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فل�سطني 1948م

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�أ�صدرنا عام  1995م املجلد اخلام�س من �سل�سلة الوثائق الها�شمية بعنوان  ( :فل�سطني 1367
هـ 1948/م) الق�سم الأول� ,أمال من ّا با�ستكمال ن�شر وثائق فل�سطني عام  1948م من �أر�شيف الديوان
امللكي العامر مبجلدات الحقة ,لأننا نعلم �أن هذا امللف من �أع ّز و�أكرث املو�ضوعات �أهمية لدى الأ�سرة
علي يف ثرى الأق�صى املبارك ,وا�ست�شهد على تراب
الها�شمية ،التي �أودعت ال�شريف احل�سني بن ّ
القد�س ابنه م�ؤ�س�س اململكة الأردنية الها�شمية امللك عبد اهلل الأول بن احل�سني ,ولثقتنا ب�أنه امللف
�شكلت النكبة عام  1948م نقطة فارقة م�ؤثرة يف تاريخهم,
الأكرث �أهمية لدى العرب كلهم ,الذين ّ
� اّإل �أن الظروف حالت دون ا�ستمرار ن�شر ال�سل�سلة ما بني �سنوات  2001م  2014 -م ،فتوقفنا عن
�إ�صدارها ,ونعود اليوم ال�ستئناف الن�شر مبوافقة كرمية من جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني
ال�ستكمال هذا امل�شروع الوطني ,وكان هاج�سنا الأول �أن نعيد فتح ملف فل�سطني عام  1948م ,ب�إ�صدار
جملدات تتابع ما بد�أنا فيه باملجلد اخلام�س يف ق�سمه الأول ,و�سن�صدر ب�إذن اهلل جملدات متتابعة
تغطي هذا امللف  ,وتغنيه بالوثائق التي مل تو�ضع حتى تاريخه بني �أيدي الباحثني ,لإعادة كتابة تاريخ
جتلي احلقيقة ,وتقد ّمها للباحثني بتجر ّد ونزاهة.
تلك املرحلة املف�صلية م�ستندين �إلى الوثائق التي ّ
�أرفقنا يف الق�سم الأول من املجلد اخلام�س واملن�شور عام  1995م �ضمن هذه ال�سل�سلة ,ملحقا
من “�أوراق القوات امل�سلحة الأردنية” وي�ضمّ ك�شوفا ب�أ�سماء �شهداء اجلي�ش العربي الأردين البا�سل,
و�أ�سماء اجلرحى والتقارير الع�سكرية ل�سري املعارك ,وهي �شهادات م�ضيئة على بطولة اجلي�ش العربي
وت�ضحياته من �أجل فل�سطني واحلفاظ على القد�س واملقد�سات التي تعترب وديعة ب�أيدي الأ�سرة
ونحب هنا �أن ن�ستذكر دور جاللة املغفور له امللك احل�سني بن طالل الذي تكر ّم علينا
الها�شميةّ ,
عام  1994م و�سمح لنا بالإطالع على �أر�شيف القوات امل�سلحة بال قيود ,وهي م�أثرة ن�ستذكرها بكل
طيب اهلل ثراه.
التقدير واملحبة ,للراحل الكبري ّ
�أما هذا املجلد ,فن�ستكمل فيه �أحداث املرحلة  ,و�إن كانت املادة الع�سكرية ت�ضمنها الق�سم
الأول املن�شور� ,إ ّال �أن هذا املجلد يقدم التفا�صيل ال�سيا�سية والدبلوما�سية امل�صاحبة للأحداث ,وهي
بالت�أكيد ال تق ّل �أهمية عن الأحداث الع�سكرية وتكمله ّا وتو�ضحها ,وتبد�أ مع عام  1945م وتنتهي
بوثائق يعود تاريخها لعام  1951م ,وبالت�أكيد ف�إن لكل وثيقة موقعها يف �إ�ضاءة الواقع الع�سكري
وال�سيا�سي على ال�صعيد الأردين والعربي والدويل  ,ن�ضعها بني �أيدي الباحثني والدار�سني واملهتمني,
9
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ت�صب
وقد حر�صنا على متابعة هذا الأر�شيف لتقدميه يف جملدات �أخرى الحقة �إن�شاء اهلل ,وكلها ّ
يف جتلية �أحداث عام  1948م.
�إن املتمعن يف وثائق هذه املرحلة ,يجد �أن جلاللة امللك امل�ؤ�س�س عبد اهلل بن احل�سني ر�ؤية ثاقبة,
تقدم التفكري الذي ي�ستند �إلى خلفيته يف قيادة الأحداث �أثناء الثورة العربية الكربى ,و�إلى م�شروعية
دفاعه عن وحدة بالد ال�شام ,للحفاظ على فل�سطني وعلى القد�س واملقد�سات ,وت�شك ّل خماوفه
على م�صري فل�سطني و�أهاليها الهاج�س الدائم له يف مرا�سالته التي كانت تتجاوز البعد العربي �إلى
البعدين الإقليمي والدويل  ,بر�ؤية تنطلق من عروبته ومن انتمائه للبيت الها�شمي.
ي�سرنا �أن ن�ضع هذه ال�سل�سلة من الوثائق التي تقد ّم حقائق تلك املرحلة املف�صلية يف تاريخنا
العربي املعا�صر بني �أيدي القراء ,ونحن على ثقة ب�أن ن�شرها �سيعيد الكثري من االمور الغائبة �إلى
�أذهان الدار�سني والباحثني  ,ويبقي دورنا هو تقدمي الوثيقة ب�أمانة ,وجتر ّد دومنا تدخل �أو انتقاء.
وي�سعدنا �أن نتقدم حل�ضرة �صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني بال�شكر والتقدير
لتمكيننا من الإطالع على �أر�شيف الديوان امللكي الها�شمي بال قيود �أو حتفظ ,بنف�س الروح الطيب ّة
طيب اهلل ثراه  ,وندعو اهلل ع ّز وج ّل
التي عهدناها من جاللة املغفور له امللك احل�سني بن طالل ّ
�أن يحقق �آمالنا ب�أن يدمي على القد�س عروبتها ,و�أن يحفظ �سالمة الأماكن املقد�سة التي حتفظها
اململكة الأردنية الها�شمية وديعة ثمينة.
واهلل من وراء الق�صد
فريق الوثائق الها�شمية
وجلنة تاريخ بالد ال�شام
يف ني�سان 1436هـ 2015 /م
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فل�سطني 1948م

فهر�ست فل�سطني /الق�سم الثاين
 .1وثيقة رقم ( -63د) تاريخ �/ 5آذار1945 /م

ر�سالة من امللك عبداهلل االول الى امللك عبدالعزيز �آل �سعود ي�ؤكد فيها ان م�س�ألة
فل�سطني هي م�س�ألة العرب جميع ًا.

29

 .2وثيقة رقم ( -29د) تاريخ � 10/آذار 1945/م

ر�سالة امللك عبداهلل االول الى الرئي�س االمريكي روزفلت منوها فيها الى جوابني
�سابقني من الرئي�س الأمريكي اليه ،داعيا الى االهتمام بامل�س�ألة الفل�سطينية.

31

 .3وثيقة رقم ( -31د) تاريخ �/10آذار 1945/م

ر�سالة الى امل�سرت ون�ستون ت�شر�شل رئي�س وزراء بريطانيا يطلب فيها اال�سراع يف حل
امل�س�ألة الفل�سطينية واالهتمام بال�سلم العاملي.

32

 .4وثيقة رقم ( -60د) تاريخ �/ 31آذار1945 /م

ر�سالة من �سم ّو الأمري عبداهلل بن احل�سني �إلى �أحمد حلمي با�شا تتعلق مب�ؤمتر
ال�ضرائب واالرا�ضي يف فل�سطني.

33

 .5وثيقة رقم ( -155ب)(د.ت)

رد رئي�س الوزراء على الزعماء ر�ؤ�ساء �أحزاب فل�سطني العربيـة على ر�سالتهـم
بتاريخ  20ني�سان 1945م تتعلق بامل�ساعي التي بذلت يف �سبيل عقد ميثاق اجلامعة
العربية.

34

 .6وثيقة رقم (-53هـ) تاريخ / 23ني�سان1945 /م
(Press of America

 )Unitedل�سم ّو الأمري عبداهلل بن

جمموعة ا�سئلة من
احل�سني(باللغتني العربية واالجنليزية):
�أ .وثيقة رقم (-53هـ) تاريخ  23ني�سان 1945م جمموعة ا�سئلة باللغة العربية
الى �سم ّو الأمري عبداهلل بن احل�سني من مكتب ال�صحافة الأمريكية.
ب .وثيقة رقم (-54هـ) تاريخ  23ني�سان 1945م جمموعة �أ�سئلة (باللغة االجنليزية)
�إلى �سم ّو الأمري عبداهلل بن احل�سني من مكتب ال�صحافة الأمريكية.

36
37
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ج .وثيقة رقم (/56-55هـ) تاريخ  23ني�سان 1945م �إجابات �سم ّو الأمري عبداهلل
بن احل�سني ال�سئلة مكتب ال�صحافة الأمريكية (باللغة االجنليزية).
د .وثيقة رقم (/58-57هـ) تاريخ  23ني�سان 1945م �إجابات �سم ّو الأمري عبداهلل
بن احل�سني ال�سئلة مكتب ال�صحافة الأمريكية (باللغة العربية).

39
41

 .7وثيقة رقم (د -ر) تاريخ �/ 6آب 1946/م

برقية من جمال احل�سيني نائب رئي�س الهيئة العربية العليا الى جاللة امللك عبداهلل
يرف�ض فيها م�شروع تق�سيم فل�سطني.

43

 .8وثيقة رقم (د -ر) تاريخ � /7آب 1946/م

برقية جوابية من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني الى جمال احل�سيني حول ايجاد
متويل ل�صيانة �أر�ض فل�سطني من البيع وال�شراء.

44

 .9وثيقة رقم ( -53د) تاريخ / 4ايلول1946 /م

ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل االول الى رئي�س الوزراء الربيطاين يدعو الى اخلروج
بحل للم�س�ألة الفل�سطينية.

45

 .10وثيقة رقم ( -228ب) (د.ت)

بيان نقلته �شخ�صية �أردنية الى امل�ؤمتر الربيطاين العربي ب�ش�أن فل�سطني.

46

 .11وثيقة رقم (� -9أ) تاريخ / 9ايلول 1946/م

ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل الأول الى امللك فاروق تتعلق باجتماع ممثلي العرب
يف لندن حول فل�سطني وغياب التمثيل الفل�سطيني فيه.

48

 .12وثيقة رقم ( -69د) تاريخ  6ت�شرين االول 1946م

ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل الأول الى رئي�س الهيئة العربية العليا يطلب فيها
�إعداد العدة لتحمل �سيا�سة طويلة املدى من �أجل فل�سطني.

50

 .13وثيقة رقم ( )140 /23تاريخ  6ت�شرين االول 1946م

ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني يحذر من �ضياع املزيد من �أرا�ضي
فل�سطني.
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 .14وثيقة رقم ( – 12ب) (د.ت)

بيان �صادر عن احلكومة الأردنية ي�ستعر�ض تاريخ �أحداث الق�ضية الفل�سطينية.

53

 .15وثيقة رقم (� -44أ) تاريخ �/ 9شباط1947 /م

برقية من الهيئة العربية العليا لفل�سطني جلاللة امللك عبداهلل بن احل�سني تنا�شده
فيها بالتدخل ال�سريع لدفع اخلطر عن فل�سطني.

56

 .16وثيقة رقم (� -45أ) تاريخ � /10شباط1947 /م

برقية جوابية من امللك عبداهلل بن احل�سني للهيئة العربية العليا الفل�سطينية حول
اجلامعة العربية.

57

 .17وثيقة رقم (� -46أ) تاريخ �/ 11شباط1947 /م

ر�سالة جوابية من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني للهيئة العربية العليا لفل�سطني
حول اجلامعة العربية.

58

 .18وثيقة رقم (� -47أ) تاريخ 1947/ 3 /8م

ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى رئي�س الهيئة العربية العليا لفل�سطني
حول اجلهود العربية املبذولة يف �سبيل الق�ضية الفل�سطينية.

59

 .19وثيقة رقم (�-61أ) تاريخ / 27حزيران 1947/م

ر�سالة من رئي�س الديوان امللكي الها�شمي الى وزير اخلارجية االردين مرفقة
مبجموعة من (طوابع اعانة عرب فل�سطني) هدية الى امللك فاروق.

60

 .20وثيقة رقم (� -5أ) تاريخ / 31متوز1947 /م

ر�سالة جوابية من رئي�س الهيئة العربية لفل�سطني جلاللة امللك عبداهلل بن احل�سني
تتعلق ب�إهداء جاللته ملجموعة من طوابع �إعانة عرب فل�سطني.

61

 .21وثيقة رقم (� -4أ) تاريخ � /5آب1947 /م

ر�سالة جوابية من امللك فاروق الى جاللة امللك عبداهلل االول ي�شكره على هدية
جاللته من طوابع �إعانة عرب فل�سطني.

62

15

جملد رقم  5ق�سم ثاين
 .22وثيقة رقم (� -29أ) تاريخ  /15ايلول1947 /م

ر�سالة طويلة من امللك عبداهلل بن احل�سني الى احلاج �أمني احل�سيني مفتي فل�سطني
تناول فيها مو�ضوع وحدة �سوريا الطبيعية وامل�س�ألة الفل�سطينية.

63

 .23وثيقة رقم ( -142و) تاريخ  /11ت�شرين االول1947 /م

ر�سالة من املفو�ضية الربيطانية الى جاللة امللك عبداهلل االول تناولت ر�سالة جاللته
ال�سرية امل�ؤرخة يف / 9ت�شرين االول1947 /م.

66

 .24وثيقة رقم ( ) 358/9تاريخ (د.ت)

بيان الى الطائفة اليهودية يف فل�سطني.

67

 .25وثيقة رقم ( )358 /12تاريخ / 29كانون الثاين 1948/م

ر�سالة من ال�سيد �سعيد النا�شف الى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني يتناول فيها
الو�ضع يف يافا.

68

 .26وثيقة رقم ( )358 /246تاريخ � /10آذار1948 /م

ر�سالة �شكر من �أمني عبدالهادي موجهة الى رئي�س الديوان امللكي الها�شمي يعرب
فيها عن �شكره وتقديره جلاللة امللك عبداهلل بن احل�سني.

72

 .27وثيقة رقم ( )358/219تاريخ  /17ايار 1948/م

ر�سالة الى �سكرتري منظمة االمم تخربه ب�سقوط قنبلة مورتر يف امل�سجد �أمام قبة
ال�صخرة.

73

 .28وثيقة رقم ( )358 /145تاريخ 1948/5/17م

برقية الى جاللة امللك املعظم من الوزير املفو�ض يف افغان�ستان يبلغه ال�شكر والت�أييد
جلهود جاللته يف فل�سطني.

74

 .29وثيقة رقم ( )358/190تاريخ  /17ايار 1948/م

ر�سالة من �سعيد املدفعي جلاللة امللك عبداهلل بن احل�سني يطلب ان ينت�سب ابن
�شقيقه انعم ر�ؤوف للجي�ش االردين.
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 .30وثيقة رقم ( )358/149تاريخ  /18ايار1948 /م

برقية من حنا بوري �سابا ال�شماع ي�شكر جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني على جهوده
يف �سبيل فل�سطني.

76

 .31وثيقة رقم ( )358 /162تاريخ  /19ايار1948 /م

برقية من املختار خليل راتب اجلاعوين من القد�س الى امللك عبداهلل بن احل�سني
م�ؤيد ًا جاللته يف مو�ضوع ح ّل الهيئة العربية لفل�سطني.

77

 .32وثيقة رقم ( )358/163تاريخ  22ايار 1948م

برقية �شكر جوابية من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني الى املختار خليل اجلاعوين.

78

 .33وثيقة رقم (د.ر) تاريخ / 10رجب1367 /هـ املوافق�/19أيار1948 /م

ر�سالة من �أمني عبدالهادي حول طلبه من الدكتور مفيد يف ال�شام ان يلتحق يف
االردن ليكون يف خدمة جي�شه املظفر.

79

 .34وثيقة رقم ( )358 /250تاريخ / 19ايار1948 /م

ر�سالة الى رئي�س الديوان امللكي الها�شمي من الوزير املفو�ض يف م�صر تتعلق بر�سالة
موجهة الى �أمني عبدالهادي.

80

 .35وثيقة رقم ( )358 /222تاريخ  /20ايار1948 /م

برقية من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني الى �سم ّو �سيف اال�سالم عبداهلل –
اليمن يحذر من التعامل مع احلاج �أمني احل�سيني.

81

 .36وثيقة رقم ( )453/1تاريخ / 20ايار1948 /م

برقية �شكر من ال�سيدة (ا�ستيل برنادوت) الى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني رد ًا
على تعزيته �إياها مبقتل زوجها (الكونت برنادوت).

82

 .37وثيقة رقم ( )358/218تاريخ 1948/5/25م

برقية من رئا�سة �أركان اجلي�ش العربي الى رئي�س الديوان العايل عن �سري القتال يف
معركة القد�س.

83
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 .38وثيقة رقم ( )358/249تاريخ / 25ايار 1948/م

ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني الى �أمني عبدالهادي تت�ضمن تعليمات
ايداع االموال واتباع اوامر حكومة اململكة االردنية الها�شمية امل�س�ؤولة عن القد�س.

84

 .39وثيقة رقم ( )358 /252تاريخ 1948 /5/ 26م

ر�سالة رئي�س الديوان امللكي الى �أمني عبدالهادي حول و�ضع املجل�س اال�سالمي
الأعلى يف فل�سطني نظام ًا �شرعي ًا خا�ص ًا (مرفق االقرتاح بخط اليد).

85

 .40وثيقة رقم ( )358/233تاريخ / 27ايار1948 /م

تقرير موجه الى رئي�س الديوان امللكي من رئي�س �أركان حرب اجلي�ش العربي االردين
عن احتالل �أكرب كني�س يهودي يف القد�س القدمية.

86

 .41وثيقة رقم (د.ر) تاريخ  /28ايار 1948/م

تقرير املفو�ض فرحان �شبيالت يف بريوت املرفوع الى جاللة امللك عبداهلل بن
احل�سني ي�صف فيه غبطة النا�س كلما �سمعوا با�سم جاللته.

87

 .42وثيقة رقم ( )358/236تاريخ / 28ايار1948 /م

تقرير ق�صري من رئي�س �أركان اجلي�ش العربي عن القتال يف فل�سطني.

89

 .43وثيقة رقم ( )358 /255تاريخ / 30ايار1948 /م

برقية �شكر من امللك عبداهلل بن احل�سني الى ال�شيخ حممد علي اجلعربي رئي�س
بلدية اخلليل.

90

 .44وثيقة رقم (�/1/2أ) تاريخ  2حزيران 1948م

ر�سالة من �أحمد حلمي الى رئي�س الديوان امللكي حول همجية االحتالل يف القد�س.

91

 .45وثيقة رقم (�/1/4أ) تاريخ / 6حزيران1948 /م

ر�سالة من امللك عبداهلل االول الى رئي�س الوزراء حملتها (ال�سيدة  Fisterف�سرت).

92

 .46وثيقة رقم (�-111أ) تاريخ (د.ت)

م�سودة بيان جلاللة امللك عبداهلل بن احل�سني تتناول �أو�ضاع فل�سطني وال�سيا�سة
العربية.
18
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 .47وثيقة رقم ( )40/138تاريخ / 16حزيران1948 /م

ر�سالة من بطريرك انطاكيا واال�سكندرية والقد�س و�سائر امل�شرق الى رئي�س ا�ساقفة
برتا وفيالدلفيا و�سائر �شرق االردن ي�شري فيها الى االعجاب واالجالل مل�آثر جاللة
امللك عبداهلل الها�شمي يف جهوده يف احلفاظ على املدينة املقد�سة.

95

 .48وثيقة رقم ( -102و) تاريخ  /13ايلول 1948/م

ر�سالة موجهة الى رئي�س الوزراء امل�صري تتناول مفاو�ضات الوفد االردين يف م�صر
بخ�صو�ص الق�ضية الفل�سطينية.

96

 .49وثيقة رقم (-93هـ ) تاريخ / 22ايلول 1948/م

ر�سالة من امللك عبداهلل بن احل�سني موجهة الى وزير اخلارجية الربيطاين امل�سرت
( )Bevinتخت�ص بالقد�س وفل�سطني.

98

 .50وثيقة رقم (-5هـ) تاريخ / 23ايلول 1948/م

ر�سالة من املجاهد املغربي حممد عبدالكرمي اخلطابي املقيم يف م�صر جلاللة
امللك عبداهلل بن احل�سني يدعوه الى توحيد الكلمة من �أجل انقاذ فل�سطني.

99

 .51وثيقة رقم (-6هـ) تاريخ / 24ايلول 1948/م

ر�سالة جوابية من امللك عبداهلل االول الى املجاهد عبدالكرمي اخلطابي ي�ؤكد فيها
على ان الدعوة للوحدة مبد�ؤنا.

100

 .52وثيقة رقم (-70هـ) تاريخ / 24ايلول 1948/م

برقية رقمية من توفيق ابو الهدى الى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني تتعلق بتكليف
�شخ�صية على اطالع بالق�ضية الفل�سطينية لال�شرتاك يف مفاو�ضات حولها.

101

 .53وثيقة رقم (-27هـ) تاريخ  /25ايلول1948 /م

ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني الى �سعيد املفتي تتعلق باحلكومة
الفل�سطينية و�أ�سباب ت�شكيلها.

102
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 .54وثيقة رقم (� -42أ) تاريخ  /25ايلول1948 /م

ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني الى عزام با�شا �أمني عام جامعة الدول
العربية حول حكومة غزة.

104

 .55وثيقة رقم ( -140هـ) تاريخ  /27ايلول 1948/م

برقية عاجلة من رئي�س وزراء لبنان ريا�ض ال�صلح الى امللك عبداهلل بن احل�سني
تتعلق مبقرتحات برنادوت حل ّل الو�ضع القائم يف فل�سطني.

105

 .56وثيقة رقم ( -133ب) تاريخ / 30ايلول1948 /م

ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني الى دولة ريا�ض ال�صلح تناولت م�س�ألة
فل�سطني ودور جامعة الدول العربية.

106

 .57وثيقة رقم ( -134ب) تاريخ / 30ايلول1948 /م

ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني الى الأمري في�صل �آل �سعود (وزير
اخلارجية ال�سعودي) ي�ؤكد فيها انه مع العرب ان ا�ستمروا يف احلرب.

107

 .58وثيقة رقم (-127هـ) تاريخ / 4ت�شرين االول1948 /م

ر�سالة تلفونية من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني الى الوزير االردين املفو�ض يف
بغداد تبني موقف احلكومة من اعالن حكومة ت�شمل فل�سطني.

108

 .59وثيقة رقم (-121هـ) (د.ت)

بيان ر�سمي من احلكومة االردنية بخ�صو�ص االنذارات التي تلقاها عدد من
امل�شاركني يف امل�ؤمتر الفل�سطيني العربي.

109

 .60وثيقة رقم (-119هـ) (د.ت)

بالغ ر�سمي من احلكومة االردنية حتذر من التعامل مع حكومة فل�سطني يف غزة وان
اي تعامل معها هو اعتداء على حقوق الفل�سطينيني.

110

 .61وثيقة رقم (� -50أ) تاريخ  /12ت�شرين االول 1948/م

ر�سالة موجهة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني الى امللك فاروق يقرتح فيها
تكوين حكومة فل�سطينية �شاملة.
20
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 .62وثيقة رقم (� -56أ) تاريخ  /14ت�شرين االول 1948/م

ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني الى احلاج �أمني احل�سيني حول الو�ضع
على �أر�ض فل�سطني وق�ضية حكومة غزه.

113

 .63وثيقة رقم ( -129هـ) تاريخ  /16ت�شرين االول 1948/م

ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني الى عزام با�شا �أمني عام جامعة الدول
العربية تتناول الو�ضع العام اثر حرب فل�سطني.

115

 .64وثيقة رقم (� -34أ) تاريخ / 3ت�شرين الثاين1948 /م

ر�سالة من امللك عبداهلل بن احل�سني الى امللك فاروق تت�ضمن تهنئته بالعام الهجري
اجلديد وينوه الى حال �أهل فل�سطني بعد نزوحهم.

117

 .65وثيقة رقم ( – 100هـ) تاريخ  /13ت�شرين الثاين1948 /م

ر�سالة الى امل�سرت تريجفلي ال�سكرتري العام ملنظمة الأمم املتحدة من �سكرتري
امل�ؤمتر العربي الفل�سطيني عجاج نويه�ض يبلغه فيها تفوي�ض امل�ؤمتر جلاللة امللك
عبداهلل بن احل�سني للتحدث با�سم عرب فل�سطني.

119

 .66وثيقة رقم ( )453 /24تاريخ 1948/11/20م

برقية جوابية من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني الى �سماحة ال�شيخ �سليمان
التاجي الفاروقي رئي�س امل�ؤمتر العربي الفل�سطيني ي�شكره على ما ورد فيها.

120

 .67وثيقة رقم (�/1/152أ) (د.ت)

برقية با�سم الالجئني يف جنوب لبنان ي�شكرون جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني
على جهوده خدمة لفل�سطني.

121

 .68وثيقة رقم (-234هـ) (د.ت)

ن�ص م�شروع اتفاقية قدمت الى جامعة الدول العربية تبني موقف االردن من الق�ضية
الفل�سطينية.

122

 .69وثيقة رقم (-19هـ) (د.ت)

ر�سالة موجهة الى احلكومة امل�صرية تتعلق بال�سيد �أحمد حلمي لت�سليمه للأردن.

124
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 .70وثيقة رقم (-21هـ) (د.ت)

تقرير �صادر من امللك عبداهلل بن احل�سني يتعلق بتدويل القد�س ور�ؤية جاللته
للو�ضع احلا�ضر وما هو متوقع م�ستقب ًال.

125

 .71وثيقة رقم (-39هـ) (د.ت)

ملحق خرب �صادر من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني يتعلق بقرار اجلامعة العربية
حول تدويل القد�س.

128

 .72وثيقة رقم (-106هـ) (د.ت)

توجيه من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني الى الوزراء املفو�ضني االردنيني تتعلق
مب�سرية الق�ضية الفل�سطينية واجراءات وحدة ال�ضفتني.

129

 .73وثيقة رقم ( -45د) بخط اليد (د.ت)

برقية الى عبدالرحمن عزام با�شا �أمني عام اجلامعة العربية يذكر فيها ان االردن
�سيقاطع اجلامعة العربية �إذا ّمت اجتماع غزة.

130

 .74وثيقة رقم (-133هـ) تاريخ / 16كانون الثاين 1949/م

ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني الى الأمري عبداملجيد حيدر (ال�سفري املفو�ض
يف لندن) تتعلق باملذكرات امل�صرية الربيطانية والعراقية الربيطانية ب�ش�أن اليهود.

131

 .75وثيقة رقم ( -18هـ) تاريخ / 23كانون الثاين1949 /م

ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني الى رئي�س الوزراء بالوكالة �سعيد املفتي
عن ما جرى يف مفاو�ضات رود�س.

132

 .76وثيقة رقم ( -136هـ) تاريخ / 23كانون الثاين1949 /م

برقية رقمية من ال�سفري الأردين املفو�ض يف لندن عبداملجيد حيدر الى وزارة
اخلارجية تتعلق مبفاو�ضات الهدنة القادمة يف رود�س.

134

 .77وثيقة رقم ( د.ر ) تاريخ �/ 3شباط1949/م

وثيقة بخط اليد الى نوري با�شا رئي�س الوزراء العراقي تتناول تعليمات عامة
بخ�صو�ص الو�ضع ما بعد الهدنة يف فل�سطني.
22
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 .78وثيقة رقم (-137هـ) تاريخ � 26/شباط 1949/م

ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني الى �سم ّو الأمري عبداالله تتعلق بالو�ضع
يف لواء ال�سامرة واثر املفاو�ضات يف رود�س.

138

 .79وثيقة رقم (-138هـ) تاريخ �/ 26شباط 1949/م

ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني الى نوري ال�سعيد رئي�س وزراء العراق
تتعلق بالو�ضع يف فل�سطني.

139

 .80وثيقة رقم (-139هـ) تاريخ � /26شباط 1949/م

ر�سالة الى �سليمان بك طوقان من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني حول �سرعة
�إعادة احلياة املدنية يف فل�سطني.

140

 .81وثيقة رقم (-91ب) تاريخ � /27شباط1949 /م

ر�سالة من �أمني ال�س ّر العام لكتلة البعث القومي عرفات حجازي الى جاللة امللك
عبداهلل بن احل�سني ي�شرح الو�ضع بعد احتالل اليهود ملناطق كثرية.

141

 .82وثيقة رقم (-224ب) تاريخ  /7ني�سان1949 /م

ر�سالة موجهة الى الوفد االردين املفاو�ض يف رود�س تتناول الو�ضع القائم يف
فل�سطني.

142

 .83وثيقة رقم ( -43هـ) تاريخ /7متوز1949/م

ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني �إلى رئي�س حزب الوفد امل�صري م�صطفى
با�شا النحا�س يعرب عن احتجاجه على ما ن�شرته جريدة الوفد من �أخبار عن اتفاق
اردين ا�سرائيلي مزعوم.

144

 .84وثيقة رقم ( -170ج) تاريخ �/ 2آب 1949/م

ر�سالة من فوزي امللقي تتناول �أعمال جلنة التوفيق و�آراء حلل الق�ضية الفل�سطينية.

145

 .85وثيقة رقم (-92هـ) تاريخ � /9آب1949 /م

ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني الى امللك فاروق ي�ستعر�ض فيها و�ضع
االمة وم�ؤمتر اريحا وزيارته لإيران.

147
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 .86وثيقة رقم (( )358/177د.ت)

برقية تفيد بت�أجيل بث ت�صريح ل�شباب فل�سطني بناء على اقرتاح حممد اديب العامري.

149

 .87وثيقة رقم (( )358/176د.ت)

برقية من ال�شيخ حممد علي اجلعربي الى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني يطلب
االيعاز للبنوك بعدم تقدمي اية مبالغ للحاج �أمني احل�سيني.

150

 .88وثيقة رقم (-126هـ) تاريخ ا /حمرم1369 /هـ املوافق /23ت�شرين الأول 1949/م

ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني الى حيدر با�شا يذكر باجتماعه بقادة
م�صريني.

151

 .89وثيقة رقم ( -125هـ) (د.ت)

ر�سالة من بهاء الدين طوقان يذكر فيها اجتماعه بقادة ع�سكريني م�صريني
واحلاجة لرفع تقرير الى امللك فاروق عن الو�ضع.

152

 .90وثيقة رقم (�-30أ)تاريخ / 24ت�شرين االول 1949/م

ر�سالة من مفو�ضية اململكة االردنية الها�شمية يف م�صر الى جاللة امللك عبداهلل بن
احل�سني.

153

 .91وثيقة رقم ( -145هـ) تاريخ  /8كانون االول1949 /م

ر�سالة من رئي�س الوزراء توفيق �أبو الهدى الى وزير اخلارجية الأردين ي�شري فيها
الى املعاهدة االردنية الربيطانية عام 1948م.

161

 .92وثيقة رقم ( -5ب) (د.ت)

بالغ �صادر عن جبهة حزبية تدعو جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني وحكومته
الر�شيدة التخاذ قرارات بعد مبادرة م�صر الى عقد الهدنة مع ا�سرائيل.

162

 .93وثيقة رقم (-74هـ) تاريخ � /22آذار 1950/م

ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني الى م�صطفى النحا�س با�شا تتناول
الق�ضية الفل�سطينية والتن�سيق االردين امل�صري.

24
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 .94وثيقة رقم (-69هـ) تاريخ 1950/3/23م

توجيهات من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني للوفد االردين امل�سافر الى القاهرة
للم�شاركة يف دورة اجلامعة العربية.

166

 .95وثيقة رقم ( -18و) تاريخ  /10ني�سان1950 /م

ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني الى دولة ريا�ض ال�صلح يو�ضح فيها
املوقف من املفاو�ضات والتدويل واحلاجة حل�شد اجلهود العربية امل�شرتكة.

168

 .96وثيقة رقم (� -7أ) تاريخ  22متوز 1950م

ر�سالة من رئي�س الديوان امللكي الها�شمي الى رئي�س الوزراء تت�ضمن تعليمات التعامل
مع ملف الالجئني الفل�سطينيني.

170

 .97وثيقة رقم (-9هـ) تاريخ  /8ت�شرين االول 1950/م

ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني الى �سعيد املفتي تتناول الو�ضع على
احلدود واالعتداءات.

172

 .98وثيقة رقم (-62هـ) تاريخ / 19كانون الثاين 1951/م

ر�سالة الى �سمري الرفاعي يف القاهرة تت�ضمن دعوة لتن�سيق اجلهد العربي �ضمن
م�س�ألة ال�ضمان اجلماعي.

174

 .99وثيقة رقم ( -234ب) تاريخ / 31كانون الثاين 1951/م

تقرير يت�ضمن معلومات �أدلى بها �أحد االيرانيني املقيمني يف ا�سرائيل عن الت�سليح
يف ا�سرائيل.

176

 .100وثيقة رقم (-69هـ) تاريخ � /7شباط1951 /م

ر�سالة بخط اليد من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني الى رئي�س الوزراء على اثر
االعتداءات اال�سرائيلية لت�شكيل هيئة دفاع عن كل قرية وتوظيف اق�سام من الدرك
للإ�سهام يف الدفاع.
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 .101وثيقة رقم (-77هـ) تاريخ �/ 7شباط1951 /م

ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني الى �سمري الرفاعي رئي�س الوزراء
تتعلق باالعتداء على بع�ض القرى احلدودية.
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 .102وثيقة رقم (-181جـ) تاريخ / 12اذار 1951/م

ر�سالة من عوين عبد الهادي الى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني بخط اليد
يتحدث فيها عن �آرائه يف االو�ضاع القائمة.
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 .103وثيقة رقم (� -82أ) (د.ت)

ر�سالة �شكر من البابا بيو�س الثاين ع�شر جلاللة امللك عبداهلل بن احل�سني ومتمني ًا
اعادة ال�سالم الى فل�سطني.
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فل�سطني 1948م
 -1وثيقة رقم ( -63د)

عمان يف  20ربيع االول 1364هـ
املوافق � 5آذار �سنة 1945م
ح�ضرة �صاحب اجلاللة اخينا امللك عبدالعزيز �آل �سعود �سلمه اهلل
ال�سالم على �صاحب اجلاللة واين احمد اهلل اليه وا�صلي على خري خلقه خامت الأنبياء واملر�سلني
�سيدنا حممد و�آله و�صحبه .اما بعد فانني قد حظيت مبزيد الغبطة وال�سرور فتناولت الر�سالة امللكية
تاريخ � 25صفر عن مكة املكرمة بيد قن�صل اململكة املفتخرة بانت�سابها الى جاللتكم وتلوتها وقدرتها
حق قدرها ثم ت�أملت م�شروع الكتاب املنوي �إر�ساله الى جناب رئي�س الواليات املتحدة وجانب رئا�سة
الوزارة الربيطانية ولقد اكربت الر�سالة واعجبت بامل�شروع� .أ ّما اخوكم هذا فهو جار فل�سطني منذ
ان فارق الوطن الأقد�س وهو عارف بكل ما فيها واقف على طياتها وخوافيها ولقد �سرين جنوح جاللة
االخ الى ما كان عليه الوالد املرحوم من االهتمام بهذه الق�ضية التي ا�شار اليها �صاحب اجلاللة وهي
ق�ضية فل�سطني ودفع مطامع ال�صهيونيني .وتعلمون جاللتكم انني كتبت العام املا�ضي الى رئي�س
الواليات املتحدة يف معنى فل�سطني ورجوت جاللتكم الكتابة ولقد وردين اجلواب من امل�شار اليه يقول
ان امل�س�ألة الفل�سطينية ال حُت ّل اّال بعد �أخذ ر�أي العرب واليهود ،وكتبت اليه هذا العام عندما انتخب
رئي�س ًا للمرة الرابعة ف�أجابني ب�أن الذين يبحثون عن ح ّل لق�ضية فل�سطني ال �شك يف اخال�صهم وان
الديانات الثالثة الكربى ال�سماوية �سوف حتافظ حقوقها وحيثياتها يف البلد املقد�س .وانني انتظر
الوقت الذي تعينونه جاللتكم حتى ابعث مبا �س�أكتبه ان �شاء اهلل وفق ما اقرتحتم وان م�سودتي ما
ر�أيت ان اكتبه وفق اقرتاح جاللتكم للم�شار اليهما قد قدمتا طيه لتتكرموا باالطالع عليهما ومتى
وردت ا ّ
يل اال�شارة ال�سامية امللكية حمددة الوقت الر�سالهما ف�س�أبعث بها الى فخامتيهما بالو�سائط
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الر�سمية التي متثل احلكومتني امل�شار اليهما هنا .وان امل�س�ألة اليوم متى فهم العامل انها لي�ست م�س�ألة
فل�سطني فح�سب بل هي م�س�ألة العرب �أجمعهم ،وان جاللتكم واخوانكم الآخرين معكم فاالمل ان
تكون النتائج ان �شاء اهلل على ما فيه حفظ احلق العربي بهذه البالد املقد�سة واهلل من ورائنا جميعا
وال�صالة وال�سالم على حممد و�صحبه و�آله.
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فل�سطني 1948م
 -2وثيقة رقم ( -29د)

عمان يف  26ربيع االول 1364هـ
املوافق يف  10مار�س 1945م
ح�ضرة �صاحب الفخامة م�سرت روزفلت رئي�س الواليات املتحدة االمريكية
يا �صاحب الفخامة
خال�ص حتياتي وجزيل اعتباري يزفان اليكم مع وجائب ال�صداقة والتكرمي .ثم انني ال ازال
حتت ت�أثري اجلوابني الكرميني اللذين تلقيتهما من فخامتكم ب�صدد ق�ضية العرب بفل�سطني على
برق ّيتي اللتني بعثت بهما اليكم واودعتهما � ّ
أرق �شعوري وخال�ص اح�سا�سي القومي بالن�سبة الى العرب
م�ضيفا الى ذلك خماويف من م�ستقبل هذه البالد ان ظلت على ما هي عليه ،جمهول م�صريها،
مكتوم امرها يزف اليها الوف املهاجرين اليهود من �أقطار االر�ض باخالق متباينة وعوائد مت�شاك�سة
يحملون افكار ًا غري ودية للعرب �أهل هذا الوطن العزيز الذي يرقد يف م�سجده االق�صى والدي
العزيز كرهينة ل�سالمة هذا القطر العزيز ،وانني الآن قد تلقيت اقرتاح ًا ملكي ًا من �صاحب اجلاللة
امللك عبدالعزيز �آل �سعود موجه ًا الى �أ�صحاب اجلاللة والفخامة ملوك ور�ؤ�ساء الدول العربية وا ّ
يل
ب�أن نكتب الى فخامتكم والى رئي�س الوزراة الربيطانية اجلليل ،ونطلب اليكما اعارة م�س�ألة فل�سطني
منتهى العناية وادق االعتبار ،فانها قد اخذت الطور املخيف بالن�سبة الى كافة العرب اللذين يعتقدون
ان هذه االر�ض املقد�سة املودعة اليهم بعد �صالح الدين االيوبي قد ال تت�سع لأحد غريهم فوق ما
ح�صل وال تت�سع الن تكون وبها �شعب دخيل له نيات غري �سليمة يرمي الى انتزاعها منهم اما جزء ًا �أو
جميعا ويف عمل كهذا ما فيه من خطر على ال�سالم ومن �سفك للدماء وبناء على ذلك االقرتاح امللكي
اكتب �إلى فخامتكم ر�سالتي هذه الي�ضاح احلقيقة وان الرجاء يف ح ّل هذه املع�ضلة بيد احلكومات
الكربى هو ما ن�ؤمله جميعا ومبا ي�ؤيد للعرب ج ّو �سيادتهم يف فل�سطني مع احرتاماتي القلبية.
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 -3وثيقة رقم ( -31د)

عمان يف � 10آذار �سنة 1945م
املوافق  26ربيع االول 1364هـ
ح�ضرة �صاحب الفخامة م�سرت ون�ستون ت�شر�شل
رئي�س الوزارة الربيطانية الأفخم
عزيزي �صاحب الفخامة
حتياتي وا�شواقي تهدى الى فخامتكم .لقد كنت كتبت الى فخامتكم عدة كتب فيما يتعلق
بامل�س�ألة العربية بديار ال�شام ،وبالطبع فان فل�سطني يف نظر العرب معدودة منها حم�سوبة عليها.
وانني ابادر الى الفات النظر الى ما للعرب من احلق القدمي الذي نرجو جميع ًا حفظه وعدم اهماله
وان فل�سطني التي حتملت من �شتى امم اليهود القادمني اليها �أ�صبحت يف خطر حمقق بالن�سبة الى
املرامي ال�صهيوينة التي تدفع اجلميع الى طلب اال�سراع يف ح ّل هذه املع�ضلة وابقاء �سيادة العرب يف
فل�سطني وحقهم بها ،وانه من الوا�ضح ان العرب �سيواجهون ح ّل املع�ضلة ب�صدر رحب ونيات �سليمة
أهم مهامها
عازمني على حلها بالتعاون مع احلكومات الكربى التي تعنيها هذه امل�شكلة التي هي من � ّ
يف ايجاد ال�سلم العاملي .وتف�ضلوا بقبول احرتاماتي الفائقة.
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 -4وثيقة رقم ( -60د)

عمان يف  17ربيع الآخر 1364هـ
املوافق  31مار�س 1945م
عزيزي �أحمد حلمي با�شا

تلقيت كتابكم تاريخ 1945/3/21م عن الهيئة التنفيذية مل�ؤمتر ال�ضرائب واالرا�ضي املمثل
جلميع طبقات ال�شعب العربي يف فل�سطني عن مو�ضوع �ضريبة االيلولة و�سائر ال�ضرائب بفل�سطني
والذي تطلبون الينا يف هذا التو�سط لدفع ا�سباب ال�شكوى من جميع وجوهها.
لقد �آملني ما هو حا�صل هناك ،وعلى كل حال فالأمر قد لوحظ منذ عهد بلفور ،وان الت�ضحية
التي قام بها الوالد املرحوم دفني امل�سجد االق�صى ال ميكن لأحد منا ان يتنكبها وين�ساها ،امنا
�سيا�سة التو�سط واالحتاج التي ظهر انها وان كانت ت�شري الى الآالم وطلب احلق فقد ا�صبحت م�ألوفة،
وعليه فال ازال �أرى ان ما كنت قلته لكم العام املا�ضي وانتم بع ّمان ان اظهار وحدة احلال بفل�سطني
و�شرق االردن رمبا كانت �أجدى من اال�ساليب القدمية الغري نافعة وقد عملت �شرق االردن على ذلك
فلم تتلق �أي �صدى من فل�سطني �أقول هذا ويف الوقت نف�سه اخربكم ب�أنني �س�أكتب الى فخامة املندوب
علي عزيزي.
ال�سامي ما اراه يجب ّ
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 -5وثيقة رقم ( -155ب)(د.ت)
ح�ضرات الزعماء الكرام ال�سادة ور�ؤ�ساء احزاب فل�سطني العربية

حظيت بكل امتنان و�شكر فتناولت ر�سالتكم الكرمية ال�صادرة عن القد�س ال�شريف يف  8جمادى
االولى �سنة 1364هـ املوافق  20ني�سان �سنة 1945م وت�أثرت لالطراء اجلميل املوجه من االحزاب
الفل�سطينية املحرتمة نحو امل�ساعي التي بذلت يف �سبيل عقد ميثاق اجلامعة العربية املرفوعة بال�شكر
والتهاين وانها ملزية جميلة من االحزاب العربية الفل�سطينية وت�شجيع عال للدول العربية ال�ساعية
خلري العرب ووحدتهم.
على انني �أ�شكر ح�ضراتكم �شكر ًا عميق ًا على لفت الأنظار الى امللحق االول من ميثاق اجلامعة
املتعلق بفل�سطني ،وح�سب رغبتكم اثبت لكم امللحوظات التالية لقد قلت انه ورد يف امللحق امل�شار اليه
الن�صو�ص الآتية:
منذ نهاية احلرب العظمى املا�ضية �سقطت عن البالد العربية املن�سلخة عن الدولة العثمانية الى
ان قلت «ولذلك ترى الدول املوقعة على ميثاق اجلامعة الى �آخره» ثم قلت «ان هذا امللحق مل ي�شر الى
موقف الدول العربية من ال�سيا�سة احلا�ضرة القائمة يف فل�سطني» انتهى.
هذه النواحي حتتاج الى تف�سري ولو كنتم ح�ضراتكم يف امل�ؤمتر لأت�ضح لكم ما خفي عليكم الآن
ف�إن كلمة (والية تلك الدولة) تعني (حق تلك الدولة على فل�سطني) وبهذا �أ�صبحت فل�سطني ككل
بالد العرب م�ستقلة ب�أمرها حائزة لكامل حقوقها غري مرتبطة ب�أي دولة اخرى واعلنت معاهدة
لوزان ان امرها ال�صحاب ال�ش�أن فيها والذي قاله املفاو�ض الرتكي يف لوزان ان الدولة الرتكية تتنازل
عن حقها يف بالد العرب لأ�صحابها الأ�صليني فهو قول ثابت ال مر ّية فيه واما ذكر هذا يف معاهدة
لوزان ب�أن �أمرها لأ�صحاب ال�ش�أن فيها يعود لإيجاد ت�أويل قد يق�صد منه الدول املحتلة له فهذا
يناق�ضه معاهدة الع�صبة عام 1919م الذي مل يقرر النظام الذي و�صفه لها اّال على �أ�سا�س االعرتاف
با�ستقاللها فوجودها وا�ستقاللها الدويل من الناحية ال�شرعية �أمر ال �شك فيه كما انه ال �شك يف
ا�ستقالل ما �سوى فل�سطني من البالد العربية ،واذا كانت املظاهر اخلارجية لذلك اال�ستقالل ظلت
حمجوبة للأ�سباب املعلومة فال ي�سوغ ان يكون ذلك حائال دون ا�شرتاك فل�سطني يف اعمال جمل�س
اجلامعة ،فهو �أمر ي�شري بال ادنى ريب الى ان الدول العربية اعطت يف قرارها هذا لفل�سطني ما هو
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لها بذواتها ثم قالت انه على جمل�س اجلامعة �أمر اختيار من ينوب عن فل�سطني يف هذا املجل�س
وهذا قرار وقول حا�سم له قوته التعهدية على كل دولة من هذه الدول العربية التي تتكيف منها
اجلامعة العربية ،على انكم تعلمون جميعا انه علي كرئي�س لوزراء �شرقي االردن اعتبار وجهتني
اوالهما ال�سعي مع الدول العربية كع�ضو من اع�ضائها ،والوجهة الثانية كوجودي على ر�أ�سه وزير ًا
دولة تتاخم فل�سطني فعال وهي جز�أ منها ينتابها ما ينتاب فل�سطني من خري و�شر ،ورئي�س وزارة
لإمارة لها �أمري ال ي�سعه التخلي عن مبد�أ الثورة العربية الكربى لوقفت منهم على الطريق ال�شائك
الذي ا�سلكه كعربي يقدر م�س�ؤولياته وكوزير لأمري يذكرين بتلك امل�س�ؤوليات ،وبذلك اال�صل الذي
الحياد عنه ،وان �شرقي االردن حكومة و�شعب ًا وامري ًا لرتجف قلوبهم جميعا باخلوف وجتب بحب
اخلري لفل�سطني لعلمها ب�أن فل�سطني هي �شرق االردن و�شرق االردن هي فل�سطني فعلى هذا اكرر
�شكري للفتكم نظري يف ان تكون املالحظات الواردة يف مذكرتكم نائلة فائقة العناية واالهتمام
ولقد طالعت املذكرة حرف ًا حرف ًا وجملة جملة ونخلتها فثقفتها ووعيتها وانني مع ثنائي العاطر على
�أفكاركم العالية ومالحظاتكم القومية اعد ب�أنني �س�أقوم بواجبي القومي جهد طاقتي مع زمالئي يف
اجلامعة ومع ذلك ارى انه من واجب ر�ؤ�ساء الأحزاب يف فل�سطني العمل على االت�صال الدائم .الغري
منقطع مع �شرقي االردن و�سيد �شرقي االردن وحكومة �شرقي االردن ف�إنها لفل�سطني ومن فل�سطني،
وان الرهينة املباركة يف امل�سجد االق�صى لهي الروح العالية التي حتفزنا دائما الى الواجب االقد�س
الذي نحن حتت تبعاته يف احلياة وبعد املمات.
وتف�ضلوا بقبول �شكراين واحرتاماتي
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 -6وثيقة رقم ( -53هـ)(�أ)

مكتب ال�صحافة االمريكية املتحدة

يا �صاحب ال�سم ّو
اغدو ممتنا اذا تف�ضلتم باالجابة على اال�سئلة الآتية التي تعتزم ال�صحافة املتحدة على ن�شرها
يف ن�شراتها على �صفحات �آالف من ال�صحف االجنلو�سك�سونيه والهندية يف نهاية اال�سبوع احلايل.
 -1هل يحبذ �سم ّوكم تق�سيم القد�س الى بلدية عربية منف�صلة عن اخرى يهودية؟
 -2هل على ظنكم ان حال كهذا يعمل مبثله يف ح ّل الق�ضية الفل�سطينية وهل ت�ؤيدون حال كهذا؟
 -3هل م�ساعدة االعارة والت�أجري املعطاة من الواليات املتحدة ل�شرقي االردن �أ ْوفت بغر�ضها؟
 -4هل م�شروع �سوريا الكربى يثمر يف �آن واحد بحل امل�شكلة الفل�سطينية واذا كان الأمر كذلك ما
هو و�ضع اليهود وما ينتظر الدولة اليهودية �ضمن وحدة �سوريا الكربى؟
 -5هل يعار�ض �سم ّوكم الهجرة اليهودية وبيع االرا�ضي لهم ولو كان �ضمن حدود مثال على ا�سا�س
500-50؟
 -6هل �سم ّوكم على ا�ستعداد العطائي ر�سالة الى حرم الرئي�س روزفلت مبنا�سبة وفاته واخرى
للرئي�س ترومان؟
 -7هل لدى �سم ّوكم ما ترغبون ان يحمله م�ؤمتر �سان فران�سي�سكو يف ذهنه فيما يخت�ص بهذا
الق�سم من العامل؟
 -8هل ل�شرقي االردن امل�شاركة الفعالة يف م�شروع مراكز الدعاية (او الن�شر) يف العامل االجنلو
�سك�سوين لتو�ضيح االمور املتعلقة بفل�سطني واحللف العربي ؟
�أغدو ممتن ًا اذا تف�ضل �سم ّوكم على ال�صحافة املتحدة ب�أجوبة فيا�ضة على قدر االمكان مقدمني
اي مو�ضوع جديد يرغب �سم ّوكم ان يطرحه على �أ�سماع الر�أي العام الأمريكي واالنكليزي.
ن�شكركم على الر ّد ال�سريع.
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اجلواب عن ال�س�ؤال االول

لقد تكررت اال�سئلة املوجهة الينا يف مو�ضوع فل�سطني عدة مرات ومن جملة م�صادر �سائلة،
ولقد اجبنا يف ك ّل م ّرة باخال�ص وبحق ،ولقد تلقينا هذه اال�سئلة اي�ض ًا يف هذه امل ّرة ونحن ال ن�شك يف
ح�سن نية ال�سائلني ،ولكن نود لو ان وجهت هذه اال�سئلة الى الذين لهم مثل مكانتنا و�صفتنا يف البالد
العربية ،حتى يعلم عامل الغرب ما هي عليه االمة العربية من ر�أى يف خ�صو�ص فل�سطني .ونزو ًال على
رغبتكم وجتنبا لرف�ض االجوبة على اال�سئلة جنيب او ًال-:
العرب هم �أهل القد�س وفل�سطني باجمعها وهم االكرثية فيها بالرغم من العدد الذي دخل
فل�سطني من اليهود حتت حماية وعد بلفور ومعا�ضدة امريكا لهم ،فه�ؤالء اليهود منهم االملان ،ومنهم
الت�شيكيون ،ومنهم البولنديون ،ومنهم االمريكان ومنهم االنكليز اي ثلل من يهود العامل قذف بهم
على فل�سطني العربية بقوة دول الغرب فهم اجانب وهم لي�سوا ب�أهل فل�سطني ولذلك فرئا�سة بلدية
القد�س يف هذا املعنى م�س�ألة مفروغ منها وقد علمتم ر�أى العرب عنها.
اجلواب على ال�س�ؤال الثاين

جوابي على هذا ال�س�ؤال ما جاء يف اجلواب االول بانها م�س�ألة مفروغ منها وانه ال يوافق عليه
العرب البته.
اجلواب على ال�س�ؤال الثالث

قانون االعارة والت�أجري ،لقد ا�ستفادت �شرق االردن بال�شكر العظيم مما ا�صابها من ن�صيب يف
قانون االعارة والت�أجري.
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اجلواب على ال�س�ؤال الرابع

�سوريا هي بلد واحد ومل يجعلها جمز�أة اال عهد �سايك�س بيكو ،و�سوريا الكربى هي الهدف
املق�صود لكل عربي خمل�ص ولكل �سوري ح ّر تخل�صا من تلك التجزئة ،وم�س�ألة اليهود ال حم ّل لها يف
املو�ضوع اّال اذا كان يراد من ال�س�ؤال اال�شارة الى ان الطمع من اليهود �سينت�شر الى خارج فل�سطني
اي�ض ًا فهذا �أمر له خطورته.
اجلواب على ال�س�ؤال اخلام�س

لقد اجبت بال�صراحة على ان يف دوام الهجرة اليهودية الى فل�سطني االخالل بال�سالم واجوبتي
مل تن�س الى الآن .فان كانت يف امريكا وانكلرتا من يرحب بال�سالم فلي�سعوا الى حتقيق �سيا�سة
الكتاب االبي�ض فح�سب.
اجلواب على ال�س�ؤال ال�ساد�س

ر�سالتي مل�سز روزفلت مليئة بالتقدير واالحرتام وخال�ص التعزية فان بعلها الكرمي العظيم قد
جاهد بحق وعن حق وق�ضى نحبه وهو يعمل للحق ور�سالتي للرئي�س اجلديد هي التمنيات اخلال�صة
له بالتوفيق والرجاء اليه يف ان ال ي�سمح بت�شجيع االحزاب ال�سيا�سية اليهودية يف مطامع ال ميكن
حتقيقها بفل�سطني العربية.
اجلواب على ال�س�ؤال الثامن*

الدعاية رمبا كانت مفهومها يف اوروبا وامريكا غري مفهومهما يف بالد ال�شرق .وانا �أعلم ان انكلرتا
تعلم ما يجب ان تعلم عما يخ�ص ال�شرق االو�سط كله .وكذلك امريكا علمت �أخري ًا ك ّل �شيء عن
فل�سطني و�سوريا لبنان والعراق واحلجاز ب�سبب احلرب واجراءات احلرب والتموين ومقت�ضيات
التموين وامتيازات النفط ومزاحمات االمم الكربى على ك ّل بلد �ضعيف .فما معنى الدعايات اذن
مقابل تيارات كهذه من امم طامعة يف ام مطموع فيها؟

* ال يرد ر ّد على ال�س�ؤال ال�سابع.
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 -7وثيقة رقم (د.ر)
برقية

/8/6
تاريخ 1946/8/6م
�إلى جاللة امللك عبداهلل املعظم – عمان

ُيعلن الفل�سطينيون رف�ضهم التام لكل م�شروع لتق�سيم فل�سطني ويرجون عدم ا�شرتاك العرب
مب�ؤمتر لندن على ا�سا�س التق�سيم لفل�سطني العربية املقد�سة ونهيب بجاللتكم لت�أييدها �أو انقاذها
من اخلطر الداهم املهدد للعروبة والإ�سالم.
جمال احل�سيني نائب رئي�س الهيئة العربية العليا
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برقية

1946/8/7م
ال�سيد جمال احل�سيني – اال�سكندرية

ال نزال ن�ص ّر على �أن انقاذ فل�سطني موقوف على انقاذ ار�ضها ,ولقد رجونا ان يتم ما قرر
يف اجلامعة العربية ببلودان من ايجاد مبالغ دائمية ل�صيانة االر�ض عن البيع ب�شرائها من لدن
هي�أة متثل اجلامعة مع حب�س زائد ما يتح�صل من املبالغ لرفع �سوية العرب هناك ,وقد بو�شر بطبع
الطوابع اخلا�صة بفل�سطني هنا ،وال نعتقد يف ان حتل امل�شكلة يف م�صلحتنا باملذاكرات واالجتماعات
اكانت يف بلد عربية �أو يف بلد �أجنبية ،وال نرى ّاي ب�أ�س يف الوقوف على ما يراد منا ويعر�ض علينا
ونحن احرار فيما نعتزم عليه و�سنظل العاملني بعون اهلل على ت�أييد فل�سطني وانقاذها.
عبداهلل
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عمان يف � 8شوال 1365هـ
املوافق  4ايلول 1946م
عزيزي الوزير اخلطري*

حتياتي القلبية وا�شواقي احلقيقية اودعها هذه الر�سالة التي يحملها الى �سعادتكم وزيرنا الأول
ال�سابق ومندوبنا يف م�ؤمتر لندن للق�ضية الفل�سطينية واملعتمد لدينا حق االعتماد واملعروف لديكم
اي�ضا باملخابرات وامل�ساع.
اعرتف ب�أن املهمة التي تتحملها بريطانيا العظمى يف فل�سطني والتي تتحملها الدول العربية اي�ض ًا
لعروبة فل�سطني �أمر ال ميكن جحدانه ،واعرتف �أي�ض ًا انه من واجب ا�صدقائكم العمل على خروجكم
من هذا امل�أزق بالتي هي �أح�سن ،وال ا�شك ب�أنكم ت�شعرون اي�ض ًا بوجوب عمل بريطانيا خلروج الدول
العربية من هذه التجربة واملحنة بالتي هي �أح�سن �أي�ض ًا.
انا اعلم ان م�ستقبل العامل يق�ضي عليكم وعلينا ب�أن نت�صادق وان نتعاون ,وان نكون حلفاء
حقيقيني ،لأن �سري ال�سيا�سة العاملية جعلتنا يف ال�شرق هنا معكم يف �صف واحد.
نحن ال نكره اليهود وال نحب االظهاد ,وانه لكرم عظيم من الأمة العربية انها حتملت هذا القدر
من النا�س يف هذا البلد املقد�س ال�صغري وكفى.
ا�شري الى الكتاب االبي�ض ،وا�ستح�سان العرب له ،وا�شري اي�ضا الى و�ضع لبنان ال�سابق مع
الدولة العثمانية ال�سابقة ،و�سيعر�ض عليكم مندوبنا لديكم مبا ال ينبغي –ان ي�سمعه اّال هو واجلانب
الربيطاين يف النهاية وعند حتقق عقامة �سائر الت�شب�شات.
هذا وانني احييكم ب�صفتكم وزير امل�ستعمرات اجلليل الذي انتهت يف زمنه ومب�ساعدته جهود
�شرق االردن باملوفقية واال�ستقالل.
*

املق�صود هو رئي�س الوزراء الربيطاين ون�ستون ت�شر�شل
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 -10وثيقة رقم ( -228ب)

بيان يتعلق بامل�ؤمتر الربيطاين العربي ب�ش�أن فل�سطني
مبا ان مهمة امل�ؤمتر الربيطاين العربي ب�ش�أن فل�سطني مهمة حرجة دقيقة ,ومبا ان اململكة
االردنية الها�شمية ت�شكل الق�سم ال�شرقي من االردن فهي يف الدرجة االولى عن �سائر الدول العربية
ترى ان �سالمتها متوقفة على جناة فل�سطني من كارثتها احلا�ضرة وا�ستفحال �أمر ال�صهيوينة بها،
ومبا ان ح�ضرة �صاحب اجلاللة الها�شمية قد �أمرين ب�أن �أ�سري والوفد الفل�سطيني على اتفاق تام
علي ان اوجه للوفد الفل�سطيني
فانني م�ستعد على ان �أم ّد يدى ول�ساين معه فيما يرى .وقبل ذلك ّ
املحرتم اال�سئلة التالية:
 -1ما هو امل�ستند لنا يف ال�سيا�سة التي ترمي الى رف�ض كل ما يعر�ض علينا من حلول من اجلانب
الربيطاين ؟
 -2هل هي�أ الوفد الفل�سطيني املحرتم ّاي م�شروع ميكن عر�ضه على اجلانب الربيطاين ليكون
ا�سا�سا للمفاو�ضة �أم ال؟
 -3هل لدى الوفد الفل�سطيني املحرتم ّاي وعد من الدول العربية :م�صر والعراق واململكة العربية
ال�سعودية و�سوريا ولبنان مب�ساعدات فعلية ترتكز على اجراءات حقيقية يف حالة اخفاق امل�ؤمتر
وا�صرار الآخرين على تطبيق ما ر�أوه من ح ّل لي�س يف م�صلحة عرب فل�سطني.
 -4هل ميكن للوفد الفل�سطيني ان يقبل عر�ض تطبيق �سيا�سة الكتاب االبي�ض �أم ال؟
 -5هل يقبل الوفد الفل�سطيني اجراء ّاي تق�سيم ير�أ�س اجلانب العربي فيه مثل الهي�أة العربية العليا
ام ال ؟
 -6هل ميكن ان يقبل الوفد الفل�سطيني مع وفود الدول العربية اعطاء الق�سم اليهودي ا�ستقالال
ذاتيا كا�ستقالل لبنان يف العهد العثماين �أم ال؟
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 -7ما هو ر�أي الوفد الفل�سطيني فيما اذا ق ّررت الدول املنتدبة تطبيق ما حكمت بانه �أ�صلح االمور
من اجلها يف فل�سطني وقبل اليهود ذلك ،فكيف ينبغي للجانب العربي �أن يعمل حني ذاك؟
وال لزوم للقول بان اململكة االردنية الها�شمية ُت�ص ّر على الزام الدول العربية يف ايجاد الأموال
الكافية وهي ال تعجز عن ذلك كما تق ّرر يف م�ؤمتر ان�شا�ص وم�ؤمتر بلودان بو�ضع ت�شريع جتمع مبوجبه
هذه الأموال ك�ضرائب ،فتجعل حتت ت�صرف هي�أة ممثلة للجامعة العربية تنفقها على االحتفاظ
باالرا�ضي العربية ورفع �سو ّية العربي الفل�سطيني ,ولإدخال مهاجرين عرب الى االق�سام العربية
حلفظ االغلبية العربية هناك.
وتعتقد احلكومة االردنية ان هذه ال�سيا�سة هي الناجعة ,واذا مل تر احلكومة االردنية ان هذه
النواحي ,بع�ضها �أو كلها ,مقبولة فهي ح ّرة يف اتباع ال�سيا�سة التي ت�ؤمن �سالمتها و�صيانة مرافقها
احليوية من خطر قد يحل بفل�سطني حتت �سيا�سة الر�سوب امل�شهودة منذ نيف وع�شرين عام ًا.
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 -11وثيقة رقم (� -9أ)

ح�ضرة �صاحب اجلاللة الأخ امللك فاروق املعظم حفظه اهلل
معرو�ض اخيكم

لي�سمح يل �صاحب اجلاللة يف ان ابث مزيد ا�شواقي وعظيم احرتامي ل�ساحته امللكية ،ولقد
عنونت كتابي هذا بالعنوان الآنف لأنه ممنوح من جاللتكم بقولكم �س�أدعوك اخي.
لقد كان لذكرى ان�شا�ص �أح�سن الأثر يف القلب ،ولقد متنيت كثريا لو ا�ستطعت �شرف املقابلة م ّرة
اخرى كي يتم الغر�ض ال�سامي من تلك الدعوة الكرمية واالجتماع التاريخي الذي اعتقد ان جمتمع
بلودان قد عقره وحال دون حتقيق مراميه.
يا �صاحب اجلاللة

يجتمع ممثلو الدول العربية بلندن للمذاكرة يف �أمر فل�سطني ،وال �صوت لفل�سطني هناك وال من
يتكلم عنها بالأ�صالة �أو بالنيابة ،وهذا نق�ص تلحق م�ضرته فل�سطني بالأخ�ص ,ورمبا ت�أثرت اململكة
الأردنية بالتايل منه ،ان اعتداءات اليهود على اجل�سور بني فل�سطني والأردن و�سوريا وحركات العنف
التي قاموا بها �ضد حكومة االنتداب ترى ان اليهود ظنوا و�صولهم الى ح ّد فيه الكفاية من العدد
والقوة ملنازلة دولة عظيمة ,فكيف اذا هم تفرغوا لفل�سطني العربية العزالء؟
لقد فهم كل ذي عقل ان رف�ض الهي�أة العليا الفل�سطينية ار�سال من ميثلها معناه متابعة ال�سيا�سة
القدمية� ،سيا�سة االرجاء والت�أخري التي او�صلت اليهود الى ما هم عليه اليوم من ق ّوة وقدرة وعدد
املرجح ف�شل هذا امل�ؤمتر ،ومن املمكن مفاج�أة الدول املتحكمة يف فل�سطني
وا�صرار ،ومن املمكن بل من ّ
العربية بحل على �شكل من الأ�شكال وال مندوحة من م�سايرة رجال فل�سطني يف �سيا�سة االرجاء هذه
خ�ص�ص لها من الدول العربية كما ا�ستح�سنتم جاللتكم ذلك يف قرارنا
التي تتطلب املال الوفري ُي ّ
ب�أن�شا�ص ،وقد حملتموه بذاتكم �إ ّ
يل ن�صف الليل لأوقع عليه بام�ضائي ،فان هذه املال هو حماربة
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ال�صهيونية ب�سالح ال�صهيونية عدم بيع االرا�ضي العربية وحت�سني حالة العرب وثقافتهم وادخال
مهاجرين عرب الى البالد ,بهذا ال اخاف �سيا�سة االرجاء ،وبدون هذا ف�ضرر ال�سيا�سة املتبعة من
الهي�أة العليا �سيلحق باململكة الأردنية ،وهذا ما �سنكافحه بكل ما اوتينا من و�سائل وممكنات ,وال �شك
ان ل�ضيفكم الكرمي الت�أثري على رفاقه ،فلو تف�ضل �صاحب اجلاللة وح�ضه ومن معه على التب�صر,
و�أمر حفظه اهلل بايجاد ،ما على م�صر من مال وفق قرار ان�شا�ص املت�شرف بام�ضاء جاللتكم ،ثم
ح�ضر ر�ؤ�ساء الدول االخرى بدفع ما عليها ل�صان فل�سطني من خطر عاجل ,وال �أخال جاللته اّال
فاع ًال ذلك ان �شاء اهلل.
�أما �شرقي االردن فقد هي�أت طوابعها وهي �صادرة للتداول واملال �سيجمع ,حفظكم اهلل وابقاكم

عمان يف � 13شوال 1365هـ املوافق  9ايلول 1946م

49

جملد رقم  5ق�سم ثاين
 -12وثيقة رقم ( -69د)

عمان يف 11ذي القعدة 1365هـ
املوافق  6ت�شرين الأول 1946م
رئا�سة الهي�أة العربية العليا املحرتمة
ح�ضرة الرئي�س اجلليل حفظه اهلل

�سالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته و�صالته و�سالمه على �أ�شرف خلقه �سيدنا حممد �صلى اهلل
عليه وعلى �آله و�صحبة �أجمعني� .أ ّما بعد ،ف�إنني �أحمد اهلل اليكم الذي ال يحمد يف ال�س ّراء وال�ض ّراء
�سواه.
لقد علمتم النتيجة من م�ؤمتر لندن عن فل�سطني وانه ارجئ �أمره الى ما يقارب ال�شهرين
ال�ست�شارة اليهود ومبا انكم الذين متثل هي�أتكم فل�سطني فاننا نوجه اليكم كتابنا هذا املت�ضمن لزوم
اعداد العدة لتحمل �سيا�سة طويلة املدى يف ح ّل م�شكلة فل�سطني وايجاد الأ�سباب التي حتفظ للعرب
يف ايديهم متبقى �أر�ضهم وايجاد املال الدائم ل�شراء �أي �أر�ض للعرب تعدم حمية مالكها فيبيعها،
وحلب�س هذا املال اذا مل توجد �أر�ض ُت�شرتى و�صرفه فيما يرفع �سو ّية العربي الفل�سطيني و ُيعده اعداد ًا
تام ًا للقيام بواجبه الوطني.
ولقد مت طبع الطوابع اخلا�صة بفل�سطني ،وانا نح�ضكم على �إعالن هذا الخواننا �أهل فل�سطني
ليبتاعوا هذه الطوابع ليل�صقوها مبرا�سالتهم ال�شخ�صية ومعامالتهم الر�سمية ،فان يف ت�ضافر
�أهل فل�سطني واالردن على هذا ما ُيوجد كمية ال ي�ستهان بها من املال ,ولقد كتبنا حل�ضرة �صاحب
اجلاللة امللك فاروق املعظم يف ان ُي�صدر �أوامره ال�سامية الى حكومته اجلليلة لتنفيذ قرار ان�شا�ص
بال�شكل واملعنى نف�سه الذي قبله جاللته ،و�سنكتب لفخامة الرئي�س ال�سوري والرئي�س اللبناين ,واما
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اململكة العراقية اجلليلة ففي �سفر رئي�س الوزراء قريب ًا الى بغداد �سيتحدث معهم فيما يتحقق ما على
العراق ،و�سنك ّلم ح�ضرة �صاحب ال�سم ّو امللكي الأمري في�صل العبد العزيز �آل �سعود عند زيارته لنا،
و�سنكتب الى جاللة االمام باليمن �آملني نزول اجلميع على ما فيه حتمل ال�سيا�سة الطويلة قبل ح ّل
هذه امل�شكلة.
ن�أمل ان جتيبونا على ما كتبنا باملوافقة وان تكتبوا الى اجلامعة العربية مبا ا�شرنا .نعتقد ان
هذا هو التدبري الذي �إن ح�صل تقف �أمامه رحى احليل ال�صهيونية والدعامة االمريكية والت�سويف
الربيطاين ،فان عملتم على ما قلنا فالأمل يف النجاة وا�ضح ،وان تركتكم هذا فمعناه انا ل�سنا على
�شيء.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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 -13وثيقة رقم ()140 /23

اقرئكم وال�سالم اهديكم التحية وبعد ف�أنني ال ا�شك يف غريتكم على فل�سطني ولقد علمنا جميعا
ان امل�ؤمتر قد ارجئ الى �أ�شهر و�إ ّنا لنعلم جميعا ان امل�شكلة �ستطول وانه �ستباع كثري من الأر�ض يف
فل�سطني يف هذه الربهة و�سيدخلها الكثري من املهاجرين اليهود وبهذا يكت�سبون �أر�ض ًا وينمون عدد ًا
فدرء ًا لهذه امل�شكلة ا�ضع ن�صب عني *....ما تقرر يف ان�شا�ص بحذافريه وبهذا نكون قد قمنا بوظيفة
االحتياط وعدم التفريط واال�ستعداد ل�سيا�سة املماطلة التي تخ�سر العرب وطنهم واكرثيتهم �آمل
جوابكم الكرمي املوافق وقد كتبت بهذا الى �أ�صحاب اجلاللة والفخامة امللوك والر�ؤ�ساء والى رئا�سة
الهيئة الفل�سطينية.

ع ّمان يف  11ذى القعدة 1365هـ
املوافق  6ت�شرين الأول 1946م
عبداهلل

*
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فل�سطني 1948م
 -14وثيقة رقم ( -12ب)
بيان �صادر عن احلكومة الأردنية ي�ستعر�ض �أحداث الق�ضية الفل�سطينية

تعتقد الأمة العربية من ورائها دولها وحكوماتها ان مع�ضلة فل�سطني قد ج ّرت على هذه البالد
الآمنة الوادعة وحكوماتها مع�ضلة ا�ضافية فوق ما لكل ق�سم منها من م�سائل تهمها وهي حم ّل قلق
لها ،وما املدة بني احلربني والتجارب الواقعة اال وقد ايدت هذا الر�أي وق�ضت ب�أن املع�ضلة امل�شار
اليها و�صلت بال�شرق الأو�سط الى ح ّد اخلطر ب�سبب العنف اليهودي ومالب�سة هذا العنف بالوعد
الربيطاين املعطى لليهود على ل�سان بلفور ,ثم بالتع�ضيد الذي �شمل اليهود من احلكومة االمريكية
�أي�ض ًا ،ومع ك ّل هذه االعتبارات فال تزال االمة العربية ودولها يرجون اخلروج من هذه املع�ضلة بالتي
هي �أح�سن وبدون زيادة احراج للدولتني الكبريتني يف �سيا�ستهما ازاء اليهود ويف موقفهما يف هذه
أهم نقطة يف املجموعة العربية وعلى �ساحل
النقطة فقط موقف املنازع من العرب يف بقعة هي � ّ
البحر الأبي�ض املتو�سط وبني م�صر والبالد ال�شامية .ومن املعلوم ان الأمة العربية �سارت �سري ًا وئيد ًا
م ّكن احلكومة الربيطانية من ممار�سة ق�ضية اليهود يف فل�سطني واملع�ضلة احلادثة ب�سببها بدون �أن
تعجز حكومة االنتداب بحركات ميكن ان جتعل موقف اجلهتني موقفا ي�ضطر اجلانبني على التقاذف
بامل�س�ؤوليات عدا تلك التربمات واحلركات الدفاعية التي ر ّويت يف فل�سطني عند كل وط�أة يهودية ر�ؤى
منها اخلطر على الوطن العربي املقد�س يف فل�سطني.
ان العرب الذين طلبت حكوماتهم واقرتحت على احلكومة املنتدبة عقد اجتماع لتبادل الآراء
فيما يقت�ضي ال�سلوك فيه يف مع�ضلة اليهود لديها من الرباهني يف �أن وجهة النظر العربية حمقة فيما
تري اليه بذكر املواد التالية-:
 -1يف �سنة 1917م �أ�صدرت احلكومة الربيطانية (وعد بلفور) الذي �صرحت فيه ب�أنها تنظر بعني
العطف الى ت�أ�سي�س وطن قومي لل�شعب اليهودي يف فل�سطني ،وانها �ستبذل جهدها لت�سهيل
حتقيق هذا الغر�ض.
 -2مل يكن الق�صد من ذلك الوعد ت�أ�سي�س (دولة يهودية) يف فل�سطني ،وقد ا ّيدت ذلك التف�سريات
املتعددة التي �صدرت من احلكومة الربيطانية يف خمتلف املنا�سبات و�آخرها الكتاب االبي�ض
ل�سنة 1939م.
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 -3منذ انتهاء االحتالل الربيطاين لفل�سطني عقب احلرب العاملية الأولى وت�أ�سي�س االدارة املدنية
يف �سنة 1921م ،عر�ضت اقرتاحات �شتى لت�شجيع وتنمية و�سائل احلكم الذاتي يف فل�سطني ،كان
�أ ّولها م�شروع ان�شاء جمل�س ت�شريعي و�آخرها اقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة وهو امل�شروع الذي
اعلنته احلكومة الربيطانية يف كتابها االبي�ض �سنة 1939م ومل يتم له النجاح والتنفيذ ب�سبب
ن�شوب احلرب العاملية الثانية قبل عر�ضه على جمل�س ع�صبة الأمم و�أخذ موافقة الع�صبة عليه.
 -4يف اثناء هذه ال�سنني الطويلة التي انق�ضت من تاريخ منح االنتداب على فل�سطني الى بريطانيا
العظمى حتى يومنا هذا ،كانت الهجرة اليهودية وال تزال م�ستمرة بطرق م�شروعة وغري م�شروعة
رغم معار�ضة العرب الذين يرون يف دوامها تهديدا اكيد ًا لكيانهم وم�ستقبلهم يف وطنهم ب�صفتهم
الأكرثية يف البالد .وقد اعرتفت احلكومة الربيطانية يف الكتاب االبي�ض ل�سنة 1939م.
ان التزامها ب�إن�شاء الوطن القومي اليهودي يف فل�سطني قد ّمت تنفيذه ،وان فل�سطني ب�سكانها
احلاليني من يهود وعرب �ستهي�أ ملمار�سة احلكم الذاتي واقامة دولة م�ستقلة فيها ،تكون �سلطتها
م�شرتكة بني العرب واليهود.
 -5وبت�أثري مقاومة اليهود للكتاب الأبي�ض ون�شوب احلرب العاملية الثانية ووقوع اال�ضطهاد على
اليهود يف اوروبا ون�شوء هذه امل�شكلة مع انتهاء احلرب ،عينت اللجنة الأجنلو امريكية لدرا�سة
حالة اليهود امل�ضطهدين يف اوروبا وتدقيق االحوال ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
بفل�سطني بالن�سبة لت�أثريها يف م�شلكة هجرة اليهود اليها واال�ستيطان فيها ،وتقدير عدد الذين
يريدون النزوح اليها� ،أو الى بلدان اخرى خارج اوروبا .وقد قامت هذه اللجنة امل�شرتكة بعملها
وقدمت تقريرها املعروف.
 -6وملا وجدت احلكومة الربيطانية ان تنفيذ توا�صي اللجنة املركزية �سترتتب عليه م�س�ؤوليات
ونتائج خطرية بالن�سبة لل�سيا�سة الربيطانية يف ال�شرق الأو�سط ،ر�ؤى ان تدعي هي�أة خرباء
من انكليز وامريكيني لدر�س مدى االمكانيات يف تطبيق توا�صي اللجنة امل�شرتكة من الناحية
العملية ،فكان ان تقدم ه�ؤالء اخلرباء مب�شروع اقامة حكم ذاتي يف فل�سطني على �أ�سا�س تق�سيم
البالد اداري ًا الى �أربعة مناطق منها يف منطقة عربية ومنطقة يهودية جتمعهما حكومة احتادية
مركزية ير�أ�سها املندوب ال�سامي.
وقد ظهر من من املناق�شات التي دارت يف جمل�س العموم يف هذا اال�سبوع ،ان احلكومة الربيطانية
قد قبلت هذا امل�شروع مبدئيا ك�أ�سا�س للبحث واملفاو�ضة لعقد م�ؤمتر يف لندن للمذاكرة يف هذه
الق�ضية وال�سعي اليجاد ح ّل منا�سب لها.
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ثم ترى ان �أح�سن �سيا�سة ميكن اتباعها البعاد القلق وك�سب الوقت للحكم على املوقف ب�صورة
�ساملة من ال�ضغط على الدولة املنتدبة بحركات عنف �إ ّما من اليهود �أو من العرب �أو بقرار من
حكومة االنتداب قد ال يقبله اجلانبني ،القول بلزوم تطبيق �سيا�سة الكتاب الأبي�ض بحذافريه �أو ب�ضم
فل�سطني كاملة الى �شرق االردن .ومنح املنطقة اليهودية االمتيازات التي اقرتحت من طرف جلنة
اخلرباء وقبلتها احلكومة الربيطانية ك�أ�سا�س للمفاو�ضة مع توقيف الهجرة وتعيني العدد النهائي
الذي يجب ان يكون عليه اليهود .وبهذا تكون املعادلة قد اخذت مركزها بالن�سبة لل�سيا�سة التي اتبعت
منذ وعد بلفور الى اليوم.
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 -15وثيقة رقم (� -44أ)
برقية

1947/2/9م
ابرقت لق�صر امل�صلى يف 1947/2/9م
ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك عبداهلل املعظم – عمان

مقرتحات بريطانيا الأخريه حل ّل ق�ضية فل�سطني عدوان �صريح على حقوق العرب وهدم لكيانهم
وا�ستمرار يف �سيا�سة الغدر بتحقيق املطامع ال�صهيونية بتهويد الوطن العربي املقد�س ننا�شد جاللتكم
التف�ضل بالتدخل ال�سريع لدفع هذا اخلطر الداهم الذي يهدد كيان االمة العربية ب�أ�سرها.
الهي�أة العربية العليا لفل�سطني
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 -16وثيقة رقم (� -45أ)
برقية
الهي�أة العربية العليا الفل�سطينية – عزبة الزيتون – م�صر

1947/2/10م

قر�أت برقيتكم بكل ت�أثر وقدرتها حق قدرها و�أن اجلامعة العربية لهي الندوة التي �أ�س�ست للبحث
عن كل م�شكلة قدمية �أو طارئه وال ازال ا�س�أل اهلل اللطف بنا جميع ًا.
عبداهلل
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 -17وثيقة رقم (� -46أ)

عمان يف  21ربيع الأول 1366هـ
املوافق � 11شباط 1947م
رئا�سة الهيئة العربية العليا
عزبة الزيتون /اال�سكندرية
ح�ضرة �صاحب ال�سماحة الرئي�س املحرتم

بعد التحية وازكى ال�سالم تلقيت برقية �سماحتكم وبها ت�شريون الى لزوم التدخل ال�سريع ل�صيانة
فل�سطني املحبوبة بعد قرار م�سرت بيفن الأخري .ولقد اجبتكم بالربق بان ندوة اجلامعة العربية هي
حم ّل التذاكر يف �أمر م�شكلة عتيقة �أو جديدة و�س�ألت اهلل ان ي�صون جميع االوطان من حوادث الزمان.
يا �صاحب ال�سماحة,
لقد ع�شنا حتت عبء امل�س�ؤولية منذ اعالن وعد بلفور الى اليوم ،ودر�سنا ك ّل الأمور واال�ساليب،
وقد جتلى ب�صورة قاطعة ذلك اخلطر املريع الذي عجزنا عن توقيفه وزعزعته ،وانني على ا�ستعداد
تام للتدخل يف ما فيه الق�صد ,وانني انتظر تن�سيبكم واخلطة التي ترونها جمدية نافعة با�سلوب
وعر�ض جديدين ميكن ان ال يكونا غري مقبولني للجهات الثالثة التي تتنازع هذا الوطن املحبوب
وحتياتي و�سالمي لكم مع دعواتي الطيبة.

58

فل�سطني 1948م
 -18وثيقة رقم (� -47أ )

عمان يف  16ربيع الثاين 1366هـ
املوافق  8مار�س 1947م
رئي�س الهيئة* العربية العليا لفل�سطني
ح�ضرة �صاحب ال�سماحة احلاج حممد �أمني احل�سيني حفظه اهلل،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،اما بعد فقد تلقينا كتابكم امل�ؤرخ يف  2ربيع الثاين �سنة
1366هـ املوافق � 23شباط �سنة 1947م وبه تذكرون جهود حكومة اململكة االردنية الها�شمية مع
الهيئات ال�سيا�سية العربية االخرى يف م�ؤمتر فل�سطني ،وت�أملون ا�ستمرار الكفاح عن احلق يف املرحلة
اجلديدة حتى ت�صل فل�سطني العزيزة الى ما ت�صبو اليه من حرية وا�ستقالل وحم�ض عروبة .وا ّنا مع
�أملنا ال�شديد يف ذلك نقول انه يجب الربوز امام االمم املتحدة على جهاز تام من عدم �سماع هذه
الهيئة ب�أن عرب فل�سطني يبيعون االر�ض بال�سماح ال�شديد ودون توقف ،وب�أن الهيئة العليا والدول
العربية يف عجز تام عن احليلولة دون ذلك اما بت�أثريهم �أو بذل اموالهم ،ونرى من الواجب ان َّ
نح�ض
نحن ّ
وحت�ضوا معنا الدول العربية ال�سبع على ان يقوموا مبا يجب عليهم دفعه من املال الوفري كي
يعم البالد كما
نربز متى نربز ونحن مرتكزون على مادة دفاع �صحيحة ،و� اّإل فاخلطر املتوا�صل �سوف ّ
تعلمون وا ّنا هلل وا ّنا اليه راجعون.
وتقبلوا �سالمنا وحم�ض مودتنا.
* ترد �أي�ض ًا :الهي�أة
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 -19وثيقة رقم (� -61أ)

التاريخ  29رجب 1366هـ
املوافق  17حزيران 1947م
ح�ضرة �صاحب الفخامة وزير اخلارجية الأفخم

�أر�سل لفخامتكم طيا ر�سالة ملكية من ح�ضرة �صاحب اجلاللة موالي امللك املعظم الى ح�ضرة
�صاحب اجلاللة امللك فاروق الأول ملك م�صر املعظم رجاء ان تتكرموا بت�أمني ار�سالها الى �سعادة
الوزير االردين املف ّو�ض بالقاهرة مع جمموعة الطوابع الفل�سطينية (اعانة عرب فل�سطني) املهداة
من موالي �صاحب اجلاللة الها�شمية الى جاللة ملك اململكة امل�صرية ،مع التكرم باعالم الديوان
امللكي الها�شمي.
وتف�ضلوا يا �صاحب الفخامة بقبول فائق االحرتام
رئي�س الديوان امللكي الها�شمي
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 13رم�ضان 1366هـ ( 31يوليو 1947م)

الرقم – جـ/هـ�/ص4

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ح�ضرة �صاحب اجلاللة الها�شمية امللك عبداهلل بن احل�سني املعظم
ملك اململكة االردنية الها�شمية ايده اهلل

ارفع الى جاللتكم �أطيب التحية و�أخل�ص االجالل والتعظيم �أ ّما بعد ،فقد تلقيت بيد االحرتام
والتبجيل كتاب جاللتكم الكرمي امل�ؤرخ يف غرة رم�ضان املبارك ( 1366املوافق  19متوز 1947م)
وهديتكم امللكية ال�سامية التي تف�ضلتم بها على �سبيل التذكار وهي جمموعة كاملة من (طوابع
فل�سطني) املو�ضوعة يف اململكة االردنية الها�شمية تنفيذا لبع�ض مقررات م�ؤمتر ان�شا�ص التاريخي.
وان ما تف�ضلتم جاللتكم بذكره من ان حا�صل ال�ضريبة مع ريع هذه الطوابع املقدر يف البالد
االردنية بنحو �أربعني الف جنيه فل�سطيني �سنويا ،قد ُر�صد النقاذ �أر�ض فل�سطني العربية� ،سيقابل يف
فل�سطني والبالد العربية كلها باالعجاب وال�شكر اجلزيل ,كما انه �سيكون له �أبلغ الأثر يف ت�شجيع �أهل
فل�سطني ،و�شد �أزرهم يف جهادهم ال�شاق ،ا�سال اهلل تعالى ان يبارك فيكم ويي�سر لأبنائكم العرب من
�أهل فل�سطني ك�شف الغمة ودفع اخلطر املحيق ،بف�ضل عناية جاللتكم وعطفكم ال�سامي ،و�أن ي�ؤيدكم
وبحفظكم م�صدرا للف�ضل ومالذا للعروبة ون�صريا لفل�سطني ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
املخل�ص جلاللتكم
رئي�س الهيئة العربية العليا
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عمان يف  1ذي القعدة 1366هـ
املوافق  15ايلول 1947م
ح�ضرة �صاحب ال�سماحة احلاج �أمني افندي احل�سيني
مفتي فل�سطني الأكرم

لقد اطلعنا على بيان الهيئة العربية يف جماراة الذين مل ين�صفوا دعوتنا الى الوحدة �أو االحتاد
ال�سوري يف حدود االمكانيات امل�شروعة وامل�صالح امل�شرتكة وحمافظة احلقوق القومية جميعا ويف
نطاق ما قرره �أو يقرره ال�شعب الواحد والهيئات الر�سمية امل�س�ؤولة.
وقد ذكرمت يف معر�ض ت�أييدكم ان�صار التجزئة الذين يحاولون ا�ستبقاء (االردن) يف عزلة
اقليمية تامة .ان اثارة مو�ضوع م�شروع �سوريا الكربى من حني الى �آخر وال �سيما يف هذا الظرف
الدقيق ،ال يعود على الأمة العربية اّال بال�ضرر مع العلم ان �سماحتكم تعلمون كما نعلم ب�أن الوحدة
ال�سورية الطبيعية هي ق�ضية بالدنا ال�شامية منذ منيت بالتمزق مل�صلحة اال�ستعمار االجنبي والغزوة
ال�صهيوينة ،وانه ال فرق بينهما وبني وحدة وادي النيل يف وجوب االثارة الدائمة ان مل تكن هي �أ ْولى
بهذا و�أجدر ،بل ما اظنكم اال وت�ؤمنون ب�أن يف �سوريا الواحدة ومعها العراق حليفا جناة فل�سطني
والتمكني للكيان العربي مظهرا وخمربا ،ومثل هذا ال يكون اّال خلري العرب �أجمعني ،اّ
وال فهل بامكان
�سماحتكم �أن تدلونا على وجه ال�ضرر يف �إثارة هذا املو�ضوع على �أ�سا�س ال�شورى وهو ال�صق املو�ضوعات
اللهم اّال اذا كنتم ترون ان معار�ضة الوهابية ومتطرفة املوارنة
مب�صلحة بالدنا وقدرتها الدفاعيةّ ،
هم املحافظة على امل�صالح اخلا�صة� ،سببا كافيا للت�سليم بتحطيم جبهة العرب االمامية
لهذا حتت َو ْ
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ولل�سكوت املطلق على ا�ستبقاء الديار ال�شامية �شلوا ممزقا ،وهو ما ن�ستبعد ان تثابروا على الأخذ به
ملا يف باطنه وظاهره من �ضرر عظيم.
على ان ما نريد لفت النظر اليه �أي�ض ًا هو ان َمنْ يف دم�شق هم الذين بد�أوا يف اثارة هذا املو�ضوع،
ولكن على غري وجهه ال�صحيح ،وذلك عندما �أخذوا ي�ساومون �أكرث املر�شحني للمجل�س النيابي اجلديد
لي�ستمتعوا بالنجاح واملراكز الر�سمية املرموقة – ب�أن يقفوا من اماين الوحدة �أو االحتاد موقفا �سلبيا
يف غري م�صلحة البلد الواحد �إنْ قوميا �أو �سيا�سيا �أو اقت�صاديا .يريدون من ذلك ان يهدموا دعوتنا
الى الوحدة الطبيعية ،وان ينق�ضوا ميثاق بالدنا امل�شرتك ،فكان بياننا امللكي تاريخ  17رم�ضان �سنة
 1366دفاعا عن وجهة نظرنا املخل�صة وردا على مزاعم م�ضللة تبنتها احلكومة ال�سورية نف�سها.
وقد اتبعنا بياننا العام بر�سالة اخوية خا�صة الى فخامة رئي�س اجلمهورية ال�سورية جتدونها
يف طيه مع حديث ر�سولنا ،ولي�س فيها اّال املودة ال�صادقة والرغبة الأكيدة بالتقريب وجمع الكلمة
على منهاج قومي م�شرتك ،فاذا مبن �أح�س ّنا الظنّ بهم ودعوناهم الى كلمة �سواء ميعنون يف االيذاء
ويزجون يف ق�ضية القطر العربي الواحد دوال عربية اخرى ي�ست ْعدونها على ارادة ال�شعب ال�سوري
وميثاق الوطن امل�شرتك بل على د�ستور اجلمهورية ال�سورية االقليمي نف�سه ،وقد زعموا فيما زعموا
ان جمل�س جامعة الدول العربية �سبق �أن ق ّرر يف ت�شرين من عام 1946م طي م�شروع �سوريا الكربى
�أو ميثاق الوحدة ال�شامية الطبيعية ،وهو زعم باطل يخالفه ما ّمت يف جمل�س اجلامعة ويف جلنة وزراء
طي م�شروع
طي اجلدل الذي كان حمتدما يومئذ ،ال ّ
اخلارجية� ،إذ ان ما تق ّرر يف �صدد ذلك هو ّ
الوحدة �أو االحتاد الذي هو الواقع ميثاق امة وقرار جمعية ت�أ�سي�سية ي�ستند الى احلق الطبيعي
والأماين القومية امل�شروعة فال متلك �أية حكومة �أو �أي هيئة حق نق�ضه.
ولقد عجبنا ان الهيئة العربية العليا مل تفطن بهذا يف بيانها ولعلها ُخدعت بكرثة �أهل الفرقة
واعجبها كرثتهم فانحازت اليهم دون ان تتذكر الآية الكرمية (املائدة – الآية  )99وقد كنا نرجو
ان نلتزم احلياد على االقل بحكم مهمتها الدقيقة ال �سيما واالردن �أ ْل�صق بفل�سطني العزيزة و�أ�سبق
البالد العربية �إلى تلبيتها اذا جد اجلد .وله من �شهدائه يف ميادينها ومن مواقفه احلا�سمة ب�ش�أنها
�سواء ايف م�شاورات الوحدة العربية �أم يف مناق�شات جمل�س اجلامعة ما كان ح�سب الهيئة املحرتمة
ان تعتربه مربرا للحياد لو التزمته.
ومما ال ريب فيه ان الزعازع التي م ّرت بهذه الأمة قد كانت كافية لأن جتعل من هيئتكم املحرتمة
و�سيلة توفيق بحيادها الدقيق نا�صحة ملن ي�سرتوحون اليوم على ا�شالء وطنهم تر�ضيا ملن مينعون
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النا�س احلج اال مبك�س وملن كادوا ي�سلموا االماكن اال�سالمية املقد�سة حلماة ال�صهيونية و�صناديدها
وذلك لقاء ماليني الدوالرات ينفقونها يف مظاهر وهمية ويف ا�ضطهاد �أهل احلرمني ال�شريفني
واخرا�س االل�سن وت�سخري بع�ض ال�صحف يف العوا�صم العربية للنيل م ّنا بغري حق .مع االكتفاء يف
امل�س�ألة الفل�سطينية مبا ال يخرج عن حدود الأقوال التي ال جتدي يف �إنقاذ فل�سطني ال�شهيدة واحقاق
حقها اللهم ان ظلم ه�ؤالء – َومنْ �شابههم – ملن حرروا ال�شام واخرجوا من ديارهم يف �سبيل
فل�سطني ال�شهيدة وثبتوا على عهد الوطن مل يحرفوا ومل يبدلوا �إنْ هو اال ابتالء وان امل�ؤمن مل�صاب
وما كان اهلل ليهلك القرى بظلم واهلها م�صلحون ،وا�ستغفر اهلل يل ولكم وال�سالم عليكم ورحمة اهلل
وبركاته.
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بيان الى الطائفة اليهودية نزيلة فل�سطني

ايتها الطائفة انا ال نريد بكم �شرا ولقد ا�س�أمت الينا.
ايها الزعماء اليهود .لقد ع ّر�ضتم نزالء فل�سطني من قومكم الى �أ�ش ّد املحن والتجارب ,فالهون
الهونَ ،ف َمن طمع يف كثري ا�ضاع القليل� ,أال ال يغر ّنكم ما فعلتم با�سلحتكم و�أهل البالد من العرب ال
ميلكون بع�ض ما متلكون ,وان الذي فعلتموه يف املدة الباقية من االنتداب وحتت ظله مل ميكنكم �شيئا
�سوى البغ�ضاء والغرم ,انه مل مينع العرب من التقدم �أال �أمر واحد وهو رغبتهم يف ال�سلم والر�أفة
وعدم الف�ساد يف االر�ض.
ان الذي اف�سدمت يف فل�سطني يف عهد االنتداب مبتفجرات تهدم �أكرب املباين وتقتل االبرياء قد
قوبل باملثل ،فف�سد ما كان �صاحلا ،وان العرب الذين ال يرغبون اال ال�سلم ما �أتوا ليعتدوا عليكم يف
ما م�ضى فتكون هناك م�ضاعفات دولية قد جت ّر الى م�شاكل �سيا�سية ورمبا الى حرب عاملية اخرى.
ايها ال�شعب اليهودي
�ستكون على العرب بعد انق�ضاء مدة االنتداب وظيفة وواجب� ,أال وهما ت�أمني اال�ستقرار يف
فل�سطني ّ
وكف الأيدي من اجلهتني عن القتل والتخريب ،واملحافظة على االمانات املقد�سة واحلق
العربي يف هذا البلد ،ان هذا الواجب وتلك الوظيفة القاهما ال�شعب العربي على عاتق حكوماته ف َمنْ
كف ومل يعتد والقى ال�سلم واعت�صم بقريته وا�ست�أمن فهو �آمنَ ،ومنْ اعتدى ومل يكف يده و�سالحه
فعليه تبعة �أمره ،والى الهاجانا �أو ما الى ذلك من �أ�سماء اخرى ،نوجه القول بان ال�شوط طويل،
وان العرب كثري ,وانه ال ن�صر للباغي وقد بغيتم ,فاعلموا ان قبولكم جميعا حق املواطنني العرب يف
فل�سطني وقبولكم ادارة حرة يف بالد لي�س فيها اال انتم هو �أمر قبلته العرب و�سرت�ضى به لكم على ان
تكونوا يف الدولة الفل�سطينية لكم ما للعرب وعليكم ما على العرب.
أبيتم اّال
نقول هذا القول ونحن م�ست�شهدون اهلل عليكم ،ملقون التبعة على عواتقكم ان انتم � ْ
ال�شقاق ,فالعامل الذي يرى ما هو واقع منكم وي�سمع ما نقوله لكم ان كان فيه بقية من عدل ف�سوف
يرى انكم ترف�ضون خريكم ومت�شون الى �شركم
وال�سالم على َمنْ اتبع الهدى
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موالي
اقبل يد جاللتكم الكرمية ،واركع امام عر�شكم املفدى عار�ضا نف�سي خلدمة جاللتكم باخال�صي
راجيا قبول عبوديتي واخال�صي ل�شخ�صكم امللكي ولعر�شكم وا�سرتكم املطهرة.
وقد ترددت طويال قبل ان اجر�ؤ على الكتابة ,هيبة واجال ًال ملقامكم ال�سامي َب ْيد ان ما يجري يف
فل�سطني من امل�آ�سي والفواجع ,وما ُيدبر يف اخلفاء لتمزيق �شمل االمة ثم االهمال املفجع ،وكرثة
ال�ضحايا ,وبذرة الي�أ�س التي ُالقيت يف قلوب النا�س عن عمد ،ك ّل اولئك قد حفزين ,الطالع جاللتكم
على احلالة الراهنة يف فل�سطني� ،سيما وان ظرويف القاهرة ت�ضطرين الى النقلة بني يافا وطولكرم.
والواقع امل�ؤمل يا موالي ,ان مدينة يافا ,وبخا�صة حي املن�شية امل�صاقب ملدينة تل ابيب قد ُاهمل
ت�سليحها والدفاع عنها ،بعد ا�شعال نار الفتنة خالل ايام متعاقبة بااليدي امل�أجورة ،فكانت النتيجة
احلي ،وكان واجب ال�شرف والرجولة واحلمية العربية،
احلتمية لكل ذلك ،نزوح ال�سكان عن هذا ّ
تق�ضي بالثبات يف وجه اليهود ,كيال ي�ست�أ�سدوا على احلي االعزل ولكن �أ ّنى للعزل امل�ضيعني ,ان يثبتوا
للموت ي�صرعهم يف البيوت �أو ال�شوارع ؟! ولقد كانت اللجنة القومية يف يافا هي امل�سئول املبا�شر عن
هذه الهزمية املنكرة �أ ّما امل�سئول احلقيقي عن هذا الت�آمر املك�شوف على املدينة العربية فهو رئي�س
الهيئة العربية العليا ,ذلك ب�أنه اخذ من �سكان يافا قرابة �سبعني الف جنيه ثم تركهم هكذا!!! ثم
�أ�صدر �أوامره الى اللجنة القومية بان ال ت�سلح النا�س ،وان ال تنفق مال واحد ًا بدون اذنه وموافقته وهو
يرمي من وراء هذا اال�ضعاف امل�شني تيئي�س النا�س من جامعة الدول العربية التي وعدت بامل�ساعدات
املالية والع�سكرية ,ثم قب�ضت يدها عنه وعن البالد فال هي اطلقت يده يف العمل وال هي عملت .وهذا
كله يعني حتميل الدول العربية كل امل�سئوليات يف نظر املنكوبني بفقد ابنائهم .وقد تو�صل الى هذه
النتيجة يف حاالت وظروف معينة ،اّال ان الر�أي العام قد بد�أ يتحول �ضده يف املدن والقرى ف�أخذ النا�س
يت�ساءلون هم�س ًا عن م�صري االلوف امل�ؤلفة من اجلنيهات املجموعة لرئي�س الهيئة العليا؛ ومبوجب
حتارير بام�ضائه كانت ترد على النا�س جلمع التربعات اال�ضافية ،وبطبيعة احلال فان حالة ال�ضنك
وال�شدة واخلوف والفزع ،ك ّل هذه تولد احتماالت الثورة على املهملني ،ا�ستغفر اهلل ,بل على املت�آمرين
على �سالمة البالد وطم�أنينة ال�شعب ،ومعلوم ان الثورة عليه مل تقع بعد ولكنها و�شيكة الوقوع .ولوال
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خ�شية الفرقة والت�شتت واحلرب االهلية ّ
النق�ضت اجلماهري الغا�ضبة على ممثليه ،لتزهق �أرواحهم ـ
�أو تلحقهم به خارج البالد .ولعله قد احتاط مقدما لهذا االحتمال ف�أوفد بع�ض رجاله الى فل�سطني؛
مثل عبدالقادر احل�سيني ،وح�سن �سالمة وغريهما ممن ال علم يل بهم ،ومهمة ه�ؤالء الرتب�ص ملا قد
يقع من الثورات �ضده يف الواقع ،واال�شرتاك يف مهمة التحرير يف الظاهر ،وقد �أثر عن عبدالقادر
احل�سيني اثناء جوالته يف املدن والقرى قوله يجب ان نعتمد على انف�سنا و�أما «الغرباء» فيجب ان ال
ن�ساعدهم وهو كما هو ثابت ينتحل رتبة(جرنال) وانه القائد العام لقوات التحرير وهو يرجو بل
يطلب من كل قرية ي�ؤمها ،تر�شيح واحد منها ,ليوليه قيادة امل�سلحني يف قريته ،والذي يب�شر باخلري
انه مل يلق ت�أييدا يذكر يف اي مكان زاره ,بل ميكن القول وهذا م�ؤكد ،انه رجع بغري ما ُيحب �إذ �سئل
عن م�صري االموال الطائلة املجموعة ل�شراء ال�سالح .وقيل له �أي�ض ًا؛ ان عملك هذا افتتات على
جامعة الدول العربية ,ومتهيد للحرب الأهلية.
اما ال�س�ؤال الذي ال يجد النا�س له جوابا ؛ فهو (اي م�صري مظلم ينتظرنا ؛ اذا ظ ّل احلال على ما
هو عليه الآن؟! وما هو م�صرينا اذا جنح املفتي يف ت�أليف دولته التي عمل لها طويال ثم ها هو يفاجئ
النا�س باعالنها وال عربة بالرتاجع املريب ،الذي اعلنوه م�ؤخر ًا ؟! وما هو موقف الدول العربية من
هذه الأحداث املفجعة ,وملاذا وترت اع�صابنا وا�ستفزننا للجهاد ثم قعدت ت�ساوم املفتي على دمائنا؟!
وهل يعجبها ا�ستهتار املفتي واعوانه بارواح النا�س الى ح ّد قول (منيف احل�سيني) وماذا لو قتل من
�أهايل يافا ع�شرون �أو ثالثون الف ًا؟!
وال �أكتم جاللتكم احلقيقة فاقول ,ان �أكرث عتب �أهل فل�سطني ,موجه الى �شخ�ص جاللتكم ذلك
بانهم يعلمون جيدا؛ انكم �أقدر النا�س على انقاذهم من هذا البالء املاحق ،وليت بالءهم مقت�صر
على اليهود ,اذا لهان الأمر اذا توفر لديهم ال�سالح ,ولكن البالء �أكرب البالء ناجم عن ت�س ّلط املفتي
ورجاله عليهم ،يرهبونهم بالنهب وال�سلب والقتل والتدمري!!
وال يرى العقالء مربر ًا ملطاولة هذا الرجل وال منقذ لهم من ع�سفه وجربوته غري حزم جاللتكم
وح�سمكم للموقف معه بجرة قلم ،فاذا خطومت هذه اخلطوة احلا�سمة وو�ضعتم يدكم الكرمية على
البالد ،فان ان�صاره يتبخرون مثل ندى ال�صحراء �إذ ان �أكرث املتظاهرين بت�أييده ،ال يفعلون ذلك اال
خوفا من بط�شه فا�ضربوا ال�ضربة القا�صمة ثم ال تقوم له من بعدها قائمة.
اما ر�أي عبدكم يف الظروف واملالب�سات التي �صاحبت اعالنه حلكومته ؛ فهو حدوث ات�صال بني
اال�ستاذ جمال احل�سيني واركان احلكومة الأمريكية ثم وفد على القاهرة ال�سناتور (برو�سرت ) موفد ًا
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من الرئي�س ترومان وكان اخربهم املفتي و�ضع الدول العربية �أمام االمر الواقع ,فكان ينتظر دخول
ال�سيد جمال الى القاهرة بفارغ ال�صرب فلما و�صل ابرم اتفاقهم .اما ملاذا تفاو�ض املفتي مع امريكا؟!
فالر�أي عندي وهو ما ت�ؤيده الظواهر ان تعرتف امريكا بدولته املزعومة مقابل اعرتافه واقراره
للتق�سيم� .إذ ال يعقل مطلقا ان يت�آمر (ترومان) مع املفتي �ضد اليهود ،وال�شيء املعقول جيد ًا بداللة
ال�سوابق ,ت�آمر املفتي مع (ترومان) على فل�سطني ،هذا وي�ؤكد اعتقادي ما هو ثابت قطعي ًا انه �أ�صدر
اوامره الى جلنة يافا القومية بعدم مقاومة اليهود .وكذلك احلال مع جلنة حيفا .بدليل الهدوء
الطارئ هناك فال حوادث وال م�صادمات يف حيفا .ثم انهم ار�سلوا �أحد دعاتهم يقرتح على رئي�س
بلدية يافا ان يو�سط حاكم اللواء لعقد هدنة بني العرب واليهود على غرار هدنتهم يف حيفا .هذا هو
ر�أي عبدكم ,وانتم �أ ْبعد نظرا و�أو�سع علما من الفقري العاجز.
ولكن يا موالي ما هي فائدة امريكا من ان�شاء دولته فهي اوال اقرار التق�سيم وثانيا متزيق جامعة
الدول العربية ،و�أ ّما هو فانه يائ�س ,ولن يبكته �ضمريه اذا وقعت املذابح الأهلية يف فل�سطني� ،أو ن�شبت
احلرب بني دول اجلامعة العربية ,اذا ا�ستطاع ك�سب مودة وت�أييد بع�ض دول اجلامعة لدولته.
ول�ست �أ�ستبعد ،حتالفه مع رو�سيا ,فهي �أي�ض ًا حتقد على جامعة الدول العربية ,وتنعتها «بال�ضيعة
الربيطانية» .وبرهان حتالفه �أو رغبته يف حمالفة رو�سيا هو هذا التقرب من اعوان رو�سيا يف فل�سطني,
بتزكية بع�ض ال�شيوعيني العرب لع�ضوية اللجان القومية.
انني يا موالي ,عبد من عبيدكم ,فارجو ان ت�شملوين برعايتكم ال�سامية ,وان ت�أذنوا يل بالت�شرف
أبكيت
بتقبيل يدكم الكرمية ,كي اب�سط جلاللتكم تف�صيل ما اجملت ولوال اخل�شية من عيونه ,ل َ
ال�صخور اجلالميد من تعداد امل�آ�سي والفواجع وامل�ؤامرات وانا معروف العداوة له ,ولو اطلع على
�أمري ،لأهدر دمي كما �أهدر دماء غريي.
ات�شرف باطالع جاللتكم على هذا املن�شور ,ال�صادر من (ح�سن �سالمة) �أحد قواد املفتي يف فل�سطني
يدعو فيه �أهايل يافا الى ت�سجيل ا�سلحتهم يف اللجنة القومية .وقد قوبل باال�ستنكار واالزدراء,لأنه
يرمي الى جتريد يافا من �سالحها لي�ستطيعوا بذلك من تنفيذ االمر ال�س ّري ال�صادر اليهم من املفتي
بعدم مقاومة اليهود .وقد راجت يف البلد ا�شاعة ان ح�سن �سالمة املذكور ،قد اذاع بيانا فيه الى عدم
التعاون مع الغرباء وعدم ايوائهم ،والغرباء املعنيون بهذا هم املتطوعون من االقطار العربية.
ترت ّدد على الأفواه ا�شاعات ,عن خ�شية الدول العربية ،من حدوث فتنة يف البالد اذا دخلها
(فوزي القاوقجي) ويقول النا�س جميعهم ,ان دخول القوات العربية الى فل�سطني ,هو البل�سم الواقي
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من حدوث الفتنة االهلية .ذلك بان معظم االمة ناقم على املفتي وعلى �سيا�سته الرامية الى ا�ستنزاف
دماء ال�شعب وت�شويه جهادها وقتل امة ال تفكيك وحدتها واكثار �شهدائها و�ضحاياها كي ي�ستكرث
من اال�ستجداء با�سم «فل�سطني ال�شهيدة» كما ي�سميها ,واملنكوبة به كما هو الواقع ،لأنه يا موالي,
تاجر دماء واكفان ودموع وح�سرات ,انه كاملت�سولة ت�ستدر الرحمة بعر�ض وليدها امل�شوه على النا�س.
وكلما زاد ت�شويه الوليد وب�ؤ�سه و�شقاءوه كلما زادت ال�صدقات وهكذا هو �أي�ض ًا .كلما زاد عدد القتلى
واجلرحى واملنكوبني ،كلما زادت الفر�ص املواتية جلمع االموال.
موالي
ا�سرعوا بانقاذ فل�سطني .ا�سرعوا قبل فوات االوان .فالفر�صة مواتية وبركان الثورة �ضد املفتي
ورجاله يو�شك ان ينفجر ،و�أ�صوات ال�سخط واال�ستنكار ترتدد يف كل مكان .فاهتبلوا الفر�صة ,واعلنوا
�ضم فل�سطني الى مملكتكم تنقذوا االوراح واملقد�سات.
قيل ان عبدالقادر احل�سيني قائد قوات املفتي العام قد يئ�س من ان�ضواء ال�شعب حتت راية �سيده
وانه قد رجع الى القاهرة ليحيط �سيده علما بخروج ال�شعب من يده ،وال ُي�ستبعد ان يقوموا بحركة
اغتياالت ,ليزيحوا خ�صومهم من الطريق توقعا للفوز يف املعركة الفا�صلة� ,أو لكيال ي�شهدوا م�صرع
�آمالهم الوا�سعة يف ان�شاء دولة يلقب �سماحته فيها «بذي اجلاللة» و ُيح ّيا «ب�أبيت اللعن».
ان جتاوزي احلدود يف الكتابة الى جاللتكم مبا قد ال يعجبكم ,ذنب �أب ّكت نف�سي عليه ،ولكن
فقري وعجزي ب�سبب ذلك عن تقبيل يدكم الكرمية عذر �أرجو �أن ينه�ض بني يدي جاللتكم يف التما�س
عفوكم امللكي الكرمي ف�أنا قد �أعجز �أحيانا عن ال�سفر من يافا الى طولكرم .ولقد كان فقري وقلة
مايل ,هو احدى ثمرات جرائم املفتي واعوانه املجرمني .ولو كنت ذا مال ،لطفت امل�شارق واملغارب
الطالع ذوي الأمر على ما �أعرف من تاريخه املجهول .ولكن فقري مل يحل دون حماربتي اياه .ولعل
جاللتكم تذكرون كتابي (لل�شعب فقط) وكذلك اال�ستجوابات الثالثة على الورق االخ�ضر .وهذا جهد
املقل .ولو اوتيت الفر�صة و�سوعدت باملادة ,مللأت اخلافقني ا�ستجوابات تدك دجله دك ًا.
موالي انا خادمكم وعبدكم املخل�ص املطيع.
يافا 1948/1/29م
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م�صر اجلديدة فندق هليوبول�س باال�س
يف  10مار�س 1948م
ح�ضرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان امللكي الها�شمي

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد ،فهل يل �أن �أرجو معاليكم رفع �شعوري العميق واعتزازي
البالغ لأعتاب �سيدنا وموالنا �صاحب اجلاللة الها�شمية للبيان ال�سامي احلكيم الى يهود فل�سطني� ،إذ
مل�ست فيه ال�سحر والت�سامح واالقدام.
َ
فادعو اهلل املتعايل ان يحفظ موالنا امللك املعظم وي�ؤيده بروح منه النقاذ العروبة وان يبقيه ذخرا
لال�سالم وامل�سلمني بحرمة �سيد املر�سلني وان يتحفنا بطول حياته
«اما الزبد فيذهب جفاء ،واما ما ينفع النا�س فيمكث يف االر�ض»
وتف�ضلوا يا �صاحب املعايل بقبول �صادق االحرتام
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ر�سالة �إلى �سكرتري منظمة الأمم املتحدة
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برقية

جاللة موالي امللك املعظم ايده اهلل – عمان
نور امل�شايخ هو وليد فا�ضل عمر املجددي الزعيم الديني الكبري يف افغان�ستان و�شقيق وزير
افغان�ستان يف م�صر زرته وبلغته ال�شكر ال�سامي فابتهج ودعا بالن�صر والت�أييد ب�ش�أن فل�سطني،
خادمكم
الوزير املفو�ض
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ر�سالة من �سعيد املدفعي �إلى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني

�سيدي �صاحب اجلاللة امللك عبداهلل املعظم
1948/5/17م
بعد تقبيل اياديكم الكرمية
اعر�ض انني بخري وعافية وم�شتاق الى طلعتكم البهية واين مبتهج ابتهاجا تاما لعملكم هذا
اجلرئ واين مفتخرا ك ّل االفتخار ب�شهامتكم وخدمتكم لهذا الوطن املحبوب ،واين هذا الذي كنت
�آمله من جاللتكم ح�سب ال�شهامة والرجولة وحبكم البناء جلدتكم راجي ًا من اهلل عز وجل �أن يك ّلل
اعمالكم بالنجاح واملوفقية التامة حيث ت�ضيفون الى مفاخركم ال�سابقة مفخرة اخرى.
�سيدي!
بهذه املنا�سبة اقدم لكم ابن �أخي املالزم االول انعم ر�ؤوف قادما الى طرفكم ليكون بخدمة
�سيدي �صاحب اجلاللة �أرجو عطف نظركم عليه وت�شملون برعايتكم ال�سامية واملن�سوب الى كتيبة
خالد املدرعة العراقية.
وبعد انق�ضاء ا�شغايل اخلا�صة ملدة كم يوم �أرغب كل الرغبة ان �أتوجه الى فل�سطني لأكون يف خدمة
�س ّيدي �صاحب اجلاللة املعظم
هذا وباخلتام ان تتف�ضلوا بقبول فائق احرتاماتي اخلال�صة مع تقبيل اياديكم الكرمية وال�سالم
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برقية
الى جاللة مليكنا املنقذ االعظم – عمان

1948/5/18م
با�سم الالجئني /مبادبا نرفع �شكرنا ووالءنا جلاللتكم �سائلني املولى ن�صركم وبقاءكم �سند ًا
للعروبة
حنا بوري �سابا �شماع
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برقية ت�أييد من املختار خليل راتب اجلاعوين �إلى
جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني
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1948/5/22م
ن�شكركم على برقيتكم وندعو اهلل ان يختار لنا ما فيه اخلري
برقية
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الرقم 1070/1/15
التاريخ1948/5/19 :م
معايل رئي�س الديوان الها�شمي

ات�شرف ب�أن ابعث الى معاليكم بالكتاب املرفق الذي �سلمني اياه �سعادة �أمني بك عبدالهادي
لرفعه الى االعتاب امللكية ال�سامية راجيا منكم تقبيل االيادي امللكية الطاهرة.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام
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برقية
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برقية �شكر من ال�سيدة (ا�ستيل برنادوت) �أرملة الكونت برنادوت �إلى
جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني �شاكرة اياه على تعزيته بوفاة زوجها
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عمان يف
املوافق  17رجب 1367هـ
 25ماي�س 1948م
�أمني بك عبدالهادي
ينبغي االحتفاظ باملبالغ املودعة يف البنكني العربيني وبنك باركل�س با�سم الأوقاف وبا�سم املجل�س
اال�سالمي .ومبا انكم يف الوظيفة ومبا ان القد�س ال�شريف الآن يف حماية اجلي�ش العربي فامل�سئولون
عن كل �شيء �أنتم واملجل�س اال�سالمي الأعلى الذي ينبغي �أن ال يتلقى �أي �أمر اّال من حكومة اململكة
االردنية الها�شمية ،وينبغي �أن تعودوا الى فل�سطني لتبا�شروا الأعمال بذاتكم وبقية موظفي الأوقاف
واملجل�س اال�سالمي يف مدن فل�سطني.
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الرقم11/17 :
التاريخ 18 :رجب 1367هـ
املوافق  26ماي�س 1948م
�سعادة �أمني بك عبدالهادي املحرتم

رفع االقرتاح املدرج يف �أدناه حل�ضرة �صاحب اجلاللة موالي امللك املعظم ف�أمر جاللته ان نحوله
الى �سعادتكم معززا بالرجاء ال�سامي يف �أن ي�ضع املجل�س اال�سالمي الأعلى يف فل�سطني نظاما �شرعيا
خا�صا لتنفيذ ما جاء يف هذا االقرتاح.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام

 -1منع املتربجات وال�سافرات من الن�ساء من دخول احلرم ال�شريف املقد�س واختالطهم بالرجال.
 -2منع التدخني واملالهي يف احلرم ال�شريف.
� -3أرجو ان ي�شمل عطف جاللتكم دوائر االوقاف يف فل�سطني باالقت�صاد يف النفقات وعدم تبذير
�أموال الوقف وعدم احداث وظائف جديدة بعد انتهاء االنتداب.
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 -40وثيقة رقم ()358/233

معايل رئي�س الديوان امللكي

املو�ضوع :ن�شرة االخبار
 .1متكنت القوات االردنية من احتالل �أكرب كني�س لليهود يف البلدة القدمية وقد رفع العلم العربي
عليه وما زالت القوات تقوم بعمليات التطهري للبقية الباقية من احلي اليهودي.
 .2مل ت�صل �أنباء �أخرى عن جبهات اجلي�ش االردين يف املواقع االخرى.

1948/5/27م
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 -41وثيقة رقم (د.ر)
تقرير املفو�ض فرحان �شبيالت �إلى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني
�سيدي �صاحب اجلاللة الها�شمية املعظم

ُاق ّبل االعتاب ال�سامية و�أدعو دواما ل�سيدي وموالي بالعمر املديد والن�صر الأكرب راجيا ان اعر�ض
لذاته ال�سامية
( )1طلب وزير ايطاليا املفو�ض الذي رجاين ان �أرفع للذات ال�سامية الرجاء باعادة ما ُاخذ
من القن�صلية االيطالية يف القد�س وخا�صة �آلة االر�سال التي ي�ستخدمها موظفو القن�صلية لالت�صال
بحكومتهم ،والوزير �إذ يرجو ذلك ي�أمل �أن تدوم ال�صالت الطيبة التي تربط حكومته بحكومة �صاحب
اجلاللة الذي له يف نظر اجلميع املقام االول املرموق يف ال�شرق العربي جميعه.
( )2قابلني املحامي ال�سيد يو�سف تقال وكيل �أبناء املر�شد عار�ضا والء العلويني وتعلقهم بالذات
ال�سامية واخال�صهم لبيت الن ّبوة الكرمي.
( )3الكثريون من الأمريكان املوجودين يف هذه البالد م�ستاءون من �سيا�سية رئي�س الواليات
املتحدة وم�ؤيدون للق�ضية العربية الفل�سطينية ،وقد قابلني اليوم �شخ�ص من �أ�صحاب الأعمال الذين
لهم �صالت قوية بال�شخ�صيات امل�س�ؤولة فابدى �أ�سفه لل�سيا�سة التي تتبعها حكومته ،ثم علمت منه ان
بع�ض الرعايا االمريكان يلقون معاملة جافة يف بع�ض البلدان العربية ،ويف ر�أيه ان هذا ال يفيد ق�ضية
فل�سطني العربية بل يفيدها �أن نك�سب لها االن�صار ،فاذا تكرم جاللة القائد الأعلى فاو�صى باح�سان
معاملة الأمريكان وغريهم من الغرباء يلقى ذلك ترحابا �شديد ًا وي�ؤيد الفكرة الطيبة التي يف نفو�س
الكثري من �أخيار االجانب عن جاللة املنقذ وحبه للم�ساملة وحر�صه على ايجاد تعاون �صادق بني
العرب والدميقراطيات كما هو وارد يف بيانات جاللتكم التي تقابل باروع مظاهر التعظيم واالجالل،
فهي تعيد العرب الى احلقبة االولى من ع�صر اخللفاء الرا�شدين ،ويجد فيها ال�سا�سة الأجانب االدلة
القاطعة على ما ميلأ جوانح جاللة �سيدي العظيم من الرغبة ال�صادقة يف الق�ضاء على عنا�صر ال�ش ّر
والف�ساد ليت�سنى لهذه البقاع العربية �أن تعي�ش يف �أمن ودعة.
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( )4لي�س من ال�سهل �أن �أ�صف ما تتقد به افئدة النا�س هنا من حما�س وما يغمر نفو�سهم من
غبطة كلما ذكر ا�سم جاللة �سيدي ،فهو بل�سم للجراح وطم�أنينة للنفو�س فقد �سمعت من مفتي
اجلمهورية عندما زارين يف هذه املفو�ضية و�سمعت من ر�ؤ�ساء احلكومات ال�سابقني والنواب والوزراء
والأعيان الذين جاءوا يوم  5/25مهنئني داعني جلاللة �سيدي بطول العمر والن�صر من التعظيم
جلاللة املليك املفدى والتقدير لت�ضحياته الغالية ما يدق عن كل و�صف ،و�أين لن ان�سى ما قاله املفتي
والدمعة يف عينه (لقد بي�ض امللك وجوهنا نحن امل�سلمني ب ّي�ض اهلل وجهه و�أعز جنده واتاه ن�صر)
ارجو ان اقدم جلاللة موالي ا�سمى التعظيم واالجالل �سائال املولى عز وجل �أن يدميه لالمة
علي بر�ضاه ودوام عطفه مقبال اعتابه الطاهرة.
العربية وان مين ّ

1948/5/28م
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 -42وثيقة رقم ()358/236

�سعادة رئي�س الديوان امللكي العايل
املو�ضوع – ن�شرة االخبار

مل يردنا اخبار عن �سري القتال يف فل�سطني �سوى ان الكني�س اليهودي الكبري يف البلد القدمي قد
�سقط ب�أيدي القوات العربية االردنية.

1948/5/28م
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 -43وثيقة رقم ()358/255

برقية
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فل�سطني 1948م
 -44وثيقة رقم (�/1/2أ)

ر�سالة من �أحمد حلمي �إلى رئي�س الديوان امللكي حول همجية االحتالل يف القد�س
ح�ضرة �صاحب ال�سم ّو رئي�س ديوان جاللة امللك املعظم
عمان
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،وبعد فان حاملة كتابي هذا هي امل�سز ف�سرت االمريكية والتي
قامت بعدة جمعيات وم�ؤ�س�سات خريية يف البالد والتي م�ضى عليها حوايل ال�ستني عاما وهي تعي�ش
بني العرب يف فل�سطني وهي مدة كافية جعلتها حتب ال�شعب العربي وتعطف على ق�ضيته.
وملا ر�أت اعمال اليهود الهمجية يف فل�سطني ،و�شعرت ب�أن ال�سيا�سة الأمريكية تعطف على احلركة
ال�صهيونية ،دفعتها غريتها على احلق على ال�سفر الى امريكا لتت�صل بامل�س�ؤولني وافهامهم احلقيقة,
ومما �سيزيد قيمته ما �سنقوم به وجود عدد كبري من �أ�صدقائها من �أ�صحاب النفوذ الوا�سع يف امريكا
ّ
و�إنني �أرجو من �سم ّوكم ت�سهيل ت�شرفها مبقابلة ح�ضرة �صاحب اجلاللة �سيدنا امللك املعظم ليمدها
بن�صحه ويزيدها حما�سة.
وتف�ضلوا يا �صاحب املعايل بقبول فائق االحرتام

القد�س يف  24رجب 1367هـ
1948/6/2م
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 -45وثيقة رقم (�/1/4أ)

عمان يف  29رجب 1367هـ
املوافق  6حزيران 1948م
ح�ضرة الرئي�س اجلليل

كتابي هذا الى فخامتكم مع االحرتام حتمله م�سز ف�سرت التي اظن انها تقدر �أن تو�ضح لكم ما
هو جار يف القد�س وهي مواطنة تقطن هذه البالد املقد�سة منذ �ستني عاما ،فاذا ا�صغيتم ملا �ستقوله
ف�ست�ستفيدون منها كثريا.
وتقبلوا مزيد تعظيمي واحرتامي
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فل�سطني 1948م
 -46وثيقة رقم (�-111أ)
م�سودة بيان جلاللة امللك عبداهلل بن احل�سني

أهم م�س�ألة عربية اليوم وهي
يحب الوفد االردين ان يلفت نظر الهيئة ال�سيا�سية العربية الى � ّ
امل�س�ألة الفل�سطينية ،ويحب ان يلفت نظر الهيئة الى نقطة هامة �أال وهي مبد�أ اخلط�أ يف ال�سيا�سة العليا
ال�سابقة ب�أن يقول هذا الوفد ان امل�س�ألة الفل�سطينية بد�أت منذ اعالن وعد بلفور ،وقد عار�ضت االمة
العربية يف ذلك وا�شد النا�س معار�ضة كان املرحوم امللك ح�سني بن علي ،ومن املعلوم ان �سوريا كانت
يف نظر العرب دولة واحدة بعد ان اعلنت ا�ستقاللها وانف�صالها عن احلجاز وفل�سطني جز�أ منها،
ومل تكن املعار�ضة ال�سورية حينذاك بال�شديدة وال باملوجهة الى �أ�صحاب الوعد ،بل كانت من�صبة
على احلركة �ضد فرن�سا ،مع العلم ب�أنها كانت �سيا�سة خطرة ج ّرت الدولتني املنتدبتني الى �أن تطلق
كل واحدة منهما حرية العمل ليد اختها .فكانت كارثة ال�شام وتوطيد �سيا�سة اليهود يف فل�سطني،
واتى بعد ذلك اخلالف بني زعماء �أحزاب فل�سطني ورف�ض كل �سيا�سة ايجابية والتم�سك برف�ض كل
ح ّل ،وهذه الهيئة التي يتزعمها بالعنف واالرهاب احلاج �أمني احل�سيني كانت ترى كيف ان اليهود
يحكمون م�ستعمراتهم ويتهي�أون للدفاع ،بينما كانت هي ت�سعى جلمع املال تارة با�سم امل�سجد الأق�صى
وم ّرة اخرى با�سم الدفاع عن فل�سطني ,وملا ان تنبه ال�شباب الفل�سطيني الى ما يراد بهم وبفل�سطني،
احدثت هذه الهيئة ثورة عام 1936م فاغتالت من العرب َمن ارادت و�شردت َمنْ �شردت ،و�آخر َمنْ
قتلت يف حيفا هو املرحوم �سامي طه ،ف ُيفهم من هذا ان �سري ال�سيا�سة يف فل�سطني مل يكن مبني ًا على
احلكمة وال على اي احتياط بل بني على الأثرة وحب النف�س والت�ضحية بالبالد وبحقوق الآخرين .اما
الآن وقد دخلت الدول العربية بقواها يف احلرب ،فاحلكومة االردنية الها�شمية ُتعلن عدم موافقتها
على ا�شراك اية فئة من الفئات غري الر�سمية على غري ا�ستعداد يف املهمة التي ا�ضطلعت بها الدول
العربية ،وان �شرقي االردن التي تت�أثر مبا يحدث يف فل�سطني �أ�ش ّد الت�أثر وابلغه من اية دولة عربية
�أخرى ،تعرت�ض ك ّل االعرتا�ض على تقوية اجلماعة امل�سماة بالهيئة العربية العليا �سابقا والتي يرت�أ�سها
احلاج �أمني احل�سيني بال�شكل املنوه اعاله ،وتعلن يف الوقت نف�سه انها �ستعار�ض بالفعل وبالقوة اي
ان�سان ميكن لهذه الهيئة العمل يف فل�سطني ابان هذه الكارثة �سيا�سيا �أو اداريا �أو ب�صورة م�سلحة
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و�سيطارد جندها ه�ؤالء حيث تلحق ايديهم بهم ،وبعد ان يبني الوفد االردين هذا للهيئة ال�سيا�سية
املحرتمة فهو خلو عن اي م�سو�ؤلية تن�ش�أ من نزاع قد يحدث وي�أخذ ال�شكل االهلي يف فل�سطني .ومن
املعلوم ان مو�سم ال�شتاء قد اقبل وال ينبغي للدول العربية الرتيث �أكرث مما كان ،وعليه فالوفد االردين
يطلب اجتماعا عاجال ع�سكريا للدول العربية حتى يقرروا ما يو�صون به من حرب عاجلة �أو عجز
عنها ،فان كانت احلرب فاجلي�ش االردين الها�شمي م�ستعد لها وان كانت االخرى فاحلكومة االردنية
الها�شمية ال تعار�ض ما ترى احلكومات العربية االخرى انه واجب االتباع ،وان احلكومات العربية ال
تعدم الو�سائل التي تبعدها عن نق�ض الهدنة كي ال جتعل للدول املظاهرة لليهود الفر�صة للتحامل على
دول اجلامعة بعقوبات يفر�ضونها �أو م�ضايقات يقومون بها.
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فل�سطني 1948م
 -47وثيقة رقم ()40/138

اال�سكندرية يف  16يونيو 1948م
�سيادة االخ اجلليل كريبو�س بول�س �سلمان الكلي ال�شرف والوقار
رئي�س ا�ساقفة برتا وفيالدلفيا و�سائر �شرق االردن

لتكن الخوتكم النعمة وال�سالم من لدن اهلل.
اننا نتتبع عن بعد بقلب مل�ؤه االعجاب واالجالل املقرون باحلب م�آثر جاللة امللك عبداهلل
الها�شمي وال �سيما فيما عمله من املحافظة جهد ا�ستطاعته على املدينة املقد�سة ،مما جعل له دين ًا يف
عنق كل الذين يغارون على مقد�ساتهم ،ولذا فاننا ب�صفتنا رئي�سا �أعلى على طائفتنا امللكية نرى لزام ًا
علينا ان ن�ؤدي جلاللته واجب ال�شكر احلميم مع الدعاء الى اهلل لي�صون ذاته امللكية ويكمل ت�أييده
له وللدول العربية الكرمية ويعطيها الن�صر النهائي وهو وحده ويل الن�صر لرتتع البالد املقد�سة يف
بحبوحة االمن وال�سالم .وكنا نود ان ن�ؤدي بذاتنا هذا الواجب وملا كانت الأحوال احلا�ضرة حتول
دون اجناز هذه االمنية ،جئنا نطلب منكم �أيها االخ العزيز ان تت�شرفوا بذاتكم من قبلنا لدى جاللته
لتعربوا له عن عواطفنا هذه طالبني منه تعالى ان يكلأه بعينه ال�ساهرة ليذود عنه االخطار ويويل
جنوده البوا�سل فخر االنت�صار ويقهر خ�صومه وخ�صومنا �أجمعني وهو الواحد القهار وي�شملنا بنعمه
العلوية انه املجيب الى من دعاه هذا ومع تكرار عواطفنا القلبية ن�صافحكم اخويا بالرب،
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 -48وثيقة رقم ( -102و)

عمان يف  10ذي القعدة 1367هـ
املوافق  13ايلول 1948م
عزيزي �صاحب الفخامة*

حتياتي وحمبتي اهديها لفخامتكم .لقد عاد �صاحب ال�سم ّو امللكي الو�صي املعظم �أم�س من م�صر،
ولقد ر�أيته متعبا قلق النف�س ،ولقد �ساءين يف ذلك ،ولقد ذهبت حماوالتي لأتبني ما به فلم افلح ,وقد
عزا ذلك الى التعب م�صرا يف مدعاه والذي الح يل انه غري را�ض عما هو جار مب�صر .الوفد االردين
مل يعد ولقد ر�أيت يف معية �سم ّوه �شاكر الوادى با�شا فقلت كيف جاء قبل �أن يح�ضر وفد االردن فتبني
يل ان معاليه لي�س بع�ضو يف الوفد العراقي وكان علمي انه �سيكون �ضمن الوفد ،لذلك كنت ا�صحبته
بالوفد االردين واطلعته على تعلميات الوفد وهي هذه ملخ�صة:
ان امل�س�ألة الفل�سطينية ال حت ّل بامل�ؤمترات واملظاهرات ولكن حتل يف امليدان ،وان القوة العراقية
كاملة على ما ظهر يل وان القوة االردنية م�ستعدة للتقدم يف اي حلظة ت�ؤمر بها مع اكمال النواق�ص
املعروفة لديكم وانها موجودة باجلي�ش العراقي ،واذا كان هنالك من اال�سباب ما مينع الدخول يف
احلرب ونق�ض الهدنة ب�سبب م�صر مثال ،ف�شرقي االردن ال ت�ستطيع البقاء حتت ال�ضغط احلا�ضر
من الالجئني وال�شتاء قد �أقبل وللجي�ش نواق�ص كثرية ان دامت احلرب ،ثم قلنا يف التعلميات اننا
ال نر�ضى ابدا لت�شكيل حكومة فل�سطينية يف الوقت احلا�ضر بدعوى ارباك منظمة الأمم بت�شكيل
حكومة عربية تقابل ما اعرتفت به كربى دول املنظمة من حكومة ا�سرائيل ،وهذه الدعوى باطلة
و�سبيل للخروج من الق�ضية وحتميلها �ضعفاء وال حول لهم وال طول �أو ار�ضاء املفتي اخلائن ب�ضياع
* يفهم من الر�سالة انها لرئي�س الوزراء العراقي نوري ال�سعيد.
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�أ ّمة وبالد .هذا ما كنا قررناه قبل �سفر الوفود وما هو مق ّرر لدينا الآن و�أهل فل�سطني لي�سوا بعبيد
للحاج �أمني �أو اجلامعة العربية �أو اللجنة ال�سيا�سية ،ول�سنا بالذين نر�ضى بان تعر�ض جيو�شنا للقتل
من �أجل منافع �شخ�صية ،لذلك ان مل تكن احلرب مقبولة منا ومن العراق غري ناظرين مل�صر وال
�سوريا وال لبنان ،فاملوقف الع�سكري ي�ضمن �ضربة موفقة ان �شاء اهلل نتحكم فيها بعد ذلك فيما ن�شاء
من ال�صلح وان مل نتي�سر اعادة احلرب ف�سنعمل منفردين نحن و�أهل فل�سطني بعقد م�ؤمتر ال دخل
لعزام با�شا وجامعته فيه ،مع ال�سعي الى ما فيه �سالمة فل�سطني مبا يراه �أهلها يف �شكل م�ؤمتر ،ال
حتت رغبات �أنا�س هم �أ�ضاعوا فل�سطني ،وقد �صدرت �أوامر للجي�ش بحرب كل فئة تنتمي الى حكومة
فل�سطينية تعينها اجلامعة العربية لأهواء نعرفها من القدمي ،فر�أيت ان اوقفكم على حقيقة ما نحن
فيه وحتياتي مكررة.

97

جملد رقم  5ق�سم ثاين
 -49وثيقة رقم ( -93هـ)

عمان يف  19ذي القعدة 1367هـ
املوافق  22ايلول 1948م
عزيز م�سرت بيفن *

حتت ت�أثري ر�سالتكم اللطيفة املر�سلة ايل عن يد غلوب با�شا واملليئة بعواطف ال�صداقة ال�صحيحة،
ابعث اليكم بت�شكراتي القلبية م�شفوعة بالبيانات التالية عن وا�سطة ال�سري اليك كركربايد.
لقد تبني يل بو�ضوح �أثر ال�صداقة بني بريطانيا العظمى وبني �شرقي االردن عندما بينتم
ارتياحكم من افكاري ،ان كانت لدي افكار ،فيما يتعلق مب�س�ألة فل�سطني وال�سالم بال�شرق الأو�سط,
اقول ان م�س�ألة ال�سالم تتوقف على ح�سن ت�صرف منظمة الأمم يف التكييف �أو االقرتاح املقدم
اليها من املرحوم الكونت برنادوت ،ف�أنه لو ّمتم ما فيه من نق�ص لأمكن ان يتخذ قاعدة ل�سالم يف
فل�سطني ،فان جعل القد�س دولية و�أخذ املدن الكربى العربية مبا فيها يافا �أمر ال يجر�أ على قبوله
عربي واحد ،ولو تركت القد�س عربية ويافا عربية واجلليل ال�شرقي عربيا لهان الأمر ,هذه �أفكاري
من هذه الناحية ,و�أ ّما عن ال�سلم يف ال�شرق االو�سط فانه يقت�ضي تقريرا وا�سعا يحمله اليكم عنا
رئي�س وزرائنا او ال�سري اليك يف الوقت املنا�سب الذي يقدر تعجيله �أو ت�أخريه طرفكم العايل.
اقدم حتياتي وحمبتي
التوقيع

* م�سرت بيفن هو وزير اخلارجية الربيطاين.
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فل�سطني 1948م
 -50وثيقة رقم ( - 5هـ)

برقية

 23ايلول 1948م
الى ح�ضرة �صاحب اجلاللة الها�شمية املعظم – عمان
علمت مبا كان بني جاللتكم و�أحمد حلمي با�شا فراعنى احلال يف حني ان ت�أييدكم له فيه �ضمان
لنا معيتكم وكل امل�صلحة بالنظر لإخال�صه جلاللتكم فارجو من ابن بنت الر�سول واملنقذ االول
احل�سني ان ُيق ّر توحيد الكلمة و�سيكون بعد انقاذ فل�سطني كل ما ترغبون ونحن جميعا معكم ويف
جانبكم وال حتوجوين لل�سفر لرحابكم لت�أكيد نظرتي وانا منحرف ال�صحة فزيارتكم واجبة �س�أقوم
بها يف منا�سبة �سارة ولكن املهم الآن املوافقة على ما اجمعت عليه جامعة الدول العربية التي قامت
بت�أييدكم فانقذوا املوقف ببعد نظركم وان*........

*

الربقية ناق�صة ،لكنها �صادرة من م�صر من الأمري عبدالكرمي اخلطابي.
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جملد رقم  5ق�سم ثاين
 -51وثيقة رقم ( -6هـ)

عمان يف  21ذ القعدة 1367هـ
املوافق  24ايلول 1948م
ح�ضرة �صاحب ال�سم ّو االخ الأمري عبدالكرمي اخلطابي

�سالم اهلل ورحمته عليكم وعلينا جميعا� ،أ ّما بعد فقد �سرين �أن احظى بكتابكم وب�آرائكم ال�سديدة
نحو �سالمة اجلميع ،وان هذه ملكرمة غر�ست يف نف�سيتكم بيد اخلالق العظيم .ولقد �س ّرين �أن تتكلموا
عن �أحمد حلمي با�شا و�أن يكون هو الغر�ض من ر�سالتكم الذي �سافر على وجه ثم ابدى وجه ًا �آخر.
كما انني قد ان�شغلت على انحراف �صحتكم� ،أما اجلهاد فعادتنا و�أما الدعوة الى الوحدة فمبد�ؤنا.
و�أ ّما الذين اتخذوا م�سجدا �ضرارا وكفرا وتفريقا بني امل�ؤمنني وار�صادا ملن حارب اهلل ور�سوله
فاالبتعاد عنهم ديننا و�شرعتنا .وعيونكم ُمق ّبلة والدعاء لكم مبذول وان �شاء اهلل اراكم يف فر�صة
منا�سبة وب�صحة وعافية وال�سالم عليكم.
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فل�سطني 1948م
 -52وثيقة رقم ( -70هـ)
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جملد رقم  5ق�سم ثاين
 -53وثيقة رقم ( -27هـ)

عمان يف  22ذي القعدة 1367هـ
املوافق  25ايلول 1948م
عزيز �سعيد با�شا املفتي

لقد قال ال�سيد جمال احل�سيني عن احلكومة الفل�سطينية ما قال وانتم وفوزي با�شا ت�سمعون ثم
طلبت اليكم الكالم فتكلمتم مبا دل على عدم تخوفكم من ت�شكل حكومة كهذه ثم فوزي با�شا مبا
يقارب كالمكم ,وقلت �أنا بعد ذلك ان ال�سيد جمال بنا ا�سباب ت�شكيل هذه احلكومة على خطبة ال�سري
كريت�س جونز وزير امل�ستعمرات �آنذاك من ان اليهود �سي�شكلون دولة ا�سرائيل وبعد ذلك �ستعلن العرب
حكومة يف كل فل�سطني عربية ,وانها بالرغم مما �سيقولونه اليهود ف�أنهم يعني االنكليز ال يحبون هدم
ما بنوه يف ثالثني عاما ،وانه اذا وقعت حالة كهذه في�سعجزون عن ايجاد احل ّل الالزم ،وعلى هذا
اخلطاب ق ّرر الر�أي العام العربي يف �أمريكا ان انكلرتا تريد ان العرب يعلنون يف فل�سطني حكومة
عربية واحدة ,وانه كتب بذلك الى الهيئة العليا وارباب العالقة من العرب ،وت�أخر ذلك لظروف كانت
قاهرة ,وانه بناء عليه وعلى احلاح الكثري من حم ّبي العرب يف منظمة الأمم ،كالربازيل وغريها من
الدول االمريكية ،نن�صح باعالن حكومة فل�سطينية حتى ينا�صرونها يف باري�س ويق ّل ال�ضغط على
حمبي العرب من االمريكان والرو�س ومن اليهود �أنف�سهم .هذا ما قاله ال�سيد جمال واجبت عليه
كما �سمعتم  :ب�أنني ال ا�سمح لت�شكيل دولة يف فل�سطني لهذه االعتبارات والخالء امل�س�ؤولية عن الدول
العربية التي اخذت على نف�سها الو�صول بالقوة الى ح ّل حا�سم وقد تقاع�ست عنه دول العرب اخريا
ولذلك ومبا �أنّ عند عدم التوفيق فكل بلد بعيد عن فل�سطني � اّإل الأردن ،ف�أنا ال �أحب �إخالء امل�سئولية
عني وال عن الآخرين وال اغ�ش نف�سي وال اغ�شكم فقال ان هذا �شيء م�ؤقت وبعد ذلك نوحد البلدين
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ونبايعكم بامللك ,فاجبته ب�أين ال اريد ملكا ,فانا ملك بف�ضل اهلل ولكن ال احب ان اغ�ش النا�س ,واغ�ش
نف�سي ملا ال طائل حتته ثم �سمعتم مني ما روعكم من انكم اذا ان�ضممتم الى حكومات اجلامعة يف
ت�شكيل حكومة فل�سطينية ف�أنني ابعد نف�سي عن كل ما فيه خمالفة ملبادئي و�أوجد جمل�سا للعر�ش بفعل
ما تريديونه وانق�ضى الأمر ب�أن ا�ستعاذ باهلل من فكرة كهذه ثم ا�ست�أذن من�صرفا ونحن جميعا نعلم
ان قبول تكليفهم كارثة علينا ،وان اهل فل�سطني الذين ت�شتتوا ال يقبلون هذا ال�شكل الهزيل ،ويقولون
انها حكومة بال امة ،بال ر�أى بال مال ,وانها حكومة حزب معروف ،معلوم ال يرمي اال ملنفعته ،ف�أحببت
ت�سجيل هذا املجل�س بهذا ال�شكل وقد بعثت بهذا الكتاب العالمكم ب�أنني ال اوافق البته على ما فيه
�سخرية التاريخ وان هذا �أمر مق�ضي عليه يف باري�س كما �سريون ,نحن غري م�ستعدين على حتمل
م�س�ؤولية �ضياع البالد ب�أجمعها مل�صلحة �أ�شخا�ص �أو احزاب ,وال�سالم عليكم مع حمبتي وكامل ثقتي.
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جملد رقم  5ق�سم ثاين
 -54وثيقة رقم (�-42أ)

ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني الى عزام با�شا

�سعادة عزام با�شا – القاهرة

تلقينا ر�سالتكم وانا لن�شكر الل�سان الرقيق الذي �صغتم به تلك الر�سالة وان �سعادتكم تعلمون
اخال�صنا هلل ولأمة حممد وانه ال طمع لنا بفل�سطني اال اخلروج بها ب�أقل ما ميكن من اخل�سائر ولوال
م�صر ملا خ�ضنا غمار هذه امل�شكلة ،ولقد كنا نعتقد انها مبثابة (امام) امل�سبحة.
اما ت�شكيل حكومة بغزة من اولئك الذين ي�سعون يف االر�ض ف�سادا فقد جاء على عك�س ما ن�ؤمل
متاما ,وان �صح هذا واكد ،فهي عالمة حمزنة لعدم الت�ضامن ،ولي�س علينا اّال ترك امل�س�ؤولية لهذه
احلكومة التي �ست�ؤلف لتدافع عن املقد�سات وتثبت وجودها يف البلد ،وال لزوم لأحن نقيمها بيننا وبني
م�صر ب�سبب احلاج �أمني
اذا مل يبت يف امل�س�ألة على ما ينبغي واخلريف هو �أ�سهل وقت ال�ستئناف القتال ان �شئتم قتاال
ف�سنعلن احلقائق تاركني امل�س�ؤولية على َمنْ كان �سببها.
مع اعالم �سعادتكم ب�أن الهجرة من فل�سطني ابتد�أت بع�شرات ال�سيارات من تاريخ اعالن هذه
احلكومة كرها من الأهلني �أن يقعوا يف خمالب َمنْ ال يخاف اهلل وال يرحمهم.
عبداهلل بن احل�سني

برقية -ار�سلت بوا�سطة وزارة اخلارجية.
بتاريخ 1948/9/25م
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فل�سطني 1948م
 -55وثيقة رقم ( -140هـ)
برقية من دولة ريا�ض بك ال�صلح الى
جاللة امللك عبداهلل املعظم

(ارجو ابالغ جاللة امللك عبداهلل هذه الر�سالة املعجلة عن طريق املفو�ضية االردنية وافادتنا رد
جاللته «قف»)
بلغ م�سامع جاللتكم ما دخل على ق�ضية فل�سطني من تبدل بعد تقدمي تقرير الكونت برنادوت
ي�ضم الق�سم العربي الى �شرق االردن
الرامي الى تق�سيم فل�سطني واقرار دولة ا�سرائيل على ان ّ
ظنا ان هذا احلل من �ش�أنه �أن يق�ضى على ت�ضامن الدول العربية واتفاقها فيحقق املطامع التي
نحاربها و�سنظل نحاربهاالى ان تق�ضي عليها ونفوز ب�أمنياتنا الغالية التي طاملا جاهدمت جاللتكم
يف �سبيلها اال وهي وحدة فل�سطني وا�ستقاللها الناجز والق�ضاء على اخلطر ال�صهيوين الذي يهددنا
جميعا يف امل�ستقبل ويجعل �أو�ضاع الدول العربية عر�ضه لالنهيار ،وقد �آملنا كما ي�ؤمل جاللتكم ان
تذهب وفود الدول هنا وال�صحافة العاملية الى القول بان جاللتكم توافقون على احلل الذي اقرتحه
برنادوت وا�شار اليه غري واحد من مندوبي الدول يف خطبهم بدليل انكم تعار�ضون اقامة حكومة
فل�سطينية موحدة لفل�سطني ب�أ�سرها ،وي�ص ّرون على ان هناك �صلة بني احلل القا�ضي ب�ضم ق�سم من
فل�سطني الى �شرق االردن وبني تلك املعار�ضة القامة حكومة ال ب ّد منها ،لذلك اتقدم من جاللتكم
علي بالرجاء احلار بان تق�ضوا على ما ُيحاك
با�سم م�صلحتكم التي تعلمون جاللتكم انها عزيزة ّ
من مناورات يغذيها ال�صهيونيون وتعود بال�ضرر الفاح�ش على العرب يف ق�ضيتهم املقد�سة وعلى
م�صلحتهم ب�صورة خا�صة ،فتعلنوا على النا�س انكم ما زلتم ولن تزالوا تقاومون التق�سيم وت�سندون
بكل قوتكم ا�ستقالل فل�سطني املوحدة وانا مع اخواين جميعا هنا تنتظر هذا االعالن م�شفوع ًا بر�سالة
ملكية الى الوفود العربية.
ادام اهلل جاللتكم ذخرا للعرب
باري�س يف 1948/9/27م
ريا�ض ال�صلح
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جملد رقم  5ق�سم ثاين
 -56وثيقة رقم ( -133ب)

ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني الى ريا�ض بك ال�صلح

�صاحب الدولة ريا�ض بك ال�صلح – باري�س

ان تقرير الكونت برنادوت مل يكن ابدا مو�ضوعا لبحثنا ,ولكن تعلمون ان الدولة االردنية باالتفاق مع
دول اجلامعة خا�ضت غمار الفتنة ال�صهيونية خل�ضد �شوكة ال�صهيونيني وال�سعي للخروج من امل�شكلة
ب�أقل ما ميكن من اخل�سائر مع تذكريكم بخطابنا الذي فهنا به على مائدة الغداء �أول زيارتكم لنا,
وبينما نحن ما�ضون يف �شرق االردن يف مهمتنا احلربية متحملني �أثقل الأعباء وحدنا ،واذا باجلامعة
تقرر اقامة دولة واهنة لعموم فل�سطني وتقيمها يف غزّة للتخلي عن امل�س�ؤوليات كما يقول النا�س،
وان هذا العمل معناه قبول التق�سيم وتنفيذه� ،أ ّما نحن فال نزال وحدنا متكلني على اهلل يف القيام
بالواجب ،ومتى ر�أينا اجليو�ش العربية من غربنا يف م�صر ومن �شمالنا يف �سوريا ولبنان تتهي�أ وتتقدم
لتنفيذ العزم وال تبعث كل واحدة منها بلواء وما �أ�شبه غري عاطفة على َمنْ ت�شتت من �أهل فل�سطني،
وال ناظرة اليهم ،ثم ت�ستمر بالتحري�ض على غري فائدة وتنتظر فتح فل�سطني على يد دولة واحدة،
متى ر�أينا ذلك كنا يف الطليعة كد�أبنا دائما.
ال�شتاء �أقبل والالجئون يف العراء ،م�س�ؤولية ه�ؤالء على اجلامعة العربية ،وعدم انهاء الق�ضية يعود
على الدول العربية التي مل تبذل جمهودا ع�سكريا ،بل ظ ّلت تتفرج هكذا ،وان �أفعال جي�شي وثباته
تكفي لدح�ض مفرتيات النا�س.
حتياتنا لكم ولأخوانكم جميع ًا.
عبداهلل بن احل�سني

1948/9/30م
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فل�سطني 1948م
 -57وثيقة رقم ( -134ب)

ر�سالة من امللك عبداهلل بن احل�سني
�إلى الأمري في�صل �آل �سعود
�سم ّو الأمري في�صل �آل �سعود – باري�س

ان ّور اذهان ممثلي دول اجلامعة العربية بباري�س الى اننا مل نرف�ض وجود دولة فل�سطينية ,ولكنا
رف�ضنا قطع الطريق على �أهل فل�سطني يف �أن يختاروا لأنف�سهم ما يريدون من �شكل وحكومة بعد
الفتح واالنت�صار احلا�سم ,لو قبلت دولة فل�سطينية يف عموم فل�سطني قبل االنت�صار .ل�سخر مني
النا�س ،وانني مع ذلك اخ�شى ان تر�ضى دول املنظمة بهذه الدولة كما ر�ضي بع�ضها مبدعيات اليهود
فيقع التق�سيم .انا مع العرب ان ا�ستمروا يف احلرب وان بقوا على احلالة الراهنة ثم ت�أتي املرحلة
االخرى وهي مقابلة قرار املنظمة ال مقرتحات برنادوت فاذا قالت املنظمة كلمتها فعلى اجلامعة ان
جتتمع ثم تقرر ما ينبغي عمله فعال ال قوال,
حتياتي لكم جميع ًا
عبداهلل بن احل�سني

1948/9/30م
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جملد رقم  5ق�سم ثاين
 -58وثيقة رقم ( -127هـ)
ر�سالة تلفونية من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني
الى الوزير الأردين املفو�ض يف بغداد
الوزير االردين املفو�ض – بغداد

انني ان ّوركم عن ع�صابة غزة ف�أقول  :ان احلكومات الها�شمية االردنية ال ترف�ض اعالن حكومة
ت�شمل فل�سطني ينتخبها �أهل فل�سطني يف بلد حمايد ح ّر ,وان تقيم هذه احلكومة يف القد�س ال�شريف،
ولكن ترف�ض احلكومة االردنية قطع الطريق على �أهل فل�سطني وايجاد حكومة من �أ�شخا�ص متقتهم
فل�سطني ب�أ�سرها ،اولئك الأ�شخا�ص الذين كانوا ال�سبب يف ك ّل هذه الكارثة ,وانا وحكومتي و�شعبي
نعتقد ان ق�ضية فل�سطني ال حُت ّل اال بالأ�س ّنة ,وان جي�شي م�ستعد للقيام بواجبه وانني اعترب من
االجرام تخلية امل�س�ؤولية عن الدول العربية يف م�س�ألة فل�سطني والقائها على عاتق اولئك اال�شخا�ص
الذين ال ي�ستحون من الفرار من الواجب ,وقد فعلوا هذا فكانوا يف برلني وبالد العجم بعد ان جروا
الكوارث على بالدنا يف كل مكان.
(ر�سالة تليفونية)
1948/10/4م
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فل�سطني 1948م
 -59وثيقة رقم ( -121هـ) (د.ت)
بيان ر�سمي
من احلكومة االردنية الها�شمية

تل ّقى عدد من �أع�ضاء اللجنة التنفيذية للم�ؤمتر الفل�سطيني العربي الذي عقد يف عمان بعد
عودتهم الى فل�سطني وبع�ض ال�شبان الفل�سطينيني االحرار انذارات من االرهابيني الذين يعملون
بوحي من (ع�صابة غزة) تهددهم باالنتقام ,وحني علمت الدوائر الر�سمية يف عمان بذلك ا�صدرت
البيان الر�سمي التايل:
ان احلكومة االردنية الها�شمية تعلن للجميع ان اي اعتداء يقع على �أيّ فل�سطيني ي�صرح
مي�س ال�شباب الفل�سطينيني الأحرار يف ايّ قطر من االقطار
بر�أيه يف ق�ضية وطنه و�أي �أذى ّ
العربية تعتربه موجها �ضدها ،و�ستقابل احلكومة االردنية ذلك االعتداء باتخاذ �أ�ش ّد االجراءات
الت�أديبية �ضدّ كلّ هيئة �أو ع�صابة تقدم عليه �أو ت�شرتك به.
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 -60وثيقة رقم ( -119هـ) (د.ت)
بالغ ر�سمي
من احلكومة االردنية الها�شمية

-1

-2

-3

-4
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حتذر احلكومة االردنية الها�شمية �أهل فل�سطني من االن�صياع للحكومة الفل�سطينية التي اعلن
�أحمد حلمي با�شا وجودها يف غزّة .وتعترب هذا اعتداء على حقوق الفل�سطينني ،فهي حكومة
حزبية معروفة اال�شخا�ص تُ�ؤثر نف�سها على �سالمة البالد.
تعلن احلكومة االردنية الها�شمية حتذيرها لكل فل�سطيني يتبع تعليمات هذه احلكومة فيخل
بالأمن �أو يذيع ن�شرات �أو يعاك�س االدارة الع�سكرية الها�شمية القائمة يف اجلزء الذي حتتله
اجليو�ش االردنية ويف اماكن امانها من حدود م�صر الى حدود �سوريا ولبنان.
تعترب احلكومة االردنية الها�شمية وجود هذه احلكومة يف غزّة خطرا على الدفاع عن فل�سطني
و�سبب ت�صدع و�سوء تفاهم بني دول اجلامعة العربية ،وت�أمل �أن تعيد احلكومة امللكية امل�صرية
النظر يف ال�سماح له�ؤالء اال�شخا�ص ب�أن يقيموا حكومة يف غزة.
تعترب احلكومة االردنية الها�شمية نف�سها يف حالة دفاع مطلق عن �شرق االردن يف االماكن التي
هي فيها من فل�سطني ,ولن تتبع اية حركة هجومية بعد الآن حتى ولو نق�ضت الهدنة.

فل�سطني 1948م
 -61وثيقة رقم (�-50أ)
ر�سالة موجهة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني
الى امللك فاروق

عمان يف  9ذي احلجة 1367هـ
املوافق  12ت�شرين االول 1948م
اخي �صاحب اجلاللة

تلقيت ب�أنامل التكرمي والتفخيم برقية �صاحب اجلاللة ال�شفرية وال�شخ�صية ,فيما يتعلق بالرتتيب
اجلامعي لإقامة حكومة �شاملة لفل�سطني كما جرت املذاكرة التي مل تتم يف بابها عند اجتماع اللجنة
ال�سيا�سية العربية يف اال�سكندرية ,وقد علمت انهم �سيعجزون جاللتكم لت�ؤثروا علي يف قبول ما دبروه
وا�شاعة ذلك عني من انني مل �أرف�ض االعرتاف بدولة كهذه اّال ل�ضم الق�سم العربي من فل�سطني لهذه
البالد.
طي هذه الر�سالة �صورة الربقية الواردة ا ّ
يل من رئي�س الوزارة اللبنانية
واي�ضاحا للحقيقة �أبعث ّ
وجوابها ،وكذلك �صورة الربقية التي بعثتها بناء على ا�شارة ريا�ض بك ال�صلح الى �صاحب ال�سم ّو
امللكي الأمري في�صل �آل �سعود ،ومنه تت�ضح احلالة جلاللتكم ,وانا واهلل مل اراع يف الرف�ض اّال جانب
اهلل �سبحانه وتعالى ال م�صلحتي ,واالردن بالد �صغرية ،وال�شقة املرتوكة للعرب من فل�سطني �شقة
وا�سعة فقرية ,ف�إذن هي عبء فادح على هذه البالد ،والذي قلته لهم هو انني ال اعار�ض يف حكومة
�شاملة لفل�سطني ولكن بعد الن�صر ،و�أما قبل ان يهزموا اعداءهم ففي عمل كهذا تن�صل فا�ضح �إن
�أقبلوا عليه فلأنهم غري جادين فيما دخلوا احلرب من �أجله ،ووجود حكومة �ضعيفة يف فل�سطني الى
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جانب حكومة قوية خبيثة من اليهود خطر على �شرق االردن وما وراء �شرق االردن ,والذي يريد هذه
الغاية هو الذي �أف�سد ال�سيا�سة يف فل�سطني منذ ثالثني عاما وهو �أمني �أفندي احل�سيني َومنْ معه ،وال
فرق بينه وبني الورتالين املُح ّر�ض على العم والدكم املرحوم ,ف�إنه قد �أمر بذلك �ضدي و�س ّلط َمنْ
�س ّلط ولكن اهلل لكل ذى حقد باملر�صاد ،ومع هذا فا ّنا مع العرب يف حالتي احلرب وال�سلم ,والدنيئة
ال قبل يل بها ,واهلل امل�ستعان ،وحتياتي وطيب دعواتي جلاللتكم.
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فل�سطني 1948م
 -62وثيقة رقم (� -56أ )
ر�سالة موجهة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني
الى �سماحة احلاج �أمني احل�سيني

عمان يف  11ذي احلجة 1367هـ
املوافق  14ت�شرين الأول 1948م
ح�ضرة �صاحب ال�سماحة احلاج �أمني �أفندي احل�سيني املحرتم

لقد تلقيت برقية �سماحتكم املت�ضمنة التهنئة بالعيد ال�سعيد مبا ت�أملونه من ر�ضا وقبول ،ولقد
اجبتكم بال�شكر والتقدير ,اكتب هذا الحقا ملا كنت �أعربت به لكم بالقاهرة عند اجتماعنا الأخري
فيما يتعلق بالوطن العزيز وطنكم الذي يقا�سي �أ�ش ّد املحن يف الوقت احلا�ضر ب�شكل ُيدخل احلزن
الى قلب ك ّل م�سلم .لقد قلت لكم فيما اذكر انه ال ينا�سب ا�ستئناف �سماحتكم الن�شاط بعد ماح�صل
من ا�ضطراركم ال�سفر من فل�سطني الى لبنان ف�سوريا فالعراق فاوروبا ،وترككم ورائكم من حمل
فكنت ن�صحت
النا�س يف وطنكم على اتباع �سيا�سة �سلبية انتهجوها دائما حتى بلغت هذا املبلغُ ،
ل�سماحتكم ان تتخلوا عن هذا الن�شاط ما دام قد �صار الدفاع يف يد دول اجلامعة العربية ،ف�أما ان
تنجوا بفل�سطني �أو يق�ضي اهلل مبا يق�ضيه وانتم يف بعد عن تبعات اجلريرة .ولقد بلغني زيارتكم غزّة
وت�أييدكم لأحمد حلمي با�شا يف عمله الذي ال ادري وال اظنه يدري وال اظن �سماحتكم تدرون عن
علمت ب�أن زيارتكم كانت ق�صرية
وي�سر اخلري لنا ,ولقد ُ
بواعثه والدافع اليه ،ي�س ّرنا اهلل جميعا للخري ّ
وانه طلب اليكم الرجوع فرجعتم فج�أة ،ثم كان ما كان من اعرتاف احلكومة امللكية امل�صرية بحكومة
يف غزة ت�شمل ك ّل فل�سطني ،هذا �أمر ح�صل ،امنا املعلوم هو ان كربى مدن فل�سطني ب�أجمعها ما عدا
اخلليل ونابل�س وغزة يف يد املغت�صب ،وان دول اجلامعة تقول انها حتارب من �أجل تخلي�ص هذه
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البقعة من بالد الوطن لرتجعها لأهلها ونحن وجنودنا يف مركز البالد املقد�س ندافع وننتظر الك ّرة
من دول اجلامعة اخواننا ،واذا بهذه احلكومة ُتقام على �أ�شالء الالجئني ويف طرف من ال�صحراء
الغربية غري مكني ،فمتى ينتظم �أمر هذه احلكومة فتكون جي�شا يقوم مبا تعاجزت عنه دول اجلامعة
طيلة �أيام ال�صيف ،يقولون �أيها املولى ان عدم اعرتاف �شرقي االردن يف هذه احلكومة هو ل�ضم
املنطقة امل�سماة للعرب اليها ،و�أنتم تعلمون كما يعلم غريكم ب�أن هذه البالد غري كافية نف�سها بنف�سها
من حيث النفقات احلكومية ،فكيف بها اذا ان�ضمت اليها جنوب فل�سطني القاحلة ،هذا �أمر يريكم
ال�ضم هو ظنّ غري وجيه.
ان ما ُنرمي به من طمع ّ
يا �صاحب ال�سماحة
ان اليهود لي�سوا باقوياء من رخبوت فجنوب ،ان قوة اليهود تبتد�أ من رخبوت فوادي حنني فتل
�أبيب والعفولة واملرج فاجلليل ال�شرقي والغربي واحلولة كما تعلمون ,وعلى هذا فلم يكن بالأمر
الع�سري على اجليو�ش العربية ان تكت�سح جنوب فل�سطني ،ثم تقيم هذه احلكومة يف هذه الناحية
ون�ست�أنف جميعا هذه الك ّرة على نواحي بالدنا ال�شمالية� ،ألي�س هذا ب�أوجه االمور وامل�سائل� ،أنا ال
ادري َمنْ الذي يجر�أ على البقاء على ر�أ�س حكومة ال مال لها وال رجال وال �سالح ،وان الذي يتقبل
م�س�ؤولية كهذه لهو �أحمق رجل يف العامل ،وانني ال اظن �أن �سماحتكم ترون يف هذه الأمور اي خمرج.
انني وا�ضع يدي على مركز فل�سطني وبيدي القد�س املقد�سة وبع�ض القد�س اجلديدة واجلبال من
رام اهلل الى طرف القد�س و�س�أبقى على موقفي احلا�ضر يف الدفاع واال�ستعداد لدفع كل من يريد ان
تبجح فاذا وجدتُ من العزم ما
ينتزع مني هذه البقعة املباركة بينما تقاع�س ك ّل مدعي وت�أخر كل ُم ّ
يجعلني �أن اتقدم فالنجاح م�أمول ،فهل يف امكان �سماحتكم وحكومة �أحمد حلمي �أن حتمال حكومة
م�صر امللكية وحكومة العراق على القيام بهجوم خاطف تنجوا بعدها البالد وتك�سب �سماحتك غار
الظفر مع َمنْ يك�سبه ،ف�أنني ل�ست لك باحلا�سد وال للحق باجلاحد �أبد ًا �أبد ًا .عندها يجتمع �أهل
فل�سطني يف �صعيد واحد ي�شكرون املنقذين لهم ويتممون �أمر دولتهم و�شكلها وما ينبغي لها هذا هو
الأحرى بكم وبف�ضلكم وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
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فل�سطني 1948م
 -63وثيقة رقم ( -129هـ)
ر�سالة موجهة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني
الى عزّ ام با�شا

عمان يف  13ذي احلجة 1367هـ
املوافق  16ت�شرين الأول 1948م
عزيزي عزام با�شا

واهلل ما ادري ماذا �أكتب ،ولكن ظني ان اجلامعة �أ�صيبت بعني حا�سد كنود ،فامل�أزق الذي هي به
الآن رمبا ال يخيف كبار الدول من اجلامعة ،ولكن قد يخيفني �أنا وحكومتي ،ورمبا ا�ستعا�ضت اجلامعة
بدال من �شرقي االردن حكومة عموم فل�سطني يف غزّة ،واذا العدد هو هو ,والذي يوعد هو البغي�ض
منهم ،فهذه نقطة رمبا ا ّثرت الت�أثري ال�سيء على الو�ضع ال�سيا�سي واحلربي ،فان�سحاب اربعة ع�شر
الف جندي من ال�صف لي�س بالأمر الهينّ الذي يكون عو�ضه دولة على جي�شها فائز االدري�سي ومنري
بينت فيه ك ّل �شيء وكان هذا التدبري
ابو فا�ضل و�سبحان اهلل وبحمده ،لقد كتبت الى احلاج �أمني كتاب ًا ُ
تدبريا عاجال ال روية فيها.
انه ال بد لعموم فل�سطني من دولة مب�شيئة اهلل ولكن بعد هزم الأعداء ،ويف يد الأعداء مدن
البالد الكربى مع �أخ�صب �أرا�ضيها ،فما دام الأمر كذلك فكان على االقل من الواجب �أخذ ر�أينا
لنقول انه كان يف االمكان اال�ستيالء على جنوب فل�سطني قهر ًا و�إخراج اليهود منه كما �أخرجوا
العرب من �شمال فل�سطني ،وكان من املتي�سر التعاون بني اجلي�ش امللكي امل�صري واجلي�ش الأردين
المتام هذه املهمة ب�أن يطرد اليهود من النقب وامل�ستعمرات اجلنوبية مبا فيها رخبوت وخلده وافتتاح
اللد والرملة والقد�س ال�شريف ،ثم اعالن حكومة عموم فل�سطني ،هذا �شيء ال اعرتا�ض عليه متى
ذكرنا ان لواء نابل�س الى ح ّد بي�سان وطوبا�س والعفولة فاحلدود امل�صرية بيد �أهل فل�سطني ،تعاونهم
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اجليو�ش امللكية الثالثة ،كان هذا من املمكن وهذا �أمر ال حت�سن التفكري فيه � ّأي هيئة �سيا�سية عربية
دون �أن يكون فيها َمنْ يديرها من الرجال الع�سكريني ،فكيف نعلن حكومة عموم فل�سطني يف غزّة
وهي رمبا ا�ستثقلها القائد امل�صري لأنها تعمل بني خطوطه وتربك حركاته ,وعليه ان ي�سعى حلفظ
واي كرامة حلكومة ت�ستند على جي�ش يقول
رجالها وت�أمني حياتهم وتنفيذ رغباتهم ،هذا �أمر واقع ّ
مهمتي الع�سكرية و�شريف الع�سكري قبل االن�صراف التباع اوامرك وتنفيذ اغرا�ضك...؟
فيا عزام با�شا ،القوة هي فوق االعتبارات ال�سيا�سية ،فالقائد امل�صري ال ين�صاع اّال لأمر امللك ,و�أمر
امللك قبل ك ّل �شيء هو حفظ كرامة اجلي�ش و�سالمته ،وما �سوى ذلك ي�أتي بالتايل ،فمتى تتكون هذه
احلكومة ومتى يتهي�أ جي�شها وجتلب �أ�سلحتها..؟ هل يف االمكان انتظار اجلي�ش امل�صري والأردين
والعراقي يف هذه املحنة الى �أن يكتمل جي�ش دولة غزة لعموم فل�سطني..؟ واهلل فاملخرج من هذا
امل�أزق امر ع�سري والدافع ال يجاد هذه الدولة ال ادري ما هو اّال �أن يكون ا�ستبعاد �شرقي االردن من
امليدان ،وتوريط ملكها وحده واظهاره مبظهر ال يتنا�سب مع قدر االردن وقدره .هذا ظلم فادح
الآن منظمة الأمم يف حالة االجتماع ،وهي حمكمة ترتافعون فيها انتم واليهود ،فاذا حكمت لكم
فتنفيذ احلكم عليكم وان مل حتكم لكم فالدفاع �أي�ضا عليكم ،ونحن يف مركزنا الذي تعرفونه نقاتل
فنقتل ونقتل وما �سوانا يف عافية وبعد .ف�أين العدل؟ �أبعمامة الأفندي ندفع االعداء..؟ �أم بغمغمة
�أحمد حلمي والتما�سه الأموال..؟ هذه حالة �سيئة و�أمر فظيع فجيع وك ّل �شيء بتقدير اهللَ ،ومنْ
ا�ستطاع النجاة منا بنف�سه من هذه امل�شكلة فليحذو حذو الراجز حيث يقول:
الليل داج والكبا�ش تنتطح

ف َم ْن جنا بر�أ�سه فقد ربح!..

وانني يعلم اهلل �أدرى و�أ�شهد انك �أبعد امل�شتغلني يف هذه امل�س�ألة عن ال�سعي للمنافع ال�شخ�صية
واتباع االحقاد الذاتية ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل.
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 -64وثيقة رقم (� -34أ)

عمان يف  2حمرم 1368هـ
املوافق  3ت�شرين الثاين 1948م
ح�ضرة �صاحب اجلاللة فاروق الأول ملك م�صر وال�سودان ودارفور وملحقاتها

اخي الكرمي العزيز
انني ا�شفع برقيتي بالتهنئة بالعام اجلديد قائال ان عاما قد ق�ضى بخرية و�ش ّره وعاما دخل
بال�سالم وال�سعادة ان �شاء اهلل تعالى �شاكرا للمولى ع ّز وجل على ما ق�ضى وق ّدر من متاعب لي�س
ول�ست انا بال�سبب لها ،ولكن كان �أمر اهلل قدرا مقدورا.
�صاحب اجلاللة بال�سبب فيهاُ ,
أخ�ص ما وقع يف اجلبهة امل�صرية
وانني ملعجب مبا كان من جدال يف جميع اجلبهات العربية ،وبال ّ
�أخري ًا ,وما قام به جي�ش جاللتكم من جدال و�شجاعة وا�ستب�سال ،وان الأمل يف نفوذ جاللتكم
و�شجاعتكم وقدرة االمة امل�صرية للقيام بالواجب للقريب ان �شاء اهلل.
علي �أن �أخربكم ب�أن �أهل فل�سطني من كان منهم يف قب�ضة اليهود ومن نزح �إلى اخلارج يف
ولكن ّ
تعب وخطر الأمرا�ض والأوبئة واملوت الذحاح ،وقد اجتمع م�ؤمترهم بعمان وح ّملونا �أمانة بالدهم،
وطلبوا �إلينا ُملحني �إنهاء ق�ضيتهم بحفظ البقية الباقية من بالدهم ،و�أن ال يجب تعري�ض ذلك الى
�ضياع جديد ،و�إنها لأمانة يعجز الكاهل عن حملها وال�ضمري عن تلقفها والأخذ بها دون �آراء اجلميع
ويد اهلل مع اجلماعة .و�إنهم ليف�ضلون الأوبة �إلى الأوطان ب�سلم رغبوه و�أمر رجحوه وف�ضلوه ،و�إن مل
يكن هذا فمن املحتمل �أن ين�سابوا من اليد باحثني عن حل ال ير�ضينا جميع ًا .و�إنني ر�أيت عر�ض هذا
على جاللتكم ويف ال�سلم راحة وا�ستجمام وا�ستعداد للم�ستقبل �إن �شاء اهلل.
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وفقكم اهلل للخري وجمع بكم �شمل الأمة العربية وتهيئتها لأمر يجعلها الطرف الغالب ان �شاء
اهلل ،مع �إعالم جاللتكم بكل توا�ضع واخاء ب�أنا يف االماكن التي يف يدنا ويف القد�س ال�شريف يف
مكانة وقوة من اهلل ,ويف و�سعنا ال�صرب حتى ي�أتي الن�صر من عند اهلل ,ولكن ما عر�ضته من احلالة
الروحية يف �أهل فل�سطني قد ت�سري الى ك ّل �شرب منها فتزيدنا ن�صبا على تعب .وال�سالم على �أخي
�صاحب اجلاللة ورحمة اهلل.
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فل�سطني 1948م
 -65وثيقة رقم ( -100هـ)

برقية

1948/1/13م
امل�سرت تريجفي يل – ال�سكرتري العام ملنظمة الأمم املتحدة – ق�صر �شابو – باري�س

باال�شارة الى برقيتي امل�ؤرخة يف  3اكتوبر املت�ضمنة خال�صة مقررات امل�ؤمتر العربي الفل�سطيني
املنعقد يف عمان يف  1اكتوبرُ ،انهى اليكم بك ّل احرتام لأجل اطالع اجلمعية العمومية وجمل�س االمن،
انه عمال بالقرار رقم  12من مقررات امل�ؤمتر املت�ضمن تفوي�ض جاللة امللك عبداهلل عاهل اململكة
االردنية الها�شمية وتوكيله تفوي�ضا وتوكيال مطلقني يف �أن يتحدث با�سم عرب فل�سطني ويعالج
ق�ضيتهم بال�شكل الذي يراه جاللته ،فقد قام امل�ؤمتر برفع هذا القرار الى جاللته مع الرجاء بان
يراعي ق�ضية فل�سطني الى النهاية ،ويتخذ جميع اخلطوات التي يراها كافلة حلقوق العرب ومو�صلة
الى احلل املن�شود ويرجو امل�ؤمتر باال�ضافة الى ك ّل رجاء �سابق �أن ينت�صر حق العرب يف النهاية يف
قرار منظمة االمم �صيانة ال�سم املنظمة يف ال�شرق العربي واال�سالمي وحمافظة على ال�سالم يف
االرا�ضي املقد�سة.
عجاج نويه�ض �سكرتري امل�ؤمتر العربي الفل�سطيني

1948/11/13م
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برقية
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فل�سطني 1948م
 -67وثيقة رقم (�/1/152أ)
برقية �شكر ب�إ�سم الالجئني يف جنوب لبنان �إلى
جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني
حل�ضرة �صاحب اجلاللة ملك اململكة االردنية الها�شمية املعظم
بوا�سطة �سعادة القائم ب�أعمال املفو�ضية امللكية االردنية الها�شمية
يف بريوت

يا �صاحب اجلاللة
ب�إ�سم الالجئني الفل�سطينيني يف جنوب لبنان تقدم برفع �آيات ال�شكر واالحرتام ملا تف�ضلتم
بالقيام به من �أعمال جميدة وخالدة جتاه وطننا املحبوب وذلك لي�س بكثري على �آل ها�شم الكرام.
لذلك نحن نعاهد اهلل فنق�سم ميني الطاعة والوالء ل�صاحب اجلاللة املعظم يا ابا طالل .قد
نق�شنا ب�أعماق قلوبنا ومبداد الفخر ا�سم جاللتكم (عبداهلل بن احل�سني) ونعاهد اهلل ونعاهد
جاللتكم اننا مل نن�سى ولن نن�سى هذا اال�سم اجلليل وال�شعاع املنري ما دامت ال�سم ّوات واالر�ض.
حفظ اهلل جاللتكم و�أ ّيد بن�صره عر�شكم وانا ملا قمتم به ل�شاكرين
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 -68وثيقة رقم ( -234هـ)
ن�ص م�شروع اتفاقية قدمت الى جامعة الدول العربية

النقطة االولى  -اقت�سام مناطق نفوذ

ان احلكومة االردنية الها�شمية وبالتعاون مع الدول العربية االخرى تقاوم �أي حماولة تقوم بها
الدول الأجنبية العادة نفوذها الى �أي قطر عربي �أو الى خلق نفوذ جديد لأي دولة �أجنبية من �ش�أنه
ان يمَ �س �سيادة وا�ستقالل ذلك القطر.
النقطة الثانية – م�س�ألة الالجئني

ان حكومة اململكة االردنية الها�شمية تتخذ املبادىء الآتية ا�سا�س ًا ل�سيا�ستها فيما يتعلق بحل
م�سئلة الالجئني:
 .1تتم�سك احلكومة الها�شمية مببد�أ اعادة الالجئني الى ديارهم وفقا للقرارالذي اتخذته هيئة
االمم املتحدة يف دي�سمرب �سنة 1948م وهي تعترب م�سئلة الالجئني منق�سمة الى ثالثة انواع:
	�أ .الالجئون املطلوب ارجاعهم الى املنطقة املخ�ص�صة مبوجب قرار التق�سيم لليهود.
ب .الالجئون املطلوب ارجاعهم الى املنطقة املخ�ص�صة للعرب.
جـ .الالجئون الذين ال يريدون العودة الى فل�سطني.
ففي احلالة االولى ترى احلكومة الها�شمية ان ال ي�سمح باعادة ه�ؤالء الالجئني �إلى املنطقة
اليهودية �إال �إذا تعهدت احلكومة الإ�سرائيلية بحفظ كرامتهم واعطائهم حق التمتع التام يف
حقوقهم ال�سيا�سية والت�صرف املطلق يف ممتلكاتهم.
 .2بعد �أن يتبني عدد الالجئني الذين ي�سمح لهم بالعودة الى ديارهم وفقا للقرار املذكور اعاله
تبدى احلكومة االردنية الها�شمية ا�ستعدادها الن تتعاون يف �أمر ا�سكان الذين ال يرغبون العودة
الى ديارهم مبح�ض ارادتهم واختيارهم وذلك �ضمن دائرة امكانياتها وعلى �ضوء امل�ساعدات
املالية التي �ستخ�ص�ص ملثل هذا امل�شروع الهام.
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النقطة الثالثة – موقف احلكومة االردنية الها�شمية من املباحثات التي جترى يف لوزان

يقوم موقف احلكومة الها�شمية على الأ�س�س الآتية:
 .1التم�سك بقرار هيئة االمم املتحدة فيما يتعلق بالتق�سيم ال�صادر يف ت�شرين ثاين �سنة 1947م
 .2ق�ضية مدينة القد�س ،يراجع يف ذلك قرار احلكومة بهذا اخل�صو�ص يف اجتماعات اللجنة
ال�سابقة.
 .3التم�سك بقرار هيئة االمم املتحدة باعادة الالجئني.
 .4قبول َمنْ ال يرغب يف العودة من الالجئني وا�سكانهم ح�سب قدرة البالد على اال�ستيعاب وعلى
�ضوء امل�ساعدات املالية التي �ستمنح لهذا اخل�صو�ص.
النقطة الرابعة -امل�ساعدات االمريكية

ال يوجد لدى حكومة �صاحب اجلاللة الها�شمية اي مقرتح بهذا اخل�صو�ص مع �أن احلكومة
الها�شمية ترحب ب�أي م�ساعدة من هذا القبيل فهي حتتفظ بر�أيها حلني اطالعها على تفا�صيل هذه
امل�شاريع.
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 -69وثيقة رقم ( -19هـ)
ر�سالة موجهة الى احلكومة امل�صرية تتعلق بال�سيد �أحمد حلمي

مل تكن احلكومة الأردنية الها�شمية لتعار�ض يف ت�شكيل حكومة فل�سطينية نا�شئة عن رغبة �أهل
فل�سطني على ال�شكل الد�ستوري وباحلرية الكاملة ،ولكن تعار�ض حكومة �شرقي االردن الها�شمية يف
ت�شكيل حكومة فل�سطينية انتهازية وحزبية لأ�شخا�ص معينة كاحلكومة التي زعم �أحمد حلمي با�شا
انه اقامها يف غزة ودعا اليها كثريا من النا�س ليدعموه يف مبتغاه ،ومن املعلوم �أن الدول العربية تقوم
ب�أعمال ع�سكرية لك�سر �شوكة اليهود يف فل�سطني وتخلي�ص املدن العربية واملوانئ املعروفة من �أيديهم
أهم جزء من
ت�أمينا ل�سالمة فل�سطني العربية و�سالمة احلكومات االخرى من دولة يهودية تنبت يف � ّ
�أجزاء الوطن ،وعدا هذا فاحلكومة الأردنية الها�شمية تت�شرف ب�أن تعلن للحكومات العربية ك ّلها ب�أن
لها يف فل�سطني م�صالح ممتازة وموقع خا�ص بالن�سبة للموانئ التي منها ُتدخل ما حتتاجه ومنها
ت�صدر مواردها الى اخلارج ،وعليه فحكومة �شرقي االردن تهتم خا�صة الى مركز القد�س ال�شريف
وموانئ فل�سطني العربية غزة ،يافا ,عكا ،وباالخ�ص حيفا وبه ينتهي اخلط احلجازي املقد�س وهو
وقف على امل�سلمني ,فمتاخمة �شرق االردن لبالد فل�سطني وحقوقها املمتازة فيها ومدنها ال�ساحلية
التي عليها حياتها جتعل الكلمة االولى لهذه احلكومة ،وعليه فلها عظيم ال�شرف ب�أن تلفت نظر
احلكومة امللكية امل�صرية اقامة حكومة ير�أ�سها �أحمد حلمي با�شا ،وقد �سافر من القد�س وهو احلاكم
الع�سكري هناك قبل ان ي�سلم الى الدولة مهام اموره ويحا�سبها وحتا�سبه على ما و�صل الى يده من
جباية اموال و�صرفيات اخرى ،عدا االموال املودعة للأهلني والتي ابى �أن يردها لأهلها من ال ّلد
والرملة وهي تنوف على املائتي �ألف جنية بدعوى ان الودائع �صُ رفت ومل ت�ؤدى وفيها هذا ما فيه مما
يوجب حكومة �شرق االردن ان تطلب الى احلكومة امل�صرية اجلليلة اال�شارة للبا�شا املوما اليه ب�أن
ي�سافر الى عمان للمحا�سبة وان مل يقبل فتتقدم هذه احلكومة بطلب ت�سليم احلكومة امل�صرية اياه
اليها ،وان �آمال احلكومة لعظيمة يف �أن احلكومة امللكية امل�صرية تعلق كربى الأهميات على ح�سن
االخاء وال�صالت احل�سنة بني احلكومتني ،وان ال تعر�ضهما لل�ضعف من �أجل منفعة �أ�شخا�ص كانوا
هم �سبب ال�ضرر يف تاريخ فل�سطني العربية منذ ثالثني عاما.
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 -70وثيقة رقم ( -21هـ) (د.ت)
تقرير �صادر من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني

ابلغت قرار التدويل يف خريف العام املا�ضي وانا بالطفيلة ،وكانت الدول العربية يف منظمة الأمم
من ر�أيها التدويل وقد �أ�ص ّرت عليه ،ومن الغريب ان املندوب العراقي �أي�ض ًا كان منهم ومن �أ�ش ّدهم
ت�شبث ًا بالتدويل ,ومل يكن هذا العمل منهم جملبة ال�ستغرابي النهم يف نظري حكموا على �أنف�سهم
ب�ضياع كل �أمل يف ا�ستعادة احلق بفل�سطني ،ولذلك قالوا بالتق�سيم بعد ان حاربوا �ضده ،وتركوا
االمانة التاريخية التي يحملها ال�شرق يف عنقه يف القد�س ال�شريف والأماكن املقد�سة االخرى الى
منظمة الأمم تديرها كيف �شاءت ،وعليه ف�أبرقت الى املنظمة �أرف�ض التدويل ،والى ر�ؤ�ساء الدول
العربية والدول اال�سالمية ب�أنني ارف�ض ذلك ،واين وقومي معي قد عزمنا على ان نتفانى يف االحتفاظ
تركت م�س�ألة التدويل ،ثم كانت
بحقنا يف وطننا و�شرفنا يف بقعة عزيزة علينا ،فكان بنتيجة هذا ُ
حماوالت من مندوب فرن�سا(جارو) كذلك تركت هي ،ثم جاء االقرتاح ال�سويدي  -الهولندي وهو
ب�ضم ال�ضفتني وتوحيدهما و�أعلنت
�أهون ال�شروط املعرو�ضة ،ومل ان�س ان بريطانيا اذ قبلت واعرتفت ّ
ا�ستعدادها بالدفاع عن هذه احلدود قالت ب�أنها على ا�ستعداد للدفاع عن الأماكن املقد�سة الى �أن
تقول منظمة االمم كلمتها يف هذا الباب ،وهي بهذا املعنى ت�شري الى انها �ستخ�ضع ملا تقرره املنظمة
عن االماكن املقد�سة ،ويف هذا ما يلفت النظر الى �أخطار حمتملة ونتائج غري معروفة وال حمببة.
ونحن �إذ عزمنا على االحتفاظ بالوطن ومقد�ساته مل نقل �أبد ًا اننا �سنمنع �أهل الديانات من القيام
بواجباتهم الدينية يف هذ املدينة التي هي مقد�سة يف نظر الديانات الثالث ,اليهودية والن�صرانية
واال�سالمية ،ولو قلنا ذلك ملا متك ّنا من تنفيذ القول ،وجللبنا على بالدنا متاعب فعلية ومداخالت
ع�سكرية ,ولكن تعهدنا بحرية الديانات وحفظ حقوق الطوائف مبوجب العنعنات والعادات املعرتف
بها مع حفظ ال�سالم ،وقلنا وان كانت يف هذه البلد احلقوق الدينية لكل يهودي وم�سيحي وم�سلم يف
�أقطار االر�ض ،ولكنها وطن للعرب م�سلمهم وم�سيحيهم من �أهل فل�سطني ،وان يف بالدنا غري القد�س
�أماكن مقد�سة لي�س فيها ما يقال �أو يلحق بها ال�شك يف قد�سيتها ،فهي مقد�سة تقام فيها ال�صلوات
والطقو�س الدينية بكل حر ّية واعتزاز .لذلك فاالمة االردنية حكومة وملكا ُت�ص ّر على االحتفاظ
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بهذا احلق وتريد ان ُتبقى عليه ،هذا حق ومن �أجل االحتفاظ به تنق�صنا ا�ستكماالت وا�ستعدادات
و�صداقات من دول مثلنا اذا مل تتوفر فاملوقف لي�س �سليم العاقبة .لقد ن ِّوم التدويل ,ولقد رف�ض
�أي�ض ًا ما كان يت�صوره املندوب االفرن�سي ،فجاء االقرتاح الأخري تدعمه بريطانيا و�أمريكا ,وقد قال
يل الوزير الربيطاين ب�أنه يف حالة رف�ضنا لهذا االقرتاح ويف حالة ا�صرار املنظمة عليه �أو ا�ستبداله
ب�أ�ش ّد منه ما انتم �صانعون...؟ انكم �إن اردمت اال�ستنجاد بنا فنجدتنا يف الن�صيحة ب�أن تقبلوا هذا
االقرتاح ,وقال �أي�ض ًا لقد جربتم طيلة الثالثني عاما املا�ضية نيتجة الرف�ض ملا يعر�ض ،ف�أ�ضعتم ما
�أ�ضعتم ,والآن وبعد ان قبلوا التحوير يف االقرتاح بال�شكل احلا�ضر ،فالرف�ض ال تن�صح به حكومة
بريطانيا ،بل تن�صح بقبوله لئال تواجه حكومة جاللتكم وحدها منظمة االمم وقراراها بدون َمنْ
يعني �أو ي�ؤيد ،ثم قال ان هذا القرار ال ُيلزم الدولة مبا ال تراه ,وهناك حتكيم اذا ح�صل خالف يف
الر�أي بني مندوب منظمة االمم وبني الدولة ذان ال�ش�أن ان كانت االردن او كانت ا�سرائيل ,ثم قال
�أي�ض ًا ان ا�سرائيل قد قبلت هذا وهي عازمة على عدم تنفيذ ما تراه معاك�سا حلقوقها و�سترتك ذلك
للتحكيم واملماطلة ،فال �أن�صح واحلالة هذه ب�أن تكون هي القابلة واالردن هي التي ترف�ض ,هذا
ملخ�ص ما قاله .والآن �س�أواجه �أنا واالردن نتجية الرف�ض ان رف�ضته احلكومة احلا�ضرة ،وبالرف�ض
وببدور ما ال حتمد عقباه ويف حال ا�ستقالة احلكومة حينذاك �س�أواجه انا وال�شعب وانتم معي نتيجة
قدومهم على ما نخافه على جي�شنا ووطننا حتى ولو كنتم يف غري احلكم في�سظل �ضمري الراف�ض يف
عذاب اليم.
لذلك �أرجو ان احلكومة تعمل على اال�شارة الى الوفد بعدم البحث يف الق�ضية االقليمية يف
مو�ضوع االقرتاح العائد باالماكن املقد�سة ،و�س�أكتب الى الوزير املفو�ض الربيطاين باملالحظات التي
قدمتموها ا ّ
يل والتحفظات كلمة بكلمة ،و�س�أ�ضيف على ذلك من لدين ما �أعرف انه �سوف ال يخلي
بريطانيا من املتاعب بالن�سبة ملنا�سباتها معنا وحللفها لنا وخلربتها الطويلة يوم �أن كانت منتدبة على
فل�سطني من نتيجة �أمر يفر�ض علينا قبوله وال ت�ست�سيغه الوطنية وال�شرف القومي ,ومن اجلملة فمن
امل�ؤذيات ان يقال يف املقرتح ب�أن حرية االفكار �ستكون م�صانة وهذا حمفوظ يف د�ستور البالد نف�سها,
و�أي�ض ًا اال�شارة الى �أن مندوب منظمة االمم �سيطلب �سحب اي نظام �أو قانون قائم اذا ر�آه خمالفا
حلقوقه املفرو�ضة والأمر بالنتيجة �سريجع الى حتكيم ,هذه متاعب نراها من الآن انها �ستعرت�ضنا,
لذا اعتقد ان احلكومة التي ترئ�سونها فخامتكم �ستقبل االقرتاح تبعيدا للتدويل ،و�ستحتفظ بحق
البالد كلي ًا فيما ينوبها كدولة ذات �سيادة يف وطنها ،عاملة على ايجاد ك ّل الت�سهيالت لك ّل طائفة يف
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حرية العبادة و�صيانة املباين املقد�سة وعلى ا�شرافها على ك ّل ما يريد �أن ُي�شرف عليه مندوب منظمة
االمم ,وان تهتم �أ�ش ّد االهتمام يف القيام مب�س�ؤولياتها �أيام االعياد واملوا�سم وان تقدم له ك ّل ت�سهيل
فيما ق ّرر له من حق ما عدا ذلك الذي يج ّر الى تدخل يف ال�سلطة فهناك ي�أتي الرف�ض من حكومتنا,
وهناك يعد مندوب منظمة االمم املعتدى ،وهناك ت�أتي ال�شكوى فيعرفون حينذاك انا نقابل املكر
باملكر والتدبري مبا ي�شاكله ,والى ذلك احلني ن�ؤمل ان �شاء اهلل التفاهم مع �أقرب دولة عربية الينا
وح ّل م�شكلة �سوريا مبا يبقى عليها كما تريد وح ّل م�شاكل الوطن االخرى .هذا رجائي من ح�ضراتكم
واين احب ان �أرى ال�شجاعة منك يف اقتحام هذه وما �شاكلها من االمور ال�سيا�سية.
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جملد رقم  5ق�سم ثاين
 -71وثيقة رقم ( -39هـ) (د.ت)

ملحق خرب *

مل اكن لأغفل اال�شارات ال�سامية فيما ينبغي عمله بخ�صو�ص تاليف الأمر ،ولوال ان اظهار � ّأي
تردد يف املو�ضع �أو قبول ّاي ت�أويل �سيجر الى ا�ضطرابات يف اململكة ،وباالخ�ص من الالجئني الذي
بلغت بهم �سوء احلالة الى ح ّد اخلطورة ،ولو علمت �أي�ض ًا ان النية من اجلامعة خال�صة هلل وللوطن
ملا كنت ات�صعب و�أقف هذا املوقف الذي يدعوين اليه �شريف ورجولتي ،وبالأخ�ص ف�إن موقف دول
اجلامعة بعد واقعة بئر ال�سبع والدفاع عن احلدود ال�سورية واللبنانية مل يكن بامل�شجع يف �أن الت�سوية
النهائية �ستكون على ما ي�ؤملونه .ولقد ر�أى جاللة الأخ ان اجلامعة قبلت تدويل القد�س ورجعت الى
قرار التق�سيم بعد فوات الوقت ،وهذه كلها ّ
تدل على ما تزعمه اليوم اجلامعة كلمة حق يراد بها
باطل .ولقد ا�شار جاللة الأخ بال�صراحة الى �أخيه واخوه يجيب بال�صراحة.

* ال يبدو من ن�ص الوثيقة املق�صود باخلطاب هنا� ,إن كان جاللة ملك م�صر �أو جاللة ملك ال�سعودية.
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 -72وثيقة رقم ( -106هـ) (د.ت)
توجيه من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني الى الوزراء املفو�ضني الأردنيني
الوزراء املفو�ضون االردنيون

ملا ت�أخر وعد العرب يف تنفيذ تخلي�ص فل�سطني ،وملا انهزم اجلي�ش امل�صري هزمية فادحة يف
جبهته اجلنوبية ،وملا ثبت ان ال جي�ش يف �سوريا وال ق ّواد وكذلك بلبنان ،وملّا �أخذت اجلهة اليهودية
تزداد قوة مبا ي�أتيها من البحر بو�سائلها اخلا�صة من جميع الأ�سلحة وقد تف ّوقت يف اجل ّو على
امل�صريني ويف البحر ،عقد �أهل فل�سطني م�ؤمترين ،الأول يف عمان بتاريخ  1ت�شرين الأول وق ّرر
تفوي�ضنا تفوي�ضا مطلقا حل ّل ق�ضية فل�سطني بال�شكل الذي نراه يف م�صلحة الأمة والبالد.
ثم انتظم امل�ؤمتر الثاين يف �أريحا بعد تلك الهزائم وق ّرر �ضم فل�سطني الى �شرقي االردن وبالبيعة
لنا ملكا على فل�سطني ،وقد كان لهذا الأثر املنتظر يف بع�ض الدول العربية ،الأثر الذي ي�ؤ�سف له،
ومبا �إن دوام احلال على هذا املنوال �سيج ّر الى �ضياع فل�سطني ب�أجمعها ،حيث حال م�صر وال�شام
الداخلية يف هرج ومرج ،فمن غري امل�ؤكد جر�أتهم على التقدم يف حرب م ّرة اخرى وجب اعالمكم
الواقع.
واننا عند ح�سن ظن �أهل فل�سطني بنا ،ندافع عنهم وعن �أنف�سنا لتحديد اخلطر واخلروج من امل�أزق،
مع ال�سعي يف ان تتذكر ال�شعوب العربية من وفده ال�صراحة والنظام.
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جملد رقم  5ق�سم ثاين
 -73وثيقة رقم ( -45د)
برقية �إلى عزام با�شا �أمني عام اجلامعة العربية
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فل�سطني 1948م
 -74وثيقة رقم ( -133هـ)
ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني
�إلى الأمري عبداملجيد حيدر
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جملد رقم  5ق�سم ثاين
 -75وثيقة رقم ( -18هـ)
ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني
�إلى رئي�س الوزراء �سعيد املفتي

عمان يف  24ربيع الأول 1368هـ
املوافق  23كانون الثاين 1949م
فخامة رئي�س الوزراء بالوكالة

عزيزي �سعيد با�شا املفتي
مبا ان املذاكرات امل�صرية اال�سرائيلية يف رود�س قد �أخذت �شكال رمبا اذا ترك و�ش�أنه يكون
�سببا لأمور ي�صعب تالفيها ،ومبا انه ما بدئ به معا يجب �أن ينتهي معا ،فرنى من الالزم اال�ستئنا�س
بالر�أي ال�سوري واللبناين وبر�سالة �شفوية يقوم بها الوزير االردين املفو�ض بلبنان لدى جمل�س وزراء
�سوريا وجمل�س وزراء لبنان ،على �أن يحمل ر�سالة خا�صة من وزير اخلارجية هنا الى وزير اخلارجية
لوزيري اخلارجيتني هو الآتي:
يف �سوريا ولبنان عن مهمته ,وما يجب �أن يقوله
ّ
ي�سرين ان ُابلغ معاليكم من �أن احلكومة االردنية الها�شمية يف الظرف احلا�ضر تعلم علم اليقني
ان الق�ضية الفل�سطينية قد �أخذت �شكال قوميا وا�ضحا ال ينبغي لواحدة من الدول العربية املدافعة عن
فل�سطني ب�سالحها �أن تنفرد يف انهاء احلرب �أو الدوام فيه بعد �أن انفردت اململكة امل�صرية اجلليلة
مبذاكرات خا�صة يف رود�س ,هذا مع العلم ب�أن �أي دولة من دول العرب مل تعمل ما عملت اّال وهي
متيقنة ب�أن جمموع الدول العربية هي كتلة واحدة يف حربها ،ثم يف انهاء هذه احلرب ،فانني احمل
الى معاليكم هذه الت�أكيدات من جانب حكومتي �سائال �إمكان التفاهم على �شيء يف هذا الباب �أم ال.
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ولقد كان مل�صر العمل احل ّر املتفرد منذ مايو املن�صرم يف القيادة وعدم توحيدها ،وعدم علم
القيادة العراقية واالردنية ب�شيء عن قوات اململكة امل�شار اليها ونياتها ،وبالأخ�ص بعد ا�شغالها الق�سم
اجلنوبي من فل�سطني ،ثم التوقف نهائيا حتى كان ما كان ,وبهذا االعتبار ومبا اننا ال منلك � ّأي حق
فبعثت بي حكومتي كي �أنقل اليها �أفكار ًا و�آراء احلكومة ال�سورية –
يف قهر م�صر على ما ال تريده،
ْ
احلكومة اللبنانية ,فاذا ق ّر القرار على اجتماع وزراء اخلارجية بلبنان �أو دم�شق �أو عمان فذلك مما
يجب هلل وللتاريخ ،وعند املوافقة على هذا� ،ستقوم حكومتي بدعوة وزير اخلارجية العراقية �أي�ض ًا
لالجتماع حيث يكون حم ّل االجتماع ان �شاء اهلل تعالى ،انتهى
انتظر اجلواب بعد ثمان و�أربعني �ساعة من هذا االجتماع ،حيث �أن حكومتي مق ّررة ما يجب
عليها من عمل يح ّد من �أ�ضرار التوقف والرتدد احلا�ضر.
وتف�ضلوا بقبول فائق احرتامات حكومتي.

133

جملد رقم  5ق�سم ثاين
 -76وثيقة رقم ( -136هـ)
برقية رقمية من عبداملجيد حيدر
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فل�سطني 1948م
 -77وثيقة رقم (د -ر)
تعليمات عامة بخ�صو�ص الو�ضع يف فل�سطني
ما بعد الهدنة

137

جملد رقم  5ق�سم ثاين
 -78وثيقة رقم ( -137هـ)
ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني
�إلى �سم ّو الأمري عبدالإله

عمان يف  28ربيع الآخر 1368هـ
املوافق � 26شباط 1949م
�س ّيدي وق ّرة عيني
كتابي هذا الى �سم ّوكم امللكي عن يد الزعيم العربي املحرتم معايل �سليمان طوقان بك رئي�س
بلدية نابل�س الذي �سافر الى بغداد لبيان اخال�صه ل�سم ّوكم العايل و�شكره للمملكة العراقية اجلليلة
على ما قام به جي�ش العراق البا�سل من دفاع ج ّر الى انقاذ بع�ض ما ميكن انقاذه من هذه البالد،
و�سيعر�ض �سليمان بك على رحابكم امللكية احلاجة املا�سة يف اعادة احلياة املعتادة الى لواء ال�سامرة،
ومع ذلك ف�ستكون مقت�ضيات اجلي�ش نافذة وحمرتمة بك ّل �شروطها وفروعها ,هذا وان الوفد االردين
الى رود�س �سي�سافر غدا ان �شاء اهلل القرار الهدنة التي طلبتها منظمة الأمم والتي كنا تذاكرنا يف
بابها مع �سم ّوكم امللكي يف (ات�ش ثري  .)*H3اقبل عيونكم بكل �شوق.

*

 H3حمطة
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فل�سطني 1948م
 -79وثيقة رقم ( -138هـ)

عمان يف  28ربيع الآخر 1368هـ
املوافق � 26شباط 1949م
ح�ضرة �صاحب الفخامة رئي�س الوزراة العراقية
عزيزي نوري با�شا ال�سعيد

ي�سرين �أن اح ّمل كتابي هذا الى فخامتكم الزعيم العربي �سليمان طوقان بك الذي �سافر الى
العراق ليقدم ل�صاحب ال�سم ّو امللكي ولل�شعب العراقي ،ال�شكر العميق واالعرتاف باجلميل للمعا�ضدة
ال�سيا�سية والع�سكرية اثناء امل�س�ألة الفل�سطينية .وفد االردن �سي�سافر الى رود�س غدا القرار الهدنة
الطويلة� ،أما م�صر فقد خرجت بالهدنة وقد ا�ستبقت غزة يف يدها على ما يقال الى حني ح ّل
الإ�شكال .و�أ ّما نحن فاخ�شى اننا �سن�ضطر الى اال�صطدام مع اليهود يف يافا �أو مع امل�صريني يف غزة،
وال طريقة ثالثة لنا حيث ال بد لهذه البالد من ميناء يف البحر االبي�ض ،وم�صر لي�س لها ما تطلب
يف فل�سطني ,و�سيو�ضح �سليمان بك لفخامتكم حاجة اللواء الى اعادة احلياة املعتادة غري الع�سكرية
بالبالد املن�ضمة ،وعيونكم مقبلة.
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جملد رقم  5ق�سم ثاين
 -80وثيقة رقم ( -139هـ)
ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني
�إلى �سليمان طوقان

عمان يف  28ربيع الآخر 1368هـ
املوافق � 26شباط 1949م
عزيزي �سليمان بك
ابعث اليكم بر�سالتني� ،إحداهما ل�سم ّو الأمري والثانية لفخامة الوزير ،و ِن ْع َم ال�سفري �أنت يف هذا
الباب ،ب ّلغهم �شكرنا و�شكركم و�شكر فل�سطني خلدمة العراق التي ال ُتن�سى ابد ًا ،واذكر لهم �أي�ض ًا
احلاجة العاجلة العادة احلياة املدنية يف فل�سطني املن�ضمة الى االردن ،وانه �س ُي�شرع يف انتخابات
املجل�س النيابي احلايل على عجلة ،وانه تنتظر اململكة االردنية من فل�سطني واالردن معا�ضدة العراق
ال�شديدة يف ت�سهيل مهمتها هذه.
واننا نقبل عيونكم
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 -81وثيقة رقم ( -91ب)
ر�سالة من عرفات حجازي
�إلى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني
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جملد رقم  5ق�سم ثاين
 -82وثيقة رقم ( -224ب)
(ر�سالة الى الوفد االردين بخ�صو�ص املفاو�ضات يف حمادثات رود�س 1949م)

�أيها الوفد املحرتم
لكل مقام مقال وهذا يوم لكم فيه �أن تقولوا ما ت�شا�ؤون وانه ليوم له ما بعده من �أيام مرج ّوة
للخري والفالح� ،أقول هذا مع �أ�سفي ال�شديد وحزين العميق لأن ا�ستطاعتي مل تتجاوز ما و�صلت اليه
اقدام ُج ْندي واثر �سيا�ستي ،ول�ست بالذي يق�صر عن واجب ي�ستطيعه ،ول�ست �أي�ض ًا بالذي يغامر فيما
ال يناله ويتحكم فيه.
�أ ّما الهدنة الأخرية فقد قبلناها بعد �أن خرجت م�صر من امليدان تاركه جنوب فل�سطني ملن
جاءت تعني على اخراجهم منها ،وال �أق�صد بهذا ّ
احلط من كرامة م�صر ،ولكن مل�صر �شواغل وكوارث
مل تمُ ّكنها ب�أكرث مما فعلت وقد غرر بها �سا�ستكم املعروفون ب�أنهم على قدرة من القيام بالواجب
واال�ستيالء على فل�سطني بتظاهر عربي دويل ،وملا ج ّد اجل ّد ووقع ما علمتم مل ي�ؤذ اّال الأبرياء من
�أهل فل�سطني فخ�سروا وقتلوا و�شردوا ،ثم تبعت لبنان م�صر ،وقد ر�أيتم ما ح�صل يف �سوريا ولي�س
العراق يف راحة تمُ ّكنه من ترك فرق من جنوده هنا بال حرب �أو �سلم� ,أما احلرب فلي�ست مادتها
مي�سورة منذ الهدنة االولى .و�أما بقاء اجلي�ش العراقي الذي بنى لبالد العراق فحالته ال متكنه كما
قلت من ان يقف حار�س ًا متربعا الى �أجل غري حمدد ،ومل يبق بعد العراق اّال نحن و�أنتم ,ولو فر�ضنا
وقبلت العراق حمادثة اليهود بهذه الهدنة لطلب اليهود منها ما طلب منا ،ولو �أدى هذا الطلب الى
حرب جديدة ،واحلرب ال تعرف غوائلها ،وق�صر القائد العراقي جبهة احلرب مثال الى ح ّد اجلبال
من جنني الى «خريطة» ل َوقع ما هو �أ�ض ّر مما ح�صل ،وجلاءت �أفواج من الالجئني نحو ال�شرق كما
وقع يف العام املا�ضي ،انني متحمل هذه التبعة التي هي على عاتقي �أمام اهلل والوجدان مع اال�ستناد
على اخال�صكم جميعا ،وان القرى التي حر�صتم عليها �سوف ال ينالها � ّأي �سوء ،ف�أمرها كما و�ضح
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يف منت اتفاقية الهدنة معروف منظور ،و�سنحر�ص على ان ينفذ فيها ما تق ّرر حق التنفيذ ,وقد
�سلم للعرب ما �سلم يف فل�سطني بت�ضحيات اهلل بها اعلم ,وقبل امتام توقيع الهدنة راجعت بريطانيا
وتلقيت من اجلانبني ما اوجبني على قبول الواقع ،فليكن معلوما للجميع هذا ،وامل�ستعان
وامريكا
ُ
اهلل ،وامل�ستند هو ،واملخل�صون من بالدكم هم عدتنا ,وان وجد َمنْ كانت غايته مدخولة فال يلومن
اّال نف�سه.
 9جمادى الأخر 1368هـ
 7ني�سان 1949م
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 -83وثيقة رقم ( -43هـ)

عمان يف  12رم�ضان 1368هـ
املوافق  7متوز 1949م
عزيز �صاحب املقام الرفيع م�صطفى النحا�س با�شا

لقد م�ضى وقت طويل دون �أن نتبادل فيه من الر�سائل ما ُيجدد عهد الوداد وال�صداقة وان
كانت جلريدة “امل�صري” خدمة واحدة فهي ت�سببها لأن اكتب الى رفعتكم و�أج ّدد به عهد االخاء
واملحبة.
تقول هذه اجلريدة ان اتفاقا ي�سمى “اتفاق اجلنتلمان” قد عقد بني االردن وا�سرائيل الى �آخر
ما قالت ،ولو كانت ن�سبة هذه اجلريدة الى غري الوفد ملا كان يل �أن اهتم بها ،ولكنها تنت�سب الى
الوفد ،وا ّنا نعلم ان �شخ�صا يدعى «منيف احل�سيني» وهو من �أقارب �أمني احل�سيني له �سلطان على
خ�سر الوفد �أ�صدقاء
هذه اجلريدة ،ف�إن كانت ت�ستفيد فائدة مادية من �أمني احل�سيني ورهطه فانها ُت ّ
َومنْ ُيعتمد عليه من اخلارج من امثالها.
وملقامكم الرفيع ان ت�ضعوا فائدة اجلريدة والوثوق اخلارجي بوفدكم يف ك ّفتي امليزان ،ف�أيهما
رجح عندكم اتبعوه وت�أكدوا ان ما قالته اجلريدة هو كذب ،والكذب كما قلت عيب ،والعيب ال يليق
بالوفد ,ولكم مني التحية واالكرام.
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 -84وثيقة رقم ( -170ج)
ر�سالة من فوزي امللقي
�إلى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني
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فل�سطني 1948م
 -85وثيقة رقم ( -92هـ)

عمان يف � 15شوال 1368هـ
املوافق  9اغ�سط�س 1949م
ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك فاروق املعظم

لقد �ساءين وامي اهلل ان تقابل الغايات ب�صورة معكو�سة حلقائقها وبالأخ�ص فيما يتعلق بامل�سائل
القومية امل�شرتكة التي يجب �أن ترفع منا جميعا بنية خال�صة .لقد كان من التق�صري الكبري من جانبي
ان ال �أكتب جلاللتكم ع ّما يجب كتابته بعد اوبتي من زيارة جاللتكم يف م�صر ،تال تلك الزيارة نكبات
ح ّلت كان ميكن اتقا�ؤها ،وان زيارة املرحوم النقرا�شي �صادفت منه نف�س ًا حمرجة فلم ي�ستفد منها،
ثم كانت حكومة عموم فل�سطني يف غزّة ذلك الأمر ال�سابق لأوانه والذي جلب اليهود الى ناحية النقب
وا�ستيال�ؤهم على بئر ال�سبع حتى املر�شر�ش يف حدود االردن ،وذلك ليحولوا بني حكومة فل�سطني
هذه وبني �سائر فل�سطني ب�أن يحيطوا بها من البحر الأبي�ض بطرف غزّة الى البحر الأحمر بال�ساحل
الفل�سطيني ،هذا الذي جعلني �أقف ذلك املوقف من حكومة فل�سطني العمومية بغزة.
يا �صاحب اجلاللة
لي�س م�ؤمتر اريحا ُبني لغر�ض يف النف�س ولكن التوفيق الي�سري الذي ناله اليهود يف جنوب فل�سطني
والذي كنت اعتقد انه �سيهيب ب�صاحب اجلاللة الى �أن يقذف الى امليدان مبا يكفي لت�أديب ه�ؤالء
ويرفع ر�أ�س العروبة واال�سالم وبالتايل يحقق الوعد للعرب والوعيد على اليهود .فلما مل يقع هذا
و�ضج �أهل الق�سم اجلبلي من فل�سطني خوفا على �أنف�سهم وديارهم� ،أجمعوا على ما ق ّرروه يف اريحا,
ال�ضم لئال
ولقد كانت بالدهم �ضمن منطقة احتالل االردن والعراق ،فر�ضينا ما قالوه ،ومل ُنعلن ّ
يقول اليهود هذا ما اختاروه وق ّرروه ثم يذهبون بباقي ما ميكن تخلي�صه مما هو حتت ا ْيديهم اليوم
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يف بالد فل�سطني العربية .هذه احلقيقة ونف�س االمر ,ولقد رمي منزيل بال�شونة يف الغور بقذائف
م�صرية ومن حقي �أن �أعر�ض هذا على جاللتكم ،ومع ك ّل ذلك فانا ال ازال �أحمل لكم ومل�صر ما يجب
على من ي�ؤمن باهلل ور�سوله واليوم الآخر ان يحمله ،وكذلك انني �آ�سف على ان برقيتي الى جاللتكم
املقدمة من بيت حلم ومن املع�سكر امل�صري فيها بعد تلك االلآم وبعد �صدور قرار �شيخ االزهر
بخروجنا على االجماع حملت على غري حمملها.
اترك كل ما عر�ضت ل�ضمري جاللتكم ,ولقد زرت ايران �أخري ًا وعدتُ من زيارتي بالتوفيق ولقد
افهمت العامل لزوم بقاء اجلامعة العربية مع ا�صالحها ،وكذلك �أقول بلزوم جامعة ا�سالمية مع هذه
ُ
اجلامعة جتتمع لأغرا�ض ا�سالمية عامة يحوطها رابطة للدول ال�شرقية ،وان ايران والعراق واالردن
كتلة تعتقد وجوب حدوث هذا الأمر اخلطري ,وجاللتكم حم ّل االمل يف �أنكم ال تت�أخرون حلظة واحدة
عن املكانة التي هي�أها اهلل وهي ملك م�صر ،وانني �أ ْدرى النا�س مبا انتم فيه من متاعب وا�س�أل اهلل
لكم التوفيق.
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برقية تفيد بت�أجيل بث ت�صريح ل�شباب فل�سطني
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برقية من ال�شيخ حممد علي اجلعربي
�إلى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني
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 -88وثيقة رقم ( -126هـ)
ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني
�إلى حيدر با�شا
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ر�سالة الى بهاء الدين طوقان من توفيق ابو الهدى
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 -90وثيقة رقم (�-30أ)

الرقم :
التاريخ  24 :ت�شرين الأول 1949م
ح�ضرة �صاحب اجلاللة الها�شمية �سيدي وموالي امللك املعظم
حفظه اهلل وايده

ب�شوق واجالل ُاق ّبل اليدين امللكيتني واغتنم فر�صة �سفر َمنْ ُيعتمد عليه يف نقل هذه العري�ضة
لأعر�ض على جاللتكم بع�ض الإي�ضاحات فيما يتعلق باملوقف ،ا�ضافة الى ما ُعر�ض بالربقيات.
وافق جاللة �سيدي وموالي بالن�سبة ملا كان بلغنا من العزم على اقامة حكومة فل�سطني املزعومة
يف غزّة بق�صد الد�سي�سة وعمل ما ي�ض ّر مب�صاحلنا� ,أقول وافق جاللة موالي على اننا يف مثل هذه
�ضم اجلزء العربي من فل�سطني الى اململكة االردنية .ووافق اي�ض ًا على انه اذا مل
احلالة نعلن فور ًا ّ
يحدث �شيء من هذا القبيل نرجىء املو�ضوع حتى نهاية هذه ال�سنة لنعلن الوحدة بالن�سبة ملا يقرر يف
هيئة الأمم من ت�سوية �أو ت�أجيل .وقد كنت ال �أود �أن �أُثري امل�س�ألة هنا اذا مل ُترث ،ولكن التفكري يف متثيل
فل�سطني قد ج ّر الى اثارة الق�ضية ،ور�أيت ان االجتاه يف جانب االعرتاف بالأمر الواقع �أي الرجوع
�ضم ما حتت �أ�شغالنا الينا ،وما حتت ا�شغال امل�صريني الى
عن فكرة ايجاد حكومة لفل�سطني وقبول ّ
م�صر ،والنتيجة زوال حكومة غزّة .ومتهيد ًا للو�صول الى هذه النتيجة التي مل تذكر ب�صراحة و�إمنا
بطريق التلميح ،اقرتح ت�أليف جلنة من اخلرباء و�أعطيت اليها التعليمات لتنظر يف ق�ضية فل�سطني
بالن�سبة للوقائع مراعية يف ذلك م�صلحة عرب فل�سطني وم�صالح الدول العربية .وتنظر فيما يجب
مطالبته من �أرا�ض ال زالت حتت �أ�شغال اليهود على �أمل الرجوع الى تق�سيم �سنة 1947م �أو اجراء
مبادالت يف االرا�ضي بني اجلانبني كما �ص ّرحت �أمريكا .ومن الطبيعي ان اللجنة �ستبحث �أمر اجلزء
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الذي حتت ا�شغالنا �أي�ض ًا لكنها بطبيعة احلال �ستقول ب�ضرورة �ضمه الينا لأن ذلك من م�صلحة عرب
فل�سطني ومن م�صلحة اململكة االردنية وهي �إحدى الدول العربية .وهذه اللجنة على ك ّل حال �ستقدم
اقرتاحها الى اللجنة ال�سيا�سية وهناك �سيدر�س ويقرر �شيء بخ�صو�صه ونحن غري مقيدين ال مبا
تقرتحه جلنة اخلرباء وال مبا تقرره اللجنة ال�سيا�سية ،فعزمنا ثابت ال يتغري .ويف اللحظة التي ُيقال
فيها ما يخالف ر�أينا يف مو�ضع هذا اجلزء نرف�ضه وننفذ عزمنا .ولي�س هنالك من ي�ستطيع احليلولة
ب�ضم اجلزء العربي
دون التنفيذ .على انني كما عر�ضت �سابقا على مثل اليقني من �أن القرار �سيكون ّ
الينا و�ضم جزء غزّه الى م�صر و�صرف النظر عن وجود اية حكومة فل�سطينية اي ال حكومة غزّه وال
غريها .واذا و�صلنا الى هذه النتيجة نكون قد ح�صلنا على موافقة الدول العربية على ماقررناه.
واظن ان ذلك اوفق من ان نعمل منفردين دون موافقتهم وي�ؤدي الى عدم وجود معار�ضة عربية
يف هيئة الأمم �أو يف ال�صحف �أو يف املحافل ,و�سيبقى االعرتا�ض �صادر ًا عن �أحمد حلمي واحلاج
�أمني وبع�ض امل�شاغبني ولي�س لأي منهم �صفة متثيلية �أو ر�سمية �أو دولية جتعل لكالمه قيمة .هذه هي
ّ
اخلطة التي �أردت ان اتبعها للو�صول الى النتيجة بالتفاهم والر�ضا مع العلم ب�أن بامكاننا الو�صول
الى النتيجة دون ر�ضا �أحد ،ولكن يف ذلك جماال للتعر�ض للهجمات واحلمالت من حكومات وهيئات
دولية .وما دمنا ن�ؤمل يف اتقائها ر�أيت من اال�صح �أن نتقيها.
طي
لقد
ُ
عر�ضت فيما م�ضى ان االتفاق على مثل ر�أي هذا الأمر يف اللجنة ال�سيا�سية �سيظل ّ
الكتمان .ولهذا ر�أى بع�ض �أع�ضاء اللجنة اتقاء لالنتقاد يف ال�صحف ومن بع�ض الهيئات الفل�سطينية
لعدم تنفيذ ميثاق اجلامعة ودعوة فل�سطني حل�ضورها �أن تعني �شخ�صا ال �ضرر يف تعيينه� ،إذ لي�س
بامكانها �أن تعلن احلقيقة اليوم وحجتها يف ذلك �أن و�ضع فل�سطني الظاهري هو انه معلق ومل يعلن
�ضم �أي جزء منه وادارة الق�سمني اي ق�سمنا وق�سم م�صر متفق مع ذلك الو�ضع.
لقد كان ق�صدي من ابقاء االمر مكتوما وقد كتمته يف عمان حتى عن الوزراء ،هو �أن ال نظهر
نيتنا اال عند التنفيذ ابتعاد ًا عن املتاعب والت�أثريات التي رمبا و�صلت الى الهيئات الدولية واثرت
بع�ض الت�أثري عندها ،ولذلك راعيت هذه الناحية يف التعديالت التي ا�سرتحمت اجراءها يف الكلمة
ال�سامية.
كنت
غري ان جاللة �س ّيدي وموالي ارت�أى ان ي�صرح بعزمه تطمين ًا الخواننا يف فل�سطني ،وقد ُ
امتنى لو انهم يطمئنون ويثقون بحكمة الأعمال دون حاجة الى االعالن .والآن رعاية ل�شعور اخواننا
ومت�سكا بالكلمة ال�سامية التي �أعلنت �سنظل م�ص ّرين على رف�ض تعيني �أحد ميثل فل�سطني ولكن
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هنالك احتما ًال �ضعيف ًا ب�أن جمل�س اجلامعة قد يثري املو�ضوع ال �سيما بعد ورود الربقيات التي تف�ضلتم
جاللتكم وا�شرمت اليها .ففي هذه احلالة �سن�ضظر الى اف�شاء عزمنا قبل حلول الوقت املنا�سب
الف�شائه �أو �سن�ص ّر على الرف�ض دون بيان �سبب .و�سيكون املوقف دقيق ًا اذا قررت الأكرثية تعيني
مندوب فهنالك علينا بح�سب الأمر ال�صريح الذي لدينا �أن نن�سحب مع �أن النيات والأو�ضاع كلها
�سائرة وفق ما نرغب اّال من الناحية ال�شكلية امل�ؤقتة التي يقت�ضيها امليثاق.
وارجو ان ي�سمح يل جاللة �س ّيدي وموالي ان �أعر�ض باخال�ص ان املحذور يف االن�سحاب �أقوى
من حمذور ايالم من معنا من �أهل فل�سطني وجميعهم على الريبة امل�ؤقتة .وعلى كل حال �أمر موالي
زميلي الوزيرين هنا
هو املطاع وهو الواجب التنفيذ .غري انني يف مثل هذه احلالة �س�أ�ضطر لأن �أبقي ّ
مع االيعاز اليهما ب�أن ال ي�شرتكا يف الأعمال الى حني ورود �أوامر لهما من عمان ،ولأن اعود لتلقي
االوامر النهائية والنظر فيما ميكن �أن يتحمله جمل�س الوزراء من م�س�ؤليات جتاه هذا الو�ضع ومنع
االن�سحاب من جمل�س اجلامعة وخطورة امل�س�ألة التي نن�سحب من �أجلها وتقدير مدى هذه اخلطورة
بالن�سبة ملحاذير االن�سحاب ونتائجه.
فاذا �أق ّر االن�سحاب يجب اتخاذ قرار واقرتانه باالرادة ال�سنية وتبليغه الى اجلامعة اذ انه
ي�شرتط التبليغ قبل االن�سحاب ب�سنة وهذا ال�شرط ال يحول دون االمتناع عن اال�شرتاك .على اين
ادعو اهلل ان نظل موفقني الى النهاية وان ال يحدث ما ي�سبب ذلك.
يلوح يل ان الق�صد من ال�ضمان االجماعي هو احليلولة دون احتاد �سوريا بالعراق ليقال لهما �أو على
أ�صح ل�سوريا انه ما دامت الدول العربية جميعها �ستقف الى جانبك يف �ساعة اخلطر فال �ضرورة
ال ّ
لالحتاد مع العراق وايقاع التفرقة يف اجلامعة ،ول�ست �أعلم مقدار ت�أثري مثل هذا العمل على امل�شروع
أهم العراقيل يف �سبيل االحتاد املرغوب فيه.
امنا �سيكون من � ّ
اختتم عري�ضتي بتقبيل اليدين الها�شميتني ي�شاركني يف ذلك �أع�ضاء الوفد وك ّلنا ندعو جلاللة �سيدنا
وموالنا بالع ّز والت�أييد.
خادم جاللتكم املخل�ص املطيع
توفيق ابو الهدى
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فل�سطني 1948م
 -91وثيقة رقم ( -145هـ)

اململكة االردنية الها�شمية
رئا�سة الوزراء
“مكتوم”
الرقم 9256/200 :
التاريخ1949/12/8 :م
ارجو ان توافوا �سعادة الوزير الربيطاين املفو�ض مبا يلي-:
يف املقابلة التي متت يف لندن بتاريخ  20متوز 1949م بيني وبني �سعادة وزير الدولة (هكتور
ماكنني) الذي كان يقوم باعمال وزير اخلارجية بالنيابة ،بحثت عن املعاهدة ومو�ضوع �شمولها
للأرا�ضي التي ميكن �أن تتحد مع اململكة االردنية الها�شمية �أو ان ت�ضم اليها.
تود حكومة اململكة االردنية الها�شمية ان ت�شري الى ما جاء يف الفقرة (ب) للمادة االولى من امللحق
ملعاهدة �سنة 1948م من انه يف حالة ا�شتباك �أحد الفريقني ال�ساميني املتعاقدين يف حرب �أو تعر�ضه
لتهديد عدائي ،يقوم ك ّل من الفريقني ال�ساميني املتعاقدين بدعوة الفريق الآخر ليجلب ما يلزم من
قواه امل�سلحة بانواعها الى ارا�ضية �أو االرا�ضي التي يت�صرف بها  Territory Controlled by himويهم
احلكومة ان تو�ضح بان االرا�ضي التي ي�ستغلها اجلي�ش العربي االردين يف ال�ضفة الغربية من نهر
االردن ومن البحر امليت واالرا�ضي الواقعة يف وادي العربة حتى خليج العقبة هي �أرا�ضي حتت ت�صرفها
مبقت�ضى اتفاقيات متت حتت ا�شراف مراقبي هيئة االمم املتحدة و�أن �أي ا�شتباه ب�ش�أنها �أو تهديد
عدائي يف مو�ضوعها يتطلب امل�ساعدة املن�صو�ص عليها يف الفقرة املار ذكرها من امللحق.
واقبلوا فائق االحرتام
 ن�سخة الى عطوفة رئي�س الديوان.رئي�س الوزراء
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 -92وثيقة رقم ( -5ب)
بالغ �صادر عن جهة حزبية الى جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني واحلكومة الأردنية

ال�صلـــح املنفــرد

هذه كلمة اتخذت و�سيلة للهمز من االردن النبيل بني حني وحني ،وال�صلح املنفرد هي الكلمة التي
ه ّددت اجلامعة العربية بها االردن لف�صلها من اجلامعة ,واحلق يقال ان كل ما م�ضى و�إن كان مليئا
باال�ساءات الى االردن فهي ا�ساءات مغتفرة ال ت�ؤثر يف قليل �أو كثري ,وكما قيل:
		
ما م�ضى فات وامل�ؤمل غيب

ولك ال�ساعة التي �أنت فيها

الآن نقول كما قلنا يف اال�سبوع املا�ضي اننا يف هدنة ,الهدنة التي تلزم املتهادنني �أن ال تنتهي اّال
بال�سلم ،فعلى املتهادنني اذن ف�صل هذه احلالة املائعة وانهائها ,لأن يف دوامها حماذير غري معروفة,
وجعل الالجئني ي�ستمرون يف العطالة والبطالة فتموت �أنف�سهم .ويف النهاية لي�سوا هم وال الدول
املتهادنة تر�سمت هدفا ت�سري به ،فعلى م�صر والأردن و�سوريا ولبنان – وهم يحادون ا�سرائيل – .ان
يجتمعوا ليقرروا كيفية هذا ال�سلم املنتظر الذي تقيدوا به� ,أو يروا ر�أيا �سواه جمتمعني غري متفرقني
و�إن مل يقع هذا فعليهم �أن يعملوا على �إيجاد و�سائل االحتياط التي ت�ضمن لهم ال�سالمة من العواقب
والتوفيق يف املوقف ,هذا ما هو واجب على هذه الدول الأربع ,ومن املعلوم ان اولى هذه الدول الت�صاقا
و�أطولها حدودا هي االردن ،ولها الكلمة االولى ،وهي ال تنق�ض عهد هدنتها وال تريد العدوان ,وهي
ان اعتدى عليها فهي االردن املعروفة .ومن املعلوم �أن الهدنة االولى التي نق�ضتها اجلامعة العربية يف
اجتماعها مب�صر بعد زيارة جاللة امللك املعظم مل�صر واثناء وجوده يف جند كانت بغري علم جاللته
وبغري ر�ضاه ,فقد �أمر رئي�س وزراء االردن حينذاك ب�أن ال ير�ضى بنق�ض الهدنة االولى ولو �أ ّدى الأمر
الى ا�ستقالة الوزارة ,ولكن نق�ضت الهدنة وبقيت الوزارة و�ضاعت على اثر ذلك ال ّلد والرملة اتباعا
ل�سيا�سة ال�سيد الباججي و�سيا�سة ال�سري يف الظ ّل ،ذلك الظ ّل الق�صري الذي يذهب به دائما تقلبات
الليل والنهار وما كانت االردن تر�ضى بالهدنة االولى الق�صرية لو مل ت�صادر القوات البحرية امل�صرية
العتاد االردين الذي كان قادما من ال�سوي�س يف الباخرة «رم�سي�س» وكانت احلاجة ما�سة الى عتاد
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املدفعية بدرجة خميفة .فالى الر�أي العام هذه الكلمة لئال يهمز االردن النبيل م ّرة �أخرى ب�صلح
منفرد والرتهات التي ال ت�ض ّر االردن وال تربىء الآخرين ,لذلك نرقب من �صاحب اجلاللة امللك
املعظم وحكومته الر�شيدة ان تدعو الدول العربية الثالث – ال اجلامعة العربية لتقرير امل�صري ،حيث
من املعلوم ان الهدنة يف رود�س �سبقت اليها م�صر بدون ر�أى اجلامعة العربية ,تلك الهدنة -نقولها
مرة اخرى -التي دعيت لبنان و�سوريا بربقية من �صاحب اجلاللة الها�شمية الى رئي�سيها املحرتمني
لتدبر احلالة حينذاك ومل يرد الى جاللته اي جواب من الدولتني ,ولي�س االردن بالذي يقبل الهمز,
وهو الآن يرب�أ من احلالة الراهنة وا�سبابها التي ال تفيد الالجئني اي فائدة ,بل جتعلهم يرقبون �أمر ًا
بعيد ًا ويف الوقت نف�سه فاالردن يوا�سي ك ّل الجئ بالنتيجة وال�سكنى وبالتوظيف وباال�شغال العامة
واهلل ال�شاهد على ذلك.
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 -93وثيقة رقم ( -74هـ)

عمان يف جمادى الآخر 1369هـ
املوافق  22مار�س 1950م
عزيزي رفعة م�صطفى النحا�س با�شا

واهلل ال ادري كيف رفعتك �ستتقبل ما �س�أكتبه لك وج ّو م�صر معلوم ,وج ّو الوزارة امل�صرية معلوم،
وج ّو اجلامعة العربية بالن�سبة للف�شل يف تطهري فل�سطني من اليهود �أي�ض ًا معلوم ,غري اين واثق من ان
رفعتك ال حتمل لهذه الأوطان كلها اال �أماين الو ّد واالعزاز واالخاء ,وكذلك نحن ,وعليه فكنت بعثت
الى رفعتكم ر�سالة �شفوية خمطوطة لتقر�أ على رفعتكم �أو على وزير اخلارجية امل�صرية� ،أ�شرت فيها
الى �أن املوقف يحتاج الى �أن يقابلني من تعتمدونه فان الر�سل ربمّ ا كانت ت�أخذهم �أ�سباب متنعهم
من االف�ضاء بك ّل ما يحلمونه فاجابني الر�سول وهو الوزير االردين مب�صر بان الر�سالة التي تليت على
معايل وزير اخلارجية امل�صرية تلقاها بكثري من الر�ضا والب�شا�شة ،ولكن قال ان هذا الأمر ال يح�سن
القيام به اّال رفعتكم �أو معاليه،وان �صحة رفعتكم مانعة عن ال�سفر ,وان معاليه هو الذي يقوم مبا
يقت�ضي القيام به يف م�صر ،وان وقته ال ي�ساعد ،وانه طلب ار�سال من نعتمده من هنا ,ور�أيي يف الر�سل
علي اال�ستاذ ال�سيد ابراهيم ال�شنطي
كما و�ضحت �آنفا...فتوقف الأمر عند هذا احلد ولقد عر�ض ّ
وهو �أحد �أع�ضاء وفد االردن الى اجلامعة ما �سيعر�ضه عليكم من �إمكان قدوم وفد من اجلامعة الى
نرحب به بكل قلب ,وفيه التفاهم على ك ّل �شيء� ،أما ما تكتبه ال�صحف يف م�صر
هنا ،وهذا �أمر ّ
ويف ال�شام ولبنان ,فانا اعلم انكم رمبا ترون ان يف هذا ال�سبيل الق�ضاء على الثقة يف القلوب ,وانا
ممن اذا خاطبهم
اعتقد ذلك وال مرية ,ف�إ ّنا يف �سبيل اهلل ن�سري ,ومن �أجل االوطان ال ن�ضجر ,ونحن ّ
اجلاهلون قالوا �سالما ،ومن الذين اذا �سمعوا اللغو �أعر�ضوا عنه ،هذا الإرث من الأجداد واحلمد
هلل ،ونحن يف االردن هنا ل�سنا ممن ابتد�أ ب�أمر اليجاد هدنة دائمة ال يعلم مداها وما �ستنتهي اليه،
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وملا ان ابتد�أت دول اجلامعة تفعل ما ت�شاء ,ثم تق ّرر الرجوع الى التق�سيم ,وتدويل القد�س ,ق�ضي على
�أمر اجلامعة وائتالفها يف ق�ضية فل�سطني ونحن خالفنا يف التدويل و�سنخالف ،وكذلك نحن ندافع
عن جبهة من العقبة يف البحر االحمر الى �سمخ على بحرية طربيا ،واجلي�ش معب�أ كما هو يف حالة
احلرب ,وما يف هذا من عبء على اخلزانة ،ومن متاعب على الأمة ،ويف البالد �سبعمائة الف الجىء
يف حاجة ملحة الى ال�سكن ,و�أ�سباب احلياة ،فال نقا�س نحن �إذن مب�صر وال بالعراق وال ب�سوريا وال
بلبنان ،ويف هذا ما فيه من اخلطر �إن بقينا نحن واليهود يف ا�شتباك دام ،ويف البالد �سبعمائة الف
الجىء ،فيا رفعة الرئي�س اذا ح�ضر الوفد الى هنا ف�سريى بعينه االردن غربا و �شرقا ،و�سيقنعنا مبا
تهي�أ من اجلامعة العربية لنا من �أ�سباب االعتماد �أو نقنعكم نحن بوجاهة �آرائنا فنرتك و�ش�أننا ونحن
ال نريد هدم اجلامعة ،بل نريد االبقاء عليها وجعلها تخدم الثقة بني دولها وحمل كل دولة على �أن
تعتقد بحقها فيما ينفعها يف هذه اجلامعة.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل.
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 -94وثيقة رقم ( -69هـ)
ر�سالة من جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني الى الوفد االردين بالقاهرة

عمان يف  4جمادى الآخر 1369هـ
املوافق  23مار�س 1950م
وفدنا املحرتم
�صح �سفرك الى القاهرة يف الدورة احلا�ضرة للجامعة �ضع ن�صب عينيك-:
اذا ّ
� -1سالمة الوطن االردين.
	-2اقطع كل ارتباط وهمي غري متفق عليه ب�شروط مكتوبة.
 -3هذا ما عنيناه يف بياننا.
 -4حالة الالجئني يف االردن خميفة وغري مطمئنة ل�سالمة الوطن.
	-5ال بد من اي�صالهم الى حقوقهم ال�شخ�صية ان مل ميكن ارجاعهم الى الوطن ك�أهل للوطن
و�سادة للوطن.
 -6النطرة والت�أخري يف فائدة اليهود ،والذين تزداد قواهم كل يوم ،ان يف العقبة مطارا يهوديا
(ان�شئ) ,و�سفن �صغرية ُاح�ضرت ,ان خطر اليهود على �سيناء ب�أجمعها حمقق ،فاذا كانت
الهدنة �ست�ؤدي الى ال�سلم فلم ال يكون ذلك ،قبل ازدياد القوى املعادية ,واذا كانوا يف اجلامعة
يريدون حربا جديدة فانا مل نر �أية ا�ستعداد يف دولة من دول اجلامعة.
 -7نحن ال نريد هدم اجلامعة ,ولكن نريد جعل اجلامعة خلري اجلميع والزالة ال�شكوك تد�أب(كذا).
ان ال�سلم املوفور الكرامة طويل الأمد وهذا يعرفه اجلميع.
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 -8ان الذي نحن اليه �ساعون هو متديد مدة الهدنة مبيثاق عدم اعتداء ,ولإعادة حق ت�صرف
الالجئني يف �أمالكهم ،ولوجود خمرج لنا يف البحر ،ولتعوي�ض �أ�صحاب الأمالك يف القد�س
اجلديدة ،مبا ي�ساعدهم يف ب�ؤ�سهم ,وعلى تخفيف الويالت ،وحتويل ك ّل ما جاء يف �شروط
الهدنة الى جلان فنية ،وال�صلح ال حديث له ,والو�صول الى ال�ساحل ال بد منه.
 -9ن�ستغرب هذه ال�ضجة املوجهة بغري حقّ وبعد ان نوق�ضت االمور بقبول الدول العربية التدويل
وو�ضع االردن الغربي يف خطر ال�شطر فاللوم لي�س علينا.
 -10نحن على ا�ستعداد للتعاون مع اجلامعة اذا هي � ّأ�س�ست �سيا�ستها لنفع اجلميع وعدم التحيز
لفريق على فريق.
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 -95وثيقة رقم ( -18و)

عمان يف  22جمادى االخرة 1369هـ
املوافق  10ني�سان 1950م
دولة ريا�ض بك ال�صلح  -رئي�س الوزارة اللبنانية

 -1ان رجال مثل دولتكم عهدت اليه اجلامعة العربية االت�صال بي جلدير ب�أن يكون يف املثابة الالئقة
بتلك العهدة وذلك التوفيق ,وحقيق به �أن ال ينظر الى الوثائق املزعومة ك�أنها حقيقة واقعية
يجب تكذيبها من جانبنا ،فهي فرية لي�ست االولى من نوعها ,واذا ذكرتني دولتك ب�صفتي ابن
النبي فامل�أمول �أن ال يكون ذلك النظر الى ابن النبي ,نظر َمنْ يريد ال�صاق الفريات به.
بادرت م�صر فبعث مبثلها الى
 -2تعلمون دولتكم انني ابرقت للرئي�سني ال�سوري واللبناين بعد �أن
ْ
رود�س بدون ان ت�أخذ ر�أي اجلامعة العربية ،وطلبت من امل�شار اليهما دعوة اللجنة ال�سيا�سية
للجامعة العربية للنظر يف ذلك الأمر لل�سري معا مع م�صر �أو التخلي عنها ,فلم اظفر بجوابيهما.
�أ ّما االتفاق الذي ذكرمتوه دولتكم فنق�ض بهذه الهدنة ,ومع ذلك فنحن يف مواقفنا حيث تعلمون ,وقد
تراجعت دول اجلامعة الى بالدها وتركت فل�سطني تعاين اجلالء والبالء ،ونحن ننظر بعني احل�سرة
الى ما وقع .مت قبول التدويل من جانب الدول العربية والرجوع الى التق�سيم معناه ،نق�ض كل ما
قررته اجلامعة هنا يف عمان و�سرنا الى احلرب من اجله.
�أ ّما ما ذكرمتوه من اتفاق مع اليهود فمتى وقع وكيف وقع ،هنا اتفاق الهدنة ،ومن حق املتهادنني
ان يحكما ما يريانه واجب االحكام بالن�سبة لل�ضروريات الع�سكرية �أو االقت�صادية والذي احببنا ان
نتممه قبل الت�سوية العامة هو متكني الالجئني من اثبات ممتلكاتهم يف االر�ض والبناء والعقارات،
وحتديد �أجل الهدنة الى خم�س �سنوات ،حيث ال ن�أمن وقوع ا�شتباكات حتملنا ما كان مق�سم ًا على
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العراق وم�صر ,وكذلك �أخذ تعوي�ضات نقدية لأهايل القد�س مقابل امالكهم لريفهوا بها عن �أنف�سهم.
واما باقي ما بقي من ت�سوية فهي بيد جلان فنية لو حتقق ذلك .واما ميناء حيفا فنحن يف حاجة اليه،
�أو تقوم احلكومتان ال�سورية واللبنانية بتخفي�ض يف الر�سوم وت�سهيل يف املناقالت.
واذا كنتم دولتكم تذ ّكروين ب�أنكم لبناين بحت ال غر�ض لكم يف �شيء ،فانا ُاذ ّكر دولتك ب�أنني
اعلم عن والدك وعنك وعن ال�شبيبة العربية التي كانت معنا� ،أنها ال تفرق بني لبناين وحجازي
وعراقي و�سوري ،وعلى كل حال فال فائدة من الرتا�شق بالقول بال موجب ،فاحلق �أبلج واملوقف
�شاهد وخري ال�شهود اهلل �سبحانه وتعالى .وانني �أرجو اهلل ان اكون حيث يوجب علي ديني اجلهاد يف
�سبيله مبايل وبنف�سي مع �أخوة من امل�ؤمنني الذين يعرفون معنى اجلهاد ،واين اهديكم ال�سالم مع
الت�أكيد ب�أن قلبي مل يتغري على دولتكم يف حال من االحوال.

عبداهلل
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الرقم 274-17/11
التاريخ  26رم�ضان
املوافق  22متوز
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
نظرا جلدية م�سئلة (م�س�ألة) الالجئني وخطورتها ي�أمر موالي �صاحب اجلاللة امللك املعظم ان
تنظر احلكومة يف الأمور التالية وان تنجزها حا ًال:
�	-1إحداث وزارة ت�سمى «وزارة ايواء الالجئني».
 -2يعني لهذه الوزارة معاون عام معروف بالن�شاط واله ّمة والقيام باجناح الأعمال ب�سرعة.
 -3تنظر هذه الوزارة يف �أمر الالجئني باململكة االردنية الها�شمية يف �شرق االردن وغربه مع دعوة
ال�سيد العلمي لال�سراع يف اجناز م�شروعه وتخ�صي�ص الأرا�ضي الكافية يف اجلفتلك الى حدود
م�شورع البوتا�س.
 -4عني �أريحا لأريحا ،العيون الأخرى التي تنزل وت�سمى عني القلت وما �سواها مع م�شروع العلمي
ت�سلم لالجئني ب�أريحا مع بناء م�ساكن منا�سبة من اللنب ب�شكل م�ستعجل ,ويق�سم �أرا�ضي الآبار
العائدة ملوالي �صاحب اجلاللة امللك املعظم على نزالء ال�سخنة وتفتح فيها �آبار �أُخرى عند
االقت�ضاء.
َ -5منْ كان من الالجئني يف فل�سطني ,فعلى كل قرية من القرى قبول ع�شر عوائل منهم مع فرز
ارا�ضي كافية لهم ليفلحوها ويت�شغلوا فيها ,وهذه املنازل واالرا�ضي تكون لقاء اجرة معينة.
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ويجرى هذا الرتتيب يف جميع قرى فل�سطني من اخلليل جنوبا حتى جنني �شماال وهذا اي�ض ًا يطبق يف
�شرق االردن نف�سها من حيث بقاء الالجئني الذين اتفقوا مع �أ�صحاب االرا�ضي للعمل يف ارا�ضيهم,
تلك هي اخلطوط العامة للم�شروع ا�ستمزجوا عطوفة راغب بك الن�شا�شيبي يف ان يقبل هذه الوزارة
وا�ستمزجوا عبد املهدى با�شا ال�شمايلة ب�أن يكون معاونا له وتقوم احلكومة باختيار بقية املوظفني
ح�سب اال�صول.
ارجوا التف�ضل بابالغي ما يتم يف هذا املو�ضوع لعر�ضه على موالي �صاحب اجلاللة امللك املعظم،
وتف�ضلوا يا �صاحب الفخامة بقبول فائق االحرتام

رئي�س الديوان امللكي الها�شمي
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 -97وثيقة رقم ( -9هـ)

عمان يف  26ذى احلجة 1369
املوافق  8ت�شرين الأول 1950م
عزيزي �سعيد با�شا (املفتي)
احب اتعابك انك ال حتب تعبي �أي�ض ًا وف�شلي يف �أموري التي هي على عاتقي
جئت الزورك وال ّ
�أمام اهلل �سبحانه وتعالى قبل النا�س ،ان ما هو ُم ّلم بكم من نزالت متتابعة وقلة �صحة �أرجو �أن تزول
كلها بالتح ّفظ مما يجلبها من تعر�ض لربد �أو حل ّر وا�ستعمال الطريقة التي يو�صي بها االطباء ،وان
كانت من متاعب �سيا�سية فالرجال مل يخلقوا اّال للتعب ،و�أنت �صديقي و�أنا �صديقك وال�صراحة
فوق ك ّل �شيء ,فاذا ا�ستندت على مثلي فمن �أي �شيء تخاف ،ما دمت تعتقد يف انني ال �أو�صي مبا
فيه ما ينايف ديني ووطنيتي ,وعلى كل حال ،ف�أنت خري يل من زيد وعبيد ،و�أنا خري لك من فالن
وفالن وديننا قبل دنيانا �أمانة يف يدنا .انني عاتب عتبا �أخوي ًا من�ش�ؤه تفاوت النظريات يف املرامي
املنجية وهدف اخلري وال�سالمة واحد وان تفاوتت الطرق .لقد كنت ارغب يف �سيا�سة جتعل اجلانب
اليهودي يف �شغل عنا وعن تنفيذ ما يرمي اليه عند كل فر�صة تهديد �أو انتزاع �أر�ض �أو اعتداء
على موا�شي �أو ار�سال انا�س من العرب مبفرقعات كما وقع يف نابل�س ويف اربد ح�سب ما ي�صرح به
التحقيق اجلاري ،وذلك خفي عنا الى هذه ال�ساعة ،ف�أمة يوجد فيها من ينفذ رغبات اليهود على
هذا ال�شكل من ال�صعب �أن تكون وقت اجلد غري ما كانت عليه عند ابتداء الفتنة ال�صهيونية يوم
ان تركوا الديار وهجروهابعد ان باعوا االر�ض وترخ�صوا فيها ،وبينما كانت زعاماتهم تتم الق�ضاء
على فل�سطني يف مهربها يف م�صر وت�ؤلب الدول اخلائرة العزمية من دول جامعة العرب على ت�شوية
�سمعة وطنكم هذا وبالدكم هذه ,وابناءكم الذين �صدوا اليهود عن ما بقي من فل�سطني ب�صدورهم,
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اقول قويل هذا لئال مت�س الكرامة يف �أع ّز عزيز عليها وهو اجلي�ش و�شرف اجلي�ش ,و�أنت تعلم ان
دخول اليهود الى «نهارين» وقع وكتبت املذكرة من احلكومة يف �ش�أنها وار�سلت الى الوزير الربيطاين
�أو الى حيث �أر�سلت قبل ان �أعلم عن كل ذلك ,ثم تبني ان هنالك خارطة ُموقع عليها يجعل ذلك
الق�سم املدخول عليه يف الناحية الغربية وذلك �أمر ال يلزم هذه الدولة وال هذا الوطن وال يلزمني انا
ما دام انه غري متعلق بحدود الهدنة يف فل�سطني ،بل انه يعود �أمره الى �أر�ض �أ�صيلة من �أر�ض اململكة
االردنية ,والتوقيع الذي عليها ال يلزمنا ب�شيء اال اذا كان من �سلفكم اذن خا�ص با�سم الدولة �صدر
يف ذلك التاريخ ،تاريخ ام�ضاء تلك اخلارطة ،فهناك امل�س�ؤولية على غريكم وعليه ولعلمكم ب�أنني
غري را�ض عن �سيا�سة ال�شريقي يف اخلارجية وعن �سيا�سة قا�ضي الق�ضاة يف جمل�س الوزراء وكذلك
وزير الداخلية نظرا لأنه املفرو�ض – بعد ان كنت الح على بقائهم يف كل وزارة وعلى جلب ال�شريقي
من ايران -ان يكون هناك يف الوزارة رجال لهم قربى قريبة مني يفهمون مني وعني حقائق حقيقية
فيكون يف املجل�س جمل�س الوزراء اجل ّو الذي ال يج ّر الى متاعب علي وعلى احلكومة القائمة ،هذه
وجهة نظري معرو�ضة عليكم� .أ ّما م�س�ألة ايجاد ح ّل و�سط ولي�س هو اليوم مو�ضوع بحث ما دامت
اللجنة اخل�صو�صية تعالج ما اودع اليها بحكمة ,وما دامت احلكومة التي ترئ�سونها مقتنعة ب�سالمة
الوطن حتت ظل �ضمان جمل�س الأمن بالهدنة القائمة �أو حتت ظل املعاهدة الربيطانية االردنية
وحتت ظ ّل الت�صريح الثالثي .هذا وال يهمني اال معنوياتي التي �أخذت ت�ضعف ويعرتيها الوهن لتعلق
احلكومة ال�سابقة واحلكومة القائمة مبا تفر�ضه علينا جامعة الدول العربية من اتباع �سيا�ستها التي
تعر�ضنا الخطار ال يعلم االن�سان الى اي حد تقف.
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عمان يف  11ربيع الآخر 1370هـ
املوافق  19كانون الثاين 1951م
عزيز �سمري با�شا

ا�ستودعكم اهلل جميعا وارجو لكم التوفيق مبنه وكرمه� ,أفكاري هي كالآتي:
 -1مل تكن اجلولة االولى يعني ال�سابقة لهذه اي جولة ال�شريقي با�شا والأخرية لغريها هي �أي�ض ًا
ّ
تدل على حمبة نحو االردن من الدول ال�شقيقة.
 -2مل تقع قطيعة ولكن قاربت.
 -3ال اعتقد الاّ ان ما ات�ضح من خمفيات الأمور اال وانها قد �صححت كثريا من الأغالط ون ّورت
اجلو يف م�صر وان كان �سيظهر اجل ّو يف البدء كما كان عليه �آخر مرة ،ولكن ا�ؤمل انه �سينفرج
بعد اطالعكم اياهم على النوايا ال�صادقة اخلال�صة من االردن نحو فل�سطني والدول ال�شقيقة
واذا قلت فل�سطني اعني بذلك يوم ان كانت فل�سطني مبجموعها ويوم ان كان اجلدال قائما.
 -4م�س�ألة ال�ضمان اجلماعي ،من غري املعقول ان يهجم على احدى الدول ال�شقيقة املحا ّدة ال�سرائيل
ونبقى هكذا ايدينا مكتوفة ,واذا وقع �شيء من ذلك ف�سنكون ل�سالمتنا يف اول ال�صفوف ،ولذلك
فمن الر�أي ان جتعلوهم ال ي�ستوح�شون من �إمكان قيامنا بواجبنا ,ولكن ال ينبغي ان ال يوح�شونا
هم اي�ضا من ايقافنا على امكانياتهم وما �سيقومون به ،واننا على ا�ستعداد لعقد اتفاق دفاعي
بني احلكومات الثالث القادرة على العمل وهي:
م�صر واالردن والعراق ،وعلى الهيئات الع�سكرية تعيني ما ينبغي ح�شده ب�أ�سرع مدة ممكنة على
174

فل�سطني 1948م

احلدود اليهودية بعد الأخذ باملعلومات ال�صحيحة عن القوات اليهودية الربية واجلوية ,وان توحد
القيادة من الآن و�أن تكون هذه امل�سائل ك ّلها �سرية ,وبالطبع فجبهة العراق واالردن واحدة وجبهة
م�صر الى ان يكون االت�صال �ستبقى منفردة و�ستتعني على �سوريا ولبنان.
هذا ما يتعلق بال�ضمان اجلماعي� ,أ ّما يف جمل�س اجلامعة فمن ال�ضروري الطلب الى احلكومتني
اليمنية وال�سعودية ب�أن تنهجا نهج الدول الع�صرية حتى تقدرا ان تنفعا �أو تنتفعا ,واهلل يوفقكم
عزيزي.
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تقرير يت�ضمن معلومات عن الت�سليح يف �إ�سرائيل
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عمان يف  1جمادى االولى 1370هـ
املوافق � 7شباط 1951م
فخامة رئي�س الوزراء

عزيز �سمري با�شا
�ساءين علم اهلل ما وقع على قرية ال�شرفات م�ساء البارحة ,ولقد علمت ان اعتداءات مماثلة
حدثت يف قرى رام اهلل ,ولقد �س�ألت عن ا�سباب ذلك من انه هل وقع من اجلانب العربي ما يج ّر الى
هذا العدوان ،فعلمت ان اكرث من �ستمائة �شخ�ص احيلوا الى املحاكم ب�سب دخولهم الى قرى اليهود
لل�سرقة وجلب امل�سروقات كابواب وما �شاكل ،ولقد �أوجعني خربكم يف ف�ؤادي فما الذي ا�ستطيع
ان افعله ،ان ه�ؤالء �سوف ال ينتهون � اّإل ب�ضربهم وقطع دابرهم وطردهم من النواحي اجلبلية الى
ال�سهول ،والتمكن من عمل كهذا له �أ�سباب لي�ست هي باليد ,الثاين القيام مبا توجبه الهدنة من حق
لهم ولنا وهذه ذاهبة من احل�صول على نتائج الت�سويفات .وانني ارجو عفوكم ب�سبب هذا القول,
فان كان الر�أي العام واحلكومة ال تريد اال العنف فانني ال اخالف ولكن �ستجر هذه ال�سيا�سة الى
كارثة جديدة ان نحن برزنا طائ�شني ,وعليه فان �آن�ستم وانتم مب�صر يف احلكومات العربية العزم
احلقيقي على نب�ش امل�سئلة من جديد فارجو اي�ضاح ذلك عاجال وقبل حدوث ما ال حتمد عقباه
وامل�سئلة وا�ضحة ،اما جهاد وا�ستماتة �أو ت�سوية يف حدود الهدنة وحتديد هذه االهانات الالحقة بنا،
وانني �أود الوقوف على ما تراه حكومتكم ب�شكل ظاهر ال التبا�س فيه عزيزي.
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ر�سالة من عوين عبدالهادي �إلى
جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني
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 -103وثيقة رقم (�-82أ) (د.ت)
ر�سالة من البابا بيو�س الثاين ع�شر �إلى
جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني

183

الـكـ�شــافــات
• الأعالم وامل�صطلحات
• الأماكن

ك�شافات الأعالم وامل�صطلحات

جملد رقم  5ق�سم ثاين

الإ�سم

( �أ )

�أبا طالل (امللك عبداهلل)
ابراهيم ال�شنطي
احزاب فل�سطني
�أحمد حلمي با�شا
اديب العامري
�آرجون
ا�ستيل برنادوت
االقرتاح ال�سويدي
االقرتاح الهولندي
�آل ها�شم
االمريكان
(الو�صي)
الأمري عبدالإله
ّ
الأمري عبدالكرمي اخلطابي
الأمري عبداملجيد حيدر
�أمني احل�سيني
�أمني ال�سر العام
�أمني عبدالهادي
انعم ر�ؤوف
االنكليز
�أهل فل�سطني
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اجلي�ش العراقي
اجلي�ش العربي الأردين
اجلي�ش امل�صري

(ح)

احلاج �أمني (احل�سيني)
احلاكم الع�سكري
احلدود ال�سورية اللبنانية
احلرمني ال�شريفني
حزب املاباي
ح�سن �سالمة
حكومة ا�سرائيل
احلكومة االردنية
احلكومة االمريكية
حكومة االنتداب
احلكومة الربيطانية
احلكومة ال�سعودية
احلكومة ال�سورية
حكومة العراق
احلكومة اللبنانية
احلكومة امل�صرية
حكومة اململكة االردنية الها�شمية
حكومة �شرقي االردن الها�شمية
حكومة عموم فل�سطني
190

138 ،137 ،96
161 ،84
151 ،115
157 ،154 ،115 ،104 ،97 ،81
124
128
65
178
70 ،69
135 ،122 ،96
162 ،134 ،53
53
53
131 ،126 ،54 ،53
175
169 ،133 ،64
131 ،114
169 ،132
137 ،124 ،114 ،113 ،110
132 ،124 ،123 ،122 ،110 ،109 ،94 ،93 ،84 ،59
134 ،124
147 ،116 ،115
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حكومة غزة
حكومة فل�سطني
حكومة فل�سطينية
احلكومة اليمنية
حنا بوري �سابا �شماع
حيدر با�شا

(خ)

اخللفاء الرا�شدين
خليل ابراهيم �صادف
خليل راتب اجلاعوين

(د)

الدكتور مفيد
دول اجلامعة العربية
دولة ا�سرائيل
الدولة الرتكية
الدولة الفل�سطينية

(ر)

رابطة للدول ال�شرقية
را�ضي الهنداوي
راغب الن�شا�شيبي
روحي بك
الرو�س
ريا�ض ال�صلح

156
156 ،153
124
175
76
152 ،151
87
121
78 ،77
79
172 ،165 ،114 ،113 ،107
105
34
107 ، 67 ، 54
148
145
171 ،101
101
102
168 ،111 ،106 ،105
191
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رئي�س �أركان حرب اجلي�ش العربي
االردين
رئي�س ا�ساقفة برتا وفيالدلفيا و�سائر
�شرقي االردن
رئي�س الديوان امللكي الها�شمي (رئي�س
الديوان العايل)
الرئي�س ال�سوري
الرئي�س اللبناين
رئي�س املجل�س اال�سالمي االعلى
رئي�س الهيئة العربية العليا
رئي�س الوزارة الربيطانية
رئي�س الوزارة العراقية
رئي�س الوزارة اللبنانية
رئي�س الوفد االمريكي
رئي�س الواليات املتحدة
رئي�س بلدية اخلليل
رئي�س بلدية نابل�س
الرئي�س ترومان
رئي�س وزراء االردن

( �س )

�سامي طه
�سايك�س بيكو
�سعيد املفتي
�سعيد النا�شف

192

89 ،86 ،83
95
171 ،161 ،91 ،85 ،83 ،80 ،72 ،60
168 ،64 ،50
168 ،50
150
68 ،61
31
139
168 ،111
146 ،145
87 ،29
89
138
70 ،36
162
93
42
172 ،132 ،102 ،75
68
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ال�سكرتري العام ملنظمة االمم املتحدة 119 ، 73
�سكرتري امل�ؤمتر العربي الفل�سطيني 119
120
�سليمان افندي الفاروقي
140 ،139 ،138
�سليمان طوقان
137
�سمو الو�صي (على عر�ش العراق)
180 ،174 ،136 ،101
�سمري با�شا
69
ال�سناتور (برو�سرت)
162
ال�سيد الباججي
170
ال�سيد العلمي
81
�سيف اال�سالم عبداهلل

( �ش )

�شاكر الوادي
�شباب فل�سطني
ال�شريقي (حممد)
ال�شعب العراقي
ال�شعب اليهودي
�شيخ االزهر

( �ص )

�صاحب اجلاللة
ال�سمو امللكي
�صاحب ّ
�صالح امل ّكي
�صبور بك

96
149
174 ،173
139
67
148
،134 ، 105 ، 101 ، 99 ، 91 ، 85 ، 72 ، 66 ، 60
171 ،170 ،163 ،153 ، 150 ، 136
139 ،137
152 ،151
152 ،151
193
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ال�صحافة ال�سوي�سرية
ال�صحف االجنلو�سك�سونية
ال�صحف الهندية
�صالح الدين الأيوبي

(ط)

الطائفة اليهودية

(ع)

146
36
36
31
67

183
عاهل اململكة الأردنية الها�شمية
71 ،69
عبدالقادر احل�سيني
31 ،29
عبدالعزيز �آل �سعود (امللك)
عبداهلل بن احل�سني (امللك)
، 57 ،56 ، 52 ، 50 ،48 ،46 ، 44 ،43 ، 33 ، 32 ، 31 ،29
84 ، 82 ،81 ،79 ، 78 ، 77 ، 75 ، 68 ، 63 ، 62 ، 61 ، 59
، 104 ، 102 ،100 ، 98 ، 96 ، 95 ،93 ،92 ،89 ، 87 ،
، 120 ، 119 ،117 ، 115 ، 113 ،111 ،108 ،107 ،106
،139 ،138 ،135 ،132 ،131 ، 130 ،128 ، 125 ، 121
،166 ،164 ،162 ،151 ،147 ،145 ،144 ،141 ،140
183 ،181 ،180 ،179 ،174 ،172 ،169 ،168
171
عبداملهدي ال�شمايلة
119
عجاج نويه�ض
157 ،119
عرب فل�سطني
141
عرفات حجازي
عزام با�شا (�أمني عام اجلامعة العربية) 130 ،116 ،115 ،104 ،97
179
ع�صابات عربية
179
ع�صابات يهودية
54 ،34
ع�صبة االمم
194
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العلويني
عوين عبدالهادي

(غ)

غلوب با�شا

(ف)

فائز االدري�سي
فرحان �شبيالت
فوزي القاوقجي
فوزي امللقي (با�شا)
في�صل �آل �سعود (الأمري)

(ق)

القائم ب�أعمال املفو�ضية امللكية
االردنية الها�شمية يف بريوت
قا�ضي الق�ضاة
ق�ضية فل�سطني
القن�صلية االيطالية
القوات البحرية امل�صرية

(ك)

كتلة البعث القومي
كتيبة خالد املدرعة العراقية
كريت�س جونز
الكونت برنادوت
كرييو�س بول�س �سلمان

87
182 ،181
98
115
88 ،87
70
146 ،145 ،102 ،101
111 ،107 ،51
121
173
105
87
162
141
75
102
107 ،106 ،105 ،98 ،82
95
195
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(ل)

54
اللجنة االجنلو �أمريكية
اللجنة التنفيذية للم�ؤمتر الفل�سطيني 108
العربي
154 ،97
اللجنة ال�سيا�سية
70 ،68
اللجنة القومية يف يافا
70
جلنة حيفا

(م)

م�ؤمتر لندن
جمل�س الأمن
املجل�س اال�سالمي
جمل�س اجلامعة
املجل�س النيابي
حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم)
حممد �أمني احل�سيني
حممد توفيق
حممد علي اجلعربي
حممود �أباظة
امللك احل�سني بن علي
النقرا�شي (رئي�س وزراء م�صر)
م�سرت بيفن
امل�سرت تريجفي يل
م�سرت روزفلت
196

50 ,45 ,43
173
85 ،84
175 ،159 ،158
140
50
59
121
150 ،89
121
93
147
136 ،134 ،98 ،58
119
42 ،36 ،31
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م�سرت ون�ستون ت�شر�شل
امل�سز ف�سرت االمريكية
م�شورع البوتا�س
م�شروع �سوريا الكربى
م�صطفى النحا�س
املعاهدة الربيطانية الأردنية
املفتي
مفتي اجلمهورية
مفتي القد�س ال�شريف
مفتي فل�سطني
املفو�ضية االردنية
املفو�ضية الربيطانية
امللك فاروق (االول)
اململكة االردنية
اململكة امل�صرية
املندوب ال�سامي
املندوب العراقي
املندوب الفرن�سي
مندوب فرن�سا(جارو)
منظمة االمم
املنقذ االول احل�سني بن علي
منري �أبو فا�ضل
منيف احل�سيني

32
92 ،91
170
63
164 ،144
173
96 ،71 ،70 ،69
88
150
63
105
66
152 ،147 ،117 ،111 ،62 ،60 ،50 ،48
173 ،170 ،161 ،156 ،154 ،153 ،140
132
33
125
126
125
138 ،126 ،125 ،116 ،98 ،96
141 ،99
115
144 ،69
197
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املوارنة
م�ؤمتر اريحا
امل�ؤمتر العربي الفل�سطيني

(ن)

نور امل�شايخ
نوري با�شا ال�سعيد

( هـ )

الهاجانا
الهدنة يف رود�س
هيئة االمم املتحدة
الهيئة ال�سيا�سية
الهيئة العربية العليا لفل�سطني
الهيئة الفل�سطينية

(و)

الورتالين
وزارة اخلارجية
وزراة ايواء الالجئني
الوزير االردين املفو�ض
الوزير االردين مب�صر
الوزير الربيطاين
الوزير الربيطاين املفو�ض
وزير اخلارجية امل�صرية
وزير الداخلية
198

63
147
119
74
139 ،137
67
163
161 ،157 ،154 ،153 ،123
93
102 ،93 ،77 ،64 ،63 ،61 ،59 ،58 ،57 ،56
52
112
104
170
132
164 ،130
131
161
164
173

فل�سطني 1948م

وزير الدولة (هكتور ماكنني)
الوزير املفو�ض
وزير ايطاليا املفو�ض
الوفد االردين
وليد فا�ضل املجددي
الوهابية

(ي)

اليك كركربايد
اليهود
يهود �إفريقيا ال�شمالية
يهود كرد�ستان
اليهود امل�صريني
يو�سف تقال

161
108 ،80 ،74
87
166 ،146 ،139 ،93
74
63
135 ،98
102
177
177
177
87
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ك�شافات الأماكن
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الإ�سم

( �أ )

�إربد
الأردن
اريحا
ا�سرائيل
اال�سكندرية
افغان�ستان
اجنلرتا
ان�شا�ص
انكلرتا
اوروبا
ايران

ال�صفحة
172
,126 ,111 ,102 ,77 ,64 ,63 ,62 ,61 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46
181 ،175 ،174 ،167 ,165 ,163 ,162 ,148 ,140
170 ,147 ,129
178 ،177 ،176 ،174 ،162 ,144 ,126
111 ,95 ,58 ,44
74
102 ,42 ,41
61 ,52 ,50 ,49 ,48 ,47
131
113 ,54 ,42
173 ،148

(ب)
باري�س (باريز)
البحر االبي�ض املتو�سط
البحر االحمر
البحر امليت
بحرية طربيا
الربازيل
برلني
202

145 ,107 ,106 ,105 ,103 ,102 ,101
147 ,139 ,135 ,131 ,53
165 ,147
161
165
102
114 ,108
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بريطانيا العظمى
بغداد
البالد ال�شامية
بالد العجم
البلدة القدمية
بلودان
بولندا
بيت جربين
بيت حلم
بئر ال�سبع
بي�سان

(ت)

الت�شيك
تل ابيب
تل �أبيب

( جـ )

اجلفتلك
اجلليل ال�شرقي
اجلليل الغربي
جنوه
جنوب فل�سطني
جنوب لبنان
جنني

143 ,126 ,125 ,98 ,56 ,54 ,45
138 ,131 ,108 ,51
53
108
86
48 ,47 ,44
41
141
148
177 ،147 ,141 ,128
115
41
114
68
170
114 ،98
114
176
142 ،114
121
171 ,142
203
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(ح)

حا�ضرة الفاتيكان
احلجاز
حدود االردن
احلرم ال�شريف املقد�س
احلولة
حي املن�شية
احلي اليهودي
حيفا

(خ)

خانيون�س
اخلط احلجازي
خلده
خليج العقبة
اخلليل

(د)

دم�شق
الدولة العثمانية
الديار ال�شامية

(ر)

رام اهلل
رخبوت

204

183
42
147
85
114
68
86
169 ،124 ،93
141
124
115
161
171 ,114 ,90
133 ,64
45 ,34
64
179 ،114
115 ,114
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رفح
الرملة
رود�س
رو�سيا

(ز)

الزرقا
زهراء ان�شا�ص

( �س )

�سان فران�سي�سكو
ال�سخنة
ال�سعودية
�سمخ
�سوريا
�سوريا الكربى
ال�سوي�س
�سيناء

( �ش )

ال�شام
�شارع �أبو رمانة (دم�شق)
�شرق االردن
ال�شرق االو�سط

177 ،141
162 ,124 ,115
168 ،142 ,139 ,138 ,132
70
120
62
36
170
46
165
,142 ,132 ,129 ,127 ,113 ,110 ,106 ,97 ,93 ,63 ,48 ,46
175 ،165 ,163 ,162 ,159 ,155
42 ,36
162
166
164 ,129 ,79 ,65
181
,106 ,105 ,98 ,96 ,93 ,55 ,49 ,46 ,45 ,41 ,36 ,35 ,33
171 ,170 ,135 ,134 ,129 ,124 ,116 ,115 ,114 ,112 ,110
134 ,98 ,54 ,53 ,42
205
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ال�شونة

( �ص )
�صيدا

( �ض )

ال�ضفة الغربية

(ط)

طرابل�س
الطفيلة
طهران
طوبا�س
طولكرم

(ع)

العراق
عزبة الزيتون (م�صر)
العفولة
العقبة
عكا
ع ّمان
عني اريحا
عني القلت

(غ)
206

148
176
161
176
125
176
115
71 ,68
,155 ,148 ,142 ,140 ,139 ,135 ,134 ,113 ,97 ,63 ,46 ,42
175 ،169 ,165 ,159
58 ,57
115 ،114
166 ,164
124
,115 ,109 ,102 ,100 ,92 ,91 ,79 ,78 ,76 ,66 ,52 ,49 ,33
,149 ,144 ,140 ,139 ,138 ,133 ,132 ,129 ,124 ,119 ,117
179 ،174 ،172 ،168 ,166 ,164 ,158 ,155 ,154 ,151
170
170
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غرب االردن
غزة
الغور

(ف)

الفالوجة
فرن�سا
فل�سطني

فندق هليوبول�س باال�س
(م�صر)

(ق)

القاهرة
قبة ال�صخرة
القد�س اجلديدة
القد�س ال�شريف
قرى رام اهلل
قرية ال�شرفات
ق�صر �شابو (باري�س)

170
,131 ,130 ,124 ,116 ,115 ,113 ,110 ,109 ,108 ,106 ,104
157 ,154 ,153 ,147 ,141 ,139
148
141
93
,47 ,46 ,45 ,43 ,42 ,41 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29
,68 ,67 ,65 ,64 ,62 ,61 ,59 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,50 ,48
,94 ,93 ,91 ,89 ,85 ,84 ,81 ,77 ,75 ,74 ,71 ,70 ,69
,112 ,111 ,110 ,109 ,107 ,106 , 104 ,103 ,102 ,99 ,98 ,97
, 137 ,134 ,133 ,132 ,129 ,126 ,125 ,124 ,118 ,117 ,113
, 165 ,164 ,158 ,156 ,155 ,154 ,153 ,148 ,143 ,140 ,139
183 ،181 ،177 ،174 ،173 ،172 ،170 ,168
72
166 ,113 ,104 ,71 ,70 ,69 ,61 ,60
73
167 ,114
،114 ,108 ,98 ،95 ,92 ,91 ,87 ,84 ,83 ,77 ,41 ,36 ,34
179 ،177 ،169 ,165 ,128 ,125 ,124 ,123 ,118 ,115
180
180 ،179
119
207
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(ك)

الكني�س اليهودي

(ل)
لبنان

الل ّد
لندن
لواء اخلليل
لواء ال�سامرة
لواء القد�س
لوزان

(م)

مادبا
املانيا
املجدل
املرج
مر�سيليا
املر�شر�ش
امل�سجد االق�صى
م�صر
م�صر اجلديدة

208

89
,142 ,162 ,133 ,132 ,129 ,113 ,110 ,106 ,97 ,46 ,45 ,42
175 ،165 ,164 ,163
162 ,124 ,115
161 ,134 ,131 ,54 ,48
137
138 ,137
137
146 ,123 ,34
76
41
177 ،141
114
176
147
93 ,35
, 133 ,129 ,110 ,106 ,104 ,99 ,97 ,96 ,74 ,53 ,49 ,46
,162 ,157 ,156 ,154 ,148 ,147 ,144 ,142 ,139 ,135 ,134
180 ،177 ،175 ،174 ،172 ،169 ,168 ,165 ,164 ,163
72
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مفو�ضية اململكة االردنية
الها�شمية
مكة املكرمة
اململكة العراقية
املو�صل

(ن)

نابل�س
جند
النقب
نهارين
نهر االردن

(و)

وادي النيل
وادي حنني
وادي عربة
الواليات املتحدة

(ي)
يافا

160 ,159 ,158 ,157 ,156 ,153 ,80
29
138 ,51
177
179 ،172 ،115 ,114
162
177 ،147 ,134 ,131 ,115
173
161
63
114
161
157 ,153 ,143 ,136 ,126 ,102 ,91 ,70 ,42 ,41 ,36 ,29
139 ,131 ,124 ,98 ,71 ,70 ,69 ,68
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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

1934/10/31

.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

1939/8/6

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/ 18

.16

وزارة توفيق �أبو الهدى اخلام�سة

من 1943/5/19م

1944/10/14م
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.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*

1951/7/25

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 اخلام�س – الق�سم الثاين (1436هـ 2015 /م)
(فل�سطني 1948م).
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 ال�ساد�س:
االدارة الأردنية يف فل�سطني � ،صدر عام 1416هـ1995/م.
املجلد ال�سابع:
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.
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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.
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.
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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.

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
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