ت�شق طريقها على نور هداها  ،بد ًال من االجنذاب الى دعاة مو�سكو .
� -2سفري �أمريكا ادوين ويل�سون
رجل طيب القلب دميوقراطي النزعة  ،يحب اخلري للجميع ولكنني وجدته يجهل الأمور الكثرية عن
فل�سطني �ش�أن الأوروبني والأمريكيني وعن �شرق الأردن و�سائر البالد العربية و�سيا�ستها الداخلية
واخلارجية  ،فقد نورته ب�أمور كثرية فاعرتف بالأخطاء التي وقعت على هذه اململكة الها�شمية
ف�أجابني �أي�ض ًا �آمل ان حكمة وقيادة جاللة امللك تتغلب على هذه امل�صاعب وحت ّل هذه العقدة التي
عقدها «بالفور» (بلفور) وترجع املياه الى جماريها .ثم نفيت له ما يذيعه راديو مو�سكو وما تكتبه
جرائد البل�شفيك من ان ادارة �شرق الأردن فا�شية نازية وايدت له كلاّ مي بالرباهني القاطعة على
كذب هذه الن�شرات وما يق�صد منها يف هيئة االمم املتحدة ومن جملة هذه الرباهني هي:
ان مليكنا املعظم كان حفظه اهلل يف �أوائل امللوك ور�ؤ�ساء الدول الذين عدوا املانيا عدوة عند
جتاوزها على بولندا  ،ف�أثبت ان جاللته عدو الفا�شية والنازية من �أول حلظة بينما كان ديكتاتور
رو�سيا �ستالني متعاهد ًا مع هتلر مبعاهدة �صداقة وقد قبل تق�سيم الغنيمة منا�صفة ما بينه وبني هتلر
ب�صورة مزرية .فما كان من ال�سفري امل�شار اليه ا ّال ان رجاين ان ازوده باملعلومات وام ّده باالحاديث
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اخلا�صة عن ال�سيا�سات ال�شرقية والغربية  ،النه يجهل الكثري منها بالن�سبة لعدم اختالطه بال�شرق
وال�شرقيني اثناء خدماته.
واالن ا�صبح يعد منا�صرة جاللتكم يف �سبيل توحيد احلكم يف ال�شرق من اعلى اخلدمات التي تقدم
للعامل واالن�سانية .
� -3سفري فرن�سا غا�ستون موغرا
أهم الأمور ومن �أنفع ال�سيا�سات
فبعد حمادثات طويلة وجدته طيب يعترب الوحدة ال�سورية من � ّ
ومن �أكرثها فائدة لل�شرق والغرب ويعترب �سيا�سة جاللتكم هي النظام احلقيقي لت�سيري الأمور يف
ال�شرق العربي  ،واالبرة املغناطي�سية التي ُت ّعني االجتاهات عند الوقوع يف املجاهل ال�صحراوية ويف
اخل�ضمات البحرية  .هو يتمنى ك ّل خري جلاللتكم ول�شرق الأردن ويرى �أن اتباع جاللتكم ال�سيا�سة
الر�شيدة يف ك ّل ُاموركم �ست�ؤول الى التوفيق ولو بعد حني ب�إذن اهلل .
� -4سفري كندا اجلرنال ويكتور �أودلوم
بد�أ يفكر يف ح ّل ق�ضية فل�سطني كما يفكر بعد �أن تفهم �أدوار تطوراتها منذ ان اختلطت به لأول ّمرة
وكان وعدين ب�أن يكتب تقرير ًا مف�ص ًال الى حكومته ،ويف احلقيقة انه كتب بذلك و�أي ّد نظرية العروبة
وك ّلما ر�أيته يعجب من �صداقة جاللتكم مع اجلرنال فرانكو احلاكم ب�أمره يف ا�سبانيا ،كما يعده
�سفري كندا «اجلرنال»  ،ف�أجبته يكفي �أن يكون اجلرنال فرانكو �أقوى العنا�صر املقاومة لل�شيوعية التي
بد�أمت الآن مبقاومتها والدخول يف املذاكرة معها من اجل املقاومة ال�شيوعية يف �أوروبا  .وا�ستح�سنت
له وقوف فرانكو على احلياد يف اثناء الزوبعة الأملانية  .ف�أجابني كان يود �أن جتري انتخابات ح ّرة
ليظهر ر�أي الأمة اال�سبانية بو�ضوح معرب ًا عن ر�أيها �صادق ًا وكذلك �أظهر اجلرنال ال�سفري عجبه
�أي�ض ًا من ان ال تكون البالد العربية متحدة بد ًال من التجزئة النه يرى يف ذلك بوادر ات�ضحت بادية
للعيان يف مظاهر الأمة العربية وعدم وجود وزن باحتاد عربي مكني ي�ستند اليه يف ال�شرق الأدنى
والو�سط كما ُي�ستند �إلى االئتالف الأوروبي الغربي  ،حتى يتم ال�سالم يف العامل  .وهو يرى اجلرنال
ال�سفري ان اهتمام جاللتكم الدائم بالوحدة واالحتاد باال�ستناد الى ا�ستفتاء ح ّر �أمر م�شروع ومفيد
ك ّل الفائدة.
� -5سفري ال�صني يل .تي �.سون
ي�سمع الكثري عن �شرق الأردن ،ويفخر بحكمتكم الزاهرة ويرى ان االدارة فيها ح�سنة رغم �ضعف
االقت�صاديات ،ويعجب من عدم اال�سراع الى �إقامة التمثيل ال�سيا�سي بني البلدين ،بينما متلك ال�صني
خم�سون مليون ًا من النفو�س التي تهتدي بالنور املحمدي �صلى اهلل عليه و�سلم وعلى �آله و�صحبه
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�أجمعني وتتبع تعاليم القر�آن الكرمي بحق  .ومقابل ذلك يوجد يف �شرق االردن ملك عادل من �آل
الر�سول وال ت�ؤ�س�س �أو التعاد العالقات بني العرب وال�صني.
ثم ان ال�سفري متنى �أن يكون احلكم يف فل�سطني حكم ها�شمي ،و�أن يكون للجي�ش العربي االردين
املعلى يف طرد اليهود من هذه البقعة املقد�سة عند امل�سلمني وغري امل�سلمني  ،ف�أجبته ان حكومة
القدح ّ
املار�شال ال�صينية كانت طلبت وانا يف بغداد على ل�سان وزيرها يف العراق العلم العربي والقانون
اال�سا�سي الأردين وبع�ض تفا�صيل اخرى عن �شرق االردن ،ف�أجبت �س�ؤالها توطئة لت�أ�سي�س العالقات
ال�سيا�سية ومل نر النتائج الى يومنا هذا فوعدين خري ًا .
� -6سفري ايطاليا دون ريناتو برونا�س
رجل يكره ال�شيوعية وي�ستح�سن اعادة اقامة العالقات مع الدميوقراطيات الغربية منها وال�شرقية
بال ابطاء ،وهو من املعجبني بنفوذ نظر جاللتكم ويتمنى ل�شرق االردن ك ّل اخلري حتت قيادتكم
اجلريئة ،ويرى يف جاللتكم ال�شخ�صية احلكيمة التي يجب ان تقول وي�سمع اليها يف امللمات ويذكر
�صداقة املرحوم جاللة املنقذ االعظم مع ملك ايطاليا املتوفى وان امللك احلايل املقيم يف ل�شبونه
الذي زار �شرق االردن و�أ�س�س عالقات �صداقة مع جاللتكم  .ويقول ال�سفري ان �أكرث من ن�صف الآراء
يف ايطاليا ملكيون فيما اذا اعيد هذا املو�ضوع وكان اال�ستفتاء يقارب الن�صف والآن تزايد هذا العدد
الى �أكرث من الن�صف فيما اذا ا�ستفتت الأمة جمدد ًا .
� -7سفري افغان�ستان ال�سري دار فايز حممد خان /عميد ال�سفراء والوزراء املفو�ضون يف تركيا (انقره)
هو �صديق حميم لفخامة الرئي�س اجلليل رئي�س اجلمهورية الرتكية ع�صمت با�شا اينونو ،ويرى فيه
الرجل الكامل امل�ضحي بك ّل ما ميلكه من مال و�صحة وراحة الذي ّ
�سخر ك ّل وقته من �أجل اعالء �ش�أن
قومه وامللة اال�سالمية  ،ال�صفات التي يندر �أن جتتمع يف رجل هذا الع�صر  ،غري ملتفت الى ما قيل
ويقال من جراء ال�سيا�سة التي يتبعها يف ال�شرق والغرب والتي �ستكون ح�سنة العواقب ان �شاء اهلل .
لهذا ك ّله ان ال�سفري يعد جاللتكم �أبرز ال�شخ�صيات ال�شرقية  ،كما ان هذا الربوز ورجحان العقل هو
الذي حمى جلاللتكم اتخاذ �سيا�سة مطابقة عملي ًا ل�سيا�سة اجلرنال ع�صمت با�شا رئي�س اجلمهورية
الرتكية ،عالوة على �سعي جاللتكم الدائم من �أجل احياء جمد العرب واال�سالم  .قلت لل�سري دار
اذن يجب علينا ان نتم�سك بالطاعة التامة وال نخالف لهما �أمر ًا  .فقال هذا الذي يجب �أن يكون فيما
�إذا احببتم امتكم  .ويرى ال�سري دار ان العالج الأوحد لتوقيف التيار ال�شيوعي هو التم�سك مببادئ
الدين احلنيف و�س ّنة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم .
 -8وكيل �سفري الدولة االيرانية الدكتور ارءالن  -م�ست�شار ال�سفارة
�ضم
كان ع�ضو ًا منتخب ًا يف جلنة التحقيق من لدن هيئة الأمم (بفل�سطني) يرى �أن �أح�سن الطرق ّ
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البالد الفل�سطينية الى اململكة االردنية الها�شمية لريتاح العرب من �شرور اليهود الذي خربها
الدكتور اثناء قيامه بالتحقيق مع رفقائه الأجانب ويكون ذلك نواة للوحدة ال�سورية الكربى واملومى
اليه ك�شيعي له تقدي�س خا�ص لآل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم وبالنتيجة لعميد العائلة الها�شمية .
 -9ح�ضر جمدد ًا �سفري ًا رو�سي ًا
مل امتكن من ت�أ�سي�س عالقات �شخ�صية وال ر�سمية مع هذا ال�سفري اجل ّدي لعدم امكان ذلك ،حيث
امتنعت ال�سفارة من االجابة على كتابنا لها املبني تقدمي �أوراق اعتمادنا الى فخامة الرئي�س اجلليل،
الأمر الذي جعلني ان ُاحجم عن زيارة ال�سفري اجلديد مع العلم ان جميع الدول التابعة لرو�سيا
اتخذت البل�شيفية �شعار ًا لها مل تقطع عالقاتها مع مفو�ضينا بل جتاوبنا وتت�صل بنا ك ّلما ق�ضت
احلاجة الى ذلك .
 -12اما �سفراء يوغ�سالفيا ورومانيا الغائبان فلم �أمتكن من زيارتهما يف �سفاراتهما ا ّما �سفري
املحب احلقيقي ل�صاحب اجلاللة.
اليونان فهو ّ
 -13وزراء الدول الأجنبية والعربية يف انقره وعددهم ثالثة وع�شرون وزير ًا مفو�ض ًا
ان وزراء الدول العربية �أ�صحاب املعايل وزير م�صر ف�ؤاد بك ووزير العراق �أمني عطا بك ووزير لبنان
�إبراهيم بك احلدب فمبتهجون من م�ساعي جاللتكم الآيلة الى خري فل�سطني واال�سالم �أما وزير
�سوريا فباالجازة منذ �أكرث من �شهرين .
 -14وزير ا�سبانيا املفو�ض الفون�سو مي�س مومويح
يقول انه والأمة اال�سبانية مبتهج ب�صداقة رجل ال�شرق واال�سالم �صاحب اجلاللة الها�شمية لأ�سباب
عديدة ،ويفتخر بالعالقات احل�سنة وال�صداقة القائمة بني جاللتكم ورجل ا�سبانيا اجلرنال فرانكو.
ولذلك يتمنى الوزير ان تتمكنوا من زيارة [مدريد] ت�شاهدوا ب�أم العني ما يحمله ال�شعب اال�سباين
حب عميق وامتنان عظيم جلاللتكم حينما يت�شرف با�ستقبال جاللتكم ومت�شى مدريد
بني �ضلوعه من ّ
بركابكم لأن اجلماهري متحم�سة جد ًا مل�شاهدة انواركم.
اما الوزير الفون�سو يعد نف�سه من بقايا العرب الأوائل ويفتخر بتقبيل الأيادي الكرمية ويدعو اهلل ان
يعود جمد العرب واال�سالم على يدي جاللتكم ويوفقكم الى اقتحام املوانع يف اقامة الوحدة العربية
املن�شودة .
فاخت�صار ًا للوقت �أعر�ض ما �سمعته و�شاهدته من �سفراء الدول الكربى ووزراء �سائر الدول الأجنبية
الذين ت�شرفوا بر�ؤية جاللتكم حينما �شرفتم انقره يف ال�سنة املا�ضية ما يفوق ح ّد الو�صف ي�شرتك يف
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ذلك دول ا�سكندنافيا وغربي �أوروبا مثل ا�سوج  -نوروج*  -فنلنديا  -الدينمارك  -هوالندا/بلجيكا
فالك ّل معجب بدميوقراطية جاللتكم وبالطرق احلكيمة التي اتبعتموها عند معاجلة فتنة فل�سطني
وبيانات جاللتكم التي حتللون بها املواقف والأزمات عند م�سي�س احلاجة .

* املق�صود ا�سوج ونوروج ،دولتي ال�سويد والرنويج.
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(ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل �إلى رئي�س جمهوية تركيا)

يا �صاحب الفخامة
اين ل�سعيد حق ًا وفخور ب�أن اح�صل على �شرف هذه الزيارة تلبية لدعوة فخامتكم بحافز من �شعور
الو ّد الأكيد واحلب العميق وان �أالقي منكم ومن بالدكم ال�صديقة كل هذا الرتحيب الأخوي واحلفاوة
البالغة .وان ما �سبق من ايفادكم دولة ال�سفري الكبري فريدون جمال �أركني للتهنئة باعالن ا�ستقالل
بالدنا وما تف�ضلتم ف�أعربتم عنه الآن من تكرار التهنئة بوحي من �شعوركم النبيل �سيظل من
علي والبالغة الأثر يف نف�سي ويف �ضمري بالدي .
الذكريات العزيزة جدا ّ
يا �صاحب الفخامة
انه ملن دواعي الغبطة �أن ُي�شار مبنا�سبة هذه الزيارة الودية الى ما �سبق من زيارة �شقيقتينا العراق
ولبنان وان يالحظ يف هذا جتديد يف اجتاه امتينا امل�شرتك ويف توثيق الروابط ال�شرقية ومثلها العليا
حممولة على امل�ساهمة اجلدية مرة اخرى يف بناء احل�ضارة الب�شرية وال�سالم العاملي .وعلى التمكني
للتعاون الدويل ومقا�صد االمم املتحدة .وان ما �أعربتم عنه الآن من مقا�صد حكومتكم النبيلة يف هذا
ال�ش�أن ملما يعزّز ما كنت م�ؤمنا به دائم ًا من ان التقاء امتينا على طريق عاملية واحدة يحتّم عليهما
التعاون يف �سبيل دعم هذه املقا�صد النبيلة وان يحمال ر�سالة ال�شرق الى الغرب والغرب الى ال�شرق
تلك املهمة ال�سامية املحولة ابدا على التقريب بني االمم جميع ًا ليفهم بع�ضهم بع�ضا على الوجه الذي
يحقق وحدة الغاية وامل�ساواة التامة يف العدالة الدولية .
وان ل�شعبينا من ف�ضائل تاريخهما احلافل ب�أعز الذكريات و�أقد�س املعنويات ما يي�سر لهما اداء هذا
الواجب امل�شرتك لي�س خلريهما فح�سب بل خلري االن�سانية ك ّلها .
يا �صاحب الفخامة
ان ما تف�ضلتم ف�أعربتم عنه من متنيات كرمية ململكتنا االردنية الها�شمية وما اغدقتم على �شخ�صي
من �صفات نبلكم ومزاياكم ال�سامية �سيجعلني معتز ًا مبا غنمت من �شعور وفاءكم وحبكم وح�سن
وفادة �شعبكم الويف واين اذ انهي كلمتي ب�شكر فخامتكم �أرجو �أن �أعرب عن �أح�سن متنياتي ل�سعادة
وهناء �شخ�صكم ورفاه وازدهار بالدكم .
* ال يوجد �شعار على الوثيقة اال�صلية.
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-79وثيقة رقم ()517/1

انطباعات عن تركيا احلديثة وما مي ّر بها من �أحداث و�سياحة وزير اخلارجية الى �أوروبا.
 -1ان تركيا التي تعترب �صداقة جاللتكم مدار اعتزازها يف ال�شرق العربي مل يزل رجالها الأبرار
املجاهدين الأحرار ينظرون الى �أعمالكم يف ميادين ال�سيا�سة العامة واجلهاد الفل�سطيني
اخلا�ص بعني االفتخار واالرتياح التام وخا�صة ما كان منها يتعلق �سبل عقد املعاهدة الأردنية
الربيطانية الأخرية التي �سببت ال�سرور يف �أفئدة ك ّل تركي وخا�صة �أولياء الأمور فيها ،لأن ذلك
ّ
دل على وحدة ال�شعور بني قادة االمتني والنظر الى تطورات الأمور يف منظار واحد ،تلك النعمة
التي حرم من التمتع بها الكثري ممن بيدهم مقاليد احلكم يف ال�شرق الأدنى والأو�سط ،مع العلم
ان الأمة الرتكية ال تبغي اال عدم التعيني وهي حتكم نف�سها بنف�سها بدون اي مطمع ولكنها مقررة
ان ال تنحني امام اي مطمع مهما كانت عظمته ذات �أهمية وال � ّ
أدل على ذلك من وقفتها امل�شرفة
منذ مدة من الزمن التي اده�شت العامل اململوء جر�أة و�شجاعة ازاء املطامع التو�سعية كما هي
انها مل تزل هذه الدولة الفتية تنفق ازيد من ن�صف ميزانيتها على جي�شها البا�سل املت�أهب
للطوارئ الأمر الذي زاد يف هيبتها وانتج فوائد ج ّمة حيث بد�أت الدول املنتظرة تنظر اليها نظرة
احرتام واعجاب ب�إعطائها ن�صيبها من االعانة الأمريكية وبد�أنا نرى ما ي�ساق الى تركيا من
مواد حربية ،بريه،بحرية وهوائية ،فغ�صت املوانئ الرتكية بال�سفن حمملة باملواد الهامة ومثقلة
مبواد االعمار عدا عن املطارات التي ت�أتي بطريق الهواء �أو حمملة على ظهور �سفن حامالت
الطائرات� ،أ ّما الغوا�صات احلديثة ال�صنع فرتد تباع ًا الى ا�ستانبول بجميع ما يقت�ضي من لوازم،
�أما البعثات الأمريكية العلمية والفنية با�شرت عملها املخ�ص�ص لفتح الطريق الطويلة من �أق�صى
ال�شمال وت�أ�سي�س مطارات كبرية يف خمتلف انحاء اململكة ا�ستعداد ًا للم�ستقبل وحفظ ًا للأمن يف
ال�شرق� ،أما �سياحة جنم الدين �صادق الى �أوروبا لقد عززت تركيا وال�سلم العاملي وهلل احلمد .
 -2والى جانب ك ّل هذا �أن االهتمام بتح�سني �أنواع الزراعة وتو�سيع موارد التجارة وانعا�ش اقت�صاديات
البالد بالغ �أ�ش ّده يف ك ّل �شعبة من �شعبات الدوائر وكذلك احلكومة باذلة �أق�صى اجلهد لتطهري
البالد من عنا�صر الفو�ضى بعد ان ثبت لها ان �سيا�ستها العمرانية الرامية لت�أمني الأمن واحالل
ال�سالم يف هذه القطعة مل يرق لبع�ض الأجانب وغري الأجانب ،ف�أبعدت ه�ؤالء النا�س وطردت
منها من يقوم بالدعاية ال�شيوعية من وظائفها ونفذت قرارها بدون االلتفات ال مينة وال ي�سرة
الى ما قيل ويقال من قبل ال�سواد االعظم من النا�س غري امل�س�ؤولني تتخذه خطة ال�سيطرة على
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املواقف بد ًال من ال�سيطرة غري امل�شروعة على ماكنة احلكومة التي يجب ان يديرها العلماء
وامل�س�ؤولون �أمام اهلل والتاريخ .
 -3لقد قام قبل مدة ب�سياحة وا�سعة يف جنوب الأنا�ضول للوقوف على احتياجات ال�شعب وطلباته من
احلكومة ،وكان ممنون ًا وم�سرور ًا جد ًا مما ر�آه من احتاد واتفاق من جميع عنا�صر ال�شعب ،وقد
�أعلن على ذلك على �صفحات اجلرائد مما كان له الأثر الطيب ،وكذلك كانت �سياحة فخامة
ح�سن �سقا رئي�س الوزراء الى الأنا�ضول .
 -4حينما علم النا�س من اذاعة انقرة �أن اجلي�ش العربي الأردين ت�أهب للزحف على فل�سطني قامت
وقعدت تركيا وخا�صة ا�ستانبول وانقره فرح ًا وابتهاج ًا حتى كنا نرى �آثار الب�شر طافحة على
وجوه اخللق وكنا ُن�س�أل يف ك ّل حلظة عما عندنا من االخبار ال�سارة فيما يتعلق بفل�سطني ،وكنا
الكلي وان اجلي�ش
جنيب على ذلك بقولنا ان جاللة امللك املعظم مهتم بهذه الق�ضية االهتمام ّ
العربي بالطبع �سيقوم بن�صيبه بالدفاع عن فل�سطني املقد�سة حتى �أمر جاللته باحلركة وكان
على اثر ذلك يرتفع الدعاء بالن�صر جلاللتكم وللجي�ش العربي ذا ال�شهرة العظيمة يف الأو�ساط
الرتكية والأجنبية هنا وقد زينت اجلرائد �صدورها بالر�سم امللكي .
 -5اما بيانات جاللتكم التي تف�ضلتم باالف�ضاء بها الى وكاالت االنباء االجنبية والعربية كان لها
ال�صدى الرنان يف الأو�ساط الر�سمية واخل�صو�صية ،فاالجانب املن�صفني قالوا ان جاللة امللك ال
يحمل غ ًال نحو �أحد حتى �أو خ�صام العرب [ ان اليهود اذا قبلوا االندماج يف دولة فل�سطينية يكون
لهم حقوق املواطنني وادارة ال مركزية يف بع�ض االماكن التي ي�ؤلفون فيها �أكرثية] �أما الفقرة
القائلة ان ال ينبغي ان ينازع العرب يف �سيادتهم واحد فا�ستم�سك من قبل اخواننا الأتراك الن
ذلك ينطبق عليهم بالن�سبة لعالقاتهم مع رو�سيا لأن هذا الد�ستور الذي يجب ان يحل بني الأمم
على اختالف انواعها .
وباخلتام ات�شرف بعر�ض والئي لل�س ّدة ال�سنية وفرع ال�شجرة الطاهرة النبوية معتز ًا بخدمة �سيدي
وموالي و ّ
يل النعم مبته ًال الى اهلل تعالى �أن يدعم جاللتكم �سند ًا وذخر ًا مالذ ًا للأمة العربية واملّلة
اال�سالمية حفظكم اهلل وايدكم بن�صر من عنده �آمني بجاه �سيد املر�سلني �صلى اهلل عليه و�سلم.
انقرة يف 1948/5/6م
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(تقرير مف�صل �صادر من املفو�ضية الأردنية يف �أنقرة)

ب�سم اللهّ الرحمن الرحيم
ح�ضرة �صاحب اجلاللة الها�شمية �س ّيدي وموالي امللك عبداهلل بن احل�سني ملك اململكة االردنية
الها�شمية اع ّزه اهلل ون�صره ن�صراً مبيناً �آمني
يل ال�شرف �أن �أعر�ض ل�سيدي وموالي املعظم انني بعد و�صويل ب�ساعات معدودات تلقيت نب�أ لزوم
(�سراي
ذهابي فور ًا الى ا�ستانبول للت�شرف بفخامة الرئي�س اجلليل اجلرنال ع�صمت با�شا اينونو يف
ّ
ظلمه) باغجية حيث كان فخامته ينتظر عبدكم بفارغ ال�صرب فتوجهت اليها يف �أول قطار لي ًال
وو�صلتها �صباح ًا وقد ت�شرفت باملثول بني يدي فخامته على اثر و�صويل  ،ولقد حتادثنا طوي ًال حول
تهم البلدين  ،بعد ان كان ا�ستف�سر بلهفة وا�شتياق الى ما دار ويدور يف بلد جاللتكم
جميع الق�ضايا التي ّ
العزيز وبعد ان اطمئن عن �صحة جاللتكم الغالية وكانت عالئم ال�سرور واحلبور باديتان على وجهه
ومل يرتك ناحية من النواحي الع�سكرية وال�سيا�سية ا ّال و�س�ألني عنها  ،ف�أكرب �أعمال جاللتكم و�أظهر
ارتياحه جلميع ما تف�ض ّلتم بالقيام به من �أعمال يف جميع امليادين ال�سيا�سية والع�سكرية م�ؤم ًال
ك ّل اخلري للعرب على يد جاللتكم  ،م�ستح�سن ًا جميع التدابري املتخذة من قبل جاللتكم الآيلة الى
خري العرب واال�سالم مفتخر ًا بقيادة جاللتكم احلكيمة التي ال ي�ضاهيها قيادة يف ال�شرق الأدنى
والأو�سط ،وقد دامت مقابلتي بفخامته �أكرث من �ساعة ون�صف ال�ساعة وعلى االثر ا�ست�صوب فخامته
ار�سال كتاب جاللتكم الى رئي�س حكومته يف انقره ب�صورة �سرية لالطالع عليه والت�أمل مب�ضمونه
واجراء ما ميكن اجرائه ومن ثم اعالم جاللتكم مبا �ست�ؤول اليه النتيجة � .أ ّما عبدكم فقد اكتفيت
الآن مبا عر�ضته خمت�صر ًا جد ًا مرجئ ًا التفا�صيل للمحادثات التي دارت الى ما بعد �أخذ اجلواب
النهائي حيث ال يجوز االف�ضاء عن هذا الطريق التي ي�سلكها هذا الكتاب وهو طريق املخابرات عرب
و�سائط الربيد الذي مير من �أقطار خمتلفة قبل و�صوله لع ّمان .
 -2ارفع الى الأعتاب امللكية جريدة �أولو�س ال�صادرة يف 1948/5/26م التي ن�شرت يف �صحيفتها
الثانية مقا ًال بقلم ال�سيد «نور الدين �آرتام» الناطق الر�سمي با�سم املطبوعات الرتكية  ،حتدث
فيه ،مبنا�سبة عيد ا�ستقالل اململكة االردنية الها�شمية الوطني ،عن م�شاعر املليك املعظم نحو
تركيا وارفق عدد اجلريدة املذكورة بتعريب املقال امل�شار اليه لتتف�ضلوا باالطالع عليه .
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�	-3إن جميع املفو�ضيات بالطبع ما عدا ال�سفارة الرو�سية قدمت تربيكاتها مبنا�سبة العيد ال�سعيد ،
ملفو�ضيتنا يف يوم 1948/5/25م .وبهذه املنا�سبة ال�سعيدة �أرفع ل�س ّيدي وموالي ويل النعم ا�سمى
م�شاعر والئي لل�س ّدة امللوكية الها�شمية و�أعمق �آالء تعظيماتي لوريث العربية وفرع ال�شجرة النبوية
القائد االعظم املن�صور بعون اهلل وعنايته داعي ًا اليه تعالى ان يحفظ الذات العلية ويحقق الآمال
علي يديه الكرميتني و�أن يعيد التاريخ نف�سه فيكون حفيد الر�سول وجنل املنقذ الأعظم احل�سني
بن علي ر�ضى اهلل عنه  ،وريث ًا مبارك ًا على هذه االمة يكمل العمل الذي بدء به يف احلرب املا�ضية
لتحقيق وحدتها و�سيادتها وجمع كلمتها واهلل و ّ
يل التوفيق .
1948/5/31م
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 -82وثيقة رقم ()517/11
(برقية م�شفّرة)
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 -82وثيقة رقم (( )517/11ترجمة الوثيقة ال�سابقة)
(برقية)

1949/4/21م
عندما تلقيت امركم كان فخامة الرئي�س خارج انقره قابلت وكيل وزارة اخلارجية وابلغته
امر موالي فات�صل بفخامة الرئي�س واخربين اليوم ان فخامته ي�سره رغبة �صاحب اجلاللة بت�شريفه
لرتكيا ولكن مبا ان فخامة الرئي�س يف جوله بزيارة حدد موعدها �سابق ًا وحيث ان وزير اخلارجية يف
امريكا فان فخامته يرحب بت�شريف �صاحب اجلاللة يف �أي يوم بعد اخلام�س ع�شر من �شهر ماي�س
مع العلم ان الربد اليزال �شديد ًا يف انقره.
ح�سني
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 -83وثيقة رقم ()517/18
(برقية م�شفّرة)
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 -84وثيقة رقم ()517/10

الرقم 55/2:
التاريخ18:جمادى الآخر 1368هـ
املوافق16:ني�سـان 1949م
							
م�ستعجل
(برقية)
الوزير املفو�ض الأردين – انقره
ا�ستمزجوا فخامة الرئي�س ع�صمت اينونو عن زيارة خاطفة لنا يف �أوائل ماي�س لتم�ضية �أربعة �أيام
يف انقره وع�شرة �أيام يف ا�سطنبول للراحة واال�ستجمام  ،وان �شعرمت بعدم املالءمة اخربونا وال ي�ؤثر
ذلك يف املحبة.
عبداهلل
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 -85وثيقة رقم ()517/13

(برقية)
الوزير الأردين املفو�ض – انقره
�ستكون الزيارة لرتكيا بعد 25ماي�س ان �شاء اهلل .
1949/4/22م

عبداهلل

-86وثيقة رقم ()210/43

(برقية تهنئة باللغة الرتكية من جاللة امللك عبداهلل �إلى الرئي�س الرتكي
مبنا�سبة عيد اجلمهورية الرتكية)
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 -87وثيقة رقم ()210/45

(برقية �شكر من الرئي�س لبتزكي �إلى جاللة امللك عبداهلل)
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(برقية)
الوزير االردين املفو�ض – انقره
هل ر�أيتم مو�ضوع الزيارة يقابل ب�سرور قلبي .عرفونا ؟ وحتققوا متى ي�صل الوزير املفو�ض الرتكي
وما ا�سمه .
التوقيع ال�سامي

4/27

-88وثيقة رقم ()517/17

(�أ�صل الربقية ال�سابقة)
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يوم عيد
حتت هذا العنوان ن�شرت جريدة اولو�س اليوم مقاال بتوقيع ( - )T.I.توقيع نورالدين ارتام يتعلق بعيد
ا�ستقالل اململكة االردنية الها�شمية الوطني ،اقدم فيما يلي ترجمته احلرفية :
«كان ذلك يف يوم من �أيام ال�شتاء اال�سبق ،حينما كنا يف قاعة فخمة من قاعات فندق �أنقرة باال�س،
مر�صع ولكن عمامة م ّكية
نتحدث الى حفيد النبي ( ) .وهذا احلفيد ملك واقعي اليعلو ر�أ�سه تاج ّ
متوا�ضعة .
لقد عرفت �أيها القارئ ،وال �شك يف ذلك ،ب�أنني �أحتدث عن ح�ضرة عاهل اململكة الأردنية الها�شمية.
كان يحادثني بالرتكية وبلهجة ا�ستانبولية عذبة .ذلك لأنه من مواليد ا�ستانبول وقد ترعرع يف
منطقته الـ «بوغاز» .
ورغم مبارحة تركيا عهد ًا طوي ًال فلهجته الرتكية املتينة مل ت�شوبها �شائبة ،حتى �أن جاللته ال يجهل
الرطونه الرتكية احلديثة.
وحتدث عن اتاتورك ور�أيت يف عينيه النبيلتني مر�آة قلبه ال�صادق املخل�ص يف ذلك احلديث .
واذ حتدث عن اينونو �شعرت ب�شدة �سروره للقاء رئي�س جمهوريتنا ك�أنه يالقي اخ ًا حبيب ًا طال بينهما
عهد الفراق ثم اجتمعا ،وكان من الطبيعي ان متدح الأخ اخاه.
واذا بحث يف �ش�ؤون العامل اال�سالمي ر�أيته كجده النبي ( ) يتوق جلميع العامل الإ�سالمي كله يف
دولة ومنفعة م�شرتكة واحدة من اندونو�سيا الى �أقا�صي افريقيا العربية.
و�صدف اثناء احلديث ان م ّر من امام الفندق طابور ع�سكري تركي فقال امللك ،الذي هو الآن القائد
الأعلى للجيو�ش العربية يف فل�سطني قال ،ويده اليمنى على قلبه:
«لقد تقدمت يف ال�سن ،ومع ذلك ،ف�إذا ،ال�سمح اهلل  -تعر�ضت تركيا لتهلكة حربية ما ،ف�س�أتطوع
ب�سيط يف خطوط دفاعها الأمام ّية».
كجندي ٍ
ٍ
وذ ّكرين مدحه اجلي�ش الرتكي و�ش ّدة حبه له� ،أن ر�أيت ويل عهده الأمري نايف ،الذي وجد يف اجلي�ش
الرتكي �سابق ًا ،يرتدي لبا�س �ضابط تركي ،وقد فعل ذلك حال و�صوله لرتكيا مع جاللة والده .
�صيف م�ضى على
ثم �أنني لأذكر جل�سة �أخرى ت�شرفت فيها مبحادثة املليك يف عمان يف يوم من �أيام ٍ
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مائدة ملوكية ،خا�صة اقيمت يل مع ثالثة زمالء �أتراك ترحيب ًا برتكيا املحبوبة اليه ،واملمثلة يف
زيارتنا ال�صحفية لعمان .
وكان احلديث كله دائر ًا على االنقالب الرتكي املبارك ،واجلي�ش الرتكي ال�شجاع املحبوب ،وجمال
ا�ستانبول ،والأدب الرتكي ،وذكريات لذيذة اخرى .
واعاد امللك كلمته الكرمية ب�أنه على ا�ستعداد ليكون جندي ًا متطوع ًا يف ال�صفوف الأمامية �إذا ق ّدر
خطر حربي ما.
ال�سمح اهلل -ان تكون تركيا يف ٍمنذ �سنتني نالت اململكة الأردنية الها�شمية ال�صديقة ا�ستقاللها واعلن ذلك يف مثل هذا اليوم .
�أننا نتمنى للمليك الأ�صيل املحبوب ت�أييد ًا ون�صر ًا يف ا�ستقالل الأمة الأردنية ومن جهاده احلا�ضر
لأنقاذ فل�سطني».
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(برقية)
الوزير االردين املفو�ض – انقره
ان وجود الوفد بلوزان وما هو حا�صل يف البالد العربية خ�صو�ص ًا يف �سوريا جعلنا نعدل عن زيارة
تركيا  ،بلغوا فخامة الرئي�س ذلك مع خال�ص حتياتي لفخامته.
عبداهلل

 -91وثيقة رقم ()517/22

(برقية)
1949/5/12م
موالي �صاحب اجلاللة
ح�سب �أمر موالي قابلت فخامة الرئي�س وبلغته حتيات �صاحب اجلاللة واعلمته ان احوال البالد
العربية وخ�صو�ص ًا �سوريا ،ووجود الوفد الأردين يف الوزارة مل ت�سمح ملوالي بزيارة تركيا فقال اين
اقدر الظروف التي  *......ت�شريف جاللته
كما اك ّد الرتحيب ب�صاحب اجلاللة .
* كلمة غري وا�ضحة
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اململكة االردنية الها�شمية
وزارة اخلارجية  -عمان
الرقم 2798/17/22
التاريخ 1949-6-16
منهـاج
تقدمي �أوراق اعتماد الوزير املفو�ض واملندوب فوق العادة للجمهورية الرتكية لدى اململكة
االردنية الها�شمية �صاحب ال�سعادة رفقي رفيق بك با�سيم .
 -1يف ال�ساعة العا�شرة اال ربع ًا من �صباح يوم 1949/6/20م ي�صل �إلى املفو�ضية الرتكية الأمني
الثاين يف الق�صر امللكي العامر .
 -2يكون بانتظار �سعادة الوزير املفو�ض �أمام املفو�ضية �ضابطان ودراجات نارية .
 -3يف ال�ساعة العا�شرة اال ربع ًا ت�صل �سيارتان ملكيتان .
 -4ي�ستقبل �سعادته ال�سيارة امللكية ومعه الأمني الثاين متوجه ًا �إلى الق�صر امللكي العامر وت�ستقل
حا�شية �سعادة الوزير ال�سيارة امللكية الثانية .
 -5عند و�صول �سعادته تعزف املو�سيقى ال�سالم الرتكي وي�ستعر�ض �سعادته حر�س ال�شرف .
 -6ي�ستقبله عند مدخل الق�صر امللكي موظفوا الت�شريفات ال�سنية .
 -7يف متام ال�ساعة العا�شرة ي�صطحبه رئي�س الت�شريفات ال�سنية للت�شرف بالدخول على احل�ضرة
امللكية حيث يكون يف املعية ال�سنية معايل وزير اخلارجية و�سعادة رئي�س الديوان امللكي ويتم
تقدمي �سعادته للذات امللكية من قبل معايل وزير اخلارجية ومن ثم يقدم �سعادته للذات ال�سنية
اركان مفو�ضيته .
 -8عند مغادرة �سعادته الق�صر امللكي العامر تعزف املو�سيقى ال�سالم امللكي االردين ويعود املوكب
بنف�س الرتتيب �إلى املفو�ضية الرتكية .
ملحوظة  -اللبا�س فراك مع الأو�سمة
اختام ممهور عليها:
						
 17حزيران 1949م
رئا�سة الديوان الها�شمي
اململكة االردنية الها�شمية  /وزارة اخلارجية
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ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س ع�صمت اينونو رئي�س اجلمهورية الرتكية الأفخم
�أخي العزيز:
بعد رفع �آيات االجالل واالكرام ل�شخ�صكم العزيز �أُ�صرح ب�أن املوقف الع�سكري يف فل�سطني قد كان
حتّم علينا رف�ض تدويل القد�س رف�ض ًا بات ًا كما انه قد حملني على عزمي �أنا وامتي يف الدفاع عن
ذلك املوقع �ضد ك ّل من يريد انتزاعه من يدنا ،وان برقيتي لأ�صحاب اجلاللة والفخامة ر�ؤ�ساء الدول
ال�شرقية وقد كنتم فخامتكم يف ر�أ�س القائمة �صريح وا�ضح .اما ما عر�ضته على فخامتكم بوا�سطة
وزارة اخلارجية الرتكية وزير اجلمهورية الرتكية هنا فذيل للربقية الأولى وانا اعلم ان اللجنة يف
لوزان قد �سمعت ما ينبئ عن امكان قبول التدويل حتت �شروط التق�سيم ل�سنة 1947م ،وحيث ان
حكومة ا�سرائيل ال تزال راف�ضة ذلك فوجب على َمنْ كان مييل الى التدويل كائن ًا من كان �أن ال ي�ستمر
يف ميله و�أن يرف�ضه� .أ ّما جلنة التوفيق فهي جلنة وال اظن �أن عليها حمل العرب على قبول التق�سيم
املار الذكر .فكانت تلك الربقيات هي الي�ضاح هذا املوقف ونقاط النظر ،ولرتكيا مركزها العظيم يف
ال�شرق مع علم فخامتكم ب�أن امل�س�ألة الفل�سطينية وان كانت تخ�ص العرب اال انها ويف احلقيقة هي
م�س�ألة �شرقية كما كانت البلقان اي�ض ًا م�س�ألة �شرقية ،واذا ا�ستمر الزمن و�ضعف هذا اجلانب فمن
املعلوم ان اخلطر الناجم يف هذه البقعة من االر�ض �ست�صل م�ضرته الى ك ّل بلد �شرقي ،و�أنا ال احب
علي �أن �أبني
ان �أحمل فخامتكم وبالدكم العزيزة على اخلروج عما ر�سمته لنف�سها من خطط ،ولكن ّ
افكاري وما � اُألحظ من �أخطار لرجل عظيم وقائد كبري ك�شخ�صكم يف نظري ان عليه ح�ساب ما يولده
امل�ستقبل من خري �أو �شر نحو بالده الى اجيال مقبلة .
وتقبلوا �أح�سن متنياتي ل�صحتكم ورفعة بالدكم اخي العزيز .
�صدر عن ق�صرنا رغدان يف اليوم الثامن والع�شرين من �شهر حمرم �سنة 1369هـ املوافق لليوم
التا�سع ع�شر من �شهر ت�شرين الثاين �سنة 1949م.
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ويل النعم موالي املعظم
بعد تقبيل ثرى مواطن االقدام ارجو اهلل ان ميتعنا بحياتكم اعر�ض انه مبنا�سبة الذكرى ال�ساد�سة
والع�شرين لت�أ�سي�س اجلمهورية الرتكية احتفلت تركية �شعب ًا وحكومة بهذه الذكرى وا�ستقبل فخامة
الرئي�س املهنئني يف دار املجل�س الوطني ومعهم الهيئة ال�سيا�سية وعندما قابله عبدكم �سئله عن �صحة
وراحة جاللة موالي فقلت له ان جاللة موالي وهلل احلمد بخري وعافية فقال ان هذا خرب ي�سرين
�سماعه منك و�سئل فخامته اي�ض ًا عن موعد عودة موالي من فل�سطني فقلت له لقد عاد موالي من
رحلته لل�ضفة الغربية لالردن ف�ضحك وقال ال تن�سى ان ترفع حتياتي جلاللته مع حمبتي القلبية
كما �س�أل عن زيد ووالدته ف�شكرته وقال ان عائلتي تنتظر عودتهم ب�سرعة فقلت له �سيعودا يف �أقرب
فر�صة ممكنة وبعد ذلك ح�ضر فخامته عر�ض ًا ع�سكري ًا ا�شرتكت فيه جماعة من الك�شافة وتالمذة
املدر�سة الع�سكرية و�ستة افواج من امل�شاة وكتيبة من اخليالة وثالثة افواج من املدرعات اخلفيفة
والثقيلة وفرقة مطايف انقره وا�سراب الطيارات ب�أنواعها ومما هو جدير بالذكر ان ال�شعب قابل
قدوم فخامته للعر�ض وعودته بفتور ظاهر عدا جماعة ح�شدت امام مق�صورته هتفت له يف قدومه
وان�صرافه ويقال انهم ماجورو حزب ال�شعب اقدم ملوالي ترجمة مقال ن�شر يف «جريدة اولو�س» ال�شبه
ر�سمية حل�سن جاهد بك عن م�سائل وم�شكالت البالد العربية .
وختام ًا اكرر تقبيل االعتاب ال�سنية وارجو ان يدمي �سيدي وموالي املعظم
 30ت�شرين االول 1949م
اململوك
ح�سني
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(برقية)
عبداهلل بن احل�سني
1950/5/23م
ال�شريف حممد �شرف  -املفو�ضية الأردنية الها�شمية  -انقره.
بلغنا ان العجلوين مري�ض ويظهر ان ذلك �سبب الهماله ما ينبغي عر�ضه بعد االنتخابات الأخرية
عرفنا :
� -1سيا�سة احلزب الفائز يف الداخل واخلارج .
رت �أم امتع�ضت .
 -2احلال البادي يف املفو�ضية ال�سوفيتية هل ُ�س ّ
 -3اقوال جرائد احلزب ال�سابق واحلزب الالحق .
� -4سيا�سة احلزب الدينية .
هذه املهام موكولة اليك واهنئك بو�سام اال�ستقالل من الدرجة الثانية.
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عمان يف  18جمادى الآخر 1369هـ
املوافــق  6ني�س ــان 1950م
حممد علي با�شا العجلوين
لتلقي التوا�صي ال�شخ�صية ،والتوجيه الالزم .ي�سرين
كنت �آمل �سفركم الى انقره بعد ان متروا بعمان ّ
ان �أعلم ب�أن زيارة فخامة الرئي�س الى عمان هي التزال من اخلطط املقررة ،ففي �أول فر�صة يح�صل
لكم �شرف املثول اعر�ضوا لفخامته ب�أنه من دواعي االعتزاز الت�شريف يف وقت منا�سب بني العيدين
الفطر والأ�ضحى .الت�شبث يجب �أن يكون �س ّريا الى �أن يتحدد الوقت .نرحب ب�سفري الدمنارك .
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مفو�ضية اململكة االردنية الها�شمية
1950/4/17م

LEGATION DU ROYAUME
HACHIMITE DE JORDANIE
ANKARA
NO. ---------

�صاحب اجلاللة املعظم
بعد تقبيل اليدين الكرميتني ت�شرفت باالطالع على ر�سالة �سيدنا امل�ؤرخة  6اجلاري .كان �سبب
حرماين من املثول بني يدي جاللتكم هو قرار وزير اخلارجية املبلغ ا ّ
يل بالربقية الرقمية تاريخ
1950/2/21م والتي ت�أمرين باحلركة من بغداد ر�أ�سا الى �أنقرة على ان تر�سل ا ّ
يل اوراق االعتماد
يف الربيد � .س�أغتنم الفر�صة املواتية لتنفيذ رغبة �سيدنا  .واعر�ض بع�ض التطورات الأخرية يف تركيا
والتي تكون �سبب ًا باعتذار فخامته  .انه مع رجال حكومته يطوفون االقاليم فيت�صلون بال�شعب ويلقون
خطب مبنا�سبة االنتخابات ويقوم رجال املعار�ضة بحملة مماثلة وال�صراع ال�سيا�سي بينهما على
ا�شده  .النا�س كما يبدو قد �سئموا اال�ستقرار وقد ا�شرت الى ذلك بتقريري بعد و�صويل الى انقره
مبدة وجيزة منه .فاحلزب الدميوقراطي ينزع الى الغلو يف دميقراطيته  .وحزب اهلل  -وقوامه من
رجال احلرب وبع�ض املفكرين ممن تعزى اليهم الرجعية  -ب�سنده الدهماء وان�صار الدين  .يحن
الى املا�ضي والى تقاليده واجلديد يف املو�ضوع ان احزاب املعار�ضة ا�ستغلت دعاة املرحوم جاكمان
فانتهجت احلكومة بتهاونها ب�ش�أنه (باعتباره معار�ض ًا) وا�ستفزت طلبة اجلامعات يف انقره وا�ستنبول
حيث تنادوا لالتفاق على حتدي احلكومة يف ا�ستانبول وهاجموا ال�سيارة التي حتمل اجلثمان (حيث
كان مقرر ًا دفنها على عجلة وبغري مرا�سم ير�ضى عنها ال�شعب) وحملوا التابوت على االيدي و�ساروا
يف جنازة ما يقارب ن�صف املليون من الب�شر وكانت مظاهرة ا�سالمية ق�صد بها حتر�ش احلكومة من
رجال االحزاب وجاءت على هوى النا�س جميع ًا الذين ر�أوا الول مرة منذ ربع قرن ال�شعائر اال�سالمية
ت�أخذ جمراها القدمي و�صعد  25م�ؤذن ًا ير�سلون ا�صواتهم باللغة العربية ومل تكن اجلماهري املواكبة
للجنازة وحدها تهزج بالرتاتيل الدينية وباللغة العربية فح�سب بل ان�سجمت معها كتل الب�شر يف
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ال�شوارع وعلى ال�سطوح ويف نوافذ املنازل وما تزال املعار�ضة تتوقع هذا املو�ضوع و�صحافته احلكومية
تخفف من حدتها و�سيق لل�سجون � 65شخ�ص ًا منهم امل�ؤذنون اخلم�سة والع�سكريني والطريف يف كل
هذا ان كل من زار تركيا يرى التطرف على امت ا�شكاله يف التقدمية ي�صدر عن طلبة اجلامعات بينما
ان هذه املظاهرة قام بها الطلبة انف�سهم وكانوا ا�شد النا�س حما�س ًة لها .وخالل املدة اخلا�صة �سرت
بني النا�س يف القرى ويف انقره نف�سها دعاية جديدة لطريقة التجان�سية برئا�سة املدعو (يالد اوغوم)
وتر�أ�س للحكومة ان تبكر بالق�ضاء عليها فزجت ال�شيخ وبع�ض �أن�صاره يف ال�سجن غري ان الدهماء يف
انقره هاجموا اجلمع واخلوا �سراحهم عنوة  .وال�صحف ال تتوقف بذكر ذلك .
ومل تكن كل هذه التطورات مفاجئة للحكومة فهي منذ �شهرين وب�صورة تدريجية حتاول ار�ضاء الر�أي
العام الرتكي ت�سمى بزيارة االولياء واملقابر وبفتح ال�شكاوي وقررت ان�شاء ت�سعة مدار�س دينية يف
اجلمهورية .
وكان او�سع خطوه يف هذا ال�سبيل فتح ثكنة موالنا جيلي يف قلوبنا حيث يحج النا�س اليها منذ �شهر
ومنهم رجال ال�سلك ال�سيا�سي الذين يراقبون كل ذلك يف اهتمام واو�ساطهم دائم ًا تعلق على كل
�صغرية وكبرية .
ومنذ و�صويل انقره وتبادل الزيارات مع رجال ال�سلك ال�سيا�سي واحلديث ال�سائد بينهم اجلامعة
العربية وال�ضمان اجلماعي وموقفنا من ذلك فكتلة اكريكا جتند االتفاق وتطرى موقف اجلامعة من
توقيع ال�ضمان اجلماعي وكتلة رو�سيا �ساخطة على ذلك و�س�أنتهز الفر�صة بوقتها املنا�سب الدخال
بات�صاالت ال تتعار�ض مبا ي�صطدم مع الرغبة ال�سامية وبكل حذر ،ويف اخلتام ا�ضرع الى اهلل ب�أن
يطيل عمر �صاحب اجلاللة عون ًا وذخر ًا للعروبة واال�سالم وباهلل التوفيق .
اخلادم
حممد علي العجلوين
(مالحظة ا�ضافها العجلوين)
وقد هي�أت ات�صاالت بو�ساطة جمال ب�سبل ويف ديوان فخامته وهو عراقي املولد ورفيق �صديقي
ابراهيم عاكف االلو�سي الوزير العراقي يف انقره ومتى ما ا�ستقرت االحوال ارجو ان يكون عملنا
موفق ًا �سيدنا العظيم
اخلادم
حممد علي العجلوين
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 -97وثيقة رقم ()517/29

(�أ�صل الوثيقة ال�سابقة)
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 -98وثيقة رقم ()210/60

(برقية)
1950/5/25م
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل بايار – انقره
ملنا�سبة قرار املجل�س الوطني بانتخاب فخامتكم ملقام رئا�سة اجلمهورية الفخيمة وتوليكم م�س�ؤولية
هذه الرئا�سة �أقدم لفخامتكم خال�ص تربيكاتي و�صادق متنياتي القلبية مقرونة بدعواتي ل�سعادة
ورفاهية وعظمة ال�شعب الرتكي  ،واعتقادي ان من �أقد�س واجبات الطرفني االبقاء على �شعور املحبة
واملودة ودوامها بني بالدينا على نف�س الن�سق الذي كان يف عهد املرحوم اتاتورك العظيم و�سلفكم
ع�صمت اينونو .
عبدااهلل
 -99وثيقة رقم ()210/59

(�أ�صل الربقية ال�سابقة)
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 -100وثيقة رقم ()210/61

(برقية)
1950/5/25م.
ح�ضرة �صاحب اجلاللة عبداهلل بن احل�سني ملك اململكة الأردنية الها�شمية – عمان
الى مبنا�سبة انتخابي لرئا�سة
تاثرت الى اق�صى درجة بالربقية التي تلطفتم جاللتكم ب�إر�سالها ّ
اجلمهورية ومبا تف�ضلتم ب�إظهاره نحوي من متنيات  ،وانني مع تقدمي ت�شكراتي ال�صميمة جلاللتكم
ارجو �أن �أعرب عن �صداقتي اخلال�صة جلاللتكم مع متنياتي بال�سعادة والرفاه للمملكة الأردنية
الها�شمية وب�أن ت�ستمر عالئق املودة بني بلدينا على نف�س املنوال الذي �سار عليه منذ القدم والى
اليوم .
جالل بايار

 -101وثيقة رقم ()37/317

(برقية)
ح�ضرة �صاحب الفخامة جالل بايار رئي�س اجلمهورية الرتكية – انقره
انني �إذ �أعرب عن ا�سمى �شعور التقدير وال�شكر لربقيتكم الكرمية املعربة عن نبيل �شعوركم نحوي
ونحو اململكة الأردنية الها�شمية ،ملنا�سبة ذكرى عيد اال�ستقالل الأردين �أرجو ان تتف�ضلوا يا �صاحب
الفخامة بقبول اح�سن متنياتي القلبية ل�سعادة �شخ�صكم ورفاه وتعافى ال�شعب الرتكي العزيز .
نايف
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 -102وثيقة رقم ()517/49-38

حول برنامج حكومة احلزب الدميوقراطي الأولى
القى البارحة دولة ال�سيد عدنان مندري�س ( )MONDERESرئي�س احلكومة اجلديدة بيان حكومته
حب اال�ستطالع من لدن املحافل الداخلية واخلارجية  ،وفيما يلي مقتطفات عن
املرتقب بكثري من ّ
�أهم ما جاء يف الربنامج املذكور :
ا�ستهل رئي�س الوزارة خطاب الوزارة باال�شارة الى �أن اجتماع املجل�س الوطني الكبري التا�سع ي�ش ّكل،
يف كل الوجوه واالعتبارات � ،صفحة ج ّد ها ّمة من تاريخ تركيا  ،ذلك لأن هذا املجل�س ي�ضم للمرة
الأولى يف التاريخ الرتكي �أع�ضاء ميثلون ارادة الأمة الرتكية احلقيقية وعزا هذه النتيجة العظيمة
الى جهود احلزب الدميوقراطي خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية وقال �إن يوم  14ماي�س 1950م لي�س
هو فقط يوم �إنت�صار عظيم للحزب املذكور بل هو كذلك للدميوقراطية الرتكية .
ثم �أ�شار الوزير الأول الى امل�صاعب الك�أداء التي تنتظر �أعمال احلكومة اجلديدة ب�سبب اهمال
احلكومات ال�سابقة �أمر اال�ستفادة من امكانيات تقدم ال�شعب الرتكي بالنظر للأمم ال�سابقة الأخرى،
بل �أن احلكومات املذكورة و�ضعت ب�سيا�ستها املغلوطة عقبات ج�سام يف طريق التقدم الوطني الرتكي
الطبيعي  ،وقد �أدى بقاء حكومات احلزب الواحد �سنني عديدة يف احلكم بدون مراقب الى اغالط
ج ّمة وم�ساوئ عديدة اهمها الأ�سراف بل الغل ّو يف الأ�سراف والتفريط يف مهام الأمور العامة ،حتى
غدت هذه احلكومات اخري ًا مظهر ًا من مظاهر التدخل الر�أ�سمايل يف ال�ش�ؤون و�شك ًال من ا�شكال
البريوقراطية واالنح�صار التجاري  ،ولذلك كان من النتائج الطبيعية ان تزداد امل�صاريف فال تغطي
اال بالدين والقرو�ض بد ًال من الفزع الى تنمية موارد الرثوة الوطنية  ،هذا الى �أن هذه احلكومات
ا�ساءت ا�ستعمال ادارات الأعمال ال�صناعية التي اخذتها على عاتقها ب�صورة انح�صار ورغم حماية
الكمارك العظيم للم�صنوعات احلكومية فقد كانت امل�صنوعات تباع ب�صورة فاح�شة الغالء مما
زاد يف بالء ال�شعب وا�ستيائه فوق ما هو فيه من بالء وا�ستياء وبعد ان ا�شار الى الأخطاء العديدة
يف م�س�ألة ادارات النقل يف الرب والبحر والتحريج (ا�ستغالل االحرا�ش) و�سيا�سة اال�ستقرا�ض قال :
ولقد ا ّدى كل ذلك مع �ضعف ال�سيا�سة املالية الي ت�ضخم امليزانية عام ًا عن عام  ،والى ازدياد الديون
�سنة بعد �سنة حتى بلغت مقدار مليارين ون�صف لريه تركية تقريب ًا .
ثم ا�شار ال�سيد مندري�س الى احلالة الزراعية يف تركيا فقال  :وبد ًال من اللجوء الى حت�سني الزراعة
للح�صول على انتاج �أكرث لتغطية بع�ض النق�ص و�سد بع�ض ال�ضعف االقت�صادي  ،فان هذه احلالة
الزراعية مل ت�سجل اميا ترق عما كانت عليه منذ ع�شرين عام ًا ،ولقد بلغت احلالة من ال�سوء �أن حجم
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ما �ص ّدرناه اخري ًا الى اخلارج يف ال�سنني الأخرية هو دون ما �ص ّدرناه يف اعوام 1934م1935،م و
1936م.
ثم ا�شار اخلطيب الى ان �ضرورات احلرب الأخرية �أ ّدت الى نق�ص خمزون الدولة من الذهب من
م�أتني واربعة ع�شر طن ًا من الذهب الى مائة وثالثني طن ًا ،وبد ًال من معاجلة ذلك النق�ص والتدبر يف
�ش�أنه اهمل اهما ًال ف�أدى ذلك الى �ضعف قيمة النقد الرتكي ب�صورة �سيئة حتى ان احلواالت الرتكية
املر�سلة الى اخلارج مل ي�صرف اال باملائة  25منها وبح�سم فاح�ش ،مع العلم �أن هذه احلواالت مل تكن
يف �سنة 1949م اكرث من ع�شرين مليون لرية تركية .
ثم انتقل الوزير االول الى البحث يف و�ضع امليزانية الراهن فقال :
�إن ميزانية 1950م كما تعلمون يف عجز بالغ ( )174لرية تركية ،وكان قد تقرر �سد هذا العجز بـ
( )155مليون لرية من م�شروع مار�شال و ( )19مليون لرية وك�سور ا�ستقرا�ض داخلي .وكان من
الواجب �أن يتم االتفاق على ذلك من قبل الطرفني الرتكي والأمريكي قبل ت�صديق امليزانية كي ال
يبقى هذا العجز حتت رحمة الوعود .وعدا ذلك فان احلكومة ال�سابقة باعت مل�صرف اجنبي �أربعة
اطنان من الذهب من ا�صل ( )137طن ًا والباقي يف اخلزينة لتدارك قطع الزم ،ومن هنا ترون ان
و�ضع امليزانية �أ�صبح بطبيعة احلال رهن الأمر الواقع ورحمة الظروف .
ثم ا�ستلفت اخلطيب انظار ال�سامعني للغاية من هذه ال�شروح فقال :
ل�ست �أرمي من وراء ما اوردت النقد لأجل االنتقاد وامنا اردت ان اب�سط لكم الو�ضع الراهن الأ�سبق
الذي ورثته حكومة احلزب الدميقراطي عن حكومة حزب ال�شعب االخرية كي تدركوا مدى ال�صعوبات
وامل�شاكل التي نواجه احلكومة اجلديدة ولتكونوا على ب ّين ٍة مما كان ومما هو الواقع ومما �سيكون .
�أما البحث عما �سيكون ،فان احلكومة اجلديدة يف حال نوالها �شرف ثقتكم  ،تفكر يف العمل على
�أربعة �أ�س�س رئي�سية ال�صالح الو�ضع الأقت�صادي وتدارك احلال املايل:
	�أو ًال  -ت�أمني اعظم اقت�صاد ممكن يف �سائر م�صاريف املرافق احلكومية .
ثاني ًا  -خلق ال�سرعة العملية يف اجهزتها الأقت�صادية وذلك بـ :
�أ -اعطاء �صالحية للدولة ،مب�ساعدة امليزانية ،خللق م�شاريع اقت�صادية مثمرة .
ب -ت�شجيع اال�ستح�صال املحلي الفردي .
املحلي.
جـ -ت�شجيع ر�أ�س املال الأجنبي �شريطة عدم ا�ضراره برا�س املال
ّ
ثالث ًا  -تنظيم م�شروع تو�آزره امليزانية لال�ستفادة من موارد البالد االقت�صادية الطبيعية .
رابع ًا  -انقاذ اال�ستح�صال واالنتاج الفردي من تدخل احلكومة البريوقراطي .
و� ّألح الوزير على النقطة الأخرية و�ضرورتها با�سم احلرية ال�شخ�صية وت�شجيع الأ�شخا�ص وال�شركات
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املحلية على الت�سابق يف االنتاج والإنقاذ والرقابة وقال �إن وظيفة احلكومة ازاء االنتاج الفردي �أو
انتاج ال�شركات ال يجب �أن تتعدى حدود املراقبة فقط .
ثم ا�شار ال�سيد مندري�س الى �أن احلكومة اجلديدة عازمة على ترك التجارة الداخلية واخلارجية
حد من احلريات كي تتمكن التجارة الرتكية من التنعم باال�ستقرار .
تتمتع ب�أق�صى ٍ
ثم انتقل اخلطيب الى بحث احلالة املالية فقال �أن املتعذر هذا العام انقا�ص �أرقام امليزانية التي
�صودق عليها واتخذت �شك ًال قانوني ًا خ�صو�ص ًا و�أن اال�صالح يحتاج الى ال�صرف ولكن هذه امليزانية
ّ
�ستنظم يف ال�سنني املقبلة ح�سب قابلية وطاقة املوارد العامة ووفق ًا لل�ضرورات املربمة .ولكن احلكومة
اجلديدة وفق ًا لربنامج حزبها �ستنظر يف تنظيم �ضريبة الربح ب�صورة �أكرث عدالة كما انها �ستخفف
من ال�ضرائب التي جتبى بدون وا�سطة كما �سيعيد النظر يف �ضرائب املعامالت والطرق واحليوانات
لتخفف عن العامل والفالح بع�ض ما يثقل كاهلهما من التكاليف كما اننا �سنبحث عن امكانيات
تنزيل فئات بع�ض املواد ال�ضرورية من انتاج االنح�صار .
ثم انتقل الوزير االول الى الناحية الزراعية فقال ان  %80يف املئة من الأتراك هم فالحون وان
الزراعة هي اللبنة التي ترت�ضيه ال�صناعة الرتكية لتنمو ولذلك فان احلكومة اجلديدة �ستهتم خا�صة
ب�إنعا�ش الزراعة الذي يرتتب يجب العودة لال�صل الى الزراعة الذي يرتتب عليها انعا�ش اقت�صاديات
البالد وماليتها  .وهنا ذكر اخلطيب طائفة من الوعود ال ُعذاب فيما يتعلق ببعث حياة جديدة يف
الري وحماربة االمرا�ض الزراعية واحل�صول على حبوب الزرع املمتازة
امل�صرف الزراعي وتو�سيع ّ
وتنظيم اعمال التجريح التي خلقت حتى االن بني احلكومة واملاليني من ال�شعب جفا ًء مرير ًا  .ثم
حمل على احلكومات ال�سابقة التي �صرفت مئات املاليني من اللريات يف م�شاريع مائية مل تنجح وما
ح�صل من ا�سراف ٍ فظيع يف هذا امل�ضمار وعاد فوعد بت�سهيل احل�صول على الآلآت الزراعية وتوفري
و�سائل النقل الزراعي .
ثم انتقل اخلطيب الى بحث م�س�ألة العمران والتعمري ف�أكد على ان احلكومة اجلديدة لن حتذو حذو
�سابقتها يف االن�شا�آت الفخيمة (اللوك�س) التي كانت �أكرب مظهر من مظاهر اال�سراف وقال ب�أن
احلكومة �ست�ضع ن�صب عينها يف االن�شا�آت اجلديدة ال�ضرورة وامل�صلحة لي�س اّال .
ثم حتدث الوزير الأول عن م�س�ألة الرتبية والتعليم فقال ان الأمم املتمدنة ال تقا�س مبالها وبامكانياتها
بقدر ما تقا�س ب�أخالقها ولذلك ف�ستكون ا�س�س الرتبية والتعليم م�ستمدة من طبائع االخالق
الرتكية الوطنية و�سرتمي الى تقوية املعنويات الأخالقية التي ا�ضطربت م�ؤخر ًا من كرثة التغيري
يف االجتاهات .وقال ان للحزب الدميوقراطي م�شاريع كثرية يف هذا امليدان احليوي وهذه امل�شاريع
�ستعر�ض عما قريب على املجل�س الوطني  ،البداء الر�أي فيه .
ثم بحث اخلطيب �ش�ؤون ال�صحة فقال ان العناية ب�صحة الفالح تكاد تكون مفقودة حتى الآن وقال
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�أن لدى احلكومة منذ الآن تدابري لتو�سيع �إمكانيات امل�ست�شفيات يف املدن وت�أ�سي�س مراكز �صحية يف
امللحقات وت�أمني م�ست�شفيات متنقلة  ،كما ان احلكومة اجلديدة �ست�شن حرب ًا فعلية ال كالمية �ضد
ال�سل واحلميات املتف�شية يف البالد والتي تفتك بالألوف امل�ؤلفة من املواطنيني .
وانتقل رئي�س الوزارة الى بحث �ش�ؤون العمال فقال ان غاية احلكومة يف هذا ال�ش�أن مطابقة بل منبثقة
من مبادىء احلزب والروح الدميوقراطية �أي العمل على ت�أمني حياة العامل وفق ًا ملا تقت�ضية العدالة
االجتماعية والعمل على ترفيه حياته بقدر ما ت�سمح به �سوية حياتنا االجتماعية .واننا �سن�ضع قانون ًا
يتعلق ب�ش�ؤون الأحزاب بحيث ي�سمح للتعامل �أن يرفع عقريته بال�شكوى �سوا ًء بالكالم �أو باالحزاب اذا
ح ّلت به مظلمة وعلى ا�سا�س عدم االخالل بالأمة والنظام .كما اننا �سن�ؤمن للعامل اجرته يف �أيام
التعطيل والأعياد وامل�أذونيات ولكننا كما اعلنا ذلك يف براجمنا الأنتخابي لن نت�سامح قطعي ًا يف هذا
الأنتقال احلكومي لأ ّميا عن�صر من عنا�صر ال�شغب ان يذ ّر قرنيه او يك�شر عن انيابه حمتمي ًا وراء
العمال  .وهذا االنتقال �أو االنقالب احلكومي هو مال الأمة الذي �سن�سهر على املحافظة عليه من كل
عبث.
ثم انتقل الوزير االول لبحث م�س�ألة العدالة فقال �أن الو�سيلة الأولى والأ�سا�سية لتمت ّع املواطن ب�سائر
حرياته ال�شخ�صية �ضمن حدود القانون الأ�سا�سي هو وجود عدالة منظمة � ،سريعة ونزيهة  .ولذلك
امللحة  ،و�سنجعل
فنحن يف م�ضمار حت�ضري قانون جديد يتعلق ب�ش�ؤون املحاكم لت�أمني هذه الغاية ّ
الق�ضاة يتمتعون حق ًا بكل احلقوق العظيمة التي مينحهم اياها القانون و�سنعيد النظر اال�صالحي يف
كل الأ�سباب التي حترم الق�ضاة عملي ًا من التمتع بكامل حرياتهم الوجدانية .و�سن�صدر قانون ًا يتعلق
بامكانيات العفو يف ال�ش�ؤون اجلزائية �ضمن نطاق وبدون اخالل يف ال�سطوة الت�أديبية .
ثم بحث الوزير م�س�ألة التطرف الي�ساري فقال لقد ذكرت منذ دقائق �أن هذا االنقالب هو مال
الأمة وازيد الآن ب�أنه تراثها التي ا�ستحقته بعد جهود جبارة وت�ضحيات غالية ولذلك فحكومة هذه
الأمة �ست�ضرب بقب�ضة حديدية قا�ضية اميا حركة ي�سارية متطرفة حتاول االنتقا�ص من هذا الرتاث
الغايل ،ذلك لأن هكذا حركة الت�صدر كما �شعرنا عن م�س�ألة عقيدة �أو مبد�أ بل ت�صدر مبا�شرة عن
فكرة مبيتة للتهدمي ولذلك لن ن�سمع قطع ًا ولن نت�سامح ذ ّرة واحدة ازاء الأ�شخا�ص امليرّ ين كالآالت
�أن يبثوا دعاية ي�سار ّية من �ش�أنها متزيق وحدة الأمة القومية.
ثم انتقل اخلطيب لبحث احلركة الرجعية فقال وكذلك �سيكون موقف احلكومة اجلديدة من م�س�ألة
الرجع ّية مع حمافظتها متام ًا على احلريتني الوجدانية والدينية ،ولقد �سبق لنا �أن ب ّينا غري م ّرة
وب�صورة �صريحة اننا ال نرى ابد ًا �أن ت�سري اعمال الدولة ب�أميا توجيه ديني وها نحن نعيد ب�أننا
�سنحافظ على التفريق بني الدين وال�سيا�سة ومع ذلك ف�إننا متفقون على تنظيم �ش�ؤون الدرا�سة
الدينية وتخريج الرجال الدينيني.
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ثم انهى اخلطيب بيانه ببحث �سيا�سة تركيا اخلارجية فقال ما يلي باحلرف الواحد :
« ل�سنا بحاجة لأن نكرر القول ب�أن �سيا�ستنا اخلارجية منبثقة متام ًا عن املثل الأعلى التي اق ّرته هي�أة
االمم املتحدة ،ولي�س هذا ر�أي حزب ما من االحزاب الرتكية بل هو ر�أي الأمة باالجماع .ولقد ا�صبح
معلوم ًا للجميع �أن �سيا�ستنا اخلارجية �ستحافظ كما حافظت على �صداقتنا التقليدية مع انكلرتا
وفرن�سا كما �سن�شدد من ربط �أمنت ال�صالة مع �صديقتنا امريكا كما �سنكون امينني على عهودنا
ووعودنا وح�سن عالقاتنا مع �سائر الدول ال�صديقة كما �سنحرتم ا�ستقالل �سائر الدول الكبرية
وال�صغرية .ذلك لأننا نعتقد ب�أن و�ضعنا اجلغرايف الدقيق الهام يحتم علينا هذا املوقف ال�ضروري
لتقوية الروح الدميقراطية العاملية واملحافظة على ال�سلم يف العامل.
وملا كانت عقيدة ترومان وم�شروع مار�شال ي�ؤيدان �سيا�ستنا ال�سليمة هذه ف�إنني بل�سان الأمة الرتكية
جميع ًا �أتقدم من الواليات املتحدة بعميم ال�شكر والعرفان كما اننا نقطع على �أنف�سنا العهد على نعمل
كل يوم اكرث ف�أكرث على توحيد دعائم �سيا�ستنا واقت�صادنا وثقافتنا مع �صديقتينا انكلرتا وفرن�سا
وهذا اكرب �أملنا الوثيق .
واننا لنلفت انظار حلفائنا الى اهمية حلف �شرقي الأبي�ض املتو�سط و�ضرورته املادية واملعنوية
للمحافظة على ال�سالم يف العامل .كما اننا ن�شعر باح�سا�س عميق ب�أهمية �سيادة جو ال�سلم بني
�صديقاتنا دول ال�شرق الأدنى التي تربطنا بهم روابط عديدة نرجو زيادة توطيدها وهذا اليتم اال
بح�صول هذه الدول على نعمة اال�ستقرار على �أ�س�س �سيا�سة عادلة وتفاهم متبادل .واننا لنعتقد ب�أن
الو�صول الى هذه النتيجة املرجوة لن متنح ال�سالم لل�شرق الأدنى فقط بل هي من اهم ا�س�س ال�سالم
يف ال�شرق الأو�سط ،بل يف العامل �أجمع .
و�أن حتدثنا عن �سيا�ستنا اخلارجية ال يجب �أن نن�سى �أننا مدينون يف �سالمتنا الداخلية الى جي�شنا
البا�سل ذي التاريخ املجيد والعنعنات امل�شرفة واننا نقطع عهد ًا ب�أننا �سنعمل دائم ًا على تقوية هذا
اجلي�ش املثابرة على جتهيزه ب�آخر ما و�صلت اليه التجارب والفن من العتاد والأ�سلحة .كما اننا
�سن�سعى بل �سنبذل اق�صى جهودنا لزيادة اال�ستفادة الع�سكرية والفنية من �صديقتنا الواليات املتحدة
مت�ستفيدين من �سعة خربتها يف هذا امل�ضمار».
�أنقره يف 1950-5-30م
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LEGATION DU ROYUAME
HACHIMITE DE JORDANIE
ANKARA

 1حزيران 1950م
ح�ضرة �صاحب اجلاللة الها�شمية �سيدى وموالى امللك عبداهلل املعظم حفظه اهلل و�أيده
�ألتم�س الت�شرف بلثم االيادى الطاهرة الكرمية ،مبته ًال الى اهلل عز وجل �أن ّمين عليكم يا موالى
بال�صحة التامة والعافية وال�سرور 0ثم ارفع مع كتابي هذا ترجمة ملخ�صة للخطاب امل�سهب الذى
�ألقاه دولة رئي�س الوزراء ال�سيد عدنان مندري�س وهذا اخلطاب هو برنامج احلكومة اجلديدة املرتقبة
وقد اتى مطابق ًا يف معظم مواده ملا �سبق �أن انهيته الى امل�سامع امللكية يف تقرير عبدكم بتاريخ 25
ماي�س 1950م
كما انه �أتى م�ؤيد ًا ملعرو�ضات عبدكم التي رفعتها للأعتاب امللكية يف  29ماي�س 1950م  0ولي�س لدى
الآن ما يجدر رفعه الى جاللة موالى املعظم �سوى التعبري عن اغتباطى بهذا الو�ضع اجلديد يف
تركيا 0خا�صة بعد �صدور هذا البيان 0
وختام ًا �أقبل الأنامل الطاهرة داعي ًا ملوالى املعظم بال�صحة والعز والت�أييد0
عبدكم
حممد بن �شرف
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ح�ضرة �صاحب اجلاللة الها�شمية �سيدي وموالي امللك املعظم
حفظه اهلل ون�صره
�أت�شرف بلثم �أناملكم الطاهرة ال�شريفة  .مبته ًال �إلى اهلل عز وجل �أن ي�سبل على جاللة موالي ثوب
ال�صحة الدائمة والعافية وال�سرور .ثم التم�س �أن �أنهي �إلى الذات امللكية ال�سامية ملحة عن �آخر
تطورات الو�ضع احلايل .
وختام ًا �أ�سرتحم التنازل بقبول �أ�سمى فرائ�ض االحرتام و�أخل�ص العبودية جلاللة موالي املعظم
ودمتم يا موالي يف ن�صر وعز وتاييد .
انقرة يف  8حزيران 1950م
عبدكم حممد بن �شرف
توقيع
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1950/6/11م
�سيدي �صاحب اجلاللة امللك املفدى
ات�شرف بلثم االنامل الكرمية
مبنا�سبة الأحداث الأخرية يف تركيا فقد اندفع رجال ال�سلك ال�سيا�سي العربي والأجنبي الجتالء
غوام�ض املوقف فيها ك ٌّل بح�سب امكانياته  .وما و�صلت اليه �سوا ًء بنتيجة درا�ساتي وات�صاالتي اخلا�صة
�أو ما ورد على ل�سان بع�ض زمالئي ب�أن رجال العهد احلا�ضر ال ينوون تغيري ًا يف ال�سيا�سة اخلارجية،
ولهذا فان مو�سكو طلبت �سفريها يف انقره وبدا على ممثلي اجلبهة ال�شرقية بع�ض االنكما�ش� ،أ ّما ما
يتعلق بال�سيا�سة اال�سالمية فقد ظهرت بوادر تدل على تغيري فيها يف انتهاج ما ُير�ضي ال�شعب الرتكي
داخلي ًا بالتوقيع بحرية التدين (وبالفعل بد�أوا بذلك ) ومنها ما قيل عن ل�سان كرباءهم لوزراء الدول
مل�ست هذا
العربية خالل املالقاة الزيارتية فقد كان حديثهم يرمي الى جتديد عهد �صداقة وو ّد وقد ُ
بزيارتي لرئي�س املجل�س ال�سيد رفيق بورالتان فقد كان متحم�س ًا ومالحمه حني احلديث من مالمح
ال�صراحة واحلزم ،وقد طلب مني �أو ًال ان �أرفع حتيته ملقام �صاحب اجلاللة ،وب�أن �أ�شري يف تقريري
حلكومتي بان ما ّمت من تطور هو ب�إرادة ال�شعب الرتكي احلق ،وان ما �سبق من تطور �أ ّدى لال�ستقالل
قب ًال هو اي�ض ًا نتيجة ملوقف ال�شعب ال الأ�شخا�ص وانهم الآن ك ّلهم جادون لتنمية العالقات الطيبة
مع مملكتنا و�سائر البالد العربية ،وملا قلت له ان مملكتنا فتية وطموحة وانها �آخذة ب�أ�سباب التقدم
العملي �أك ّد يل انه يعرف ذلك ويعرف �شخ�صي ًا �صاحب اجلاللة ويتتبع ما ُيكتب يف ال�صحف وذكر
عن ت�صريح عدنان مندري�س الديني ب�أن مندري�س رجل متنور ويعرف كيف يقوم بواجبه ويعرف
على ثانية
�شعور ال�شعب الرتكي وما يطلب وما يريد ونحن ن�ؤيده بذلك ،وعندما �شيعني بلطف اكد ّ
برفع التحية ملقام �سيدنا املعظم.
خالل زيارة �سفري كندا للمفو�ضية وهو برتبة جرنال و�صرح ب�أحاديثه قال يل انه اجتمع منذ يومني
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ب�سا�سون وزير ا�سرائيل الرادتهم يف ك ّل وقت وملا قال له انهم مق�صرون ل�صداقة جريانهم اجابه بان
هذا ان ح�صل يكون طيب ًا اال انه ال ي�شك ّل �أي موانع من قيام ا�سرائيل القومية وا�ستعدادها الع�سكري
ولن يقف �شىء يف طريقهم .
وحدثني �أحد رجال احلكومة الرتكية وهو �صديق يل عن مقابلة له مع �سا�سون املذكور بان �سا�سون
قال له ان تركيا وا�سرائيل وحدهما ميلكان القوة يف ال�شرق الأو�سط وان عليهما ان يحتفظا بالتوازن
الع�سكري فيه وان غريهما ال قيمة ع�سكرية له .
اما �سيا�سة الأتراك اجلديدة نحو ا�سرائيل فلم اطلع حتى الآن على ما يدل على تغيري فيها ،وع ّلني
ا�ستطيع ذلك يف امل�ستقبل القريب ان�شاء اهلل اختتم عر�ض هذا بالدعاء للحق جل وعال ب�أن يحفظ
جاللة امللك العظيم خلري العروبة واال�سالم �سيدنا .
1950/6/11م
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عمان يف  1رم�ضان 1369هـ
املوافق  16حزيران 1950م
عزيزي حممد علي با�شا العجلوين
اطلعت على كتابكم وتقريركم ووقفت على ما اردمت عر�ضه علينا � ،أ ّما الأحوال يف تركيا فنتيجة امللل
من �سيا�سة متحكمة ا�ستمرت �سنني طويلة  ،و�أ ّما ال�سيا�سة اخلارجية ففي غري ا�ستطاعتهم تغيريها
 ،و�أ ّما ال�سيا�سة الدينية فجوع الى الروحانيات بعد ان ر�أوا نتائج الالدينية والفجائع والفظائع
الأخالقية  ،ومن خري الإ�سالم ان تعود الأمة الرتكية الى حظريته  ،فقد كانت حق ًا دولة املجاهدين
 ،والأتراك �أ�صلب عود ًا يف عقائدهم من غريهم ال ت�أخذهم يف احلق لومة الئم ،وما وقع عليهم فهو
ت�أديب لهم  ،واذا عادوا حقيقة الى حظرية اال�سالم ف�سري�أ�سونه بجدارة مرة �أخرى  ،ولقد الحظت
بع�ض ارجتاج يف احلروف فلعلك بخري.
اما �سا�سون وما قال �سا�سون فما لك ان تكتب بذلك ا ّ
يل لأنني مل اغم�ض �ساعة عن التعرف فيما
ميلكونه وما يخبو�ؤنه ولكن ان كان لك �أ�صدقاء يف الدول الغربية �أو وزراء مفو�ضني انب�ؤهم بذلك.
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�صاحب اجلاللة امللك املعظم – ع ّمان
اتفقنا مع �صاحب ظفر للمداولة والتفاهم بني الدول اال�سالمية والبارحة ن�شر مقا ًال رئي�سي ًا حول
التفاهم اال�سالمي دولي ًا مما يتفق ورغبة �سيدنا كان له دوي تبا�شري نقطة حتول والبارحة خالل
احلفلة �س�ألت وزير اخلارجية عن ر�أيه ف�أجاب ان «ظفر» جريدة حكومية التف�صيالت يف الربيد .
[حا�شية]  :يحفظ

العجلوين
(�أ�صل الوثيقة ال�سابقة)
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جريدة ظفر
�أنقرة 1950/10/27م
االحتاد بني الدول اال�سالمية
حتت هذا العنوان ن�شرت اليوم (جريدة ظفر) مقا ًال هام ًا بقلم �صاحبها ورئي�س حتريرها ال�سيد
ممتاز فائق فنيك وفيما يلي ترجمته حرفي ًا :
يحل الآن يف انقره امل�سرت فيليب براي�س �أحد اع�ضاء جمل�س العموم الربيطاين من حزب العمال
وحمرر الق�سم ال�سيا�سي يف جريدة مان�ش�سرت كارديان بعد �أن قام بجولة �صحافية يف ايران والعراق
و�سوريا.
ولقد قابلنا �شخ�صي ًا هذه ال�شخ�صية املحرتمة من نواب حزب العمال  ،فكانت اول م�س�ألة و�ضعها
على ب�ساط البحث هي ما يلي قال :
«�إن دول العامل العربي والإ�سالمي اليوم موجودة ب�صورة منفردة ومتفرقة �أفال ت�صبح هذه الدول
�أقوى �إذا حدث وتفاهمت مع بع�ضها باال�شرتاك مع تركيا؟ ثم اال تكون �إمكانيات نه�ضتها حينئذ �أوفر
واكرث �سهولة ؟.»..
�إن نظرات وت�شخي�ص هذا الر�صيف االنكليزي املحرتم مل تخرج عن دائرة املنطق واحلق وال�صواب ،
ونحن قد �سبق لنا ان دافعنا غري م ّرة عن هذه الفكرة يف هذه اجلريدة  ،وقلنا �أن حتقيق هذا االحتاد
يكون من �أكرب دواعي �سعادتنا.
نعم �إن اقوال امل�سرت براي�س حقّ ملئ الأر�ض وال�سماء � ،إن احتاد ًا كهذا بني الدول الإ�سالمية با�شرتاك
تركيا وباك�ستان ي�ؤمن يف �آ�سيا ال�سلم والإ�ستقرار  ،كما ي�ؤمن لهذه الدول الداخلة يف هذا االحتاد
منافع م�شرتكة عظيمة.
وهذا ال يجب تف�سريه بالدعوة الى خلق ع�صبية ا�سالمية  ،لأن الهدف من هذا الإحتاد لي�س موجه ًا
�ض ّد دين �آخر بل لعل ديننا امل�شرتك يف هذا االحتاد ي�ساعدنا اكرث على التفاهم ملا بيننا حلل م�شكالتنا
وم�سائلنا فيما بيننا  ،ثم �أن هكذا تفاهم له قيمتة دفاعية ها ّمة  ،ذلك �أن اتفاق الدول الإ�سالمية
وتفاهمها مع تركيا مما يزيد بطبيعة احلال قوى وامكانيات هذه الدول .
�إنّ بلدنا الرتكي هو اجلبهة الأولى �ضد التعدي ال�شيوعي  ،وتركيا القوية بني البحرين الأبي�ض والأ�سود
تكون درع ًا ح�صين ًا للبالد العربية واال�سالمية �ضد طغيان �أمواج ال�شيوعية  ،ونحن ي�سرنا �أن يفهم
ذلك ويقدره جرياننا وابناء ديننا يف اجلنوب .
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ومن احلق �أن نقول �أن رجال احلكم ال�سابق اهملوا العمل يد ًا واحدة مع العرب و�ساروا على �سيا�سة
�أبعدت الثقة كثري ًا بيننا وبني الدول العربية التي قامت على الأرا�ضي التي انف�صلت عن االمرباطورية
العثمانية كانوا ذوي ت�أثري �سيء يف و�ضع العالقات املتبادلة  ،ولكن ال�ضرورات التاريخية يجب �أن
تنظر وتقدر �ضمن واقع ال�ضرورات اجلغرافية  .فاليوم ال يوجد يف تركيا رجل واحد يفكر يف اعادة
بلد عربي �أو يف التاثري ال�سيا�سي على البالد
االمرباطورية العثمانية الى الوجود �أو فى التجاوز على ٍ
العربية .
امللي ومت ّنينا الوحيد هو �سعادة جرياننا يف �إداراتهم
فنحن نحيا �ضمن االطار الذي احاطنا به ميثاقنا ّ
وبالدهم  .ونحن �إذ نعمل يف وطننا الرتكي ب�صورة فنية وفكرية ن�ؤمن لنا فيه منافع �أعظم بكثري
من �ضم منطقة ما اليه  .عدا ذلك فان الدول الرتكية التي ت�شبعت بالروح الدميوقراطية تناوىء
اال�ستعمار بالفكر والعمل.
وقد ذكر ر�صيفنا املحرتم على اثر جولته ال�صحفية يف بالد العرب انه يوجد هنالك كما يوجد يف
تركيا روح النه�ضة ،و�أن متن ّوري العرب ي�ؤمنون كما ي�ؤمن معظم رجال الدولة منهم با�ستطاعة تركيا
عملي مفيد مل�صلحتها ومل�صالح الدول العربية والإ�سالمية يف �آن واحد .
�أن تقوم بدو ٍر ّ
وهذا ما يذكرنا باملثل امل�شهور � »:أما ال�سمن موجود  ،وال�سكر موجود  ،والدقيق موجود  ،فلماذا ال
نعمل حلوى « ولنكون واقعيني يجب �أن نعرتف بهذه احلقيقة وهي �أن العرب منذ �سنوات تباعدوا
فيما بينهم ب�سبب بع�ض م�صالح ت�ضاربت فيما بينهم  ،نعم لقد ان�ش�أوا �إحتاد ًا فيما بينهم �أ�سم ّوه
«اجلامعة العربية» ولكن هذه املنظمة كانت �ضعيفة �أكرث منها واقعية وطبيعية  ،فقد وجدت هنالك
الرقابة بني الها�شميني وال�سعوديني من البيتني املالكني  ،وم�سالة احتاد �سوريا الكربى  ،م�س�ألة زعامة
م�صر وم�س�ألة احتاد �أو وحدة �سوريا  -عراقية  ،كل ذلك مما �أبعد الدول العربية بع�ضها عن بع�ض،
كما بينها وبني امل�سلمني يف �أفريقيا ال�شمالية � .إن العرب مل يظهر املتحدين �إ ّال مبنا�سبة املعركة �أو
امل�س�ألة الفل�سطينية  ،واذا مل يوفقوا يف هذه امل�س�ألة عادوا فتفرقوا �أيدى �سبا وذهبت كل دولة ت�سري
على �سيا�ستها اخلا�صة .
بينما ان هنالك ازاء ذلك عدو جبار هائل ينتظر وهو ال�شيوعيون ال�سوفيت  ،بينما تت�ضارب بني
فالحي وادي
العرب �سيا�سة املطامع نرى ال�شيوعيني يت�سللون بني عمال ن�سيج القطن يف م�صر  ،وبني
ّ
النيل  ،كما نرى بع�ض رجال الطابور اخلام�س ال�شيوعي يخرجون من ترمي مبالب�س حجاج م�سلمني
ويتوغلون يف بالد احلجاز املقد�سة وبني القبائل هناك  .وال يغرب عن ذهن �أحد �أن العدو الرهيب
ينتظر الفر�صة املالئمة لي�ضرب �ضربته .واذا كان احلال كذلك �أفه ّل هنالك �شىء �أ�صلح من ان
يلملم العرب انف�سهم ويعملوا مع تركيا يد ًا واحدة ازاء هذا اخلطر الوا�ضح ؟ ون�أمل الآن ان تكون
هذه احلقائق والوقائع مقدرة و�أن ينه�ض العامل الإ�سالمي ب�أ�سرع ما ميكن لتحقيق احتاده ب�أن يقدم
197

املجلد التا�سع ع�شر

يف هذا ال�سبيل احليوي على خطوات جدية .
بلد ا�سالمي  .وبهذا
وهذا الواجب يجب �أن يفهم املتنورن وه�ؤالء يقومون بتفهيمة للآخرين يف كل ٍ
… *... .… .وي�صبح من ال�سهل على رجاالت الدولة يف الدول الإ�سالمية �أن ي�سريوا لتحقيق هذا
امل�شروع بخطوات �أمينه .

* كلمات غري مقروءه
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�صاحب املعايل وزير اخلارجية املحرتم
تنفيذا للرغبة امللكية ال�سامية �أبعث الى معاليكم الر�سالة املرفوعة الى الأعتاب ال�سنية من الوزير
الأردين املفو�ض يف انقره والربقية املرفوعة من ال�شريف حممد �شرف م�ست�شار املفو�ضية لالطالع
عليهما .
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام

عدد املرفقات
2
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مفو�ضية اململكة االردنية الها�شمية

LEGATION DU ROYAUME
HACHIMITE DE JORDANIE
ANKARA
No. .............

�صاحب اجلاللة املفدى حفظه اهلل
يل ال�شرف ب�أن اتقدم الثم ًا يدي �سيدنا الكرميتني
 على اثر عودة الكونت ال�سويدي قام بزيارة للمفو�ضية امللكية مظهر ًا عظيم امتنانه ملا لقيه من خطوة�سامية وحفاوة يف عمان وهو دائب اال�شادة مبواقف �سيدنا العظيم يف ك ّل جمال�سه مع زمالئه ال�سفراء
كما  -فهمت ذلك من بع�ضهم وكما ات�ضح يل منه وهو  -كما طلب مني  -يت�شرف برفع �شكره.
احلالة العامة يف تركيا تقرتب من الت�أزم ال�سيا�سي داخلي ًا �شيئ ًا ف�شيئ ًا  .وكان من �أبرز دواعي ذلك
ار�سال قوة الى كوريا فقد ا�ستثمره حزب ال�شعب اجلمهوري وع ّده تورط ًا ال معنى له واحلكومة تن�شط
الى تربير ار�سالها بال�صحف وبالدعاية وت�شجع على اقامة مهرجانات دينية تطبع عملها بطابع
اجلهاد مما اثار احلافز الديني يف نف�سية ال�شعب الرتكي املكبوته.
 وان كنت م�صيب ًا يف تعليقي على املوقف ف�إن ال�صراع ال�سيا�سي بني كتلتي الدميوقراطيواجلمهوري �سيف�ضي الى انق�سام البلد انق�سام ًا يتال�شى عند اال�صطدام بال�سيا�سة اخلارجية يف
الداخل ،فاجلمهوريون يتفوقون على خ�صومهم بوفرة الكفاءات ال�شخ�صية ي�ش ّد ازرهم الغالبية من
املتج ّددين واملتعلمني الذين يتحم�سون لتعاليم اتاتورك والذي ت�ؤثر غلواء رجال الدومنا ،يقابلهم
الدميوقراطيون ب�أكرثية ال�شعب وبنخبة ممتازة من املفكرين القدامى وبع�ض رجال اجلي�ش وطالب
املدار�س واجلامعات الذين يتكون غالبهم من القرى وداخل االنا�ضول ومما ي�سهل للدميقراطيني
ُح�سن ا�ستغاللهم لل�شعور الديني ولو انه بتحفظ واحرتاز.
 ذكر يل �أكرث من واحد من الدميوقراطيني ب�أن خ�صومهم كانو يتعمدون خالل حكمهم ّاحلط
من ال�شعور اال�سالمي جهار ًا ،فقد ذهب جاللة امللك عبداهلل �ضيف تركيا الى اجلامع وحده ،و�أبى
ان ي�صاحبه لئال يدخل اجلامع ومع ان هذا ُيخ ّل بتقاليد ال�ضيافة فقد اراد ال�ضيف ان يتجنب
دخول اجلامع مما اثار �سخط ال�شعب الرتكي واحلقيقة انني �سمعت من �شتى الطبقات هذه احلادثة
يذكرونها بامتعا�ض .
 هذا ما يتذرع به ه�ؤالء ،واما ما ات�صل بي ف�إن �شخ�ص اينونو كان وال يزال َيذ ْكر جاللة �سيدنا بك ّل203
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حب واحرتام وكان يو�صي الوزراء خالل �أيام حكمه ب�أن ك ّل ما يتعلق بجاللة امللك عبداهلل يجب ان
ّ
يكون مبعرفتي �شخ�صي ًا النني �أُع ّد جاللته ال�صديق الأول.
 كان هذا اال�سبوع مطبوع ًا باملهرجانات الدينية الذي ن�شط فيه �سفري الباك�ستان والوزراء العربفذهبنا �سوية الى ا�ستانبول حل�ضور احلفلة الكربى يف جامع ال�سليمانية تلبية للدعوة التي قدرت
ال�صحف عدد احلا�ضرين ب�سبعني �ألف ًا خارج اجلامع وداخله وكان حل�ضورنا ا�ستح�سان كبري يف
ا�ستانبول فا�ستقبلونا بحما�س وبهتافات اخوية ،وكذلك جرى مثله يف جامع (حاجي بريام) يف انقره
و�سيذهب بع�ضنا الى قونيا حل�ضور مهرجان موالنا جالل الدين الرومي واحلكومة ترغب ذلك ال
تعرت�ض وال ت�شجع غري ان ال�صحف ا�شارت بذلك واذاع الراديو احلكومي خرب التنقالت هذه .
رفعت بتقاريري ال�سابقة عن اختمار فكرة تقارب الدول اال�سالمية وب�أن جريدة (ظفر) احلكومية
ُ
قد بد�أتها مبقالة (ار�سلت ترجمتها قب ًال)على ان يكون �صدى لذلك يف ال�صحف العربية للم�ضي
يف املو�ضوع ،ومل نتلقى � ّأى رد فعل من ال�صحافة بل �إن �صحف �سوريا ولبنان ال تزال تقف موقف ًا
معاك�س ًا جعلت الذين يتحم�سون لهذه الفكرة ينكم�شون لوال ان زيارة �سيدنا للمفو�ضية الرتكية يف
عمان جعلتني يف تقرير احلكومة ويف ح�سن �أولئك حمل احرتامهم وكان لها وقع ح�سن يف نف�س وزير
اخلارجية وكبار موظفيها.
 وكما ذكرت لوزارة خارجيتنا �سابق ًا ف�إن ال�سيا�سة هنا متجهة متام ًا الى توثيقها بال�سيا�سةاالنكليزية بل انها �أخذت تربز الى احللف االطل�سي وخمالفة امريكا لها فيه ولت�صريح عمر براديل
ملوقف ايران الأخري ،منذ مدة ذهب فخامة رئي�س اجلمهورية الى بور�صة وا�ست�صحب معه ال�سفري
االنكليزي وقد �أكرب ممثلو الدول لفخامته هذه احلادثة باعتبارها �أول �شىء من نوعه وهناك اهدى
جلاللة ملك بريطانيا ثالثة ر�ؤ�س خيل  .وقبل ليلتني كان فخامة الرئي�س يف حفلة خريية مع وزرائه
فا�ستقبل يف مق�صورته رجال ال�سلك ال�سيا�سي جميع ًا ما عدا ممثلي اجلبهة الرو�سية الذي مل يح�ضر
احلفلة وكان ا�ستقبالهم عادي ًا فلم يلبث �أحدنا �أكرث من ن�صف �ساعة معه فيما بقي ال�سفري االنكليزي
وعقيلته طيلة الليلة عن ميني الرئي�س وكان ال�سفري ي�صافح ال�سفراء والوزراء مبا�شرة بعد الرئي�س
مما ع ّد هذه الظاهرة الديبلوما�سيون �شيئ ًا فوق العادة وبع�ضهم �س�أل املحيطني بالرئي�س من رجال
احلكم عن �سبب ذلك فكان اجلواب غام�ض ًا ويع ّلل بع�ضهم ذلك الى �أن ال�سفري �أفرط يف ال�شراب .
 اتقدم ثانية ات�شرف بتقبيل ي ّدي �صاحب اجلاللة متمني ًا جلاللته طول العمر وامتداد ال�سطوةخلري العروبة واال�سالم.
حممد علي العجلوين
1950/12/17م
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معايل رئي�س الديوان امللكي – عمان
و�صلت انقرة راجيا ان تعرفوا االعتاب امللكية ....
مع تقبيل االيادي الها�شمية
بهاء الدين
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�سعادة بها الدين  ،املفو�ضية االردنية ،انقرة
ف�س ّر بها
عر�ضت برقيتكم على �سيدي وموالي ُ
رئي�س الديوان
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معايل وزير اخلارجية
ات�شرف ب�أن اعلم معاليكم ب�أنني و�صلت الى انقره يف م�ساء1951/3/27م وكان يف ا�ستقبايل
باملطار مندوب عن وزارة اخلارجية و�سعادة وزير العراق املفو�ض والقائم ب�أعمال املفو�ضية اللبنانية
وال�سكرتري الأول يف املفو�ضية ال�سورية نيابة عن الوزير املفو�ض الرتباطه مبوعد �سابق و�سيادة
ال�شريف حممد �شرف القائم ب�أعمال املفو�ضية االردنية .ويف 1951/3/31م قابلت معايل وزير
اخلارجية وقدمت اليه �صورة عن �أوراق اعتمادي ح�سب اال�صول .
ويف خالل احلديث الو ّدي الذي دار بيني وبينه اك ّدت له ب�أنني �س�أعمل على دوام ما يرتبط به البلدان
من روابط الو ّد واالخال�ص كما ا ّكدت له ما لرتكيا يف نف�س ال�شعب الأردين من تقدير واعجاب و�أن
هذا ال�شعور ما هو ا ّال ثمرة من ثمرات ال�سيا�سة احلكيمة التي �شقّ طريقها �صاحب اجلاللة املعظم
و�سارت عليه حكومته يف �شتّى الأدوار وخمتلف العهود  .ف�أجاب ب�أن ك ّل تركي يعلم ذلك العلم وتركيا
حكومة و�شعب ًا ُتكنّ ك ّل احرتام واعجاب وحمبة للملك عبداهلل ال�صديق الويف ثم قال لهذا �سرتى ب�أن
ك ّل ان�سان يف تركيا هو �صديق لك مي ّد لك م�ساعدة وعون يف مهمتك التي رجاء �أن تكون ج ّد موفقة
ومثمرة  .وقال عن �سيا�سته العربية ومتكني العالقات معها وال�سري يد ًا واحدة  .ف�شكرته على ذلك
ومتنيت له التوفيق والنجاح  .ثم حدثته يف �أمر البعثة الع�سكرية التي دعيت عن طريق املفو�ضية
الرتكية بعمان حل�ضور العر�ض الع�سكري الكبري و�أبديت الأمل يف اجابة هذه الدعوة كفاحتة طيبة
عر�ضت يف حينه على معاليكم تلغرافي ًا .
لعملي فوعد بالتو�صية الر�سال البعثة كما
ُ
وقد ُح ّدد يل بعد ظهر اجلمعة 1951/4/6م لتقدمي �أوراق اعتمادي الى ح�ضرة �صاحب الفخامة
رئي�س اجلمهورية  .ويف ال�ساعة الرابعة والن�صف كنت يف طريقي الى ق�صره وبعد املرا�سم املعتاده
ُقد ّمت الى فخامته فا�ستقبلني بك ّل ترحيب وافتتح احلديث بال�س�ؤال عن ح�ضرة �صاحب اجلاللة
امللك املعظم واردف قائ ًال انه يعلم علم اليقني �شعور جاللته النبيل نحو تركيا ولهذا ف�إن تركيا
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حكومة و�شعب ًا لتبادله هذا ال�شعور وتكنّ له وململكته كل اعجاب وحمبة ثم اكد �إيل ب�أنني �س�أعمل يف
بلد �صديق متمني ًا يل النجاح  .واختتم حديثه ب�أن قال ب�أن ابواب ق�صره مفتوحة امامي يف ك ّل �أمر
ويف ك ّل وقت مع وثوقه بانه �ستُمد الى ك ّل م�ساعدة ومعونة من قبل كافة رجال احلكومة  .ف�شكرت
فخامته وبادلته ك ّل �شعور �صادق عرب عنه مبثله م�ؤكد ًا له ما ت ّكنه بالدي من العواطف ال�صادقة والو ّد
احلقيقي لرتكيا العظيمة  .وقد دامت هذه املقابلة زهاء الن�صف �ساعة .
وتف�ضلوا يا �صاحب املعايل بقبول ا�سمى التحية و�أج ّل االحرتام.
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ح�ضرة �صاحب اجلاللة الها�شمية �سيدي وموالي امللك املعظم حفظه اهلل وابقاه
�أ ُقب ّل االيادي الها�شمية مت�ضرع ًا الى املولى ع ّز وجل �أن يحفظ جاللتكم وان ّ
يكلأكم بعني رعايته انه
�سميع جميب .
�أعر�ض على الأعتاب امللكية ب�أنني و�صلت الى انقره وكانت �أول مقابلة ر�سمية يل مع معايل وزير
اخلارجية الذي ابدى نحوي من اللطف وال�شعور ما جعلني اثق بتوفيقي ب�إذن اهلل فيما انا عامل عليه
خلدمة موالي املفدى ووطني العزيز  .ولقد بادرين بال�س�ؤال عن جاللة �سيدنا املعظم قائ ًال اننا نعلم
متام ًا حكمة جاللته و�سعة اطالعه و ُبعد نظره كما نعلم اي�ض ًا ما ي ّكنه لرتكيا من �أ�صدق العواطف
والو ّد م�ؤكد ًا يل ب�أنني �س�أعمل يف بلد يكن ملليكي عظيم االحرتام واملحبة القلبية ثم قال ثق متام ًا
ب�أنك �ستقوم مبهمتك على هذا الأ�سا�س املتني من العالقات بني البلدين كما انك �ستلم�س من رجال
احلكومة الرتكية ك ّل عون وم�ساعدة  .ف�شكرتُ له هذه العواطف النبيلة م�ؤكد ًا له ب�أن ال�شعب االردين
امللتف حول العر�ش الها�شمي والذي يعمل بتوجيهات مليكه املحبوب َلي ّكنُ لرتكيا العظيمة ك ّل و ّد
واخال�ص كما انه ي�سري يف الطريق التي �شقها له مليكه عن عقيدة واميان وهو �سائر يف هذا ال�سبيل
بك ّل ثقة واطمئنان بامل�ستقبل ان �شاء اهلل .
وقد ُح ّدد بعد ظهر �أم�س اجلمعة لتقدمي اعتمادي الى فخامة الرئي�س  .ويف املوعد امل�ضروب كنت
يف ح�ضرته فا�ستقبلني بك ّل ترحيب وبادرين بال�س�ؤال عن �صحة موالي الغالية ثم قال ب�أنه ت�شرف
بالتعرف على جاللتكم �أكرث من م ّرة وانه يرجو �أن تتكرر هذه املنا�سبات ان �شاء اهلل � .أ ّما عن حمبة
جاللته وعواطفه الها�شمية نحو تركيا فذلك ما ال يحتاج الى دليل �أو برهان وتركيا حكومة و�شعب ًا
ملعتزة بهذه املحبة والعواطف  .وذلك هو اال�سا�س املتني لعالقات البلدين و�صداقتهما  .ثم متنى يل
التوفيق يف مهمتي م�ؤكد ًا ب�أنني �سالقى من رجال احلكومة ك ّل عون وم�ساعدة ومع ذلك فانه يرحب
بي يف �أي وقت احتاج مل�ساعدته  .ف�شكرت فخامته على هذه العواطف النبيلة  .وقد ذكر فخامته يف
�سياق احلديث ب�أنه معجب بتمكن جاللتكم باللغة والآداب الرتكية وقال بانهم يتك ّلمون اللغة الرتكية
االنا�ضولية وجاللتكم تتك ّلمون اللغة الرتكية الرفيعة التي ال يتقنها اال القليل  .ف�أجبته ب�أنني تلقيت
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فرحب بالفكرة وقال هذا دليل ملمو�س
الأمر امللكي بان اتعلم اللغة الرتكية و�سافعل ذلك ان �شاء اهلل ّ
�آخر على عواطف جاللة امللك النبيلة نحو تركيا  .ويف ختام املقابلة �شكرت لفخامته هذا الرتحيب
الودي وال�شعور ال�صادق معرب ًا عن �سعادتي لهذه املنا�سبة وعن ال�شرف العظيم الذي غمرت به يف
متثيل مليكي املفدى ووطني العزيز يف تركيا العظيمة ال�صديقة  .وقد طلب ايل فخامته ان انقل
تعظيماته ومتنياته وحتياته ال�صادقة الى جاللتكم .
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عطوفة رئي�س الديوان امللكي الها�شمي
ار�سل اليكم يف طيه ن�سخة كتاب �سعادة الوزير املفو�ض االردين يف انقره رقم  4255/3/16بتاريخ
1951/4/15م يف مو�ضوع تقدمي �أوراق اعتماده وحديثه مع فخامة رئي�س اجلمهورية الرتكية  ،رجاء
عر�ض ذلك على االعتاب ال�سنية .
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام

حفظ
ن�سخة  -الى معايل رئي�س الوزراء االفخم
للعلم
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(برقية)
1951/4/19م
الوزير الأردين املفو�ض – انقرة
اعتزمنا ال�سفر يف  15مايو الى انقره لثالثة �أيام ثم الى اال�ستانه ل�سبعة �أيام ثم الى بور�صه خلم�سة
�أيام ثم الى اال�ستانه ثانية لنعود عن طريق البحر ان �شاء اهلل هيئوا يف هذه املدن الثالث جناح ًا
خا�ص ًا للنزوالت  .املعية والرفاق ع�شرة وخادمان  ،لل�سفر من هنا بالطيارة بحوله تعالى .
عبداهلل
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(برقية)

ي�صل بطريق بريوت كتبت لوزيرنا فيها ليخرب حركته.
رئي�س الديوان امللكي
العجلوين
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(برقية)
انقره 1951/4/21م.
معايل رئي�س الديوان – عمان
تاريخ الت�شريف امللكي غري وا�ضح بربقيتكم هل هو اخلام�س ع�شر من ايار.
الوزير املفو�ض
 -123وثيقة رقم ()517/86

(برقية)
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(برقية)*

* ر�سالة رقمية من املفو�ضية االردنية ب�أنقره ،وال�شيفرة غري مثبتة.
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(برقية)
Rais aldiwan almalaki Amman-Jordan

رئي�س الديوان امللكي  -عمان
�أرجو عر�ض ما يلي على �صاحب اجلاللة -:
علمت ان فخامة رئي�س اجلمهورية �سعيد جد ًا بالت�شريف امللكي ف�أ�صدر �أوامره الى احلكومة لتقوم
بجميع واجبات التكرمي والرتحيب كما �أمر بو�ضع يخته اخلا�ص ب�إ�ستنابول حتت ت�صرف موالي .
اخلارجية تعد الربنامج و�س�أتبلغه حال االنتهاء منه وارفعه الى الأعتاب امللكية .
اقبل االيادي الها�شمية
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عر�ضت على الأعتاب ال�سامية
1951/5/5م
رئي�س الديوان امللكي – عمان
ارجو عر�ض ما يلي على �صاحب اجلاللة .
عدت من ا�ستانبول وبور�صة حيث مل�ست من الوالة هناك جميع مظاهر الفرح واالبتهاج بت�شريف
جاللتكم فخامة رئي�س اجلمهورية مهتم جد ًا بت�أمني راحة جاللتكم ف�أمر ان يهي�أ �أحد ق�صور
ا�ستانبول وغالب ًا دوملة بغجه لنزول جاللتكم فيه وكذلك يف بور�صة حيث �أمر ان يهي�أ ق�صر احلكومة
هناك لذات الغر�ض واحلكومة �آ�سفة لعدم وجود ق�صور ب�أنقرة حيث اعد كل �شيء يف الفندق لت�أمني
راحتكم .اقبل االيادي الها�شمية .
بهاءالدين
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1951/5/5م

(برقية)

الوزير الأردين املفو�ض – �أنقرة
الزيارة �شخ�صية با�سم ال�شريف عبداهلل بن احل�سني والرفقاء �سليمان با�شا النابل�سي و�سليمان بك
طوقان واملعية �سماحة ال�شيخ �أمني ال�شنقيطي والدكتور �شوكت با�شا وحممد بك ال�ضباطي وعبدالغني
بك الكرمي وها�شم بك الدبا�س بدل مرافق وال�شيخ مناور وغازي بك راجي وخادمان واحلالق
(عبداهلل).
الديوان امللكي
 -128وثيقة رقم ()517/104

(برقية)
انقرة
الديوان امللكي  -عمان
ارجو عر�ض ما يلي على �صاحب اجلاللة -:
اكد يل اليوم �سعادة وكيل اخلارجية �سرور وابتهاج فخامة الرئي�س بت�شريف جاللتكم ف�أمر باعداد
جميع �أ�سباب الرتحيب بجاللتكم وما ي�ضمن راحتكم حدثت �سعادته بخ�صو�ص امكان مرافقة الوزير
الرتكي املفو�ض جلاللتكم اجاب ب�أنه ما دام هذا الأمر ي�سر جاللتكم ف�سرت�سل التعليمات اليه ليكون
مبعيتكم ثم ا�ستمزجته حول امكان الع�سكريني من املعية لب�س الزي الع�سكري هنا ف�أجاب ب�أنهم
قادمني من بلد �شقيق ومبعية ملك �صديق فب�إ�ستطاعتهم لب�س الزي الذي يختارونه .طلب �سعادته
ا�سماء املعية .التم�س من جاللتكم الأمر بتزويدي بها .اق ّبل ايادي موالي املعظم .
بهاءالدين (طوقان)
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(برقية)
انقره
الديوان امللكي  -عمان
اعدت اخلارجية الربنامج وبعد موافقة الرئي�س عليه �س�أتبلغه وارفعه الى الأعتاب امللكية ،التم�س من
�صاحب اجلاللة املوافقة على ان تقيم املفو�ضية حفلة ا�ستقبال كربى بهذه املنا�سبة املباركة واعالمي
م�ستعج ًال مقب ًال االيادي الها�شمية .
بهاءالدين (طوقان)

1951/5/6م

[حا�شية]  :كما تريدون وبامل�سرة معنا العجلوين با�شا وها�شم دبا�س وخادم ا�ضايف غري الأولني.
 -130وثيقة رقم ()517/108

(برقية)
انقرة يف 1951/5/5م
الديوان امللكي – عمان
ارجو ان تعر�ضوا على �صاحب اجلاللة ب�أن ال�سلطات هنا طلبت ان تعلم عما اذا كان موالي املعظم
ّ
يف�ضل القطار �أم الطائرة يف ت�شريفه من انقرة الى ا�ستانبول لعمل الرتتيبات الالزمة مقبال االيادي
الها�شمية .
بهاءالدين (طوقان)
[حا�شية] � :صاحب اجلاللة يف�ضل القطار .
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(برقية)

 -132وثيقة رقم ()517/99

(برقية)
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(برقية)
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 -134وثيقة رقم ()517/115

(برقية)
انقرة يف 1951/5/8م
الديوان امللكي – عمان
�أرجو عر�ض ما يلي على �صاحب اجلاللة .
�أمر فخامة الرئي�س ان يهي�أ ق�صر ب�أنقرة لنزول جاللتكم فيه بد ًال من الفندق واملعية بالفندق.
�سيكون فخامته ورئي�س املجل�س واركان احلكومة يف ا�ستقبال موالي باملطار و�سيقيم حفلة ع�شاء
ر�سمية يوم الت�شريف وثاين يوم يقيم رئي�س املجل�س حفلة غداء خارج انقرة ويقيم وزير اخلارجية
حفلة ع�شاء ويف اليوم الثالث حفلة املفو�ضية .اقبل الأيادي امللكية .

بهاءالدين
(طوقان)
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(برقية)

انا الآن يف ا�ستنبول وغد ًا ببور�صة لال�شراف على الرتتيبات واال�ستعدادات من �أجل راحة �سيدنا
و�س�أعود النقرة بعد غد ان �شاء اهلل وانفذ االمر امللكي بخ�صو�ص �سعادة الوزير الرتكي واعر�ض
النتيجة اقبل االعتاب الها�شمية .
بهاءالدين
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(برقية)
ANKARA

 -137وثيقة رقم ()517/98

(برقية)
�سرنا تهيئتكم النزول و�سررنا لال�ستعداد والفرح بقدومنا ان �شاء اهلل .ارغب ان تلمحوا الى معايل
وزير اخلارجية الرتكية ب�أنني ابتهج مبرافقة �سعادة الوزير افاه بك لنا ب�صفة خ�صو�صية وكما ترونه
لأنني الفته و�سيكون الرتجمان لرغائبنا هناك وحمل ا�ست�شارتنا نرجو اجلواب العاجل .
1951/4/29م
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(كتاب من الوزير الأردين املفو�ض ب�أنقرة نّ
يبي تفا�صيل الرحلة)
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(نف�س الوثيقة ال�سابقة مطبوعة)

الديوان امللكي عمان
فيما يلي موجز الربنامج راجي ًا عر�ضه على �صاحب اجلاللة .ي�ستقبل فخامة الرئي�س ورئي�س املجل�س
ورئي�س الوزراء ووزير اخلارجية واركان احلكومة �صاحب اجلاللة باملطار الع�سكري باللبا�س الر�سمي
وبعد التحية الع�سكرية وتفتي�ش احلر�س يقدم فخامة الرئي�س امل�ستقبلني ل�صاحب اجلاللة ثم ي�شرف
�صاحب اجلاللة وفخامة الرئي�س مكتب املطار حيث يقدم �صاحب اجلاللة املع ّية الى الرئي�س  .يرافق
الرئي�س �صاحب اجلاللة الى الق�صر املعد ل�صاحب اجلاللة وميكث معه بع�ض الوقت  .يف اخلام�سة
م�ساء يتف�ضل �صاحب اجلاللة بزيارة الرئي�س الذي يقدم حرمه ل�صاحب اجلاللة .يف الثامنة
والن�صف يقيم الرئي�س م�أدبة ع�شاء بالفراك  .يف اليوم الثاين يتناول �صاحب اجلاللة الغداء بق�صر
مرمره بدعوة من رئي�س املجل�س  .يف التا�سعة م�ساء يقيم وزير اخلارجية حفلة كربى ويقدم ل�صاحب
اجلاللة رجال الدولة وال�سلك ال�سيا�سي واللبا�س فراك  .يف اليوم الثالث يتناول �صاحب اجلاللة
الغداء يف الباراج بدعوة رئي�س الوزراء  .يف امل�ساء حفلة املفو�ضية وعندما يغادر �صاحب اجلاللة الى
ا�ستانبول يف اليوم الرابع يودع من قبل ال�شخ�صيات التي كانت يف ا�ستقباله .يف ا�ستانبول ي�ستقبل
�صاحب اجلاللة من قبل الوايل وكبار رجال احلكومة .ينزل �صاحب اجلاللة واملع ّية (ب�ضلمة باغجه)
وبرنامج بور�صة كا�ستنانبول ارجو اعالمي موعد الو�صول �إلى انقرة بالتقريب .
اقبل االيادي امللكية .
1951/5/12م
بهاءالدين
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انقرة يف 1951/5/8م
الديوان امللكي – عمان
�أرجو اعالمي م�ستعج ًال عدد الطائرات وخا�صة و�صولها انقرة يف وجه التقريب وخط �سريها
و�أرقامها و�أنواعها بناء على طلب ال�سلطات الرتكية .
بهاءالدين (طوقان)
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(برقية)

 -141وثيقة رقم ()517/123

(برقية)
1951/5/14م.
املفو�ضية الأردنية  -انقرة
ارجو ا�ضافة ا�سم القائد حممد بك ال�سعدي لأ�سماء املعية وعمل الرتتيب الالزم .
الديوان امللكي
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الى تركيا
ال�سفر-الرئي�سان ع�صمت (اينونو) وجالل بايار
ل�ست ان�سى زيارتي لرتكيا اجلديدة بدعوة من رئي�سها املحرتم ع�صمت اينونو عام 1947م ،وان
دلت تلك الدعوة على �شيء ف�إنها ال تدل اّال على ان االخوة يف ال�شرق ر�أوا ان التجدد املجدي هو يف
التفاهم احلقيقي والت�ساند الأخوي ،وهذا ما كان واجبها من القدمي ال�سابق عندما ابتد�أت اليقظة
يف �أوروبا ،وبا�شرت االمرباطورية النم�سوية يف �أوروبا العثمانية ت�ضايق الدولة العثمانية ،وكذلك
القي�صرية يف �أوكرانيا والقرم وما حول بحر ازاق الى قفقا�سيا ،عندها كان يجب ان تتجدد االمة
ال�شرقية -تركها وعربها -يف ت�شكيالت قوية حملية مربوطة مبركز الدولة ،فلو وقع ذلك لتفادت ديار
اال�سالم ما ا�صابها من �ش ّر ،وما ا�ضعفها من وهن مل ينفع املركز ومل يفد الأطراف .وانا لن�ؤمل ان
نرى هذا من الآن ف�صاعد ًا فنتحد احتادات مقبولة ان �شاء اهلل يف اجلنوب ال�شرقي الى ادرنه يف
ال�شمال الغربي ومن حدود التبت يف ال�شرق الى طنجه يف الغرب.
كان ال�سفر من حيفا يف باخرة الرئي�س اخلا�صة (�سافرونا) .تلك الباخرة املعروفة امل�شهورة بح�سن
تخطيطها وظريف تفري�شها وح�سن تن�سيقها ،وقدرتها على ان تلعب بالأمواج كما تلعب الأمواج بها،
وقد و�صلت بنا الى مرف�أ الأ�سكندرية يف �ست ع�شرة �ساعة ،وبعد ان �ألقت مرا�سيها نزلنا منها الى
البرّ  ،وقد كان بها على ر�أ�س هيئة ا�ستقبالية �سعادة بدري بك �شامان الذي كان وزير ًا مفو�ض ًا لدينا،
وهو عامل وابن عامل ،ثم امتطينا القطار اخلا�ص بالرئا�سة و�سار بنا م�ستقبال جبال طور�س ،مار ًا
ب�أودية قد تقدم و�سميها وتتابع وليها ،ف�أخذت الأر�ض زخرفها وتزينت بالأفانني من الأزهار واملختلف
من الأ�شجار ،ومن �صعود وهبوط يف رواب و�أودية جتري منها الأنهار وتت�ساقط فيها الأمطار خملوطة
احيان ًا بربد وثلج وقتام و�سحاب يظهر ما يتجلى من مناظر حينا ويخفيها احيانا حتى ارخى الليل
�ستاره ونحن يف و�سط اجلبل .
اما القطار فحدث عنه وال حرج ،ان �شئت فق�صر منمق ،وان �شئت ف�صرح �سائر ،فيه جميع
م�ستحدثات الأناقة وفاخر الريا�ش والفرا�ش يف حجر اجللو�س وغرف املنامات واملطعم ،ك ّل ذلك
مما يبهج وي�سر وما احلياة الدنيا اال متاع الغرور ،حلظة من �سرور واخرى من حبور و�سنني مليئة
بال�شرور يحدثها الأ�شرار وت�ضحك منها الأغيار وينكرها الأخيار ،هذا ،وقد ا�صبحنا يف منقطع
اجلبل ومنحدر الأودية ن�ستقبل الأنا�ضول ،وهاده بعد جباله وان ان�س فلن ان�سى ابدا التواءات نهر
جيحون -يرتكه امل�سافر الى انقره على ي�ساره -منبطح ًا يتلوى كخط ف�ضي متعرج ًا يب�شر باخلري
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وال�سقيا ،وقد عملت ار�ضه ون�ضدت �أو�ساقه ،ومل تهمل �سدوده ،فهو ي�سقي بال �ضرر ويروي بال جرف
وجر ،فالفالح يف �سرور من حا�ضره راجي ًا م�ستقبله ،وا�ستمر بنا ال�سري يف ار�ض مل يكتمل �إخ�ضارها
متام ًا ولي�ست باخلالية �أ�صال ،ترى هنا وهناك �أر�ض ًا معمولة واخرى غفال ،حتى و�صلنا الى انقره،
وكان ذلك يف اليوم الثامن من �شهر كانون الثاين 1947م واذا باملحطة مكتظة بعدد عديد ير�أ�سهم
الرئي�س ع�صمت اينونو ،وقد علم النا�س من هو ع�صمت اينونو مبا قر�أوه عنه ،و�أحب ان احدث من
يقر�أ هذا الف�صل عن هذا الرجل العظيم ف�أقول :
انه من القادة الع�سكريني املمتازين ،وقد ذكرت يف املذكرات الأولى انه كان رئي�س ًا لأركان حرب عزت
با�شا امل�شري ،الذي ذهب لإ�صالح اليمن يف عهد ال�سلطان حممد اخلام�س حيث حب�س بجدة وتقابل
هو والوالد املرحوم يف �ش�أن اليمن ،وان فل�سطني لتعرفه يف احلرب العظمى الأولى ،وان واقعة اينونو
التي ت�سمى بها تقول عنه بل�سان ال�سيف الفا�صل ما يعجز عنه ل�سان الب�شر .وجوالته يف مذكرات
�صلح (�سان رميو) وكذلك اثناء املذاكرات التي كانت جتري بني العراق وتركيا واجنلرتا ب�سبب
املو�صل معروفة م�شهورة .ثم رئا�سته الطويلة ملجل�س وزراء تركيا يف عهد اتاتورك تغني عن القول
عنه مبا يليق به .وبعد ان نزلنا من القطار تقدم الينا فخامته م�صافح ًا ومعانق ًا ،ثم جرى تفتي�ش
اجلي�ش الذي �أخذ موقعه للتحية ،ثم انطلقنا يف �سيارة فخامته ومعه الى املنزل ،وهو �أوتيل انقره
باال�س املعروف ،ف�أقمنا هناك وكان معنا حممد ال�شريقي با�شا وزير اخلارجية حينذاك واليوم،
فعقدت معاهدة الإخاء وال�صداقة يف تلك املدة ثم �سافرنا الى ا�سطنبول ،وانزلنا يف �سراى (دومله
باخ�شه) وبعد اقامة خم�سة �أيام عدنا بالقطار الى اال�سكندرونة ر�أ�س ًا ومنها باليخت الرئي�سي الى
حيفا يف �سرور و�شكر عظيم .
وان امنيتنا الآن تنح�صر يف الت�آخي بني امم ال�شرق ،ت�آخ ٍ ال ت�شوبه �أي �شائبة تدل على �شك �أو ريبة .
�أ ّما مدة رئا�سة اينونو التي تك ّررت فكانت �سني ا�ستجمام لرتكيا ،و�سني ا�ستطالع يتعرف اثناءها
باملحب ال�صادق ،والآخر املمالق .وقد ترك الرئا�سة نتيجة االنتخابات الأخرية وفاز احلزب
الدميقراطي الرتكي ورئي�سه جالل بايار ،وكان هذا وذاك يتناوبان رئا�سة الوزارة يف عهد
اتاتورك ،وكالهما من �أبناء بجدتها ،وع�صمت جندي فذ ،و�سيا�سي نابغة وتركي �صميم ،ولكن
هذه الدنيا مت ّل ابنائها دائم ًا .وان للرئي�س بايار امليدان الوا�سع للعمل متى نظر الى �أعمال �سلفه
ووقف على ما كان مل يتم منها يف ذلك الوقت �أو مل ير فيعمل على التكملة واالن�شاء .ويكون بذلك
�أثمن الفر�ص ملن يود لرتكيا اخلري العميم ،فيقابل عمله بال�شكر والتقدير .
وقد عقدنا يف تلك الزيارة معاهدة �صداقة ومودة بني مملكتنا واجلمهورية الرتكية وا�صدر رجال
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دولتينا البالغ الر�سمي التايل :
(ملنا�سبة زيارة �صاحب اجلاللة عبداهلل بن احل�سني ملك اململكة االردنية الها�شمية للجمهورية
الرتكية فقد جرت ات�صاالت وثيقة بني رجال الدولتني ومباحثات �صادقة ووا�سعة حول �سالم
ال�شرقني الأدنى والأو�سط وال�صالت املتقابلة بني البلدين ويف نتيجة تلك املباحثات تبني لك ّل منهما
انهما يحمالن عني ُمثل ال�سلم والت�ضامن الدويل تلك المُ ثل ي�ستهدفانها يف �سيا�ستهما القومية امللهمة
من وحدة امل�صلحة واملودة املتقابلة ومن فكرة التعاون مع جميع البلدان املجاورة وقد انتجت هذه
العواطف امل�شرتكة التوقيع على معاهدة �صداقة خلري البلدين).
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(برقية)
املفو�ضية االردنية  -انقره
اذاعت حمطة جدة ان فخامة رئي�س اجلمهورية قبل وعده بح�ضور م�ؤمتر ا�سالمي مبكة فهل هذا
�صحيح.
رئي�س الديوان

ُت�شفر وتر�سل
1951/6/2م
 -144وثيقة رقم ()517/126

(برقية)
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ح�ضرة �صاحب اجلاللة الها�شيمة �سيدي وموالي امللك املعظم حفظه اهلل وايده
ُاقبل االيادي الها�شمية مت�ضرع ًا اليه تعالى �أن يحفظ جاللتكم وان ّ
يكلأكم بعني رعايته ورافع ًا الى
�أعتابكم امللكية �أ�سمى فرو�ض التهاين والتربيك بعيد الفطر ال�سعيد دمتم المثالكم بالع ّز وال�س�ؤدد
ودام وطننا العزيز باملنعة واالزدهار يف ظ ّل عر�شكم املفدى .
لقد ت�شرفت با�ستالم الر�سالة امللكية الطافحة بالعطف الأبوي وتنفيذ ًا للأمر ال�سامي فقد قدمت
الى موالي املعظم �صندوق ًا يحتوي على عدد من االكمك قطايف �صنع خ�صي�ص ًا ف�أرجو �أن ي�صل يف
حالة جيدة و�أن يحوز القبول من جاللتكم وكذلك فقد ار�سلت معه كمية من الكلاّ ج .
اما من جهة الأمر املتعلق بالقمح فقد قابلت اليوم معايل وزير اخلارجية وحتدثت اليه بهذا املو�ضوع
ووعد بامل�ساعدة لدى ال�سلطات املخت�صة وقد طلب ايل ان اقدم اليه مذكرة خطية ليبني عليها
ات�صاالته بامل�س�ؤولني و�س�أفعل ذلك حا ًال ،ويف الوقت ذاته �س�أقابل دولة رئي�س الوزراء كما �س�أت�صل
مبن له عالقة من امل�س�ؤولني �أم ًال بعد ك ّل هذا �أن �أح�صل على نتيجة ايجابية ب�إذن اهلل �أرفعها الى
مقام موالي حاملا ت�صل الى .
ال جديد هنا اعر�ضه على امل�سامع امللكية باال�ضافة الى ما كنت عر�ضته حول زيارة عزام با�شا  .ولقد
حت ّريت عما ُا�شيع يف ال�صحف اللبنانية عن زيارة فخامة رئي�س اجلمهورية الرتكية للبنان فوجدت
ان اخلرب ال ا�سا�س له من ال�صحة .
اختتم هذه املعرو�ضات بتقبيل االيادي الها�شمية مكرر ًا التهنئة والتربيك بالعيد ال�سعيد مقرون ًا
بالوالء واالخال�ص لعر�شكم املفدى  .اطال اهلل عمر موالي م�ؤيد ًا من�صور ًا.
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الديوان امللكي  -عمان
�أرجو عر�ض ما يلي على �صاحب اجلاللة -:
قابلت رئي�س الوزراء ف�أبدى اهتمام ًا كلي ًا مبو�ضوع حاجتنا من احلبوب .و�سيعلمني النتيجة قريب ًا
لعر�ضها على موالي وهو يرفع الى اعتابكم احرتاماته ال�صادقة .اقبل االيادي الها�شمية .
بهاءالدين
234

العالقات الأردنية  -العربية والإ�سالمية

 -147وثيقة رقم ()517/146

(برقية)
1951/7/11م.
الوزير املفو�ض الأردين  -انقره
�أ�شكر فخامة رئي�س الوزراء على اهتمامه و�أرى �أن تعلموه ب�صورة �شخ�صية انا قد ب ّينا ما يجب يف
م�س�ألة دخول القوات الرتكية الى البكت* الأطلنطي وكان حلديثنا الت�أثري املقت�ضي وقد قلنا ان ر�ضى
تركيا يف ال�شرق الأو�سط �أهم من ر�ضاء دول ا�سكندنافيه ،وانا نحن حيث تكون تركيا ومل�سنا ُح�سن
الت�أثري  .ن�ؤمل �أن يكون ما ترغبه تركيا بال�شكل الذي يعمنا نفعه ويوجب راحة البال لدى اجلمهورية
يتم .
أحب التحدث فيه حتى ّ
الفخيمة  .اكتموا الأمر جد ًا وال � ّ
(عبداهلل )

* حلف.
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عزيزي بهاء الدين بك طوقان
احمد اهلل على نعمه  ،اجلميع بخري ورم�ضان مي�ضي طري ًا ناعم ًا  ،وفقنا اهلل جميع ًا الى مر�ضاته .
الطاهي و�صل وهو من �أجود �أرباب ال�صناعة  .يف �أول فر�صة يجب ان تقابلوا فخامة رئي�س الوزراء
ثم وزير اخلارجية وت�س�ألوهما اذا كانا على وعدهما يف م�س�ألة القمح الذي وعدا به حتى نبعث من
يعر�ض احلاجة ويبتاع املطلوب  ،وهي يد بيد كما كانت عام 1947م ف�أمدونا مبا نريد وكما امدتهم
االردن بال�شعري يف ال�سنة املا�ضية كذلك نرجو �أن يتم هذا  .والذي �سي�أتي هو العني املحرتم �صربي
با�شا الط ّباع  .كان حممد بك ال�ضباطي جاء ومعه عدد من (اكمك قطايف) ولكنه رطب وخرب ،
ف�إذا تكرمت ب�أقرا�ص منها فلك الف�ضل ولعل عبداهلل وامه بخري .
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ح�ضرة �صاحب الفخامة وزير اخلارجية الأفخم
ابعث الى فخامتكم الن�شرات ال�صحفية الرتكية املرفقة لالطالع عليها.
وتف�ضلوا يا �صاحب الفخامة بقبول فائق الأحرتام .
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 -150وثيقة رقم ()135/179
(نف�س الوثيقة ال�سابقة مطبوعة)

قن�صلية امارة �شرق االردن – بغداد
ح�ضرة �سيدي وموالي �صاحب ال�س ّمو امللكي املفدى الأمري عبداهلل بن احل�سني املعظم حر�سه اهلل
*

اعر�ض بكمال االجالل والتعظيم اخال�صي ووالئي لل�سدة ال�سنية  ،وارفع طيه كتاب ال....
الأندون�سيني من �أهل جاوا و�سومطره ،ل�سموكم كتابي لتتف�ضلوا باالطالع عليه ولتتكرموا مبا يجب
عمله جتاه هذا القطر اال�سالمي ال�شقيق مقدم ًا للذات العلية حفظها اهلل عبوديتي وتعظيماتي
املقرونة باالجالل وكبري االحرتام �سيدي �صاحب ال�س ّمو.
 1945/10/14م

* كلمة خمرومة
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قن�صل �شرق االردن يف العراق
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-151وثيقة رقم ()44/194

(برقية)
من :املفو�ضيه الأردنية  -لندن
الى :عطوفة رئي�س الديوان امللكي الها�شمي-عمان
1946/11/18م
بلغت الأمر التايل الى «خليق الزمان» رئي�س الرابطة اال�سالمية يف باك�ستان عن ترحيب االردن
بقدومه ،واجاب ان �أرفع ل�صاحب اجلاللة الها�شمية املعظم جزيل ال�شكر وعظيم االحرتام وقد
غادر لندن هذا اليوم� .أقب ّل االيادي الها�شمية الطاهرة
عبد املجيد
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 -152وثيقة رقم ()37/302

(برقية)

 -153وثيقة رقم ()6/11

(برقية)
1947/12/30م.
معايل ال�سيد حممد با�شا ال�شريقي
الوزير املفو�ض الأردين – كرات�شي
�سرنا كل ذلك متنيات متكرره واخوة حممدية خال�صة وفقتم جميع ًا للخري العام .
عبداهلل
242

العالقات الأردنية  -العربية والإ�سالمية

-154وثيقه رقم ()6/15

(برقية)
الديوان امللكي  -عمان
اقامت وزارة اخلارجية حفلة ر�سمية �ساهرة تكرمي ًا للبعثة امللكية ح�ضرها �أركان الدولة والهيئات
ال�سيا�سية وكان ق�صر الوزارة واحلديقة م�ضائني بالأنوار  .االربعاء تناولنا الغداء مع حاكم باك�ستان
العام وبانتهاء ايام ال�ضيافة الر�سمية �سافرنا الى الهور بالقطار اليوم اقام لنا وزير املعارف حفلة
�شاي للتعارف مع هيئة الوزارة يف الهور عقدنا م�ؤمتر ًا �صحفي ًا مفيد ًا .
م�ساء اليوم يف دعوة وزير املالية البنجابية� ،صباح ًا ن�ست�أنف ال�سفر الى بي�شاور ومنها الى كابول .
طالبت وزارة خارجية باك�ستان ار�سال �أوراق االعتماد بالربيد اجلوي لأجل الأ�سبقية انتظر الأمر
العايل .
حممد ال�شريقي
ابرقت للم�صلى
1947/1/4م
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-154وثيقه رقم ()6/15
(�أ�صل الوثيقة ال�سابقة)
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 -155وثيقه رقم ()231/192

تهدي املفو�ضية امللكية االفغانية فائق حتياتها الى وزارة اخلارجية امللكية االردنية الها�شمية املوقرة
وباال�شارة الى مذكرتها املرقمة  46/7/21وامل�ؤرخة 1948/1/12م تت�شرف ان تبدي ا�شارة الى
التعليمات الوا�صلة من رئا�سة ت�شريفات وزارة اخلارجية امللكية االفغانية يف كابل الى هذه املفو�ضية
�سيتم تبادل برقيات التهاين بني �صاحب اجلاللة حممد ظاهر �شاه املتوكل على اهلل ملك االفغان
وبني �صاحب اجلاللة امللك عبداهلل املعظم ملك �شرقي االردن وذلك يف االعياد الر�سمية للمملكة
االردنية الها�شمية االتية -:
 -1عيد الفطر املبارك.
 -2عيد اال�ضحى املبارك.
 -3عيد اال�ستقالل.
 -4عيد النه�ضة العربية.
كذلك �سيتم تبادل برقيات التهاين بني جاللتيهما يف االعياد الر�سمية االفغانية الآتية
 -1االحتفال بعيد اال�ستقالل بتاريخ  6جوزاء املوافق  27ماي�س.
 -2عيد الفطر املبارك.
 -3عيد اال�ضحى املبارك.
تنتهز املفو�ضية هذه الفر�صة لالعراب عن فائق تقديرها واحرتامها .
وزارة اخلارجية /اململكة االردنية الها�شمية املوقرة
عمان
[حا�شية] � :صورة طبق اال�صل (توقيع)
خامت اململكة االردنية الها�شمية
		
وزراة اخلارجية
		
عمان
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 -156وثيقه رقم ()231/194
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 -157وثيقه رقم ()231/193

247

املجلد التا�سع ع�شر

 -158وثيقه رقم ()6/24

الرقم 524/6/1/1-
التاريخ1948/1/21-م

ح�ضرة �صاحب العطوفة رئي�س الديوان امللكي الها�شمي الأفخم
اقدم طي ًا �صورة عن ترجمة برقية تلقاها معايل وزير اخلارجية من وزارة خارجية الباك�ستان حول
ن�ص اخلطاب الذي القاه القائد االعظم حلكومة الباك�ستان  ،رجاء عر�ضها على �أنظار �سيدي
ّ
وموالي �صاحب اجلاللة امللك املعظم ايده اهلل .
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام .

رئا�سة الديوان الها�شمي
 27كانون الثاين 1948م
الرقم 47/55/2
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 -159وثيقه رقم ()6/23

حكومة الباك�ستان
كرات�شي
التاريخ 1948/1/9م
وزير اخلارجية -عمان
ا�شري الى برقيتنا رقم  47/ 336/0بتاريخ 1947/1/9م فيما يلي ن�ص اخلطاب الذي القاه القائد
االعظم :
انه ملن دواعي �سروري العظيم وغبطتي الأكيده ان �أحيي معاليكم وزمالءكم وان ات�سلم عن طريقكم
ر�سالة التمنيات الطيبة والتهاين من جاللة ملك �شرق االردن بنوال باك�ستان ا�ستقاللها  .وانني
ا�ؤكد ملعاليكم ب�أن حكومتي و�شعب الباك�ستان يقدران غاية التقدير ر�سالة عاهلكم العظيم ال�سامية
وعواطف الو ّد واالحرتام التي يعرب عنها ال�شعب االردين الى اخوانهم يف هذا البلد  .وانه لغ ّني عن
البيان ب�أن حكومة الباك�ستان و�شعبه يبادالن من ال�صميم امل�شاعر النبيلة التي ج ّالها ايفاد معاليكم
يف ذلك ال�صراع الذي حتتم اخلو�ض فيها على م�سلمي هذه القارة العظيمة من �أجل احلرية  ،ولقد
كان �شعورنا بان عطف العامل اال�سالمي الدائم الذي نتمتع به وعلى اخل�صو�ص عطف العظماء من
حملة م�شاعل امثال جاللة ملك �شرق االردن م�صدر وحينا وملهب عزائمنا  ،الآن اذ يت�سلم ال�شعب
الباك�ستاين هذه الر�سالة مبنا�سبة ا�ستقالله ف�إن االبتهاج اعظم وانني ال ا�شك ب�أن ايفاد معاليكم
�سيزيد يف توطيد روابط االخوة واملودة التي تربط بني �شعبينا .
ان اال�سالم بالن�سبة الينا وحي حياتنا ووجودنا فلقد ربط اال�سالم ما�ضينا الثقايف والتقليدي بالعامل
العربي وقربه اليه ب�شكل ال يدع جماال لالرتياب يف عطفنا التام على الق�ضية العربية  .وانني �أرجو
ان تتكرموا معاليكم برفع غاية امتناين و�شكر ال�شعب الباك�ستاين الى جاللة ملككم والى ال�شعب
االردين للتمنيات الطيبة التي  -ابلغنا بها وفد معاليكم  ،واخري ًا ف�إنه ي�سرين ب�أن احيط معاليكم
علم ًا ب�أن حكومتي قد وافقت على ما ارت�أته حكومتكم من وجوب تبادل التمثيل ال�سيا�سي بني باك�ستان
و�شرق االردن .
وحتقيق ًا لهذه الرغبة ف�إنني انتظر ب�سعادة يف ان ارحب مبمثل بلدكم العظيم يف كرات�شي وانا واثق
ب�أن حكومتي و�شعبي �سيبذالن ما يف و�سعهما جلعل نزولكم يف كرات�شي �سعيد ًا وموفق ًا .
وزارة اخلارجية
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 -160وثيقه رقم ()6/10-9-8-7-6-5
(�أ�صل الربقية ال�سابقة)
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 -161وثيقه رقم ()6/3

معايل حممد با�شا ال�شريقي – املفو�ضية االردنية – كرات�شي
برقيتكم �أوجبت ال�سرور ال�سامي ،فنبلغكم �سالم جاللته منتظرين تف�صيالتكم.
رئي�س الديوان امللكي
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 -162وثيقه رقم ()6/22

(برقية)
1948/1/16م

انت املوفق ان �شاء اهلل و�سيقيد هذا االمل لك خري الثواب يف الدارين.
عبداهلل
 -163وثيقة رقم ()6/27

(برقية)
1948/2/15م
معايل حممد با�شا ال�شريقي املفو�ضية االردنية كابل
ج :برقيتكم وردت وبو�صول رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية ن�أمر مبا ر�أيتم .
عبداهلل
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 -164وثيقه رقم ()6/34

الديوان امللكي – عمان
عدنا الى كابل بو�صولنا يف اخلام�س والع�شرين من �آذار
ا�ستلمت الر�سالة ال�سامية اخلا�صة تاريخها خام�س ع�شر من �شباط � ،س�أت�شرف بتنفيذ اوامر موالي.
ادامه اهلل
حممد ال�شريقي
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 -165وثيقه رقم ()6/42

كرات�شي  -باك�ستان
املفو�ضية امللكية االردنية الها�شمية
 7ايلول 1948م
فخامة وزير اخلارجية
ال�س ْند كما �أبرقت بذلك من مدينة (�سكر) يف حينه� ،أبلغني
بعد عودتي من كرات�شي ب�سبب في�ضان ِ
�سكرتري عام وزارة خارجية باك�ستان ( الوكيل الدائم) �أنه بناء على ورود موافقة جاللة ملك بريطانيا
العظمى على تعيني وزير ًا مفو�ض ًا ومندوب ًا فوق العادة للمملكة االردنية الها�شمية يف باك�ستان ،وت�أييد
وزارة اخلارجية االردنية لذلك برقي ًا بتاريخ 1948/8/27م ف�إنني �أُ�ستقبل الآن بهذه ال�صفة ب�صورة
ر�سمية ،و�أنه عند عودة فخامة احلاكم العام الى كرات�شي قريب ًا جد ًا� ،سيحدد ميعاد تقدمي �أوراق
اعتمادي بعد تقدمي �صورة عنها الى معايل وزير اخلارجية طبق ًا للتقاليد املرعية وقد ن�شرت دائرة
الربوتوكول تعييني لباك�ستان يف ال�صحف املحلية مع ملحة من ترجمة حايل بوا�سطة قلم املطبوعات
ابرقت
ح�سب اال�صول املتبعة هنا ،ونظر ًا لأن ابراز �أوراق االعتماد لباك�ستان ا�صبح �أمر ًا مطلوب ًا ،فقد ُ
لوزارة اخلارجية يف ع ّمان �أرجو ار�سالها جو ًا الى كرات�شي وا�شعاري برقي ًا لأمتكن من تبليغ وزارة
خارجية باك�ستان ما يجب ،وحتى الآن مل اخذ جواب ًا ف�أرجو التف�ضل ب�أ�سرع الو�سائل ت�سهي ًال ملهمتي
التي تقدرون فخامتكم وال ريب وقتها يف مثل هذا املوقف ،واين ل�شاكر ما تكرمتم ف�أبرقت به لوزارة
خارجية باك�ستان اذ ادخلتم بهذا اكرب دولة ا�سالمية ذات جمال �سيا�سي واقت�صادي وا�سع العلم اننا
وثقة ببالدنا العربية يف نطاق عملنا الر�سمي التام مع العلم اننا ما قدمنا الى ال�شرق الأو�سط اال من
اجل هذا فجزاكم اهلل عن وطننا منهاج مليكنا املفدى ايده اهلل خري ًا وتوفيق ًا.
الدعاية ال�صهيونية يف ال�شرق الأو�سط
لل�صهيونية املاكرة دعاية يف ال�شرق الأو�سط  -وبخا�صة يف الهند  -ت�ستهدف ايجاد تكتل �ضد احلركة
اال�سالمية الآخذة بالتطور مل�صلحة الق�ضية العربية ،ويف طيه مقال احلركة اال�سالمية باللغة
االجنليزية ن�شره كاتب يهودي يف جملة �أمريكية ونقلته جريدة هندية يومية كبرية هي (هنج�ستان
تامي�س ) ويف هذا املقال املر�سل ملفو�ضيتنا يف كرات�شي من وزارة خارجية باك�ستان لالطالع عليه
يف ع ّمان تعري�ض باململكة االردنية الها�شمية وم�صر وال�سعودية والعراق و�سوريا ولبنان ومنه عقد
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الهدنه ،ومدى االطماع ال�صهيونية بفل�سطني و�شرق االردن وهو ما يوجب احلذر حق ًا والأه ّبه التامة
لتبديد احللم اليهودي وا�سرتداد ما خ�سره العرب.
بعثة اتفاقية باك�ستانية الى �شرقي االردن
اعلمتني وزارة خارجية باك�ستان ب�أن بعثة ثقافية باك�ستانية م�ؤلفة من عن�صرين معروفني �أو ثالثة
�ستقوم برحلة يف �شهر (اكتوبر ) القادم الى ايران وم�صر وافغان�ستان وتركيا و�سوريا ولبنان و�شرقي
االردن وهي ترجو ان تعلم عما اذا كانت اململكة االردنية الها�شمية توافق على هذه الزيارة ،ف�أرجو
�سرتحب وال ريب �أجمل ترحيب
التف�ضل باعالمي ذلك مع تقديري ب�أن حكومة جاللة مليكنا املفدى ّ
بهذه الزيارة الثقافية اال�سالمية النافعة.
رئا�سة حفلة ثقافية يف جامعة (كرات�شي)
دعيت لأن ار�أ�س  -رئا�سة �شرف  -يوم اجلمعة القادم حفلة ثقافية عامة يف جامعة كرا�شي و�س�أفتتح
احلفلة بكلمة منا�سبة تتلى بالعربية ثم ترجمتها بالأوردية .
�صاحب العرو�ض
ما زال �صاحب العرو�ض املر�سلة �سابق ًا ينتظر االجابة �سلب ًا �أو ايجاب ًا وفق ما ترونه منا�سب ًا .
وتف�ضلوا بقبول عظيم االحرتام .

 -ن�سخة الى الديوان امللكي الها�شمي
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 -166وثيقة رقم رقم ()6/28

وزيرنا املفو�ض يف افغان�ستان وباك�ستان وهند�ستان
عزيزي حممد با�شا ال�شريقي
ابد�أ بال�سالم وهو حتية الإ�سالم ثم اثني بال�شوق و�أ�ؤكد الثقة واملحبة وباحلق لقد �أوح�شتنا ببعادك
كثريا وانني ل�ست بنا�س تلك ال�صرخات املليئة باحلق نحو الوحدة ال�سورية التي كنت ُا�شري اليها
فرتفع �صوتك عالي ًا بها وحتيرّ بقلمك ما � ّ
أق�ض م�ضاجع اعداء �أنف�سهم وبالدهم ،هذا وانني ك ّل يوم
كنت ارقب ر�سائلك عن امورك هناك ومرورك من ديار اال�سالم وبالد املجو�س وا�ستقرارك يف دار
ال�شجاعة افغان�ستان .
نحن هنا كما تركتنا نرفع الأيدي ون�ضرب على الركب وال�سري ميين ًا و�شما ًال با�سم فل�سطني ،ولكن ال
لذلك يف احلق بل لغر�ض الكرا�سي واملقامات� ،أما الدعوة يف فل�سطني فقد تك�شفت عن وقوف النا�س
واعني به الر�أي العام عن حقيقة �أهل ال�صدق من �أهل الكذب وقد اقرتب الوقت وعند االمتحان يكرم
املرء �أو يهان  .م�س�ألة االعتماد من �أجل الوزارة يف هند�ستان �سينظر فيها حال رجوع رئي�س الوزراء
من العراق وبعد ابرام املعاهدة اجلديدة التي �سرت�ضيك حني اطالعك عليها والتي �سرت�ضى الذي
يحبون ان يحكموا مراكزهم يف بالدهم باظهار العداء لكل من توفق خلدمة بالده وهم كما تعرف
تعلقوا بحبال العناكب �أمطارنا غزيرة وابارنا مليئة وحبوبنا وفرية واملو�سم يب�شر بخري وال�سالم
عليك وك�أين بعينيك قد اغرورقتا عندما تقر�أ كتابي اقبل عيون حامد و�أهل بيته و�س�أكتب له ان �شاء
اهلل .
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(برقية)
حا�شية :ن�سخة للديوان امللكي
ُابرقت بوا�سطة وزارة اخلارجية عن ق�صر �إربد
1948/9/12م.
وزيرنا املفو�ض ال�شريقي با�شا  -كابول .
نرغب اليكم تبليغ تعازينا القلبية وم�شاركتنا الأ�سى واحلزن لباك�ستان بوفاة القائد الأعظم ال�سيد
حممد علي جناح الفجائية �سائلني اهلل �أن يتغمده بالرحمة والر�ضوان .
عبداهلل
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-168وثيقة رقم ()6/48

(برقية)

موالي �صاحب اجلاللة امللك املعظم -عمان – �شرق االردن
معايل وزير خارجية باك�ستان وفاطمه �صباح �شقيقة القائد العظيم املرحوم ابلغني والء وحتيات
االجالل لل�سدة ال�سنية وعظيم �شكر باك�ستان وا�سرة فقيدها ملا تف�ضل به موالي من عطف وموا�ساة
ملكية �سامية.
وزير باك�ستان املفو�ض حممد ال�شريقي
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(برقية من امللك عبداهلل بن احل�سني الى ال�سيد نظام الدين _ احلاكم العام والقائد االعظم
لباك�ستان مبنا�سبة ت�سلمه ملن�صبه)
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(برقية)

 -171وثيقة رقم ()6/47

(ترجمة الربقية ال�سابقة)
موالي �صاحب اجلاللة الها�شمية امللك املعظم – عمان
�صدعت بالأمر كما قدمت اكلي ًال من الزهر ف�أوجبت التعزيه امللكية الكرمية �شكر الباك�ستان ال�صميم.
�أم�س جرى تن�صيب خواجا ناظم الدين رئي�س وزارة اقليم البنجاب حاكم ًا عام ًا م�ؤقت ًا لباك�ستان .
خادم جاللتكم
حممد ال�شريقي
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(برقيــة)
1948/9/15م .
فخامة ال�سيد نظام الدين احلاكم العام والقائد االعظم لباك�ستان  -كرات�شي
مبنا�سبة ارتقائكم مقام احلاكم العام والقائد الأعظم لدولة باك�ستان العلية امتنى لفخامتكم
ال�سداد والتوفيق وللباك�ستان ال�شقيق ال�سالم ودوام الرقي واالزدهار يف عهدكم ال�سعيد متمني ًا لفقيد
اال�سالم ال�سيد حممد علي جناح الرحمة واملغفرة .
عبداهلل

 -173وثيقة رقم ()6/11

(برقيــة)
الى املفو�ضية امللكية الأردنية  -كابول
�أمر جاللة موالي امللك املعظم ب�أن تر�سل برقياتكم للخارجية .
رئي�س الديوان امللكي الها�شمي
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(برقيــة)

الديوان امللكي  -عمان
يف كل حمطة من �أهايل الهور الى بي�شاور ا�ستقبلنا الوفود بحما�سة قلدونا يف بي�شاور قالئد من
الزهور دعا فيها رئي�س حكومتها مل�أدبة غداء كبرية القيت خطابات بالعربية يف جماعة  -ب�شاور
على الف طالب وفدوا علينا  .بلغت فيه �أماين �صاحب اجلاللة قبل الهتاف � .أبلغني برقيات ال�شكر
الواجبة �إلى كرات�شي  .حتركنا الآن الى كابل .
حممد ال�شريقي
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عدد 229-54/2
21رجب 1367هـ.
29ماي�س 1948م .
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت على ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك املعظم كتاب فخامتكم رقم  3405-6/1/1تاريخ
1948/5/24م مع برقية �سعادة الوزير املفو�ض الأفغاين يف بغداد  ،وبعد اطالع جاللته املعظم عليها
تف�ضل �أيده اهلل بال�شرح امللكي ال�سامي التايل
( يجاب ب�إبالغ �سالمنا اليه )
وتف�ضلوا يا �صاحب الفخامة بقبول فائق الأحرتام .
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 -176وثيقة رقم ()6/38

الرقم 345/6/1/1 -
التاريخ1948/5/24-م
�سم ّو رئي�س الديوان امللكي الها�شمي الأفخم
تلقى معايل وزير اخلارجية من �سعادة الوزير املفو�ض االفغاين يف بغداد الربقية التي ارفق طي ًا
�صورة عنها رجاء التكرم بعر�ضها على �سيدي وموالي �صاحب اجلاللة امللك املعظم ايده اهلل .
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام .
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 -177وثيقة رقم ()6/66

مفو�ضية اململكة االردنية الها�شمية  -كابل
ح�ضرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان امللكي
�أرجو التف�ضل برفع الر�ساله املقدمة ملعاليكم حل�ضرة �صاحب اجلاللة موالي امللك املعظم .
وتف�ضلوا يا �صاحب املعايل بقبول فائق االحرتام

كابل
6دي�سمرب 1948م
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 -178وثيقة رقم ()6/69

احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على احلبيب الأعظم و�آله و�أ�صحابه وعرتته والتابعني لأقاربهم
ح�ضرة �سليل العرتة الطاهرة �صاحب اجلاللة امللك املعظم ال�شريف عبداهلل بن املرحوم ال�شريف
ح�سني الها�شمي � .أيده اهلل و�صانه ،ون�صر به امللة واكبت به �أعداءها �آمني .
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
�أما بعد تقدمي ما يليق باالعتاب الكرمية من التجلة واالحرتام واالكرام والتعظيم ،فاين �أحمد اهلل
الكرمي الى جاللتكم على عوافيه و�ألطافه كما اين �أرجو اهلل �أن يدمي جلاللتكم نعمة ظاهرة وباطنة،
و�أن يخذل بكم وميحق �أعداء اهلل اليهود  .ويح�صيهم عدد ًا وال يبقى منهم احد ًا .واين منذ فارقت
جاللتكم و�أنا ابذل امل�ساعي و�أقوم مبا يف و�سعي للدعاية �ضد ه�ؤالء االعداء الذين يريدون �أن يطفئوا
نور اهلل بافواههم واهلل متم نوره ،وافهم امل�سلمني ما يجب عليهم نحو الق�ضية العظيمة ق�ضية
فل�سطني ،وانه يجب على كل فرد من �أفراد امل�سلمني ما يجب عليهم من افراد امل�سلمني �أن يعمل لها
باخال�ص و�صدق نابذ ًا الأهواء النف�سية واالغرا�ض ال�شخ�صية.
هذا واين بعد �أن ا�ست�أذنت من جاللتكم عدت الى كرات�شي ومل �أ�ستطع �أن �أخرج من الهند �إال لأداء
فري�ضة احلج يف العام املا�ضي ،وملا عدت الى كرات�شي مل �أمكث فيها غري �أ�سبوعني ،ثم �سافرت منها
قا�صد ًا ال�سياحة للتب�شري بتعاليم الدين اال�سالمي ورد هجمات اعداءه والدفاع عن مبادئة و�أ�صول
�أحكامه كعادتي  .وقد مررت ببع�ض الأقطار الهندية واالقاليم ال�سيالنية .ومن هنا �س�أتوجه الى
جزائر الفيلبني ثم �إلى ا�سرتاليا ثم الى �أمريكا  ،و�أرجو اهلل ان ينجح م�ساعي ويثبت قدمي ويوفقني
ملا ير�ضي اهلل ور�سوله.
وجتدوين م�ستعد ًا لكل خدمة ت�أمرين بها جاللتكم يف �أي حم ّل �أ�صل اليه �أو �أكون فيه .هذا وقد
بلغني يا �صاحب اجلاللة �أن احلكومة امل�صرية �أمرت �أن تغلق جمعية االخوان امل�سلمني وفروعها يف
القطر امل�صري ومنعت �صحيفة احلزب من ال�صدور فا�ست�أت وا�ستاء امل�سلمون بهذه البالد حينما
�سمعوا هذا اخلرب ملا ملر�شد الإخوان امل�سلمني وزعيمهم الأ�ستاذ ح�سن البنا من املكافحة العليا ،
يف قلوبهم وما حلزبه من االعمال العظيمة وامل�ساعي ال�شريفة لدفع منار ال�شريعة العطرة وال�سنة
النبوية وقد ر�أيت بنف�سي حينما كنت يف القطر امل�صري غلبة الروح الالدينية واالنغما�س يف رذائل
املدنية الغربية وتيقنت �أنه لوال جهاد االخوان امل�سلمني وما يبذلونه ال�سرتجاع تعاليم الدين ون�شر
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ولعم االحلاد ونبذ النا�س الدين وراء ظهورهم  ،فهل لكم يا �صاحب
ال�شريعة الغراء ل�ساءت احلالة ّ
اجلاللة �أن تتو�سطوا لدى احلكومة امل�صرية لكي ترفع املنع عن هذا احلزب النافع وتطلق احل ّرية
للزعيم الكبري واملر�شد العظيم وبذلك تخدمون دين جدكم امل�صطفى �أج ّل خدمة .
ادام اهلل جاللتكم ذخر ًا لال�سالم  ،واعالكم مناره  ،و�شتت بهمتكم �أعداءه .
حممد عبد العليم ال�صديقي

حرر يف �27صفر 1368هـ .
املوافق 28دي�سمرب 1948م .
عنواين بوا�سطة ال�سيد �إبراهيم ال�سقاف
رقم  9 -Aجوليا �سرتيت� ،سنغافوره
-9A, CHULIA STREET
Singapoura.
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 -179وثيقة رقم ()6/70

الرقم 54/2:
التاريخ/25:ربيع الأول 1368هـ .
املوافق 26 :كانون الثاين 1949م .
ح�ضرة �صاحب املعايل املفو�ض للمملكة االردنية الها�شمية املحرتم -كابل
�أمرين ح�ضرة �صاحب اجلاللة موالي امللك املعظم �أن ابعث ملعاليكم طي ًا �صورة الر�سالة امللكية
ال�سامية املر�سلة الى املب�شر الكبري ال�سيد حممد عبد العليم ال�صديقي لالطالع عليها .
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام .
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 -180وثيقة رقم ()6/61

(برقيــة)
املفو�ضية امللكية االردنية الها�شمية
باك�ستان  -كرات�شي
فخامة وزير اخلارجية
عبد الرحمن �ص ّديقي من م�سلمي الهند ذوي العالئق القدمية برتكيا ورئي�س بلدية (كالكوتا) �سابق ًا
ومن �أع�ضاء جمعية اخلالفة يف العهد العثماين ،م ّر بكرات�شي يف طريقة الى الهند فدعته جمعية من
املدعوين الى احلفلة حتى اذا اكتمل احلفل نه�ض املحا�ضر وتكلم باللغة االجنليزية ،وكانت مفاجئة
غري منتظرة حتامله ال�شديد على الدول العربية وملوكها وحكوماتها ب�سبب فل�سطني ،م�ستثني ًا جاللة
امللك فاروق واملفتي مع عدم ا�ستثنائه حكومة النقرا�شي با�شا ،وقد و�صف عزام با�شا ب�أنه عميل
لربيطانيا وانه خائن ،كما ن ّدد بفوزي القاوقجي وقال ان ما�ضيه خري من حا�ضره ،وقد ع ّلل �أ�سباب
ف�شل العرب وتقهقر الق�ضية الفل�سطينية بتخاذل الدول العربية وت�ضارب م�صاحلها اخلا�صة ،وذكر
انه كان قد قابل جاللة امللك ابن �سعود ورجاه م�ساعدة فل�سطني جدي ًا فابدى انه يخاف ان تقطع
اجنلرتا الأرزاق عن احلجاز باحل�صار االقت�صادي فتقع البالد يف جماعة ،وقال انه (اي املحا�ضر )
اجابه بان الأرزاق ت�صدر الى اململكة العربية ال�سعودية من الهند ال من البالد االجنليزية ثم اردف
ب�أن ابن �سعود م�شغول بالدوالرات االمرييكية كما ان (�شرقي االردن ) م�شغولة بالدعاية �ضد املفتي
وان االجنليز حدو ّدها مبا وعدوها به من تو�سع على ح�ساب فل�سطني دون ان تعترب مبا انتهت اليه
وعود االجنليز للمغفور له امللك ح�سني  .ثم ا�شار الى �سوريا ولبنان وعل ّل تقاع�سهما وتهاونهما  -كما
قال برد اجلميل لالجنليز الذين �ساعدوا يف انقاذهما من االنتداب االفرن�سي ،كما �أرجع موقف
العراق الى الت�أثري الربيطاين وم�صاحله اخلا�صة وا�ستنتج من هذه احلالة ان احلكومات العربية
قد باعت فل�سطني لالجانب واليهود لقاء م�صاحلها اخلا�صة ،وان على امل�سلمني ان يفكروا جدي ًا
بانقاذ االر�ض املقد�سة وان ميدوا �أولئك الذين �صمموا على موا�صلة اجلهاد من ابنائها املخل�صني
مب�ساعداتهم وم�ؤازرتهم ( يريد الهيئة العليا ال�شيخ عبداهلل غو�شة وال�سيد �سليم احل�سيني ) ونظر ًا
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لأن عبد الرحمن �صديقي �شخ�صية ا�سالمية معروفة ،فقد ر�أينا من الواجب ان ندح�ض التهم التي
كالها لبالدنا فور ًا وان ُنف ّند اقواله انا وممثل العراق ال�سيد عبدالقادر الكيالين لأن باب املناق�شة
كان مفتوح ًا للجميع مبقت�ضى تقاليد القاء املحا�ضرات العامة يف باك�ستان ،وقد نه�ض ال�سيد الكيالين
فتكلم باالجنليزية عن العراق قائ ًال ( عندما لبينا الدعوة الى هذه احلفلة كنا نظن اننا �سن�سمع
دفاع ًا ح�سن ًا عن فل�سطني وت�صوير ًا �صحيح ًا للواقع ال اتهامات مريبة ما زالت ال�صهيونية تن�شرها يف
ال�شرق الأو�سط لبلبلة الر�أي العام اال�سالمي  .ثم نفى ما ن�سبه املحا�ضر للدول العربية من تخاذل
مو�ضح ًا امل�ساعدات القيمة التي قدمها العراق حكوم ًة و�شعب ًا لفل�سطني ،منوه ًا بالثورة العربية
ومناقب الها�شميني و�س ّمو الو�صي وت�ضحياتهم وخدماتهم اجلليلة ) وقد قوبل كالمه بالت�صفيق .
ومن ثم بادرت الى الكالم باللغة العربية ( وكان كالمي يرتجم الى اللغة االجنليزية �أي�ض ًا) فقلت:
كنا نرجو ان ال تكون هذه املحا�ضرة �ضحية عدم التمحي�ص وان ال ت�ؤدي الغرية على م�صلحة العرب
وامل�سلمني الى تفريق كلمة العرب وامل�سلمني بتهم غري �صحيحة من �ش�أنها التخذيل وتثبيط الهمم .
بل اين لأقول وكلكم يعلم ذلك ب�أن العامل اال�سالمي والعربي مدينان من غري منة يف حماية امل�سجد
االق�صى جلاللة امللك (عبداهلل بن احل�سني) وجي�شه العربي البا�سل وان ورثاء (احل�سني بن علي)
الى الثورة وم�ؤ�س�س النه�ضة و�شهيد فل�سطني الأعظم يف الواقع حفظة مرياثه ونربا�س منهاجه الذي
ما ا�ستهدف ّ
قط اال خدمة العرب واال�سالم ،واين ل�سعيد ان تتاح يل الفر�صة الآن لأحيي يف هذا
احلفل الكرمي �شهداء اململكة االردنية الها�شمية مع جميع ال�شهداء الأبرار الذين �سقطوا يف ميادين
ال�شرف دفاع ًا عن ثالث احلرمني ال�شريفني وعن حق العرب واال�سالم الأبدي يف فل�سطني (وال
حت�سنب الذين قتلوا يف �سبيل اهلل �أموات ًا بل �أحياء عند ربهم يرزقون)�(.سورة �آل عمران الآية )169
ثم ا�شرت الى ان الدول العربية جميع ًا متحدة احتاد ًا تام ًا من �أجل حرية فل�سطني ،وان التخذيل
والهدم يف هذه الظروف الدقيقة ال يفيد منه الاّ االجنبي الطامع ،ورجوت ان ال يقع امل�سلمون عن
ح�سن نية يف حبائل الدعايات امل�صنوعة التي وقع فيها املحا�ضر ،و�أن ال يجنحوا الى التنازع �أو ان
يتهم بع�ضهم بع�ض ًا وهم ما زالوا يف اجلبهة ويف مواجهة اعداء منظمني ماكرين فين�شغلوا عما هم يف
�سبيله من اجلهاد امل�شرتك ثم متثلت بالآية الكرمية (واعت�صمـوا بحبـل اللـه جميع ًا وال تفرقوا )...
وقد قوبل كالمي بالت�صفيق �أي�ض ًا  .ونظر ًا لتحيز عبدالرحمن �صديقي فقد �شعر وفد الهيئة العربية
العليا انه قد �أحرج �أمام ممثلي الدول العربية �سيما بعد مبادرتنا لتنفيذ وقف املحا�ضر فنه�ض
عندئذ ال�سيد �سليمان احل�سيني �أحد املندوبني واثنى على الدول العربية و�شكر جهودها وجهادها يف
�سبيل فل�سطني وذكر ان �ضغط الدول اال�ستعمارية الكربى وبذلها امل�ساعدة لليهود وتهريب اال�سلحة
اليهم هو العامل االكرب يف ما انتاب فل�سطني لأن العرب لي�سوا يف مواجهة اليهود فقط ،ثم قال ان
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فل�سطني ال تخ�ص العرب وحدهم بل هي لعموم امل�سلمني فعلى جميع االمم اال�سالمية ان متدها
بعونها وم�ساعداتها  .وقد قوبل كالمه بالت�صفيق �أي�ض ًا  .ونه�ض بعد ذلك (متييز الدين ) نائب رئي�س
اجلمعية الت�أ�سي�سية يف باك�ستان فتكلم عن �ضرورة التعاون اال�سالمي النقاذ الأر�ض املقد�سة واعتذر
عن املحا�ضر نافي ًا عنه �سوء النية وعندئذ قال املحا�ضر (�أرجو ان يكون ما قلته غري �صحيح وما قاله
أ�صح ) وانتهت احلفلة بنقد ت�صرف وتطرف عبد الرحمن �صديقي من اجلميع.
االخوان هو ال ّ
ن�سخة الى الديوان امللكي العايل .
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 -181وثيقة رقم ()6/62

عمان يف �7صفر 1368هـ .
املوافق 8كانون الأول 1948م .
عزيزي حممد با�شا ال�شريقي
اطلعت على كتابكم  ،ولقد توح�شت لكم ولر�سائلكم � .أما ال�صديقي وما قيل له عن ل�سانكم ول�سان
ممثل العراق فهو الذي ي�ستحقه  .وال�صديقي هذا هو من �صنايع االحتاد والرتقي ومن نظراء �شوكت
علي وا�شباهه  ،واذا ت�أملتم ا�ستثنائه فاروق واملفتي ،يتبني لكم ان الذين ار�سلوه هما  ،اعني فاروق
واملفتي  ،ويف هذا كفاية  ،وما للهند والبالد املقد�سة  .احوالنا جميلة  ،و�سوريا لو عملت بن�صائحكم
يف الوحدة لكان خري ًا لها  ،والآن هي بال حكومة بعد �أن ف�شل الأتا�سي يف ت�شكيل وزارة بدل وزارة
جميل مردم � .سلموا يل على حامد وال بد انكما قد ت�صاحلتما وال�سالم عليكم .
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 -182وثيقة رقم ()6/35
(برقية)

حا�شية  :حتفظ
الديوان امللكي  ،وزارة  ،عمان
احلما�س لفل�سطني عظيم يف باك�ستان وافغان�ستان وايران ،ي�سلتزم موا�صلتنا باملعلومات املهمة برقي ًا
مب�صر والعراق.
املفو�ضية
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 -183وثيقة رقم ()6/36
(برقية)

1948/5/26م.
املفو�ضية الأردنية  -كابل
ي�سيطر اجلي�ش الأردين بف�ضل اهلل �سيطرة تامة على القد�س ال�شريف و�ضواحيها قد �أنقذ امل�سجد
وال�صخرة من خطر كان حمقق ًا اعتمدوا اذاعة القد�س ولندن .
عبداهلل
 -184وثيقة رقم ()6/72

(برقيــة)

اليوم حتركنا الى كابول الجناز ق�ضية االيجارة اجلديدة طبق ًا لربقيتنا ال�سابقة الى وزارتي اخلارجية
. ...
الوزير املفو�ض
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 -185وثيقة رقم ()231/214

(برقيــة)
ح�ضرة �صاحب اجلاللة حممد ظاهر �شاه ملك افغان�ستان-كابول
تقبلوا جاللتكم التربيك والتهنئة م�صدق االخاء مبنا�سبة العام الهجري اجلديد.
افغان�ستان 1948/11/3م

 -186وثيقة رقم ()231/216

(برقيــة)
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 -187وثيقة رقم ()6/50

املفو�ضية امللكية الأردنية الها�شمية
كرات�شي  -باك�ستان
تاريخ 1948/11/4م
وزارة اخلارجية اجلليلة
املو�ضوع � :صور الآثار الأردنية
طلبت الينا وزارة اخلارجية الباك�ستانية �أن نزودها ب�صور من الآثار االردنية التاريخية و�صور املدن
والأماكن ذات الأهمية لتعر�ض يف متحف دائرة املطبوعات واال�ستقالل يف كرات�شي ف�أرجو التّكرم
بار�سال كمية كافية من هذه ال�صور الأثرية والر�سوم لرت�سل الى وزارة اخلارجية الباك�ستانية ويوزع
الق�سم الآخر على املفو�ضيات العربية واالجنبية ولهذه املنا�سبة �أرجو ان تتكرموا �أي�ض ًا بار�سال �صور
كبرية جلاللة موالي امللك املعظم وخرائط كبرية و�صغرية ل�شرقي االردن مع �أربعة اعالم كبرية
منتهز ًا هذه الفر�صة الحييكم �أح�سن حتية مع عظيم االحرتام .

ن�سخة الى الديوان امللكي العايل
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 -188وثيقة رقم ()6/49

(برقيــة)

الديوان امللكي – عمان
�س�ألت وزارة خارجية باك�ستان مرة ثانية عن �أوراق االعتماد املنتظرة لتتمكن من تعيني معتمدي.
حمتفظني لنا بالأ�سبقية �أرجو �إ�شعاري ب�إمكان باالجابة الالزمة.
الوزير املفو�ض  -كرات�شي
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 -189وثيقة رقم ()6/54
(برقية)

الديوان امللكي  -عمان
قدمت �أوراق اعتمادي الى فخامة حاكم باك�ستان تبادلنا خطابي ًا واعرب فخامته يف خطابه عن
حتيات باك�ستان وترحيبها الفائق مع �أح�سن التمنيات جلاللة موالي امللك املعظم .اقام لنا يف اليوم
نف�سه �أم�س حفلة يف ق�صره (قف)* دعانا رئي�س الوزراء حلفلة قدمية اكت�سبنا حق اال�سبقية على
الوزراء املفو�ضني (قف) بعد انتهاء الزيارات نقيم حفلة لأركان الدولة والهيئات ال�سيا�سية ح�سب
املرا�سيم املرعية (قف) �أرجو امدادي باملعلومات الر�سمية ال�ضرورية قف التطورات اجلديدة يف
عمان .
الوزير املفو�ض يف كرات�شي
حا�شية  :يحفظ .

* هذا هو اال�سلوب املتبع عند تلقي برقية ال�سلكية
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 -190وثيقة رقم ()6/71

(برقيــة)

الديوان امللكي – عمان� -شرق االردن
اقمنا امل�أدبة الربوتوكولية التكرميية لفخامة دولة باك�ستان العام ح�ضرها معه �شخ�صيات كبرية
منهم دولة رئي�س الوزراء والوزراء والزعماء والهيئات ال�سيا�سية العربية والأجنبية �ألقينا كلمة
منا�سبة اجاب عليها فخامته منوها ب�صداقة اململكة االردنية الها�شمية والتعاون العربي واال�سالمي
ن�شرت ال�صحف و�صف احلفلة واخلطابني .
الوزير املفو�ض
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 -191وثيقة رقم ()6/2-1

(برقيــة)
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 -192وثيقة رقم ()6/74

(مادة �صحفية للحفل الذي �أقامته املفو�ضية االردنية حلاكم باك�ستان العام)

282

العالقات الأردنية  -العربية والإ�سالمية

-193وثيقة رقم ()6/75

جريدة (الدون) الفجر
جناح من امل�أدبة االردنية على �شرف حاكم دولة الباك�ستان العام
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-194وثيقة رقم ()6/81

�سيدي �صاحب ال�س ّمو ويل النعم �صاحب اجلاللة الها�شمية املعظم ايده اهلل واطال بقاه
اقبل االيادي الطاهرة مع اخل�ص الدعوات وامت الت�سليمات� ،أما بعد فهذا كتابي من (كابل) وقد عدت
اليها من (كرات�شي) كما �أبرقت عقب احلفلة الر�سمية التي اقمتها لفخامة حاكم دولة الباك�ستان
العام وح�ضرها �أركان الدولة والهيئات ال�سيا�سية جميع ًا وكان فخامته هو الذي حدد ميعادها ابرق
بذلك من (البنغال ) (باك�ستان ال�شرقية ) ويف طيه بع�ض �صورها وتعليقات �صحف باك�ستان عليها
ولقد كان يف خطابي وجواب احلاكم العام وما اكتنف ج ّو الدعوة من مظاهر الو ّد ال�سيا�سي يف مواجهة
دعايات متناق�ضة ما �أمكن من اعتباره نفحة معنوية من نفحات موالي �صاحب اجلاللة ايده اهلل.
ويف طريقي الطويل الى افغان�ستان ات�صلت حيثما حللت مبن يجب االت�صال بهم ،كما زرت بع�ض
الزوايا واملقامات الدينية يف ( امللتان ) وا�صغيت الى تعليقات الهيئات اال�سالمية املختلفة على نتائج
امل�س�ألة الفل�سطينية املحزنة وكان (البنجاب) �أو والية (الأنهار اخلم�سة) حمل تتبعي اخلا�ص لأنها �أهم
واليات باك�ستان الغربية و�أغناها و�أكرثها كثافة يف النفو�س ،ومنها انتهيت الى (والية احلدود) امل�شتى
االفغاين الذي ي�شبه (اريحا) ومكثت فيها ب�ضع �ساعات �أخذت �سمتي الى اجلبال ال�شاهقة م�صعد ًا
فيها الى (كابل ) وقد و�صلتها بعد �سفر ثمانية �أيام من كرات�شي مع امل�شقة املبهجة التي تذكرين
بن�ضال موالي املتوا�صل يف �سبيل العزة العربية واال�سالمية وهو ما �أ�صلح عليه �أمري وت�شرق له ظلمات
اغرتابي ،وظهرت عا�صمة افغان�ستان وقد �أخذ ال�شتاء القا�سي يزايلها والثلوج املجلله لقمم اجلبال
املحيطة بها احاطة ال�سوار باملع�صم تنح�سر عنها بالذوبان رويد ًا رويد ًا ،وكانت �أول دعوة تلقيتها
بعد الو�صول من �سفارة باك�ستان ثم ال�سفارة الربيطانية فال�سفارة الأمريكية فاملفو�ضية امل�صرية،
وقد زارين ال�شيخ ف�ؤاد الوزير ال�سعودي الآن  ...وتبادلنا احاديث االدب العربي وذكريات املا�ضي وما
اليه من �ضرورات الوفاء ويبدو اال�ستاذ الآن اكرث �شيخوخة ال �سيما وانه ا�صبح ملتحي ًا ،ومثل هذا
اللقاء ويف �أوا�سط �آ�سيا ما كان يخطر يف البال ،ومن الطريف ان مفو�ضيتينا متجاورتان  .بو�صويل
لكابل �شعرت بتوتر العالئق توتر ًا �شديد ًا بني افغان�ستان وباك�ستان حتى لينذر املوقف بنزاع م�سلح
بني الدولتني اال�سالميتني االختني وهو ما يرجو اجلميع ان تتغلب عليه احلكمة ومقت�ضيات الأخوة
اال�سالمية ،وامللحوظ ان هذا النزاع اذا مل يحل بني الطرفني ح ًال حملي ًا موفق ًا فقد يرفع الى جمل�س
الأمن �أو حمكمة العدل الدولية ،وي�شاع ان للرو�س والهند ت�أثري ًا يف هذا التوتر ولكن ال�سفري الربيطاين
يف كابل ال يجنح لهذا الر�أي كما فهمت منه وقد يكون عدم جنوحه من قبيل التحفظ والتحوط .
االنقالب ال�سوري
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اذيع نب�أ االنقالب ال�سوري بعيد و�صويل الى كابل �أي�ض ًا وعلقت ال�صحف املحلية تعليقات خمت�صرة
�أي�ض ًا ولكن االندية ال�سيا�سية اهتمت ان تعرف ماهية االنقالب لأن امل�صادر الرو�سية وبرقياتها
واذاعاتها اتهمت االنقالب ب�أنه من �صنع االجنليز ،وان الغر�ض منه حتقيق م�شروع �سوريا الكربى
وت�أليف احتاد عربي موجه �ضد االحتاد ال�سوفيتي ومثل هذا القـرار -ب�أن اختطت لنف�سها �سيا�سة
احلياد وحفظ التوازن وانتهاز الفر�ص املواتية لتحقيق م�صاحلها الوطنية يف �ضوء هذه ال�سيا�سة
الدقيقة .
وملنا�سبة الدعاية الرو�سية حول االنقالب ال�سوري ،ات�صلت بي بع�ض �شخ�صيات من وزارة اخلارجية
االفغانية لالطالع على وجهة نظرنا ب�صورة خا�صة ،فكان جوابي انه ال معلومات ر�سمية لدي حتى
الآن ولكن انتهزت هذه الفر�صة وما ي�ستهدف منها حبهما العام من م�صلحة العروبية واال�سالم
و�أمن ال�شرق ولكن مل اجزم يف لون االنقالب ال�سوري االخري ومدى قوته الداخلية واخلارجية م�ضيف ًا
الى هذا (ب�أن ال�شعب ال�سوري يود من ال�صميم حتقيق وحدة وطنه املمزق ف�إذا �صح ان االنقالبيني
�سيعملون على ادراك هذه النتيجة يف حدود ما ترجوه االمة وميكن لها ،كان عملهم يف م�صلحة
العرب وال�شرق والعك�س بالعك�س ،لأن الكيان ال�سوري بل العربي �سيظل مفلوج ًا بتجزئته والتجربة
الفل�سطينية �أعظم برهان .
�أما اململكة االردنية الها�شمية فانها مل تعدل عن نيتي امليثاق القومي ال�سوري كدولة �سورية بل كانت
قد ارج�أت الدعوة الى هذا ريثما حتل امل�س�ألة الفل�سطينية ثم تتفرغ للبالد الواحدة لأن النظر يف
م�صاحلها امل�شرتكة نظر ًا حر ًا �سليم ًا حكيم ًا بحيث ال بد وان ينتهي بها التقدير ال�صحيح واال�ستجابة
الى االدارة القومية العامة الى حتقيق الوحدة الطبيعية املن�شودة طبق ًا ملا ر�سم به ودعا اليه جاللة
مليكنا املجاهد العابد وامل�ؤ�س�س املجدد هذا ما قلته باخت�صار متوقع ًا و�صول املعلومات والتعليمات
ال�ضرورية و�سيكون من بواعث جتديد الأمل وجتويد العمل ما �ستبعث به (عمان) الى (خرا�سان)
ولعل التاريخ يعيد نف�سه واهلل احلافظ واملوفق وهو نعم املولى ونعم الن�صري .
كابل (افغان�ستان) 15ني�سان 1949م
(خرا�سان)
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 -195وثيقة رقم ()231/247

(برقيــة)
1949/5/27م
ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك ظاهر خان ملك افغان�ستان
ازف الى جاللتكم دعواتي ل�سعادتكم امللكية والعتزاز ال�شعب االفغاين الكرمي مبنا�سبة عيد بالدكم
القومي .
عبداهلل
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 -196وثيقة رقم ()231/248

(برقية باللغة الفرن�سية من ملك افغان�ستان حممد ظاهر �شاه الى امللك عبداهلل بن احل�سني
مبنا�سبة عيد اال�ستقالل)
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 -197وثيقة رقم ()231/306
(برقية)

1949/6/26م
ح�ضرة �صاحب اجلاللة الأخ حممد ظاهر ملك افغان�ستان املعظم  -كابل
تقبلوا تهاين مع خال�ص التربيك جلاللتكم مبنا�سبة حلول �شهر ال�صيام املبارك متمني ًا جلاللتكم
ال�صحة ول�شعبكم الكرمي الرفاهية واالزدهار .
عبداهلل بن احل�سني
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 -198وثيقة رقم ()6/97

الرقم 340/4/3/3:
التاريخ 1949/11/20:م
معايل رئي�س الديوان امللكي الكرمي
يف يوم الثالثاء املوافق ( )8ت�شرين الثاين 1949م  .ا�ستلمت الربقية التي ا�ستمر تخويف بها عن
و�صول برقية املقام امللكي ال�سامي ،من فخامة رئي�س الدولة الهندية  ،ب�صدد التعليمات املر�ضية الى
الوفد الهندي لدى هيئة االمم املتحدة ب�صدد مدينة القد�س .
ويف نف�س اليوم زرت رئي�س دائرة االمور امللكية بوزارة اخلارجية االفغانية واخربت مب�ضمون الربقية
وقلت له :ان موالي جاللة امللك املعظم قد بعث بربقية يف هذا ال�صدد الى �صاحب ال�س ّمو امللكي
نائب جاللة ملك افغان�ستان و�أرجو �إن �أمكن من نقل ب�شرى اجلواب ال�سار الذي �سيبعث به �سم ّو
النائب املعظم :فات�صل الرئي�س امل�شار اليه مبقام ال�صدارة العظمى وقال لى  :ان وفد افغان�ستان
بهي�أة الأمم املتحدة لدية �أمر �سابق ي�ضم �صوته دائم ًا الى �أكرثية �أ�صوات ممثلو الدول العربية يف
ال�ش�ؤون اخلا�صة بها  :ف�أجبته ب�أن برقية موالي جاللة امللك املعظم تت�ضمن طلب خا�ص يف �أمر
هام من الوجهة الدينية وال�سيا�سية وال عالقة له ب�أكرثية �أو �أقلية �أ�صوات الدول العربية  ،وهو طلب
عدم موافقة احلكومة الأفغانية على تدويل �أولى القبلتني وثالث احلرمني ال�شريفني  ،حتقيق ًا ملا
توجبه ال�شريعة اال�سالمية  ،و�ضمان ًا لل�سلم املن�شود  .وهذا الأمر ال يخ�ص الدول العربية وحدها  ،بل
يخ�ص عموم الدول اال�سالمية  ،وك ّل َمنْ يحر�صون على ال�سلم بني الب�شر  ،خ�صو�ص ًا من االرا�ضي
املقد�سة  ،والدولة الهندية تقدير ًا منها جلميع االعتبارات ورغبة يف ت�أمني زيادة العالقات الودية
 ،قد لبت الطلب وا�صدرت �أوامرها املر�ضية الى وفدها ونحن ال ي�ساورنا ادنى �شك  ،ب�أن احلكومة
االفغانية التي هي من حماة اال�سالم ،تق ّدر حق التقدير ب�أن املوافقة على تدويل مدينـة القد�س،
هي يف احلقيقة التخلي عن امل�سجد االق�صى  ،وت�سليمه بالوا�سطة الى غري �أهله و�أ�صحابه عاج ًال �أو
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�آج ًال  ،وهذه اخلطوة لو حتققت ال �سمح اهلل � ،ستكون اخلطوة الثانية  ،فر�ض الرقابة الدولية على
احلرمني ال�شريفني  ،واباحة كل حرم لال�سالم .
فقال الرئي�س امل�شار اليه �س�أرفع افادتكم هذه الى �سم ّو النائب العام املعظم ويوم ال�سبت القادم
�أرجو ان �أراكم هنا  .ويف اليوم املذكور قابلت امل�شار اليه فقال يل ان اجلواب املر�ضى �سريفع يف
هذين اليومني وميكنكم ان ترفعوا هذا اخلرب الى حكومتكم  .ف�أبلغني الى معاليكم بذلك وبعد ان
ت�شرفت بالربقية امللكية الكرمية ات�صلت ابعث بالرئي�س امل�شار اليه �أعلمته بت�شريف بالربقية امللكية
التي انب�أتني عن �سرور جاللته مبا رفعته الى معاليكم  .ف�أجابني ب�أن اجلواب باملوافقة على الطلب
ال�سامي قد رفع فع ًال .
واحي معاليكم ب�أح�سن التحية املقرونة ب�أمل االقدام
هذا وختاما انتهز هذه الفر�صة ّ
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 -199وثيقة رقم ()6/29

(برقية)

الديوان امللكي – عمان
رافقنا بتاريخه من الهور الى دلهي مندوب من املفو�ضية الهندية ا�ستقبلنا يف مطار دلهي مندوب عن
حاكم الهند العام اللورد مونتباين ،ومرافقه و�سكرتري رئي�س الوزراء ومندوب عن وزارة اخلارجية
اقلتنا �سيارة اللورد الى ق�صره حيث نقيم ب�ضيافته ثالثة ايام .
اليوم فخامته باقامته حفلة ع�شاء ،زرنا (تاج حمل) والآثار اال�سالمية والربملان وفق برنامج خا�ص
بنا حلفلتني ر�سميتني.
االحوال العامة يف حت�سن
حممد ال�شريقي
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 -200وثيقة رقم ()6/33
(برقية)

الديوان امللكي -عمان
زرنا منزل مهامتا غاندي  ،دعتني اجلمعية امل ّلية اال�سالمية الى حفلة �شاي تبادلنا فيها احلديث
املفيد مع عدد من كبار علماء الهند  ،غد ًا ال�سبت اغادر ظهر ًا بال�سيارة الى الهور ومن هناك
بالقطار فال�سيارة الى كابول مبتهلني الى اهلل ب�أن يحفظ جاللته ويبقيه ذخر ًا للعرب وامل�سلمني
وال�شرق اجمعني.
حممد ال�شريقي
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 -201وثيقة رقم ()6/30-31
(برقية)

الديوان امللكي – عمان
حتدثت مع اللورد مونتباتن و�شخ�صيات معروفة يف دلهي عن تعاون الهند وباك�ستان وفهمت ب�أنه
�سيكون من بعد انتهاء ق�ضية ك�شمري  ،حظينا بدعوة من وزير الالجئني يف باك�ستان بدعوة حلفلة
الليلة يف الهور باملفو�ضية حلل م�شاكل الالجئني مل�صلحة الطرفني  ،دعتنا الع�صبة اال�سالمية يف
الهور حلفلة ع�شاء ورابطة املحاربني حلفلة �شاي ،تبادلنا فيهما االحاديث املفيدة و�شاهدنا دعايات
مد�سو�سة عينت افغان�ستان �سفري ًا لها يف كرات�شي  ،كما و�صل �إليها (يحيى كاكال) �سفري تركيا ،
و�س�أل عن ميعاد و�صول اوراق اعتمادنا اخلا�صة بباك�ستان.
نرجو ار�سالها بالربيد اجلوي
حممد ال�شريقي
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 -202وثيقة رقم ()6/107

املمثلني ال�سيا�سيني بحفلة ا�ستقبال جاللة ملك افغان�ستان الذي �سيكون �ضيف جاللة ال�شاهن�شاه بان
ثالثة ايام ويف كل االحوال الأمر والنظر العايل ملوالي ادامه اهلل.
حممد ال�شريقي

294

العالقات الأردنية  -العربية والإ�سالمية

 -203وثيقة رقم ()37/310

كابول /5/26
جاللة امللك عبداهلل  -ملك الأردن  -عمان
مبنا�سبة عيد ا�ستقالل االردن من الواجب علي ب�أن ابعث جلاللتكم تها ّ
ين احلية ومتنياتي ال�صادقة
التي اكنها لتحفظ جاللتكم وتقدم ال�شعب ال�شقيق .
حممد ظاهر
 -204وثيقة رقم ()37/311

(برقيــة)
ح�ضرة �صاحب اجلاللة حممد ظاهر �شاه ملك افغان�ستان املعظم – كابول
ي�سرين ان ابعث بت�شكراتي وطيب دعواتي ل�سعادة ذاتكم امللكية وازدهار �شعبكم الكرمي جواب ًا على
تهانيكم بعيد ا�ستقالل االردن راجيا �سنوح الفر�صة يف انتظار زيارتكم لعمان .
عبداهلل بن احل�سني
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 -205وثيقة رقم ()37/217

(برقيــة)

ترجمة

ح�ضرة �صاحب اجلاللة االخ االغر حممد ظاهر خان
�سررت وان�سجمت بربقية جاللتكم مبنا�سبة عيد �شرقي االردن الوطني ومتنيات جاللتكم الطيبة يل
ول�شعبي دمتم جاللتكم وال�شعب االفغاين البا�سل يف عزة واطراد.
296

العالقات الأردنية  -العربية والإ�سالمية

 -206وثيقة رقم ()6/85

(برقيــة)

معايل حممد علي ال�شريقي ،دربند اوتيل ،طهران
وافق جاللة امللك على اجازتكم.
رئي�س الديوان امللكي
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 -207وثيقة رقم ()6/82

(برقيــة)

الديوان امللكي – عمان
ات�شرف بالطلعة املحمدية ولثم الأنامل ال�سنية.
توجهت اليوم الى منت�صف الطريق.
ّ
حممد ال�شريقي – الوزير
املفو�ضية
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 -208وثيقة رقم ()6/83

(�أ�صل الربقية ال�سابقة)
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 -209وثيقة رقم ()6/53

(برقية)
معايل الوزير املفو�ض – كابول
يالحظ موالي �صاحب اجلاللة امللك انقطاع ر�سائلكم ف�أرجو ان �أالفت نظركم.
رئي�س الديوان امللكي
 -210وثيقة رقم ()6/52

(برقية)

معايل رئي�س الديوان امللكي  ،عمان � ،شرق االردن
لفت نظرنا التفات كرمي ي�شجعنا على طلب العفو عن الق�صور مع تقبيل االنامل الطاهرة.
حممد ال�شريقي
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 -211وثيقة رقم ()6/51

(برقية)

معايل رئي�س الديوان امللكي – عمان
برقيتكم التي با�سم الوزير ابرقتها له يف كرات�شي ومل ات�أخر عن رفع الر�سائل خالل مر�ضى الذي
�شفيت منه اخري ًا.
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 -212وثيقة رقم ()6/98

(ر�سالة من املفو�ضية الأردنية بكابل �إلى جاللة امللك عبداهلل)

302

العالقات الأردنية  -العربية والإ�سالمية

 -213وثيقة رقم ()232/176

(برقية)
ح�ضرة �صاحب ال�س ّمو امللكي �شاه حممود الو�صي على عر�ش االفغان ..
ا�شكر �س ّموكم على برقيتكم التي اثبتت حقائقها مواقف االفغان وحمية البيت املالك العظيم هناك.
والتي �أرجو دوامها مع �شديد املي يف ان �س ّموكم امللكي و�صاحب اجلاللة امللك املحبوب والأفغان
�ستقبلون بعني الر�ضا على ما هممت الى الدعوه اليه من جامعة ا�سالمية ان �شاء اهلل .
عبداهلل
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 -214وثيقة رقم ()232/177

(برقية)
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 -215وثيقة رقم ()6/92

(برقية)

ت�شرفت نهار ال�سبت مبقابلة ال�شاهن�شاه مقابلة خا�صة وقد كان مرتاح ًا للبينات التي امالها موالي
عند �سفري من عمان وقد احتفظ بها مع الر�سالة ال�سامية ،اما �سفر جاللته ر�أ�سا الى الواليات
املتحدة فمرتب بربنامج -الأخ �شريف حامد
القن�صلية االردنية ،كابول افغان�ستان
�سررنا لربقيتكم
عبداهلل
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 -216وثيقة رقم ()6/89

(برقية)

عطوفة رئي�س الديوان امللكي  ،عمان
اخربتني وزارة اخلارجية االفغانية ب�أن اجلواب املراد �سيعرف يف غ�ضون يومني.
حامد
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 -217وثيقة رقم ()6/48
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 -218وثيقة رقم ()6/108

1950/3/22م .
الوزير الأردين املفو�ض – طهران
برقيتكم عر�ضت وال ب�أ�س من ت�أخركم ملقابلة جاللة ملك الأفغان وتبليغة �سالم جاللتة موالي امللك
املعظم ومتنيات اخلري جلاللتكم ولل�شعب الأفغاين الكرمي.
رئي�س الديوان امللكي الها�شمي
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 -218وثيقة رقم ()6/108

(�أ�صل الربقية ال�سابقة)

 -219وثيقة رقم ()37/305

(برقيــة)
كرات�شي
�صاحب اجلاللة امللك عبداهلل ملك اململكة الأردنية الها�شمية
بالنيابة عن احلكومة وال�شعب الباك�ستاين وبالأ�صالة عن نف�سي ارفع متنياتي القلبية الى جاللتكم
مبنا�سبة عيد ميالد جاللتكم ال�سعيد  .امتنى جلاللتكم ال�صحة وال�سعادة ول�شعبكم الأردين العز.
احلاكم العام الباك�ستاين
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 -220وثيقة رقم ()37/304

(برقية)
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 -221وثيقة رقم ()37/303

(ترجمة الربقية ال�سابقة)
فخامة ال�سيد خوجا نظام الدين حاكم باك�ستان املعظم
ا�شكر فخامتكم على تهانيكم الطيبة ومتنياتكم القلبية مبنا�سبة عيد ا�ستقالل البالد االردنية متمني ًا
لكم ال�سعادة الذاتية ولل�شعب الباك�ستاين ال�سعادة واالزدهار .
عبداهلل بن احل�سني
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 -222وثيقة رقم ()64/2

مفو�ضية اململكة االردنية الها�شمية
مب�صر
الرقم 533/1/1
التاريخ 1950/5/6م
معايل رئي�س الديوان الها�شمي
�أت�شرف ب�أن ابعث الى معاليكم باملظروف املرفق وهو من ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك �أحمد زوغو
الى ح�ضرة �صاحب اجلاللة موالي امللك املعظم �أيده اهلل .
�أرجو �أن تنوبوا عني بتقبيل الأعتاب امللكية .
وتف�ضلوا معاليكم بقبول التحية واالحرتام
الوزير املفو�ض
توقيع
1950/5/10م
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 -223وثيقة رقم ()64/3

 7ربيع الأول 1370هـ
 16كانون الأول 1950م
ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك �أحمد زوغو املعظم
اخي العزيز
اقرر جلاللتكم انني مل �أ�سر بنبالة عمل قام به عامل �أكرث من �سروري بكتاب جاللتكم املت�ضمن
التهاين لأخيكم هذا بوحدة ال�ضفتني من الأردن  .ولقد �ساءين ان يكون اجلواب على هذه الأريحيه
على
امللكية مل ي�صل الى رحابكم ال�سامية امللكية  ،وال ا�شك يف ان جاللتكم يعلم انني ال اهمل واجب ًا ّ
كهذا الواجب  ،وت�أكيد ًا لل�شكر ال�سابق يقدم وزيرنا املفو�ض مب�صر هذه الر�سالة اجلوابية املت�ضمنة
ال�شكر اجلزيل جلاللتكم واحلاوية الثناء العاطر على �أخالقكم ال�سامية امللكية .
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51 ،50 ،49 ،48 ،13 :
89 ،87 :
58 :
62 ،15 ،14 :
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احمد زوغو (ملك البانيا)
ادري�س املهدي ال�سنو�سي
ادوين ويل�سون
ارءالن
اركان احلكومة
االزهر ال�شريف
اال�سرة احل�سينية املالكة
افاه بيك
االمام احمد

:
:
:
:
:
:
:
:
:

امرباطور ايران
�أمري مراك�ش
االمري نايف
�أمني اجلامعة العربية
امني ال�شنقيطي
الأمني باي
امني عطا بيك

:
:
:
:
:
:
:

)ب(

313 ،312 ،44
85 ،84 ،81 ،80
136
139
226
88 ،87 ،85 ،84
58
224
،118 ،117 ،116 ،113 ،112 ،111 ،22 ،21 ،20
121 ،120 ،119
110 ،20
15
317
66
218
59
139

با�سل غازي اجلغامني
الباي جالل
بدري �شامان
بلفور
بهاء الدين طوقان

:
:
:
:
:

البيت احل�سيني
بيفن

:
:

6
128 ،23
229
136
،210 ،207 ،206 ،205 ،34 ،33 ،31 ،30 ،29
،227 ،226 ،225 ،223 ،222 ،219 ،218 ،217
236 ،234 ،233
59
21

متييز الدين
توفيق �أبو الهدى

:
:

272
265 ،248 ،146 ،104 ،38 ،36 ،25 ،19

:
:

167 ،165
256

)ت(

)ج(

جاكمان
جامعة كرات�شي
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جريدة الفيجارو الفرن�سية
جريدة اولو�س
جريدة ظفر
جريدة مان�ش�سرت كارديان
جريدة هنج�ستان تامي�س
جالل الدين الرومي
جالل بايار
جالل قرة �صبان
جاللة املنقذ االعظم
جمال �أركني
جمعية االخوان امل�سلمني (م�صر)
جميل مردم
اجلرنال جوان
اجلرنال جريو

66 :
202 ،156 ،154 ،144 :
204 ،199 ،194 ،196 ،29 :
196 :
255 :
204 :
230 ،229 ،202 ،169 ،168 ،29 ،28 ،27 :
195 ،194 :
145 ،138 :
141 :
267 ،38 :
273 :
67 ،59 :
59 :

احلاكم العام (باك�ستان)

،260 ،255 ،244 ،243 ،43 ،40 ،39 ،37 ،35 :
310 ،284 ،283 ،282 ،279 ،261
306 ،302 ،290 ،266 ،42 ،41 ،38 :
61 ،60 ،14 :
61 ،60 ،14 :
230 :
185 :
182 :
186 :
185 :
267 :
324 ،143 :
116 ،21 :
108 ،106 ،105 ،104 ،103 ،102 ،20 ،19 :
133 ،132 :
162 ،161 ،149 ،148 :
135 :
186 :
160 :

)ح(

حامد �سعد الدين
احلبيب بو رقيبة
احلزب احلر الد�ستوري التون�سي
احلزب الدميقراطي الرتكي
احلزب الديني
حزب الرئي�س اينونو
حزب ال�شعب
احلزب الوطني
ح�سن البنا
ح�سن ال�سقا
ح�سن بن عبدالرحمن بن عبيداهلل
ح�سني الكب�سي
ح�سني �سراج
ح�سني (امللحقية الأردنية ب�أنقرة)
حفيد الر�سول
حكمت بايور
حكومة ا�سرائيل
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احلكومة االجنليزية
حكومة احلزب الدميقراطي االولى
حكومة النقرا�شي
حلف الأطل�سي
حلف �شرق االبي�ض املتو�سط

)خ(

خليفة بن حارب
خليق الزمان
خوجا نظام الدين (حاكم باك�ستان)

)د(

دار فايز حممد خان
داويد ويتور
دفون
دول ال�شرق االدنى
الدولة الرتكية اجلديدة
الدولة العثمانية
دون ريناتو برونا�س

)ر(

:
:
:
:
:

19
170
270
33
180 ،174

:
:
:

54
241 ،35
311 ،44

138 :
136 :
72 :
174 :
9 :
9 :
138 :

الر�أي العام اال�سالمي
رجال الدومنا
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
رفقي رفيق بك با�سيم
رفور يا�سني
رفيق بورالتان
روزفلت
رئا�سة الوزراء الفخيمة
رئي�س اجلالية العربية (�أدي�س ابابا)
رئي�س اجلمهورية الرتكية

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

رئي�س احلكومة اجلديدة
رئي�س احلكومة الفرن�سية
رئي�س الديوان االمريي
رئي�س الديوان العايل
رئي�س الديوان امللكي (م�صر)

:
:
:
:
:

271
203
330 ،139 ،138
159 ،26
149
190
59
264
117 ،21
،204 ،162 ،161 ،151 ،146 ،138 ،126 ،125
225 ،217 ،216 ،207
170
68
79 ،19 ،18 ،17
127 ،104 ،92
88 ،87
339
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رئي�س الديوان امللكي الها�شمي

رئي�س الرابطة اال�سالمية (باك�ستان)
رئي�س الكتلة الوطنية احلرة (طرابل�س
الغرب)
رئي�س املجل�س االعلى و�أمني الفتوى
رئي�س الوزراء (الأردن)
رئي�س الوزراء (م�صر)
رئي�س الوزراء الرتكي
رئي�س جمهورية تركيا
رئي�س حزب اال�صالح الوطني

)ز(

زعيم حزب اال�ستقالل املراك�شي
زنكول �ضاغ
زيد ووالدته

) �س (

�سا�سون (وزير ا�سرائيل)
�ستالني
�ستيوارت براون
�سعيد حفيد االمري عبدالقادر
ال�سفارة االمريكية (كابل)
ال�سفارة الربيطانية (كابل)
ال�سفارة الرو�سية
�سفري الباك�ستان (تركيا)
ال�سفري الربيطاين (كابل)
ال�سفري الربيطاين بالقاهرة
�سفري الدمنارك
ال�سفري الكبري
ال�سفري امل�صري (تركيا)
340

،36 ،35 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،25 ،23 ،15 ،14 :
،130 ،65 ،64 ،63 ،62 ،44 ،42 ،41 ،39 ،38 ،37
،213 ،211 ،206 ،205 ،202 ،201 ،159 ،146
،241 ،237 ،232 ،218 ،217 ،216 ،215 ،214
،289 ،269 ،266 ،265 ،264 ،262 ،252 ،247
312 ،309 ،308 ،306 ،301 ،300 ،297
241 ،35 :
83
71 ،70 ،16 :
211 ،146 ،104 ،38 ،36 ،25 ،16 ،15 :
107 ،106 ،20 :
236 ،233 ،226 ،225 ،173 ،34 ،33 ،28
،141 ،33 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23
226 ،222 ،211 ،158
65 ،15
69 ،68 ،66 ،16 :
194 :
162 ،161 :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

192 ،191
136
101 ،100 ،19
75 ،16
284
284
145
204
284
108 ،106 ،103 ،102 ،20
164
141
194

العالقات الأردنية  -العربية والإ�سالمية

�سفري اليونان (تركيا)
�سفري حكومة في�شي
�سفري رو�سيا (تركيا)
�سفري رومانيا (تركيا)
�سفري فرن�سا يف م�صر
�سفري كندا
�سفري يوغ�سالفيا (تركيا)
ال�سكرتري االول يف املفو�ضية ال�سورية
�سكرتري رئي�س الوزراء (الهند)
�سكرتري عام وزارة خارجية باك�ستان
�سلطان املغرب االق�صى
�سلطان زجنبار
�سليم احل�سيني
�سليمان احل�سيني
�سليمان النابل�سي
�سليمان طوقان
�سم ّو الو�صي على عر�ش العراق
�سمو حممد املن�صف باي
�سمري الرفاعي
ال�سيد ح�سني

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

�شاه حممود (الو�صي على عر�ش
افغان�ستان)
�شاهن�شاه
ال�شريف احل�سني بن علي
ال�شريف حامد
ال�شريف زيدان
ال�شريف عبداهلل
ال�شريف في�صل (امللك)
�شوكت با�شا
�شوكت علي
ال�شيبي
ال�شيخ ف�ؤاد
ال�شيخ مناور

303 ،43 :

) �ش (

) �ص (

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

139
59
139
139
66
191
139
207
291
255
67 ،66 ،15
54 ،14
270
271
218
218
63 ،15
68 ،60 ،59
66 ،16 ،15
185

305 ،294 ،43 ،41
271 ،270 ،145 ،97 ،70 ،10
305 ،273 ،43
97
97 ،18
136 ،97 ،18
218
273
97
284
218
341
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�صالح ال�سنو�سي
�صالح �سعيد احل�ضرمي
�صالح �سعيد بامناوي
�صربي الطباع
�صحيفة الفجر (الدون)
�صفاء الدين ناجتي
�صلح (�سان رميو)

:
:
:

�ضابط الن�شر بعدن

101 ،100 :

طلعت كوالي

134 :

) �ض (
)ط(
)ع(

عبداخلالق طور�س
عبدالرحمن الر�شيدات
عبدالرحمن املهدي
عبدالرحمن �صديقي
عبدالغني الكرمي
عبدالقادر اجلزائري (الأمري)
عبدالقادر الكيالين
عبدالكرمي اخلطابي (الأمري)
عبداهلل الثاين ابن احل�سني (امللك)
عبداهلل ال�سنو�سي
عبداهلل الطري�شي
عبداهلل بن احل�سني (الأمري)

342

:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

79 ،17
97 ،92 ،18
18
236
283 ،40
194
230

72
133 ،132
96 ،18
272 ،271 ،270 ،38
218
16
271
64 ،15
10
81 ،80 ،17
65 ،15
،49 ،48 ،35 ،23 ،21 ،19 ،17 ،14 ،13 ،10 ،9
،105 ،104 ،101 ،100 ،92 ،79 ،78 ،54 ،53 ،51
240 ،128 ،127 ،126
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عبداهلل بن احل�سني (امللك)

عبداهلل �سرجه من (االعظمية بالعراق) :
:
عبداهلل غو�شة
:
عبداملجيد (امللحق الأردين)
:
عبداملنعم بك
:
عثمان بن عفان
:
عدنان مندري�س
عزام با�شا
عزت امل�شري
عزيز حممود ا�سكيدار
ع�صمت اينونو

:
:
:
:

علاّ ل الفا�سي
علي الفقيه ح�سن

:
:

،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،9
،36 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25
،62 ،61 ،52 ،44 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37
،75 ،73 ،72 ،71 ،70 ،69 ،67 ،66 ،65 ،64 ،63
،94 ،93 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82 ،81 ،80
،117 ،116 ،114 ،113 ،112 ،111 ،110 ،96 ،95
،132 ،131 ،130 ،129 ،121 ،120 ،119 ،118
،146 ،144 ،143 ،141 ،136 ،135 ،134 ،133
،164 ،163 ،160 ،158 ،154 ،152 ،151 ،150
،189 ،188 ،184 ،183 ،169 ،168 ،167 ،165
،212 ،207 ،204 ،203 ،195 ،193 ،192 ،190
،226 ،225 ،222 ،221 ،220 ،219 ،218 ،216
،245 ،242 ،241 ،236 ،235 ،234 ،233 ،231
،260 ،259 ،258 ،257 ،253 ،249 ،248 ،247
،271 ،269 ،267 ،266 ،265 ،264 ،262 ،261
،287 ،286 ،285 ،284 ،279 ،277 ،275 ،273
،308 ،305 ،303 ،302 ،300 ،295 ،289 ،288
،321 ،320 ،319 ،318 ،317 ،312 ،311 ،309
329 ،324 ،323
131 ،130 ،24 ،23
270
241
105 ،19
330
،184 ، ،183 ،177 ،176 ،175 ،172 ،170 ،28
190 ،187
270 ،233
230
24
،146 ،144 ،138 ،133 ،132 ،27 ،26 ،25 ،24 ،9
،203 ،186 ،168 ،160 ،156 ،154 ،152 ،150
324 ،321 ،319 ،317 ،230 ،229
74 ،73 ،69 ،68 ،16
83 ،17
343
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علي املريغني
علي با�شا العابدية
علي حمود الن�صريي
عمر براديل
عمر حكمت
عمر زكي
عميد ال�سفراء والوزراء املفو�ضون يف
تركيا

)غ(

غازي راجي
غا�ستون موغرا

)ف(

الفاروق (ملك م�صر)

:
:
:
:
:
:
:

218 :
137 :
:

:
فاطمة �صباح
:
فخامة الرئي�س
:
فرانكو
:
فريدون جمال اركن
:
فهد ال�صباح (الأمري)
:
ف�ؤاد بك
:
ف�ؤاد كوبرولو
:
فوزي القاوقجي
:
فوزي جاقمان
:
الفون�سو مي�س مومويح
:
في�صل
فيليب براي�س (جمل�س العموم الربيطاين) :

)ق(

القائد الأعظم حلكومة باك�ستان
القائم ب�أعمال املفو�ضية اللبنانية
القن�صل الرتكي (ع ّمان)
قن�صل امارة �شرق االردن (القاهرة)
قن�صل امارة �شرق الأردن (بغداد)
قن�صل تركيا العام
قن�صل �شرق االردن (العراق)

)ك(
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97 ،95 ،94 ،93 ،18
78 ،17
21
204
133 ،132
240 ،145 ،143 ،70
138

:
:
:
:
:
:
:

، 108 ،107 ،106 ،88 ،87 ،85 ،84 ،18 ،17
273 ،270
259 ،37
148
139 ،137
326 ،324 ،321 ،319 ،317
52 ،13
139
194 ،193 ،181
270
186
139
68
199 ،196 ،194
258 ،248 ،37 ،36
207
134 ،24
104 ،103
35
128 ،127 ،23
240
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كامران هامن
الكونت ال�سويدي
كيلرين

127 ،23 :
203 :
103 :

لبتزكي
جلنة تاريخ بالد ال�شام
يل تي �سون

152 :
10 :
137 :

)ل(

)م(

مت�صرف لواء البلقاء
املجل�س البلدي
حممد احمد بن عبود
حممد �إدري�س ال�سنو�سي
حممد اخلام�س
حممد ال�سعدي
حممد ال�سيد الزاهد االدري�سي
حممد ال�سيد املرت�ضى االدري�سي
حممد ال�سيد م�صطفى االدري�سي
حممد ال�شريقي

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

حممد ال�ضابطي
حممد العربي العزوزي
حممد املن�صف (امللك)
حممد النا�صر
حممد امني اخو امان اهلل
حممد اولو�سي
حممد بن ال�سلطان
حممد بن �شرف

:
:
:
:
:
:
:
:

حممد ظاهر �شاه (ملك افغان�ستان)

:

حممد عبد العليم ال�صديقي

:

79
329
72 ،63 ،15
89 ،87 ،79 ،78 ،17
230
228
89 ،87
89 ،87
89 ،87
،243 ،242 ،230 ،42 ،41 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35
،258 ،257 ،256 ،254 ،253 ،252 ،246 ،244
،291 ،285 ،277 ،273 ،272 ،263 ،261 ،259
،317 ،300 ،299 ،298 ،297 ،294 ،293 ،292
326 ،324
236 ،218
71 ،70 ،16
60 ،59 ،58 ،14
58
307
195
69
،201 ،189 ،188 ،184 ،183 ،163 ،29 ،28 ،27
207
،286 ،276 ،247 ،245 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39
309 ،308 ،303 ،296 ،295 ،294 ،288 ،287
273 ،269 ،268 ،38
345
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حممد عدنان البخيت
حممد علي االدري�سي
حممد علي العجلوين

:
:
:

حممد علي جناح
حممد عيد املغربي
مر�شد االخوان امل�سلمني
امل�ست�شار باملفو�ضية الأردنية (�أنقرة)
م�شروع �سوريا الكربى
م�شروع مار�شال
م�صطفى النحا�س
املعز حممد ال�شريف االدري�سي
املفتي (احل�سيني)
املفو�ض الأردين (�أنقرة)
املفو�ضية الأردنية (�أنقرة)
املفو�ضية الأردنية (كابل)
املفو�ضية االردنية (كرات�شي)
املفو�ضية االردنية (لندن)
املفو�ضية االمريكية
املفو�ضية امل�صرية (كابل)
املفو�ضية امللكية االفغانية
املقر العايل
مكتب املغرب العربي (فل�سطني)
ملك العرب
ملك املغرب
ملك اليمن

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ملك ايطاليا
ملك بريطانيا
ملوك العرب
ممتاز فائق
ممثل احلكومة الربيطانية
ممثل حكومة في�شي (تون�س)
مندوب املفو�ضية الهندية
مندوب جريدة بريوت امل�ساء
مندوب ملك اليمن

:
:
:
:
:
:
:
:
:
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3
85 ،84
،192 ،191 ،167 ،166 ،164 ،163 ،29 ،28 ،27
219 ،204 ،195 ،193
258 ،37 ،9
71 ،70
267
28
285
180 ،174 ،171
106 ،20
89 ،87
273 ،270
26 ،25
190 ،167 ،165 ،163 ،27
266 ،262 ،253 ،41 ،39
277 ،255 ،252
241
66
284
245
120
62
97
68
،114 ،113 ،112 ،111 ،110 ،108 ،22 ،21 ،20
121 ،119 ،118
138
255 ،204 ،36
58
199 ،196 ،194
106
58
291
131 ،130
109 ،108 ،107 ،106 ،104 ،103 ،102 ،20 ،19
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مندوب وزارة اخلارجية (الهند)
املهامتا غاندي
املهدي ال�سيد م�صطفى االدري�سي
املهدي دنون
مونتباتن (حاكم الهند)
موين
ميثاق االطلنطي
امليثاق االفرن�سي الربيطاين الرتكي
ميثاق االمم املتحدة
امليثاق القومي ال�سوري
ميثاق جامعة الدول العربية
ميثاق كيلوج

)ن(

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
نادر بن في�صل
:
نا�شد بك
الناطق الر�سمي ب�إ�سم املطبوعات الرتكية :
:
نائب جاللة ملك افغان�ستان
:
نائب رئي�س اجلمعية الت�أ�سي�سية
(باك�ستان)
:
نايف بن عبداهلل (الأمري)
:
جنل احل�سني الكبري
:
جنم الدين �صادق
:
نظام الدين
:
نور الدين �أرتام
:
نور الدين اوغلو
نوري ميوت (رئي�س اركان حرب اجلي�ش :
الرتكي)

) هـ (

291
292 ،41
88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،17
72
293 ،291 ،41
106 ،103 ،102 ،19
108 ،107 ،103
126
330
285
331 ،328
103
54 ،53 ،14 ،13
195
144
290 ،289
272
169 ،157 ،154 ،28
135
142
261 ،260 ،37
156 ،154 ،144 ،26
186
194

ها�شم الدبا�س
هتلر
هند غ�سان �أبو ال�شعر
هيئة االمم املتحدة
الهيئة العربية العليا

:
:
:
:
:

الوثائق الها�شمية

10 :

)و(

219 ،218
136
5
139 ،41
271
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:
الوجيه املراك�شي
:
وزارة اخلارجية
:
وزارة اخلارجية االفغانية
وزارة اخلارجية امللكية االردنية الها�شمية :
:
وزارة خارجية الباك�ستان
:
وزير ا�سبانيا املفو�ض
:
الوزير الأردين املفو�ض (افغان�ستان)
:
الوزير الأردين املفو�ض (القاهرة)
:
الوزير الأردين املفو�ض (�أنقرة)
الوزير الأردين املفو�ض (باك�ستان)
الوزير الأردين املفو�ض (بغداد)
الوزير الأردين املفو�ض (بريوت)
الوزير االردين املفو�ض (تركيا)
الوزير االردين املفو�ض (طهران)
الوزير الأردين املفو�ض (كابل)
الوزير الأردين املفو�ض (كرات�شي)
الوزير الأردين املفو�ض (لندن)
الوزير الأردين املفو�ض (هند�ستان)
الوزير االفغاين املفو�ض (بغداد)
الوزير االمريكي
الوزير الربيطاين
الوزير الرتكي املفو�ض (ع ّمان)
وزير اخلارجية (الأردن)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

وزير اخلارجية (تركيا)
وزير العدل (م�صر)
وزير العراق املفو�ض (القاهرة)
الوزير العراقي املفو�ض (انقرة)
وزير املالية البنجابية
وزير بريطانيا يف ال�شرق االو�سط
وزير فرن�سا
وزير لبنان
وزير م�صر
الوفد الهندي لدى االمم املتحدة
348

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

63
207
289 ،285
245
278 ،248 ،36
139
257 ،42 ،37
312 ،44
،153 ،151 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27
،225 ،216 ،215 ،214 ،212 ،211 ،201 ،158
235
259 ،257 ،39 ،38 ،37 ،35
63
70 ،30
151
308
300 ،275 ،269 ،43 ،38 ،36
280 ،279 ،278 ،242 ،41 ،40 ،39 ،36 ،35
35
257 ،37
265 ،264 ،38
69
69 ،66
223 ،159 ،153 ،26
،201 ،159 ،66 ،38 ،36 ،35 ،34 ،30 ،29 ،15
265 ،249 ،248 ،237 ،211 ،207
236 ،233 ،226 ،225 ،224 ،209
88 ،87 ،85 ،84
139 ،106
207 ،194 ،167 ،166
244 ،243
106 ،103 ،102 ،19
69
139
139
289
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وكيل رئا�سة الوزراء (الأردن)
وكيل �سفري الدولة االيرانية (تركيا)
وكيل وزارة اخلارجية (تركيا)
وكيل وزارة اخلارجية (تركيا)
وهيب بيكر
ويكتور اودلوم

:
:
:
:
:
:

يحيى حميد الدين (ملك اليمن)
يحيى كاكال
يالد اوغوم

104 :
293 :
167 ،166 :

)ي(

247 ،36
139
218 ،25
148
97
137
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ال�صفحة

اال�سم
(A)

287 :
،305 ،301 ،296 ،294 ،278 ،275 ،261 ،242 :
307 ،306
206 :

Afghanistan
Amman

297 :

Darband Hotel (Tahran)

134 :

Istanbul

242 :

Jordan

304 :
310 ،281 ،260 :

Kaboul
Karachi

115 :

Madrid

310 ،260 :

Pakistan

300 :

Trans-Jordan

229
119 ،117 ،22 ،21
،136 ،78 ،73 ،34 ،33 ،25 ،17 ،14 ،13 ،10 ،9
،318 ،295 ،289 ،285 ،280 ،271 ،255 ،139
331
272 ،96 ،18
284
137 ،72 ،65

Ankara

(D)
(I)
(J)

(K)

(M)
(P)

(T)

( ) �أ

:
:
:

ادرنه
�أدي�س �أبابا
الأردن

:
:
:

االر�ض املقد�سة
اريحا
ا�سبانيا
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ا�ستانبول (ا�سطنبول)

:

اال�ستانة
ا�سرتاليا
اال�سكندرونة
ا�سوج (ال�سويد)
االعظمية
افريقيا
افريقيا العربية
افغان�ستان

:
:
:
:
:
:
:
:

االقاليم ال�سيالنية
الأق�صر
االقطار الهندية
اقليم البنجاب
املانيا
�أم درمان
�إمارة �شرق االردن

:
:
:
:
:
:
:

اجنلرتا
اندوني�سيا
�أنقرة

:
:
:

�أنقرة باال�س (فندق)
االنهار اخلم�سة
اوا�سط ا�سيا
اوروبا
اوكرانيا

:
:
:
:
:

،154 ،150 ،144 ،143 ،32 ،31 ،30 ،25 ،24
،223 ،219 ،217 ،216 ،204 ،167 ،165 155
318 ،230 ،226 ،225
212
267
230
140
131
102
156 ،154
،276 ،274 ،257 ،256 ،42 ،40 ،39 ،37 ،35 ،9
307 ،305 ،293 ،289 ،285 ،284
267
86 ،85 ،84 ،18 ،17
267
284 ،261
136
97 ،92 ،18
،280 ،259 ،256 ،138 ،137 ،136 ،117 ،82 ،9
300 ،296
230 ،19
154 ،35
،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،9
،144 ،143 ،139 ،138 ،135 ،128 ،125 ،33
،167 ،166 ،165 ،153 ،151 ،150 ،149 ،148
،196 ،190 ،189 ،188 ،187 ،182 ،180 ،174
،218 ،217 ،212 ،209 ،207 ،205 ،204 ،199
،228 ،227 ،226 ،225 ،223 ،222 ،221 ،219
326 ،323 ،318 ،317 ،233 ،232 ،230
230 ،156 ،154 ،30
284
284
229 ،142
229
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�إيران
ايطاليا

)ب(

307 ،274 ،256 ،204 ،39 :
102 :

باب املندب
باك�ستان

:

باك�ستان ال�شرقية
بحر ازاق
برقة
بريطانيا

:
:
:

الب�صرة
بغداد

:

البالد االردنية
البالد االجنليزية
البالد املقد�سة
بلجيكا
البلقاء
البلقان
البنغال
بور�صه
البو�سفور
البوغاز
بولندا
بريوت
بي�شاور

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

تاج حمل
التبت

41 :
229 :

)ت(
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108 ،106 ،103 ،102 ،20 ،19
،256 ،255 ،249 ،244 ،243 ،41 ،39 ،37 ،9
،280 ،279 ،277 ،274 ،271 ،270 ،259 ،258
311 ،293
284
229
78
،136 ،112 ،108 ،107 ،106 ،103 ،102 ،20
327 ،270
54 ،14
،167 ،165 ،138 ،131 ،49 ،38 ،27 ،24 ،15
240
317
270
273
140
17
160
284
226 ،225 ،223 ،217 ،212 ،204 ،32 ،31 ،30
318
156 ،154 ،26
136
33
263 ،244 ،243 ،37
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تركيا

تعز
تون�س

)ج(

،34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28 ،26 ،25 ،24 ،23 ،9 :
،148 ،144 ،143 ،142 ،131 ،130 ،128 ،97
،190 ،167 ،166 ،165 ،158 ،155 ،154 ،151
،235 ،231 ،230 ،229 ،207 ،203 ،202 ،192
330 ،329 ،327 ،317 ،256
121 ،120 ،119 ،118 ،111 ،110 ،22 ،21 ،20 :
59 ،58 ،57 ،45 ،13 ،9 :

جامع ال�سليمانية
جامع حاجي بريام
جاوا
جبال طور�س
جدة
اجلزائر
جزائر الفلبني
جنوب االنا�ضول
جيحون

:
:
:
:
:
:
:
:
:

احلب�شة
احلجاز
حيفا

102 :
270 :
328 ،317 ،230 ،229 :

خرا�سان
اخلرطوم

285 :
96 ،18 :

)ح(
)خ(
)د(

204
204
240 ،35
229
232
59 ،57 ،45 ،13 ،9
267
143
230

دم�شق
دول ا�سكندنافيا
الدولة االردنية الها�شمية
الدولة الهندية
الدينمارك

:
:
:
:
:

رام اهلل
رو�سيا
الريا�ض

113 ،112 :
167 ،166 ،139 :
19 :

)ر(

221 ،75 ،52 ،32 ،16
235 ،140
320
289
140
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)ز(

(الزجنية) قبلى مركز م�صر

) �س (

89 ،87 :

�سراي ظلمة (دوملة)
ال�سعودية
�سكر
ال�سند
�سنغافورة
ال�سودان
�سوريا

:
:
:
:
:
:

�سوريا ال�شمالية
�سوريا الكربى
�سومطرة

:
:

230 ،144
270 ،255 ،109 ،20
255
255
268
96 ،92 ،91 ،45 ،18 ،13
،270 ،256 ،255 ،204 ،158 ،139 ،134 ،24 ،16
273
331
330
240 ،35

ال�شراة
ال�شرق االدنى
ال�شرق الأو�سط
�شمال افريقيا

:
:
:
:

55 ،14
320 ،231 ،137
255 ،235 ،231 ،191
58

الطائف
طرابل�س الغرب
طريق الفر�ضة
طنجة
طهران

:
:
:
:
:

97
83 ،17
54
229 ،74 ،73 ،69 ،68 ،67 ،65 ،16 ،15
309 ،308 ،307 ،43 ،42 ،41

عدن
العراق

112 ،108 ،102 ،100 ،20 ،19 :
،255 ،230 ،141 ،136 ،131 ،109 ،24 ،23 ،20 :
321 ،319 ،317 ،274 ،273 ،271 ،270 ،257
15 :

) �ش (

)ط(

)ع(
ع ّكا
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ع ّمان

ُعمان

)غ(
الغور

)ف(

،75 ،74 ،69 ،66 ،65 ،54 ،43 ،33 ،25 ،17 ،14 :
،118 ،117 ،116 ،110 ،101 ،96 ،94 ،92 ،86
،155 ،154 ،149 ،146 ،133 ،129 ،128 ،120
،234 ،218 ،217 ،216 ،215 ،204 ،203 ،157
،274 ،273 ،263 ،259 ،255 ،254 ،244 ،243
،298 ،295 ،293 ،291 ،285 ،280 ،279 ،278
328 ،327 ،307 ،306 ،305 ،301 ،300 ،299
47 ،45 ،13 ،9 :
55 ،14 :

فرن�سا
فل�سطني

:
:

فندق احلمرا (غرناطة)
فندق ري�ش (القاهرة)

:
:

59 ،58 ،14
،137 ،135 ،86 ،81 ،80 ،75 ،49 ،27 ،17 ،14 ،9
،230 ،162 ،161 ،160 ،155 ،154 ،143 ،139
274 ،272 ،271 ،270 ،257 ،256
16
81 ،80

فنلنديا
قاعة �سينما البرتاء
القاهرة
القد�س
القرم
ق�صر اربد
الق�صر اجلمهوري (انقرة)
ق�صر طوملة باغجة
القطر الليبي
قفقا�سيا

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

140
329
106 ،103 ،102 ،81 ،80 ،72 ،20 ،19 ،16
302 ،289 ،275 ،160 ،42 ،41 ،39 ،27 ،23
229
258
319
318
82
229

كابل (كابول)

،243 ،43 ،42 ،41 ،39 ،38 ،37 ،36 ،36 ،35 ،9 :
،275 ،274 ،263 ،258 ،254 ،246 ،245 ،244
305 ،302 ،295 ،289 ،288 ،285 ،284
270 :
357

)ق(

)ك(

كالكوتا
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كرات�شي

:

ك�شمري
كوريا
الكويت

:
:
:

الهور
لبنان

:
:

حلج
ل�شبونة
لندن
لوزان
ليبيا

:
:
:
:
:

293 ،291 ،263 ،244 ،243 ،41 ،37
،255 ،233 ،204 ،141 ،134 ،71 ،70 ،24 ،16
321 ،319 ،317 ،270 ،256
47 ،45 ،13 ،9
138
327 ،275 ،113 ،112 ،21 ،20
160 ،158 ،26
80 ،77 ،45 ،13 ،9

حممية عدن
مدريد
مراك�ش
مرف�أ اال�سكندرية
امل�سجد االق�صى
م�صر

:
:
:
:
:
:

مطار دلهي
املغرب االق�صى
املغرب العربي
املفرق
مكة
امللتان
مو�سكو

:
:
:
:
:
:
:

106 ،103
139
73 ،72 ،68 ،57 ،45 ،16 ،13 ،9
229
290
،255 ،107 ،88 ،87 ،85 ،84 ،64 ،61 ،44 ،19
274 ،256
291
68
60 ،9
221 ،32
202 ،33 ،29
284
190 ،136

نوروج (الرنويج)
نيقو�سيا
نيودلهي (دلهي)

140 :
221 ،32 :
293 ،291 ،41 :

الهند
358

293 ،273 ،270 ،255 ،41 ،38 :

)ل(

)م(

)ن(

) هـ (

،255 ،252 ،249 ،42 ،40 ،39 ،38 ،36 ،35 ،9
،293 ،284 ،279 ،278 ،277 ،270 ،267 ،263
309 ،301
293 ،41
203
51 ،49 ،48 ،47 ،45 ،13 ،9
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هند�ستان
هوالندا

257 :
140 :

الواليات املتحدة
واليات باك�ستان الغربية
والية احلدود

331 ،305 ،267 ،58 ،43 :
284 :
284 :

اليمن

،109 ،108 ،107 ،106 ،99 ،45 ،21 ،20 ،19 ،13 :
230 ،116 ،112

)و(

)ي(

359

الـمـالحــــق

املجلد التا�سع ع�شر

ر�ؤ�ساء الديوان امللكي الها�شمي من 1951-1925م
الت�سل�سل

اال�سم

من

�إلى

.1

�سعادة ال�سيد حممد عبدالغني الأن�سي

1925/5/21م

1927/10/9م

.2

�سعادة ال�سيد حامد الوادي

1927/10/9م

1933/6/1م

.3

�سعادة ال�سيد ف�ؤاد اخلطيب (بالوكالة)

1933/6/1م

1933/7/16م

.4

�سعادة ال�سيد حممد املحي�سن

1933/7/16م

1934/10/31م

.5

�سم ّو الأمري جميل بن نا�صر

1934/11/1م

1938/8/30م

.6

�سعادة ال�سيد حممد عبدالغني الأن�سي

1938/9/1م

1942/6/14م

.7

�سعادة ال�سيد ها�شم خري

1942/6/25م

1944/10/14م

.8

�سعادة ال�سيد �أحمد علوي ال�سقاف

1944/10/15م

1947/2/8م

.9

�سعادة ال�سيد حممد ال�شريقي

1947/2/11م

1947/12/1م

.10

�سعادة ال�سيد عبدالرحمن خليفة

1948/1/1م

1950/10/15م

.11

�سعادة ال�سيد ح�سني �سراج

1950/10/15م

1951/3/1م

.12

�سعادة ال�سيد فرحان �شبيالت

1951/3/3م

1951/9/9م
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قائمة ب�أ�سماء ر�ؤ�ساء الوزارات الأردنية
ما بني �سنتي  1921و  1952م
الت�سل�سل

اال�سم

من

�إلى

.1

جمل�س امل�شاورين برئا�سة ر�شيد طليع

1921/4/11م

1921/6/23م

.2

وزارة ر�شيد طليع الثانية

 1921/7/5م

1921/8/5م

.3

جمل�س امل�شاورين برئا�سة مظهر ر�سالن

1921/8/15م

ت�شرين الثاين 1921م

.4

وزارة علي ر�ضا بك الركابي

1922/7/10م

1923/1/2م

.5

وزارة مظهر ر�سالن الثانية

1923/2/1م

1923/9/5م

.6

وزارة ح�سن خالد �أبو الهدى الأولى

1923/9/5م

�أيار 1924م

.7

وزارة علي ر�ضا الركابي الثانية

1924/5/3م

1926/6/23م

.8

وزارة ح�سن خالد �أبو الهدى الثانية

1926/6/26م

1928/1/8م

.9

وزارة ح�سن خالد �أبو الهدى الثالثة

1929/10/ 17م

1931/2/21م

.10

وزارة ال�شيخ عبد اهلل �سراج

1931/2/22م

1933/10/18م

.11

وزارة �إبراهيم ها�شم الأولى

1933/10/18م

1938/9/27م

.12

وزارة توفيق �أبو الهدى الأولى

1938/9/28م

1939/8/6م

.13

وزارة توفيق �أبو الهدى الثانية

1939/8/6م

1940/9/24م

.14

وزارة توفيق �أبو الهدى الثالثة

1940/9/25م

1941/7/ 27م

.15

وزارة توفيق �أبو الهدى الرابعة

1941/7/29م

1943/5/ 18م
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*
*

.16

وزارة توفيق �أبو الهدى اخلام�سة

من 1943/5/19م

1944/10/14م

.17

وزارة �سمري الرفاعي الأولى

1944/10/15م

1945/5/18م

.18

وزارة �إبراهيم ها�شم الثانية

1945/5/19م

1947/2/1م

.19

وزارة �سمري الرفاعي الثانية

1947/2/4م

1947/12/27م

.20

وزارة توفيق �أبو الهدى ال�ساد�سة

1947/12/28م

1949/5/3م

.21

وزارة توفيق �أبو الهدى ال�سابعة

1949/5/7م

1950/4/12م

.22

وزارة �سعيد املفتى الأولى

1950/4/12م

1950/10/11م

.23

وزارة �سعيد املفتي الثانية

1950/10/14م

1950/12/4م

.24

وزارة �سمري الرفاعي الثالثة*

1950/12/4م

1951/7/25م

.25

وزارة توفيق �أبو الهدى الثامنة*

1951/7/25م

1951/9/7م

يف عهد وزارة �سمري الرفاعي الثالثة ا�ست�شهد املغفور له جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني يف 20
متوز 1951م.
يف عهد وزارة توفيق �أبو الهدى الثامنة �أق�سم امللك طالل اليمني الد�ستورية ملك ًا على البالد يف
� 6أيلول 1951م.
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الوثائق الها�شمية
« �أوراق جاللة املغفور له امللك عبداهلل بن احل�سني »
�صدر من �سل�سلة الوثائق الها�شمية حتى هذا املجلد التا�سع ع�شر (العالقات الأردنية  -العربية
والإ�سالمية (1437هـ 2016 /م)).
املجلد الأول:
اال�ستقالل 1365هـ1946/م � ،صدر عام 1411هـ1993/م.
املجلد الثاين:
�صندوق الأمة 1365 - 1363هـ 1946 -1944 /م� ،صدر عام 1415هـ1994/م.
املجلد الثالث:
�سوريا الكربى واالحتاد العربي� ،صدر عام 1415هـ1994/م.
املجلد الرابع:
اجلامعة العربية � ،صدر عام 1415هـ1994/م.
املجلد اخلام�س/الق�سم االول:
فل�سطني 1368هـ1948/م � ،صدر عام 1416هـ1995/م.
املجلد اخلام�س/الق�سم الثاين:
فل�سطني 1368هـ1948/م � ،صدر عام 1436هـ2015/م.
املجلد اخلام�س/الق�سم الثالث:
فل�سطني 1368هـ1948/م � ،صدر عام 1436هـ2015/م.
املجلد اخلام�س/الق�سم الرابع:
فل�سطني 1368هـ1948/م � ،صدر عام 1436هـ2015/م.
املجلد ال�ساد�س:
االدارة الأردنية يف فل�سطني � ،صدر عام 1416هـ1995/م.
املجلد ال�سابع:
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احل�سني بن علي والبيعة باخلالفة 1342هـ1924/م� ،صدر عام 1416هـ1996/م.
املجلد الثامن/الق�سم االول:
اخلط احلديدي احلجازي 1982-1923م� ،صدر عام 1996م.
املجلد الثامن/الق�سم الثاين:
اخلط احلديدي احلجازي� ،صدر عام 1417هـ1996/م.
املجلد التا�سع:
العالقات االردنية-العراقية 1370-1340هـ1951-1921/م� ،صدر عام 1417هـ1997/م.
املجلد العا�شر/الق�سم االول:
العالقات االردنية ال�سعودية 1371-1344هـ1951-1925/م� ،صدر عام 1417هـ1997/م.
املجلد العا�شر/الق�سم الثاين:
العالقات االردنية ال�سعودية 1371-1344هـ1951-1925/م� ،صدر عام 1418هـ1997/م.
املجلد احلادي ع�شر:
وحدة ال�ضفتني 1950م� ،صدر عام 1419هـ1998/م.
املجلد الثاين ع�شر:
العالقات االردنية-امل�صرية 1950-1925م� ،صدر عام 1419هـ1999/م.
املجلد الثالث ع�شر/الق�سم االول:
�شركة نفط العراق ( /)I.P.Cخطط حيفاء -بغداد 1950-1931م� ،صدر عام 1420هـ1999/م.
املجلد الثالث ع�شر/الق�سم الثاين:
�شركة نفط العراق ( /)I.P.Cخطط حيفاء -بغداد 1958-1951م� ،صدر عام 1420هـ1999/م.
املجلد الرابع ع�شر/الق�سم االول:
خط انابيب البرتول عرب البالد العربية 1950-1931م� ،صدر عام 1421هـ2000/م.
املجلد الرابع ع�شر/الق�سم الثاين:
خط انابيب البرتول عرب البالد العربية 1959-1951م� ،صدر عام 1421هـ2000/م.
املجلد اخلام�س ع�شر:
العالقات الأردنية ال�سورية 1951-1921م� ،صدر عام 1422هـ2001/م.
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املجلد ال�ساد�س ع�شر/الق�سم االول:
الع�شائر االردنية /الت�شريعات وبع�ض الق�ضايا 1371-1341هـ1951-1921/م� ،صدر عام
1422هـ2001/م.
املجلد ال�ساد�س ع�شر/الق�سم الثاين:
حما�ضر وجل�سات جلنة اال�شراف على البدو 1369-1350هـ1949-1931/م� ،صدر عام
1423هـ2002/م.
املجلد ال�سابع ع�شر:
ق�ضاة الع�شائر يف االردن 1369-1354هـ1950-1936/م� ،صدر عام 1435هـ2014/م.
املجلد الثامن ع�شر:
القنا�صل يف امارة �شرقي االردن 1370-1357هـ1951-1939/م� ،صدر عام 1435هـ2014/م.
املجلد الع�شرون:
دليل املعاهدات واالتفاقات الدولية التي �صادقت عليها �إمارة �شرقي الأردن ما بني (1938 – 1931م)،
�صدر عام 1437هـ2015/م.

للح�صول على ن�سخة من هذا املجلد يرجى مراجعة مركز الوثائق واملخطوطات ودرا�سات
بالد ال�شام/اجلامعة الأردنية.
�أو االت�صال على هاتف رقم  ) 00962 6( 5355000فرعي ()21065
فاك�س )00962 6( 5336483
		
�أو مرا�سلتنا عرب الربيد الإلكرتوين hbc@ju.edu.jo
جميع احلقوق حمفوظة ،ال ي�سمح ب�إعادة ن�شر هذا الكتاب� ،أو �أي جزء منه� ،أو تخزينه يف
نطاق ا�ستعادة املعلومات �أو نقلها� ،أو ا�ستن�ساخها ب�أي �شكل من الأ�شكال ،دون �إذن خطي م�سبق
من النا�شر.
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