عشائر البلقاويه
خالد العدوان
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مقدمه
حنا غدير يعشقه كل ضميان..
حنا السما ال صار نقصان..
حنا قصيده شامخه تحت عنوان..
حنا دمار الكون لو قيل عنا..
حنا البلقاوية من لنا المجد غنا..
حنا السيوف ينھان بھا كل خوان
شھد القرنان الثامن والتاسع عشر في شرق االردن  ،نشوء حلف البلقا في مواجھة حلف بني صخر .الذي دفعني الى التعريف
بعشائر البلقاويه ھو مالحظتي الى الكثيرمن ابناء القبائل االخرى ممن ينسبون عشائر ليسوا من البلقاويه .
تعد من القبائل العريقة في االردن ولھا جذور تاريخية عميقة جدا وتعد من القبائل االردنية االصيلة كبيرة العدد وتسكن
المناطق الوسطى من األردن .وكلمة بلقاويه تطلق على معظم القبائل الموجوده بمنطقه البلقاء من زرقاء شبيب قرب مدينه
جرش شماال وحتى زرقاء ماعين جنوب مدينه مادبا ومن نھر األردن غربا ً إلى أم العمد وسحاب شرقا وكان توزيع عشائر
البلقاء القضائي على الشكل التالي:
أ -عشائر بلقاوية الشمال :وقاضيھا العام ابن حديد ،ويسكن قرية القويسمة قرب عمان.
ب -عشائر بلقاوية الجنوب :وقاضيھا العام أبو الغنم ،ويسكن بلدة مأدبا.
ج -عشائر بلقاوية األغوار :وقاضيھا العام ابن عدوان ،ويسكن قرية الشونة.
د -عشائر بلقاوية الدعجة :وتسكن ماركا قرب عمان ،وقاضيھا أبو جاموس من عشيرة الرشايدة ،والقاضي الثاني أبو شوارب
من عشيرة الشبيكات.
ھـ  -عشائر بلقاوية العجارمة :وتسكن قرية أم البساتين ،وقاضيھا ابن شھوان.
و -عشائر بلقاوية القرضة :وتسكن منطقة شفا بدران ،وقاضيھا ابن حجاج .
و تاليا ً ھي عشائر البلقاويه واصولھم حسب مناطق سكناھم  :االغوار وغرب عمان.
عشائر العدوان
شيوخ عشائر البلقاوية أبا عن جد و منھم المرحوم بإذن ﷲ الشيخ الفارس الشاعر األمير نمر بن عدوان شيخ وأمير عشائر
البلقاويه ومنھم أيضا الشيخ الفارس ذياب العدوان .وكانت لھذه القبيلة السلطة والمشيخة على جميع عشائر البلقاوية وكانت
أيضا من أقوى عشائر البلقاوية دون سواھا بل من أقوى قبائل االردن وأمنعھا ،اوشتھرت بقوتھا التي ليس لھا مثيل جاء في
كتاب ) حث ومؤاب( لمؤلفه )كوندور(.
ان فايز جد العدوان ھو ابن سويط من قبيلة"الظفير" التي تسكن نجد وقسم منھا ارتحل الى العراق  ،واحد بطونھا يسمى
)العدوان( .لكن خير الدين الزركلي قال في صحيفة "العلم" ان العدوان يعودون في نسبھم الى)عدوان بن عمرو( الذي يعود
بنسبه الى قبيلة "قيس عيالن" التي تسكن الطائف ثم ارتحلت الى تھامة  ،ويلتقي القلقشندي في كتابه )بلوغ االرب( مع خير
الدين الزركلي في نسب العدوان على انھم يعودون بنسبھم الى قيس عيالن.
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اراضي العدوان اليوم ھي غور النمرين  ،صويلح واراضي حسبان .اما نخوة العدوان فھي )ھال الضبطي(  ،ومن العدوان
جماعة نزلت في بيت حانون قضاء غزة بفلسطين.
بطون العدوان :
 عشيرة النمر  :يسكنون غور الكفرين. عشيرة الصالح  :يسكنون غور شونة النمرين. عشيرة الكايد  :يسكنون غور الرامة . عشيرة العساف  :يسكنون تالع العلي عشيرة السكر  :يسكنون تالع العلي الوريكات .و منھم )العودة  /الدوجان /الحمد/العزام /الفريج /المالحمة/المضعان/المھمل  /المھنا /العقايلة( السويلميين :من قبيلة المھداوي يسكنون الجبيھة وطبربورتحالف القرضه
وھي عباره عن تحالف من العشائر التي انضمت تحت لواء قبيلة العدوان وتحالفت معھا وال يجمعھا أي نسب ويتالف ھذا
التحالف من العشائر التاليه:
اللوزي  :بطن من شمر من منطقه حايل ويعود سبب التسمية باللوزي الى المھنة التي امتھنھا جد العشير عند قدومه من
الحجاز وھي العمل بخشب اللوز وصنع المعدات منه مثل العصي وغيرھا مما ادى الى اطالق اسم ابو اللوز او ما شابه عليه،
لكن البعض يدعي انھم من قريه خربه اللوز قضاء جنين في الضفه الغربيه .يسكنون الجبيھة وصويلح الحجاج .
تتالف من الفروع التالية) :الحمد/الصبح  /العلي وأبو قلة /المحاربة( من منطقة الحجاز من عشائر الحسنه /عنزة
الريشة  :ينسبون الى قبيلة ربيعة طائيين يسكنون شفا بدران
ابو درعان  :يسكنون مرج الحمام
العنيزان  :يسكنون شفا بدران
ابو سحيبان  :من بني شبيب يسكنون صويلح
ابو تتوة وابو مغرز  :من بني شبيب يسكنون صويلح
النعيمات  :احدى بطون النعيمات )من بني نعيم في الجوالن(
الزبيدي.
العميشات.
المراشده
ناعور
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عشائر العجارمه
يلقبوا العجــــارمه بـــ صبيان الصباح النھم كان فرسانھم يذھبوا الى الغزوات في الصباح الباكر سكنھم تمتد من  :مرج
الحمام  ،ناعور،أم البساتين،السامك،المشقر،العــــــال.،الروضه ،المنصوره،حسبان ،ومأدبا أيضا.
وعشائرھم ھي :
المناعسه،الشھوان،المساعفه،السواعير،البراري،البكار،العواوده،الغمار،المحارب،الخبايبه،الحالحله،المطيريين،الشوفيين،الدوي
سات،الغانم،العفيشات.
اتفق القلقشندي والسويدي على بني عجرمة بطن من بني طريف من جذام  .اما ھم فيروون ان جدھم )نوفل العجرمي( قدم
من العال شمالي الحجاز  .وقدوم نوفل العجرمي من الحجاز تثير مزاعم اخرى مثل النسبة الى قبيلة "الرشايدة – العبسية"
العدنانية .
تتالف قبيلة العجارمة من العشائر التالية :
 عشيرة السواعير  :ويقال لھم )النوافعة( وھم احفاد نوفل العجرمي ويسكنون قرب ناعور وتتالف ھذه العشيرة من:القديسات  :واصلھم من القدس من فلسطين ولھم اقارب في عجلون شمالي االردن يحملون نفس االسم
الربابعة  :فرع من قبيلة العمرو في الكرك
الرحيل  :فرع من قبيلة المھيدات الكندية.
الياسين  :اصلھم من الحجاز
الحمود.
المرار.
عشيرة العودات :اصلھم من السعودية من العال و جدھم ھو الصقالوي وأسمه كان ألسم اغلى فرس و موجودين في ناعورو اليادودة وسحاب
عشيرة العفيشات وھم ثالث اخوة افترقوا على اثر غزو نزل بعشيرتھم  ،فواحد نزل عند العجارمة ولقب) بعفاش(  ،والثانيذھب الى الكرك ويقال العقابه ھناك عشيرة )الصرايرة(  ،والثالث نزل عند قبيلة عباد  ،ويقال العقابه بعشيرة) الخراربة(
وينقسمون الى :البحر  /السمور  /الدبيس /المرزوق /العشران /الفارس /العبيد ﷲ.
 عشيرة الشريقيين  :وھم ينحدرون من المسند من السرحان .ويحكى الرواية التالية عن سبب التسمية  :جات امراء منالسرحان ھجرت قبيلتھا لموت زوجھا على اثر غزو نزل في القبيلة .ولدت ولدا دعي اعقابه بالشريقيين الن والدته قدمت من
الشرق ومنازلھم في شمالي مادبا وفي حسبان.
وينقسمون الى  :المشاعله/العواوده/البراري/العمار /العمران/الشيحان /البياضي /الدويسات
عشيرة الشھوان  :ويقال لھم )اليسفة(  ،نسبة الى جدھم "يوسف" .وكان ليوسف ولدان لھيان وعواد وعلى اثر خالف عائليارتحال من الطفيلة فتوجه عواد الى البلقاء وسكن عند العجارمة وتزوج من فتاة منھم وانضم الى عشائرھا حيث استطاع ان
يتولى زعامتھم فيما بعد  .اما لحيان فتوجه الى الشرق ونزل عند عشائر الشرارات واستطاع االخ ان يتولى زعامتھم ويدعون
االن "باللحاوي" ولھم اقارب االن في الجوالن في سوريا يدعون )بالعجارمة السلوم( .و منازلھم في ام البساتين وينقسمون
الى:
السحيم ) الشھوان  -الدروبي – العويدي( /الحالحله )المحمد  -الحمدان-العقله  -السليمان – المحارب( /العالوي )الفليح -
العرمان – العريميين(/الفالح/الفقرا/الخبايبه.
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 عشيرة الحرافيش  :جائت من سوريا وھي احدى بطون قبيلة االمير حرفوش بسوريا والتي تعود بنسبھا الى قبيلة "خزاعة".قدم جد ھذه العشيرة الى البلقاء ونزل في مضارب قبيلة العجارمة وتزوجوا من العجارمة وانضم الى عشائرھا ويسكنون االن
في ام القنافذ والعال والروضه والمنصوره وسيل حسبان..وينقسمون الى -المناعسه )الحسن والرجا والحسين
والخريوش(/الغانم/المساعفه )الجمعه والھليل والمفلح والساري والعلي والفاضل والفالح و المسعف والسالم والسعيفات(
/العياده/البكار /الزوغه .
– عشيرة المطيريين  :يعودون بنسبھم الى قبيله مطير بنجد ،الجد المؤسس لعشيرة المطيريين ھو محمد المطيري  ،ومحمد
المطيري عقب )ماضي( جد فخذ الماضي و)عليان( جد فخذ العليان ويتفرع عن المطيريين مجموعة افخاذ ھي :المطر/
العقيل /الشوفيين/المكانين /الھالالت /القصاص.
 عشيره المرعي ومساكنھم البنيات وناعور والمقابلين وينقسمون الى الرشاوين والشواھره والردون والفالح والسمارنه شرقعمان.
الحديد :من اوالد الولي المعروف  ،الشيخ رسالن.وكان الحديد يلقبون )بالعجام(  ،بسبب انحدارھم من ذلك الشيخ الجليل.
ينقسمون الى مقبل وسالم ومحمد .
القھيوي  :من اوالد الولي المعروف  ،الشيخ رسالن
الحنيطي  :من اوالد الولي المعروف  ،الشيخ رسالن يقسموا الى :العيسى ،الراشد  ،االحمد ،الساري ،المعاويد  ،العواد ،
الغمار  ،الدحادله  ،الفقراء.
وتحالف معھم كل من العتارسه والنوافله وال القرعة وال ابو عزرين وال دھاج والشراري والطرامزة وال عوض ﷲ وابو
زروق وابو عمير الزيرة .من اوالد الولي المعروف  ،الشيخ رسالن.
الرقاد :اصل ھذه العشيرة فرع من عرب الزيادنة وتتالف عشيرة الرقاد من الفرق التالية  :المراشدة  ،آل تيم  ،آل سعد.
الدبوبي  :واحدھم دبوبي واصلھم من قرية دبين بعجلون وال زال لھم اقرباء فيھا يدعون بالدھون .وھم  3فرق  :البكور
والحمدان والفرج .ومنازلھم في القويسمة.
الحويان
القطارنة من جذام تتألف من ثالث عائالت ھي :العيسى و العايد و السليمان الشوابكة  /عمان  :اصل ھذه العشيرة من الشوبك
الحريد  ،المعارقة.
وھم البركات  ،االحمد  ،الدروع  ،الفارس  ،العلي  ،الشياشنة ،
َ
عشائر الزففة
اصلھم من األحامدة من خزام من بلي  ،ھاجر جدھم من الحجاز ونزل في ماعين ثم نزح الى خريبة السوق واليادودة عدة
مناطق وھي  :جاوا وخريبة السوق واليادودة والعلكومية
تضـم عشيرة الزففه الـعـائالت التالية  :الرويضان ،العميان  ،الھميسات  ،البصال ،العويمر  ،البلوش  ،الطالفيح ،العجاليـن،
العراجبـه ،الدلوح ،الرحال ،الدبارات  ،المداد
عشائر الدعجة
يرجعوا بنسبھم إلى طريف بن جذام من قحطان.وذكرھم القلقشندي في كتابه نھاية االرب.
تقع اراضي عشائر الدعجة حسب التقسيمات العشائرية في محيط العاصمة عمان وتتمتد شرقا حتى االزرق من البادية
الوسطة نخوة عشائر الدعجة عامة )عيال االموينات( تتالف من :
أ – الرشايدة :تقطن ماركا وصالحية العابد ويتفرع عنھا الحمايل التالية :
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الجواميس
الزغاتيت
العطاعطه
البرايسة ،وھم يعدون في نسبھم الى االمير البريسي الذي غادر مع بني ھالل الى االغوار حتى حدود الشام
العبوس
العايد واصلھا من عشائر عنزة من فخذ السبعة
الھمالن
المسند
الرشايدة
النواوي
القناوي
االوبير من قبيلة العيسى من عرب الفضل من طيء ولقد ھاجرت من العراق الى االردن
الھبايلة
المصاروة
البادي
الطالس
العليوي
الحميديين
الھواسا
الخليف
الشميالن
االبراھيم
الكساب
الصقيري
العرجان
المواصلة
الحذوات.
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ب – الشبيكات  :تقطن في طبربور  /ابو علياء .وتتالف من الحمايل التالية :
المرزوق من العلواني من جھينة  ،ولقد ھاجروا من منطقة الوجه الى منطقة العال الى معان في جنوب االردن ومن ثم الى
البلقاء.
الھبارنة ھم من طريف من جذام وھم من اقدم عشائر البلقاء
الھباھبة
الشبيكي ويعود اصل ھذه العشيرة الى بني صخر
الشواربة
الدعسان
الھدبان
الكوشه من شبيب بن تبع الحميدي من القحطانية من اليمن وبعد زوال حكم شبيب
البشر
الفقرا
الربايعة
النصر
الحنيشي
البنيان
الھيايته.
ج – الخصيالت ) :يقال انھم من الخرصة من شمر( تقطن في مناطق ام قصير والحسينية والمقابلين  ،وتتالف من الحمايل
التالية :
الغرير من نجد من الجزيرة العربية من فروع قبائل شمر
الجربان
الدروع
المليفي
المھيرات
الجحيش
الشعرات
الحنايفة
الھمالن
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ابو السويد
مادبا
عشائر الفيصليه
ابو الغنم  :من ابرز عشائر البلقاء  ،اشتھرت بقوتھا ومنعتھا بين عشائر البلقاء ،باالضافة يوجد منھا رجال اشتھروا بالقضاء
العشائري  .من قبيلة" سنجارة" بالحجاز وكما ھو معروف بان سنجارة احد بطون شمر.
الجد االول ھو سليمان آل علي وله شقيق ذھب الى تيماء على ساحل البحر االحمر حيث ان له احفاد يدعون آل )رُ َمان( وھم
االن سعوديون قدم جدھم سعد بن سليمان الى االردن والذي كان له من الولد عيد الذي انجب " ،محمد" و"حمد" و"عبد
المحسن" الذي حمل اسم ابو الغنم ومازالت ھذه التسمية تطلق على العشيرة االن.
ينقسم آل ابو الغنم الى ثالث فرق وھي :العبد ﷲ /العلي/الحمد.
الوخيان :ھي اول عشيرة سكنت الفيصليه )كفير الوخيان سابقا ( التي سميت نسبة للعشيرة واصلھـآ من السعوديه من قبيلة بني
حرب يقلون انھم يتالفون من عدة عائالت  ،ال يجمعھم جدا واحد ،ونرى ان اسمھم جاء من "المؤخاة" فيما بين االفراد الذين
جائوا من ارومة واحدة متعددة  ،واصبحوا تجمعا واحدا .لكن يقلون ايضا ان الوخيان االصلين ھم عائلة الحمد واليونس والعبد
ﷲ  ،وباقي فرق العشيرة ھي عبارة عن تحالفات عشائرية.وتتالف ھذه العشيرة من الفرق التالية  :اللبابده /العودات
/العطيويين /العميشات )من العموش بني حسن( /العيدة /اليونس والمذود الشاھين :وتنسب عشيره الشاھين الى بطن من
الصدعان من شمر طوقه ويطلق عليھم )راعي الغنمه ( وتنقسم عشيره الشاھين الى الھدارســه/الخلــف/السليمان.
المساندة  :يعود نسبھم الى قبيلة عنزه و ھم من المحلف من الوايقه من العبده من السبعه من عنزه ھاجر جدھم عبدالعزيز قبل
 300سنة الى االردن على أثر نزاع بينھم.
الشعراء  :تعود في اصولھا الى عشائر الجبور بني صخر وجدھم سالم الجبور الذي تفرعت منه العشيرة ونتيجة انتقال
المتكرر فقد انتقلت الى اراضي بني حميدة ولھم منطقة تسمى بأسمھم تلعت الشعراء ومن ثم الى ماعين استقرت في الفيصلية.
السيوف  :وھي فرع من عشيرة البطاينة في محافظة اربد
الخنافسة والمھيرات  :اصل ھذه العائلتا من قبيلة عباد.عشيرة الشعراء
الحراوي  :وھم من البركات من مخلد من بلي
الفواعير  :يعود اصلھم لعشيره الفاعوري في السلط
البدور  :يعود اصلھم لعشيره البدارين في ثغره الجب
العتيالت  :يعود اصلھم لعشيره الكعابنه
الجماليه
المجاوله
عشائر الشواكره
السعيدات  :اصل السعيدات من بلي  ،كانوا سابقا في وادي موسى )جنوب االردن( وعلى اثر خالفات عشائرية اضطروا الى
الرحيل ونزلوا في مادبا .وھم الخاليفة والروايضة.
الشخاترة  :اصلھم من قبيلة بلي  ،من الفريعات من البركات  ،ھاجروا الى االردن قديما في فترة الفتوحات االسالمية ،
واستقروا في مادبا .وتتالف من الفرق التالية)العلي  ،الحمود  ،المساعيد(
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الغليالت  :اصل الغليالت حسب ما يقول الرواه بانھم من عز الدين ابو حمده الذي شارك في بناء الكعبة المشرفة في الحجاز
وھاجروا من الحجاز منذ قديم الزمان الى منطقة الطفيلة منھا رحلوا الى مادبا.
عشائر ماعين
ھذه العشائر التمت في ماعين وسميت با العوازم نسبة الى االسم القديم للمنطقة وليس للنسب ابو وندي :ھاجر جدھم من الديار
المصريه من عرب الھنادى ) العوازم ( محافظة قنا مصر الى جنوب فلسطين عند عشيرة الحاسي الھنادي ومن ثم ھاجر الى
ماعين لالخذ با الثار من البالونة أوقع العوازم بقيادة ابو وندي ھزيمه نكراء بقبيلة بلي وطاردوھم الى ان اوصلوھم إلى الغور
الشمالي اما اخوه فقد اكمل مسيره الى شمال فلسطين الى منطقة الباقوره وفيھم مشيخه عشائر العوازم في االردن النجادا :
جدھم من عنزة من بريدة قضاء الرياض بالسعودية الذي تزوج بامرأه من عشيرة القضاة  /بني صخر وانجب ثالثة ابناء
قطنوا منطقه خريبه السوق الذين تفرقوا فيما بعد الى عشيره النجادا في ماعين و عشيره النجداوي في السرو/السلط وعائله
النجادا في سلوان وتتالف من الفرق التاليه ) السلمان /الرشيدات /الخلف/العودات (
الموازره :جدھم المويزر ابن ھزاع ابن مبارك من قبلية بن عطيه ويقال انھا جاءت من بئر ابن ھرماس من السعوديه
الجفيرات :من العوازم اتوا من الديار المصريه من عرب الھنادي وال يوجد لھم صله بعوازم الكويت نزلوا عند البالونه في
قريه ماعين )جلوة عشائرية( فقام بعظ الشباب من البالونة بلحاق بنات العوازم الى غدير الماء وفظحھن مما دفع ھذه العشيرة
الى العوده الى اقاربھم ) ابو وندي  /الحميمات  /السنيان /القطيش( لالخذ با الثار من البالونة فغزو العوازم ورحلو البالونة
من ماعين وقتل العديد منھم في منطقة تسمى االن با الرقدا لكثرة ما رقد بھا جثث.
القطيش  :جدھم اقطيش بن سليمان الشرايدة من عرب العوازم
الحميمات :من عرب العوازم
السنيان :من العوازم
الحالقيون :ابناء عمومه الجفيرات
العرامين :من قبيله بني قيس
الزغيالت :ھم من جماعة الوقفة التى تقطن خربة السوق وجاوا
السليم :من بني خالد
المناسية :من قبيلة العمرو
الشباطات :من قبيلة العمرو
عشائر االزايدة
ھذه العشيرة عبارة عن تحالفات عشائرية ال تجمع في نسب واحد  ،واطلق عليھم اسم "االزايدة".وھم قسمين:
 -1القرينيين وھم العبابسه /الخواطره /الحبابسه /الخريبات
 -2الشروقيين وھم الحاليبه /المعايعه /الفشيكات/الت َين /العجوليين /الفساطله/الطرمان
اتت ھذه العشائر من الكرك مھاجره على اثر مقتل ابن قانصوه الغوري حيث كان يتعرض لفتاه من الت َين حيث كان للبنت اب
عجوز فاخبرت والدھا بأن إبن قانصوه يتعرض لھا ويضايقھا وأنھا تخشى على نفسھا منه .قام األب بجمع عشائر *االزايده*
بأن عار إبنته عليه وعاره على *االزايده* وقال من يشرب فنجان قھوة إبن قانصوه ورفع الفنجان بيده فاحتار الموجودون لقوة
إبن قانصوه فقام رجل من العبابسه إسمه المرعاوي وكان يعرف بقساوته وشدته وقال أنا أشرب فنجان إبن قانصوه وطلب من
)االزايده( أن يحضروا أنفسھم للرحيل ليالً الن إبن قانصوه له جيش وال قدرة عليھم وطلب إبقاء الفتاة لجلب إبن قانصوه وقتله
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وفعالً نصب كمين له وطلب من الفتاة أن تومئ له على عين الماء وفعالً تم ذلك وأجھز عليه المرعاوي وقتله.ومن ذلك الوقت
خرج *االزايده* وبإثرھم جيش إبن قانصوه ولم يتمكنوا منھم وسكنوا عند عشائر الحمايده ومن ثم حصل خالفات مع عشائر
الحمايده وھاجرت *االزايده* إلى الشمال وأتوا إلى مدينة مأدبا عند عشائر البلقاويه وتتالف ھذه العشيرة من الفصائل التالية:
الحبابسة
الخريبات اصلھم من مصر
الخواطرة  :اصلھم من الكرك
الفشيكات أصلھم من قبيلة العمرو في الكرك
العبابسة  :فرع من عشيرة العبابسة المسيحية في الحصن من قضاء عجلون في شمال .
اسلم ھذا الفرع وانضم الى االزايدة.
العجولين
المعايعة  :ان عشيرة المعايعة اصلھا من الغساسنة وھي ايضا من العشائر المسيحية  ،ومؤسس ھذه العشيرة اخوين اثنان يقال
لھم عيد وسعيد .انفصل عيد عن ربعه والتحق باالزايدة ثم اسلم وتزوج منھم
الطرمان :اصلھم من الخليل
الحاليبه اصلھم من حلب في سوريا
الفساطله
التين أقدم عشائر االزايدة و كان عند جد التين فتاة زوجھا جد الفساطلة.
عشائر الشوابكة
اصل ھذه العشيرة من الشوبك  ،واغلب افرع ھذه العشيرة من عشيرة )الغنميين( التي تقطن في بلدة الشوبك من قضاء
معان.وھم المصالحة  ،المطايبة  ،المرواوحة الشوابكه قبيله واحده كانت تسكن قلعة الشوبك حتى عام 1788م عندما اعتدى
جندي تركي عثماني على فتاة شوبكيه في القلعه مما حدا بالشوابكه لمقاتة الحاميه العثمانية و قتل كل الجنود مما جعل الدوله
العثمانيه تفرض على الشوابكه الجالء عن ارض الشوبك فغادروھا الى الشمال .
المطايبه في جرينه و ينقسموا الى الحريد /الذيابات /المعادمهالمرايحه في غرناطه وينقسموا الى الرحيل /النواصره/المرزق/العمر/الھديب/الضوات/الحريد-المصالحه في الوسيه ومادبا و ينقسموا الى المحاسنه/الدراعين/البشير/الحمد/ارتيمه/السليم/الطواجنه
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