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ق�ضاة الع�شائر يف الأردن

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

املق ّدم ـ ـ ـ ــة
عرف املجتمع الأردين عبــر عهود طويلة ممار�سة الق�ضــاء م ــن خالل ق�ض ــاة ترت�ضيهم الع�شائ ــر،
وتن�صبهم للحكـ ــم يف الق�ض ــايا التي تن�ش�أ بيــن �أفـ ــراد املجتمع الع�ش ــائري ،وكان لأحكام الق�ضـ ــاة
دور الإلزام ،ومتتع الق�ضاة مبوقع التقدير من ع�شائــرهـم ومن غريها �أي�ضــا ،بحيث ي�شتهر حكم
بع�ضهم ،فتلج�أ �إليهم الع�ش ــائر طلبا للتحكيم ،و�إجراء الأحكام الق�ض ــائية التي ت�ستند �إلـى العرف
الع�شائري ،رغ ــم وجود الدولة العثمانية مبحاكمها وت�شريعاتها ،وا�ستمر دور الق�ضاء الع�شائري مع
عهد �إمارة ال�ش ــرق العربي ،ومطلع عهد اال�ستقالل و�إعـ ــالن اململك ــة الأردنيـ ــة الها�شميـ ــة ،وهـو ما
يق ّدمه هذا املجلــد �ضمــن �سل�سلة الوثائق الها�شمية.
تقـع مادة هــذا املجلد ما بيـن �سنوات  1354هـ 1936/م و حتى عام  1369هـ 1950 /م ،وهذا
يعني �أنه ي�ضم فرتة االنتق ــال من عهــد الإمارة �إلى عهد اململكة الأردنيةالها�شميــة.
وميكن من خالل متابعة مادة الوثائق التي نن�شرها مالحظة ما ي�أتي :
�أوال  :تبني الوثائق �آلية اختيار ق�ضاة الع�شائر و�أُ�سلوب التن�سيب الذي تقوم فيه �أكرث من جهة،
وكان قائد اجلي�ش واحلاكم الإداري ووزير الداخلية من اجلهات التي تن�سب بالرت�شيح.
ثانيا  :تبني القوائم التي توردها الوثائق ب�أ�سماء ق�ضاة الع�شائر من �أق�صى ال�شمال �إلى �أق�صى
اجلنوب ،توزيع الع�شائر ،وت�ساعد القارئ على فهم الرتكيبة ال�سكانية للمرحلة.
ثالثا  :ميكن من خالل هذه الوثائـ ــق معرفة القيادات الع�شائرية و�أهلية �أ�صحابها ،ومتتعهم
باملوا�صف ــات املطلوبة ،ليتم تن�صيبهم يف هذا املوقع الذي يتمتع �صاحبه بامل�صداقية
والتقدير.
رابعا  :ميكن من خالل الوثائق معرفة �أ�سلوب التخ ــاطب الإداري ومتابعة لغ ــة هــذا اخلطاب يف
مطلع عهد الإمارة.
خام�سا  :ويلفت االنتب ــاه درج ــة متابعة �سمــو الأمري عبداهلل وحر�ص ــه على �إبداء ال ــر�أي نظرا
خلط ــورة هـ ــذا التعيني على جمريـ ــات احلياة الع�شائرية  ،وقــد الحظنا �أن �سمـ ــوه كان
يوقـ ــع على كل كت ـ ــاب يعر�ض عليه ،ويبدي ر�أيه يف التن�سيب خطيا.
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�ساد�سا  :تك�شف هذه الوثائق �أن الدولـ ــة الأردنيـ ــة احرتمت منذ بداياتها دور الق�ضاء الع�شائـ ــري،
وق ّيم ــت الدور الكبري للع ــرف الع�شائري يف تنفيذ الأحك ــام من خالل الق�ض ــاة الذين يتم
تعيينهم ب�إرادة �أمريية ،وفيما بعد ب�إرادة ملكية ،وهـذا يعني اعتماد الق�ضاء الع�شائري
يف ت�سيري �أم ــور املجتمع ،فقد قدرت الدولة ق�ضـ ــاة الع�شائـ ــر ،و�أعطت الخـ ــتيارهم
�أهمية خا�ص ــة ،ح�سبمـا الحظنا من هــذه الوثائـ ــق ،وك ــان ل ـ ــر�أي �سم ّو الأميـ ــر الدور
املرجح بعـ ــد التن�سيب ،وقــد تبني لنا �أن �سمـ ــوه يعرف الأ�شخـ ــا�ص وي�صدر �أحكــامه بناء
على هـ ــذه املعرفة ،نظرا خلطورة الـ ـ ــدور الذي تلعبه �أحكام ق�ضـ ــاة الع�شائر يف املجتمع
الأردين مبكوناته وتركيبته وموروثه.
ي�س ــرنا �أن نق ّدم هذا املجلد �ضمن �سل�سلة الوثـ ــائق الها�شمي ــة ،وي�سعدنا �أن نتق ّدم ب�شكر خـ ــا�ص
جلاللة ملك الب ــالد عبداهلل الثاين ابن احل�سني الذي وافق لنا على اعادة العم ــل بن�شر هذه ال�سل�سلة
التي تفتح ملفات كثي ــرة ومتنوعة يف تـ ــاريخ وطننا العزيز ،ونـ ـ�أمل �أن نكون دائمـ ــا عند ثقة جاللت ــه
وثقـة الوطن ب�أهمية م�شروعنا.
حفظ اهلل االردن و�أدام علينا نعمة الأمن والأمان واهلل من وراء الق�صد
فـ ــريـ ــق العمـ ــل
الوثائق الها�شمية
ع ّمان يف
 19ذو القعدة 1435هـ
 14ايـ ـ ـل ـ ــول 2014م
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ق�ضاة الع�شائر في الأردن
1369 - 1936/1354هـ1950/م
فهر�ست الوثائق

ق�ضاة الع�شائر يف الأردن

الباب الأول:
 -1وثيقة رقم  160/101و  160/102بتاريخ  1936/3/ 22م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئ ــي�س الديوان الأميــري م�ؤرخ يف  1936/3 /22م ين�ســب فيـه �أ�سماء
ق�ضاة الع�شائر يف لواء الكرك ،وب�ضمنه قائمة ب�أ�سماء الق�ضاة.

38

 -2وثيقة رقم  160/104بتاريخ  1936/3/22م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان يق ّدم �أ�سماء املن�سبني ل�شغل موقع الق�ضاء الع�شائري
يف لواء الكرك لعر�ضه على �سم ّو الأمري عبداهلل.

40

 -3وثيقة رقم  160/ 105م�ؤرخة يف  1936/3/ 23م.
كتاب من رئي�س الديوان الأمريي �إلى رئي�س الوزراء يبلغه ب�صدور الإرادة ال�سنية باملوافقة على
تن�سيب تعيني ق�ضاة الع�شائر يف لواء الكرك.

41

 -4وثيقة رقم  160/107و  160/106م�ؤرخة يف  1936/3/23م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الأمريي ي�شري �إلى تن�سيب مت�صرف لواء البلقاء وقائد
املنطقة بتعيني ق�ضاة الع�شائر من بني �صخر وال�ساليطة والبلقاء وبني حميدة وعباد.

42

 -5وثيقة رقم  160/108م�ؤرخة يف  1936/3/23م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الأمريي يطلب فيه عر�ض التن�سيب بتعيني ق�ضاة ع�شائر
البلقاء على �سم ّو الأمري عبداهلل.

44

 -6وثيقة رقم  160/109م�ؤرخة يف  1936/3/26م.
كتاب من رئي�س الديوان الأمريي �إلى رئي�س الوزراء يبلغه ب�صدور الإرادة ال�سنية باملوافقة على
تعيني ق�ضاة ع�شائر البلقاء الذين مت التن�سيب بتعيينهم.

45

 -7وثيقة رقم  160/111و  160/110م�ؤرخة يف  1936/3/25م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الأمريي يت�ضمن تن�سيب مت�صرف لواء عجلون وقائد
املنطقة بتعيني ق�ضاة الع�شائر يف لواء عجلون وعددهم ت�سعة.

46

 -8وثيقة رقم  160/112م�ؤرخة يف  1936/3/25م.
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كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الأمريي يت�ضمن تن�سيب مت�صرف لواء عجلون وقائد
املنطقة ب�أ�سماء ق�ضاة ع�شائر اللواء لعر�ضها على �سم ّو الأمري عبداهلل.
 -9وثيقة رقم  160/113م�ؤرخة يف  1936/3/30م.
كتاب من رئا�سة الديوان الأمريي �إلى رئي�س الوزراء يبلغه ب�صدور الإرادة ال�سنية باملوافقة على
تعيني ق�ضاة ع�شائر لواء عجلون.
 -10وثيقة رقم  160/116و  160/115و  160/114م�ؤرخة يف  1936/4/14م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الأمريي يت�ضمــن تن�سيب مت�صــرف لـ ــواء معان
وقـ ــائد املنط ــقة بتعيني ق�ض ـ ــاة ع�شائر للواء مع ــان لعر�ضه على �سم ـ ـ ّو الأميــر عبداهلل ،ويت�ضمن
�أ�سماء ق�ضاة ع�شائر اجلـ ــازي والذيابات والعـودات وال�سليمانيني والدراو�شة والتوايهة واملراعي ــة
والنعيمات وال�سعيديني والر�شايدة والعمارين وق�صبة معان ووادي مو�سى و ال�شوبك والعقبة.
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 -11وثيقة رقم  160/117م�ؤرخة يف  1936/4/14م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الأمريي يطلب فيه عر�ض القائمة ال�سابقة التـي ت�ضم
ق�ضاة ع�شائر لواء معان على �سم ّو الأمري عبداهلل.

53

 -12وثيقة رقم  160/118م�ؤرخة يف  1936/4/16م.
كتاب من رئي�س الديوان الأمريي �إلى رئي�س الوزراء يبلغه فيه ب�صدور الإرادة ال�سنية باملوافقة على
التن�سيب بتعيني ق�ضاة ع�شائر لواء معان.

54

 -13وثيقة رقم  160/123و  160/122و  160/121و  160/120و  160/119م�ؤرخة يف
 1936/4/30م.
كتاب م ــن رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الدي ــوان الأمريي يــرفع فيه �أ�سماء ق�ضــاة البادية لعر�ض ــه
على �أنظار �سم ّو الأمري عبداهلل ويت�ضمن �أ�سماء ق�ضاة البادية الأردنية من ع�شائر بني �صخر
(الغبني واخلري�شة واملطريات والزبن والهكي�ش واجلبور واخل�ضري ) ومن بني خالد وال�سرحان
والعي�سـ ــى واحلجايا واملنـ ـ ــاعني واحلويطــات ( املطــالقة ،الـ ــمراعية ،الزوايـ ــدة ،الر�شـ ــايدة،
�أبـو تايـ ــه ،النجادات) ومن ع�شائر ال�سعيديني والنعيمات.
 -14وثيقة رقم  160/124م�ؤرخة يف  1936/5/ 3م.
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ق�ضاة الع�شائر يف الأردن
كتاب من رئي�س الديوان الأمريي �إلى رئي�س الوزراء رد ًا على كتابه املت�ضمن التن�سيب بتعيني ق�ضاة
الع�شائر يف منطقة البادية ،يبلغه فيه �صدور الإرادة ال�سنية باملوافقة على تعيينهم.
 -15وثيقة رقم  160/125م�ؤرخة يف  1936/6/14م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الأمريي يعلمه فيه بتن�سيب مت�صرف لواء الكرك وقائد
املنطقة ب�إدخال ا�سم م�صطفى با�شا املحي�سن �إلى قائمة ق�ضاة ع�شائر لواء الكرك ،ويطلب عر�ض
التن�سيب على �سم ّو الأمري عبداهلل.
 -16وثيقة رقم  160/126م�ؤرخة يف  1936/6/14م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الأمريي يعر�ض فيه تن�سيب مت�صرف لواء الكرك وقائد
منطقتها ب�إ�ضافة ا�سم م�صطفى با�ش ــا املحي�سن �إلى قائمة ق�ضاة الل ـ ــواء لعر�ضه على �أنظار
�سم ـ ـ ّو الأمري عبداهلل.
 -17وثيقة رقم  160/127م�ؤرخة يف  1936/6/16م.
كتاب من نائب رئي�س الديوان الأمريي �إلى رئي�س الوزراء يبلغه فيه ب�صدور الإرادة ال�سنية باملوافقة
على �إ�ضافة م�صطفى با�شا املحي�سن �إلى قائمة ق�ضاة ع�شائر الكرك.
 -18وثيقة رقم  160/128م�ؤرخة يف � 30أيلول  1937م.
كتاب من رئي�س الـ ـ ــوزراء �إلى رئي�س الدي ــوان الأميـ ــري ينقل فيه طل ــب قائـ ــد اجلي ــ�ش الع ــربي
ب�شطـ ــب �أ�سماء ق�ضاة من ع�شائر الباديـ ــة مــن جدول الق�ضـ ــاة الع�شائرييـن ب�سبب وفاتهم،
ويطلب عر�ض الطلب على �سم ّو الأمري عبداهلل.
 -19وثيقة رقم  160/129م�ؤرخة يف  1937/10/16م.
كت ــاب من رئي�س ال ـ ــوزراء �إلى رئي�س الديوان الأمريي يبينّ فيـ ــه تن�سيب مت�صرف لـواء الكـرك
وقائـ ــد املنطقة فيها بـ ـ ـ�إدخال ا�س ـ ــم فريوان با�شـ ــا املجايل يف قائمة الق�ضاة وتن�سيب مت�صرف
لـ ـ ــواء معـ ــان وقائـد منطقتها ب�إدخال ا�سم �أحمد عبيد يف قائمة ق�ضاة ع�شائر معان ،لعر�ض
الأمـر على �سم ّو الأمري عبداهلل.
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 -20وثيقة رقم  106/130م�ؤرخة يف  1937/10/16م.

15

جملد رقم 17
كت ــاب من رئي�س الوزراء �إلى رئيـ�س الديـوان الأمريي بالتن�سيبـات ال�سـابقة لأخـذ املوافقة عليهمـا.

66

 -21وثيقة رقم  160/131م�ؤرخة يف  1937/10/17م.
كتاب م ــن رئي�س ال ــديوان الأمريي �إلى رئي�س الــوزراء يبلغه ب�صدور الإرادة ال�سني ــة باملوافقــة
على �إ�ضافة �أ�سماء الق�ضاة �إلى جدول ق�ضاة لواء الكرك ولواء معان.

67

 -22وثيقة رقم 160/132م�ؤرخة يف  1937/11/18م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الأمريي العايل يبلغه فيه تن�سيب مت�صرف لواء الكرك
ب�إ�ضافة ا�سم ال�شيخ بركات بن عبدالقادر املجايل �إلى جدول ق�ضاة ع�شائر الكرك ويطلب عر�ضه
على �سم ّو الأمري عبداهلل.
 -23وثيقة رقم  160/133م�ؤرخة يف  1937/11/18م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الأمريي العايل يرفع فيه تن�سيب مت�صـ ــرف لــواء
الك ـ ــرك ب�إدخال ا�سم ال�شيخ بركـ ـ ــات املج ـ ــايل �ضمن جدول ق�ض ــاة الع�شائ ــر ويطل ــب عر�ضـ ــه
على �أنظار �سم ّو الأمري عبداهلل.
 -24وثيقة رقم  160/134م�ؤرخة يف  1937/11/22م.
كتاب من رئي�س الديوان الأمريي رد ًا على كتاب رئي�س الوزراء يبلغه فيه ب�صدور الإرادة ال�سامية
باملوافقة على �إدخال ا�سم ال�شيخ بركات املجايل �إلى جدول ق�ضاة الع�شائر.
 -25وثيقة رقم  160/135م�ؤرخة يف  1938/4/23م.
كت ــاب من رئي�س الـ ــوزراء �إلى رئي�س الديوان الأمريي يبلغه في ـ ــه بتن�سيب مت�صرف لواء عجلون
وقـ ــائد املنطقة فيه ــا ب�إدخ ــال ا�سم حممد با�شـ ـ ــا املفلح وال�شيخ يو�ســف �أبو زنيمة فـي جدول
ق�ض ــاة ع�شائر لـ ــواء عجلون  ،لعر�ضه على �أنظار �سم ّو الأمري عبداهلل.
 -26وثيقة رقم  160/136م�ؤرخة يف  1938/4/27م.
كت ـ ــاب من رئي ـ ــ�س الديـ ــوان الأمريي �إلى رئي�س الــوزراء يت�ضمن املوافقة على التن�سـ ــيب ال�ساب ــق
و�صدور الإرادة ال�سنية بذلك.
 -27وثيقة رقم  160/137م�ؤرخة يف  1938/8/16م.
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كتاب من رئي�س ال ــوزراء �إلى رئي�س الديوان الأمريي ينقل فيه تن�سيب مت�صرف لواء البلـ ــقاء
وقائد املنطقة ب�إدخال ا�سم منر با�شا احلمود وحمم ــد با�شا احل�سني يف جدول ق�ضاة الع�شائر،
ويطلب عر�ض التن�سيب على �سم ّو الأمري عبداهلل.
 -28وثيقة رقم  160/138م�ؤرخة يف  1938/8/30م.
كتاب من رئي�س الديـ ــوان الأمريي رد ًا على كـ ــتاب رئي�س الـ ــوزراء ينق ــل �إليه فيه �صدور الإرادة
ال�سني ــة باملوافقة على التن�سيب ال�سابق.
 -29وثيقة رقم  160/139م�ؤرخة يف  1938/10/15م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئيـ�س الديوان الأمريي حول تن�سيب مت�صرف لـ ــواء البلقاء وق ـ ــائد
املنطقة بتعيني �شيخ جندي قا�ض للع�شائر نظر ًا ملرور ع�شائر جند للتجـ ــارة ووق ــوع ع ــدة اختالفات
ع�شائرية بني عربان جند وعربان الإمارة ،ويطلب عر�ض التن�سيب على �سم ّو الأمري عبداهلل.
 -30وثيقة رقم  160/140م�ؤرخة يف  1938/10/15م.
رد من رئي�س الديوان الأمريي على كتاب رئي�س الوزراء يبني فيه �أن �سم ّو الأمري عبداهلل يف�ضل
تعيني �أحد �أبناء الإمارة يف هذا املوقع.
 -31وثيقة رقم  160/141م�ؤرخة يف  1939/3/1م.
كتاب من وكيل رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الأمريي ينقل فيه تن�سيب مت�صرف لواء عجلون
وقائد املنطقة ب�إ�ضافة ا�سم حممد با�شا الأمني من �صخرة وتركي الكايد من كفر�سوم �إلى جدول
ق�ضاة الع�شائر ،ويطلب عر�ضه على �سم ّو الأمري عبداهلل.
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 -32وثيقة رقم  160/142م�ؤرخة يف  1939/3/1م.
كت ـ ــاب من وكيل رئي�س الوزراء �إلى رئيــ�س الديـ ــوان الأمي ــرى يت�ض ــمن التن�سيب ال�سابـ ــق ويطلب
عر�ضه على �سم ّو الأمري عبداهلل.

78

 -33وثيقة رقم  160/143م�ؤرخة يف  1939/3/ 4م.
كتـ ــاب من رئي�س الديوان �إلى رئي ـ ــ�س الـ ــوزراء يت�ضمن امل ـ ــوافقة على التن�س ـ ــيب ال�سابق و�ص ــدور
الإرادة بذلك.

79

 -34وثيقة رقم  160/144م�ؤرخة يف  1939/3/8م.
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كتاب من قائد اجلي�ش العربي �إلى رئيـ�س الوزراء ين�سب فيه ب�ضم �أ�سماء ثالثة �شيوخ من منطقـ ــة
البادية لقائمة ق�ضاة الع�شائر ،ويطلب عر�ضها على �سم ّو الأمري عبداهلل.

80

 -35وثيقة رقم  160/145م�ؤرخة يف  1939/3/9م.
كتاب من وكيل رئي�س الوزراء �إلى رئ ـ ــي�س الديوان الأمريي ينقل فيـ ــه التن�سيب ال�س ــابق لعر�ض ــه
على �أنظار �سمـ ـ ّو الأمري عبداهلل.

81

 -36وثيقة رقم  160/146م�ؤرخة يف  1939/3 /9م.
كتاب من وكيل رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الأمريي يعر�ض فيه تن�سيب قائد اجلي�ش بتعيني
ثالثة �شيوخ من البادية يف جدول ق�ضاة الع�شائر ،ويطلب عر�ضه على �سمـ ـ ّو الأمري عبداهلل.

82

 -37وثيقة رقم  160/147م�ؤرخة يف  1939/3/15م.
كتاب من رئي�س الديوان الأمريي �إلى رئي�س الوزراء يبلغه ب�صدور الإرادة ال�سامية بتعيني ال�شيوخ
الثالثة ق�ضاة للع�شائر و�إ�ضافتهم �إلى جدول ق�ضاة الع�شائر.

83

 -38وثيقة رقم  160/149م�ؤرخة يف  1939/3/22م.
كتاب من وكيل رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الأمريي يبلغه فيه بتن�سيب مت�صرف لواء عجلون
وقائـ ــد املنطقة فيه ــا ب�إ�ضافة ا�س ــم حم ــمد ال�سعد وفالح بك الف ــواز �إلى جـدول ق�ض ــاة الع�شائر،
ويط ــلب عر�ضه على �سم ّو الأمري عبداهلل.
 -39وثيقة رقم  160/150م�ؤرخة يف  1939/3/25م.
رد من رئي�س الديوان الأمريي على رئي�س الوزراء يبينّ فيه �صدور الإرادة ال�سنية باملوافقة على
التن�سيب املذكور.
 -40وثيقة رقم  160/151م�ؤرخة يف  1939/4/19م.
كتاب من وكيل رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الأمريي يبلغه فيه بتن�سيب مت�صرف لواء البلقاء
وقائد منطقتها ب�إ�ضافة ا�سم ال�شيخ ظاهر الذياب من �شيوخ بني �صخر �إلى جدول ق�ضاة الع�ش ــائر،
لعر�ضه على �سم ّو الأمري عبداهلل.
 -41وثيقة رقم  160/152م�ؤرخة يف  1939/4/19م.
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نف�س الكتاب ال�سابق ويحمل نف�س التن�سيب  ،وعلى الك ــتاب توقيع �سم ّو الأمـ ــري عبداهلل يف �إ�شــارة
�إلى موافقته متهيد ًا ل�صدور الإرادة باملوافقة على كتاب رئي�س الديوان.
 -42وثيقة رقم  160/153م�ؤرخة قي  1939/4/19م.
كتـ ــاب من رئي�س الديوان الأمريي �إلى رئي�س الـ ــوزراء يبلغه فيه ب�ص ــدور الإرادة ب�إ�ضـ ــافة ال�شيخ
ظــاهر الذياب �إلى جدول ق�ضاة الع�شائر.
 -43وثيقة رقم  160/154م�ؤرخة يف  1939/5/22م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الأمريي يبلغه فيه بتن�سيب قائد اجلي�ش العربي بتعيني
كا�سب بن نيف و�صبيح بن زيـ ــدان من فرقة الهقي ـ ــ�ش (الهكي�ش) من بني �صخــر يف جـ ــدول
ق�ضـ ــاة العـ ــ�شائر ،ويطلــب عر�ضه على �سم ّو الأمري عبداهلل الذي و�ضع توقيعه على الكتاب متهيد ًا
ل�صدور الإرادة.

87
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 -44وثيقة رقم  160/155م�ؤرخة يف  1939 /5/22م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إل ــى رئي�س الديـ ــوان الأمــريي يبني فيه تن�سيب قائ ـ ــد اجلـي�ش العربي
بالكتاب ال�سابق ويطلب اطالع �سم ّو الأمري عليه.

90

 -45وثيقة رقم  160/156م�ؤرخة يف  1939/5/24م.
كتـ ــاب رئي�س الديـ ــوان الأمريي �إلى رئي�س الـ ــوزراء يبلغه فيه ب�صـ ــدور الإرادة باملـ ــوافقة على
التن�سيــب ال�سابق.

91

 -46وثيقة  160/1م�ؤرخة يف  1939/12/4م.
كت ـ ــاب رئي ــ�س الوزراء �إلـ ــى رئي ـ ــ�س الديـ ــوان الأمي ــري يت�ضم ــن تن�سيب متـ�صرف لـ ــواء البلقاء
وقائد املنطقة بتعيني حمم ــد با�ش ــا العزب من ال�سـ ــلط يف جدول ق�ضاة الع�شائر لعر�ضه على
�سمـ ّو الأمري عبداهلل.
 -47وثيقة رقم  160/2م�ؤرخة يف  1939/12/4م.
نف�س الكتاب ال�سابق ويحمل نف�س التن�سيب وعلى الكتاب موافقة �سم ّو الأمري بخط اليد.
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 -48وثيقة رقم  160/3م�ؤرخة يف  1939/12/9م.
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كتاب م ــن رئ ــي�س الديوان �إلى رئي�س الوزراء يت�ضمن �صدور الإرادة بو�ضع ا�سـ ــم حممد با�ش ــا
العزب يف جدول ق�ضاة الع�شائر.
 -49وثيقة رقم  160/4م�ؤرخة يف  1939/ 12/15م.
برقية من ع�شرية الن�سور بال�سلط �إلى �سم ّو الأمري عبداهلل يعربون فيها عن �شكرهم لتعيني حممد
قا�ض للع�شائر بال�سلط.
با�شا العزب ٍ
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ال ـبــاب الثان ـ ــي:
 -50وثيقة رقم  160/5م�ؤرخة يف  1940/2/5م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الأمريي ينقل فيه تن�سيب مت�صرف لواء معان وقائد
املنطقة بو�ضع ا�سم ال�شيخ عقلة امل�شاعلة بجـ ــدول ق�ضــاة الع�شـائر وعر�ض التن�سيب على �سم ّو
الأم ــري ،وعلى الكتاب تعليق بخط رئي�س الديوان يبني فيه �أن �سم ّو الأمري ال يعرف ال�شخ�ص
املذكور.

98

 -51وثيقة رقم  160/6م�ؤرخة يف  1940/2/7م.
كتـ ــاب من رئي�س الديوان �إلى رئي�س الوزراء يبني فيه ر�أي �سم ّو الأمري بانتخاب �شخ ـ ــ�ص �آخ ــر
يعرف ــه �سم ّوه.

99

 -52وثيقة رقم  160/7م�ؤرخة يف  1940/3/24م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الأمريي ينقل فيه تن�سيب �سم ّو رئي�س حمكمة
اال�ستئناف الع�شائرية ب�شطب ا�سم ال�شيخ (م .ك) من قائمة الق�ضــاة الع�شائريني ،ويطلب فيه
عر�ض املو�ضــوع على �سم ّو الأمري عبداهلل.

100

 -53وثيقة رقم  160/8م�ؤرخة يف  1940/3/30م.
كتاب من رئي�س الديوان الأمريي رد ًا على كتاب رئي�س الوزراء ب�صدور الإرادة ال�سنية باملوافقة
على تن�سيب رئي�س حمكمة اال�ستئناف الع�شائرية.

101

 -54وثيقة رقم  160/9م�ؤرخة يف  1940/11/25م.
كتاب رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الأمريي يت�ضـ ــمن تن�سيب قائ ــد اجلـي�ش العــربي ب�صفته
مت�صرفـ ـ ـ ًا للبادية وقائد ًا ملنطقة البادية ،ب�إ�ضافة ا�سم ال�شيخ جدوع املحمد العودات من
احلويطـات �إلى جــدول ق�ضاة الع�شائر ،ويطلب عر�ضه على �سم ّو الأمري عبداهلل.

102

 -55وثيقة رقم  160/10م�ؤرخة يف  1940/11/28م.
كتاب من رئي�س الديوان الأمريي �إلى رئي�س الوزراء يعلمه فيه ب�صدور الإرادة باملوافقة على
تن�سيب قائد اجلي�ش العربي ب�إ�ضافة ال�شيخ جدوع املحمد العودات من النجادات �إلى جدول ق�ضاة
الع�شائر.

103
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 -56وثيقة رقم 160/11م�ؤرخة يف  1940/11/30م.
كتاب من رئيـ ـ ــ�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الأميـ ــري بتن�سيب مت�صرف لـ ـ ــواء معان بـ ـ ـ�إ�ضافة
ا�س ـ ــم ال�شي ـ ــخ �إ�سماعيل بن �سامل بن مريحيل من ال�ش ـ ــوبك �إلى جدول ق�ض ـ ــاة الع�شائر ،ويطل ــب
ع ـ ــر�ض الكتاب على �سم ّو الأمري عبداهلل.

104

 -57وثيقة رقم  160/12م�ؤرخة يف  1940/12/7م.
كتاب من رئي ــ�س الدي ــوان الأمي ــري رد ًا على كت ــاب رئي�س الوزراء يعلمه فيه ب�ص ــدور الإرادة
باملوافقة على �إ�ضافة ا�س ــم ال�شيخ �إ�سماعيل بن �سامل �إلى جـ ــدول ق�ضاة الع�شائر.

105

 -58وثيقة رقم  160/17و  160/16و  160/15و  160/14و  160/13م�ؤرخة يف  1941/3/27م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الحق ًا لكتابه امل�ؤرخ يف  1941/3/11م ويت�ضمن تقرير
وزير الداخلية بعـد زيارته لل�سلط والتحقيق يف الأحكـام التي �أ�صدرها القا�ضــي الع�شائري ()....
بناء على �أوامر �صاحب ال�سم ّو الأمري عبداهلل.

106

 -59وثيقة رقم  160 /18م�ؤرخة يف  1941/4/4م.
كتاب من رئي�س الديوان الأمريي �إلى رئي�س الوزراء ب�ش�أن تقرير وزير الداخلية وينقل فيه ر�أي �سم ّو
قا�ض ع�شائري �آخر.
الأمري عبداهلل بانتخاب ٍ

114

 -60وثيقة رقم  160/19م�ؤرخة يف  1941/4/16م.
كتاب من وكيل رئي�س الوزراء �إلى رئيـ ــ�س الديـ ــوان الأمريي ينقل في ــه تن�سيب مت�صــرف ل ـ ــواء
عجلون وقائــد املنطقة بت�سمية ال�شيخ حلمي الكايد من قرية �سوف قا�ضي ـ ًا ع�شائري ًا خلف ــا للمرحوم
احلاج كليب ال�شري ــدة لعر�ضه على �سم ّو الأمري عبداهلل.

115

 -61وثيقة رقم  160/20م�ؤرخة يف  1941/4/20م.
كتاب من رئي�س الديوان الأمــريي �إلى رئي�س الوزراء يبلـ ــغه فيه ب�صدور الإرادة بتعيني ال�شيخ
حلم ــي الكاي ـ ــد قا�ضي ًا ع�شائري ًا خلف ًا للمرحوم احلاج كليب ال�شريده.

116

 -62وثيقة رقم  160/21م�ؤرخة يف  1941/4/ 20م.
كتاب من رئي�س الديوان الأمريي �إلى رئي�س الوزراء يبلغه فيه �أن �صاحب ال�سم ّو امللكي الأمري
عبداهلل يرى االكتفاء بتنبيه القا�ض ــي الع�شائري (� )....إلى اخلط�أ يف حكمه يف الق�ضية التي حقق
فيه ــا وزير الداخلية وبقائه يف موقعه.
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 -63وثيقة رقم  160/22م�ؤرخة يف  1941/6/25م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الدي ــوان الأمريي ينقـ ــل فيه تن�سيب مت�صرف ل ـ ــواء البلقاء
وقائد املنطقة ب�إ�ضافة عبداهلل با�شـ ــا املحمد مــن ال�سلط وال�شيخ خلف الـ ــهروط من بني حميــدة
�إلى جدول ق�ضاة الع�شائر ،ويطلب عر�ض الأمر على �سم ّو الأمري عبداهلل.

118

 -64وثيقة رقم  160/23م�ؤرخة يف  1941/7/5م.
كتاب من رئي�س الديوان الأمريي رد ًا على كتاب رئي�س الوزراء ب�صدور الإرادة باملوافقة على تن�سيب
مت�صرف لواء البلقاء وقائد املقاطعة.

119

 -65وثيقة رقم  160/24م�ؤرخة يف  1941/6/26م.
كتاب من رئي�س ال ــوزراء �إلى رئي�س الديوان الأمريي بتن�سيب مت�صرف لــواء الكــرك وقائ ــد
املنطقة ب�إ�ضافـ ــة ال�شيخ جميل عطوي املجايل �إلى جـ ــدول ق�ضـ ــاة الع�شائر خلفــا ل ــوالده املتوفى
ال�شيــخ عطوي املجايل ،لعر�ض التن�سيب على �سم ّو الأمري عبداهلل.

120

 -66وثيقة رقم  160/25م�ؤرخة يف  1941/7/5م.
كتاب من رئي�س الديوان الأمريي �إلى رئي�س الوزراء رد ًا على كتابه ال�سابق يبلغه فيه ب�صدور الإرادة
باملوافقة على التن�سيب املذكور.

121

 -67وثيقة رقم  160/26م�ؤرخة قي  1941/10/12م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئي ــ�س الديوان الأمريي بتن�سيب مت�صـ ــرف لـ ــواء الكرك وقائ ـ ــد
املنطقـ ــة بتعيي ــن ال�شيخ ح�سن بن احلاج �سامل العطيوي من الطفيلة قا�ضي ـ ـ ًا ع�شائـ ــري ًا ،ويطلب
عر�ض الأمر على �سم ـ ـ ّو الأمري عبداهلل.

122

 -68وثيقة رقم  160/27م�ؤرخة يف  1941/10/24م.
كتاب من رئي ــ�س الـ ــديوان الأمريي �إلى رئــي�س الـ ــوزراء رد ًا على كتـ ـ ــابه ال�س ــابق يعلمــه فيه
ب�صـ ــدور الإرادة باملوافقة على التن�سيب املذكور.

123

 -69وثيقة رقم  160/28م�ؤرخة يف  1942/4/12م.
كتاب من وكيل رئي�س الوزراء �إلى رئـ ــي�س الدي ــوان الأمريي يعر�ض فيه تن�سيب مت ــ�صرف لـ ــواء
الك ــرك وقائـ ــد املنطقة بتعيني �إبراهيم بك ال�شرايحة من الكرك بالق�ضاء الع�شائري ويطلب
عر�ض الأمر على �سم ّو الأمـ ــري.
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 -70وثيقة رقم  160/29م�ؤرخة يف  1942/4/20م.
كتاب من رئيـ ـ ـ ــ�س ال ـ ــوزراء �إلى رئي�س الديـ ــوان الأمــريي يعر�ض فيه تن�س ــيب وزير الداخلية
ب�شط ـ ــب �أ�سم ــاء قا�ضيني ع�شائريني ب�سبب الوفاة وهم ـ ــا قب ــالن احلمد م ــن الدعجة ومعزي
الغيثان من ال�ساليطة ويطلب عر�ض الأمر على �سم ّو الأمري.

125

 -71وثيقة رقم  160/30م�ؤرخة يف  1942 /4/22م.
كتاب من رئي�س الديوان الأمريي �إلى رئيـ ــ�س الوزراء يبلغه ب�صـ ــدور الإرادة باملوافق ــة على �شطب
ا�سم ــي القا�ضيني من جدول ق�ضاة الع�شائر ب�سبب وفاتهما.

126

 -72وثيقة رقم  160/31م�ؤرخة يف  1942/5/11م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الأمريي يبلغه فيه بتن�سيب مت�صرف لواء الكرك
باال�شرتاك مع قائد املنطقة بتعيني �أحمد بــن حطاب ال�صع ــوب قا�ضيـ ـ ًا ع�شائريـ ًا ،ويطلب عر�ض
الأم ــر على �سم ّو الأمري عبداهلل.

127

 -73وثيقة رقم 160/32م�ؤرخة يف  1942/5/17م.
كتاب من رئي�س الديوان الأمريي العـ ــايل رد ًا على كـ ــتاب رئي�س ال ــوزراء يبلغه فيـ ــه ب�صدور
الإرادة باملوافق ـ ــة على تعيني �أحمد ال�صعوب.

128

 -74وثيقة رقم  160/33م�ؤرخة يف  1943/1/5م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الأمريي يبلغه فيه ب�أن مت�صرف لواء عجلون وقائد
املنطقة ق ّدما تن�سيبـ ًا ب�سبب وف ـ ــاة القا�ضي الع�شائري من�صور القا�ضي بتعيني �سليم ـ ــان با�ش ــا
ال�سودي ،وعر�ض الأمر على �سم ّو الأمري عبداهلل.

129

 -75وثيقة رقم 160/34م�ؤرخة يف  1943/1/19م.
كتاب من رئي�س الديوان الأمريي رد ًا على كتاب رئي�س الوزراء يبلغه ب�صدور الإرادة باملوافقة على
تعييـ ــن �سليمان با�شا ال�سودي خلف ًا لل�شيخ من�صور القا�ضي.

130

 -76وثيقة رقم  160/35م�ؤرخة يف  1943/4/1م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلـ ــى رئي�س الديـ ــوان الأمريي بتن�سيب مت�ص ــرف لــواء البلقـ ــاء وقائ ــد
املنطقة بتعيني �أحمد با�ش ــا احلديدي من ال�سلط قا�ضي ًا ع�شائري ًا وطلب ع ــر�ض الأمر على �صاحب
ال�سمـ ّو الأمري عبداهلل.
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 -77وثيقة رقم  160/36م�ؤرخة يف  1943/4/7م.
رد من رئي�س الديوان الأمريي على كتاب رئي�س الوزراء يبلغه ب�صدور الإرادة باملوافقة على تعيني
�أحمد با�شا احلديدي.

132

 -78وثيقة رقم  160/37م�ؤرخة يف  1943/6/27م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديـ ــوان الأمريي يت�ضمـ ــن تن�سيب مت�صرف لـ ــواء عجلون
وقائـ ــد املنطقة لتعيني معالـ ــي عبداهلل با�شا الكليب وال�شيخ �سع ـ ــود القا�ضي قا�ضيني ع�شائرييـ ــن،
ويطلب اطالع �سم ّو الأمري على هذا التن�سيب.

133

 -79وثيقة رقم  160/38م�ؤرخة يف  1943/6/30م.
رد من رئي�س الديوان الأمريي على كتــاب رئيــ�س الوزراء املت�ضمن تن�سيب مت�صرف ل ـ ــواء عجلـون
وقائـد املقاطعـة ،حـيث مل يــوافق �سمـ ّوه على تعيني معال ــي عبداهلل با�شا الكليب ب�سبب ا�ستقالته
من قبـل ب�سبب م�شاغله ال�شخ�صية ،ومل يبد �أية ممانعة بخ�صو�ص تعيني ال�شيخ �سعود القا�ضي.

134

 -80وثيقة رقم  160/39م�ؤرخة يف  1943/4/14م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الأمريي يت�ضمن تن�سيب مت�صرف لواء البلقاء وقائد
منطقتها لتعيني عليان با�شا ال�سامل من ال�سلط قا�ضي ًا ع�شائري ًا ويطلب عر�ضه على �سم ّو الأمري.

135

 -81وثيقة رقم  160/ 40م�ؤرخة يف  1943/4/22م.
رد من رئي�س الديوان الأمريي على كتاب رئي�س الوزراء بخ�صو�ص تعيني عل ــيان با�شا ال�سامل
قا�ضي ًا ع�شائريـ ـ ًا يبلغه فيه �صدور الإرادة ال�سنية باملوافقة.

136

 -82وثيقة رقم  160/41م�ؤرخة يف  1943/5/12م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئيـ ــ�س الديوان الأمريي يت�ض ــمن تن�سيب مت�صرف لـ ــواء مع ـ ــان
وقائد املنطقة لتعيني يون�س بـ ــن حممد �أبو هاللة قا�ضي ًا ع�شائري ًا يف م ــعان ،ويطلب عر�ضه على
�س ــم ّو الأمري عبداهلل.

137

 -83وثيقة رقم  160/42م�ؤرخة يف  1943/5/19م.
رد من رئي�س الديوان الأمريي على كتاب رئي�س الوزراء ب�صدور الإرادة باملوافقة على تعيني يون�س
بن حممد �أبو هاللة بالق�ضاء الع�شائري يف معان.
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 -84وثيقة رقم  160/43م�ؤرخة يف  1943/4/22م.
كتاب من وكيل رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الأمريي يت�ضمن تن�سيب مت�صرف لواء البلقاء
وقائد املنطقة بتعيني �أحمد ب ــك املحمد من ال�سلـ ــط قا�ضي ًا ع�شائري ًا خلفا لوالـ ــده املـ ــرحوم
حممد با�شـ ــا احل�سني ويطلـ ــب عر�ض التن�سيب على �أنظار �سم ّو الأمري عبداهلل.

139

 -85وثيقة رقم  160/44م�ؤرخة يف  1943/4/27م.
كتاب من رئي�س الــديوان الأمريي رد ًا على كتـ ــاب وكيــل رئي�س الـ ــوزراء بتعيني �أحمد بك املحمد
من ال�سلـ ــط قا�ضي ًا ع�شائري ًا خلفا لوالده حممد با�شا احل�سني ،وابالغه ب�صدور الإرادة باملوافقة.

140

 -86وثيقة رقم 160/45م�ؤرخة يف  1943/8/14م.
كتاب من وكيـ ــل رئي�س الوزراء ووزيـ ــر الدفاع �إلى رئي�س الدي ــوان الأمـ ــريي العـ ــايل يت�ضمن
تن�سـيب قائ ــد اجلـ ــي�ش العربي بتعيني ال�شي ــخ ال�شراري ب ـ ــن بخيت مـ ــن بنــي �صخر قا�ضي ًا
ع�شائري ًا ،وطــلب من رئـ ــي�س الديوان عر�ض الكتاب على �سم ّو الأمري عبداهلل.

141

 -87وثيقة رقم  160/46م�ؤرخة يف  1943/8/21م.
رد من رئي�س الديوان الأمريي على كتاب وكيل رئي�س الـ ــوزراء ب�صدور الإرادة ال�سنية باملوافقة
على تن�سيـ ــب قائد اجلي�ش العربي بتعيني ال�شيخ �شراري بن بخيت من بني �صخر قا�ضي ًا ع�شائري ًا.

142

 -88وثيقة رقم ( 160/47بال تاريخ).
كتاب من وكيـ ــل رئي�س الوزراء ووزي ـ ــر الدفاع يت�ضمن تن�سيب قائـ ــد اجلي�ش العــربي بتعيني كل
من ال�شيخيـ ــن جازي بن معزي الغيثان ومطلب �أبو رجيلة من ال�ساليطة قا�ضيني ع�شائريني،
وطلب عر�ض التن�سيب على �سم ّو الأمري عبداهلل.

143

 -89وثيقة رقم  160/48م�ؤرخة يف  8ذي القعده  1362للهجرة.
رد من رئي�س الديوان الأمريي على كتاب وكيل رئي�س الوزراء ب�صدور الإرادة بتعيني كل من
ال�شيخني جازي بن معزي الغيثان ومطلب �أبو رجيلة من ال�ساليطة قا�ضيني ع�شائريني.

144

 -90وثيقة رقم  160/49م�ؤرخة يف  1944/2/12م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلــى رئي�س الديـ ــوان الأمـ ـيــري يت�ضمــن تن�سيب قائد اجلـيـ ــ�ش الع ــربي
بتعيني ال�شيخ عارف بن رثعان الذيابات قا�ضي ًا ع�شائري ًا ،ويف ــيد كتــاب قائــد اجلي�ش على �إتفاق ــه
مع قائد البادية على التن�سيب ،ويطلب فيه عــر�ض الأمر على �سم ّو �أمري البـالد.
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 -91وثيقة رقم  160/50م�ؤرخة يف  1944/2/21م.
رد من رئيــ�س الديوان الأمريي على كتاب رئي�س الوزراء ب�صدور الإرادة باملوافقة على تعيني ال�شيخ
عـ ــارف بن رثعان الذيابات قا�ضي ًا ع�شائري ًا.

146

 -92وثيقة رقم  160/51م�ؤرخة يف 1944/8/24م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الأمريي يت�ضمن تن�سيب مت�صرف لواء الكرك
باال�شرتاك مع قائد املنطقة بتعيني فار�س بن يو�سف املعايطة قا�ضي ًا ع�شائري ًا خلف ًا للمرحوم
�سالمة با�شا املعايطة ،وطلب عر�ض الأمر على �سم ّو الأمري عبداهلل.

147

 -93وثيقة رقم  160/52م�ؤرخة يف 1944/8/31م.
رد من رئي�س الديوان الأمريي على كتاب رئي�س الوزراء يت�ضمن �صدور الإرادة باملوافقة على
التعيني.

148

 -94وثيقة رقم  160/53م�ؤرخة يف  1945 /4/19م
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الأمريي يت�ضمن تن�سيب مت�صرف لواء الكرك باال�شرتاك
مـع قائد املنطقة بتعيني دلي ــوان با�شـا املجايل وعودة بن هداية (هدايا) قا�ضيني ع�شائريني خ ــلفا
للمرحومني رفيفـ ــان با�شا املجايل وغيث بن هداية (هدايا) من احلجايا  ،و�أبـ ــدى رئي�س الوزراء
ت�أييده لهذه التو�ص ــية ،وطلب م ــن رئي�س الديوان عر�ض الأمر على �سم ّو الأمري عبداهلل.

149

 -95وثيقة رقم  160/54م�ؤرخة يف  1945/4/28م.
رد من رئي�س الديوان الأمريي على كتـ ــاب رئ ــي�س الوزراء ب�صدور الإرادة بامل ــوافقة على تعيني
دليوان با�شـ ــا املجايل وعودة بن غيث هداية (هدايا) قا�ضيني ع�شائريني يف لواء الكرك.

150

 -96وثيقة رقم  160/55م�ؤرخة يف  1945/10/8م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الأمريي يت�ضمن تن�سيب مت�صرف لواء عجلون بعد
ا�ستطالع ر�أي قـ ــائد املنط ــقة بتعيني عبــداهلل با�ش ــا الكـ ــليب قا�ض ــي ًا ع�شائ ــري ًا ،و�أبدى رئي�س
الوزراء ت�أييده لهذا التن�سيب وطلب من رئي�س الديوان عر�ضه على �أنظار �سمـ ـ ّو الأمري عبداهلل.
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 -97وثيقة رقم  160/56م�ؤرخة يف  1945/10/10م.
رد من رئي�س الديوان الها�شمي على كتاب رئي ــ�س الــوزراء ب�صــدور الإرادة باملوافقة على تعيني
عبداهلل با�شـ ــا الكليب قا�ضي ًا ع�شائري ًا.

152

 -98وثيقة رقم  160/57م�ؤرخة يف  1945/12/9م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الها�شمي العايل يت�ضمن تن�سيب قائد اجلي�ش العربي
الأردين بعـ ــد ا�ستطالع ر�أي قائد منطقة البادية بتعيني حممد بن �ض ــيف اهلل �أب ــو ال�صقور
اجلازي م ــن احلويطات قا�ضي ًا ع�شائري ًا ،و�أبدى رئي�س الـوزراء ت�أييده لهذا التن�سيب وطلب عر�ضه
على �سمـ ـ ّو الأمري عبداهلل.

153

 -99وثيقة رقم  160/58م�ؤرخة يف  1945/12/18م.
رد من رئي�س الديوان الها�شمي على كتاب رئي�س الوزراء ب�صــدور الإرادة باملوافقة على تعيني
ال�شيــخ حممد بن �ضيف اهلل �أبو ال�صقور من احلويطات قا�ضي ًا ع�شائري ًا.

154

 -100وثيقة رقم  160/59م�ؤرخة يف  1945/12/30م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الها�شمي العايل يت�ضمن تن�سيب مت�صرف ل ــواء الكرك
وقائ ــد املنطقة بتعيني ال�شيخ دميثان املجايل قا�ضي ًا ع�شائري ًا ،و�أ�شار رئي�س الوزراء يف كتابه �إلى
ت�أييد وزير الداخلية للتن�سيب وطلب عر�ض الأمر على �سم ّو الأمري عبداهلل.

155

 -101وثيقة رقم 160/60م�ؤرخة يف  1946/1/7م.
رد من رئي�س الديوان الها�شمي على كتاب رئي�س الوزراء ب�صدور الإرادة باملوافقة على تعيني ال�شيخ
دميثان املجايل قا�ضي ًا ع�شائري ًا يف لواء الكرك.

156

 -102وثيقة رقم  160/61م�ؤرخة يف  1946/2/5م.
كتاب مــن رئــي�س الــوزراء �إلى رئي�س الدي ــوان الها�شمي يت�ضمن تن�سيب حم ــافظ العا�صمــة
باال�شرتاك مــع قـ ــائد املنطقة بتعيني �إبـ ــراهيم الرا�شد قا�ضـ ــي ًا ع�شائريـ ًا يف حمافظة العا�صمة،
و�أ�ش ــار رئي�س الوزراء يف كتابه �إلى ت�أييد وزير الداخلية للتن�سيب وطلب عر�ضه على �سم ّو الأمري
عبداهلل.
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 -103وثيقة رقم 160/62م�ؤرخة يف  1946/2/13م.
رد من رئي�س الديوان الها�شمي على كتاب رئي�س الوزراء ب�صدور الإرادة باملوافقة على تعيني
�إبراهيم الرا�شد من ع�شرية احلديد قا�ضي ًا ع�شائري ًا يف حمافظة العا�صمة.

158

 -104وثيقة رقم 160/63م�ؤرخة يف  1946/2/9م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الها�شمي يت�ضمن تن�سـ ــيب قائد اجلي�ش العربي الأردين
بتعيني كال من ال�شيخ حمود البنيان وال�شيخ جراد العقار مـ ــن ع�شيــرة املناعني قا�ضيني ع�شائريني،
وطلـب منــه و�ضع الأمر بني يدي �سم ّو �أمري البالد.

159

 -105وثيقة رقم 160/64م�ؤرخة يف  1946/2/13م.
رد من رئي�س الديوان الها�شمي على كتاب رئي�س الوزراء ب�صدور الإرادة باملوافقة.

160

 -106وثيقة رقم 160/65م�ؤرخة يف  1946/3/2م.
موجه �إلى رئي ـ ــ�س الديوان الهـ ــا�شمي يت�ض ــمن تن�سيب قائــد منطقة
كتاب من وكيل رئيـ ــ�س الوزراء ّ
الباديـ ــة بتعيني رفيفان بن ذياب من احلويطات قا�ضي ًا ع�شائري ًا ،وطلب من رئيـ�س الديوان عر�ض
الأمر على �سم ّو الأمري عبداهلل.

161

 -107وثيقة رقم  160/66م�ؤرخة يف  1946/3/6م.
رد من رئـ ــي�س الديوان الها�شمي على كتـ ــاب رئي�س الوزراء يبلغه في ــه ب�ص ـ ــدور الإرادة بالـ ــموافقة
قا�ض ع�شائري.
على تعييـ ــن رفيفان بن ذياب من احلويطات ٍ

162

 -108وثيقة رقم  160/67م�ؤرخة يف  1946/4/20م.
كتاب م ـ ــن رئي�س ال ـ ــوزراء يت�ضمن تن�سـ ــيب قائد منطقة الب ـ ــادية بتعيني ال�شيخ �سليمان �أبو
جفني قا�ضي ًا ع�شائري ًا ،وي�شـ ــري الكتاب �إلى ت�أييد قائد اجلي�ش الع ــربي الأردين لذلك ،ويطلب
ع ــر�ض التن�سيب على �سم ّو الأمري عبداهلل.

163

 -109وثيقة رقم  160/68م�ؤرخة يف  1946/4/27م.
رد من رئي�س الدي ــوان على كتاب رئي�س الوزراء ينقل ل ــه فيه �ص ــدور الإرادة باملوافقة عل ــى
تن�سيب ق ــائد منطقة البادية وموافقة قائد اجليـ ــ�ش العربي الأردين بتعيني ال�شيخ �سليمان �أبو
جفني قا�ضي ًا ع�شائري ًا.
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 -110وثيقة رقم  160/69م�ؤرخة يف  1946/5/25م.
كتاب من رئي ــ�س الوزراء �إلى رئي�س الديـ ــوان الها�شمي الع ــايل يبلغه فيه بتن�سيب قائــد منطقة
الكـرك تعيــني ال�شيخ را�شد التويجر من بني عطية قا�ضي ًا ع�شائري ًا يف لــواء الكـرك ،وي�شري الكـتــاب
�إلى ت�أييد قائد اجلــي�ش العربي الأردين لهذا التن�سيب ،ويطلب عر�ضه على �أنظار �سمـ ّو الأمري
عبداهلل.

165

 -111وثيقة رقم  160/70م�ؤرخة يف  1946/4/27م.
رد من رئي�س الديوان الها�شمي على كتاب رئي�س الوزراء يعلمه فيه ب�صدور الإرادة باملوافقة على
تعيني ال�شي ــخ را�شد التويجر قا�ضي ًا ع�شائري ًا يف لواء الكرك.

166

 -112وثيقة رقم  160/71م�ؤرخة يف  1946/6/2م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الها�شمي العايل ب�ش�أن تن�سيب قائد منطقة البادية
بتعيني ال�شيخ قريفان ال�صوا من احلجايا قا�ضي ًا ع�شائري ًا ،وت�أييد قائـ ـ ــد اجليـ ــ�ش العـ ــربي
الأردين لــذلك ،ويرجو ع ـ ــر�ض الأمر على (�صاحب اجل ــاللة املــلك املعظــم ) ويالحظ ه ــنا �أن
هذا �أول تن�سي ــب ي�صل �إلى الدي ــوان يف عه ـ ـ ــد اململكة الأردني ـ ــة الها�شمية.
وقـ ــد الحظ ـ ــنا �أن رئيـ ــ�س ال ـ ــوزراء ما زال ي�س ــمي الديوان ب (الديوان الها�شمي) دون �أن
ي�ضيف عبارة امللكي.

167

 -113وثيقة رقم  160/72م�ؤرخة يف  1946/6/6م.
رد من رئي�س الديوان الها�شمي على كتاب رئي�س الوزراء وفيه يبلغه ب�صدور الإرادة باملوافقة
على تعيني ال�شيخ قريف ـ ــان ال�صوا ،وق ـ ــد الحظنا �أي�ض ــا �أن رئي ـ ــ�س الـ ــديوان ما زال ي�ستـ ــخدم
عب ـ ــارة “الديوان الها�شمي” دون �أن ي�ضيف عبارة امللكي.

168

 -114وثيقة رقم  160/73م�ؤرخة يف  10حزيران  1946م.
كتاب من رئي�س الديوان الها�شمي �إلى رئي�س الوزراء يبلغه فيــه ب�صــدور �إرادة جــاللــة امللك
عبداهلل الأول مبنا�سبة وفاة ال�شيخ ماجد با�شا العدوان ب�أن يحل حمله جنله الأكرب حمود �شيخ ًا
على البلقاء.
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 -115وثيقة رقم  160/74م�ؤرخة يف  1946/8/8م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان الها�شمي ينقل فيه تن�سيب مت�صرف لواء الكرك وقائد
املنطقة فيها بتعيني �شاه ــر املحي�سن من الطفيلة قا�ضي ًا ع�شائري ًا ،وي�شري كتاب رئي�س ال ــوزراء
�إلى ت�أييد وزي ــر الداخلية للتن�سيب ،ويطلب عر�ضه على �صاحب اجلاللة امللك املعظم.

170

 -116وثيقة رقم  160/75م�ؤرخة يف  1946/8/11م.
رد من رئي�س الديوان الها�شمي على كتاب رئي�س الوزراء يبلغه ب�صدور الإرادة باملوافقة على تعيني
�شاهر املحي�سن من الطفيلة قا�ضي ًا ع�شائري ًا.

171

 -117وثيقة رقم 160/76م�ؤرخة يف  1947/11/4م.
كتاب م ــن رئي ــ�س الـ ــوزراء �إلى رئي ــ�س الديـ ــوان امللكي الها�شم ــي ،ينقل فيــه تن�سيب قـ ــائد
منطقـ ــة البـ ــادية ورئي�س �أركان حرب اجلي�ش العربي الأردين بتعيني ال�شيخ عواد الفقري من
�شيوخ فرقة املزايدة من بني عطية قا�ضي ًا ع�شائري ًا ويطلب فيه عر�ض الكتاب على جاللة امللك
عبداهلل الأول.
يالحظ يف هذا الكتاب ا�ستخدام عبارة (الديوان امللكي الها�شمي) و (رئي�س �أركان حرب اجلي�ش
العربي الأردين).

172

 -118وثيقة رقم  160/77م�ؤرخة يف  1947/11/6م.
رد من رئي�س الديوان امللكي الها�شمي على كتاب رئي�س الوزراء يبلغه فيه ب�صدور الإرادة باملوافقة
على تعيني ال�شيخ عواد الفقري قا�ضي ًا ع�شائري ًا.

173

 -119وثيقة رقم  160/78م�ؤرخة يف  1948/1/25م.
كتاب من وكيل رئي�س الــوزراء �إلى رئي�س الديوان امللكي الها�شمي ينقل فيــه تن�سيب مت�صرف ل ــواء
مع ــان باال�شرتاك مع قائد املنطقة بتعيني ال�شيخ �سويلم بــن حممد دحي ــالن من ع�شرية الت ــوايهة
قا�ضي ًا ع�شائري ًا ،ويطلب فيه عر�ض الأمر على �أنظار �صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الأول.

174

 -120وثيقة رقم  160/79م�ؤرخة يف  1948/2/1م.
رد من رئي�س الديوان امللكي الها�شمي على كتاب رئي�س الوزراء يبلغه فيه ب�صدور الإرادة ال�سني ــة
باملوافقة على تعيني ال�شيخ �سويلم بن حممد دحيالن من ع�شرية التوايهة قا�ضي ًا ع�شائري ًا.
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 -121وثيقة رقم  160/80م�ؤرخة يف  1948/2/12م.
كتاب من وكيل رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان امللكي الها�شمي ينقل فيه تن�سيب (حمافظ
العا�صمة) باال�شرتاك مع قائد منطقة البلقاء بتعيني ال�شي ــخ نهار احلديد قا�ضي ًا ع�شائري ًا وقـ ــد
�أ ّيد وزير الداخلية هــذا التن�سيب ،ويطلب فيه عر�ضه على جاللة امللك عبداهلل الأول.

176

 -122وثيقة رقم  160/81م�ؤرخة يف � 17شباط  1948م.
رد من رئي�س الديــوان امللكي الها�شمي على كتاب وكيل رئي�س ال ــوزراء ،يبلغه فيه �صدور الإرادة
باملوافق ــة على تعيني ال�شيخ نهار احلديد قا�ضي ًا ع�شائري ًا.

177

 -123وثيقة رقم  160/84م�ؤرخة يف  1948/ 4/3م.
كتاب مــن رئي�س الـ ــوزراء �إلى رئي�س الدي ـ ــوان امللكي اله ــا�شمي يبلغه فيه بتن�سيب قائ ــد منطقة
البادية بتعيني ال�شيـ ــخ �سليمان مطــلق �شي ــخ فـرقة الزوايدة من احلويطات قا�ضي ًا ع�شائري ًا،
وي�ش ــري الكت ــاب �إلى ت�أييـ ــد رئي�س �أركـ ــان حــرب اجلي�ش الع ــربي الأردنــي على ذلك ،ويــرجو
عــر�ض الأم ــر على جاللة امللك عبداهلل الأول.

178

 -124وثيقة رقم 160/82م�ؤرخة يف  1948/4/4م.
كتـ ــاب مــن رئـي�س ال ـ ــوزراء �إلى رئيـ ــ�س الديـ ــوان امللكـ ــي الها�شمـ ــي يعــر�ض فيــه تن�سيب
مت�ص ـ ــرف لـ ــواء الكرك باال�شرتاك مــع (قائـ ــم مقام الطفيلة) و (ق ــائد املقاطعة) بتعيني
�صالح املحي�س ــن قا�ضي ًا ع�شائري ًا ،وقـ ــد �أ ّيد وزيـر الداخلية هذا التن�سيب ،ويطلب فيـ ــه عر�ض
الأمر على جاللة امللك ،وقد الحظنا ا�ستخدام م�صطلحات �إدارية جديدة ومنها قائم مقام
الطفيلة وقائد املقاطعة.

179

 -125وثيقة رقم  160/83م�ؤرخة يف  1948/4/8م.
رد من رئي�س الديوان امللكي الها�شمي على كتاب رئي ــ�س الوزراء يعلمــه فيه ب�صــدور الإرادة
ال�سني ــة باملوافق ــة على تعيني �صالح املحي�سن قا�ضي ًا ع�شائري ًا.

180

 -126وثيقة رقم  160/85م�ؤرخة يف  1948/4/9م.
رد مـ ــن رئي�س الديوان امللكي الها�شمـ ــي على كت ــاب رئـ ــي�س الـ ــوزراء (لـ ــم جند له �أ�ص ًال يف
الأر�شي ــف) ب�صدور الإرادة بتعيني ال�شيخ �سليمان مطلق �شيخ فرقة الزوايدة من احلويطات
قا�ضي ًا ع�شائري ًا.
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 -127وثيقة رقم  160/86م�ؤرخة يف  1948/9/19م.
كتاب من وكيل رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان امللكي الها�شمي يعلمه فيه بتن�سيب مت�صرف لـ ــواء
عجلــون باال�شرتاك مع قائم مقــام وقائــد درك جــر�ش بتعيني ال�شيـ ــخ نــوا�ش �أبو دلبوح من بن ــي
ح�سن قا�ضي ًا ع�شائري ًا بد ًال من املرحوم عقله با�شا الن�صري ،ويرجو عر�ض الأمر علــى جاللــة امللك
عبداهلل الأول.

182

 -128وثيقة رقم  160/87م�ؤرخة يف  1948/9/23م.
رد من رئي�س الديوان امللكي اله ــا�شمي على كتاب وكيـل رئي�س الوزراء ب�صدور الإرادة بامل ـ ــوافقة
على تعيني ال�شيخ نوا�ش �أبو دلبوح من بني ح�سن قا�ضي ًا ع�شائري ًا بد ًال من املرحوم عقلة با�شا
الن�صري.

183

 -129وثيقة رقم  160/88م�ؤرخة يف  1948/9/29م.
كتاب من رئي�س ال ــوزراء بتن�سيب مت�صـ ــرف ل ـ ـ ــواء عجلـ ــون باال�شتــراك مع قائـ ــد املنطق ــة
بتعيني حممــد ناجي با�شا العزام قا�ضي ًا ع�شائري ًا ،ويرج ـ ــو عر�ض الأمــر على جاللة امللك
عبــداهلل الأول.

184

 -130وثيقة رقم  160/89م�ؤرخة يف  1948/10/2م.
رد من رئي�س الديوان امللكي الها�شمي على كت ــاب رئيـ ــ�س ال ــوزراء يبلغه في ـ ــه ب�ص ــدور الإرادة
باملـ ـ ــوافقة على تعيني حممد ناجي با�شا العزام قا�ضي ًا ع�شائري ًا.

185

 -131وثيقة رقم  160/90م�ؤرخة يف  1948/10/10م.
كتــاب من رئي�س الـ ــوزراء �إلى رئي�س الديـ ــوان امللكي الها�شم ـ ــي يبلغه فيه بتن�سيب مت�صرف لواء
عجلون باال�شرتاك مـ ــع قائد املنطقة بتعيني حممـ ــد ال�سمرين خريـ ــ�س ع�ضو املجل�س البلدي يف
�إربد قا�ضي ًا ع�شائري ًا ،ويرجو عر�ض الأمر على جاللة امللك عبداهلل الأول.

186

 -132وثيقة رقم  160/91م�ؤرخة يف  1948/10/26م.
رد من رئ ـ ــي�س الديـ ــوان امللكي الها�شمي على كتــاب رئي�س الـ ــوزراء يعلمه فيه ب�صدور الإرادة
باملوافقـ ــة على تعيني حممد ال�سمرين خري�س قا�ضي ًا ع�شائري ًا.

187

33

جملد رقم 17
 -133وثيقة رقم  160 /92م�ؤرخة يف  1949/1/10م.
كتاب من رئيـ ــ�س الـ ــوزراء �إلى رئي�س الديــوان امللكي الها�شم ــي يبلغه فيه بتن�سيب مت�ص ـ ــرف
لـ ــواء عجلون باال�شرتاك مع قائد املنطقة بتعيني نا�صر الطـ ــالق من ال ــرمثا قا�ضي ًا ع�شائري ًا
ويرجو عر�ض الكتاب على جاللة امللك عبداهلل الأول.

188

 -134وثيقة رقم  160/93م�ؤرخة يف  1949/2/14م.
رد من رئي�س الديوان على كتاب رئي�س الوزراء ب�صدور الإرادة ال�سنية باملوافقة على تعيني نا�صر
الطالق من الرمثا قا�ضي ًا ع�شائري ًا.
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 -135وثيقة رقم  160/94م�ؤرخة يف  1949/6/11م.
كتــاب من رئي�س الـ ــوزراء ينقل فيه تن�سيب رئ ــي�س �أركــان حرب اجلي ــ�ش العربــي الأردين وبت�أييد
معايل وزير الدفاع تعيني ال�شيـ ــخ عبد بن هديبان مــن احلويطات قا�ضي ًا ع�شائري ًا ويـ ــرجو
ع ـ ــر�ض الأمر على جاللة امللك عبداهلل الأول.
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 -136وثيقة رقم  160/95م�ؤرخة يف  1949/6/14م.
رد من رئـ ــي�س الدي ــوان امللكي الها�شم ــي على كتــاب رئي�س الــوزراء يعلمه ف ــيه ب�صدور الإرادة
ال�سنيـ ــة بتعييـن ال�شيخ عبد بن هديبان �شيخ ع�شرية الهدبان من احلويطات قا�ضي ًا ع�شائري ًا.
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 -137وثيقة رقم  160/96م�ؤرخة يف  1949/7/31م.
كتاب من وكيل رئي�س الوزراء �إلى رئيـ�س الديوان امللكي الها�شمي يعلمه فيه ب�إتفاق زعماء و�شيوخ
الكـ ــرك على انتخاب جمـ ــال بن عطوي با�شـ ــا املجايل �شيخـ ـ ًا للم�شايخ يف منطقة الكــرك بد ًال
من امل ــرحوم جميل املجايل ويرجو عر�ض الأمر على جاللة امللك عبداهلل الأول.
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 -138وثيقة رقم  160/97م�ؤرخة يف  1949/8/3م.
رد من رئ ـ ــي�س الديـ ــوان على كتاب رئا�سـ ــة الوزراء بتعيني جم ـ ــال بـ ــن عطوي املجـ ــايل �شيخ ًا
مل�شايخ الك ــرك و�صدور الإرادة باملوافقة على ذلك.
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 -139وثيقة رقم  160/98م�ؤرخة يف  1949/ 11/24م.
كتاب من رئي�س الـ ــوزراء �إلى رئي�س الديـ ــوان امللـكي الها�شمي يبلغه فيه بتن�سيب قائـد منطقة
البادية باال�شــرتاك مع رئي�س �أركان حرب اجلي�ش العربي الأردين بتعيني ال�شيخ علي اخلتـان مـن
ع�شرية الكعابنة قا�ضي ًا ع�شائري ًا ،ويرجو عر�ض الأمر على جاللة امللك عبداهلل الأول.
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 -140وثيقة رقم  160/99م�ؤرخة يف  1949/11/26م.
رد من رئي�س الديــوان امللكي الها�شمي على كتاب رئا�سة الوزراء يبلغه فيهـ ــا ب�صدور الإرادة
ال�سنيـ ــة باملوافق ــة على تعيني ال�شيخ علي اخلتان من ع�شرية الكعابنة قا�ضي ًا ع�شائري ًا.
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 -141وثيقة رقم 160/100م�ؤرخة يف  1950/1/29م.
كتاب من رئي�س الوزراء �إلى رئي�س الديوان امللكي الها�شمي يبلغه فيه بتن�سيب مت�صرف لواء معان
باال�شرتاك مع قائد املنطقة بتعيني فايز حامد ال�شراري قا�ضي ًا ع�شائري ًا يف لواء معان بد ًال مــن
والده املرحوم حامد با�شا ال�شراري ،ويرجو عر�ض التن�سيب على جاللة امللك عبداهلل الأول.
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 -142وثيقة رقم 160/101م�ؤرخة يف  1950/2/8م.
رد من رئي�س الديوان امللكي الها�شمي على كتــاب رئي�س الوزراء ب�صدور الإرادة ال�سنيـ ــة باملوافقة
على تعيني فايز حامد ال�شراري قا�ضي ًا ع�شائري ًا بد ًال من والده املرحوم حامد با�شا ال�شراري.
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الباب الأول
ق�ضاة الع�شائر يف الأردن
(1939- 1936م)

جملد رقم 17
 .1وثيقة رقم ( )160/101و ()160/102

�سمو رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
رو__29/20
املو�ضوع  -حماكم الع�شائر
اق ّدم ل�سم ّوكم يف طي ــه ج ـ ــدوال ب�أ�سم ــاء ق�ض ـ ــاة الع�شائ ــر يف ل ـ ـ ـ ـ ــواء الكـ ــرك املنتخبني مبقت�ضى
املاده الثالثة من قانون حماكم الع�شائر ل�سنة (1936م) من قبل مت�صرف الل ــواء وقائــد املنطقة
رجــاء التف�ضل بعر�ضه على �أنظـ ــار �سيـ ـ ــدي وموالي �صاحب ال�سم ّو �أمري البالد املعظم وابالغي
منطوق �إرادته ال�سنية.
وتف�ضلوا بقبول فائق احرتامي،
يف  29ذي احلجة (1354هـ) املوافق (1936/3/22م)

38

رئي�س الوزراء

ق�ضاة الع�شائر يف الأردن

 �أ�سماء ق�ضاة الع�شائر ملنطقة الكرك مبوجب قانون -حماكم الع�شائر ل�سنة (1936م)مفرح بن حمد العليان
رفيفان با�شا املجايل		
عوده بن حامي الأ�صفر
عطوي با�شا املجايل		
نوري بن جنم اخلر�شة
		
ح�سني با�شا الطروانة
احلاج �إبراهيم ال�شمايلة
�سالمه با�شا املعايطة		
ذياب بن �سليمان البطو�ش
حممد بك احلبا�شنة		
عطااهلل بن م�سلم املواجدة
			
نايف با�شا املجايل
مو�سى بن �ساهر املعايطة
			
�سليمان بن طريف
�سمري العجالني�-شيخ غور املزرعة
		
علي بن يحيى ال�صرايره
كايد ال�سليمان – �شيخ غور ال�صايف
		
يا�سني بن ح�سني الطراونة
ال�شيخ عجرم املراعية
			
�سليم بك العمارين
�صالح با�شا العوران
			
عبداهلل بك العك�شه
عبدالعزيز بن خليل ال�ضمور	�إبراهيم بن حممود املرايف
عبداملطلب الع�سايلة
		
عطااهلل بك ال�سحيمات
مقبل بن مطلق
			
حامد الكفاوين
اخ�صيب بن ح�سن
			
عطوه بك اجلعافرة
ال�شيخ غيث بن هداية
عي�سى املدانات
مرتي با�شا الزريقات
ل ـ ــدى املذاكرة قــد انتخب ــنا الأ�شخـ ــا�ص املذكـ ــورين اع ــاله م ــن الذي ــن لهـ ــم املـ ــام ب�أُ�صول
الع�شائر يف اللواء ليكونوا ق�ضاة للع�شائر وفق ًا لقانون حماكم الع�شائر ل�سنة (1936م).
حرر يف الكرك بتاريخ24/ذي احلجة �سنة (1354هـ)
املوافق لتاريخ� 18/آذار (1936م)
و/قائد منطقة الكرك مت�صرف لواء الكرك
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جملد رقم 17
 .2وثيقة رقم ()160/104

رو2432-29/20-

�سم ّو رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع  -حماكم الع�شائر

اق ّدم ل�سم ّوكم يف طيه جدو ًال ب�أ�سماء ق�ضاة الع�شائر يف لواء الكرك املنتخبني مبقت�ضى املادة الثالثة
من قانون حماكم الع�شائر ل�سنة (1936م) من قبل مت�صرف اللواء وقائد املنطقة رجاء التف�ضل
بعر�ضه على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو �أمري البالد املعظم وابالغي منطوق �إرادته ال�سنية.
وتف�ضلوا بقبول فائق احرتامي،
رئي�س الوزراء
يف  29ذي احلجة (1354هـ) املوافقه (1936/3/22م)

(بخط اليد)
936/3/23
80
96/18/7
936/3/23
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ق�ضاة الع�شائر يف الأردن
 .3وثيقة رقم ()160/105

�س/18/7/
96
فخامة رئي�س الوزراء االفخم
املو�ضوع -حماكم الع�شائر
باال�شاره الى كتابكم امل�ؤرخ يف (1936/3/22م) ورقم -2432
�صدرت الإراده ال�سنية باملوافقة على اجلدول املخت�ص ب�أ�سماء ق�ضاة الع�شائر يف لواء -الكرك
املنتخبني مبقت�ضى املاده الثالثة من قانون حماكم الع�شائر ل�سنة (1936م) من قبل مت�صرف اللواء
وقائد املنطقة.
فتف�ضلوا باجراء ما يقت�ضي مع قبول فائق التحية واالحرتام,
رئي�س الديوان الأمريي العايل
الأمري
ع ّمان يف (1936/3/23م)
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جملد رقم 17
 .4وثيقة رقم ( )160/107و ()160/106

�سم ّو رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
رو2501-29/20-
املو�ضوع -حماكم الع�شائر
									
�أقــدم ل�سّ موكم يف طيـ ــه ج ـ ــدو ًال ب�أ�سماء ق�ضـ ــاة الع�ش ـ ــائر يف لواء البلق ـ ــاء املنتخبني مبقت�ضى
املادة الثالثة من قانون حماكم الع�شائر ل�سنة (1936م) من قبل مت�صرف اللـ ــواء وقائد املنطقة
رجـاء التف�ضل بعر�ضــه على �أنظـار �سيــدي وموالي �صاحب ال�سم ّو �أمري البالد املعظم وابالغي
منطوق �إرادته ال�سنية.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام,
رئي�س الوزراء
يف  30ذي احلجة (1354هـ) و (1936/3/23م)
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{

ق�ضاة الع�شائر يف الأردن

قائمة ب�أ�سماء امل�شايخ املر�شحني ليكونوا ق�ضاة ع�شائر يف حمكمة لواء البلقاء الع�شائرية
-1مثقال با�شا الفائز
-2ال�شيخ قفطان ال�صحن
 ==-3ع�ضوب الزبن
 ==-4حديثه اخلري�شة
 ==-5حممد بن زهري
� ==-6سهو بن رجب
 ==-7غالب بن خزاعي احلامد
 ==-8معزي الغيثان
� ==-9شاهر بن حديد
 ==-10مطلق ابو الغنم
 ==-11ف�ضيل ال�شهوان
 ==-12قبالن احلمد
� ==-13شهوان �أبو بريز
 ==-14كرمي النهار
� ==-15شبيب الفالح
 ==-16طلب ال�صالح
==-17حممد ابو البقر
 ==-18مو�سى اليعقوب
 ==-19فالح اخلتالني
قائد منطقة البلقاء

{

{

بني �صخر

ال�ساليطة
البلقاء
بني حميدة

عباد

(1936/3/18م)
مت�صرف لواء البلقاء
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جملد رقم 17
 .5وثيقة رقم ()160/108

�سم ّو رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
رو2501-29/20-
املو�ضوع -حماكم الع�شائر
اق ّدم ل�سم ّوكم يف طيه جــدو ًال ب�أ�سماء ق�ضاة الع�شائر يف لــواء البلقــاء املنتخبني مبقت�ضى املادة
الثالثة من قانون حماكم الع�شائر ل�سنة (1936م) من قبل مت�صرف اللواء وقائد املنطقة رجاء
التف�ضل بعر�ضه على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو �أمري البالد املعظم وابالغي منطوق �إرادته
ال�سنية.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام،
						
رئي�س الوزراء
يف  30ذي احلجة (1354هـ) و (1936/3/23م)

(بخط اليد)
18/7/82
936/3/26
15/7/97
936/3/26
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ق�ضاة الع�شائر يف الأردن
 .6وثيقة رقم ()160/109

�س/18/7/
97
فخامة رئي�س الوزراء الأفخم
املو�ضوع -ق�ضاة املحاكم الع�شائرية
�أُ�شري الــى كتابكــم املـ ـ�ؤرخ يف (1936/3/23م) ورقم -2501
�صدرت الإرادة ال�سنيــة بامل ــوافقة على جدول �أ�سماء ق�ضاة الع�شائر يف ل ــواء البلقــاء املنتخبني
مبقت�ضى املادة الثالثة م ــن قانون حم ــاكم الع�شائر ل�سن ــة (1936م) مـ ـ ــن قبل مت�صرف اللواء
وقائد املنطقة واين احيطكم علم ًا بذلك لإجراء ما يجب مع التف�ضل بقبول فائق التحية واالحرتام.
رئي�س الديوان الأمريي العايل
الأمري
ع ّمان يف (1936/3/26م)
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جملد رقم 17
 .7وثيقة رقم ( )160/111و ()160/110

�سم ّو رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
رو2524-29/20-
املو�ضوع  -حماكم الع�شائر
�أق ّدم ل�س ـ ّموكم يف طيه جدو ًال ب�أ�س ــماء ق�ضاة الع�ش ــائر يف لــواء عجلون املنتخبني مبقت�ضى املادة
الثالثـ ــة من قانون حماكم الع�شــائر ل�سنــة (1936م) من قبل مت�صرف اللواء وقائد املنطقة رجاء
التف�ضل بعر�ضه على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو �أمري البالد املعظم ايده اهلل وابالغي
منطوق �إرادته ال�سنية.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام،
							
رئي�س الوزراء
يف  3حمرم (1355هـ) املوافق (1936/3/25م)
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ق�ضاة الع�شائر يف الأردن

 -1من�صور القا�ضي
 -2جملي الكليب
 -3احلاج كليب ال�شريدة
� -4سامل با�شا ال�سعد
 -5عقله با�شا املحمد
 -6حممد احلرح�شي
 -7مرزوق الق ّالب
� -8شهوان الدغمي
 -9حممد ال�صالح
وفق ًا للفقرة الثانية من املادة الثالثة من قانون حماكم الع�شائر �صار انتخاب الت�سعة �أ�شخا�ص املدرجة
�أ�سما�ؤهم بهذا اجلدول ليكونوا ق�ضاة مبحكمة ع�شائر اللواء.
		
يف (1936/3/21م)
			
مت�صرف لواء عجلون
قائد املنطقة
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جملد رقم 17
 .8وثيقة رقم ()160/112

�سم ّو رئي�س الديوان الأمريي الأفخم
رو2524-29/20-
املو�ضوع  -حماكم الع�شائر
�أق ّدم ل�سم ّوكم يف طيه جدو ًال ب�أ�سماء ق�ضاة الع�شائر يف لواء عجلون املنتخبيــن مبقت�ضى املــاده
الثالثــة من قانون حماكــم الع�شائر ل�سنــة (1936م) من قبل مت�صرف اللــواء وقــائد املنطقة رجاء
التف�ضل بعر�ضه على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو �أمري البالد املعظم �أ ّيده اهلل وابالغي
منطوق �إرادته ال�سنية.
وتف�ضلو بقبول فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء
		
يف  2حمرم (هـ) 1355املوافق (1936/3/25م)
(بخط اليد)
16/7/24
936/3/28
�س18/7/
100
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املو�ضوع ق�ضاة الع�شائر (بخط اليد)

ق�ضاة الع�شائر يف الأردن
 .9وثيقة رقم ()160/113

�س/18/7/
100
فخامة رئي�س الوزراء االفخم
املو�ضوع  -حماكم الع�شائر
باال�شــارة الى كتابكم امل ـ�ؤرخ يف (1936/3/25م) ورقم -2524
�صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على جدول �أ�سماء ق�ضاة حماكم الع�شائر يف لواء عجلون املنتخبني
مبقت�ضى املادة الثالثة من قانون حماكم الع�شائر ل�سنة (1936م) من قبل مت�صرف اللــواء وقائد
املنطقة واين احيطكم علم ـ ًا بذلك رجــاء التف�ضل بقبول فائق التحية واالحرتام.
رئي�س الديوان الأمريي العايل
الأمري
ع ّمان يف (1936/3/30م)
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جملد رقم 17
 .10وثيقة رقم ( )160/116و ( )160/115و ()160/114

�سم ّو رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
رو3053/29/20-
				

املو�ضوع  -حماكم الع�شائر

�أق ّدم ل�سم ّوكم يف ط ّيه جدو ًال ب�أ�سماء ق�ضاة الع�شائر يف لواء معان املنتخبني مبقت�ضى املادة الثالثة
من قانون حماكم الع�شائر ل�سنة (1936م) من قبل مت�صرف اللواء وقائد املنطقة رجاء التف�ضل
بعر�ضه على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو �أمري البالد املعظم �أ ّيده اهلل وابالغي منطوق �إرادته
ال�سنية.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء
يف  23حمرم (1355هـ) املوافق (1936/4/14م)
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�إمارة �شرق االردن
مت�صرفية لواء معان
معان
جدول ب�أ�سماء ق�ضاة الع�شائر يف لواء معان
الرقم _______
ال�شيخ حمد بن جازي
= متعب بن عيطان
= رثعان بن ذياب
= نهار بن عوده
= �صياح ابو نوير
= عوده بن ن�صار
= بخيت بن دروي�ش	
= حممد بن قا�سم
= زعل بن مطلق
= حممد بن مطلق
= عوده بن جناد
= عبداهلل �صويوين
= �سامل امل�شاعلة
�سالمه ابو �شتال
نهار بن �سبع
حممد بن غامن
�سالمه بن عفنان
�سالمه بن زايد
�سليمان بن مفرح
علي بن م�صطفى
حممد �أبو كبرية

اجلازي
=
ذيابات
عودات
�سليمانيني
=
دراو�شة
توايهة
=
زوايدة
جنادات
مراعية
=
نعيمات
=
=
�سعيديني
=
=
ر�شايدة
عمارين

املو�ضوع _______

( ُفهم من الربقية الواردة من قيادة البادية ب�أن
قيادة اجليـ�ش ق ّدم ــت جدو ًال ب�أ�سماء ه�ؤالء الق�ضــاة
باعتبارهــم مــن منطقة الباديــة ،وبالنظر لعـالقة
ع�شائر احلويطات يف منطقة معان وع�شائرها
جرى تنظيم هذه القائمة ب�أ�سمائهم اي�ضاً).
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�إمارة �شرق االردن
				
مت�صرفية لواء معان
معان
املو�ضوع _______
الرقم _______
		 =
عيد بن �سليمان
حامد با�شا ال�شراري 		 معان
حممود با�شا كري�شان 		 =
هوميل بن حامد اخلطيب		 =
العبد �أبو دروي�ش		 =
		 =
�سليمان مطر
		 =
خ�شمان �أبو كركي
وادي مو�سى
		
�ضيف اهلل ابو فرج
�إ�سماعيل بن فالح بن �سعيد =
=
خليل الهاليل			
=
حممد احل�سنات		
ال�شوبك
جديع ابو دحيه		
=
		
�سامل بن مريحيل
=
�إبراهيم الع�سويف		
=
�سامل ال�شخيمي		
=
حممد بن هالل		
العقبة
�أحمد ما�ضي			
=
عالوي الكباريتي		
________________
عمال باملادة /3/من قانون حماكم الع�شائر ل�سنة (1936م) قد ر�شحنا ال�شيوخ املحررةا�سمائهم
(كذا) �أعاله ليكونوا ق�ضاة للع�شائر يف لواء معان وتقدمي هذا اجلدول لفخامة رئي�س الوزراءاملعظم.
مت�صرف لواء معان
قائد املنطقة
(1936/4/11م)
(تابع)
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 .11وثيقة رقم ()160/117

�سم ّو رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
رو3053/29/20-
املو�ضوع  -حماكم الع�شائر
اق ّدم ل�سم ّوكم يف طيه جدو ًال ب�أ�ســماء ق�ضاة الع�شــائر يف لواء معان املنتخبني مبقت�ضى املادة الثالثة
من قانون حماكم الع�شائر ل�سنة (1936م) من قبل مت�صرف اللواء وقائد املنطقة رجاء التف�ضل
بعر�ضه على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو �أمري البالد املعظم �أ ّيده اهلل وابالغي منطوق �إرادته
ال�سنية.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء
يف  23حمرم (1355هـ) املوافق (1936/4/14م)

(بخط اليد)
936/4/16
98
�س18/7/
117
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 .12وثيقة رقم ()160/118

�س/18/7/
117
فخامة رئي�س الوزراء الأفخم
املو�ضوع  -حماكم الع�شائر
�أ�شري الى كتاب فخامتكم رقم  3053تاريخ (1936/4/14م) -
�صدرت الإرادة ال�سنية املطاعة باملوافقة على جدول ب�أ�سماء ق�ضاة الع�شائر يف لواء معان املنتخبني
مبقت�ضى املادة الثالثة من قانون حماكم الع�شائر ل�سنة (1936م) من قبل مت�صرف اللواء وقائد
املنطقة.
فتف�ضلوا باجراء ما يلزم وقبول فائق التحية واالحرتام,
رئي�س الديوان العايل
الأمري
ع ّمان يف (1936/4/16م)
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 .13وثيقة رقم ( )160/123و ( )160/122و ( )160/121و ( )160/120و ()160/119

�سم ّو رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
رو3466/29/20-
املو�ضوع  -حماكم الع�شائر
�أق ّدم ل�ســموكم يف ط ّيه جدو ًال ب�أ�ســماء ق�ضاة الع�شــائر يف منطقة البادية املنتخبني مبقت�ضى املادة
الثالثة من قانون حماكم الع�شائر ل�سنة (1936م) رجاء التف�ضل بعر�ضه على �أنظار �س ّيدي وموالي
�صاحب ال�سم ّو �أمري البالد املعظم وابالغي منطوق �إرادته ال�سنية.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء
يف � 9صفر (1355هـ) املوافق (1936/4/30م)
(بخط اليد)
936/5/2
116
�س18/7/
134
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جدول �أ�سماء ق�ضاة الع�شائر
بني �صخر
الغبني
			
 -1مثقال با�شا الفائز
اخلري�شة
			
 -2حديثه با�شا اخلري�شة
الغبني
 -3قفطان ال�صحن			
 -4غالب اخلزاعي			,,
 -5ظاهر الذياب 			,,
املطريات
			
 -6دليمان بن رديني
الزبن
 -7مفلح بن قمعان			
 -8ع�ضوب بن زبن			,,
� -9سالمة الدريبي			,,
 -10عبيد النوفل 			,,
الهكي�ش
			
 -11فناطل بن زيدان
			,,
 -12فناطل بن ر�شيد
			,,
 -13حممد بن عيطان
 -14نا�صر املور 			,,
اجلبور
 -15حممد بن زهري			
			,,
 -16حممد بن �سكران
اخلري�شة
 -17جملي الكليب 			
		,,
 -18فالح بن رجب الق�ضاة
� -19سهو بن رجب			,,
اخل�ضري
 -20مهر بن يحى 			
 -21حمدان الربي�ص			,,
			,,
 -22مزعل بن حمدان
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
بني خال ـ ـ ــد
 -23من�صور القا�ضي
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-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42
-43
-44
-45

ال�سرحان

�ضامن بن رافع
هندي بن كعيرب
�شايف بن معيوف
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
العي�سى
جمحم بن ما�ضي
�صقر بن ما�ضي
جالذ بن هليبان
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
احلجايا واملناعني
غيث بن هدايا
حممد بن هدايا
عجرم ابو مريغي
زعل « »
حمد بن زبون
مفرح العلياين
مطلق ابو ذينة
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
احلويطـ ـ ـ ـ ـ ــات
املطالقة
			
حمد با�شا بن جازي
			,,
متعب بن عبطان
ذياب بن �سحيمان اخلطيب	,,
			,,
فرحان راعي اجلذوة
بخيت بن دروي�ش			,,
نهار بن عوده			,,
رثعان بن ذياب الذيابات
�صباح ابو نوير الركيبات
جالل ابو ركيبة
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تابع احلويطات
 -46عودة بن ن�صار ابو ركيبة
املراعية
 -47دبور الر�صاعي			
املراعية
		
 -48عوده بن �سامل الر�صاعي
			,,
 -49عبداهلل ابو �صويوين
 -50حمد الأبرق 			,,
 -51حممد �أبو حماد			,,
الزوايدة
 -52حممد بن مطلق			
 -53م�سعد بن مزين			,,
 -54عتيق الزلباين			,,
 -55حماد الطقطقي			,,
الر�شايدة
			
 -56علي بن م�صطفى
 -57حممد ابو كبرية			,,
 -58عيد بن �سلمان			,,
 -59حممد بن عوده ابو تايه
 -60حممد بن دحيالن ابو تايه
 -61عبداهلل بن قا�سم ,, ,,
 -62زعل بن مطلق ,, ,,
 -63دع�سان ابو �سميح
� -64سامل �أبو فتنة
 -65حممد بن قا�سم
 -66عوده الرجعي
 -67حممد الأ�سود
 -68عوده بن ح�سن النجادات
� -69سامل بن حماد
 -70عيد بن مطلق
 -71حمدان بن �سامل بن بنية
� -72سامل بن ح�سان
 -73مطلق القدمي
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� -74سالمة بن عفنان
� -75سليمان بن مفرج
� -76سالمة بن زايد

ال�سع ــيديني

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
النعيمات
� -77سالمة ابو �شتال
 -78نهار بن �سبع
 -79حممد بن غامن
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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 .14وثيقة رقم ()160/124

�س/18/7/
134
فخامة رئي�س الوزراء االفخم
املو�ضوع  -حماكم الع�شائر
ا�شري الــى كتابكــم امل�ؤرخ يف (1936/4/30م) ورقم -3466
�صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على جدول �أ�سماء ق�ضاة الع�شائر يف منطقة البادية املنتخبني
مبقت�ضى املادة الثالثة من قانون املحاكم الع�شائريــة ل�سنــة (1936م)،
وتف�ضلوا بقبول فائق التحية واالحرتام,
رئي�س الديوان الأمريي العايل
ع ّمان يف (1936/5/3م)

60

ق�ضاة الع�شائر يف الأردن
 .15وثيقة رقم ()160/125

�سم ّو رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
رو 4529/29/20
املو�ضوع  -حماكم الع�شائر
ا�ستناد ًا الى املادة الثالثة من قانون حماكم الع�شائر ل�سنة (1936م) ق ّرر مت�صرف لــواء الكرك
وقــائد املنطقة ادخال ا�سم م�صطفى با�شــا املحي�سن يف قائمـة ق�ضــاة الع�شائر املخت�صة بالل ــواء
املذكور ف�أرجــو عر�ض ذلك على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو �أمري البالد املعظم وابالغي
منطوق �إرادته ال�سنية.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء
يف  25ربيع االول (1355هـ) و (1936/6/14م)
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 .16وثيقة رقم ()160/126

�سم ّو رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
رو4529/29/20 -
املو�ضوع  -حماكم الع�شائر
ا�ستناد ًا الى املادة الثالثة من قانون حماكم الع�شائر ل�سنة (1936م) ق ّرر مت�صرف لواء الكرك
وقائد املنطقة ادخال ا�سم م�صطفى با�شا املحي�سن يف قائمة ق�ضاة الع�شائر املخت�صة باللواء املذكور،
ف�أرجو عر�ض ذلك على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو �أمري البالد املعظم وابالغي منطوق
�إرادته ال�سنية.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء
يف  25ربيع االول (1355هـ) و (1936/6/14م)

(بخط اليد)
1936/6/15
144
�س18/7/
160
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 .17وثيقة رقم ()160/127

�س/18/7/
160
فخامة رئي�س الوزراء الأفخم
املو�ضوع  -حماكم الع�شائر
باال�شارة الى كتابكــم امل�ؤرخ يف (1936/6/14م) ورقم – 4529
�صــدرت الإرادة ال�سنية باملــوافقة على ادخال ا�سم م�صطفى با�شــا املحي�سن يف قائمــة ق�ضاة الع�شائر
املخت�صة بلواء الكرك ح�سب ما ق ّرر مت�صرف اللواء باال�ستناد الى املادة الثالثة من قانون حماكم
الع�شائر ل�سنة (1936م).
وتف�ضلوا بقبول فائق التحية واالحرتام,
و/رئي�س الديوان الأمريي العايل
ع ّمان يف (1936/6/16م)

63

جملد رقم 17
 .18وثيقة رقم ()160/128

رو7063/29/20-
�سم ّو رئي�س الديوان الأمريي العايل االفخم
املو�ضوع  -حماكم الع�شائر
باال�شارة الى كتابكم رقم  134/18/7تاريخ (1936/5/3م)
يطلب قائد اجلي�ش العربــي �شطب ا�سمــاء ق�ضاة الع�شائــر يف منطقة الباديـ ــة ال�شيوخ حممد بـن
مطلق وعتيق الزلبــاين وحممد بـن دحيــالن من جــدول الق�ضاة – الع�شائريني ب�سبب وفاتهم.
�أرجو عر�ض ذلك على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو �أمري البالد املعظم ايده اهلل وابالغي
منطوق �إرادته ال�سنية.
واقبلوا فائق احرتامي,
رئي�س الوزراء
يف  25رجب �سنة (1356هـ) املوافق /30يلول �سنة (1937م)

(بخط اليد)
937/10/2
205
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 .19وثيقة رقم ()160/129

الرقم -رو7446/29/20/
�سم ّو رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع  -حماكم الع�شائر
ق ّدم مت�صـرف لــواء الكرك وقائد املنطقة تن�سيبـ ًا بادخــال ا�سـم فريــوان با�شــا املجايل يف جدول
ق�ضــاة الع�شائر يف اللواء املذكور وق ّدم مت�صرف ل ــواء معــان وقــائد املنطقة تن�سيبــا بادخــال ا�ســم
ال�سيد �أحمــد عبيد يف جدول ق�ضــاة الع�شــائر يف لواء معان وفق �أحكام املادة الثالثة من قانون
حماكم الع�شائر ل�سنـ ــة (1936م)� .أرجو التف�ضل بعر�ض ذلك على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب
ال�سم ّو �أمري البالد املعظم وابالغي منطوق �إرادته ال�سامية.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء
يف � 11شعبان (1356هـ) املوافق (1937/10/16م)
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 .20وثيقة رقم ()160/130

الرقم -رو7446/29/20/
�سم ّو رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع -حماكم الع�شائر
ق ّدم مت�صرف لــواء الكرك وقائد املنطقة تن�سيبـ ـ ًا بادخــال ا�سم فريـوان با�ش ــا املجايل يف جدول
ق�ضاة الع�شائر يف اللواء املذكور وق ّدم مت�صرف لـ ــواء مع ــان وقــائد املنطقة تن�سيب ـ ًا بادخــال ا�سم
ال�سيــد �أحمد عبيــد يف جــدول ق�ضاة الع�ش ــائر يف لواء معان وفق �أحكام املادة الثالثة من قانون
حمــاكم الع�شائر ل�سنــة (1936م).
�أرجو التف�ضل بعر�ض ذلك على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو �أمري البالد املعظم وابالغي
منطوق �إرادته ال�سامية.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء
يف � 11شعبان (1356هـ) املوافق (1937/10/16م)
(بخط اليد)
217
937/10/17
�س18/7/
237
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 .21وثيقة رقم ()160/131

�س/18/7/
337

فخامة رئي�س الوزراء الأفخم

باال�شارة الى كتابكم امل�ؤرخ يف (1937/10/16م) ورقم – 7446
�صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على تن�سيبـات مت�صرف لواء الكرك وقائد منطقتها بادخال ا�سم
فريوان با�شا املجايل يف جدول ق�ضاة الع�شائر يف اللــواء املذكور – وكذلك مت�صرف لواء معان وقائد
منطقتها بادخال ا�سم ال�سيد �أحمد عبيد يف جدول ق�ضاة الع�شائر يف اللواء املذكور �أي�ض ًا (معان)
وفق �أحكام املادة الثالثة من قانون حماكم الع�شائر ل�سنة (1936م).
وتف�ضلوا بقبول فائق التحية و�أج ّل االحرتام,
رئي�س الديوان العايل
ع ّمان يف (1937/10/17م)
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الرقم-رو8287 -29/20/
�سم ّو رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع  -حماكم الع�شائر
ق ّدم مت�صرف لواء الكرك وقائد املنطقة تن�سيبـ ًا بادخال ا�سم ال�شيــخ بركات بـن عبدالقادر املجايل
يف جدول ق�ضاة الع�شائر يف اللــواء املذكور وفق �أحكام املــادة الثالثة من قانون حماكم الع�شائر ل�سنة
(1936م)� .أرجو التف�ضل بعر�ض ذلك على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو �أمري البالد املعظم
وابالغي منطوق �إرادته ال�سامية.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء
يف  14رم�ضان (1356هـ) و (1937/11/18م)
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الرقم-رو8287/29/20/
�سم ّو رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع – حماكم الع�شائر
ق ّدم مت�صرف لواء الكرك وقائد املنطقة تن�سيبـ ًا ب�إدخال ا�سم ال�شيخ بركـات بـن عبدالقادر املجايل
يف جدول ق�ضاة الع�شائر يف الل ــواء املذكور وفق �أحكام املـادة الثالثة من قانون حماكم الع�شائر ل�سنة
(1936م).
�أرجو التف�ضل بعر�ض ذلك على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو �أمري البالد املعظم وابالغي
منطوق �إرادته ال�سامية.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء
يف  14رم�ضان (1356هـ) و (1937/11/18م)

(بخط اليد)
�س18/7/
266
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�س/18/7/
266

فخامة رئي�س الوزراء الأفخم

باال�شارة الى كتابكم امل�ؤرخ يف (1937/11/18م) ورقم – 8287
�صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على ادخــال ا�سـم ال�شيخ بركات بـن عبدالقادراملجـايل يف جدول
ق�ضاة الع�شائر يف اللواء املذكور بالتن�سيب وفق �أحكام املادة الثالثة من قانون حماكم الع�شائر ل�سنة
(1936م).
فتف�ضلوا باجراء ما يقت�ضي وقبول فائق االحرتام.
رئي�س الديوان العايل
ع ّمان يف (1937/11/23م)
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الرقم-رو3060- 29/20/
�سم ّو رئي�س الديوان الأمريي العايل
املو�ضوع – حماكم الع�شائر
ق ّدم مت�صرف لــواء عجلون وقــائد املنطقـ ــة تن�س ــيب ًا بادخال ا�سم حممد با�شــا املفلح وال�شيخ يو�سف
ال�ســليمان �أبو زنيمة يف جدول ق�ضاء الع�شائر يف اللــواء املذكــور وفق �أحكام املادة الثالثة من قانون
حماكم الع�شائر ل�سنة (1936م)� .أرجو التف�ضل بعر�ض ذلك على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب
ال�سم ّو �أمري البالد املعظم وابالغي منطوق �إرادته ال�سامية.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام،
				
رئي�س الوزراء
يف � 22صفر (1357هـ) املوافق (1938/4/23م)
(بخط اليد)
938/4/24
136
�س31/8/
140
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�س18/7/
140

فخامة رئي�س الوزراء الأفخم
املو�ضوع  -حماكم الع�شائر

�أُ�شري الى رقيمكم امل�ؤرخ يف (1938/4/23م) ورقم – 3060
�صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على ادخال ا�سم حممد با�شا املفلح وال�شيخ يو�سف �أبو زنيمة يف
جدول ق�ضاة الع�شائر يف لواء عجلون وفق �أحكام املادة الثالثة من قانون حماكم العــ�شائر ل�سنة
(1936م).
وتف�ضلوا بقبول فائق التحية واالحرتام,
رئي�س الديوان العايل
ع ّمان يف (1938/4/27م)
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الرقم-رو6356/29/20/
�سم ّو رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع – حماكم الع�شائر
ق ّدم مت�صرف لــواء البلق ــاء وقائد املنطقة تن�سيبـ ًا بادخال ا�سم منر با�شا احلم ــود وحممد با�شــا
احل�سني يف جدول ق�ضاة الع�شائر يف اللواء املذكور وفق �أحكام املــادة الثالثة من قانون حماكم
الع�شائر ل�سنة (1936م).
�أرجو التف�ضل بعر�ض ذلك على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو �أمري البالد املعظم وابالغي
منطوق �إرادته ال�سامية.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء
يف  19جمادى الآخرة (1357هـ) و (1938/8/16م)
(بخط اليد)
220
38/7/18
�س18/7/
236
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�س/18/7/
236

فخامة رئي�س الوزراء الأفخم
املو�ضوع  -حماكم الع�شائر

�أُ�شري الى رقيمكم امل�ؤرخ يف  1938/8/16ورقم � – 6356صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على ما
ن�سبه مت�صرف لواء البلقاء وقائد – منطقتها ب�إدخال ا�سم منر بــا�شا احلمود وحممد با�شــا احل�سني
يف جدول ق�ضــاة الع�شائر ل�سنة (1936م).
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام,
ع /رئي�س الديوان العايل
ع ّمان يف (1938/8/30م)
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الرقم – رو8259/29/20/
عطوفة رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع – حماكم الع�شائر
وقعت ع ّدة اختالفات ع�شــائر ّية بني عربان جنــد الذين يفدون لهذه البــالد بق�صد التجارة وبني
عربان بالد االمـارة وبالنظر لوقوف ال�شيخ عبيدان القحــ�ص على عوائد عربان جند وع�شائر بــالد
االمارة ين�سّ ب مت�صرف لـواء البلقاء وقــائد املنطقة – عم ًال باملادة الثالثة من قانون حماكم الع�شائر
ل�سنة (1936م) – ادخال ا�سم ال�شيخ عبيدان يف جدول ق�ضاة ع�شائر لواء البلقاء.
�أرجو عر�ض هذا التن�سيب على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو �أمري البالد املعظم و�أبالغي
منطوق �إرادته ال�سامية �أ ّيده اهلل.
واقبلوا فائق احرتامي،
رئي�س الوزراء
يف � 20شعبان (1357هـ) املوافق (1938/10/15م)
(بخط اليد)
						
938/10/16
						
282
						
�س18/7/
339

�سريّ
� ّ
أف�ضل انتخاب �أحد �شيوخ البالد ول�ست
بالأمني من فرقة ذلك ال�شخ�ص.
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�س18/7/
339
فخامة رئي�س الوزراء الأفخم
املو�ضوع  -حماكم الع�شائر
�أُ�شري الى رقيمكم امل�ؤرخ يف (1938/10/15م) ورقم  – 8259يف�ضّ ل �سم ّو موالي الأمري املعظم
انتخاب �أحد �شيوخ البالد عن �سواه على �أن يكون حائز ًا على �صفات الأمانة والإ�ستقامة.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام،
رئي�س الديوان العايل
ع ّمان يف (1938/10/18م)
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الرقم رو1519-29/20-
عطوفة رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع  -حماكم الع�شائر
ا�سمي حممد با�شا الأمني من �صخرة
ق ّدم مت�صرف لواء عجلون وقائد املنطقة تن�سيبـ ًا ب�إ�ضافة
ّ
وال�سيد تركي الكايد من كفر�سوم يف جدول ق�ضاة الع�شائر يف اللواء املذكور وفق �أحكام املادة الثالثة
من قانون حماكم الع�شائر ل�سنة (1936م)� .أرجو التف�ضل بعر�ض هذا التن�سيب على �أنظار �س ّيدي
وموالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمري البالد املعظم وابالغي منطوق �إرادته ال�سنية.
واقبلوا فائق احرتامي،
وكيل رئي�س الوزراء
يف  10حمرم (1358هـ) و (1939/3/1م)
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الرقم رو1519-29/20-
عطوفة رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع  -حماكم الع�شائر
ا�سمي حممد با�شا الأمني من �صخرة
ق ّدم مت�صرف لواء عجلون وقائد املنطقة تن�سيبـ ًا ب�إ�ضافة
ّ
وال�سيد تركي الكايد من كفر�سوم يف جدول ق�ضاة الع�شائر يف اللواء املذكور وفق �أحكام املادة الثالثة
من قانون حماكم الع�شائر ل�سنة (1936م).
�أرجو التف�ضل بعر�ض هذا التن�سيب على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمري البالد
املعظم وابالغي منطوق �إرادته ال�سنية.
واقبلوا فائق احرتامي،
وكيل رئي�س الوزراء
يف  10حمرم (1358هـ) و (1939/3/1م)
(بخط اليد)
16/7
73
1939/3/3
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/16/7
89
فخامة رئي�س الوزراء بالنيابة الأفخم
املو�ضوع  -ق�ضاة الع�شائر
�أُ�شري الى رقيمكم امل�ؤرخ يف (1939/3/1م) ورقم – 1519
ا�سمي
�صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على تن�سيب مت�صرف لواء عجلون وقائد املنطقة فيها ب�إ�ضافة ّ
حممد با�شا الأمني من �صخرة وال�سيد تركي الكايد من كفر�سوم يف جدول ق�ضــاة الع�شائــر يف اللــواء
املذكــور ،وفق �أحكام املــادة الثالثة م ـ ــن قانون حماكم الع�شائر ل�سنة (1936م).
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام،
رئي�س الديوان العايل
ع ّمان يف (1939/3/4م)
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فخامة رئي�س الوزراء االفخم
الرقم ق814/4/7/
التاريخ (1939/3/8م)

املو�ضوع _____

�أرجو التو�سل لدى ح�ضرة �صاحب ال�سم ّو امللكي الأمري املعظم ب�ضم �أ�سماء ال�شيوخ الثالثة املحررة
�أ�سمائهم �أدناه الذين � ُ
أ�شرتك وقائد منطقة البادية برت�شيحهم ل�ض ّمهم الى جدول ق�ضاة الع�شائر
والتكرم ب�إعالمي موالي.

قائد اجلي�ش العربي

ال�شيخ �سامل بن حممد من فرقة الزالبية احلويطات
ال�شيخ عودة بن غامن من فرقة الربيعيني العمران
ال�شيخ ن�صار بن عتيق ال�سمعاين من احلويطات
ن�سخة الى قائد منطقة البادية ا�شارة الى كتابه رقم 1267/2/4
بتاريخ (1939/3/5م).
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الرقم رو1734-1/29/20-
عطوفة رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع  -حماكم الع�شائر
�أق ّدم طيه ن�سخة من كتاب ق ــائد اجلــي�ش العرب ــي رقــم ق  814/4/7بتاري ــخ (1939/3/8م)
املت�ضمن تن�سيب ا�ضــافة �أ�سماء ثالثة �شيوخ جلــدول ق�ضاة الع�شائــر يف البادية رجاء عر�ضه على
�أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمري البالد املعظم �أ ّيده اهلل وابالغي منطوق �إرادته
ال�سنية.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام،
وكيل رئي�س الوزراء
يف  18حمرم (1358هـ) املوافق (1939/3/9م)
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الرقم رو1734-1/29/20-
عطوفة رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع  -حماكم الع�شائر
�أق ّدم طيه ن�سخة من كتاب قائد اجلي�ش العربي رقم ق  814/4/7بتاريخ (1939/3/8م) املت�ضمن
تن�سيب �إ�ضافة �أ�سماء ثالثة �شيوخ جلدول ق�ضاة الع�شائر يف البادية رجاء عر�ضه على �أنظار �س ّيدي
وموالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمري البالد املعظم �أ ّيده اهلل وابالغي منطوق �إرادته ال�سنية.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام،
وكيل رئي�س الوزراء
يف  18حمرم (1358هـ) املوافق (1939/3/9م)
(بخط اليد)
16/7
78
(1939/3/11م)
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/16/7
105

فخامة رئي�س الوزراء بالنيابة الأفخم
املو�ضوع  -حماكم الع�شائر

�أُ�شري الى رقيمكم امل�ؤرخ يف (1939/3/9م) ورقم – 1734
�صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على تن�سيب عطوفة قائد اجلي�ش العربي رقم  814/4/7تاريخ
(1939/3/8م) ب�إ�ضافة �أ�سماء ال�شيوخ املدرجة �أدنــاه جلدول ق�ضــاة الع�شـائر يف البادية.
فتف�ضلوا ب�إجراء ما يقت�ضي وتقبلوا مزيد االحرتام,
رئي�س الديوان العايل
ع ّمان يف (1939/3/15م)
ال�شيخ �سامل بن حممد من فرقة الزالبية احلويطات.
ال�شيخ عودة بن غامن من فرقة الربيعيني العمران.
ال�شيخ ن�صار بن عتيق ال�سمعاين من احلويطات.
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الرقم رو2120-1/29/20 -
عطوفة رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع  -حماكم الع�شائر
ا�سمي ال�سيد حممد ال�ســعد وفالح بك
ق ّدم مت�صرف لــواء عجلون وقائد املنطقة تن�سيبـ ًا ب�إ�ضافة ّ
الفواز الى جدول ق�ضاة الع�شائر يف اللواء املذكور.
�أرجو التف�ضل بعر�ض هذا التن�سيب على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمري البالد
املعظم �أ ّيده اهلل وابالغي منطوق �إرادته ال�سنية.
واقبلوا فائق احرتامي،
وكيل رئي�س الوزراء
يف � 1صفر (1358هـ) املوافق (1939/3/22م)
(بخط اليد)
16/7
125
107
1939/3/25
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16/7
125
فخامة رئي�س الوزراء بالنيابة الأفخم
�أُ�شري الى رقيمكم امل�ؤرخ يف (1939/3/22م) ورقم - 2120
�صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على تن�سيب مت�صرف لواء عجلون وقائد منطقتها ب�إ�ضافة ا�سم ّـي
ال�سيد حممـد ال�سعد وفـالح بــك الفواز الى جـدول ق�ضــاة الع�شائــر يف اللواء املذكور.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام،
رئي�س الديوان العايل
ع ّمان يف (1939/3/25م)
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الرقم رو2884-1/29/20-
عطوفة رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع  -حماكم الع�شائر
ق ّدم مت�صرف لواء البلقاء وقائد املنطقة تن�سيبـ ًا با�ض�إفة ا�سم ال�شيخ ظاهر الذياب من �شيوخ بني
�صخر الى جدول ق�ضاة الع�شائر يف اللواء املذكور.
�أرجو عر�ض هذا التن�سيب على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمري البالد املعظم �أ ّيده
اهلل وابالغي منطوق �إرادته ال�سنية.
واقبلوا فائق احرتامي،
وكيل رئي�س الوزراء
يف � 29صفر (1358هـ) املوافق (1939/4/19م)
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الرقم رو2884-1/29/20-
عطوفة رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع  -حماكم الع�شائر
ق ّدم مت�صرف لواء البلقاء وقائد املنطقة تن�سيبـ ًا ب�إ�ضافة ا�سم ال�شيخ ظاهر الدياب من �شيوخ بني
�صخر الى جدول ق�ضاة الع�شائر يف اللواء املذكور.
�أرجو عر�ض هذا التن�سيب على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمري البالد املعظم �أ ّيده
اهلل وابالغي منطوق �إرادته ال�سنية.
واقبلوا فائق احرتامي،
وكيل رئي�س الوزراء
يف � 29صفر (1358هـ) املوافق (1939/4/19م)
(بخط اليد)
16/7
154
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16/7
173
فخامة رئي�س الوزراء الأفخم
�أُ�شري لكتاب فخامتكم امل�ؤرخ يف (1939/4/19م) ورقم -2884
�صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على تن�سيب �إ�ضافة ا�سم ال�شيخ ظاهر الذياب من �شيوخ بني �صخر
الى جدول ق�ضاة الع�شائر يف لواء البلقاء.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام,
رئي�س الديوان العايل

ع ّمان يف (1939/4/19م)
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الرقم رو3949-1/29/20-
عطوفة رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع – حماكم الع�شائر
ين�سّ ب قائد اجلي�ش العربي تعيني كل من كا�سب بن نيف و�صبيح بن زيدان من فرقة الهقي�ش من
ع�شرية بني �صخر قا�ضيني ع�شائريني ف�أرجو �أن تعر�ضوا هذا التن�سيب على �أنظ ــار �سي ــدي وم ــوالي
�صاح ــب ال�سـ ــم ّو �أمري البالد املعـ ــظم وتبلغوين منطوق �إرادته ال�سنية.
واقبلوا فائق احرتامي،
رئي�س الوزراء
يف  3ربيع الآخر (1358هـ) و (1939/5/22م)
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الرقم رو3949-1/29/20-
عطوفة رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع – حماكم الع�شائر
ين�سّ ب قائد اجلي�ش العربي تعيني كل من كا�سب بن نيف و�صبيح بن زيدان من فرقة الهقي�ش من
ع�شرية بني �صخر قا�ضيني ع�شائريني ف�أرجو ان تعر�ضوا هذا التن�سيب علـى �أنظ ــار �س ّي ــدي وم ــوالي
�صاح ــب ال�سـ ــم ّو �أمري البالد املع ــظم وتبلغوين منطوق �إرادته ال�سنية.
واقبلوا فائق احرتامي،
رئي�س الوزراء
يف  3ربيع الآخر (1358هـ) و (1939/5/22م)
(بخط اليد)
203
939/5/23
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333-/16/7
فخامة رئي�س الوزراء الأفخم
�أُ�شري الى رقيمكم امل�ؤرخ يف (1939/5/22م) ورقم – 3949
�صـدرت الإرادة ال�سنيــة باملوافق ــة علـى تن�سيب قائ ــد اجليــ�ش العــربي بتعـيني ك ـ ّل مــن كا�سب بن
نيف و�صبيح بن زيدان من فرقة الهقي�ش من ع�شرية بني �صخر قا�ضيني ع�شائريني.
فتف�ضلوا ب�إجراء املقت�ضي وتقبلوا مزيد االحرتام,
رئي�س الديوان العايل
ع ّمان يف (1939/5/24م)
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الرقم رو9670-1/29/20-
ح�ضرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
ق ّدم مت�صرف ل ــواء البلقاء وقائد املنطقة تن�سيبـ ًا ب�إ�ضافة ا�سـم حممــد با�شـا العـزب من ال�سلط الى
جدول ق�ضاة الع�شائر يف اللواء املذكور.
�أرجو عر�ض هذا التن�سيب على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمري البالد املعظم �أ ّيده
اهلل وابالغي منطوق �إرادته ال�سنية.
واقبلوا فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء
يف � 22شوال (1358هـ) املوافق (1939/12/4م)
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الرقم رو9670-1/29/20-
ح�ضرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
ق ّدم مت�صرف لــواء البلقاء وقائد املنطقة تن�سيب ـ ًا ب�إ�ضافة ا�ســم حممــد با�شـا العـزب
من ال�سلط الى جدول ق�ضاة الع�شائر يف اللواء املذكور.
�أرجو عر�ض هذا التن�سيب على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمري البالد املعظم �أ ّيده
اهلل وابالغي منطوق �إرادته ال�سنية.
واقبلوا فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء
يف � 22شوال (1358هـ) املوافق (1939/12/4م)
بخط اليد(باملوافقة)  /بدون توقيع

 -الوثيقة مكررة وقد �أوردناها الحتوائها على موافقة �سم ّو الأمري عبداهلل بخط يده.
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16/7
492
�صاحب الفخامة رئي�س الوزراء الأفخم
باال�شارة الى كتابكم رقم رو – 9670-1/29/20تاريخ (1939/12/4م) ,لقد �صدرت الإرادة
ال�سنية باملوافقة على تن�سيبكم ب�إ�ضافة ا�سم حممد با�شا العزب من ال�سلط الى جدول ق�ضاة الع�شائر
يف لواء البلقاء.
وتقبلوا مزيد االحرتام,
رئي�س الديوان العايل
ع ّمان (1939/12/9م)
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* برقية من ع�شرية الن�سور بال�سلط الى �سمو الأمري عبداهلل يعربون فيها عن �شكرهم لتعيني حممد با�شا العزب قا�ضيا
ع�شائريا بال�سلط.
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الرقم رو705-1/29/20-
ح�ضرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان الأمريي العايل االفخم
املو�ضوع  -ق�ضاة الع�شائر
بخط اليد(هذا �شخ�ص غري معروف لدينا
فلينتخب �أحد من قريته)
ق ّدم مت�صرف لواء معان وقائد املنطقة تن�سيب ًا ب�إ�ضافة ا�سم ال�شيخ عقلة امل�شاعلة الى جدول ق�ضاة
الع�شائر يف اللواء املذكور.
�أرجو عر�ض هذا التن�سيب على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمري البالد املعظم �أ ّيده
اهلل وابالغي منطوق �إرادته ال�سنية.
وتقبلوا فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء
يف  26ذى احلجه (1358هـ) املوافق (1940/2/5م)
بخط اليد( بالإ�شارة الى كتابكم امل�ؤرخ >رقم
�أمرين ح�ضرة �صاحب ال�سم ّو امللكي موالي املعظم �أن �أُ�شعركم برغبته ال�سامية يف انتخاب من يثق
�سم ّوه حفظه اهلل به و�أن ال�شخ�ص الذي ر�شحه مت�صرف لواء معان غري معروف لدى �سم ّوه الكرمي
فتف�ضلوا ب�إجراء ما يقت�ضي ،وتقبلوا مزيد االحرتام)
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16/7
65

�صاحب الفخامة رئي�س الوزراء الأفخم

بالإ�شارة الى كتابكم رقم رو 705-1/29/20-تاريخ (1940/2/5م)
�أمرين ح�ضرة �صاحب ال�سم ّو امللكي موالي املعظم ان �أُ�شعر فخامتكم برغبته ال�سامية يف انتخاب
مــن يثق بــه �سم ّوه حفظه اهلل وان ال�شخــ�ص الذي ر�شحــه مت�صرف لواء معان غري معروف لدى
�سم ّوه الكرمي.
فتف�ضلوا ب�إجراء ما يقت�ضي
وتقبلوا مزيد احرتامي،
رئي�س الديوان العايل
عمان (1940/2/7م)
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الرقم رو2094-1/29/20-
ح�ضرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع  -مقررات جلنة اال�شراف على البدو
ق ّدم �سم ّو رئي�س حمكمة اال�ستئناف الع�شائرية تن�سيب ًا ب�شطب ا�سم ال�شيخ (م.ك) مــن قائمــة
الق�ضــاة الع�شائريني لعدم لياقته للقي ــام بوظيفــة قا� ٍض ع�شائري ،ف�أرجو �أن تعر�ضوا هذا التن�سيب
على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمري البالد املعظم �أ ّيده اهلل وتبلغوين منطوق �إرادته
ال�سنية.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء
يف � 15صفر (1359هـ) املوافق (1940/3/24م)
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16/7
192
ح�ضرة �صاحب الفخامة رئي�س الوزراء الأفخم
بالإ�شارة الى كتاب فخامتكم رقم  2094-1/29/20تاريخ (1940/3/24م) قد �صدرت الإرادة
ال�سنية باملوافقة على تن�سيب �سم ّو رئي�س حمكمة الإ�ستئناف الع�شائرية ب�شطب ا�ســم (م.ك) م ــن
قائمة الق�ضاة الع�شائريني لعدم لياقت ــه للقيام بوظيفة قا� ٍض ع�شائري.
فتف�ضلوا ب�إجراء املقت�ضى وتقبلوا مزيد االحرتام,
رئي�س الديوان الع ـ ـ ـ ــايل
عمان يف (1940/3/30م)
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الرقم رو7306-1/29/20-
ح�ضرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم

املو�ضوع  -ق�ضاة الع�شائر
ق ّدم قائد اجليــ�ش العــربي (ب�صفته مت�صرف ًا للبــادية) وقــائد منطقة البادية تن�سيب ًا ب�إ�ضافة
ال�شيــخ جــدوع املحمد العودات من احلويطــات الى ج ــدول ق�ضاة الع�شائر.
�أرجو عر�ض هذا التن�سيب على �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمري البالد املعظم �أ ّيده اهلل
بخط اليد(موافق)
وابالغي منطوق �إرادته ال�سنية				.

وتقبلوا فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء
يف � 25شوال (1359هـ) املوافق (1940/11/25م)
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16/7
681
ح�ضرة �صاحب الفخامة رئي�س الوزراء الأفخم
بالإ�شارة الى كتابكم رقم  7306-1/29/20تاريخ (1940/11/25م)
�صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على تن�سيب قائد اجلي�ش العربي ب�إ�ضافة ال�شيخ جدوع املحمد
العودات من احلويطات الى جدول ق�ضاة الع�شائر.
فتف�ضلوا ب�إجراء م ــا ينبغ ــي ،وتقبل ــوا مزيد احرتام ــي،
رئي�س الديوان العـ ـ ــايل
عمان يف (1940/11/28م)
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الرقم رو7396-1/29/20-
ح�ضرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع  -ق�ضاة الع�شائر
ق ّدم مت�صرف لــواء معان وقــائد املنطقة تن�سيب ًا ب�إ�ضافة ا�سم ال�شيخ �إ�سماعيل بن �سال ــم بن مريحيل
من ال�شوبك الى جدول ق�ضاة الع�شائر يف اللواء املذكور.
�أرجو عر�ض هذا التن�سيب على �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمري البالد املعظم وابالغي
بخط اليد(موافق)
		
منطوق �إرادته ال�سنية.

وتقبلوا فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء
يف  1ذو القعدة (1359هـ) املوافق (1940/11/30م)
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16/7
691
ح�ضرة �صاحب الفخامة رئي�س الوزراء الأفخم

بالإ�شارة الى كتابكم رقم  7396-1/29/20تاريخ (1940/11/30م)
�صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على تن�سيب مت�صرف لواء معان وقائد منطقتها ب�إ�ضافة ا�سم ال�شيخ
�إ�سماعيل بــن �سامل بن مريحيــل مــن ال�شــوبك الــى ق�ضاة الع�شائر.
فتف�ضلوا ب�إجراء املقت�ضى وتقبلوا مزيد احرتامي،
رئي�س الديوان العـ ــايل
عمان يف (1940/12/7م)
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الرقم رو1774-1/29/20-
ح�ضرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع  -الق�ضايــا الع�ش ــائرية
بخط اليد(يجب انتخاب غريه حا ًال)
تابع ًا لكتابي رقم رو –  1539-1/29/20بتاريخ (1941/3/16م).
�أق ّدم ط ّيه ن�سخة عن التقرير الذي ق ّدمه ا ّ
يل معايل وزير الداخلية بعد ان زار ال�سلط وقام بالتحقيق
يف االحكام التي �أ�صدرها القا�ضي الع�شائري ( )....رجاء عر�ضه على �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو
امللكي �أمري البالد املعظم �أ ّيده اهلل.
وتقبلوا فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء
يف � 29صفر (1360هـ) املوافق (1941/3/27م)
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مكتوم

الرقم 1 805/1/7/19
التاريخ 1941/3/27م
فخامة رئي�س الوزراء املعظم

�أ�شري الى كتاب فخامتكم امل�ؤرخ يف (1941/3/16م) املرقوم بعدد –  ،1540 -1/29/20ذهبت
الى ال�سلط بتاريخ (1941/3/20م) �إنفاذ ًا لإرادة موالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمرينا املعظ ــم �أ ّيده
اهلل واطال بقاءه ،فقمت بالتحقيق يف الق�ضايا التي ورد ذكرها يف العري�ضة املرفوعة الى االعتاب
ال�سنية بتوقيع ال�سيد عبداملهدي املحمد مــن �أهالــي ال�سلط مت�ضمنة �شكواه من (� )....أحــد ق�ضاة
الع�شائر يف ال�سلط فظهر يل يف النتيجة ما اذكره يف الفقرات التالية -:
مقدّمة
ا�شتملت العري�ضة على ثالث ق�ضــايا � :إحداها تتعلق بد ّية قتيل وهذه الق�ضيــة املهمة يف نظري لأن
( )....حكم فيها ب�صفته �أحد ق�ضاة الع�شائر� ،أ ّما الق�ضيتان االخريان ف�إنهما تتعلقان باختالف
على االرا�ضي وقد ُعر�ضتا عليه ،كما علمت قبل �سنــة على وجه التقريب ،وكــان ذلك بح�سب العوائــد
املحلية ب�صورة غيــر ر�سمية وب�صفته من وجوه ع�شريته ولي�س من ق�ضــاة الع�شائر .ولقد و�صلت
الـى العلم ب�أنه ف�صــل يف احــداهما ومل يف�صل يف االخــرى ب�سبب خــالف ن�شــب بينه وبيــن �أحــد
الفريقني املتخا�صمني ،ف�أدى ذلك الــى امتناعه من ا�صدار حكمه يف �ش�أنها .وملا كــان ال يوجد لهاتني
الق�ضيتــني �أوراق ميكــن الرجوع اليها ،وكــان الأمر فيهما ال يك�سب �أحد ًا حق ًا قانــوني ًا لــم �أر لزومـ ًا
لأن اتناولهما بالتحقيق والبحث .غري انــي من الناحية االداريــة ر�أيت مــن مقت�ضى امل�صلحة العامة
�أن الفــت �أنظار احلكام االداريني ال ــى وجوب حتذير ق�ضـاة الع�شــائر من ر�ؤية الق�ضـايا التي ال تدخل
يف اخت�صــا�ص الق�ضاء الع�شائري مبقت�ضى �أحكــام املادة الرابعة من قانون حماكم الع�شائر ل�سنــة
(1936م) كق�ضــايا االختالف على الأموال غري املنقــولة التي مـ ّر ذكرها �سواء �أكان ذلك ب�صورة
ر�سمية �أم غري ر�سميــة جتنب ًا للم�شكالت التي قد ترتتب على جتــاوز حدود القانون ،وعلى �أ�ســا�س
هذا الر�أي �أ�صدرت بالغ ـ ًا عا ّم ًا يف هذا املو�ضوع.
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ق�ضية الد ّية :
حدث �سنة (1936م) �أن قتل مو�سى بن ح�سن الهواري من احليارات �شخ�ص ًا يدعى عبدالقادر
العليان القداح من الرحاحلة فجرى ال�صلح يومئذ فيما بني خم�سة كل من الفريقني على د ّية قدرها
أ�صل
()140جنيه ًا ،ومل يكن ذلك �أمام الق�ضــاء الع�شائـري بل بح�سب العادات املحلية ،ولقد دفع من � ِ
ه ــذا املبلغ ( )125جنيه ًا� ،أما البقية فيظهر �أن �أهل القتيل نــزلوا عنها لأهل املقتول .هذا جممل ما
وقع عام قتــل ال�شخ�ص املذكور �آنف ًا.
غري انه منذ ب�ضعة �أ�شهر ق ّدم �شخ�ص من �أبناء عم القتيل يدعى حممد احلاج عبداهلل القداح
ا�ستدعــا ًء الى مت�صرف لواء البلقـاء ذكر فيه حادث القتل وق�ضية الد ّيــة املبحوث عنهما ،و�أن املبلغ
الذي جــرى عليه ال�صلح �أخذه علي القداح واخوه عبدالكرمي ،ثم طلب جلب املدعي عليهم والزامهم
مبـا ي�صيبه مــن الد ّية بح�سب �أُ�صول الع�شائر.
كيف جرى انتخاب القا�ضي الع�شائري يف هذه الق�ضية؟
وبنــاء على هذا الطلب اتفق املدعي حممد احلــاج عبداهلل القداح و�أحد املــدعى عليهم وال ــد
القاتل امل�س ّمى ح�سن حممد الهواري على انتخاب القا�ضي الع�شائري ( )....على ان يحكم بينهمـا يف
ق�ضية د ّيه املقتول عبدالقادر العليان ،ولقد جرى هذا االنتخاب وفـق حكم املــادة العا�شرة من قانون
حماكم الع�شائر.
وبعد ما ّمت انتخاب القا�ضي الع�شائـري يــوم (1940/12/11م) بال�صورة املذكــورة �آنف ـ ًا ،ق ّدم املدعي
حممد احلاج عبداهلل القداح ا�ستدعاء �آخر بتاريخ  15كانون الأول (1940م) ب�إدعائه ال�سابق فذكر
انــه بقي من �أ�صل الد ّية ( )25جنيه ًا لــم تدفع ،وزاد على ذلك فطلب احلكم على علي القداح
وعبدالكرمي العليــان القداح  -اللذين قال يف �أ�صل دعواه �أنهما قب�ضا الد ّية مبا ي�صيبه من املبلغ
املقبو�ض منها وعيـن هذا املبلغ فذكر انه ( )115جنيه ًا.
ملحوظة قانونية على االنتخاب :
بالنظر الى ماجاء يف اال�ستدعاء االول الذي ق ّدمــه املدعي حممد احلاج عبداهلل القداح من ان
علي ـ ًا القداح واخاه عبدالكرمي قب�ضا الد ّية ،ويف ا�ستدعائه الالحق من مطالبته اياهما بح�صته
على ا�سا�س ان املقبو�ض من ا�صلها كان ( )115جنيه ًا ،فقد �أ�صبح ال�شخ�صان املذكوران خ�صمني
للمدعي وان كانا مــن جماعته اي من خم�سة املقتول ،وذلك الى جانب خ�صومته خلم�سة القاتــل .وملا
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كـان انتخــاب القا�ضي الع�شائري ( � )....مّإنا جرى باالتفاق فيما بني املدعي حممد احلاج عبداهلل
القداح وبني والد القاتل ،كان ق�ضا�ؤه جائر ًا عليهما ّاي على املدعي وعلى والد القاتل وجماعتهما دون
على القداح واخيه عبدالكرمي اللذين �أ�صبحــا خ�صمني للمدعي .كــان على املت�صـرف ان يفطن لهذه
الناحية القانونية ،وان يكلف هذا الفريق الثالث �أن ي�شرتك يف انتخاب القا�ضي لي�صـ ّـح ق�ضا�ؤه عليـه،
علي
ولكنه مل يفعل ذلك .كمــا غاب هذا الأمر �أي�ضا على القا�ضي نف�سه ،فنظر بالدعوى وحكم على ّ
القداح خط�أ كما يت�ضح ذلك من الكالم على جمرى الدعوى فيما يلي:
جمرى الدعوى :
جاء يف حم�ضر الق�ضية املبحوث عنها �أن ممثل املدعي عليهم ح�سن حممد الهواري الذي هو والـد
القاتل ق ـ ّرر �أمام القا�ضي ان الد ّية دفعت على ثــالث دفعــات� :أوالها ع�شــر جنيهات دفعت لنمر با�شا
احلمود الذي هو وجماعته كفــالء الوفاء على �أن تكــون مـن �أ�صل الد ّية ولي�س مقابل كفالته ،وثانيهــا
( )55جنيه ًا ُ�س ّلمــت مبــوجب و�صـل لعلي الــقداح واخيه عبــدالكرمي ،وثالثــها ( )60جنيه ًا دفعــت
لل�شخ�صني املذكورين وجماعتهم� ،أ ّما البقية البالغة خم�سة ع�شر جنيه ًا فقد تنازل عنها خم�سة
املقتول.
وق ّرر املدعي حممد احلاج عبداهلل القداح ان خم�سة وخم�سون جنيه ًا من الد ّية دفعت مبح�ضر
مــن دون ان يذكر ملن وقع الدفع ،وان �ستني جنيه ًا �أخرى دفعت لعلي القداح دون �أن يذكر اخاه
عبدالكرمي ،على حني انه يف ا�صل الدعوى كان قد ق ّرر انه ا�شرتك يف ا�ستالم الد ّية .اما ال�شهود
ف�إن ثالثة منهم وهـم عبداملهدي املحمد ال�سليمان العربيات وعبداحلميد املحمد ال�سليمان العربيات
وعبيداهلل احلاج فالح ابو د ّيه ذكروا ان �ستني جنيه ًا من الــد ّية دفعت خلم�سة املقتول يف بيت علي
القداح وان مبلغا �آخركان قد دفع منها وقدره ( )55جنيه ًا دون �أن يذكروا ا�سم قاب�ضه.
و�شاهدان �آخران هما علي ال�سليمان العربيات و�سليمان ال�شاهد العربيات �شهدا ب�أن �ستني جنيه ًا
من الد ّية �سلمت لعلي القداح .ومل يرد يف حم�ضر الدعوى ما يدل على ان عليـا القداح هذا واخــاه
عبدالكريــم �سئال عما �إذا كانا قد ا�ستلما الديـّـة وكيف ُوزعت على خم�سة املقـتول .ثم ان القا�ضي
ق ّرر الى جانــب هذا النق�ض� ،صرف النظر عن جلب كفيل الوفاء منر با�شا احلمود ملجرد انه كان
مري�ض ًا حينئذ.
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مالحظة قانونية على ال�سري يف الدعوى :

ما دام املدعي طلب احلكم على علي القداح واخيه مبا ي�صيبه من الـدية لأنه من خم�سة القتيل ولأن
هذين ال�شخ�صني قب�ضا الد ّية بح�سب ادعائـه ،فقد كان على القا�ضي ان ي�ؤجل الدعــوى الـى ان يب ّل
منـر با�شا احلمود من مر�ضه ،لأنه كفيل الوفاء وهو امل�س�ؤول عن دفع الد ّية و�شهادته �ضرورية لتعيني
علي القداح و�أخيه م�س�ؤولني عن ن�صيب
م�ستلم الد ّية وكيفية توزيعها ،وما �إذا كان ي�صح اعتبار ّ
املدعي منهمـا وما الى ذلك من االمور التي ال ب ّد من حتقيقها متهيدا ل�صحة احلكم ،كما وانه كان
على القا�ضـي �أي�ضا ان ي�س�أل ال�شخ�صني الآنف ذكرهما عمـا اذا كانا قــد ا�ستلما الديـة وكيف جـرى
توزيعها وهل املدعي ا�ستلــم ح�صته منها .واذا كان قد ا�ستلمها فبماذا يثبتان ذلك؟ وانــى اعترب
القا�ضي مق�صرا مــن الناحيتني اللتني ا�شرت اليهما �آنف ًا.
قرار احلكم :
بعد ما �سار القا�ضي يف الدعوى على النحو الذي ذكرت �أ�صدر حكمه :
وواحد وت�سعني قر�ش ـ ًا فل�سطيني ًا للمدعــي حممد
( )1بالــزام علي القداح بت�أدية خم�سة جنيهات
ٍ
احلــاج عبداهلل مقابل ح�صته من مقدار الد ّية املقبو�ض علــى اعتبار انـه ( )121جنيه ًا فل�سطيني ًا
ون�صف اجلنيــه منها ( )115جنيه ًا مقبو�ضة نقدا و�ستة جنيهات ون�صف اجلنيه ذكر انها قيمة
حجة ح�صــر الإرث
�ألب�سة عقد ال�صلح عليهـا �أي�ض ـ ًا وذلك علــى �أ�سا�س ان ح�صته مب ــوجب ّ
تعــادل (� )88200سه ــم مــن (� )1843200سهم ،وعالوة على ر�سوم الدعوى واجرة التقا�ضي.
( )2مبنع املدعي املذكور من مطالبة املدعى عليهم ح�سن الهواري والد القاتل وجماعته ببقية الديـة
لثبوت تنازل خم�سة املقتول عنها.
ما اغفلت بحثه يف هذا التقرير مما تناولته الق�ضية التي نحن يف �صددها :
�ضربت �صفح ًا عن الإ�شارة الى جمرى التحقيق فيما له تعلق ببقية الد ّية التي تنازلت خم�سة املقتول
ُ
عن مطالبة خم�سة القــاتل بها ،وذلك لأن االدلــة متوفرة يف حم�ضر الدع ــوى علـى ثبوت هذا التنازل،
ولأن حكم القا�ضي مبنع املدعي وخم�سته من مطالبة القاتل وخم�سه بها كان موافقا على ما ظهر يل.
ملحوظاتي على قرار احلكم :
علي القداح لأنه لــم ي�شرتك يف انتخابه كما �أ�شــرت الى هذا الأمر
(�أ) لي�س للقا�ضي �أن يحكم على ّ
يف التعليق على االنتخاب،لذلك �أرى ان حكمه على هذا ال�شخ�ص خمالف للمادة العا�شرة من
قانون حماكـم الع�شائر ل�سنة (1936م).
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علي القداح بانه امل�س�ؤول وحــده
(ب) مل يرد يف �أوراق الق�ضية ما ي�صح الركون اليه يف احلكم على ّ
دون غريه عــن جميع املبلغ الذي ذكر يف القرار انــه قب�ض من الد ّيــة وقــدره ( )121جنيه ًا
ون�صف اجلنيه ،و�أن هذا -ال�شخ�ص ا�ستقل يف اال�ستيالء عليه وادخل يف ذمته ن�صيب املدعي
منـه ،وال �سيمــا و�أن دافع الد ّية نف�سه قرر انه دفع من �أ�صلها ( )10جنيهات لنمر با�شا احلمود
و( )55جنيه ًا للمحكوم عليه والخيه عبدالكرمي و( )60جنيه ًا له والخيه وجماعتهم.
(راجع الفقرة املتعلقة مبجرى الدعوى ففيها تلخي�ص ل�شهادات ال�شهود ولي�س ما يربر يف هذه
ال�شهادات احلكم بامل�س�ؤولية املذكورة) لذلك �أرى ان احلكم مل يكن �سليما من هذه الناحية.
(ج) مل يرد يف �شهادات ال�شهود �شئ عــن الألب�ســة الوارد ذكرها يف قرار احلكم وغاية ما يف الأمــر
هو ان القا�ضي ذكر يف نهاية حم�ضر الدعوى (ان الطــرفني قاال ان االلب�سة هي �ست �أعبئة
ومعطــف قيمتها جميعا �ســتة جنيهات ون�صــف اجلنيه) دون �أن ي�صــدق �أحد �سواء علـى ذلك.
واين اعتب ــر ان اال�ستناد يف احلكم الى عبارة كهذه تذكر يف ذيل حم�ضر الدعوى دون �أن يرد
ما ي�ؤيدها يف �شهــادات ال�شهود ،ودون ان يعرتف به ــا املحكوم عليه علــي القداح ال يخــرج عن
كونــه خط�أ قانونيا ارتكبه القا�ضي.
(د) كذلك اعترب قرار القا�ضي املومــا �إليه فيما يتعلق ب�صرف النظرعن جلب كفيل الوفاء وا�ستم ــاع
اقواله مع ان ا�صول الق�ضاء عند الع�شائر تعتربه م�س�ؤوال جتاه خم�سة املقتول عن اداء الد ّية
بتمامهـا ،ومع ان رئي�س خم�سة القاتل اي والده ذكر يف اقواله انــه �سلم ع�شـرة جنيهات لهذا
الكفيل على انهــا من �أ�صل الد ّية ولي�س مقابل كفالته� ،أقول اين اعترب القرار املذكور لهذا
ال�سبب خط�أً قانوني ًا.
(هـ) ملا كان ادعــاء املدعي من�صبا على ان عل ّي ـ ًا القداح واخـاه قب�ضا الد ّية ،كان من الواجب علــى
القا�ضي �أن ي�سري يف الدعوى وراء تعيني امل�س�ؤولني عن قب�ض الد ّية تعيينا ال جمال لل�شك فيه
وعلى وجه يتبني معه كيف جرى توزيعها وهل املدعي �أخذ ح�صته �أو هو لــم ي�أخذها ،غري ان
القا�ضــي املوما اليه مل يتح ّر هذه الأمور على وجه كامل يحمل على القناعة ب�صحة احلكم الذي
�أ�صدره.
(و) وبناء على هذه امللحوظات �أُرجح ان احلكم املبحوث عنه غري �صحيح وجمحف بحقوق املحكوم
عليه وخمالف للقانون.
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هل من �سبيل قانوين لت�صحيح احلكم املبحوث عنه؟
در�ست هــذه الناحية فوجدتُ ان املادة اخلام�سة ع�شرة مـن قانون حماكم الع�شائر جتيـز للمت�صرف
ُ
يبت يف الق�ضية املختلف عليها بني الفريقني ب�صورة تامة،
عندما ت�صل اليه ن�سخة احلكم ويرى انه مل ّ
�أن يعيد اوراقها الى املحكمة الكمال النواقــ�ص ب�صرف النظر عـن رغبة الفريقي ــن ،وذلك دون �أن
تقيد هذه املادة املت�صرف مبدة ما .غيــر ان احلكم قد نفذ بالفعل لأن املتــ�صرف ر�آه على ما يظهـر
�صحيح ًا ،لذلك ال �سبيل فيما �أرى الى �سلوك ه ــذا الطريق ،كما انه ال �سبيل الآن الــى ا�ستئناف احلكم
املذكور من جانب املت�صرف عمال ب�صالحيته املن�صو�ص عليها يف املادة الثامنة ع�شرة من القانـون
ذاته ،لأنه ا�صبــح فـي حكم الق�ضية املحكمة بعــد تنفيذه وعدم ا�ستعمــال املت�صــرف �صالحيته فــي
اال�ستئناف مبقت�ضى حكم هذه املادة.
كيف ميكن اذن تاليف اخلط�أ الواقع؟
مــن ح�سن االتفــاق اين وجدت يف ا�ضبارة هذه الق�ضية ا�ستدعاء ق ّدمه املحكوم عليه علي القــداح
ملت�صرف اللواء بعد �صدور احلكم فيها ،ويو�ضــح هذا اال�ستدعـاء كيف وملن �سلمت الد ّية ،ولقد طلب
مق ّدمه اعتبار مراجعته هذه دعوى على القاب�ضني للد ّية ،واظهر ا�ستعداده لتقدمي الرباهني على
�صحة ادعائه املذكور بعدما ذكر انه يلج�أ اليه ب�سبب كون احلكم ال�صادر �ضده غري تابع لال�ستئناف
بالنظـر الى ان مقدار املبلغ الذي حكم بــه عليه يقل عن خم�سني جنيها ،واملـادة الثامنة ع�شرة مــن
قانــون حماكم الع�شائر الجترب ا�ستئناف احلكم يف ق�ضية كهذه من جانب �أحد اخل�صمني.
ومـع انه كان على املت�صرف �أن يطلب بناء على اال�ستدعاء املذكور ال ــى الفريقيــن ان ينتخبــا قا�ضيا
للنظر يف الدعوى عمال بحكم املادة العا�شرة من قانون حماكم الع�شائر ،فانه ذ ّيل اال�ستدع ــاء
بحا�شية تق�ضي بافهام امل�ستدعي �أن طلبــه ال ي�ؤثـر على احلكم ال�صادر �ضده وانه بعــد التدقـيق فيه
وجده موافقا وم�ؤيدا ب�أقوال ال�شهود.
ور�أيي هو ان املت�صرف مل يكن موفقا يف اجتهاده هــذا ،وانه جمرب بحكم املادة العا�شرة الآنــف
ذكرها على قبول الدعوى واتخاذ الإجراءات املقت�ضاة النتخاب القا�ضي ،لذلك �أوعزتُ اليه ان يعتـرب
مراجعة املحكوم عليه �أ�صال لدعوى جديدة ،وبذلك تكون احلكومة قد فتحت امامه بابـا للتخل�ص
مــن اجحاف قد يكون ا�صابه من جراء الأخطاء التي ارتكبها القا�ضي الع�شائري (.)....
واوعــزتُ �إليه �أي�ض ًا ب�أن ينبه هــذا القا�ضي الى اخطائه املبينة يف هذا التقرير ليتجنبها يف امل�ستقبل،
و�أن يراقب �أحكامه الآتية حتى اذا ظهر لـه عدم �أهليته للق�ضاء ق ّدم اقرتاحه باال�شرتاك وقائد
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املنطقــة من اجل �شطــب ا�سمه م ــن جــدول ق�ضاة الع�شائــر عم ًال باملادة الثالث ــة مـن قانون حماكم
الع�شائر ،و�أوعزتُ كذلك الى املت�صرف ب�أن ي�ضاعف التدقيق يف �أحكام ق�ضاة الع�شائر بعد الآن،
حتى اذا ظــهر له انهــا �صدرت ب�صــورة غري تامــة �أو غري عادلـة اعادها �إليهم الكمــال نواق�صها
بحكم �صالحيته املن�صو�ص عليها يف املادة اخلام�سة ع�شرة مــن القانون ذاته� ،أو بادر الـى ا�ستئنافها
مبقت�ضى املــادة الثامنة ع�شرة من القانون املذكور.
هذا ما ر�أيت �أن �أب�سطه يف هذا التقريــر لت�أمروا بعد االطــالع عليه برفعه لالعتاب ال�سنية �إنفــاذ ًا
لرغبة �سم ّوه �أ ّيده اهلل و�أبقاه خري �ضامن لتحقيق العدل والن�صفة بني �أفراد رعيته.
وتف�ضلوا يا �صاحب الفخامة بقبول �أج ّل االحرتام،
وزير الداخلية
(1941/3/15م)
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16/7
164
ح�ضرة �صاحب الفخامة رئي�س الوزراء الأفخم

بالإ�شارة الــى كتــاب فخامتكم رقــم  1774-1/29/20تاريخ (1941/3/27م).
قد اطلع �صاحب ال�سم ّو امللكي �س ّيدي وموالي املعظم على تقرير معايل وزير الداخلية ب�ش ـ�أن �أحك ــام
القا�ضي الع�شائري ( ،)....فر�أى �س ّمــوه املعظم مل ــا ورد يف التق ــرير الآنف الذكر من خروج على
�أحكــام القانون وا�ستعمــال �سلطته فـي غري حملها وجوب انتخاب قا� ٍض غريه يف احلال.
فتف�ضلوا ب�إجراء املقت�ضى،وتقبلوا مزيد احرتامي،
رئي�س الديوان العـ ـ ــايل
عمان يف (1941/4/4م)
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الرقم رو2324-1/29/20 -
ح�ضرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع  -ق�ضاة الع�شائر
قــدم مت�صرف لواء عجلون وقائد املنطقة ت�صويب ـ ًا بت�سمية ال�شيخ حلمي الكاي ـ ــد من قرية �سوف
قا�ضيـ ًا ع�شائري ًا خلفا للمرحوم احلاج كليب ال�شريدة� ،أرجو عر�ض ذلك على �س ّيدي وموالي �صاحب
ال�سم ّو امللكي �أمري البالد املعظم �أ ّيده اهلل وابالغي منطوق �إرادته ال�سنية.
وتقبلوا فائق االحرتام،
وكيل رئي�س الوزراء
يف 19ربيع االول (1360هـ) املوافق (1941/4/16م)
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16/7
200
ح�ضرة �صاحب الفخامة رئي�س الوزراء الأفخم
بالإ�شارة الى كتاب فخامتكم رقم  2324-1/29/20تاريـ ــخ (1941/4/16م).
�صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على ت�صويب مت�صرف لواء عجلون وقائد املنطقة بت�سمية ال�شيخ
حلمي الك ــايد قا�ضيـ ًا ع�شائري ًا خلفا للمرح ــوم احلــاج كليب ال�ش ــريدة.
فتف�ضلوا ب�إجراء املقت�ضى ،وتقبلوا مزيد احـ ــرتامي،
رئي�س الديوان العـ ـ ـ ــايل
عمان يف (1941/4/20م)

116

ق�ضاة الع�شائر يف الأردن
 .62وثيقة رقم ()160/21

16/7
205
ح�ضرة �صاحب الفخامة رئي�س الوزراء الأفخم
بالإ�شارة الى كتاب فخامتكم رقم  1774 -1/29/20تاريخ (1941/3/27م) والحق ًا للإرادة ال�سنية
رقم  164- 16/7تاريخ (1941/4/4م).
لقد ر�أى ح�ضرة �صاحب ال�سم ّو امللكي موالي املعظم ان ا�ستعمال القا�ضي الع�شائري (� )....سلطته
يف غري حملها ال تك�سب �أحد الفرقــاء املتخا�صمني لدي ـ ــه �أى حق قانوين لــذا فانه يرغب ايده اهلل
الآن باالكتفاء مب ــا ورد يف تقــرير معال ــي وزي ــر الداخلية امل�ؤرخ يف (1941/3/25م) من تنبيه
القا�ضـي الآنــف الذكر ال ــى اخطائه واجتنابها يف امل�ستقبل على �أن يبقى يف حمله.
فتف�ضلوا ب�إجراء املقت�ضى ،وتقبلوا فائق احـ ــرتامي،
رئي�س الديوان الع ـ ـ ـ ــايل
عمان يف (1941/4/20م)
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الرقم رو3923/1 -29/20 -
ح�ضرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع  -ق�ضاة الع�شائر
ق ّدم مت�صرف لــواء البلقاء وقائد املنطقة ت�صويب ًا ب�إ�ضاف ــة عبداهلل با�شــا املحمد مــن ال�سلــط
وال�شيخ خلف الهــروط من بني حميدة ال ــى ج ــدول ق�ضاة الع�شـ ـ ــائر يف اللواء املذكور.
�أرجو عر�ض هذا الت�صويب على �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمري البالد املعظم وابالغي
منطوق �إرادته ال�سنية.
وتقبلوا فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء
يف  30جمادى االولى (1360هـ) املوافق (1941/6/25م)
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16/7
363
ح�ضرة �صاحب الفخامة رئي�س الوزراء الأفخم
بالإ�شارة الى كتاب فخامتكم رقم  2923 -1/29/20تاريخ (1941/6/25م).
�صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على ا�ست�صواب مت�صرف لواء البلقاء وقائد املنطقة ب�إ�ضافة عبداهلل
با�ش ــا املحمد من ال�سلط وال�شيخ خلف الهروط مــن بني حميدة الــى جدول ق�ضاة الع�شائر يف اللواء
املذكور ،فتف�ضلوا ب�إجراء املقت�ضى.
وتقبلوا مزيد اح ـ ـ ــرتامي,
رئي�س الديوان الع ـ ــايل
عمان يف (1941/7/5م)
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الرقم رو3940-1/29/20 -
ح�ضرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع  -ق�ضاة الع�شائر
ق ّدم مت�صرف لواء الكرك وقائد املنطقة ت�صويب ًا ب�إ�ضافة ال�شيخ جميل عطوي املجايل الى جدول
ق�ضاة الع�شائر يف اللواء املذكور خلفا لــوالده املتويف ال�شيخ عطوي املجالــي.
�أرجو عر�ض هذا الت�صويب على �سيـدي ومــوالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمري البالد املعظم وابالغي
منطوق �إرادته ال�سنية.
وتقبلوا فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء
يف  1جمادى الثانية (1360هـ) املوافق (1941/6/26م)

120

ق�ضاة الع�شائر يف الأردن
 .66وثيقة رقم ()160/25

16/7
364
ح�ضرة �صاحب الفخامة رئي�س الوزراء الأفخم
بالإ�شارة الى كتاب فخامتكم رقم  3940-1/29/20تاريخ (1941/6/26م).
�صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على ا�ست�صواب مت�صرف لواء الكرك وقائد املنطقة ب�إ�ضافة ال�شيخ
جميل عطوي املجايل الى جدول ق�ضاة الع�شائر يف اللواء املذكور خلف ًا لوالده املتوفى ال�شيخ عطوي
املجايل.
فتف�ضلوا ب�إجراء املقت�ضى ،وتقبلوا مزيد اح ـ ـ ــرتامي,
رئي�س الديوان العـ ـ ــايل
عمان يف (1941/7/5م)
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الرقم رو6446/1-29/20 -
ح�ضرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع  -ق�ضاة الع�شائر
ق ّدم مت�صرف لواء الكرك وقائد املنطقة تن�سيب ًا بتعيني ال�شيــخ ح�سن بن احل ــاج �سامل العطيوي من
الطفيلة قا�ضيا ع�شائر ّيا.
�أرجو عر�ض هذا التن�سيب على �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمري البالد املعظم �أ ّيده اهلل
وابالغي منطوق �إرادته ال�سنية.
وتقبلوا فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء

يف  21رم�ضان (1360هـ) املوافق (1941/10/12م)
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600 -16/7
ح�ضرة �صاحب الفخامة رئي�س الوزراء الأفخم
بالإ�شارة الى كتاب فخامتكم رقم  6446 -1/29/20تاريخ (1941/10/12م).
�صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على تن�سيب ًا (كذا) مت�صرف لواء الكرك وقائد منطقتها بتعيني
ال�شيخ ح�سن بن احلاج �سامل العطيوي من الطفيلة قا�ضي ًا ع�شــائري ًا.
فتف�ضلوا ب�إجراء املقت�ضى ،وتقبلوا مزيد اح ــرتامي،
رئي�س الديوان الع ـ ـ ـ ــايل
عمان يف (1941/10/24م)
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الرقم رو2556/1-29/20 -
ح�ضرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع  -املحاكم الع�شائر ّية
ق ّدم مت�صرف لــواء الكرك وقائــد املنطقــة تن�سيب ًا من �أجــل تعيني �إبراهيم بـ ــك ال�شرايحة من
الكرك قا�ضي ًا ع�شائري ًا.
�أرجو عر�ض هذا التن�سيب على �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمري البالد املعظم �أ ّيده اهلل
وابالغي منطوق �إرادته ال�سنية.
واقبلوا فائق االحرتام ،
وكيل رئي�س الوزراء

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

بخط اليد(يحفظ)
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الرقم رو2789/1-29/20 -
ح�ضرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع  -ق�ضاة الع�شائر
ب�سبب وفــاة القا�ض ــيني الع�شائريني امل ــدعوين قب ـ ــالن احلمد من الدعج ـ ـ ــة ومعزي الغيثان من
ال�ساليطة ق ّدم معــايل وزي ــر الداخلية تن�سيب ًا مـ ــن �أجل �شطـ ــب ا�سميهما من جدول ق�ضاة الع�شائر.
�أرجو �أن تعر�ضوا ذلك على �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمري البالد املعظم �أ ّيده اهلل وتبلغوين
منطوق �إرادته ال�سنية.
وتقبلوا فائق االحرتام ،
رئي�س الوزراء
يف  4ربيع الآخر �سنة (1361هـ) املوافق (1942/4/20م)
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164 -16/7
رئا�سة الوزراء الفخيمة

ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت كتاب فخامتكم رقم  2789/1-29/20ت ــاريخ (1942/4/20م) املت�ضمن تن�سيب مع ــايل
ُ
وزي ــر الداخلية ب�ش�أن �شطب ا�سمـ ّـي القا�ضيــني الع�شائريني قب ــالن احلمد مــن الدعجة ومعزى
الغيثان مــن ال�سـ ــاليطــة على ح�ضرة �صاحب ال�سم ّو امللكي موالنا املعظم وبعد اطالع �سم ّوه العايل
عليه ودر�سه له �صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على ذلك.
فتف�ضلوا فخامتكم ب�إجراء املقت�ضى واقبلوا فائق احرتامي،
رئي�س الديوان العايل
(1942/4/22م)
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الرقم رو3292/1-29/20-
ح�ضرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع  -املحاكم الع�شائر ّية
قـدم مت�صرف ل ــواء الكرك باال�شرتاك مـع قائد املنطقة تن�سيب ًا مــن �أجل تعيني ال�سيد �أحمد بن
حطاب ال�صعوب من الكرك قا�ضي ًا ع�شائري ًا.
�أرجو عر�ض هذا التن�سيب على �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمري البالد املعظم �أ ّيده اهلل
وابالغي منطوق �إرادته ال�سنية.
وتقبلوا فائق االحـ ــرتام ،
رئي�س الوزراء
يف  25ربيع الآخر (1361هـ) املوافق (1942/5/11م)
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197-16/7
رئا�سة الوزراء الفخيمة

ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت كتاب فخامتكم رقم  3292/1-29/20تاريخ (1942/5/11م) املت�ضمن تن�سيب تعيني
ُ
ال�سيد �أحمد بن حطاب ال�صعوب من الكرك قا�ضيـ ًا ع�شائري ًا على ح�ضرة �صاحب ال�سم ّو امللكي
موالنا املعظم وبعد اطالع �سم ّوه العايل عليه ودر�سه له �صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على ذلك.
فتف�ضلوا فخامتكم ب�إجراء املقت�ضى واقبلوا فائق احرتامي،
رئي�س الديوان العايل
(1942/5/16م)
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الرقم رو116/1-29/20 -
ح�ضرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع -الق�ضاة الع�شائريون
بخط اليد(موافق)

ب�سبب وفاة القا�ضي الع�شائري ال�شيخ من�صور القا�ضي ،ق ّدم مت�صرف لواء عجلون وقائــد املنطقــة
فيها تن�سيب ـ ًا مــن �أجــل تعيني �سليمان با�شــا ال�ســودي قا�ضـي ًا ع�شائر ّيا يف اللواء املذكور.
�أرجو عر�ض هـذا التن�سيب على �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمي ــر البالد املعظم �أ ّيده اهلل
وابالغي منطوق �إرادته ال�سنية.
واقبلوا فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء
يف  28ذي احلجة (1361هـ) املوافق (1943/1/5م)
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الرقم 14-16/7
التاريخ (1943/1/19م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت على ح�ضرة �صاحب ال�سم ّو امللكي �سيدنا وموالنا املعظم كتاب فخامتكم رقم 29/20
ُ
– 116/1تاريخ (1943/1/5م) املت�ضمن تن�سيب تعيني �سليمان با�شـ ــا ال�سودي قا�ضي ًا ع�شائري ـ ـ ًا
ب�سبب وفاة القا�ضي الع�شائري ال�شيخ من�صور القا�ضي ،وبعد اطالع �سم ّوه العايل ودر�سه لـ ــه �صدرت
الإرادة ال�سنية باملوافقة على ذلك .وتف�ضلوا ب�إجراء املقت�ضى.
وتقبلوا مزيد احـ ـ ــرتامي,
رئي�س الديوان الع ـ ـ ــايل
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الرقم رو2449/1-29/20 -
ح�ضرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع  -املحاكم الع�شائر ّية
ق ّدم مت�ص ــرف لــواء البلقاء وقـائد املنطقة تن�سيب ًا من �أجــل تعيني �أحمد با�شـ ــا احلديدي من ال�سلط
قا�ضي ًا ع�شائري ًا.
�أرجو عر�ض هذا التن�سيب على �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمري البالد املعظم �أ ّيده اهلل
بخط اليد(يعتمد)
وابالغي منطوق �إرادته ال�سنية.

واقبلوا فائق االحرتام ،
رئي�س الوزراء
يف  26ربيع االول (1362هـ) املوافق (1943/4/1م)
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الرقم 108-16/7
التاريخ (1943/4/7م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت على ح�ضرة �صاحب ال�سم ّو امللكي �سيدنا وموالنا املعظم كتاب فخامتكم رقم -29/20
ُ
 2449/1تــاريخ (1943/4/1م) املت�ضـمن تن�سيب تعــيني �أحمد با�ش ــا احلديــدي من ال�سلط قا�ضي ـ ًا
ع�شائري ًا ،وبعد اطالع �سم ّوه العايل عليه ودر�سه له �صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على ذلك.
فتف�ضلوا ب�إجراء املقت�ضى ،وتقبلوا مزيد احـ ــرتامي،
رئي�س الديوان العـ ـ ـ ـ ــايل
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الرقم رو4577/1-29/20 -
ح�ضرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان العايل الأفخم
املو�ضوع  -حماكم الع�شائر
ب�سبب عدم وجود قا�ض ع�شائري يف ناحية الكورة ،ق ّدم مت�صرف ل ــواء عجلون وقائ ــد املنطقة فيها
تن�سيب ًا من �أجل تعيني كل من معايل عبداهلل با�شا الكليب وال�شيخ �سعود القا�ضي قا�ضيني ع�شائريني
يف لواء عجلون خلربتهما ووقوفهما على العادات الع�شائر ّية ،وقد �أ ّيــد معايل وزير الداخلية هذا
التن�سيب.
�أرجو عر�ض ذلك على �س ّيدي وم ــوالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أميـر البالد املعظم �أيــده اهلل وابالغي
منطوق �إرادته ال�سنية.
واقبلوا فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء
يف  24جمادى الآخره (1362هـ) املوافق (1943/6/27م)
بخط اليد(ال ا�ستن�سب تعيني عبداهلل با�شا الكليب بعد ان ا�ستقال بدعوى م�شاغله ال�شخ�صية،
وال مانع من تعيني ال�شيخ �سعود القا�ضي)
مالحظة :يوجد ختم الديوان العايل
رقم 108
تاريخ (1943/6/28م)
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الرقم 212/16/7
التاريخ  27جمادى االخرة (1362هـ)
(1943/6/30م)
فخامة رئي�س الوزراء االفخم
عر�ضت على �أنظار ح�ضرة �صاحب ال�سم ّو امللكي �سيدنا وموالنا املعظم كتاب فخامتكم
ُ
رق ــم 4577/1-29/20تاريخ (1943/6/27م) املت�ضمن تن�سيب تعيني كل من معـايل عبداهلل
با�شــا الكليب وال�شيخ �سعود القا�ضي قا�ضيني ع�شائرييـن يف ل ــواء عجلون ،فتف�ضل ايده اهلل بالتعليــق
ال�سامي التايل :
( ال ا�ستن�سب تعيني عبداهلل با�شا الكليب بعد ان ا�ستقال بدعوى م�شاغله ال�شخ�صية ،وال مانع من
تعيني ال�شيخ �سعود القا�ضي).
فتف�ضلوا ب�إجراء املقت�ضى ،واقبلوا فائق االح ـ ـ ـ ــرتام ,
و .رئي�س الديوان العايل
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الرقم رو2784/1-29/20 -
ح�ضرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع  -املحاكم الع�شائرية
بخط اليد(يعتمد)
ق ّدم مت�صرف ل ــواء البلقاء وق ــائد املنطقة تن�سيب ًا مـن �أجـل تعيني عل ّيان با�ش ــا ال�سامل من ال�سلط
قا�ضي ًا ع�شائري ًا.
�أرجو عر�ض هذا التن�سيب على �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمري البالد املعظم �أ ّيده اهلل
وابالغي منطوق �إرادته ال�سنية.
واقبلوا فائق االحرتام ،
رئي�س الوزراء
يف  9ربيع الآخر (1362هـ) املوافق (1943/4/14م)
مالحظة (يوجد ختم الديوان العايل)
الرقم 28
تاريخ (1943/4/15م)
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الرقم 120-16/7
التاريخ (1943/4/22م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت على ح�ضرة �صاحب ال�سم ّو امللكي �سيدنا ومـوالنا املعظم كتاب فخامتكم رق ــم2784/1-29/20
ُ
تاريخ (1943/4/14م) املت�ضمن تن�سيب فخامتكم بتعيني عليان با�شا ال�سامل من ال�سلط قا�ضيـ ًا
ع�شائري ًا ،وبعد اطالع �سم ّوه العايل عليه ودر�سه له �صدرت الإرادة ال�سنيـة باملوافقة على ذلك.
فتف�ضلوا ب�إجراء املقت�ضى.
وتقبلوا مزيد اح ـ ـ ــرتامي ,
رئي�س الديوان العـ ـ ـ ـ ــايل
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الرقم رو3473-1/29/20 -
ح�ضرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع  -حماكم الع�شائر
ق ّدم مت�صرف لـ ــواء معان وقائد املنطقة تن�سيب ًا من �أجل تعيني ال�سيـ ــد يونـ�س بن حممد �أبو هاللة
قا�ضيـ ًا ع�شائري ًا يف معـ ــان وقد �أي ــد معـ ــايل وزيـ ــر الداخلي ـ ــة هذا التن�سيب.
�أرجو عر�ض ذلك على �س ّيدي موالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمري البالد املعظم  -ايده اهلل  -وابالغي
منطوق الإرادة ال�سنية.
واقبلوا فائق االحرتام ،
رئي�س الوزراء
يف  8جمادى االولى (1362هـ) املوافق (1943/5/12م)
مالحظة (يوجد ختم الديوان العايل)
الرقم 58
التاريخ (1943/5/13م)
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الرقم 145-16/7
التاريخ (1943/5/19م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت على ح�ضرة �صاحب ال�سم ّو امللكي �سيدنا وموالنا املعظم كتاب فخامتكم رقم -1/29/20
ُ
 3473تاريخ (1943/5/12م) املت�ضمن تن�سيب تعيني ال�ســيد يون�س بـن حممد �أبو هاللة قا�ضي ًا
ع�شائري ًا يف معان ،وبعد اطالع �سم ّوه العايل عليه ودر�سه له �صدرت الإرادة ال�سنية باملوافق ـ ــة على
ذلك .فتف�ضلوا ب�إجراء املقت�ضى.
وتقبلوا مزيد اح ـ ــرتامي,
رئي�س الديوان العـ ـ ـ ـ ــايل
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الرقم رو2993/1-29/20 -
ح�ضرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان الأمريي العايل االفخم
املو�ضوع  -املحاكم الع�شائر ّية
ق ّدم مت�صرف لـواء البلقاء وقائد املنطقة تن�سيب ًا من �أجل تعيني �أحمد بــك املحمد من ال�سلط قا�ضي ًا
ع�شائري ًا خلف ًا لوالده املرحوم حممد با�شا احل�سني.
�أرجو عر�ض هذا التن�سيب على �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمري البالد املعظم �أ ّيده اهلل
وابالغي منطوق �إرادته ال�سنية.
واقبلوا فائق االحرتام،
وكيل رئي�س الوزراء
يف  17ربيع الآخر(1362هـ) املوافق (1943/4/22م)
مالحظة(يوجد ختم الديوان العايل)
الرقم 38
التاريخ (1943/4/24م)
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الرقم 126-16/7
التاريخ (1943/4/27م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت على ح�ضرة �صاحب ال�سم ّو امللكي �سيدنا وموالنا املعظم كتاب فخامتكم رقم -29/20
ُ
 2993/1تاريخ (1943/4/22م) املت�ضمن تن�سيب فخــامتكم بتعيني �أحـمد بــك املحمد مـن ال�سـ ــلط
قا�ضيـ ًا ع�شائري ًا خلفا لوالده املرحوم حممد با�شا احل�سني ،وبعد اطالع �سم ّوه العايل عليه ودر�ســه له
�صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على ذلك .فتف�ضلوا ب�إجراء املقت�ضى.
وتقبلوا مزيد اح ـ ـ ـ ـ ــرتامي،
رئي�س الديوان العـ ـ ـ ــايل
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الرقم رو5902/1-29/20 -
ح�ضرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع  -ق�ضاة الع�شائر
بخط اليد(يعتمد)
تلقيت من قائد اجلي�ش العربي كتاب ـ ًا يت�ضمن تن�سيب تعيني ال�شيخ ال�شراري بــن بخيت من بنــي
ُ
�صخر قا�ضيـ ًا ع�شائري ًا الت�صافه ب�صفات ت�ؤهله لأن يكون يف ع ــداد ق�ضاة الع�شائر.
�أ�ؤيد هذا التن�سيب و�أرجو عر�ضه على �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمري البالد املعظم وابالغي
منطوق �إرادته ال�سنية.
واقبلوا فائق االحرتام،
وكيل رئي�س الوزراء
ووزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الدفـ ـ ـ ـ ـ ــاع
يف � 13شعبان (1362هـ) املوافق (1943/8/14م)
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313/16/7
� 20شعبان (1362هـ)
(1943/8/21م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
فخامة الرئي�س اجلليل
�أُ�شري الى كتــاب فخامتكم رقم  5902/1-29/20تاريخ � 13شعبان (1362هـ) و (1943/8/14م)
�صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على تعيني ال�شيخ ال�شراري بـن بخيت مـن بني �صخر قا�ضيـ ًا ع�شائري ًا.
فتف�ضلوا ب�إجراء املقت�ضى.
واقبلوا فائق االحـ ـ ـ ــرتام،
رئي�س الديوان العايل
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الرقم رو9468/1-29/20 -
ح�ضرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع  -ق�ضاة الع�شائر
بخط اليد(موافق)
تلقيت من قائد اجلي�ش العربي كتاب ًا يت�ضمن تن�سيب تعيني كل من ال�شيخني جازي بن معزى الغثيــان
ُ
ومطلب �أبو رجيلة من ال�ساليطة قا�ضيـ ًا ع�شائري ًا(هكذا) ،وق ــد اتفــق قائــدا اجليــ�ش والبــادية على
تر�شيحهمــا لــذلك� ،أ�ؤيـد هــذا التن�س ــيب و�أرجو عر�ضه على �سي ــدي وم ــوالي �صاحب ال�سم ّو امللكي
�أمري الب ــالد املعظـم وابالغي منطوق �إرادته ال�سنية.
واقبلوا فائق االحرتام،
رئيــ�س ال ـ ـ ــوزراء
ووزي ـ ــر الدفـ ـ ــاع
مالحظة(يوجد ختم الديوان العايل)
الرقم 239
التاريخ (1943/10/24م)
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437/16/7
 8ذى القعدة (1362هـ)
رئا�سة الوزراء الفخيمة

فخامة الرئي�س اجلليل
�أُ�شري الى كتــاب فخامتكم رق ــم  9468/1-29/20تاريخ (1943/10/23م)� ،صــدرت الإرادة
ال�سنية باملوافقة على تعيني كل من ال�شيخني جازي بن معزى الغيثان ومطلب �أبو رجيلة من ال�ساليطة
قا�ضيني ع�شائريني ،فتف�ضلوا ب�إجراء املقت�ضى.
واقبل ـ ــوا فائق االح ـ ـ ـ ــرتام,
رئي�س الديوان العايل

144

ق�ضاة الع�شائر يف الأردن
 .90وثيقة رقم ()160/49

الرقم رو� -29/20 -أ1223/
ح�ضرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع  -ق�ضاة الع�شائر
بخط اليد(يعتمد)
تلقيت من قائد اجلي�ش العربــي كتـاب ًا يت�ضمــن تن�سيب ال�شيــخ عــارف بــن رثعان الذيابات قا�ضي ًا
ُ
ع�شائري ًا وقد اتفق قائ ــدا اجلي�ش والباديــة على تر�شيح ــه لذلك.
ا�ؤيد هذا التن�سيب و�أرجو عر�ضه على �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمري البالد املعظم �أ ّيده
اهلل وابالغي منطوق �إرادته ال�سنية.
واقبلوا فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء
يف � 18صفر (1363هـ) املوافق (1944/2/12م)
مالحظة(يوجد ختم الديوان العايل)
الرقم 52/16/7
التاريخ (1944/2/14م)
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الرقم 62-16/7
التاريخ � 27صفر (1363هـ)
املوافق  21فرباير (1944م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة

ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت على ح�ضرة �صاحب ال�سم ّو امللكي �سيدنا وموالنا �أمري البالد املعظم كتاب فخامتكم
ُ
رقم� -29/20أ 1223/ت ــاريخ (1944/2/12م) املت�ضمن تن�سي ــب ق ــائد اجليــ�ش الع ــربي بتعـ ــيني
ال�شيخ عارف بن رثعان الذيابات قا�ضي ًا ع�شائري ًا ،وبعد اطـالع �سم ّوه العايل عليه ودر�سه ل ــه �صدرت
الإرادة ال�سنية باملوافقة على ذلك ،فتف�ضلوا ب�إجراء املقت�ضى.
وتقبلوا مزيد اح ـ ــرتامي,
رئي�س الديوان الع ـ ـ ـ ــايل
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الرقم رو� -29/20 -أ6840/
ح�ضرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان الأمريي العايل الأفخم
املو�ضوع  -ق�ضاة الع�شائر
بخط اليد(نوافق)

ن�سب مت�صرف
مبنا�سبة وفاة املرحوم �سالمة با�شا املعايطة �أحد ق�ضاة الع�شائر يف لواء الكرك ،فقد ّ
لواء الكرك باال�شرتاك مع قائد املنطقة تعيني ال�سيد فار�س بــن يو�سف املعايطة قا�ضي ًا ع�شائري ًا يف
اللواء املذكور.
ا�ؤيد هذا التن�سيب و�أرجـو عر�ضه على �س ّيدي وموالي �صـاحب ال�سم ّو امللكـ ــي �أمري البالد املعظم
وابالغي منطوق �إرادته ال�سامية.
واقبلوا فائق االح ــرتام،
رئي�س الوزراء
يف  6رم�ضان املبارك (1363هـ) املوافق (1944/8/24م)
مالحظة(يوجد ختم الديوان العايل)
الرقم 296/16/7
التاريخ (1944/8/28م)
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365 -16/7
 14رم�ضان (1363هـ)
املوافق  31اغ�سط�س (1944م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت على ح�ضرة �صاحب ال�سم ّو امللكي �سيدنا وموالنا �أمري البالد املعظم كتاب فخامتكم
ُ
رقم� -29/20أ 6840/تـ ــاريخ (1944/8/24م) املت�ضمــن تعيني ال�سيــد فار�س بــن يو�سف املعــايطة
قا�ضيـ ًا ع�شائري ًا ،وبعد اطالع �سمــوه العايل عليه ودر�سه له �صدرت الإرادة ال�سنية باملــوافقة على
ذلك .فتف�ضلوا ب�إجراء املقت�ضى.
وتقبلوا مزيد اح ـ ـ ــرتامي،
رئي�س الديوان العـ ـ ـ ــايل
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الرقم رو� -29/20 -أ3166/
ح�ضرة �صاحب ال�سماحة رئي�س الديوان الأمريي العايل االفخم
املو�ضوع  -ق�ضاة الع�شائر
بخط اليد(نوافق)
ملنــا�سبة وفاة قا�ضيي الع�شائــر يف لــواء الكرك املرحومني رفيفـان با�ش ــا املجالــي وغيث بن هداية
(هدايا) من احلجايا و�شغور مركزيهما فقد �أو�صى مت�صرف لواء الكرك باال�شرتاك مع قائد املنطقة
تعيني دليوان با�شا املجايل وعوده بن غيث هداية (هدايا) بد ًال عنهما لتوفر الكفـاءة واللياقة فيهما.
ا�ؤيد هذه التو�صية و�أرجــو عــر�ض ذلك على �س ّيدي وموالي �صــاحب ال�سم ّو امللكــي �أمري البالد املعظم
وابالغي منطوق �إرادته ال�سنية.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام,
رئي�س الوزراء
يف  7جمادى االولى (1364هـ) و (1945/4/19م)
مالحظة(يوجد ختم الديوان العايل)
الرقم 120/16/7
التاريخ (1945/4/25م)
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147-16/7
 16جمادى االولى (1364هـ)
املوافق  28ني�س ــان (1945م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت على ح�ضرة �صاحب ال�سم ّو امللكي �سيدنا وموالنا �أمري البالد املعظم كتاب فخامتكم رقم
ُ
� -29/20أ 3166/ت ــاريخ (1945/4/19م) املت�ضــمن تعــيني دل ــيوان با�شـا املجالـي وعودة ابن
غيث هداية (هدايا) قا�ضيني ع�شائريني يف لواء الكرك ،وبعد اط ــالع �سم ّوه العايل عليــه ودر�سه له
�صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على ذلك.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحـ ـ ـ ــرتام,
رئي�س الديوان العـ ــايل
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الرقم رو� /29/20/أ7988-
التاريخ  2ذى القعدة �سنة (1364هـ)
املوافق (1945/10/8م)
ح�ضرة �صاحب ال�سماحة رئي�س الديوان الها�شمي العايل الأفخم
بخط اليد (توقيع)
ن�سب مت�صرف لواء عجلون  -بعد ا�ستطالع ر�أي قائد املنطقة – تعيني عبداهلل با�شا الكليب قا�ضيـ ًا
ّ
ع�شائري ًا لوقوفه التام على العادات واال�صول الع�شائرية.
�أ�ؤيد هـذا التن�سيب و�أرجو عر�ضه على �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو امللكـي �أم ــري البالد املعظم
وابالغي منطوق �إرادته ال�سنية.
وتقبلوا بقبول فائق االح ـ ـ ــرتام,
رئي�س ال ــوزراء
مالحظة (يوجد ختم رئا�سة الديوان الها�شمي)
 10ت�شرين االول (1945م)
الرقم 293/16/7
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الرقم 355-16/7
التــاريخ  4ذو القع ــدة (1364هـ)
املوافق 10ت�شرين الأول (1945م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت على ح�ضرة �صاحب ال�سم ّو امللكي �سيدنا وموالنا �أمري البالد املعظم كتاب فخامتكم
ُ
رقم� -29/20أ 7988/تــاريــخ (1945/10/8م) املت�ضمــن تعييــن عبداهلل بــا�شــا الكليــب قا�ضي ًا
ع�شائري ًا ،وبعد اطالع �سم ّوه العايل عليه ودر�سه لــه �صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على ذلك.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحـ ــرتام,
رئي�س الديوان الها�شمي
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الرقم رو� -29/20/أ9824-
التاريخ  5املحرم �سنة (1365هـ)
املــوافق (1945/12/9م)

ح�ضرة �صاحب ال�سماحة رئي�س الديوان الها�شمي العايل الأفخم
بخط اليد (توقيع)
ن�سب قائد اجلي�ش العــربي الأردين – بعد ا�ستطالع ر�أي قــائد منطقـة البـادية – تعيني ال�شيخ
ّ
حممد بن �ضيف اهلل �أبو ال�صقور اجلازي من احلويطات قا�ضيـ ًا ع�شائري ًا.
�أ�ؤيد هذا التن�سيب و�أرجو عر�ضه على �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمري البالد املعظم �أ ّيده
اهلل وابالغي منطوق �إرادته ال�سنية.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام,
رئي�س ال ــوزراء
مالحظة(يوجد ختم رئا�سة الديوان الها�شمي)
 11كانون االول (1945م)
الرقم 373/16/7
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449-16/7
 13حم ـ ـ ـ ــرم (1365هـ)
 18كانون الأول (1945م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت على ح�ضرة �صاحب ال�سم ّو امللكي �سيدنا وموالنا �أمري البالد املعظم كتاب فخامتكم رق ــم
ُ
� /29/20أ 9824-تـاريخ (1945/12/9م) املت�ضـمن تن�سيب ق ــائد اجلي ــ�ش العــربي الأردين تعييـن
ال�شيخ حممد بـن �ضيف اهلل �أبـو ال�صقور اجل ــازي من احل ــويطات قا�ضي ًا ع�شائري ًا ،وبعد اطالع
�سم ّوه الع ــايل عليه ودر�سه لـه �صدرت الإرادة ال�سنيـة باملوافق ـ ــة على ذلك.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحـ ـ ـ ــرتام,
ع /رئي�س الديوان الها�شمي
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الرقم�/29/20 -أ 10415-
التاريخ 26 -حمرم احلرام (1365هـ)
املوافق يف (1945/12/30م)
ح�ضرة �صاحب ال�سماحة رئي�س الديوان الها�شمي العايل الأفخم
بخط اليد(نوافق)
�أعلمني معايل وزير الداخلية ب�أن مت�صرف لواء الكرك – بعد ان ا�ستطلع ر�أي قائد املنطقة – قـدم
تن�سيب ًا ب�ش�أن تعيني ال�شيخ دميثان املجالـي قا�ضيـ ـ ًا ع�شائريـ ـ ًا يف ل ــواء الكرك خلربتـ ــه واملام ــه يف
العــادات الع�شــائرية وقــد �أ ّيد معــايل الــوزير امل�شار اليـه هذا التن�سيب ب�سبب �أن عدد ق�ضاة الع�شائر
يف هذا اللواء �شفعة.
�أرجو ان تتكرموا بعر�ض ذلك على �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمري البالد املعظم �أ ّيده اهلل
وتبلغوين منطوق �إرادته ال�سنية.
واقبلوا فائق االحرتام،
رئي�س الوزراء
مالحظة(يوجد ختم رئا�سة الديوان الها�شمي)
 2كانون الثاين (1946م)
الرقم 1/16/7
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11-16/7
� 4ص ـ ـ ـ ــفر (1365هـ)
 7كانون الثاين (1946م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت على ح�ضرة �صاحب ال�سم ّو امللكي �سيدنا وموالنا �أمري البالد املعظم كتاب فخامتكم رق ـ ــم
ُ
�/29/20أ –  10415ت ــاريخ (1945/12/30م) املت�ضـ ــمن تن�سي ــب معــايل وزيــر الداخلية بتعيني
ال�شي ــخ دمـيثان املجـايل قا�ضي ًا ع�شائري ًا يف ل ــواء الكرك ،وبعد اط ــالع �سم ّوه العايل عليه ودر�سه له
�صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على ذلك،
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام,
ع /رئي�س الديوان الها�شمي
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الرقم – /29/20ب999 -
التاريخ –  4ربيع االول �سنة (1365هـ)
املوافق (1946/2/5م)
ح�ضرة �صاحب ال�سماحة رئي�س الديوان الها�شمي العايل الأفخم
بخط اليد(نوافق)

ن�سب حمافظ العا�صمــة باال�شرتاك مــع قـائد املنطقة تعيني ال�سيد �إبــراهيم الرا�شـ ــد من ع�شرية
ّ
احلديد قا�ضيـ ًا ع�شائري ًا يف حمافظة العا�صمة ملعرفته ووقوفـه على االم ــور الع�شائــرية وي�ؤيده معــايل
وزي ــر الداخلية يف هـذا التن�سيب� .أرجــو عر�ض ذلك علـى �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمري
البالد املعظم وابالغي منطوق �إرادته ال�سنية.
واقبلوا فائق االحرتام,
رئي�س الوزراء
مالحظة(يوجد ختم رئا�سة الديوان الها�شمي)
� 6شباط (1946م)
الرقم 40/16/7
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55-16/7
 12ربيع الأول (1365هـ)
� 13شب ـ ـ ـ ــاط (1946م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت على ح�ضرة �صاحب ال�سم ّو امللكي �سيــدنا وموالنا �أميــر البـالد املعظم كتاب فخامتكم رق ــم
ُ
/29/20ب –  999ت ــاريخ (1946/2/5م) املت�ضم ــن تعييــن ال�سيــد �إبــراهيم الرا�ش ـ ــد من ع�شرية
احلدي ــد قا�ضي ًا ع�شائري ًا يف حمافظة العا�صمة ،وبعــد اطــالع �سم ّوه العــايل عليــه ودر�سه له �صدرت
الإرادة ال�سنية باملوافقة على ذلك.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحـ ـ ـ ـ ــرتام,
رئي�س الديوان الها�شمي
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الرقم – /29/20ب 1103-
التاريخ –  8ربيع االول �سنة (1365هـ)
املوافق (1946/2/9م)
ح�ضرة �صاحب ال�سماحة رئي�س الديوان الها�شمي العايل الأفخم
بخط اليد(نوافق)

ن�سب قائد اجلي�ش العــربي الأردين تعيني كل من ال�ش ــيخ حمود البنيان وال�ش ـ ــيخ جراد العقار من
ُي ّ
ع�شرية املناعني قا�ضي ًا ع�شائري ًا لكفاءتهما ووقوفهما على الأمـ ــور الع�شائرية� .أرجو ان تتكرموا
بعر�ض ذلك على �س ّيدي وموالي �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمري البالد املعظم وابالغي ما ت�صدر عليه
الإرادة املطاعة.
واقبلوا فائق االحرتام,
رئي�س الوزراء
مالحظة (يوجد ختم رئا�سة الديوان الها�شمي)
� 10شباط (1946م)
الرقم 48/16/7
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61 – 16/7
 12ربيع الأول (1365هـ)
� 13شـ ـ ـ ــباط (1946م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت على ح�ضرة �صاحب ال�سم ّو امللكي �سيدنــا وموالنا �أمري البالد املعظم كتاب فخامتك ــم رق ــم
ُ
 /29/20ب  1103-ت ــاريخ (1946/2/9م) املـت�ضمن تعـيني كــل مــن ال�شيـ ــخ حمـ ــود البنيان
وال�شي ــخ جراد العقار من ع�شيـرة املناعني قا�ضــيني ع�ش ــائريني ،وبعــد اطــالع �سم ـّـوه العايل عليه
ودر�سه له �صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على ذلك.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحـ ـ ــرتام,
رئي�س الديوان الها�شمي
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الرقم – /29/20ب1774/
التاريخ – (1946/3/2م)
بخط اليد(موافق)
�صاحب ال�سماحة رئي�س الديوان الها�شمي العايل الأفخم
ق ـ ّدم قــائد منطقة البــادية تن�ســيب ًا مــن �أجل تعيني رفيفــان بــن ديــاب مــن احلويطــات قا�ضي ًا
ع�شائري ًا وقد �أ ّيـد قــائد اجلي ــ�ش الع ــربي الأردنـي هــذا التن�سيب الذي �أرج ـ ــو عر�ضه على �أنظار
نائب �صاحب ال�سم ّو امللكي �أمري البالد املعظم وابالغي منطوق �إرادته ال�سنيـ ـ ــة.
واقبلوا فائق االحرتام,
وكيل رئي�س الوزراء
		

مالحظة(يوجد ختم رئا�سة الديوان الها�شمي)
� 4آذار (1946م)
الرقم 81/16/7
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95 -16/7
 3ربيع الثاين (1365هـ)
 6م ـ ـ ـ ــار�س (1946م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل بالوكالة
عر�ضت على نائب ح�ضرة �صاحب ال�سم ّو امللكي �سيدنا وموالنا �أمري البالد املعظم كتاب فخامتكم
ُ
رقـ ـ ــم  /29/20ب 1774-تـ ــاريـخ (1946/3/2م) املــت�ضمـن تعــيني رفيف ــان بــن دياب مــن
احلويطات قا�ضي ًا ع�شائري ًا ،وبعد اطالع �سم ّوه العايل عليه ودر�سـه له �صـدرت الإرادة ال�س ـ ــنية
باملوافقة على ذلك.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام,
رئي�س الديوان الها�شمي
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الرقم رو /29/20/ب3319-
التاريخ (1946/4/25م)
ح�ضرة �صاحب ال�سماحة رئي�س الديوان الها�شمي العايل الأفخم
بخط اليد(توقيع)
قـ ّدم قائد منطقة الباديــة تن�سيب ًا من �أجـل تعيني ال�شيــخ �سليمان �أبو جفني قا�ضي ًا ع�شائري ًا ،وقد
�أ ّيد قائد اجلي�ش العربي الأردين هذا التن�سيب الذي �أرجو عر�ضه على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب
ال�سم ّو امللكي �أميــر البالد املعظم وابالغي منطوق �إرادته ال�سنيــة.
واقبلوا فائ ــق االح ـ ــرتام,
رئي�س ال ـ ـ ــوزراء
		 مالحظة (يوجد ختم رئا�سة الديوان الها�شمي)
 27ني�سان (1946م)
الرقم 117/16/7
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148 -16/7
 26جمادى الأولى (1365هـ)
 27ني�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان (1946م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت على ح�ضرة �صاحب ال�سم ّو امللكي �سيدنا وموالنا �أمري البالد املعظم كتاب فخامتكم رقـ ــم
ُ
 /29/20ب  3319-ت ــاريـخ (1946/4/25م) املتــ�ضمن تع ــيني ال�شي ــخ �سـليم ــان ابو جفني قا�ضيـ ًا
ع�شائري ًا ،وبعد اطــالع �سم ّوه العايل عليه ودر�سه له �صدرت الإرادة ال�سنيــة باملوافقة على ذلك.
وتف�ضلوا بقبول فائق االح ـ ـ ــرتام ،
رئي�س الديوان الها�شمي
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الرقم رو/29/20/ب3320-
التاريخ (1946/4/25م)
ح�ضرة �صاحب ال�سماحة رئي�س الديوان الها�شمي العايل الأفخم
بخط اليد(توقيع)
ق ّدم قـائد منطقة الكرك تن�سيب ًا من �أجل تعيني ال�شيخ را�شد التويجر من بنـي عط ّيه قا�ضيـ ًا ع�شائري ًا،
وقد �أ ّيد قائد اجلي�ش العربي الأردين هذا التن�سيب الذي �أرجو عر�ضه على �أنظار �صاحب ال�سم ّو
امللكي �أمري البالد املعظم وابالغي منطوق �إرادته ال�سنية.
وتف�ضلوا بقبول فائـ ـ ــق االح ـ ـ ــرتام،
رئي�س الوزراء
مالحظة (يوجد ختم رئا�سة الديوان الها�شمي)
 27ني�سان (1946م)
الرقم 118/16/7
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149 -16/7
 26جمادى الأولى (1365هـ)
 27ني�س ـ ـ ـ ـ ـ ــان (1946م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت على ح�ضرة �صاحب ال�سم ّو امللكي �سيدنا وموالنا �أمري البالد املعظم كتاب فخامتكم رقـ ــم
ُ
 /29/20ب  3320-تـ ــاريـخ (1946/4/25م) املت�ض ــمن تعيي ــن ال�شــيخ را�شـ ــد التويجر من بني
عطية قا�ضي ًا ع�شائري ًا ،وبعد اط ــالع �سم ّوه الع ــايل عليه ودر�سـ ــه ل ــه �صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة
على ذلك.
وتف�ضلوا بقبول فائق االح ـ ـ ــرتام,
رئي�س الديوان الها�شمي
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الرقم رو/29/20/ب – 4384
التاريخ  3رجب (1365هـ)
املوافق (1946/6/2م)
ح�ضرة �صاحب ال�سماحة رئي�س الديوان الها�شمي العايل الأفخم
بخط اليد(توقيع)
ق ّدم قائد منطقة البادية تن�سيب ًا من �أجل تعيني ال�شيخ قريفان ال�صــوا من احلجاي ــا قا�ضيـ ًا ع�شائري ًا،
وقد �أ ّيد قائد اجلي�ش العربي الأردين هذا التن�سيب الذي �أرجو عر�ضه على �أنظار �صاحب اجلاللة
امللك املعظم وابالغي منطوق �إرادته ال�سنية.
وتف�ضلوا بقبول فائ ـ ــق االحـ ـ ــرتام,
رئي�س الوزراء
مالحظة (يوجد ختم رئا�سة الديوان الها�شمي)
 6حزيران (1946م)
الرقم 164/16/7
* هذا الكتاب يقع يف مطلع عهد ا�ستقالل اململكة الأردنية الها�شمية.
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الرقم 212 – 16/7
التاريخ  7رجـ ــب (1365هـ)
املوافق  6حزيران (1946م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت على ح�ضرة �صاحب اجلاللة موالي امللك املعظم كتاب فخامتكم رق ــم  /29/20ب – 4384
ُ
تــاريخ (1946/6/2م) املت�ضم ــن تن�سيب ًا م ــن �أجـل تعيـني ال�شيخ قريفان ال�صوا من احلجايا قا�ضيـ ًا
ع�شائري ًا ،وبعد اطالع جاللته املعظم عليه ودر�سه له �صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على ذلك.
وتقبلوا بقبول فائق االحـ ـ ــرتام,
رئي�س الديوان الها�شمي
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الرقم 229 – 16/7
التاريخ  11رجب (1365هـ)
املوافق  10حزيران (1946م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
�صدرت �إرادة جاللة موالي امللك �أ ّيده اهلل مبنا�سبة وفاة ال�شيخ مـاجد با�شا العــدوان �شيخ البلقاء
ب�أن يح ّل جنلــه الأكرب حم ــود حمل والده املرح ــوم �شيخ ـ ًا على البلق ــاء ،اقت�ضى احاط ــة فخامتكم
بذلك لإجـراء املقت�ضى.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام,
رئي�س الديوان الها�شمي
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الرقم /29/20ب6579/
التاريخ (1946/8/8م)
ح�ضرة �صاحب ال�سماحة رئي�س الديوان الها�شمي العايل الأفخم
بخط اليد(ليكن)

ن�سب مت�صرف لواء الكرك باال�شرتاك مع قائد املنطقة تعيني ال�سيد �شاهر املحي�سن من الطفيلة
ُي ّ
قا�ضيـ ًا ع�شائري ًا وقد ايـّـد معــايل وزير الداخليـة هذا التن�سيب الذي �أرجو عر�ضـ ــه على �أنظار �صاحب
اجلاللة امللك املعظم وابالغي منطوق �إرادته ال�سنية.
واقبلوا فائق االح ـ ـ ــرتام,
رئي�س الوزراء

مالحظة (يوجد ختم رئا�سة الديوان الها�شمي)
� 11آب (1946م)
الرقم 252/16/7
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الرقم 328 – 16/7
التاريخ  14رم�ضان (1365هـ)
املوافق  11اغ�سط�س (1946م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت على ح�ضرة �صاحب اجلاللة موالي امللك املعظم كتاب فخامتكم رقــم  /29/20ب – 6579
ُ
تـاريخ (1946/8/8م) املت�ضمن تن�سيب تعيني ال�سـيد �شـاهر املحي�سن من الطفيلة قا�ضيـ ًا ع�شائري ًا،
وبعد اطالع جاللته املعظم عليه ودر�سه له �صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على ذلك.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام،
رئي�س الديوان الها�شمي
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الرقم – /29/20ب7628/
التاريخ – (1947/11/4م)
ح�ضرة �صاحب املعايل رئي�س الديوان امللكي الها�شمي الأفخم
ن�سب رئي�س �أركان حرب اجلي�ش العربي الأردين تعيني ال�شيخ
بناء على تن�سيب قائد منطقة البادية ّ
عواد الفقري من �شيوخ فرقة املزايدة من بني عط ّية قا�ضيـ ًا ع�شائري ًا� .أرجو �أن تتف�ضلوا معاليكم
بعر�ض ذلك على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب اجلاللـ ــة الها�شمية امللك املعظم وابالغي منطوق
الإرادة امللكية ال�سامية.
بخط اليد(توقيع)
وتف�ضلوا يا �صاحب املعايل بقبول فائق االحـ ــرتام,
رئي�س الوزراء

مالحظة (يوجد ختم رئا�سة الديوان الها�شمي)
 6ت�شرين الثاين 1947
الرقم 515/16/7
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528 – 16/7
 23ذى احلجة (1366هـ)
 6ت�شرين الثاين (1947م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت على ح�ضرة �صاحب اجلاللة موالي امللك املعظم كتاب فخامتكم رقـ ــم  /29/20ب7628 -
ُ
ت ـ ــاريخ (1947/11/4م) املت�ضـمن تعــيني ال�شـ ــيخ ع ــواد الفقري من �شيوخ فرقة املزايدة من بني
عط ّية قا�ضيـ ًا ع�شائري ًا ،وبعد اطالع جاللته املعظم عليه �صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على ذلك.
وتف�ضلوا يا �صاحب الفخامة بقبول فائق االح ـ ــرتام,
رئي�س الديوان امللكي الها�شمي
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الرقم – /29/20ب592/
التاريخ – (1948/1/25م)

ح�ضرة �صاحب العطوفة رئي�س الديوان امللكي الها�شمي الأفخم
بخط اليد(نوافق)

ن�سب مت�صـرف لــواء معان باال�شرتاك مع قــائد املنطقة تعيني ال�شيـخ �سويلم بــن حمــمد دحيالن
ُي ّ
من ع�شرية التوايهة ،قا�ضي ًا ع�شائري ًا ،وقد �أيـّـد معــايل وزيــر الداخلية هـذا التن�ســيب.
ف�أرجو �أن تتف�ضلوا عطوفتكم بعر�ض ذلك على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب اجلاللة امللك املعظم
�أ ّيده اهلل وابالغي منطوق �إرادته امللكية ال�سامية.
وتف�ضلوا بقبول فائق االح ـ ــرتام,
وكيل رئي�س الوزراء

مالحظة(يوجد ختم رئا�سة الديوان الها�شمي)
� 1شباط 1948
الرقم 51/16/7
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43 -16/7
 21ربيع الأول (1367هـ)
� 1شبـ ـ ـ ــاط (1948م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت على ح�ضرة �صــاحب اجلاللــة م ــوالي املعظم كتــاب فخامتكــم رقــم  /29/20ب – 592
ُ
تاريخ (1948/1/25م) املت�ضمن تعيني ال�شيخ �سويلم بن حممد دحيالن مــن ع�شرية التوايهة قا�ضي ًا
ع�شائري ًا ،وبعد اطالع جــاللته املعظم علي ــه �صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على ذلك.
وتف�ضلوا يا�صاحب الفخامة بقبول فائق االح ــرتام,
رئي�س الديوان امللكي الها�شمي
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الرقم – /29/20ب1093/
التاريخ – (1948/2/12م)
ح�ضرة �صاحب العطوفة رئي�س الديوان امللكي الها�شمي الأفخم
بخط اليد(نوافق)
ن�سب حمافظ العا�صمة باال�شرتاك مـع قــائد منطقة البلقـاء تعيني ال�شيخ نهـار احلـديد قا�ضي ًا
ُي ّ
ع�شائري ًا وقد �أ ّيد هذا التن�سيب معـايل وزير الداخليـة ،ف�أرجو �أن تتف�ضلوا عطوفتكم بعر�ض ذلــك
على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب اجلاللة امللك املعظم �أ ّيده اهلل وابالغي منطوق الإرادة امللكية
ال�سـ ــامية.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحـ ــرتام,
وكيل رئي�س الوزراء

مالحظة (يوجد ختم رئا�سة الديوان الها�شمي)
� 17شباط (1948م)
الرقم 78/16/7
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70 – 16/7
 7ربيع الثاين (1367هـ)
� 17شبـ ـ ـ ــاط (1948م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت على ح�ضرة �صاحب اجلاللة موالي امللك املعظم كتاب فخامتكم رق ــم  /29/20ب – 1093
ُ
ت ـ ــاريخ (1948/2/12م) امل ــت�ضمن تعيي ــن ال�شي ـ ـ ــخ نهار احلديد قا�ضي ًا ع�شائري ًا ،وبعـد اطــالع
جاللتــه املعظــم عليه �صـ ــدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على ذلك.
وتف�ضلوا يا �صاحب الفخامة بقبول فائق االحرتام,
رئي�س الديوان امللكي الها�شمي
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الرقم – /29/20ب2202/
التاريخ – (1948/4/3م)
ح�ضرة �صاحب العطوفة رئي�س الديوان امللكي الها�شمي الأفخم
ن�سب قــائد منطقة الباديــة تعيني ال�شيخ �سليمــان مطلق �شيــخ فرقـة الزوايدة احلويطــات قا�ضي ًا
ّ
ع�شائري ًا وقد �أ ّيد رئي�س �أركان حرب اجلــي�ش العــربي الأردين هـذا التن�سيب رج ــاء �أن تتف�ضلوا
عطوفتكم بعر�ض ذلك على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب اجلاللة امللك املعظم �أ ّيده اهلل وابالغي ما
تنطق به الإرادة امللكية ال�سامية.
بخط اليد(توقيع)
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام,
رئي�س الـ ـ ــوزراء
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مالحظة (يوجد ختم رئا�سة الديوان الها�شمي)
 8ني�سان (1948م)
الرقم 141/16/7
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الرقم – /29/20ب2245/
التاريخ – (1948/4/4م)

ح�ضرة �صاحب العطوفة رئي�س الديوان امللكي الها�شمي الأفخم
بخط اليد(توقيع)
ن�سب مت�صرف لــواء الكرك باال�شرتاك مــع قائمقام الطفيلة وقائد املقــاطعة تعيني ال�سـ ــيد �صــالح
ُي ّ
املحي�ســن قا�ضي ًا ع�شائري ًا وقـد �أ ّيد هذا التن�سيب معــايل وزيــر ال ــداخلية .ف�أرجو �أن تتف�ضلوا
عطوفتكم بعر�ض ذلك على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب اجلاللة امللك املعظم �أ ّيده اهلل وابالغي ما
تنطق به الإرادة امللكية ال�سامية.
واقبلوا فائق االح ـ ــرتام ,
رئي�س الوزراء

مالحظة (يوجد ختم رئا�سة الديوان الها�شمي)
 8ني�سان (1948م)
الرقم 131/16/7
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138 – 16/7
 29جمادى الأولى (1367هـ)
 8ني�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان (1948م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت على ح�ضرة �صاحب اجلاللة موالي امللك املعظم كتاب فخامتكم رقـ ــم  /29/20ب – 2245
ُ
تــاريخ (1948/4/4م) املت�ضمــن تعييــن ال�س ــيد �صالـ ــح املحي�سن قا�ضيـ ًا ع�شائري ًا ،وبعد اطالع
جاللته املعظم عليه �صدرت الإرادة ال�سنيـة باملوافقة على ذلك،
وتف�ضلوا يا �صاحب الفخامة بقبول فائق االحرتام،
رئي�س الديوان امللكي الها�شمي
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148 – 16/7
30جمادى الأولى (1367هـ)
 9ني�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان (1948م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت على ح�ضرة �صاحب اجلاللة موالي امللك املعظم كتاب فخامتكم رقم  /29/20ب – 2202
ُ
تــاريخ (1948/4/3م) املت�ضـمن تعــيني ال�ش ــيخ �سليمـان مطلق �شيخ فرقة الزوايدة – احلويطات
قا�ضي ًا ع�شائري ًا ،وبعد اطالع جالل ـ ــته املعظم عليه �صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على ذلك،
وتف�ضلوا يا �صاحب الفخامة بقبول فائق االح ـ ــرتام،
رئي�س الديوان امللكي الها�شمي
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الرقم /29/20ب6097/
التاريخ (1948/9/19م)
�سم ّو رئي�س الديوان امللكي الها�شمي الأفخم
بخط اليد(توقيع)
ن�سب مت�صرف لواء عجلون باال�شرتاك مع قائمقام وقائد درك جر�ش تعيني ال�شيخ نوا�ش �أبو دلبــوح
ُي ّ
من بني ح�سن قا�ضي ًا ع�شائري ًا بدال من املرحوم عقله با�شــا الن�صري .ف�أرجـ ــو �أن تتف�ضلوا �سمـ ّوكم
بعر�ض ذلك على �أنظار �سـ ّيدي وموالي �صاحب اجلــاللة امللك املعظــم �أ ّيده اهلل وابالغي ما تنطق به
الإرادة امللكية ال�سامية.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام,
وكيل رئي�س الوزراء
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مالحظة (يوجد ختم رئا�سة الديوان الها�شمي)
 22ايلول (1948م)
الرقم 370/16/7

ق�ضاة الع�شائر يف الأردن
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385 – 16/7
 20ذى القعدة (1367هـ)
 23ايلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول (1948م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت على ح�ضرة �صاحب اجلــاللة مــوالي امللك املعظم كتــاب فخــامتكم رقـ ــم – 29/20
ُ
ب 6097/تاريخ (1948/9/19م) املت�ضمن تعيني ال�شيخ نوا�ش �أبو دلبوح من بني ح�سن قا�ضي ًا
ع�شائري ًا بدال من املــرحوم عقله با�شـا الن�صــري ،وبعد اطــالع جاللته املعظم عليه �صدرت الإرادة
ال�سنية باملوافقة على ذلك.
وتف�ضلوا يا �صاحب الفخامة بقبول فائق االح ـ ـ ــرتام,
رئي�س الديوان امللكي الها�شمي
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الرقم /29/20ب6389/
التاريخ (1948/9/29م)
�سم ّو رئي�س الديوان امللكي الها�شمي الأفخم
ن�سب مت�صرف لــواء عجلون باال�شرتاك مـع قائد املنطقة تعيني حممد ناجــي با�ش ــا العزام قا�ضيـ ًا
ُي ّ
ع�شائري ًا .ف�أرجو �أن تتف�ضلوا �سم ّوكم بعر�ض ذلك على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب اجلاللة امللك
املعظم وابالغي منطوق �إرادته امللكية ال�سامية.
بخط اليد(توقيع)

وتف�ضلوا بقبول فائق االح ــرتام،
رئي�س الـ ـ ــوزراء
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مالحظة (يوجد ختم رئا�سة الديوان الها�شمي)
 2ت�شرين اول (1948م)
الرقم 386/16/7

ق�ضاة الع�شائر يف الأردن
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399 – 16/7
 29ذى القعــدة (1367هـ)
 2ت�شرين الأول (1948م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
ـر�ضت على ح�ضرة �صاحب اجلاللة مــوالي املعــظم كتـاب فخامتكم رق ـ ــم  /29/20ب 6398 -
ع ُ
تاريخ (1948/9/29م) املت�ضمـن تعيني حممد نـاجي با�ش ــا العزام قا�ضيـ ًا ع�شائري ًا ،وبعد اطــالع
جاللته املعظم عليه �صدرت الإرادة ال�سني ــة باملوافقة على ذلك.
وتف�ضلوا يا �صاحب الفخامة بقبول فائق االحرتام,
رئي�س الديوان امللكي الها�شمي
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الرقم /29/20ب6750/
التاريخ (1948/10/10م)
�سم ّو رئي�س الديوان امللكي الها�شمي الأفخم
ن�سب مت�صرف ل ــواء عجلون باال�شرتاك مع قــائد املنطقــة تعيني حمـمد ال�سمري ــن خري�س ع�ضو
ُي ّ
املجل�س البلدي يف اربد قا�ضي ًا ع�شائري ًا .ف�أرجو �أن تتف�ضلوا بعر�ض ذلـك على �س ّيدي وموالي �صاحب
اجلاللة امللك املعظم وابالغي منطوق �إرادته امللكية ال�سامية.
بخط اليد(توقيع)
وتف�ضلوا بقبول فائق االحـ ـ ـ ــرتام،
رئي�س الـ ـ ـ ــوزراء
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مالحظة (يوجد ختم رئا�سة الديوان الها�شمي)
 26ت�شرين اول (1948م)
الرقم 209/16/7

ق�ضاة الع�شائر يف الأردن
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425 – 16/7
 23ذى احلجة (1367هـ)
 26ت�شرين الأول (1948م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت على ح�ضـرة �صاحب اجلــاللة مــوالي امللــك املعظم كتـاب فخامتكم رق ــم /29/20ب –
ُ
 6750ت ـ ــاريخ (1948/10/10م) امل ــت�ضمن تعيي ــن ال�سيـ ــد حمم ــد ال�سمرين خري�س ع�ضو املجل�س
البلدي يف اربد قا�ضي ًا ع�شائري ًا ،وبعد اطالع جالل ـ ــته املعظم عليه �صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة
على ذلك.
وتقبلوا يا �صاحب الفخامة بقبول فائق االحرتام,
رئي�س الديوان امللكي الها�شمي
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الرقم /29/20ب746/
التاريخ (1949/1/10م)
عطوفة رئي�س الديوان امللكي الها�شمي الأفخم
بخط اليد(توقيع)

ن�سب مت�صرف ل ــواء عجلون باال�شرتاك مع قائد املنطقة تعيني ال�ســيد نا�صر الطــالق من الرمثا
ُي ّ
قا�ضيـ ًا ع�شائري ًا ف�أرجو �أن تتف�ضلوا بعر�ض ذلك على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب اجلاللة امللك
املعظم �أ ّيده اهلل وابالغي منطوق الإرادة امللكية ال�سامية.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحـ ــرتام،
ع /رئي�س ال ـ ـ ــوزراء
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مالحظة (يوجد ختم رئا�سة الديوان الها�شمي)
� 14شباط (1949م)
الرقم 61/16/7

ق�ضاة الع�شائر يف الأردن
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الرقم 68 -16/7
التاريخ  16ربيع الآخر (1368هـ)
املوافق � 14شباط (1949م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت على ح�ضرة �صاحب اجلاللــة مــوالي امللك املعظم كتـ ــاب فخامتكم رقـ ـ ــم /29/20ب746/
ُ
ت ـ ــاريخ (1949/1/10م) وامل ــت�ضمن تن�سي ــب تعيي ــن ال�سيـد نا�ص ــر الطالق من الرمثا قا�ضيـ ًا
ع�شائري ًا ،وبعد اطالع جاللته املعظم عليه �صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على ذلك.
وتف�ضلوا يا �صاحب الفخامة بقبول فائق االحرتام،
رئي�س الديوان امللكي الها�شمي
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الرقم /29/20ب4363/
التاريخ (1949/6/11م)
عطوفة رئي�س الديوان امللكي الها�شمي الأفخم
بخط اليد(توقيع)

ن�سب رئي�س �أركـان حرب اجلي�ش العربي الأردين وبت�أييد من معايل وزيــر الدف ــاع تعيني ال�شيخ عبد
ُي ّ
بن هديبان �شيخ ع�شرية الهدبان من احلويطات قا�ضي ًا ع�شائري ًا ف�أرج ــو �أن تتف�ضلوا بعر�ض ذلك
على �أنظار �س ّيدي وموالي �صاحب اجلاللة امللك املعظم �أ ّيده اهلل وابالغي منطوق الإرادة امللكية
ال�سامية.
واقبلوا فائق االح ـ ــرتام ,
رئي�س ال ـ ـ ــوزراء
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مالحظة(يوجد ختم رئا�سة الديوان الها�شمي)
 14حزيران (1949م)
الرقم 209/16/7

ق�ضاة الع�شائر يف الأردن
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الرقم 277 – 16/7
التاريخ � 18شعبان (1368هـ)
املوافق  14حزيران (1949م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت على ح�ضرة �صاحب اجلاللة موالي امللك املعظم كتاب فخامتكم رقم /29/20ب4363/
ُ
تـاريخ (1949/6/11م) املت�ضمن تن�سيب تعيني ال�شيخ عب ــد بن هديبان �شيخ ع�شرية الهدبان من
احلويطــات قا�ضيـ ًا ع�شائري ًا ،وبعد اط ـ ــالع جاللته املعظم عليه �صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة
على ذلك.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام,
رئي�س الديوان امللكي الها�شمي
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الرقم /29/20ب5650/
التاريخ (1949/7/31م)
عطوفة رئي�س الديوان امللكي الها�شمي الأفخم
بخط اليد(توقيع)
اتفق زعمــاء و�شيوخ الكــرك على انتخـاب ال�سيد جمال بـن عطوي با�شــا املجايل �شيخ ـ ـ ًا للم�شايخ يف
منطقة الكرك بدال من املرحوم ال�سيد جميل املجايل.
�أرجو �أن تتف�ضلوا عطوفتكم بعر�ض ذلك على �س ّيدي وموالي �صاحب اجلاللة امللك املعظم وابالغي
منطوق �إرادته امللكية ال�سامية التي ت�صدر حول هذا الإجراء.
وتف�ضلوا بقبول فائق االح ـ ـ ــرتام,
وكيل رئي�س الوزراء

مالحظة(يوجد ختم رئا�سة الديوان الها�شمي)
� 3آب (1949م)
الرقم 519/16/7
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الرقم 405 – 16/7
التاريخ � 9شوال (1368هـ)
املوافق  3اغ�سط�س (1949م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل بالنيابة
عر�ضت على نائب ح�ضرة �صاحب اجلاللة موالي امللك املعظم كتاب فخامتكم رقم  /29/20ب
ُ
 5650ت ــاريخ (1949/7/31م) املتــ�ضمن انتخــاب ال�سيد جمــال ب ــن عطوي املجايل �شيخ ًاللم�شايخ يف منطقة الكرك بد ًال من املرحوم ال�سيد جميل املجايل ،وبعد اطالع �سم ّوه املعظم عليه
�صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على ذلك.
وتف�ضلوا يا �صاحب الفخامة بقبول فائق االحرتام,
رئي�س الديوان امللكي الها�شمي
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الرقم /29/20ب8827/
التاريخ (1949/11/24م)
عطوفة رئي�س الديوان امللكي الها�شمي الأفخم
بخط اليد(توقيع)

ن�سب قــائد منطقة البادية باال�شرتاك مع رئي�س �أركــان حرب اجلي ـ ــ�ش العربي الأردين تعيني ال�شيخ
ُي ّ
علي اخلتان من ع�شرية الكعابنـة قا�ضي ًا ع�شائري ًا ف�أرجو �أن تتف�ضلوا بعر�ض ذلك على �أنظار �س ّيدي
وموالي �صاحب اجلاللة امللك املعظم وابالغي منطوق �إرادته امللكية ال�سامية.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام,
رئي�س ال ـ ـ ــوزراء
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مالحظة (يوجد ختم رئا�سة الديوان الها�شمي)
 26ت�شرين الثاين (1949م)
الرقم 579/16/7

ق�ضاة الع�شائر يف الأردن
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الرقم 653 – 16/7
التاريخ � 5صفر (1369هـ)
املوافق  26ت�شرين الثاين (1949م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت على ح�ضرة �صاحب اجلاللة موالي امللك املعظم كتاب فخامتكم رقم /29/20ب – 8827
ُ
تـ ــاريخ (1949/11/24م) املت�ضمـن تعييـن ال�شيـخ علـي اخلتان من ع�شرية الكعابنة قا�ضي ًا ع�شائري ًا،
وبعد اطالع جاللته املعظم علي ــه �صدرت الإرادة ال�سنية باملوافقة على ذلك.
وتف�ضلوا يا �صاحب الفخامة بقبول فائق االحرتام,
رئي�س الديوان امللكي الها�شمي
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 .141وثيقة رقم ()160/100

الرقم /29/20ب774/
التاريخ (1950/1/29م)
عطوفة رئي�س الديوان امللكي الها�شمي الأفخم
بخط اليد(توقيع)
ن�سـب مت�صرف لــواء معـان مـع قــائد املنطقة بتعييــن ال�ســيد فايــز ح ــامد ال�شراري قا�ضيـ ًا ع�شائري ًا
ُي ّ
يف لواء معان بدال من والده املرحوم حامد با�شا ال�شراري رجاء �أن تتف�ضلوا بعر�ض ذلك على �أنظار
�س ّيدي ومـوالي �صاحب اجلاللة امللك املعظم �أي ـ ــده اهلل وابالغي منطوق الإرادة امللكية ال�سامية.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام,
رئي�س ال ـ ــوزراء
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مالحظة (يوجد ختم رئا�سة الديوان الها�شمي)
� 9شباط (1950م)
الرقم 73/16/7

ق�ضاة الع�شائر يف الأردن
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الرقم 79 – 16/7
التاريخ  20ربيع الثاين (1369هـ)
املوافق � 8شب ـ ـ ـ ــاط (1950م)
رئا�سة الوزراء الفخيمة
ح�ضرة �صاحب الفخامة الرئي�س اجلليل
عر�ضت على ح�ضرة �صاحب اجلاللة موالي امللك املعظم كتاب فخامتكم رقـم /29/20ب – 774
ُ
تــاريـخ (1950/1/29م) امل ــت�ضمن تعييــن ال�سيـد فــاي ــز حامد ال�شراري قا�ضيـ ًا ع�شائري ًا يف لواء
معان بدال من والده املرحوم حامــد با�شا ال�شراري ،وبعد اطالع جاللته املعظم عليـه �صدرت الإرادة
ال�سنيـة باملوافقـ ــة على ذلك.
وتف�ضلوا يا �صاحب الفخامة بقبول فائق االح ــرتام,
رئي�س الديوان امللكي الها�شمي
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الـكـ�شــافــات
• الأعالم
• الع�شائر
• الأماكن

ك�شافات الأعالم

الإ�سم

( �أ )

ال�صفحة

�إبراهيم الرا�شد
�إبراهيم ال�شرايحة
�إبراهيم ال�شمايلة
�إبراهيم الع�سويف
�إبراهيم بن حممود املرايف
�أحمد احلديدي
�أحمد املحمد
�أحمد بن حطاب ال�صعوب
�أحمد عبيد
�أحمد ما�ضي
اخ�صيب بن ح�سن
�إ�سماعيل بن �سامل بن مريحيل
�إ�سماعيل بن فالح بن �سعيد

158،157 :
124 :
39 :
52 :
39 :
132،131 :
140،139 :
128،127 :
67،66،65 :
52 :
39 :
105،104 :
52 :

با�سل غازي اجلغامني
بخيت بن دروي�ش
بركات بن عبدالقادر املجايل

7:
57،51 :
70،69،68 :

تركي الكايد

79،78،77 :

جازي بن معزى العثيان
جدوع املحمد العودات
جديع �أبو دحيه
جراد العقار
جالذ بن هليبان
جالل �أبو ركيبة
جمال بن عطوي املجايل
جميل عطوي املجايل

144،143 :
103،102 :
52 :
160،159 :
57 :
57 :
193،192 :
193،192،121،120 :

حامد ال�شراري
حامد الكفاوين
حديثه اخلري�شة
ح�سن بن احلاج �سامل العطيوي
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197،196،52 :
39 :
56،43 :
123،122 :

(ب)
(ت)

(ج)

(ح)

ح�سن حممد الهواري
ح�سني الطروانة
حلمي الكايد
حماد الطقطقي
حمد االبرق
حمد بن جازي
حمد بن زبون
حمدان الربي�ص
حمدان بن �سامل بن بنية
حمود ماجد العدوان

109،108 :
39 :
116،115 :
58 :
58 :
57،51 :
57 :
56 :
58 :
169 :

خ�شمان �أبو كركي
خلف الهروط
خليل الهاليل

52 :
119،118 :
52 :

دبور الر�صاعي
دع�سان �أبو �سميح
دليمان بن رديني
دليوان املجايل
دميثان املجايل

58 :
58 :
56 :
150،149 :
156،155 :

ذياب بن �سحيمان اخلطيب
ذياب بن �سليمان البطو�ش

57 :
39 :

را�شد التويجر
رثعان بن ذياب
رفيفان املجايل
رفيفان بن دياب

166،165 :
57،51 :
149،39 :
162،161 :

زعل بن مطلق

58،57،51 :

(خ)
(د)

(ذ)

(ر)

(ز)

( �س )

�سامل �أبو فتنة
�سامل ال�سعد
�سامل ال�شخيمي
�سامل امل�شاعلة

:
:
:
:

58
47
52
51
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�سامل بن ح�سان
�سامل بن حماد
�سامل بن حممد
�سامل بن مريحيل
�سعود القا�ضي
�سالمة الدريبي
�سالمة املعايطة
�سالمه �أبو �شتال
�سالمه بن زايد
�سالمه بن عفنان
�سليم العمارين
�سليمان �أبو جفني
�سليمان ال�سودى
�سليمان ال�شاهد العربيات
�سليمان بن طريف
�سليمان بن مفرح
�سليمان مطر
�سليمان مطلق
�سمري العجالني
�سهو بن رجب
�سويلم بن حممد دحيالن

58 :
58 :
83،80 :
52 :
134،133 :
56 :
147،39 :
59،51 :
59،51 :
59،51 :
39 :
164،163 :
130،129 :
109 :
39 :
59،51 :
52 :
181،178 :
39 :
56،43 :
175،174 :

�شايف بن معيوف
�شاهر املحي�سن
�شاهر بن حديد
�شبيب الفالح
ال�شراري بن بخيت
�شهوان �أبو بريز
�شهوان الدغمي

57 :
171،170 :
43 :
43 :
142،141 :
43 :
47 :

( �ش )

( �ص )

�صالح العوران
�صالح املحي�سن
�صبيح بن زيدان
�صقر بن ما�ضي
�صياح �أبو نوير
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39 :
180،179 :
91،90،89 :
57 :
57،51 :

( �ض )

�ضامن بن رافع
�ضيف اهلل �أبو فرج

(ط)

طلب ال�صالح

(ظ)

ظاهر الذياب

(ع)

عارف بن رثعان الذيابات
العبد �أبو دروي�ش
عبد بن هديبان
عبداحلميد املحمد ال�سليمان العربيات
عبدالعزيز بن خليل ال�ضمور
عبدالقادر العليان القداح
عبدالكرمي القداح
عبداهلل (االمري)

عبداهلل (امللك)

عبداهلل العك�شة
عبداهلل الكليب
عبداهلل املحمد
عبداهلل بن قا�سم

57 :
52 :
43 :
88،87،86،56 :
146،145 :
52 :
191،190 :
109 :
39 :
108 :
109،108 :
،66،64،62،61،55،53،50،48،46،44،42،40،38 :
،87،86،84،82،81،80،78،76،75،73،71،69،68
،106 ،104 ،102 ،100 ،99 ،98 ،95 ،93 ،92 ،90 ،89
،126 ،125 ،124 ،122 ،120 ،118 ،117 ،115 ،114
،135 ،134 ،133 ،132 ،131 ،130 ،129 ،128 ،127
،146 ،145 ،143 ،141 ،140 ،139 ،138 ،137 ،136
،155 ،154 ،153 ،152 ،151 ،150 ،149 ،148 ،147
،164 ،163 ،162 ،161 ،160 ،159 ،158 ،157 ،156
166،165
,175 ,174 ,173 ,172 ,171 ,170 ,169 ,168 ,167 :
,184 ,183 ,182 ,181 ,180 ,179 ,178 ,177 ,176
,193 ,192 ,191 ,190 ,189 ,188 ,187 ,186 ,185
197,196,195,194
39 :
152،151،134،133 :
119،118 :
58 :
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عبداهلل �صويوين
عبداملطلب الع�سايلة
عبداملهدي املحمد
عبداملهدي املحمد ال�سليمان العربيات
عبيد النوفل
عبيداهلل احلاج فالح �أبو دية
عبيدان القح�ص
عتيق الزلباين
عجرم املراعية
عجرم بن مريغي
ع�ضوب الزبن
عطااهلل ال�سحيمات
عطااهلل بن م�سلم املواجدة
عطوة اجلعافرة
عطوي املجايل
عقلة امل�شاعلة
عقله املحمد
عقله الن�صري
عالوي الكباريتي
علي اخلتان
علي ال�سليمان العربيات
علي القداح
علي بن م�صطفى
علي بن يحيى ال�صرايرة
عليان ال�سامل
عواد الفقري
عوده الرجعي
عوده بن حامي اال�صفر
عوده بن �سامل الر�صاعي
عوده بن غامن
عوده بن غيث هداية (هدايا)
عوده بن جناد
عوده بن ن�صار
عيد بن �سلمان
عيد بن �سليمان
عيد بن مطلق
عي�سى املدانات
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58،51 :
39 :
107 :
109 :
56 :
109 :
75 :
64،58 :
39 :
57 :
56،43 :
39 :
39 :
39 :
121،120،39 :
98 :
47 :
183،182 :
52 :
195،194 :
109 :
112،111،110،108 :
58،51 :
39 :
136،135 :
173،172 :
58 :
39 :
58 :
83،80 :
150،149 :
58،51 :
58،51 :
58 :
52 :
58 :
39 :

(غ)

غالب بن خزاعي احلامد
غيث بن هداية (هدايا)

56،43 :
149،57،39 :

فار�س بن يو�سف املعايطة
فالح بن رجب الق�ضاة
فايز حامد ال�شراري
فرحان راعي اجلذوة
فريوان املجايل
ف�ضيل ال�شهوان
فالح اخلتالني
فالح الفواز
فناطل بن ر�شيد
فناطل بن زيدان

148،147 :
56 :
197،196 :
57 :
67،66،65 :
43 :
43 :
85،84 :
56 :
56 :

(ف)

(ق)

قبالن احلمد
قريفان ال�صوا
قفطان ال�صحن

(ك)

كا�سب بن نيف
كايد ال�سليمان
كرمي النهار
كليب ال�شريدة

(م)

ماجد العدوان
مرتي الزريقات
متعب بن عيطان
مثقال الفائز
جمحم بن ما�ضي
جملي الكليب
حممد �أبو البقر
حممد �أبو حماد
حممد �أبو كبرية
حممد الأ�سود

126،125،43 :
168،167 :
56،43 :
91،90،89 :
39 :
43 :
116،115،47 :
169 :
39 :
57،51 :
56،43 :
57 :
56،47 :
43 :
58 :
58،51 :
58 :
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79،78،77 :
حممد الأمني
110،109،108 :
حممد احلاج عبداهلل القداح
39 :
حممد احلبا�شنة
47 :
حممد احلرح�شي
52 :
حممد احل�سنات
140،139،74،73 :
حممد احل�سني
85،84 :
حممد ال�سعد
187،186 :
حممد ال�سمرين خري�س
47 :
حممد ال�صالح
95،94،93،92 :
حممد العزب
72،71 :
حممد املفلح
64،58 :
حممد بن دحيالن �أبو تايه
56،43 :
حممد بن زهري
56 :
حممد بن �سكران
حممد بن �ضيف اهلل �أبو ال�صقور اجلازي 154،153 :
58 :
حممد بن عوده �أبو تايه
56 :
حممد بن عيطان
59،51 :
حممد بن غامن
58،51 :
حممد بن قا�سم
64،58،51 :
حممد بن مطلق
52 :
حممد بن هالل
3:
حممد عدنان البخيت
185،184 :
حممد ناجي العزام
57 :
حممد هدايا
160،159 :
حممود البنيان
52 :
حممود كري�شان
47 :
مرزوق القالب
56 :
مزعل بن حمدان
58 :
م�سعد بن مزين
63،62،61
م�صطفى املحي�سن
144،143 :
مطلب �أبو رجيلة
43 :
مطلق �أبو الغنم
57 :
مطلق �أبو ذينة
58 :
مطلق القدمي
126،125،43 :
معزي الغيثان
57 :
مفرح العلياين
57،39 :
مفرح بن حمد العليان
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مفلح بن قمعان
مقبل بن مطلق
من�صور القا�ضي
مهر بن يحيى
مو�سى اليعقوب
مو�سى بن ح�سن الهواري
مو�سى بن �ساهر املعايطة

(ن)

نا�صر الطالق
نا�صر املور
نايف املجايل
ن�صار بن عتيق ال�سمعاين
منر احلمود
نهار احلديد
نهار بن �سبع
نهار بن عوده
نوا�ش �أبو دلبوح
نوري بن جنم اخلر�شة

( هـ )

هند �أبو ال�شعر
هندي بن كعيرب
هوميل بن حامد اخلطيب

(ي)

يا�سني بن ح�سني الطراونة
يو�سف ال�سليمان �أبو زنيمة
يون�س بن حممد �أبو هاللة

56 :
39 :
130،56،47 :
56 :
43 :
108 :
39 :
189،188 :
56 :
39 :
83،80 :
111،110،109،74،73 :
177،176 :
59،51 :
57،51 :
183،182 :
39 :
5:
57 :
52 :
39 :
72،71 :
138،137 :
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ك�شافات الع�شائر

(ب)

بني ح�سن
بني حميدة
بني خالد
بني �صخر
بني عطية

183،182 :
119،118،43 :
56 :
142،141،91،90،89،88،87،86،56،43 :
173،172،166،164 :

توايهة

175،174،51 :

(ت)

(ج)

اجلازي
اجلبور

51 :
56 :

احلجايا
احلديد
احلويطات

168،167،149،57 :
158،157 :
,162،161،154،153،103،102،83،80،58،57 :
191،190،181،178
108 :

اخلري�شة
اخل�ضري

56 :
56 :

دراو�شة
الدعجة

51 :
126،125 :

ذيابات

51 :

الربيعيني
الرحاحلة
ر�شايدة

83،80 :
108 :
51،58 :

الزبن
الزالبية
زوايدة

56 :
83،80 :
181،178،58،51 :

(ح)

احليارات

(خ)
(د)

(ذ)

(ر)
(ز)
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( �س )

ال�سرحان
�سعيديني
ال�ساليطة
�سليمانيني

57 :
59،51 :
144،143،126،125،43 :
51 :

ع ّباد
عربان جند
عمارين
العمران
عودات
العي�سى

43 :
75 :
51 :
83،80 :
51 :
57 :

الغبني

56 :

(ع)

(غ)

(ك)

الكعابنة

195،194 :

مراعية
املزايدة
املطالقة
املطريات
املناعني

51،58 :
173،172 :
57 :
56 :
160،159،57 :

جنادات
الن�سور
نعيمات

51 :
95 :
59،51 :

الهدبان
الهقي�ش (الهكي�ش)

191،190 :
91،90،89،56 :

(م)

(ن)

( هـ )
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ك�شافات الأماكن

( �أ )

�إربد

(ب)

البادية
البلقاء

(ج)
جر�ش

(ر)

الرمثا

( �س )

ال�سلط
�سوف

( �ش )

ال�شوبك

( �ص )
�صخرة

(ط)

الطفيلة

(ع)

عجلون
العقبة
ع ّمان

(غ)

غور ال�صايف
غور املزرعة
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187،186 :
194،178،172،163،161،145،83،80،64،60،55 :
,94,93,92,88,87,86,75,74,73,45,44,43,42 :
176,169,139,131,119,118
182 :
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,132 ,131 ,119 ,118 ,107 ,106 ,95 ,94 ,93 ,92 :
140,139,136,135
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105،104،52 :
79،78،77 :
179،171،170،123،122 :
,115,85,84,79,78,77,72,71,49,48,47,46 :
188,186,184,182,151,134,133,129,116
52 :
,91,88,85,83,79,76,74,72,70,67,63,54,49 :
,121,119,117,116,114,105,103,101,99,94
158,157,123
39 :
39 :

(ك)

الكرك

كفر�سوم
الكورة

(م)
معان

(و)

وادي مو�سى

،120،69،68،67،66،65،63،62،61،41،40،39،38 :
،155،150،149،147،128،127،124،123،122،121
193،192،179،170،165،156
79،78،77 :
133 :
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197,196,174,138,137
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