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اإلهـــداء

إىل زوح أخي األستاذ واملستي الفاضل عثداإلله علي الشقرياخ،
الري زحل عنا يف 6262/7/51م
إىل زوحه الطاهسج أقدّم هرا اجلهد.
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بسم اهلل الرحمن الرحوم

المقدمة

بعددد مددرور سددـقات صقيؾددة طؾددك سخددر إحصدداء سددؽاين لؾددقاء طجؾددقن يف العفددد
العثؿاين ،وبعد مرور حقالل طشر سـقات طؾك اكسحاب ققات الحؿؾدة الؿصدرية مدـ
بالد الشام ،قامت الدولة العثؿاكقة بدنجراء أول إحصداء سدؽاين يف طددد مدـ قدرى لدقاء
طجؾقن يف طام 4783مالقة = 4811م .وققدت كتائج هذا اإلحصداء يف سدجؾ كػدقس
خدداص أصؾددؼ طؾقددف بالعثؿاكقددة (طجؾددقن قضاسددققق قؾؿددف هقزتدددة) ،أي أكددف السددجؾ
األساسددل لؿددا هددق مقجددقد يف قضدداء طجؾددقن مددـ السؽان.والسددجؾ الؿددذكقر مددـ
محػقضات األرشقػ العثؿاين بنستاكبقل حصؾـا طؾقف يف طام 7244م.
تؽؿددـ أهؿقددة هددذا السددجؾ العثؿدداين أكددف يسددجؾ وقددائع حقددة طددـ السددؽان وأحددقالفؿ
االجتؿاطقة يف بعض الؼرى األردكقة ،هناية الـصدػ األول مدـ الؼدرن (45هدد = 41م) كؿدا
أن كصقص السجؾ تثبت وجقد السؽان يف هدذه الؼدرى ،بعؽدس مدا يدذه إلقدف الدبعض،
ولفذه األهؿقة ،قؿـا بدراسدة السدجؾ وكشدر محتقياتدف وكصقصدف سمؾدقـ االسدتػادة مـدف يف
الدراسات الؿستؼبؾقة التل تتعؾؼ بسؽان شرق األردن مـ الـاحقة التاريخقة واالجتؿاطقة.
واهلل ولي التوفوق
أحمد صدقي شقورات
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الفصل األول
دراسة عامة في السجل
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المدخل

يتـدداول هددذا الػصددؾ دراسددة السددجؾ العثؿدداين و اإلصددار العددام الددذي يتضددؿـف،
ومعؾقمددات اإلحصدداء العثؿدداين ،كددذلؽ تـدداول الػصددؾ محتقيددات وأقسددام السددجؾ،
ودراسة طـ معطقاتف التل تـاولت أسباب إجراء هذا اإلحصاء ،والؿصطؾحات القاردة
يف السجؾ ،كذلؽ الؿؼاركة بقـ معؾقمدات السدجؾ ومعؾقمدات سدالـامة واليدة سدقرية
مـ الـاحقة اإلحصائقة ،والرتتقد السدؽاين مدـ الـاحقدة العدديدة حسد كدص السدجؾ
العثؿاين ،كؿا تـاول الػصدؾ تحؾدقالً لدبعض الؿعؾقمدات السدؽاكقة يف طددد مدـ الؼدرى
التل شؿؾفا اإلحصاء العثؿاين.
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أوالً :دراسة حول السجل

يليت هذا اإلحصاء السؽاين العثؿاين يف لقاء طجؾقن بعد مرور ( 735سـة مقالدية)
طؾك سخر إحصاء سؽاين لؾقاء طجؾقن ،وبعد مرور حقالل تسع سـقات مدـ اكسدحاب
الؼددقات الؿصددرية مددـ بددالد الشددام ،الددذي قق ددت كتائجددف يف سددجؾ الـػددقس مقعددقع
دراستـا(،)4وهق سجؾ كاقص غقر مؽتؿؾ ومػؼقد مـف ( )1صػحات ،مدـ أصدؾ ()43
صػحة ،وقد سجؾت طؾك صػحتف األولدك الؽثقدر مدـ الؿعؾقمدات اإلحصدائقة ،إال أن
هددذه الؿعؾقمددات غقددر واعددحة أو محددددة ،وفقفددا ذكددر لؾقفقددات والؿقالقددد وغقرهددا،
والدفرت مـ محتقيات األرشقػ العثؿاين يف إستاكبقل ومدـ تصدـقػ (كؿدال كؿبجدل)
وققددد تحددت رقددؿ ( K.K.d )8331وحصددؾ طؾددك كسددخة مـددف مددـ قبددؾ صدداح هددذه

( )4تؿ سخر إحصاء طثؿاين لؾقاء طجؾقن يف طام 4223هد = 4318م ،وقد ققد يف دفرت مػصؾ لقاء طجؾقن
رقؿ ( ،)483يف زمـ السؾطان محؿد الثالث (4247 – 4225هدد =  ،)4825 – 4313وقدد كشدره د.
البخقت تحدت طـدقان دفدرت مػصدؾ لدقاء طجؾدقن (صدابق دفدرت رقدؿ  ،)483طدام 4114م ،أمدا بالـسدبة
الكسحاب ققات الحؿؾة الؿصرية مـ بالد الشام ،فؼد تؿ يف طدام 4738هدد = 4814 – 4812م ،وقدد
قام محؿد طؾل باشا (خديقي مصر) بنصدار أمر يف  8ربقع األول 4787هد =  2سذار4818م يستعجؾ
فقددف طؿؾقددة إجددراء التعددداد (إحصدداء السددؽان) ويحدددد لفددا طددامقـ ،ثددؿ أكجددز يف (4787هددد4781-هددد
=4818-4818م) حقث تؿ إجراء التعداد والـػدقس وققدد يف سدجالت الـػدقس الؿصدرية ،اكظدر :د.
طؾل بركات :تعداد (الـػقس) يف مصر الحديثة (مؼالة) ،األهرام الدولل ،العددد (71 ،)12217تؿدقز
4118م صبع (لـدن)  -بريطاكقا.
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الدراسة طام 7244م كؿا سبؼ اإلشارة ،ويحتقي السجؾ طؾك الؽثقر مـ الؿعؾقمدات
العثؿاكقة حس اآليت(.)4
أ -المعلومات اإلدارية الواردة يف السجل:
مـ الـاحقدة اإلداريدة فدنن سدجؾ الـػدقس العثؿداين قدد ذكدر أن اإلحصداء العثؿداين
أجري لؼضاء طجؾقن ،ولؿ يذكر لقاء طجؾقن ،طؾك أن قضاء طجؾقن العثؿاين تلسدس
مدـ الـاحقددة الرسددؿقة يف  4محدرم 4785هددد =  48أيددار 4888م ،أي بعدد تطبقددؼ طفددد
التـظقؿات العثؿاكقة يف جـقب واليدة سدقرية ،طؾدك أن االسدؿ اإلداري الرسدؿل لدبالد
طجؾقن يف تؾؽ الػرتة كان (لقاء طجؾقن) ،وقد أطقد تشؽقؾ لدقاء طجؾدقن فعؾقدًا بعدد
اكسحاب الحؿؾة الؿصرية مـ بالد الشام يف طام 4783هد =  4783مالقدة = 4811م،
أي يف العام كػسف الذي أجري فقدف إحصداء هدذا السدجؾ ،وقدد ضفدر هدذا الؾدقاء عدؿـ
ألقية إيالة (والية الشام) ،مع حؿص وحؿداة وغقرهدا ،ويف طدام 4724هدد = 4831م،
ضفر لقاء طجؾقن ويضؿ (طجؾقن والؽقرة) ،واستؿر هذا الؾقاء يف القجقد ،حتك طام
4784هد = 4881م ،حقث ألحؼ لقاء طجؾقن بؾدقاء حدقران ،واسدتؿر هدذا اإللحداق
حتك تلسقس قضاء طجؾقن يف طام 4785هد = .)7(4888

( )4تصـقػ (كؿال كقجل) ،مـ التصاكقػ الؿعروفة يف األرشقػ العثؿاين بنستاكبقل ،اكظر:
B.O.A. Rehberi, S. 293..
( )7سددالـامات دولددة طؾقددف طثؿاكقددة (سددالـامات الدولقددة العثؿاكقددة العامددة) ل طددقام4783 – 4783 ،هددد =
4888 – 4811م ،جريدة (سقرية) العثؿاكقة ،العدد األول) 4 ،محرم 4785هد 48 = ،أيدار 4888م،
دمشؼ مركز والية سقرية .شؼقرات :تاريخ اإلدارية العثؿاكقة ،ص.427 – 424
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ب -معلومات اإلحصاء حسب السجل:
وجاء يف الصػحة األخقرة مـ السجؾ أن هدذا اإلحصداء اكتفدك يف شدفر أغسدتقس
(أغسددطس)  4783مالقددة = سب 4811م ،وأكددف تؿ دت ققددقد القققطددات اإلحصددائقة يف
الؼضاء الؿذكقر ،ققدت يف هذا السجؾ ،وجرى التقققع طؾك ذلؽ مـ قبؾ:


وكقؾ ملمقر كػقس الشام الشريػ( :ختؿ) السقد مصطػك الؿالؽل.



سددر كاتد ( )4كػددقس الشددام الشددريػ( :خددتؿ) إبددراهقؿ كعددقؿ سددعقد ،وحسد
التعؾقؿات السـقة الصادرة ،جرى التصديؼ طؾك السجؾ مـ قبؾ:
دفرت دار إيالة (والية) شام شريػ :ختؿ (محؿد بـ لقث).
مساطد دفرتدار إيالة (والية) شام شريػ ،ختؿ (محؿد السقد سعقد).

وتبقـ أيضًا مـ خالل السجؾ العثؿاين ،الذي ققد العؿؾقة اإلحصائقة ،التل جدرت
يف طام (4783مالقة = 4811م) ،أكف إحصاء جزئل لعدد مـ قرى لقاء طجؾقن ،شؿؾ
( 77قرية) فؼط ،مـ أصؾ ( )472قرية تابعة لؾقاء ،مـفا )43( :قريدة يف كاحقدة الجبدؾ
والؿعراض (الؼسؿ الجـقبل مـ الؾقاء)(.)7
( )4سر كات  :مصطؾح إداري طثؿاين يعـل :الؽات الرئقسل ،أو رئقس الؽتاب.
( )7كاحقة الجبؾ والؿعراض :هذه الـاحقدة مدـ الـدقاحل الطبقعقدة والعشدائرية ،التدل تشدؽؾ لدقاء ثدؿ قضداء طجؾدقن،
وتؼع بقـ وادي الريان (القابس) شؿا ً
ال ،وهنر الزرقداء جـقبدًا ،وكاكدت هدذه الـاحقدة تضدؿ مـطؼتدقـ هؿدا :كاحقدة
الجبؾ (جبؾ طجؾقن) وكاحقة الؿعراض (التل كاكت تعرف باسؿ كاحقة بـل طؾقان سابؼًا) وهدل مـطؼدة جدرش
حالقًا ،ويحدها مـ الشؿال كاحقة بـل طبقد وكاحقدة الؽدقرة ،ومدـ الجـدقب قضداء السدؾط ،ومدـ الغدرب مـطؼدة
األغقار الشؿالقة ،ومـ الشرق البادية األردكقة ،وأراعقفا جبؾقة وطرة ،وكان مركدز هدذه الـاحقدة قريدة (كػركجدة)
مؼر مشقخة الـاحقة( ،الػريحات) وبعد ذلؽ أصبحت قرية (الجزازة) مؼر سخر لـصدػ الؿشدقخة ،ثدؿ أصدبحت
قرية سقف مركز لـاحقدة الؿعدراض ،طدام 4788هدد = 4824م ،كاكدت هدذه الـاحقدة تضدؿ ( )48قريدة ،ويف طدام
4525هد = 4883م ،أصبح طدد قراها ( ،)75أسست لؾدولة العثؿاكقة يف هذه الـاحقة كاحقة كػدر اكجدة الرسدؿقة
التابعة لؼضاء طجؾقن يف طام 4525هد = 4883م ،مـ الصـػ الثاين ،وقامت الدولدة العثؿاكقدة بنكشداء طددد مدـ
الدوائر الرسؿقة يف مركز هذه الـاحقة ،مـفا مجؾس إلدارة الـاحقدة ،يف طدام 4543هدد = 4812م ،وافتتحدت فقفدا
مدرسة ابتدائقة ،ويف طام 4542هد = 4811م تلسست بؾدية يف كػر اكجة (مركز الـاحقة).
اكظر :شؼقرات ،تاريخ اإلدارة العثؿاكقدة ،ص ،415 – 417الجدالقدي :قضداء طجؾدقن ،ص،84-38
القثقؼة العثؿاكقة تصـقػ.SD :878511 – 57 :
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( )1قرى يف كاحقة الؽقرة(.)4
قرية واحدة يف كاحقة القسطقة(.)7

( )4كاحقة الؽدقرة :إحددى الـدقاحل الطبقعقدة والعشدائرية التدل تشدؽؾ لدقاء ثدؿ قضداء طجؾدقن ،وتؼدع هدذه
الـاحقددة بددقـ وادي الريددان (القددابس) جـقبددًا ،ووادي الشددقمر (امتددداد وادي العددرب) ووادي سددؿقع
(امتداد وادي الطقبة) شؿا ً
ال ،ويحدها مـ الشؿال كاحقة بـل جفؿة وبـل طبقد وكاحقدة القسدطقة ،ومدـ
الجـقب كاحقة الجبؾ والؿعراض ،ومـ الشرق كاحقة بـل طبقدد ،ومدـ الغدرب كاحقدة الغدقر الشدؿالل،
وتؼع الؽقرة عؿـ األراعل الجبؾقة القطرة ،ومققعفا يف الطرف الجـقبل – الغربل مـ مركز الؼضداء
(إربد) ،وكاكت قرية (تبـة) مركز الـاحقة ،وكاكت مؼر ًا لؿشقخة الـاحقة (الشريدة).
تلسست كاحقة الؽقرة الرسؿقة يف طام  4548مالقة = 4122م ،وكان مركز هذه الـاحقة بؾدة (ديدر أبدل
سددعقد) بددد ً
ال مددـ قريددة تبـ دة وكاكددت كاحقددة مددـ الصددـػ الثالددث ،وكاكددت هددذه الـاحقددة يف 4788هددد =
4824م ،تضؿ ( )41قرية ،ويف 4542هد = 4817م ،أصبحت هذه الـاحقة ( )48قريدة ،وقدد تشدؽؾت
العديد مـ الدوائر الرسؿقة يف هذه الـاحقة ،مـفدا :مجؾدس إدارة الـاحقدة ،إدارة الؿالقدة ،بؾديدة ديدر أبدل
سعقد يف طام 4571هد = 4144م ،والغقث يف طدام 4554هدد = 4145م ،اسدتؿرت هدذه الـاحقدة حتدك
هنايدة العفدد العثؿداين ،اكظدر :شددؼقرات :تداريخ اإلدارة العثؿاكقدة ،ص ،411 – 413الجدالقدي :قضدداء
طجؾقن ،ص.32 – 33
( )7كاحقة القسطقة :إحدى كقاحل لقاء – قضاء طجؾقن الطبقعقة والعشائرية السبع ،وتؼع هذه الـاحقدة بدقـ
وادي العرب وامتداداتف شؿا ً
ال ،ووادي الطقبة جـقبًا ،وتصؾ حدود هذه الـاحقة إلك كاحقة بـل جفؿدة
شرقًا ،وكاحقة الغقر الشؿالل غربًا ،وقدد اكؼسدؿت هدذه الـاحقدة طدـ كاحقدة بـدل كـاكدة التاريخقدة التدل
كاكت قائؿة ما بقـ الؼركقـ (47 – 42هد = 48 – 48م) ،وكاكت هذه الـاحقدة تضدؿ ( )45قريدة يف طدام
4788هد = 4824م ،ويف تؾؽ الػرتة يعتؼد أن مركز الـاحقة كاكت قرية (حقفدا) حقدث كاكدت تؼدقؿ دا
مشقخة الـاحقة (العزام) ،وبعد ذلؽ اكتؼؾت إلك قرية (قدؿ) ،اكظدر :شدؼقرات ،تداريخ اإلدارة العثؿاكقدة،
ص ،452 – 458الجددالقدي :قضدداء طجؾددقن ،ص ،37 – 32بقددؽ :تدداريخ شددرق األردن وقبائؾفددا،
ص.558
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وقرية واحدة يف كاحقة بـل طبقد(.)4
وقرية واحدة يف كاحقة بـل جفؿة(.)7

( )4كاحقة بـل طبقد :إحدى الـقاحل الطبقعقة والعشائرية يف لقاء – قضاء طجؾقن ،وتؼدع هدذه الـاحقدة طؾدك
الؿـحدرات الشرققة لجبال طجؾقن ،وسط مـطؼة سفؾقة تعد امتداد ًا لسفؾ حقران ،وال يقجدد حددود
صبقعقة فاصؾة بقـفا وبقـ كاحقة بـل جفؿة ،بؾ هـاك تداخؾ كبقر بقـفؿا يف الطرف الشؿالل لؾـاحقة ،أما
يف الطرف الجـقبل فقحدها كاحقة الجبؾ والؿعراض ،ويػصدؾ بقـفؿدا وادي الؾدقي ووادي الدزاغ ،ويف
الغددرب تحدددها كاحقددة الؽددقرة وكاحقددة بـددل جفؿدة ،ويػصددؾ وادي الشدداروط بددقـ بـددل طبقددد التاريخقددة
والؽقرة يف الطرف الجـقبل ،وهـاك بعض امتدادات وادي األرجقؾة الذي يػصؾ بقـ الـاحقة والؽقرة
وبـل جفؿة يف الـاحقة الغربقة.
كاكت هذه الـاحقدة تعدرف سداب ًؼا باسدؿ (كاحقدة بـدل األطسدر) ،ثدؿ تحقلدت إلدك بـدل طبقدد يف الؿرحؾدة
الحديثة ،ويف طام 4788هد = 4824م كاكت هذه الـاحقة تضؿ ( )45قرية ،وكاكت مراكز هدذه الـاحقدة
بؾدة (الحصـ) وكاكت مركدزً ا لؿشدايخ الـاحقدة ،ثدؿ قريدة الـعقؿدة التدل كاكدت مركدزً ا لؿشدقخة الـاحقدة
(الخصاوكة) ،ثؿ قرية (أيدون) يف الػرتة األخقرة مـ العفد العثؿاين وكاكت هذه الـاحقة قريبة مـ قضاء
طجؾدقن ،وكاكدت مشددقخة هدذه الـاحقددة ذات تدلثقر كبقدر يف إدارة هددذا الؼضداء .اكظددر :شدؼقرات :تدداريخ
اإلدارة العثؿاكقة ،ص ،458الجدالقدي :قضداء طجؾدقن ،ص ،)33 – 31أبدق الشدعر :إربدد وجقارهدا،
ص.51 – 58
( )7كاحقة بـل جفؿة (البطقـ) :إحدى كقاحل لقاء قضداء طجؾدقن التاريخقدة ،وهدل كاحقدة الؿركدز (إربدد)،
وتؼع هذه الـاحقة بقـ وادي الشاللة شؿا ً
ال وشدرقًا ،وبدقـ وادي الشدقمر جـق ًبدا ،ويحددها مدـ الغدرب
كاحقتا السرو والقسدطقة ،ومدـ الجـدقب كاحقدة الؽدقرة وبـدل طبقدد ،ومدـ الشدؿال كاحقدة السدرو ،وقدد
ضفرت هذه الـاحقة يف بداية الؼرن (42هد = 48م) باسؿ بـدل جفؿدة ،وحددي ًثا أصؾدؼ طؾقفدا اسدؿ كاحقدة
البطددقـ كسددبة لعشددقرة البطايـددة (مشددقخة الـاحقددة) ،وكاكددت تضددؿ هددذه الـاحقددة سددابؼًا كاحقددة الصددقيت
(الرمثا) ،وكاكت هذه الـاحقة تضؿ ( )45قرية يف طام  4788هدد 4824 -م ،ومركدز هدذه الـاحقدة قريدة
(البارحددة) حقددث كاكددت مركددز مشددقخة الـاحقددة (البطايـ دة) ،باإلعددافة لؿركددز الؼضدداء (إربددد) ،اكظددر:
شؼقرات ،تاريخ اإلدارة العثؿاكقة ،ص ،453الجالقدي :قضاء طجؾقن ،ص ،31 – 37البخقت :كاحقة
بـدددل جفؿدددة يف الؼدددرن (42هدددد = 48م) ،دراسدددة (كاحقدددة بـدددل جفؿدددة يف كتددداب بحدددقث ودراسدددات
ص.381 – 112
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ثانياً :محتويات وأقسام السجل

تنقسم محتويات السجل إلى قسمون:


األول :إحصاء سؽان قدرى لدقاء طجؾدقن مدـ السدؽان الؿسدؾؿقـ الدذكقر يف (72
شخصددا مددـ أصددحاب الخاكددات =
قريددة) وبؾددغ طدددد الـػددقس الؿؼقدددة ()411
ً
العائالت.



الثاين :إحصاء سؽان طدد مـ قرى لقاء طجؾقن مدـ السدؽان الؿسدقحققـ الدذكقر
شخصددا مددـ أصددحاب
(أيضددا) ،يف ( 3قددرى) ،وبؾددغ طدددد الـػددقس الؿؼقدددة ()74
ً
ً
الخاكات = العائالت ،ويف هناية الؼسدؿ الثداين هـداك ققدد طدـ السدؽان الؿسدقحققـ
يـص طؾك:
شخصا (صػالً).
 .4الؿقالقد = 73
ً
شخصا.
 .7القفقات = 48
ً
شخصا(.)4
 .5الؿقجقدون = 474
ً
وبالرغؿ مـ طققب وكقاقص هذا السجؾ اإلحصدائل (الـػدقس) ،فنكدف يعدد وثقؼدة

هامة لؾغاية ،تبقـ صقرة طـ سؽان لدقاء طجؾدقن (بصدقرة جزئقدة) ،ويقعدح السدجؾ
فضدال طدـ صدػامؿ الجسددية
ً
أسؿاء األشخاص أو األهالل ،الذيـ شؿؾفؿ اإلحصاء،

( )4اكظر :كص الدفرت الؿذكقر.
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أو الشخصقة واالجتؿاطقة والؿفـقة ،وطالقة الؼربك بدقـ السدؽان يف الؼريدة القاحددة،
ومقز بقـ الرجال البالغقـ ،والشباب الذيـ لؿ يبؾغقا سـ الرشد ،وغقرها ،ولدؿ يشدؿؾ
هذا اإلحصاء الـساء مطؾ ًؼا.
الغريددد يف األمدددر أن هدددذا إحصددداء لدددؿ يشدددؿؾ الزطامدددات والؿشدددايخ الؿحؾقدددة
طؾؿددا بددلن اإلحصدداء شددؿؾ ثددالث قددرى مراكددز
والعشددائرية يف الـددقاحل التددل شددؿؾفاً ،
لؾؿشقخات يف تؾؽ كقاحل وهل قرى:
 .4الحصددـ :مركددز كاحقددة بـددل طبقددد ،وفقفددا مشددقخة الخصدداوكة ،وكددان الشددقخ
معاصرا لتؾؽ الػرتة.
طبدالعزيز الؿقسك الخصاوكة
ً
 .7تبـة :مركز كاحقة الؽقرة ،وفقفا مشقخة الشريدة ،وكان الشقخ يقسػ الشريدة
معاصر ًا لؾػرتة كػسفا.
 .5كػركجددة :مركددز كاحقددة الجبددؾ والؿعددراض ،وفقفددا مشددقخة الػريحددات ،وكددان
الشقخ بركات األحؿد الػريحات معاصر ًا لؾػرتة كػسفا(.)4
لؽـ السجؾ اهتؿ بؼققده بعدد مـ الؼرى األخرى التل تعد األقؾ أهؿقدة مدـ تؾدؽ
الؿراكز ،مثؾ قدرى :ريؿدقن ،طدقـ جـدا ،خربدة القهادكدة ،برمدة ،وقدد ذكدرت كصدقص
السدجؾ تػاصدقؾ دققؼددة طدـ سددؽان هدذه الؼدرى مـفددا :أسدؿاء شددقخ الؼريدة أو خطقد
الؼرية ،وأسؿاء الؿزارطقـ وغقرهؿ ،وهذا ما سقف كتـاولف الحؼًا يف هذه الدراسة.

( )4شؼقرات ،أحؿد صدقل :تاريخ اإلدارة العثؿاكقة يف شرق األردن ،ص.417 ،458
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ثالثاً :دراسة معطيات السجل

ومددـ الؿعطق دات الفامددة التددل يؿؽددـ الحددديث طـفددا يف هددذا السددجؾ اإلحصددائل
(الـػقس) ،حس السقاقات التالقة:
أ) أسباب إجراء هذا اإلحصاء:
لؿ تذكر كصقص السجؾ األسباب الحؼقؼقة إلجراء هذا اإلحصاء الذي جداء بعدد
اكسحاب الؼقات الؿصرية مـ الشدام ،وطشدقة طفدد التـظقؿدات العثؿاكقدة وتطبقؼفدا يف
والية الشام ،ولؽـ مـ الؿؿؽـ أن إجراء هذا اإلحصاء لف طالقة مباشرة بتطبقؼ قاكقن
الؼرطدددة الشدددرطقة الدددذي صددددر يف طدددام (4787هدددد = 4818م) ،يف طفدددد السدددؾطان
طبدالؿجقد( ،)4مـ أجؾ تطبقؼ فرض التجـقد العسؽري اإلجباري يف الدولة العثؿاكقة،
بؿا يف ذلؽ لقاء طجؾدقن ،وطؾقدف فدنن طؿؾقدة تطبقدؼ التجـقدد وإجدراء الؼرطدة الشدرطقة

( )4كددان أول قدداكقن لؾؼرطددة الشددرطقة وإجددراء طؿؾقددة التجـقددد اإلجبدداري قددد صدددر يف الدولددة العثؿاكقددة ،يف
4787هد = 4818م ،الذي ألغل بؼداكقن الؼرطدة الشدرطقة الجديدد يف طدام 4788هدد = 4822م ،ومدـ
خاللف فرعت الخدمة العسؽرية اإللزامقة طؾك كافة رطايا وسؽان الدولة العثؿاكقة ،وقد سؿل بؼداكقن
الؼرطة الشرطقة ،ألن طؿؾقة التجـقد تتؿ مـ خالل إجراء الؼرطة ،ومـ خالل مجؾس خاص يشارك فقف
العسدؽر ورجدال الددديـ والؼضداء وغقدرهؿ ،اكظددر :قداكقن الؼرطدة الشددرطقة لعدام 4788هددد = 4822م،
مطبعة الجريدة العسؽرية4788 ،هد = 4827م،
Ayin, Faruk: Tanzimat, Tan Sonra Askera Lma Kanulari, S. 21, 25 .
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تتطؾ تـظدقؿ سدجالت كػدقس لؾسدؽان يؿؽدـ االطتؿداد طؾقفدا ،ال سدقؿا أن السدجؾ
تضؿـ معؾقمات حقل طؿر كؾ شخص وصػاتف الجسدية.
ويميد هذا الرأي طدد مـ القثائؼ العثؿاكقدة التدل تعدقد إلدك 4782هدد = 4885م،
التل تطالد بتطبقدؼ قداكقن الؼرطدة الشدرطقة يف طجؾدقن وحدقران والجقددور ،كؿدا أن
والل الشام محؿد رشدي باشا صؾد مدـ الصددر األطظدؿ تـػقدذ طؿؾقدة أخدذ العسدؽر
(التجـقدد العسدؽري اإلجبداري) ،طؾدك أن شددقخ مشدايخ لدقاء طجؾدقن الشدقخ يقسددػ
الشددريدة ،وبؼقددة الؿشددايخ يف الؾددقاء ،قددد وافؼددقا طؾددك إجددراء الؼرطددة الشددرطقة ألخددذ
العسؽر (التجـقد العسؽري اإلجباري) ،أو دفع البدل الـؼدي طـ الخدمة العسدؽرية،
وذلؽ بؿؼتضدك ققدقد سدجؾ الـػدقس( ،)4ولعدؾ سدجؾ الـػدقس الؿؼصدقد يف القثدائؼ
العثؿاكقة هق سجؾ الـػقس (مقعقع دراستـا) ،الذي يعد أول وأقدم سدجؾ لؾـػدقس
يف لقاء طجؾقن ،قبؾ طفد التـظقؿات العثؿاكقة.
أما الؼققد السؽاكقة الؿـتظؿة فؼد جاءت متلخرة ،يف قضاء طجؾقن حقث تلسسدت
دائرة الـػقس يف قضاء طجؾقن يف طام 4543هد = 4812م( ،)7وإن أهؿ سجالما تؾؽ
التل ققدت بعد اإلحصاء العثؿاين الذي جرى بصقرة دققؼة ومـتظؿة ،يف طام 4572هد
= 4142م ،يف أطؼاب حؿؾة سامل باشا طؾك حقران والؽرك ،وقدد اطتؿدد طؾدك تؾدؽ
السجالت يف طؿؾقة أخذ العسؽر (التجـقد اإلجباري) يف السـقات الالحؼة(.)5

( )4القثائؼ العثؿاكقة تصـقػ.A. MKT. MHM. (283 – 43) :
( )7شؼقرات ،أحؿد صدقل :تاريخ اإلدارة العثؿاكقة ،ص.448
( )5ما سبؼ.
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ب) المصطلحات الواردة يف السجل:
وردت يف سجؾ الـػقس العثؿاين مجؿقطة مـ الؿصطؾحات العثؿاكقة يف الؿجداالت
الشخصقة واالجتؿاطقة والؿفـقدة ،التدل تخدص األشدخاص الؿشدؿقلقـ باإلحصداء ،وقدد
استخدمت هذه الؿصطؾحات ألول مرة يف هذا الؿجال ،ومـ خاللفا تحددد صدػات كدؾ
شخص شؿؾف اإلحصاء بالضبط ،ومـ الؿؿؽدـ أن هدذه الصدػات قدد سدجؾت ألغدراض
التجـقد العسؽري ،وأهؿ تؾؽ الؿصطؾحات أو الصػات هل:
 .4سق :أبقض الؾقن ،أبقض البشرة.
 .7أورصة (أورتة) بقيؾل ،مربقع الؼامة ،معتدل الؼامة.
 .5أو زون بقيؾل :صقيؾ الؼامة.
 .1أوغؾق (أوغؾل) :ابـ ،أي فالن ابـ فالن ،أو ابـ فالن.
 .3تربقؼؾل :شارب ،أو مـ لف شارب ،أو كبت لف شعر شارب.
 .8شاب أمرد :شاب لؿ يبؾغ سـ الرشد ،شاب صغقر ،وغقر حؾقؼ الؾحقة.
 .2صؼال (صؼالؾل) :ذو الؾحقة ،حؾقؼ الؾحقدة ،رجدؾ حؾقدؼ الؾحقدة ،أو رجدؾ
مؽتؿؾ الـؿق والعؿر ،رجؾ بالغ.
 .8صقرون (صقروكك) :حػقد (ابـ االبـ).
 .1طؿزادة :ابـ العؿ.
 .42طؿزادة جف :أبـاء العؿقمة.
 .44قركداش :أخ ،شؼقؼ.
 .47قره :أسؿر الؾقن ،البشرة التل تؿقؾ إلك السقاد ،البشرة الحـطقة.
 .45قؿرال :لقن أسقد فقف صػرة ،أشح الؾقن.
 .41ققر :أشق  ،الشعر األبقض الذي يخالطف السقاد.
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 .43ققرجف (مـ السابؼ) :الؿشق  ،شعر الرأس الؿشق .
 .48يتقؿ :وهق فاقد القالديـ أو أحدهؿا ،أو فاقد الؿعقؾ(.)4
ج) المقارىة بون معلومات السجل ومعلومات سالنامة والية سورية
من الناحوة اإلحصائوة:
كاكددت الؿعؾقمددات اإلحصددائقة التددل تضددؿـفا السددجؾ العثؿدداين يف غايددة األهؿقددة،
ولؽـ هذه الؿعؾقمدات ال تعطدل صدقرة شدامؾة لسدؽان لدقاء طجؾدقن يف تؾدؽ الػدرتة،
والسددب يف ذلددؽ كؿددا سددبؼ الحددديث أن السددجؾ كدداقص وفقددف بعددض العقددقب ،وأن
العؿؾقة اإلحصائقة لؿ تشؿؾ كافة قرى الؾقاء.
وبالرغؿ مـ ذلؽ يبؼك هذا السجؾ الؿصددر القحقدد لؾسدؽان يف لدقاء طجؾدقن يف
تؾؽ الػرتة ،حقث ال يقجد مصادر سؽاكقة أخرى ،يؿؽدـ االطتؿداد طؾقفدا أو الؿؼاركدة
فضال طـ ما تؼدم يعطقـا السجؾ قاطدة سؽاكقة يؿؽـ االكطدالق مـفدا يف دراسدة
بقـفاً ،
التطددقر السددؽاين ،وإجددراء الؿؼاركددة بقـفددا مددع الؿعؾقمددات السددؽاكقة الالحؼددة طؾددك أن
الؿعؾقمات السؽاكقة التالقة لفذا السجؾ جاءت بعد مرور ما يزيد طؾدك طشدريـ طامدًا
وكشددرت يف سددالـامة واليددة سددقرية الصددادرة يف 4788هددد = 4824م ،حقددث قدددمت
معؾقمات طـ كؾ قرية يف قضاء طجؾقن ،ولؽـ بصقرة إجؿالقة ،وطؾقدف يؿؽدـ إجدراء
مؼاركة سؽاكقة حقل الؿصدريـ كؿا يؾل:
 .4إن الػددرق الزمـددل بددقـ إحصدداء  4783مالقددة = 4811م ،وبددقـ الؿعؾقمددات
اإلحصائقة يف سدالـامة واليدة سدقرية لعدام 4788هدد =  ،4824حدقالل ()77

( )4اكظر :كصقص السجؾ العثؿاين ،أمدا بالـسدبة لرتجؿدة هدذه الؿصدطؾحات فؼدد تؿدت مدـ قبدؾ الؿملدػ
باالطتؿاد طؾك طدد مـ الؿعاجؿ العثؿاكقة.
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طا ًمددا ،وطؾقددف كددان ال بددد مددـ وجددقد تبايـددات يف الؿعؾقمددات اإلحصددائقة بددقـ
الؿصدريـ ،وأن هـاك فارق كبقر بعدد السؽان يف الؼرى التابعة لؾقاء أو قضاء
طجؾقن(.)4
 .7يف سدددجؾ الـػدددقس العثؿددداين ذكدددر أسدددؿاء األشدددخاص يف كدددؾ قريدددة شدددؿؾفا
اإلحصاء ،وطددهؿ اإلجؿالل ( )422شخصًا باطتبارهؿ أصدحاب الخاكدات
(العائالت) ،بقـؿا ذكرت سالـامة والية سقرية طدد السؽان اإلجؿالل يف كدؾ
قرية وبالخاكات ،حقث بؾغ طدد خاكات الؼرى التل ققدت يف السالـامة (857
خاكة) ،باستثـاء قرية (راسقن) التل لؿ تؽدـ مؼقددة يف السدالـامة ،وتتطدابؼ مدع
سددجؾ الـػددقس فقؿددا يتعؾددؼ بؼريددة (زوبقددا) ،حقددث كجدددها غقددر مؼقدددة ،لتلكددد
معؾقمات السجؾ ،التل ذكرما بلهنا قرية خربة وخالقدة مدـ السدؽان(( .)7اكظدر
جدول الؿؼاركة بقـ الؿصدريـ).
 .5إن معؾقمات سجؾ الـػدقس العثؿاكقدة السدؽاكقة كاكدت تسدتـد إلدك معؾقمدات
إحصائقة مقداكقة ودققؼة ،بقـؿا معؾقمات سالـامة والية سدقرية ،كاكدت تعتؿدد
طؾك تؼديرات ،قد تؽقن غقر دققؼة(.)5
 .1كددان اإلحصدداء السددؽاين طددام 4783مالقددة = 4811م ،والؿؼقددد يف السددجؾ
إحصداء جزئقدًا ،وكاقصدًا ،بقـؿدا كاكدت معؾقمددات سدالـامة لعدام (4788هددد =
 )4824شامؾة ،لؽافة قرى قضاء طجؾقن أو (لقاء طجؾقن السابؼ)(.)1

( )4اكظر :كصقص السجؾ العثؿاين السابؼ ،سالـامة والية سقرية دفعة ( ،)5ص.782- 781
( )7ما سبؼ.
( )5ما سبؼ.
( )1ما سبؼ.
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 .3مـ الـاحقة التػصقؾقة فنن معؾقمات سجؾ الـػقس العثؿاين لعدام 4783مالقدة
= 4811م ،ال تتطدددابؼ مدددع كافدددة الؿعؾقمدددات السدددؽاكقة العثؿاكقدددة األخدددرى
الؿـشددقرة يف سددالـامة واليددة سددقرية أو غقرهددا ،ولؽـفددا تتشددابف مددع معؾقمددات
اإلحصاء العثؿاين (لؼضاء طجؾقن) لعام 4572هد = 4142م ،الذي جدرى يف
أطؼاب حؿؾة سامل باشا طؾك لقائل حقران والؽرك ،حقث ققددت معؾقمدات
ذلؽ اإلحصاء بصقرة دققؼة ،وخصص لؽدؾ قريدة سدجؾ كػدقس خداص دا،
واطتؿدت الدقة يف كتابة األسؿاء تاريخ الدقالدة ،اسدؿ األب واألم ،والدياكدة،
طؾك أن الدفاتر التل ققدت فقفا معؾقمات هذا اإلحصداء (تعدداد الـػدر) كاكدت
قد أطدت أصالً لتطبقؼ قاكقن أخذ طسؽر العثؿداين لعدام 4521هدد = 4888م
(أي قدداكقن الخدمددة العسددؽرية اإلجباريددة أو اإللزامقددة) ،وهددذه الدددفاتر غقددر
متقفرة لديـا إلجراء الؿؼاركة بقـفا(.)4

( )4اكظر :كصقص الدفرت العثؿاين السابؼ ،سالـامة والية سدقرية ،دفعدة ( ،)5ص  ،782 – 781شدؼقرات:
تاريخ اإلدارة العثؿاكقة ،ص.82
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جدول للمقارىة اإلحصائوة بون إحصاء عام  2021مالوة = 2415م ومعلومات سالنامة والية
سورية اإلحصائوة لعام 2044هـ = 2432م.
الرقم
4
7
5
1
3
8
2
8
1
42
44
47
45
41
43
48
42
48
41
72
74
77

القرية
كػر أسد
الحصـ
طرجان
حالوة
الخربة (خربة القهادكة)
كػركجة
فارة (الفاشؿقة)
برمة
الؽتؾة
سقف
طقـ جـا
طجؾقن
تبـة
جؿحا (جؿحة)
طـبة
باطقن
طقصرة (أوصرة)
خـزيرة (األشرفقة)
زوبقا
ريؿقن
راسقن
طـجرة
الؿجؿقع

معلومات سجل النفوس العثماين
2021هـ =  2415اإلحصائي
فرد واحد
 5أفراد
فردان
 5أفراد
 44فر ًدا
 74فر ًدا
فرد واحد
 42أفراد
فردان
 45فر ًدا
 74فر ًدا
 47فر ًدا
 1أفراد
فرد واحد
فرد واحد
7فردان
 8أفراد
فردان
( )2صػر ،خراب
 12فر ًدا
فردان
 8أفراد
 422فر ًدا

معلومات سالنامة والية سورية
السكاىوة لعام 2044هـ = 2432م
 41خاكة
 18خاكة
 54خاكة
 43خاكة
 12خاكة
 32خاكة
 54خاكة
 75خاكة
 74خاكة
 48خاكة
 37خاكة
 54خاكة
 14خاكة
 41خاكة
 11خاكة
 45خاكة
 42خاكة
 52خاكة
غقر مؼقدة
 41خاكة
غقر مؼقدة
 72خاكة
 857خاكة

* إن مصطؾح الػرد الؿستخدم يف سجؾ الـػقس العثؿاين يعـل صاح خاكة (طائؾة).
* * هـاك طدد مـ األفراد والسدؽان الؿسدقحققـ يف قدرى كػركجدة ،طجؾدقن ،خـزيدرة (األشدرفقة)،
طـجرة راسقن.
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د) الترتوب السكاين من الناحوة العددية حسب ىص السجل العثماين:
كان ترتق الؼرى التل شدؿؾفا اإلحصداء العثؿداين حسد األكثريدة السدؽاكقة كؿدا
يؾل:
 .4ريؿقن :وسؽاهنا ( )12فر ًدا ،أو صاح خاكة.
 .7كػرا كجة :طدد سدؽاهنا ( )72فدر ًدا ،أو صداح خاكدة ،وهدؿ ( )8أفدراد مدـ
الؿسقحققـ.
 .5طقـ جـا :طدد سؽاهنا ( )74فر ًدا ،أو صاح خاكة.
 .1سقف :طدد سؽاهنا ( )45فر ًدا ،أو صاح خاكة.
 .3طجؾقن :طدد سؽاهنا ( )44فر ًدا ،أو صاح خاكة.
 .8خربف القهادكة :طدد سؽاهنا ( )44فر ًدا ،أو صاح خاكة.
 .2برمة (برما) :طدد سؽاهنا ( )42أفراد ،أو أصحاب الخاكات.
 .8طـجرة :طدد سؽاهنا ( )8أفراد ،أو أصحاب الخاكات مـ الؿسقحققـ.
 .1طقصرة (أوصرة) :وطدد سؽاهنا ( )8أفراد ،أو أصحاب الخاكات.
 .42تبـة :طدد سؽاهنا ( )1أفراد ،أو أصحاب الخاكات.
 .44الحصـ :طدد سؽاهنا ( )5أفراد ،أو أصحاب الخاكات.
 .47حالوة :طدد سؽاهنا ( )5أفراد ،أو أصحاب الخاكات.
 .45طرجان :طدد سؽاهنا فردان ،أو أصحاب الخاكات.
 .41الؽتة :طدد سؽاهنا فردان ،أو أصحاب الخاكات.
 .43باطقن :طدد سؽاهنا فردان ،أو أصحاب الخاكات.
 .48خـزيرة (األشرفقة) :طدد سدؽاهنا فدردان ،أو أصدحاب الخاكدات ،مدـفؿ فدرد
واحد مسقحل.
 .42راسقن :وطدد سؽاهنا فردان ،أو أصحاب الخاكات مـ الؿسقحققـ.
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 .48كػر أسد :وطدد سؽاهنا فرد واحد فؼط ،أو صاح خاكة.
 .41فارة (الفاشؿقة) :طدد سؽاهنا فرد واحد فؼط ،أو صاح خاكة.
 .72جؿحا (جؿحة) :وطدد سؽاهنا فرد واحد فؼط ،أو صاح خاكة.
 .74طـبة :طدد سؽاهنا فرد واحد فؼط ،أو صاح خاكة.
 .77زوبقا :وطدد سؽاهنا (صػر) ،وهل قرية خراب ال سؽان فقفا(.)4
هـ) تحلول لبعض المعلومات السكاىوة يف عدد من القرى التي شملها اإلحصاء العثماين:
مـ خالل هذه الدراسة كؼقم بتحؾقؾ بعض الؿعؾقمات السؽاكقة لعددد مدـ الؼدرى
التل شؿؾفا اإلحصاء السؽاين العثؿاين يف لقاء طجؾقن لعدام  4783مالقدة = 4811م،
ال سددقؿا تؾددؽ الؼددرى الؽبقددرة كسددبقًا مددـ الـاحقددة العدديددة ،التددل تؼددع يف كاحقددة الجبددؾ
والؿعراض ،ويشؿؾ هذا التحؾقؾ ما يؾل:
 .4قرية ريمون :اهتؿ السجؾ العثؿداين بؼريدة ريؿدقن أكثدر مدـ أيدة قريدة أخدرى ،وقدد
سددجؾ تػاصددقؾ سددؽاكقة كثقددرة طددـ هددذه الؼريددة ،وقددد ققددد السددجؾ أسددؿاء ()12
شخصًا يف الؼرية ،وهمالء يؿثؾدقن ( )12طائؾدة كاكدت تسدؽـ الؼريدة ،وأن معظدؿ
هذه األسؿاء تعد مـ قائؿة األجداد لعدد مـ العشائر والعدائالت يف قريدة ريؿدقن،
كؿا ذكر السجؾ تػاصقؾ طـ صالت الؼربك بقـ سؽان الؼرية ،قد تحدد الصالت
الحالقة بقـ السؽان مـ الـاحقدة االجتؿاطقدة والعشدائرية ،كؿدا ذكدر السدجؾ شدقخ
الؼرية وطدد ًا مـ أطقاهنا ،كؿا يؾل:


شـو القريــة :ذكددر السددجؾ اسددؿ شددقخ قريددة (ريؿددقن) يف طددام  4783مالقدة =
4811م ،وهددق الشددقخ مصددطػك بددـ محؿددد أحؿددد( ،)7ويبدددو أن هددذا الشددقخ

( )4اكظر :كصقص السجؾ العثؿاين السابؼ.
( )7ما سبؼ ،ولؿ كعثر لؾشقخ مصطػك طؾك ترجؿة.
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تقارث هذه الؿشقخة طـ والده الشقخ محؿد ،الذي ذكر يف القثدائؼ الؿصدرية
يف طام 4733هد =  ،)4(4851لؽــا ال كستطقع الجدزم بدلن هدذا الشدقخ اسدتؿر
حتددك طددام 4728هددد = 4884م ،حقددث لددؿ يددذكر اسددؿ شددقخ الؼريددة يف وثقؼددة
مبايعة السؾطان طبدالعزيز مدـ قبدؾ مشدايخ لدقاء طجؾدقن ،بدؾ ذكدرت القثقؼدة
(ختؿ :شقخ قرية ريؿقن) فؼط(.)7


الشو محمد بن إبراهوم :وقد ذكر السجؾ العثؿداين أن هدذا الشدقخ قدد هداجر
مـ قرية طـجرة ،ولؿ يذكر السجؾ أية معؾقمات أخدرى طدـ صدػتف الديـقدة أو
االجتؿاطقة ،وحس معؾقمات ومعطقات د .مفـا حداد طـ قرية ريؿدقن فدنن
الشددقخ محؿددد بددـ إبددراهقؿ ،هددق كػسددف الشددقخ (محؿددد الريؿددقين) أو الشددقخ
(محؿد الرومل) كؼالً طـ الروايدة الشدػقية ألهدالل قريدة ريؿدقن ،ويضدقػ د.
حددداد أن الشددقخ محؿددد جدداء معددف (خادمدف) مددرزوق (الجددد األطؾددك لعشددقرة
الؿرازيؼ يف قرية ريؿدقن)( ،)5إال أن معؾقمدات السدجؾ العثؿداين تختؾدػ طدـ
الرواية الشػقية التل يـؼؾفا د .حداد ،حقث يدـص السدجؾ طؾدك أن مدـ الدذيـ
هدداجروا مددع الشددقخ محؿددد بددـ إبددراهقؿ مددـ قريددة طـجددرة هددق (إبددراهقؿ بددـ
أحؿد)( ،)1أما بالـسبة لؿرزوق فقذكر السجؾ أن اسدؿف (مدرزوق بدـ صالد )،

( )4الؿحػقضدددات الؿصدددرية (طابدددديـ) ،محػظدددة رقدددؿ ( )738رقدددؿ ( )47رسدددالة ( ،)48أسدددد رسدددتؿ:
الؿحػقضات الؿؾؽقة الؿصرية ،ج ،1ص.412
( )7شددؼقرات :أسددؿاء مشددايخ لددقاء طجؾددقن (مؼالددة) ،مجؾددة أفؽددار ،العدددد (7221 ،)482م ،ص– 471
.458
( )5حداد ،د .م فـا :البـاء االجتؿاطل وسلقات التغققر يف الريػ األردين (دراسة حالة يف قرية ريؿقن) ،مجؾدة
شمون اجتؿاطقة ،السـة ( ،)42العدد ( ،)88ص.448
( )1اكظر :كصقص الدفرت العثؿاين.
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وهق مـ أبـداء طؿقمدة الشدقخ محؿدد بدـ إبدراهقؿ (ولدقس خادمدف) ولدؿ يدذكر
السجؾ أن مرزوق قد هاجر مـ قرية طـجرة(.)4
طؾك أن هذه الؿعؾقمات حقل الشقخ محؿد الريؿقين (التل تعقد إلك الؼرن 45هد
= 41م) ،تخددالػ معؾقمددات د .الغقاكؿددة طددـ الشددقخ ،الددذي يع دده مددـ أبـدداء (العفددد
الؿؿؾقكل) ،وأكف تقيف يف حقالل طام 122هد = 4118م(.)7


عائالت وعشائر ريمون:
ذكددر سددجؾ الـػددقس العثؿدداين مجؿقطددة العددائالت أو العشددائر يف قريددة ريؿددقن،

وكاكت بعض هذه العائالت كبقرة كسبقًا ،وبالؿؼاركة بعشائر ريؿقن الحالقة ،فنكـا كجد
أن بعددض العشددائر هددل امتددداد لتؾددؽ العددائالت التددل ذكرهددا السددجؾ العثؿدداين ،ولؽددـ
بعضفا اآلخر ال يعرف طـف شقئًا ،وقد تؽقن هذه العدائالت قدد رحؾدت طدـ الؼريدة أو
أهنا غقرت أسؿاءها ،أو غقر ذلؽ مـ األسباب.


ذكرالسجؾ طائؾة الؿرزوق (مرزوق بـ صال ) ،الذي يعدد الجدد األطؾدك لعشدقرة
الؿرازيؼ الحالقة ،التل تشؽؾ حقالل ( )%12مـ سؽان الؼرية ،حس معؾقمدات
د .حداد( ،)5وتللػت هدذه العائؾدة حسد السدجؾ العثؿداين مدـ ( )8أفدراد ،وهدؿ:
صال (الجد) ولف ثالثة أبـاء هدؿ :مدرزوق وقدد أطؼد صالد  ،صدف ،أحؿدد الدذي
أطؼد هقػددان ومزيددد( ،)1أمددا فريدد ريددؽ بقددؽ فقؼددقل طدـ هددذه العشددقرة :إهنددا مددـ
حؿايؾ قرية ريؿقن ،وهؿ بطـ مـ الؿرازقدة ،إحددى فدرق طشدقرة البطدقش بؼريدة
خـزيرة (الطقبة الجـقبقة) ،مـ أطؿال الؽرك(.)3

( )4ما سبؼ.
( )7غقاكؿة ،د .يقسػ :الؿساجد اإلسالمقة الؼديؿة يف مـطؼة طجؾقن ،ص.58
( )5حداد :البـاء االجتؿاطل (مرجع سابؼ) ،ص.448
( )1اكظر :كصقص السجؾ العثؿاين.
( )3فريد ريؽ بقؽ :تاريخ شرق األردن وقبائؾفا ،ص.557
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ذكرالسددجؾ العثؿدداين طددائالت أخددرى مـفددا :طائؾددة حؿدددان بددـ أحؿددد بددـ بؽددر،
وتللػت هذه العائؾة مـ :بؽر الذي أطؼ أحؿد ،والدذي أطؼد حؿددان ،والدذي
أطؼ ستة مـ األوالد وهدؿ :سدالمة ،سدؾقؿ ،سدؾقؿان ،محؿدد ،إرشدقد ،وراشدد.
وهـدداك طائؾددة طبدددالرحؿـ بددـ أحؿددد ،حقددث أن طبدددالرحؿـ (األول) ،أطؼدد
طبدالرحؿـ (الثاين) ،والذي أطؼ ثالثدة أوالد ،هدؿ :سدالؿ ،سدؾقؿ ،وطبددالغـل،
وهـاك طائؾة إبراهقؿ بـ أحؿد الذي هاجر مـ قرية طـجرة إلك (ريؿقن) حقدث إن
إبراهقؿ أطؼ كؾ مـ :فاعؾ ،وسؾقؿان(.)4



لؿ يشرالسجؾ العثؿاين إلك طشقرة (بـدل طبدده) والؿعروفدة باسدؿ (سل الريؿدقين)،
والذيـ يعقدون إلك جدهؿ الؿمسس وهق محؿد الريؿقين ،وتشؽؾ هذه العشدقرة
حقالل ( )%53مـ سؽان الؼرية ،ويتحدث طـفؿ فريدريؽ بؼقلف :بـدق طبدده ،مدـ
حؿايؾ قرية ريؿقن ،أصؾفؿ مـ الؼددس بػؾسدطقـ ،أمدا د .غقاكؿدة ،فقؼدقل :ومدـ
الشقخ الريؿقين يـحدر سل طبده يف ريؿقن ،وهؿ أحػاده وأبـاؤه(.)7



لؿ يذكرالسجؾ العثؿاين طشقرة الزيادكة ،التل تعد العشقرة الثالثدة يف قريدة ريؿدقن،
ولؽـ السجؾ ذكر اسؿقـ لػرديـ هؿا :طبقد بـ طؿر ،وطبقد بـ طؿدر ،وهؿدا مدـ
أبـاء طؿقمة طبددالعزيز بدـ محؿدد ،وال كعدرف إن كاكدت هدذه العشدقرة قدد كسدبت
كػسددفا إلددك الزيادكددة ،اطتؿدداد ًا طؾددك اسددؿ جدددها األطؾددك (طؿددر) باطتبدداره (طؿددر
الزيداين)(.)5

( )4اكظر :كصقص الدفرت العثؿاين.
( )7حددداد :البـدداء االجتؿدداطل (مرجددع سددابؼ) ،ص ،441 – 448بقددؽ :تدداريخ شددرق األردن وقبائؾفددا،
ص ،578غقاكؿة :الؿساجد اإلسالمقة ،ص.58
( )5اكظر :كصقص السجؾ العثؿاين ،شؼقرات الؿسجد الزيداين يف تبـة ،ص.11

51

 .7قريــة كفرىجــة نكفرىجــي) :تعدد هددذه الؼريددة مددـ أهددؿ قددرى كاحقددة جبددؾ طجؾددقن
والؿعراض ،حقث يقجد فقفا مركز مشقخة الجبؾ (الػريحات) ،وهدل أيضدًا مدـ
أهددؿ مشددقخات لددقاء طجؾددقن ،وجدداءت هددذه الؼريددة يف الرتتقد الثدداين مددـ كاحقددة
األكثريددة السددؽاكقة يف السددجؾ العثؿدداين ،وققدد فقفددا ( )72فددر ًدا أو صدداح خاكددة،
مـفؿ ( )8أفراد مـ الؿسقحققـ(.)4
ومـ الؿالحظ أن السجؾ العثؿداين لدؿ يؼقدد أسدؿاء مشدايخ الػريحدات يف الؼريدة،
ولؽـ دف ذكددر اسددؿًا لػددرد واحددد مددـ سل الربكددات (الؿشددايخ) وهددق (جددرب بددـ فددارس
الربكات) ،ولف ولد اسؿف (فارس) ،كدذلؽ ققدد السدجؾ العثؿداين اسدؿ خطقد الؼريدة
وهق (طؾل بـ طؾل) ،ولف ولد اسؿف (أحؿد)(.)7
ومددـ األسددؿاء الؿسددقحقة يف الؼريددة ،التددل ذكرهددا السددجؾ اسددؿ زيددادة بددـ طدددون
(طقدة) بـ قـداح ،ولف ولد اسدؿف (يقسدػ) ،وكعتؼدد أن هدذا الشدخص الجدد األطؾدك
لعشقرة (سل قـدح) التل تعقش يف قرية (شدطـا) ،ويؼدقل بقدؽ :إن الددحابرة والؼـادحدة
مـ حؿايؾ قرية شطـا الؿسقحقة ،تػرطقا طـ حؿقلة العبابسة يف قرية الحصـ(.)5
ومـ األسؿاء الؿسقحقة األخرى (سؾؿان بـ أيقب) ،طؾك أن طائؾدة أيدقب تعدقش
حالقًا يف قرية الحصـ مـ السابؼ( .)1وقدد بدرز مـفدا يف العفدد العثؿداين الشدقخ سدؾطل
إبراهقؿ األيقب.

( )4اكظر :كصقص الدفرت العثؿاين.
( )7ما سبؼ.
( )5اكظر :كصقص السجؾ العثؿاين ،بقؽ :تاريخ شرق األردن وقبائؾفا ،ص.787
( )1ما سبؼ.
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 .7قرية سوف :تعد قرية سقف مركز كاحقة الؿعراض ،وفقفا مشقخة الـاحقة (العتدقم)
ومـ الـاحقة السؽاكقة ،فؼد ققد فقفا سجؾ الـػقس العثؿاين ( )45فر ًدا أو صاح
خاكة ،وكان ترتقبفا حس األكثريدة السدؽاكقة الرابعدة ،ومدـ األسدؿاء الفامدة التدل
ذكرهددا الدددفرت :شددبؾل بددـ يقسددػ ،صددالح طبدددالعزيز ،خؾقددؾ بددـ مـددديؾ ،وهددذه
األسؿاء تعد قائؿة أجداد لبعض العشائر التل تؼقؿ يف سقف الققم(.)4
 .1مدينة عجلون :تعد هذه الؿديـة مـ أهدؿ مددن وبؾددان وقدرى الؾدقاء ،مدـ الـاحقدة
التاريخقة والحضدارية ،وكاكدت التسدؿقات اإلداريدة السدابؼة كؾفدا تعدقد لفدا ،مثدؾ
مؿؾؽة طجؾدقن ،وكقابدة طجؾدقن ،ولدقاء طجؾدقن ،وقدد اشدتفرت هدذه الؿديـدة يف
العفدقد اإلسددالمقة الؼديؿددة خاصددة العفددد األيددقبل والؿؿؾددقكل ،وكاكددت حاعددرة
الؾقاء مـذ بداية العفد العثؿاين.
كان اهتؿام السجؾ العثؿاين ذه الؿديـة قؾقالً ،حقث ققد فقفا أسدؿاء ( )44فدر ًدا،
مـفؿ ( )3أفدراد مدـ الؿسدقحققـ ،وكدان ترتقد طجؾدقن حسد األكثريدة السدؽاكقة يف
الؿرتبة الخامسة ،ولؿ تظفر أسؿاء ذات مؽاكة اجتؿاطقة أو طشائرية أو ديـقة يف الؼائؿة
التل ذكرها الدفرت(.)7

( )4ما سبؼ.
( )7اكظر :كصقص السجؾ العثؿاين.

58

( )4خارصة تبقـ كقاحل لقاء طجؾقن والؼرى التل شؿؾفا اإلحصاء
يف 4783مالقة = 4811م.
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( )7صقرة طـ القثقؼة العثؿاكقة ،حقل تعفد الشقخ يقسػ الشريدة وطـ بؼقة مشايخ
لقاء طجؾقن بنجراء الؼرطة الشرطقة (وإجراء التجـقد اإللزامل العسؽري) يف لقاء
طجؾقن ،والقثقؼة بتاريخ  71جؿادى األول 4782هد =  44تشريـ الثاين 4885م.
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ن )7صقرة مـ سالـامة والية سقرية دفعة ( )5لعام 4788هد = 4824م ،ويظفر فقفا
طدد مـ كقاحل لقاء طجؾقن.
51

ن )1صقرة مـ سالـامة الدولة العثؿاكقة العامة دفعة (4788 )1هد = – 1811
4832م ويظفر فقفا لقاء طجؾقن ،أحد ألقية والية الشام
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الفصل الثاني
دراسة لنصوص السجل

14

17

المدخل:

يتـاول هذا الػصؾ دراسة لـصقص السجؾ بصقرة دققؼدة ،حقدث درسدت الؼائؿدة
اإلحصائقة القاردة يف الدفرت ،لؽؾ الؼرى التل شؿؾفا اإلحصاء ،وسدجؾت أسدؿاء كدؾ
السددؽان يف الؼددرى ،وصددػامؿ الجسدددية واالجتؿاطقددة ،وصددالت الؼربددك التددل تددربط
السؽان ببعضفؿ بعضًا يف الؼرية القاحدة ،واكتؼدال بعدض السدؽان مدـ قريدة ألخدرى،
وقؿـا بدراسة سدريعة لؾؼدرى األردكقدة التدل شدؿؾفا اإلحصداء ،بحقدث تؽقكدت صدقرة
واعددحة طـفدددا ،وطددـ سدددؽاهنا كؿددا ورد يف السدددجؾ العثؿدداين ،طدددام  4783مالقدددة =
4811م.
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أوالً :نصوص السجل

يـص السجؾ العثؿداين طؾدك أن العؿؾقدة اإلحصدائقة لعددد مدـ قدرى لدقاء (قضداء)
طجؾددقن التددابع لقاليددة الشددام ،قددد اسددتغرقت أربعددة شددفقر ،خددالل الػددرتة (مددا بددقـ–
أغسطس  4783مالقدة = أيدار – سب 4811م ،ثدؿ سدجؾت الؿعؾقمدات اإلحصدائقة يف
هذا السجؾ األساسل لؾـػقس يف لقاء طجؾقن.
ويددـص السددجؾ طؾددك أسددؿاء ( )422فددر ًدا يف ( )77قريددة يف لددقاء طجؾددقن ،مددـ
الذكقر الؿسؾؿقـ والؿسقحققـ ،وتتؿثؾ أهؿقة هدذه األسدؿاء الؿسدجؾة يف الددفرت أهندا
طبددارة طددـ قائؿددة ل جددداد لعدددد كبقددر مددـ العددائالت يف الؼددرى األردكقددة التددل شددؿؾفا
اإلحصدداء ،فضد ًدال طددـ الؿعؾقمددات االجتؿاطقددة طددـ هددذه األسددؿاء أو الشخصددقات،
بعضا يف الؼرية القاحدة(.)4
ودرجة الؼرابة بقـ بعضفؿ ً

( )4اكظر :السجؾ العثؿاين.
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ثانياً :القائمة اإلحصائية

وتشمل ما يلي:
 .4قرية كفر أسد نىاحوة الوسطوة)ن :)2وسجؾ فقفا شخص واحد فؼط هق:حسقـ بدـ
محؿد ،طؿره ( 12سـة) حؾقؼ الؾحقة ،صقيؾ الؼامة ،حـطل البشرة ،أشق .
 .7قرية الحصن نمركز ىاحوة بني عبود)( :)7وسجؾ فقفا أسؿاء ثالثة أشخاص:
( )4كػر أسد :تؼع هذه البؾدة إلك الغرب مـ مديـة إربد ،وتبعد طـفا حدقالل (48كدؿ) ،وهدل حالقدًا مركدز
لقاء القسطقة التابع لؿحافظة إربدد ،ومركدز بؾديدة القسدطقة ،وتؼدع طؾدك خدط العدرض  57.58درجدة
شؿا ً
ال وطؾك خط الطقل  53.58درجة شر ًقا ،وترتػع طـ سطح البحر (512م) ،وكاكدت هدذه الؼريدة
يف العفددد العثؿدداين مددـ أهددؿ قددرى كاحقددة القسددطقة يف قضدداء طجؾددقن ،وقددد وصددػفا الرحالددة األلؿدداين
(شقماخر) أهنا الؼريدة الرئقسدة يف كاحقدة القسدطقة ،وفقفدا مؼدام الشدقخ األطظؿدل العؿدري ،وهدل قريدة
زراطقة ال سقؿا زراطة الزيتقن ،اكظر :سالـامة والية سقرية ،دفعدة ( ،)54ص ،518الجدالقدي :قضداء
طجؾقن ،ص ،34خارصة الشقكة الشؿالقة ،الحتامؾة :مقسدقطة الدديار األردكقدة ج ،5ص358 - 355
Schumacher: Northern Ajlun, p. 123.

( )7الحصـ :وتؼع هذه البؾددة إلدك الشدرق الجـدقبل مدـ مديـدة إربدد ،وتبعدد طـفدا (8-2كدؿ) وتبعدد طدـ طؿدان
حقالل (22كؿ) ،وترتػع طـ البحر()332م ،وتؼع البؾدة طؾك خدط العدرض  57-71درجدة شدؿا ً
ال وطؾدك
خط الطقل  53.35درجة شر ًقا ،يؼدع إلدك شدؿال الؼريدة تدؾ أثدري ،يعتؼدد أكدف مققدع إلحددى الؿددن العشدر
الروماكقة ،ويبؾغ صقل هذا التؾ طـد الؼاطدة (723م) ،وطؾك السطح (482م) ويبؾغ ارتػاطدف (45م) ،وتبؾدغ
مساحتف ( 12دوكؿًا) وتقجد بالؼرب مـف قبقر وصخقر مـحقتة ،تعقد إلك العفد الروماين والبقزكطدل .وهدل
حالقًا مركز لقاء بـدل طبقدد الدذي اسدتحدث يف 4118/4/4م ،وكاكدت يف العفدد العثؿداين مركدز كاحقدة بـدل
أيضا مركدز ًا لؾزطامدة والؿشدايخ الؿحؾقدة لؾـاحقدة ،وهدل مدـ أكدرب قدرى
طبقد التابعة لؼضاء طجؾقن ،وكاكت ً
الـاحقددة مددـ حقددث طدددد السددؽان واألهؿقددة اإلداريددة ،ثددؿ كافسددتفا فقؿددا بعددد قريددة الـعقؿددة وأيدددون ،اكظددر:
الجالقدي ،قضاء طجؾقن  ،31أبق الشعر إربد وجقارها ،ص ،458دلقؾ الخددمات يف لدقاء بـدل طبقدد (غقدر
مـشقر) ،خارصة جرش ،حتامؾة ،مقسقطة الديار األردكقة ،ج ،7ص.442 – 428
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(أ) طبدالعزيز بـ أحؿد :طؿره ( )32سـة ،مربقع الؼامة ،حـطل البشرة ،أشق ،
ولف ابـ اسؿف (أحؿد) ،وقد ققد يف الخاكة رقؿ (.)1
(ب) إسددؿاطقؾ بددـ أحؿددد :صػددؾ (طؿددره سددـة واحدددة) ،ربؿددا هددق ابددـ أحؿددد بددـ
طبدالعزيز السابؼ.
(ج) حسقـ بـ محؿد (الؿحؿدي) :طؿره طدة شفقر ،مـ مقالقد سدـة اإلحصداء
كػسفا.
 .7قرية عرجان نىاحوة الجبل والمعراض)ن :)2وسجل فوها اسما شخصون وهما:
(أ) طؾل بـ محؿد :طؿره ( )48سـة ،مربقع الؼامة ،شاب غقر حؾقؼ الؾحقة ،لدف
ابـ طؿ يف الؼرية.
(ب) طبددا بددـ صددالح :طؿددره ( 48سددـة) ،غقددر حؾقددؼ الؾحقددة ،ابددـ أحددد سددؽان
الؼرية ،مربقع الؼامة.
 .1قرية حالوة نىاحوة الجبل والمعراض)ن :)0وقد سجل فوها أسماء ثالثة أشخاص وهم:
( )4طرجان :واسؿفا قد يؽقن مـ تحقير (األطرج) أو مـ (العروج) ويعـل الصدعقد واالرتػداع ،تؼدع هدذه
الؼرية شؿال مديـة طجؾقن ،وتبعد طـفا حقالل (47كؿ) ،إلدك الجـدقب مدـ مديـدة إربدد ،وتبعدد طـفدا
(13كددؿ) ،وتؼددع الؼريددة طؾددك مجددرى وادي الريددان (القددابس) ،وتؼددع الؼريددة فؾؽ ًقددا طؾددك خددط العدرض
 57.71درجددة شددؿا ً
ال ،وطؾددك خددط الطددقل  53.11درجددة شددر ًقا ،وترتػددع طددـ سددطح البحددر حددقالل
( 122م) ،وهل مركز قضاء طرجان التابع لؿحافظة طجؾدقن ،وكاكدت يف العفدد العثؿداين ،تتبدع لـاحقدة
الجبددؾ والؿعددراض ،وهددل قريددة زراطقددة ،حقددث تدزرع فقفددا أشددجار الزيتددقن والعـد والتددقـ والرمددان
وغقرها ،وكاكت الؼرية تسؿك باسؿ (خقط الؾبـ) لؽثرة إكتاجفدا مدـ األلبدان ،اكظدر :الجدالقدي ،قضداء
طجؾقن ،ص ،31الحتامؾة ،مقسقطة الديار األردكقة ،ج ،5ص ،481 – 484خارصة دير أبل سعقد
( )7قرية حالوة :تؼع هذه الؼرية إلك الشؿال الغربل مـ مديـة طجؾقن ،وتبعدد طـفدا (48كدؿ) ،وتؼدع طؾدك
خط العرض  57.75درجة شؿا ً
ال ،وطؾك خط الطقل  53.12درجة شرقًا ،وترتػع طـ سدطح البحدر
(185م) .وهل تتبع حالقًا لؿحافظة طجؾقن عؿـ لقاء الؼصبة ،وهل قرية زراطقدة ،حقدث تدزرع فقفدا
أشجار الزيتقن بالدرجدة األولدك ،كؿدا تدزرع فقفدا الؿحاصدقؾ الحؼؾقدة ،وكاكدت هدذه الؼريدة يف العفدد
العثؿاين تتبدع لـاحقدة الجبدؾ والؿعدراض ،اكظدر الجدالقدي ،قضداء طجؾدقن ،ص ،31خارصدة ديدر أبدل
سعقد .الحتامؾة :مقسقطة الديار األردكقة ،ج ،7ص472 - 478
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(أ) محؿد بـ مقسك :طؿره ( 3سـقات) ،صػؾ ،ابـ أخ ألحد سؽان الؼرية.
(ب) مصؾح أحؿد حسـ :طؿره ( 1سـقات) ،صػؾ ،لف ابـ طؿ مـ سؽان الؼرية.
(ج) مصطػك بـ أحؿد :طؿره ( 3سـقات) ،صػؾ ،لف ابـ طؿ مـ سؽان الؼرية.
 .1قرية الخربة نخربة الوهادىة) :ىاحوة الجبل والمعـراضن ،)2وقـد سـجل فوهـا اسـم
أحد عشر شخصًا ،وهم:
(أ) الشدقخ أحؿددد بدـ محؿددد :طؿددره ( 82سدـة) ،مربددقع الؼامدة ،حؾقددؼ الؾحقددة،
أشق الشعر.
(ب) سعد بـ أحؿد :ابـ الشقخ السابؼ ،طؿره ( 1سـقات) ،صػؾ.
(ج) محؿد بـ أحؿد :طؿره ( 42سـقات) ،ابـ الشقخ السابؼ ،صػؾ.
(د) خؾقؾ بـ صف :طؿره ( 72سـة) ،حؾقؼ الؾحقة ،مربقع الؼامة ،ولدف ولدد اسدؿف
(أحؿد) ،أسؿر البشرة ،يؿقؾ إلك الشق .
(ه) طثؿان بـ مصؾح :طؿره ( 12سدـة) ،مدزارع ،مربدقع الؼامدة ،أشدق الشدعر،
حؾقؼ الؾحقة.
(و) إبراهقؿ بـ طثؿان :طؿره ( 8سـقات) ،صػؾ ،ابـ طثؿان السابؼ.
( )4خربة القهادكة :واسؿفا الؼديؿ (طـقبة الؿرتدة) وهق اسؿ مرتبط بزراطة أشجار العـ  ،وكاكدت قدديؿًا
تعرف باسؿ (الخربة) ،وطرفت فقؿا بعدد باسدؿ خربدة القهادكدة ،وبعدد ذلدؽ طرفدت باسدؿ (القهادكدة)
رسؿقًا يف طام 4111م ،وكاكت مـ الؼرى الؿفؿة يف مـطؼة طجؾقن يف الؼرن ( 44هدد = 42م)  ،وتؼدع
هذه الؼرية جـقب غرب طجؾقن ،وتتبع إدار ًيا لؾقاء الؼصبة يف محافظة طجؾقن حالقًا ،وهل مدـ قريدة
بؾدية الشػاء ،وتبعد طـ مركز الؿحافظة (47كؿ) ،وتبعد طـ األغقار شرقًا (3كؿ) ،وترتػدع أراعدل
الؼرية طـ سطح البحر (832 – 332م) ،وتؼع طؾك خط العرض  57.72درجدة شدؿا ً
ال ،وطؾدك خدط
الطقل  53.51درجة شرقًا ،وهل مـ الؼرى الشػا غقرية ،اكظر :الجالقدي ،قضداء طجؾدقن ،ص،38
الشددريدة :القهادكددة ،ص ،45خارصددة ديددر أبدددل سددعقد ،الحتامؾددة :مقسددقطة الددديار األردكقدددة ،ج،1
ص.378 – 378
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(ز) برهؿ بـ طثؿان :طؿره ( 1سـقات) ،ابـ طثؿان السابؼ.
(ح) حسقـ بـ جعػر :طؿره ( 47سـة) ،يتقؿ.
(ط) إبراهقؿ بـ مصطػك :طؿره (53سدـة) ،مربدقع الؼامدة ،لدف شدارب ،مدـ أبـداء
طؿقمة الشخص السابؼ.
(ي) حؿقدي بـ أحؿد حسقـ :طؿره ( 33سدـة) ،حؾقدؼ الؾحقدة ،أسدؿر البشدرة،
أشق الرأس ،مربقع الؼامة ،مزارع.
(ك) محؿد بـ طبقد :طؿره (سـة واحدة) ،صػؾ ،ابـ أحد أهالل الؼرية.
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 .2قرية كفرىجـة نكفـر اىجـة) ،مركـز ىاحوـة الجبـل والمعـراضن ،)2وقدد سدجؾ فقفدا
أسؿاء ( 72شخصًا) ،مـفؿ ( )74مـ الؿسؾؿقـ ،و ( )8مـ الؿسقحققـ وهؿ:


العائالت المسلمة:
 )4جرب بـ فارس بركات ،طؿره ( 52سـة) ،مربقع الؼامة ،حؾقؼ الؾحقة ،أسدؿر
البشرة ،ولف ولد اسؿف (فارس).
 )7أحؿد بـ مصؾح سالمل (سالمة) ،طؿدره ( 18سدـة) ،صقيدؾ الؼامدة ،شدعره
أشق  ،حؾقؼ الؾحقة ،لف ولد اسؿف (خقر ا ).
 )5محؿد بـ طؾل ،طؿره (سـتان) ،صػؾ ،ابـ ألحد مـ أهؾ الؼرية.
 )1طبدددالؼادر بددـ سددؾقؿان ،طؿددره ( 73سددـة) ،حؾقددؼ الؾحقددة ،مربددقع الؼامددة،
شاح البشرة.

( )4كػركجل (كػراكجة) :اسؿ هذه الؼرية حس ما يؼقل الحتامؾدة( :كػدر الػركجدة) ،أي قريدة الػدركج ،ثدؿ
تحقرت إلك (كػراكجة) ،وتؼع هذه البؾدة إلك الغرب الجـدقبل مدـ مديـدة طجؾدقن ،وتبعدد طـفدا (44
كؿ) ،وتؼع قبالة قؾعة طجؾقن األثريدة ،وترتػدع طدـ سدطح البحدر (182م) ،وتؼدع طؾدك خدط العدرض
 57.48درجة شؿا ً
ال ،وتؼع طؾك خط الطدقل  53.17درجدة شدرقًا ،والؼريدة مدـ الؼدرى شدػا غقريدة،
وهل قرية مـ وادي الطقاحقـ أو وادي كػراكجة ،الؿؿتد مـ طجؾقن حتك األغقار ،وهل مـ الؿـاصؼ
الزراطقة األردكقة ،حقث يزرع يف أراعقفا الزيتقن ،والػقاكف السقؿا الرمان والجقزً ،
فضال طدـ زراطدة
الحبددقب ،وكاكددت مركددز مشددقخة الػريحددات مشددايخ الجبددؾ ،وكاكددت مركددز ًا لـاحقددة (كػركجددة) التددل
تلسسددت طددام  4525هددد = 4883م ،والتددل اسددتؿرت حتددك هنايددة العفددد العثؿدداين ،ويف العفددد الددقصـل
األردين تلسست فقفا كاحقة يف 4183/1/2م ،تابعة لؾقاء طجؾقن يف محافظدة إربدد ،ثدؿ تحقلدت إلدك
قضاء كػركجة التابع لؿحافظة طجؾقن ،ثؿ مركز لؾقاء كػراكجة التدابع لؿحافظدة طجؾدقن ،وهدل مركدز
لبؾدية كػراكجة الجديدة ،وكاكت الؼرية تتؿتع بلهؿقة كبقرة يف العفدد العثؿداين ،وفقفدا مسدجد طثؿداين،
قام ببـائف فقزي باشدا متصدرف لدقاء حدقران بنيعداز مدـ السدؾطان طبدالحؿقدد الثداين ،اكظدر :شدؼقرات:
تددداريخ اإلدارة العثؿاكقدددة ،ص ،417 ،14الجدددالقدي :قضددداء طجؾدددقن ،ص ،38غقاكؿدددة :الؿسددداجد
اإلسالمقة الؼديؿدة ،ص ،52مدذكرات صدالح التدؾ (العبدادي) ،ص ،444الحتامؾدة :مقسدقطة الدديار
األردكقة ،ج ،5ص ،322 – 321الـقاصرة :كاحقة كػراكجة ،ص.88
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 )3فـدي بـ طقض ،طؿره ( 43سـة) ،شاب غقر بالغ ،وغقر حؾقؼ الؾحقة.
 )8إبراهقؿ بـ صدالح ،طؿدره ( 72سدـة) ،مربدقع الؼامدة ،أسدؿر البشدرة ،حؾقدؼ
الؾحقة ،لف ولد اسؿف (صالح).
 )2حسـ بـ طبدالؾطقػ ،طؿره ( 18سـة) ،مربقع الؼامة ،حؾقؼ الؾحقة ،أشق
الرأس ،لف ولد اسؿف (سؾقؿان).
 )8مصددطػك بددـ صددالح ،طؿددره ( 72سددـة) ،شدداب غقددر بددالغ (حسد كصددقص
الدفرت) ،مربقع الؼامة ،غقر حؾقؼ الؾحقة.
 )1محؿد بـ دخؾ الؿقال (الؿدقلك) ،طؿدره ( 17سدـة) ،مربدقع الؼامدة ،أشدق
الشعر ،حؾقؼ الؾحقة ،لف ولد اسؿف (كاصر).
 )42طؾددل ب دـ طؾددل (خطق د الؼريددة) ،طؿددره ( 73سددـة) ،صقيددؾ الؼامددة ،أسددؿر
البشرة ،حؾقؼ الؾحقة.
 )44أحؿد بـ طؾل ،طؿره ( 2سـقات) ،ابـ السابؼ ،أي ابـ خطق الؼرية.
 )47طؾل بـ غـقؿ ،طؿره ( 77سـة) ،أسؿر البشرة ،مربقع الؼامة ،حؾقؼ الؾحقة.
 )45إبراهقؿ بـ طؾل شرع ،طؿره ( 45سـة) ،شاب غقر بالغ ،غقر حؾقؼ الؾحقة.
 )41محؿددد بددـ طؾددل شددرع ،طؿددره ( 44سددـة) ،شدداب غقددر بددالغ ،أخ دق إبددراهقؿ
السابؼ.
 )43سعقد بـ صبح ،طؿره ( 82سـة) ،مزارع ،مربقع الؼامة ،حؾقؼ الؾحقة.
 )48سالؿ بـ سعقد صبح ،طؿره ( 2سـقات) ،ابـ سعقد السابؼ ،صػؾ.
 )42صرودي بـ طبدا برهؿ ،طؿره ( 45سـة) ،شاب غقر بالغ ،غقر حؾقدؼ ،ابدـ
طؿ السابؼ (حس كص الدفرت).
 )48سعقد بـ شريدي ،طؿره ( 41سـة) ،مربقع الؼامة ،لف شارب حديث الظفقر.

37

 )41أحؿد بـ محارب ،طؿدره ( 43سدـة) ،شداب غقدر بدالغ ،غقدر حؾقدؼ الؾحقدة،
يتقؿ ،وابـ أخل أحد أهالل الؼرية ،مربقع الؼامة.
 )72طبدا بـ غؿقري ،طؿره (سـتان) ،صبل أو صػؾ.
 )74رزق بـ حسقـ ،طؿره (سـتان) ،صبل أو صػؾ.


العائالت المسوحوة:
 )77زيددادة بددـ طددقدن (طددقدة) قـددداح ،طؿددره ( 53سددـة) ،مربددقع الؼامددة ،حؾقددؼ
الؾحقة ،أسؿر البشرة ،لف ولد اسؿف (يقسػ).
 )75سؾقؿان بـ أيقب ،طؿره ( 42سـقات) ،صػؾ.
 )71سالؿ بـ أيقب ،طؿره ( 8سـقات) ،صػؾ ،أخق سؾقؿان.
 )73شددحادي (شددحادة) بددـ حـددا ،طؿددره ( 82سددـة) ،مربددقع الؼامددة ،أبددقض البشددرة،
مزارع.
 )78كؿر بـ شحادي (شحادة) ،طؿره ( 8سـقات) ،ابـ السابؼ.
 )72مرشقد بـ شحادي (شدحادة) ،طؿدره ( 3سدـقات) ،ابدـ شدحادة السدابؼ ،وأخدق
كؿر.

 .3قرية فارة نالهاشموة) نىاحوة الجبل المعراض)ن :)2وقد سـجل فوهـا اسـم شـخص
واحد فقط وهو:
()4فارة (الفاشدؿقة) :واسدؿفا الؼدديؿ (فقدرا) ،وتعـدل األرض الجؿقؾدة ،وتحدقرت إلدك (فدارة) وتؼدع هدذه
الؼرية إلك غرب شؿال مديـة طجؾقن ،وهل مدـ قدرى كاحقدة الجبدؾ والؿعدراض ،وتبعدد طدـ طجؾدقن
حقالل(42كؿ) ،وتبعد طـ هنر األردن (1كؿ) ،وترتػدع طدـ سدطح البحدر (822م) ،وتؼدع طؾدك خدط
العددرض  57.77درجددة شددؿا ً
ال ،وطؾددك خددط الطددقل  53.12درجددة شددرقًا ،وهددل مددـ قددرى محافظددة
طجؾقن ،وقد غقر اسؿفا الؼديؿ (فارة) إلك اسدؿفا الجديدد (الفاشدؿقة) ،يف طدام  ،4124ويقجدد فقفدا
العديد مـ اآلثار الؼديؿة ،السقؿا الخرائ الؼديؿة والؼبقر والؼطع العثؿاكقة ،وتشتفر قريدة (فدارة) أو
الفاشؿقة بزراطة الزيتدقن والؽرمدة وبعدض الػقاكدف ،ولفدا امتدداد زراطدل إلدك مـداصؼ األغدقار ،اكظدر:
الجددالقدي ،قضدداء طجؾددقن ،ص ،38شددؼقرات ،تدداريخ اإلدارة العثؿاكقددة ،ص ،415خارجددة ديددر أبددل
سعقد ،الحتامؾة :مقسقطة الديار األردكقة ،ج،1ص .121 – 127

35

 )4محؿد بـ سالؿ 78( ،سـة) ،مربقع الؼامة ،حؾقؼ الؾحقدة ،أسدؿر البشدرة ،ولدف
ولد اسؿف (محؿقد).
 .4قرية برما نبرمة)ن :)2ىاحوة الجبل والمعراض ،سجل فوهـا أسـماء ن 22أشـخاص)
وهم:
 )4محؿقد بـ رشقد ،طؿره ( 48سـة) ،مربقع الؼامة ،بداية ضفقر شارب لف.
 )7صددالح بددـ أحؿددد بطدداح ،طؿددره ( 53سددـة) ،مددزارع ،مربددقع الؼامددة ،حؾقددؼ
الؾحقة ،أسؿر البشرة.
 )5مقسك بـ صالح ،طؿدره ( 72سدـة) ،مربدقع الؼامدة ،لدف شدارب ،ابدـ صدالح
السابؼ حقث كجد اختالفًا يف العؿر بقـ الشخصقـ.
 )1طقدة بـ طؾل أحؿد ،طؿره ( 8سـقات) ،صػؾ ،لف أخ.
 )3صددالح بددـ أحؿددد بطدداح ،طؿددره ( 14سددـة) ،مددزارع ،مربددقع الؼامددة ،أشددق
الشعر( ،وهذا الشخص يختؾػ طـ االسؿ السابؼ) وكجد اختالفًا يف العؿر
بقـ الشخصقـ.
 )8محؿدد بدـ أحؿدد محؿدد ،طؿدره ( 77سدـة) ،مربدقع الؼامدة ،حؾقدؼ الؾحقددة،
أسؿر البشرة.
( )4قرية برمة :وهل مـ قرى كاحقة الجبؾ والؿعراض ،ثؿ مـ قرى كاحقة كػراكجة فقؿا بعد ،وأصبحت مـ
قرى كاحقة الؿعراض يف العفد العثؿاين ،تؼع هذه الؼرية جـقب غربل مديـة جرش ،وتبعد طـفا (-77
 73كؿ) ،ويؿؽـ القصقل لفا مـ جرش طرب صريؼ جرش – كحؾدة -دبدقـ ،وترتػدع طدـ سدطح البحدر
( 833م) ،ويطؾ مققعفا طؾك هنر وادي الزرقاء (سد الؿؾؽ صالل) ،مؼابؾ محافظدة البؾؼداء ،وتؽثدر يف
الؼرية أشجار الزيتقن مـ العفقد اإلسالمقة الؼديؿة وما قبؾفا ،وتؼع طؾدك خدط الطدقل  57.45درجدة
شؿا ً
ال ،وطؾك خط الطقل  53.12درجة شرقًا ،وهل حالقًا مركز قضاء برما التدابع لؿحافظدة جدرش،
اكظر ،الجالقدي :قضاء طجؾقن ،ص ،82الدوجان :الدرتاث الؾغدقي يف قضداء برمدا ،ص .8الحتامؾدة:
مقسقطة الدديار األردكقدة ،ج ،4ص .522 – 712الددجاين وسخدرون (محدررون) :األردن وفؾسدطقـ،
ص.472 – 478
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 )2مـديؾ بـ محؿد ،طؿره ( 42سـقات) ،ابـ محؿد السابؼ.
 )8طبدالػرد بـ قاسؿ ،طؿره ( 52سـة) ،مزارع مربقع الؼامة ،حؾقؼ الؾحقة.
 )1درويش بـ قاسؿ محؿد ،طؿره ( 72سدـة) ،أخدق طبددالػرد السدابؼ ،مربدقع
الؼامة ،لف شارب.
 )42طبد ا بـ ياسقـ إبريؽ ،طؿره ( 8سـقات) ،لف ابـ أخ.
 .5قرية الكتةن )2نىاحوة الجبـل والمعـراض) :سـجل يف هـذه القريـة أسـماء شخصـون
فقط وهما:
 )4يقسددػ بددـ صددالح ،طؿددره ( 77سددـة) ،مربددقع الؼامددة ،حؾقددؼ الؾحقددة ،أسددؿر
البشرة ،لف أبـاء طؿقمة.
 )7إبددراهقؿ بددـ محؿددد خددال ،طؿددره ( 12سددـة) ،مددزارع ،مربددقع الؼامددة ،حؾقددؼ
الؾحقة ،أشق الشعر ،حـطل البشرة.

( )4قرية الؽتدة :واسدؿفا جداء كسدبة إلدك ديدر قدديؿ اسدؿف (ديدر الفتدة) ،ثدؿ تغقدر إلدك الؽتدة ،أو أهندا سدؿقت
لقققطفا طؾك سطح الجبؾ ،وال بد مـ القصقل لفا مـ الـزول ،واالكحدار بؿعـك الؽت ،ويف الؾغدات
السامقة الؽتة تعـل :مؽان هرس الزيتقن أو معصرة الزيتقن ،وهل مـ قرى كاحقة الجبدؾ والؿعدراض،
ثؿ مـ قرى كاحقة كػراكجة ،وأصبحت فقؿدا بعدد مدـ قدرى كاحقدة الؿعدراض ،تؼدع هدذه الؼريدة جـدقب
غرب مديـة جرش ،وتبعد طـفدا حدقالل (43كدؿ) ،وتتبدع الؼريدة لدقاء الؼصدبة التدابع لؿحافظدة جدرش
وتتبع لبؾدية الؿعراض ،وترتػع طدـ سدطح البحدر (322م) ،وتؼدع طؾدك خدط العدرض  57.48درجدة
شؿا ً
ال ،وطؾك خط الطقل  53.34درجة شرقًا ،وتعد الؽتة مـ الؼرى األردكقة قديؿة العؿدران ،وفقفدا
سثددار تددقحل بددذلؽ ،والؽتددة قريددة زراطقددة تشددتفر بزراطددة أكددقاع أشددجار التددقـ وغقرهددا مددـ األشددجار
والؿزروطات ،اكظر :الجالقدي ،قضاء طجؾدقن ،ص ،82خارصدة جدرش ،الحتامؾدة :مقسدقطة الدديار
األردكقة ،ج ،5ص112 -128
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 .42قرية سوفن )2نىاحوة الجبل والمعراض) :وهي مركـز ىاحوـة المعـراض ومركـز
مشوختها ،وقد سجؾ يف هذه الؼرية أسؿاء ( )45شخصًا ،وهؿ:
 )4شددبؾل بددـ يقسددػ ،طؿددره ( 73سددـة) ،حؾقددؼ الؾحقددة ،مربددقع الؼامددة ،أسددؿر
البشرة ،لف ولد اسؿف (أسعد).
 )7صددالح طبدددالعزيز ،طؿددره ( 57سددـة) ،صقيددؾ الؼامددة ،حؾقددؼ الؾحقددة ،أسددؿر
البشرة ،لف أخ ،ولف ولد اسؿف (حسقـ).
 )5خؾقؾ بـ مـديؾ ،طؿره ( 48سـة) ،شاب غقر بالغ ،غقر حؾقؼ الؾحقة ،لف أخ.
 )1طبدالرحقؿ بـ مصطػك سالمة ،طؿره ( 2سـقات) ،صػؾ.
 )3محؿد حسـ محسـ ،طؿره ( 48سـة) ،شاب غقر بالغ ،غقدر حؾقدؼ الؾحقدة،
مربقع الؼامة ،لف أخ.
 )8مقسك بـ طؾل ،طؿره ( 44سـة) ،صػؾ.
 )2فالح بـ كاصر ،طؿره ( 42سـقات) ،لف أخ.
 )8محؿقد بـ راشد طؾل ،طؿره ( 42سـقات) ،لف أخ.
 )1حؿدان بـ طقسك مصطػك ،طؿره ( 42سـقات) ،لف أخ.

( )4سقف :وهل الؼرية الرئقسة يف كاحقة الؿعراض ،وهل مركز مشقخة الـاحقة (العتقم) ،وتؼع إلك الشؿال
الغربل مـ مديـة جرش ،وتبعد طـفا حقالل (1كؿ) ،وترتػع طـ سطح البحدر حدقالل (4222م) ،ويف
مـطؼة الػـادق يبؾغ ارتػاطفا طـ سطح البحر 4715م ،وتؼع طؾك خط العرض  57.41درجة شدؿا ً
ال،
وطؾك خط الطقل  53.32درجة شرقًا ،وهل اآلن تتبع لقاء الؼصبة يف محافظة جرش ،والؿديـدة تتبدع
بؾدية جرش الؽربى ،وتؽثر يف الؼرية أشجار الزيتقن والؽرمة وغقرها ،وقد تحدثت طـفدا العديدد مدـ
الؿصادر ،ال سقؿا كت الرحالة األجاك  ،ويقجد بالؼرب مـ البؾد مققع أثري يسؿك (قريدة سدقف)،
يعددقد إلددك العفددد الققكدداين والرومدداين ،اكظددر :الجددالقدي ،قضدداء طجؾددقن ،ص ،82خارصددة جددرش،
الحتامؾدددة :مقسدددقطة الدددديار األردكقدددة ،ج ،7ص ،318 -311العتدددقم وطضدددقبات :تددداريخ سدددقف
االجتؿاطل ،ص.74
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 )42محؿد بـ حؿدان ،طؿره ( 47سـة) ،شداب غقدر بدالغ ،لدف أخ ،لدف طالقدة بؿدا
سبؼ (حؿدان).
 )44خؾقؾ بـ إبراهقؿ ،طؿره ( 43سـة) ،شاب غقر بالغ ،غقر حؾقؼ.
 )47فالح بدـ مصدطػك خالدد ،طؿدره ( 12سدـة) ،مربدقع الؼامدة ،حؾقدؼ الؾحقدة،
حـطل البشرة ،لف أبـاء طؿقمة يف الؼرية.
 )45حسقـ بـ طؾل ،طؿره ( 8سـقات) ،صػؾ ،لف ابـ طؿ يف الؼرية.
 .22قرية عون جنان :)2نىاحوة الجبل والمعراض) ،وقد سـجل يف هـذه القريـة أسـماء
ن 02شخصًا) وهم:
 )4طبدالحافظ بـ يقسػ إسؿاطقؾ ،طؿره ( 12سدـة) ،مدزارع ،مربدقع الؼامدة،
حؾقؼ الؾحقة ،يف شعره شق .
 )7حسـ بـ مقسدك مـصدقر ،طؿدره ( 12سدـة) ،مدزارع ،مربدقع الؼامدة ،حؾقدؼ
الؾحقة ،حـطل البشرة ،لف ابـ اسؿف (طقدة).
( )4طقـ جـا :وتسؿك (طقـ جـة) أيضًا كسبة إلك طققن الجـان والبساتقـ ،طؾك اطتبدار (جـدا) بؿعـدك أقبدؾ
وغطك ،وبذلؽ تعـل طققن (الحـان) ،أو العققن الؿغطاة بالخقرات والبسداتقـ ،وهدل مدـ قدرى كاحقدة
الجبؾ والؿعراض ،ومـ قرى كاحقة كػراكجة العثؿاكقة ،وتؼع بدالؼرب مدـ مديـدة طجؾدقن مدـ الطدرف
الشرقل ،وتبعد طـفا حقالل ( 7-4كؿ) ،وتشدرف الؼريدة طؾدك قؾعدة طجؾدقن التدل تبعدد طـفدا حدقالل
(1كؿ) ،وترتػع طـ سطح البحر (882م) ،وتؼع طؾك خط العرض  57.72درجة شؿا ً
ال ،وطؾك خدط
الطقل  53.18درجة شرقًا ،وتتبع طدقـ جـدا إداريدًا لؾدقاء الؼصدبة يف محافظدة طجؾدقن ،وتتبدع لبؾديدة
طجؾقن الؽربى والؼريدة جبؾقدة ،وتؼدع طؾدك جبؾدقـ متؼدابؾقـ ،وتحدقط دا سؾسدؾة مدـ جبدال طجؾدقن
الؿؽسقة باألشجار الحرجقدة مدـ السدـديان الؾدزاب ،وفقفدا األشدجار الؿثؿدرة مثدؾ الزيتدقن والؽدروم
والؾقزيات ،وقد تحدث طـفا الرحالة األجاكد مدـفؿ بقركفدارت ،وكاليدـ ،اكظدر :الجدالقدي ،قضداء
طجؾقن ومصادره التل كؼؾ طـفا ،ص ،38خارجدة جدرش ،الحتامؾدة :مقسدقطة الدديار األردكقدة ،ج،5
ص.717 – 781
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 )5كـعان بدـ إبدراهقؿ ،طؿدره ( 53سدـة) ،مربدقع الؼامدة ،أسدؿر البشدرة ،حؾقدؼ
الؾحقة ،لف ولد اسؿف (يقسػ).
 )1إبراهقؿ بـ حسقـ ،طؿره ( 5سـقات).
 )3طبدالرحؿـ بـ أحؿد إبراهقؿ ،طؿره ( 5سـقات) ،صػؾ.
 )8طباس مطر ،طؿره ( 13سـة) ،مزارع ،مربقع الؼامة ،حؾقؼ الؾحقة ،أشق الشعر.
 )2يحقك بـ طباس ،طؿره ( 73سـة) ،ابـ السابؼ ،مربقع الؼامة ،حؾقؼ الؾحقة،
أسؿر البشرة.
 )8طؼبة بـ مقسك ،طؿره ( 3سـقات) ،صػؾ.
 )1أحؿد بـ إسؿاطقؾ ،طؿره ( 3سـقات) ،صػؾ ،لف أخ.
 )42يقسػ بـ طبدا  ،طؿره ( 5سـقات) ،صػؾ.
 )44مػؾح بـ أحؿد ،طؿره (سـتان) ،صػؾ.
 )47طؾل بـ مصدطػك ،طؿدره ( 13سدـة) ،مربدقع الؼامدة ،حؾقدؼ الؾحقدة ،حـطدل
البشرة ،يف شعره شق .
 )45راشد بـ محؿد طؾل ،طؿره ( 45سـة) ،يتقؿ ،غقر بالغ.
 )41أحؿد بـ طبدالؾطقػ ،طؿره ( 1سـقات) ،لف ابـ طؿ.
 )43حسقـ بـ محؿد كصر ا  ،طؿدره ( 13سدـة) ،صقيدؾ الؼامدة ،أسدؿر البشدرة،
حؾقؼ الؾحقة.
 )48طؾددل بددـ حسددقـ ،طؿددره ( 52سددـة) ،مربددقع الؼامددة ،أسددؿر البشددرة ،حؾقددؼ
الؾحقة.
 )42حسقـ بـ طؾل ،طؿره ( 3سـقات) ،ابـ طؾل السابؼ ،صػؾ.
 )48محؿد بـ إبدراهقؿ ،طؿدره ( 73سدـة) ،مربدقع الؼامدة ،حؾقدؼ الؾحقدة ،أسدؿر
البشرة.
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 )41محؿد بـ طؾل ،طؿره ( 3سـقات) ،صػؾ ،ابـ طؿف لؾسابؼ.
 )72سددعد بددـ سددؾقؿان أحؿددد ،طؿددره ( 43سددـة) ،شدداب غقددر بددالغ ،غقددر حؾقددؼ
الؾحقة.
 )74رشددد بددـ محؿددد ،طؿددره ( 71سددـة) ،مربددقع الؼامددة ،حؾقددؼ الؾحقددة ،أسددؿر
البشرة ،لف ولد اسؿف (إرشقد).
 .47مدينة عجلونن :)2نمركز ىاحوة الجبل والمعراض):وقد سجؾ فقفا أسدؿاء (44
شخصًا) ،مـفؿ  8أشخاص مسؾؿقـ ،و  3أشخاص مسقحققـ ،حس اآليت:

( )4مديـددة طجؾددقن :واسددؿفا (طجؾددقن) لػددظ سرامددل مددـ األصددؾ (طجددؾ) وتعـددل الؿؽددان الؿسددتدير أو
الؿتدددحرج ،وكددان أحددد مؾددقك مددماب اسددؿف (طجؾددقن) ،ويؼددال إن الؿديـددة سددؿقت باسددؿ الراه د
(طجؾقن) ،وهل البؾدة الرئقسة يف مـطؼة جبؾ طجؾقن ،وكاكت مركدز ًا حضداريًا واجتؿاطقدًا وتجاريدًا
وطسؽريًا مـذ العفد اإلسالمل الؼديؿ ،واشتفرت يف العفد األيقبل ،واستؿرت يف العفدد الؿؿؾدقكل،
وكاكت الؿـطؼة تعرف باسؿ كقابدة طجؾدقن ،واسدتؿرت تؾدؽ األهؿقدة يف بدايدة العفدد العثؿداين ،حقدث
أصؾؼ اسؿ (سـجؼ أو لقاء طجؾقن) طؾك معظدؿ األراعدل األردكقدة مدـ شدؿال كاحقدة الؽدقرة ،وحتدك
جبال الشقبؽ ،ويقجد يف الؿديـة الؽثقر مـ اآلثار اإلسالمقة ،تؼدع الؿديـدة يف وسدط الؿـطؼدة الجبؾقدة
الؿعروفة باسؿفا ،وترتػع طـ سطح البحر 4428م ،وتؼع طؾدك خدط العدرض  57.41درجدة شدؿا ً
ال،
وطؾك خط الطقل  53.13درجة شرقًا ،وتؼع إلك الغربل مـ طؿان (العاصؿة) ،وتبعد طـفا (25كدؿ)
وطـ مديـة جرش (71كؿ) ،وطـ إربد حقالل (13كؿ) وهل اآلن مركدز محافظدة طجؾدقن ،وبدالؼرب
مـفا يقجد جبؾ بـل طقف الذي تؼقم طؾقف قؾعة طجؾقن األيقبقة ،والدذي يرتػدع(4474م) طدـ سدطح
البحر ،وقد بـاها أسامة بـ الؿـؼذ يف طام 382هد = 4481م لؿـع تقسع الصدؾقبققـ مدـ العدرب ،وفقفدا
الؿسجد األيقبل ،ثؿ الؿؿؾقكل ،الذي بـاه الؿؾدؽ الصدالح كجدؿ الدديـ أيدقب سدـة 813هدد 4712م،
تحدددثت طـفددا الؽثق در مددـ الؿصددادر والؿراجددع وكت د الرحالددة األجاك د  ،اكظددر :الجددالقدي ،قضدداء
طجؾقن ،ص ،38غقاكؿة ،الؿساجد اإلسالمقة الؼديؿة ،ص ،18 – 13خارصة طؿان ،خارصة دير أبل
سعقد ،الحتامؾة :مقسقطة الديار األردكقدة ،ج ،75ص .487 – 418خارصدة ديدر أبدل سدعقد ،وغقرهدا
مـ الؿصادر والؿراجع.
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أ) المسلمون:
 )4محؿددد بددـ مقسددك ،طؿددره ( 53سددـة) ،مربددقع الؼامددة ،حؾقددؼ الؾحقددة ،أسددؿر
البشرة ،لف ولد اسؿف (محؿقد).
 )7طبدا (بـ مقسك) ،طؿره ( 48سـة) ،أخق محؿد السابؼ ،مربقع الؼامة ،غقر
حؾقؼ الؾحقة ،ولف ولد اسؿف (طؾل).
 )5محؿقد بـ طبدالؾطقػ ،طؿره (سـتان) ،صػؾ ،لف أخ.
 )1محؿد بـ رباع ،طؿره ( 53سـة) ،مزارع ،مربقع الؼامة ،حؾقؼ الؾحقة ،حـطل
البشرة.
 )3حؿد بـ أحؿد (رباع) ،طؿره ( 5سـقات) ،ابـ أخل السابؼ (محؿد الرباع).
 )8صالح بدـ أحؿدد (ربداع) ،طؿدره (سدـة واحددة) ،ابدـ أخدل (محؿدد الربداع)،
وأخق السابؼ (حؿد).
ب) المسوحوون:

 )2سؾقؿ بدـ خؾقدؾ ،طؿدره ( 13سدـة) ،مدزارع ،حؾقدؼ الؾحقدة ،حـطدل البشدرة،
مربقع الؼامة.
 )8أبق سعقد (بـ سؾقؿ) ،طؿره ( 71سـة) ،ابـ سؾقؿ السابؼ ،مربقع الؼامدة ،لدف
شارب.
 )1إبراهقؿ (بـ سؾقؿ) ،طؿره ( 41سـة) ،أيضدًا ابدـ سدؾقؿ السدابؼ ،شداب غقدر
بالغ ،غقر حؾقؼ الؾحقة.
 )42داوود بددـ طقسددك ،طؿددره ( 52سددـة) ،مربددقع الؼامددة ،حؾقددؼ الؾحقددة ،أسددؿر
البشرة ،وفقفا بعض الشحقب.
 )44طقسك بـ داوود ،طؿره ( 1سـقات) ،صػؾ ،ابـ داوود السابؼ.

82

 .27قرية تبنةن :)2نمركز ىاحوة الكورة) ،وقد سجل يف قرية تبنة أسـماء ن 1أشـخاص
فقط) ،وهم:
 )4طباس بـ ضاهر ،طؿره ( 47سـة) ،لف أخ ،صػؾ.
 )7طبدالرحؿـ بـ محؿد ،طؿره ( 72سـة) ،مربقع الؼامة ،لف شدارب ،ابدـ أخقدف
لعباس السابؼ ،لف ولد اسؿف (محؿد).
 )5محؿد بـ طؾل ،طؿره ( 13سـة) ،مزارع ،مربقع الؼامة ،حـطل البشرة ،حؾقؼ
الؾحقة ،لف ولد اسؿف (طبدالرحؿـ).
 )1طبدددا بددـ محؿددد ،طؿددره ( 57سددـة) ،مربددقع الؼامددة ،حؾقددؼ الؾحقددة ،أسددؿر
البشرة ،لف ولد اسؿف (محؿد).
 )3إسؿاطقؾ بـ محؿد ،طؿدره ( 32سدـة) ،مربدقع الؼامدة ،حؾقدؼ الؾحقدة ،أبدقض
البشرة ،أخق (طبدا السابؼ) ،لف ولد اسؿف (صالق).

( )4تبـة :كاكت هذه الؼرية مركز كاحقة الؽقرة التابعة لؼضاء طجؾقن يف العفد العثؿاين ،وكاكت أيضًا مركز ًا
لؿشقخة الـاحقة (الشريدة) ،واكتسدبت هدذه الؼريدة أهؿقتفدا مـدذ هنايدة الؼدرن (44هدد = 42م) ،بعدد أن
اتخذها الؿفقدات مؼر ًا لفدؿ ،ومدـ بعددهؿ اتخدذها الزيادكدة مركدزً ا لؾدقاء طجؾدقن يف الؼدرن (47هدد =
48م) .تؼع الؼرية حالقًا يف لقاء الؽقرة التابع لؿحافظة إربد ،وتبعد طدـ مديـدة إربدد ( 71كدؿ) باتجداه
الجـقب الغربل ،وتبعد طـ مديـة دير أبل سعقد (مركز الؾقاء) حقالل ( 1كؿ) باتجاه الشرق الجـقبل،
وترتػع طـ سطح البحر (812م) ،وتؼع طؾك خط العرض  57.71درجة شدؿا ً
ال ،وطؾدك خدط الطدقل
 53.11درجة شرقًا .وقد تراجعت أهؿقة الؼرية التاريخقة يف اآلوكة األخقرة ،ويقجد فقفدا العديدد مدـ
اآلثار التل تعقد إلك طفد الزيادكة ،وقد كت طـفا العديد مـ الدراسدات ،وزارهدا العديدد مدـ الرحالدة
األجاكد  ،اكظددر :شددؼقرات ،الؿسددجد الزيددداين يف تبـددة ،ص ،75الجددالقدي :قضدداء طجؾددقن ،ص،38
الحتامؾة :مقسقطة الديار األردكقة ،ج ،4ص.581 – 582
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 .21قرية جمحا نجمحة)ن :)2ىاحوة بن جهمة ،وقد سـجل فوهـا اسـم شـخص واحـد
فقط وهو:
 )4محؿد بـ شفادي الشحادي (الشحادة) ،طؿره ( 42سـقات) ،صػؾ.
 .21قرية عنبةن:)0نىاحوة الكورة) ،وقد سجل فوها اسم شخص واحد فقط وهو:
 )4مصطػك بـ محؿدد ،طؿدره ( 17سدـة) ،صقيدؾ الؼامدة ،حـطدل البشدرة ،حؾقدؼ
الؾحقة ،مزارع ،لف ولد اسؿف (حسقـ).

( )4قرية جؿحا (جؿحة) :وهل مـ قرى كاحقة بـل جفؿة سابؼًا ،وتؼع الؼرية إلك الغدرب مدـ مديـدة إربدد،
وتبعد طـفا حدقالل (8كدؿ) ،وترتػدع طدـ سدطح البحدر ( 332م) ،وتؼدع خدط العدرض  57.53درجدة
شؿا ً
ال ،وطؾك خط الطدقل  53.12درجدة شدرقًا ،وتؼدع الؼريدة عدؿـ مـطؼدة سدفؾقة ،صدالحة لزراطدة
الحبقب ،وجاء اسؿفا الحالل مـ االسؿ اآلرامل الؼديؿ (قؿحق) الذي يعـل الؼؿدح ،أو قريدة الؼؿدح،
والؼرية حالقًا تتبع لقاء الؼصبة يف محافظة إربد ،عؿـ تجؿع لبؾدية (غرب إربد) ،وهدل قريدة زراطقدة
تشتفر بزراطة الحبقب الؿختؾػة .اكظر :الجالقدي ،ص ،37خارصة إربد ،خارصة طؿدان ،خارصدة ديدر
أبل سعقد.
( )7طـبة :وهل مـ قرى كاحقة الؽقرة التاريخقة ،وتؼع إلدك الجـدقب الغربدل مدـ مديـدة إربدد ،وتبعدد طـفدا
حقالل ( 78كؿ) ،وترتػع طـ سطح البحر (212م) ،وتؼع طؾك خدط العدرض  57.71درجدة شدؿا ً
ال،
وطؾك خط الطقل  53.11درجة شرقًا ،وتؼع الؼرية يف مـطؼدة جبؾقدة صدعبة الؿسدالؽ ،وتؽثدر حقلفدا
الؿـداصؼ الحرجقددة ،وتؽثددر فقفددا زراطدة أشددجار الزيتددقن ،حقددث يقجددد فقفدا طدددد مددـ أشددجار الزيتددقن
اإلسالمقة وربؿا الرومقة الؼديؿدة ،والؼريدة حالقدًا تتبدع لؾدقاء الؿدزار الشدؿالل ،عدؿـ محافظدة إربدد،
اكظر :شؼقرات ،تاريخ اإلدارة العثؿاكقة ،ص ،734الجالقدي :قضاء طجؾقن ،ص ،38خارصة طؿدان،
خارصة جرش ،الحتامؾة :مقسقطة الديار األردكقة ،ج.785 – 784 ،5
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 .22قرية باعونن :)2نىاحوـة الجبـل والمعـراض) ،وقـد سـجل فوهـا اسـمان لشخصـون
فقط وهما:
 )4محؿددد بددـ مرتضددل ،طؿددره ( 73سددـة) ،مربددقع الؼامددة ،حؾقددؼ الؾحقددة ،أسددؿر
البشرة ،لف أخ.
 )7أحؿد بـ محؿد فالقجل ،طؿره ( 42سـقات) ،صػؾ ،يتقؿ.
 .23قرية عوصرة نأوصرة)ن :)0ىاحوة الجبل والمعراض ،وقد سجل فوهـا أسـماء ن3
أشخاص) وهم:
( )4قرية باطقن :وهل إحدى قرى كاحقة الجبؾ والؿعراض ،وتؼع شؿال غرب مديـة طجؾقن ،وتبعد طـفدا
حقالل ( 47كؿ) ،وترتػع طـ سطح البحر (882م) ،وتؼع طؾك خدط العدرض  57.75درجدة شدؿا ً
ال،
وطؾك خط الطقل  53.11درجة شرقًا ،وهل تتبع حالقًا قضداء طرجدان يف محافظدة طجؾدقن ،وكاكدت
إحدى الؼرى الؿفؿة يف بالد طجؾقن يف العفد الؿؿؾقكل ،وخرج مـفا طدد مـ العؾؿاء يف ذلؽ العفد،
وإلقفا تـس طائشة الباطقكقة التل تقفقت 177هد = 4348م ،ويؼقل الؼؾؼشـدي :ومديـدة هدذه الؼؾعدة
(طجؾقن) ،هل الباطقكة وهل طؾك شقط فرس مـ طجؾقن ،ويـؼؾ طـ الؿسدالؽ ققلدف :وكدان مؽاهندا
ديرا أيضًا بف راه اسؿف باطقكة ،فسؿقت الؿديـة بف ،وقد استؿرت أهؿقة هذه البؾدة حتك هناية العفدد
ً
الؿؿؾقكل ،ويف بداية العفد العثؿاين كاكت هذه الؼرية تتبع لـاحقة الؽقرة.
اكظر :الؼؾؼشـدي :صبح األطشك ،ج ،1ص ،421الجالقدي ،قضاء طجؾقن ،ص ،31خارصة جرش،
خارصة طؿدان ،الددجاين ،بدالد جـدقب الشدام (فؾسدطقـ واألردن) ،ص ،421غقاكؿدة ،طؾؿداء وفؼفداء
محافظة إربد ،ص ،41-45الحتامؾة ،مقسقطة الديار األردكقة ،ج ،4ص711 - 713
( )7قرية طقصرة (أوصرة) :وهل مـ قرى كاحقة الجبؾ والؿعدراض ،واسدؿفا الؼدديؿ (طقصدرة) ،أمدا اآلن
فتعرف باسؿ (أوصرة) ،وتعـل هذه الؽؾؿة يف الؾغات السامقة الؼديؿدة (مخدزن الؼؿدح) ،وتؼدع شدؿال
غرب مديـة طجؾقن ،وتبعد طـفا حقالل ( 42كؿ) ،وتتبع إداريًا لؼضاء طرجان حالقًا التابع لؿحافظدة
طجؾددقن ،وهددل مركددز الؼضدداء أيضددًا ،ويعتؿددد سددؽاهنا يف معقشددتفؿ طؾددك الزراطددة والثددروة الحققاكقددة،
والقضدائػ الحؽقمقدة ،وترتػددع طدـ سدطح البحددر (832م) ،وتؼدع طؾدك خددط العدرض  57.75درجددة
شؿا ً
ال ،وطؾك خط الطدقل  53.17درجدة شدرقًا ،ويقجدد فقفدا مسدجد تداريخل قدديؿ يعدقد إلدك طفدد
الػتقحات اإلسالمقة ،والؼرية حالقًا تتبع محافظة طجؾقن ،اكظر :الجالقدي ،قضاء طجؾدقن ،ص،31
الدجاين :بالد جـقب الشدام (فؾسدطقـ واألردن) ،ص ،425 – 427خارصدة ديدر أبدل سدعقد ،خارجدة
طؿان ،الحتامؾة :مقسقطة الديار األردكقة ،ج ،4ص.772 – 741
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 )4مصطػك بـ راشد ،طؿره ( 77سـة) ،مربدقع الؼامدة ،لدف شدـ  ،لدف ابدـ طدؿ يف
الؼرية ،لف ولد اسؿف (امالوي).
 )7مصطػك بـ أحؿدد ،طؿدره ( 13سدـة) ،مربدقع الؼامدة ،حؾقدؼ الؾحقدة ،حـطدل
البشرة ،يف شعره بعض الشق  ،لف ولد اسؿف (أحؿد).
 )5محؿقد بـ أحؿد ،طؿره ( 1سـقات) ،صػؾ ،مـ أبـاء طؿقمة سدابؼة مصدطػك
(حس كص الدفرت) ،ولؽــا كعتؼد أكف أخقه.
 )1محؿد بـ أحؿد ،طؿره ( 2سـقات) ،كسابؼف.
 )3هقاش بـ خؾػ ،طؿره ( 3سـقات) ،صػؾ.
 )8أحؿد بـ إسؿاطقؾ ،طؿره ( 82سـة) ،مربقع الؼامة ،أبقض البشرة ،حؾقؼ الؾحقة.
 )2عاهل (عاحل) ،بـ محؿد ،طؿره ( 72سـة) ،مربقع الؼامدة ،حؾقدؼ الؾحقدة،
أسؿر البشرة.
)8
 .24قرية خنزيرة ناألشرفوة)ن :)2ىاحوة الكورة.
( )4قرية خـزيرة (األشرفقة) :وهل إحدى قرى كاحقة الؽقرة ،وتؼع الؼرية إلدك الجـدقب الغربدل مدـ مديـدة
إربد ،وتبعد طـفا (53كؿ) ،وتتبع حالقًا لؾقاء الؽقرة التابع لؿحافظة إربد ،وتتبع لبؾدية دير أبل سعقد
الجديدة ،وتبعد طـ مديـدة ديدر أبدل سدعقد (مركدز الؾدقاء) حدقالل (1كدؿ) ،وترتػدع طدـ سدطح البحدر
(332م) ،وتؼددع فؾؽ ًق دا طؾددك خددط الطددقل  57.78درجددة شددر ًقا ،وطؾددك خددط العددرض  53.15درجددة
شؿا ً
ال .كدان اسدؿ الؼريدة الؼدديؿ (خـزيدرة) ،وقدد تغققدر اسدؿفا إلدك (اإلشدرافقة) يف 4182/5/71م،
تقجد يف الؼرية بعض اآلثار البقزكطقة ،ويقجد كؼش بقزكطل عؿـ جدران الؿسجد الدرئقس يف الؼريدة،
وتتحدددث الحقددت بددلن جد الـبددل يقسددػ (طؾقددف السددالم) يؼددع يف اإلشددرافقة ،ويقجددد فقفددا الؿسددجد
العؿري الذي يعقد إلك طفد الخؾقػة طؿر بـ الخطاب رعل ا طـف ،وأراعدل الؼريدة تؿتدد إلدك غدقر
األرد ن ،ويعؿؾ معظؿ سؽان الؼرية بالزراطة ،اكظر :الجالقدي ،قضاء طجؾقن ص ،38الددجاين :بدالد
جـددقب الشددام ،ص ،551شدؼقرات ،دراسددة غقددر مـشددقرة طددـ قريددة اإلشددرافقة ،الحقدت ،معددالؿ أثريددة
تاريخقة ،ص .41-42الحتامؾة :مقسقطة الديار األردكقة ،ج ،4ص.434 – 432
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وقد سجؾ فقفا اسؿان لشخصقـ فؼط ،واحد مسؾؿ ،والثاين مسقحل ،وهؿا:
أ) المسلم:
 )4حسـ بـ محؿد ،طؿره (سـتان) ،صػؾ.
ب) المسوحي:

 )7طقاد بـ مقسك ،طؿره ( 43سـة) ،شاب غقر بالغ ،غقر حؾقؼ.
 .25قرية زوبوان :)2نىاحوة الكورة):
( )4قرية زوبقا :هل إحدى قرى كاحقة الؽقرة التاريخقة ،وتؼع الؼرية جـقب غرب مديـة إربد ،وتبعدد طـفدا
حقالل (52كؿ) ،وتتبع حالقدًا لدقاء الؿدزار الشدؿالل ،وتبعدد طدـ بؾددة الؿدزار (مركدز الؾدقاء) حدقالل
(42كؿ) باتجاه الجـقب ،وترتػع الؼرية طـ سطح البحر (821م) ،وتؼدع طؾدك خدط العدرض 57.78
درجة شؿا ً
ال ،وطؾك خط الطقل  53.18درجة شرقًا.
كاكت هذه الؼرية مركز كاحقة الؽقرة يف هناية العفد الؿؿؾقكل ،وكاكت أيضًا مركز مشقخة الـاحقدة (سل
دردوك) ،واستؿرت أهؿقة هذه الؼريدة يف بدايدة العفدد العثؿداين ،حقدث تظفدر القثدائؼ العثؿاكقدة أهؿقدة
الؼرية التل كاكت مركز كاحقة الؽقرة الػققدا ،أو كاحقدة ابدـ دردوك ،تراجعدت أهؿقدة الؼريدة فقؿدا بعدد،
وحقل معؾقمات الدفرت العثؿاين بلن الؼرية (خراب) ،هدذه الؿعؾقمدات تدليت تلكقدد ًا لؿدا ذكدره الرحالدة
اإلكجؾقزي تراتسرتام كؼالً طـ الؿصادر الؿحؾقة بالؽقرة بلن الؼرية دمدرت مدـ قبدؾ الؼدقات الؿصدرية
أثـداء اكسدحا ا مددـ بدالد الشددام يف طدام 4731هددد = 4814م ،بعدد تعددرض أهدالل الؼريددة بؼقدادة الشددقخ
دردوك لؾؼقات الؿصرية يف (مـطؼة رمرامة) ،بالؼرب مـ الؿزار الشؿالل ،حقث قتؾ الؽثقر مـ أهدالل
الؼرية ،وأمر إبراهقؿ باشا بتدمقر الؼرية بالؿدافع ،وطـ تاريخفا الؼدديؿ ،يدروي الحتامؾدة أهندا اختقدرت
مركزً ا دفاطقًا مـ قبؾ األيقبققـ عد الصؾقبققـ ،وقد تؽقن هدذه الروايدة الصدحقحة ،طؾدك أن مصدطؾح
الدرادكة مـ الؿصطؾحات التل كاكت سدائدة يف العفدد األيدقبل ويعـدل ( الحدارس ،الحدارس الؾقؾدل،
الحراس الؾقؾققـ) ومـفا جاء مصطؾح (الدرك) الذي أصؾؼ طؾك ققة األمـ يف العفدد العثؿداين ،ويدذكر
سددبط ابددـ الجددقزي يف مددرسة الزمددان يف أحددداث طددام 871هدد = 4772م طـدددما تددقيف الؿؾددؽ الؿعظددؿ
(طقسك) بـ طادل بـ أيقب ققلف :إن البـات كاكـ يلتقـ إلك الؼؾعة ( قؾعة دمشؼ) ومعفدـ (الدرادكدة)،
فقؾطؿـ طؾقف ،ثؿ يؿشقـ يف األسدقاق ،اكظدر :شدؼقرات ،الؿسدجد الزيدداين يف تبـدة ،ص ،52شدؼقرات:
الزطامات الؿحؾقة ،ص ،7243 ،721 ،457خارصة طؿان ،خارصة دير أبدل سدعقد ،الجدالقدي قضداء
طجؾقن ،ص .38الحتامؾة :مقسقطة الديار األردكقة ،ج ،7ص 137-111سدبط ابدـ الجدقزي :مدرسة
الزمان يف تقاريخ األطقان ،ج ،77ص Tristram: A Journal of Travels in Palestine, 479.712
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لؿ يسجؾ يف هدذه الؼريدة أي شدخص ،والسدب يف ذلدؽ أن الؼريدة كاكدت (خربدة)
خالقدة مدـ السدؽان ،ال سدؽان فقفددا بدالرغؿ مدـ طدقدة لجـددة إحصداء الـػدقس لفدا مددرة
أخرى ،وهذه الؿعؾقمات العثؿاكقة تمكد الؿعؾقمدات األخدرى ،إن الؼريدة دمدرت مدـ
قبؾ ققات الحؿؾة الؿصرية طؾك بالد الشام أثـاء اكسدحا ا يف طدام 4733هدد = 4812
– 4814م ،حقث قامت الؼقات الؿصرية بؼصػ قرية زوبقا (مركز طشقرة الدرادكة)،
بعددد واقعددة رمرامددة بددقـ الطددرفقـ ،وقددد ذكددر هددذه الؿعؾقمددات الرحالددة اإلكجؾقددزي
تراتسددرتام بؼقلددف :إن الجقددقش الؿصددرية دمددرت قريددة زوبقددا أثـدداء مرورهددا يف الؿـطؼددة
(أثـاء اكسحا ا) لتعرعفا (تعرض أهالل الؼرية) ،لؾؼقات الؿصرية(.)4
 .02قرية ريمونن :)0نىاحوة الجبل والمعراض) :
وقد سجؾت يف هذه الؼريدة أسدؿاء ( 12شخصدًا) مدـ أهدؾ الؼريدة ،وربؿدا الؼريدة
كؾفا ،حقث كاكت هذه الؼرية األولك مـ الـاحقة اإلحصائقة يف سدجؾ الـػدقس ،بدؾ إن
هذا السجؾ ققد تػاصقؾ اجتؿاطقة وطالقات قربك دققؼة وكثقرة ،كؿا يؾل:
) )4اكظر :شؼقرات ،الؿسجد الزيداين يف تبـة ،ص52
( )7قرية ريؿقن :وهدل إحددى قدرى كاحقدة الجبدؾ والؿعدراض التاريخقدة ،وتؼدع هدذه الؼريدة إلدك الجـدقب
الغربل مـ مديـة جدرش ،وتبعدد طـفدا (47-42كدؿ) ،وتبعدد طدـ مديـدة طجؾدقن (43.3كدؿ) شدرقًا،
وترتػع هذه الؼرية طـ سطح البحر (832م) يف الطرف الشؿالل لؾؼرية ،بقـؿا تؼدع طؾدك خدط العدرض
 57.48درجة شؿا ً
ال ،وطؾك خدط الطدقل  53.11درجدة شدرقًا ،والؼريدة حالقدًا تتبدع لدقاء الؼصدبة يف
Tristram: A Journal of Travels in Palestine, p479.

محافظة جرش عؿـ بؾدية الؿعراض ،ويقجد فقفا العديد مـ اآلثار اإلسالمقة ،مـ الؿسدجد الؼدديؿ
الذي يعقد إلك العفد األيقبل ثؿ إلك العفد الؿؿؾقكل ،وفقفا مؼام الشقخ الريؿقين ،ويتحدث الحتامؾة
طـ معـك اسؿ ريؿقن الذي يعـل يف الؾغات السامقة مؽان (اإللف رمقن) ،وهق إلف الرطدد والعقاصدػ،
وكان شجر الرمان وأزهاره رمدز ًا لفدذه اآللفدة ،ويف الؼريدة بعدض اآلثدار الروماكقدة والبقزكطقدة ،وتتدقفر
األشجار الؿثؿرة يف الؼرية ،ال سقؿا أشدجار الزيتدقن والػقاكدف ،وغقرهدا ،وتحدقط بالؼريدة مدـ الشدؿال
غابددات الصددـقبر والسددـديان وغقرهددا ،اكظددر :الجددالقدي قضدداء طجؾددقن ،ص ،82غقاكؿددة ،الؿسدداجد
اإلسدددالمقة الؼديؿدددة ،ص ،72-41حدددداد ،البـددداء االجتؿددداطل (مرجدددع سدددابؼ) ،ص،441 – 448
الحتامؾة :مقسقطة الديار األردكقة ،ج ،7ص.123 – 127
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 )4شقخ الؼريدة ،مصدطػك بدـ محؿدد أحؿدد ،طؿدره ( 12سدـة) ،صقيدؾ الؼامدة،
حـطل البشرة ،حؾقؼ الؾحقة.
 )7طبدالؾطقػ بـ أحؿدد ،طؿدره ( 17سدـة) ،صقيدؾ الؼامدة ،حـطدل البشدرة ،يف
شعره شق  ،لف أخ وأبـاء أطؿام ،حؾقؼ الؾحقة.
 )5طؾل بـ طبدالؾطقػ ،طؿره ( 47سـة) ،صػؾ ،ابـ طبدالؾطقػ السابؼ.
 )1طؿر بـ قاسؿ ،طؿره ( 73سـة) ،حؾقؼ الؾحقة ،مربقع الؼامة ،لف أبـاء طؿقمة
يف الؼرية.
 )3طبدو بـ طؿر ،طؿره ( 8سـقات) ،صػؾ ،ابـ طؿر السابؼ.
 )8محؿد بـ طبدالؾطقػ ،طؿره ( 72سـة) ،مربقع الؼامة ،لف شقارب ،لدف أبـداء
طؿقمة.
 )2الشقخ محؿد بدـ إبدراهقؿ ،طؿدره ( 73سدـة) ،مدزارع ،صقيدؾ الؼامدة ،أسدؿر
البشرة ،لف شقارب ،الؿذكقر هاجر مـ قرية (طـجرة) وكان لف مـزل فقفا.
 )8مددرزوق بددـ صال د  ،طؿددره ( 71سددـة) ،مربددقع الؼامددة ،حؾقددؼ الؾحقددة ،لددف
شقارب ،أسؿر البشرة ،ابـ طؿ الشقخ محؿد.
 )1صال بـ مرزوق ،طؿره ( 5سـقات) ،صػؾ ،ابـ مرزوق السابؼ.
 )42إبراهقؿ بـ محؿد ،طؿره ( 77سـة) ،صقيؾ الؼامة ،غقر حؾقؼ.
 )44صف بـ صال  ،طؿره ( 73سدـة) ،مربدقع الؼامدة ،أسدؿر البشدرة ،مدزارع ،مدـ
أبـاء طؿقمة السابؼقـ ،وأخق مرزوق.
 )47أحؿد بـ صال  ،طؿره ( 5سـقات) ،صػؾ ،ابـ صف الطال .
 )45مقسك بـ صبح ،طؿره ( 42سـقات) ،صػؾ يتقؿ.
 )41إبراهقؿ بـ أحؿد ،طؿره ( 53سدـة) ،مدزارع ،مربدقع الؼامدة ،أسدؿر البشدرة،
حؾقؼ الؾحقة ،هاجر مـ قرية طـجرة.
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 )43فاعؾ بـ إبراهقؿ ،طؿره ( 72سـة) ،مربقع الؼامة ،لف شقارب ،ابـ إبدراهقؿ
السابؼ.
 )48سؾقؿان بـ إبراهقؿ ،طؿره ( 41سـة) ،مربقع الؼامة ،لف شقارب أيضًا ،وهق
ابـ إبراهقؿ السابؼ كذلؽ.
 )42هػقان بـ أحؿد ،طؿره ( 2سـقات) ،صػؾ ،لف أخ.
 )48مزيددد بددـ أحؿددد ،طؿددره ( 73سددـة) ،مربددقع الؼامددة ،أسددؿر البشددرة ،حؾقددؼ
الؾحقة ،أخق هػقان السابؼ.
 )41طبدالعزيز بـ محؿد ،طؿره ( 78سـة) ،مربقع الؼامة ،حؾقدؼ الؾحقدة ،أسدؿر
البشرة ،لف أخ.
 )72طبقد بـ طؿر ،طؿره ( 8سـقات) ،صػؾ ،لف ابـ طؿ.
 )74طبقد بـ طؿر ،طؿره ( 3سـقات) ،صػؾ ،أخق طبقد السابؼ.
 )77أحؿد بـ بؽر ،طؿره ( 82سـة) ،مزارع ،مربقع الؼامة ،أبقض البشرة ،حؾقدؼ
الؾحقة.
 )75حؿدان بدـ أحؿدد ،طؿدره ( 52سدـة) ،مربدقع الؼامدة ،أسدؿر البشدرة ،حؾقدؼ
الؾحقة.
 )71سالمة بـ حؿدان ،طؿدره ( 48سدـة) ،شداب غقدر بدالغ ،غقدر حؾقدؼ الؾحقدة،
حػقد (أحؿد بـ بؽر) ،وابـ حؿدان السابؼ.
 )73سؾقؿ بـ حؿدان ،طؿره ( 42سـقات) ،صػؾ ،كالسابؼ.
 )78سؾقؿان بـ حؿدان ،طؿره ( 47سـة) ،صػؾ ،كالسابؼ.
 )72حؿد بـ حؿدان ،طؿره ( 1سـقات) ،صػؾ ،كالسابؼ.
 )78إرشقد بـ حؿدان ،طؿره ( 3سـقات) ،صػؾ كالسابؼ.
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 )71بؽر بـ أحؿد ،طؿره ( 73سـة) ،مربقع الؼامة ،أسؿر البشرة ،حؾقؼ الؾحقدة،
ابـ أحؿد السابؼ.
 )52فالح بـ بؽر ،طؿره ( 45سـة) ،صػؾ ابـ بؽر السابؼ.
 )54راشد بـ حؿدان ،طؿره (طدة شفقر) ،ابـ حؿدان السابؼ.
 )57طقسددك بددـ مقسددك ،طؿددره ( 73سددـة) ،صقيددؾ الؼامددة ،حؾقددؼ الؾحقددة ،أسددؿر
البشرة.
 )55حؿد بـ طقسك ،طؿره ( 42سـقات) ،صػؾ ابـ طقسك السابؼ.
 )51طؾددل بددـ مقسددك ،طؿددره ( 77سددـة) ،مربددقع الؼامددة ،حؾقددؼ الؾحقددة ،أسددؿر
البشرة ،أخق طقسك السابؼ.
 )53صالح بـ طبدا  ،طؿره ( 75سـة) ،مربقع الؼامة ،حؾقؼ الؾحقة ،لف شدارب،
لف ابـ طؿ.
 )58طبدددالرحؿـ بددـ أحؿددد ،طؿددره ( 32سددـة) ،مددزارع ،مربددقع الؼامددة ،حؾقددؼ
الؾحقة ،حـطل البشرة ،أشق الشعر.
 )52طبدالرحؿـ بـ حؿد ،طؿره ( 72سـة) ،غقر حؾقؼ الؾحقة.
 )58سالؿ بـ طبدالرحؿـ ،طؿره ( 48سـة) ،شاب غقر حؾقدؼ ،ابدـ طبددالرحؿـ
السابؼ.
 )51سؾقؿ بـ طبدالرحؿـ ،طؿره ( 48سـة) ،شاب غقر بالغ ،غقر حؾقدؼ الؾحقدة،
ابـ طبدالرحؿـ السابؼ أيضًا.
 )12طبدالغـل بـ طبدالرحؿـ ،طؿره ( 8سـقات) ،ابـ طبدالرحؿـ السابؼ.
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 .02قريــة راســونن :)2نىاحوــة الجبــل والمعــراض) ،وقــد ســجل يف القريــة أســماء
شخصون من المسوحوون فقط وهم:
 )4سالمة بـ مـصقرة (مـصقر) ،طؿره ( 41سدـة) ،شداب غقدر بدالغ ،غقدر حؾقدؼ
الؾحقة.
 )7سددالؿ بددـ مقسددك مـصددقر ،طؿددره ( 47سددـة) ،هـدداك قربددك بقـددف وبددقـ سددالمة
السابؼ (أبـاء طؿقمة).
 .00قريــة عنجــرة نىاحوــة الجب ـل والمعــراض)ن :)0وقــد ســجل يف القريــة أســماء ن2
أشخاص) من المسوحوون وهم:
( )4قرية راسقن :وهل إحددى قدرى كاحقدة الجبدؾ والؿعدراض التاريخقدة ،وحدقل اسدؿفا تتحددث الؿصدادر بدلن
كؾؿة راسقن يف الؾغات السامقة تعـل األول ،الرئقس ،وقدد ذكرهدا يداققت الحؿدقي باسدؿ (راسدقن) ،وتؼدع
هذه الؼرية إلك الشؿال الشرقل مـ مديـة طجؾقن ،وتبعد طـفدا حدقالل (47كدؿ) ،وترتػدع طدـ سدطح البحدر
(282م) ،وتؼع طؾك خط العرض  57.17درجدة شدؿا ً
ال ،وطؾدك خدط الطدقل  53.13درجدة شدرقًا ،وتؼدع
الؼرية طؾدك الؿرتػعدات الجبؾقدة لسؾسدؾة جبدال طجؾدقن ،ويعؿدؾ أهؾفدا بالزراطدة ،وتحدقط بالؼريدة الغابدات
الحرجقة الؽثقػة ،وترتبط الؼرية مع مـطؼة اشتػقـا ثؿ مديـة طجؾقن (مركز الؿحافظة) بطريؼ معبددة متعرجدة
تخرتق الغابات ،وتطؾ جبال راسقن مدـ الشدؿال طؾدك غابدات بدرقش ،وتتبدع الؼريدة حالقدًا لؼضداء طرجدان
التابع لؿحافظة طجؾقن ،عدؿـ بؾديدة العقدقن ،اكظدر :الجدالقدي ،قضداء طجؾدقن ،ص ،31خارصدة جدرش،
خارصة طؿان ،الحتامؾة :مقسقطة الديار األردكقة ،ج ،7ص.555 – 578
( )7قريدة طـجدرة :واسدؿفا يتدللػ مدـ مؼطعدقـ (طدقـ) و (جدر) ،وتحدقرت الؽؾؿدة وأصدبحت (طـجدرة)
وتعـل :العقـ الجارحة ،وقد أشار الحتامؾة إلك ذلؽ مدع بعدض التدلويالت ،وهدل إحددى قدرى كاحقدة
الجبؾ والؿعراض ،وتؼع هذه الؼرية جـقب مديـة طجؾقن ،وتبعد طـفا حقالل (3 – 1كؿ) ،وتبعد طـ
كػراكجة (3كؿ) ،وتبعد طـ طؿان (81كؿ) ،وتتصؾ مباكقفا مع طجؾقن وكػراكجة وترتػدع طدـ سدطح
البحر (4452م) ،وتؼع طؾك خط العدرض  57.48درجدة شدؿا ً
ال ،وطؾدك خدط الطدقل  53.13درجدة
شر ًقا ،تتبع الؼرية حالقًا لؾقاء الؼصبة يف محافظة طجؾقن ،وتتبع لبؾدية طجؾقن الؽربى ،معظؿ سدؽان
الؼرية مـ العائالت الؿسقحقة كؿا ذكرت الؿصادر العثؿاكقة ،ويعؿؾ أهؾفا بالزراطدة ،وتشدتفر بزراطدة
الزيتددقن والػقاكددف األخددرى ،اكظددر :الجددالقدي ،قضدداء طجؾددقن ،ص ،38خارصددة جددرش ،الحتامؾددة:
مقسقطة الديار األردكقة ،ج ،5ص.781 – 781
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 )4خؾقؾ بـ جرجقس ،طؿره ( 71سـة) ،مربقع الؼامة ،لف شدقارب ،لدف ابدـ طدؿ،
ولف ولد اسؿف (إبراهقؿ).
 )7خؾقؾ بـ يقسػ ،طؿره ( 72سـة) ،مزارع ،صقيؾ الؼامة ،غقر حؾقؼ الؾحقة.
 )5سعد بـ يقسػ ،طؿره ( 48سـة) ،شاب غقر بالغ ،مربقع الؼامدة ،غقدر حؾقدؼ
الؾحقة ،أخق خؾقؾ السابؼ.
 )1سعقد بـ يقسػ ،طؿره ( 1سـقات) ،صػؾ ،أخق السابؼ.
 )3سعقد بـ يقسػ ،طؿره ( 8سـقات) ،صػؾ ،أخق السابؼ.
 )8رشقد بـ يقسػ ،طؿره ( 1سـقات) ،صػؾ ،أخق السابؼ.
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الفصل الثالث
وثائق السجل
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المدخل

يف هذا الػصؾ كشدركا صدقرة طدـ وثدائؼ سدجؾ الـػدقس ،صب ًؼدا ل صدؾ لؾعثؿداين،
وبقـددا الصددػحات الـاقصددة يف السددجؾ كؿددا سددبؼ ،وأوعددحـا ذلددؽ يف الػصددؾ األول،
ووعددعـا بددد ً
ال طـفددا صددػحات بقضدداء ،وذلددؽ إلططدداء الؿصددداققة التامددة يف دراسددتـا،
وإبعاد أي شؽ يف صحة الؿعؾقمات القاردة فقفا.
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المصادر والمراجع

أوالً :الوثائق العثماىوة:
 )4الوثائق العثماىوة :الؿحػقضة باألرشقػ العثؿاين يف إستاكبقل ،وقد ذكرت مع
أرقام تصـقػفا يف صػحات الؽتاب.
 )7سجل النفوس العثماين ،تصنوف ن K.K.d )2111تاريخف4783مالقة= 4811م.
ثاىوًا :المصادر العثماىوة:
 )4جريدددة (سددقرية) العثؿاكقددة ،العدددد (األول) 4 :محددرم 4785هددد 48 = ،أيددار
4888م ،دمشؼ ،سقريا.
 )7سددالـامة دولددة طالقددة طثؿاكقددة (سددالـامات الدولقددة العثؿاكقددة العامددة) ل طددقام
(4783 – 4783هد = 4888 – 4811م ،إستاكبقل ،تركقا.
 )5سالـامة والية سقرية ،دفعة (4788 ،)5هد = 4824م ،مطبعدة واليدة سدقرية،
دمشؼ (الشام) ،سقرية (بالعثؿاكقة).
 )1سالـامة والية سقرية ،دفعة (4542 ،)54هد = 4811م ،مطبعة والية سقرية،
دمشؼ ،سقرية (بالعثؿاكقة).
 )3قددداكقن الؼرطدددة الشدددرطقة لعدددام 4788هدددد = 4822م بالعثؿاكقدددة ،ط (بددددون)
4788هد = 4827م ،مطبعة الجريدة العسؽرية ،إستاكبقل ،تركقا.
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ثالثًا :المراجع العربوة:
 )4أبق الشعر ،هـدد :إربدد وجقارهدا (كاحقدة بـدل طبقدد)4178 – 4832 ،م ،ط
(بدون)7221 ،م ،وزارة الثؼافة ،طؿان – األردن.
 )7البخقددت ،محؿددد طدددكان :كاحقددة بـددل جفؿ دة يف الؼددرن العاشددر الفجددري /
السادس طشر الؿدقالدي( ،دراسدة) يف كتداب بحدقث ودراسدات مفدداة إلدك
طبدالؽريؿ غرايبة ،تحرير كاضؿ كالس ،ط (بدون) 4181م ،جامعدة دمشدؼ
–سقرية.
 )5بقؽ ،فريدريؽ :تاريخ شرق األردن وقبائؾفا ،تعري

اء الدديـ صققدان ،ط

(بدددون) ،السددـة (بدددون) ،الدددار العربقدة لؾتقزيددع والـشددر ،طؿددان – األردن،
والؽتاب صقرة طـ الطبعة التل صبعدت يف مطبعدة دار األيتدام اإلسدالمقة ،يف
الؼدس طام 4151م.
 )1الجددالقدي ،د .طؾقددان طبدددالػتاح :قضدداء طجؾددقن (4148 – 4881م) ،ط
(بدون) ،السـة (بدون) مـشقرات لجـة تاريخ األردن ،طؿان – األردن.
 )3حتامؾددة ،د .محؿددد طبددده ،مقسدددقطة الددديار األردكقددة 1 ،مجؾددددات ،ط،4
(بدون)7242 ،م ،مطبعة الجامعة األردكقة طؿان – األردن.
 )8حداد ،د .مفـا :البـاء االجتؿاطل وسلقدات التغققدر يف الريدػ األردين (دراسدة
حالة يف قريدة ريؿدقن) ،مجؾدة شدمون اجتؿاطقدة ،السدـة ( )42العددد (،)88
7222م ،جامعة الؽقيت ،الؽقيت.
 )2الحقت ،والء رات  :معالؿ أثرية وتاريخقة يف الؿحافظدات والؼدرى والؿددن
األردكقة ،ط(7272 ،)4م طؿان – األردن.
 )8خارصة إربد ،ط (بدون)4112 ،م ،إكتاج الؿركز الجغرايف الؿؾؽدل األردين،
طؿان – األردن.
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 )1خارصة جرش ،ط (بدون) 4112م ،إكتاج الؿركز الجغرايف الؿؾؽدل األردين
طؿان – األردن.
 )42خارصدددة ديدددر أبدددل سدددعقد ،ط (بددددون)4151 ،م ،إكتددداج دائدددرة األراعدددل
والؿساحة ،طؿان – األردن.
 )44خارصة دير أبل سعقد ،ط (بدون) 4112م ،إكتاج الؿركز الجغدرايف الؿؾؽدل
األردين ،طؿان – األردن.
 )47خارصددة الشددقكة الشددؿالقة ،ط (بدددون)4114 ،م ،إكتدداج الؿركددز الجغددرايف
الؿؾؽل األردين ،طؿان – األردن.
 )45خارصة طؿان ،ط (بدون)4112 ،م ،إكتاج دائرة األراعل والؿساحة ،طؿان
– األردن.
 )41الدجاين ،يعؼقب وسخدرون (محدررون) ،مقسدقطة الدقصـ العربدل لؾـاشدئقـ
جـقب بالد الشام (األردن وفؾسطقـ) ،ط (4112 )4م ،دار الػرقان ،طؿان
– األردن.
 )43دلقؾ الخدمات يف لقاء بـل طبقد ،دراسة غقر مـشدقرة ،إطدداد متصدرفقة لدقاء
بـل طبقد4118 ،م ،الحصـ (إربد) ،األردن.
 )48الدوجان ،مرشقد طؾقان :الرتاث الؾغقي يف قضداء برمدا – محافظدة جدرش،
ط (7243 )4م ،وزارة الثؼافة ،طؿان – األردن.
 )42رستؿ ،أسد :الؿحػقضات الؿؾؽقة الؿصرية (بقان بقثائؼ الشدام ومدا يسداطد
طؾك ففؿفا ويقعح الؿؼاصد) 1 ،مجؾددات ،ط (بددون)4112 ،م ،مطبعدة
الجامعة األمريؽقة ،بقروت – لبـان.
 )48الشريدة ،محؿقد حسقـ :القهادكة (قرية القهادكة) بقـ الؿاعدل والحاعدر،
ط (7247 ،)4م ،طؿان – األردن.
82

 )41شؼقرات ،أحؿد صدقل :تاريخ اإلدارة العثؿاكقة يف شدرق األردن (– 4881
4148م) ،ط(4117 ،)4م ،ط (7242 )7م ،وزارة الثؼافددددددددة ،طؿددددددددان–
األردن.
 )72شؼقرات ،أحؿد صدقل :الؿسجد الزيداين يف تبـدة ،ط (4188 ،)4م ،طؿدان
– األردن.
 )74شؼقرات ،أحؿد صددقل :الزطامدات الؿحؾقدة والعشدائرية يف بدالد الشدام ،ط
(7228 ،)4م ،إربد – األردن.
 )77شؼقرات ،أحؿد صدقل :أسؿاء مشايخ لقاء طجؾقن( ،مؼالة) ،مجؾة أفؽدار،
العدد (7221 ،)482م ،طؿان – األردن.
 )75شؼقرات ،أحؿد صدقل :دراسة غقر مـشقرة طـ قرية األشرفقة.4188 ،
 )71العتقم ،مصطػك وياسر طضدقبات :تداريخ سدقف االجتؿداطل – معؾؿدة مدـ
تاريخ األردن (4132 – 4822م) ط4118 ،4م ،طؿان – األردن.
 )73غقاكؿددة ،د .يقسددػ :الؿسدداجد اإلسددالمقة الؼديؿددة يف مـطؼددة طجؾددقن ،ط
(بدون)4188 ،م ،مـشقرات مركز الدراسات األردكقة يف جامعدة القرمدقك،
إربد – األردن.
 )78غقاكؿة ،د .يقسػ و د .محؿد بطايـة :طؾؿاء وفؼفاء محافظدة إربدد يف العصدر
اإلسددالمل ،ط (بدددون) 4122هددد = 4182م ،مـشددقرات جامعددة القرمددقك،
إربد – األردن.
 )72الـقاصرة ،قاسدؿ :كاحقدة كػركجدة (4148 – 4881 – 4558 – 4784م)،
ط( ،)7227( ،)4دار الفالل لؾرتجؿة والـشر ،إربد ،األردن.
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رابعًا :المراجع األجنبوة
1. Ayin, Faruk: Tanzimat, Tan Sonra Asker alma kanaulari (1839-1914), 1994,
Genelkur May Basimeri, Amkara – Turkya.
2. Aktas, Necati: Basbak arlik Osmaanli Arsivi Rehberi, 1992, Osmanli Arsivi
Daire Bas Kanligi, Yoyin, Ankara- Turkya.
3. Bortholomer (John). Sonlimit: The Times Atlas of the world (Times Books),
1983, London England.
4. Schumacher, Gottieb: Northern Ajlun within the Decapolis, 1890, London
England.
5. Tristram, H.B.: A Journal of Travels in Palestine, 1866, London-England.

خامسا :كتب صدرت للمؤلف:
ً
 )4الؿسجد الزيداين يف تبـة4188 ،م ،طؿان – األردن.
 )7تددداريخ اإلدارة العثؿاكقدددة يف شدددرق األردن (4552 – 4784هدددد = – 4881
4148م) ،الطبعدة األولددك4117 ،م ،الطبعددة الثاكقددة7242 ،م ،وزارة الثؼافددة،
طؿان – األردن.
 )5تاريخ ممسسة شدققخ اإلسدالم يف العفدد العثؿداين 4514 – 878 /هدد = – 4173
4177م( ،مجؾدددان) الطبعددة األولددك 7227م ،الطبعددة الثاكقددة باسددؿ معجددؿ شددققخ
اإلسالم يف العفد العثؿاين 7241م ،طالؿ الؽت  ،إربد – األردن.
 )1مؼايقس الطقل والؿساحة العثؿاكقدة ومدا يعادلفدا بالؿؼقداس الؿدرتي 7222م،
إربد – األردن.
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 )3الزطامات الؿحؾقة والعشائرية يف بالد الشام 7228م ،إربد – األردن.
 )8أوراق الـؼد العثؿاكقة خالل الحرب العالؿقة األولك  ،7248طؿان – األردن.
 )2معجددؿ الؽؾؿددات واأللػدداظ العثؿاكقددة – الرتكقددة الدخقؾددة يف الؾفجددة العامددة
األردكقة ،7242 ،وزارة الثؼافة ،طؿان – األردن.
 )8طؾل كقازي مصطػك التؾ7272 ،م ،وزارة الثؼافة ،طؿان – األردن.
 )1الشقخ محؿد الحؿقد الخصاوكة (شقخ مشايخ بـل طبقد ،وأول رئدقس لبؾديدة
إربد) ،تحت الطبع.

تم بحمد اهلل
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