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ملخص
تتناول هذه الدراسة موضوع األحوال االتجتاايّة للبادية الجنوبّة خالل فترة الالك عبد هللا األول بن
 التعرف على أحوال البادية خالل: منها، وتشتال على مواضّع عدة،)1951 -1921 ( الحسين
 وتناولت الدراسة موضوع تجهود حكومة،الفترة التي سبقت تأسّس اإلمارة وكذلك أثناء التأسّس
، إصدار القوانين واألنظاة: في مجاالت مختلفة منها،اإلمارة في تطوير وتحسين حّاة أبناء البادية
. والتعلّم والصحة،تطوير مصادر الاّاه والزراعة
. األحوال االتجتاايّة، القبائل البدوية، البادية الجنوبّة، الالك الاؤسس:الكلاات الافتاحّة
Conditions of the Southern Badia during the reign of King Abdullah I,
1921-1951 AD
Dr. Anwar DebbshiAljazy
ABSTRACT
This study deals with the issue of the social conditions of the southern Badia
during the period of King Abdullah I bin Al Hussein (1921-1951), and it
includes several topics, including: Identifying the conditions of the Badia
during the period preceding the establishment of the emirate as well as
during its establishment. Developing and improving the lives of the people
of the desert, in various fields, including: issuing laws and regulations,
developing water and agricultural resources, education and health.
Keywords: King Abdullah I, the Southern Badia, the Bedouin tribes, Social
conditions.
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المقدمة:
تحاول هذه الدراسة تسلّط الضوء على األوضاع واألحوال التي شهدتها مناطق البادية الجنوبّة
خالل فترة حكم الالك الاؤسس عبد هللا األول بن الحسين (1951-1921م) ،وتشال هذه األوضاع
تجوانب عدة ،نذكر منها ما يتعلق باحاولة إصدار القوانين واألنظاة أواخر عشرينّات القرن
الااضي ،التي ساهات في ضبط حركة قبائل البادية الجنوبّة ودفعها إلى االستقرار التدريجي في
مناطق الارتفعات الجبلّة وبالقرب من عيون الاّاه ،ومشاركة ماثلين عن البادية الجنوبّة في الحّاة
البرلاانّة التي ابتدأت مع أول مجلس تشريعي في اإلمارة ،والتقسّاات اإلدارية للاناطق التي استقرت
فيها هذه القبائل.
وتتناول الدراسة الجهود التي بذلتها حكومة اإلمارة في عهد الالك الاؤسس من أتجل تطوير
مناطق البادية الجنوبّة من تجوانب أخرى ،مثل :االهتاام باألمن من خالل إنشاء قوات البادية وبناء
الاخافر ،وبدايات االهتاام بقطاعي التعلّم والصحة ،وتطوير األراضي الزرايّة في الارتفعات
الجبلّة ،وإصالح ينابّع الاّاه والبرك القدياة ،ومحاولة توتجّه السكان نحو العال بالزراعة تاهيداً
لبناء القرى والبلدات التي يستقر بها السكان الاحليون في الوقت الحاضر.
اتبعت الدراسة الانهج التاريخي التحليلي القائم على استخراج الاعلومات والاعطّات من
الاصادر والاراتجع التاريخّة ،التي أمدت الدراسة بالاعلومات الوافّة والتفصيلّة ،إذ قام الباحث
بجاعها وتحليلها واستنباط الاعلومات منها باا يفيد محاور الدراسة ،ومن هذه الاصادر :الوثائق
كبير من عار الدولة األردنّة،
اً
الحكومّة الاحفوظة في دائرة الاكتبة الوطنّة التي وثقت تجانباً
والجريدة الرساّة ،وتقارير الو ازرات والاؤسسات الحكومّة األخرى ،ومجاوعة من الاراتجع العربّة
واألتجنبّة.
الموقع:
تقع منطقة الدراسة الجغرافّة التي تسكنها القبائل البدوية ومنها ( قبيلة الحويطات) ضان ما
يعرف اآلن باحافظة معان ،بين خطي الطول  36درتجة  38 -درتجة شرق خط غرينتش ،ودائرتي
العرض 30درتجة 31 -درتجة شاال خط االستواء( ،الاركز الجغرافي الالكي ،)2003 ،ضان
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عادة بأنها :األراضي أو األقالّم التي تسكنها
األراضي التي يشالها مصطلح البادية ،التي تعرف
ً

القبائل البدوية .)Abu Jaber, 1987, p.4( ،كاا تعرف البادية أنها :األراضي التي تقع إلى الشرق
من القسم العامر بالقرى واألرياف التي تعتاد على الزراعة الركن األساس للحّاة( ،زكريا،1983 ،
ص .)118كذلك ياكن تعريف مناطق البادية أيضاً من خالل معدالت سقوط األمطار ،حيث إن كل
األراضي التي تتلقى هطوالً مطرياً تقل نسبته عن  200ملايتر تعد بادية .كاا يشال مصطلح البادية
الاناطق التي تتخذها القبائل البدوية منزالً لها ،لهذا ياكن اعتبار الارتفعات الغربّة (الشراه) ،من
ضان هذا الاصطلح ،حيث كانت القبائل البدوية تقّم في هذه الارتفعات بشكل مؤقت في فصلي
الربّع والصّف ،نظ اًر لتوفر الاّاه والاراعي الطبّعّة ،ثم تنتقل إلى الاناطق الشرقّة مع بداية فصل
الشتاء.)Cordova, 2007, p. 97(،
مع بداية فصل الشتاء من كل عام  ،تصعب الحّاة فوق مرتفعات الشراه العالّة  ،نظ اًر لاا
تشهد هذه الارتفعات من تدن كبير في درتجات الح اررة ،وتساقط الثلوج الكثّفة لذا كان األهالي
يتجهون في بداية هذا الفصل إلى مناطق البادية الشرقّة الدافئة التي تتوفر فيها الاراعي الطبّعّة
الابكرة ،وتوفر الاّاه كذلك في البرك والغدران والقّعان( ،العدوان ،2011 ،ص.)57
أوضاع البادية قبيل وأثناء تأسيس إمارة شرق األردن
مع بداية انطالق الثورة العربّة الكبرى عام  ،1916اشتركت قبيلة الحويطات بفعالّة في
العالّات الحربّة ضد مواقع األتراك في البادية الشرقّة ،فقد هاتجاوا آبار باير وآبار الجفر ،وتاكن
تجّش الثورة باساندة الحويطات ،بقّادة الشّخ عودة أبو تايه من طرد القوات التركّة من هذين
الاوقعين ،وإصالح آبار باير والجفر التي عطلها األتراك وقد تجاع في هاتين الانطقتين أكثر من
 500رتجل من الحويطات ،)Lawrence, 1965, p. 292( ،ثم تابعت هذه القوات تقدمها باتجاه
مواقع األتراك في مرتفعات الشراه ،فهاتجات التحصينات الدفايّة التي أقامها األتراك ،في كل من
عين أبو اللسن ،وعين وهيدة التي أقّم فيها مركز رئّس إلدارة عالّات الثورة العربّة ،وتابعت قوات
الثورة العربّة تقدمها وسّطرتها ،على كل الاواقع التركّة في تجبال الشراه( ،البخيت،1983 ،
ص.)44ثم تابعت القوات تقدمها نحو العقبة ،فوصلت إلى القويرة وفيها انضات عشائر النجادات/
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الحويطات ،وقد استسلات الحامّة التركّة الاتاركزة في القويرة وقوامها  120تجندي دون قتال،
وبتاريخ  1917-7-6دخلت قوات الثورة العربّة الكبرى مدينة العقبة باساندة كبيرة من قبيلة
الحويطات وعلى رأسهم الشّخ عوده أبو تايه( ،الاجالي ،2003 ،ص.)50
كاا شاركت القبيلة في الهجوم على محطات سكة الحديد تجنوب معان وشاالها ،وكذلك في
الحالة الكبيرة التي زحفت للهجوم على محطة تجرف الدراويش وتحرير مدينة الطفيلة ،إذ تشكلت قوة
كبيرة بقّادة األمير زيد بن الحسين والشريف ناصر بن علي ،و 600رتجل من الحويطات بقّادة
الشّخ ،ودخلت إلى الادينة في أوائل شهر  ،1918 /1بدون مقاومة تذكر ،فأرسلت القّادة التركّة
فرقة عسكرية كاملة بقّادة حامد فخري الستردادها لاا تحاله الطفيلة من قّاة عسكرية كبيرة بالنسبة
لهم ،ودار قتال عنّف انتهى بانتصار قوات الثورة ومقتل قائد القوات التركّة وعدد من الضباط وأسر
 300تجندي ( ،سعيد ،1933 ،ص .)228
ومن أتجل الوصول إلى دمشق أعد األمير فّصل بن الحسين حالة عسكرية كبيرة انطلقت من
(أبو اللسن) واتجهت نحو في الجفر وفيها انضم الشّخ عوده أبوتايه ورتجال الحويطات إلى الحالة
التي اتجهت بعد ذلك إلى األزرق ومنها إلى درعا ،وفيها هوتجات الاواقع التركّة وفي فجر -1
 1918 -10دخلت القوات مدينة دمشق( ،قدري ،1956 ،ص .)72
وفي عام 1918م دخلت تجيوش الثورة العربّة الكبرى باشاركة قبيلة الحويطات إلى أذرح بعد
هزياة األتراك ،واتخذ األمير زيد بن الحسين من منطقة الفقي القريبـة من أذرح مق اًر له( ،الاوسى،
 ،1990ص  .)52بقيت أذرح تتبع مع معان والعقبة ،لحكومة الحجاز حتى عام 1925م حيناا
ألحقت هاتان الادينتان بإمارة شرقي األردن( ،العابدي ،1973 ،ص .)272وفي عام 1926م بنى
الجّش العربي مخف اًر في أذرح ،باإلضافة إلى أن حاكم الشوبك السيد مصطفى وهبي التل كان يتخذ
من هذه البلدة مق اًر صّفّاً ،نظ اًر لاا تتاتع به من غ ازرة مّاهها وعذوبتها واعتدال صّفها ،وما تشتهر
به من الازروعات مختلفة األنواع واألشكال( ،مخلص ،1927 ،ص .)408
وعند قدوم األمير عبد هللا بن الحسين إلى معان أواخر تشرين الثاني 1920م  ،كانت قبيلة
الحويطات من أوائل القبائل الداعاة والاؤيدة لهذه الخطوة ،فقد قدم الشّخ عوده أبو تايه(،العجلوني،
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 ،1956ص ،)108لألمير عبد هللا مبلغ  3آالف تجنّه( ،الزركلي ،1925 ،ص ،)13وقدم لحاشّة
األمير ومرافقّه  200صفّحة من السان( ،الكرمل ،1926 ،ص .)3وتشير بعض الاصادر إلى أن
األمير عبد هللا عند وصوله إلى معان ،وتجد الشّخ عوده أبوتايه يسّطر على الادينة ،وشكل فيها
حكومة بدوية -مدنّة ،ويبدو أنه قد وعد بأن يحكم الادينة حال استتباب األمور بعد تأسّس اإلمارة،
(الكرمل ،1926 ،ص .)3وعند انتقال األمير عبد هللا إلى عاان؛ التحق به مجاوعة من شيوخ
الحويطات وعلى رأسهم الشّخ حاد بن تجازي ،لتأييد إعالن تأسّس اإلمارة( ،الحسين،1945 ،
ص.)174
ومن األحداث الاهاة التي شارك فيها شيوخ الحويطات في بداية تأسّس اإلمارة ،تزعم الشّخ
عوده أبو تايه للاظاهرات التي اشتعلت في عاان(،لسان العرب ،1921 ،ص ،)2تنديداً باعتقال
حكومة االنتداب البريطاني في فلسطين للثائر السوري إبراهّم هنانو ،الذي وصل إلى عاان قادماً من
سوريا( ،فلسطين ،1921 ،ص ،)1وعلى الرغم من أن هنانو قد طلب من رئّس الاعتادين
البريطانيين في عاان تأمين دخوله لفلسطين في طريقه إلى تجنّف؛ إال أن السلطات البريطانّة ألقت
القبض علّه ،وأودعته السجن بناء على طلب حكومة االنتداب الفرنسي ،وقدم الشّخ عوده في هذه
الاظاهرات احتجاتجاً باسم الاتظاهرين إلى رئّس الاعتادين البريطانيين ،مندداً باعتقال هنانو ومطالباً
بإطالق صراحه( ،لسان الحال ،1921 ،ص.)1
األوضاع األمنية واتفاقية جدة عام :1925
اعتادت قبيلة الحويطات مع حلول الشتاء من كل عام ،إلى االتجاه نحو مناطق الرعي الدافئة
في البادية الشرقّة ،وخاصة في وادي السرحان ،الذي ياتاز بوفرة الاّاه ،إذ يوتجد به العديد من
اآلبار والغدران .ونظ اًر لاساحات الاراعي الطبّعّة الشاسعة ،والناتجة عن كاّات األمطار الكبيرة،
التي يتلقاها الوادي في فصل الشتاء من سيول األودية ،وخاصة األودية التي تقع إلى الغرب منه
والتي تعد الاغذي الرئّس لهذا الوادي .ومن العوامل األخرى التي دفعت قبيلة الحويطات إلى
االتجاه نحو وادي السرحان؛ أن مناطق البادية الشرقّة التي تقع ضان إمارة شرقي األردن ،تعد
مناطق فقيرة نسبّاً بالاراعي الطبّعّة ،فهي تتكون في أغلبها من أرض صوانّة صعبة التضاريس،
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باإلضافة إلى شح موارد الاّاه فيها ،ماعدا آبار باير والجفر والتي لم تكن تسد حاتجة القبيلة من
الاّاه.)Glubb, 1931, p.450(،
ونظ اًر إلى كثيرة القبائل النجدية التي كانت تؤم وادي السرحان في فصل الشتاء للغاية ذاتها ،فقد
أدى ذلك إلى احتكاك القبائل مع بعضها البعض ،كاا أدى إلى وقوع الغارات والغزوات فّاا بينها،
أو مع الوهابيين ،وكانت قوات الوهابيين في كثير من األحّان تجتاز حدود اإلمارة ،وتشن الغارات
على قبائلها( ،لسان الحال ،1922 ،ص.)2
ومن أتجل الوصول إلى حل للاشاكل الناتجة عن مثل هذه الغارات ،وتفادي الخسائر البشرية
والاادية ،وقعت أمارة شرقي األردن وحكومة نجد ،اتفاقّة تجدة منتصف تشرين الثاني 1925م .وقد
احتوت االتفاقّة على عدد من الاواد الاتعلقة بالحدود بين البلدين  ،والعالقة بين القبائل البدوية،
ففي موضوع الحدود ،نجد أن الاادة األولى أدت إلى اقتطاع الجزء األكبر واألهم من وادي السرحان
واتبعته لنجد .فّاا تعهد حكومة نجد في الاادة الرابعة بالسااح لقبائل شرقي األردن بدخول وادي
السرحان من أتجل استغالل الاراعي الشتوية الاتوفرة فّه .ونصت الاادتان الخامسة والسادسة ،على
بذل الجهود للحيلولة دون قّام قبائل البلدين بشن الغزوات الاتبادلة فّاا بينها ،وإنشاء محكاة خاصة
تعال على فض النزاعات بين القبائل .أما الاادة السابعة من االتفاقّة ،فقد اشترطت أن تحصل هذه
القبائل على موافقة الحكومتين الاسبقة قبل اتجتّاز حدود البلدين.)A.B, 1925, P.5 ( ،
كان التفاقّة تجدة تأثير سلبي على قبائل شرقي األردن ،وخصوصاً أنها اتبعت أغلبّة أراضي
وادي السرحان الذي يحتوي على مراع شتوية مهاة إلمارة نجد ،ومن ثم حرمت القبائل من هذه
الاراعي ،والتي ال ياكنها االستغناء عنها.)Bocco, 1994, P.108( ،
ويبدو أن قبائل البادية (ومنها قبيلة الحويطات) قد واتجهت عدة مصاعب مع تطبيق بنود اتفاقّة
تجدة منها :أن الرعي في وادي السرحان ،يتطلب إتجراءات رساّة تتاثل في الحصول على تصريح
وموافقة مسبقة من قبل حكومة البلدين ،باإلضافة لتسجيل أسااء القبائل التي تنوي دخول وادي
السرحان .وما إلى ذلك من القيود التي ال تتااشى مع حرية الحركة والتنقل التي اعتادت عليها
القبائل تبعاً لوتجود الاراعي ،فاثالً ياكن أن تاضي القبيلة بضعة أسابّع في مكان ما داخل حدود
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إمارة شرقي األردن ،ثم تنتقل إلى مكان آخر داخل حدود نجد ،وهكذا بحيث يصبح من العسير ضبط
هذه الحركة.
جهود حكومة اإلمارة في تنظيم حركة القبائل البدوية
قامت حكومة إمارة شرقي األردن بإتجراءات عدة في محاولة منها لضبط القبائل البدوية
والحيلولة دون قّامها بغزو بعضها البعض ،ومن هذه اإلتجراءات عقد مؤتارات الصلح بين القبائل.
وأول خطوة اتخذتها حكومة اإلمارة هي عقد الصلح بين قبائل اإلمارة فّاا بينها ،ففي عام
1926م تجرى عقد اتفاقّة بين قبيلتي الحويطات وبني صخر( ،الكرمل ،1926 ،ص ،)5تم باوتجبها
التفاهم على إيجاد حلول للاشاكل الناتجة عن الغزوات الاتبادلة التي تجرت بين الطرفين قبل سنة
توقّع االتفاقّة ،وقد كانت هذه االتفاقّة على أساس الابدأ الاتعارف علّه عند القبائل البدوية وهو
(الحفار والدفان) ،وقد وقع على االتفاقّة عدد من شيوخ القبيلتين برعاية األمير عبد هللا بن الحسين،
(الشرق العربي ،1026 ،ص.)2
ومنذ عام 1926م أصدرت حكومة اإلمارة عدداً من القوانين ،هدفت إلى محاولة السّطرة على
قبائل شرقي األردن ،ومنع الغارات الاتبادلة سواء أكانت بين قبائل شرقي األردن نفسها ،أم تلك
الغزوات العابرة للحدود .ففي هذا العام ،صدر قانون (استرداد الانهوبات من قبيلتي الحويطات
والصخور) ،ويرتجع السبب في اصد ار هذا القانون ،إلى امتناع بعض أفراد القبيلتين ،عن رد
الانهوبات التي أقرتها اتفاقّة الصلح السابق ذكرها ،وقد أعطى القانون للحكام اإلداريين صالحّة
توقّف الااتنعين عن رد الانهوبات( ،الشرق العربي ،1926 ،ص.)3
وصدر عام 1927م ،قانون موضوع ذيالً لقانون محاكم العشائر ،ونصت إحدى مواده على أنه
إذا حصل اعتداء بين القبائل ،أو احد أفرادها ،فّجوز ألمير البالد في حالة عدم القبض على
الجاني ،أن يأمر بتوقّف أي من أقربائه وصوالً للدرتجة الخامسة ،ريثاا يقبض على الجاني( ،الشرق
العربي ،1927 ،ص.)3
وعقدت حكومة اإلمارة عدة مؤتارات من أتجل حل الاشاكل بين قبائل البادية وقبائل البلدان
الاجاورة ،منها عقد أول مؤتار للصلح بين قبائل البادية األردنّة والقبائل النجدية في مدينة أريحا
بداية شباط (،1927لسان الحال ،1927 ،ص )2وقد استارت الافاوضات في هذا الاؤتار لعدة
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أسابّع ،وكان الهدف األساس منه التوصل إلى حل بخصوص الغارات الاتبادلة بين قبائل البلدين،
التي وقع بعضها من قبل قبيلة الحويطات ،ومثل حكومة اإلمارة في هذا الاؤتار ،رفّفان الاجالي،
وأديب الكايد ،ومن حكومة نجد ،الشّخ عبد العزيز بن زيد وصبري العسلي ،وانتدبت حكومة فلسطين
لحضور الاؤتار كل من :البريطاني (ويب) رئّس محكاة نابلس ،والبريطاني (شامبيون) حاكم بئر
السبع بصفته خبي اًر في شؤون العشائر( ،فلسطين ،1927 ،ص .)2وعلى الرغم من أن الاؤتار أقر
تشكيل محكاة خاصة للنظر في الاسائل الخالفّة بين هذه القبائل ،)A.B, 1927, P.94 (،إال أن
هذا الاؤتار لم يكتب له النجاح بسبب عاق الخالفات الناتجة عن العدد الكبير للغارات بين قبائل
البلدين؛ وما نتج عنها من خسائر بشرية ،ومادية( ،اليرموك ،1927 ،ص.)3
ومن الجهود األخرى التي بذلتها حكومة اإلمارة عقد الصلح بين القبائل األردنّة ( الحويطات
وبني صخر) والقبائل العراقّة ،وقد تجاءت هذه الجهود بعد أن شنت قبيلة الحويطات عام 1927م
غارتين على القبائل العراقّة ،ومن أتجل حل الاشاكل الناتجاة عن هذه الغارات الاتبادلة ،والخشّة
من استارارها ،فقد أرسلت حكومة اإلمارة إلى مدينة الرمادي العراقّة ،وفدا برئاسة عارف العارف
السكرتير العام للحكومة ،وعضوية الشّخين حاد بن تجازي ومحاد عوده أبو تايه من قبيلة
الحويطات ،ومجاوعة من شيوخ قبيلة بني صخر ،حيث التقى بالوفد العراقي الذي كان يرأسه
البريطاني (ستافورد) الافتش اإلداري للواء الدلّم ،وشيوخ قبائل :الدلّم ،وشار ،وعنزة ،وبعد التباحث
والتفاوض بين الطرفين ،تم االتفاق على نسّان الااضي وإحالل السالم بينهاا( ،الجامعة العربّة،
 ،1927ص.)3
األحوا االجممايية لقبائل البادية الجنوبية خال فمرة الملك المؤسس
اتخذت حكومة اإلمارة مزيد من اإلتجراءات التنظّاّة والقانونّة ،لضبط القبائل البدوية وتنظّم
شؤونها ،ففي عام 1928م ،تجرى ألول مرة تقسّم مناطق قبيلة الحويطات في مرتفعات الشراه إلى
تشكّالت إدارية (قرى) ،حيث سايت هذه الاناطق بأسااء العشائر الاتفرعة من قبيلة الحويطات،
(الشرق العربي ،1928 ،ص ص.)14-13
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واختير الشّخ حاد بن تجازي عضواً في الاجلس التشريعي األول عام 1929م؛ حيث شكلت
الحكومة لجنة من شيوخ بدو الجنوب ،كانت مهاتها تزكّة عضو من بينها في الاجلس( ،الجريدة
الرساّة ،1929 ،ص  .)13كاا شهد هذا العام ،إصدار قانون اإلشراف على البدو ،الذي حدد
القبائل (البدوية) في شرقي األردن ،ومن ضانها قبيلة الحويطات ،وقد نصت الاادة الثالثة من
القانون على تألّف لجنة تتكون من :األمير شاكر ،وقائد الجّش العربي ،وشخص ثالث يعينه ساو
األمير من شيوخ العشائر غير الرحل العارفين بعادات الرحل منهم .وكانت مهاتها اإلشراف على
البدو ومراقبة حركاتهم وتنقالتهم ،وتعيين األماكن التي ينزلون بها( ،الجريدة الرساّة ،1929 ،ص
 .)3باإلضافة إلى إصدار قانون ضريبة الاواشي ،الذي تألفت باوتجبه لجنة من الاخاتير ،وهيئة
الشيوخ في القرى ،أو من شيوخ العشائر ،لإلشراف على تجاع الضرائب( ،الجريدة الرساّة،1929 ،
صص .)7-3
ومع قدوم (كلوب باشا) إلى شرقي األردن ،شرع خالل شهري تشرين الثاني وكانون األول من
عام  1930م ،بالقّام بجوالت في مضارب قبيلة الحويطات ،في محاولة منه إلقناعها بالتوقف عن
الغزوات عبر الحدود ،والاساهاة في تأسّس قوات البادية واالنضاام إليها .إال أن القبيلة عارضت
هذه الفكرة في بداية األمر(،كلوب ،2002 ،ص ص .)190-188ويعزو كلوب السبب ،إلى اعتقاد
قبيلة الحويطات أنها تعرضت لضغوطات من حكومة اإلمارة واالنتداب البريطاني من تجهة،
والحكومة النجدية من تجهة أخرى ،)A.B, 1930, P.335 ( ،وبالتالي لن تعال هذه القوات على
حاايتهم من الهجاات التي تشنها القبائل النجدية.)Al-Sarairah, 2000, P. 71( ،
ويبدو أن نظرة قبيلة الحويطات لقوات البادية قد تغيرت فّاا بعد؛ ويظهر ذلك من خالل عدد
األفراد الذين انضاوا منها لهذه القوات؛ فقد بلغ عددهم عام 1935م  57فرداً ،وهو العدد األكبر
مقارن ًة مع القبائل األخرى .ففي العام نفسه كان عدد األفراد الذين انضاوا لقوات البادية من قبيلة بني
صخر  38فرداً ،وقبيلة السرحان  10أفراد ،وقبيلة الحجايا فردان(.)Al-Sarairah, 2000, P. 100
المياه والزراعة
تغير الناط الاعّشي لقبائل البادية الجنوبّة ،حيث بدأت الاراحل األولى الستقرارها بالقرب من
عيون الاّاه في مرتفعات الشراة ،والعّش في مناطق محددة ،واتخذت حكومة اإلمارة خطوات عدة
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لتشجّع القبيلة على هذا االستقرار ،ومن ذلك استصالح األراضي القابلة للزراعة وتوزيعها بين
أفرادها ،)Patai, 1959, P. 193(،وصّانة وتطوير موارد الاّاه ،توفير خبراء يعالون على تقديم
النصح واإلرشاد لكّفّة الزراعة وطرق اإلنتاج ،وتوفير الحبوب مجاناً ،وتطوير الاراعي الصّفّة،
( .)Konikoff, 1946, P. 48ففي عام 1933م تجرى استصالح أراضي قبيلة الحويطات في
مرتفعات الشراة ،وزراعتها بالاحاصيل البعلّة كالقاح والشعيرColonial Office, 1933,P. (،
 .)275وفي عام 1934م قدمت حكومة االنتداب البريطاني ،مساعدات مالّة بلغت  1000تجنّه
إسترليني ،للاساعدة في أعاال الزراعة في هذه الاناطق .)Bocco, 2000, P. 197(،كاا بدأ
االهتاام بإنشاء الادارس وتحسين الظروف الصحّة في أماكن تجاع القبيلةBocco, 2006, P. ( ،
.)305
ولدينا تقرير هام أعده الافتش اإلداري في لواء معان عام 1935م ،يوضح عالّة تغير الناط
الاعّشي لقبيلة الحويطات ،واهتاامها باالستقرار وإقبالها على الزراعة ،فعند تجوال الافتش في
أراضي الشراة؛ الحظ إقبال أبناء القبيلة على الزراعة ،حيث أتاوا زراعة  1000دونم من تلك
األراضي باحصولي القاح والشعير ،ويعزو الافتش السبب في هذا اإلقبال إلى انتهاء الغزوات بين
القبائل البدوية(،الاكتبة الوطنّة،وثيقة رقم.)1935 ،60/1/4/32 :
وفي سبيل تشجّع أبناء البادية الجنوبّة على االستقرار؛ أتجرت الحكومة عام 1936م عالّة
إصالح لعيون الاّاه في مرتفعات الشراه  ،إذ تضانت أعاال توسعه للعيون لزيادة كاّات تدفق
الاّاه ،وتنظّف البرك القدياة مع ترصّف وتبلّط قنوات الاّاه ،باإلضافة لذلك مدت قنوات تجديدة
لبعض العيون .ومن هذه العيون التي تجرى إصالحها :عين أذرح ،وعين األشعري ،وعين الطاّعة،
وعين الجرباء ،وعين الصدقة ،وعين ضور وعين طاسان (.)Colonial Office, 1933,P. 33
وبين عامي  ،1939-1937قام الخبير البريطاني (ايونيدس) ( ،)Ionidesبإتجراء دراسة شاملة
في أنحاء األردن ومن ضانها مناطق البادية الجنوبّة ،وقد اختصت بدراسة مصادر الاّاه ،وأماكن
وتجود الينابّع وقدرتها التصريفّة ،ودراسة أنواع التربة ،ومدى مناسبتها للزراعة والاناطق التي تتوزع
فيها.) Ionides,1939, PP.180-187(،
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و يبدو أن تغير الناط الاعّشي الذي أماله استتباب األمن في البادية ،وانتهاء الغزوات قد دفع
ببعض أبناء القبائل البدوية للعال في األعاال اإلنشائّة الحكومّة ،التي كانوا من قبل يعزفون عن
العال بها .ومن هذه األعاال شق الطرق وتعبيدها التي كانت تجريها الحكومة في فصل الصّف.
بيناا كان البعض ينتقل للعال في فلسطين في فصل الشتاء ،وكذلك في خط البترول العراقي ،وكان
من أكثر أفراد القبائل الذين كانوا يعالون في هذا الخط من قبيلتي الحويطات والسرحان ،خصوصاً
في الفترة األولى لعال الخط التي تاتد من .)Tell, 2013,p.87 ( ،1934-1931
وظهر التغير الذي ط أر على الحالة الزرايّة في الانطقة في عام 1947؛ فقد كتب علي نصوح
الطاهر وكيل و ازرة الزراعة ،تقري اًر عن الحالة الزرايّة للاناطق الجنوبّة ،وباألخص منطقة مرتفعات
الشراه ،ويذكر التقرير أن هذه الانطقة قد تأثرت كثي اًر بحاالت الجدب والاحل التي مرت بالبالد
مؤخ اًر ،ماا انعكس سلباً على األوضاع الاعّشّة لسكان تلك الانطقة .ويظهر أن هذا الوضع
الاعّشي الصعب لن يتحسن إال بوضع سّاسة خاصة ،تساعد الناس على االستقرار والعّش داخل
بيوت ثابتة في قرى وتجاعات محددة( ،الاكتبة الوطنّة ،وثيقة رقم.)1947،60-56/2/4/27 :
تقدم الوثّقة مقترحاً من أتجل تشجّع البدو على االستقرار في أماكن محددة ويتاثل هذا الاقترح
بضرورة تشجّعهم على الزراعة ،واالهتاام باألرض ،حيث إن العال في الزراعة يتطلب البقاء وقتاً
أطول بالقرب من الاحاصيل ،واألشجار الاثارة لالعتناء بها ،ومراقبتها ،وتجني محصولها ،بحيث
يؤدي العال في الزراعة إلى االستقرار في نهاية الاطاف.
وعلى سبيل الاثال ولتطبيق هذا الاقترح ،يذكر وكيل و ازرة الزراعة منطقة أراضي الجرباء في
مرتفعات الشراه التي يصفها بوفرة مّاهها  ،واحتوائها على التربة الخصبة والغنّة ،حيث تصلح هذه
الانطقة إلقامة مستنبت زراعي ال تقل مساحته عن  1000دونم ،على أن يترك هذا الاستنبت لسكان
الانطقة ،وهم من قبيلة الحويطات بعد سبعة أعوام ،بشرط أن يدفعوا نفقات إنشائه بالتقسّط .وقد
يساعد إقامة هذا الاستنبت على إقامة قرية تجديدة هي -الاعروفة اآلن بقرية الجرباء ،-حيث
سّشجع بناء مرافق الاستنبت من مكاتب ومستودعات وغيرها من البنايات؛ السكان على بناء الانازل
الخاصة بهم( ،الاكتبة الوطنّة ،وثيقة رقم.)1947،60-56/2/4/27 :
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ياكن عد الاقترح السابق الذي قدمه وكيل و ازرة الزراعة ،الاتاثل بإنشاء مستنبت زراعي في
قرية الجرباء ،أول محاولة من نوعها للقّام باشاريع زرايّة تهدف إلى تشجّع قبيلة الحويطات ،على
االهتاام بالزراعة  ،ومن ثم االستقرار الدائم في قرى وبلدات.
تضانت وثّقة أخرى صدرت عام  ،1950تقري اًر أعده مأمور زراعة معان ويصف فّه الحالة
الزرايّة في أراضي الشراه .إذ يذكر أن هذه األراضي الخصبة ،ال ياكن أن تعار أو تستصلح إال
إذا استقر السكان في قرى ثابتة .ويقدم التقرير اقتراحاً يتاثل في عال مشروع إسكان لألهالي ضان
قرى ناوذتجّة ،تقام على أنقاض القرى والخرائب القدياة وذلك ضان األراضي التي يالكها هؤالء
السكان ،حيث إن هذه الخرائب تتوفر فيها الاّاه الغزيرة ،والحجارة الضرورية لعالّة البناء( ،المكتبة
الوطنية ،وثيقة رقم .)1950 ،135/2/4/27 :
المعليم والصحة
في مجال التعلّم ،استغلت في البداية مباني الاخافر في كل من باير والجفر لتعلّم الجنود
على القراءة والكتابة ،وعلى كّفّة استخدام الالسلكي .)Abu-Rabi,a, 2001, p.141( ،وفي عام
 ،1934افتتحت مدرسة تحت إشراف قوات البادية لتعلّم الجنود وأبناء القبائل الذين كانوا ينزلون
بالقرب من آبار باير .)Colonial Office, 1935, p.267(،وفي تلك الفترة كان الابنى الاستخدم
للتدريس في باير يبارة عن كوخ بني بجانب الاخفر( ،أبو ديه وقاسم ،1997 ،ص.)242
كان يقوم بعالّة التدريس معلم واحد ،وفي بعض األحّان كان يطلب من الاساتجين الذين
يقضون عقوبة السجن في هذه الاخافر ،ومان يجيد منهم القراءة والكتابة ،بتعلّم أبناء
القبائل(،الرشدان والهاشري ،2002 ،ص .)27وكان ينتظر من هذه الادارس أن تؤدي دو اًر حيوياً
في خفض نسبة األمّة بين أفراد القبائل( ،عبيدات والرشدان ،1993 ،ص.)22
ونظ اًر النتقال العشائر من منطقة ألخرى في البادية الشرقّة ،فقد ظهرت فكرة الادارس الاتنقلة
في العام  ،1934خاص ًة في الاناطق التي توتجد فيها قبيلة الحويطات ،إذ كانت هذه الادارس تتبع
موقعهم في حلهم وترحالهم؛ ففي فصل كانت تنصب الخّاة التي يدرس فيها في الجفر ،وفي فصل
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آخر تنتقل إلى منطقة الادورة ،وخاصة في الشتاء حيث يوتجد مستودع توضع فّه الخّاة ،ويبدو أن
هذه الادرسة لم تعار طويالً( ،أبو ديه ومهدي ،1987 ،ص.)130
في عام  ،1936وضعت تعلّاات إلنشاء مدرسة ثابتة في الجفر( ،الادني،2005 ،
ص .)194وفي السنة التالّة انتقلت الادرسة من الادورة إلى الجفر ،بسبب اكتاال البناء الذي شيد
لهذه الغاية وذلك بعد فترة من التنقل بين الانطقتين .)Colonial Office,1938,p.347(،ويتألف
الابنى الذي شيد على بعد عدة أمتار من مخفر الجفر ،من غرفتين واسعتين متجاورتين ،ولهاا نوافذ
في أعلى الجدار الغربي ،أما السقف فقد استخدمت في رفعه تجذوع األشجار ،وقد حفرت بجانب هذه
الادرسة بئر لتجاّع الاّاه الجوفّة.)Glen, 1940, p.182( ،
طبقت فكرة الادارس الداخلّة في مدرسة الجفر ،حيث عينت سيدة من أتجل أن تقوم بطهي
الطعام وغسل مالبس الطالب ،الذين ساح لهم أهاليهم بالبقاء في البلدة ،ولكن بعضاً منهم كان
يترك الادرسة من أتجل االنتقال مع أهاليهم إلى البادية وخاصة في فصل الربّع( ،أبو ديه،2009 ،
ص.)70
وقام الجّش العربي بتأسّس ثالثة مدارس في مناطق البادية الجنوبّة ،وتتبع لقسم الثقافة ،وهي
مدرسة القويرة التي تأسست عام  ،1942ومدرسة أذرح عام  ،1949التي كانت خالل الفترة األولى
من تأسّسها ِمدرسة داخلّة تضم  50طالباً( ،أبو ديه ومهدي ،1987 ،ص .)202والثالثة مدرسة
الجفر عام( ،1950الابّضين ،2000 ،ص ،)52وكانت هذه الادارس تخضع لألنظاة والتعلّاات
الاتبعة في و ازرة التربّة والتعلّم ،باستثناء السن القانونّة لدخول الطالب للادرسة( ،وزارة التربية
والتعليم ،1957 ،ص.)101
وفي الاجال الصحي ،افتقرت مناطق البادية بصورة عامة طوال العشرينّات وأوائل الثالثينّات،
إلى أي شكل من أشكال الرعاية الصحّة ،وذلك ألسباب عدة ،منها :عدم وتجود القبائل البدوية في
أماكن محددة .إذ كانت تنتقل من مكان آلخر تبعا لتوفر الاراعي والاّاه .باإلضافة إلى أن الحالة
االقتصادية الاتواضعة التي رافقت نشأة اإلمارة ،لم تساح بإقامة الاستشفّات أو العّادات الصحّة
في الاناطق النائّة( ،طالفحة،2008 ،ص.)148
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ومع بداية تأسّس الاخافر الحدودية ،ظهرت البوادر األولى لتقديم نوع من الخدمات الصحّة
لسكان البادية ،إذ قامت حكومة اإلمارة بتزويد هذه الاخافر بأدوات اإلسعاف األولّة ،كاا يقوم طبيب
الحكومة ،ومأمور الصحة في الاقاطعة التي يتبع لها الاخفر ،بتقديم اإلسعافات وبعض األدوية
للجنود ،ولان وتجد من أبناء البادية بالقرب من هذه الاخافر ،كاا كان هذا الطبيب يقوم بالتحري عن
األمراض السارية في الانطقة التي يزورها( ،طالفحة،2008 ،ص.)149
وفي عام  ،1934قام الدكتور(ماكلّالن)( ،)Mc Lennanاالختصاصي البريطاني لألمراض
اإلقلّاّة في دائرة الصحة العامة في فلسطين ،بعال تجولة بين القبائل البدوية ،وقد فحص نحو
 1000شخص ،وأوصى بإنشاء وحدة طبّة متنقلة ،تهدف إلى تتبع حركة القبائلBocco, ( ،
.)1994, P.306
إال أن هذا االقتراح قد تأخر ثالثة أعوام ،ففي أوائل عام  ،1937تشكلت الوحدة الطبّة الاتنقلة،
كون معالجة الارضى في العّادات الثابتة والاستشفّات ال تتفق مع حركة القبائل الاستارة وفي
أماكن متعددة .وكانت ميزانّة هذه الوحدة قد قسات مناصفة بين حكومة اإلمارة وحكومة فلسطين.
وكانت تتكون من طبيب واحد يتنقل بين الاناطق التي توتجد فيها القبائل ،وكذلك أربعة أشخاص من
مأموري الصحة وسائق سّارة اإلسعاف .وفي منطقة الدراسة تأسست محطات للوحدة الطبّة ،في
مناطق الجفر ،وأبو اللسن ،ثم الحقاً في منطقة عين الصدقة( ،مصلحة الصحة العامة،1937 ،
ص.)39
عولج الارضى في خّاة كبيرة متنقلة في أماكن وتجود القبائل البدوية حيث تنصب الخّاة،
بجوار أكبر تجاع لبيوت الشعر ،بيناا كان ينصب بجانب هذه الخّاة بيت الشعر الخاص بإيواء
الارضى الانتظرين للاعالجة .لقد قسات الاناطق التي يزورها الطبيب حسب األشهر ،فاثالً
خصص شهر تاوز لاعالجة الارضى في منطقة (أبو اللسن) ،بيناا كان الطبيب يوتجد في الجفر في
شهري آب و أيلول( ،طالفحة،2008 ،ص.)150
وفي عام  ،1938تم شراء مبنى في الجفر بابلغ  30تجنيهاً فلسطينّاً ،الستخدامه مرك اًز دائااً
للعّادة ،بعد أن كانت تقدم خدماتها في خّاة متنقلة كانت عرضة للظروف الجوية وتقلباتها في
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فصل الشتاء .وقد عالجت الوحدة الطبّة في هذه السنة في الجفر نحو  1000شخص من أصل
 1760راتجعوا العّادة( ،مصلحة الصحة العامة ،1937 ،ص.)39
امتدت خدمات العّادة في عام  ،1938إلى عين الصدقة في مرتفعات الشراه ،وفي هذا العام
عولج  970شخصاً من أصل  2115راتجعوا العّادة( ،مصلحة الصحة العامة ،1938 ،ص.)32
أما في عام  ،1939فقد راتجع الوحدة الطبّة الاتنقلة في الجفر  2088شخصاً ،عولج 1100
منهم .وفي عين الصدقة راتجعها 1655شخصاً ،عولج منهم  979شخصاً ( ،مصلحة الصحة
العامة ،1939 ،ص.)27
الخاتمة:
توصلت الدراسة إلى مجاوعة من النتائج التي ياكن إتجاالها باا يلي-:
 -1تبين لنا من خالل الدراسة الاشاركة الفاعلة للقبائل البدوية وخاصة قبيلة الحويطات في
البادية الجنوبّة باألحداث التاريخّة التي سبقت تأسّس إمارة شرق األردن ،ومن أهاها الثورة
العربّة الكبرى التي أسست اإلمارة على مبادئها وأهدافها ،كاا تبين لنا دور قبيلة الحويطات
وشيوخها في استقبال الالك الاؤسس عند قدومه إلى معان نهاية عام  ،1920ومن ثم
انتقاله إلى عاان ،وتأييدهم في ذلك الوقت لاسعى الالك الاؤسس في اإلعالن عن تأسّس
اإلمارة وتشكيل أول حكومة أردنّة.
 -2مرت البادية الجنوبّة خالل الفترة األولى من عار الدولة األردنّة ،بأوضاع مضطربة
نتجت عن حالة عدم االستقرار األمني ،وخاصة في الاناطق الحدودية التي كانت تعّش
فيها القبائل البدوية.
 -3اتخذت حكومة اإلمارة منذ نهاية العقد األول من تأسّس الدولة األردنّة ،مجاوعة من
اإلتجراءات التي ياكن عدها بداية االهتاام باناطق البادية الجنوبّة ،منها-:
أ -إتجراء الصلح بين القبائل البدوية.
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ب -إصدار القوانين واألنظاة الناظاة لحّاة الناس في البادية
ت -تأسّس قوات البادية ومساهاتها في إرساء األمن في ربوع البادية.
ث -االهتاام بتطوير مصادر الاّاه واستصالح األراضي في األماكن التي استقرت فيها
القبائل البدوية في البادية الجنوبّة.
ج -اهتات حكومة اإلمارة بقطاعي التعلّم والصحة ،وكانت البداية من خالل االعتااد
على ما وفرته مخافر قوات البادية للقبائل البدوية؛ من مبادئ التعلّم األساسّة ،وتقديم
الخدمات الصحّة الاتوفرة في ذلك الوقت ،ثم تطور هذان القطاعان تدريجّاً حتى
فتحت الادارس والعّادات الصحّة في مناطق البادية.
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