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ملخص البحث

يتناول ىذا البحث مدينة الكرك األثرية والتاريخية في األردن من حيث وصفيا من قبل
مصادرنا الجغرافيا العربية ،والتي أشارت إلييا كمدينة من المدن الميمة في شرق األردن لموقعيا
وحصانتيا وأىميتيا في مراحل تاريخ الدول اإلسبلمية التي توالت عمييا ..ولقد ساعد موقعيا في

تحديد معالم تاريخيا وتأثيرىا في األحداث التي مرت بيا ..فضبل عن أن كتب الرحمة والرحالة الذين
زاروىا أو مروا بيا من مختمف الجنسيات كانوا قد أسيبوا في وصفيا ووصف بيئتيا وسكانيا وقدموا

تفصيميا عن مدينة الكرك ال سيما الرحالة األجانب الذين اىتموا بيا كونيا من المواقع
لنا شرًحا
ً
األثرية التي ترجع إلى فت ةر الحروب الصميبية  ..وكون قمعة الكرك تعتبر من أكبر وأبرز اآلثار التي
مازالت شاىدة عمى كثير من األحداث التاريخية البار ةز في تاريخ شرقي األردن.
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ABSTRACT

"Al Karak in Geography and Travel Books"
Prepared by: Prof. Amer Jadallah Abu Jablah / Department of

History / Faculty of Social Sciences / Mutah University / Jordan

This research deals with the city of al Karak, and its archaeological

and historical position in Jordan as described by our Arab geographical

sources, which referred to it as an important city in eastern Jordan for its
location and immunity

And its importance in the stages of the history of the Islamic

countries that have ruled over it, the site has helped in determining the
parameters of its history and its impact on the events that have passed.

especially foreign travelers who are interested in it as one of the

archaeological sites dating back to the period of the Crusades, and the

fact that the castle of Karak is one of the largest and most prominent

monuments that continue to witness many of the landmark historical
events in the history of eastern Jordan.
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أوال :متهيذ:

تشير التوراة إلى الكرك بمعنى المدينة الحصينة ،أو القمعة المحصنة عمى تل ،وفي المغة
اآلرامية تعني المدينة المسورة ،وكذلك اسم الكرك باآلرامية القمعة ،أما بناؤىا ،فيعود أصل بناء قمعة
الكرك إلى الممك المؤابي (ميشع) (-858-868م)(.)1
وتدل التماثيل العائدة لمفترة النبطية المكتشفة في القمعة أنيا استخدمت زمن األنباط ،فضبلً
عن أنيا أدت دورىا كحصن منيع في العصور المختمفة ،اإلغريقية ،والرومانية ،والبيزنطية ،كما
أشارت إلييا خريطة الفسيفساء في مأدبا(.)2
أما في فترة الفتوحات اإلسبلمية فيذكر أن قائد جيوش المسممين الفاتح أبو عبيدة عامر بين
الجراح كان قد فتحيا صمحاً(.)3
ومستخدما زمن الفاطميين ،قبل وصول الصميبيين
موجودا
ويشار إلى أن حصن الكرك كان
ً
ً
إلى ببلد الشام ،واتخاذىم ليا حصناً ذلك أن الصميبيين سيطروا عمى الكرك سنة
537ه1142/م ،وكانت قمعة الكرك قائمة ،وكل ما فعمو الفرنج أنيم زادوا في إعمارىا
وتحصيناتيا ( .)4وتم تحريرىا زمن األيوبيين عمى يد العادل أخي صبلح الدين في عام
584ه1189/م ،بعد حصار دام سنة ونصف تقر ًيبا( .)5وتقع قمعة الكرك في الجية الجنوبية
الغربية من القصبة ،ويفصميا خندق حفر في الصخر ،ويبمغ طوليا من الجية الشرقية 228م،
-1
-2
-3
-4
-5

يوسف غوانمة ،الكرك في عصرىا الذىبي ،مطبعة القيروان ،عمان 2887م ص ،2وامارة الكرك األيوبية ،دار
الفكر،ط ،2عمان 1982،م ،ص.51-45
انظر :يوسف غوانمة ،التاريخ الحضاري لشرقي األردن في العصر الممموكي ،دار الفكر ،ط ،2عمان،
 ،1982ص268
الببلذري ،فتوح البمدان ،ص113
يوسف غوانمة ،الكرك في عصرىا الذىبي ،ص2
المرجع نفسو ،ص ،4وانظر :أحمد الحسو ،الكرك عبر العصور ،تاريخ الكرك في العصور اإلسبلمية ،و از ةر
الثقافة ،عمان 2885م ،ص43-42
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ومن الجية الغربية 248م ومن الجية الجنوبية 98م ،أما من الشمال فيبمغ 135م ،ويحيط بالقمعة
سور تتخممو عدة أبراج تتخذ أشكاالً مربعة ،وأسطوانية ،وتكثر منافذ السيام عمى امتداد السور
واألبراج ،وتحتوي القمعة من الداخل عمى منشآت عديدة ألغراض عسكرية واستراتيجية ،ويذكر أن
بعض أجزاء القمعة كانت قد تعرضت إلى الخراب في عام 1258ه 1834/م ،عندما طارد
إبراىيم باشا ،الشيخ قاسم األحمد زعيم نابمس ،الذي كان قد لجأ إلى قمعة الكرك ليحتمي بيا،
وعندما دخمت الدولة العثمانية إلى قصبة الكرك سنة 1311ه 1893/م جعمتيا مرك اًز لممتصرفية
العثمانية ،فأزالت األنقاض واألتربة المتراكمة في القمعة ،واتخذتيا ثكنة عسكرية لمجند ،ومخزنا
لممؤن ،وقد ذكر الرحالة اإلنجميزي "داولنج" الذي زار قمعة الكرك سنة 1314ه1896/م أن عدد
أفراد الحامية التركية المرابطة في القمعة كان نحو  1488جندي ،وارتفع ىذا العدد في القرن
العشرين قبل بداية الحرب العالمية األولى إلى  2888جندي من المشاة و  215من الفرسان(.)6
ثانيا :الموقع الجغرافي ووصف المكان:
اىتم الجغرافيون العرب والرحالة بوصف موقع الكرك ووصف قمعتيا ،ووصف المكان
كل حسب مشاىداتو ،أو ما نقمو عمن سمفو من المختصين والميتمين بيذا المكان ،فيذا المقدسي
(ت 388ه998/م) ذكر في كتابو أحسن التقاسيم ،بعض األماكن في منطقة الكرك فأشار إلى
مآب ،وقال عنيا "مآب من الجبل  ..وذكر مؤتة بأنيا تضم قبري جعفر الطيار وعبداهلل بن
رواحة"( . )7أما البكري (ت 487ه1894/م) في كتابو "معجم ما استعجم" فيشير إلى مؤتة بأنيا
موضع من أرض الشام من عمل البمقاء(.)8
-6
-7
-8

محمد سالم الطراونة ،الحياة االجتماعية في لواء الكرك (1137-1311ه1918-1893/م) ،جامعة

مؤتة2818 ،م ،ص.25
7المقدسي ،محمد بن أحمد (ت388ه998/م) ،أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ،باعتناء محمد مخزوم،
دار إحياء التراث العربي ،بيروت1987 ،م ،ص.151- 136
البكري ،أبو عبداهلل بن عبد العزيز األندلسي (ت487ه1894/م) معجم ما استعجم ،ص.9
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ويذكر ياقوت الحموي (626ه1228/م) في كتابو "معجم البمدان" الكرك ،بأنيا اسممقمعة
حصينة جدا في طرف الشام من نواحي البمقاء ،في جباليا بين أيمة وبحر القمزم وبيت المقدس،
وىو عمى سن جبل عال تحيط بيا أودية إال من جية الربض(.)9
وذكرىا ياقوت الحموي في موضع آخر من كتابو "المشترك وضعاً" بأنيا :قمعة مشيورة
حصينة من طرف البمقاء من أرض الشام ،من ناحية جبل الشراة (.)18
كما ذكر شيخ الربوة (ت727ه1326/م) في كتابو "نخبة الدىر في عجائب البر والبحر"
بأنيا " :مممكة الكرك ،وىو حصن منيع عال عمى قمة جبل خندقو أودية بعيدة السفل (المنحدر)
ويقال إنو كان دي اًر لمروم فبني حصناً ،ومن جنده الشوبك"(.)11
ثم ذكر الكرك أبو الفداء (ت732ه1331/م) في كتابو "تقويم البمدان" قال" :الكرك من البمقاء،
وىو بمد مشيور ،ولو حصن عالي المكان وىو أحد المعاقل بالشام التي الترام ،وعمى بعد مرحمة من
مؤتة وبيا قبر جعفر الطيار ،وأصحابو رضي اهلل عنيم" وىو عمى أطراف الشام من جية الحجاز،
وبين الكرك والشوبك نحو ثبلث مراحل" ( )12وقال البغدادي (ت739ه1338/م) في كتابو " مراصد
االطبلع عمى أسماء األمكنة والبقاع" إن الكرك قمعة حصينة جدا في طرف الشام من نواحي البمقاء
في جباليا ،قال :بين أيمو وبحر القمزم وبيت المقدس وىي عمى جبل عال"(.)13
-9
-11
-11
-12
-13

ياقوت الحموي (ت626ه1228/م) معجم البمدان5 ،ج ،دار صادر ،بيروت ،ج ،4ص.453
المؤلف نفسو ،المشترك وضعا والمعترف صقعا ،جوتنجن ،ألمانيا1846 ،م ،ص.371
شيخ الربوة ،محمد بن أبي طالب الدمشقي (ت 727ه1326/م) ،نخبة الدىر في عجائب البر والبحر،
مكتبة المثنى ،بغداد (.9ت) ص ،213وانظر:الميدي عيد الرواضية ،األردن في موروث الجغرافيين
والرحالة العرب ،ص329
أبو الفداء ،إسماعيل بن محمد (ت732ه1331/م) تقويم البمدان ،صححو جوزيف توسن رينود ،ومالك
كوين ويسبلن ،دار الطباعة السمطانية ،باريس1848 ،م ،ص ،247-246وانظر :الميدي عيد الروايضة،
األردن في موروث الجغرافيين والرحالة العرب ،ص .329
البغدادي ،عبد المؤمن عبد الحق ،مراصد االطبلع عمى أسماء األمكنة والبقاع3 ،ج ،تحقيق عمي البجاوي،
دار المعرفة ،بيروت ،1954 ،ج  3ص ،1159وانظر :الميدي عيد الرواضية ،مرجع سابق ،ص.329
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ويشير ابن فضل اهلل العمري(727ه1338/م) في كتابو "مسالك األبصار في ممالك

األمطار" إلى الكرك؛ إذ قال" :الكرك مدينة ذات قمعة تعرف بكرك الشوبك ،والشوبك أقدم منيا،
والكرك مدينة محدثة البناء ،كان يديرىا الرىبان ثم كثروا فكبروا بناءه ،وكثروا أبناءه ،وأوت إليو

الفرنج (الصميبيين) فأدارت أسواره ،فصارت مدينة مشيورة فبنوا حصنو فكانت قمعة ،فاستولى عمييا
الفرنج .وىو حصن في مكان صعب المرتقى ،قد زاحم الشعرى العبور بمناكبو.)14("...

كما ذكر ابن الوردي (ت749ه1348-م) في كتابو "جريدة العجائب وفريدة الغرائب"،
الكرك من جممة ببلد الشام عمى أن قمعتيا) قمعة الكرك( أمنع قمعة فييا ،قال عن الشام ":وىو
يشمل ثبلثين قمعة وليس فييا أمنع من قمعة الكرك" (.)15
ويشير الحميري (ت8ه/ق14م) في كتابو "الروض المعطار في خبر األقطار" إلى الكرك،
قال" :حصن مشيور ،ومعقل مشيور" ،كما إنو يذكر أن ىذا الحصن استعممو النصارى (الفرنج).
وقال :وىو أعظم حصون النصارى معترض في الطريق لمحجاز  ..ولو نظر عظيم االتساع،
متصل العمارة ينتيي إلى أربعمائة قرية" (.)16
 -14ابن فضل اهلل العمري(ت749ه1348/م) مسالك األبصار في ممالك األمطار ،تحقيق كرويتا كرافولسكي،
المركز اإلسبلمي لمبحوث ،1986 ،ص ،213-212وانظر :الميدي عيد الرواضية مرجع سابق
ص.338
 -15ابن الوردي ،سراج الدين عمر بن مظفر (ت749ه1348/م) فريدة العجائب وفريدة الغرائب ،المكتبة
الشعبية ،بيروت( ،د.ن) ص ،37وانظر :الميدي عيد الرواضية ،مرجع سابق ،ص.331
 -16الحميري ،محمد بن عبد المنعم (ت ق 8ه/ق 14م) ،الروض المعطار في خبر األقطار ،تحقيق :إحسان
عباس ،ط ،2مكتبة لبنان ،بيروت1984 ،م ،ص ،493وانظر :الميدي عيد الرواضية ،مرجع سابق،
ص.332-331
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أما ابن شاىين الظاىري (ت873ه1468/م) في كتابو "زبدة كشف الممالك وبيان الطرق

والمسالك" فيقول" :ىي مممكة بمفردىا وتسمى مآب ،وىي مدينة حصينة ،معقل من معاقل اإلسبلم،
وبيا قمعة ليس ليا نظير في اإلسبلم وال في الكفر ،تسمى حصن الغراب ...وبيا قرى كثي ةر ومعامبلت

والمسمك إلييا صعب وبيا الم ازرات واألماكن الشريفة ،مكان جعفر الطيار ،وقبر زيد بين حارثة ،وقبر
عبداهلل بن رواحة ،وقبر حارث بن النعمان ،وقبر زيد بن األرقم ،وقبر زيد بن الخطاب وعبداهلل بن

سيل ،رضي اهلل عنيم استشيدوا في غزوة مؤتة ،وقبر عبداهلل بن المبارك(.)17

أيضا" :إن الكرك يمكن رؤيتيا من القدس الشريفة ،وبالقدس الشريف مصطبة
وقال ابن شاىين ً
()18

عمى سطح الصخ ةر يرى منيا قمعة الكرك" ،كما ذكر المحطات الواصمة ما بين دمشق والكرك

أما كتب الرحمة العربية فساىمت بدورىا في ذكر الكرك وقمعتيا ،فيذا الرحالة ابن جبير

(ت614ه1217/م) ،ذكر الكرك وقمعتيا عمى السماع ال المشاىدة ،وذلك في رحمتو المشيو ةر فقال

"وىو المعترض في طريق الحجاز ،بينو وبين القدس مسي ةر يوم أو أشق (أقل) قميبلً ،ولو نظر عظيم

االتساع  ،ويذكر أنو ينتيي إلى أربع مئة قرية"(.)19

 -17ابن شاىين الظاىري ،غرس الدين خميل (ت873ه1468/م) زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمالك،
صححو بولس راويس ،المطبعة الجميورية ،باريس1894 ،م ،ص.43
 -18المصدر نفسو ،ص.12،23،117
 -19ابن جبير ،محمد أحمد (ت614ه1217/م) ،رحمة ابن جبير ،دار صادر ،بيروت (د.ت) ص،268
وانظر :الميدي عيد الرواضية ،مرجع سابق ،ص.334
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وكانت الرحمة العربية الثانية قد تمثمت في رحمة ابن بطوطة سنة (726ه1325/م)

والمعروفة ب "تحفة النظار" ،كان ابن بطوطة قد مر بالكرك مرافقاً لمركب الشامي المتوجية إلى

الحج في شوال من سنة 726ه1325/م ،فوصف قمعة الكرك ،إذ قال " :ثم يرحمون إلى المجون
وبيا الماء الجاري ،ثم يرحمون إلى حصن الكرك ،وىو من أعجب الحصون وأمنعيا وأشيرىا،

ويسمى حصن الغراب ،والوادي يطوف بو من جميع جياتو ولو باب واحد ،قد نحت المدخل إليو

في الحجر الصمد ،ومدخل دىميزه كذلك ،وبيذا الحصن يتحصن المموك" (.)28

مر بالكرك سنة
أما الرحمة العربية الثالثة ،فكانت رحمة البموي (767ه1365/م) الذي ً
(737ه1336/م) ،ووصفيا في كتابو "تابع المفرق في تحميل عمماء المشرق" ،وكان في طريقو
من بيت المقدس إلى مكة ،قال" :وسرنا إلى أن وافينا مدينة الكرك المحروسة العميا ،التي ىي أمنع
معقل في الدنيا ،فوصمنا إلييا في ضحوة األحد الثالث والعشرين من شوال سنة 737ه1336/م،
قد رأيت مدينة عظيمة الجرم ،سامية الرسم ،كأنيا عمى مرتقب النجم يحصر دونيا حوض
الغمام ....متناىية في الحصانة ،موصوفة بالوثاقة ،ممتنعة عن الطمب والطبلب ...منصوبة عمى
أصعب المسائل ،وأوعر المناصب ،صماء عمى الراقي ،عالية المرتقى ،نائية لممراقب ،لم تزدىا
األيام إال بنو أعطاف واستصعاب جوانب وأطراف ،فيو حمى ال يراع ،ومعقل ال يستطاع ،كأن
األيام صافحتيا عمى اإلعفاء من الحوادث ،والميالي عاىدتيا عمى التسميم من القوارع ،ضخمة
المأوى رحبة المثوى ،معشوقة السكنى ،رائعة المغنى:
تحسب النجم في دجى الميل زى اًر  ....في رباىا وتحسب الزىر نجماً
 -21ابن بطوطة ،محمد بن عبداهلل المواتي (ن779ه ،)1377/تحفة النظار ،تحقيق :عبداليادي التازي5 ،ج،
األكاديمية المغربية ،الرباط1997 ،م ،ج ،1ص ،346-344وانظر :الميدي عيد الرواضية ،مرجع سابق،
ص .335-334
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قد ساوت الفرقد بالوىاد والنجد ،وفتحت أبوابيا أنقابا في وسط الحجر الصمد ،والعجب كل
العجب أنيا عمى بعد مرقاىا ،وسمو مرتقاىا ،قد انبعث في أعبلىا الثمار ،وتفجرت منيا العيون
واألنيار ،فكمما ىب فييا النسيم غردت األطيار "..وأضاف" :فنزلنا بخارجيا (الكرك) في الثنية
العمية ،وقد وصل بوصولنا المحمل الدمشقي والمركب الحمبي ،وتألفت ىناك ركبان الشام ،وأعدت
عدة السير لزيارة أفضل األنام عميو أتم الصبلة والسبلم"(.)21
وكانت الرحمة العربية الرابعة ىي رحمة صبلح الدين الصفدي (ت 764ه1362/م) ذكر
الكرك في رحمتو لمحج سنة 755ه1354/م ،قال :ثم يرحل (يقصد ركب الحجاج) إلى الكرك،
فيأخذ إليو في خمس مراحل ،ويقيم في ظاىره عمى مكان يعرف بالثنية ثبلثة أيام أو أربعة" (.)22
كما ساىمت كتب الرحمة األجنبية في وصف موقع الكرك الجغرافي ،ووصف المكان
بعامة ،ذلك أن ىذه الرحبلت التي جاءت إلى المنطقة منذ بداية ق 19م كانت قد جاءت بسبب
اىتمام األجانب باألراضي المقدسة ،وتطمعاتيم الدينية(،)23فكان الرحالة األلماني سيتزن
قادما من مأدبا ،وقد دون
( )Seetezenالذي تجول في الكرك ما بين  38-23أيار 1886مً ،
مذكراتو ومشاىداتو عن المنطقة ،حيث زار سيتزن قرى الكرك العامرة ومواقعيا األثرية ...وذكر
 -21البموي  ،خالد بن عيسى بن أحمد األندلسي (تبعد 767ه1365/م) تاج المفرق في تحمية عمماء الشرق،
تحقيق  :الحسن السائح2 ،ج ،الرباط( ،د.ت) ط ،1ص ،277-227وانظر :الميدي عيد الرواضية،
مرجع سابق ،ص.335
 -22انظر :الجزيري ،عبد القادر الحنبمي (ت977ه1569/م) الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق
مكة المكرمة ،دار الكتب العممية ،ط،1بيروت2882 ،م ،ج ،2ص1257م ،وانظر :الميدي عيد
الرواضية ،مرجع سابق ،ص.336
 -23السوارية ،نوفان رجا ،كتب الرحالة األوروبيين عن فمسطين واألردن ،مجمة دراسات (العموم اإلنسانية)
الجامعة األردنية ،م ،13،1986ص.214-287
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القرى الميجورة والمدمرة والخراب ،فقد ذكر سيتزن أنو يوجد في منطقة الكرك أكثر من ( (48قرية
مدمرة ،وعدد القرى القديمة يتجاوز ( )34قرية ،ويعمق سيتزن عمى ذلك بأن ذلك يدل عمى
االنتعاش العظيم الذي شيدتو منطقة الكرك في الماضي(.)24
وقد ذكر من ىذه المواقع :الثنية ،وراكين ،والمجون ،وبتير ،والسيرة ،وقريفمة ،وشيحان،

والقطرانة( ،)25وذات راس ،ومؤتو ،وأريحا ،وعزرا ،وبذان ،وحميمات ،والبالوع ،وبيت كروم،
والياروت ،ومجدولين ،مع أنو مر فقط بالمناطق التالية ،المحطة ،وأريحا ،والبالوع ،وحميمات،

وبيت كروم ،والربة ،والياروت ،وقريفمة ،والكرك(.)26

ولم يغفل سيتزن وصف طبيعة المنطقة الكرك الممتدة بين وادي الحسا ووادي الموجب،
وأشار إلى مجموعة األودية التي تجري خبلليا من الشرق باتجاه البحر الميت ومن أشيرىا وادي
الحسا ،ووادي الكرك ،ووادي ابن حماد ،ووادي الموجب ،وأشار إلى ينابيع المياه المتدفقة في ىذه
األودية والى الجية الغربية من سمسمة جبال مؤاب ،التي تتصف بانحدارىا الشديد من الجية
الغربية نحو البحر الميت(.)27
ويصف سيتزن مدينة الكرك بأنيا تقع عمى مرتفع من األرض تحيط بو األودية من كل
جانب ،قال "إن الكرك تشبو السمط من بعيد ،وانيا لعموىا تمكن المشاىد في الجو الصافي أن يرى

-24
-25
-26
-27

محمد سالم الطراونة ،الكرك عبر العصور (تاريخ الكرك الحديث)1339-922 ،ه19211-1516/م)،
ص.284
المرجع السابق نفسو ،ص.41
المرجع نفسو ،ص.42
المرجع نفسو ،ص.43
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القدس وما حوليا ،وقد وصف المنطقة المحيطة بيا ،ذاك اًر أنيا من جيتيا اليمنى جافة وذات
صخور رسوبية وبركانية(.)28
وبعد سبع سنوات من رحمة سيتزن زار منطقة الكرك الرحالة السويسري يوىان لوديغ
بيركيارت (1232-1199ه1817-1784/م) ،وقد تميز بدقة المبلحظة والمعرفة بتاريخ

المنطقة ،حيث بدأ بيركيارت في وصفو لممنطقة التي مر بيا أثناء زيارتو لمكرك ما بين  4تموز -

 6آب 1812م بالتعريف الجغرافي الدقيق لمعالم األرض ،من جبال وأودية وىضاب ،ومنخفضات

وسيول ،واصفاً نوع التربة ،وخصائصيا ،فكانت زيارتو لممنطقة في فصل الصيف الجاف ،ذاك اًر
ما فييا من مواقع أثرية وخرائب قديمة ،معتمداً عمى أسمائيا التي وردت في كتاب العيد القديم

(التوراة) التي اطمع عمييا أثناء دراستو مسترشداً بالخرائط القديمة وبكتب الرحالة الذين سبقوه

وبخاصة سيتزن الذي يصفو بقولو " :ىو الرحالة الوحيد الذي ال يعرف الكمل وال الممل من بين كل
الرحالة الذين زاروا سوريا في أي وقت مضى" .وبعد أن يستكمل بيركيارت الوصف الجغرافي

والعمراني لممنطقة يدون معموماتو عن جوانب الحياة األخرى في الكرك(.)29

أما مسار رحمة بيركيارت في منطقة الكرك ،فقد جاء إلى منطقة الكرك قادماً من مأدبا عن

مار بجبل شيحان متجياً نحو
طريق وادي الموجب
صاعدا نحو منطقة الكرك من الجية الشمالية اً
ً

مار
الربة ثم إلى خرائب بيت كرم وحميمات ثم إلى مدينة الكرك فوادي الفرنج ثم إلى كثربا وخنزي ار اً

بقرية العراق ،ومن خبلل استعراض الجدول الزمني لرحمة بيركيارت فإنو أمضى ثبلثة أسابيع
متواصمة في مدينة الكرك من5تموز  4-آب 1812م ،وأن ما أمضاه في بقية المناطق ال يتجاوز
 -28المرجع نفسو ،ص.44
 -29رحبلت بيركيارت ،ج ،2ص ،112وانظر ،الطراونة ،مرجع سابق ،ص.44
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أسبوعين ولم يقم بزيارة منطقة األغوار أو األجزاء الجنوبية من منطقة الكرك ،وفي بداية رحمتو

وصف بيركيارت وادي الموجب أو أرنون كما ورد في الكتاب المقدس ،متتبعاً مجراه من المنبع
حتى المصب ذاك اًر األودية التي ترفده واألسماء التي يحمميا أثناء سيره نحو البحر الميت ،فيو

ينبع من قرب القطرانة ،وترفده أودية المجون والنخيمة والبالوع والمخرير ،وصميحة ،وال يكتفي

بوصف الجريان بل يصف التربة وأنواع الحجارة(.)38

ثم ينتقل بيركيارت إلى وصف معالم اليضبة في شمال الكرك حيث يرتفع جبل شيحان

كأعمى قمة ،وتمتد سمسمة منخفضة من الجبال من الشمال إلى الشرق تدعى الغيطة ،والى

الجنوب من الغيطة تبدأ سمسمة جبال منخفضة تدعى الطرفوية ،حتى تتصل بسمسمة أخرى تدعى
عراقية ،وبعد ىذه السمسة تمتد سيول مستوية خصبة (.)31

ويذكر بيركيارت أن مدينة الكرك مبنية عمى قمة جبل شديد االنحدار محاط من جميع

جوانبو بأودية سحيقة ،وعمى الجانبين الغربي والشمالي توجد ينابيع غزيرة أشيرىا عين سا ةر وتوجد
عدة أودية تنحدر من جبال الكرك إلى السيل الواقع عمى ساحل البحر الميت ،ومن ىذه األودية

سيل الجرة ،ووادي ابن حماد ،حيث توجد ينابيع ساخنة ،وقد توىم بيركيارت حين ظن أن ىذا

الوادي ىو نير زارد المذكور في الكتاب المقدس ( .)32فمن المتعارف عميو أن نير زارد ىو وادي

 -31المرجع نفسو،ج 2ص.181-97
 -31المرجع نفسو ،ج 2ص.188
 -32المرجع نفسو ،ج 2ص.112
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الحسا( .)33ومن األودية سيل الكرك ،ووادي الذراع ،وسيل عسال ،والنميرة ،ووادي خنزير ،ووادي

الحسا ،وىو نير يفصل منطقة الكرك عن منطقة جبال يقصدبيا الطفيمة (.)34

أما منطقة الغور التابعة لمكرك فيذكر بيركيارت أنو لم يتسن لو زيارتيا كما فعل سيتزن،

ولذلك جاء الوصف الجغرافي ليا عند بيركيارت مقتضباً ومقصو اًر عمى وصف الساحل الواقع بين

الجبال وشاطئ البحر الميت ،وضيقو واتساعو وصبلحيتو لمزراعة في األجزاء الجنوبية منو ،التي

وصفيا اعتماداً عمى معمومات استقاىا من آخرين أو قرأىا في كتب من سبقوه(.)35

أما وصفو لممنطقة التي مر بيا أثناء خروجو من الكرك متجيا إلى كثربا ،فقد ذكر أنو مر بعين

الفرنج ،وعين ترعين ،وتمكن من مشاىدة البحر الميت من الجبال المطمة عمى ىذه العيون ،ويصف
قرية كثربا بأنيا تضم حوالي ثمانين بيتا ....ويصف المنطقة بين كثربا وقرية العراق بأنيا برية قاحمة

تتخمميا عدة أودية ،ويذكر أن قرية العراق بحجم قرية كثربا تماماً ،ويصف موقعيا بأنيا تقع في مكان

فاتن ،وأنيا مبنية عمى سفح شيار عمودي مرتفع تنحدر منو جداول باتجاه الوادي لؤلسفل(.)36

أما قرية خنزي ار فيذكر بيركيارت أنيا أكبر من قريتي العراق وكثربا ،وقال":إن قرية خنزي ار مدينة
مبنية عمى منحدر جبل أعمى الجبال الواقعة عمى الجانب الشرقي لمبحر الميت ( .)37وقصد جبل
ضباب الذي يرتفع ما يزيد عن 1388م عن سطح البحر ( .)38وذكر بيركيارت الكثير من الخرائب

-33
-34
-35
-36
-37
-38

المرجع نفسو،ج 2ص.112
المرجع نفسو ،ج 2ص.112
المرجع نفسو ،ج 2ص.112
المرجع نفسو ،ج 2ص.117
المرجع نفسو ،ج 2ص.117
المرجع نفسو ،ج 2ص.117
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القديمة في منطقة الكرك ومنيا :فارس ،وشيحان ،وبيت كرم ،والربة ،وأدر ،والبالوع ،ومؤتة ،وجمجول،
وكفيراز ،وذات راس ،ومجدلين ،والياروت ،والمريغة ،وأمرع ،وجحفة ،وحميمات ،وتدون(.)39
أما وليم فرانسيس لينش قائد البعثة األمريكية في المنطقة لدراسة البحر الميت ومحيطو ،فمقد زار
منطقة الكرك في عام 1848م ،ونشرت نتائج رحمتو في كتاب عنوانو "رحبلت في األردن وفمسطين"
ومن جممة ما ذك هر عن منطقة الكرك وصفو لغور المزرعة ( .)48حيث تابع سي هر إلى الكرك من خبلل
وادي الكرك ،قال" :سرنا مصعدين في وادي الكرك ،وكان المنظر أروع ما شاىدت عيوننا ،وبعد مسافة
أخير وصمنا إلى السور ثم إلى بوابة نحتت في الصخر(.)41
شاىدنا قطع أرض مزروعة ...و ًا
ومن الرحالة األجانب الذين زاروا الكرك في الثمث األخير من القرن التاسع عشر،
ه.ب.تريسترام الذي زار الكرك في عام 1872م ،ونشرت رحمتو ىذه في كتاب عنوانو" :رحبلت في
شرق األردن" ،وكان بدأ رحمتو ىذه من غور الصافي ثم عبر الكرك وقراىا ،ثم قرى شيحان والى وادي
الموجب شمال الكرك ،وذكر أن طريقيم ومسيرىم نحو الكرك باتجاه الطرف الجنوبي لوادي الكرك،
وقال" :عندما صعدنا إلى أعمى بدأ الوادي يتسع ،فشاىدنا ىنا وىناك عدداً من بيوت البدو التي ظيرت
من بعيد ،وكأنيا بقع سوداء في السفوح الجبمية ،ورأينا الكرك تشمخ أمامنا بجدرانيا وقمعتيا القوية
الرائعة ،حيث إن الجية الجنوبية منيا كانت ذات أىمية كبرى ،ولكي تصل إلى المدينة كان يتعين
عمينا أن ننحدر إلى الوادي لنصعد بعد ذلك الطور الصخري الذي تتربع عمى قمتو ىذه المدينة،
بدءا من جدول الماء لنصل في نيايتيا إلى المدخل المؤدي إلى الكرك،
واستغرق مسيرنا ىذا ساعة ً
والذي ىو عبا ةر عن ممر ضيق عمى طول جوانب االنحدار الممزق ،وكان رغم ضيقو مزروعا
بالجبلميد الصخرية ،باإلضافة إلى أنو منحدر لمغاية ،حتى إنو في بعض األحيان يصبح من
الصعوبة البالغة أن تمر خيولنا عبره ،وعندما اقتربنا من قمة ىذا القمع المخروطي انعطف فجأة في
 -39المرجع نفسو ،ج 2ص.111
 -41دائرة الثقافة والفنون ،رحبلت في األردن وفمسطين ،وليم لينش (1865-1881م) قائد البعثة األمريكية
لدراسة البحر الميت ومحيطو ،ط ،1عمان ،1987 ،ص91 ،98
 -41المرجع نفسو،ص..95-94
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نفق مسقوف باألقواس الحجرية فسرنا وسط ارتباك وتعثر عبر الظبلم لمسافة تبمغ حوالي ثمانين ياردة،
ظيرنا بعدىا إلى المساحة المفتوحة داخل سوق الكرك(.)42
أيضا ،قال " :فموقعيا قوي لمغاية بشكل طبيعي إلى درجة أنيا
وأشار تريسترام إلى الكرك ً

كانت مكان قمعة بنيت عمييا منذ األزمنة الغابرة ،فيناك حاجب صخري شامخ يندفع باتجاه
الغرب ،تعمو قمتو مساحة مسطحة ،حتى ليبدو الموقع عمى شكل رأس تقع عنقو في المضيق

الجنوبي الشرقي ،مما يعطيو شكل شبو الجزيرة ،في وقت ينحدر البرزخ – إذا جازت التسمية –
بشكل متدىور سريع عمى الجوانب قبل أن يبدأ باالرتفاع ثانية ليتوحد مرة أخرى مجتمعاً في تل

شامخ يقع إلى الشرق من برزخ القمعة ،ويرتفع موقع الكرك  3728قدم عن سطح البحر ،ومع ىذا
فيي محاطة بمرتفعات أخرى يصل ارتفاعيا إلى أربعة آالف وخمسين  4858قدم ..وبدت

األرض لنا قاسية وصعبة في كل مكان حولنا ما عدا العنق ،كما كانت تبدو بدرجة أقل قساوة في
الجية الشمالية الغربية ،وىناك واديان عميقان يبمغ عمق كل منيا  1358-1888قدم وىي ذات

جوانب حادة االرتفاع ،وأخرى ذات شكل ميميل ممزق أال وىما وادي حماد في الجنوب ووادي

الكرك في الشمال ،والمذان يمتقيان ويتحدان عمى مسافة ميل غربي المدينة يشكل تبلقييما المجرى

الذي سمكناه في طريقنا إلى الكرك ،أما الضمع الثالث لممثمث فيو وادي كبيشو الذي ينطمق من
()43

المنخفض الذي سميتو العنق حيث ينحدر مسرعا نحو وادي الكرك.

كما وصف القمعة

وأجزاءىا ومكوناتيا وأبراجيا والعيود التي مرت بيا من خبلل اإلضافات عمى بناء ىذه القمعة(.)44

 -42ه.ب .تريسترام ،رحبلت في شرق األردن ،ترجمة أحمد عويدي العبادي ،الدار العربية لمنشر والتوزيع ،و از ةر
اإلعبلم والثقافة ،ط ،1عمان1987 ،م ،ص.76 -75
 -43المرجع نفسو ،ص.78-77
 -44المرجع نفسو ،ص.84-78
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وتجول تريسترام في ربوع مناطق الكرك المحيطة بيا ،قال " :وصمنا إلى السيول الجبمية

فوق مرتفعات مؤاب ،حيث اعتمينا القمة التي تبدو من الجانب اآلخر سمسمة جبمية ،والتي ىي في
الحقيقة ال تتجاوز كونيا سيبلً عالياً يشمخ بمقدار  4888قدم فوق البحر الميت ،والذي يرفع
بمطف واتساق نحو الشرق لمسافة خمسة وعشرين ميبل تقريبا أما مسيبلت األودية المتجية نحو

الغرب والتي بدت لنا لدى صعودنا من عند البحر الميت بأنيا غنية المبلمح والسمات ،فقد

وجدناىا ال تتعدى أن تكون أكثر وديان لطيفة تفصميا تبلل جبمية مطوية خالية من االنحدار،
وعندما يكون حجر الميموستوني أعمى من التربة الزراعية الخصبة ،فإننا نجد الكثير من الكيوف

المحفورة تحتيا ،المستخدمة كآبار لتجميع المياه(.)45

ثم توجو تريسترامنحو الجنوب الغربي لمكرك انطبلقاً من "كريتن" ،حيث انتيى إلى قمة ربوة

من األطبلل تدعى "خربة عزيزة" ،حيث توجد بقايا كثيرة منيا مع وجود عدد كبير من األودية
ولدى تتبعو لآلثار القديمة ،وعبلمات األيام الغابرة ،وجد معصرة حجر محفورة في الصخر(.)46

كما مر تريسترام بمؤتة وذكر أنو يرقد إلى جانبيا ضريح الشييد جعفر بن أبي طالب ،وقبره

طويل بني عميو قبة تقوم فوق أعمدة ،وبعد مسير نصف ساعة ركباناً وصموا إلى واد ضيق حيث
وعر أدى بيم إلى بئر عميق يدعى بئر مدين ومن خمفو مدينة قديمة ،تقوم عمى
سمكوا فيو طريقًا ًا

سفح الجبل المحاذي وقمتو ،وقال" :وجدنا بئر مدين كيفًا طبيعيا بعمق عدة أقدام ،ويبدو أنو
يتغذى من نبع حار تحت األرض ،ونزلنا عبر درجات إلى قعر البئر ،ووجدنا بئرين آخرين في
عددا من األحواض الصخرية المنحوتة
نفس الوادي ،وبالقرب من فتحات أبواب اآلبار شاىدنا ً
 -45المرجع نفسو ،ص.183-182
 -46المرجع نفسو ،ص.184
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عمى شكل تابوت ،ووجدنا فييا ماء استقينا منو خيولنا ،يبدو أن بعض المسافرين قد تركوىا لمن

بعدىم ،بعد أن سحبوا الماء(.)47

ثم واصل تريسترام سيره شماالً وقال" :وسرنا خمس عشرة دقيقة وسط أرض وعرة،

وصمنا بعدىا إلى خرائب مدين عمى قمة تمو حيث تمتد عمى سيل يتربع قمة الجبل ،وذلك ما
يجعميا تختمف عن سائر المدن القديمة األخرى  ...وبدا لنا أننا تركنا السيل المستوى الذي يمتد

عيدا في الشرق والجنوب ،بينما نجد أنفسنا في الجية الغربية ندخل التبلل مرة أخرى ،حيث توجد
ب ً

قمعة الكرك التي تعتبر مفتاحيا جميعاً من الغرب ،ووجدنا اآلثار كثيرة وفي حالة جيدة  ...فيناك

حجارة مربعة ذات أحجام كبيرة بينما ال تزال العديد من الحيطان تقف عمى نفس ارتفاعيا الذي

أشيدت بو غابر األزمان ،لقد رأيت عدداً من التوابيت ممقاة ىنا وىناك ،استخدم أحدىا كعتبة لباب

قديم ،كما توجد عدد من بقايا النصوص الرومانية المبعثرة ،ومعصرة زيتون مكسورة ،وعندما نظرنا
إلى الشمال شاىدنا جبل شيحان يقف بوضوح وىو يسد األفق الشمالي ...واستغرقت رحمة العودة

من مدين إلى الثنية زىاء ساعة ركباناً ،وساعة أخرى من الثنية إلى الكرك"(.)48

ومر تريسترام في الطريق إلى الربة ،حيث مر بعدد من الخرب عددىا أربعة منيا راكين،

ولقد أعطى رأيو في أن المدن في جنوب الكرك أكثر منيا في الشمال؛ ألنو يعتقد أن طبيعة
المنطقة الجنوبية كونيا عبارة عن تبلل أو ربوات صخرية تساعد عمى حفر اآلبار لجمع المياه،

ولذلك فضل أىل ىذه المناطق االستقرار في مواقع يتوفر فييا تخزين المياه بشكل ال حدود لو(.)49
 -47المرجع نفسو ،ص.186
 -48المرجع نفسو ،ص.187
 -49المرجع نفسو ،ص.118
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وفي طريقو إلى الربة أيضاً يشير تريسترام إلى مشاىدتو لمطريق الروماني الذي يمتد من

الشمال إلى الجنوب ،حيث لم تزل رصفتو موجودة قائمة رغم أنيا معطوبة في بعض المواقع،
حيث أزيحت حجارة الرصيف إلى الجوانب بفعل الزمن والمطر بينما ال تزال الجوانب قائمة عمى

جناحييا (جناحي الطريق) وسرنا فوق شارع معبد ميشم ،ويشير إلى الربة بأنيا قريبة من الحدود
الشمالية لببلد مؤاب تمك الحدود المنتيية بوادي أرنون (الموجب) وأنو ال توجد آثار لمدينة ذات

أىمية بينيا وبين نير الموجب ،ولقد وجدنا مادة غزيرة في الربة لدرجة تستحق االستكشاف ،لقد بدا

من مكان المدينة مربع يشقو الطريق الروماني إلى قطاعين من الشمال إلى الجنوب ،وال تزال آثار
الشارع الرئيس موجودة والربة تحمل جميع عبلمات المدينة الرمانية المتأخرة مع توفر الكثير من

معالم آثار الحقب السابقة(.)58

ويفصل تريسترام حديثو عن الربة فذكرىا بقولو :ويبمغ طول المدينة الرومانية مقدار ثبلثة
أرباع الميل لكل جية ،وشاىدنا العديد من التبلل االصطناعية التي تدل عمى وجود أضرحة
أيضا معبد يبرز منو
وبنايات مطموسة بالتراب عمييا األعشاب وىي تستحق الحفريات ،ويوجد ً
عمودان من الطراز الكورنثي وأجزاء أخرى فييا قوسان ،وىناك بركتان مفتوحتان واسعتان ،وأما ما
تبقى من المدينة فيو كومة من الجد ارن الميدمة ،وقد تناثرت ىنا وىناك أجزاء من الحجارة
المنحوتة وتوابيت مكسورة وجدران من الحجر البازلتي وقناطر وأقبية قوسيو من جميع األحجام
التي ال زال بعضيا يستخدمو العرب حظائر لمواشييم ومياجع لنوميم ،ومخازن لمنتجاتيم ،كما
توجد في بعضيا أعداد ال تحصى من الحمام البري ،أما القناطر فبل حصر ليا لكثرتيا ،ويبدو أن
الرومان قد استخدموا حجارة كانت في صروح أبنية ضخمة أخرى بناىا أقوام سبقوىم ،أما مادة
عددا من الواجيات المبنية من الحجر الناري والذي ال بد أنو
المدينة ،فيي من الميموستون ،ووجدنا ً
 -51المرجع نفسو ،ص.112-111-118
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جيء بو من جبل شيحان الذي يبعد عن الربة عدة أميال ،وقد تم استخدام ىذا الحجر الناري في
الجدران واألقواس معا ،حيث كان بعضيا مشذباً بنعومة بينما البعض اآلخر منحوتاً بشكل مقوس،
والتي تدل عمى وجود مدينة مؤابيو تتقدم زمناً عمى الرومانية ،ومن بين ىذه المجموعات البازلتية
عددا من التوابيت منحوت من
تشاىد شراذم من العوارض المرتكزة عمى أعمدة قائمة كما إن ً
أيضا ،ولكن دونما أية زينة نحتية ،وفي النياية الشرقية لممدينة تجثم بقايا بنايات مربعة،
البازلت ً
حيث يبرز صف من األعمدة تحيط بساحة مركزية دائرية قد تكون موقعا لقصر العدل(.)51
ويشمل قصر الربة عمى معبد رائع ضخم ،وال يوجد حولو من آثار البنايات األخرى إال بقايا

خافتة ويبدو واضحاً أنو (المعبد) يقف وحده ،وممحق بو عدة عنابر لتجمع الحضور فييا ،أما

سور الحصن فمبني من حجارة مربعة يبمغ طول بعضيا  6قدم  3 Xقدم ،والسور محبوك بسمسمة

من بقايا األعمدة التي لم يقع منيا أي عمود وىي ذات طابع كورنثي(.)52

وذكر تريسترام وصولو إلى جبل شيحان شماالً وقال ":عمى مدى جميع سفوحو الجنوبية

شاىدنا أعداداً ال تحصى من الحظائر المحاطة بسبلسل حجرية من حجر البازلت الذي اختير
عددا من اليكتارات ،والتي تدل عمى أن مدينة شيحان كانت ذات
بعناية فائقة ،وتغطي بقايا الكروم ً

مدى واسع عظيم(.)53

وأضاف :ربما يجوز لي االجتياد في أن قمعة البمدة القديمة ومركز حمايتيا ىي التي جاءت

عمى شكل بناية تتربع عمى قمة التمو مبنية من حجر الميموستون الذي يخالطو تناثر الحطام والبقايا

بما يشير إلى أكثر من عصر تتابع عمى ىذه المكان ولنفس غاية الحماية والدفاع ،في ىذه القمعة
 -51المرجع نفسو ،ص.112
 -52المرجع نفسو ،ص.119
 -53المرجع نفسو ،ص.122

- 948 -



جملة املؤرخ العربي – العذد (  – )82اجمللذ الثانى 8282م ـــــــــــــــــــــــــــــ د .عامر جاد اهلل أبى جبلة

وجدت بقايا معبد روماني وأسطوانات أعمدة حجرية مكسرة متناثرة وأعمدة أيونية ،وعدداً من اآلبار

الواسعة العميقة التي لم تزل مقصورة بالشيد حتى اآلن ،وبطريقة متقنة ،ويوجد بئران منيا كانا في
األصل مغائر تم توسيعيما واستغبلليما ،ىذا باإلضافة إلى آبار أخرى عميقة ليست مقصورة
بالكامل .وتستخدم قبيمة بني حميدة ىذا الموقع كمقابر كما وصف المكان بأنو باإلمكان رؤية

البحر الميت والقدس وبيت لحم وصدع وادي الموجب الذي يستمر حتى البحر الميت(.)54

كما وصف تريسترام المناطق الواقعة نحو الشمال الشرقي من شيحان لمسافة  25دقيقة من

المسير ،ويقول عنيا "ربما تكون أكثر األماكن التي رأيناىا فق اًر ،واطماساً لممعالم ،حيث إنيا
مستوية كميا مع األرض تماماً" .كما واصل سيره شرقا لمدة سبعين دقيقة أخرى ،فوصل إحدى

الخراب التي تحاذي محطة الحجاج ،والتي ىي مجرد قمعة ذات أصل إسبلمي عمى ما يبدو،

وىناك بقايا مدينة تعود إلى وقت أقدم من تاريخ القمعة(.)55

أما السير أليل كركبرايد الذي أقام في الكرك ما بين  ،1928-1918كضابط إدا ةر

بريطانية لمنطقة الكرك قبل وصول األمير عبداهلل بن الحسين إلى شرقي األردن ،وتأسيس اإلمارة
سنة 1921م ،فأعطى أليك كركبرايد معمومات ميمة عن الكرك ،واصفاً الحديث والقديم لمكرك،

قال :وأشيدت مدينة الكرك الحديثة في أحضان عش القمعة القديمة ،ويمكن لمن يقف عمى أسوارىا

اء نقياً ،وأن يرى األغوار والسمسمة الجبمية حتى البحر الميت وجبال جنوب فمسطين حتى
يتنفس ىو ً
القدس التي يمكن رؤية انعكاسات أشعة الشمس عمى نوافذىا في الصباح ،وبالعين المجردة"(.)56
 -54المرجع نفسو ،ص.123،124

 -55المرجع نفسو ،ص.124
 -56أليك كركبرايد ،خشخشة األشواك ،ترجمة أحمد عويدى العبادي ،دار النفائس ،ط ،1المفرق ،األردن،
1987م ،ص.31-38
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ثالثا :الحياة السياسية واإلدارية :

لم تيتم كتب الجغرافية العربية بالجانب السياسي لمكرك ،وان كانت ىناك بعض اإلشارات

ىنا وىناك وىي قميمة جدا ،ولكن منذ البداية ذكر المقدسي في كتابو أحسن التقاسيم إشارة إلى وقعة
مؤتة بين المسممين والروم سنة 8ه ،وذكر مؤتة بأنيا "تضم قبري جعفر الطيار وعبد اهلل بن

رواحة"(.)57

أما البكري في كتابو معجم ما استعجم ،فذكر أيضاً أحداث معركة مؤتة سنة 8ه ،وأن
المسممين التقوا الروم في قرية يقال ليا مشارف من تخوم البمقاء ،ثم انحاز المسممون إلى مؤتة(.)58
كما ذكر شيخ الربوة (ت727ه1326/م) في كتابو "نخبة الدىر في عجائب البر والبحر"
الكرك في زمنو بأنيا" :مممكة الكرك" وذكر أن من جند الكرك الشوبك ،وأن حصن الكرك خزانة
األتراك ومعقميم ،ويتسممو نائب مأمون عندىم"(.)59
وأشار كذلك أبو الفداء (ت732ه1331/م) إلى موقعة مؤتة أيضاً ،وذكر أن بيا قبر
جعفر الطيار ،وأصحابو رضي اهلل عنيم(.)68
أما ابن فضل اهلل العمري (727ه1348/م) في كتابو "مسالك األبصار في ممالك
األمصار" ،فقد ذكر استيبلء الفرنج (الصميبين) عمى الكرك ،حتى فتحت في زمان السمطان الممك
الناصر صبلح الدين أبي المظفر يوسف بن أيوب(.)61

 -57المقدسي ،مصدر سابق ،ص .151، 136
 -58البكري ،مصدر سابق ،ص.
 - 59شيخ الربوة ،مصدر سابق ،ص.329
 -61أبو الفداء ،مصدر سابق ،ص.329
 -61ابن فضل اهلل العمري ،مصدر سابق ،ص.338
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ويشير الحميري (ت ق 8ه/ق14م) في كتابو "الروض المعطار في خبر األقطار" إلى الكرك،
بأن حصنيا (قمعتيا) استعممو النصارى (الفرنج) الصميبيون واستخدموه كمعقل ليم ،يقطعون من خبللو
الطريق عمى المسممين في البر ،قال :وىو أعظم حصون النصارى معترض في طريق الحجاز ...
ونازلو صبلح الدين بعساك هر وضيق عميو وطال حصا هر لو ،وقال :وأىل الحرب مشتغمون بحربيم،
والناس في عافية ،والدنيا لمن غمب  ...كما أشار الحميري إلى أنو في زمن السمطان العادل سيف
الدين أبي بكر بن محمد بن أيوب كانت خزائن أموال الدولة بيذا المعقل (القمعة)(.)62
وأشار ابن شاىين الظاىري (ت 873ه1468/م) في كتابو "زبدة كشف الممالك وبيان
الطرق والمسالك" إلى الكرك قال :ىي مممكة بمفردىا ...ولم تكن فتحت عنوة قط ،وانما فتحيا

صبلح الدين يوسف بن أيوب بعد فتح القدس سنة 583ه1187/م ،وكانت بيد البرنس أرناط

وكان يتعرض إلى حجاج بيت اهلل الحرام(.)63

أيضا أن الممك صبلح الدين بن أيوب عندما افتتح عكا من الصميبين
وذكر ابن شاىين ً
حمل قفميا بمفتاحو وىو حمل فرس إلى سجن قمعة الكرك وقال" :وىو بيا اآلن من العجائب"(.)64

وعند ذكره لمراكز األبراج التي تعنى ببريد الحمام التي تربط بين بمبيس وسمطنة مصر

والكرك قال :بمبيس ثم الصالحية ،ثم قطب ،ثم الواردة ،ثم غزة ،والى القدس الشريف والى نابمس

والى الخميل عميو السبلم ثم الصافية والكرك"(.)65

-62

الحميري ،مصدر سابق ،ص.332-331

 -63ابن شاىين الظاىري ،مصدر سابق ،ص.43
 -64المصدر نفسو ،ص.44
 -65المصدر نفسو ،ص.117
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ويشير ابن شاىين إلى أصحاب الوظائف في الكرك في أيامو (ق  9ه/ق15م) في زمن

المماليك ،قال" :وكان بيا قديما أمراء وأجناد حمقة واآلن فييا حاجبان ،وقاضيان ،وكاتب سر،
وناظر جيش ،ونقيب جيش ،ومحتسب ،ومتولي ،ونائب قمعة ،وأمير عشرينات ،وبعض أجناد

الحمقة ،وبحرية ،وغممان سمطانية أصحاب نوب ،وأمير عربان لو إمرة بالكرك ،وكانت نيابة الكرك
ال يتوالىا إال أتابك العساكر المنصورة ،أو ىو نظيره ...وكانت نيابة الكرك متحصميا في كل

شير قريب من عشرة آالف مثقال ذىب"(.)66

أما اإلشارات السياسية عند الرحالة العرب في كتب رحبلتيم فيذكر ابن بطوطة في سنة

(726ه1325/م) ،بأنو بيذا الحصن (الكرك) يتحصن المموك ،واليو يمجئون في النوائب ولو لجأ

الممك الناصر؛ ألنو ولي الممك وىو صغير السن ،فاستولى عمى التدبير ممموكو سبلر النائب
عنو ،فأظير الممك الناصر أنو يريد الحج ووافقو األمراء عمى ذلك فتوجو إلى الحج ،فمما وصل

عقبة أيمة لجأ إلى الحصن وأقام فيو أعواماً إلى أن قصده أمراء الشام واجتمعت عميو الممالك ...
وكان قد ولي الممك في تمك الفترة بيبرس الششنكير ،وىو أمير الطعام ،وتسمى بالممك المظفر

 ...فقصد الممك الناصر بالعساكر ففر بيبرس إلى الصحراء فتبعو العساكر ،وقبض وحبس في

جب حتى مات جوعاً" (.)67

أما الرحالة األجنبي بيركيارت الذي زار الكرك في عام 1812م فقد تعرض في رحمتو إلى
وصف النزاعات القبمية والمظاىر االجتماعية السائدة في الكرك ،فالعبلقات القائمة بين القبائل
قائمة عمى القوة والتحالفات التي تظير بين الحين واآلخر لمحد من شوكة القبائل ،وخاصة ما

 -66المصدر نفسو ،ص.132
 -67ابن بطوطة ،مصدر سابق ،ج ،1ص.346-334
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حصل مع قبيمة العمر ،حيث تحالف شيخ الكرك مع قبيمة الحويطات إلقصاء قبيمة العمر من
حول المدينة ،وتحالفت العمر مع قبيمة العدوان لمعودة مجددا إلى المنطقة.
كما إن غارات البدو ال تنقطع من جميع الجيات ،مثل غارة قبيمة الرولة عمى مضارب
عشائر المسيحية مشرق الكرك ،وغارات الترابين عمى المناطق المطمة عمى البحر الميت ،وكانت
أحيانا؛ بسبب اقتسام مناطق الرعي ،أو االمتناع عن دفع األتاوى أو زيادتيا ،وكان
النزاعات تظير ً
المصوص وقطاع الطرق يقومون بأعمال السمب والنيب ،لذلك سعى أىل الكرك عمى تربية أبنائيم
عمى الفروسية ،واستعمال السبلح منذ الصغر ،وامتبلك البندقية واقتناء الجياد أمران ضروريان(.)68
ويشير بيركيارت إلى أن النفوذ الوىابي كان قد وصل إلى الكرك سنة 1223ه1888/م،
ويذكر أن العبلقة كانت قائمة عمى نشر مبادئ الدعوة الوىابية ،وجباية الضرائب من أىل
المنطقة ،وكان الوىابيين قد وطدوا عبلقتيم مع الشيوخ المحميين،منيم شيخ الكرك الذي نصبوه
أمي اًر لمبدو من دمشق ولغاية البحر األحمر(.)69
ثم أصبحت الكرك من المناطق التابعة لوالية الشام العثمانية ،وعمل الوالي سميمان باشا

العادل التابع لمسمطة العثمانية عمى إنياء النفوذ الوىابي في جنوب سوريا ،بعد أن وصموا إلى قرية
المزيريب عمى بعد  183كم جنوب دمشق (.)78وقد استمرت الكرك في تبعيتيا لوالية الشام حتى

سنة 1247ه1831/م .عندما خضعت لمحكم المصري (.)71

-68
-69
-71
-71

بيركيارت ،رحبلت بيركيارت ،ج ،2ص.185
المرجع نفسو ،ج ،2ص.187
المرجع نفسو ،ج ،2ص.187
محمد سالم الطراونة ،الكرك عبر العصور (تاريخ الكرك الحديث) ،ص.51
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أما أليك كركبرايد الذي أقام في الكرك من 1928-1918م كضابط إداري بريطاني لمنطقة

الكرك ،فقد أشار إلى قبائل الكرك بأنيا لم تخضع بشكل كامل لسمطة األتراك من قبل ،مشي اًر إلى

أن الكرك تتميز بعدد من الخصائص فالكرك تخمو من الطرق المعبدة ،واليواتف ،والبلسمكي"(.)72

رابعا :الحياة االقتصادية:

تشير كتب الجغرافية العربية إلى بعض النشاطات االقتصادية في منطقة الكرك ،فيذا

المقدسي (ت388ه998/م) ذكر في كتابو "أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم" منطقة الكرك

فأشار إلى مآب بأنيا كثيرة القرى والموز واألعناب (.)73

أما ابن سعيد المغربي (ت685ه1286/م) ،فأشار في كتابو " بسط األرض" إلى تجارة

أىل الكرك مع البحر األحمر وخاصة النصارى منيم؛ إذ قال :إن أىل الكرك والشوبك كانوا

يبادلون الزبيب والزيت والزيتون بالسمك المقدد مع أىل جزائر الغول الواقعة أسفل شعبة خميج

العقبة(.)74

وذكر أبو الفداء (ت732ه1331/م) في كتابو "تقويم البمدان" ،جانباً من نشاط أىل الكرك

االقتصادي قال :وتحت الكرك واد فيو حمام وبساتين كثيرة وفواكو مفضمة من المشمش والرمان
والكمثرى وغير ذلك"(.)75

 -72أليك كركبرايد ،مرجع سابق ،ص.31-38

 -73المقدسي ،مصدر سابق ،ص.151، 136
 -74ابن سعيد المغربي ،مصدر سابق ،ص.328
 -75أبو الفداء ،مصدر سابق ،ص.329
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وأشار الحميري (ت ق 8ه14/م) في كتابو "الروض المعطار في خبر األقطار" إلى
النشاط التجاري مع منطقة الكرك مشي اًر إلى أنو عمى الرغم من الحروب بين المسممين والصميبين
إال إن الحركة التجارية كانت تسير عمى خير ما يرام قال" :ومع ذلك فالقوافل تمر من مصر إلى
ببلد الفرنج (الصميبين) إلى دمشق غير منقطعة ،واختبلف المسممين من دمشق إلى مكة كذلك،
أيضا ال يمنع أحد منيم وال يتعرض لو ،ولمنصارى عمى المسممين ضريبة يؤدونيا
وتجار النصارى ً
أيضا يؤدون في ببلد المسممين عمى
في ببلدىم ،وىي من األمن عمى غاية ،وتجار النصارى ً
سمعتيم واالتفاق بينيم في ذلك واالعتدال في جمع األحوال ،وأىل الحرب مشتغمون بحربيم،
والناس في عافية ،والدنيا لمن غمب"(.)76
ثم ىناك إشارة اقتصادية في بعض كتب الرحمة العربية لمنطقة الكرك ذلك أن ابن بطوطة

في رحمتو سنة 726ه1325/م ذكر منطقة المجون من أعمال الكرك من حيث وجود الماء فييا،

قال" :ثم يرحمون إلى المجون وبيا الماء الجاري"( ،)77الذي من شأنو أن يستخدم في الزراعة.

وفي رحمة البموي الذي مر بالكرك سنة 737ه1336/م والذي وصف الكرك بقطعة أدبية

مشوقة ،فذكر ثمارىا قال :والعجب كل العجب أنيا عمى بعد مرقاىا ،وسمو مرتقاىا ،قد انبعث في
أعبلىا الثمار ،وتفجرت منيا العيون واألنيار ،فكمما ىب فييا النسيم غردت األطيار"( .)78كما

عنيت كتب الرحمة األجنبية بذكر نشاطات سكان الكرك االقتصادية ،فيذكر الرحالة األلماني
سيتزن ( )Setzenالذي تجول في الكرك ما بين  38-23أيار 1886م وزار قرى الكرك العامرة،
ووصف طبيعة المنطقة ومصادر المياه وأنماط الزراعة السائدة ..وأشار إلى سكان الغور بأنيم
 -76الحميري ،مصدر سابق ،ص.332-331
 -77ابن بطوطة ،ج ،1مصدر سابق ،ص346-344
 -78البموي ،مصدر سابق ،ص.335
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يعتمدون عمى الزراعة وأن من أىم المزروعات لدييم النيمة التي يبيعونيا في دامية ،إضافة إلى

أنماط الزراعات التقميدية من األشجار والحبوب(.)79

وأشار سيتزن إلى القبائل البدوية المقيمة في الكرك قد تضطر إلى االنتقال إلى القدس

والخميل لمبحث عن مراع خصبة لجماليم ومواشييم ،ويقول" :وىم ال يجدون صعوبة في ىذا

األمر ،وال يدفعون مقاببلً لذلك"( .)88ويضيف سيتزن" :باإلضافة إلى تربية المواشي ىناك الكثير
من المزروعات كاألشجار المثمرة والحبوب والبقوليات التي يصدر الفائض منيا إلى الخميل
والقدس ودمشق ،ويتم استبداليا باأللبسة والمنسوجات والصابون ،والدخان (التنباك) ،كما يتم جمب

المنسوجات والعباءات والعقل مندمشق ،كما شاىد سيتزن سكان الغور يقومون بجمع الممحمن
الساحل الشرقي لمبحر الميت واالتجار بو(.)81وبالمجمل وصف منطقة الكرك بأنيا غنية حيث

قال" :وأن مؤاب دائما ىي أرض غنية"(.)82

أما الرحالة بيركيارت الذي زار الكرك في عام 1812م ،فأشار إلى الكرك بأنو يوجد بيا

ينابيع غزيرة المياه ،أشيرىا عين سارة  ...وذكر أوديتيا الخصبة ( .)83معرًجا عمى منطقة الغور
مشير إلى صبلحية ىذه المنطقة لمزراعة في األجزاء الجنوبية من الغور(.)84
التابعة لمكركً ،ا
وعندما زار بيركيارت قرية كثربا من أعمال الكرك ذكر أنو مر بعين الفرنج ،وعين ترعين،

وقال :ليا بساتين كثيرة أكثرىا من أشجار التين الضخمة ،كما ذكر قرية العراق القريبة من كثربا،
-79
-81
-81
-82
-83
-84

انظر :محمد سالم الطراونة ،مرجع سابق ،ص.42
المرجع نفسو ،ص.42
المرجع نفسو ،ص.43
المرجع نفسو ،ص.44
بيركيارت ،مرجع سابق ،ج ،2ص.112
المرجع نفسو ،ج ،2ص.112
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وأشار إلى وجود زراعة الحبوب واألشجار المثم ةر وعذوبة ماء الينابيع في قرية العراق ،وأشار إلى

الفواكو الجيدة فييا(.)85

وعند ذكر بيركيارت لقرية خنزيرة أشار إلى أنيا منطقة خصبة وفييا الكثير من الجنائن

التي تروى بمياه الينابيع ،وأن حياة الفبلحين فييا أحسن من حياة البدو(.)86

ويشر بيركيارت إلى أن الغالبية من سكان الكرك يعتمدون عمى تربية المواشي والزراعة،

وبعض الحرف المحددة كالحدادة ،وصناعة األحذية ،وصياغة الفضة(.)87

وذكر بيركيارت أن ىناك تبادالً تجاريا مع القدس ،حيث يبيع أىل الكرك األغنام والبغال
والجمود والصوف ويشترون البن ،واألرز والتبغ واألثاث المنزلي ،وأشار إلى أن المسيطرين عمى
التجارة تجار الخميل ،فميم حوانيت في مدينة الكرك ،وتجري التجارة بينيم بالمقايضة ،ويقدر قيمة
كل شيء بالحنطة ،المادة الرئيسة في التبادل التجاري بينيم( .)88ويستغل الكركيون قدوم قافمة الحج
(المحمل الشامي) لبيع الميرة من جميع األصناف لمحجاج في منطقة القطرانة ( .)89كما توجد
داخل بيوت أىل الكرك خزانات قمح ترابية تسمى (كواري) ( .)98ويشير بيركيارت إلى منتجات
البدو كالسمن والمبن ،ولكنو ذكر بأن البدو يعتبرون بيع السمنوالمبن سبة ونقيصة ،ال يقوم عمييا إال
أراذل القوم ،رغم الفقر الشديد والعوز (.)91

-85
-86
-87
-88
-89
-91
-91

المرجع نفسو ،ج ،2ص.117
المرجع نفسو ،ج ،2ص.117
المرجع نفسو ،ج ،2ص.111
المرجع نفسو ،ج ،2ص.111-118
المرجع نفسو ،ج ،2ص.111
المرجع نفسو ،ج ،2ص.111
المرجع نفسو ،ج ،2ص.188
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وعندما زار الرحالة األمريكي وليم فرانسيس لينش المنطقة في عام 1848م ،زار قرية

المزرعة في غور المزرعة من أعمال الكرك ،وذكر أن سكانيا يزرعون الذرة ونبات التبغ وبعض

النيمة( .)92وعند صعود وليم لينش في وادي الكرك شاىد قطع أراض مزروعة بالحبوب ،وأشجار

الزيتون"( .)93وذكر أن بعثتو قد حصموا عمى كمية من القمح ،ذلك أنيم أخبروه أن أىل ىذه القرية
لم يفيدوا كثي اًر من مزروعاتيم خبلل السنين السبعة السابقة نتيجة الجراد والرياح الشرقية(.)94

وذكر لينش عند تجوالو في مدينة الكرك أنو وجد دكاناً فيو قماش موسمين من صنع إنجمترا،

وثمار مشمش مجففة (.)95

ويشير الرحالة ه.ب .تريسترام الذي زار الكرك في عام 1872م ،إلى أن أىل الكرك

يزرعون قاعدة وادي الكرك زيتوناً وتيناً ورماناً وعنباً وبعض البقع من الحنطة .وقال" :وتوقفنا عمى

رصيف شكمتو فتحة الوادي ،حيث تنبثق منو نبعة ماء جميمة تنساب وسط األعشاب (.)96

وذكر تريسترام وجود معاصر العنب المنحوتة في الصخر في المنطقة كدليل عمى

زراعة العنب في الكرك (.)97

وعند زيارتو منطقة الربة من أعمال الكرك أشار إلى زراعة الحبوب حول منطقة الربة،

فذكر أنو شاىد بعض البقع المحروثة ىنا وىناك وىي مبذورة بالحبوب ،أما بقية األرض فتعج
 -92دائرة الثقافة والفنون ،رحبلت في األردن وفمسطين ،ص.91
 -93المرجع نفسو ،ص.95-94
 -94المرجع نفسو ،ص.95
 -95المرجع نفسو ،ص.95-94
 -96ه.ب .تريسترام ،المرجع نفسو ،ص.76، 75
 -97المرجع نفسو ،ص.183
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باألعشاب ،وذكر تريسترام أن الناس يتبعون نظاماً زراعيا في تمك األراضي قال :وىناك وجدنا أن

الناس يزرعون جزًءا من األرض بغمة واحدة ويتركون الباقي لمراحة ثم يتركون الموقع الذي زرعوه

مدة ثبلث سنوات أو أربعة دونما زراعة ،حيث يستغمون خبلليا بقعا أخرى ( .)98كما أشار إلى

كروم شيحان من أعمال الكرك ،والتي تغطي عدداً من اليكتارات (.)99

 -98المرجع نفسو ،ص.122، 121
 -99المرجع نفسو ،ص.122
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خامسا :الحياة االجتماعية:

أشار ابن سعيد المغربي (ت 685ه1286/م) في كتابو "بسط األرض" إلى وجود

النصارى في الكرك وتجارتيم مع البحر األحمر( .)188وأكد ىذا فيما بعد ابن فضل اهلل العمري
(ت727ه1348/م) .في كتابو "مسالك األبصار في ممالك األمصار" إذقال" :كان دي اًر (حصن

الكرك) يديره الرىبان ثم كثروا فكبروا بناءه ،وكثروا أبناءه ،وآوى إلييم أناس من مجاورييم

النصارى ،فقامت ليم بو أسواق  .)181("..وبذلك ،فإن كتب الجغرافية العربية لم تعن كثي اًر بالحياة

االجتماعية سوى ىذه اإلشارات النادرة عن سكان الكرك منذ ق 7ه12/م.

أما في كتب الرحمة العربية ،فإن ابن بطوطة أشار في رحمتو سنة 726ه1325/م ،أنو مر

بالكرك مرافقاً لمركب الشامي المتوجو إلى الحج في شوال من سنة 726ه1325/م وذكر أن
الركب الشامي (ركب الحج الشامي) أقام خارج الكرك أربع أيام بموضع يقال لو الثنية ،حيث

"تجيزوا الدخول البرية"(.)182

كما ذكر صبلح الدين الصفدي في رحمتو لمحج سنة 755ه ،1354 /قال" :ثم يرحل

(يقصد ركب الحجاج) إلى الكرك ،فيأخذ في خمس مراحل ،ويقيم في ظاىره عمى مكان يعرف
بالثنية ثبلثة أيام أو أربعة"( .)183وىكذا فإن كتب الرحمة العربية اعتنت بذكر ركب الحمل الشامي

لمحج المار بالكرك ومناطقيا ألىميتيا عمى طريق الحج الشامي لمحجاز والديار المقدسة.
 -111ابن سعيد المغربي ،مصدر سابق ،ص.328

 -111ابن فضل اهلل العمري ،مصدر سابق ،ص.213-212
 -112ابن بطوطة ،مصدر سابق ،ج ،1ص.346-344
 -113انظر :الجزيري ،مصدر سابق ،ج ،2ص1257
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أما كتب الرحمة األجنبية ،فقد اعتنت عناية خاصة بالحياة االجتماعية في الكرك ،فسجل
الرحالة األجانب في رحبلتيم مشاىدات لمجتمع الكرك ،فيذا الرحالة األلماني سيتزن ،زار الكرك
ما بين  38-23أيار 1886م ،فوصف مبلمح الحياة وأحوال السكان االجتماعية ،ففي وصفو
لؤلحوال السكانية تناول وصف مدينة الكرك والقرى العامرة ،ومنيا كثربا ،وخنزع ،والعراق ،وبعض
البيوت المنتشرة بين الخرب ،في منطقة الربة ،والبيوت المبنية من القصب في غور الصافي وغور
المزرعة( ،)184أما بقية السكان فيذكر أنيم يسكنون الخيام خارج أماكن العمران ،ولعل سيتزن يشير
إلى نمط من الحياة السائدة آنذاك ،وىي ىجرة السكن من القرى واالنتقال إلى حياة البداوة طمباً
لمكؤل لمواشييم ،حيث أن زيارتو كانت في فصل الربيع ،إذ اعتاد السكان مغاد ةر قراىم واإلقامة في
بيوت الشعر في ىذا الفصل بالذات(.)185
وتناول سيتزن حياة البداوة والقبائل التي مر بمضاربيا ،فقد ذكر أنو مر بمضارب قبيمة العمر

وشاىد مضارب بني حميدة ،وعشي ةر الحدادين ،والحظ أن التوزيع القبمي عمى األرض قميل جداً ،حيث

يقدر أن نسبة االستيطان لكل4ميل نسمة واحدة ،كما الحظ وجود عدد كبير من بيوت الشعر منتش ةر

في الغور تقدر ب  88-78بيتاً لممسيحيين و 128بيتاً لممسممين ،وأنيم في ىذه المنطقة يتقاسمون
ممكية الطواحين األربعة الموجودة في نياية وادي الكرك قبل مصبو في البحر الميت(.)186
وقدر سيتزن عدد المسيحيين بالكرك ب  488رجل وعدد المسممين  788رجل ،ثم يذكر
سيتزن أن جميع قرة كثربا والعراق وخنزي ار ىم من المسممين ،ويعطى سيتزن فكرة بائسة عن سكان

 -114انظر :محمد سالم الطراونة ،الكرك عبر العصور (تاريخ الكرك الحيث) ،ص284
 -115الطراونة ،مرجع سابق ،ص.41
 -116المرجع نفسو ،ص.42
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الغور ،ويقول إنيم يسكنون بيوتاً من القصب ،وىم ال يممكون ثروة حيوانية بل يعتمدون عمى

الزراعة( ،)187كما شاىد سيتزن قسماً من قبيمة العمر مخيمة بالقرب من مدينة الكرك(.)188

ووصف سيتزن مجتمع الكرك بالكرم والسخاء ،وأنيم يتميزون بعبلقات طيبة مع بعضيم

البعض ،وأنيم يحترمون الضيف ،ويقدمون لو الطعام والقيوة العربية ،ويذكر أن أىل الكرك يمبسون
العباءات والمبلبس الطويمة ذات األكمام الفضفاضة والمناديل البيضاء ،التي يعبر عنيا باإلشار

الوىابي ،ويقدر قيمة المير ألىل العروس بحوالي  1888قرش إضافة إلى اليدايا(.)189

وعندما زار الرحالة بيركيارت الكرك ما بين 4تموز  6-آب 1812م ،ذكر قرية كثربا من

أعمال الكرك بأنيا تضم حوالي ثمانين بيتاً ،وكثير من أىميا يعيشون في بيوت شعر منصوبة في

الساحات المكشوفة الواقعة بين بيوت القرية ،كما وصف كرم أىل قرية العراق حين كانوا يقدمون

لو ولفريقو الذبائح والفواكو الجيدة(.)118

وذكر بيركيارت قرية خنزيرة بأنيا أكبر من قريتي العراق وكثربا ،ويذكر أن شيخ الكرك كان

لو بيت وزوجة في تمك القرية ،وأنو أثناء مرورىم بالقرية عقد جمسة محاكمة لفض المنازعات بين
الفبلحين حول قضايا مالية وامتبلك مشترك لمخيول العربية ،مشي اًرإلى أن حياة الفبلحين فييا

أحسن قميبلً من حياة البدو(.)111

 -117المرجع نفسو ،ص.42
 -118المرجع نفسو ،ص.42

 -119المرجع نفسو ،ص.43
 -111رحبلت بيركيارت ،ج ،2ص ،117وانظر :الطراونة ،مرجع سابق ،ص.44
 -111بيركيارت ،المرجع نفسو ،ج ،2ص.117
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ويشير بيركيارت إلى سيادة النظام القبمي الذي يستند إلى سمطة الشيخ المدعومة بقوة

الفرسان ،وكان ىذا النظام قائماً سواء في القبائل التي تعيش حياة البداوة أو سكان القرى
والتجمعات السكانية ،وبالرغم من تباين الحالتين فقد خضعت الكرك لسمطة شيخ الكرك ،الذي كان

يقيم في مدينة الكرك ،وتتبع قرى كثربا وعراق وخنزيرة لسمطتو مع وجود شيخ مستقل لكل قرية ،ولم
يذكر بيركيارت أسماء ىؤالء الشيوخ والى أي القبائل ينتمون(.)112

أما القبائل العربية التي ورد ذكرىا في رحمة بيركيارت فيي :عرب العمر ،والحمايدة،

والغوارنة ،كما أشار إلى عشيرتي الضمور وبني نعيم( .)113وذكر انتشار قبيمة العمرو حول مدينة
الكرك وانتشار عرب الحمايدة في مناطق شمال الكرك ،كما ذكر بيركيارت أن أىالي الكرك في

البادية والحضر كانوا يدفعون إتاوة سنوية لشيخ الكرك ،أما عبلقة سكان الكرك مع القبائل األخرى
مثل الحويطات وبني صخر ،فقد كانت قائمة عمى دفع اإلتاوة ،وتقديم اليدايا ،لممحافظة عمى

العبلقات الحسنة منعاً لمتعدي والغزو.)114(.

وذكر بيركيارت سكان الكرك بأنيا مأىولة بحوالي  488عائمة مسممة و 158عائمة مسيحية،

وقال :إن المسممين الساكنين بالكرك ىم من أصول من جميع أنحاء سورية الجنوبية ،وبخاصة من الخميل

ونابمس ،في حين جاء القسم األكبر من المسيحيين من القدس وبيت لحم وبيت جاال ،كما يشير بيركيارت
إلى تمتع المسيحيين بالحقوق والواجبات نفسيا مع المسممين ،وىم متحررون من جميع الضرائب االبت اززية،
وأنيم كانوا عمى عبلقة طيبة مع شيخ الكرك ،ويدعمون سمطتو ويؤيدونو(.)115
-112
-113
-114
-115

المرجع نفسو ،ج ،2ص.111
المرجع نفسو ،ج ،2ص.186
المرجع نفسو ،ج ،2ص.111
المرجع نفسو ،ج ،2ص.185
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ويصف بيركيارت بيوت أىل الكرك في مدينة الكرك ،قال :وأما البيوت غالباً ما تكون

طبقة واحدة ،وسقف المنزل مدعوم بأقواس (القناطر) ،حيث توجد فروع األشجار الغميظة وطبقة
رفيعة من نبات اآلسل أو السمار ،وتوجد داخل البيوت خزانات قمح ترابية تسمى (كواري) وال

يوجد لمغرف فتحات سوى األبواب(.)116

كما وصف بيركيارت النزاعات القبمية والمظاىر االجتماعية السائدة ،من حيث

العبلقات وأنماط العادات والتقاليد في الكرك ،فالعبلقات بين القبائل قائمة عمى القوة والتحالفات
التي تظير بين الحين واآلخر لمحد من شوكة القبائل وخاصة ما حصل مع قبيمة العمر ،حيث

تحالف شيخ الكرك مع قبيمة الحويطات إلقصاء قبيمة العمر من حول الكرك(.)117

وأشار بيركيارت إلى عادة الكرم عند أبناء الكرك سواء في البادية أو الحضر ،واإلصرار

عمى إكرام الضيف والمبالغة في ذلك ،واعتبر بيع السمن والمبن سبة ونقيصة ال يقدم عمييا إال

أراذل القوم ،رغم فقرىم الشديد والعوز(.)118

وذكر بيركيارت بعض العادات في الزواج عند أىل الكرك بأنو يجري بين أبناء كل طائفة

سواء في البادية أو الحضر ،ويتراوح المير من  888-688قرش ،والذي ال يممك المير يضطر

لخدمة والد العروس مدة تزيد عن خمس سنوات ،كعبد أو خادم ،حيث يقوم بكل األعمال الوضيعة
مقابل الموافقة عمى الزواج واإلعفاء من دفع المير(.)119

 -116المرجع نفسو ،ج ،2ص.111
 -117المرجع نفسو ،ج ،2ص.185
 -118المرجع نفسو ،ج ،2ص.188
 -119المرجع نفسو ،ج ،2ص.188
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ويشير بيركيارت إلى عدم اىتمام أىل المنطقة بزوجاتيم والتخمي عن الزوجة في حال

المرض ،وعدم شراء المبلبس ليا ،مما يضطرىا إلى بيع بعض المحاصيل أو المنتجات الحيوانية
والتصرف بيا ،وتحرم النساء من الميراث ،وال يختمف المسيحيون عن المسممين في ىذا التعامل،

ويمجأ السكان في فض المنازعات إلى الشيخ الذي يصدر أحكامو التي قمما يخرج أحد عنيا(.)128

أما موضوع التدين وممارسة العبادات ،فأشار بيركيارت إلى أنو ال تحظى الواجبات الدينية

بكل االىتمام سواء عند المسممين أو المسيحيين ،الذي ال يعرفون مراسم الصبلة بالمغة اليونانية،

وقميل منيم الذي يذىب إلى الكنيسة( ،)121وكانت الكرك مقر المطران اليوناني الذي يقيم عادة في

بيت المقدس ،وتدعى األسقفية أبرشية البتراء(.)122

أما الرحالة وليم فرانسيس لينش قائد البعثة األمريكية في المنطقة لدراسة البحر الميت

ومحيطو ،فقد زار المنطقة عام 1848م ،ومن جممة ما ذكره عن الكرك وصفو لممكونات
االجتماعية؛ إذ قال" :حدثنا جمعة خميس أن ىناك شيخين في الكرك أحدىما مسيحي ويستطيع

عددا بكثير،
أن يحشد  258من حممة البنادق ،وشيخ مسمم أكثر رجالو خيالة فرسان وىم أكثر ً
وأن الشيخ المسيحي يتبع الشيخ المسمم تبعية كاممة"( .)123دون أن يذكر اسمييما.
شخصا أحضر ليم المبن والحميب ،وكمية
وذكر ضيافة أىل غور المزرعة لبعثتو قال" :إن
ً

من طحين الدوم الجاف فكان لذيذاً جداً" (.)124
 -121المرجع نفسو ،ج ،2ص.188
 -121المرجع نفسو ،ج ،2ص.189

 -122المرجع نفسو ،ج ،2ص.181
 -123دائرة الثقافة والفنون ،مرجع سابق ،ص.98
 -124المرجع نفسو ،ص.91

- 965 -



جملة املؤرخ العربي – العذد (  – )82اجمللذ الثانى 8282م ـــــــــــــــــــــــــــــ د .عامر جاد اهلل أبى جبلة

وعند وصولو إلى الكرك ذكر وليم لينش قولو ":وبمغنا بيوت البمدة (الكرك) وسرنا إلى

المضافة التي كانت مدرسة لممسيحيين في الوقت نفسو ،ويشير إلى أنو كان يأمل أن يذبحوا ليم
شاة ،ولكن يذكر أنيم حصموا عمى بعض البيض ،وكان غذاؤىم مكوناً من ثبلث بيضات لكل

شخص ،وأشار إلى بيوت الكرك بأنيا ليس ليا نوافذ ،وذكر أن في الكرك  388أسرة ثبلثة أرباعيا
من المسيحيين؛ ألن قبيمة الكركية القوية تقيم في مضارب ليا عمى بعد مسافة قصيرة من أسوار

القمعة ،وقد بمغ من كراىة بعض القوم لئلقامة في بيت الحجر(.)125

كما ذكر وليم لينش أن البعض من الكركية ينصبون بيوت الشعر في ساحات المنازل

الخالية ،قال :في الكرك قرى معظم الرجال يمبسون معاطف الفراء ،وبينما ترتدي النساء الثياب

الغامقة األلوان ،ولم تكن النساء المسيحيات يخفين وجوىين التي الحظنا أنيا موشومة .وأشار وليم
لينش إلى أن الخوري أخذىم إلى كنيستو الصغيرة وىي غرفة واطئة ومعتمة ،وفييا عمودان غير

كاممين جيء بيما أصبل من القمعة  ..وذكر أنو بمقدور الكركية أن يحشدوا  788رجل

مقاتل( .)126وأخبره شيخ المسيحية المدعو عبداهلل أن عدد المسيحيين يتراوح بين  988إلى ألف
شخص ،يستطيع حشد  288مقاتل(.)127

وفي عام 1872م ،زار الكرك ه.ب تريسترام ،حيث شاىد أثناء مسيره في وادي الكرك

عددا من بيوت البدو التي ظيرت لو من بعيد ،وكأنيا بقع سوداء في السفوح الجبمية ويعود أكثر
ً
()128
ىذه البيوت إلى أناس من الكرك ،ويخيم القسم األكبر منيم صيفاً في الجبال ومعيم مواشييم
 -125المرجع نفسو ،ص.95-94

 -126المرجع نفسو ،ص.96
 -127المرجع نفسو ،ص.96
 -128ه.ب .تريسترام ،رحبلت في شرق األردن ،ص75،76
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كما زار تريسترام المدرسة المسيحية في الكرك وذكر أن مديرىا من أصل يوناني،

ووصف بأنو كان شغوفاً بالعمم مفك اًر ،ولديو الرغبة الحثيثة في إتمام دراستو في إنجمت ار  ..ووصف

مسيحيي الكرك وصبلتو بيم قال" :جميع المشتركين ثبلثين رجبلً وامرأة ألداء صبلتو معيم،

وجميعيم من أتباع الكنيسة اإلغريقية ،وعمى الرغم من أنيم جيمة إال أنيم بروتستانتيون في القمب،
مما يخص تعاليم اإلنجيل ،ولدييم معرفة بالحقيقة ،ومع ىذا فيم متعطشون لممزيد منيا"( .)129كما

أشار إلى أن عدد المسيحيين في الكرك يتراوح بين  1688-888شخصاً من أصل  ،8888بقية
سكان الكرك من المسممين(.)138

وعند مرور تربسترام بالحي اإلسبلمي في مدينة الكرك وصف البيت الكركي الذي رآه في

نموذجا ليندسة البناء عند أىل الكرك ،فأشار إلى أنو يتم الدخول لمبيت الكركي
الكرك ،والذي يمثل
ً

عبر باب خفيض ال يزيد ارتفاعو عن أربعة أقدام ،وىو مقوس عادة ،ومبني من الحجارة الصمبة،

أما العتبة فضخمة مأخوذة عادة من حجار بنايات قديمة ،ويفتح ىذا الباب عمى ساحة قذرة ،فييا
عدد من الحجارة ،موضوعة عمييا روث البقر كي يجف في الشمس ويصير "جمة" تستعمل

لموقود ،وىو الوقود الوحيد الذي عندىم ،النعدام األشجار ،ويسير تحت ىذه الحجارة عمى أحد

الجوانب كميات من المبن الجاف ،ومذود األغنام والحمير ،وىناك باب آخر بارتفاع أربعة أقدام
يؤدي إلى الغرفة الرئيسة ،وىي غرفة العائمة ،وليس في ىذه الغرفة نوافذ ،أو مداخن ،ومسقوفة

بعقود متتابعة من الحجارة مع عوارض خشبية ممدودة فوق ىذه األقواس ،وتقع نقرة النار في وسط

الغرفة ،حيث تتكون من حوض الطين عمى شكل صحن ،وىذا ىو مكان الخبز والطبخ والنار ،وال
 -129المرجع نفسو ،ص.188،94،91
 -131المرجع نفسو ،ص.85
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منفذ لمدخان إال من خبلل الباب ،ويفتح عمى الغرفة عدد من المخازن المظممة التي تشابو

الزنزانات ،ويبدو أن بعضيا كان أنفاقاً لممدينة القديمة ،وبعضيا يستخدم مخزنا لمعائمة ،وال يوجد

أثاث أبداً ،يجمس الجميع وينامون عمى األرض(.)131

ثم قام تريسترام بزيارة لمحي المسيحي في الكرك الذي شاىده من الجية الشمالية من بمدة

الكرك زار فيو الكنيسة اإلغريقية ،وىي كنيسة منيعة مبنية من الحجارة ،وليا جزء ثان نصف
دائري ،وفييا جناح خاص مفصول عن صحنيا باألعمدة ،ىذا باإلضافة إلى مجموعة كبيرة من

األعمدة التي تشبو تمك الموجودة في كنيسة نورماية ،وىناك بئر في الطرف الغربي منيا ال يزال
صالحا ،وفيو ماء لمشرب واالستعمال ،كما شاىد صور القديسين الموجودة في الكنيسة وقال:
ً
يحيط بالكنيسة من الخارج سور أنيق متقن البناء ،بينما بنيت إلى الغرب منيا غرف الكاىن
والمدرسة التي ىي (المدرسة) بناية مستوية مفروشة بالحصائر ،التي تشكل أثاثيا الوحيد ،وذكر

أيضا أن مجتمع بناء الكنيسية قام بتزويد المدرسة ببعض الكتب واألقبلم والدفاتر والمحايات ...
ً
وشاىد نسخة إنجيل بالعربية وعمييا ختم جمعية اإلنجيل ،وذكر أن مدير المدرسة يفضل الحصول
عمى نسخ بالعربية ،بحيث تكون ليا ىوامش وشروحات ،وىي غير متوفرة لديو ،قال :فوعدنا

بإرساليا( .)132وأشار تريسترام كذلك إلى أن بعض المسيحيين في الكرك ال يعمدون أبناءىم في
الكنيسة اإلغريقية ،وانما يرسمونيم إلى السمط ليذه الغاية حيث تكون وتتواجد ىناك إحدى البعثات

التبشيرية في إحدى جوالتيا ىناك(.)133
 -131المرجع نفسو ،ص.86-85
 -132المرجع نفسو ،ص.87-86
 -133المرجع نفسو ،ص.95-94
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ويذكر تريسترام أنو قام بزيارة إلى المجالي في الكرك ،وقال" :كان مركزه في وسط المدينة

تحيطو ساحة ،دخمنا إلييا حيث قادنا الطريق إلى عنبر داخل البيت الذي يشكل مجمس المدينة
الرسمي ،وىناك وجدنا مجموعة من ثبلثين رجبلً يحيطون بنقرة النار بشكل دائري ،وىم يدخنون
غبليينيم وىم يطمبون الدفء من الجمرات المتقدة في النقرة ،وذلك بسبب برودة الجو"(.)134

كما أشار تريسترام إلى أن عرب بني حميدة يستخدمون منطقة قمعة البمدة القديمة في

شيحان كمقابر ،وذكر أنو ولدى تجوالو بين القبور لفت نظره وجود خصل من جدائل الشعر،

موضوعة عمى القبور الحديثة بينما استأثرت قبور أخرى بنوع من القرابين جاء عمى شكل عصى

أيضا بينما وضع عمى أخرى بقايا أسمال بالية من
ممدودة مع األعشاب وعمييا ضفائر من الشعر ً

القمصان الخمع ذات األلوان المتباينة ،وقدائد المبلبس ،وقناوي الرعاة(.)135

أما السير أليك كركبرايد ضابط اإلدارة البريطاني لمنطقة الكرك ما بين ،1928-1918

فوصل مبلبس أىل الكرك وتطرق إلى صبلة النصارى في الكرك في بيت الشعر ،قال" :أما من
جية المباس فمم تدخل إلى أىل الكرك مفسدات األلبسة الغربية آنئذ تمك المفاسد التي عمت العالم

العربي فيما بعد ،ونجد أيضا أن العشائر المسيحية تعيش النمط نفسو الذي تعيشو العشائر

المسممة ،فقد حضرت صبلة النصارى في بيت من الشعر أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة،
ولقد اعتنت بي راىبات الوردية حيث بقيت مبلبسي نظيفة وبيتي ،وكانت عامة الراىبات

عربيات"(.)136

 -134المرجع نفسو ،ص.187
 -135المرجع نفسو ،ص.124-123
 -136أليك كركبرايد ،خشخشة األشواك ،ص.31
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سادسا :الخاتمة :

بعد أن تم عرض المعمومات المتوافرة حول الكرك في كتب الجغرافية والرحمة يمكن

استخبلص جممة من النتائج:

 -أظيرت الدراسة أىمية الكرك عبر التاريخ ،وأنيا ذات موقع استراتيجي وقوي ومؤثر في

األحداث التاريخية ،وذلك لحصانتيا ومنعتيا ،فحظيت باىتمام الدول التي مرت عمييا عبر

التاريخ ،مرو اًر بعيدىا القديم ،واإلسبلمي ،والصميبي ،واأليوبي ،والممموكي ،والعثماني ،والى اآلن.

 -ذكرت كتب الجغرافية العربية مدينة الكرك ،من حيث موقعيا من ببلد الشام ،وبعض

القرى التابعة ليا ،ودخوليا في اإلسبلم ،وذكرت قمعتيا ،وأشير إلييا أنيا "قمعة مشيورة وحصينة"
فضبلً عن ذكر قرية مؤتة من أعماليا ،وما فييا من قبور لمصحابة الذين استشيدوا في معركة

مؤتة سنة 8ه ،ثم ذكر منتجاتيا الزراعية،ـ والتجارة التي كان ليا دور فييا لوقوعيا عمى الطريق
التجاري الواصل بين الشام وجزيرة العرب ،كما ذكرت بعض كتب الجغرافية مكونات السكان في

الكرك من مسممين ونصارى ،وخاصة في الفترة الصميبية ،وسيطرة الصميبيين عمييا ثم استعادتيا

زمن صبلح الدين األيوبي ،وذكر أىمية قرب الكرك من القدس في األحداث التاريخية بين

المسممين والصميبيين ،كما ذكرت بعض الوظائف اإلدارية الموجودة في الكرك زمن المماليك ،أما
أىم المصادر التي تناولت موضوع الكرك فيي :المقدسي في كتابو ،أحسن التقاسيم ،والبكري في

كتابو ،معجم ما استعجم ،وياقوت الحموي ،معجم البمدان ،والبغدادي ،مراصد االطبلع عمى أسماء
األمكنة والبقاع ،وابن فضل اهلل العمري ،مسالك األبصار في ممالك األمصار ،وابن الوردي،

خريدة العجائب وفريدة الغرائب ،والحميري ،الروض المعطار في خبر األقطار ،وابن شاىين ،زبدة
كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك.
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 -وأظيرت كتب الرحمة العربية ،مثل رحمة ابن جبير ،ورحمة ابن بطوطة ،ورحمة البموي

الموسومة ب تاج المفرق في تحمية عمماء المشرق ،ورحمة صبلح الدين الصفدي سنة
775ه1354/م ،تناولت الكرك من حيث وقوعيا عمى طريق الحج الشمي لمحجاز ،واإلشارة
لكثرة القرى التابعة لمكرك ،والقرب من بيت المقدس ،وحصانة المدينة واستعماليا من قبل السمطة

كمركز لئلدارة في المنطقة.

 -أما الكرك في كتب الرحمة األجنبية ،فتبين أن معظم الرحبلت كانت بدافع ديني ،تم

تمويميا من مؤسسات غربية ليا ارتباط بأفكار العيد القديم ،ومن أىم تمك الرحبلت رحمة األلماني
سيتزن عام 1886م ،ورحمة بيركيارت 1812م ،ورحمة وليم لينش 1848م ،ثم رحمة تريسترام عام

1872م ،واليك كركبرايد ما بين 1928-1918م ،لقد فصمت كتب الرحمة األجنبية ،بل توسعت
في وصف الكرك ومحيطيا ،فوصف ىؤالء الرحالة القمعة وصفاً دقيقاً ،فضبلً عن وصف سكان

الكرك من مسممين ونصارى ،وأعطى بعضيم عدد أسر المسممين والنصارى في مدينة الكرك،

وعاداتيم وتقاليدىم في الكرم الطعام ،والزواج والمبلبس ،وما حول الكرك من أودية وعيون وبساتين
ومواشي ،وقرى ،وقبائل تسكن في جوار الكرك ،فضبلً عن منتجاتيا الزراعية وتجارتيا مع الخميل
والقدس ودمشق ،حتى الخرائب القديمة تم ذكرىا في منطقة الكرك ،وأعطاىا أسماء توراتية كما

يعتقدونيا في العيد القديم (بيركيارت نموذجاً) كم تم ذكر مناطق األغوار التابعة لمكرك ،والحديث

عن المكان الجغرافي ،والمنتجات الزراعية ،وسكان األغوار ،والعبلقات ما بين البادية والحضر في
منطقة الكرك ،ومن البلفت تركيز بعض الرحالة مثل تريسترام 1872م عمى ذكر تواجد النصارى

ومدرستيم وكنيستيم وأحواليم في الكرك.
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