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  قائمة المصادر والمراجع

 :واملعربة املصادر العربية: أوالً 
 :أ ـ الوثائق غري املنشورة

 8(مطبعة بيت املقدس ) النسخة األصلية للميثاق الوطني( أوراق حسني الطراونة
.وثيقة حمفوظة لدى عبد الوهاب حسني الطراونة الكرك) 1933حزيران 

: عامن /حمفوظات دائرة األرايض واملساحةمن وهي  ،األرايض) سجالت(دفاتر 
 :أرايض عّامن تسجال -1
- 1891/ هـ مالية1308-1307، يوقلمة ودائمي، )1(سجل أرايض عامن،  -

 .م1902
وادي السري، من - ، سجل األموال غري منقولة، ناعور )9( دفرت أرايض عامن -

 .م1919كانون أول  - م 1919ترشين 
بني : يوقلمه ودائمي، سجل األرايض غري املنقولة، )11(رقم  ،دفرت أرايض عامن -

 .م1892صخر، وادي السري، لسنة 
 :السلطأرايض  تسجال - 2
-1317مالية / هـ1319- 1315، دائمي ويوقلمة، )3(دفرت ضبط أرايض السلط،  -

 .م1903/ هـ1321
مالية  1325/ 1319، ةدائمي ويوقلم) 5(دفرت ضبط أرايض السلط -

 .م1909/ 1903/ هـ1321/1327
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/ 1327، مالية 1328/ هــ1325، دائمي ويوقلمة، )6( دفرت أرايض السلط -
.م1911/ 1909/ هـ1321

 1325شباط  19 - مالية 1319ترشين ثاين  1دفرت أرايض قضاء السلط، دائمي، ق -
 .مالية

 . م1903/ 1319دفرت ضبط أرايض قضاء السلط لسنة  -
 ).م1916/ هـ1333مارت ( دفرت ضبط معامالت السلط  -

املرسلة معهم للدور إىل القالع،  واحلجايادفرت نقص أمحال بني صخر 
، نسخة مصورة امليكروفلم يف مركز الوثائق )أ3750(م، رقم 1741/هـ1154

.واملخطوطات، اجلامعة األردنية
يوجد صورة عنها يف مركز الوثاثق واملخطوطات  ،سجالت حمكمة السلط الرشعية

.باجلامعة األردنية
.م1904- 1903/ هـ1322- 1321، 1، ح)11( سجل حمكمة السلط -
 .م1912- 1906/ هـ1331- 1324، 1، ح)12(سجل حمكمة السلط  -
 .م1921- 1908 /هـ1346- 1326، 1، ح)14(سجل حمكمة السلط  -
.م1911-1910/ هــ1329- 1328، )16( سجل حمكمة السلط -
 .م1912- 1910/ هـ1331- 1328، 1، ح)17( سجل حمكمة السلط -
.م1911 –1910/ هـ1330 - 1329 ،2ح ،)18( سجل حمكمة السلط -
 .م1899 –1897/ هـ1317 - 1315، 108، ح)5(سجل حمكمة السلط  -
. م1902 –1901/ هـ1320 - 1319، 171، ح)6(سجل حمكمة السلط  -
 .م1903- 1902/ هـ1321- 1320، 43، ح)9(سجل حمكمة السلط  -
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:عامن /حمكمة التسويةحمفوظات من وهي  األرايض، تسوية ملفات
 ).جدول حقوق حنينا( أرايض حنينا ملفات تسوية  -
). جدول التسجيل( ملفات تسوية أرايض كفري أيب خينان الرشقي  -
 ).جدول احلقوق( ملفات تسوية أرايض كفري الوخيان  -
 ).احلقوق(ملفات تسوية أرايض ماعني  -

م دراسة وثائقية 1968آذار  21اخلميس  األردنية امللف التوثيقي ملعارك الكرامة
 .م2009، دار الرياع، عامن، 2بكر خازر املجايل، ط  ،ميدانية

:وثائق مؤسسة آل البيت
. )4(مرفق رقم ) 4(ملف رقم  -

جمموعة الدكتور أمحد عويدي العبادي، حمفوظة يف  ،م1929وثائق املجلس الترشيعي 
 .مكتبة اجلامعة األردنية

 :)عامن(، كتبات والوثائق الوطنيةوثائق مديرية امل
 .8/ 1امللف رقم  -

 .مركز الوثائق واملخطوطات، اجلامعة األردنيةوثائق 
.م1934نيسان  3 - هـ1334/ 4 /3غري مرقمة، تاريخ  وثيقة -
 .مالية 1897/ 1313يوقلمة بني صخر  -

جمموعة الدكتور أمحد عويدي العبادي، حمفوظة  ،م1975 - 1929وثائق منطقة البلقاء 
.يف مكتبة اجلامعة األردنية
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 :املنشورةالوثائق  -ب 
عدنان دراسة وحتقيق وترمجة حممد  ،)189( دفرت مفصل لواء عجلون، رقم -

.م2011، البخيت ونوفان السوارية، عامن
دراسة وحتقيق وترمجة  ،استانبول) 970(دفرت مفصل لواء عجلون، طابو دفرتي  -

، منشورات اجلامعة األردنية، عامن، 1، طالبخيت ونوفان السواريةعدنان حممد 
 .م1989

حمفوظة يف مركز الوثائق: ةاملطبعة العامرة، دار سعاد ،سالنامة دولة علية عثامنية
 : وهي .اجلامعة األردنية - واملخطوطات 

 .   م1871/ هـ1288سورية سنة  ةسالنامة والي -
 .م1880/ هـ1298سالنامة والية سوريا سنة  -
 .م1872/ هـ1289سالنامة والية سوريا، لسنة  -
.م1879 /هـ1297سالنامة والية سوريا، لسنة  -
 .م1885 /هـ1303سالنامة والية سوريا، لسنة  -
 .م1907 /هـ1325سالنامة والية سوريا، لسنة  -
 .م1882/ هـ1881سالنامة والية سوريا، لسنة  -
 .م1907 /هـ1325لسنة سالنامة والية سوريا،  -
املالمح: نرش حتت عنوان، )م1927 –1923(سجل مقررات جملس البلدية  -

: االجتامعية واالقتصادية من خالل سجل مقررات جملس البلدية، دراسة وحتقيق
 . م2012وزارة الثقافة، عامن،  ،هند غّسان أبو الشعر،  وعبداهللا مطلق العساف

سرية منفية من أوراق الدكتور حممد صبحي أبو غنيمة، اجلزء األول، الطبعة  -
 .م2001 العربية للدراسة والنرش، عامن،األوىل، املؤسسة 
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ناهض مجع وإعداد ، 1929 عام يف القضية األردنية العربية جمموعة وثائق سياسية -
 .م1985عامن،  ،حرت، الطبعة األوىل

األردين األبيض والوثائق القومية يف الوحدة السورية الطبيعية، املطبعة  الكتاب -
 .1974الوطنية، عامن، 

الكتاب األسود يف القضية األردنية العربية، طبع بمطبعة دار األيتام اإلسالمية،  -
 .1992القدس، 

، ترمجة نوفل نعمة اهللا نوفل، الطبعة 1نظام إدارة الواليات العمومية، الدستور، م -
 .1883/هـ1301األدبية، بريوت 

م، وزارة اإلعالم، دائرة 1984 -1921الوثائق األردنية، الوزارات األردنية  -
 .م1984املطبوعات، األردن، 

الوثائق التارخيية املتعلقة بالقضية السورية يف العهدين العريب الفيصيل واالنتداب  -
 .م1974حسن احلكيم، دار صادر، بريوت، ، إعداد )1926 –1915(الفرنيس 

 :املذكرات: جـ 
، دار 1مذكرات، ط ،)م1994-1948(اجلمعاين، ضايف، من احلزب إىل السجن  -

.م2007 بريوت، الريس للكتب والنرش،
احلسني، عبد اهللا، مذكرايت، الطبعة األوىل، األهلية للنرش والتوزيع، عامن، امللك  -

1998.
الغبني، فهد مقبول، مذكرات حمارب، حترير عمر العرموطي، مطابع اجلزيرة،  -

 .م2008/ هـ1429، عامن، 1ط
م وثائق ووقائع 1910م، وثورة الكرك 1943 –1877القسوس، عوده، مذكرات  -

اجلامعة  -عام، مركز الوثائق واملخطوطات  70من تاريخ رشق األردن خالل 
 .ت.األردنية، األردن، د
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 :الكتب العربية املطبوعة واملعربة - د 
الكامل يف  ،)هـ630ت(األثري، عز الدين عيل بن أيب الكرم حممد الشيباين ابن  -

 .م2002، دار املعرفة، بريوت، لبنان، 1خليل شيحا، ط، حتقيق 1التاريخ، ج
الربق  ،)هـ597ت(عامد الدين الكاتب أبو عبد اهللا حممد بن حممد هاين، باألص -

، حتقيق مصطفى احلياري وفالح صالح حسني، مؤسسة عبد احلميد الشامي
.م1987شومان، عامن، 

، حتقيق 2البدو، جأوبنهايم، ماكس فراهيري فون، آربرونيلش وفرند كاسكل،  -
وتقديم ماجد شرب، ترمجة حممود كبيبو، رشكة دار الوّراق للنرش املحدودة، 

.م1943اململكة املتحدة، لندن، 
، فتوح البلدان، مراجعة وتعليق )م893/ هـ279ت (البالذري، أمحد بن حييى  -

 .م1959رضوان أمحد رضوان، املكتبة التجارية، مرص، 
 سنا الربق الشامي، )هـ643ت(فتح بن عيل األصفهاين أبو إبراهيم الالبنداري،  -

وهو خمترص الربق الشامي للعامد األصفهاين، حتقيق رمضان ششن، دار الكتاب 
.م1971اجلديد، بريوت، 

، ترمجة انور عرفات، املطبعة 2كهارت، رحالت يف سوريا اجلنوبية، جريب -
 .م1969األردنية، عامن، 

 .ت.م، د.، دصياغة، مقام النبي موسىبيشرييللو، ميشيل، جبل نيبو،  -
بيك، اللفنتننت كولونيل فريدرك ج، تاريخ رشقي األردن وقبائلها، تعريب هباء  -

 .م1998، األهلية، عامن، األردن، 1الدين طوقان، ط
ترسرتام، رحالت يف رشق األردن، أرض مؤاب، تعريب أمحد عويدي العبادي،  -

 .م2005، 1األهلية، عامن، ط
، خمطوط سامح حجازي، حتقيق 1930، عام اجلراد يف مادبا عام حجازي، سامي -

 .م2005، منشورات مركز الرأي للدراسات، عامن، 1حممد رفيع، ط
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.م1965احلموي، ياقوت، معجم البلدان، طهران،  -
حوقل، أبو القاسم النصيبي، صورة األرض، منشورات دار احلياة، بريوت، ابن  -

.ت.د
مذكرات عامان يف عامن عاصمة رشق األردن، املطبعة  ،الزركيل، خري الدين -

 .م1925العربية، مرص، 
زعيرت، أكرم، وثائق احلركة الوطنية الفلسطينية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  -

.م1979بريوت، 
مخسة أعوام يف رشقي األردن، أبحاث أخالقية، أدبية، قضائية،  ،سلامن، بولس -

 .م1989، عامن، 2دينية، األهلية للنرش والتوزيع، ط
ت (شهاب الدين أبو القاسم عبد الرمحن بن إسامعيل الدمشقي أبو شامة،  -

  .م1870مطبعة وادي النيل، القاهرة، ، يف أخبار الدولتني الروضتني، )هـ665
زبدة كشف ، )هـ873ت(غرس الدين خليل بن شاهني الظاهري شاهني، ابن  -

 .م1894وبيان الطرق واملسالك، املطبعة اجلمهورية، باريس،  املاملك
واملحاسن  ، النوادر السلطانية)هـ648ت(شداد، حممد بن عيل احللبي ابن  -

 .م1899مطبعة اآلداب واملؤيد، القاهرة،  اليوسفية سرية صالح الدين األيويب،
- 1910(مذكرات خليل ساموي  م،1922أردين يف املكسيك عام الشعر، هند، أبو  -

 .م2011للدراسات، عامن، الرأي  ، من منشورات مركز)م1935
فورنيا، ييف الدولة الظاهرية، جامعة كال الدرة املضيةحممد بن حممد، ، ىرصابن ص -

 .م1963كاليفورنيا، 
تاريخ الطربي، تاريخ ، )م922/هـ310ت(الطربي، حممد بن جرير الطربي  -

 .م1992 ،، مؤسسة عز الدين أسامة، بريوت، لبنان3الرسل وامللوك، ط
حقبة من  ،عبد اهللا بن احلسنيللملك  آلثار الكاملة، اعبد اهللا بن احلسنيامللك  -

 .م1985التاريخ، الطبعة الثالثة، الدار املتحدة للنرش، عامن، 
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تاريخ  هتذيب، )هـ571ت(احلسن، ثقة الدين أبو القاسم عيل بن عساكر، ابن  -
، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، بدران، حتقيق عبد القادر 3دمشق الكبري، ط

.م1987
يف أخبار  املخترص، )هـ732ت(عامد الدين إسامعيل بن عيل بن حممود أبو الفداء،  -

 .م1997البرش تاريخ أيب الفداء، دار الكتب العلمية، بريوت، 
ابن شهبة، املعهد  تاريخ، )هـ851ت(قي الدين أبو بكر أمحد تقايض شهبة، ابن  -

.م1977العلمي الفرنيس، دمشق، 
يف صناعة  ، صبح األعشى)م1408/ هـ821ت(  القلقشندي، أبو العباس أمحد -

 .م1919، ، املطبعة األمريية، مرص4، جاإلنشا
 ، هناية األرب يف معرفة)م1408/ هـ821ت(  القلقشندي، أبو العباس أمحد -

 .م1959أنساب العرب، حتقيق إبراهيم األبياري، القاهرة، مطبعة مرص، القاهرة، 
دراسة  ،م1945-م1865سامل القنصل  الشاعر الشعبيالقنصل، سامل، ديوان  -

.م2012الصايل للنرش، عامن، قنصل، وحتقيق خليل ال
سفر العدد م، 1951مجعيات الكتاب املقدس املتحدة، بريوت، الكتاب املقدس،  -

)21 ،30.( 
، وزارة ، السلوك ملعرفة دول امللوك)م1441/هـ845ت(املقريزي، أمحد بن عيل  -

.م1970الثقافة، مركز حتقيق الرتاث، القاهرة، 
، هناية األرب يف فنون )هـ733ت (النويري، شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب  -

، منشورات حممد عيل بيضون، دار الكتب 1، ط13األدب، حتقيق مفيد قمحية، ج
.م2004العلمية، بريوت، 
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:الصحف واملجالت -و
).م1940-1927(عامن ) م1926- 1914(األردن، حيفا 

.م1930أيار  19، بتاريخ 242العدد  -
 .م1930حزيران  18، بتاريخ 345العدد  -
 .م1930متوز  9، بتاريخ 348العدد  -
 .م1930متوز  16، بتاريخ 349العدد  -
 .م1930حزيران  4، بتاريخ 343العدد  -
.م1930متوز  9، بتاريخ 348العدد  -
 .م1930متوز  16، بتاريخ 349العدد  -
.م1930أيلول  17، بتاريخ 357العدد  -
.م1930أيلول  24، بتاريخ 358العدد  -
.م1930ول األترشين  8، بتاريخ 359العدد  -
. م1930ترشين األول  15، بتاريخ 360العدد  -
.م1930ترشين الثاين  8، بتاريخ 364العدد  -
.م1930ول األكانون  6، بتاريخ 368العدد  -
 .م1935آب  21، بتاريخ 638العدد  -
 .م1936حزيران  6، بتاريخ 683العدد  -
 .م1936متوز  4، بتاريخ 690العدد  -
 .م1938ترشين األول  2، بتاريخ 794العدد  -

).م1940 -1920(ألف باء، دمشق 
 .1922أيلول  12، بتاريخ 583العدد  -
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 .1922أيلول  12، بتاريخ 583العدد  -
 .1923أيلول  19، بتاريخ 911العدد  -
 .1923أيلول  12، بتاريخ 913العدد  -
.1923أيلول  22، بتاريخ 922العدد  -

)- 1909(بريوت  األيام،
 .1937أيلول  12، بتاريخ 1481العدد  -

).م1940 -  1870(البشري، بريوت 
 . م1889أيلول  2 بتاريخ ، 981العدد  -
 .م1898شباط  24، بتاريخ 1224العدد  -
 .م1898متوز  2، بتاريخ 1340العدد  -
 .م1898ترشين األول  3، بتاريخ 1353العدد  -
 .م1902نيسان  1، بتاريخ 1537العدد  -
 .م1902آب  11، بتاريخ 1553العدد  -
.م1907أيار  18، بتاريخ 1806العدد  -
 .م1920ترشين الثاين  2، بتاريخ 2638العدد  -
 .م1920ترشين الثاين  11، بتاريخ 2642العدد  -
.م1922أيلول  19، بتاريخ 2915العدد  -

).م1938 -1911(البيان، نيويورك 
 . م1920أيلول  30، بتاريخ 923العدد  -
 .م1922ترشين أول  5، بتاريخ 1282العدد  -
 .م1922ترشين أول  6، بتاريخ 1283العدد  -



165

 .م1923ترشين أول  18، بتاريخ 1433العدد  -
.م1924شباط  16، بتاريخ 1479العدد  -

).م1935 – 1927(اجلامعة العربية، القدس 
.م1928نيسان  16، بتاريخ 124العدد  -
.1928آب  30، بتاريخ 162العدد  -
 .م1929ان رحزي 6، بتاريخ 236العدد  -
 .م1929آب  15، بتاريخ 255العدد  -
 .م1929كانون األول  18، بتاريخ 297العدد  -
.م1930أيار  31، بتاريخ 383العدد  -
 .م1930حزيران  8، بتاريخ 1195العدد  -
.م1930ترشين الثاين  14، بتاريخ 466العدد  -
.م1932آب  7، بتاريخ 881العدد  -
 .م1933حزيران  15، بتاريخ 1101العدد  -
 .م1933متوز  4، بتاريخ 1116العدد  -
 .م1933آب  8، بتاريخ 1145العدد  -
.م1933آب  11، بتاريخ 1148العدد  -
.م1933آب  24، بتاريخ 1158العدد  -
 .م1933آب  28، بتاريخ 1161العدد  -
.م1933حزيران  9، بتاريخ 1196العدد  -

)لآلن - 1976(عامن  جريدة الدستور،
. م2013ترشين ثاين  18يوم االثنني املوافق العدد   -
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).م1929 -1923(لرشق العريب، عامن ا
 .م1923أيار  28، بتاريخ 1العدد -
 . م1923آب  25، بتاريخ 14العدد  -
 .م1923أيلول  10، بتاريخ 16العدد  -
. م1924كانون األول  28، بتاريخ 37العدد  -
.م1924آب  18، بتاريخ 66العدد  -

).م1920 - 1919(العاصمة، دمشق 
.م1919/ 11/ 1، بتاريخ 80العدد  -
 .م1919/ 12/ 4، بتاريخ 81العدد  -
.م1919/ 12/ 29، بتاريخ 88العدد  -

)م1954-1939(عامن ) م1939- 1934(دمشق  اجلزيرة،
.م1933آب  8، بتاريخ 136العدد  -
 .م1936 حزيران 1، بتاريخ 620العدد  -
.1937أيلول  10، بتاريخ 944العدد  -
.م1937أيلول  15، بتاريخ 696العدد  -

).م1946 - 1911(فلسطني، يافا 
. م1923آذار  19، بتاريخ 1975- 17العدد  -
 .م1923أيلول  21، بتاريخ 56- 614العدد  -
 .م1923أيلول  25، بتاريخ 57 - 651العدد  -
 .م1924آب  26، بتاريخ 48 - 706العدد  -
 .م1928أيلول  11، بتاريخ 1115- 55العدد  -
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.م1928ترشين األول  5، بتاريخ 1122 - 62العدد  -
.م1928ترشين األول  12، بتاريخ 1124 - 64العدد  -
.م1928ترشين الثاين  27، بتاريخ 1137 - 77العدد  -
.م1929حزيران  18، بتاريخ 1192- 41العدد  -
.م1929آب  10، بتاريخ 1225 - 64العدد  -
 .م1929آب  13، بتاريخ 1226 – 65العدد  -
.م1929ترشين األول  20، بتاريخ 111 العدد -
. م1930أيار  31، بتاريخ 1454- 74العدد  -
.م1931كانون األول  14، بتاريخ 1894- 227العدد  -
.م1931كانون األول  16، بتاريخ 1996- 229العدد  -
.م1932كانون الثاين  1، بتاريخ 1910- 243العدد  -
. م1932آذار  17، بتاريخ 1973- 15العدد  -
.م1933حزيران  21، بتاريخ 95العدد  -
.م1933آب  9، بتاريخ 2402 - 137العدد  -
.م1933آب  10، بتاريخ 2404- 138العدد  -
.م1933آب  11، بتاريخ 2404- 139العدد  -
.م1933آب  15، بتاريخ 2407- 142العدد  -
.م1933أيلول  20، بتاريخ 2334- 69العدد  -
.م1933آب  17، بتاريخ 3408 –144العدد  -
.م1933ترشين الثاين  9، بتاريخ 215العدد  -
 .م1937متوز  11، بتاريخ 3575 –109العدد  -
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 ).م1924 - 1922(القبلة، مكة املكرمة 
. م1924شباط  18، بتاريخ 764العدد  -

).م1939 - 1921(الكرمل، حيفا 
 .م1923آب  29، بتاريخ 939العدد  -
.م1924آب  23، بتاريخ 1037العدد  -
.م1925متوز  25، بتاريخ 1125العدد  -
.م1929ترشين أول  3، بتاريخ 1398العدد  -
 .م1929كانون أول  12، بتاريخ 1413العدد  -
. م1933متوز  5، بتاريخ 1782العدد  -

).م1940 - 1914(مرآة الرشق، القدس 
 .م1920أيلول  1، بتاريخ 49العدد  -
 .م1922حزيران  10، بتاريخ 163العدد  -
.م1930أيار  31، بتاريخ 705العدد  -
.م1932آذار  19، بتاريخ 884العدد  -
.م1932آذار  32، بتاريخ 885العدد  -
 .م1933آب  16، بتاريخ 1020العدد  -
 .م1933آب  21، بتاريخ 1019العدد  -

 ).م1920 -1908(املقتبس، دمشق 
.م1910كانون األول  17، بتاريخ 549العدد  -
.م1912كانون الثاين  9، بتاريخ 872العدد  -
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 ).م1946 - 1898(اهلدى، نيويورك 
 .م1922أيلول  21، بتاريخ 178العدد  -
.م1922أيلول  27، بتاريخ 183العدد  -
.م1922أيلول  28، بتاريخ 184العدد  -
.م1922ترشين أول  3، بتاريخ 188العدد  -

:املقابالت الشخصية -ز 
 اجلمعةيوم  ،مادبا/ لب ةمنطق م،1924مواليد  ،مقابلة مع ابراهيم خلف اهلروط -

.م2000 /4 /11 املوافق
يف  ها عبداهللا العساف،إعد ،)1900(مواليد  ،مقابلة مع جزاع طراد النوارسه -

 .م2000/ 4/ 29مأدبا، يوم السبت املوافق  –ذيبان 
عمر العرموطي، نرشت يف جريدة  هامقابلة مع خالد سليامن بن طريف إعد -

 . م2011 متوز 21، يوم اخلميس املوافق الشاهد
ُأم  منطقةيف  ها عبداهللا العساف،عدأ مقابلة مع درويش صايل الشهوان، -

 . م2000/ 1/ 30البساتني، يوم األحد املوافق 
حسبان، يوم منطقة ،  )م2009 -1926( ضامن عبدالعزيز الرباري  مقابلة مع -

 م10/1999/ 31األحد املوافق 
منطقة يف  ها عبداهللا العساف،عدأمقابلة مع عبد احلافظ الرشيد الوخيان،  -

 .م2000/ 3/ 10مادبا، يوم اجلمعة املوافق / الفيصلية
/ الفيصلية منطقةيف  العساف،ها عبداهللا عدأ مقابلة مع عيل منور أبو الغنم، -

 . م2000/ 3/ 27دبا، يوم االثنني املوافق ام
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منطقة  يف ها عبداهللا العساف،عدأمقابلة مع عودة املرار السليامن الوخيان،  -
.م2000/ 3/ 18مأدبا، يوم السبت املوافق / الفيصلية

/ منطقة جلوليف  ها عبداهللا العساف،عدأمقابلة مع قليل نايل احليدر الزبن،  -
 . م2000/ 4/ 29مادبا، يوم السبت املوافق 

/ منطقة الفيصليةيف  ها عبداهللا العساف،عدأمقابلة مع كامل ارشيد الوخيان،  -
 . م2000 /3 /10با، يوم اجلمعة املوافق ادم

 يف ها عبداهللا العساف،عدأ..) مواليد(مقابلة مع حممد املرار السليامن الوخيان،  -
.م2000/ 3/ 18دبا، يوم السبت املوافق ام/ منطقة الفيصلية

، وشقيقه رزق فالح )سنة 120(عمره  - مقابلة مع مرزوق فالح العمر الشوابكة  -
/ منطقة غرناطة يف ها عبداهللا العساف،عدأ ،)سنة 135عمره (العمر الشوابكة 

.م2000/ 3/ 27دبا، يوم االثنني املوافق ام
/ منطقة الفيصليةيف  ها عبداهللا العساف،عدأمقابلة مع يوسف فضيل أبو الغنم،  -

. م2000/ 3/ 22م، ويوم الثالثاء املوافق 2000/ 2/ 4دبا، يوم السبت املوافق ام

 :املراجع العربية واملعربة: ثانياً 
، اربد، األردن، 1األسعد، مصطفى، شهداء األردن عىل ثرى فلسطني، ط -

 .م2003
برتشيللو، ميشيل، مادبا كنائس وفسيفساء، ترمجة ميشيل صباح وجورج سابا،  -

. م1992القدس، 
.م1976يف العهد اململوكي، عامن،  مملكة الكركحممد عدنان، البخيت،  -
البدوي امللثم، يعقوب العودات، الناطقون بالضاد يف أمريكا اجلنوبية، دار رحياين،  -

 .م1956. بريوت
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.م2010البزم، نضال، أطلس مدن األردن، دار عامل الثقافة، عامن، األردن،  -
، )دراسة يف وثائق األرشيف الصهيوين( جذور الوصاية األردنيةسليامن، ، بشريال -

.م1980القدس، 
 .م2003، مطبعة األنباء، 1اجلراح، أنامر، قبيلة بني محيدة العربية يف األردن، ج -
جمد عدنان مجيعان، مادبا وعشرية الكرادشة، تارخيًا أمجيعان، خمائيل خليل، و -

.م1997وحارضًا وحضارة، املطابع العسكرية، عامن، 
 .م2010، عامن، 4حتاملة، حممد عبده، موسوعة الديار األردنية، ج -
، العروبة للطباعة، 1م، ط2004- 1994حرت، ناهض، حتوالت جذرية يف األردن  -

 .م2004القاهرة، 
سوريا ولبنان وفلسطني، ترمجة جورج حداد، دار الثقافة،  تاريخ ،حتي، فيليب -

 .   م1958بريوت، 
تراث البدو القضائي نظريًا وعمليًا، دار الثقافة والفنون، عامن،  ،حسان، حممدأبو  -

.م1974
 .م2011احلامرنة، صالح خلف، والعرموطي، عمر، مادبا يف أيام زمان، عامن،  -
خريسات، حممد عبد القادر، األردنيون والقضايا الوطنية، والقومية، دراسة يف  -

 .م1992، اجلامعة األردنية، األردن، 1929 –1918املوقف الشعبي األردين 
 األردن، خريسات، حممد، عامن يف العهد اإلسالمي، منشورات أمانة عامن، -

 .م2004
 .م1997ساب بني حسن، عامن، القول احلسن يف حتقيق أن ،اخلوالدة، عليان رزق -
 .م2002، دار اهلدى، كفر قرع، 4الدباغ، مصطفى مراد، بالدنا فلسطني، ج -
أبو دية، سعد، واللواء قاسم حممد صالح، اجليش العريب نشأته وتطوره ودور  -

 .م1997، الطبعة األوىل، عامن، 1997 –1921 القوات املسلحة األردنية
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الذيب، منري، معجم أسامء املدن والقرى يف بالد الشام اجلنوبية، دار العرب،  -
 .م2010دمشق، سوريا، 

رحال، حممود سامل، املشرتك السامي يف أسامء ومعاين املدن والقرى األردنية،  -
.م2006عامن، األردن، 

ملدن األردن وقراه، اللجنة  مدونة النصوص اجلغرافيةدي عبد، هاملالرواضية،  -
.م2007العليا لكتابة تاريخ األردن، عامن، 

م 1917متوز (الروسان، ممدوح عارف، مسرية الثورة العربية عىل الساحة األردنية  -
سلسلة الكتاب يف تاريخ ) 23(منشورات جلنة تاريخ األردن ) م1918أيلول  - 

.م1994األردن 
يب خري نمر ياسني، اجلامعة األردنية، عامن، زايل، فان، املؤابيون، ترمجة وتعر -

.م1991
 .م1990 عامن، ،2سابا، جورج، العزيزي، وروكس، مادبا وضواحيها، ط -
الثورة العربية الكربى، تاريخ مفصل جامع للقضية العربية يف ربع  ،سعيد، أمني -

قرن املجلد الثالث، إمارة رشق األردن وسقوط قضية فلسطني الدولة اهلاشمية 
 .م1934وثورة الشام، مكتبة مدبويل، مرص، 

.م1937السفري، عيسى، فلسطني العربية بني االنتداب والصهيونية، القدس،  -
 -م1864/هـ1281جا احلمود، عامن وجوارها خالل الفرتة السوارية، نوفان ر -

.م1996، منشورات بنك األعامل، عامن، 1م، ط1921/هـ1340
، منشورات وزارة 5سوسة، أمحد، مفصل تاريخ العرب واليهود يف التاريخ، ط -

 .م1981الثقافة واإلعالم، العراق، 
 هـ1337-هـ922تاريخ رشقي األردن يف العهد العثامين . أبو الشعر، هند -

.م2001م، منشورات اللجنة العليا لكتابة تاريخ األردن، عامن، 1918-م1516/



173

م، 1918-1864شقريات، أمحد صدقي، تاريخ اإلدارة العثامنية يف رشق األردن  -
.م1992/ هـ1413 عامن، االردن،

، مكتبة اإلمام عيل، 1الصالل، عايدة، اآلثار واملواقع السياحية يف األردن، ط -
 .م2003الزرقاء، األردن، 

املدينة واملحافظة، دار عامر،  كي، حممد عيل، عامن تاريخ وحضارة وآثارصويرال -
 .م2000عامن، 

 .م2004 عامن، الطائي، منى أمحد، املعامل األثرية يف اململكة األردنية اهلاشمية، -
منشورات ، 1قديمة، طأبو طالب، حممود، آثار األردن وفلسطني يف العصور ال -

 .م1977 عامن، وزارة الثقافة،
/ هـ1337 -1281تاريخ منطقة البلقاء ومعان والكرك  ،الطراونة، حممد سامل -

.م1992، منشورات وزارة الثقافة، عامن، 1م، ط1918 - 1864
، منشورات جامعة آل )م1921-1864( السلط وجوارها  ،طريف، جورج فريد -

 .م1994البيت وبنك عامن، عامن، 
 . م1970، 15طوقان، فواز، حولية دائرة اآلثار األردنية، رقم  -
 .م 1988ظاهر، أمحد، أغوار األردن عمليات التغيري وإدارة التطور، عامن،  -
، دار 1ط ،1ومشاهدات، ج - العبادي، أمحد عويدي، يف ربوع األردن جوالت -

 .م1987 /هـ1408الفكر للنرش والتوزيع، عامن، 
، الدار العربية، 2عويدي، مقدمة لدراسة العشائر األردنية، ط العبادي، أمحد -

.م1985، عامن
- 1885(العبادي، حممد يونس، إعداد وحترير، األمري شاكر بن زيد من خالل  -

سريته ومسريته من خالل الوثائق التارخيية، منشورات وزارة الثقافة، ) م1935
 .م1996عامن، األردن، 
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. م1987، دار الرشوق، عامن، األردن، 1األنباط، طعباس، إحسان، تاريخ دولة  -
عبيدات، حممود، األردن يف التاريخ، يف العرص احلجري حتى قيام اإلمارة، اجلزء  -

 .1992األول، الطبعة األوىل، منشورات جورس بريس، طرابلس، لبنان، 
- 1325الدور األردين يف النضال العريب السوري  ،عبيدات، حممود -

، األهلية للنرش والتوزيع، عامن، 1م، النضال املشرتك، ط1946 - 1908/هـ1365
 . م1997

كايد املفلح  «:عبيدات، حممود، مشاهري من التاريخ األردين سرية شهيد -
، مكتبة دار 1920–1868أول شهيد أردين عىل الرتاب الفلسطيني  »العبيدات

 .ت.اليونان، د –احلياة للطباعة والنرش، أثينا 
 –1921(التطور السيايس لرشق األردن يف عهد اإلمارة عبيدات، ميسون،  -

.1993منشورات جلنة تاريخ بالد الشام، مطبعة اجلامعة األردنية، عامن، ) 1946
.ت.العزيزات، يوسف سليم، العزيزات يف مادبا، د -
األردين، دائرة الثقافة  معلمة الرتاثروكس بن زائد العزيزي، العزيزي،  -

.م1983والفنون، عامن، 
/ هـ1342حمرم (ومرشوع الدولة املاجدية  البلقاء، ثورة العساف، عبداهللا مطلق -

 .م2014، عامن، )م1923أيلول 
، عامن، )م2013- 1932(حاكم الفايز، سرية ومسرية  ،العساف، عبداهللا مطلق -

 .م2014
 .م2014صالح احلامرنة قطوف أدبية ونقدية، عامن، ، العساف، عبداهللا مطلق -
، دار الفكر 1حممد، العشائر األردنية بني املايض واحلارض، طالعكش، نسيم  -

.م1997للنرش، الزرقاء، 
م، دار الكتاب 1922- 1908العهود املتعلقة بالوطن العريب  ،علم الدين، وجيه -

.1965اجلديد، بريوت، 
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، دار 2غوانمة، يوسف، التاريخ احلضاري لرشقي األردن يف العرص اململوكي، ط -
 .م1982الفكر، عامن، 

 .م1979غوانمة، يوسف حسن درويش، عامن حضارهتا وتارخيها، عامن،  -
حتى سنة (عشائر بني صخر، تاريخ ومواقف  ،الفايز، مفلح عطا اهللا النمر -

.م1995، عامن، 1، ط)م1950
 .م1967فرانك ما نويل، بني أمريكا وفلسطني، ترمجة يوسف حنا، عامن،  -
، جامعة دمشق، 11سوريا القديمة، طفرزات، حممد حرب، موجز يف تاريخ  -

.ت.، ددمشق
م، دار 2012- 2011الفالحات، سامل يوسف، الربيع األردين خالل عامي  -

.م2013/هـ1434املأمون، عامن، 
، املؤسسة العربية )م1920 – 1918(قاسمية، خريية، احلكومة العربية يف دمشق  -

 .م1982للدراسات والنرش، 
نخبة من األساتذة، حترير بطرس عبدامللك قاموس الكتاب املقدس، تأليف  -

 . م1994، القاهرة، 9وآخرون، دار الثقافة، ط
، عامن، 1القعايدة، حممد نويران، تاريخ مادبا وجوارها، دار األعالم، ط -

.م2010/ هـ1431
تاريخ السلط والبلقاء ودورها يف بناء األردن . الكردي، حممد عيل الصويركي -

  .م1998ن، ، دار عامر، عام1احلديث، ط
، )1920 – 1918(رشقي األردن والعهد الفيصيل  ،الكردي، حممد الصويركي -

 .الطبعة األوىل، عامن
كفايف، زيدان عبد الكايف، أصول احلضارات األوىل، دار القوافل، الرياض،  -

 .م2005السعودية، 
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كفايف، زيدان عبد الكايف، بالد الشام يف العصور القديمة من عصور ما قبل  -
، دار الرشوق للنرش والتوزيع، عامن، 1التاريخ حتى اإلسكندر املقدوين، ط

 .م2001
كفايف، زيدان عبد الكايف، تاريخ األردن وآثاره يف العصور القديمة، املقتبس،  -

 .  2006عامن، 
كلداين، حنا سعيد، املسيحية املعارصة يف األردن وفلسطني، مطبعة الصفدي،  -

.م1993عامن، 
، 1959 –1900وسليامن املوسى، تاريخ األردن يف القرن العرشين  املايض، منيب -

 .1988الطبعة الثانية، مكتبة املحتسب، عامن، 
 .م1973م، عامن، 1946-1921تاريخ األردن املعارص، عهد اإلمارة . حمافظة، عيل -
حمافظة، عيل، دراسات يف تاريخ األردن املعارص، النخب السياسية واألحزاب،  -

 .م2011، عامن، األردن، 2الثقافة، دار سندباد، طمطبعة 
حمافظة، عيل، الفكر السيايس األردن منذ بداية الثورة العربية الكربى وحتى هناية  -

.1990، اجلزء األول، الطبعة األوىل، عامن، 1946 – 1916عهد اإلمارة 
، اربد، األردن، 1املحيسن، زيدون محد، احلضارة النبطية، مؤسسة محادة، ط -

 .م2012
خملوف، لويس، األردن، تاريخ وحضارة وآثار، نرش وكالة التوزيع األردنية،  -

.م1983عامن، 
، بريوت، 1املراغي، حممود أمحد، اشعيا نبي بني إرسائيل، دار العلوم العربية، ط -

.م1992
م، 1958- 1864املصاروة، بشار حممد أبو نصري، عشائر مصاروة اجليزة من عام  -

 .م2000ن، ، مادبا، األرد1ط
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الطريق إىل احلرية، الطبعة األوىل، دار طالس  1946- 1916املعلم، وليد، سوريا  -
.للدراسات والرتمجة والنرش

- 1921(قرن  إمارة رشقي األردن، نشأهتا وتطورها يف ربع ،املوسى، سليامن -
 .م1985، جلنة تاريخ األردن، عامن، 1، ط)م1946

 ،1، ط2م، ج1995- 1958املوسى، سليامن، تاريخ األردن يف القرن العرشين  -
.م1996األردن،  ،منشورات مكتبة املحتسب، عامن

دراسة وثائقية، الطبعة  1925 - 1921املوسى، سليامن، تأسيس اإلمارة األردنية  -
 .1989الثالثة، مكتبة املحتسب، عامن، 

، وزارة الثقافة األردن، 1احلديث، ط املوسى، سليامن، دراسات يف تاريخ األردن -
  .م1999عامن، 

م، 1968آذار  21ميس معركة الكرامة اخلالدة، اخل :املوسوعة التارخيية املصورة -
.م2011 النارش القيادة العامة للقوات املسلحة األردنية، عامن، األردن،

، الرياض، 1، ط1املوسوعة العربية العاملية، مؤسسة أعامل النرش والتوزيع، ج -
 .م1996السعودية، 

النحاس، سامي سالمة، تاريخ مادبا احلديث، الدار العربية للنرش والتوزيع،  -
 .م1987عامن، األردن، 

، قيام وتطور إمارة رشقي 1معن، تاريخ اململكة األردنية اهلاشمية، ج أبو نوار، -
عامن، ، املؤسسة الصحفية األردنية، )26(، مكتبة الرأي )1929- 1920(األردن 

2000.
القافلة العربية، إعداد بيان نوهيض  مع مذكرات ستون عاماً . نوهيض، عجاج -

.م1993، ، دار االستقالل، بريوت1احلوت، ط
، منشورات وزارة 3هاردنج، النكسرت، آثار األردن، ترمجة سليامن موسى، ط -

 .1982السياحة، عامن، 
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هريسون، تيموثي، ميكليه بترشيللو، برانوين دانتن، بياترس سانتلورن، مادبا  -
البقايا الرتاثية، حترير برتيسيا بقاعي وتوماس دييل، ترمجة وداد بشارة جريس 

 .م1996سعيد، بيار البقاعي، املركز االمريكي لألبحاث الرشقية، عامن، األردن، 

 .م1994ثارهم، عامن، ياسني، خري نمر، األدوميون، تارخيهم، وآ -
 

 :بحاثالدراسات واأل
البخيت، حممد عدنان، العشائر األردنية يف والية دمشق الشام يف القرن العارش  -

السادس عرش امليالدي يف ضوء دفاتر الطابو واملهمة العثامنية، جملة / اهلجري
 .م2006، دار الياممة للبحث والنرش والتوزيع، الرياض، 9، ج40العرب، ع

خريسات، حممد، البلقاء من الفتح اإلسالمي، حتى هناية القرن الثالث اهلجري،  -
 .م1986، دمشق، 22-21، جملة دراسات تارخيية، ع)86- 49ص(

، اجلامعة )246-236ص(، 31السوارية، نوفان، حسبان، املجلة الثقافية، عدد  -
 .م2007األردنية، 

مصدرًا لدراسة تاريخ املدينة السوارية، نوفان، سجالت قرارات املجالس البلدية  -
، 1، ع3م، جملة املنارة، م1927- 1923األردنية، سجالت بلدية مادبا نموذجًا 

 . م1998جامعة آل البيت، املفرق، األردن، 
، اجلامعة 8العزيزي، روكس بن زائد، مادبا يف التاريخ، املجلة الثقافية، ع  -

 .م1985األردنية، 
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 ):املنشورةغري (الرسائل اجلامعية 
أبو جابر، رؤوف، تطور الزراعة يف رشقي األردن خالل القرن التاسع عرش،  -

 .م1984اجلامعة األردنية،  - ، قسم التاريخماجستريرسالة 
م، مركز الوثائق 1928-1921جاداهللا، عامر، العالقات األردنية السعودية ما بني  -

 .م1977واملخطوطات، اجلامعة األردنية، 
ملنطقة رشقي األردن من جنوب الشام  ، التاريخ السيايسرمضانشوكت  ،حجة -

يف عرص دولة املامليك الثانية، إرشاف يوسف حسن درويش غوانمة، رسالة 
 .م1996ماجستري، جامعة الريموك، 

الزعبي، أجمد أمحد سليامن، هربرت صموئيل وتأسيس إمارة رشقي األردن  -
جامعة ممدوح عارف الروسان، . ، رسالة ماجستري إرشاف د1925 - 1920

. م1996إربد، األردن،  ،الريموك
أطروحة دكتوراه يف ) 1946- 1921(السعدي، عصام، احلركة الوطنية األردنية  -

جامعة القديس، كلية اآلداب العربية،  –األب لويس بوزيه . د.التاريخ، إرشاف أ
.م1919بريوت، 

آذار  –1920ونشوء اإلمارة آب  عبده، ميادة، احلكومات املحلية يف رشقي األردن -
مصطفى محارنة، قسم التاريخ، اجلامعة. ، رسالة ماجستري، إرشاف د1921

 .م1996األردنية، 
العساف، عبداهللا، ماجد العدوان مسريته ودوره يف احلياة السياسية األردنية،  -

.م2002رسالة ماجستري، إرشاف الدكتور نوفان السوارية، اجلامعة األردنية، 
م، رسالة ماجستري، 1946- 1921فرحيات، إيامن، املعارضة السياسية يف األردن  -

.م1998إرشاف حممد الريان، جامعة الريموك، 
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، اهلروط، شادي عيل، مساكن لب الرتاثية، رسالة ماجستري، اجلامعة األردنية -
  .م2007

 :املقاالت -
مادبا السياسية من موسكو الصغرية إىل معقل  «:اجلريري، هناد، مقالة بعنوان -

 .م2009مارس  12، السنة الثانية، 67جملة السجل، العدد  »لإلسالميني
كانون ثاين  28، تاريخ 559احلوراين، خليل رفعت، الكرك، جريدة املقتبس، ع  -

1910. 

خريسات، حممد عبدالقادر دراسات يف تاريخ مدينة السلط، الطبعة األوىل،  -
 .م1997 ،لثقافة، عامنوزارة ا

 . م1934سالري، كنيسة جبل نبو، املجلة البيبلية،  -

وحدة احلراك من وحدة املرشوع « :مقالة بعنوان عبداهللا مطلق، العساف، -
 . م2013أبريل  15، وطن نيور، بتاريخ »الوطني

جفرا نيوز  »شهداء اجليش العريب األردين «:بعنوانمقالة  ،حممود، كريشان -
 . م2012/ 11/ 11، لكرتونيةإصحيفة 

م، 2009آذار،  26اللوانسة، هشام، ذيبان عرب التاريخ، جملة السجل، اخلميس  -
 . ، السنة الثانية69ع

سمو األمري يتذكر أسباب جميئه إىل هذه البالد ومعلومات عن «:عنوانبمقالة  -
 .م1946شباط  8، بتاريخ 1098اجلزيرة، العدد صحيفة  ،»كيفية تأسيسها

، يوم 67جملة السجل، العدد : ، انظر»أمناء عامون - مادبا احلزبية «:بعنوان مقالة -
 .م، السنة الثانية2009آذار  19اخلميس املوافق 
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