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  الفصل الثاني
  في العصر العثمانيمادبا وجوارها 

 .القبائل التي سكنت مادبا وجوارها: أوالً 
 .وجوارها بالدولة العثامنيةعالقة أهايل مادبا : ثانياً 
 .التنافس العشائري والقبيل يف مادبا وجوارها: ثالثاً 

 .القبائل التي سكنت مادبا وجوارها: أوالً 
: سالم، ومنهمبل اإلسكنت العديد من القبائل العربية منطقة رشقي األردن قلقد 

األردن، وجذام الغساسنة يف منطقة حوران، وقضاعة يف منطقة البلقاء، وجنوب رشقي 
 . )1(وخلم جنويب األردن وفلسطني

وقبيل الفتح اإلسالمي للمنطقة سكنت قبيلة غسان البلقاء، وقد ترك الغساسنة عددًا 
سكن مع قد و .ح الغدير، وقرص باير، وقرص معانرص: من اآلثار يف البلقاء منها

وكان هلذه ، )2(يلالغساسنة يف البلقاء قبائل جذام، وعذرة، وخلم، وقضاعة، وسليح، وب
القبائل التي سكنت بعض أفخاذها يف مقاصد البلقاء مكانة بارزة يف بالد الشام عشية 

، فتوح البلدان، مراجعة وتعليق رضوان أمحد رضوان، )م893/ هـ279ت (البالذري، أمحد بن حييى  )1(
/ هـ821ت( القلقشندي، أبو العباس أمحد : وانظر .فتوح الشامم، 1959املكتبة التجارية، مرص، 

، هناية األرب يف معرفة أنساب العرب، حتقيق إبراهيم األبياري، القاهرة، مطبعة مرص، )م1408
 .القلقشندي، هناية األرب: ، وسيشار له فيام بعد442، 314، 303، 132م، ص1959القاهرة، 

م، 1958حتي، فيليب، تاريخ سوريا ولبنان وفلسطني، ترمجة جورج حداد، دار الثقافة، بريوت،  )2(
 .  319ص
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ا، وقد ازدادت واتساع أراضيه وذلك لكثرة بطوهنا، ؛سيام قبيلة جذامال الفتح اإلسالمي، 
 .)1(مكانتها، وقوهتا بعد ارتباطها بحلف مع قبيلتي كلب وخلم

اهلجري، ومطلع اخلامس اهلجري تنازعت السيطرة عىل بالد  ويف هناية القرن الرابع
وما جاورها، وقبيلة طي  فقبيلة كلب سيطرت عىل دمشق ،الشام بعض القوى القبلية

سيطرت عىل األقسام اجلنوبية من فلسطني واألردن، وبذلك دخلت البلقاء حتت حكم 
 .)2(هذه القبيلة ضمن اإلمارة الطائية التي أسسها آل اجلراح

م، كانت تقطن البلقاء بطون 1516/ هـ922وعشية الفتح العثامين لبالد الشام سنة  
، وبني )3(يم، وبني أمية، وحممدي، وبني صخرتبني ه: أخرى إىل جانب بني مهدي، وهم

 .)4(عقبة يف منطقة ماعني
ألرايض شمل اهو من وعندما قسمت الدولة العثامنية املنطقة إداريًا كان لواء عجلون  

وتضم  :)الصلت(ناحية عجلون، وعالن، والسلط : هي ،يةارإد األردنية يف مخس نواٍح 
طوائف  :نواحي وجتمعات سكانية، وطوائف عربان البلقاء، وناحية الكرك، واخلامسة

 . )5(وتشمل بني مهدي، وبني صخر، وأعراب كريم، وأعراب أخرى: العربان
، )6(خانة 1578ناحية السلط يف بان بلغ تعداد طوائف العره وأشار البخيت إىل أن 

) 37(خانة و )616( ةلغابالفة بني صخر وئطا: موزعني عىل النحو التايل) جمرداً  37(و

 . 206القلقشندي، هناية األرب، ص )1(
 . 29-28خريسات، عامن، ص )2(
استانبول ) 970(دفرت مفصل لواء عجلون، طابو دفرتي . البخيت، حممد عدنان، واحلمود، نوفان رجا )3(

وسيشار له  .12، 11، 9ص م،1989، منشورات اجلامعة األردنية، عامن، 1، ط)دراسة وحتقيق وترمجة(
 .163-133وخريسات، عامن، ص .)970(البخيت واحلمود، دفرت مفصل لواء عجلون: كذافيام بعد ه

 .345، ص2الرواضية، مدونة النصوص اجلغرافية، ج )4(
وشقريات، أمحد صدقي، تاريخ اإلدارة ). 970(البخيت، واحلمود، دفرت مفصل لواء عجلون، رقم )5(

. 29م، ص1992/ هـ1413االردن،م، عامن، 1918-1864العثامنية يف رشق األردن 
. 213القلقشندي، هناية األرب، ص )6( 
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) 687( البالغةيم تفة هئخانة، وطا )137( البالغة) صميدات(فة محيدات ئجمردًا، وطا
يف وكانت منازل بني مهدي . )1(خانة )138( الباغة) املهداوية( فة بني مهديئخانة، وطا

 .، ومن ضمنها مادبا)2(حسبانالسلط والبلقاء تنترش من باير إىل عقبة الصوان، وحول 
إىل أن م 1812/ هـ1227زار البلقاء سنة  الذي)  Burckhardt(ويشري بريكهارت 

خيمة، وكانت تدفع رسومًا للدولة تقدر بــ ) 4000(عشرية تتألف من  40عددهم بلغ 
 .)3(رأس من الغنم سنوياً  2000
م فقد قّدر خيام عرب 1881/ هـ1298، الذي زار املنطقة سنة )Merrill(أما مرل و

بسبب حركة التنقل  ذا يعني أن األرقام مل تكن ثابتة؛، وه)4(خيمة) 3000(البلقاء بـ
 .والرتحال التي كان يقوم هبا البدو

ومنذ مطلع القرن التاسع عرش ذكرت السالنامات العثامنية أن مادبا، وجوارها كانت 
، والقضاء كان يتكون من إحدى عرشة قرية، )5(م1872/ هـ1298تتبع لقضاء السلط سنة 

ويف مطلع القرن العرشين أصبحت ثالثني  ،)6(م مخسًا وعرشين قرية1900وأصبحت سنة 

السادس عرش / البخيت، حممد عدنان، العشائر األردنية يف والية دمشق الشام يف القرن العارش اهلجري )1(
، دار الياممة للبحث والنرش 9، ج40امليالدي يف ضوء دفاتر الطابو واملهمة العثامنية، جملة العرب، ع

 . 688م، ص2006والتوزيع، الرياض، 
، واستخدم يف املنطقة؛ ليدل عىل جمموع )العائلة(خانة مصطلح يطلق عىل جمموعة من أفراد األرسة   )2(

 .أفراد األرسة أو الدار التي تشغلها هذه األرسة
)3(   Burckhardt, John Lewis, Notes on the Bedouins and Wahabys, Art Guild Reprits, Inc, 

Cincinnati, 1830. PP.13-14.

)4(   Merrill, Selah, East of the Jordan; A Record of Travel and Observaion in the Countries 

Of Moab, Giled, and Basha, Richard  Bently Son, London, 1881, P. 252.      

 .162م، ص1872/ هـ1289ية سوريا، لسنة سالنامة وال )5(
 .479م، ص1872/ هـ1289سالنامة والية سوريا، لسنة  )6(
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تغريات إدارية مستمرة، حيث أنشأت الدولة العثامنية أول وقد شهدت املنطقة ، )1(قرية
فيام بعد إىل مادبا، واستقر  وقد انتقل مركز هذه الناحية ،ناحية يف اجليزة، ثم ناحية الثمد

ناحية اجليزة وناحية عامن وناحية: األمر هنائيًا عىل إنشاء ثالث نواٍح يف املنطقة هي
 .)2(مادبا
رشقي األردن كانت تشهد استقرارًا سكانيًا، وهذا دليل ستنتج من هذا أن منطقة يو

 ، ويبدو)3(عىل انتشار األمن فيها، وقد استقرت العشائر بشكل واضح يف مادبا وجوارها
حالة التنقل، وبدأت متارس  ةجراهائر البدوية مالت إىل االستقرار أن بعض العش

خلزن الِغالل - تستخدم يف الغالب - الزراعة، وكانت تبني يف بعض األحيان بيوتًا طينية 
ويبدو أن توسعها يف استثامر األرايض التي متلكها، دفعها إىل  ،والتبن، أو للسكن

االستعانة ببعض الفالحني القادمني من قرى فلسطني، وبخاصة قرى نابلس، 
 .، وغريها)4(سوالقد

 .741م، ص1907/هـ1325لسنة سالنامة والية سوريا،  )1(
، 1م، ط1918 -1864/ هـ1337 -1281تاريخ منطقة البلقاء ومعان والكرك . الطراونة، حممد سامل )2(

الطراونة، تاريخ : وسيشار له فيام بعد هكذا .143-130صم، 1992منشورات وزارة الثقافة، عامن، 
 .منطقة البلقاء

، 1م، ط1921/هـ1340 -م1864/هـ1281السوارية، نوفان رجا احلمود، عامن وجوارها خالل الفرتة )3( 
 .السوارية، عامن وجوارها: وسيشار له فيام بعد ،120-105ص ،م1996منشورات بنك األعامل، عامن، 

طريف، جورج فريد، السلط : ، وانظر57-54الطراونة، تاريخ منطقة البلقاء، ص: وانظر أيضاً 
، 276-272م، ص1994، منشورات جامعة آل البيت وبنك عامن، عامن، )م1921-1864(وجوارها 

 .طريف، السلط وجوارها: وسيشار له فيام بعد
م، منشورات 1918-م1516/هـ1337-هـ922تاريخ رشقي األردن يف العهد العثامين . أبو الشعر، هند )4(

أبو الشعر، تاريخ : وسيشار هلا فيام بعد هكذا. 91ص، م2001اللجنة العليا لكتابة تاريخ األردن، عامن، 
  .رشقي األردن
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كاألغنام،  جارة، وتربية احليوانات املختلفةوقد عمل معظم هؤالء بالزراعة، والت
يف احلكومية، واملاعز واألبقار، واخليول، واحلمري، كام عمل بعض السكان يف الوظائف 

 .)1(األمن الرضائب، وجهاز دائرة حتصيل
، فيذكر بلقاويةالعشائر يف العهد العثامين مادبا وجوارها يف  من أشهر هذه القبائلو

أي عام (سنة  140يف ديرة عربان البلقاء الذين كانوا أسياد املنطقة كلها قبل « :ترسرتام
يؤكد هذا ما  ،)2(»بالنسبة ملجتمع بدوي أرضًا كثيفة السكان تعدن البلقاء فإ)... م1732

م بأن هناك جتمعات سكانية، وقرى 1871/ هـ1288ورد يف سالنامة والية سوريا عام 
ماعني، ومادبا، : الزراعة واحلصاد، وهذه القرى هيمأهولة، وكان ذلك يف موسم 

 .)3(وحسبان والعال) كفري الوخيان، وكفري أبو رسبوط(والكفريات 
رت سالنامة والية سوريا يف سنة  م عدد خيم القبائل التي 1881/ هـ1299وقد َقدَّ

 ؛لتاليةثابتًا عىل مدى السنوات ا ، ومل يكن الرقم)4(خيمة) 2450(كانت تقطن املنطقة بـ 
وقد بلغ التعداد التقديري لعدد السكان يف . بسبب التنقل واحلركة املستمرة هلذه القبائل

 .)5(نسمة) 28095(إىل ) 23095(م ما بني1910/ هـ1328املنطقة سنة 
   

                                                           
/ هـ1321/ 1327، مالية 1328/ هــ1325، دائمي ويوقلمة، 9، ص11، ح)6(دفرت أرايض السلط )1(

م، 1904-1903/ هـ1322-1321، 1، ح)11(، سجل حمكمة السلط52-51م، ص1911/ 1909
- 1910/ هـ1331-1328، 1، ح)17(، 202م، ص1911- 1910/ هــ1329- 1328، )16(، و164ص

 .222م، ص1912
 . 323-322ترسرتام، رحالت يف رشق األردن، ص )2(
 .   135، السوارية، عامن وجوارها، 288م، ص1871/ هـ1288سورية سنة  سالنامة ِء واليت )3(
 .290-289م، ص1882/ م1881سالنامة والية سوريا، لسنة  )4(
 . 147السوارية، عامن وجوارها، ص )5(
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 : وينقسم عرب البلقاوية إىل عدة عشائر هي
التي تقع  )وتضم املصاحلة، واملطايبة، والضوات، واملراحية( عشرية الشوابكة

بني قرية جرينة رشقًا، وعيون موسى ومجالة، وقبور عبداهللا غربًا، ويسكن  مأراضيه
 .)1(بعضهم قرية اخلشافية جنوب رشقي عامن

رية الغنيامت، وتضم أبو الغنم، واملساندة، واملجاولة، والشاهني، واحلراوي، وعش
) الفيصلية(الوخيان  ريقرية كفالغنيامت يف سكنت والشعرا، والرواشدة، والقعاقعة، و

الواقعة يف اجلهة الشاملية الغربية ملادبا إىل الطرف الرشقي من البحر امليت، ويرتاوح عدد 
 . )2(ةخيم 250-240خيامهم ما بني 

: اللبابدة وهم: وعشرية الوخيان التي تنسب إليهم منطقة كفري الوخيان، ويتكونون من
، ويعد اللبابدة من أقدم عشائر البلقاوية، )العودات، والعيدة، واملقبل، واملعيوف، واملفلح(

القرينات، واملذود، والعوض، والعميشات، والعتيالت، ومواردهم صياغة ووالعطيويني، 
  .)4(كفريالعشرية البدور الذين سكنوا قرية هناك أيضًا و .)3(وعيون موسى

بني صخر، وادي السري، : ، ويوقلمه ودائمي11دفرت أرايض عامن، سجل األرايض غري املنقولة، رقم  )1(
، دار الفكر للنرش، 1والعكش، نسيم حممد، العشائر األردنية بني املايض واحلارض، طم 1892لسنة 

 .العكش، العشائر االردنية: م، وسيشار له فيام بعد1997الزرقاء، 
 :، وانظر أيضاً )جدول احلقوق( ملفات تسوية أرايض كفري الوخيان  )2(

Musil, Alois. Arabia Deserta, A Topographical Itinerary, III Bands, AMS Press, New York, 
1978, PP.108-109. 

 .Musil, Arabia Deserta :وسيشار له فيام بعد هكذا
Conder, Claude Reignier. The Survey of Easten Palestine, Memoirs, Vol. I: The Adwan 
Country,The Committee of the Palestine Exploration Fund, London,1889, P.293. 

 Conder, The Survey of Easten Palestine:وسيشار له فيام بعد هكذا
)3(  Musil, Arabia Deserta, PP, 108-109.  

ترشين ثاين  4/ هـ1320شعبان 2( 187، حجة 1ق7سجالت حمكمة السلط الرشعية، س: وانظر  
، الدار العربية، 2والعبادي، أمحد عويدي، مقدمة لدراسة العشائر األردنية، ط. 88، ص)م1902
العبادي، مقدمة لدراسة : ، حيث افرد هلم بابًا خاصًا، وسيشار له فيام بعد873 -781م، ص1985عامن،

 .724-723، ص2العكش، العشائر األردنية، ج: وانظر أيضاً . العشائر األردنية
 . 781سة العشائر األردنية، صالعبادي، مقدمة لدرا )4(
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واحلاليبة والدقاق ) الرميلة(وهم املعايعة واخلواطرة ) األزايدة(وعشرية اليزايدة 
واملعيوف والنجيدي والقويدر والفشيكات والطرمان والعبابسة واحلبابسة والتني 

يف املنطقة  واسكن، وقد )1()نيالرشيقيني والقريني(والفساطلة واخلريبات والعجوليني 
الواقعة بني أرايض مادبا، وأرايض حنينًا رشقًا، وصوالً إىل منحدرات املصلوبية، واحلمرة 

وكانت مشاتيهم يف احلُمرة، ومرابعهم ومصايفهم يف مرتفعات املصلوبية، وسهوهلا . غرباً 
) 17(والعيون التي بلغت وُعرفت أراضيهم بكثرة األودية ، )2(الرشقية إىل الغرب من مادبا

 .)3(عيناً 
وذكر الرحالة ، )4(يف جاوا، وخربة السوق، والرصيفة رواستقلذين اا الزففةائر وعش

، )5(زغيلة قرب زرقاء ماعني فرقة منهم كانت تسكن يف منطقة أيبأن ) Conder(كوندر 
 .وذلك قبل هجرهتم إىل عامن مطلع القرن العرشين

، )وتسمى قرية العوازم واحلالقية( ماعني ن يفكانوا يقيمووعشرية العوازم الذين 
بو وندي والنجادا والعرامني والسنيان واحلميامت واملوازرة والقطيش واجلفريات أ: وهم

قّدر كوندر عدد خيامهم سنة يو ،)6(والسليم واحلالقي واملداينة والزغيالت واحلليسات

 :وانظر أيضاً . م1903/ 1319دفرت ضبط أرايض قضاء السلط لسنة  )1(
Musil, Arabia Deserta, P.109.

مخسة أعوام يف رشقي األردن،  ،سلامن، بولس: ، وانظر أيضاً 323ترسرتام، رحالت يف رشق األردن، ص )2(
. 134-128م، ص1989، عامن، 2أبحاث أخالقية، أدبية، قضائية، دينية، األهلية للنرش والتوزيع، ط

 . مخسة أعوام يف رشقي األردن ،سلامن: وسيشار له فيام بعد
 .324، 323ترسرتام، رحالت يف رشق األردن، ص )3(
، 305-302مالية، ص 1325شباط  19 -مالية 1319ين ثاين ترش 1دفرت أرايض قضاء السلط، دائمي، ق )4(

. 45م، ص1903-1902/ هـ1321-1320، 43، ح)9(سجل حمكمة السلط 
)5(  Conder, The Survey Of Eastern Palestine, P.293.   

 ).احلقوق(، وملفات تسوية أرايض ماعني، 119، حج 1، ق7سجالت حمكمة السلط الرشعية، س )6(
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ملفات تسوية أرايض ماعني إىل حدود ، وأشارت )1(خيمة) 100(م بـ 1881/ هـ1298
، ومن الشامل وادي عيون )البحر امليت(فمن جهة الغرب بحرية لوط  وازم،أرايض الع

، )2(الذيب، وأرايض اليزايدة، ووادي زرقاء ماعني، وأرايض الفقراء، واملرجيمة جنوباً 
نفسها، حيث  يهم إىل خربة مادباوندي كانت متتد أراض يبأن عشرية أإىل ويشري ترسرتام 

 . )3(قسم بينهم وبني بني صخرت
وعشرية الشواكرة حيث تقيم يف حنينا شامل رشقي مادبا، وتتألف من الغليالت 

 .)4(والسعيدات والشخاترة واجلالغيف والغنيم والفروخ 
خينان الرشقي غريب حنينا، وهم املراشدة  يبوعشرية األديات التي تقيم يف كفري أ

 .)5(والسيوف والبطنان والدهام
فقد استقّرت يف املنطقة الواقعة بني زرقاء ماعني شامل وادي  ،بني محيدة وأما عشائر

املوجب، ووادي ابن محاد جنوبًا، والبحر امليت غربًا، وجبل شيحان، وخربة أم 
رايض بني محيدة بأهنا متيزت أ: يقول ترتسرتام، و)6(الرصاص، ومنتهى وادي الثمد رشقاً 

جبلية، وتوفر املراعي فيها، وكثرة األعشاب واألشجار، وقد اهتموا بالزراعة وتربية 

 .135، ص)م1916/ هـ1333مارت ( دفرت ضبط معامالت السلط  )1(
Conder, The Survey Of Eastern Palestine, P. 293. 

 ).احلقوق(ملفات تسوية أرايض ماعني  )2(
 . 303ترسرتام، رحالت يف رشق األردن، ص )3(
 :وانظر أيضاً ). جدول حقوق حنينا( ملفات تسوية أرايض حنينا  )4(

Musil, Arabia Deserta, III, P. 109  

 :وانظر أيضاً ). جدول التسجيل( ملفات تسوية أرايض كفري أيب خينان الرشقي  )5(
Musil Arabia Deserta, III, P.108-109  

 .249، والطراونة، تاريخ منطقة البلقاء، ص263-247ترسرتام، رحالت يف رشق األردن، ص )6(
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الفواضلة، والتواهية، واللبادنة، : ة همقسام رئيسمحيدة إىل عدة أ ووينقسم بن، )1(األبقار
 .)2(والنهضة، والديارنة، والقبيالت

العرشين استقر بعض بطوهنا يف قرى ذيبان، ولب، ومكاور، ودليلة، ويف مطلع القرن 
قدرت سالنامة والية و. )3(ورصفا، وفقوع، حيث كانوا يعملون بالزراعة، وتربية املوايش

مئة شخص يسكنون  ةلف ومخسهم بلغ حوايل أن عددم بأ1880/ هـ1298سوريا  سنة 
نسمة، ) 3500(عدد أفرادها حوايل يف مطلع القرن العرشين وصل و )4(ثالث مئة خيمة

نسمة، ) 4000(م بحوايل 1910/ هـ1328وقّدر عددهم يف سنة ، خيمة) 700(يسكنون 
تتبع  قبيلة يف رصفا وفقوعهذه البعض عشائر  صبحتأ وقد. )5(خيمة) 800(بواقع 

 .لسلطبدالً من لكرك ل
إىل اجلنوب ، وكانوا يقطنون )6(من أقدم القبائل يف البلقاء وتعد عشائر العجارمة

مناطقهم  د، وتع)7(وريف املنطقة الواقعة بني حسبان، وجنوب ناع الرشقي من قضاء السلط
ويف مطلع القرن العرشين استقّر بعض بطون . )8(من أفضل مناطق البلقاء للزراعة والرعي

- 1908/ هـ1346-1326، 1، ح)14(، وسجل حمكمة السلط 262ترسرتام، رحالت يف رشق األردن،  )1(
 . 84م، ص1927

، 1اجلراح، أنامر، قبيلة بني محيدة العربية يف األردن، مطبعة األنباء، ج: وملعرفة أسامء العشائر انظر )2(
، ومجيعان، خمائيل خليل، واجمد 78-77، والنحاس، تاريخ مادبا، ص264-73م، ص2003/ هـ1424

م، 1997عدنان مجيعان، مادبا وعشرية الكرادشة، تارخيًا وحارضًا وحضارة، املطابع العسكرية، عامن، 
 .  مجيعان، مادبا: ، وسيشار له فيام بعد72- 70ص

، وترسرتام، رحالت يف رشق 84م، ص1921-1908/هـ1346-1326، 1، ح)14(سجل حمكمة السلط  )3(
 . 262، 248 األردن،

 .290م، ص1880/ هـ1298سالنامة والية سوريا سنة  )4(
 .1، ص1910كانون ثاين  28، تاريخ 559خليل رفعت احلوراين، الكرك، جريدة املقتبس، ع  )5(

)6(  Conder, The Survey Of Eastern Palestine, P.292- 293 . 

)7(  Conder,  Heth and Moab, P. 191 .  

. 348ترسرتام، رحالت يف رشق األردن، ص )8(
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: لنحو التايلموزعني عىل ا، )1(هذه القبيلة يف قرى حسبان، واملشقر، والعال، وأم الربك
يف العال، والسواعري يف السامك وأبو نقلة وأم  سفةاملطرييني يف املشقر والصوانية، واأل

م القنافد، واحلرافيش يف ، والعفيشات يف ناعور وأم السامق وأ)البساتنيم أ(احلنافيش
 ،مارسوا الفالحة والزراعةقد و، )2(ني يف حسبانيالعال وجنوب رشقي السامك، والرشيق

  .)3(فيام حافظ بعضهم عىل حياة البداوة معتمدًا عىل تربية احليوانات كاألغنام واملاعز
وقد سكنت يف  ،صوهلا إىل منطقة عيمة يف الطفيلةوهناك عشرية الثوابية التي تعود أ

دبا يف منطقة ا، وقد سكن بعضهم يف جوار م)العدسية وتركي وزبود(غرب ناعور يف قرى 
 .)4(السامك

نسمة، تضمهم ) 1150(وقد بلغ تعداد هذه العشائر يف مطلع القرن العرشين حوايل  
يف األماكن املواجهة لقبيلة بني  نتقياموالثوابية العجارمة تا عشريوكانت . خيمة) 230(

من الناحية اجلغرافية، والبرشية حاجزًا بني عشائر البلقاء،  اصخر، وبالتايل فقد شكلت
 .)5(اجلنوبية الرشقية وبني صخر من الناحية

/ هـ1321-1317مالية / هـ1319-1315، دائمي ويوقلمة، 6-3، ح)3(دفرت ضبط أرايض السلط،  )1(
- 1891/ هـ مالية1308-1307، يوقلمة ودائمي، 5، ح)1(، وسجل أرايض عامن، 121م، ص1903
 . 67م، ص1902

 :عن فروع العجارمة انظروملزيد من املعلومات  ،171السوارية، عامن وجوارها، ص )2(
Hand Book, Syria, P.609 . 

Musil, Arabia Deserta, PP.109-110.

. 113م، ص1912-1906/ هـ1331-1324، 1، ح)12(سجل حمكمة السلط  )3(
 .105السوارية، عامن وجوارها، ص )4(
العساف، عبداهللا، ماجد العدوان مسريته ودوره يف احلياة السياسية األردنية، رسالة ماجستري، إرشاف  )5(

العساف، ماجد : ، وسيشار له فيام بعد16م، ص2002الدكتور نوفان السوارية، اجلامعة األردنية، 
 .العدوان
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عىل طرف  يف اجلهة الرشقية من قضاء السلطفسكنوا مناطق  ،)1(صخر ووأما بن
وتشري بعض املصادر إىل أن . )2(البادية، بني وادي الثمد جنوبًا، وحتى شامل عامن جنوباً 

مناطق بني صخر امتدت من جبل حوران شامالً، حتى أطراف جبل طويق القريب من 
، وأما يف )3(شتاًء إىل وادي الرسحان رشقاً  هجرهتمعرب احلويطات جنوبًا، وقد وصلوا يف 

الصيف والربيع، فقد كانت البلقاء، ومنحدراهتا، وحتى وادي األردن منطقة رعيهم 
 . )5(إىل جوار بحرية طربيا يف فلسطني )4(م1878/ هـ1296فضلة، ووصل وجودهم سنة امل

صخر يف النصف الثاين من القرن الثامن عرش امليالدي يف رشقي  واستقر بنو
كانوا يتفرقون يف فصل الربيع إىل جمموعات صغرية، تنترش يف أرجاء منطقة و، )6(األردن

يف كثري من األحيان جيتازون النهر، ليخيموا يف  البلقاء، حتى عجلون وحوران، وكانوا
سهل مرج ابن عامر يف فلسطني، ويف الصيف يتجمعون يف البلقاء، ويعودون يف الشتاء إىل 

. ومع مرور الوقت تقلصت منطقة تنقل بني صخر تقلصًا كبريًا يف جهة الغرب، )7(الطبيق
امتها يف عجلون، والتي كانت تزورها ومل يبق للقبيلة سوى عالماهتا القديمة التي تذّكر بإق

م، كام أهنم تراجعوا عن ضفاف هنر األردن األسفل، 1890/ هـ1308بانتظام حتى عام 

 .171السوارية، عامن وجوارها، ص )1(
)2(  Lewies Norman. Nomads and Settlers in Syria and Jordan, 1800-1980, Cambridge 

Univiersity Press, 1987, P124. 

)3(  Burechart, Johan Lewis, Notes on the Bedouins and whabys, Art Guid Reprintis ins, 

Cincinnati, `1830, PP.13-14. 
 )4( Conder, The Survey of Eastern Palestian, P. 295.  

)5(  Ibid. P. 295.  

 م،1969نور عرفات، املطبعة األردنية، عامن، أ، ترمجة 2كهارت، رحالت يف سوريا اجلنوبية، جريب )6(
 . 368ص

، حتقيق وتقديم ماجد شرب، ترمجة 2البدو، ج. أوبنهايم، ماكس فراهيري فون، آربرونيلش وفرند كاسكل )7(
وسيشار له  .338ص، 1943حممود كبيبو، رشكة دار الوّراق للنرش املحدودة، اململكة املتحدة، لندن، 

  .أوبنهايم، البدو: فيام بعد
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ومنذ هناية تسعينيات القرن التاسع عرش متلك شيوخ بني صخر . وشواطئ البحر امليت
 .)1( مساحات واسعة من األرايض يف رشقي البلقاء

، استقر لقرن التاسع عرش، ومطلع القرن العرشينويف أواخر النصف الثاين من ا
اجليزة، وأم العمد، ونتل، وجلول، والقسطل، والطنيب،  بعض بطون بني صخر يف قرى

، والزباير، وصوفا، وقد أشارت سجالت املحكمة الرشعية يف السلط إىل وجود ةويزجو
والتنقل  البداوةنام استمر بعضهم يف حياة بي. م1899/ هـ1317لبني صخر يف الغور سنة 

 .)2(والرتحال
أوكلت الدولة العثامنية لبني صخر مهمة محاية طريق قافلة احلج الشامي، وسكة قد و

ام اعتمدت عليهم ، ك)3(ة من مناطق نفوذهم، مقابل مبالغ مالية سنويةرّ حديد احلجاز املا
أجرة  خاصة الشعري من الشام إىل منازل قافلة احلج الشامي مقابليف نقل املؤن، و

 .)4(حمددة
تريب  )البلقاوية، وبني صخر، والعجارمة، وبني محيدة(مجيع هذه القبائل وكانت 
، وعمل بعضها بالزراعة، )5(لواجلامل واخلي تلفة، كاألغنام واملاعز واألبقاراحليوانات املخ

 .)6(وخصوصًا احلبوب كاحلنطة والشعري

. 339، ص2أوينهام، البدو، ج)1( 
 .80م، ص1899–1897/ هـ1317 -1315، 108، ح)5( سجل حمكمة السلط )2(

)3(  Kazziha, Walid, The Social History Southern Syria(TransJordan) in the 19th and Early 

20th Century, Beirut Arab University, Beirut, 1972, P.15.  

، )أ3750( م، رقم1741/هـ1154ىل القالع، إأمحال بني صخر واحلجايا املرسلة معهم للدور  دفرت نقص )4(
).10 – 1(امليكروفلم يف مركز الوثائق واملخطوطات، اجلامعة األردنية، ورقة نسخة مصورة 

.22- 21ص ،م1911 –1910/ هـ1330 -1329 ،2ح ،)18(سجل حمكمة السلط )5(
/ هـ1328 -1326 1، ح)15(و. 39م، ص1882 –1881/ هـ1300 -1299، 1، ح)1(املصدر نفسه )6(

 .132م، ص1910 –1908
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واإلسكان، واالستقرار بني األهايل، اتبعت الدولة العثامنية سياسة التوطني قد و
والتخفيف من ظاهرة البداوة، وأصبحت سياسة السلطان عبداحلميد إحدى الوسائل 

، وذلك بإنشاء سلسلة )1(الرئيسية للوقوف يف وجه الزحف البدوي نحو األرايض الزراعية
 دبا جنوبًا، وقدالشامل ولغاية ما ، امتدت من قرية القنيطرة يف)املستقرة(من املراكز املدنية

، وطالب )2(ن عنارص من الرشكس والشيشان واملسيحيني يف مثل هذه املراكزأسك
تتوىل محايتهم وخاصة وفري األمن هلم بإنشاء خمافر املستوطنون اجلدد من الدولة العثامنية ت

 .)3(من البدو
ى ومن هذه اهلجرات التي توافق وجودها مع  رغبات الدولة العثامنية، هجرة نصار

م 1879الكرك إىل مادبا، عىل أثر معركة قامت بني العزيزات وبني عرب الرصايرة عام 
، وبعد تفاقم األمور وتطورها، خاصة وأن القبيلتني كانتا هلام ارتباطات )4( حول قضية فتاة

بأحالف عشائرية كبرية، وكذلك تدخل البطريرك يف القضية، الذي كان عىل اتصال مع 
وسط تإىل البلقاء، ثم  هلجرة من الكركبندويل، والذي عرض عليه فكرة ااخلوري بولس 

 احلامية هلم، وتنفيذ من الصدر األعظم توفري الباطبطريرك القنصل الفرنيس يف بريوت ال
جل فذهب اخلوري بولس إىل السلط من أ نشاء مراكز حكومية حلفظ األمن،اهلجرة، وإ

قناع يدة تم إاختيار مادبا وبعد حماوالت عدحتديد أماكن غري مأهولة تناسبهم، فتم 

 .136السوارية، عامن وجوارها، ص )1(
)2(  Bell, G, ''Turkish Rule East of the Jordan'',The Nineteenth Century and After, Vol. 52 

(August 1902), P. 228.   

 .12م، ص1912كانون الثاين  9/ هـ1330حمرم  10، بتاريخ 872العدد , املقتبس )3(
والقعايدة، حممد نويران، . 152-150سابا، مادبا وضواحيها، ص: ملزيد من املعلومات عن القصة انظر )4(

: وسيشار له فيام بعد. 21م، ص2010/ هـ1431، عامن، 1تاريخ مادبا وجوارها، دار األعالم، ط
 .44-43ومجيعان، مادبا، ص. 9وهريسون، وآخرون، مادبا البقايا، ص. القعايدة، تاريخ مادبا
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، )1(العزيزات، يف حني أن النصارى اآلخرين رفضوا يف البداية اهلجرة من الكرك إىل غريها
 .)2(وهنا يظهر دور مترصف نابلس الذي رفع قضية اإلسكان إىل وايل الشام

وبعد أن قرر أبناء العزيزات اهلجرة إىل مادبا بزعامة صالح الصواحلة، حتركوا يف 
عىل  مضارب بني محيدة بضيافة الشيخ أبو اربيحة،يف بداية فنزلوا  م،1880شباط عام 

، ثم رحلوا بعدها نحو مادبا يف حزيران عام )3()أي أطناب(اعتبار أهنم بجواره ومحايته 
ا بفالحة أراضيها وتعمريها، حيث موافقة الدولة عىل أن يقوموم، واستوطنوها بعد 1880

، ويذكر )4(تشجعه الدولة العثامنية اء األعشار أمرن فالحة األرض وزراعتها، مقابل أدإ
القسوس يف مذكراته أن هذا االنتقال كان قد خطط له رجال اإلرساليات التبشريية 

 .)5(لفرنيس املقيم فيهاالالتينية التي مقرها القدس وبمساعدة القنصل ا
الذين حلقوا بالعزيزات  يف  -)6(واستقر العزيزات يف مادبا مع الكرادشة واملعايعة

م، وسكنوا يف أنحاء البلدة، وكان عددهم حوايل 1880فدخلوها يف حزيران عام  -ذيبان
مادبا ، وسميت احلارات يف بلدة )7(شخص، وقسمت األرايض بني هذه العشائر 800

 . 156، 153-151سابا، مادبا وضواحيها، ص )1(
كلداين، حنا، : وعن دور احلكومة العثامنية من وايل الشام ومترصف نابلس وقائم مقام السلط، انظر )2(

وسابا، مادبا وضواحيها، . 350م، ص1993املسيحية املعارصة يف األردن وفلسطني، عامن، األردن، 
. 45-44ومجيعان، مادبا، ص. 9مادبا البقايا، ص وهريسون، وآخرون،. 156، 155-150ص

 .55-53والنحاس، تاريخ مادبا، ص. 153-152سابا، مادبا وضواحيها، ص )3(
 . 35واحلامرنة، مادبا أيام زمان، ص. 156سابا، مادبا وضواحيها، ص )4(
من تاريخ رشق األردن  م وثائق ووقائع1910م، وثورة الكرك 1943 –1877مذكرات  ،القسوس، عوده )5(

وسيشار له هلا  .31ص ت،.اجلامعة األردنية، األردن، د -عام، مركز الوثائق واملخطوطات  70خالل 
 . مذكرات عودة القسوس: فيام بعد

النحاس، : وعن سبب هجرهتم انظر. 46-45ومجيعان، مادبا، ص. 156سابا، مادبا وضواحيها، ص )6(
   .47ادبا، صومجيعان، م. 51-50تاريخ مادبا، ص

، 46-45، ومجيعان، مادبا، ص60والنحاس، تاريخ مادبا، ص. 157-156سابا، مادبا وضواحيها، ص )7(
. 176العزيزي، مادبا، ص: وانظر
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، وأما )1(خرى تسكن فيهامن وجود عائالت أرغم بال نسبة هلذه العشائر؛ لشهرهتاالقديمة 
يف  فأقامواعشرية احلدادين واهللسة فقد ذهبوا إىل ماعني حيث استقبلوهم عرب العوازم، 

، )2(عند الشيخ عيل أبو وندي، وبعدها قاموا برشاء األرايض من أهايل ماعني البداية ضيوفا
النحاس،: ىل بلدة مادبا عدد من العشائر املسيحية الوافدة، منهابعد ذلك إ توافدثم 

بو جودة، واحلوراين، والبجايل، واجلعنيني، وأ والفراج، واحلداد، واملعلوف، والريان،
 .)3(واحلامتية، والرسيان، وأبو الزلف، واجلاملية، والكلداين

مدير ناحية  -اعرتض الشيخ سطام الفايز هلؤالء املهاجرين هذا االستقرار  وإثر
املهاجرين اجلدد، قبل من وعىل ما جرى من استمالك لألرايض عىل هذه اهلجرة  -اجليزة

، ثم السلطات العثامنية هناك هت؛ فاعتقلإىل نابلس وأعلن معارضته هلذا التمليك ذهبو
دخل القنصل ت واهلدايا الثمينة، عالوة عىل باأللقابوتم اسرتضاؤه عنه،  جتأفر

، وهبذا أصبح استمالكهم )4(هئيف اسرتضا هامسن أياللذالفرنيس وبطريرك الالتني، 
أن هؤالء  استطاعمثل هذا االعرتاض، و - فيام بعد –يتكرر قانونيًا، إذ مل  لألرايض أمراً 

 .)5(لتوفرها بشكل كبري ؛يعيدوا بناء املدينة من جديد، ومل جيدوا نقصًا من احلجارة

 . 158سابا، مادبا وضواحيها، ص: ، وعن هذه العشائر انظر38احلامرنة، مادبا أيام زمان، ص )1(
. 76ومجيعان، مادبا، ص. 186عامن وجوارها، ص والسوارية،. 33، صمذكرات عودة القسوس )2(

وكلداين، حنا سعيد، املسيحية املعارصة يف . 246واحلامرنة، مادبا أيام زمان، رواية منذر حدادين، ص
  .250م، ص1993األردن وفلسطني، مطبعة الصفدي، عامن، 

نوفان، سجالت قرارات املجالس البلدية مصدرًا لدراسة تاريخ  السوارية،: وملزيد عن هذه العشائر انظر )3(
، جامعة آل البيت، 1، ع3م، جملة املنارة، م1927-1923املدينة األردنية، سجالت بلدية مادبا نموذجًا 

السوارية، سجالت قرارات املجالس: وسيشار له فيام بعد. 89- 88، صم1998املفرق، األردن، 
 . 60-56، صومجيعان، مادبا. البلدية

 . 37- 36واحلامرنة، مادبا أيام زمان، ص. 10هريسون، وآخرون، مادبا البقايا، ص )4(
.10هريسون، وآخرون، مادبا البقايا، ص )5(
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قصد قدوم مهاجرين بأعداد كبرية من مناطق خمتلفة، بكذلك وشهدت املنطقة 
شهد قضاء السلط بام فيه قصبة مادبا قدوم وافدين من كام . التجارة والعمل يف الزراعة

شهدت فضًال عن ذلك  .، واملغربالتجار جاءوا من سوريا، ولبنان، ومرص، ونجد
: خاصةوقراها وبفلسطني  مدنأبناء املهاجرين من املنطقة استقرار جمموعة كبرية من 

   .)1(نابلس، والقدس، واللد، واخلليل، وجنني
حتّول إىل إقامة ما لبث أن األمر، ثم  أولن قدوم هؤالء موسميًا يف وبصورة عامة، كا 

 مح هلم السكان بالتملك واالندماج ومتلك واستقرار، حيث ُس نيدائمة، فحصل هلم توط
 . )2(، ومل يشكلوا جمتمعًا منفصًال، أو مستقالً املحيل مع املجتمع

نشاء الدوائر توفر األمن واالستقرار، وإنتيجة  أصبحت بلدة مادبا بعد ذلكو
التجار وأصحاب إليها فجاء  احلكومية فيها، وتطور احلركة التجارية وتزايد نشاطها،

 . )3(وغريهااحلرف واملهن التقليدية كالبناء والنجارة واحلدادة 
بو أ :ومن األرس التي يرد ذكرها ،سكن أغلب الوافدين يف الشامل الرشقي ملادباقد و

العنيني، احلنيني، و ،القييسبو نصري، واملراعبة، وأبو كف، وأبو راجوح، وأحشيش، و
بو مرعي السخنة، واجلحشة، ومراد، وغنام، وخليل، وعبد الغني، والبيطار، والبريويت، وأ

وعطوي، واملغربل، وأبو طري، والديري، والقييض، والبتاوي، وبركات، والتعامرة، 
والصايغ، والصفدي، ومؤيد، والست، وحبنكة، ونارص، والزنبوطي، والنوير، وأبو 
غنمة، وأبو حويج، والديري، واسميا، وأبو عباد، واألفغاين، والعقرباوي، واحلزماوي، 

 .)4(و دقر وغريهمبوالعبيد، واملعاين، والكريويت، واخلطيب، وأ

 .191-176السوارية، عامن وجوارها، ص )1(
 . 109أبو الشعر، تاريخ رشقي األردن، ص )2(
.185السوارية، عامن وجوارها، ص: وانظر أيضاً . 88ص ، سجالت قرارات املجالس البلدية،السوارية )3(
وهناك بعض الباحثني من أشار إىل وجود أسامء اخرى قدمت مع هذه . 62- 61مجيعان، مادبا، ص )4(

املصاروة، بشار حممد أبو نصري، عشائر مصاروة اجليزة من : العائالت، وملزيد من املعلومات عنها انظر
.123-71وص. 63-61م، ص2000/ هـ1420، ، مادبا، األردن1م، ط1958-1864عام 
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الذي شمل مجيع هذا اإلزدهار ها، يف تقدم مدينة مادبا وازدهاروقد ساهم الوافدون   
كان أبناء العشائر املجاورة كثريًا ما يفسدون هذه  وقدزراعة، ء وجتارة وبنااملجاالت من 

للحفاظ  ا؛منيا أفرضت احلكومة نظام وبسبب شكوى الفالحني؛املزروعات بمواشيهم، 
بناء العشائر حول األرايض الزراعية، حيظر عىل أعىل املزروعات، حيث حددت نقاطًا 

منية تتجول قرب وقد خصصت لتثبيت ذلك دوريات أاالقرتاب منها بمواشيهم، 
بتعيني حراس اسمهم املجلس البلدي بلدة مادبا بالتعاون مع  يلاأه ساهم، كام )1(احلقول

خذ تعويضات من املعتدين عىل ئر التي تقع باملزارع، ومن ثم أساملعاينة اخل) املخرضية(
 .، وذلك بدعم من رجال األمن)2(احلقول

ًام من الرتكيبة السكانية يف مدينة مه اويف النهاية شكل مجيع هؤالء الوافدين ملادبا جزء 
 .يف بوتقة واحدةمنصهرين هم والسكان األصليني مادبا، 

مئات اآلالف من  وجلأحتالل اإلرسائييل، م لال1948ا تعرضت فلسطني عام وعندم
فأقيم هلم عىل التلة خميم يقع يف اجلهة  ؛وفد بعضهم إىل مادباإىل األردن،  ينينالفلسطي
بان من القدس، وبلدة  غلب املقيم فيه من ديرية الغربية من بلدة مادبا، وكان أاجلنوب

الفلسطينية التي جاءت  العوائلعرتوف، وبيت نتيف، وعجور من اخلليل، وغريهم من 
لدة الدوايمة من اخلليل فقد جاء من ب ؛و قراهايف مادبا مدن فلسطني، وسكنت  شتىمن 

وعشائر بئر السبع  .كنوا يف قرية مليح عند بني محيدةوسوعائلة اجلبلية قطش عائلة األ

م، 1925/ 25/7، بتاريخ 1125والكرمل، العدد . 91السوارية، سجالت قرارات املجالس البلدية، ص )1(
. 4ص

/ 25/7، بتاريخ 1125والكرمل، العدد . 98، 91-90السوارية، سجالت قرارات املجالس البلدية، ص )2(
، املالمح اإلجتامعية واإلقتصادية )م1927 – 1923(مادبا،  :، وملزيد من املعلومات انظر3م، ص1925

هند غّسان أبو الشعر، وعبداهللا مطلق : من خالل سجل مقررات جملس البلدية، دراسة وحتقيق
أبو الشعر، والعساف، سجل  :وسيشار له فيام بعد هكذا .م2012العساف، وزارة الثقافة، عامن، 

.مقررات جملس البلدية
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ع العجلة، وسكنوا عىل أطراف املخيم من اجلهة اجلنوبية الرشقية ملادبا يف التيم ورب
حسني من عجور، واجلهالني، يف قرية كفري الوخيان  وكذلك عائلة أيب اللوز، وعائلة أيب

 أبناء مادباساهم هؤالء قد ، وما زالوا مجيعًا موجودين حتى يومنا هذا، و)1()الفيصلية(
دوية، بناء الدولة األردنية احلديثة، وخاصة يف التعليم واملهن احلرفية والييف بنائها و مجيعاً 

 .والتجارة وغريها
 .عالقة أهايل مادبا وجوارها بالدولة العثامنية :ثانياً 

سياستني خمتلفتني يف تعاملها مع القبائل والعشائر العثامنية انتهجت الدولة لقد 
مها عىل استخدام القوة، وأما الثانية والالبدوية التي تسكن منطقة مادبا وجوارها، تقوم أُ 

 تدخلفتقوم عىل كسب وّد هذه القبائل، وذلك تبعًا لظروف الدولة ومصلحتها، فعندما 
كانت إدارة اإلدارة احلديثة إىل رشقي األردن بعد النصف الثاين من القرن التاسع عرش، 

مترصفية الكرك  ، وبعد تأسيس)نابلس والبلقاء(غري واضحة إذ كانت تتبع لواء نابلس 
إلدارة احلديثة ومن نتائج إدخال ا. )2(أصبحت ضمن قضاء السلط التابع ملترصفية الكرك

التي كان يدفعها الفالحون للبدو، وتم ذلك بعد عدد ) ةاخلاو( يتلغأإىل رشقي األردن 
 وايل سورياعندما علم من احلمالت التأديبية التي قامت هبا الدولة العثامنية ضد البدو، ف

وبني صخر للقرى واألرايض الزراعية ) العدوانبقيادة (بغزو عرب البلقاء  رشيد باشا
محلة تأديبية  م سارع إىل إرسال1866/هـ1283الغور الشاملية يف سنة  إىل أرايضووصوهلم 

فارس ملساندة عرب الّصْقر الذين كانوا هدفًا  200مكونة من ، م1867إىل البدو سنة 
ة كبرية يأن هذه احلملة عجزت عن املساندة، مما اضطر إىل إنفاذ محلة تأديب إّال للهجوم، 

.378، ص1لديار األردنية، جحتاملة، ا )1(
الفكر  ،حمافظة، عيل: ملزيد من املعلومات عن اإلدارة العثامنية التي دخلت إىل رشق األردن، انظر )2(

، اجلزء األول، 1946 – 1916السيايس األردن منذ بداية الثورة العربية الكربى وحتى هناية عهد اإلمارة 
.الفكر السيايس يف األردن ،حمافظة، عيل: له فيام بعد ، وسيشار120، ص1990 ،الطبعة األوىل، عامن
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بقيادته، تكونت من ثالثة فيالق معظمها من الفرسان، تساندهم املدفعية، وانضم إىل هذه 
متكنت القوة من اجتياح املنطقة وبقيت فيها شهرين، قد و. القوة الفيلق املرابط يف القدس

وأقام الوايل يف محلته هذه قائم مقامية السلط . والسلط وعامن وضبطت األمور يف مادبا
فارس، وكان ذلك  400وأقام يف قلعتها حامية عسكرية قوامها  ،وأتبعها بمترصفية نابلس

أول تواجد للدولة يف املنطقة، ومجع الوايل يف محلته هذه أربعة ماليني قرش كانت مستحقة 
، واستمر الوايل ضبطتمة املوايش واحلنطة التي للخزينة مل تدفع، وكان هذا املبلغ قي

بمطاردة عرب البلقاء الذين تراجعوا إىل حسبان، وهزمهم بعد معركة دامية قتل فيها من 
عرب البلقاء مخسون رجًال، وهرب الباقون تاركني مواشيهم ومتاعهم غنيمة للدولة، 

وأرجع الوايل إىل . لسوُألقي القبض عىل شيخهم ذياب محود العدوان وأودع يف سجن ناب
عرب عباد األرايض التي استولوا عليها عرب البلقاء منهم وذلك مكافأة هلم عىل 
إخالصهم للدولة وانضاممهم إىل احلملة، كام ووضع الوايل حدًا لتجاوزات بني صخر 

 . )1(بإجبارهم الفالحني عىل دفع اخلاوة
هذه احلملة هبجوم مشرتك وبني صخر بالرد عىل عرب البلقاء  ونتيجة ذلك قامت 

وذلك ألن أهلها امتنعوا عن دفع اخلاوة، وسعى وايل  ؛م1868/هـ1287 عىل الرمثا سنة
وبني صخر فجهز محلة تعززها قوات حملية أخرى من ولد عرب البلقاء سوريا إىل معاقبة 

 ، فاستسلمبلقاءالغاية منها تأديب عرب الوكان والدروز وبعض قبائل البلقاء،  )2(عيل
هلذه القوة، وتعهد بدفع مخسة وعرشين ألف قرش، وهي  العدوان عيل الذيابشيخهم 

تقدمت احلملة نحو بني صخر، فاستسلم  تكاليف احلملة وثمن ما هنب من الرمثا، ثم

)1(   Rogan, Eugene Lawrence, “In Corporating the Perighey: The Outoman Extension of 

Direct Rule Over Southeastern Syria (Trans Jordan) 1867 – 1914”, Ph.D. Dissertation, 

Harvand University, 1991, P 85.  

 Rogan, Incorporating :وسيشار له فيام بعد
.شبه اجلزيرة العربية التي تقطنأحد عشائر قبيلة العنزة  :ولد عيل  )2(
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شيخهم فندي الفايز وتعهد بدفع مائتي ألف قرش، وقدم ابنه رهينة للوايل، وجرد بنو صخر 
الشامي، ومنح هذا االمتياز لقبيلة ولد عيل، وأعلن بنو محيدة  من امتياز مرافقة قافلة احلج

  .)1(خضوعهم للسلطة العثامنية، واستعدادهم لدفع الرضائب والغرامات التي ترتبت عليهم
التعامل مع شيوخها  يف رشعتيف املنطقة  االستقراروحتى تضمن الدولة العثامنية 

وثيقة عثامنية  ارتشألضامن والئهم ووالء قبائلهم للدولة، ولتقديم اخلدمات هلا، فقد 
الدولة العثامنية حتت ترصف الشيخ سطام  م إىل وضع1875/ هـ1292ارخيها لسنة يرجع ت

إنشاء ، وسارعت الدولة أيضًا يف )2(قرشاً  150عرشة أنفار، بلغ جمموع مرتباهتم الشهرية 
هذه مركز  وكان ،م أنشأت الدولة العثامنية ناحية اجليزة1879ففي عام  ،تابعة هلا احنو

عينت الشيخ سطام فندي قد صخر، و الناحية يقع وسط األرايض التي يسيطر عليها بنو
رغبة من - كام يبدو - نه يتعي ، وجاء)3(الفايز، أحد شيوخ بني صخر مديرًا هلذه الناحية

م يف تقديم خدمات جليلة لضامن تعاوهن ؛الدولة العثامنية يف التعامل مع شيوخ القبائل
 . )4(إىل جانب ضامن والء قبائلهمللدولة 

بنرش القوانني واألنظمة  :وأوكلت الدولة العثامنية إىل مدير الناحية عدة مهام متثلت
ى التابعة هلا، وتبليغ التحقيقات التي يف الناحية والقرعىل األَهايل التي تصدرها الدولة 

رشاف عىل انتخاب املخاتري جيرهيا املخاتري بشأن املواليد والوفيات واألرايض، واإل
واملحافظة عىل األمن، ومجع األعشار  ،املطلوبني للدولة وإحضار ،واملجالس االختيارية

 .)5(عالم الدولة بتحركات القبائل وغريها من املهامإوالرضائب، و

)1(  Rogan, Incorporating, P.85. 
نرش الوثيقة رؤوف أبو جابر يف أطروحته للامجستري، تطور الزراعة يف رشقي األردن خالل القرن   )2(

 .  160م، ص1984التاسع عرش، اجلامعة األردنية، 
 .241-240م، ص1879/هـ1297سالنامة والية سوريا، لسنة   )3(
  .96السوارية، عامن وجوارها، ص  )4(
وملزيد من . 1313يوقلمة بني صخر : وسيشار له فيام بعد. 17مالية، ص 1897/ 1313يوقلمة بني صخر  )5(

نظام إدارة الواليات العمومية، : املعلومات عن املهام املوكلة من قبل الدولة ملدير الناحية، انظر
وانظر . 408م، ص1883/هـ1301، ترمجة نوفل نعمة اهللا نوفل، الطبعة األدبية، بريوت 1الدستور، م

 .97-96والطراونة، تاريخ منطقة البلقاء، ص .96السوارية، عامن وجوارها، ص: أيضاً 
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وتشري سالنامة والية سوريه إىل أن سطام الفايز عندما تقلد منصب مدير ناحية اجليزة 
حقق خالهلا نجاحًا كبريًا، إذ شهدت م 1885/هـ1303 - م1879/ه1297ت يف السنوا

فرتة إدارته بداية استقرار بني صخر يف عدد من قرى الناحية، وكان عىل وئام تام مع 
 .)1(ليلة فقد أنعمت عليه الدولة بلقب آغاالسلطات، وتقديرًا خلدماته اجل

، والتي ت خالهلا ناحية مادباذه الفرتة تطورًا إداريًا إذ أنشئشهدت املنطقة يف هوقد 
وذلك لقرب الثمد وهو مورد ماء رئييس لبني صخر يف الربيع  كانت تعرف بثمد مادبا؛
 . )2(والصيف من قرية مادبا

منية مشددة من قبل الدولة العثامنية، ففي إجراءات أأيضًا شهدت هنا كام أو
ن استحدث فيها ارة تفقدية إىل ناحية مادبا بعد أم قام مترصف الكرك بزي1907/هـ1325

ع اوكان ذلك نتيجة امتن. )3(قوة للهجانة بقصد محاية سكة احلديد من ختريب العربان
هم للدولة، وتعرضت م عن دفع األموال األمريية املرتتبة علي1902/هـ1320القبائل سنة 

آذار / هـ1320احلجة  ي، فتوجه املترصف يف ذ)4(الطرق والسائرون عليها لالعتداءات
 .)5(رغمهم عىل دفع األموال رأس قوة عسكرية إىل املنطقة، وأم، عىل1902

بإنشاء ) م1902/هـ1320 - م1897/هـ1315(وقام مترصف الكرك حممد رشيد باشا 
واستقبله سكاهنام  ،قام بزيارة قريتي مادبا وعامندارين للحكومة يف مادبا والسلط، كام 

، وقام بجولة ثانية أهنى )6(بحفاوة بالغة، وبعد أن اطمأن عىل األوضاع عاد إىل الكرك

 .241، صم1885/هـ1303سالنامة والية سوريا، لسنة  )1(
   .19، ص1313يوقلمة بني صخر  )2(
 .55، صمذكرات عودة القسوسو .2م، ص1907أيار  18، بتاريخ 1806جريدة البشري، العدد  )3(
 .2م، ص1902آب  11، بتاريخ 1553جريدة البشري، العدد  )4(
 .3م، ص1902نيسان  1، بتاريخ 1537جريدة البشري، العدد  )5(
 .51، صمذكرات عودة القسوسو .3م، ص1898شباط  24، بتاريخ 1224جريدة البشري، العدد  )6(
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خالهلا بعض اخلالفات التي كانت بني عدد من عشائر املنطقة، وأصلح ذات البني بني 
تخاصمني  .  )1(املُ

يف مادبا عىل) اجلندرمة(ساعد وجود حامية صغرية من القوات النظامية قد و
ن أهايل القرية كانوا عىل اتصال ويف املناطق املجاورة هلا، حيث إ استتباب األمن فيها،

النزاع أن ينشب بني عرب العجارمة وبني  أوشكمبارش مع العربان، فعىل سبيل املثال 
ني صخر عىل الزروع، حتى وصلت قوة جنود م، بسبب اعتداء ب1898صخر عام 

اجلندرمة املتمركزة يف مادبا إىل ساحة القتال واستطاعت فض االشتباك قبل وقوعه، كام 
 .)2(ألقي القبض عىل املتسببني يف النزاع من الطرفني، وأرسلتهم إىل قائم مقامية السلط

ويًا، خدم الدولة وكان متعلًام وق ،توىل إدارة الناحية بعدها مشهور الفايز ثم
ما السرتجاع  ؛بإخالص، مما دفع إىل تكليفه إىل عرب املطريات، إحدى فرق بني صخر

 .)3(من أهايل مادبا، غري أنه لقي مرصعه يف هذه املهمة ههنبو
رجال الدولة واملوظفني  اتمن ممارس انتيجة غضبه -محيدة  وبن أعلنتوعندما 

دفع الرضائب املرتاكمة ها ورفض ومتردها عليهاخروجها عن الدولة العثامنية  -األتراك
؛ ذريعة هلابمثابة ت احلكومة العثامنية هذا األمر دَّ عَ و؛ )قرش 200, 000(عليهم والبالغة 

الكثري  ؤونبأهنم يُ وباألمن والنظام،  نواالهتام لعدد من أفراد بني محيدة بأهنم خيلّ  فوجهت
شخاص املعارضني للسلطة العثامنية واملتهمني باجلنح والفارين من اخلدمة من األ

 سكان جبل نابلس عىلبشكل متكرر  نويعتدوالعسكرية من سكان املناطق املجاورة، 

 .3م، ص1898ترشين األول  3، بتاريخ 1353جريدة البشري، العدد  )1(
 .3م، ص1898متوز  2، بتاريخ 1340جريدة البشري، العدد  )2(
م، 1925مذكرات عامان يف عامن عاصمة رشق األردن، املطبعة العربية، مرص، . الزركيل، خري الدين )3(

  .الزركيل، عامان يف عامن: وسيشار إليها بعد هكذا. 61ص
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 مأمورطابور نابلس، وشمس بك  مأمورعىل حييى آغا  موالقدس وحوران كاعتدائه
  .)1(الدفرت اخلاقاين يف البلقاء

م، بقيادة فوزي 1889متوز / هـ1306جهز وايل سورية قوة عسكرية يف ونتيجة لذلك 
السلط، وطائفة من العساكر قام قضاء م باشا قائد زاندرمة والية سورية وبرفقته قائم

وتوجهوا مجيعًا نحو ديرة بني محيدة قرب ذيبان،  ،النظامية والفرسان من الزاندرمة
بعدم قدرهتم عىل دفع املبلغ كامالً  اهخربأَ فأحرض فوزي باشا شيخني من مشاخيهم، و

ألف قرش، وأن قبيلتهم ال ترىض بأكثر من ذلك،  اثني عرش) 12, 000( وأهنم سيدفعون
لوا عىل االستعداد لصدهم وعلم شيوخ بني محيدة بنية فوزي باشا بمهامجة بني محيدة، فعم

املجايل، واجتمعوا هم بمساعدة أحالفهم من العشائر املجاورة وبخاصة من ومهامجت
بذيبان، بأكثر من ألف فارس، واتفقوا عىل مهامجة القوة العثامنية قبل مهامجتهم لبني 

 .)2(محيدة
فالتقى هبم بوادي املوجب، وجرت بني الطرفني  ،فتوجه فوزي باشا بعساكره نحوهم 

ودفع  أعلنوا طاعتهم للدولة،، ثم تراك، وهزيمة مجوع بني محيدةانتهت بغلبة األ معركة
الرضائب املستحقة عليهم، وبعد أن متكن أبناء بني محيدة من سداد املبلغ، اصطحب 

 ؛من مشايخ بني محيدة إىل السلط، وهناك أكرمهم وكساهم باخللع اً فوزي باشا معه عدد
، ولكن الشيخ عيل سليامن اللوانسة )3(لكي خيفف من حنقهم عىل الدولة ويكسب رضاهم

كته بثورة رتراك مرة أخرى، وذلك أثناء مشاال الثورة ضد األلة إشععاد بعدها بمحاو

فرحيات، إيامن: ، وانظر أيضاً 1م، ص1889أيلول  2، 981، عدد 20جريدة البشري، بريوت، سنة  )1(
م، رسالة ماجستري، إرشاف حممد الريان، جامعة الريموك، 1946-1921املعارضة السياسية يف األردن 

.17م، ص1998
.1م، ص1889أيلول  2، 981، عدد 20جريدة البشري، بريوت، سنة   )2(
. 1املصدر نفسه، ص  )3(
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الشيخ عيل اللوانسة مع عدد من  موعىل أثرها أعدم، ولكنها مل تفلح، 1910الكرك عام 
 .)1(م1911زعامء األردن والشام يف دمشق عام 

للدولة جليلة خدمات  قدموافقد  ،وأما أهايل مادبا وعرب البلقاء يف تلك الفرتة
، وانرصفوا إىل فالحة العثامنية، متثلت يف حفظ األمن يف املنطقة وحتصيل الرضائب

عىل والئهم للدولة العثامنية، وساندوها يف مواجهة كثري من األخطار  أرضيهم، واستمروا
التي هددت الوجود العثامين يف املنطقة، فقد استنكر شيوخ البلقاء األحداث التي كان فيها 

يستنكرون  وبقوام، 1910لسلطان العثامين، خاصة ثورة الكرك عام خروج عىل طاعة ا
املستنكرين سلطان العدوان، وسامل أبو  بنيمن كان ويؤكدون طاعتهم للدولة، و ،ذلك

وعايد العجارمة، وفهد العدوان،  ،وعبد املهدي أبو وندي ،الغنم، وشاهر احلديد
  .)2(وغريهم ستة أبو وندي، وصايل الشهوان،أبو وشالش العدوان، و

 .التنافس العشائري والقبيل يف مادبا وجوارها: ثالثاً 
 ،راعياملياه وجودة امل، ووفرة امونباتاهت أراضيهامتنّوع ب اموما حوهل وذيبان مادباُعرفت 

نتشار الكثري جعلها منطقة جذب سكاين، واستقرار استيطاين، ولعّل مظاهر اإل األمروهذا 
 . )3(كيف العديد من أرجائها خري دليل عىل ذلللِخرب، والشواهد األثرية 

للسيطرة  ؛نازع النفوذ بني العشائر البدويةوبسبب هذه املزية نشأ الرصاع القبيل، وت
، فكانت )4(ملواشيها، وتوافر مصادر املياه من سيول وينابيع رعىرايض، لتوافر املاألعىل 

عيل سليامن اللوانسة وأعامله ضد األتراك حتى تم شنقه يف  ، وعن الشيخ24القعايدة، تاريخ مادبا، ص )1(
، وهشام اللوانسة، ذيبان عرب التاريخ، 61 -55اجلراح، قبيلة بني محيدة، ص: دمشق مع آخرين، انظر

.  2م، ص2009آذار،  26، السنة الثانية، اخلميس 69جملة السجل، ع
.3، صم1910كانون األول  17، بتاريخ 549املقتبس، العدد  )2(

)3( Tristram, The land of Moab, PP.339-340.  

 .25أبو الشعر، تاريخ رشقي األردن، ص  )4(
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نفوذهم عىل جزء كبري منها،  فقد استطاعوا يف فرتة ما من بسط ،غزوات بني صخر عليها
وتزامن ذلك مع صعود قوة عرب البلقاء بزعامة العدوان، حيث تقاسم الطرفان النفوذ 
فيها، وكان اخلط الذي يفصل بني أراضيهام يمتد من غريب عّامن إىل حسبان، ورجم اجلازل 

  .)1(غريب مادبا
فكانت تقع ضمن نفوذ بني صخر يف  ،وأما قرية ماعني الواقعة جنوب غريب مادبا

  .)2( تلك الفرتة، والتي سيطر عليها عرب البلقاء فيام بعد
 رض منهاغالكان  ،قبائل املنطقة إىل تشكيل أحالف قبلية فيام بينها فقد عمدتلذا 
ما تكون هذه األحالف  عادةً للوقوف أمام القبائل األقوى منها، و تهاوسالم هاضامن أمن

  . )3()ديرهتا(جماهلا احليوي من بني القبائل القاطنة يف املنطقة نفسها للحفاظ عىل 
وبني محيدة، إىل عقد حتالفات  فلجأ أهايل مادبا وجوارها من عرب البلقاء والعجارمة 

 تالتي حاول ،وغريها من القبائل ة فيام بينهم للوقوف يف وجه غزوات بني صخريلقب
يتألف احللف  :الفرتة ثالثة أحالف قبلية كبرية وظهر يف تلك. عىل مناطقهم الءياالست

وكان ُيدعى ، )4(ه قبيلة العدوانتمن جتمع كبري من القبائل، والعشائر وتزعممنها األول 
، وعرب عامن الذين عرفوا ببلقاوية )5(السلطمن عشائر : يضم حلف البلقاء الذي كان

)1(  Tristram, The land of Moab, P.320. 

 .47السوارية، عامن وجوارها، ص  )2(
السياسية يف العساف، عبداهللا مطلق، حركة حلف البلقاء وأثرها يف احلياة : ملزيد من املعلومات انظر   )3(

، وسيشار له فيام م2007اجلامعة األردنية، األردن،  -، إطروحة دكتوراه، قسم التاريخ )م1923(األردن 
.العساف، حركة حلف البلقاء :بعد

.314-313، ص2أوبنهايم، البدو، ج: انظروأقسامها  قبيلة العدوان ملزيد من املعلومات عن عشائر  )4(
، وانظر 243–242صطريف، السلط وجوارها، : انظروأقسامها ملزيد من املعلومات عن عشائر السلط   )5(

 ،م1983دائرة الثقافة والفنون، عامن،  ،4ج األردين، معلمة الرتاثروكس بن زائد العزيزي، العزيزي، : أيضاً 
وىل، وزارة الثقافة، خريسات، حممد عبدالقادر دراسات يف تاريخ مدينة السلط، الطبعة األو. 99–89ص
 .خريسات، دراسات يف تاريخ مدينة السلط: وسيشار له فيام بعد ،41–40، ص1997 ،عامن
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أنضم إىل و .)3(، وقبيلة بني حسن)2(، وقبيلة الدعجة)1(يطني وعرباهناماحلديد واحلن(عامن 
هم و ،منذ ذلك الوقت ببلقاوية مادبا نحلف البلقاء عربان مادبا الذين أصبحوا يعرفو

، )6(دياتواأل، )5(والعوازم، )4( األزايدة: من جمموعة كبرية من العشائر منها يتشكلون
نضم أيضًا إىل ا، و)11(الغنيامت، و)10(، والزففة)9(والشوابكة، )8(والشواكرة ،)7(والوخيان

 .321، ص2أوبنهايم، البدو، ج: انظرملزيد من املعلومات   )1(
)2( Musil، Arabia Deserta، P.111.

 .320 -319، ص2البدو، ج أوبنهايم، :وانظر أيضاً      
وملزيد  .299- 297، ص2أوبنهايم، البدو، ج: انظر عن قبيلة بني حسن وعشائرها املعلوماتملزيد من  )3(

القول احلسن يف حتقيق أنساب بني . اخلوالدة، عليان رزق: من املعلومات أنساب بني حسن انظر أيضاً 
الطراونة، تاريخ و، 140-139، ص4جوالعزيزي، معلمة الرتاث، . 290-43م، ص1997حسن، عامن، 

تراث البدو القضائي نظريًا وعمليًا، دار الثقافة والفنون،  ،وأبو حسان، حممد. 411منطقة البلقاء، ص
 . 106م، ص1974عامن، 

)4(  Musil، Arabia Deserta، P.109.

/ 1319دائمي ويوقلمه، ) 5(دفرت ضبط أرايض السلط: انظر أيضاً ملزيد من املعلومات عن فروعها 
 .50م، ص1909/ 1903 /هـ1321/1327مالية  1325

 .)احلقوق(ملفات تسوية أرايض ماعني   )5( 
 . 112، عامن وجوارها، صالسوارية  )6( 

)7( Musil, Arabia Deserta, III, P.108-109.  

ترشين ثاين  4/ هـ1320شعبان 2( 187، حجة 1ق7سجالت حمكمة السلط الرشعية، س: وانظر
 .88، ص)م1902

 –1901/ هـ1320 - 1319، 171، ح)6( سجل حمكمة السلط: ملزيد من املعلومات عن فروعها انظر  )8( 
  .18م، ص1902

 1325 -م1903/مالية 1319دفرت أرايض السلط، دائمي : ملزيد من املعلومات عن فروعها انظر )9(
  .305 -302م، ص1909/مالية

)10(  Conder, Tue Survey of Eastern Palestine, P.293.  
سلامن، مخسة أعوام رشقي : وانظر أيضاً  ).جدول احلقوق( ملفات تسوية أرايض كفري الوخيان )11( 

  .134 –128األردن، ص
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 حاددةامل رايض، وكانت قبيلة العجارمة تقيم يف األ)1(عرب العجارمة ،حلف البلقاء
، من اجلهة الغربية )العدو التقليدي لقبيلة العدوان(لقبيلة بني صخر ) احلدود املشرتكة(
فكانت احلاجز البرشي بني البلقاء وبني صخر من الناحية اجلنوبية الرشقية،  واشكلهبذا و

 . )2(بمثابة خط الدفاع األول عن األرايض
يقطنون املنطقة كانوا وتألف احللف الثاين من قبيلة بني صخر، وحلفائها الذين 

 .)4(لفًا ثالثاً بني محيدة حقبيلة بينام شكلت  .)3(الرشقية من أرض البلقاء، املتامخة للصحراء
هبذا النزاع الذي استمر حتى قدوم األمري ردن من مناطق األتأثرت مناطق واسعة وقد 

ة الصلح عام ، وكانت ملعاهد)5(وإقامة الدولة األردنية احلديثةعبداهللا إىل رشقي األردن، 
هناء الرصاع قاوية وبني صخر األثر األكرب يف إبرمت ما بني العشائر البلم التي أ1920/ هـ1338

 .)6(صخر عن مهامجة أهايل مادبا والذي دام عدة عقود من الزمن، وبموجبها امتنعت بن

)1(  Conder, the Survey Easbern Palestine, PP. 392 – 293, Conder, Heth and Moab: Explorations 

in Syria in 1881 and 1882, Richard Bentley and Sons, London, 1883, P. 125. 

 Conder, Health and Moab: هكذا: وسيشار له فيام بعد
 :ملزيد من املعلومات عن فروع العجارمة انظر

Musil, Arabia Deserta, PP.109-110. 

ادي السري، من ترشين و -سجل األموال غري منقولة، ناعور ، )9(دفرت أرايض عامنأيضًا، وانظر 
 .124-122م، ص1919 كانون أول - م1919

)2(  Conder, Health and Moab, P.31. 

الفايز، مفلح : بني صخر انظر العدوان مع وملزيد عن نزاع. 171-168بيك، تاريخ رشقي األردن، ص   )3(
-69م، ص1995، عامن، 1، ط)م1950حتى سنة (عشائر بني صخر، تاريخ ومواقف . عطا اهللا النمر

 .الفايز، عشائر بني صخر: هكذا: وسيشار له فيام بعد. 75
 .كتاب اجلراح، قبيلة بني محيدة: ملزيد من املعلومات بني محيدة وفروعها انظر  )4( 
 ،29ص ،بريكهات، رحالت: ملزيد من املعلومات عن عالقة بني صخر بالعدوان يف الفرتة املتقدمة انظر  )5(

  .14ص ،رحالت يف رشق األردن ،ترايسرتامو
 .184والسوارية، عامن وجوارها، ص. 119، صمذكرات عودة القسوس  )6( 




