
 

 الكرك في كتب الجغرافية والرحلة 
 

 أ.د. عامر جاد هللا أبو جبلة 
 األردن  \ جامعة مؤتة –كلية العلوم االجتماعية   \قسم التاريخ 

 و للدراسات الكمية والتراثيةس  عضو الهيئة االستشارية لمركز الح  

 تمهيد   أوال:

اللغة   وفي  تل،  على  المحصنة  القلعة  أو  الحصينة،  المدينة  بمعنى  الكرك  إلى  التوراة  تشير 
القلعة، أما بناؤها فيعود أصل بناء    باآلراميةرة، وكذلك اسم الكرك  تعني المدينة المسو    اآلرامية

 .(1) م(-850-860قلعة الكرك إلى الملك المؤابي )ميشع( )

عن    ، فضلا األنباطللفترة النبطية المكتشفة في القلعة أنها استخدمت زمن    العائدةوتدل التماثيل  
والرومانية اإلغريقية،  المختلفة،  العصور  في  منيع  كحصن  دورها  أدت  كما  والبيزنطي  ،أنها  ة، 

 .(2) مأدباأشارت إليها خريطة الفسيفساء في 

فيذكر   اإلسلمية  الفتوحات  فترة  في  بين اق  أنأما  أبو عبيدة عامر  الفاتح  المسلمين  ئد جيوش 
 . (3) صلحاا الجراح كان قد فتحها 

بيين  يزمن الفاطميين، قبل وصول الصل  ومستخدماا   أن حصن الكرك كان موجوداا   إلىويشار     
و  الشام،  بلد  لهاتخ اإلى  الصليبي  حصناا   اذهم  أن  سيطرو يذلك  سنة    ان  الكرك  ه 537على 

قل4211/ وكانت  قائمةعم  الكرك  الفرنجة  فعله  ما  وكل  وتحصيناتها    ،  إعمارها  في  زادوا  أنهم 
العادل أخي صلح  .(4) م، 1189ه /584ن في عام  الديوتم تحريرها زمن األيوبيين على يد 

الجنوبية الغربية من القصبة،   ةوتقع قلعة الكرك في الجه.(5)دام سنة ونصف تقريبا  بعد حصار
م، ومن الجهة الغربية  220خندق حفر في الصخر، ويبلغ طولها من الجهة الشرقية  ويفصلها  

لعة سور تتخلله عدة  م، ويحيط بالق135م، أما من الشمال فيبلغ  90م ومن الجهة الجنوبية  240
 وتحتوي   واألبراجمربعة، وأسطوانية، وتكثر منافذ السهام على امتداد السور    أبراج تتخذ أشكالا 
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الداخل على منش عسكرية واستراتيجية، ويذكر أن بعض أجزاء    ألغراضت عديدة  آالقلعة من 
في عام   الخراب  إلى  قد تعرضت  باشا،  1834ه /1250القلعة كانت  إبراهيم  م، عندما طارد 

الشيخ قاسم األحمد زعيم نابلس، الذي كان قد لجأ إلى قلعة الكرك ليحتمي بها، وعندما دخلت  
،  ةالعثماني  يةللمتصرف  ها مركزاا م جعلت1893ه /1311الدولة العثمانية إلى قصبة الكرك سنة  

فأزالت األنقاض واألتربة المتراكمة في القلعة، واتخذتها ثكنة عسكرية للجند، ومخزنا للمؤن، وقد 
اإلنجليزي   الرحالة  سنة    نج"داول"ذكر  الكرك  قلعة  زار  أفراد 1896ه/1314الذي  عدد  أن  م 

وارتفع هذا العدد في القرن العشرين  جندي،  1400الحامية التركية المرابطة في القلعة كان نحو 
 .(6)الفرسانمن  215جندي من المشاة و   2000 إلىقبل بداية الحرب العالمية األولى 

 : ووصف المكان  الموقع الجغرافي ثانيا:

العرب  ا      الجغرافيون  قلعتها، ووصف المكان كل هتم  الكرك ووصف  والرحالة بوصف موقع 
أو ما نقله عمن سلفه من المختصين والمهتمين بهذا المكان، فهذا المقدسي    ،حسب مشاهداته

م( ذكر في كتابه أحسن التقاسيم، بعض األماكن في منطقة الكرك فأشار إلى  990ه/380ت  )
وقال عنآم قبري    .الجبل.  ب منآ"م   هاب،  تضم  بأنها  الطيار وعبدوذكر مؤتة  هللا بن   جعفر 

 . (7)رواحة"

البكري ) إلى مؤتة بأنها موضع  1094ه/487ت  أما  فيشير  م( في كتابه "معجم ما استعجم" 
 .(8) البلقاء من أرض الشام من عمل 

( الحموي  ياقوت  بأنها  1228/ه626ويذكر  الكرك،  البلدان"  "معجم  كتابه  في  لقلعة   اسمم( 
قدس، حصينة جدا في طرف الشام من نواحي البلقاء، في جبالها بين أيلة وبحر القلزم وبيت الم

 .(9) الربضتحيط بها أودية إل من جهة  وهو على سن جبل عال  

ورة حصينة ه" بأنها: قلعة مشعاا ضك و ر من كتابه "المشت  خرآياقوت الحموي في موضع    هاوذكر 
 . (10)من طرف البلقاء من أرض الشام، من ناحية جبل الشراة 
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)ت الربوة  شيخ  ذكر  والبحر" 1326ه/727كما  البر  عجائب  في  الدهر  "نخبة  كتابه  في  م( 
عال  "    بأنها: منيع  حصن  وهو  الكرك،  السفل    ىعل  مملكة  بعيدة  أودية  خندقه  جبل  قمة 

 .(11)"، ومن جنده الشوبكني حصناا ب  فللروم  )المنحدر( ويقال إنه كان ديراا 

"الكرك من البلقاء،   :به "تقويم البلدان" قالام( في كت1331ه/732)تأبو الفداء  ثم ذكر الكرك  
ل التي  بالشام  المعاقل  أحد  وهو  المكان  عالي  حصن  وله  مشهور،  بلد  بعد   وهو  وعلى  ترام، 

الشام من    به رضي هللا عنهم" وهو على أطرافمرحلة من مؤتة وبها قبر جعفر الطيار، وأصحا
 .(12)نحو ثلث مراحل"  جهة الحجاز، وبين الكرك والشوبك

"  على أسماء األمكنة والبقاع الطلعبه " مراصد ام( في كت 1338ه/739وقال البغدادي )ت   
إن الكرك قلعة حصينة جدا في طرف الشام من نواحي البلقاء في جبالها، قال: بين أيله وبحر  

 .(13)"زم وبيت المقدس وهي على جبل عال  لالق

( في كتابه "مسالك األبصار في ممالك األمطار" 1338ه/727العمري)فضل هللا  بن  اويشير  
" إذ قال:  الكرك  ذاإلى  الشوبك، والشوبك    تالكرك مدينة  قدم منها، والكرك أقلعة تعرف بكرك 

مدينة محدثة البناء، كان يديرها الرهبان ثم كثروا فكبروا بناءه، وكثروا أبناءه، وأوت إليه الفرنج 
فأدارت فاستولى عليها    ابنو فأسواره، فصارت مدينة مشهورة    )الصليبيين(  قلعة،  فكانت  حصنه 

 . ( 14)الفرنج. وهو حصن في مكان صعب المرتقى، قد زاحم الشعرى العبور بمناكبه..."

م( في كتابه "جريدة العجائب وفريدة الغرائب"، الكرك  1348-ه749كما ذكر ابن الوردي )ت  
:" وهو يشمل  قلعة فيها، قال عن الشام  أمنع)ركالكقلعة    (تهامن جملة بلد الشام على أن قلع

 . (15)ثلثين قلعة وليس فيها أمنع من قلعة الكرك" 

الحم كتابه  14قه/8)تري  يويشير  في  الكرك، م(  إلى  األقطار"  خبر  في  المعطار  "الروض 
مشهور  قال: ومعقل  مشهور،  النصارى ""حصن  استعمله  الحصن  هذا  أن  يذكر  أنه  كما   ،
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أعظ  وقال:)الفرنج(.   الطريق  وهو  في  النصارى معترض  حصون  وله نظر عظيم حجاز.للم   .
 .(16)صل العمارة ينتهي إلى أربعمائة قرية"  تساع، مالت

ال شاهين  ابن  )تأما  "ز 1468ه/873ظاهري  كتابه  في  الطرق بم(  وبيان  الممالك  كشف  دة 
ف موالمسالك"  وتسمى  بمفردها  مملكة  "هي  معاقل  آيقول:  من  معقل  حصينة،  مدينة  وهي  ب، 

اإلسلم، وبها قلعة ليس لها نظير في اإلسلم ول في الكفر، تسمى حصن الغراب... وبها قرى 
مكثيرة   الشريفة،  واألماكن  المزارات  وبها  صعب  إليها  والمسلك  الطيار،  ومعاملت  جعفر  كان 

بين   زيد  األرقم،  ثة حار وقبر  بن  زيد  وقبر  النعمان،  بن  حارث  وقبر  رواحة،  وقبر عبدهللا بن   ،
وعبدهللا بن سهل، رضي هللا عنهم استشهدوا في غزوة مؤتة، وقبر عبدهللا   وقبر زيد بن الخطاب

 . (17)ركبن المبا

مصطبة    وبالقدس الشريف  ،إن الكرك يمكن رؤيتها من القدس الشريفة"وقال ابن شاهين أيضا:  
 والكرك محطات الواصلة ما بين دمشق  ال كما ذكر  ،ها قلعة الكرك"منرى  سطح الصخرة ي    على

(18) 

جبير     ابن  الرحالة  فهذا  وقلعتها  الكرك  ذكر  في  بدورها  فساهمت  العربية  الرحلة  كتب  أما 
المشهورة   ته السماع ل المشاهدة، وذلك في رحلم(، ذكر الكرك وقلعتها على  1217ه/614)ت

، وله بينه وبين القدس مسيرة يوم أو أشق )أقل( قليلا فقال " وهو المعترض في طريق الحجاز،  
 . (19)"ذكر أنه ينتهي إلى أربع مئة قريةي، و التساعم نظر عظي

الرحلة       سنةالعربية  وكانت  بطوطة  ابن  رحلة  في  تمثلت  قد   (م1325ه/726)  الثانية 
للركب الشامي المتوجهة إلى   بالكرك مرافقاا  كان ابن بطوطة قد مر   ،والمعروفة ب "تحفة النظار"

قلعة الكرك إذ قال: " ثم يرحلون إلى اللجون    فم، فوص 1325ه/726في شوال من سنة    الحج
ا،  وبها الماء الجاري، ثم يرحلون إلى حصن الكرك، وهو من أعجب الحصون وأمنعها وأشهره
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الغراب، والوادي يط باب واحد، قد نح و ويسمى حصن  جهاته وله  جميع  المدخل ف به من  ت 
 .(20)دخل دهليزه كذلك، وبهذا الحصن يتحصن الملوك" مالصلد، و إليه في الحجر 

    ( البلوي  رحلة  فكانت  الثالثة  العربية  الرحلة  مرا 1365ه/767أما  الذي  سنة   م(  بالكرك 
في  1336ه/737) وكان  المشرق"،  علماء  تحليل  في  المفرق  تابع   " كتابه  في  ووصفها  م(، 

، التي  االعليينا مدينة الكرك المحروسة فإلى أن وا وسرنا "طريقه من بيت المقدس إلى مكة، قال: 
م أمنع  في  هي  إليها  فوصلنا  الدنيا،  في  سنة  ضعقل  شوال  من  والعشرين  الثالث  األحد  حوة 

سامية الرسم، كأنها على مرتقب النجم يحصر    م،م قد رأيت مدينة عظيمة الجر 1336/ه737
لوثاقة، ممتنعة عن الطلب والطلب  دونها حوض الغمام.... متناهية في الحصانة، موصوفة با

نائية    ، أصعب المسائل، وأوعر المناصب، صماء على الراقي، عالية المرتقى  ى...منصوبة عل
حمى ل يراع، ومعقل للمراقب، لم تزدها األيام إل بنو أعطاف واستصعاب جوانب وأطراف، فهو  

الليالي عاهدتها على التسليم من و   ،الحوادثإلعفاء من  ان األيام صافحتها على  أل يستطاع، ك 
 ، رائعة المغنى: ىالقوارع، ضخمة المأوى رحبة المثوى، معشوقة السكن

 نجماا  ر  هالز   باها وتحسب  في ر  ....  زهراا  يل  ى الل  ج في د   النجم   تحسب  

ساوت    الص  اقد  الحجر  وسط  في  أنقابا  أبوابها  وفتحت  والنجد،  بالوهاد  والعجبلفرقد  كل   لد، 
وتفجرت منها العيون  في أعلها الثمار،  انبعثا، قد هأنها على بعد مرقاها، وسمو مرتقاالعجب 

فنزلنا بخارجها )الكرك( في الثنية  "وأضاف:    "هب فيها النسيم غردت األطيار..لما  واألنهار، فك
ب وصل  وقد  الالعلية،  و موصولنا  الدمشقي  ركبان  حمل  هناك  وتألفت  الحلبي،  الشام، المركب 

 . (21)أتم الصلة والسلم" ة السير لزيارة أفضل األنام عليهت عدوأعد  

م( ذكر الكرك  1362ه/764صلح الدين الصفدي )ت  وكانت الرحلة العربية الرابعة هي رحلة
يرحل )يقصد ركب الحجاج( إلى الكرك، فيأخذ   م، قال: ثم1354ه/755لحج سنة  في رحلته ل

 . ( 22)في ظاهره على مكان يعرف بالثنية ثلثة أيام أو أربعة" إليه في خمس مراحل، ويقيم 
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بعامة،   المكان  الجغرافي، ووصف  الكرك  األجنبية في وصف موقع  الرحلة  ساهمت كتب  كما 
م كانت قد جاءت بسبب اهتمام  19ذلك أن هذه الرحلت التي جاءت إلى المنطقة منذ بداية ق  

(  Seetezenتزن )يفكان الرحالة األلماني س،(23)وتطلعاتهم الدينيةراضي المقدسة،  األجانب باأل 
بين   ما  الكرك  في  تجول  قادماا 1806أيار    30-23الذي  دو    م،  وقد  مأدبا  مذكراته  من  ن 

األثرية... وذكر القرى    هاومشاهداته عن المنطقة، حيث زار سيتزن قرى الكرك العامرة ومواقع
أكثر من    سيتزن ر  المهجورة والمدمرة والخراب، فقد ذك الكرك  يوجد في منطقة  قرية    )40)أنه 

و  يتجاوز  مدمرة،  القديمة  القرى  بأن  (34)عدد  ذلك  على  سيتزن  ويعلق  على    ذلك  قرية،  يدل 
 .(24)النتعاش العظيم الذي شهدته منطقة الكرك في الماضي

 رة، وقريفلة، وشيحان، والقطرانةوقد ذكر من هذه المواقع: الثنية، وراكين، واللجون، وبتير، والسي
ذان، وحميمات، والبالوع، وبيت كروم، والياروت،  بوعزرا، و وذات راس، ومؤته، وأريحا،  ،  (25)

بيت كروم، فقط بالمناطق التالية، المحطة، وأريحا، والبالوع، وحميمات، و  ومجدولين، مع أنه مر  
 . (26) والكركوالربة، والياروت، وقريفلة، 

وصف طبيعة المنطقة الكرك الممتدة بين وادي الحسا ووادي الموجب، وأشار    سيتزن ولم يغفل  
وادي   أشهرها  ومن  الميت  البحر  باتجاه  الشرق  من  خللها  تجري  التي  األودية  مجموعة  إلى 

اد، ووادي الموجب، وأشار إلى ينابيع المياه المتدفقة في الحسا، ووادي الكرك، ووادي ابن حم  
الجه وإلى  األودية  من  هذه  الشديد  بانحدارها  تتصف  التي  مؤاب،  جبال  سلسلة  من  الغربية  ة 

 .(27) الميتالجهة الغربية نحو البحر 

ويصف سيتزن مدينة الكرك بأنها تقع على مرتفع من األرض تحيط به األودية من كل جانب،  
أن   الصافي  الجو  في  المشاهد  تمكن  لعلوها  وإنها  بعيد،  من  السلط  تشبه  الكرك  "إن  يرى  قال 

ة وذات أنها من جهتها اليمنى جاف    المنطقة المحيطة بها، ذاكراا   القدس وما حولها، وقد وصف
 . ( 28(صخور رسوبية وبركانية
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وبعد سبع سنوات من رحلة سيتزن زار منطقة الكرك الرحالة السويسري يوهان لوديغ بيركهارت 
تاريخ المنطقة، حيث م(، وقد تميز بدقة الملحظة والمعرفة ب1817-1784ه/1199-1232)

بيركها  وصفر بدأ  في  بين    هت  ما  للكرك  زيارته  أثناء  بها  مر  التي   بآ  6-تموز    4للمنطقة 
ومنخفضات 1812 وهضاب،  وأودية  جبال  من  األرض،  لمعالم  الدقيق  الجغرافي  بالتعريف  م 

واصفاا  الجاف،   وسهول،  الصيف  فصل  في  للمنطقة  زيارته  فكانت  وخصائصها،  التربة،  نوع 
على أسمائها التي وردت في كتاب العهد    ما فيها من مواقع أثرية وخرائب قديمة، معتمداا   اا ذاكر 

مسترشداا  دراسته  أثناء  عليها  اطلع  التي  )التوراة(  الذين    القديم  الرحالة  وبكتب  القديمة  بالخرائط 
صفه بقوله: " هو الرحالة الوحيد الذي ل يعرف الكلل ول الملل  ي لذي  سبقوه وبخاصة سيتزن ا

رت الوصف امن بين كل الرحالة الذين زاروا سوريا في أي وقت مضى". وبعد أن يستكمل بيركه
 .(29) الكركن معلوماته عن جوانب الحياة األخرى في نطقة يدو  م الجغرافي والعمراني لل

ال في منطقة  بيركهارت  رحلة  قادماا أما مسار  الكرك  إلى منطقة  جاء  فقد  مأدبا عن   كرك،  من 
الموجب صاعداا  الشمالية مار  ن  طريق وادي  الجهة  الكرك من    بجبل شيحان متجهاا   اا حو منطقة 

الر   ثم  نحو  إلى كثربا  إلى  بة  ثم  الفرنج  فوادي  الكرك  إلى مدينة  ثم  بيت كرم وحميمات  خرائب 
فإنه أمضى   اا وخنزيرا مار   الزمني لرحلة بيركهارت  الجدول  خلل استعراض  العراق، ومن  بقرية 

الكرك من في مدينة  أسابيع متواصلة  بقية  1812ب  آ   4-تموز  5ثلثة  أمضاه في  وأن ما  م، 
أسبوعين  االمن يتجاوز  ل  منطقة  طق  من  الجنوبية  األجزاء  أو  األغوار  منطقة  بزيارة  يقم  ولم 

كتاب المقدس، الوصف بيركهارت وادي الموجب أو أرنون كما ورد في  ته الكرك، وفي بداية رحل
األسماء التي يحملها أثناء سيره األودية التي ترفده و   مجراه من المنبع حتى المصب ذاكراا   متتبعاا 

بع من قرب القطرانة، وترفده أودية اللجون والنخيلة والبالوع والمخرير،  نحو البحر الميت، فهو ين
 . (30)الحجارةول يكتفي بوصف الجريان بل يصف التربة وأنواع  ،حةيوصل

يرتفع جبل شيحان كأعلى  ت إلى وصف معالم الهضبة في شمال الكرك حيث  ر ثم ينتقل بيركها
وإلى الجنوب من   ،سلسلة منخفضة من الجبال من الشمال إلى الشرق تدعى الغيطة  تدقمة، وتم
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 ،ية، حتى تتصل بسلسلة أخرى تدعى عراقيةو الغيطة تبدأ سلسلة جبال منخفضة تدعى الطرف
 .(31)وبعد هذه السلسة تمتد سهول مستوية خصبة 

 ه محاط من جميع جوانب  جبل شديد النحدار  ةويذكر بيركهارت أن مدينة الكرك مبنية على قم
بأودية سحيقة، وعلى الجانبين الغربي والشمالي توجد ينابيع غزيرة أشهرها عين سارة وتوجد عدة 
األودية   الميت، ومن هذه  البحر  ساحل  الواقع على  السهل  إلى  الكرك  جبال  تنحدر من  أودية 

ظن أن هذا رت حين  ااد، حيث توجد ينابيع ساخنة، وقد توهم بيركهسيل الجرة، ووادي ابن حم  
المقدس   الكتاب  المذكور في  المتعارف عليه أن نهر زارد هو  .  (32)الوادي هو نهر زارد  فمن 

ووادي الذراع، وسيل عسال، والنميرة، ووادي خنزير،  ، ومن األودية سيل الكرك .(33) الحساوادي 
 .(34)بها الطفيلة  ووادي الحسا، وهو نهر يفصل منطقة الكرك عن منطقة جبال يقصد

له زيارتها كما فعل سيتزن، ولذلك   ه لم يتسن  ن  ت أر أما منطقة الغور التابعة للكرك فيذكر بيركها 
مقتضباا  بيركهارت  عند  لها  الجغرافي  الوصف  بين   ومقصوراا   جاء  الواقع  الساحل  وصف  على 

واتساعه   وضيقه  الميت،  البحر  وشاطئ  منه،    هوصلحيتالجبال  الجنوبية  األجزاء  في  للزراعة 
 .(35) سبقوهخرين أو قرأها في كتب من آاستقاها من  معلوماتعلى  التي وصفها اعتماداا 

بعين   بها أثناء خروجه من الكرك متجها إلى كثربا، فقد ذكر أنه مر   أما وصفه للمنطقة التي مر  
المطل   الجبال  الميت من  البحر  وتمكن من مشاهدة  العيون،  الفرنج، وعين ترعين،  ة على هذه 

المنطقة بين كثربا وقر   ....ويصف قرية كثربا بأنها تضم حوالي ثمانين بيتا  العراق  يويصف  ة 
تتخللها   قاحلة  برية  تمامبأنها  كثربا  قرية  بحجم  العراق  قرية  أن  ويذكر  أودية،  ويصف اا عدة   ،

ها مبنية على سفح شيار عمودي مرتفع تنحدر منه جداول  نها تقع في مكان فاتن، وأ نموقعها بأ
 . (36) لألسفلباتجاه الوادي 

قرية خنزيرا مدينة    إن:"أما قرية خنزيرا فيذكر بيركهارت أنها أكبر من قريتي العراق وكثربا، وقال
الميت   للبحر  الشرقي  الجانب  الواقعة على  الجبال  أعلى  جبل  منحدر  وقصد   . (37)مبنية على 
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كهارت الكثير من  وذكر بير . (38)م عن سطح البحر 1300جبل ضباب الذي يرتفع ما يزيد عن 
الكرك ومنها: فارس، وشيحان، وبيت كرم، والر   القديمة في منطقة  ، والبالوع، بة، وأدرالخرائب 

وجلجول،   والمريغيرازفوكومؤتة،  والياروت،  ومجدلين،  راس،  وذات  وجحفة، ة،  وأمرع،   ،
 . (39)وحميمات، وتدون 

فلقد  الميت ومحيطه،  البحر  لدراسة  المنطقة  البعثة األمريكية في  قائد  لينش  أما وليم فرانسيس 
شرت نتائج رحلته في كتاب عنوانه "رحلت في األردن م، ون  1848زار منطقة الكرك في عام  

حيث تابع سيره إلى    .(40)وفلسطين" ومن جملة ما ذكره عن منطقة الكرك وصفه لغور المزرعة  
أروع ما  المنظر  الكرك، وكان  وادي  في  "سرنا مصعدين  قال:  الكرك،  وادي  خلل  الكرك من 

شاهدنا قطع أرض مزروعة وبعد مسافة  إلى شاهدت عيوننا،  ثم  السور  إلى  وأخيرا وصلنا   ...
 .(41) الصخربوابة نحتت في 

ا الثلث  في  الكرك  زاروا  الذين  األجانب  الرحالة  عشر،  ومن  التاسع  القرن  من  ألخير 
م، ونشرت رحلته هذه في كتاب عنوانه: "رحلت  1872تريسترام الذي زار الكرك في عام  ه.ب.

غور الصافي ثم عبر الكرك وقراها، ثم قرى شيحان هذه من  لته  ح في شرق األردن"، وكان بدأ ر 
نحو الكرك باتجاه الطرف الجنوبي   مومسيره مه قوإلى وادي الموجب شمال الكرك، وذكر أن طري

من    اا لوادي الكرك، وقال: "عندما صعدنا إلى أعلى بدأ الوادي يتسع، فشاهدنا هنا وهناك عدد
التي ظهرت من بعيد، وكأنها بقع سو  البدو  الكرك تشمخ  بيوت  الجبلية، ورأينا  السفوح  داء في 

أ الرائعة، حيث  القوية  الجنوبية منها    ن  أمامنا بجدرانها وقلعتها  كانت ذات أهمية كبرى، الجهة 
الطور  ذلك  بعد  لنصعد  الوادي  إلى  ننحدر  أن  علينا  يتعين  كان  المدينة  إلى  تصل  ولكي 

من جدول الماء    ستغرق مسيرنا هذا ساعة بدءاا او   ،الصخري الذي تتربع على قمته هذه المدينة 
الذي هو عبارة عن ممر ضيق على طول  و  ،لنصل في نهايتها إلى المدخل المؤدي إلى الكرك

بالجلميد مزروعا  ضيقه  رغم  وكان  الممزق،  النحدار  أ  جوانب  إلى  باإلضافة  ه  نالصخرية، 
ال أنه في بعض األحيان يصبح من الصعوبة  للغاية، حتى  بالغة أن تمر خيولنا عبره،  منحدر 
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قوف باألقواس الحجرية  وعندما اقتربنا من قمة هذا القمع المخروطي انعطف فجأة في نفق مس
وسط   تبلافسرنا  لمسافة  الظلم  عبر  وتعثر  إلى    غرتباك  بعدها  ظهرنا  ياردة،  ثمانين  حوالي 

 .(42)المساحة المفتوحة داخل سوق الكرك

، قال: " فموقعها قوي للغاية بشكل طبيعي إلى درجة أنها كانت رام إلى الكرك أيضاتوأشار تريس
الغرب،  مكان قلعة بنيت عليها منذ األزمنة الغابرة، فهناك حاجب صخري شامخ يندفع باتجاه  

ى ليبدو الموقع على شكل رأس تقع عنقه في المضيق الجنوبي  تتعلو قمته مساحة مسطحة، ح 
الالشرقي، مما يعطيه شكل شبه   التسمية    –رزخ  بالجزيرة، في وقت ينحدر  بشكل  –إذا جازت 

في تل شامخ    مرة أخرى مجتمعاا   توحدة لي متدهور سريع على الجوانب قبل أن يبدأ بالرتفاع ثاني
عن سطح البحر، ومع هذا    قدماا   3720يقع إلى الشرق من برزخ القلعة، ويرتفع موقع الكرك  

ارتفاعافهي مح  أخرى يصل  بمرتفعات  أربعطة  إلى  .. وبدت قدماا   4050لف وخمسين  آ  ةها 
  ة ق، كما كانت تبدو بدرجة أقل قساو األرض لنا قاسية وصعبة في كل مكان حولنا ما عدا العن

منها   كل  عمق  يبلغ  عميقان  واديان  وهناك  الغربية،  الشمالية  الجهة  قدما    1350-1000في 
حادة   جوانب  ذات  شالرتفاعوهي  ذات  وأخرى  مم،  مهلهل  في  أزق  كل  حماد  وادي  وهما  ل 

ل  الجنوب ووادي الكرك في الشمال، واللذان يلتقيان ويتحدان على مسافة ميل غربي المدينة يشك  
 هضلع الثالث للمثلث فهو وادي كبيشأما ال  ،تلقيهما المجرى الذي سلكناه في طريقنا إلى الكرك

الكرك. العنق حيث ينحدر مسرعا نحو وادي  الذي سميته  المنخفض  كما  (  43)الذي ينطلق من 
على  اإلضافات  خلل  من  بها  مرت  التي  والعهود  وأبراجها  ومكوناتها  وأجزاءها  القلعة  وصف 

 . (44)بناء هذه القلعة

الجبلية فوق  رام في ربوع مناطق الكرك المحيطة بها، قال: " وصلنا إلى السهول  توتجول تريس  
سلسلة جبلية، والتي هي في    اآلخرالقمة التي تبدو من الجانب    اعتلينامرتفعات مؤاب، حيث  

حر الميت، والذي يرفع قدم فوق الب  4000مخ بمقدار  شي  عالياا   ل تتجاوز كونها سهلا   ةقالحقي
نحو الشرق لمسافة خمسة وعشرين ميل تقريبا أما مسيلت األودية المتجهة نحو    قبلطف واتسا
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المل غنية  بأنها  الميت  البحر  عند  من  صعودنا  لدى  لنا  بدت  والتي  فقد    محالغرب  والسمات، 
وجدناها ل تتعدى أن تكون أكثر وديان لطيفة تفصلها تلل جبلية مطوية خالية من النحدار، 

الليموستوني أعلى من التربة الزراعية الخصبة، فإننا نجد الكثير من الكهوف  وعندما يكون حجر 
 .(45)لتجميع المياه كآبارالمحفورة تحتها، المستخدمة 

قمة ربوة من  نحو الجنوب الغربي للكرك انطلقاا من "كريتن" حيث انتهى إلى    ثم توجه تريسترام
منها مع وجود عدد كبير من األودية ولدى   زيزة"، حيث توجد بقايا كثيرةاألطلل تدعى "خربة ع

 .(46) الصخرتتبعه لآلثار القديمة، وعلمات األيام الغابرة، وجد معصرة حجر محفورة في 

أبي طالب، وقبره     تريسترامكما مر   الشهيد جعفر بن  إلى جانبها ضريح  أنه يرقد  بمؤتة وذكر 
قبة تقوم فوق أعمدة، وبعد مسي إلى واد  نصف ساعة ركب   رطويل بني عليه  ضيق   اناا وصلوا 

وعراا أدى بهم إلى بئر عميق يدعى بئر مدين ومن خلفه مدينة قديمة،    حيث سلكوا فيه طريقاا 
ذي وقمته، وقال: "وجدنا بئر مدين كهفاا طبيعياا بعمق عدة أقدام، تقوم على سفح الجبل المحا

ات إلى قعر البئر، ووجدنا بئرين  ويبدو أنه يتغذى من نبع حار تحت األرض، ونزلنا عبر درج 
من األحواض الصخرية   اا خرين في نفس الوادي، وبالقرب من فتحات أبواب اآلبار شاهدنا عدد آ

  نا فيها ماء استقينا منه خيولنا، يبدو أن بعض المسافرين قد المنحوتة على شكل تابوت، ووجد
 . (47)الماء تركوها لمن بعدهم، بعد أن سحبوا

دقيقة وسط أرض وعرة، وصلنا  ثم واصل تري    خمسة عشر  سترام سيره شمالا وقال: "وسرنا 
حيث تمتد على سهل يتربع قمة الجبل، وذلك ما يجعلها    بعدها إلى خرائب مدين على قمة تله

األخرى ... وبدا لنا أننا تركنا السهل المستوي الذي يمتد بعيداا    تختلف عن سائر المدن القديمة
التلل مرة أخرى، حيث   الغربية ندخل  الجهة  أنفسنا في  نجد  الشرق والجنوب، بينما  توجد في 

مفتاح  تعتبر  التي  الكرك  جميقلعة  كثيرةها  اآلثار  ووجدنا  الغرب،  من  جيدة  عاا  حالة  ...   وفي 
بينما ل تزال العديد من الحيطان تقف على نفس ارتفاعها   فهناك حجارة مربعة ذات أحجام كبيرة
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أحدها  استخدم  هنا وهناك،  ملقاة  التوابيت  رأيت عدداا من  لقد  األزمان،  به غابر  أشيدت  الذي 
من عدد  توجد  كما  قديم،  لباب  زيتون    كعتبة  ومعصرة  المبعثرة،  الرومانية  النصوص  بقايا 

سد األفق الشمالي مكسورة، وعندما نظرنا إلى الشمال شاهدنا جبل شيحان يقف بوضوح وهو ي
، وساعة أخرى من الثنية إلى  مدين إلى الثنية زهاء ساعة ركباناا رحلة العودة من  ... واستغرقت  

 .(48)الكرك"

 بعدد من الخرب عددها أربعة منها راكين، ولقد بة حيث مر  الر     تريسترام في الطريق إلىومر  
أعطى رأيه في أن المدن في جنوب الكرك أكثر منها في الشمال، ألنه يعتقد أن طبيعة المنطقة 
الجنوبية كونها عبارة عن تلل أو ربوات صخرية تساعد على حفر اآلبار لجمع المياه، ولذلك  

 . (49)ار في مواقع يتوفر فيها تخزين المياه بشكل ل حدود لهفضل أهل هذه المناطق الستقر 

من وفي      يمتد  الذي  الروماني  للطريق  مشاهدته  إلى  تريسترام  يشير  أيضاا  الربة  إلى  طريقه 
الشمال إلى الجنوب، حيث لم تزل رصفته موجودة قائمة رغم أنها معطوبة في بعض المواقع 

الجوانب   إلى  الرصيف  حجارة  أزيحت  تزالحيث  ل  بينما  والمطر  الزمن  قائمة    بفعل  الجوانب 
م، ويشير إلى الربة بأنها قريبة من  د مهش  على جناحيها )جناحي الطريق( وسرنا فوق شارع معب  

آثار  توجد  ل  وأنه  )الموجب(  أرنون  بوادي  المنتهية  الحدود  تلك  مؤاب  لبلد  الشمالية  الحدود 
الموجب نهر  وبين  بينها  أهمية  ذات  الر  لمدينة  في  غزيرة  مادة  وجدنا  ولقد  تستحق ب،  لدرجة  ة 

بدا  لقد  الشمال   الستكشاف،  قطاعين من  إلى  الروماني  الطريق  يشقه  المدينة مربع  من مكان 
بة تحمل جميع علمات المدينة الرمانية  إلى الجنوب، ول تزال آثار الشارع الرئيسي موجودة والر  

 .(50)الحقب السابقةالمتأخرة مع توفر الكثير من معالم آثار 

نية مقدار ثلثة أرباع  طول المدينة الروما  بة فذكرها بقوله: ويبلغل تريسترام حديثه  عن الر  ويفص  
ة وبنايات رح الصطناعية التي تدل على وجود أض  الميل لكل جهة، وشاهدنا العديد من التلل

الحفريات ويوجد أيضا معبد يبرزمنه عمودان   ،مطموسة بالتراب عليها األعشاب وهي تستحق 
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من الطراز الكورنثي وأجزاء أخرى فيها قوسان، وهناك بركتان مفتوحتان واسعتان، وأما ما تبقى  
المنحوتة  المهد مة، وقد تناثرت هنا وهناك أجزاء من الحجارة  من المدينة فهو كومة من الجدران  

البازلتي وقناطر وأوتوابيت مكسورة وجدران من ال التي ل  قبية قوسيهحجر   من جميع األحجام 
توجد ه  زال بعضها يستخدم لمنتجاتهم، كما  لنومهم، ومخازن  العرب حظائر لمواشيهم ومهاجع 

ي، أما القناطر فل حصر لها لكثرتها، ويبدو أن  ل تحصى من الحمام البر    اا في بعضها أعداد
بناها أقوام سبقوهم، أما مادة أبنية ضخمة أخرى  الرومان قد استخدموا حجارة كانت في صروح  

ل بد  من الواجهات المبنية من الحجر الناري والذي    المدينة فهي من الليموستون، ووجدنا عدداا 
الذي   شيحان  جبل  من  به  جيء  الر  أنه  عن  هذا  يبعد  استخدام  تم  وقد  أميال،  عدة  الحجر  بة 

  بينما البعض اآلخر منحوتاا   الناري في الجدران واألقواس معا، حيث كان بعضها مشذباا بنعومة 
مقو   مؤابيه  س،بشكل  مدينة  وجود  على  تدل  علىتتق  والتي  زمناا  هذه    دم  بين  ومن  الرومانية، 

أن عدداا من  قائمة كما  أعمدة  المرتكزة على  العوارض  شراذم من  تشاهد  البازلتية  المجموعات 
وفي  نحتية،  زينة  أية  دونما  ولكن  أيضاا  البازلت  من  منحوت  ا  التوابيت  للمدينة النهاية  لشرقية 

بنايات بقايا  مركزية  تجثم  األعمدة تحيط بساحة  صف من  يبرز  حيث  تكون    مربعة  قد  دائرية 
 .(51)موقعا لقصر العدل

الر   قصر  بقايا ويشمل  إل  األخرى  البنايات  آثار  من  حوله  يوجد  ضخم ول  رائع  معبد  على  بة 
أنه )المعبد( يقف وحده، وملحق به عدة عنابر لتجمع الحضور فيها، أما    خافتة ويبدو واضحاا 

بعضها   طول  يبلغ  مربعة  حجارة  من  فمبني  الحصن  محبوك   X  3قدم    6سور  والسور  قدم، 
 . (52)قع منها أي عمود وهي ذات طابع كورنثييسلسلة من بقايا األعمدة التي لم ب

الجنوبية شاهدنا   ه:" على مدى جميع سفوح قالوصوله إلى جبل شيحان شمالا و وذكر تريسترام  
بعناية    اختيربسلسل حجرية من حجر البازلت الذي    اا ل تحصى من الحظائر المحاطةأعداد

الهكتارات، والتي تدل على أن مدينة شيحان كانت ذات   الكروم عدداا من  فائقة، وتغطي بقايا 
 .(53) عظيماا مدى واسعاا 
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التي جاءت وأضاف: ربما يجوز لي   حمايتها هي  القديمة ومركز  البلدة  قلعة  الجتهاد في أن 
الحطام    التلةلى شكل بناية تتربع على قمة  ع الذي يخالطه تناثر  الليموستون  حجر  مبنية من 

في   ،والبقايا بما يشير إلى أكثر من عصر تتابع على هذه المكان ولنفس غاية الحماية والدفاع
معب بقايا  وجدت  القلعة  أيونية،  هذه  وأعمدة  متناثرة  مكسرة  حجرية  أعمدة  وأسطوانات  روماني  د 

وبطريقة متقنة، ويوجد التي لم تزل مقصورة بالشيد حتى اآلن،  من اآلبار الواسعة العميقة    وعدداا 
تم توس في األصل مغائر  كانا   أخرى يعبئران منها  آبار  إلى  باإلضافة  واستغللهما، هذا  هما 

امل. وتستخدم قبيلة بني حميدة هذا الموقع كمقابر كما وصف المكان  عميقة ليست مقصورة بالك
حتى  الذي يستمر  الموجب  وادي  لحم وصدع  وبيت  والقدس  الميت  البحر  رؤية  باإلمكان  بأنه 

 .(54) الميتالبحر 

تريسترام وصف  لمسافة    كما  شيحان  من  الشرقي  الشمال  نحو  الواقعة  من   25المناطق  دقيقة 
فقراا،    ،المسير رأيناها  التي  األماكن  أكثر  تكون  "ربما  عنها  حيث  وإويقول  للمعالم    إنها طماساا 

مستوية كلها مع األرض تماماا". كما واصل سيره شرقا لمدة سبعين دقيقة أخرى، فوصل إحدى  
الحجاج، والتي هي مجرد قلعة ذات أصل إسلمي على ما يبدو،   الخراب التي تحاذي محطة

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

بريطانية   ة، كضابط إدار 1920-1918أليل كركبرايد الذي أقام في الكرك ما بين   أما السير    
األردن، وتأسيس اإلمارة سنة    لمنطقة الكرك قبل وصول األمير عبدهللا بن الحسين إلى شرقي

الحديث والقديم للكرك، قال:    عن الكرك، واصفاا   ةم، فأعطى أليك كركبرايد معلومات مهم1921
مدينة الكرك الحديثة في أحضان عش القلعة القديمة، ويمكن لمن يقف على أسوارها   تديوأش

نقياا، وأن يرى األغوار والسلسلة الجبلية حتى البحر الميت وجبال جنوب فلسطين   يتنفس هواءا 
نواف على  الشمس  أشعة  انعكاسات  رؤية  يمكن  التي  القدس  وبالعين حتى  الصباح،  في  ذها 

 .(56)المجردة"
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 واإلدارية:  : الحياة السياسيةثالثا  

للكرك وإن كانت هناك بعض اإلشارات هنا   السياسي  العربية بالجانب  الجغرافية  لم تهتم كتب 
  وقعة إلى  وهناك وهي قليلة جداا، ولكن منذ البداية ذكر المقدسي في كتابه أحسن التقاسيم إشارة  

بن   وعبد هللا ه، وذكر مؤتة بأنها "تضم قبري جعفر الطيار  8مؤتة بين المسلمين والروم سنة  
 .(57)رواحة"

سنة   مؤتة  معركة  أحداث  أيضاا  فذكر  استعجم،  ما  معجم  كتابه  في  البكري  وأن  8أما  ه، 
  مؤتة   المسلمين التقوا الروم في قرية يقال لها مشارف من تخوم البلقاء، ثم انحاز المسلمون إلى

(58) . 

)ت الربوة  شيخ  ذكر  كتابه  1326ه/727كما  في  والبحر"م(  البر  عجائب  في  الدهر   "نخبة 
وذكر أن من جند الكرك الشوبك، وأن حصن الكرك خزانة "  مملكة الكرك"الكرك في زمنه بأنها:  

 .(59)سلمه نائب مأمون عندهم"تاألتراك ومعقلهم، وي

الفداء )ت أبو  إلى موقعة مؤتة أيضاا، وذكر أن بها قبر جعفر 1331ه/732وأشار كذلك  م( 
 .  (60) عنهمالطيار، وأصحابه رضي هللا 

، "ارك األبصار في ممالك األمصلم( في كتابه "مسا1348ه/727لعمري )أما ابن فضل هللا ا
ن السلطان الملك الناصر  افقد ذكر استيلء الفرنج )الصليبين( على الكرك، حتى فتحت في زم

 .(61) أيوبصلح الدين أبي المظفر يوسف بن 

إلى الكرك،   "الروض المعطار في خبر األقطار"في كتابه  م(  14قه/8ري )ت ق  يويشير الحم
كمعقل لهم، يقطعون من   هواستخدمو بأن حصنها )قلعتها( استعمله النصارى )الفرنج( الصليبيون 

خلله الطريق على المسلمين في البر، قال: وهو أعظم حصون النصارى معترض في طريق 
الدين بعساكره وضيق عليه وطال حصاره ل الح الحجاز ... ونازله صلح  رب  ه، وقال: وأهل 

ري إلى أنه في زمن  يبحربهم، والناس في عافية، والدنيا لمن غلب ... كما أشار الحم  لون مشتغ
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أيوب كانت خزائن أموال الدولة بهذا المعقل بن  السلطان العادل سيف الدين أبي بكر بن محمد  
 . (62))القلعة(

رق زبدة كشف الممالك وبيان الط"م( في كتابه  1468ه/873وأشار ابن شاهين الظاهري )ت  
إلى الكرك قال: هي مملكة بمفردها... ولم تكن فتحت عنوة قط، وإنما فتحها صلح   "والمسالك

ه، وكانت بيد البرنس أرناط وكان يتعرض إلى 583الدين يوسف بن أيوب بعد فتح القدس سنة 
 .(63) الحرامحجاج بيت هللا 

فتتح عكا من الصليبين حمل  يوب عندما اوذكر ابن شاهين أيضا أن الملك صلح الدين بن أ
 . (46)"ن من العجائبن قلعة الكرك وقال: "وهو بها اآلقفلها بمفتاحه وهو حمل فرس إلى سج 

وعند ذكره لمراكز األبراج التي تعنى ببريد الحمام التي تربط بين بلبيس وسلطنة مصر والكرك 
وإلى نابلس وإلى    فالقدس الشريقال: بلبيس ثم الصالحية، ثم قطب، ثم الواردة، ثم غزة، وإلى  

 . (65)الخليل عليه السلم ثم الصافية والكرك"

)ق   أيامه  في  الكرك  في  الوظائف  أصحاب  إلى  شاهين  ابن  زمن  15قه/  9ويشير  في  م( 
كان بها قديما أمراء وأجناد حلقة واآلن فيها حاجبان، وقاضيان، وكاتب سر،  و المماليك، قال: "

تسب، ومتولي، ونائب قلعة، وأمير عشرينات، وبعض أجناد مح وناظر جيش، ونقيب جيش، و 
نيابة   وكانت  بالكرك،  إمرة  له  عربان  وأمير  نوب،  أصحاب  سلطانية  وغلمان  وبحرية،  الحلقة، 

ة الكرك متحصلها في  الكرك ل يتولها إل أتابك العساكر المنصورة، أو هو نظيره... وكانت نياب
 . (66)"عشرة آلف مثقال ذهب نمكل شهر قريب 

سنة   في  بطوطة  ابن  فيذكر  رحلتهم  كتب  في  العرب  الرحالة  عند  السياسية  اإلشارات  أما 
النوائب وله في    ون يلجؤ ، بأنه بهذا الحصن )الكرك( يتحصن الملوك، وإليه  (م1325ه/726)

ألن الناصر  الملك  صغير  لجأ  وهو  الملك  ولي  مملوكهه  التدبير  على  فاستولى    سلر   السن، 
افقه األمراء على ذلك فتوجه إلى الحج، فلما  و النائب عنه، فأظهر الملك الناصر أنه يريد الحج و 
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إلى الحصن وأقام فيهوصل   أيلة لجأ  الشام واجتمعت عليه   عقبة  إلى أن قصده أمراء  أعواماا 
 الممالك ... وكان قد  ولي الملك في تلك الفترة بيبرس الششنكير، وهو أمير الطعام، وتسمى 

بيبرس ففر  بالعساكر  الناصر  الملك  فقصد   ... المظفر  العساكر،   بالملك  فتبعه  الصحراء  إلى 
 . (67)وحبس في جب حتى مات جوعاا"  وقبض

بيركها  األجنبي  الرحالة  عام  ر أما  في  الكرك  زار  الذي  إلى  1812ت  رحلته  في  تعرض  فقد  م 
، فالعلقات القائمة بين القبائل السائدة في الكرك  عات القبلية والمظاهر الجتماعيةوصف النزا 

ائل، وخاصة ما من شوكة القب  قائمة على القوة والتحالفات التي تظهر بين الحين واآلخر للحد
قبيلة العمر من    إلقصاء، حيث تحالف شيخ الكرك مع قبيلة الحويطات  حصل مع قبيلة العمر

 مع قبيلة العدوان للعودة مجددا إلى المنطقة.  حول المدينة، وتحالفت العمر

ولة على مضارب عشائر  جميع الجهات، مثل غارة قبيلة الر   ت البدو ل تنقطع مناغار   أن  كما
الترا وغارات  الكرك،  مشرق  وكانت  المسيحية  الميت،  البحر  على  المطلة  المناطق  على  بين 

ا أو  الرعي،  اقتسام مناطق  بسبب  أحيانا  دفع  النزاعات تظهر  زيادتها،    ى األتاو لمتناع عن  أو 
على  الكرك  أهل  سعى  لذلك  والنهب،  السلب  بأعمال  يقومون  الطرق  وقطاع  اللصوص  وكان 
الجياد  واقتناء  البندقية  وامتلك  الصغر،  منذ  السلح  واستعمال  الفروسية،  على  أبنائهم  تربية 

 .(68) ضروريانأمران 

بيركهارت سنة    ويشير  الكرك  إلى  وصل  قد  كان  الوهابي  النفوذ  أن  م، 1808ه/1223إلى 
أهل  من  الضرائب  وجباية  الوهابية،  الدعوة  مبادئ  نشر  على  قائمة  كانت  العلقة  أن  ويذكر 

منهم شيخ الكرك الذي نصبوه   قد وطدوا علقتهم مع الشيوخ المحليين،  نالوهابييالمنطقة، وكان  
 .(96) األحمرالبحر  أميراا للبدو من دمشق ولغاية

العثمانية، وعمل الوالي سليمان باشا العادل   اطق التابعة لولية الشامالمنمن  ثم أصبحت الكرك  
قرية  إلى  أن وصلوا  بعد  سوريا،  جنوب  الوهابي في  النفوذ  إنهاء  العثمانية على  للسلطة  التابع 



18 
 

بعد   دمشق    103المزيريب على  جنوب  الشام   دوق  . (70)كم  لولية  تبعيتها  في  الكرك  استمرت 
 . (71) م. عندما خضعت للحكم المصري 1831ه/1247حتى سنة 

من   الكرك  في  أقام  الذي  كركبرايد  أليك  لمنطقة 1920-1918أما  بريطاني  إداري  كضابط  م 
الكرك، فقد أشار إلى قبائل الكرك بأنها لم تخضع بشكل كامل لسلطة األتراك من قبل، مشيراا  
والهواتف،  المعبدة،  الطرق  من  تخلو  فالكرك  الخصائص  من  بعدد  تتميز  الكرك  أن  إلى 

 . (72)واللسلكي"

 رابعا : الحياة االقتصادية:  

تشير كتب الجغرافية العربية إلى بعض النشاطات القتصادية في منطقة الكرك فهذا المقدسي 
منطقة الكرك فأشار إلى    "التقاسيم في معرفة األقاليم  نأحس"م( ذكر في كتابه  990ه/380)ت

 .(73)مآب بأنها كثيرة القرى واللوز واألعناب 

)ت المغربي  سعيد  ابن  أهل 1286ه/685أما  تجارة  إلى  األرض"  بسط   " كتابه  في  فأشار  م( 
ن  و يبادل  اكانو الكرك مع البحر األحمر وخاصة النصارى منهم، إذ قال: إن أهل الكرك والشوبك  

ال بالسمك  الواقعة أسفل شعبة خليج  قد  مالزبيب والزيت والزيتون  الغول  جزائر    العقبة د مع أهل 

(74) . 

)ت الفداء  أبو  جانباا 1331ه/732وذكر  البلدان"،  "تقويم  كتابه  في  الكرك   م(  أهل  نشاط  من 
ام وبساتين كثيرة وفواكه مفضلة من المشمش والرمان  القتصادي قال: وتحت الكرك واد  فيه حم  

 . (75)والكمثرى وغير ذلك"

ا إلى النشاط  14ه/8ري )ت ق  يلحموأشار  المعطار في خبر األقطار"  "الروض  م( في كتابه 
التجاري مع منطقة الكرك مشيراا إلى أنه على الرغم من الحروب بين المسلمين والصليبين إل  
أن الحركة التجارية كانت تسير على خير ما يرام قال: "ومع ذلك فالقوافل تمر من مصر إلى 

)الصليبين الفرنج  مكة  بلد  إلى  دمشق  من  المسلمين  واختلف  منقطعة،  غير  دمشق  إلى   )
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المسلمين  على  وللنصارى  له،  يتعرض  ول  منهم  أحد  يمنع  ل  أيضا  النصارى  وتجار  كذلك، 
ضريبة يؤدونها في بلدهم، وهي من األمن على غاية، وتجار النصارى أيضا يؤدون في بلد 

ذلك في  بينهم  والتفاق  سلعتهم  على  األح   المسلمين  جمع  في  الحرب  والعتدال  وأهل  وال، 
 . (76)في عافية، والدنيا لمن غلب"مشتغلون بحربهم، والناس 

في بعض كتب الرحلة العربية لمنطقة الكرك ذلك أن ابن بطوطة في    اقتصاديةك إشارة  ثم هنا
م ذكر منطقة اللجون من أعمال الكرك من حيث وجود الماء فيها،  1325ه/726رحلته سنة  

 ذي من شأنه أن يستخدم في الزراعة. ال، (77)"ثم يرحلون إلى اللجون وبها الماء الجاري" قال:

مر   الذي  البلوي  رحلة  سنة    وفي  أدبية 1336ه/737بالكرك  بقطعة  الكرك  وصف  والذي  م 
مشوقة، فذكر ثمارها قال: والعجب كل العجب أنها على بعد مرقاها، وسمو مرتقاها، قد انبعث  

 .(78)ما هب فيها النسيم غردت األطيار"تفجرت منها العيون واألنهار، فكلفي أعلها الثمار، و 
بذكر   األجنبية  الرحلة  كتب  عنيت  الرحالة كما  فيذكر  القتصادية،  الكرك  سكان  نشاطات 

م وزار قرى  1806أيار    30-23( الذي تجول في الكرك ما بين  Seetzenاأللماني سيتزن )
وأشار   السائدة..  الزراعة  وأنماط  المياه  ومصادر  المنطقة  طبيعة  ووصف  العامرة،  إلى  الكرك 

التي يبيعونها في    يلةنروعات لديهم الالمز  عتمدون على الزراعة وأن من أهمسكان الغور بأنهم ي
 . (79) والحبوب األشجاردامية، إضافة إلى أنماط الزراعات التقليدية من 

طر إلى النتقال إلى القدس والخليل  ل البدوية المقيمة في الكرك قد تضوأشار سيتزن إلى القبائ
صعوبة في هذا األمر، ول  وهم ل يجدون   خصبة لجمالهم ومواشيهم، ويقول: "للبحث عن مراع  

لذلك" مقابلا  "با .  (80)يدفعون  سيتزن:  من  إلويضيف  الكثير  هناك  المواشي  تربية  إلى  ضافة 
المزروعات كاألشجار المثمرة والحبوب والبقوليات التي يصدر الفائض منها إلى الخليل والقدس  

)الت والدخان  والصابون،  والمنسوجات  باأللبسة  استبدالها  ويتم  جلب   ،(ك نباودمشق،  يتم  كما 
الملح شدم  ل منق  المنسوجات والعباءات والع   الغور يقومون بجمع    ق، كما شاهد سيتزن سكان 
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الميت والمن   للبحر  الشرقي  الكرك بأنها غنية  ب.و (81)  بهتجار  الساحل  المجمل وصف منطقة 
 .  (82)قال: "وأن مؤاب دائما هي أرض غنية"حيث 

بي     الرحالة  عام  أما  في  الكرك  زار  الذي  بها  1812ركهارت  يوجد  بأنه  الكرك  إلى  فأشار  م 
. سارة  عين  أشهرها  المياه،  غزيرة  الخصبة  ..  ينابيع  أوديتها  منطقة   .(83)وذكر  على  معرجا 

إلى صلحية هذه المنطقة للزراعة في األجزاء الجنوبية من الغور    الغور التابعة للكرك، مشيراا 
(84). 

ترعين،   وعين  الفرنج،  بعين  مر  أنه  ذكر  الكرك  أعمال  من  كثربا  قرية  بيركهارت  زار  وعندما 
من  القريبة  العراق  قرية  ذكر  كما  الضخمة،  التين  أشجار  من  أكثرها  كثيرة  بساتين  لها  وقال: 

راعة الحبوب واألشجار المثمرة وعذوبة ماء الينابيع في قرية العراق،  وجود ز   إلىكثربا، وأشار  
 .(85) فيهاوأشار إلى الفواكه الجيدة 

وعند ذكر بيركهارت لقرية خنزيرة أشار إلى أنها منطقة خصبة وفيها الكثير من الجنائن التي  
 .(86) البدوتروى بمياه الينابيع، وأن حياة الفلحين فيها أحسن من حياة 

عتمدون على تربية المواشي والزراعة، وبعض إلى أن الغالبية من سكان الكرك ي ويشر بيركهارت
 . (87) الفضةالحرف المحددة كالحدادة، وصناعة األحذية، وصياغة 

تبادلا  هناك  أن  بيركهارت  والبغال    تجارياا   وذكر  األغنام  الكرك  أهل  يبيع  حيث  القدس،  مع 
ار إلى أن المسيطرين على واألرز والتبغ واألثاث المنزلي، وأشوالجلود والصوف ويشترون البن،  

تجار ويقدر    التجارة  بالمقايضة،  بينهم  التجارة  وتجري  الكرك،  مدينة  في  حوانيت  فلهم  الخليل، 
ويستغل الكركيون قدوم   .(88)  بينهمقيمة كل شيء بالحنطة، المادة الرئيسية في التبادل التجاري  

.  (89)ة من جميع األصناف للحجاج في منطقة القطرانة  الحج )المحمل الشامي( لبيع المير   قافلة
ويشير بيركهارت إلى  .  (90)كما توجد داخل بيوت أهل الكرك خزانات قمح ترابية تسمى )كواري(  
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 ة ونقيصة، لب  واللبن س    بيع السمنولكنه ذكر بأن البدو يعتبرون    ،منتجات البدو كالسمن واللبن
 .(91)الفقر الشديد والعوز  يقوم عليها إل أراذل القوم، رغم

م، زار قرية المزرعة  1848وعندما زار الرحالة األمريكي وليم فرانسيس لينش المنطقة في عام  
ي سكانها  أن  وذكر  الكرك،  أعمال  من  المزرعة  غور  وبعض في  التبغ  ونبات  الذرة  زرعون 

مزروعة بالحبوب، وأشجار وعند صعود وليم لينش في وادي الكرك شاهد قطع أراض  .(92)يلةالن
حصلو   .(93)الزيتون" قد  بعثته  أن  أهل هذه    اوذكر  أن  أنهم أخبروه  ذلك  القمح،  على كمية من 

كثيراا من مزروعاتهم خلل السنين السبع السابقة نتيجة الجراد والرياح الشرقية   االقرية لم يفيدو 
(94). 

لينوذك إنجلترا،   شر  فيه قماش موسلين من صنع  أنه وجد دكاناا  الكرك  عند تجواله في مدينة 
 .(95) وثمار مشمش مجففة

م، إلى أن أهل الكرك يزرعون  1872ويشير الرحالة ه.ب. تريسترام الذي زار الكرك في عام  
الكرك وادي  و   قاعدة  وعنباا  ورماناا  وتيناا  وقازيتوناا  الحنطة.  من  البقع  على  بعض  "وتوقفنا  ل: 

 . (96)رصيف شكلته فتحة الوادي، حيث تنبثق منه نبعة ماء جميلة تنساب وسط األعشاب 

تريسترام    زراعة   وذكر  على  كدليل  المنطقة  في  الصخر  في  المنحوتة  العنب  معاصر  وجود 
 . (97)العنب في الكرك 

بة، فذكر أنه  زراعة الحبوب حول منطقة الر  بة من أعمال الكرك أشار إلى وعند زيارته منطقة الر  
أما بقية األرض فتعج باألعشاب،   ، بالحبوب مبذورةشاهد بعض البقع المحروثة هنا وهناك وهي 

ضي قال: وهناك وجدنا أن الناس  اوذكر تريسترام أن الناس يتبعون نظاماا زراعيا في تلك األر 
زرعوه مدة الذي  واحدة ويتركون الباقي للراحة ثم يتركون الموقع    ة  يزرعون جزءاا من األرض بغل  

أشار إلى كروم    . كما (98)بقعا أخرى  حيث يستغلون خللها    ةزراع  اأربعة دونمثلث سنوات أو  
 . (99)شيحان من أعمال الكرك، والتي تغطي عدداا من الهكتارات 
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 خامسا : الحياة االجتماعية:

إلى وجود النصارى    "بسط األرض"م( في كتابه  1286ه/685أشار ابن سعيد المغربي )ت    
البحر   مع  وتجارتهم  الكرك  العمري   .(100)  األحمرفي  هللا  فضل  ابن  بعد  فيما  هذا  وأكد 

كتابه  1348ه/727)ت في  األمصار"م(.  ممالك  في  األبصار  ديراا    "مسالك  "كان  إذقال: 
كثر  ثم  الرهبان  يديره  الكرك(  وكث)حصن  بناءه،  فكبروا  من و ر وا  أناس  إليهم  وآوى  أبناءه،  ا 

لهم به  م النصارى فقامت  لم تعن    .(101)أسواق.. “جاوريهم  العربية  الجغرافية  وبذلك فإن كتب 
 م. 12ه/7كثيراا بالحياة الجتماعية سوى هذه اإلشارات النادرة عن سكان الكرك منذ ق 

في   اأما  فإن  العربية  الرحلة  سنة    نبكتب  رحلته  في  أشار  مر  م1325ه/726بطوطة  أنه   ،  
م وذكر أن  1325ه/726ة  ركب الشامي المتوجه إلى الحج في شوال من سنبالكرك مرافقاا لل

حيث  الثنية  له  يقال  أيام بموضع  أربع  الكرك  خارج  أقام  الشامي(  الحج  الشامي )ركب  الركب 
 . (210)ة""تجهزوا الدخول البري  

، قال: "ثم يرحل )يقصد  1354ه/  755كما ذكر صلح الدين الصفدي في رحلته للحج سنة  
يم في ظاهره على مكان يعرف بالثنية  ركب الحجاج( إلى الكرك، فيأخذ في خمس مراحل، ويق

أربعة" أو  أيام  الشامي   .(103")ثلثة  الحمل  ركب  بذكر  اعتنت  العربية  الرحلة  كتب  فإن  وهكذا 
 بالكرك ومناطقها ألهميتها على طريق الحج الشامي للحجاز والديار المقدسة.  للحج المار  

أما كتب الرحلة األجنبية فقد اعتنت عناية خاصة بالحياة الجتماعية في الكرك، فسجل الرحالة 
األجانب في رحلتهم مشاهدات لمجتمع الكرك، فهذا الرحالة األلماني سيتزن، زار الكرك ما بين  

لألحوال   هم، فوصف ملمح الحياة وأحوال السكان الجتماعية، ففي وصف1806أيار    23-30
وبعض   والعراق،  وخنزع،  كثربا،  ومنها  العامرة،  والقرى  الكرك  مدينة  وصف  تناول  السكانية 

الر   الخرب، في منطقة  المنتشرة بين  القصب في غور الصافي البيوت  المبنية من  بة، والبيوت 
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م خارج أماكن العمران، ولعل  ابقية السكان فيذكر أنهم يسكنون الخي  ،  أما(041)وغور المزرعة
إلى نمط من الحياة السائدة آنذاك، وهي هجرة السكن من القرى والنتقال إلى حياة    يشير  سيتزن 

السكان مغادرة  اعتاد  إذ  الربيع،  في فصل  زيارته كانت  أن  حيث  لمواشيهم،  للكأل  البداوة طلباا 
 .  (510)ت الشعر في هذا الفصل بالذاتو يفي ب واإلقامةقراهم 

 بمضارب قبيلة العمر  ر  بمضاربها، فقد ذكر أنه م  التي مر    وتناول سيتزن حياة البداوة والقبائل
أن التوزيع القبلي على األرض قليل جداا،   وشاهد مضارب بني حميدة، وعشيرة الحدادين، ولحظ

ر أن نسبة الستيطان لكل حدة، كما لحظ وجود عدد كبير من بيوت ميل نسمة وا4حيث يقد 
بيتاا للمسلمين، وأنهم في هذه   120ين ويح يللمس  اا بيت  80-70نتشرة في الغور تقدر ب  الشعر م

في   مصبه  قبل  الكرك  وادي  نهاية  في  الموجودة  األربعة  الطواحين  ملكية  يتقاسمون  المنطقة 
 .(106) الميتالبحر 

رجلا، ثم يذكر سيتزن   700رجلا وعدد المسلمين  400ين بالكرك ب يوقدر سيتزن عدد المسيح 
هم وخنزيرا  والعراق  كثربا  قرة  جميع  سكان    أن  عن  بائسة  فكرة  سيتزن  ويعطى  المسلمين،  من 

القصب، وهم ل يملكون ثروة حيوانية بل يعتمدون على   إنهم يسكنون الغور، ويقول   بيوتاا من 
 .  (108) كما شاهد سيتزن قسماا من قبيلة العمر مخيمة بالقرب من مدينة الكرك ،(107) الزراعة

بالك الكرك  مجتمع  سيتزن  بعضهم ر ووصف  مع  طيبة  بعلقات  يتميزون  وأنهم  والسخاء،  م 
الكرك  أهل  أن  ويذكر  العربية،  والقهوة  الطعام  له  ويقدمون  الضيف،  يحترمون  وأنهم  البعض، 

األكمام الفضفاضة والمناديل البيضاء، التي يعبر عنها   تلطويلة ذايلبسون العباءات والملبس ا
بحوالي    ةباإلشار  العروس  ألهل  المهر  قيمة  ويقدر  إلى   1000الوهابي،  إضافة  قرش 
 . (109)الهدايا

بيركهارت الرحالة  زار  بين    وعندما  ما  من  1812آب    6-تموز  4الكرك  كثربا  قرية  ذكر  م، 
م حوالي ثمانين بيتاا، وكثير من أهلها يعيشون في بيوت شعر منصوبة أعمال الكرك بأنها تض
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الساحات القرية  في  الواقعة بين بيوت  كانو المكشوفة  العراق حين    ا ، كما وصف كرم أهل قرية 
 . (011) دة الجييقدمون له ولفريقه الذبائح والفواكه 

وذكر بيركهارت قرية خنزيرة بأنها أكبر من قريتي العراق وكثربا، ويذكر أن شيخ الكرك كان له  
بيت وزوجة في تلك القرية، وأنه أثناء مرورهم بالقرية عقد جلسة محاكمة لفض المنازعات بين  

حياة الفلحين فيها  إلى أن    الفلحين حول قضايا مالية وامتلك مشترك للخيول العربية، مشيراا 
 . (111) البدوأحسن قليلا من حياة 

ويشير بيركهارت إلى سيادة النظام القبلي الذي يستند إلى سلطة الشيخ المدعومة بقوة الفرسان،  
قائماا  النظام  هذا  في    وكان  أسواء  البداوة  حياة  تعيش  التي  والالقبائل  القرى  سكان  جمعات  تو 
باين الحالتين فقد خضعت الكرك لسلطة شيخ الكرك، الذي كان يقيم في السكانية، وبالرغم من ت

ولم   قرية،  لكل  مستقل  شيخ  وجود  مع  لسلطته  وخنزيرة  وعراق  كثربا  قرى  وتتبع  الكرك،  مدينة 
 .  (211) ينتمون يذكر بيركهارت أسماء هؤلء الشيوخ وإلى أي القبائل 

ذكرها       ورد  التي  العربية  القبائل  العمرأما  عرب  فهي:  بيركهارت  رحلة  والحمايدة، في   ،
إلى عشيرتي الضمور وبني   العمرو حول    انتشار. وذكر  (131)  نعيموالغوارنة، كما أشار  قبيلة 

أهالي   أن  بيركهارت  ذكر  كما  الكرك،  شمال  مناطق  في  الحمايدة  عرب  وانتشار  الكرك  مدينة 
خ الكرك، أما علقة سكان الكرك مع  تاوة سنوية لشيضر كانوا يدفعون إالبادية والح الكرك في  

قائمة الحويطات وبني صخر فقد كانت  د  القبائل األخرى مثل  ، تاوة، وتقديم الهدايافع اإلعلى 
 . (114 ) والغزو.للتعدي  للمحافظة على العلقات الحسنة منعاا 

بيركهارت    بأنها    وذكر  الكرك  و  400بحوالي    مأهولة سكان  مسلمة  عائلة    150عائلة 
إن المسلمين الساكنين بالكرك هم من أصول من جميع أنحاء سورية الجنوبية،    : قالو مسيحية،  

ن من القدس وبيت لحم  يوبخاصة من الخليل ونابلس، في حين جاء القسم األكبر من المسيحي
ين بالحقوق والواجبات نفسها مع المسلمين،  يمتع المسيح وبيت جال، كما يشير بيركهارت إلى ت
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الضرائب  جميع  من  متحررون  الكرك،   وهم  شيخ  مع  طيبة  علقة  على  كانوا  وأنهم  البتزازية، 
 .  (151) ويؤيدونهويدعمون سلطته 

اا ما تكون طبقة ينة الكرك، قال: وأما البيوت غالبويصف بيركهارت بيوت أهل الكرك في مد   
سقف المنزل مدعوم بأقواس )القناطر( حيث توجد فروع األشجار الغليظة وطبقة رفيعة واحدة، و 

من نبات اآلسل أو السمار، وتوجد داخل البيوت خزانات قمح ترابية تسمى )كواري( ول يوجد  
 . (611) األبوابللغرف فتحات سوى 

الجتماعية       والمظاهر  القبلية  النزاعات  بيركهارت  وصف  العلقات  كما  حيث  من  السائدة، 
والتقا العادات  فالعلقات  وأنماط  الكرك،  في  التي ليد  والتحالفات  القوة  على  قائمة  القبائل  بين 

م وخاصة  القبائل  شوكة  من  للحد  واآلخر  الحين  بين  العمرتظهر  قبيلة  مع  حصل  حيث  ا   ،
 .  (117) الكركمن حول  يلة الحويطات إلقصاء قبيلة العمرتحالف شيخ الكرك مع قب 

واإلصرار على    ،عند أبناء الكرك سواء في البادية أو الحضر  موأشار بيركهارت إلى عادة الكر 
ة ونقيصة ل يقدم عليها إل أراذل  ب  م الضيف والمبالغة في ذلك، واعتبر بيع السمن واللبن س  اإكر 

 . (118) والعوزالقوم، رغم فقرهم الشديد 

وذكر بيركهارت بعض العادات في الزواج عند أهل الكرك بأنه يجري بين أبناء كل طائفة سواء  
من   المهر  ويتراوح  الحضر،  أو  البادية  يضطر   800-600في  المهر  يملك  ل  والذي  قرش، 

تزي مدة  العروس  والد  األعمال لخدمة  بكل  يقوم  حيث  خادم،  أو  كعبد  سنوات،  خمس  عن  د 
 .  (191) المهرالوضيعة مقابل الموافقة على الزواج واإلعفاء من دفع 

إلى عدم اهتمام أهل المنطقة بزوجاتهم والتخلي عن الزوجة في حال المرض،    ويشير بيركهارت
الحيوانية   المنتجات  أو  المحاصيل  بعض  بيع  إلى  يضطرها  مما  لها،  الملبس  شراء  وعدم 
هذا  في  المسلمين  عن  المسيحيون  يختلف  ول  الميراث،  من  النساء  وتحرم  بها،  والتصرف 
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زعات إلى الشيخ الذي يصدر أحكامه التي قلما يخرج أحد السكان في فض المنا  أالتعامل، ويلج 
 .  (201) عنها

ت إلى أنه ل تحظى الواجبات الدينية بكل  ر أما موضوع التدين وممارسة العبادات، فأشار بيركها
المسيح  أو  المسلمين  عند  سواء  اليوناني  يالهتمام  باللغة  الصلة  مراسم  يعرفون  ل  الذي  ة،  ين، 

وكانت الكرك مقر المطران اليوناني الذي يقيم عادة   ،(121)  الكنيسةقليل منهم الذي يذهب إلى  و 
 . (221)تراءمقدس، وتدعى األسقفية أبرشية البفي بيت ال

أما الرحالة وليم فرانسيس لينش قائد البعثة األمريكية في المنطقة لدراسة البحر الميت ومحيطه،  
للمكونات الجتماعية، إذ ومن جملة ما ذكره عن الكرك وصفه  م،  1848فقد زار المنطقة عام  

  250أحدهما مسيحي ويستطيع أن يحشد  ين في الكركشيخقال: "حدثنا جمعة خميس أن هناك 
الشيخ  وأن  بكثير،  عدداا  أكثر  وهم  فرسان  خيالة  رجاله  أكثر  مسلم  وشيخ  البنادق،  حملة  من 

 دون أن يذكر اسميهما.   .(123)كاملة"المسيحي يتبع الشيخ المسلم تبعية 

وذكر ضيافة أهل غور المزرعة لبعثته قال: "إن شخصاا أحضر لهم اللبن والحليب، وكمية من 
 .(412)" طحين الدوم الجاف فكان لذيذاا جداا 

:" وبلغنا بيوت البلدة )الكرك( وسرنا إلى المضافة قوله  وعند وصوله إلى الكرك ذكر وليم لينش
ين في الوقت نفسه، ويشير إلى أنه كان يأمل أن يذبحوا لهم شاة،  يمدرسة للمسيح التي كانت  

لكل  بيضات  ثلث  من  مكوناا  غذاؤهم  وكان  البيض،  بعض  على  حصلوا  أنهم  يذكر  ولكن 
الكرك   في  أن  وذكر  نوافذ،  لها  ليس  بأنها  الكرك  بيوت  إلى  وأشار  ثلثة   300شخص  أسرة 

الكركية القوية تقيم في مضارب لها على بعد مسافة قصيرة  ين، ألن قبيلة  ي أرباعها من المسيح 
 .  (125) الحجرمن أسوار القلعة، وقد بلغ من كراهة بعض القوم لإلقامة في بيت 

بيوت الشعر في ساحات المنازل الخالية،  أن البعض من الكركية ينصبون    كما ذكر وليم لينش
قال: في الكرك قرى معظم الرجال يلبسون معاطف الفراء، وبينما ترتدي النساء الثياب الغامقة 
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المسيح  النساء  تكن  ولم  لياأللوان،  التي  وجوههن  يخفين  وليم  ات  وأشار  موشومة.  أنها  حظنا 
غر يل وهي  الصغيرة  كنيسته  إلى  أخذهم  الخوري  أن  إلى  عمودان نش  وفيها  ومعتمة،  واطئة  فة 

بهما أصل من   جيء  يالقلعة.غير كاملين  أن  الكركية  بمقدور  أنه  رجل    700شدوا  ح . وذكر 
إلى ألف  900يتراوح بين  أن عدد المسيحيين هللا خبره شيخ المسيحية المدعو عبد. وأ(126)مقاتل

 .  (127) مقاتل 200شخص، يستطيع حشد 

م زار الكرك ه.ب تريسترام حيث شاهد أثناء مسيره في وادي الكرك عدداا من  1872وفي عام  
أكثر هذه  ويعود  الجبلية  السفوح  في  سوداء  بقع  بعيد، وكأنها  له من  التي ظهرت  البدو  بيوت 

 (281) مواشيهمفي الجبال ومعهم  هم صيفاا األكبر منقسم البيوت إلى أناس من الكرك، ويخيم ال

المدرسة المسيحية في الكرك وذكر أن مديرها من أصل يوناني، ووصف    زار تريسترامكما      
في   دراسته  إتمام  في  الحثيثة  الرغبة  ولديه  مفكراا،  بالعلم  شغوفاا  كان  ووصف إنجلترا.بأنه   .

صلته معهم،  مسيح  ألداء  وامرأة  رجلا  المشتركين ثلثين  "جميع  قال:  بهم  الكرك وصلته  يي 
الكنيسة  و  أتباع  جهجميعهم من  أنهم  الرغم من  أنهم بروتستانتياإلغريقية، وعلى  إل  في  لة  ون 

للمزيد  متعطشون  فهم  هذا  ومع  بالحقيقة،  معرفة  ولديهم  اإلنجيل،  تعاليم  يخص  مما  القلب، 
شخصاا من    1600-800ن في الكرك يتراوح بين  ي. كما أشار إلى أن عدد المسيحي(129)منها"

 . (013) المسلمينبقية سكان الكرك من  ،8000أصل 

تربسترام   مرور  في    اإلسلميلحي  باوعند  رآه  الذي  الكركي  البيت  وصف  الكرك  مدينة  في 
الكرك،   أهل  البناء عند  لهندسة  نموذجاا  يمثل  والذي  للبيت الكرك،  الدخول  يتم  أنه  إلى  فأشار 

مقو   وهو  أقدام،  أربعة  عن  ارتفاعه  يزيد  ل  خفيض  باب  عبر  من  الكركي  ومبني  عادة،  س 
العتبة فضخمة مأخوذة عادة   أما  الصلبة،  قديمةالحجارة  بنايات  حجار  الباب   ،من  ويفتح هذا 

الشمس  في  يجف  كي  البقر  روث  عليها  موضوعة  الحجارة،  من  عدد  فيها  قذرة،  ساحة  على 
ويصير "جلة" تستعمل للوقود، وهو الوقود الوحيد الذي عندهم، لنعدام األشجار، ويسير تحت  
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غنام والحمير، وهناك باب هذه الحجارة على أحد الجوانب كميات من اللبن الجاف، ومذود األ
الغرفة   في هذه  وليس  العائلة،  الرئيسية، وهي غرفة  الغرفة  إلى  يؤدي  أقدام  أربع  بارتفاع  آخر 
هذه   فوق  ممدودة  خشبية  عوارض  مع  الحجارة  من  متتابعة  بعقود  ومسقوفة  مداخن،  أو  نوافذ، 

شكل صحن،    قرة النار في وسط الغرفة، حيث تتكون من حوض الطين علىناألقواس، وتقع  
وهذا هو مكان الخبز والطبخ والنار، ول منفذ للدخان إل من خلل الباب، ويفتح على الغرفة  
عدد من المخازن المظلمة التي تشابه الزنزانات، ويبدو أن بعضها كان أنفاقاا للمدينة القديمة،  

 . (131)لى األرضوبعضها يستخدم مخزنا للعائلة، ول يوجد أثاث أبداا، يجلس الجميع وينامون ع

ن بلدة المسيحي في الكرك الذي شاهده من الجهة الشمالية م  ثم قام تريسترام بزيارة للحي    
غريقية، وهي كنيسة منيعة مبنية من الحجارة، ولها جزء ثان نصف  الكرك زار فيه الكنيسة اإل

كبيرة من  باألعمدة، هذا باإلضافة إلى مجموعة  صحنها  دائري، وفيها جناح خاص مفصول عن
في كنيسة نورماية، وهناك بئر في الطرف الغربي منها ل زال األعمدة التي تشبه تلك الموجودة  

كما شاهد صور القديسين الموجودة في الكنيسة وقال:    ،صالحاا، وفيه ماء للشرب والستعمال
ا الغرب منها غرف  إلى  بنيت  بينما  البناء،  أنيق متقن  سور  الخارج  بالكنيسة من  لكاهن يحيط 

والمدرسة التي هي )المدرسة( بناية مستوية مفروشة بالحصائر، التي تشكل أثاثها الوحيد، وذكر 
والمحايات  والدفاتر  واألقلم  الكتب  ببعض  المدرسة  بتزويد  قام  الكنيسية  بناء  أن مجتمع  أيضاا 

يفضل    نجيل بالعربية وعليها ختم جمعية اإلنجيل، وذكر أن مدير المدرسةإ... وشاهد نسخة  
الحصول على نسخ بالعربية، بحيث تكون لها هوامش وشروحات، وهي غير متوفرة لديه، قال:  

بإرسالها المسيح (132)فوعدنا  بعض  أن  إلى  كذلك  تريسترام  وأشار  يعم  ي.  ل  الكرك  في  دون  ين 
ك  أبناءهم في الكنيسة اإلغريقية، وإنما يرسلونهم إلى السلط لهذه الغاية حيث تكون وتتواجد هنا

 . (313) هناكإحدى البعثات التبشيرية في إحدى جولتها 

ا إلى  بزيارة  قام  أنه  تريسترام  مر ويذكر  "كان  وقال:  الكرك،  في  المدينة لمجالي  وسط  في  كزه 
دخلنا إليها حيث قادنا الطريق إلى عنبر داخل البيت الذي يشكل مجلس المدينة تحيطه ساحة،  
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خنون  رة النار بشكل دائري، وهم يدجموعة من ثلثين رجلا يحيطون بنقالرسمي، وهناك وجدنا م 
 . (134)ي النقرة، وذلك بسبب برودة الجو"قدة فغليينهم وهم يطلبون الدفء من الجمرات المت  

كما أشار تريسترام إلى أن عرب بني حميدة يستخدمون منطقة قلعة البلدة القديمة في شيحان  
صل من جدائل الشعر، موضوعة  جواله بين القبور لفت نظره وجود خ كمقابر، وذكر أنه ولدى ت

بينما استأثرت قبور أخرى بنوع من القرابين جاء على شكل عصى ممدودة   ةر الحديثو على القب
األعشا أخرى  مع  على  وضع  بينما  أيضا  الشعر  من  ضفائر  وعليها  من  بقايا  ب  بالية  أسمال 

 . (135) الرعاةالقمصان الخلع ذات األلوان المتباينة، وقدائد الملبس، وقناوي 

، فوصل 1920-1918البريطاني لمنطقة الكرك ما بين    ةأما السير أليك كركبرايد ضابط اإلدار 
ق إلى صلة النصارى في الكرك في بيت الشعر، قال: "أما من جهة  ملبس أهل الكرك وتطر  

التي عم   المفاسد  آنئذ تلك  الغربية  الكرك مفسدات األلبسة  إلى أهل  فلم تدخل  العالم اللباس  ت 
المسالع العشائر  أن  أيضا  ونجد  بعد،  فيما  العشائر ربي  تعيشه  الذي  نفسه  النمط  تعيش  يحية 

المسلمة، فقد حضرت صلة النصارى في بيت من الشعر أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة،  
الراهبات  عامة  وكانت  وبيتي،  نظيفة  ملبسي  بقيت  حيث  الوردية  راهبات  بي  اعتنت  ولقد 

 . (136)عربيات"

 الخاتمة:سادساا: 

يمكن استخلص    كتب الجغرافية والرحلةالكرك في  وافرة حول  المعلومات المتبعد أن تم عرض  
 جملة من النتائج: 

التار  - الكرك عبر  الدراسة أهمية  ر في  خ، وأنها ذات موقع استراتيجي وقوي ومؤثيأظهرت 
لحص وذلك  التاريخية،  مر  األحداث  التي  الدول  باهتمام  فحظيت  ومنعتها،  عليها انتها  ت 

والمملوكي،   واأليوبي،  والصليبي،  واإلسلمي،  القديم،  بعهدها  مروراا  التاريخ،  عبر 
 والعثماني، وإلى اآلن.  
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وبعض   - الشام،  بلد  من  موقعها  حيث  من  الكرك،  مدينة  العربية  الجغرافية  كتب  ذكرت 
"قلع أنها  إليها  وأشير  قلعتها،  اإلسلم، وذكرت  في  لها، ودخولها  التابعة  ة مشهورة  القرى 

الذين   للصحابة  قبور  من  فيها  وما  أعمالها،  من  مؤتة  قرية  ذكر  عن  فضلا  وحصينة" 
سنة   مؤتة  في معركة  ثم  8استشهدوا  والتجار ه،  الزراعية،ـ  لها  ذكر منتجاتها  كان  التي  ة 

وجزي الشام  بين  الواصل  التجاري  الطريق  على  لوقوعها  فيها  ذكرت ر دور  كما  العرب،  ة 
فترة ال مكونات السكان في الكرك من مسلمين ونصارى، وخاصة في    بعض كتب الجغرافية

ين األيوبي، وذكر أهمية ين عليها ثم استعادتها زمن صلح الد  ي، وسيطرة الصليبةالصليبي
ال بين  التاريخية  األحداث  في  القدس  من  الكرك  ذكرت مقرب  كما  والصليبيين،    سلمين 

ن المماليك، أما أهم المصادر التي تناولت  بعض الوظائف اإلدارية الموجودة في الكرك زم
ال فهي:  الكرك  ما    مقدسيموضوع  كتابه، معجم  في  والبكري  التقاسيم،  أحسن  كتابه،  في 

استعجم، وياقوت الحموي، معجم البلدان، والبغدادي، مراصد الطلع على أسماء األمكنة  
األمصا ممالك  في  األبصار  مسالك  العمري،  هللا  فضل  وابن  الوردي،  والبقاع،  وابن  ر، 

األقطار،   خبر  في  المعطار  الروض  والحميري،  الغرائب،  وفريدة  العجائب  وابن  خريدة 
 ك وبيان الطرق والمسالك.شاهين، زبدة كشف الممال

البلوي  - ورحلة  بطوطة،  ابن  ورحلة  جبير،  ابن  رحلة  مثل  العربية،  الرحلة  كتب  وأظهرت 
المشرق  علماء  تحلية  في  المفرق  تاج  ب  سنة  الموسومة  الصفدي  الدين  صلح  ورحلة   ،

على  1354ه/775 وقوعها  حيث  من  الكرك  تناولت  للحجاز،  م،  الشمي  الحج  طريق 
ب من بيت المقدس، وحصانة المدينة واستعمالها لقرى التابعة للكرك، والقر واإلشارة لكثرة ا

 من قبل السلطة كمركز لإلدارة في المنطقة. 
الرحلة   - كتب  في  الكرك  تم أما  ديني،  بدافع  كانت  الرحلت  معظم  أن  فتبين  األجنبية، 

هم تلك الرحلت رحلة  رتباط بأفكار العهد القديم، ومن أ تمويلها من مؤسسات غربية لها ا
، ثم  م1848م، ورحلة وليم لينش  1812م، ورحلة بيركهارت  1806األلماني سيتزن عام  
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تريسترام عام   وإ1872رحلة  بين  م،  ما  لقد فصلت كتب 1920-1918ليك كركبرايد  م، 
القلعة  الرحالة  هؤلء  فوصف  الكرك ومحيطها،  وصف  في  توسعت  بل  األجنبية،  الرحلة 

، فضلا عن وصف سكان الكرك من مسلمين ونصارى، وأعطى بعضهم عدد وصفاا دقيقاا 
أسر المسلمين والنصارى في مدينة الكرك، وعاداتهم وتقاليدهم في الكرم الطعام، والزواج  

بس، وما حول الكرك من أودية وعيون وبساتين ومواشي، وقرى، وقبائل تسكن في  والمل
فضلا  الكرك،  وتجار   جوار  الزراعية  منتجاتها  حتى عن  ودمشق،  والقدس  الخليل  مع  تها 

الكرك منطقة  في  ذكرها  تم  القديمة  يعتقدو الخرائب  كما  توراتية  أسماء  وأعطاها  في  ،  نها 
( كم تم ذكر مناطق األغوار التابعة للكرك، والحديث عن  ركهارت نموذجاا يالعهد القديم )ب

األغوار، والعلقات ما بين البادية والحضر  ة، وسكانالمكان الجغرافي، والمنتجات الزراعي
تريسترام   مثل  الرحالة  بعض  تركيز  اللفت  ومن  الكرك،  منطقة  ذكر  1872في  على  م 

 رك. تواجد النصارى ومدرستهم وكنيستهم وأحوالهم في الك

 الهوامش  :سابعا

غوان -1 عمان  يوسف  القيروان،  مطبعة  الذهبي،  عصرها  في  الكرك  ص 2007مة،  وإمارة  2م   ،
 . 51-45م، ص1982، عمان ، 2طالفكر، الكرك األيوبية، دار 

الحضاري    انظر: -2 التاريخ  غوانمة،  الفكيوسف  دار  المملوكي،  العصر  في  األردن  ،  ر لشرقي 
 260ص، 1982، عمان، 2ط

 113، صنالبلذري، فتوح البلدا -3
 2مة، الكرك في عصرها الذهبي، صنيوسف غوا -4
، وانظر: أحمد الحسو، الكرك عبر العصور، تاريخ الكرك في العصور  4، صالمرجع نفسه  -5

 43-42م، ص2005اإلسلمية، وزارة الثقافة، عمان 
الكرك   -6 لواء  في  الجتماعية  الحياة  الطراونة،  سالم  -1893ه/ 1137-1311) محمد 

 م، ص 2010م(، جامعة مؤتة، 1918
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)ت -7 أحمد  بن  محمد  باعتناء  990ه/ 380المقدسي،  األقاليم،  معرفة  في  التقاسيم  أحسن  م(، 
 . 151- 136م، ص1987محمد مخزوم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

 م، ص.م( معجم ما استعج1094ه/ 487هللا بن عبد العزيز األندلسي )ت البكري، أبو عبد  -8
)ت -9 الحموي  البلدان،  1228ه/ 626ياقوت  معجم  صا5م(  دار  ج  ،ردج،  ،  4بيروت، 

 . 453ص
 . 371صم، 1846تنجن، ألمانيا، المشترك وضعا والمعترف صقعا، جو  المؤلف نفسه،  -10
م(، نخبة الدهر في عجائب  1326ه/ 727الربوة، محمد بن أبي طالب الدمشقي )ت  شيخ   -11

د الرواضية، األردن يع  يوانظر: المهد ،  213.ت( ص9البر والبحر، مكتبة المثنى، بغداد ) 
 .329، صب موروث الجغرافيين والرحالة العر  يف
الفداء  -12 إسماعيل  أبو  )ت،  تقو 1331ه/ 732بن محمد  جوزيف توسن  م(  صححه  البلدان،  يم 

باريس،  رينود السلطانية،  الطباعة  دار  ويسلن،  كوين  ومالك  ص1840،  ، 247-246م، 
 .329وانظر: المهدي عيد الروايضة، األردن في موروث الجغرافيين والرحالة العرب، ص 

ج، تحقيق  3على أسماء األمكنة والبقاع،  الطلعصد االبغدادي، عبد المؤمن عبد الحق، مر  -13
بي المعرفة،  دار  البجاوي،  ج  1954روت،  علي  عيد  1159ص  3،  المهدي  وانظر:   ،

 .329الرواضية، مرجع سابق، ص
العمري)ت -14 هللا  فضل  تحقيق  1348/ ه749ابن  األمطار،  ممالك  في  األبصار  مسالك  م( 

للبحوث،   اإلسلمي  المركز  كرافولسكي،  ص1986كرويتا  المهدي  212-213،  وانظر:   ،
 . 330عيد الرواضية مرجع سابق ص

سراج   -15 الوردي،  )تابن  مظفر  بن  عمر  وفريدة  1348ه/ 749الدين  العجائب  فريدة  م( 
)د.ن بيروت،  الشعبية،  المكتبة  صالغرائب،  الروا37(  عيد  المهدي  وانظر:  مرجع  ضي،  ة، 

 . 331سابق، ص
م(، الروض المعطار في خبر األقطار،  14ق  ه/ 8، محمد بن عبد المنعم )ت ق  ري يالحم -16

ظر: المهدي عيد  ن، وا493م، ص1984لبنان، بيروت،  ، مكتبة  2تحقيق: إحسان عباس، ط
 . 332-331الرواضية، مرجع سابق، ص
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)ت -17 خليل  الدين  غرس  الظاهري،  شاهين  وبيان  1468ه/ 873ابن  الممالك  كشف  زبدة  م( 
 . 43م، ص1894المطبعة الجمهورية، باريس،  ،الطرق والمالك، صححه بولس راويس

 . 12،23،117، صسهنف المصدر -18
م(، رحلة ابن جبير، دار صادر، بيروت )د.ت(  1217ه/ 614أحمد )ت  ابن جبير، محمد  -19

 . 334ة، مرجع سابق، صيض، وانظر: المهدي عيد الروا260ص
عبد  -20 بن  محمد  بطوطة،  )ن ابن  اللواتي  عبد 1377ه/ 779هللا  تحقيق:  النظار،  تحفة   ،) 

التازي،   الرباط،  5الهادي  المغربية،  األكاديمية  ج1997ج،  ص1م،  وانظ344-346،  ر:  ، 
 . 335-334المهدي عيد الرواضية، مرجع سابق، ص 

أحمد   -21 بن  عيسى  بن  خالد  تا1365ه/ 767بعد  )ت األندلسي  البلوي،  تحلية    ق ر فالم  جم(  في 
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