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 شكر وتقدير

للت�أمني  االو���س��ط  ال�سرق  ل�سركة  اجلزيل  ب�ل�سكر  اتقدم   
قعوار  �سمري  املهند�س  مع�يل  ادارته�  جمل�س  رئي�س  و�سخ�س 
�سوي�س  رج���ئ��ي  ال��دك��ت��ور  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  وال���ى 

لرع�يته� هذا الكت�ب.
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لماذا الفحيص

من  اإال  يدركه  ال  ملم�ص  ولها  فارقة  و�سمات  وروائ��ح  نكهات  للمدن 
عا�سها وعرفها وبع�سها يعطي عطره ملن يزورها وتتجان�ص معه او تدرك 
ده�سة دخوله اإليها .... الفحي�ص واحدة من هذه املدن التي حتمل هذه 
ال�سمات فقد اأخذت جذورا قوية مغذية من ما�سيها وعك�ست حياة املدينة 
احلديثة التي ا�ستفادت من التطور واأخذت باأ�سبابه... فهي حتتل خا�سرة 
عمان يف و�سع االحت�سان وهي ما زالت حتتفظ بهويتها التي مييزها من 
يدخل اليها او يعي�ص فيها... اأ�س�ستها ع�سائر حمرتمة منذ �سنوات طويلة 
تزيد عن قرون منها من وفد اإليها ومنها من كان مقيما بها لكنها ظلت 
ت�سهرهم  باحتفاظها برتاث �سبيان احل�سان الذين تعتز بهم الفحي�ص 
مبدينته  كثريا  يعتز  الفحي�سي  املكان...  هوية  بلورة  يف  دوره��م  وتذكر 
من  ويريد  االآخر  يقبل  االنتماء  عميق  وهو  كله  وطنه  على  ذلك  وي�سحب 
االخر اأن يقبله ويتفهمه... الفحي�ص املعا�شرة خلية من الن�شاط املتعدد 
وغناء  متثيل  من  اختالفه  على  الفن  مواقع  من  فهي  واالأ�سكال  الوجوه 
ومو�سيقى وقد قدمت الكثري من خالل مهرجانها ال�سهري وبيوتها الفنية 
دورًا  بلديتها  لعبت  كما  املحرتفة  وفرقها  وفنانيها  ومثقفيها  والثقافية 
بارزًا يف اإعطاء املدينة �سمة التنظيم وظلت مدار�سها تلعب دورا كبريا يف 
تطور املدينة عرب ع�سور عديدة فقد عرفت التعليم املبكر الذي احت�سنته 
مواقع  يف  تعلموا  الذين  وبطاركتها  رهبانها  وطوره  وار�سالياتها  كنائ�سها 

عديدة وجاءوا اليها...
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الفحي�ص  التني  من  احليحي  انطوان  اأن  يعلم  اأن  للقارئ  وميكن 
كان اأول من اأقام م�سرحا وعّلم فيه م�سرحيات ل�سك�سبري قبل اأكرث من 
قرن من الزمان وكان اأحد التالميذ فيه روك�ص بن زائد العزيزي، كما 

ذكر يل ذلك االأب عماد الطوال..
رثاء  ح�سروا  من  ا�ستقبلت  الالتني  كني�سة  اأن  الطوال  ذكر  كما 

و�سفي التل يف الذكرى االأربعني ال�ست�سهاده.
يقارب  ما  منذ  املدار�ص  تالميذ  �سجالت  الكني�سة  يف  ميلك  وهو 
القرن من الزمان ووثائق كان قد ا�ستعادها من القد�ص بعد اأن حملها 
الرهبان والق�ساو�سة من كني�سة يف الفّلة االأولى الى القد�ص وقد اأخفوها 
عن عيون االتراك الذين حرقوا حمتويات الكني�سة و�سادروا ما فيها 
حتى هربت الرعية من بط�سهم اإذ مل يدرك الفالحون الهاربون قيمة 
ك�سفها  وقد جرت   ، يحموها  اأو حتى مل  يحملوها  فلم   ، الوثائق  تلك 
الطوال  ويقوم  ا�ستعادتها  ج��رى  بالفرن�سية  ووث��ائ��ق  اأوراق  وكذلك 

برتجمتها.. 
وتفخر الفحي�ص اليوم باأنها اأكربجتمع م�سيحي يف االأردن، فقد 
حافظت على هويتها كما تفخر مب�ستوى مدر�ستها الثانوية التي ت�سم 

اأكرث من 1500 طالب وطالبة.
الوردية  هي  رهبانية  جمعيات  اأرب��ع  الالتني  اأق��ام  الفحي�ص  ويف 
 ، الفوكوالري  حركة  من  واملكر�سات  حنة  القدي�سة  وبنات  وال�سليب 
اأقامت  اأعطت )6( كهنة  و)24( راهبة. كما  اأن الرعية  اإلى  اإ�سافة 
الكهنة  م��ن  وق��دم��ت عديد  اأخ���رى  ع��دي��دة  اأخ���رى جمعيات  ط��وائ��ف 

والراهبات.
اإلى اعداد امل�سيحيني اجماال يف االردن منذ جميء  وعند النظر 
احلكم العثماين ففي �سجالت �سليمان القانوين )1520-1566( جاء 

االب انطوان احليحي



8

 )1617( منهم  �سخ�سا   )  50.940( كانوا  االأردن  �سرق  �سكان  اأن 
م�سيحيا، حني كانت مدن �سرق االأردن عبارة عن قرى كال�سلط التي 
كان فيها )330(  �سخ�سا منهم )205( م�سلمني و)125( م�سيحيا، 
و)523(  م�سلمًا   )392( منهم  ن�سمة   )915( فيها  ك��ان  وال��ك��رك 
�سيحان  ثالثًا،  فكانت  بال�سلط  املحيطة  االأخرى  القرى  اأما  م�سيحيا، 
�سخ�سا   )155( وع��دوان  �سخ�سا   )42( وعليقون  �سخ�سا   )130(
ا�سافة اإلى اربع قرى مهجورة وباقي االماكن كانت ت�سكنها قبائل من 
البدو ومنهم بنو �سخر الذين بلغوا )3215( وكانت الفحي�ص خربة 

مهجورة لي�ص اال.
خمتلفة  ع�سور  عرب  والتنكيل  البط�ص  �سيا�سات  الفحي�ص  قاومت 
ك��وارث...  من  لها  وما حمله  واملمتد  الطويل  العثماين  العهد  وخا�سة يف 
كنائ�سها  ورعايا  مواطنيها  على  يعتدى  او  طرفها  يدا�ص  ان  رف�ست  كما 
قدم  لقد  الكتاب...  عليها  ات��ى  واأح��داث��ًا  وقائع  و�سجلت  بذلك  وقامت 
عنها  والدفاع  عليها  واحلفاظ  باالأر�ص  الت�سبث  على  الفحي�سي منوذجا 
ومازالت الق�س�ص العديدة توؤرخ دوره يف ذلك... كما عرفت جتارة ن�سطة 
ملحا�سيلها من التني والزيتون والزبيب وغريها عرب ن�ساطات خمتلفة... 
�سجيتها  وعلى  هي  كما  الفحي�ص  اق��دم  ان  الكتاب  هذا  يف  حاولت  لقد 
عند  اتوقف  وان  املت�سل�سل  تاريخها  من  حمطات  ما  حد  الى  وا�ستق�ص 
داللة  لها  �سمات  حتمل  التي  االأثرية  مواقعها  وابرز  ومناخها  جغرافيتها 
من كفاح املدينة ودورها ... ولعل اآثارها القدمية وعتق كنائ�سها وتنوعها 
وقدرتهم  �سفوفهم  وترا�ص  اهلها  وت�سالح  ودورها  املدينة  اأهمية  تعك�ص 
روح  املدينة  والأن  االخ��ر...  مع  وج��وار  �سداقة  بعالقات  االحتفاظ  على 
وج�سد فقد متثل ذلك يف الفحي�ص التي مل تكن جمرد حجارة واثار وال 

رئي�ص بلدية ال�سلط يت�سفح كتاب ال�سلط 
حافظة الكرامة وحار�سة النهر
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حتى روح �سعت من كنائ�سها واديرتها وامنا من ان�سانها الذي ج�سد دورها 
لذا  لها  وحمبًا  بلده  على  غيورا  مواظبا  ن�سيطا  كان  فان�سانها  وحماه... 
اخذت العديد من �سخ�سياتها والتي هي على م�ستوى وطني عام وترجمت 
لها وحتدثت عن تنوع ادوارها... واذا كانت بلدات كثرية با�سم التزاحم 
على االخذ با�سباب احل�سارة قد ن�سيت مالمح هويتها فان الفحي�ص مل 
تكن من هذا النوع من املدن بل ام�سكت على الرتاث وعمدت الى احيائه 
او اعادة انتاجه وترويجه �سواء يف االفراح او االتراح ويف خمتلف ا�سكال 
وحتى  والتقاليد  ال��ع��ادات  وم��ن  وال��رج��ال  الن�ساء  مالب�ص  من  الفلكلور 

االأطعمة والعالقات االجتماعية التي ات�سمت باحلرارة واالن�سهار.
ومع اأن الفحي�ص املدينة واأهلها ماثلة بني يدينا نراها وترانا نعي�سها 
التاريخ وجندها مازالت  نوافذ  ونتنف�ص هواءها ونطل على جذورها من 
حية وقد متثل ذلك يف بيوتها وعائالتها ويف اأغ�سانها اخل�سراء الوراقة 
ويف امتداد ابنائها با�سهاماتهم يف الن�سيج الوطني العام.... اقدمت على 
و�سع هذا الكتاب عن الفحي�ص وقد ال اكون اتيت باجلديد الذي يتوقعه 
اأحتدث عنها  وان  الفحي�ص  الى  االإ�سارة  ان اغري  ولكني حاولت  البع�ص 

حديث املحب بطريقة �سهلة ميكن للمتابع ان ير�سم بها �سورة املدينة...
 قد تكون الكتابة عن الفحي�ص �سعبة من ناحية اأنها جزء من كل من 
البلقاء وامتدادها وتداخلها مع تواأمها االأكرب ال�سلط و مناطق جوار عديدة 
اأخرى اأكرثها الت�ساقا بها وحبا وتاريخا وهي بلدة ماح�ص التي تتقا�سم 
معها الهواء واجلوار وحتى الت�سارك يف مزار اخل�سر الذي يقد�سه �سعبنا 

ويح�سنون االنت�ساب له يف ن�سختيه االإ�سالمية وامل�سيحية..
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لقد حافظت الفحي�ص وماح�ص على عالقات جرية طيبة وقدمتا تراثا 
م�سرتكا من التعاون... حني فرغت من تاأليف كتابي عن ال�سلط )ال�سلط 
حافظة الكرامة وحار�سة النهر( وقد اجتزاأت املدينة من حميطها البلقاء 
وم�ساركة  ان مدينة جماورة  اأح�س�ست  املكان  كنموذج يف هوية  لتقدميها 
خا�سة  مالمح  ولها  جوارها  اإل��ى  موجودة  واالن�سان  ال��رتاب  يف  لل�سلط 
املدينة  هذه  ان  يومها  اأدرك��ت  منفردة،  درا�ستها  ميكن  جميلة  و�سمات 
كتابي  �سدر  وثقافية...  دميقراطية  جغرافية  وحدة  ت�سكل  -الفحي�ص- 
عن ال�سلط وجرى ا�سهاره وقد رعته بلدية ال�سلط والبنك االهلي وقد جاء 
تقدير الكتاب واجلهد املبذول فيه على �سكل اأح�س�ست فيه باالمتنان الى 
الرعاة الذين مل اخذلهم يف تقدمي املدينة ال�سلط بال�سكل الالئق.. وكنت 
بعد ذلك قد بدات البحث عن راع لكتابي اجلديد  عن مدينة الفحي�ص 
التي اعرف تاريخها وطيبة اهلها وتعلقهم بها  فات�سلت برجل االعمال 
ابوزيد معايل �سمري قعوار لذلك ... وم�ست فرتة  من الزمن ات�سل بعدها 
بي الدكتور رجائي ال�سوي�ص الرئي�ص التنفيذي يف �سركة ال�سرق االو�سط 
للتامني ليخربين  مبوافقة رئي�ص املجل�ص على فكرة تاليف الكتاب ويدعوين 
ملقابلته يف مكتبه وقد �سررت لذلك واح�س�ست بالت�سجيع ورغبة من رئي�ص 
ذلك  على  ت�ساعد  ووثائق  ب��اوراق  وت��زوي��دي  الفكرة   اجن��اح  يف   املجل�ص 
م�سادري  عن  ابحث  وم�سيت  بالعمل  قناعة  على  املقابلة  من  خرجت 
ومراجعي وحددت العديد من املقابالت مع �سخ�سيات من الفحي�ص كما 
زرت املدينة وا�سطحبت م�سورين قاموا بت�سوير ابرز معاملها التاريخية 
فيها   العامة  احلياة  وتفا�سيل  و�ساحاتهاوميادينها  والدينية  واحل�سارية 
من  اك��رث   م�سوداته  على  ي�سطلع  ان  حر�ست  ال��ذي   الكتاب  هذا  فكان 

معايل �سمري قعوار

الدكتور رجائي ال�سوي�ص
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ان  يف  القراء  ر�سى  ينال  ان  امل  اجلهدالذي  لهذا  ثمرة  معني  �سخ�ص 
يقدم �سورة منا�سبةعن الفحي�ص عرب زمانها ومكانها..

واإذا كان من اإهداء لهذا الكتاب فهو الحفاد �سبيان احل�سان الذين 
ما زالوا يتعهدون هذه ال�سجرة املثمرة ويتم�سكون باحل�سان رمزا لها... 
لذا فاإن كتابي هذا اأهديه ملن اأ�سهم يف رعايته وهي �سركة ال�سرق االأو�سط 
للتاأمني والتي توؤدي بذلك م�سوؤولية اجتماعية ظلت دائما تدرك ابعادها.. 
الى رئي�سها التنفيذي ورئي�ص جمل�ص ادارتها وكالهما اأحب هذه املدينة 

وانطبعت يف وجدانه.
املوؤلف 

�سلط�ن احلط�ب

كني�سة الربع

د. �سلطان احلطاب واالأب عماد الطوال





بلدة الفحيص
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بلدة الفحيص

موقعها 
اال�ستواء  �سمال خط  الفحي�ص على خط عر�ص 31 درجة  بلدة  تقع 
مدينة  الغرب  ومن  عمان   - العا�سمة  اأمانة  ح��دود  ال�سرق  من  وحتدها 
�سويلح  ال�سمال  ومن  �سعيب  النبي  مقام   - �سعيب  وادي  وحتى  ال�سلط 

و�شافوط ومن اجلنوب بلدة ماح�ص.
بني ارتفاعاتها  ت���رتاوح  ال��ت��ي  بجبالها  الفحي�ص  منطقة  مت��ت��از    

550 و 1044 مرتًا عن �سطح البحر ومن على قممها ت�ساهد اأمامك اأرا�سي 
واأريحا  االأردن  نهر  وت�ساهد  بي�سان  حتى  القد�ص  من  املمتدة  فل�سطني 
جتتاز  اأن  وبعد  امليت.  والبحر  مادبا  و�سهول  عجلون  جبال  حتى  وبي�سان 
حدود عمان الكربى اإلى الغرب تدخل ارا�سي الفحي�ص وي�ستطيع الزائر 
حيث  ناظريه  امام  متتد  التي  اخلالبة  املناظر  ي�ساهد  اأن  املنطقة  لهذه 
والزعرور  الربي  واالإجا�ص  والقيقب  والعبهر  وال�شنديان  البلوط  اأ�شجار 
اإذ ي�ساهد مدن ال�سفة الغربية وجبالها وغور االأردن. تنت�سر بها اآبار جمع 
مياه االأمطار والتي كانت منذ القدم وتكرث فيها الينابيع العذبة مثل نبع 



15

الزعرورة  البي�ساء وعني  والعني  اأم جمعة  ونبع  االأخرق  اأم  ونبع  العاليل 
وعني االأزرق وعني ال�سريعة. ومياهها وافرة بحيث تغذي منطقة ال�سلط 
من وادي االأزرق وكذلك �شويلح و�شافوط ودابوق ومناطق اخرى كثرية، 

وفيها اآبار ارتوازية يف منطقة اأم الف�ص واأبو طارة.

تعد الفحي�ص يف الوقت احلا�سر مدينة ريفية جميلة واكبت النه�سة 
احلديثة للمملكة االأردنية الها�سمية، وقد لقب اأهلها ب� "�سبيان احل�سان" 
ماح�ص  للواء  ومركز  البلقاء  حمافظة  درة  وهي  وكرمهم.  لفرو�سيتهم 
والفحي�ص، وت�ستهر باأ�سجارها وكرومها وغاباتها. وقد �سميت الفحي�ص 

كبلدية يف عام 1962.

الموقع الجغرافي 
حمافظة  يف  والفحي�ص  ماح�ص  ل��واء  �سمن  الفحي�ص  مدينة  تقع 
ماح�ص  اجلنوب  من  و�شافوط،  �شويلح  ال�شمال  من  وحتدها  البلقاء. 

ووادي �سعيب، من ال�سرق عمان ومن الغرب ال�سلط.
ام   ،3 القعرتني   ،4 احلمر  هي:  حو�ص،   18 اإل��ى  الفحي�ص  وتق�سم 
االخرق 5، ال�سقريية 6، ام العراي�ص 18، ام رجم 8، عبيه 19، تلعة راحيل 
ام   ،21 الغربي  ح�سلون  من  جزء   ،20 ال�سرقي  ح�سلون  من  جزء   ،13
جمعة 10، املقبلة 9، ام الف�ص 15، الرهوة 11، ام عليا 14، اخلندق 16، 

الدير 17، البلد 12. 
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المناخ 
تقع مدينة الفحي�ص على ارتفاعات متباينة،وهذا التباين يف االرتفاع 
يعطيها ميزة فريدة مناخيا، حيث يجعل ربيعها و�سيفها وخريفها معتدلة، 

و�ستاءها باردا ن�سبيا تت�ساقط فيه االأمطار والثلوج.

المساحة 
بلغت  حني  يف  ك��م2.    17.258 االإداري����ة   الفحي�ص  م�ساحة  بلغت 
امل�ساحة  من   %  60.8 ن�سبته  مبا  ك��م2،   10.499 التنظيم  حد  م�ساحة 

الكلية للمدينة.
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ربع الهوى ونبع العاللي
لعلو  االردن  نهر  تالل  الناظر  فيه  ي��درك  ال��ذي  اجلميل  املطل  هذا 
املكان واإطاللته و�سفاء افقه... من خا�سرة املكان يجري املاء وقد و�سفه 
وان  ازوره  ان  اإل��ى  دع��اين  م�سوق  ب�سكل  ال�سوي�ص  رجائي  الدكتور  يل 
التقط له �سورا. هذا املكان جاء و�سفه يف �سعر �سعراء الفحي�ص بالعامية 
تعداد  وجرى  تغلق  ان  قبل  العاليل  عني  او�ساف  وردت  فقد  والف�سحى 
العيون اجلارية ومواقع من كانت جارية اأو ن�سبت لعوامل عديدة فكان يف 
امل�ساهدات عني ام جمعة وعني االزرق واالخرق والزعطوطة والراهب واأم 
عليا وكلها عيون ذكرها الباحث الدكتور جورج طريف حينما اجمل القول 
ان الفحي�ص ت�سم �سبع عيون ماء وهي يف م�ساحات واحجام خمتلفة وقد 
حدد مكان كل عني فيها يف جغرافية الفحي�ص فحو�ص احلمر يحوي عني 
كذلك  والعليا  اي�سا  احلمر  ال�سفلى  يف حو�ص  ام  جمعة  وعني  �سلقمان 
وام اخلرق يف حو�ص يحمل ا�سمها  واأم زعرورة يف حو�ص ام اخلرق وام 
الراهب يف حو�ص الرهوة وكذلك عني ام العاليل يف حو�ص الرهوة  وقال 
وتروي  ت�سيل  قناة  منها  تخرج  العليا  جمعة  ام  عني  اإن  طريف  الدكتور 
اأرا�سي يف احلمر اأما عني ماء ام جمعة ال�سفلى فتخرج منها قناة العراق 
االبي�ص املتفرعة من وادي االزرق وهي تروي حو�ص اخلندق الذي يحمل 
الرقم 16 ح�سب ت�سنيفات امل�ساحة، اأما املياه الزائدة من عني العاليل 

فانها تروي حو�ص اأم عليا وحو�ص الرهوة رقم 11.

الدكتور جورج طريف
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 وتعترب اطاللة الفحي�ص ال�سهرية على ينابيع املاء مكانا يك�سف عن 
م�ساحات  كبريه من زراعة اخل�سار والكروم التي ا�ستهرت بها الفحي�ص 
م�ساحات  على  جائر  ب�سكل  زحف  الذي  العمراين  التو�سع  مناف�سة  رغم 
خ�سراء وخ�سبة ووا�سعة. ويرى املوؤرخون عن الفحي�ص  ومنهم الدكتور 
حممد عبده حتامله اأن  �سكان الفحي�ص  بعد ا�ستقرارهم يف ظل احلكم 
احلبوب  وحتى  العنب  كروم  رقعة  وو�سعوا  الزراعه  يف  تو�سعوا  الها�سمي 
حيث �سمت ارا�سي وا�سعة كان الفحي�سيون قد ا�سرتوها من اجلوار يف 
�سنة 1928. دخلت زراعة الدخان )التبغ(  من املهاجرين االرمن الذين 

قدموا اإلى االأردن والفحي�ص حتديدا يف هذه االأماكن.

مشروع تطوير المدينة القديمة في الفحيص
اإلى تعزيز مقومات ال�سياحة يف املدينة؛ ملا تتمتع به  يهدف امل�سروع 
وحتت�سنه من مبان تراثية ومواقع اأثرية، وملا متثله من ح�سور ثقايف وطني 
من خالل مهرجانها ال�سنوي )مهرجان الفحي�ص( واملتاحف، ومعار�ص 
الفنون وفعاليات موؤ�س�ساتها املدنية العديدة التي تعنى بالثقافة والفنون 

واملو�سيقى.
امل�سروع يجب اأن ي�سري بخطوات ثابتة وبخطة �سمولية متكاملة،الأهميته 
يف حتريك عجلة االقت�ساد املحلي للمدينة، وتن�سيط حركة ال�سياحة بها، 
االأردين،  ال�سياحي  املنتج  تناف�سية  تعزيز  يف  ت�ساعد  امل�ساريع  هذه  فمثل 
القناطر،  منطقة  يف  بخا�سة  ال�سياحية،  اخلدمات  من  مبزيد  وترفده 
القرية الرتاثية، املباين الرتاثية املحاذية للبلدية، عّلية العرنكي، متحف 

الكني�سة االأرثوذك�سية، دير الالتني/البلد، ودير الكاثوليك.

د. حممد عبده حتاملة
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التي  امل�سروع  من  االأول��ى  املرحلة  عر�ص  حرت،  جمال  البلدية  رئي�ص 
البلدة  تاأهيل طرق  القدمية،  الرتاثية  املباين  وترميم  تاأهيل  ت�ستمل على 
واأزقتها، اال�ستثمار ال�سياحي بوادي الفحي�ص، اإعادة تاأهيل مغارة كني�سة 

الفحي�ص القدمية الواقعة يف اأعلى موقع ربع الهوى ليكون حديقة زهور.
اإعمار الفحي�ص مو�سى �ستيوي، عر�ص  اإدارة موؤ�س�سة  رئي�ص جمل�ص 
خطة تطوير وتاأهيل البلدة القدمية، الفتا اإلى دور املوؤ�س�سة يف دعم بلدية 
الفحي�ص واال�سهام يف تنمية العمل االجتماعي والثقايف يف املدينة باعتبار 
امل�سروع ثمرة تعاون بني البلدية وموؤ�س�سة اعمار الفحي�ص لتطوير البلدة 

القدمية..
رئي�ص البلدية جمال حرت



البيوت القدمية بعد الرتميم )اآل �سوي�ص(



الفحيص في التسلسل التاريخي



بيت يعود الآل جري�سات

املهند�ص جمال حرت رئي�ص بلدية الفحي�ص مع اال�ستاذ 
ابراهيم احلطاب يف حديث عن بيوت الفحي�ص الرتاثية



بيوت تعود الآل �سوي�ص
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الفحيص في العصور القديمة
املتبقية  املوقع  الدير  االأ�سل  يف  وهي  القدمية،  الفحي�ص  بناء  يعود 
اآثاره حتى االآن اإلى عهد العمونيني من عام )200-1350ق.م(، وهي تقع 
على حدود عمون، وتتو�سط مملكة ح�سبون ح�سبان وجلعاد، وقد ذكر وقوع 
يعتقد  وماح�ص حيث  ياه�ص  بني  يكون هناك خلط  وقد  ياه�ص  معركة 
البع�ص، وقد يكون يف ذلك خطاأ وحتريفًا للكلمة اأدى اإلى ايهام الباحثني، 
وهو ما وقع فيه �ساحب كتاب تاريخ الفحي�ص، وقد ذكر يف مواقع اأخرى اأن 
االأموريني كانوا ي�سكنون البلقاء ومادبا وح�سبان والكرك وقد وقعت بينهم 
وبني اأعدائهم حروب. ويف ال�سياق قيل اإن يعقوب طلب من ملك االأموريني 
اإلى مملكة عمون فرف�ص امللك �سيحون ذلك،  اأر�ص ياه�ص  اأن مير من 
وعاد يعقوب يطلب من ربه اأن ين�سره على االأموريني، والتقى اجلي�سان يف 

ياه�ص، ولي�ص بال�سرورة اأن تكون ياه�ص هنا هي ماح�ص.
كما ان التوراة قد اأوردت باأن اأرا�سي الدير وجلعاد من االأرا�سي التي 
اأعطيت ل�سبط جاد فاإنه من املحتمل قيام االآ�سوريني باحتالل الدير و�سبي 
وادي   - االأزرق  وادي  الفحي�ص  طريق  عن  كان  اأي�شًا  اإ�شرائيل  اأ�شباط 

�سعيب - اريحا القد�ص. 
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اأن حكم االآ�سوريني مل يدم طويال ململكة عمون اال ان �سانيبو  ورغم 
ق.م   745 ع��ام  يف  فال�سر  تغلت  اإل��ى  اجلزية  لدفع  ا�سطر  عمون   ملك 
ويف عام 705 ق.م  ونالت مملكة عمون يف عهد ملكها يودبيل اال�ستقالل. 
وبينما كان ملوك االآ�سوريني م�ستمرين بالتو�سع انفجرت ثورة البدو 
بزعامة بانا/االأردن وانتهت بانتهاء احلكم االآ�شوري ب�شقوط نينوى عام 

612 ق.م.
هذا  يكون  ما  وغالبًا  ببع�سها  مرتا�سة  ابنيتها  ب��اأن  الدير  عرفت 
مرة  بالرتا�ص  االأبنية  هذه  تعود  ثم  القمة  اأعلى  القلعة يف  الرتا�ص حتى 
اأخرى وعلى جميع اجلهات. منها الذي ما زال قائما ومنها ما هو مطمور 
حتت الردم وال ي�ستطيع املرء اأن ي�سل اإلى داخله وهذه البيوت مبنية من 
تكون  االأبنية  وهذه  ذلك،  غري  واأحيانا  اأحيانا،  امل�سذب  ال�سلب  احلجر 
اأحيانا ب�سكل عقود مق�سورة بال�سيد )الكل�ص( وتتاألف من طابق وطابقني 
بائنة  زال��ت  ال  البلدة  هذه  ومعامل  م�ستطيلة  اأو  مربعة  باأ�سكال  واأحيانا 
ووا�سحة، وميكن للزائر اأن يرى كل بيت وحده وتزيد م�ساحة هذه البلدة 
على 100 دومن اأو اأكرث وتتو�سط هذه املدينة القلعة التي مر ذكرها وكذلك 
مع�سرة الزيتون التي تقع يف �سمال القلعة وكذلك م�سانع الفخار التي تقع 
اأن يكون م�سنع الزجاج  يف الطرف ال�سمايل الغربي للبلدة ومن املمكن 
بطريقة النفخ يقع يف جنوب �سرق البلدة، اأما م�سنع �سهر احلديد فمعامله 

وا�سحة لكل زائر حتى اليوم. 



26

الفحيص في عهد الرومان 

عليهم  اأطلقها  ت�سمية  وهي  احل�سان"  "�سبيان  الفحي�ص  اأه��ل  �سمي 
ويعتقد  الت�سمية،  �سبب  يف  الروايات  واختلفت  بلدتهم،  خارج  ومن  غريهم 
اأطلقها  الت�سمية  هذه  اأن  مدونة  واأخرى  �سفوية  روايات  اأوردوا  ممن  البع�ص 
البدو املجاورون الأهل الفحي�ص على اأهل املدينة، الأنهم كانوا فر�سانا �سديدي 
كونهم  ا�ستهروا  اأنهم  الت�سديق  اإل��ى  االأق��رب  ال��رواي��ات  هذه  ومن  املرا�ص، 
اأي بواردية ومفردها بواردي، وهو الذي يركب وراء الفار�ص على  مبواردية، 
احل�سان، وي�ستعمل البارودة التي يدكها بالبارود وت�سبح جاهزة لالطالق، 
يف  املاهرون  املباردية  بينهم  من  وا�ستهر  ذلك  يف  الفحي�ص  اأهل  تفوق  وقد 
وقع  له من  بالدرع حماية  يغطي �سدره  كان  الذي  الفار�ص  وراء  التن�سني من 
واأق��رب  اأح��دث  الرواية  هذه  اأن  ويعتقد  اأمكن،  ما  البارود  حتى  اأو  ال�سهام 
للت�سديق من تلك التي تقول اإن ال�سبب يف ت�سمية �سبيان احل�سان تعود اإلى 
وهم  الدير  من  ال�سغار  الفحي�ص  �سبيان  ياأخذون  كانوا  قدميا  الرومان  اأن 
دون العا�سرة فيدربونهم على فنون القتال وركوب اخليل يف زمن كان �سكان 
)الفحي�ص( وهم من الغ�سا�سنة الذين تبعوا الرومان وعملوا معهم وان هذه 
الفئة من االأطفال منذ �سن ال�ساد�سة هم من �سّموا "�سبيان احل�سان"، وقد 
األفوا جمموعات قتالية اأ�سبه مبا كانت تقدمه ا�سبارطة من جنود حمرتفني يف 

تاريخها، اإلى اأن جاء االإ�سالم اإلى هذه الديار فانقطع ذلك.
وقد قراأت عن ذلك يف روايات عديدة واأميل اإلى الرواية االأولى )املباردية( 

التي ذكرها ورجحها جري�ص �سماوي وزير الثقافة االأ�سبق وابن الفحي�ص.
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 ويف �سبب ت�سمية الفحي�ص بهذا اال�سم، اختلفت الروايات وتعددت 
الت�سمية  �سبب  اإن  قيل  فقد  الواقع،  عن  بعيدًا  اأي  م�ستطا  كان  وبع�سها 
ح�سب الروايات ال�سفوية واأخرى دونت اأنها جاءت من اخليل التي تفح�ص 
بحوافرها االأر�ص احل�ساة ف�سمي املكان "الفحي�ص"، لطبيعة اأر�سها، اإذ 

اأن احل�سى كان يتناثر حتت حوافر اخليل وكاأنها تفح�سه.
وال يعرف اأحد على وجه التدقيق من اأين جاءت كلمة الفحي�ص بعد 
القدمي هو  واأن  الفحي�ص حديثة  اأن  املعروف  ولكن  التاأويالت،  اأن كرثت 
بلدة الدير املجاورة وهي نواة الفحي�ص واأ�سا�سها، والدير تقع االآن خارج 
بلدة الفحي�ص وعلى اأحد اأطرافها املمتدة، وهناك روايات �سعيفة تقول 

اإن الفحي�ص ا�ستقت من كلمة فح�ص، اأي بحث.
والفحي�ص القدمية "الدير" كانت على طريق اأريحا- ربة عمون، اإذ 
ووادي  اأريحا  من  الذي مير  الطريق  �سالكة غري  اأط��راف  هناك  تكن  مل 
�سعيب  الفحي�ص- ماح�ص، حتى اأ�سوار مدينة الدير التي ما زالت اآثارها 

ماثلة.
اأن  ت��رى  ترجمتها  عن  النظر  بغ�ص  اأخ��رى  رواي���ات  هناك  اأن  كما 
الفحي�ص "الدير" كانت نقطة جمارك يف زمن الرومان، حيث ازدهرت 
�سالمة  لتاأمني  االآمنة  الطرق  ايجاد  من  بد  ال  وك��ان  وتقدمت،  التجارة 
الب�سائع املنقولة عربها، لذا ُبِدئ يف ان�ساء احل�سون على طرق القوافل، 
تدل  عليها  وعالمات  اأعمدة  وو�سع  جمارك  حمطة  بناء  من  بد  ال  وكان 
عليها  املكتوب  االأعمدة  هذه  مثل  وجدت  وقد  واالجتاهات،  الطرق  على 

باليونانية.

من اآثار خربة الدير
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 من هنا ال بد من اإيجاد الطرق االآمنة لتاأمني �سالمة هذه الب�سائع 
واإقامة  القالع  وبناء  القوافل  ط��رق  على  احل�سون  باإن�ساء  ب��داأوا  لهذا 
حمطات جمارك وو�سع اأعمدة واإ�سارات كعالمات داّلة على الطرق وعلى 
االجتاهات، وقد وجدت مثل هذه االأعمدة ومكتوب عليها باللغة اليونانية 
اأمام  ال�سلط  مدينة  مدخل  على  وو�سعت  ونقلت   - النعاج  اأم  منطقة  يف 
قيادة منطقة ال�سرطة، وكان على القوافل املحملة بالب�سائع من فل�سطني 
اإلى فيالدلفيا وبالعك�ص ان متر بالدير وماح�ص ثم وادي �سعيب وال�سونة 

واأريحا اأو بالعك�ص اإلى ربة عمون.
 اأما اإذا كانت الب�سائع متجهة اإلى جلعاد وال�سلط اأو بالعك�ص فال بد من 
اأن متر بالفحي�ص - اأم النعاج � ال�سرو - ال�سلط اأو جلعاد وطريق الفحي�ص 
ي�سرف  الذي  املياه وموقعها  اإلى وفرة  اإ�سافة  االأمني،  ال�سالك  الطريق  هي 
على فل�سطني حتى بي�سان ثم عمان حتى �سهول مادبا، ومن هنا قام الرومان 
با�ستعمال قلعة الدير كربج مراقبة حلماية هذه القوافل الأنها ت�سرف اإ�سرافًا 
فنيًا كاماًل على هذه الطرق، كما اأنه من املمكن اإقامة حمطة الب�سائع على 
عني نبع العاليل حيث وجدت بع�ص امل�ساكن على هذا النبع وموا�سري فخار 
مدهونة حتت االأر�ص الإي�سال املياه اإلى هذه املنازل وكني�سة �سغرية اأر�سيتها 
قد  والكني�سة  امل�ساكن  هذه  اأن  ويت�سح  البلدة  �سمال  يف  ومقربة  ف�سيف�ساء 
اأقيمت ملوظفي هذه املحطة على غرار املنازل التي اأقيمت على نبع ماح�ص، 
لتمحي�ص  هناك  حمطة  اأي�سًا  اأقيمت  انه  تقول  التي  الرواية  الى  منيل  وال 
اأي  والعيب  الغ�ص  الب�سائع من  تخلي�ص  كلمة متحي�ص -  ومعنى  الب�سائع، 
التاأكد من اأنها خالية من الغ�ص. وكذلك قطع العملة الرومانية وقطع احلملة 
التي حتمل �سعار ا�سكندر املقدوين، وهي عبارة عن ن�سر يوجد عند �سدره 
ثقب �سغري وعليه كتابة رومانية واأنواع اأخرى، وجدت يف الفحي�ص )الدير( 

على اأر�سها مبعرثة، وقطع الفخار وقطع الزجاج.
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الفحيص مع قدوم االسالم

ما اإن بداأت اجليو�ص االإ�سالمية اخلروج من اجلزيرة العربية باجتاه 
بالد ال�سام حتى كانت العهدة املحمدية بني الر�سول حممد وبني اال�سقف 
حنا بن روؤبة ا�سقف الكني�سة االرثوذوك�سية، قد وقعت وقد كان حنا يلقب 

بامري ايلة وقراها وقد وقع مع النبي حممد العهدة املحمدية الهل ايلة.
التخوم  اإل��ى  ال�سام  م��ن  امل�سيحية  العائالت  بع�ص  اأي�سًا  ورح��ل��ت 
اأن  الرومانية يف االأردن وا�ستقرت يف منطقة البلقاء ويف الفحي�ص. كما 
انت�سار مر�ص الطاعون يف مناطق القتال جعل كثريًا من العائالت تهرب 
اأ�سبح  فقد  االأ�سباب  ولهذه  املر�ص،  هذا  بها  يوجد  ال  التي  املناطق  اإلى 
هناك جتمع �سكاين اأوفر يف )الدير( الفحي�ص حتى انه من املحتمل اأن 

يكون قد و�سل عدد ال�سكان يف عام 638م الى عدة االآف.
وقد دعيت املّلة امل�سيحية املن�سوية اإلى الكر�سي االأور�سليمي يف هذه 
البطريرك  باختيار  �سار  قد  ذلك  يكون  اأن  بد  وال  امللكية  االأم��ة  العهدة 

�سفرونيو�ص)*( نف�سه  ومن تبعه من رعايا يف هذه البالد وامتدادها هنا.
 ويقول بع�ص املوؤرخني ال �سيما اليونان منهم اإن البطريرك امل�سار اإليه 
مع طائفته ظلوا مع دخولهم حتت احلكم العربي ينت�سبون اإلى ملوك الروم 
تابعيتهم وجن�سيتهم  للخليفة كيفما كانت  امل�سلمني  اإليهم نظر  وينظرون 
يف  ال��روم  ملوك  اأن  يظنون  ولعلهم  ذلك  وراء  من  فائدتهم  ما  ندري  وال 
ال�سماء  اأه��ل  بهم  يربطوا  ان  فق�سدوا  يونانيني  كانوا  الق�سطنطينية 
اخلا�سعة  االأم��م  جميع  �سميت  وقد  رومانيون  اأنهم  يعلموا  ومل  واالأر���ص 

القدي�ص �سفرونيو�ص بطريرك اور�سليم
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حلكمهم )روم( بقطع النظر عن مذاهبهم واأجنا�سها وهو ا�سم التابعية 
ال للمذهبية وال يخفى على اللبيب ان يف خروجها عن ال�سيادة العربية م�سًا 

بكرامتها ال تر�ساه لنف�سها .
طائفتني  اإل��ى  تنق�سم  كانت  امل�سيحية  الكني�سة  ان  غريهم  ويقول   
طائفه االرثوذك�سية املتم�سكني ب�سحة العقائد امل�سيحية التي حمل بريقها 
امللك بو�سنيانو�ص)*( امل�ستقيم الراأي يف املجمع امل�سكوين اخلام�ص وطائفة 
املبتدعني املن�سوبني اإلى اأوريجان�ص وغريه فنعتت حينئذ االأمة االأرثوذك�سية 
)بامللكية( ن�سبه اإلى امللك بو�سنيانو�ص وحزبه وذلك اأقرب اإلى ال�سواب 
الأجل هذا انتحلت طائفة الروم الكاثوليك هذا اال�سم بعد ان�سالخها عن 
الكني�سة االأرثوذك�سية واحتكرته لنف�سها بدعوى اأن االإميان ال�سحيح الذي 

اأقرته املجامع املقد�سة حم�سور فيها.
 ثم اأعطى عمر بن اخلطاب �سك عهد الأهل مدينة )القد�ص( اأي�سًا 

هذا ن�سه: 
امللك بو�سنيانو�ص
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
هذا ما اعطى عبد اهلل عمر اأمري املوؤمنني اأهل ايليا من االأمان:)*(
و�سلبانهم  ولكنائ�سهم  واأم��وال��ه��م  الأنف�سهم  اأم��ان��ا  اأعطاهم   
ت�سكن كنائ�سهم وال تهدم وال  اإنه ال  و�سقيمها وبريئها و�سائر ملتها، 
ينتق�ص منها وال من حيزها وال من �سلبهم وال من �سيء من اأموالهم، 
وال يكرهون على دينهم، وال ي�سار اأحد منهم، وال ي�سكن باإيليا معهم 
اهل  يعطى  كما  احلرية  يعطوا  اأن  ايليا  اأهل  وعلى  اليهود،  من  اأحد 
املدائن وعليهم اأن يخرجوا منها الروم والل�سو�ص فمن خرج منهم 
بلغوا ماأمنهم، ومن قام منهم فهو  نف�سه وماله حتى  اآمن على  فاإنه 
اآمن وعليه مثل ما على اأهل اإيليا من اجلزية، ومن اأحب من اأهل اإيليا 
اأن ي�سري بنف�سه وماله مع الروم ويخلي بيعهم و�سلبهم فاإنهم اآمنون 
اأنف�سهم على بيعهم و�سلبهم حتى يبلغوا ماأمنهم ومن كان بها  على 
من اأهل االأر�ص قبل مقتل فالن.. فمن �ساء منهم قعد، وعليهم مثل 
ما على اأهل اإيليا من احلرية، ومن �ساء �سار مع الروم ومن �ساء رجع 
اإلى اأهله فاإنه ال يوؤخذ منهم �سيء حتى يح�سدوا ح�سادهم وعلى ما 
يف هذا الكتاب عهد اهلل وذمة ر�سوله وذمة اخللفاء وذمة املوؤمنني اإذا 

اأعطوا الذي عليهم اجلزية.
 كتب �سنة 15ه�. �سهد خالد بن الوليد، وعبد الرحمن بن عوف، 

وعمرو بن العا�ص ومعاوية بن اأبي �سفيان.

العهدة العمرية
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وقد  ل�سفرونيو�ص  التابعني  الرعايا  كل  �سملت  ان��ذاك  العهدة  هذه   
كانت الفحي�ص قد نعمت باال�ستقرار طيلة حكم االأمويني بعد ذلك والذي 
املوا�سي  وتربية  الزراعة  يف  يعملون  اأهلها  وب��داأ  عامًا   92 من  اأك��رث  دام 
الزجاج  و�سناعة  احلديد  و�سهر  الفخار  �سناعة  ازده��ار  اإلى  باالإ�سافة 
التي ال زالت اآثارها �ساهدًا حقيقيًا على عظمة هذه البلدة )الدير(  يف 
هذا العهد، وكذلك فاإنه من املحتمل اأن يكون قد ان�سئ  بها معمل ل�سك 
النقود النحا�سية)*(، ومع هذا كله فاإن البحث عن تاريخ هذه البلدة بقي 
من�سيا ومطويًا ومل يرد عنها ما ي�سري اإلى اأنها كانت ن�سطة ومتطورة يف 
يرى  اأن  اإليها  الزائر  وي�ستطيع  قائمة  ذلك  �سواهد  ولكن  الع�سور،  تلك 
فيقف  ار�سها  �سطح  على  الظاهرة  احل�سارة  خالل  من  تاريخها  ويقراأ 

اأمام حقيقة و�سر اأهميتها.
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الفحيص في العهدين األموي والعباسي

كان موقع التمرد يف البلقاء، وحتديدا يف احلميمة الواقعة قرب 
يف  �سري  ب�سكل  وانت�سرت  العبا�سية  الدعوة  بداأت  حيث  معان  مدينة 
الذين  من  املري  مرة  بن  االم��وي حبيب  القائد  وكان  االردن.  جنوب 
حاول  حني  132ه���،  عام  لثورتهم  وت�سدوا  العبا�سيني.  وجه  يف  ثاروا 
اأيلة  من  امتدت  التي  الثورة  وكانت  االأمويني،  ملك  �سلب  العبا�سيون 
العقبة حتى البلقاء، وقد �سملت عديدًا من مدن البلقاء ومواقعها حتى 
حوران، وقد عمت الفو�سى وانت�سر الدمار يف طول البالد �سرق االأردن 
وقد تقل�ص دورها واأ�سبحت القبائل العربية فيها معر�سة للنزاعات 
الدموية التي جتددت، وقد �سملت الفو�سى والدمار مدنا وقرى وكنائ�ص 
واأديرة، وبقي االأمر كذلك، حتى جاء اخلليفة هارون الر�سيد )786-
809م( والذي يذكر يف عهده اأنه اأعاد مفاتيح الكنائ�ص لرهبانها وحرر 
الكثري منها لتعاود دورها يف خدمة رعاياها، واأن فرتة حكمه �سهدت 
انفتاحا على امل�سيحيني يف بالد ال�سام، وقد امتد ذلك اإلى زمن املاأمون 
وبعده، ولكن احلريات الدينية تراجعت زمن املتوكل، حيث كان قد بداأ 

ا�سطهاد املعتزلة كفرقة ا�سالمية وغريهم من االأديان االأخرى،
ويف نهاية عهد االمويني، وحتديدا يف عهد اخلليفة االأموي االأخري 
مروان بن حممد، ا�ستدت الثورة العبا�سية التي انطلقت من االأردن، 
االردن   جنوب  يف  احلميمة  تعترب  حيث  البلقاء،  من  تدار  كانت  وقد 
مركزها، اإذ ن�سط حممد بن علي بن عبداهلل العبا�سي يف احلميمة، 
جندهم  اأر�سلوا  ر�سائلها،  على  االمويون  واطلع  اأمرها  انك�سف  وحني 
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م�سجد  الثورة يف  مدبر  على  فقب�ص  الثوار،  على  للقب�ص  البلقاء  اإلى 
احلميمة عند �سالة الفجر.

وبعد دخول العبا�سيني اإلى دم�سق، مل ي�ست�سلم اأهل البلقاء، ومنهم 
وعلى  ح��وران،  يف  امتدادهم  وثار  فثاروا  الفحي�ص،  )الدير(  اأهايل 
�سليمان بن يزيد بن عبدامللك وهو  املقاومة  البلقاء و�سقط يف  اأر�ص 

يقاتل العبا�سيني.
كان  التي  ال�سفياين  حممد  اب��و  ث��ورة  يف  البلقاويون  �سارك  كما 
يقودها اأبو الورد يف بداية العهد العبا�سي )132ه�( يف جند قن�سرين.
كما �سارك البلقاويون، ومنهم الفحي�سية يف حركة �سعيد بن خالد 
العثماين الفديني الذي حترك بالفدين )املفرق( عام 198ه� يف عهد 

اخلليفة املاأمون.
كما �سارك اأهل الفحي�ص مع اأهل البلقاء، اإذ اأنهم جزء منهم، يف 
اأبو حرب متيم اليماين يف عهد اخلليفة  حركة املربقع اليماين، وهو 
العبا�سي املعت�سم التي قامت عام 226ه�، اعرتا�سا على نفوذ اجلنود 
االتراك يف جي�ص املعت�سم، وقد �سميت "ثورة الفالحني" وقد انخرط 

فيها اأهايل الفحي�ص.
252ه�(   -248( �سنوات  ويف  امل�ستعني  العبا�سي  اخلليفة  اأيام  ويف 
قامت ثورة �سد العبا�سيني يف جند االردن، يتزعمهم �ساحب جند االردن 
الذي هرب واأقام مكانة رجل يعرف ب�)القطامي( الذي تزعم احلركة، 

لكنه هزم اأمام القائد العبا�سي ونفيت جماعة القطامي البلقاوية.
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تزوج  فقد  االأموية  ال�سلطة  من  مقربني  العرب  امل�سيحيون   وكان 
معاوية بن اأبي �سفيان من مي�سون الكلبية )قبيلة كلب الن�سرانية يف 
منطقة البلقاء(، كما اأن ال�ساعر االأموي الكبري االأخطل فقد كان من 
قبيلة تغلب، وهو م�شيحي وكان �شاعر البالط االأموي عند عبدامللك بن 
مروان، كما اأن خمت�سي الدواوين واملالية كان بع�سهم م�سيحيًا، فقد 

ا�ستقوى االأمويون بالقي�سية يف بالد ال�سام على اليمنية. 
مع  حت��رك��وا  منهم،  الغ�سا�سنة  خا�سة  البلقاء،  يف  امل�سيحيون 
حتديدا  و�سكنوا  ال�سام  اأهل  مع  وا�ستقروا  االندل�ص  باجتاه  امل�سلمني 
باأ�سماء  احتفظوا  وقد  االأردن  �سرق  قبائل  عمرتها  التي  )املرية(  يف 
"الغ�ساين"  ي�سمون  وكانوا  االأندل�سية  امل�سادر  ت�سري  قبائلهم ح�سبما 

حتديدا.
امل�سلمني  غري  ومواطنيها  العبا�سية  ال��دول��ة  بني  العالقة  كانت 
ا خالل خالفتي املن�سور  ت�سنف على اأنها يف اأح�سن االأو�ساع خ�سو�سً
والر�سيد، وقد جاء يف »املنتجب العاين« ملوؤلفه اأ�سعد علي اأن اخللفاء 
ال�سعانني، حتى  واأحد  امليالد  كعيد  امل�سيحية  باالأعياد  يحتفلون  كانوا 
يف ق�سر اخلليفة، في�سع اخلليفة وحا�سيته اأكللة من زيتون ويرتدون 

املالب�ص الفاخرة، وقد بنيت يف بغداد كاتدرائيتان مع ت�سييد املدينة.
ولعّل اأبرز الدالئل وال�سواهد عن التعاي�ص الديني والعي�ص امل�سرتك، 
ف�سل  ابن  رواه  ما  كذلك  التغلبي،  واالأخطل  الطائي  زيد  اأبي  اأ�سعار 
العمري بكتابه »م�سالك االأب�سار« وما جاء يف كتاب »م�سالك املمالك« 
من و�سف للحياة بني امل�سلمني وامل�سيحيني يف البالد التي زارها، وقد 
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نقل يف كتابه ذاته اأن يف الرها العبا�سية وجوارها كان هناك ثالثمائة 
وميخائيل  كالتلمحري  ال�سريان  املوؤرخني  كتابات  ف��اإن  كذلك  دي��ر. 
الكبري وغريهما تدّل على ذلك، ومرا�سالت طيموثاو�ص االأول بطريرك 
كني�سة امل�سرق الذي جمعته �سداقة مع اأبي جعفر املن�سور حتى لقبه 
والوالة  واالأم��راء  اخللفاء  اأن عدًدا من  ا  اأي�سً ويذكر  الن�سارى«،  »اأبا 
كانوا يقيمون خالل تنقالتهم يف االأديرة، وقد �سجلت اأديرة الر�سافة 
كما  عبا�سيني.  زيارات خللفاء  البوكمال  قرب  القائم  ودير  زكا  ودير 
اأّن العبا�سيني مل يجربوا القبائل امل�سيحية العربية كتغلب ومنر وطيء 
وبني �سيبان وقبيلة اإياد على االإ�سالم، واإمنا االأ�سلمة جاءت يف القرون 

ا القرن العا�سر. الالحقة التي �سهدت ا�سطهاد االأقليات، خ�سو�سً
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الفحيص وغزوات الفرنجة

و�سل الفرجنة الى القد�ص وارتكبوا فيها املجازر عام 1099ه� ومل 
مييزوا بني امل�سلمني والن�سارى )م�سيحيي ال�سرق( وحتى اليهود، اإذ 

كانت مالمح اأهل القد�ص مت�سابهة.
من  األفًا  �شبعني  اأكرث من  وقتل  الفرجنة  يد  القد�ص يف  وب�شقوط 
اأهلها، توجه الفرجنة اإلى �سرق االأردن، خا�سة بعد هزمية الفاطميني 
ال�ساحقة اأمام الفرجنة يف ع�سقالن، وقد دمر الفرجنة عند دخولهم 
�سرق االأردن عجلون ومناطق اجلوالن واجتاز بودوان االأول بالد ال�سام 
حملتان  نظمت  ذلك  وبعد  االحمر،  البحر  �ساطئ  اإلى  وو�سل  اأودوم 
امليت،  البحر  ببناء ح�سن جنوب  �سنة 1115ه�  بودوان  ياأمر  اأن  قبل 
وهو قلعة مونرتيال )ال�سوبك( وقد وقع �ساحب كتاب )الفحي�ص يف 
التاريخ( العديلي يف خطا حني �سمى هذه القلعة "قلعة الفحي�ص" بعد 

ان ذهب اإلى اأنها لي�ست قلعة ال�سلط.
االأر�ص  على  الفرجنة  �سيطر  )ال�سوبك(  مونرتيال  قلعة  وبف�سل 
االأردنية التي اأ�سبحت حتت حكم ملوك القد�ص، وبالتايل تبعت البلقاء 
الزرقاء  الواقعة على �سفتي وادي  والفحي�ص لهم وانق�سمت املنطقة 
اإلى كيانني متمايزين �سماال اأر�ص ال�سويت يف منطقة عجلون واجلوالن 
الفرجنية  االردن  �سرق  امارة  متتد  االأحمر  البحر  حتى  جنوبا  بينما 
)انظر قرن من االنف�سال/ االأردن يف عهد الفرجنة 1189-1099، 

اأطل�ص االأردن- �سيدرك دوقية(.

قلعة مونرتيال )ال�سوبك(
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وما  االأردن  و�سرق  للقد�ص  الفرجنة  غزو  يف  االنتباه  لفت  "وقد 
)الن�سارى(  والعرب  امل�سلمني  اأن  وتدمري  وقتل  تهجري  من  اأحدثوه 
االنتباه  لفت  كما  فرجنة،  حمالت  بل  �سليبية،  احلمالت  يعتربوا  مل 
اأي�سا الى اأن هذه احلمالت عجلت باعتناق ن�سبة عالية من م�سيحيي 
امل�سلمني،  كما  وقتلوهم  ا�سطهدوهم  الفرجنة  الأن  ال�سرق  االإ�سالم، 
وقد جتلى ذلك بو�سوح �سد م�سيحيي فل�سطني واالأردن، حيث ا�ستولى 
والبيوت،  الكنائ�ص  من  وط��ردوه��م  الن�سارى  اأدي��رة  على  الفرجنة 
الى  البطريرك  و�سار  االردن،  و�سرق  فل�سطني  نواحي  يف  فتبعرثوا 
القاهرة ليعي�ص يف حماية الفاطميني")انظر قراءة يف م�سري م�سيحيي 

ال�سرق /اياد ابو �سقرا(.
افتقد امل�سيحيون االرثوذك�ص ال�سرقيون )الروم امللكيون( وكذلك 
باحلريات  التزام  اي  امل�سلمة  ال�سلطة  غياب  يف  وال�سريان  اليعاقبة 
الدينية، كما خ�سروا احلماية البيزنطية، ب�سبب النزاع بني الكاثوليك 
واالرثوذك�ص، لذا ا�سطر من بقي من الن�سارى االرثوذك�ص يف �سرق 
االأردن، مبا يف ذلك الفحي�ص، الى اخل�سوع ودفع �سريبة الع�سر اإلى 
اال�سطهاد  ومار�سوا  دخالء  كانوا  والذين  الالتينية  الكني�سة  رجال 
ال�شديد، وكذلك جرى منع االقباط اي�شا من احلج الى بيت املقد�ص، 
باعتبارهم من جانب الفرجنة هراطقة، وجرى حتويل كنائ�سهم ق�سرا 

الى كنائ�ص التينية.
االرثوذك�سية  والكني�سة  الغزاة  الفرجنة  بني  ال�سراع  تفاقم  ومع 
البيزنطية، ا�سطر االمرباطور البيزنطي لالت�سال باخلليفة العبا�سي 
خطرهم،  ا�ستفحال  قبل  الفرجنة  قتال  على  ليحر�سه  1110ه���  عام 

مدينة النا�سرة

مدينة نابل�ص
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وبعد هذا الت�سالح توقف نزوح االرثوذك�ص )م�سيحيو ال�سرق(.
ويف )تاريخ الق�سية االرثوذك�سية املهند�ص اأميل الغوري( جاء اأن 
الفرجنة قاموا بطرد املطارنة االرثوذك�ص واحتالل كنائ�سهم واأديرتهم 
ا�ستدراج  بهدف  ق�سرا،  الطائفتني  دمج  وحماولة  لالتني  وتفوي�سها 
عدد اأكرب من �سكان �سرق االأردن الن�سارى اإلى القد�ص يف فل�سطني، 
 1099 عام  لها  الفرجني  االحتالل  وقع  القد�ص حني  افرغت  اأن  بعد 
وقتل االالف و�ُسرد مثلهم. لهذا، طلب قادة الفرجنة من اأهل البلقاء 
النزوح الى القد�ص والعودة الى �سكنها، و�سجعوا على ذلك ومار�سوا 

الرتهيب والرتغيب.
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ويف هذا املناخ، رحلت اأعداد من �سكان الفحي�ص امل�سيحيني الى 
القد�ص حي عرف  لهم يف  وعائالتهم وخ�س�ص  اأوالدهم  مع  القد�ص 
بحّي امل�سارقة )حملة امل�سارقة( وهوؤالء الذين و�سلوا الى القد�ص من 
البلقاء، خا�سة من الفحي�ص، وا�ستقروا فيها، كّونوا فروعا لع�سائرهم 
التي جاءوا منها، لذا جند كثريا من الفروع التي لها �سلة القرابة مع 
الفحي�ص يف نابل�ص والنا�سرة والقد�ص واخلليل ورام اهلل وباقي مدن 
النا�سرة وكذلك  ال�سوي�سات )�سوي�ص( يف  فل�سطني، مثل عائالت 
وهناك  يطا،  يف  واملخامرة  نابل�ص  يف  وال�سمريات  والعديلي  قعوار 
عائالت ا�سلمت مثل ابن جرار الذي هاجر واأحب فتاة م�سلمة واأ�سلم 

ليتزوجها، فكانت عائلة جرار املعروفة اليوم.
الن�سارى  اليها  اأن يعود  القد�ص  ا�ستوطنوا  الذين  رغب الفرجنة 
ال�سريان  من  وغريهم  منها  ُهّجروا  الذين  ال�سرقيون(  )امل�سيحيون 
لال�ستقرار يف القد�ص بعد اأن خلت من �سكانها، لذا، كان يف القد�ص 

)60( فار�سًا من �سرق االردن حلمايتها.
امل�سارقة،  او  الن�سارى  حي  "اإن  ال�سعر  ابو  هند  الدكتورة  تقول 
االردن  �سرق  اأه��ايل  باح�سار  االأول  بلدوين  امللك  قام  عندما  ت�سكل 
عجلون  من  وكانوا  القد�ص،  �سكان  من  النق�ص  ل�سد  امل�سيحيني،  من 
وال�سلط والكرك، واأزيد من الفحي�ص اي�سا، وكان �سكان القد�ص يف 
الكرج  بالد  ومن  يونانية  من  متعددة،  جن�سيات  من  الفرجنة  زمن 
اأنظر )منتدون يتاأملون.. ذاكرة القد�ص عرب  من جورجيا وغريها". 

الع�سور/ الدكتورة هند ابو ال�سعر(.
�سريانيني  م�سيحيني  جلب  ك��ان  ال��ق��رار  "اإن  ب��اف��ان(  ك��ورزي��ه 
اإلى  للتوجه  الغرب،  يف  كبرية  دعائية  موجة  نفذت  ثم  القد�ص،  اإلى 

امللك بلدوين
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فاأقام  وال��ع��م��ل،  لال�ستقرار  واإمن���ا  وال��رج��وع،  للحج  لي�ص  ال�����س��رق، 
املوؤرخ  ال�سوري  )وليم  القد�ص". انظر  حول  م�ستوطناتهم  الفرجنة 
ترجمة  ب��راور،  يو�سع  القد�ص"-  يف  ال�سليبي  ال�سليبي "اال�ستيطان 

عبد احلافظ البناء(.
وعك�سها  وفل�سطني  االردن  بني  ما  امل�سيحية  العائالت  تنقل  وعن 
واقامة جتمعات لهم يف مدن فل�سطينية، ذكر الدكتور روؤوف ابو جابر 
يف كتابه )ال�سجل الفاهومي وثيقة ل�سكان النا�سرة العرب( ان عائالت 
كثرية ذهبت الى فل�سطني من �سرق االردن، ويعد منهم الفاهوم الذين 
هم اأ�سال من احلويطات، وكذلك ع�سرية العريقات يف ابو دي�ص، وبني 
اأنهم انتقلوا اإلى هناك منذ اأكرث من ثالثمائة �سنة، وهناك عائالت 
م�سيحية ا�سابتها الهجرة من �سرق االأردن كالقعاورة )قعوار( الذين 
ال�سوي�سات  والفحي�ص، وكذلك  ال�سلط  يف  ن�سفهم  من  اأكرث  بقي 
)النمري(  والّنمورة  والريحاين  ال�سلط  من  والقباعنة  )ال�سوي�ص( 
الى  او غادروا  اقاموا يف احل�سن  انق�سمت عائالتهم بني من  الذين 
ال�سرق  الى  قابله رحيل وهجرة  الغرب،  الى  الرحيل  النا�سرة، وهذا 
الى االردن، وقد متثل ذلك يف هجرة اجلوابرة )ابو جابر( واحلدادين 
من النا�سرة والب�سارات من نابل�ص الى ال�سلط، وكان اجلوابرة )ابو 
جابر( قد و�سلوا الى النا�سرة اواخر القرن ال�سابع ع�سر وانتقلوا الى 
يف  ع�سر،  التا�سع  القرن  اواخ��ر  ال�سلط  الى  ثم  �سنة،  لثالثني  نابل�ص 

منطقة اليادودة بعّمان.
ويتذكر  ال�سغرية،  وعائالتها  النا�سرة  حارات  جابر  ابو  ويتذكر 
العراقة  حتمل  التي  النا�سرة، املدينة  يف  القعاورة  عائلة  من  اخواله 

العربية. 

الدكتور روؤوف ابو جابر



حجر منقول من اآثار طبقة فحل يف غور االأردن ال�سمايل



الصناعة في العهود السابقة 
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الصناعة في العهود السابقة 
ا�ستهرت الدير يف عهد الرومان ب�سناعة الفخار والزجاج و�سهر 
احلديد التي ال زالت معامل م�سانعها وا�سحة متاما يف املنطقة املهدمة 
– منطقة الدير اذ ي�ستطيع املرء اأن يرى بقايا الفخار والزجاج التي ما 
زالت متناثرة يف مواقع امل�سانع بكرثة وعلى �سطح االأر�ص رغم اأنه مل 
يجر اأي تنقيب عن االآثار يف هذه املنطقة ومن املحتمل اأن يكون م�سغل 
الفخار يف املنطقة ال�سمالية الغربية للبلدة و يف موقع يكون اجتاه الريح 
فيه معظم اأيام ال�سنة بعيدًا فيكون اجتاه الدخان اإلى الزاوية ال�سمالية 
ال�سرقية اأو لالجتاه الغربي اجلنوبي حيث تكون �سرقية ونادرًا ما يتجه 
الريح اإلى و�سط البلدة،  ومعامل هذه امل�ساغل وا�سحة حتى اأمد ق�سري 
حيث قام اأحد املزارعني بجرف منطقته وزراعتها باالأ�سجار املثمرة 

وبناء بيت فوقها ومع ذلك فاآثاره ال زالت قائمة..
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واأ�سكاله  واألوانه  الفخار  اأنواع  يرى  عندما  منده�سًا  املرء  ويقف 
وقطعها  هذا  يومنا  حتى  وجمالها  رونقها  على  حتافظ  زالت  ال  التي 
واأ�سكاله  الفخار  واأن��واع  كبرية  بكميات  االأر���ص  �سطح  على  متناثرة 
واألوانه والر�سومات التي جتدها عليه حتى االآن تدل داللة وا�سحة على 
اأن االزدهار قد مر على هذه البلدة يف كل الع�سورالتي عا�ستها بدءًا 

من عهد العمونيني وحتى العهد العربي االإ�سالمي.
وقد ازدهرت يف الع�سر البيزنطي من عام 324-640م ازدهارا 
فريدًا من نوعه حيث جتد �سناعة الفخار م�سابهة ملثيلتها يف الع�سر 
اللون  اإل��ى  مائاًل  اخل��زف  اأ�سبح  اإذ  التغيريات،  بع�ص  مع  الروماين 
الرمادي واللون االأ�سود كما اأ�سبح اأكرث �سماكة من الفخار الروماين 
االأواين  جدران  على  ومتوازية  وعامودية  بي�شاء  اخلطوط  واأ�شبحت 

الفخارية احلمراء الداكنة.
اما  �سناعة الفخار يف العهد االإ�سالمي فقد تطورت اأكرث منها يف 
العهد البيزنطي و�سار لها طابع مميز فقد اأ�سبحت األوانها فاحتة من 
اأ�سمر �سارب اإلى ال�سفرة اإلى اأ�سفر برتقايل ثم وردي فاحت وكانت 
على  اأحمر  بدهان  وتدهن  جيدا  م�سوية  امللم�ص  ناعمة  حم��ززة  غري 
اأ�سكااًل لولبية متموجة واأحيانا ر�سوم االأزهار  اأو  اأ�سكال متثل حلقات 
االأواين  زخرفة  متت  بحيث  اأخ��رى  طريقة  اأي�سًا  وهناك  والنباتات 
الفخارية بوا�سطة حفر اجلدران االآنية باأ�سكال هند�سية وقد اختفى 
تلوين الفخار يف الع�سر العبا�سي حيث اأ�سبح ي�سنع من مادة بي�ساء 
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ا�ستعملت االألوان االأ�سفر واالأخ�سر واالأرجواين لتلميع الوجه الداخلي 
لل�سحون ومتيزت هذه ال�سناعة يف الع�سر العبا�سي بقطع املثلثات يف 
�سطح الفخار بغر�ص تزيينه وعمل مقاب�ص على جوانب اجلدران، وقد 
اإلى قطع  جتد الكثري من هذا النوع من الفخار يف الفحي�ص مك�سرًا 

�سغرية اأحيانًا وكبرية اأحيانًا اأخرى.
اأما يف الع�سر اململوكي فقد متيزت �سناعة الفخار عن الع�سور 
ال�سابقة بحيث �سنعت باليد دون ا�ستعمال العجلة وكان هذا النوع من 
الفخار خفيف الوزن وناعم امللم�ص وكان يدهن عادة باللون الزمردي 
كانت  هند�سية  اأ�سكااًل  االأل��وان  هذه  واأخ��ذت  االأ�سود  والبني  االأحمر 
تغطي كل �سطح االإناء وكذلك متيزت املقاب�ص االأفقية الكبرية وكانت 
جرار املاء تزين بالتنقيط. ورغم اأن �سناعة الفخار بالع�سر اململوكي 

قليلة اإال اأنك جتد من هذا النوع على اأر�ص الفحي�ص بكرثة اأي�سًا.
اأما �سناعة الزجاج فاإنه من املحتمل اأن يكون موقع م�سنع الزجاج 
يف  ال�سناعة  هذه  تطورت  وقد  للبلدة  ال�سرقية  اجلنوبية  اجلهة  يف 
الع�سر البيزنطي حيث كانت هذه ال�سناعة بطريقة النفخ ومن اأنواع 
الزجاج والوانه املتعددة واملك�سر واملبعرث على �سطح االأر�ص تتاأكد ان 

هذه ال�سناعة و�سلت اإلى اأوج �سهرتها يف هذه البلدة.

مصنع صهر الحديد
يقع فرن �سهر احلديد يف املنطقة ال�سرقية ال�سمالية للبلدة وخبث 
احلديداملوجود على االأر�ص يدل داللة وا�سحة على عظمة هذا امل�سنع 
و�سهرته وكرب اإنتاجه حيث جتد احلديد بكميات هائلة جدًا ومتناثرة 

على م�ساحات وا�سعة. )انظر العديلي: تاريخ الفحي�ص(.
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الفحيص في عهد المماليك

العملة  ازده��ارًا ملحوظا فقطع  املماليك  الدير يف عهد  ازدهرت 
اململوكية التي وجدت متناثرة على اأر�ص الفحي�ص القدمية )الدير( 
احلقبة  هذه  يف  والزراعة  وال�سناعة  التجارة  رقي  مدى  وتوؤكد  تدل 
واأنواع العملة اململوكية امل�سورة، وكذلك الفخار اململوكي  من الزمن 
اجلاهزة  احلديد  وخامات  االأر���ص  فوق  وا�سعة  اأج��زاء  على  املتناثر 
امل�سنوع  الزجاج  اأن��واع  وكذلك  جتارية  بكميات  وامل��وج��ودة  لل�سهر 
البلدة كانت يف  باأن هذه  امل�ساهد ثقة  النفخ كل ذلك يعطي  بطريقة 
ان  قيل  وقد  وتقدم ح�سارتها،  ازده��ارًا  املدن  اأكرث  الع�سر من  ذلك 
اأوروبا عرب يافا  اإلى  هذه ال�سناعة كانت ت�سدر عن طريق فل�سطني 
وعكا ومن املحتمل اأن يكون يف هذه البلدة اأي�سًا دار لل�سكة حيث جتد 
جاهزة  مق�سو�سة  والف�سي  النحا�ص  منها  املعدنية  القطع  من  كثريا 

لل�سك.
كما اأنه من املمكن باأن يكون ال�سلطان الظاهر بيرب�ص قد ا�ستعمل 
قلعة الدير )الفحي�ص( كمحطة اإ�سارة لنقل الربيد بوا�سطة احلمام 
لنقل  اإ�سارة  كمحطات  العالية  مرتفعاتها  ا�ستعمل  وكذلك  الزاجل 
العدو فكان ي�سعل النريان ليخرج منها الدخان نهارا،  اإ�سارات تنقل 
وتارة  تارة  الن�سارى  على  اخلناق  بت�سييق  املماليك  بداأ  وفاته  وبعد 
اأخرى يعطونهم احلرية مبمار�سة حياتهم وطقو�سهم ورغم ذلك فاإن 
اأن  يتاأكد متامًا  اأطاللها  القدمية ووقف على  الفحي�ص  زار  اذا  املرء 
ح�سارة  تربتها  �سطح  على  للعيان  وال�ساهد  البائن  ح�سارتها  وجه 
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مملوكية ويجوز اأن يكون ذلك ب�سبب تدمريها يف عهد املماليك اإذ مل 
تعمر بعد هذا الع�سر حتى االآن حيث بنيت الفحي�ص يف موقع مل يبعد 

كثريًا عن موقعها املدمر. وهو الدير.
يف  الن�سارى  مبعاملة  املماليك  لدى  امل�سيحيون  االأك��راج  تو�سط 
معززين  كانوا  ه��وؤالء  واالأك���راج  ح�سنة.  معاملة  اململوكية  ال�سلطنة 
جن�سية  �سلة  من  بينهم  ملا  املماليك  عند  م�سموعة  وكلمتهم  اجلانب 
وكالهم من بالد القفقا�ص اإال اأنهم مل  يحجموا عن ا�سطهاد الن�سارى 
واال�ستقرار  االأمن  وغياب  البالد  يف  الف�ساد  وانت�سار  الفو�سى  ورغم 
وال�شغوط الالاإن�شانية على �شكان الفحي�ص الن�شارى اإال اأنهم رف�شوا 
تركها، ولكنهم يف النهاية هجروها ونزحوا اإلى ال�سلط بعد تدمريها 
تدمريًا كاماًل، ومع انه ال يوجد توثيق ر�سمي كيف دمرت هذه املدينة 
فاحتمال تدمريها باحلرب بعيد عن الواقع بع�ص ال�سيء ب�سبب وجود 
بع�ص الهياكل العظمية التي ال زالت حتت االأنقا�ص منت�سرة يف مواقع 
كثرية خرجت اإلى �سطح االأر�ص نتيجة جتريف املزارعني يف اأرا�سيهم 
وتعمريها، اأو من عبث االأيدي املخربة، فاأحيانًا جتد عائلة كاملة حتت 
الردم. ومن املرجح انها دمرت بالزلزال الذي مل يعرف زمنه على وجه 
التحديد وهو ما اأدى الى هجرة �سكان الفحي�ص الى مناطق متفرقة 
فقد ترافق الزلزال مع غزوات البدو جريانهم مع اأهل الفحي�ص حيث 
يف  عاثوا  الذين  البدو  ال�سلط  اهل  من  امل�سيحيون  الفالحون  عانى 

البلدة دمارًا فوق دمار الزلزال.
البلدة  دم��رت  طبيعية  ع��وام��ل  ب��اأن  وارد  فاال�ستنتاج  هنا  وم��ن 
بقي  ي�ستطع  مل  ومن  جنا  ال�سكان  من  الهرب  ا�ستطاع  ومن  بكاملها 
حتى  بقيت  الفحي�ص  اأن  الى  اأي�سًا  ت�سري  والدالئل  االأنقا�ص،  حتت 
عام 1302م حيث وقعت هزة عنيفة رمبا كان هذا زلزال عام 702ه� 
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والفحي�ص  ال�سلط  لي�سيب  وامتد  املقد�ص  بيت  �سرب  الذي  1302م 
)الدير( ومل يرتك بيتًا مكونًا من طوابق اال هدمه.)1( �سربت املنطقة 
�سربة عنيفة كما �سربت الكرك وال�سام وفل�سطني واأعقب هذه الهزة 
تدمريا  البلدة  هذه  فدمرت  جارفة  و�سيول  رهيبة  وعوا�سف  اأمطار 
من  ومنهم  فيها  ا�ستقر  من  فمنهم  ال�سلط  الى  اهلها  وهرب  كامال، 
رحل اإلى فل�سطني، و�سوريا ولبنان، وا�ستقر اأهل الفحي�ص يف ال�سلط 
حتى اأوائل القرن اخلام�ص ع�سر للميالد ورغم اأنهم متلكوا االأرا�سي 
وبنوا امل�ساكن وعملوا يف الزراعة والتجارة اإال اأنهم طيلة مدة وجودهم 
ال�ستاء  ف�سل  يف  اإليها  ياأتون  فكانوا  اأرا�سيهم  يرتكوا  مل  ال�سلط  يف 
حم�سولها  حل�ساد  يعودون  ال�سيف  ف�سل  ويف  يزرعونها  )عزبية( 
ويخزنونه بال�سلط ومل ترق لهم هذه احلالة فبداأوا يعودون اإلى بلدتهم 
وي�سكنوا املغر التي تقع على تلة عالية فوق ربع الهوى حتيط بها اجلبال 
العالية التي ال ي�ستطيع االإن�سان او احليوان الو�سول اإليها اإال من جهة 

واحدة هي جهة ال�سرق.
فيها  نهائيًا  باال�ستقرار  ب��داأوا  ع�سر  ال�ساد�ص  القرن  مطلع  ومع   
واأقاموا البيوت احلجرية يف منطقة ال�سونة )فوق الربع( ومعنى كلمة 
ال�سونة مركز الغلة حيث البيادر كانت تقام هناك واآثار التني املحروق 
القدمية  البيوت  بهدم  عام 1985  البلدية  قيام  عند  وا�سحة  تزال  ال 

واالآيلة لل�شقوط.
ال�ستاء  يف  ياأتون  الفحي�ص  من  كثرية  عائالت  بقيت  ه��ذا  وم��ع 
لفالحة االأر�ص، ويقومون بال�سيف بخزن الغلة يف ال�سلط حتى نهاية 
القرن التا�سع ع�سر، ال يزال كثريون من اأهل الفحي�ص ميلكون االأرا�سي 

1(عيل السيد عيل تذكرة النبيه ج2 ابتاء الغمر ج2 السيوطي، الصلصلة ص السيويف حسن املحارضة ج2 ص293
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وامل�ساكن يف ال�سلط  وا�ستقرت يف ال�سلط ومل تعد اإلى الفحي�ص مثل 
اإلى  النبور والقعوارة واأهل الفحي�ص ال يزالون يتفاخرون بانت�سابهم 
ال�سلط ويعتربون الفحي�ص جزءًا ال يتجزاأ من ال�سلط وقد قال احدهم: 

)فخارنا وال�سلط بينها تربيت(.
اإلى ع�سريتني  تق�سم  زالت  ال  والفحي�ص  ال�سلط  ع�سائر  ان  كما   
اأخذوا  وقد  العواملة(  ع�سرية  من  والفحي�سية  والعواملة  )االك��راد- 
اال�سم بعد هجرتهم الى جنوب لبنان يف منطقة جبل عامل يف حني 

ذهب اآخرون الى حوران وفل�سطني.
ال�سرائب التي كانت جتبى يف عهد املماليك من ال�سكان الن�سارى 

يف �سلطنة املماليك و�سكان الفحي�ص هم من الن�سارى نوعان، هما:
الفالحني  م��ن  ويح�سل  احل��راج��ي  امل���ال  وي��دع��ى  اخل����راج:   .1
اأحجارها  تدار  التي  الطواحني  والزيتون ومن  العنب  وا�سحاب كروم 
مبياه ال�سيول وكان يف الفحي�ص ثالث طواحني تدار بوا�سطة ال�سيول 
طاحونة على �سيل نبع العاليل وطاحونة اأخرى على �سيل وادي االأزرق 
وال زالت معاملها وا�سحة حتى االآن وطاحونة ثالثة على عني ال�سريعة، 
االأعياد  )ر�سم  با�سم  االأردن  �سرق  يف  ت�سمى  ال�سريبة  هذه  وكانت 
واخلمي�ص( وتتكون من االأغنام والدجاج والبي�ص وكان املتبع اأن يتم 
حت�سيل اخلراج بعد اإمتام املح�سول فاإن كانت حبوبا يخرج حم�سلو 
ال�سرائب يف وقت البيادر، واإن كانت من املحا�سيل االأخرى ففي نهاية 
كل حم�سول، وخمتار او �سيخ القرية هو امل�سوؤول عن مقدار كل �سريبة 

م�ستحقة على الفالحني ح�سب م�ساحات اأرا�سيهم.

الرثوة احليوانية يف املدينة



51

ون�سارى  الن�سارى  على  تفر�ص  كانت  اجل���وايل:  �سريبة   .2
الفحي�ص مثل كل اأهل الذمة كانت اجلزية مقررة على رقابهم كل �سنة 
وبلغت قيمة ما يوؤديه الفرد يف ع�سر املماليك 20 درهما �سنويًا وكانت 
حت�سل منهم يف �سهر رم�سان وكان يعني �ساد جلمع اجلوايل من اهل 
الذمة يف الفحي�ص - الن�سارى. ومن املفرو�ص على كل بطريرك اأو 
اأبناء الطائفة حتي املواليد  باأ�سماء  اأن يعطي ك�سفًا  ق�سي�ص او خوري 
اجلديدة ويبلغ اأي�سا عن املتوفى وكانت جميع عوائد اجلوايل تخ�س�ص 

اإلى اأمراء املماليك.
وقد عرفت الفحي�ص "ال�سكة"، وهو اخلتم على الدنانري والدراهم 
املتعامل بها بني النا�ص بطابع حديد تنق�ص فيه �سور اأو كلمات مقلوبة 
النقو�ص  تلك  ر�سوم  فتخرج  الدراهم  اأو  الدنانري  على  بها  وي�سرب 
ظاهرة م�ستقيمة بعد اأن تعري عيار النقد من ذلك اجلن�ص يف خلو�سه 
والدراهم  الدنانري  ا�سخا�ص  تقدير  وبعد  اأخ��رى  بعد  مرة  بال�سبك 
تقدر  مل  واإن  ع���ددًا،  بها  التعامل  فيكون  عليه  ي�سطلح  معني  ب��وزن 
منها  اأنواعها:  ح�سب  والعمالت  وزن��ا.  بها  التعامل  يكون  اأ�سخا�سها 
امل�سكوكة ومنها غري امل�سكوكة التي وجدت يف الفحي�ص )الدير( تثبت 
فاإنه  املبينة  الفحي�ص ومن �سورته  قائمًا يف  املعمل كان  اأن مثل هذا 
القطع. يت�سح وكذلك وجود  اآخر كما  اإلى  بنقله من مكان   ال �سعوبة 

وال �سك اأن العملة املختلفة  والتي تعود الى اكرث من امة او حكم او دولة 
اال داللة اكيدة على قوة اقت�ساد هذه البلدة ومدى ازدهارها التجاري 
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واحل�ساري وال�سناعي ومل يجر بالفحي�ص اي حفريات للتنقيب عن 
اثارها وان وجدت بع�ص قطع الفخار املتناثرة على وجه االأر�ص نتيجة 
ما تخرج اخللدات )اخللندات بالعامية( من باطن االأر�ص كما يقول 

العديلي.

اخُللد

اأحد البيوت القدمية يف املدينة
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الفحيص في العهد العثماني
التا�سع ع�سر. وقبل  القرن  الثلث االأخري من  اإلى  تاريخ الفحي�ص  يعود 
الفحي�ص  اأن  مع  وماعني،  ماأدبا  كانت  كما  »خربة«  الفحي�ص  كانت  ذلك 

نه�ست قبلهما .
و�سع �سليمان القانوين )1520-1566( يف القرن ال�ساد�ص ع�سر الئحة 
فاإن  وللعلم  ال�سرائب.  �سجل  يف  وفل�سطني  االأردن  �سرق  يف  املواقع  بجميع 
حكمة �سليمان القانوين كان االأف�سل يف تاريخ االمرباطورية العثمانية، فقد 
اإلى خانات، منها  رتب االأمور و ق�سم قبائل البدو الرحل وال�سكان احل�سر 

امل�سيحية ومنها امل�سلمة .
وبعد موت �سليمان القانوين تقهقرت حالة االإمرباطورية العثمانية، 
يف  ويتجربون  هواهم  على  يت�سرفون  املحليون  االأتراك  احلكام  واأ�سبح 
الب�سر ويطلبون الر�سوة الأتفه االأمور، و ب�سبب غياب �سلطة مركزية قوية، 
عادت القبائل البدوية حتكم البالد. لهذا ال�سبب اختفت القرى الزراعية 

التي كانت مزدهرة يف زمنه.
كان 2484 قرية زراعية على �سفتي النهر ، بلغ �سكان بع�سها 500 نف�ص. 
ويف نهاية القرن التا�سع ع�سر، مل يكن هناك �سوى 2000 خربة �سحراوية 
ب�سبب غزوات  ال�سهول  �سائدا يف  االأردن. كان اجلفاف  و�سرق  فل�سطني  يف 
البدو، بينما حمت اجلبال �سكانها و مزروعاتها ب�سبب �سعوبة و�سول القبائل 

اليدوية اإليها، كما يف جبال عجلون ونابل�ص والقد�ص.
نهائيًا  االأم���ر  بهم  ا�ستقر  ق��د  الفحي�سية  ك��ان   1585 ع��ام  ح��وايل  يف 
حتيط  التي  واالأرا�سي  العاليل  بنبع  املحيطة  االأرا�سي  يفلحون  بالفحي�ص 
تقع يف منطقة  املغر  الفحي�ص عبارة عن جمموعة من  وكانت  بنبع ماح�ص 
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الربع ومن عالقات الفحي�ص مباح�ص وخا�سة ما يتعلق باالأر�ص التي ميلك 
الفحي�سيون معظمها وكذلك ينابيع املاء، فان هناك ق�س�سًا اأخرى.

كانت ماح�ص عبارة عن خربة رومانية قدمية خالية من ال�سكان متامًا 
اإال من البدو الذين ياأتونها يف ف�سلي الربيع وال�سيف طلبا للكالأ واملاء. 

اأعاد االأتراك احلياة اإلى بع�ص القرى يف �سرق االأردن. كتب االأب غاتي 
Gatti ر�سالة اإلى البطريرك عام 1973 ي�سف فيها و�سع الفحي�ص: »قبل اأن 
ي�ستقر االأتراك يف البلقاء )1851(، مل يكن للفحي�ص اأي ذكر، كانت هناك 
بع�ص املُغر ي�سكنها الفالحون وقت الزرع واحل�ساد، ثم يعودون اإلى ال�سلط. 
اأما االآن، وبعد اأن فر�ست احلكومة �سلطتها على اخلالفات بني الع�سائر، �سكن 

الفحي�ص بع�ص االأ�سخا�ص الذين ميلكون اأرا�سي فيها، واأخذت باالزدهار«.
يف عام 1832 خ�سعت البلقاء و �سرق االأردن و�سوريا للحكم امل�سري. 
دخل ابراهيم با�سا ال�سلط وهدم ق�سما كبريا من القلعة التي بناها بيرب�ص 
�سغط  حتت   1840 عام  احلامية  تركت  ثم  م�سرية.  حامية  فيها  وو�سع 
القوى االأوروبية التي اأرادت اأن حتد من �سلطة حممد علي و انت�ساره على 

االأتراك.
حالة  البلقاء  ومنطقة  ال�سلط،  عا�ست   ،  1851 عام  اإلى   1840 عام  من 
فو�سى عامة. فقد عادت احلروب بني القبائل البدوية و ت�سلطت على ال�سكان 
احل�سر، وتراجعت الزراعة ب�سبب غزوات البدو . وقام البدو مبهاجمة االأتراك 
اأي�سا، فعاد االأتراك واحتلوا جمددا ق�سما من �سرق االأردن. ويف عام 1851، 
عّينت والية بريوت من خالل مت�سرف نابل�ص، قائم مقام يف عجلون ملنطقة 
ال�سمال و اآخر يف ال�سلط ملنطقة البلقاء. بقيت البلقاء تابعة لنابل�ص حتى عام 

1888، ثم لدرعا حتى عام 1894 ومن بعدها للكرك.
و�سع االأتراك بع�ص النظام يف ال�سلط، بالرغم من مقاومة القبائل، وقد 
�ساعد يف ذلك جميء ال�سرك�ص عام 1878، كان ال�سرك�ص قاد دخلوا حديثا 

فار�ص من الرولة يحمل رحما )1926م(
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 .1859 عام  ال�سرق  نحو  الرو�ص  زحف  ب�سبب  الكثري  عانوا  و  اال�سالم  يف 
فاأ�سكنهم  االأردن،  �سرق  واإلى  الرتكية  االأرا�سي  اإلى  بع�سهم  هاجر  لذلك 
االأتراك يف اأماكن قريبة من املاء: يف ال�سلط وجر�ص وعمان و�سويلح وناعور 

ووادي ال�سري. 
مع  بع�سهم  مت�سامنني  كانوا  و  عالية  بثقافة  يتمتعون  ال�سرك�ص  كان 
معاملة خا�سة  يعاملونهم  كانوا  االأتراك  اأن  على  وم�سلحني، عالوة  بع�ص 
واأ�سكنوهم يف اأف�سل االأرا�سي، واأبعدوا عنهم خطر غزوات القبائل. اأ�س�ص 
ال�سرك�ص عدة قرى و�سقوا طرقا جتمع بينها، واأ�سبح وجودهم يف البلقاء 
عن�سر ا�ستقرار فازدهرت الزراعة بف�سل خربتهم. وهكذا عادت احلياة 
وا�شتغل  القانوين.  �شليمان  موت  عقب  االنحطاط  فرتة  بعد  البلقاء  اإلى 

االأتراك حالة اال�ستقرار هذه لي�سعوا قوانني اإدارية حتكم املنطقة .
فيها  ي�سكنون  لل�سرك�ص  اأرا���س��ي  االأت���راك  اإعطاء  ك��ان  باملنا�سبة،  و 
�سابقة ملا يح�سل مع م�سيحيي الكرك الذين �سمح لهم االأتراك بال�سكن يف 

“خربة”ماأدبا عام 1880.

قصة األمير المهداوي
كان جودة املهداوي اأمري قبيلة املهداوية التي حكمت و�سط االأردنحكما 
�سبه اإقطاعي يف ظل اتفاق مع احلكومة العثمانية حيث كانت ال�سلطة العثمانية 
اأتاوة  البدوية حلماية قوافل احلجاج لقاء  القبائل  توكل من يقوةم عنها من 
تفر�سها القبيلة على القوافل التي متر يف طريق احلج ل�سالح الدولة وتاأخذ 

القبيلة ن�سبة منها. 
ازدادت �سلطة االأمري املهداوي وراى اأنه ي�ستطيع اأن يتخل�ص من االإتفاق 
اأن  لنف�سه عو�سا عن  االأت��اوات  املتح�سل من  املال  باأن يحوز على  الدولة  مع 
يكون ل�سالح الدولة. وبداأت قوة الرجل تت�ساعد يف املنطقة ويزداد طغيانه 
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بحيث رويت عن ذلك الطغيان الق�س�ص واالأحاديث التي تناقلتها القبائل.
كان فايز وفوزان من اأجداد قبيلة العدوان ويعتقد اأنهم جاءوا من العال 
ما  الفر�سان  من  ولهم  املهداوي  لالأمري  حليفني  وكانا  العربية.  اجلزيرة  يف 
�سكل دعما اإ�سافيا للمهداوي. غري اأن العدوان راأوا ما يقوم به هذا االأمري من 
اأعمال جتاوزت املتعارف عليه عند القبائل بطريقة فردية ينهى وياأمر كحاكم 

فرد، ف�ساق العدوان بذلك وبداأوا يعدون العدة لالإنقالب على ابن مهيد.
من  الفارين  والفر�سان  االأف���راد  با�ستقطاب  البداية  يف  ال��ع��دوان  ق��ام 
قبائلهم والذين ال قبائل لهم وكانوا يقومون بتدريبهم على ال�سالح واخليل. 
فلفت ذلك نظر االأمري املهداوي ف�ساأل عن ذلك فكانت اإجابة العدوان: يا امري 
هوؤالء اإقر�سة ) اأي م�ستقر�سني من القبائل االأخرى( )مبعنى مرتزقة مبفهوم 
اليوم( وقد ا�ستقبلناهم ودربناهم ليكونوا دعما وعزوة لنا ولك. لكن االأمري 
بعد فرتة �سك يف نوايا رجاالت العدوان. وملا مل يكن للعدون قدرة على مقاومة 
االأمري وطغيانه فقد رحلوا فارين من وجهه الى فل�سطني و�سكنوا قرب اخلان 

االأحمر يف القد�ص.
اأهل الفحي�ص قد نزحوا من مدينة الدير وهم عرب  يف الفحي�ص كان 
�سمتهم  ال�سر�ص حتى  والقتال  وركوب اخليل  بالفرو�سية  م�سهورون  غ�سانيون 
عن  كناية  احل�سان  اب��ن��اء  اأي  احل�����س��ان(  )�سبيان  ب  املحيطة  القبائل 
�سجاعتهم وفرو�سيتهم اأ�سف الى ذلك حتليهم ب�سفات الكرم والنخوة وهي 
من  ال�سغري  التجمع  هذا  وكان  التاريخ.  يف  معروفة  غ�سانية  عربية  �سفات 
الذين  الغ�سا�سنة  اأكرب من  ب�سري  الفحي�ص هو خال�سة جتمع  الغ�سا�سنة يف 
الق�سطل ( قرب مادبا و�سكن لفرتة  الغ�سانية )  اأ�سال من احلا�سرة  قدموا 
يف الدير ثم نزح بع�سهم الى حوران واخر الى فل�سطني وجنوب لبنان وبقي 
هذا اجلزء يف الفحي�ص يكون يف عالقات جيدة مع البدو املحيطني اأحيانا ويف 
حالة عداء يف بع�ص االأحيان يف عالقة متواترة حكمت كل منطقة �سرق االأردن 
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يف تلك الفرتة من حياة الدولة العثمانية التي مل تكن تب�سط هيبتها على كافة 
اأرا�سي ال�سلطنة.

وكانت بطريركية الروم االأرثوذك�ص يف القد�ص قد ار�سلت كاهنا من رام 
اهلل ا�سمه عطاهلل الدّيات لكي يكون كاهنا لهذا املجتمع امل�سيحي االأرثوك�سي 
يف الفحي�ص. وقد �سكن قرب كني�سة البلدة يف البلد القدمية يف منطقة الربع 

حيث كانت الكني�سة عبارة عن كهف.
اأرا�سيهم  يف  طمعا  الفحي�ص  باأهل  يتحر�ص  اأن  امل��ه��داوي  االأم��ري  ق��رر 

وممتلكاتهم حيث انهم كانوا مزارعني يفلحون االأر�ص ويغر�سون االأ�سجار. 
علمت زوجة االأمري بذلك وعرفت اأن االمري ينوي �سيافة اأهل الفحي�ص 
اإكرامهم وبالتايل ياأخذ ذلك  باأعداد كبرية من فر�سانه بحيث يعجزون عن 
الزواج عليها.  ينوي  كان  االأمري  اأن  اأي�سا  بهم. وعلمت  فيبط�ص  حجة عليهم 
كان هناك رجل تاجر يتاجر بني البدو والقبائل على ظهر حماره ويبيع احلرير 
االأيام  من  يوم  ويف  الن�شاء من حاجيات  ت�شتخدمه  وما  واالأم�شاط  واالأ�شباغ 
زوجة  منه  يت�سوقن  اللواتي  الن�ساء  بني  وكانت من  املهداوية  قبيلة  الى  و�سل 
االأمري جودة املهداوي ف�ساألته: اتعرف اأهل الفحي�ص فقال نعم. ويبدو اأنه كان 
من �سكان الفحي�ص على ما يعتقد البع�ص. فروت له الق�سة وابلغته الر�سالة 
باإبالغ  وبالفعل قام هذا  االأمري.  بان يحذروا من خطة  الفحي�ص  اأهايل  الى 
يف  بالغوا  زاره��م  عندما  اأنه  حتى  للمكيدة  الفحي�ص  اأهل  وا�ستعد  الر�سالة 
وفادته و�سيافته بحث اأنه عندما نفد ال�سعري الذي يطعمونه خليل ال�سيوف 

و�سعوا يف عالئقها الزبيب.
مل يجد االأمري حجة على اأهل الفحي�ص فقرر اأن يقوم بجولة يف البلدة 
وخ�سو�سا  االأه��ايل  منها  ي�ست�سقي  التي  امل��اء  عني  وو�سل  ج��واده  ظهر  على 
بجوارها وخاطبها  فتوقف  فتاة يف غاية اجلمال  الن�ساء وهناك ملحت عيناه 

�سعرا قائال: 
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ي����ا اب�����و خ����دي����د وردت��������ن م��ن��ه��ا���س��ي
ال��ي��م��ن ع��ن��دك��م م��ن��ه��ا �سي ب��ن��ت   

واف���ط���ن م���ع���زب  ي����ا  ع��ل��ي��ه��ا  دور 
فخاطبته الفتاة الذكية قائلة على نف�ص الروي والقافية قائلة:

ي����ا اب������و خ����دي����د وردت��������ن ي����ا ج����ودة
 ب���ن���ت ال���ي���م���ن ع���ن���دن���ا م����وج����ودة 

ج������اي ت���ع���ل���م���ن���ا ال�����ك�����رم واجل��������ودة
تتك�سر ت��ق��ع  ح�����س��ان��ك  ع��ن  اأوع����ى   

اأعجب االأمري بجمال تلك الفتاة و�سحره ذكاوؤها فقرر اأن يتزوجها.
كانت تلك الفتاة الذكية اجلميلة هي بنت الكاهن عطاهلل الديات وا�سمها 

مرمي.
حاول اأهل الفحي�ص ثني االأمري عن قراره وقالوا لهم ال يجوز يا امري هي 
)اأي  فيدها  وندفع  العرب  بنات  لك عرو�سا من  نطلب  نحن  دينك.  من غري 
مهرها( واأنت لك اخليار يف اي بنت من بنات القائل . رف�ص االأمري. عندها 
جلاأ اأهل الفحي�ص الى احليلة وقالوا  له اإذن انتظر حتى جنهز العرو�ص لك. 
قال اريدها بثوبها كما هي. فا�سر القوم على اأنه ال يجوز اأن ال جتهز العرو�ص 

وتزف ب�سكل الئق.
قرر القوم اال�ستنجاد بخ�سوم االأمري من العدوان وقرروا اأن ير�سلوا لهم 
مر�ساال. كان ذلك املر�سال فتا فحي�سيا نحيال له قدرة عجيبة على الرك�ص 
كاملهر وا�سمه عفانة من قبيلة الزيادات. اأفهموه الر�سالة واخلطة وطار بهما 

على قدميه الى اخلان االأحمر يف القد�ص حيث العدوان. 
امل��وع��ودة الأخذ  ال��دع��وة  ال��ى  امل��ه��داوي وفر�سانه  اأت��ى  امل��وع��ود  اليوم  يف 
العرو�ص وكانوا ينتظرون الغداء. جل�سوا مع الفحي�سية يف اأر�ص قريبة وكانت 
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العراني�ص. علم  بع�ص  وياأكلون  النار  الذرة على  ي�سعون  وبداأوا  مزروعة ذرة 
االأمري بخطة اهل الفحي�ص لكنه كان واثقا من نف�سه ومن فر�سانه اأنه �سوف 
يقوى عليهم وعلى العدوان اأي�سا. �ساأل االأمري موجها كالمه الى عفانة قائال: 
لقد �سمعت يا عفانة اأنك و�سلت قرايبك العدوان. فقال عفانة: نعم يا اأمري 
قد فعلت. فقال االأمري: كم فار�ص هم العدوان عددهم يل. فبداأ عفانة يعد 
الفر�شان وكان عددهم اأربعني فار�شا وكان االأمري يفرط عرنو�ص الذرة وي�شع 
يف كفه حبة كل ما ذكر عفانة فار�سا من العدوان. وعندما اأكتمل العد �ساأل 
االأمري: هوؤالء هم العدوان ولهم احلبات لهمة واحدة يف فمه. ف�ساح عفانة: 
ال ال يا اأمري ي�سطحوك. اأي �سوف يقتلوك ولها هنا معنيان اأي اأن الذي اأكلته 

�سوف يوؤمل معدتك ويقتلك واأن الفر�سان �سوف يقتلونك. 
اكتملت اخلطة: ياأتي فر�سان العدوان ويكمنون يف جبل �سمي بعد املعركة 
با�سم ابو احل�سن ن�سبة الى احد رجال املهداوية الذين قتلوا فيه وا�سمه ح�سن. 
وكانوا بانتظار �ساعة ال�سفر حني حل االأمري �سيفا على الفحي�سية. كان من 
ال�سيف غري  اأن  ذلك  فمعنى  امللح  من  يخلو  الطعام  كان  اذا  العرب  ع��ادات 
مرحب به وغري اآمن بوالتايل ال جتوز حمايته الأنه بداأ بالغدر. وهكذا كان مل 
ي�سع اهل الفحي�ص ملحا على طعام املن�سف، وكانت اخلطة تق�سي اأن يحملون 
الطعام وهم يغنون باحلداء على عادة البدو انذاك واأن يطلقا طلقات نارية 
)بارود( وقد كان معروفا انذاك ببارود الدك اي الذي يعباأ ويدك ثم يطلق. يف 
هذه االأثناء ال بد من وفادة اخليل والتعليق عليها �سعريا لكن �سباب الفحي�ص 
كانوا يفكون ركاب اخليل بحيث اذا اراد الفار�ص اأن يركب فر�سه وو�سع رجله 
بالركاب ينقلب راأ�سا على عقب. اطلقت طلقتان من البارود وكانت قد اكتملت 
اأول لقمة يف فمه فكانت من دون ملح  اخلطة. دنا االأمري من الطعام وو�سع 

فقال الأهل الفحي�ص: بقتم يا فحي�سية ) اأي خنتم(؟
فاأجابه اأحدهم: البوق جا من حتت �ساربك. و�سربه ب�سلفا اي مما ي�سبه 
ال�سيف الق�سري واذا براأ�سه يتدحرج على �سحن املن�سف. ويقال اأن الذي قتله 
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خيولهم  الى  املهداوية  فر�سان  قفز  ال�سيحات.  تعالت  قد�سي.   ا�سمه  رجل 
ال�سيف  والفحي�سية  العدوان  فر�سان  فيهم  فاأعمل  عقب  على  راأ�سا  وانقلبوا 
والحقوهم الى عدة مناطق وتخل�ص البدو والفالحيون من �سلطة هذا االأمري 

الذي كان ال يحظى باأية حماية من الدولة العثمانية الأنه انقلب عليها اأي�سا.
عن  عجز  وملا  ال�سفا  يف  م�ساربه  كانت  �سمان" التي  "ابن  جودة  خلف 
مقاومة العدوان والفحي�سية والعجارمة ترك ال�سفا ونزل غور الكفرين، ولكن 
العدوان وحلفهم مل يرتكوه وبقيت املناو�سات زمنا طويال حني قاموا بالهجوم 
على هذه القبيلة وقتلوا م�سهور ابن �سمان حفيد جودة يف غور �سونة منرين 

و�سميت املنطقة التي قتل بها م�سهور ب�سر�سة م�سهور حتى االآن. 
م�������س���ه���ور ذب����ح����ن����اه ب����غ����ور من�����ران

فجعها  ���س��اي��ح��ات  ح���رمي���ه  ���س��ق��ن 
بعد ذلك نزحت قبيلة املهداوية اإلى غور بي�سان وغربي بحرية طربية بعد 

هروب �سمان ابن جودة بعد مقتل ولده.
حليفة  العدوان  قبيلة  و�سيطرة  البلقاء  من  املهداوية  قبيلة  خ��روج  بعد 
الفحي�سية ا�ستقر الو�سع وتقا�سم العدوان والفحي�سية االأرا�سي فيما بينهم 
منا�سفة ما عدا منطقة الغور حيث رف�ص الفحي�سية اأخذ ح�س�سهم هناك 
بحجة املالريا وغريه وكان ن�سيب الفحي�سية من االأرا�سي ال�سفا - الفحي�ص 
كاملة حتى وادي �شعيب و�شويلح و�شافوط واحلمر واحلديب واأبو امللح وحتى 
حدود ال�سوي�سة واأبو مرهف حتى حدود اجلبيهة. اما العدوان فكان لهم تالع 
العلي واجلبيهة والغور وام ال�سماق، والعجارمة منطقة وادي ال�سري اإلى ناعور 
ال�سعودية  من  خرجت  التي  �سخر  بني  قبيلة  ظهرت  الزمن  من  مدة  وبعد 
و�سكنت بطون منها يف البلقاء فوجدوا بها موطنًا للرعي فكانوا ياأتونها �سيفًا 
يف بادىء االأمر كرعاة يرعون بجمالهم وما�سيتهم ثم يعودون اإلى بالدهم يف 
اخلريف وبعدها تغلبت هذه القبيلة على ع�سائر ال�سرحان وع�سائر ال�سردية. 
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وبني  بينهم  النزاع  ب��داأ   1730 عام  ففي  ت��زداد  البلقاء  يف  اأطماعهم  ب��داأت 
البلقاوية وهم العدوان والفحي�سية وال�سلطية والعجارمة وبني ح�سن و�سكان 
مادبا وقد اندحرت هذه القبيلة يف واقعة اللب يف عام 1812م ونزحت نهائيًا 
عن البلقاء اإلى ال�سمال ومن هنا بداأت قبيلة عباد حتاول ب�سط نفوذها على 
 40 واحد  يوم  يف  قتلوا  حيث  ال�سلط  على  هجماتها  بذلك  وجت��اوزت  البلقاء 

عري�سًا.
ليت ميناك يوم نادى املنادي      وت�سوف ربعك ينتخو ب�ساحة العني
اأغار البلقاوية على عباد واأرغموهم على النزوح اإلى بي�سان حيث مكثوا 
القبيلة  وحاولت هذه  عام 1882  املنطقة  اإلى  عادوا  ثم  هناك فرتة ق�سرية 
مرة اأخرى ال�سيطرة على البلقاء ووقعت حروب اهلية بينهم ذهب �سحيتها 
بني  قبيلة  مثل  االأردنية  القبائل  بني  م�ستمرة  النزاعات  هذه  وبقيت  الكثري 

�سخر واحلجايا.
 يف مطلع القرن التا�سع ع�سر قويت هذه الع�سائر يف �سرق االأردن 
االأهلية  احل��روب  وانت�سرت  البلد  اأمن  على  خطورة  ت��زداد  واأ�سبحت 
حيث اأ�سبحت البالد على هاوية االنحدار ففي عام 1820 على وجه 
التقريب وقعت معركة بني احلجايا وال�سلطية والفحي�سية يف منطقة 

ال�سرو بني الفحي�ص وال�سلط.
ورغم ما تعر�ست له الفحي�ص من غزوات القبائل امل�ستمرة عليها 
والظروف االأمنية ال�سعبة التي كانت حتيط بها اإال اأن اأهلها حافظوا 
وذلك  عددهم  قلة  رغم  واأمنهم  وحياتهم  واأرا�سيهم  بلدتهم  على 

ب�سجاعتهم وكرمهم، حيث اأطلق عليهم لقب "�سبيان احل�سان". 
الفحي�ص  اأهل  ا�سطهاد  الرتكية  احلكومة  بداأت   1870 عام  ويف 
بعد ثورتهم على احلكومة نتيجة قيام احلكومة الرتكية باإعطاء اأرا�سي 
الفحي�سية يف احلمر اإلى  الرتكمان الذين ينت�سبون اإلى القبائل الرحل 
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الذين جاءوا من قاراتاكايل يف والية ازمري واإقامة م�ستعمرة لهم على 
احلكومة  نقمة  وزادت  البي�ساء،  والعني  احلمر  يف  الفحي�ص  اأرا�سي 
االأردن  يف  احلالة  اأ�سرفت  عندما  اأكرث  الفحي�ص  اأهل  على  الرتكية 
كل  يف  ال�سكان  �سيحات  وتعالت  الثورة  فا�ستعلت  اخلطر  على  عامة 
مكان، وقامت العنا�سر الوطنية يف البالد بكرثة عددهم وا�ستعدادهم 
و�سدق وطنيتهم بالثورة على الظلم الرتكي وقد �سارك يف هذه الثورة 

الكثريون من اأبناء الفحي�ص.
كما �سارك الفحي�سية مبطالب االأرثوذك�سيني يف البالد والتي رفعت 
امل�سيحية  العربية  اإلى اجلمعية  اأكرثهم  بانت�ساب  اإلى اخلالفة وكذلك 
االأرثوذك�سية التي كانت على وفاق تام مع اجلمعية االإ�سالمية العربية. 

ويف عام 1907 �سغطت تركيا على اأهايل الفحي�ص واأخذت تقتل 
االأهايل وتطردهم من مزارعهم وكرومهم وتنهب موا�سيهم وتزجهم 
الرتكمان  وقتل  بالتمرد  الفحي�ص  اأه��ايل  قيام  ب�سبب  ال�سجون  يف 
الن�ساء  ت�سخر  احلكومة  واأ�سبحت  اأرا�سيهم  ال�سرتجاع  ومقاومتهم 
اأعلنوا  لذلك  ونتيجة  الباهظة  ال�سرائب  واالأطفال وحت�سل  والرجال 
الرتكية  احلكومة  وادخلت  الوطنيني،  بالثوار  والتحقوا  ع�سيانهم 
الرعب وفتكت باأهايل الفحي�ص وبعد اأن ق�ست احلكومة الرتكية على 

الثورة اأخذت ت�سرب وبدون رحمة كل من وقع بيدها.
ويف عام 1914 عند اندالع احلرب العاملية االأولى اعلن الفحي�سية ثورتهم 
على الظلم الرتكي والتحقوا بالثوار وحكم على الكثري منهم باالإعدام واأعلن عن 
جائزة قدرها مئة لرية ذهبية لكل من يدل على فحي�سي اأو ي�سلمه للحكومة، 
ويف عام 1916 التحق الكثري من اأهايل الفحي�ص بجي�ص في�سل االأول ونتيجة 
لذلك قامت احلكومة باإغالق املدار�ص والكنائ�ص وبط�ست باالأهايل وفر�ست 
ال�شخرة على الرجال واالأطفال وقطعت غابات اأ�شجار البلوط وال�شنديان من 
احلمر والهي�ص لنقلها على دوابهم اإلى وادي �سعيب وال�سلط وعمان لتحميلها 

من هناك اإلى القوات الرتكية ال�ستعمالها وقودًا للقطارات. 
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مل تكتف احلكومة الرتكية بذلك، بل اأعطت الرتكمان وال�سي�سان 
الذين هاجروا من االأنا�سول عام 1905 اأرا�سي الفحي�سية يف جنوب 
�سويلح مما زاد نقمة الفحي�سية على هوؤالء لطردهم من اأرا�سيهم، 
اإال اأن احلكومة الرتكية اأر�سلت مفارز من قواتها بقيادة �سخ�ص يدعى 
)حممد غ�سب( وهذا �سديد الباأ�ص جبار ال يرحم فمنذ و�سوله اأخذ 
يعيث ف�سادا يف البلدة ويقتل اأهلها ويذلهم اإذالال �سديدا ونهج اأ�سلوبًا 
وح�سيًا يف معاملة االأهلني يف الفحي�ص حتى كان يقوم بربط الرجال 
للحراثة عليهم وكانت الن�ساء يف الفحي�ص يرعنب اأوالدهن امل�ساك�سني 

با�سمه.
حاول الرتكمان التو�سع الى ارا�سي  الفحي�ص ال�سرقية ويف احد 
تلعة  اأن الفحي�سية عند و�سولهم ارا�سيهم يف  ايام احلراثة �سادف 
وعند  غ�سب(  )حممد  بحرا�سة  يحرثونها  الرتكمان  وج��دوا  راحيل 
و�سولهم حاولوا طرد الرتكمان اال ان حممد غ�سب هّم ب�سرب احدهم  
ويدعى عيد �سويلم العكرو�ص فاأثار ذلك حفيظة اخوته االربعة الذين 
اأفقدوه وعيه وهرب، واثر  كانوا معه، ف�سربوا )حممد غ�سب( حتى 
من  رجال  ع�سرين  يقارب  ما  بجمع  ال�سلط  يف  احلكومة  قامت  ذلك 
اإلى  العكرو�ص  يو�سف  �سافر  اأن  اإلى  ال�سجن  يف  وو�سعوهم  الفحي�ص 
من  غ�سب  حممد  ونقل  امل�ساجني  عن  باالفراج  امرا  واأح�سر  ال�سام 

املنطقة..
  مل ت�سلم مزروعات الفحي�سية من النهب وال�سرقة والرعي، ويف 
نف�ص ال�سنة وجد كل من �سلوم و�سامل البديوي و�سليم البديوي خيول 
بلدة �سويلح  ابطيمة - جنوب  اأم  الرتكمان ترعى زرعهم يف منطقة 
منهم  وجرح  للفحي�سية  الغلبة  نتيجتها  كانت  معركة  بينهم  فوقعت 
اإلى الفحي�ص ويف اليوم الثاين  ثالثة واأخذت خيولهم ومت اإح�سارها 
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جاء الرتكمان ودفعوا التعوي�سات التي ا�ستحقت عن رعي املزارع اإلى 
اأهلها وقدرها 7 لريات ذهبية واأخذوا خيولهم.

 ويف عام 1917 غزا اجلراد مزارع الفحي�ص كغريها من مزارع 
املنطقة ومل يبق منها �سيئًا حيث ا�سطر الفحي�سية لزراعة اأرا�سيهم 

مرة اأخرى يف مو�سم القمح بالذرة واحلم�ص. 
مزارعهم  وتركوا  القد�ص  اإلى  الفحي�سية  هاجر   1918 عام  ويف 

وكروم العنب والب�ساتني حيث نهبت متامًا.
الق�سطل  يف  كانت  الفحي�ص  اأه��ايل  اأ�سول  ان  الدرا�سات  قالت 
وهي من املراكز املعروفة يف زمن الغ�سا�سنة حيث اأن الرواية املحلية 
الدير،  الغ�سا�سنة، وا�ستقرارهم يف  اإلى  اأهايل الفحي�ص  اأ�سول  تعيد 
االأمنية  االأح��وال  ب�سبب  بها  وا�ستقرارهم  الفحي�ص  اإل��ى  وهجرتهم 
و�سعف االإدارة العثمانية اآنذاك وعجزها عن فر�ص االأمن مما اأعطى 

الفر�سة ل�سراعات قبلية متتالية بني القبائل يف البلقاء.
�سمد املجتمع اجلديد يف الفحي�ص اأمام القوى املت�سارعة وتثبيت 
ب� ) �سبيان  البلقاء  االأهايل لكيان جمتمعهم اجلديد حتى عرفوا يف 
احل�سان ( ومع اأنهم ا�سطروا ملغادرة الفحي�ص واللجوء اإلى ال�سلط 
حتول  ظل  يف  الفحي�ص  اإلى  ع��ادوا  اأنهم  اإال  ع�سر،  الثامن  القرن  يف 
البلقاء  ق�ساء  وتاأ�سي�ص  البلقاء  االأمن يف  تاأكيد  اإلى  العثمانية  الدولة 
ومركزه ال�سلط، واأدى فر�ص االأمن ووجود الدرك يف قلعة ال�سلط اإلى 
متتع الفحي�ص بالهدوء وازدهار الزراعة فيها فتزايدت اأعداد الكروم 
وانفتحت الفحي�ص على التجارة اليومية مع القد�ص وال�سلط و�ساعد 
وتو�سيع  التجارة  وتن�سيط  الدكاكني  افتتاح  على  االأهايل  الو�سع  هذا 

العالقات االقت�سادية واالجتماعية.

تركمان االأردن
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اأما عن ظاهرة الهجرة من الفحي�ص اإلى االأمريكتني منذ اأواخر 
املتحدة  وال��والي��ات  واملك�سيك  ت�سيلي  اإل��ى  وخا�سة  العثماين  العهد 
بني  وربطت  ال�سماوي  خليل  مذكرات  عنها  حتدثت  فقد  االأمريكية، 
احلرب العاملية االأولى وال�سفر برًا وبني ات�ساع الهجرة، وتتبعت اأ�سماء 
املهاجرين واأحوالهم يف املهجر كما تناولت املذكرات م�سرية �سماوي 
الذي هاجر اإلى املك�سيك عام 1922م ولهذه املذكرات  قيمة يف اإعادة 
)الهجرة(  "الفّلة"  �سنة  عند  توقفها  وخا�سة  املحلي  التاريخ  كتابة 
واأحداث احلرب العاملية االأولى يف البلقاء ويف بالد ال�سام بعامة وفيها 
االأردن  تاريخ  تفا�سيل متميزة وهي من امل�سادر اجلديدة يف درا�سة 

و�سرورة االإفادة منها يف اإعادة كتابة التاريخ االجتماعي للوطن.
العثمانيون  يعط  ومل  االإجمال،  دفرت  يف  ذكرها  اأغفل   الفحي�ص 
)متارا( الأحد، فهي خارجة عن الدفرت. اأما الذين ي�سكنون ال�سلط  يف 
حملة  العواملة، فكانوا يلتزمون به، من  خراج الى الدولة العثمانية، عن 
مزارعهم يف الكمالية، و�شافوط، واالأزرق، والعني البي�شا )احلمر(، 
ومناطق اأم بطيمة، وابو القر�سان، وابو الفيالت، فقد اعطيت لل�سيخ 
وهم  الرتكمان،  تزرعها جماعة  من  وكانت  الكردي،  علي  بن  طعمة 
يقطنون فيها، وكان تعدادهم )17( عائلة. اأما الدير والربع، فقد مت 
ت�سجيلهما حتت م�سمى )جزية ن�سارى(، وهي خراج زيتون، وخراج 
الكروم، وخراج تني ورمان. وقد بلغت املزارع يف ناحية ال�سلط واحدا 
كانت  و  اآقجة.  ال�سنوية )41170(  كانت عائداتها  وع�سرين مزرعة، 

من �سمن تيمار عي�سى بن ا�سكندر، ومفهوم التيمار هو االإقطاع.
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�سورة املذبح يف كني�سة االرثوذك�ص يف الفحي�ص



مسيحية الفحيص







ايقونة �سيدة االأرر�ص املقد�سة�سمعدان الكني�سة بقايا الهيكل القدميمزار ال�سيدة العذراء

كني�سة قلب مرمي الطاهر / التني الفحي�ص



كني�سة الروم الكاثوليك



مدخل اإلى �ساحة دير الروم االرثوذك�ص
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مسيحية الفحيص
هم  والذين  االأردن��ي��ني  امل�سيحيني  من  ج��زء  الفحي�ص  م�سيحية 
من اأقدم املجتمعات امل�سيحية يف املنطقة. واالأغلبية كانت دائًما من 
اأتباع االأرثوذك�سية واملنتمني اإلى البطريركية االأرثوذك�سية يف القد�ص 
والتي تاأ�س�ست اأثناء حياة ي�سوع ح�سب التقاليد االأرثوذك�سَيّة. وينحدر 
القدمية  العربية  والقبائل  الغ�سا�سنة  االأردن من  الكثري من م�سيحيي 
القد�ص حني  العهد اجلديد �سراحة وجود عرب يف  يذكر  مثل خلم. 
االثني ع�سر،)اأعمال 41/2( وذكر  التالميذ  القد�ص على  الروح  حّل 
القدي�ص بول�ص يف ر�سالته اإلى غالطية اأنه اأقام يف "بالد العرب" مب�سًرا 
العرب"  "بالد  اأن  الظّن  واأغلب  الزمن،)غالطية 17/1(  ق�سًطا من 
التي ق�سدها هي "الوالية العربية" التي ت�سمل حالًيا االأردن وحوران 
و�سائر جنوب �سوريا، وكانت عا�سمتها ب�سرى ال�سام. في�ستنتج اإذن، 
بناًء على العهد اجلديد دخول امل�سيحية الباكر بني العرب، ي�ساف اإلى 
ذلك ما رواه الطربي واأبو الفداء واملقريزي وابن خلدون وامل�سعودي 
العربية  اجلزيرة  يف  انت�سروا  من  هم  امل�سيح  تالمذة  باأن  جمتمعني، 
وبرثلماو�ص  متى  اخل�سو�ص  وج��ه  على  ومنهم  بالدين،  مب�سرين 
"�سمن  وتداو�ص، وقباًل كان موؤرخون �سريان ويونان قد عّدوا العرب 
من  واأرنوبيو�ص  القي�سري  اأو�سابيو�ص  ومنهم  املتن�سرة"  ال�سعوب 

القرن الثالث وثيودوريط�ص من القرن اخلام�ص.
من املعروف اأن اإدارة االأردن حتت احلكم الروماين كانت خا�سعة 
لقبيلة ق�ساعة، ومن الثابت اأن هذه القبيلة قد اعتنقت امل�سيحية منذ 

اأو�سابيو�ص القي�سري

ابن خلدون
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عهد امللك مالك بن فهم كما ذكر اليعقوبي، وبعد اأن زالت �سلطة بني 
ا من "ن�سارى العرب" كما �سّرح  ق�ساعة تالهم بني �سليح وهم اأي�سً
امل�سعودي يف "مروج الذهب" واأخرًيا حكم تلك املناطق قبيلة غ�سان 
الذين اأثبت كونهم م�سيحيني امل�سعودي يف "مروج الذهب" وابن ر�ستة 

يف "االأخالق النفي�سة" واأبو الفداء والنويري وغريهم.
�سواء  فاعل،  ب�سكل  االإ�سالمي  الفتح  العرب يف  امل�سيحيون  اأ�سهم 
�سد الفر�ص اأو �سد البيزنطيني، ميكن اأن يذكر يف هذا ال�سدد اأبو زيد 
الطائي امل�سيحي الذي قاتل الفر�ص يف معركة اجل�سر "حمّية للعرب"، 
اأن�ص  البويب حني قامت فرق من قبيلتي تغلب ومنر بزعامة  ومعركة 
اإلى جانب امل�سلمني �سد الفر�ص، وح�سل  بن هالل النمريي بالقتال 
تكريت  كفتح  والعراق  ال�سام  فتوح  من  عديدة  اأخ��رى  مواقع  يف  هذا 
خلم  ان�سحبت  حني  االأردن  يف  فحل  معركة  ويف  الفراتية،  واجلزيرة 

وجذام وغ�سان من مع�سكر الروم اإلى مع�سكر امل�سلمني.

امللك مالك بن فهم
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ودعموا  البيزنطي  اجلي�ص  �سد  امل�سيحيون  حارب   ،630 عام  يف 
الفتح االإ�سالمي خا�سة قبيلة العزيزات امل�سيحية يف معركة موؤتة يف 
الكرك، وا�ستقبل امل�سيحّيون يف بالد ال�سام املُ�سلمني بالرتحاب بعد اأن 
ة  ان�سحب الروم من البالد، ويرجُع تقّبل الن�سارى للُم�سلمني اإلى عَدّ
ا �ُسرياٌن �سامّيون مثل  اأ�سباب، منها الرابطة العرقَيّة والقومَيّة، فهم اإَمّ

العرب امل�سلمني، اأو عرٌب من بني جلدتهم جتمعهم �سلة الرحم.
ويجمع الرحالة الذين زاروا املنطقة والتقوا بالكثري من ابنائها يف 
عموم �سرق االأردن ويف البلقاء يف منت�سف القرن التا�سع ع�سر على 
ان امل�سيحيني ال يختلفون عن امل�سلمني يف مظهر حياتهم فهم يلب�سون 
نف�ص املالب�ص ويت�سابهون يف مظاهر احلياة وهذا ما اأ�سار اليه الرحالة 
بريكهارت �سنة 1812 والحظ ان احلوارنة يت�سابهون يف كل �سيء وانه 
ي�سعب التمييز بني امل�سلمني وامل�سيحيني وهذه نف�ص املالحظات التي 
الحظها يف زيارته للح�سن وال�سلط والفحي�ص، )انظر هند اأبو ال�سعر 

نف�ص امل�سدر(.
بعد اأن اأ�سبحت مدينة عمان مركًزا رئي�سًيا على طول خط حديد 
احلجاز يف عام 1914، هاجرت العديد من عائالت التجار امل�سلمني 
وامل�سيحيني من ال�سلط اإلى املدينة. اأثناء الثورة العربية الكربى بني عام 
1916 وعام 1918 قاتل امل�سيحيون �سد االأتراك اإلى جانب امل�سلمني 
يف  قيادية  اأدواًرا  ولعبوا  االأردن،  بناء  يف  امل�سيحيون  �ساعد  العرب. 
جماالت التعليم، وال�سحة، والتجارة، وال�سياحة، والزراعة، والعلوم، 
والثقافة، والعديد من املجاالت االأخرى. يف اأعقاب حرب 1948 التي 
اأف�ست اإلى ميالد اإ�سرائيل، ُم�سحت عن الوجود قرى م�سيحية باأكلمها 
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على يد الع�سابات ال�سهيونية وطرد اأهلها اأو قتلوا، وهكذا فاإن كنائ�ص 
اللد وبي�سان وطربية داخل اإ�سرائيل حالًيا اإما دمرت اأو اأغلقت ب�سبب 
عدم بقاء اأي وجود مل�سيحيني يف هذه املناطق، ي�ساف اإلى ذلك و�سع 
قامت  م�سيحيني  من  كانت  الغربية  القد�ص  فاأغلبية  للقد�ص  خا�ص 
اأحياء  واإن�ساء  �سكانها  وتهجري  اأحيائها  مب�سح  ال�سهيونية  الع�سابات 
فكما  اليهودية" وهكذا  الغربية  "القد�ص  لت�سكيل  فيها  يهودية  �سكنية 
يقول املوؤرخ الفل�سطيني �سامي هداوي يف كتابه احل�ساد املّر اإن ن�سبة 
بني  مقابل %17  امل�سيحيني  بني  بلغت %37  القد�ص  العرب من  تهجري 
الفل�سطيني  ال�ستات  يف  جديدة  رعايا  ظهرت  ذلك  مقابل  امل�سلمني، 
فكني�سة عمان التي كانت تعد ب�سع مئات و�سلت اإلى ع�سرة اآالف ن�سمة 
نتيجة التهجري، ون�ساأت ت�سع كنائ�ص جديدة يف الزرقاء لالتني وحدهم.
االإعالمية  اللجنة  اأعدتها  التي  التقريبية  ل��الإح�����س��اءات  وف��ًق��ا 
التح�سريية لزيارة البابا بيندكتو�ص ال�ساد�ص ع�سر لالأردن، فاإن عدد 
املقيمني  عدد  ت��راوح  بينما  األًفا   250 اإل��ى  و�سل  االأردنيني  امل�سيحيني 
منهم داخل االأردن بني 170و190 األًفا. وعزت الدرا�سة اأ�سباب هجرة 
بالظروف  ارت��ب��ط  م��ا  منها  ع��دة،  ع��وام��ل  اإل��ى  االأردن  يف  امل�سيحيني 
قبل  من  الهجرة  اج��راءات  ت�سهيل  وكذلك  واالقت�سادية  االجتماعية 
الدول الغربية للم�سيحيني. ويتمركز امل�سيحيون يف �سمال وو�سط وجنوب 
اململكة االأردنية، وخا�سًة يف مناطق مادبا وعجلون والفحي�ص ومدينة 
واإربد  وال�سريح  واحُل�سن  والكرك  وماح�ص  والزرقاء  وال�سلط  عمان 
والعقبة، وهم ممثلون يف الربملان بت�سعة مقاعد من اأ�سل 130 كما اأنهم 

ممثلون باحلكومة وخمتلف موؤ�س�سات واأجهزة الدولة الر�سمية.
برز عدد وافر من ال�سخ�سيات امل�سيحية منذ ن�سوء االإمارة عام 
واالجتماعي،  والثقايف  واالقت�سادي  الع�سكري  ال�سعيد  على   1920

البابا فرن�سي�ص

البابا يوحنا بول�ص الثاين
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بابوات  اأرب��ع��ة  زاره��ا  التي  الوحيدة  العربية  ال��دول��ة  االأردن  ويعترب 
ال�ساد�ص  وبندكت  الثاين  بول�ص  ويوحنا  ال�ساد�ص  بول�ص  هم  كاثوليك 
املوؤ�س�سات  اأو  الكنائ�ص  اإن�����س��اء  على  ق��ي��ود  وال  وفران�سي�ص،  ع�سر 
االأردن على  امل�سيحية يف  االأقلية  البالد، وعموًما ت�سنف  الكن�سية يف 
جريدة  فح�سب  االقت�سادي  ال�سعيد  وعلى  ناجحة"،  "اأقلية  اأنها 
فاينان�سيال تاميز ميتلك ويدير امل�سيحيون نحو ثلث اقت�ساد االأردن، 
وامل�سيحيون مندجمون يف املجتمع االأردين ويتمتعون مب�ستوى عال من 
احلرية، وي�سكل امل�سيحيون جزءًا كبريًا ومهمًا من النخبة ال�سيا�سية 
واالقت�سادية يف اململكة، وبح�سب وزارة الثقافة االأردنية ينتمي اأغلب 

امل�سيحيني اإلى الطبقة الو�سطى والعليا.
اأتاح امل�سلمون للم�سيحيني االندماج ب�سكل جيد يف املجتمع االأردين 
ويتمتعون مب�ستوى عال من احلرية. وي�سكل امل�سيحيون جزًءا مهمًا من 
النخبة ال�سيا�سية واالقت�سادية يف اململكة ويحظون بفر�ص اقت�سادية 
يف  الكربى  امل�سيحَيّة  الع�سائر  ومن  اململكة.  يف  مت�ساوية  واجتماعية 
االأردن كل من ع�سرية احلداد وهي ع�سرية متعددة االأ�سول وتتواجد 
اإلى  اأ�سولها  تعود  التي  الهل�سة  وع�سرية  االأردنَيّة،  املحافظات  باأغلب 
الكرك، وع�سرية  اإلى  اأ�سولها  تعود  التي  الكرك، وع�سرية احلجازين 
العزيزات  وع�سرية  ومادبا،  ان  وعَمّ ال�سلط  يف  تنت�سر  التي  الدبابنه 
ان  التي تعود اأ�سولها اإلى العزيزات يف ال�سلط وتنت�سر يف الكرك وعَمّ
ادين التي تعود اأ�سولها اإلى الكرك، اإلى جانب  ومادبا، وع�سرية احلَدّ
كل من ع�سرية املع�سر والعك�سة والزريقات وغريها. وبح�سب ت�سريح 
العربي  الوطن  املنت�سرة يف  املورثات  ت�سكل  اإح�سان حما�سنة  الدكتور 
حوايل 93% من مورثات االأردنيني، واأن مورثات امل�سيحيني االأردنيني 
ت�سم  الغ�سا�سنة.  طريق  عن  ال�سّيما  القحطاين،  الفرع  من  قادمة 
العائلة الها�سمّية فردين من اأ�سول م�سيحَيّة وهما كل من االأمرية منى 

احل�سني وامللكة نور احل�سني.

امللكة نور احل�سني

االأمرية منى احل�سني
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ارسالية الفحيص 
ا�ستقبل الفحي�سيون ار�ساليات عديدة بعد ان ا�ستقروا يف بلدتهم 
اإلى  ر�سالة  يف  چاتي  االأب  ويذكر  بناءها،  واأع��ادوا  لل�سلط،  املجاورة 
�سبعون  الفحي�ص  يف  الالتني  عدد  اأّن   1873 اآذار   5 يف  البطريرك 
القرية،  يف  اإر�سالية  وفتح  مدر�سة  ببناء  االأب  طالب  وقد  �سخ�سًا، 
وافُتتحت املدر�سة ال�سغرية عام 1874. ويذكر البطريرك الفحي�ص 
وكان   ،1874 الثاين  ت�سرين  يف  االإمي��ان(  ن�سر  )ملجمع  له  تقرير  يف 
اإلى  االن�سمام  وطلبوا  البطريرك  الفحي�ص  ع�سائر  وجهاء  قابل  قد 
البطريركية، فا�شرتط عليهم البطريرك اأن يقدموا طلبًا خطيًا يوقعه 
ويف  القرية،  مر�ساًل يف  نافوين  االأب  وُعنّيَ  فلبوا طلبه  القرية  وجهاء 
ع�سره ازدهرت الرعية "ون�سي الفحي�سيون كبارًا و�سغارًا خالفاتهم 

طالب مدر�سة الروم الكاثوليك
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"  و�سّكلت ع�سرية حرت  القدمية، واجتمعوا معًا حل�سور قدا�ص يوم االأحد
براكو/البطريركية  التني  الفحي�ص.)انظر  يف  الالتينية  الرعية  نواة 

الالتينية االور�سليمية(
الوافدين من  زاد عدد  اإذ  الرعية،  نافوين منت  االأب  ويف ع�سر 
للكاهن،  وُبنيت كني�سة �سغرية ودير  الفحي�ص  ال�سلط لال�ستقرار يف 
لكن واجه االأب نافوين امل�ساكل مع القطاع الن�سائي يف القرية فكتب 
للبطريرك يف 1 ت�سرين الثاين 1880: "اإّن الن�ساء ال يدخلن الكني�سة، 
الن�ساء  ال�ستقبايل وجتمعت  الرجال  القرية هرع  اإلى  و�سلت  وعندما 
الكني�سة  اإلى  دخلنا  وملا  بي،  احتفاًء  التقليدية  الزغاريد  يطلقن  معا 
املدر�سة  اقت�سرت  الرجال فقط" وكذلك  وتبعني  بيوتهن  اإلى  رجعّن 
على الذكور، ومل تندمج الن�ساء يف الرعية اإاّل بعد �ست �سنوات بالتحاق 
راهبات الوردية باالإر�سالية، فعملن على تثقيف الن�سوة وفتح مدر�سة 

للبنات.
دام ال�سالم والوئام يف الفحي�ص حتى �سنة 1886، فقد تو�سل االأب 
نافوين اإلى ا�ستيعاب اخلالفات وا�ستقطاب زعماء الع�سائر املتنافرة 
اإلى  نافوين  االأب  ُنِقَل   1885 اآذار  ففي  ال�سوؤون،  هذه  مبثل  خلربته 
احل�سن، وحّل مكانه كاهن �ساب هو االأب يعقوب عواد فلم ي�سيطر على 
الو�سع واجنرف يف تيار اخلالفات الع�سائرية، ويبدو اأّن االأب يعقوب 
حتّزب لع�سرية دون االأخرى، فحاول االأب چاتي اإ�سالح ذات البني يف 
اأن تقول  "اأرجوك   :1886 اإلى البطريرك يف 4 �شباط  الرعية، فكتب 
لالأب يعقوب اأن ي�سغي اإلى ن�سائحي ويثق بي، واأخ�سى عما قريب اأن 
حتّل باالإر�سالية كارثة وَيْن�َسق ق�سم من املوؤمنني عن الكني�سة".  مّت نقل 
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االأب يعقوب من الفحي�ص يف ايار 1886، ولكن اخلالف تفاقم وحتولت 
فاإر�ساليات  جديد،  من  االأرثوذك�سية  اإلى  الكاثوليكية  الع�سائر  بع�ص 
البطريركية يف حترك دائم، واأي خالف ع�سائري اأو عائلي ي�سفر عن 
ان�سقاق بع�ص العائالت وانتمائهم اإلى كني�سة اأخرى، كنوع من االنتقام 

الع�سائري من الطرف االآخر.
القريتني  الرميمني حيث ان هاتني  با�سم  الفحي�ص مرتبط  ا�سم 
تتبعان مدينة ال�سلط التي هي مركزهما امل�سرتك وكان روؤ�ساء هاتني 
القريتني يحتكمون اإلى البطريرك فاليربغا. وكان �سكان القريتني من 

امل�سيحيني االأرثوذك�ص وقد تخلى رهبانهم عنهم.
هكذا و�سف د. غاطي رئي�ص الرعية بال�سلط لبطريرك الفحي�ص 

و�سكانها يف ر�سالة كتبها يف 5 اآذار عام 1873.
الفحي�ص قرية تبعد مدة �ساعة )على ظهر اخليل( عن ال�سلط، 
�سكانها املنق�سمون عن الكني�سة اليونانية منهم 900 من نف�ص القبيلة 
الفحي�ص،  اإلى  ورحلوا  ع��ادوا  كلهم  الوقت  ومع  ال�سلط،  يف  يعي�سون 
ويقول الدكتور غاطي قبل اأن يقطن االتراك يف البلقاء عام 1850 مل 
يكن للفحي�ص اأهمية كبرية وكان ي�سكنها الفالحون الذين ياأتونها وقت 
ال�سلط.  الى  يعودون  كانوا  عملهم  ينتهي  وعندما  البذار  اأو  احل�ساد 

وكذلك قرية الرميمني.
 1866 عام  بعد  ال�سلط  مدينة  �سهدتها  التي  الدينية  التحوالت   
قريبني  ك��ان��وا  وال��ذي��ن  الفحي�ص  ل�سكان  الدينية  امل�ساعر  ايقظت 
ذلك  فيهم  زادت   1870 عام  لهم  موريتان  د.  وزي��ارة  الطبيعة،  من 
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قامت جمموعة  اي�سا،  الوقت  ذلك  ويف  مبا�سرة،  بطريقة  االح�سا�ص 
من امل�سيحيني الذين تركوا الكرك �سابقًا ب�سبب املجاعة بالتوقف يف 

تلك املنطقة.
وبع�ص  عائلته  مع  هل�سة  �سليمان  ج��اء  موريتان:  الدكتور  ق��ال   
امل�سافرين معهم و�سلوا الى ال�سلط، بعد ذلك ا�ستقروا يف الفحي�ص. 
اما والد �سليمان هل�سة والذي يحمل نف�ص اال�سم فقد ا�سابه املر�ص 
وطلب مني احل�سور وعندما جئت تذكرين من ايام بيت جاال، وكان 
الوقت  الذين جاءوا من الكرك على ات�سال مع بيت جاال يف  التجار 

الذي كان د. موريتان يف قمة �سعبيته يف هذه القرية .
  ويف اليوم الثاين بعد اأن تناول ال�سر املقد�ص، جاءوا اهله ونادوين 
يف  ودف��ن  ه��ادئ��ًا  موتًا  م��ات  حيث  ودفنه  جنازته  مبرا�سم  اق��وم  كي 

الفحي�ص. 
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الطريقة التي جنز بها الراهب موريتان املرحوم �سليمان �سليمان 
اإل��ى  الفحي�ص  يف  ال�سكان  حت��ول  يف  الكبري  االأث���ر  لها  ك��ان  الهل�سة 
بت�سييع جثمان  االحتفال  ملرا�سيم  م�ساهدتهم  بعد  الالتينية  الكني�سة 
املرحوم �سليمان الهل�سة وقد طالبوا ب�سرورة ح�سور مبعوث الكني�سة 
الكاثوليكية ولكن ال�سكان كانوا من ذوي العواطف املتاأججة ويف بع�ص 
كل  يف  عنهم  عرفت  كما  ومنق�سمني  الغرور  �سديدي  كانوا  االحيان 

البالد وان البطريرك كان كثريًا ما يحل امل�ساكل بينهم ويحكمهم.
  ويف 5 اآذار عام 1873 كتب د.غاطي  الى املون�سنيور براكرا الذي 

مل يكن بعد قد ا�سبح بطريركًا، بخ�سو�ص الفحي�ص.
 تقول الر�سالة: ان الكاثوليكيني هنا كبارا و�سغارا �سار عددهم 
70 ن�سمة بارادة اهلل واذا قمت ح�سرتك بان�ساء مدر�سة نظامية هنا 
حتت رعاية اأحد الرهبان فان االأمل كبري بان اجلزء االأكرب من �سكان 

الفحي�ص �سوف يتحولون من االأرثوذك�ص الى الالتني.
الكني�سة  الى  الفحي�ص  املون�سنيور براكو : حتول من �سكان   قال 
بعد.  ما  اآخ��رون يف  يتبعهم  اأن  املحتمل  ن�سمة ومن  الكاثوليكية  140 
كانت هناك حاجة لقطعة ار�ص لبناء املدر�سة ومنزل الرهبان وكانت 
ويف  التاريخ  ذلك  من  �سهر  وبعد  القرية  لي�سكن  ملبعوث  اي�سًا  حاجة 
حتقيق  ميكن  ال  مبعوث  ب��دون  اإن��ه  املون�سنيور  ق��ال  االأول،  كانون   9
الرهبان  احد  بتعيني  الفر�سة  ا�ستغالل  ميكن  اإن��ه  وا�ساف  الكثري. 
هناك. وا�ستمر الو�سع كما هو حتى عام 1877 وا�سبح  من ال�سروري 

اال�ستجابة لذلك.

االب بول�ص حداد )راعي كني�سة كاثوليك الفحي�ص(
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 لقد قررت موؤخرا بناء غرفتني ومدر�سة و�سوف يقوم راهب ثاٍن 
واالحتفاالت  االأح��د  يوم  بقدا�ص  االحتفال  يف  بامل�ساعدة  ال�سلط  من 

باالعياد الدينية. 
وقد كان هذا القرار كافيا الأن يتحول بع�ص ال�سكان يف الفحي�ص 

الى كاثوليكيني.
 قال البطريرك: لقد ت�سبب هذا البناء ال�سغري بتاأثري ونتائج مل 
ال�سلوات  واقاموا  البناء  اإلى  ال�سكان  لقد ح�سر جميع  نتوقعها.  نكن 

واعلنوا بانهم التني.
  كل هذا التغيري مل يوؤثر على العوامل القبلية و�سعور ال�سكان يف 
الفحي�ص بانهم ينتمون الى قبائل كما هو احلال يف املناطق ال�سحراوية 
والبدو، وقد قال البطريرك يف ر�سالة : "القرية منق�سمة اإلى ق�سمني 
كل ق�سم منهما يراأ�سه قائد وتف�سلهما عداوة عميقة تتجدد كل يوم 
الأ�سباب �سخيفة، جاء القائدان اإلى املبعوث يف ال�سلط ليعلنا التينيتهما 
اأتباعهما، كان جواب املبعوث يف ال�سلط واحدًا وهو: حتى تدخال  مع 
اأحدهما  اأن يت�سالح كل منكما مع االخر. وبينما كان  الكني�سة يجب 
مفرتق  على  االآخ���ر.  مع  ت�سادف  الفحي�ص  ال��ى  ال�سلط  من  عائدا 
الطريق املوؤدية اإلى مناطقهما وكما تتطلب عادات البداوة وال�سحراء 
زيارته  نتيجة  لالخر  احدهما  وق��ال  بع�سهما  على  بال�سالم  قاما 
لك  قال  كما  املبعوث  يل  قال  لقد  غريبا،  األي�ص  ال�سلط:  يف  للمبعوث 
اإنه يجب اأن نت�سالح اذا اأردنا اأن ندخل الكني�سة ومل يعرف ما دار يف 
خلد الرجلني ولكن بعد حلظات �سوهدا يتعانقان ويت�ساحلان وبالطبع 

كني�سة الكاثوليك الفحي�ص
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بقي اأهل القرية يتبعون خطى قائديهم، وقال البطريرك: ا�سبح اليوم 
كلهم كاثوليك وبعد اليوم يعم ال�سالم والوحدة يف القرية ..

الى  ب�سبب احلاجة  ياأت  بانه مل  العداء  بعد  التحول  ذلك  ويعلل   
التعقل وبعد اخلالف بل جاء نتيجة احرتامهم للدين.

ال�سيء وانني اذكر كيف ان اهايل   لقد بعد بتف�سريه هذا بع�ص 
الفحي�ص كثريا ما يتحولون من التني ايل روم وبالعك�ص جمرد عناد 
بع�سهم لبع�ص اأو خالفات عائلية بينهم وكثريا ما حدث ذلك ونتيجة 
ق�سم  وبقي  كاثوليك  الى  واالخر  التني  اإلى  البع�ص  االأمور حتول  تلك 
ارثوذك�ص لذلك فان حتول اتباع هذين القائدين اإلى روم تارة وتارة 
اخرى الى التني كان نتيجة للعناد يف ما بينهم ولو انه عناد ال�سباب 

واهية .
التني  ال��ى  يتحولون  البع�ص  جعلت  التي  املهمة  االأ���س��ب��اب  وم��ن 
وكاثوليك عدم �سماح الكني�سة االأرثوذك�سية الأي كان بالزواج من ابنة 
عمه حتى رابعته. اما كني�سة الالتني فكانت ت�سمح مبثل هذا الزواج 
الكني�سة  قوانني  يف  الكني�سة  من  يحرم  كان  عمه  ابنة  تزوج  من  وكل 

االأرثوذك�سية.
 اما القائدان اللذان يتحدث عنهما فين�سان براكو، فهما طعيمة 
الداود وع�ساف العفيف وبعد فرتة ق�سرية قام البطريرك با�ستدعاء 
الراهب د. ثيوبالد نافوين من قرية الرميمني وطلب منه الذهاب الى 
الفحي�ص، كان االأب ثيوبالد راهبا ن�سيطا ومتحم�سا وذكيا ويف خالل 
�ست �سنوات تفانى يف خدمة الرعية وعرفت القرية فرتة من االزدهار 
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وكان فرح د، غاطي والبطريرك كبريا جدا بهذا التقدم وقد قال احد 
التقارير اإن كل �سيء كان على ما يرام اإال انه مل تكن هناك مدر�سة 
للفحي�ص  بزيارة  براكو  املون�سنيور  بعد، ففي عام 1880 قام  لالناث 
اما حول مو�سوع  القرية،  �سهدته  التي  للتطور  تقديره  حيث عرب عن 
لتقوم  القرية  يف  ام��راأة  اأي  هناك  تكن  فلم  لالناث  مدر�سة  اإن�ساء 

بتدري�ص البنات.
اي�سا وعند  الكني�سة  اإلى  ام��راأة  الوقت مل تدخل اي    حتى ذلك 
و�سويل الى القرية، جاء الرجال ال�ستقبايل اما الن�ساء فقد اجتمعن 
على جانب الطريق عند مروري حيث اأطلقن الزغاريد حتية حل�سوري، 
ومل  الرجال  ودخل  بيوتهن  اإلى  الن�ساء  عادت  الكني�سة  دخلت  عندما 
يكن ي�سمح للن�ساء بدخول الكني�سة مع الرجال يف ذلك الوقت وكذلك 
يف الرميمني اأي�سا هذه العادة ال�سيئة وكما هي يف �سرق االأردن ب�سكل 

عام.
قال البطريرك اإنه مل ي�سدق التقارير حول عدم م�ساركة الن�ساء 
يف ال�سالة حتى راأى ذلك بعينه يف الفحي�ص ... واأ�سر على اأن يتم 
ولكن  الفحي�ص  والبنات يف  الن�ساء  بتعليم  لتقوم  البحث عن مدر�سة 
تاأ�سي�سها  ذلك مل يتوافر ل�سنني حتى مت ايجاد راهبات الوردية، ومت 
يف القد�ص عام 1880، ويف عام 1889 و�سلت الراهبات الوردية الى 
قرية الفحي�ص ومت تاأ�سي�ص اأول مدر�سة للبنات ويقول البطريرك اإنه 

يف نف�ص العام �سربت الفحي�ص ريح مدمرة فدمرت القرية.
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ب�سبب  القرية  ك��ان يعم  ال��ذي  ال�سالم  ان��ه رغ��م  ع��اد يقول  وق��د   
اأع�سابهم،  اميان اهلها فان طباعهم ال�سعبة ما زالت ت�سيطر على 
فقد و�سف البطريرك العداء الذي كان بينهم باأنه ا�ستمر يف قلوبهم 
دائما وكان دائما على و�سك الظهور ويف كل حلظة ومن الطبيعي فان 
�سرعان  واهية  الأ�سباب  تثور  االأه��ل  بني  حتدث  التي  اخلالفات  امور 
ما تعود الى حمبة ووفاء واإخال�ص ومتا�سك بينهم ويقال انه مل يكن 
هناك متا�سك بني النا�ص كما هو ما بني �سبيان احل�سان الفحي�سية،  
والدليل على هذا التما�سك ا�ستمرار وجودهم رغم غياب االأمن وكرثة 

غزوات البدو وقاطعي الطرق يف العهد العثماين .
وبعد رحيل االأب ثيوبالد الى احل�سن عني راهب �سغري ال�سن يف 
الفحي�ص ا�سمه يعقوب عواد ولكن كانت تنق�سه اخلربة. ولهذا التغيري 
فقد ح�سلت كارثة االأب يعقوب اإذ مل يتمكن من ال�سيطرة على الو�سع 
داخل رعيته ومل ي�ستطع ال�سيطرة على حل اخلالفات بني القبيلتني يف 

الفحي�ص.
 ويقول البطريرك: لقد اتخذ قرارا بتغيري االب يعقوب عواد. اإال 
اأن قراره جاء متاأخرا حيث عاد اجلميع اإلى الطائفة االأرثوذك�سية كما 

يقول.
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بروز  الجمعيات األرثوذكسية في الفحيص
احلياة  تطور  من  الفحي�ص  يف  االرثوذك�سية  معتنقو  ا�ستفاد   
من  وخا�سة  رعاياها  يعاين  كان  التي  العثمانية  الدولة  يف  ال�سيا�سية 
غري امل�سلمني معاناة متييز، ففي 11 متوز 1908 جاء اعالن الد�ستور 
ال�سعب  اأفراد  جميع  بني  وامل�ساواة  واالخاء  احلرية  بتعميم  العثماين 
العثماين على اختالف طبقاتهم واجنا�سهم ومذاهبهم ون�سر القانون 

االأ�سا�سي فجاء يف املادة )111( منه ما ن�سه :
افراد  من  اأع�ساوؤه  ينتخب  ملة  لكل  جمل�ص  ق�ساء  كل  يف  يرتتب 
تلك امللة ويكون من خ�سائ�سه النظر مبداخيل امل�ستقات وامل�ستغالت 
والنقود املوقوفة لكي ت�شرف بح�شب �شروط واقفها ومعاملتها القدمية 
االأموال  واملناظرة على �سرف  وللمربات   وللخريات  فيها  له حق  ملن 

واإدارتها.
وا�ستنادا اإلى هذه املادة �سكلت الطائفة االرثوذك�سية جمل�سا حمليا 
الكني�سة  ورف�ست  امل��ادة  هذه  حمتويات  لتنفيذ  ع�سوا   40 من  موؤلفا 
هذه املطالب، فا�شت�شاط الوطنيون غيظا وا�شروا على تاأليف املجل�ص 
لي�سمل كل الوطنيني االرثوذك�ص وطالبوا بخلع البطريرك )ذاميانو�ص( 
وعزله. وقد �سارك االأرثوذك�سيون يف الفحي�ص الوطنيني االأرثوذك�ص 
مبطالبهم وقد وافقت احلكومة الرتكية على اإن�ساء هذا املجل�ص وبعد 

هذا انتخب املجل�ص فاألف قانونًا �سيا�سيًا للمجل�ص، ومن مواده:
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يكون املجل�ص خمتلطًا، ن�سف اأع�سائه من ال�سعب والن�سف االآخر  	•
من الكهنة. وقد انتخب ال�سيد فهد الرديني �سوي�ص ع�سوًا يف هذا 

املجل�ص.
االأرثوذك�سية  املدار�ص  معلمي  يجعل  اأن  املختلط  للمجل�ص  يحق  	•

حتت رعايته.
واملدار�ص. الكنائ�ص  االإدارة  وكالء  تعيني  للمجل�ص  يحق  	•

كانت امللة االأرثوذك�سية تعي�ص ظروفًا �سيئة، وقد كان هناك �سعور  
عام باخلطر الذي اأ�سرفت عليه يف بداية هذا القرن، وملا كانت امللة 
وا�ستعداد  عددها  لكرثة  الوطنية  عنا�سر  من  عن�سرًا  االأرثوذك�سية 
اأبنائها و�سدق وطنيتهم وحلاجة البالد الى جميع القوى للنهو�ص بها، 
فقد كان من الواجب على االأرثوذك�سيني ان يكونوا يف مقدمة العاملني 
خلدمة بالدهم، لذلك حاولوا جمع كلمتهم و ا�سالح احوالهم بتوجيه 

النداء التايل الى طائفة االأرثوذك�ص  يدعونهم الى :
اإلى تاأ�سي�ص فروع جلمعية االخاء االأرثوذك�سي  جميعها  امللة  دعوة  	•

واأن تكون هذه اجلمعيات لالأرثوذك�سيني.
وقد اأ�س�ست اجلمعية العربية االأرثوذك�سية بالفحي�ص عام 1944.

وقد  مندوبني  جمعية  كل  اإليه  تر�سل  اأرثوذك�سي  موؤمتر  يعقد  اأن  	•
انتدب االأرثوذك�سيون بالفحي�ص اخلوري اأيوب واخلوري اإبراهيم.

عقد املوؤمتر وخرج بالقرارات التالية :
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من  املجل�ص  ثلثا  يكون  اأن  على  املختلط  املجل�ص  تاأليف  اإع��ادة   -  1
االأح��وال  مراقبة  ومهمته  االكلريو�ص  رجال  من  والثلث  الوطنيني 

العامة.
2- تاأ�سي�ص جمال�ص عليا يف كل بلد.

3- فتح مدر�سة لتعليم الكهنوت للوطنيني.
4 - فتح مدار�ص ابتدائية، وكانت مدر�سة الفحي�ص للروم االأرثوذك�ص 

قائمة .
5- ف�سل اأي رئي�ص ديني ال يعرف لغة ال�سعب.

اأو   �سيا�سيًا  متثياًل  االأرثوذك�سية  امللة  متثيل  للبطريرك  يحق  ال   -6
اإداريًا اأو اقت�ساديا

7� حل م�ساألة الزواج املختلط والنظر يف وجوه الزواج ب�سكل يوافق روح 
الع�سر،

8- اأن يكون لل�سرق اأردين احلق بانتخاب مطران عربي.
9- و�سع تاريخ للنه�سة االأرثوذك�سية .

10- تعميم جمعية االخاء.
11- اإن�ساء جملة االأرثوذك�سية.

هذا جزء من مقررات املوؤمتر االأرثوذك�سي التي نفذت متامًا .
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دخول مذهب الالتين إلى الفحيص

فقد  قبل،  من  الفحي�ص  ال��ى  دخ��ل  قد  الالتني  مذهب  يكن  مل 
طريف  جورج  الدكتور  ويقول  لالرثوذوك�ص،  املذهبية  ال�سيادة  كانت 
يف كتاب )ال�سلط وجوارها( اإنه حتى الربع االأول من القرن الع�سرين 
كانت الفحي�ص و�شافوط وكل من عائالت الداوود وت�شم الطعيمات 
والهرو�ص  وجري�سات  وال��ع��ك��رو���ص  وجم��ل��ي  وال��ب��دي��وي  وال�����س��واحل��ة 
ومل  االرث��ودك�����ص  ال���روم  طائفة  تتبع  كانت  )���س��م��اوي(  والعوي�سات 
االأردن  �سرق  �سلة يف  اأو  اأتباع  لكني�ستهم-  -اأي  الالتني  لطائفة  يكن 
والبداية كانت حينما تربع خليل نوري الزعمط بثالث غرف احداها 
�سكن للخوري والثانية للكني�سة والثالثة للتدري�ص، اثر قدوم االأب دي 
الذين  ال�سلطية  لرغبة جمموعة من اخليالة  تلبية  ال�سلط  الى  اكت�ص 
ال�سلط  الى  بالقدوم  عليه  واأحل��وا  نابل�ص  اقامته يف  مكان  الى  ذهبوا 
لل�سالة على مري�ص يحت�سر اأ�سله من بيت حلم، ويقطن يف ال�سلط. 
الالتني  وتكونت رعية  اإر�سالية،  تاأ�سي�ص  بداأ  التاريخ  وابتداء من هذا 
العددية  الناحية  من  طائفة  ثاين  لت�سبح  بالتزايد  اأعدادها  واأخذت 
الالتينية  الكني�سة  اتباع  وامتد  الطائفة االرثوذك�سية،  بعد  ال�سلط  يف 
الى الفحي�ص والرميمني و�شافوط. ويف نهاية العقد الثاين من القرن 
الع�سرين برزت طائفة جديدة يف ال�سلط وهي طائفة الروم الكاثوليك، 
التي كانت تتبع مثلها مثل طائفة الالتني الى الكر�سي البطريركي يف 

القد�ص الذي يتبع بدوره الى روما.
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الواحدة  العائلة  تتوزع  والفحي�سية  ال�سلطية  العائالت  وكانت 
تبع جزء  فقد  الالتني  اأو  االرثوذك�سية  �سواء يف  اأكرث من مذهب  بني 
الغالبية  على  ظ��ل  منها  وج��زء  ال��الت��ني  طائفة  منها  العائالت  م��ن 
االأرثوذك�سية ومل يتاأثر بالدعوات اجلديدة ول�سنا ب�سدد ذكر ا�سماء 

العائالت الفحي�سية العديدة التي انق�سمت بني اأكرث من طائفة.
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الكنائس واالماكن الدينية 
بعيد متتاز  �سيدت منذ زمن  كنائ�ص  الفحي�ص خم�ص   يف مدينة 
ومنها  املميزة،  الدينية  والقيمة  املعمارية  والهند�سة  البناء  بجمالية 
يوجد مقام  الالتني حيث  التابعة لطائفة  الطاهر   كني�سة قلب مرمي 
لل�سيد امل�سيح ومتثال لل�سيدة العذراء  وقد تا�س�ست عام 1932 والتي 
تعترب من اهم الكنائ�ص يف االردن اما الكني�سة االخرى اال�سهر واالقدم 

فهي كني�سة القدي�ص جيورجيو�ص للروم االرثوذك�ص 
وفيها خ�سبة ال�سليب املقد�ص  ويتبعها متحف هو متحف كني�سة 
وادوات  وقرابني  الكهنة  الب�سة  على  ي�سمل  ال��ذي  االرثوذك�ص  ال��روم 
املناولة والتكري�ص التي ا�ستعملت قدميا ولعل ذلك من ابرز االجنازات 
وهم  االرث��وذك�����ص  ال���روم  ي��د طائفة  على  مبكر  وق��ت  ال��ت��ي مت��ت يف 
اال�سا�ص ومنهم االغلبية الدينية وكني�سة القدي�ص جيوجوريو�ص للروم 
االرثوذك�ص هي اال�سهر يف االردن ويف املنطقة وكانت بنيت  على �سكل 
�سليب بفن بيزنطي قدمي  على عدة مراحل عام 1898، بقيت حتى 
عام 1909، يبلغ طولها 18 ذراعًا وعر�سها 10 اذرع وارتفاعها �سبع 

اذرع �سيدت بتربعات اهل البلدة املح�سنني.
مييز الكني�سة من الداخل جدرانها وحجارتها القدمية، ففي قلب 
لعام  يعود  الذي  االأيقونات  حامل  اي  االيقون�سطا�ص  يوجد  الكني�سة 
الرو�سية  الطريقة  بح�سب  مر�سوم  وهو  نوعه،  فريدًا من  ويعد   1927

بروعة .

يف داخل هذا ال�سليب ويف الدائرة يوجد 
خ�سبة تعود لل�سليب املقد�ص
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 حتوي الكني�سة اي�سًا ايقونات قدمية جدًا تعود لعام 1882 نقلت 
جميعها ملتحف بجانب الكني�سة للحفاظ عليها وعلى مالحمها، وفيها 

ذخائر من خ�سبة ال�سليب املقد�ص التي تبارك منها اجلميع.
مدينة  ع�سائر  ابناء  من  �ساحلون  كهنة  الكني�سة  هذه  يف  خدم 
والذين  وتعاليمه  امل�سيح  كلمة  لن�سر  دائمًا  �سعوا  الذين  الفحي�ص 

كني�سة القدي�ص جاورجيو�ص الفحي�ص
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الكني�سة من جوانبها مدافن  ارثهم وتقاليدهم، يحيط  حافظوا على 
لالباء الذين خدموا فيها منهم االأب  عطا اهلل جري�ص واالأب ا�سعيد 
واالب  ال�سوي�ص  وعيد  ون�سراهلل  وخليل  ميخائيل  واالب  اخل��وري 
جري�ص �ستيوي واالأب يو�سف ال�سماوي ونقوال ويعقوب الداود واخرهم 

االب اليا�ص ال�سوي�ص. رحمة اهلل عليهم وليكن ذكراهم موؤبدًا.
والأن الكني�سة االرثوذك�سية فيها �سيء من ذخرية خ�سبة ال�سليب 
املقد�ص. فما ق�سة ذخرية خ�سبة ال�سليب ووجود ال�سليب كما ترويها 
الكني�سة التي حتتفل يف الرابع ع�سر من �سهر ايلول من كل عام بعيد 
ارتفاع ال�سليب املقد�ص، ويرتبط هذا العيد بحادثة �سلب وموت ال�سيد 

امل�سيح على جبل اجللجلة .
ال�سيد  عليه  ِلَب  �سُ الذي  ال�سليب  اآثار  اختفت  احلادثة  هذه  بعد 
من  قريبة  كانت  التي  الكبرية  احلفرة  رموه يف  الرومان  الأن  امل�سيح، 
ليمنعوا  فينو�ص  الروماين  لالإله  معبدًا  مكانه  واأقاموا  اجللجلة،  جبل 
م   326 �سنة  اإلى  وا�ستمر هكذا  املكان.  زيارة  من  االأوائ��ل  امل�سيحيني 
االم��رباط��ور  وال��دة  االم��رباط��ورة  هيالنة  القدي�سة  ح�سرت  عندما 

ق�سطنطني الكبري اإلى اور�سليم للبحث عن خ�سبة ال�سليب املقد�ص.
وعندما �ساألت القدي�سة عن االأمر اأخربوها باأن ال�سليب مدفون 
بالقرب من معبد فينو�ص الذي اأقامه االمرباطور اأدريانو�ص، فاأمرت 
بحفر املكان فعرثت على ثالثة �سلبان، وملا مل تعرف اأيها �سليب ال�سيد 
تلو  واح��دًا  ت�سع  اأن  مكاريو�ص  البطريرك  اق��رتح  احلقيقي،  امل�سيح 
االآخر على جثة اأحد املوتى الذين كانت متر جنازتهم باملكان يف ذلك 

املذبح
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الوقت، فعندما و�سع ال�سليب االأول والثاين مل يحدث �سيء، وعندما 
وبعد  باهرة،  باأعجوبة  احلياة  للميت  عادت  الثالث،  ال�سليب  و�سع 
ف�سفيت يف احلال، عندئذ  اإمراأة مري�سة  ال�سليب على  ذلك و�سعوا 
ال�سليب لرياها جميع احلا�سرين،  البطريرك مكاريو�ص خ�سبة  رفع 
وبنت  اجللجلة  جبل  على  املقد�ص  ال�سليب  هيالنة  القدي�سة  فرفعت 
فوقه الكني�سة املعروفة اإلى يومنا هذا "كني�سة القيامة" التي جند يف 
اأ�سفلها كني�سة �سغرية خم�س�سة للقدي�سة هيالنة يعلو هيكلها متثال 

برونزي لها وهي حتمل وتعانق ال�سليب املقد�ص.
يف �سنة 614 م كان ك�سرى ملك الفر�ص قد اجتاح اور�سليم واأ�سر 
الوف امل�سيحيني ويف مقدمتهم البطريرك زكريا،، واأخذ ذخرية عود 

ال�سليب الكرمي غنيمة، وبقيت يف حوزته اربع ع�سرة �سنة.
عام 628 م ا�ستطاع االمرباطور البيزنطي هريقل االنت�سار على 
اأهم �سروطه اإطالق امل�سيحيني واإرجاع ذخرية خ�سبة  الفر�ص، كانت 
ال�سليب املقد�ص. وكان ك�سرى امللك قد مات وملك مكانه ابنه �سرياو�ص 
اأن  بعد  زكريا  البطريرك  مع  �شاملني  االأ�شرى  واأطلق  بال�شروط  فقبل 
ق�سوا يف االأ�سر 14 �سنة، و�سّلم ذخرية عود ال�سليب اإلى االإمرباطور 
التي خرجت بكل ما فيها  الق�سطنطينية  اإلى  بها هرقل  فاأتى  هرقل، 

اإلى ا�ستقباله بامل�سابيح وتراتيل الن�سر واالبتهاج.
على  العثور  بعيد   ،9/14 يف  االحتفال  يجري  الوقت  ذلك  ومنذ 
ال�سليب املقد�ص على يد القدي�سة هيالنة وا�سرتجاع خ�سبة ال�سليب 
العادات  ومن  هريقل.  االمرباطور  يد  على  فار�ص  بالد  من  املقد�ص 

االمرباطور البيزنطي هريقل

ك�سرى ملك الفر�ص
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اأو  اجلبال  قمم  على  النار  اإ�سعال  العيدين  بهذين  املقرتنة  ال�سعبية 
العادة  وترجع هذه  العامة،  ال�ساحات  اأو يف  واملنازل  الكنائ�ص  اأ�سطح 
اإلى النار التي اأمرت القدي�سة هيالنه باإ�سعالها من قمة جبل اإلى اأخرى 
يف  ق�سطنطني  االمرباطور  البنها  لل�سليب  ايجادها  خرب  تو�سل  لكي 
الق�سطنطينية، اإذ كانت النار و�سيلة التوا�سل ال�سريع يف ذلك الزمان 

عندما كانت و�سائل املوا�سالت واالت�ساالت بدائية وبطيئة.
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مزار خ�سبة 
ال�سليب املقد�ص
من املقتنيات 

الثمينة يف كني�سة 
االرثوذك�ص

كني�سة االرثوذك�ص 
من الداخل



ج����داري����ة ف���ري���دة من 
ن���وع���ه���ا م����ن اخل�����س��ب 
عمرها  املميز  املنحوت 
اأك�������رث م����ن ق�����رن م��ن 
الزمان تف�سل امل�ساهد 
كني�سة  يف  امل��ذب��ح  ع��ن 

االرثوذك�ص



في ذاكرة الفحيصيين
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في ذاكرة الفحيصيين

)الّفلة(الهجرة  عن  �سيئًا  الفحي�ص  اأبناء  من  الكثريون  يذكر  ال 
اإلى فل�سطني يف بداية  وال�سلط وجلووؤهم  الفحي�ص  وهي هروب اهل 
القرن الع�سرين، اأي حوايل ثالثني عامًا قبل اللجوء الفل�سطيني اإلى 
القوات الربيطانية مدينة بئرال�سبع يف جنوب  ال�سلط، عندما دخلت 
اللنبي  اجل��رال  قائدها  اأر�سل  حني   ،1917/10/31 يوم  فل�سطني، 

برقية اإلى لندن يقول فيها " �سقطت بئر ال�سبع".
مت اال�ستيالء على القد�ص يوم 9 كانون االأول 1917 بعد قتال عنيف 
مع اجلنود االأتراك املدافعني عنها ونقل بعدها اجلرال اللنبي معظم 
عملياته ل�سرق االأردن وعربت قواته نهر االأردن على ج�سر اأقامته وبقي 
فيما بعد يحمل ا�سمه "ج�سر اللنبي" الذي غري االردنيون ا�سمه اإلى 
اللواء  ال�سلط مركز  م�سارف مدينة  اإلى  وو�سلت  امللك ح�سني   ج�سر 
ون�سبت مدافعها على طف النبي يو�سع وبداأت بق�سف املدينة، دافعت 
مب�ساندة  بب�سالة  القلعة  يف  املتمركزة  الرتكية  الع�سكرية  احلامية 
الكثريين من اأبناء املدينة ولكنها يف النهاية ا�ست�سلمت ودخلت القوات 
ال�سلط  مدينة  اإل��ى   1918 اآذار   25 م�ساء  واالأ�سرتالية  الربيطانية 
االإجنليز  وبط�ص  ُظلم  من  خوفًا  بالهروب  االأه��ايل  وب��داأ  والفحي�ص 
واأُعدم عدد من رجاالت ال�سلط والفحي�ص واملجاهدون بنف�ص التهمة، 
جلاأ ال�سلطية والفحي�سية  اإلى دم�سق وفل�سطني وخا�سة اإلى مدينتي 

اجلرال اللنبي
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بعد متكن  فيما  االأول��ى(،  )الَفلة  اللجوء  وُي�سمى هذا  والقد�ص  اأريحا 
تعاونوا  الذين  االأهايل  وبداأوا مبالحقة  ال�سلط  ا�ستعادة  االأتراك من 
وهرب  املاأ�ساة  وتكررت  االأت��راك  قتال  لهم يف  وانحازوا  االإجنليز  مع 
الكثريون وجلاأوا اإلى فل�سطني وخا�سة اإلى مدينتي النا�سرة والقد�ص 
وتدعى هذه )الَفلة الثانية(، تدخل بعدها االأمري عبداهلل بن احل�سني 
رحمه اهلل عندها لدى ال�سلطات االإجنليزية باإ�سدار عفو عن اجلميع 
وتوقف ال�سنق واالإعدام يف القد�ص ونابل�ص وعاد املهّجرون اإلى ديارهم.

االأمري عبداهلل بن احل�سني
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دول  العديد من  اإلى  الفحي�ص  من  مت�سلة  كانت هناك هجرات 
تلك  قامت  وقد  ال�سمالية  واأمريكا  اجلنوبية  امريكا  وخا�سة  العامل 
العثمانيني لهم  الهجرات الأ�سباب عديدة منها اال�سطهاد من جانب 
واأي�سا البحث عن فر�ص عي�ص كرمية ال �سيما ان العائالت املهاجرة 
عند  لهم  تتوافر  اق��ارب  او  ابناء  ت�ستدعي  كانت  وع��ائ��الت   اف��رادا 
و�سولهم اقامة او رعاية من طرف احد افراد العائلة او قريب او ابن 

بلده او �سديق..
فل�سطني  باجتاه  كان  من  ومنها  م�ستمرة  الهجرات  هذه  وكانت   
من  للوافدين  ابوابها  اي�سا  ال�سلط  فتحت  فقد  وباجتاهني،  اي�سا 
القد�ص  فتحت  كما  دائما  ا�ستقرارا  فيها  فا�ستقروا  ونابل�ص  القد�ص 
ونابل�ص ا�سواقها  الهايل ال�سلط والفحي�ص لدرجة اأن اهايل الفحي�ص 
ال�سلط  يعرفون  �سارعا وحيا حيا، كما  �سارعا  القد�ص  يعرفون  كانوا  
التي عا�سوا فيها وخرجوا منها، وابرز تلك التنقالت كانت حني هزم 
اجلي�ص العثماين عام 1918 امام االجنليز فجاء اجلي�ص العثماين وفّر 
الكثريون من ابناء ال�سلط والفحي�ص بعد ان�سحابه منهزما اذ هاجروا 

جمتمعني بالقد�ص اي الى املدينة املقد�سة..
الى  اب��رزه��ا  خمتلفة  اجت��اه��ات  هجرتهم  يف  الفحي�سيون  اخ��ذ 
يف  ذلك  كان  العي�ص...  ولقمه  واالأم��ان  االم��ن  عن  بحثا  االمريكتني 
نهايات القرن التا�سع ع�سر وحتديدا من �سنوات 1860 الى 1914 وقد 
�سببا  ع�سر  التا�سع  القرن  اواخر  يف  املنطقه  �سرب  الذي  الفقر  كان 
رئي�سيا يف هجرة اعداد كبرية من �سباب الفحي�ص الى اقطار امريكا 

اجلنوبية والو�سطى ثم الواليات املتحدة..
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 كان �ساأن الفحي�سيني وغالبيتهم م�سيحيون �ساأن املهاجرين من 
و�سناعات  يدوية  منتجات  يبيعون  فل�سطني  من  وخا�سة  ال�سام  بالد 
اخر  الى  حي  من  املنازل  اب��واب  ودق  اال�سواق  بني  بالتجوال  ب�سيطة 
وكانت اأكرث �سلعهم االأ�سا�سية احلرف وغريها من الب�سائع املحمولة 
بال�سنطة اأو على الكتف وخا�سة املالب�ص واملن�سوجات واالقم�سة  وكان 
املناف�سة  من  خالية  وجهات  عن  يبحثون  الفحي�سيون  املهاجرون 
فارحتلوا بني بيون�ص اير�ص و�ساوباولو يف الربازيل وبداأوا رحلتهم منها 
واالكوادور  وبوليفيا  البريو  يف  كذلك   وانت�سروا  وبالعك�ص  ت�سيلي  اإلى 

وهندورا�ص وال�سلفادور..
ال�سماوي  العي�سى  ف�سيان  اجلنوبية  امريكا  اإلى  املهاجرين  ومن 
اإلى  م   1897 عام  وجهته  وكانت  الفحي�ص،  من  اأردين  مهاجر  اأول 
امريكا  اإلى  الدخول  يتمكن من  لكنه مل  االأمريكية،  املتحدة  الواليات 
اأنه  اإلى مر�سيليا يف فرن�سا، ونفهم من هذا  اإعادته  ال�سمالية، ومتت 
بقي يف ال�سفينة املغادرة اإلى الواليات املتحدة االأمريكية ومل ينزل اإلى 
الرب، وكانت مر�سيليا املرفاأ الذي يتالقى عنده كل الغرباء، فما كان 
البدوي  ويذكر  كولومبيا،  اإلى  مر�سيليا  من  هاجر  اأن  اإال  ف�سيان  من 
امللثم اأنه دخلها مهربا وبقي فيها �ستة اأعوام، ويف عام 1904 م عاد 
ف�سيان من كولومبيا اإلى الفحي�ص، وقد عاودته رياح الهجرة لي�سافر 
عام 1924 م اإلى كوبا حيث بقي فيها حتى عام 1926 م وعاد بعدها 
اإلى الفحي�ص، وقد مر معنا يف مذكرات خليل �سماوي االإ�سارة اإلى اأن 
ف�سيان هو اأقدم املهاجرين واأنه رغم غربته الطويلة ظل يعمل بتجارة 
وعلى  ال�سوارع  يف  بها  ويدور  الب�ساعة  يحمل  الذي  الدوار  اأي  الك�سة 

البيوت، وهي مهنة غالبية املهاجرين العرب اإلى االأمريكتني. 
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اأما ميخائيل اخلوري خليل ال�سوي�ص فقد هاجر اإلى ت�سيلي عام 
ثم ذهب  �سنة 1920 م  فيها حتى  كيوتا وظل  بلدة  وا�ستقر يف   1910
اأ�س�ص حمال  للتجارة وا�ستقر فيها، ويف عام 1945 م  اإلى فينيا دملار 
جتاريا لالأقم�سة واالأجواخ يف �سانتياغو وا�ستقر فيها، ويف عام 1920م 
طحيمر  وعيد  �سوي�ص  منر  كفوري  ت�سيلي  اإلى  الفحي�ص  من  هاجر 
ال�سوي�ص و�سالمة عيد ال�سوي�ص وداود اخلوري �سوي�ص وا�ستقروا 
يف بلدة كيوتا ثم تركوها وا�ستقروا كلهم يف فينيا دملار للعمل بالتجارة، 
�سلوم  حنا  ت�سيلي  اإل��ى  الفحي�ص  من  هاجر  �سنوات  ب�ست  وبعدها 
�سوي�ص وعايد عبا�ص �سوي�ص وفرح ن�سر �سوي�ص واإبراهيم �سلمان 
امل�ساعني واإبراهيم الطرفان البديوي وميخائيل �سلوم �سوي�ص وكانت 
وجهتهم مدينة فينيا دملار، وكان ميخائيل �سلوم �سوي�ص من مهاجري 
اإلى  الفحي�ص  من  هاجر  م   1927 ويف  ت�سيلي،  اإلى  فرتكها  املك�سيك 
ت�سيلي خليل حنا �سوي�ص وما بني �سنتي 1928 م و1930 م هاجر من 
اهايل الفحي�ص اإلى ت�سيلي نا�سيف م�ساعني وفرح �سليمان �سوي�ص 
ومزيد �سعيفان �سوي�ص وعيل�ص اأيوب �ستيوي وجري�ص طرفان بديوي 
وبرهم �سليمان امل�ساعني وحنا نقوال اخلوري وفريد مو�سى �سوي�ص 
طحيمر  وع��ودة  �سوي�ص  ف�سيان  ومينا  �سوي�ص  م�ساعف  و�سليمان 
اإبراهيم �سوي�ص وفرحان عي�سى �سوي�ص وكلهم  �سوي�ص وميخائيل 
نالحظ  اأن  وعلينا  بالتجارة،  وعملوا  دملار  فينيا  مدينة  يف  ا�ستقروا 
اأن بع�ص املهاجرين كانوا يهاجرون من ت�سيلي اإلى املك�سيك والعك�ص 
اأو  االأولى  باأو�ساعهم يف حمل هجرتهم  ترتبط  م�ساألة  وهي  �سحيح، 
بوجود اإخوة اأو اأبناء عمومة يهيئون لهم املكان وي�ستقدمونهم، ورمبا 
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تتكرر بع�ص اأ�سماء املهاجرين بني قائمة البدوي امللثم للمهاجرين اإلى 
ت�سيلي اأو املك�سيك.

االر�سيف  ان  يدرك  العثماين  العهد  يف  للفحي�ص  الدار�ص   ولعل 
االردنية  املواقع  الفحي�ص وغريها من  باملعلومات عن  العثماين غني 
اجلميع  كان  اإذ  الع�سرين  القرن  ومطلع  ع�سر  التا�سع  القرن  اواخ��ر 
من التبعية العثمانية وكانت من دوافع الهجرة حتقيق الهوية القومية 
منها  الهجرة  �سهدت  التي  البالد  هذه  كانت  لقد  العربية.  واملواطنة 
ا�سيا  يف  العربي  الوطن  اج��زاء  بني  التجارية  الطرق  مركز  واليها 
ال�سكاين  ال�سامي ومعرب احلراك  وكانت موقع طريق احلج  وافريقيا 
لكل اهايل بالد ال�سام وحتى احلجاج املغاربة الذين اخذوا ي�ستقرون 

فيها..
وتنقل لنا الدكتورة هند اأبو ال�سعر اهتمام اهايل هذه البالد مبن 
كل  وتدوين  الب�سيطة  حياتهم  باأ�سباب  والفحي�ص  ال�سلط  اهل  فيهم 
ذلك لنجد يف ال�سجالت ما يك�سف عن طبيعة هذه احلياة ومفرداتها 
ت�سبح  اأن  اأحدهم  ببال  يخطر  ومل  ال�سعر:  ابو  وتقول  االقت�سادية 
قائمة م�سرتياته الب�سيطة جزءا من قراءة دقيقة للحياة االقت�سادية 
واالجتماعية  اآنذاك، فالعملة قليلة بني اأيدي النا�ص، الرواتب قبل عهد 
االإمارة كانت بالقرو�ص، واملهور كانت اأي�سا بالقرو�ص، اإال املحظوظات 
اأو  االإجنليزية  اللرية  اأو  الع�سملي  باللرية  مهورهن  قب�سن  اللواتي 
تعيل  القرو�ص  وكانت  الذهب..!  بالنم�ساويات  واأحيانا  الفرن�ساوية 
اأ�سرة، لذا كان رب االأ�سرة يحر�ص على ت�سجيل م�سروفاته وم�سرتياته 
حل�سر ميزانيته الب�سيطة، اأما اأ�سحاب امل�سالح التجارية من مالكي 

الدكتورة هند اأبو ال�سعر
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ت�سجيل  على  حر�سوا  فقد  والعقارات،  الزراعية  واملحا�سيل  املوا�سي 
كل �سغرية وكبرية، وقدموا لنا دون اأن يق�سدوا، �سورة دقيقة الأ�سعار 
واأ�سماء  وال�سراء،  البيع  واأ�سواق  احلبوب  واأ�سعار  ومراعيها  املوا�سي 
التجار ومواطنهم التي قدموا منها، واأ�سبحت االأوراق اليومية العادية 
مركز  اأو  االأر�سيف  دور  يف  حمفوظة  لي�ست  اأنها  مع  ممتازة  وثائق 
الوثائق واملخطوطات.. اإنها وثائق حتمل �سورة احلياة اليومية للنا�ص 
مذكراتهم  الوطن  يف  النا�ص  �سجل  هل  ولكن،  رتو�ص  بال  الوطن  يف 
اليومية.. ومن هم الذين اعتنوا بت�سجيل هذه اليوميات.. وهل يوجد 
اأح��داث  لت�سجيل  دواف��ع  املا�سي  القرن  من  الع�سرينيات  جيل  ل��دى 

املرحلة وتدوين اليوميات فيه؟
خليل  اورده��ا  التي  القائمة  ال�سعر  اأب��و  هند  الدكتورة  ت��ورد  كما 
نق�سا  اأو  زي��ادة  باحث  من  اأك��رث  تداولها  والتي  مذكراته  يف  �سماوي 

وتقدم هذه القائمة بعد بحث لت�سمل هذه االأ�سماء: 
العايد  �سالمة  �سمريات،  زواد  عي�سى  �سمريات،  عواد  ميخائيل 
االأيوب  املنور �سمريات، عي�سى  املزيد �سمريات، عايد  �سمريات، حنا 
اأبو دية، خليل العقلة اأبو دية، دانيال عايد م�ساعني، اإبراهيم �سليمان 
م�ساعني،  ن��وي��ران  نا�سيف  م�ساعني،  �سليمان  ب��ره��م  م�ساعني، 
النوير  ميخائيل  ال��ف��رح،  املنيزل  عايد  ال�سماوي،  العي�سى  ف�سيان 
ال�سلمان، عي�سى الفرح ال�سالح ، ميخائيل ال�سقطة ال�سوي�ص، فرح 
�سليمان �سلوم �سوي�ص، ا�سكندر مف�سي �سوي�ص، حنا �سليمان �سلوم 
نوير  حنا  النعمات،  زي��ادة  نعمان  ال�ستيوي،  االأي��وب  عيد  �سوي�ص، 
ال�سلمان،  عودة  حنا  الداود،  طعيمة  توفيق  عكاوي،  اليا�ص  ال�سلمان، 
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عبداهلل مزيد ال�سليم البديوي ال�سلمان، عيد العايد ال�سلمان،  �سليم 
ال�سقطة،  عي�سى  فرحان  �سوي�ص،  �سليم  جربائيل  ال�سلمان،  املنور 
�سوي�ص،  عبا�ص  عايد  الزيدان،  ف�سيان  مينا  �سوي�ص،  الن�سر  فرح 
ميخائيل اإبراهيم النمر، مزيد زيدان �سوي�ص، عطا ال�سالح، كفوري 
�سوي�ص، عي�سى �سوي�ص، داوود خليل خوري، ميخائيل �سوي�ص، �سابا 
خليل �سوي�ص، عيد طحيمر �سوي�ص، عودة الطحيمر،  فريد مو�سى 
الرديني، �سالمة عي�سى النوري، �سلمان امل�ساعف �سوي�ص، ميخائيل 

�سلوم �سوي�ص، ا�سكندر نقوال �سوي�ص .
وت�سيف اأبو ال�سعر على �سرية املهاجرين من الفحي�ص باأن املهاجر 
اإلى ت�سيلي مزيد �سوي�ص الذي �سكن يف مدينة فينيا دملار عام 1931 
�سارع  وهو  التجارية  �سوارعها  اأكرب  يف  جتاريا،  حمال  فيها  واأ�س�ص  م 
فلربائي�سو و�سماه )النقية( يف حني اأ�س�ص فرح �سوي�ص عام 1930 م 
حمال جتاريا ع�سريا يف نف�ص ال�سارع و�سماه )خمزن �سوي�ص( ويف 
عام 1926 م اأ�س�ص عايد عبا�ص �سوي�ص حمال لبيع الثياب واخلردوات 
يف  واأ�س�ص  �سوي�ص  �سلوم  ميخائيل  املهاجر  وتبعه  نف�سه،  ال�سارع  يف 
فلربائي�سو ويف  �سارع  واخل��ردوات يف  الثياب  لبيع  التايل حمال  العام 
عام 1931 م �سماه )قناة ال�سوي�ص( واأ�س�ص عيد االأيوب ال�ستيوي حمال 
يف ال�سارع نف�سه لبيع الثياب واخلردوات �سماه )خمزن اأيوب( ويف عام 
1936 م اأ�س�ص املهاجر اإبراهيم امل�ساعني حمال جتاريا لبيع االأقم�سة 
م�ساعني(  و�سماه )خمزن  فيكتوريا  �سارع  احلرائر يف  و  وامللبو�سات 
ال�سارع  يف  اأ�س�ص  فقد  امل�ساعني  نا�سيف  الفحي�ص  من  املهاجر  اأما 

نف�سه عام 1936 م حمال لبيع امللبو�سات و�سماه )القد�ص(.
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جتاريا  حمال  �سوي�ص  مينا  ومعه  عودة  اأ�س�ص  م   1942 عام  ويف 
اأ�س�ص  كما  )منريفا(  و�سمياه  واخل���ردوات  امللبو�سات  لبيع  ع�سريا 
امللبو�سات واخلردوات يف مدينة  لبيع  �سليمان �سوي�ص حمال جتاريا 
فلربائي�سو وب�سارع ازمريالدا و�سماه )خمزن �سوي�ص( وكان املهاجر 
جتاريا  حمال  فيكتوريا  �سارع  يف  م   1939 عام  اأ�س�ص  �سوي�ص  فريد 
للملبو�سات واخلردوات و�سماه )ولودرانيه(. هذه هي املادة التي اأوردها 
البدوي امللثم لن�شاط املهاجرين من الفحي�ص اإلى ت�شيلي، وهي تتقاطع 
مع القائمة التي جمعها ال�سيد �سخر �سمري، ويبدو اأن املهاجرين اإلى 
فيها،  االقت�سادية  االأح��وال  �سوء  ب�سبب  ت�سيلي  اإلى  ت�سربوا  املك�سيك 
حال  هو  كما  التجارية  اأعمالهم  يف  ينجحوا  مل  املك�سيك  يف  اإنهم  اإذ 
مواطنيهم يف ت�سيلي، وظلت غالبيتهم جتار ك�سة اأي �سنطة يدورون يف 
ال�سوارع، ومع اأن غالبية التجار العرب من اأهايل بالد ال�سام جنحوا 
يوؤ�س�سوا  مل  الفحي�ص  من  املهاجرين  لكن  املك�سيك،  يف  جتارتهم  يف 
اإلى  ه��اج��روا  الذين  مواطنيهم  مع  احل��ال  هو  كما  م��زده��رة  جت��ارة 
ت�سيلي، ويالحظ اأن غالبية املهاجرين اإلى ت�سيلي اأ�س�سوا حمالت لبيع 
االألب�سة واخلردة معا، وهي ظاهرة توؤ�سر على طبيعة العمل التجاري 
راأ�ص مال جيدًا،  الك�سة وجمعوا  ببيع  بداأوا  اأنهم  املوؤكد  اآنذاك، ومن 
والأنهم عرفوا ال�سوق والنا�ص هناك من مهاجرين وحمليني، والأن عدد 
املهاجرين العرب كان كبريا جدا، فقد جنحوا يف هذا الباب، بعك�ص 
املك�سيك  اإلى  الهجرة  تزايد  فاإن  ومع ذلك  املك�سيك،  اإلى  املهاجرين 
وعدم توقفها يوؤ�سران اإلى اأنها باب رزق جيد ون�ستذكر معا اأن خليل 
�سماوي يف مذكراته اأ�سار كثريا اإلى )اأوالد الفحي�سية( واإلى )اأوالد 
ودعوه  الذين  هم  وهوؤالء  باال�سم،  ي�سميهم  يكن  مل  ولكنه  ال�سلطية( 

الوداع االأخري عند عودته اإلى الوطن.

عمان القدمية
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 ورافقوه يف طراد واكب ال�سفينة الفرن�سية الفخمة الفون�سو تري�سه 
التي اأبحر بها خليل �سماوي يف رحلته االأخرية اإلى الوطن ويرى امللك 
جهود  فيها  يثمن  والتي  مذكراته،  يف  احل�سني  بن  عبداهلل  املوؤ�س�ص 
اإن  اأكون من�سفا  ال  )واإين   : بقوله  ال�سام  اأهايل بالد  املهاجرين من 
اأنكرت من كان من العرب يف اأمريكا ممن هاجر من لبنان ومن بيت 
حلم ومن بيت جاال واالأردن ومن رام اهلل، فاإنهم واحلق يقال رفعوا 
منار العرب يف الدنيا اجلديدة، دنيا اجلهاد ال�سخ�سي والعمل الفردي 
الذي ال ينكر حرية االإن�سان وتفا�سل الب�سر بع�سهم على بع�ص، فاإن 

اأولئك العرب اأهل املدح واأهل امل�ستقبل(.
وخا�سة  اإلى اخلارج  الفحي�ص  املهاجرين من  اأن  بالذكر  ويجدر 
دول اأمريكا ال�سمالية واجلنوبية ، عاد بع�سهم اإلى االأردن بدافع �سعور 
وطني وقومي وحنني اإلى الديار، وعند عودتهم قاموا بتاأ�سي�ص م�ساريع 
اجلامع  �ساحة  ويف  وق�سبتها  عّمان  و�سط  يف  اأكرثها  لهم   �سغرية 
يف  عودتها  كانت  معروفة  اأ�سماء  ومنهم  ال�سعادة،  و�سارع  احل�سيني 
اأواخر الع�سرينيات والثالثينيات من القرن املا�سي ومنهم على �سبيل 
�سوي�ص  وكافوري  ال�سوي�ص  وعي�سى  ال�سوي�ص  العيد  �سالمة  املثال 

وابراهيم ال�سوي�ص، واالأخري مل يكن مهاجرًا..
فحي�سية  عائالت  وم��ن  الفحي�ص  اأه��ايل  من  غريهم  وهناك   
عديدة.. لقد خلق هوؤالء العائدون نواة مركز جتاري يف �سارع ب�سمان 

وغرية بعد ان اأح�سروا اأموالهم ليبنوا م�ساريعهم وبيوتهم.

امللك املوؤ�س�ص عبد اهلل بن احل�سني
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هجرة فحيصيين إلى القدس

 بتاريخ 1918/3/23 بنى االجنليز ثالثة ج�سور على نهر االأردن 
و�سرعوا بالعبور اإلى االأردن، وما اأن حلت ال�ساعة العا�سرة �سباحًا حتى 
كانت الفرقة )90( يف االأرا�سي االأردنية ويف 24 اآذار و�سل االجنليز 
اإلى ال�سلط، ول�سوء االأحوال اجلوية وكرثة االأمطار وال�سيول اجلارفة 
كان زحف االإجنليز بطيئا جدا ويف 28 اآذار بداأ االجنليز الهجوم على 
الرتكي  اجلي�ص  دحر  من  اآذار   29 يف  ومتكنوا  ال�سلط-عمان  طريق 
اأهل  �سمع  ذلك  اأثناء  ويف  عمان.  على  الهجوم  �سوى  عليهم  يبق  ومل 
الفحي�ص بانت�سار اجلي�ص الربيطاين على االأتراك ووجدوها فر�سة 
على  هجوما  ف�سنوا  �سابقا  بهم  حل  مما  واالنتقام  ارا�سيهم  الإع��ادة 
�سويلح ونهبوا الرتكمان وكل ظنهم ان االجنليز قد انت�سروا ولكن وقع 
ما مل يكن باحل�سبان ففي متام ال�ساعة الثامنة من ليلة 20 اآذار 1918 
ار�سل االأتراك قطعات جيو�سهم املرابطة على ج�سر دامية وهاجموا 
االجنليز يف ال�سلط، ف�سعر االجنليز بخ�سارتهم اإذا ا�ستمروا بالهجوم 
على عمان فان�سحبوا يف ني�سان 1918 اإلى ال�سفة الغربية للنهر وهنا 
�سعر اأهل الفحي�ص بان تركيا لن ت�سكت عن ذلك فجمعوا ما يقدرون 
اإلى القد�ص عن طريق وادي  على حمله ورحلوا عن البلدة مهاجرين 
�سعيب - النهر م�سيًا على االأق��دام ومل يبق يف الفحي�ص �سوى بع�ص 
العجائز اللواتي يف �سن ال ت�سمح بامل�سي اأو الركوب ظنًا من الفحي�سية 
اأن االأتراك ال ميكن اأن يقتلوهن، ولكن ل�سوء احلظ دخلت كتيبة من 
اجلي�ص الرتكي اإلى البلدة وقتلت العجائز رميًا بالر�سا�ص و�سامل ابو 

مدينة القد�ص
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رياح الذي وجد مقتوال على درج دكان جري�ص احل�سان وعبثوا بالبلدة 
�سكن  وقد  بنهبها  قاموا  حيث  والقرواتة  للعربان  مفتوحة  وتركوها 
اأعانهم  النهر  اإلى  الفحي�ص  اأهل  و�سول  وبعد  منازلها  يف  القرواتة 
االجنليز و�ساعدوهم حتى و�سولهم اإلى القد�ص وبقي اهل الفحي�ص 
هناك حتى 4 ت�سرين الثاين عام 1918 حيث عادوا فلم يجدوا اأي �سيء 
حتى كروم العنب مقطوفة وم�سطوحة على االأر�ص بطريقة خاطئة الأن 
القرواتة مل يعرفوا كيف ي�سنعون الزبيب وا�سبح نهاب الفحي�ص مثال 
دارجا حتى اليوم يف مناطق العربان املجاورة حيث اإذا حاول اأحدهم 

اأخذ اأكرث مما له يقال له يكفيك "اأهونهاب الفحي�ص".
وفالحة  جديد  من  بلدتهم  ببناء  عودتهم  حال  الفحي�سيون  بداأ 

ارا�سيهم وزراعتها وبداأت حياة اال�ستقرار فيها تنمو ..
الطور عام 1918  لبلدته وهو على جبل  ا�سابه احلنني  فحي�سي 

اثناء هجرة اهايل الفحي�ص الى القد�ص:
طلبت من را�ص ال�سوف �سفت انا الدار

ي���ا وج����د ق��ل��ب��ي ي����وم ب��ان��ت علي
دم���وع عيني ع��ده��ا ر���س��ق االم��ط��ار

م���ن ف���وق خ���دي ي���ا دم����وع ره��ي��ة
الدار يا �سمعة  �سليمان  وجدي على 

اهلل ي��ج��ريه م��ن ال��ع��ل��وم ال��ردي��ة
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الهجرة الداخلية

 ال يوجد مهاجرون من �سكان الفحي�ص اإلى داخل اململكة االأردنية 
الها�سمية لعدة اأ�سباب اأهمها: 

ا � قرب بلدة الفحي�ص اإلى العا�سمة - عمان فهي ال تبعد عنهما 
خم�سة  االآن  تتجاوز  ال  وع��م��ان  الفحي�ص  ب��ني  م��ا  امل�سافة  او  كثريا 
و�سلت  وعمان  دابوق  اإلى  لت�سل  الفحي�ص  ات�سعت  حيث  كيلومرتات 

اأي�سا اإلى دابوق.
ترتفع  االأرا���س��ي  ب��داأت  وعندما   1970 ع��ام  بعد  ال�سيارات:   .2  
اأرا�سيهم و�سراء  بيع  اإلى  ال�سكان يف الفحي�ص  التجاأ بع�ص  اأ�سعارها 
فرد  ولكل  �سيارة  بالفحي�ص  عائلة  كل  لدى  اأ�سبحت  فقد  ال�سيارات 

فيها.
امل�سانع  اأن�سئت  حيث  االأردن  يف  االقت�سادي  للتقدم  ونتيجة 
واالأعمال التجارية او غطت م�ساحات كبرية من اأرا�سي اململكة، نالت 
الفحي�ص ن�سيبها منه، فقد اأن�سئت م�سانع اال�سمنت ومناجم التعدين 
وم�ست�سفى  اخلا�ص  للقطاع  وم�سانع  البلدية  مثل  اأخ��رى  وم��راف��ق 

وعيادات �سحية ومدار�ص كبرية ومراكز علمية خمتلفة.
لكل االأ�سباب اعاله فاإن الفحي�ص ال يوجد فيها من يرغب بالهجرة 

اإلى املدن االأردنية االأخرى الأن االإمكانيات متوافرة لبقائه يف بلدته.
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سكان الفحيص .. بداية اإلحصاء

الهجرات  فيه  اأثرت  الفحي�ص م�ستقرا، فقد  �سكان  مل يكن عدد 
املتتالية والأ�سباب عديدة وتذكر جريدة املقتب�ص  يف عدد 1107 بتاريخ 
كان عدد  التاريخ  اأنه يف هذا  1913م،  �شباط  27 �سفر 1331ه���/ 4 
اإح�ساء  اأول  اأما  ن�سمة.   400 وارثوذك�ص  التني  من  الفحي�ص  �سكان 
ر�سمي فقد مت خالل عام 1337ه�/1918م-1339ه�/1920م، والوارد 
طريف،  جورج  الدكتور  اليها  ي�سري  كما  الفي�سلية،  ال�سجالت  خالل 
وفيه ي�سار اإلى عدد العائالت يف قرية الفحي�ص، بح�سب الطائفة، على 
النحو التايل: روم اأرثوذك�ص: )187( اأ�سرة، معدل عدد اأفراد االأ�سرة 
5، املجموع 935 فردا. التني: 48 اأ�سرة، معدل عدد اأفراد االأ�سرة 5، 
املجموع 240 فردا. وبذلك يكون عدد �سكان الفحي�ص يف تلك الفرتة 

1175 ن�سمة.
الفحي�ص  مدينة  يف  ال�سكان  ع��دد  بلغ  اأح��دث  اإح�سائيات  ويف 
تقديرات  ح�سب  اناث   9540 و  ذكور   10887 منهم  ن�سمة،   20،427
 18،916 ال�سكان  عدد  بلغ  حني  يف   .2018 لعام  العامة  االح�ساءات 
اإناث ح�سب تعداد ال�سكان لعام  ن�سمة، منهم 10080  ذكور و 8836 
2015. وح�سب التعداد ال�سكاين لعام 2004 بلغ عددهم 11641 منهم 
6007 ذكور و 5634 اإناث. وقد بلغت الكثافة ال�سكانية ح�سب تقديرات 

2018 ) 1184 �سخ�سًا / كم2 (.
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نسبة الذكور واإلناث

ن�سبة  بلغت  حني  يف   0.53 ال�سكان  عدد  الى  الذكور  ن�سبة  بلغت 
االإناث الى عدد ال�سكان 0.47 ح�سب التقديرات ال�سكانية لالإح�ساءات 

العامة لعام 2018 .

االرثوذكس

قدمي  اأث��ري  موقع  يف  ال�سالة  يقيمون  الفحي�ص  م�سيحيو  ك��ان 
يطلق عليه ا�سم خربة الدير تابع لطائفة الروم االرثوذك�ص، اأ�سار اليه 
تابعتني  كني�ستني  بناء  انه مت  ويبدو  بريكهارت )1227ه����/1812م(، 
�سنة  الالتني حاليا  كني�سة  االأولى: جنوب  االأرثوذك�ص،  الروم  لطائفة 
النق�ص الذي يعلو مدخل الكني�سة.  1289ه���/1872م، كما يظهر من 
فتاأ�س�ست عام 1327ه���/1909م، كما يظهر من نق�ص يف  الثانية  اأما 
داخل الكني�سة، ويطلق على كل منها ا�سم كني�سة القدي�ص جورجيو�ص 
ابن  جري�ص  الفحي�ص  يف  االرثوذك�ص  ال��روم  كهنة  ومن  )اخل�سر(، 

�ستيوي النا�سر.

خربة الدير

الرحالة بريكهارت
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الالتين

جورج  الدكتور  يقول  الفحي�ص  يف  الالتني  طائفة  كنائ�ص  وحول 
بزيارات  يقوم  الالتني  لطائفة  القد�ص  بطريرك  "كان  اإن��ه  طريف، 
قام  وقد  اأحوالها.  لتفقد  القرى  من  يجاورها  وما  ال�سلط  يف  لرعيته 
بطريرك الالتني يف القد�ص فالريكا )البطريرك يو�سف فالريكا(، باأول 
الكاثوليك  ب�سيخني من  والتقى  لل�سلط عام 1289ه���/1872م،  زيارة 
القد�ص،  الى  عائدا  وهو يف طريقه من بريوت  )الالتني( يف جلعاد، 
اأنه مل يتمكن  اإال  وطلبا منه فتح ار�ساليتني يف الرميمني والفحي�ص، 
من تلبية هذه الرغبة لقلة الكهنة يف تلك الفرتة. واأن�ساأ الالتني مركزا 
تاأ�سي�ص مركز  كما مت  الوردية،  لراهبات  تابعا  ال�سلط  لهم يف  ثقافيا 
اأول كني�سة فيها عام 1295ه�/  مماثل لالتني يف الفحي�ص، وان�سئت 

1876م على يد االأب غاثي وتبعها ان�ساء ار�سالية لراهبات الوردية".
ماح�ص،  يف  اخل�سر  مقام  اإلى  القدا�سة  �سياق  يف  اأي�سا،  وي�سار 
يف حو�ص البلد رقم 8 وتبلغ م�ساحته 2.002 من الدومن، وهو مقام 
وامل�سيحيني،  امل�سلمني  من  والفحي�ص  ماح�ص  �سكان  يزوره  م�سرتك 
وقد بني بالتعاون ما بني اأهايل ماح�ص والفحي�ص، واأ�سرف على بنائه 

اخلوري ميخائيل �سوي�ص كاهن طائفة الروم االأرثوذك�ص.

االأب عماد الطوال



117

الفحيص في العهد الهاشمي
من  الفحي�ص  �سكان  وع��ودة  االأول��ى  العاملية  احل��رب  انتهاء  بعد 
هجرتهم اإلى فل�سطني وبعد انهيار حكومة امللك في�سل االولى ورغم 
انت�سار الفو�سى بالبالد اإال اأن اأهايل الفحي�ص بداأوا يفلحون اأرا�سيهم 
ويربون املوا�سي واعادوا فتح املدار�ص وكان االأمن واال�ستقرار قد خيما 
على البلدة ب�سبب قيام حكومة ال�سلط، ويف 21 اآذار 1921 و�سل االأمري 
احلكومة  اعرتفت   1921 اآذار   28 ويف  ح�سني  ال�سريف  بن  اهلل  عبد 
ا�ستقبلت  االأردن وقد  اأمريًا على �سرقي  باالأمري عبد اهلل  الربيطانية 
الفحي�ص قيام حكومة �سرقي االأردن بفرح على اأمل اإعادة اأرا�سيهم 
احلكومة  اأن  اإال  منهم،  العثمانيون  �سلبها  التي  و�سويلح  احلمر  يف 
بالفحي�ص مبنطقة احلمر  ببناء مقره  االأمري عبد اهلل  وقام  رف�ست 
الفحي�ص عدة مرات  زار  وقد  له  املغفور  الودية مع  العالقات  وبداأت 
وا�سبح  اخلري  م�سرية  بداأت  عهده  ويف  منوا  تزداد  الفحي�ص  وكانت 
اأهايل الفحي�ص ينعمون باال�ستقرار واالأمان ومل يحدث ما يعكر االأمن 

�سوى حادثة قبيلة عباد التي انتهت ب�سالم.

ثورة العدوان والبلقاء
بعد انتهاء احلرب العاملية االأولى اأ�سبحت �سرق االأردن جزءا من 
احلكومة ال�سورية التي انهمكت يف تنظيم اإدارتها ومل تهتم باأمور هذه 
القبائل  فانتهزت  الفنت  بها  وكرثت  الفو�سى  بها  �سادت  التي  البالد 
ونهب  غزو  من  �سابقا  عليه  كانت  ما  الى  لتعود  الفر�سة  هذه  القوية 

االمري في�سل االول



118

وقطع الطرق ونتيجةتق�سيمات �سايك�ص بيكو انف�سلت �سرق االأردن عن 
اإلى عدة دويالت وا�ستمرت هذه االأحوال حتى عام  �سوريا وانق�سمت 
1921 حيث و�سل �ساحب ال�سمو االأمري عبد اهلل بن احل�سني واأ�س�ص 
االأردنية  اململكة  حكومة  وكانت  الها�سمية،  االأردنية  اململكة  حكومة 

الها�سمية ت�سع براجمها.
 قامت عدة ثورات يف البالد ومنها ثورة البلقاء ففي اأيلول 1922 
قام اأحد بطون العدوان وع�سائر البلقاء من �سمال ال�سلط وحتى جنوب 
مادبا وكانت ت�سمل العدوان والعجارمة وبني ح�سني والفحي�سية وكان 
من اأ�سباب هذه الثورة طلب احلكومة حت�سيل ال�سرائب باأمر رجعي 
للبالد  االقت�سادية  احلالة  و�سوء  العثمانيني،  عهد  يف  به  وامللتزمني 
االجنليزية  والدبابات  الطائرات  قامت  كذلك  �سخ�سية،  والأ�سباب 
مبواجهة الثوار وقتل زعيم العجارمة ال�سيخ �سايل ال�سهوان الذي كان 
على ظهر جواده وف�سلت الثورة وهرب �سلطان با�سا زعيم العدوان اإلى 
جبل الدروز يف �سوريا و�ساكر الطعيمة ويو�سف العكرو�ص اإلى القد�ص 
وبعد ب�سعة �سهور عفا عنهم املغفور له جاللة امللك احل�سني بن علي 
الذي اأتى اإلى �شرق االأردن يف �شباط عام 1924 ومكث فيها نحو �ستة 

اأ�سابيع ثم عاد اإلى احلجاز.
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 غزوة عبّاد
القبيلة  هذه  �سيخ  وقرر  الفحي�ص  نهب  على  اد  عبَّ قبيلة  عزمت   
اأيلول 1923 وعلم الفحي�سية باالأمر من  اأوا�سط  اأن يقوم بغزوها يف 
باإخبار  اأحدهم  قام  والفحي�سية  العدوان  بني  وللمعاهدة  العدوان 
كروم  يف  بلدتهم  خارج  يزالون  ال  الفحي�سية  وكان  بذلك  الفحي�ص 
العنب واملزارع وانت�سر اخلرب ومل مت�ص �سوى �ساعات قليلة حتى كان 
اجلميع جمتمعني يف و�سط البلدة مت�سلحني وقاموا بتق�سيم الرجال يف 
عدة مواقع باأطراف البلدة وو�سعوا الن�ساء واالأطفال داخل الكنائ�ص 
وحت�سن اجلميع يف مداخل القرية وعلى روؤو�ص اجلبال املحيطة بها 
وكان جتمع ع�سرية عباد يف ماح�ص وقد علموا باأن دخول الفحي�ص  
ا�سبح �سعبًا وكان الفحي�سية م�سلحني ت�سليحًا ممتازًا، حيث اأخذوا 
يف  الرتكي  اجلي�ص  خملفات  ومن  الربيطاين  اجلي�ص  من  اأ�سلحتهم 
الفحي�ص باحليلة واملكيدة  الوقت ففكرت ع�سرية عباد بدخول  ذلك 
فاأجمعوا على اأن يدخل زعيمهم املدعو اأبو مدير�ص ومعه اأربعون خيااًل 
اجتمعوا  البلدة  اإلى  و�سولهم  وعند  الغزو  بق�سد  لي�ص  الفحي�ص  اإلى 
باأهايل الفحي�ص بالداخل ثم يدخلها املهاجمون ولكن مل تنطل هذه 
امللك  جي�ص  مع  منهم  امل��درب��ني  وخا�سة  الفحي�سية  على  اخلديعة 
ماح�ص  طريق  عن  البلدة  مدخل  من  )مدير�ص(  دخ��ل  ومل��ا  في�سل 
اال  واعلمهم  ال�سن  كبري  رجل  بهم  التقى  الفحي�ص  العاليل-  -نبع 
يتجاوزوا اأكرث اإال اأنهم مل يبالوا قائلني للرجل نحن �سيوف ورد عليهم 
�سريهم  وتابعوا  اليوم  هذا  مثل  يف  ال�سيوف  تقبل  ال  الفحي�ص  ب��اأن 
غري مبالني وجتاوزوا الكمني االأول وقبل و�سولهم الى الكمني الثاين 
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فتحت النار عليهم من الكمينني ويف احلال نزلوا عن خيولهم وتقدم 
ولي�ص  ال�سيافة  نيتهم  اأن  واأكدوا  اأ�سلحتهم  واخذوا  الفحي�سية  منهم 
الغزو وا�ست�سافهم عيد امل�سعاف ال�سوي�ص يف بيته الواقع على رو�ص 
البيادر وربطوا خيولهم يف مدخل بيت اخلوري عيد �سوي�ص وقد اأر�سل 
قام  الذي  العواملة  �سيخ  ال�سيخ حممد احل�سني  اإلى  الفحي�سية علمًا 
بدوره باالت�سال مع جاللة املغفور له امللك عبد اهلل بن احل�سني طيب 
اهلل ثراه الذي �سارع بار�سال مفارز من اجلي�ص العربي اإلى الفحي�ص.
كان �سيخ ع�سرية عباد يف �سيافة الفحي�ص وقال انهم �سريحلون 
بعد تناول طعام الغداء يف بيت عيد امل�سعاف وتوجه عدد من اجلنود 
الفحي�ص  ال��ى  ح�سر  وق��د  �سيخها  تنتظر  التي  عباد  ع�سرية  ال��ى 
مت�سرف البلقاء ومعه �سيوخ ال�سلط وبع�ص اع�ساء احلكومة وتناولوا 
اآخر واقعة بني القبائل يف حمافظة البلقاء  طعام الغداء وكانت هذه 
حيث خيم الهدوء واالأمن على ربوع اململكة االأردنية الها�سمية، اإذ تولى 
الها�سميون احلكم يف هذه البالد ونالت الفحي�ص ما نالته كل املدن 

االأردنية من رعاية وعناية بعهد جاللة امللك عبد اهلل بن احل�سني.
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الفحيص الحديثة
احل�سني  امللك  جاللة  بجهود  وتنميتها  الفحي�ص  تقدم  ارتبط   
وقد  الها�سمية  االأردنية  اململكة  وقرى  مدن  كباقي  ن�سيبها  واخ��ذت 
االقت�ساد  يف  ال�سعد  خمتلف  على  تقدمها  ال��ب��ل��دة  ه��ذه  �سهدت 
تاأ�س�ست امل�سانع مثل م�سنع  والتعليم واالت�ساالت، حيث  وال�سناعة 
اال�سمنت وم�سانع احللويات وم�سانع الكاولني وقد منت هذه البلدة 
يف عهد احل�سني منوًا هائاًل ففي جمال ال�سكان زاد عدد �سكانها على 
ع�سرة اآالف ن�سمة وقد اأ�سبحت الفحي�ص بلدة حديثة معا�سرة وو�سل 
الزمنية  الفرتة  هذه  ففي  امل�ستويات  اأعلى  اإل��ى  ابنائها  بني  التعليم 
واملحامي واملهند�ص  الطبيب  منهم  اجلامعيني  مئات  تخرج   القليلة 

واالداري.. الخ.

مسيرة التعليم في الفحيص قديما وحديثا

نقراأ يف كتاب "ال�سلط وجوارها": ومما يدل على تعط�ص الطالب 
مدر�سة  اأول  تاأ�سي�ص  رافق  الذي  ال�سديد  االقبال  للتعليم  والطالبات 
عدد  ارتفع  1303ه�����/1885م،  عام  ال�سلط(  )يف  الوردية  لراهبات 
بان�ساء  االهتمام  وازداد  طالبة،   300 الى  العام  ذلك  يف  طالباتها 
مدر�سة  تاأ�سي�ص  ومت  1305ه�����/1887م،  ع��ام  يف  الطوائف  مدار�ص 
يتعلق مبنطقة  ما  الفحي�ص.. ويف  الوردية يف  لراهبات  تابعة  لالإناث 
مدار�ص  فيها  كانت  والتي  لها  التابعة  امل�سيحية  القرى  فاإن  الدرا�سة 

ال�سفرية العراقية يف مدر�سة راهبات الوردية
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الطوائف  ال��ى  باال�سافة  فقط  والرميمني،  الفحي�ص  هي  طوائف 
التي كانت ت�سكن يف ال�سلط، واأ�سبح يف عام 1339ه���/1920م، لكل 
ال�سلط  من  كل  يف  لالإناث  واأخ��رى  للذكور  واح��دة  مدر�ستان  طائفة 
الفحي�ص  االأرثوذك�ص يف  والرميمني.. ومن معلمي طائفة  والفحي�ص 
برهم �سماوي، وطعمة اخلوري، ومن معلمي طائفة الالتني فيها عودة 
ما  وخا�سة  التعليم،  مهنة  كل طائفة ميار�سون  كهنة  وكان  اخلمي�ص، 

يتعلق منها بالدين امل�سيحي واللغات االأجنبية".
وبح�سب ما اأفاد الرواة من اأهل الفحي�ص، "تعترب مدر�سة الروم 
تاريخ  يعود  اذ  الفحي�ص،  يف  امل��دار���ص  اأول��ى  البلد  يف  االأرث��وذك�����ص 

تاأ�سي�سها الى عام 1882م".
الفحي�ص  يف  الالتني  م��دار���ص  ن��واة  فتعود  لالتني  بالن�سبة  اأم��ا 
فتح  تاريخ  اأن  الى  ت�سري  امل�سادر  بع�ص  )وهناك  1885م  عام  الى 
املعا�سرة يف  امل�سيحية  العام 1874م كما يف كتاب  الى  يعود  املدر�سة 
االأوائ��ل يف  الكهنة  وفل�سطني لالأب حنا كلداين(، عندما فتح  االأردن 
الع�سر العثماين بع�ص ال�سفوف لتعليم االأطفال اللغة العربية والدين 
واحل�ساب والرتانيم الدينية. وقد اقت�سر التعليم يف البدايات االأولى 
على الذكور، والتحقت الفتيات يف التعليم ملا اأتت راهبات الوردية الى 
الفحي�ص، و�سجعن تعليم املراأة واالرتقاء بها ثقافيا، حيث اأن راهبات 
الوردية، ومنذ عام 1887م، خدمن الفحي�ص يف اإدارة املدر�سة، ويف 
هي  م��راح��ل،  ث��الث  ت�سمل  الفحي�ص  يف  الالتني  وم��دار���ص  التعليم. 
العاليل،  يف  ال�ساد�ص  الى  االأول  من  واالأ�سا�سية  البلد،  يف  الرو�سة 

والثانوية )من ال�سابع الى العا�سر االأ�سا�سي، والثانوي( يف البلد.

طالب من مدار�ص الفحي�ص قدميا 
)�سورة حمفوظة يف كني�سة الالتني(
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بالفحي�ص  مدر�سة  اول  ا�س�ست  قد  االأرثوذك�سية  الطائفة  وكانت 
يف عام 1856. وقد اقفلت يف عام 1873 وعام 1909 وعام 1918 وقت 

الهجرة اإلى فل�سطني.
واجلمعية  االأرثوذك�سية  للطائفة  تابعة  املدر�سة  ه��ذه  ان  وم��ع   
يخ�سع  كان  فيها  التعليم  اأن  اإال  نفقاتها  تدفع  التي  هي  االأرثوذك�سية 
اللغة  الرتكية  اللغة  كانت  حيث  التدري�ص  مناهج  يف  االأت��راك  لتحكم 
ال�سائدة والتي يجب اأن يتم التعليم بها، وكان التعليم يتم على مرحلتني:
بهذه  التعليم  وم��واد  �سنوات  ث��الث  ومدتها  االبتدائية:  املرحلة 

املرحلة هي االأمور الدينية واخلط واحل�ساب واللغة العربية.
املرحلة  ويعادل  اي�سًا  �سنوات  ث��الث  ومدته  الر�سدي:  التعليم   
والطبيعيات  والتاريخ واجلغرافيا  الهند�سة  ومواده  الكاملة  االبتدائية 

وكان يدر�ص باللغة الرتكية واللغة العربية. 
ويف عام 1874 ا�س�ست طائفة الالتني يف الفحي�ص مدر�ستها التي 
الكاثوليك عام  الفحي�ص مدر�سة  تاأ�س�ست يف  ثم  االآن،  زالت حتى  ال 

.1935
العثمانية  النظم  تقليديًا، متوارثًا عن  التعليم نظامًا  وبقي نظام 
حيث اقت�سر على املدار�ص الدينية حتى تاأ�س�ست امارة �سرقي االأردن 
ففي ايار عام 1922 و�سع حجر االأ�سا�ص الأول مدر�سة ثانوية يف االأردن 
وهي مدر�سة ال�سلط، ويف اآب �سنة 1923 تاأ�س�ص اأول جمل�ص تعليم يف 

االمارة حيث مت توحيد مناهج املدار�ص.
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حيث  معارف  وزارة  اأول  باإن�ساء  مر�سوم  �سدر   1940 ع��ام  ويف 
االأولى  املرحلة  االأردن على مرحلتني:  التعليم يف  اأ�س�ص نظام  و�سعت 
�سنوات  اأربع  ومدتها  الثانية  واملرحلة  �سنوات  �سبع  ومدتها  االبتدائية 

يجري يف نهاية كل مرحلة امتحان عام.
اأردننا يف  اأ�سبح  الها�سميني  بداية عهد  مع  اأي   ويف عام 1952  
مقدمة الدول التي عملت على حمو االأمية. فقد تاأ�س�ست اأول مدر�سة 
ثانوية للبنني يف الفحي�ص عام 1958 ويف عام 1974 تاأ�س�ست مدر�سة 
البنات الثانوية التي اأ�سبحت مدر�سة اأكادميية وجتارية واأ�سبح عدد 
ثانويتان  ومدر�ستان  ابتدائية  مدار�ص  اأرب��ع  الفحي�ص  يف  امل��دار���ص 

ومدر�ستان اعداديتان فيها اأكرث من 2500 طالب وطالبة
اأقيم يف الفحي�ص عدة مراكز ثقافية منها مركز الفحي�ص الثقايف 
ومركز خا�ص لتعليم املعوقني وتاأ�س�ست مدر�سة البكالوريا الدولية وزاد 
عدد اخلريجني من ابناء الفحي�ص ففي عام 1985 و�سل عدد االأطباء 
املهند�سني يف  وزاد عدد  اأكرث من 30 طبيبا  اإلى  الفحي�ص  اأبناء  من 
خمتلف تخ�س�ساتهم على 580 مهند�سا ومهند�سة. وكذلك  زاد عدد 
املحامني اآنذاك اإلى اأن اأ�سبح اأكرث من ع�سرة باال�سافة اإلى الكثري من 
الفحي�ص  اأبناء  اأعداد هائلة من  العلوم اجلامعية املختلفة، وتوجهت 
الى اجلامعات الغربية وال�سرقية ويف جميع اأنحاء العامل باال�سافة اإلى 

اأعداد كبرية اأي�سا يف اجلامعات االأردنية والكليات.
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بعناية  يحظى  حيث  املعا�سرة،  احلياة  يف  مهم  دور  للتعليم  غدا 
واالأهلية يف مدينة  الر�سمية  بارزين من قبل جميع اجلهات  واهتمام 
الفحي�ص وعلى م�ستوى الوطن. وتاليًا اأهم املدار�ص املوجودة يف مدينة 
احلكومية  اأطفال،  وريا�ص  واأ�سا�سية  ثانوية  مدار�ص  من  الفحي�ص، 

منها واخلا�سة:
: احلكومية  •	املدار�ص 

اأ( الثانوية :     1- مدر�سة الفحي�ص الثانوية ال�ساملة للبنني.
                        2- مدر�سة الفحي�ص الثانوية ال�ساملة للبنات.

ب( االأ�سا�سية :  1- مدر�سة مرمي  بنت عمران االأ�سا�سية املختلطة.
                         2- مدر�سة اإ�سكان الفحي�ص االأ�سا�سية.

: اخلا�سة  •	املدار�ص 
اأ( الثانوية : 1- مدر�سة التني الفحي�ص الثانوية ال�ساملة.

                       2- مدر�سة الروم االأرثوذك�ص الثانوية.
                       3- رو�سة ومدر�سة رم الدولية .

ب( االأ�سا�سية : 1- مدر�سة التني الفحي�ص االأ�سا�سية.
                        2- مدر�سة الروم الكاثوليك االأ�سا�سية املختلطة.

                        3- رو�سة ومدر�سة الفر�سان االأ�سا�سية.
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االأطفال: •	ريا�ص 
هناك عدد من الرو�سات اخلا�سة، والتي تويل عنايتها لالأطفال. 

وهي:
رو�سة املالك ال�سغري .  -1

الفحي�ص  ال��ن��م��وذج��ي��ة) رو���س��ة الت���ني  ال��ب��ط��ري��رك  رو���س��ة   -2
العاليل(.

رو�سة مدر�سة الروم االأرثوذك�ص الثانوية / البلد .  -3
رو�سة الروم الكاثوليك.  -4

رو�سة مدر�سة رم الدولية.  -5
رو�سة مدر�سة الفر�سان االأ�سا�سية.  -6

االأمية: حمو  •		مراكز 
ال يوجد يف مدينة الفحي�ص اأي مركز ملحو االأمية. 

اخلا�سة: الرتبية  •		مراكز 
يف الفحي�ص مدر�سة خا�سة واحدة تويل ذوي االحتياجات اخلا�سة 
اأهمية بالغة من العناية واالإن�سانية، وهي مركز الرتبية اخلا�سة / اأم 

عليا .
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الزراعة 

بقية  �ساأن  �ساأنها  ال�سكان  منو  مع  الفحي�ص  يف  ال��زراع��ة  منت 
يعتمدون على  الفحي�ص  ال�سكان يف  االأردن وكان  االأرا�سي يف �سرقي 
ت�سكل  كانت  الأنها  باالأرا�سي  ومرتبطني  واحليواين  الزراعي  االإنتاج 
منطقة  يف  ال��زراع��ي  االإن��ت��اج  وك��ان  واملعي�سية  االقت�سادية  القواعد 
الفحي�ص وال�سلط جيدًا حيث قيل اأنه يف عام 1187م ا�سطر �سالح 
وال�سلط  البلقاء  م��ن  بالغالل  فل�سطني  ت��زوي��د  اإل��ى  االأي��وب��ي  ال��دي��ن 
والقرى املحيطة بال�سلط والفحي�ص وماح�ص ب�سبب انعدام الزراعة 
والفاطميني  ال�سالجقة  بني  حدث  الذي  ال�سراع  نتيجة  فل�سطني  يف 
والهجمة ال�سليبية االأولى حيث هجر اآالف ال�سكان من قراهم فاأدى 
الى خراب العديد من احلقول الزراعية، اأما يف عهد املماليك حيث بداأ 
اأبعادا  واأعطوه  ن�سروه  الذين  وال�سالجقة هم  الع�سكري  خط االقطاع 
الفالحني  على  ال�سيادة  حقوق  الأنف�سهم  االقطاعيون  فاتخذ  جديدة 
من  وحدت  حركتهم  �سلت  وقيودًا  ر�سومًا  عليهم  وفر�سوا  واملزارعني 
الفحي�ص  يف  الزراعي  االإنتاج  انخف�ص  فقد  لذلك  ونتيجة  حريتهم 
وال�سلط ومنطقة البلقاء وقد زاد يف انخفا�ص الزراعة قيام الظاهر 
املنطقة  هذه  يف  املزارعني  اأرا�سي  ومنحهم  االأمراء  مبكافاأة  بيرب�ص 
موت  بعد  الورثة  اإلى  االأرا�سي  هذه  تنتقل  حيث  متليك(  )اقطاعات 

االأمراء. 
االأرا���س��ي  اأ�سبحت  امل��ي��الدي  ع�سر  ال�ساد�ص  القرن  مطلع  ويف 
واأ�سبحت  جماعيًا  متليكًا  مملوكة  االأردن  �سرق  جميع  يف  املزروعة 

�شجرة البلوط التي ت�شتهر بها مدينة الفحي�ص
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باأعمال  تقوم  التي  موا�سيهم  لعدد  طبقًا  القبائل  على  توزع  االأرا�سي 
الزراعة اأما الذين ال ميلكون موا�سي في�سبحون تلقائيًا غري مالكني، 
وكانت  حما�سيلهم  من  الباهظة  ال�سرائب  يدفعون  الفالحون  وكان 
وتظلمهم،  توؤذيهم  تع�سفية  بطريقة  تتم  ال�سرائب  هذه  جمع  طريقة 
قبيلة  قطنت  وق��د  الن�سارى  الفالحني  من  الفحي�ص  �سكان  وك��ان 
الكلمة  وكانت  باالأمري  يلقب  �سيخها  وكان  البلقاء  منطقة  املهداوية 
عانوا  وقد  ال�سكان  لدى هوؤالء  نافذ  واأمره  املنطقة  له يف هذه  االأولى 
االأوبئة  انت�سار  ذل��ك  اإل��ى  اإ�سافة  وعربانه  االأم��ري  ظلم  من  الكثري 
واجلراد، وقد كانت الزراعة يف الفحي�ص تعتمد على الزيتون والكروم 
االأ�سرة  اإنتاج  بلغ  االأوق���ات  من  وق��ت  ويف  واحلبوب  والفواكه  والتني 
الواحدة من الزبيب ما يقارب 10 قناطري يف ال�سنة وكان هذا الزبيب 
يف املا�سي ي�سدر الى فل�سطني والكرك وقد كان الفالحون يعانون من 
الذاتي  احلركي  اأو  الع�سكري  االقطاعي  النظام  اأوج��ده  الذي  الظلم 
التي فر�سها النظام االإقطاعي نف�سه ومعاناة الفحي�ص  وااللتزامات 
اي�سا من ظلم العربان الذين كانوا يغزون مزارعهم ويرعونها وانت�سار 
وخلل(  )خراب  ب�  ال�سام  يف  القرى  اأ�سيبت  حيث  واالأوبئة  االأمرا�ص 
واتبع الفالح يف الفحي�ص الطرق الزراعية التقليدية فاملحراث الذي 
ي�ستخدمه معظم الفالحني يف الوقت احلا�سر يتكون من هيكل خ�سبي 
للبذار  واإع��داده��ا  الرتبة  من  العلوي  اجل��زء  لقلب  ح��ادة  حديد  �سكة 
ويجر عادة بوا�سطة البقر اأو االأح�سنة، وكان الفالح الفحي�سي يقي�ص 
مبو�سم  زراعتها  ميكن  التي  االأر���ص  من  الكمية  وتفي  بالدومن  اأر�سه 

زراعي واحد. 
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زراعة  على  كليًا  اعتمادًا  تعتمد   1960 عام  قبل  الفحي�ص  كانت 
حيث  العنب  وك��روم  والقيطاين  والدخان  والبندورة  وال�سعري  القمح 
كانت ت�سنع الزبيب وت�سدره اإلى اأوروبا عن طريق فل�سطني عرب يافا 
وعكا. ويف ال�سبعينيات تطورت الزراعة فاأ�سبح معظم ال�سكان يهتمون 
بزراعة الدراق والزيتون واالأ�سجار املثمرة وقليل من املواطنني يزرعون 
احلبوب واخل�سروات ويف نهاية عام 1979 ومع بداية عام 1980 بداأ 
معظم ال�سكان يف مدينة الفحي�ص يبيعون اأرا�سيهم ويرتكون مزارعهم 
وميار�سون التجارة والوظائف احلكومية وهذه كانت من اأهم العوامل 
التي اأثرت على الزراعة يف هذه البلدة والتي تقدر اأرا�سيها الزراعية 
بحوايل 50 األف دومن حيث تقل�ست هذه امل�ساحة حتى اأ�سبحت ال تزيد 
الفحي�ص م�ستهلكني  ال�سكان يف  اأ�سبح  وبهذا  اآالف دومن  على ع�سرة 

غري منتجني. 
 ومتتاز مدينة الفحي�ص باإنتاج املحا�سيل الزراعية املروية والبعلية 
وخ�سروات  كر�سنة(  عد�ص،  �سعري،  )قمح،  حقلية  حما�سيل  مثل: 
)بندروة، باذجنان، كو�سا، خيار، فلفل، ب�سل، ثوم،  باميا(  �سيفية 

واأ�سجار مثمرة )زيتون، حم�سيات، لوزيات، تني، عنب(.



130

الزراعة  تتبع لوزارة  للزراعة  ويف مدينة الفحي�ص مديرية عامة 
لبيع  حم��ال  وهناك  ومراقبتها.  وتنظيمها  الزراعية  ب��االأم��ور  تعنى 
ال�ستالت  وبيع  الإنتاج  واحد  زراعي  وم�ستل  الزراعية  الر�ص  مبيدات 
يف  املحالت  من  منا�سب  عدد  فهناك  الزهور  حمال  وعن  الزراعية. 

الفحي�ص لبيع وتن�سيق الزهور.
والتي  احليوانات  التالية من  االأنواع  تربى  احليوانية  الرثوة  وعن 
الحم،  دجاج  اأبقار،  ال�ساأن،  )املاعز،  اخلا�ص  للقطاع  ملكيتها  تعود 
هناك  البيطرية  اخلدمات  جمال  ويف  نحل(.  خاليا  بيا�ص،  دج��اج 

طبيب بيطري واحد وممر�ص بيطري واحد.
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الصحة 
 يف العهد العثماين وخالل االأربعة قرون املا�سية مل يعط االأتراك 
ال�سحة يف الوطن العربي اأية اأهمية، فكانت االأمرا�ص ال�سارية كال�سل 
والتيفوئيد والطاعون واجلدري والكولريا واحل�سبة تفتك بالكثري من 
اأبناء الوطن العربي، ويف الفحي�ص كما يف كل القرى واملدن االأردنية 
نهائيًا  معدومة  بال�سحة  العناية  كانت  الرتكي  للحكم  خ�سعت  التي 
وال يوجد اأطباء اأو م�ست�سفيات ويف نهاية احلرب العاملية االأولى حيث 
ان�سئ يف ال�سلط م�ست�سفى ال�ست العرجاء وكان ال�سكان يف الفحي�ص 
يعاجلون مر�ساهم فيه لقرب موقعه من ال�سلط وقبل ذلك كان اأهايل 
والكي  واالأع�ساب  ال�سعبية  بالعقاقري  التطبيب  اإلى  يلجاأون  الفحي�ص 
اإنه يف  اأو الزرادية )الكلبة( وقد قيل  بالنار وخلع االأ�سنان بالكما�سة 
اإحدى ال�سنني فقد بع�ص االآباء واالأمهات جميع اوالدهم نتيجة مر�ص 

احل�سبة الذي اجتاح الفحي�ص.
 اأما االأع�ساب التي كانت ت�ستعمل كعالج فهي : 

كانت  امل��ذاق  لذيذة  الربيع  ف�سل  يف  تنبت  ع�سبة  البابوجن:   -1
ت�ستعمل لل�سغار والكبار يف حالة التهاب احللق والفم واملغ�ص.

االأع�ساب  هذه  كل  والبعيرثان:  واجلعدة  وال�سيح  القي�سوم   -  2
كانت ت�ستعمل للمغ�ص. 

3- رجل احلمامة: ع�سبة لها زهرة جميلة جدًا ت�ستعمل يف حاالت 
اأمل الكلى والرمل.

 4- اخلروع: وي�ستعمل يف حاالت الربد .
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 وبعد احلرب العاملية الثانية تاأ�س�ست اأول عيادة يف الفحي�ص يف 
تطلق على  كانت  امراأة اجنليزية  تديرها  وكانت  املواطنني  اأحد  بيت 
نف�سها ال�ست عدال وبقيت عيادة ال�ست عدال هذه حتى عام 1956 حيث 

افتتحت اأول عيادة حكومية يف الفحي�ص يف مكان العيادة ال�سابقة.
 ،1956 عام  يف  الفحي�ص  مدينة  يف  ال�سحية  اخلدمات  تقدمت 
حيث اأ�سبح بها مركز �سحي وعيادة اأمومة وطفولة ويوجد م�ست�سفى 

للطب النف�سي واأ�سبح العالج جمانيًا مع توفري املناعة والوقاية. 
عيادات   3 الفحي�ص  بلدة  يف  فيوجد  اخلا�سة  ال��ع��ي��ادات  اأم��ا 
للمعاجلة وعيادتان لطب االأ�سنان، وعيادة خا�سة جلمعية الكاريتا�ص 
التي يديرها اخلوري مو�سى العديلي وتقدم العالج والتطبيب باأ�سعار 

خمف�سة ويوجد �سيدليتان وخمترب.
 موقع الفحي�ص قريب من م�ست�سفى ال�سلط وم�ست�سفى اجلامعة 
ومدينة احل�سني الطبية حيث تتو�سط هذه امل�ست�سفيات التي اأ�سبحت 

من امل�ست�سفيات التي تتميز ب�سهرتها .
 وقد تطورت املرافق ال�سحية يف الفحي�ص تطورا ملمو�سا ي�سار 
اإليه من خالل العدد الكبري من املراكز ال�سحية والعيادات اخلا�سة 

ملختلف التخ�س�سات الطبية.
من  العديد  على  الفحي�ص  مدينة  يف  ال�سحة  قطاع  وي�ستمل 
املرافق واخلدمات والعيادات واملراكز ال�سحية واملختربات احلكومية 
وتاليا  للمواطنني.  ال�سحية  والرعاية  العناية  تقدم  التي  واخلا�سة 

عر�ص الأهمها :  
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1- مركز صحي الفحيص الشامل

تاأ�س�ص عام 1950 ليتطور اإلى ما و�سل اإليه مبوقعه اجلديد عام 
فت�سمل   املركز  يقدمها  التي  ال�سحية  للخدمات  بالن�سبة  اأما   .2019
املعاجلة، االأمومة والطفولة، التطعيم، الزيارات ال�سحية للمدار�ص، 
التي تهدف  واالأ�سعة، وغريها من اخلدمات  االأ�سنان، املخترب  عيادة 
اإلى العناية باالإن�سان واحلفاظ على �سحة �سليمة اآمنة. ويقوم املركز 
وال��دورات  واملحا�سرات  ال��ن��دوات  بعقد  العالجي  دوره  اإل��ى  اإ�سافة 
التي  املحلي  املجتمع  �سحة  جلنة  للمركز  وتتبع  وال�سحية.  التثقيفية 
�سكلت عام 2009 بهدف الوقوف على واقع احلال ال�سحي يف املدينة 
وتلم�ص ومتابعة احتياجات ابناء املجتمع املحلي ال�سحية والبيئية حيث 
تقوم بتنفيذ الربامج واالأن�سطة ال�سحية والبيئية  والتوعوية النوعية 
والهادفة، مبا ي�سمن املحافظة على ال�سحة وال�سالمة العامة البناء 

الفحي�ص.

2- المركز الوطني للصحة النفسية 

ورعايتهم،  النف�سيني  باملر�سى  يعنى  حيث  العام  للقطاع  يتبع 
وق���د ت��اأ���س�����ص امل��رك��ز ع���ام 1967، ح��ي��ث ي��ق��وم ب��ت��ق��دمي اخل��دم��ات 
يف  منت�سرة  نف�سية  عيادات  �سكل  على  للمعنيني  والنف�سية  ال�سحية 
املركز  وي�سم  والتاأهيل.  االإ�سالح  مراكز  كافة  ويف  املحافظات  كافة 
املوظفني  من  وعددا  واالخت�سا�ص،  االأطباء  من  منا�سبًا  طبيًا  كادرًا 

وال�سيادلة وفنيي االأ�سعة واالداريني. 
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3- المركز الطبي الجراحي

املركز  وي�ستمل   1998 ع��ام  تاأ�س�ص  وق��د  اخل��ا���ص،  للقطاع  يتبع 
لالأ�سعة،  عيادة  االأ�سرة،  من  وع��دد  �ساعة   24 للطوارىء  ق�سم  على 
خمترب طبي، عيادة االأنف واالإذن واحلنجرة، عيادة باطنية وعيادات 
املفا�سل  واأمرا�ص  العامة  واجلراحة  والعظام  لالأطفال  االخت�سا�ص 
والروماتيزم، ويقوم املركز بتقدمي خدمات �سحية وطبية �ساملة كما 

ي�سارك يف الندوات الطبية واملوؤمترات.

4- طوارىء الفحيص ) عيادات فيكتوس(

تتبع للقطاع اخلا�ص، حيث ان�سئت عام 2019 وت�ستمل على عيادات 
الطب العام واجلراحة ال�سغرى، وعيادة العظام، وعيادات رعاية االأم 

احلامل واالأطفال.

5- العيادات الفرنسية

 ان�سئت عام 2016، تتبع للقطاع اخلا�ص وت�ستمل على عيادات الطب 
العام والطفل واجلراحة ال�سغرى، وعيادة االأ�سنان .

المختبرات الطبية

 يوجد يف مدينة الفحي�ص ثالثة خمتربات للقطاع اخلا�ص وهي: 
خمترب ميد الب الطبي، واملختربات الت�سخي�سية احلديثة وخمترب بيو 

الب. وجميعها تقدم خدمات التحاليل الطبية ال�ساملة.
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الصناعة الحديثة 
اإلسمنت 

عن  الفحي�ص،  مدينة  �سكان  من  زي��ادات  موفق  املهند�ص  يقول 
اأرا�سي الفحي�ص التي ا�ستملكتها احلكومة عام 1951 الإن�ساء م�سنع 
االإ�سمنت على م�ساحة ما يقارب 1528 دومنا: انه وبعد 65 �سنة توقف 
امل�سنع عن ت�سنيع االإ�سمنت، يطالب اأهايل الفحي�ص با�سرتجاع هذه 

االأرا�سي.  
ال�سرتجاع  ال�سعبية  اللجنة  ع�سو  �سوي�ص  �سليمان  الدكتور  اأما 
اأرا�سي الفحي�ص، فبني اأن اأرا�سي م�سنع  االإ�سمنت التي تقع يف و�سط 

الدكتور �سليمان �سوي�ص
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الدولة  ا�ستملكت  دومن��ا،   1880 االإجمالية  م�ساحتها  وتبلغ  املدينة، 
االأردنية منها 1528 دومنًا الأغرا�ص املنفعة العامة بقرار حكومي �سدر 
عام 1951 مبوجب الفقرة االأولى للمادة الثالثة من قانون اال�ستمالك 
اجلريدة  يف  االأرا���س��ي  لتلك  اال�ستمالك  ق��رار  ون�سر   ،1931 لعام 

الر�سمية للمملكة االأردنية الها�سمية.
اإ�سكان  الإن�ساء  دومن��ا   )97( احلكومة  ا�ستملكت   1980 عام  يف 
ب�سيطة  وبح�سبة  اليوم.  حتى  موجودًا  يزال  ال  والذي  امل�سنع،  لعمال 
يت�سح اأن 1628 دومنا ا�ستملكت من اأ�سل 1880 دومنا، اأي اأن 14% من 
اأرا�سي امل�سنع )255 دومنًا( مت �سراوؤها، بينما 86 % منها ا�سُتملكت 

ا�ستمالكًا للمنفعة العامة وفقا  للوثائق املتاحة للجميع.
املهند�ص مي�سيل �سماوي بني بدايات ق�سية االأرا�سي يف الفحي�ص 
املقام عليها م�سنع االإ�سمنت اأوائل العام 2016 عندما بداأت تت�سرب 
املعلومات عن نية �سركة م�سانع االإ�سمنت )الفارج( الت�سرف بتلك 
االأرا�سي الأغرا�ٍص ا�ستثمارية دون الرجوع اإلى اأهايل مدينة الفحي�ص، 
وخ�سو�سا بعد اإعالنها وقف االإنتاج يف امل�سنع، متهيدا لرحيله بعيدا 
عن الفحي�ص، �سماوي قال: اإن ال�سركة بداأت العمل بعد اخل�سخ�سة 
اأن  تريد  واالآن  التخا�سية،  تقييم  تقرير  اأثبته  وه��ذا  ف�ساد،  ب�سبهة 
تاأخذ االأرا�سي وت�ستملكها اأي�سا ب�سبهة ف�ساد. ونحن مطالبنا وا�سحة 
لل�سركة : نحن من يحدد امل�سروعات التي �ستقام، الأننا اأهل املنطقة، 
ومن حقنا اأن تكون هذه االأرا�سي مل�سروعات تخدمنا، وتخدم اأوالدنا.
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اأواخر الت�سعينيات من القرن املا�سي عملية خ�سخ�سة  و�سهدت 
اإطار  يف  اخلا�ص(،  القطاع  اإل��ى  للدولة  اململوكة  ال�سركات  بيع  )اأي 
يف  احلكومة  اأ�سهم  ببيع  والقا�سي  اآن���ذاك،  للحكومة  العام  التوجه 
ال�سركات التي كانت متلكها اإلى �سركات من القطاع اخلا�ص، وكانت 
�سركة م�سانع االإ�سمنت من اأوائل ال�سركات التي متت خ�سخ�ستها، 
اأ�سهم  من   %51 متتلك  التي  الفرن�سية،  الف��ارج  �سركة  الى  بيعها  مت 

ال�سركة حاليا.
   بتاريخ 2012/10/12 وجه جاللة امللك عبداهلل الثاين حكومة 
الدكتور عبد اهلل الن�سور لت�سكيل جلنة لتقييم عمليات اخل�سخ�سة، 
واأ�سندت رئا�سة هذه اللجنة اإلى الدكتور عمر الرزاز، فبداأت اللجنة 
عملها يف اآذار 2013، واأ�سدرت تقريرًا مطواًل يف نهاية العام يت�سمن 
نتيجة درا�ستها التف�سيلية لكل عمليات التخا�سية التي �سملت جميع 
�سبهات  اأن هنالك  التقرير  وبني  التي طالتها اخل�سخ�سة  ال�سركات 

ف�ساد �سابت عملية اخل�سخ�سة.
   يف بدايات عام 2016، اأعلنت  �سركة الفارج التوقف عن العمل 
يف  م�سنع االإ�سمنت يف الفحي�ص، واالجتاه نحو اال�ستثمار باالأرا�سي 
املقام عليها امل�سنع، بح�سب تقرير ن�سرته �سحيفة الغد اآنذاك، واأكدت 

ال�سركة امتالكها جلميع االأرا�سي املقام عليها امل�سنع.
م�سانع  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  لنائب  �سابق  اآخ��ر  ت�سريح  ويف     
  ، االإ�سمنت اأحمد ح�سمت ل�سحيفة الراأي االأردنية بتاريخ  2017/4/23
بالتحديات  اأن عام 2016 كان مليئًا  اأمام امل�ساهمني، بني  ويف كلمته 

جاللة امللك عبداهلل الثاين
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اأو باملناف�سة  �سواء مبا يتعلق بفائ�ص االإنتاج الكلي يف ال�سوق املحلي، 
اإنه  واأ�ساف  نف�سه،  العام  الثاين من  الن�سف  وباالأخ�ص يف  ال�سعرية 
الفحي�ص،  م�سنع  يف  الكلنكر  اإنتاج  خط  اإيقاف  مت   2013 عام  منذ 

اإ�سافة اإلى اإيقاف اأعمال الطحن والتعبئة يف متوز 2016. 
   وكانت بلدية الفحي�ص توّقفت عن جتديد رخ�سة املهن اخلا�سة 
هوي�سل  ال�سابق  البلدية  رئي�ص  بح�سب   ،2013 ع��ام  منذ  بامل�سنع 
وجود  اأغلبها  ال�سركة،  على  عديدة  خمالفات  وجود  ب�سبب  عكرو�ص؛ 
خمالفات تعاقدية بني البلدية، وامل�سنع متعلقة ببدل ا�ستخدام املرافق 

العامة، اإ�شافة اإلى خمالفات �شروط ا�شتخدام امل�شنع.
 وهذا ما اأكده رئي�ص البلدية املهند�ص جمال حرت، حيث قال: اإن 
با�ستخدامات  يتعلق  ما  منها  ال�سركة،  على  كثرية  خمالفات  هنالك 
املرافق العامة، وملوثات �سناعة االإ�سمنت،  واأكد اأنه اإلى هذه اللحظة 
البلدية مل جتدد رخ�سة  فاإن  بالتايل  املخالفات،  ال�سركة  ت�سوب  مل 

املهن.
�سباب  م��ن  جمموعة  ل��دى  تتبلور  ب���داأت   2015 ع��ام  ب��داي��ة  ويف 
املقام  االأرا�سي  ق�سية  ملتابعة  �سعبية  جلنة  ت�سكيل  فكرة  الفحي�ص 

عليها م�سنع اال�سمنت، بح�سب املهند�ص موفق زيادات.
الدكتور �سليمان �سوي�ص قال اإنه ومنذ اأن ات�سحت نوايا وخطط 
�سركة الفارج، بداي���������ة عام  2016، ال�ستدراج م�ستثمرين لغايات بيع 
اأرا�سي الفحي�ص املقام عليها م�سنع االإ�سمنت، بلور اأهايل الفحي�ص 
خالل  من  والع�سائرية،  املدنية  والتطوعية،  االأهلية  وموؤ�س�ساتهم 

املهند�ص جمال حرت
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وقويًا  �سريحًا  وا�سحًا،  موقفًا  وبياناتهم،  وفعالياتهم  اجتماعاتهم 
عن  القفز  تريد  ت��زال  وال  كانت  "التي  وامل�ساريع  اخلطط  تلك  جتاه 
القوانني  على  والتحايل  ال�سعبية  وموؤ�س�ساتهم  الفحي�ص  اأهايل  اإرادة 
واالأنظمة والتهّرب من اال�ستحقاقات التي تفر�سها مثل تلك اخلطط 
وامل�ساريع على �سركة الفارج بعد قرارها اإغالق امل�سنع". وتطّور ذلك 
املوقف بالتفاعل مع االأحداث والتطورات التي وقعت على امتداد العام 
املن�سرم، واأ�سبح مع مرور االأيام موقف االأغلبية ال�ساحقة من اأهايل 
مت  انه  �سوي�ص  الدكتور  اي�سا  وبني  التمثيلية،  وهيئاتهم  الفحي�ص 
باأرا�سي  للتعبري عن مت�ّسكهم  االإ�سمنت  اأمام م�سنع  اعت�سام  تنفيذ 
وم�ساريع  خمططات  رف�سهم  وعن  امل�سنع،  عليها  املقام  الفحي�ص 

�سركة الفارج.  
)اآل  الع�سائرية  واجل��م��ع��ي��ات  الفحي�ص،  اأه���ايل  اأ���س��در  وق��د 
العكار�سة،  �سماوي،  وحرت،  الزيادات،  امل�ساعني،  اآل  ال�سوي�سات، 
م�سروع  لتنفيذ  املطلق  رف�سهم   فيها  اأك��دوا  بيانات  وامل�ساعني..( 
الفحي�ص،  اأرا�سي  على  تنفيذه  خطورة  اعتربوه  ما  وبينوا  الف��ارج، 

بح�سب الدكتور �سوي�ص. 
�سوي�ص،  ميادة  الفحي�ص،  يف  امل�سيحية  ال�سابات  جمعية  ع�سو 
قالت: اإن امل�سروعات التي تتحدث عنها �سركة الفارج �ستحدث خلال 
دمُيغرافيا، وت�سوه خريطة الفحي�ص، ومتنع امتدادها الطبيعي الذي 
هو حق الأي مدينة اأردنية؛ مما يجعل من الو�سع اجلديد حالة �سدام 
دائم ناجت عن ات�ساع االأرا�سي يف قلب املدينة وموقعها، والقدرة على 
فيها  يتوافر  ال  بطريقة  املدينة  �سكان  عدد  ت�ساعف  اعداد  ا�ستيعاب 

االن�سجام؛ مما يهدد هوية املدينة، وخ�سو�سيتها.  
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من جهة اأخرى فاإن قانون �سلطة امل�سادر الطبيعية لعام 1968، 
تقوم  التي  ال�سركات  جترب  مبوجبه،  ال�سادرة  واالأنظمة  والتعليمات 
بالتعدين على اأن تعيد تاأهيل االأرا�سي قبل البدء باأي م�سروع، اإ�سافة 
فيها  كانت  اإذ  للطريق،  العامة  ال�سالمة  وه��و  الثاين،  التاأهيل  اإل��ى 
التي  لالأرا�سي  امل�ستقبلي  اال�ستعمال  هو  الثالث  والتاأهيل  منحدرات، 
باأي م�سروع،  وذلك ح�سب ما ذكره  البدء  تاأهيلها قبل  يتم  اأن  يجب 
منذر  املهند�ص  �سابقًا  الطبيعية  امل�سادر  �سلطة  عام  مدير  م�ساعد 

عكرو�ص.
اأما املحامي يوحنا الفرح فقال بتاريخ 2016/4/26: اإن الديوان 
اخلا�ص بتف�سري القوانني بني اأنه يجوز ملجل�ص الوزراء املوافقة للجهات 
باأي  امل�ستملك  بالعقار  الت�سرف  الظروف  تغريت  حال  يف  املُ�ستملكة 
وجه من اأوجه الت�سرفات القانونية، والت�سرف بالعوائد الناجمة عن 
ذلك مبا يراه متفقًا والنفع العام، وبغ�ص النظر عن الغاية التي �سبق، 

وا�سُتملك العقار من اأجلها.
  عندما ف�سر ديوان تف�سري القوانني اأنه يجوز للجهات املُ�ستملكة اأن 
تت�سرف باال�ستمالك باأي وجه من اأوجه الت�سرفات القانونية، يعني 
الغاية  اأن  لتبني  االأرا�سي،  بهذه  تت�سرف  التي  هي  الفارج  �سركة  اأن 
من التف�سري هي حتييد للن�ص القانوين بقانون اال�ستمالك املادة )5( 
الغاية من  انتهت  املُ�ستملكة يف حال  االأر�ص  اإعادة  والتي توجب  منه، 
اال�ستمالك، واأكد املحامي يوحنا اأن هذا الن�ص يعطل اخل�سخ�سة، 
ملزما  االأحيان  اأغلب  يف  اأتى  الذي  الراأ�سمايل،  بالنهج  واال�ستثمار 
للحكومة لياأتي التف�سري اأعاله حمققا لهذه الغاية، واعتبار اأن اال�ستثمار 

االعت�سام اأمام �سركة الفارج )اال�سمنت(
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يف  اأ�سا�سا  عليها  املن�سو�ص  للمنفعة  ا�ستكمال  بالتاأجري  اأو  بالبيع 
القانون االأ�سلي، واأ�ساف الفرح اإنه عدا عن اأنه وقبل �سدور التف�سري 
ن�سو�ص  لتعطيل   2004 عام  موؤقت  قانون  �سدر  قد  كان   ،2016 عام 
اأغلب  ت�سيري االتفاقات واخل�سخ�سة على  لغايات  قانون اال�ستمالك 

القطاعات العامة، ولي�ص فقط االإ�سمنت. 
وحول تغيري �سفة ا�ستعمال االأرا�سي فقد �سدرت مذكرة تفاهم 
اإلى  املحلية  االإدارة  وزارة  بوا�سطة  الفرن�سية  الف��ارج  �سركة  قدمتها 
بلدية الفحي�ص "�ساحبة الوالية وال�سالحية" على االأرا�سي من اأجل 

اإعادة تنظيم االأرا�سي؛ ليتم بيعها لغايات اال�ستثمار. 
رئي�ص بلدية الفحي�ص ال�سابق هوي�سل عكرو�ص قال: يف بداية عام 
2016 تقدمت �سركة الفارج مب�سروع مقرتح على اأرا�سي امل�سنع �سمن 
مذكرة تفاهم عن طريق وزارة االإدارة املحلية، هدفها اإعادة تنظيم 
طريق"م�ستثمر"  عن  هايت�ص(  الفحي�ص  )م�سروع  الإقامة  االأرا�سي 
�سمي باالتفاقية مطورا يقوم هذا امل�ستثمر بعمل )م�ست�سفى، جامعة، 

مالعب جولف، فلل �سكنية(.
واأ�ساف رئي�ص بلدية الفحي�ص ال�سابق اإن البلدية در�ست مذكرة 
اإعالم  وثانيا مت  القانونيني،  املخت�سني  اأوال، وعر�ستها على  التفاهم 
بكامل  املذكرة  هذه  عن  الفحي�ص  يف  واملوؤ�س�سات  املحلي،  املجتمع 
تفا�سيلها يف اجتماع عام ح�سره عدد كبري من اأهايل الفحي�ص، ومت 
تقدمي �سرح تف�سيلي كامل للم�سروع، واأو�سح عكرو�ص اأن البلدية مل 
تتخذ اأي قرار اإال بعد مناق�سة جميع امل�سروعات املقدمة، واملتطلبات 

عمر ر�سا الرئي�ص التنفيذي مل�سنع اال�سمنت
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القانونية اخلا�سة، اإ�سافة اإلى اإجراء تعديل كبري يف بنودها لتتما�سى 
مع طبيعة املنطقة الفحي�ص، واحتياجات البلدية.

واأ�ساف: بتاريخ 2016/6/8 �سدرت املوافقة املبدئية على اإقامة 
البلدي،  املجل�ص  وكذلك  الفحي�ص،  اأهايل  قبل  من  امل�سروعات  هذه 
على اأن يتم تقدمي املخططات الهند�سية الالزمة للبلدية،  اإال اأن هذه 
املوافقة ال ت�سبح ر�سمية اإال بعد �سدور قرار من املجل�ص البلدي، ليتم 

رفعه الحقا اإلى وزارة االإدارة املحلية ح�سب االأ�سول.
اأن  بينت  واحل���ايل  ال�سابق  البلدي  جمل�ص  ع�سو  ق��ع��وار  �سهام 
على  م�سروعات  تت�سمن  كانت  للبلدية  قدمت  التي  التفاهم  مذكرة 
هذه االأرا�سي ومتت مناق�ستها ودرا�ستها من قبل خمت�سني يف املجل�ص 
البلدي ال�سابق واملجتمع املحلي، وبالفعل �سدرت املوافقة املبدئية على 
هذه املذكرة،  ولكنها م�سروطة باأن تقوم ال�سركة بتزويدها بدرا�سات 
بتطبيق  ال�سركة  والتزام  ورحيله،  امل�سنع  فك  لعملية  البيئي  االأث��ر 
البيئي  واالأثر  امل�سنع،  لرحيل  البيئي  االأثر  بدرا�سة  املتعلقة  القوانني 
اإلى  ترتقي  ال  هزيلة  درا�سة  قدمت  �سركة  اأن  اإال  م�سروع،  اأي  الإقامة 

امل�ستوى املطلوب، وال تنا�سب حجم اال�ستثمار على هذه االأرا�سي.   
رئي�ص البلدية ال�سابق هوي�سل عكرو�ص قال: بعد اأن مت منح موافقة 
مبدئية لل�سركة، ووزارة االإدارة املحلية على بنود مذكرة التفاهم التي 
مت التباحث والتفاو�ص فيها من قبل املجل�ص البلدي، واملجتمع املحلي، 
اإال اأنه بتاريخ 2016/7/25، وردت مذكرة تفاهم من الفارج عن طريق 
وزارة االإدارة املحلية، وحال مراجعتها تبني اأن بنودها تختلف عن التي 
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متت املوافقة عليها؛ وبناء عليه وبرغبة املجتمع املحلي �سحب املجل�ص 
البلدي املوافقة ال�سابقة واألغاها.

   يذكر اأن  وزارة االإدارة املحلية طلبت من املجل�ص البلدي اتخاذ 
قرار املوافقة،  اأو عدمها على مذكرة التفاهم ال�سادرة من الوزارة، 
ومت اإعالم املجل�ص البلدي اأنه يف حال عدم املوافقة فاإنه �سيتم االإيعاز 
للجنة اللوائية العليا يف وزارة االإدارة املحلية للقيام بتنظيم االأرا�سي، 
ا�ستقاالت  اآذار 2017    9 بتاريخ  البلدي  املجل�ص  اأع�ساء  قدم  ولذلك 
خا�ص  قرار  اأي  اتخاذ  يتم  مل  بالتايل  البلدي،  املجل�ص  من  جماعية 

بتنظيم االأرا�سي من املجل�ص البلدي �ساحب ال�سالحية.
هذا وقد ن�سرت ا�ستقالة اأع�ساء املجل�ص البلدي مع بيان اأ�سباب 
اال�ستقالة يف ال�سحف املحلية، وقالوا فيها:" ب�سبب ال�سغوطات التي 
تنظيمي  ق��رار  التخاذ  مدته  نهاية  يف  البلدي  املجل�ص  على  متار�ص 
تنوي  التي  هول�سيم  الف��ارج  م�سروعات  على  باملوافقة  املجل�ص  من 
اإقامتها على اأرا�سي م�سنع اإ�سمنت الفحي�ص رغم املطالب امل�ستمرة 
والوا�سحة التي تعد من االأ�سا�سيات التخاذ القرار املنا�سب، ومل يتم 

تثبيتها حتى اللحظة، نقدم ا�ستقالتنا اجلماعية". 
اإلى  الفحي�ص  اأهايل  �سعبي كبري من  وفد  توّجه  مّتوز 2017،  يف 
فوزي  الدكتور  النائب  بينهم  وكان  الف�ساد،  ومكافحة  النزاهة  هيئة 
جمال  النواب:  من  وكل  البلقاء  منطقة  ن��ّواب  اإلى  اإ�سافة  الطعيمة، 
منطقة  نائب  ال�سبلي  وهيا  ياغي،  م�سطفى  غي�سان،  نبيل  قموه، 
ماح�ص، بح�سب الدكتور فوزي الطعيمة. حيث مت ت�سليم الهيئة �سكوى 

معايل املهند�ص وليد امل�سري
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�سركة م�سانع  رافقت عملية خ�سخ�سة  التي  الف�ساد  ب�سبهات  تتعلق 
امللكية  اللجنة  تقرير  يف  وردت  والتي   1998 عام  االأردنية  االإ�سمنت 
رئي�ص  الذي �سدر عام 2014، ورد عليهم  التخا�سية  لتقييم عمليات 
اأهايل  �سكوى  مع  تتعامل  "�سوف  الهيئة  ب��اأن  العاّلف  حممد  الهيئة 

الفحي�ص بكل جدية واهتمام"، بح�سب الطعيمة. 
للفحي�ص  اأن  بني  الفحي�ص  بلدية  رئي�ص  حرت  جمال  املهند�ص 
التي تنا�سب تطور املدينة، وبعد توقف  اإقامة امل�سروعات  االأحقية يف 
العمل مبذكرة التفاهم مل يتم الت�سريح من ال�سركة، اأو التقدم باأي 

اتفاقيات ومذكرات تفاهم.
واأ�ساف اأن املجتمع املحلي هو �ساحب القرار، و�ساحب احلق يف 
تقرير م�ستقبل ا�ستخدامات هذه االأرا�سي وهذا املطلب االأ�سا�ص لنا، 
وبغ�ص النظر عن اأي اعتبارات قانونية يف هذا اجلانب، فاملجتمع هو 
اأ�سا�ص الدول، وقد در�ص املجل�ص البلدي ملدة تزيد على ثمانية اأ�سهر 

م�ستقبل االأرا�سي املقام عليها م�سنع االإ�سمنت بكل تفا�سيلها.
قرار  �سدر   2018/5/28 بتاريخ  اأن��ه  حرت  جمال  املهند�ص  وبني 
تفاجاأت به بلدية الفحي�ص باإعالن وزير ال�سوؤون البلدية وليد امل�سري 
اإعطاء توجيهات الى ق�سم هند�سة بلديات البلقاء بالقيام بعملية تنظيم 
واإفراز ارا�سي الفحي�ص املقام عليها امل�سنع بناء على طلب تقدمت 
به �سركة الفارج الفرن�سية، وقد رف�ص رئي�ص البلدية هذا االإجراء، ومت 

اإعالم رئا�سة الوزراء بذلك، ومت �سحب قرار الوزير بهذا ال�ساأن.  

النائب �سرار الداوود

الدكتور فوزي طعيمة

حممد العالف
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عددا  �سابقة  �سنوات  يف  الفحي�ص  اأه��ايل  من  العديد  رف��ع  وق��د 
من الق�سايا؛ للمطالبة بالتعوي�ص بدل االإ�سرار الناجتة عن �سناعة 
االإ�سمنت التي حلقت ببيوتهم، ومنازلهم، ومزروعاتهم، ويف ال�سنوات 
املحكمة  رد  وبا�ستهجان  املحامني  االأه��ايل من  االأخ��رية الحظ وكالء 
رئي�ص  اإلى  مذكرة  تقدمي  اإلى  املحامني  دفع  مما  باجلملة،  الق�سايا 
املجل�ص الق�سائي يعرت�سون فيها على رد املحكمة للق�سايا م�ستندين 
بذلك اإلى كتاب موجه من مدير م�سنع االإ�سمنت اإلى رئي�ص الوزراء 
التعوي�سات يف  اآنذاك هاين امللقي يطالبون فيه باالنتهاء من ق�سايا 
املحاكم لذلك اعت�سم  اأهايل الفحي�ص اأمام حمكمة التمييز؛ لعدم 
جتاوب رئي�ص املحكمة مع الوفد الذي قابله قبل هذه املذكرة، وهذا ما 

اكده اأحد املحامني.
وبني املهند�ص جمال حرت اأن بلدية الفحي�ص �ساحبة الوالية على 
هذه االأرا�سي �سواء كانت داخل التنظيم، اأو خارجه، واحلكومة ممثلة 
بنائب رئي�ص الوزراء الدكتور رجائي املع�سر، م�سريا اإلى اأنه ُطلب من 
البلدية تقدمي امل�سروعات التي تريدها الفحي�ص على هذه االأرا�سي، 
يف اإطار حتقيق حقوقنا، وقال حرت: اإن البلدية  اإجرت حوارا جمتمعيا، 
�سياغة  لتتم  الر�سمية،  واملوؤ�س�سات  الفحي�ص  اأه��ايل  فيه  �سارك 

امل�سروع، والروؤية امل�ستقبلية لهذه االأرا�سي.

نائب رئي�ص الوزراء الدكتور رجائي املع�سر

معايل �سامي الداوود
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املحور  هي  رئي�سة:  حم��اور  ثالثة  اإل��ى  املجتمعي  احل��وار  وا�ستند 
االول: ملكية االأرا�سي والطلب من هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد البت 
اال�ستحقاقات  الثاين:  واملحور  االإ�سمنت،  م�سنع  خ�سخ�سة  بق�سية 
البيئية  الدرا�سات  اإجراء  وهي  الفارج،  �سركة  على  املفرو�سة  البيئية 
البيئي،  االأث��ر  ودرا�سة  موقعه،  من  وترحيله  امل�سنع  بفك  البدء  قبل 
على  والعمل  االأرا���س��ي،  تاأهيل  اإع��ادة  خطة  وو�سع  الرتحيل،  وخطة 
معاجلة الت�سوه الذي اأحدثته �سركة م�سانع االإ�سمنت طوال 65 عاما 
اإلى  ا�ستند  واالأخ��ري:  الثالث  واملحور  اجلائر،  والتعدين  الت�سنيع  من 

الثوابت وامليزات الن�سبية ملدينة الفحي�ص، وتعظيمها.
والدكتور  ال�سو�سان،  وعمر  كامل حمادين،  الدكتور  من  كل  واأكد 
زيد زيادات الذين متت دعوتهم الى احلوار املجتمعي اأن املجتمع حجر 
الزاوية لنجاح اأي م�سروعات، اأن م�ساركة املجتمع  مبداأ عاملي اأقرته 
العاملة يف  املنظمات  من  والعديد  االأوروب��ي،  واالحتاد  املتحدة  االأمم 

جمال التنمية، والبيئة، والتطوير احل�سري. 
 اأ�س�ست �سركة م�سانع االأ�سمنت االأردنية امل�ساهمة املحدودة اول 
م�سانعها عام 1951 وقام جاللة امللك احل�سني واملغفور له جاللة امللك 
في�سل ملك العراق يف �سهر اآب عام 1953 بافتتاح هذا امل�سنع، وقد 
زاد عدد هذه امل�سانع اإلى �ستة اأفران عام 1984 بطاقة اإنتاجية كبرية 
جدًا واأ�سبح من اكرب م�سانع اال�سمنت يف العامل وتقع هذه امل�سانع يف 

اجلهة ال�سرقية للبلدة على م�ساحة تزيد على 1000 دومن.

الدكتور كامل حمادين
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غربي  تقع  منطقة  يف  الكاولني  مناجم  الفحي�ص  يف  توجد  كما   
للت�سنيع  الكاولني  ه��ذا  بنقل  التعدين  �سركة  وتقوم  الرملة  البلدة 
للمواد  البرتاء  م�سنع  بالفحي�ص  يوجد  كما  بعوجان.  م�سانعها  يف 
وم�سنع  للحلويات  م�سانع  توجد  كما   1981 عام  تاأ�س�ص  التنظيفية، 

اآخر لل�سيب�ص وحمام�ص .
�سناعة  ما عدا  متوا�سعة،  الفحي�ص  مدينة  ال�سناعة يف  وتعترب 
االإ�سمنت التي تعترب رافدًا اقت�ساديًا مهمًا رغم تاأثريها ال�سلبي على 
البيئة وم�ساكلها. وقد تاأ�س�ص م�سنع اال�سمنت يف مدينة الفحي�ص عام 
1951. ويف ما يلي اهم ال�سناعات املتوافرة والقائمة حاليا يف مدينة 

الفحي�ص:-
�سناعة احللويات: هناك حلويات جماهد، وبيت الفراولة )فراولة   .1

كيك(، وحلويات بيت الفحي�ص.
لل�سوكوالته  كوينز  م�سنع  هناك  وال�سكاكر:  ال�سوكوالته  �سناعة   .2

واحللويات .
يقوم  الذي  ال�سبيح  م�سنع  هناك  والع�سري:  ال�سيب�ص  �سناعة   .3
باإنتاج ال�سيب�ص وع�سري البندورة والع�سري، ويقوم امل�سنع بفتح 

اأ�سواق ت�سديرية جديدة وتطوير املنتج.
م�سنع  هناك  والع�سائر:  الروحية،الغازية  امل�سروبات  �سناعة   .4
حداد، الذي يقوم باإنتاج امل�سروبات الكحولية والغازية والع�سائر 
الكحولية  للم�سروبات  نفاع   م�سنع  اأي�سا  وهناك  املياه.  وتعبئة 
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للبرية  الكحولية، وم�سنع كوالرادو  للم�سروبات  ال�سناع  وم�سنع 
يف املنطقة ال�سناعية.

�سناعة الطوب: يوجد يف مدينة الفحي�ص �ستة معامل تقوم بانتاج   .5
وت�سنيع الطوب.

ل�سناعة  واآخ���ر  ال�سم�سية  لل�سخانات  م�سغل  هناك  امل�ساغل:   .6
املناديل، كما يوجد م�سغل واحد ل�سناعة ال�سموع وم�سغل ل�سناعة 

البال�ستيك، وعدد من امل�ساغل الإنتاج الثلج .
�سناعة االلبان : يف مدينة الفحي�ص م�سنع البان املزرعة الذي   .7

يقوم بانتاج االلبان وم�ستقاتها.
النتاج  االأحمر  البحر  �سركة  الفحي�ص  مدينة  يف   : املياه  �سناعة   .8
وتعبئة وتنقية املياه وتوزيعها وبيعها. كما يوجد العديد من حمالت 

تنقية املياه وفلرتتها والبيع املبا�سر للمواطنني. 
يوجد يف الفحي�ص عدة م�ساغل حرفية اأهمها:

ا - م�ساغل لالملنيوم وم�ساغل االباجورات اخل�سبية وم�ساغل املناجر 
واحلدادة.

2- كراجات لت�سليح اأج�سام ال�سيارات وكراجات ميكانيك ومغا�سل 
وم�ساحم وحمالت اإطارات ال�سيارات.

 3- حمطة حمروقات.
قبل �سنوات قليلة خلت كان يف الفحي�ص مطحنتان للحبوب اأما يف 

عام 1987  فتوجد مطحنة واحدة.
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التجارة 

كانت التجارة تعتمد على بيع الزبيب والفحم والدباغ وكان اأهايل 
ويبيعون  فل�سطني   اأوروبا عن طريق  اإلى  الزبيب  الفحي�ص ي�سدرون 
الفحم اإلى اأهايل فل�سطني اأو يبادلونه بالزيت والقطني وكانت طريقة 
نقل الزبيب والفحم تتم على الدواب عن طريق وادي �سعيب - ال�سونة 

- اجل�سر - اأريحا القد�ص.
فكان  وال�شنديان  البلوط  �شجر  جذوع  من  ينتج  وهو  الدباغ  اأما   
الفحي�سية يبيعونه يف جنوب االأردن يف مناطق مادبا والكرك والبدو 

يف تلك املنطقة، اأما االإنتاج احليواين فكان من العيب بيعه.
 وبالن�سبة للمحال التجارية فكانت ال تتعدى الع�سرة حمال والبيع 
بها ال يتعدى احلاجات ال�سرورية مثل ال�سكر واالأرز وال�ساي واحلالوة 

واللحوم والكاز واخلمور وحمل واحد لالأقم�سة. 
وتزدهر  تنمو  الفحي�ص  بلدة  التجارة يف  بداأت  ال�سبعينيات،  ويف 
توؤمن جميع  اأكرث من ثالثمئة حمل  التجارية  املحال  حتى و�سل عدد 
البناء  ولوازم  والكماليات  واالألب�سة  الغذائية  واملواد  ال�سرورية  ال�سلع 
الفحي�ص  يف  ويوجد  الزراعية،  واللوازم  لل�سيارات  االأخرى  واللوازم 

مكتب للتموين. 
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االتصاالت 

اأ�سبحت خدمة االت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية يف بلدة الفحي�ص 
بعد عام 1986 اأتوماتيكيا وتوجد مكاتب ملوؤ�س�سة املوا�سالت ال�سلكية 
باالإ�سافة  املواطنني  خدمة  على  تقوم  بالفحي�ص  العاليل  منطقة  يف 
اإلى مكتب بريد لبيع الطوابع والربقيات ونقل الربيد من واإلى العامل 
عن طريق العا�سمة عمان ثم مكتبان ل�سناديق الربيد واحد يف و�سط 

البلدة واآخر مبنطقة العاليل. 
عن  عبارة   1951 عام  يف  كانت  اأن  بعد  اخلدمات  هذه  وتطورت 
رو�ص  منطقة  يف  املواطنني  الأح��د  يعود  دك��ان  يف  واح��د  تلفون  جهاز 

البيادر بالفحي�ص.
و�سائلها  وتعددت  كبري  ب�سكل  تغريت  االت�ساالت  فان  اليوم  اأما 
وحتولت اإلى ات�ساالت الكرتونية عرب اأجهزة اخللوي وقد بلغت ذروتها 

يف عقد االجتماعات بالتوا�سل االلكرتوين...
تفاعلي  دور  من  له  ملا  بالغة  باأهمية  االت�ساالت  قطاع  ويحظى 
الفحي�ص  مدينة  ويف  عامة.  املجتمع  و�سرائح  فئات  بني  ما  وتوا�سلي 
مكتب بريد واحد يتبع ل�سركة الربيد االأردين يف منطقة البلد. وهناك 
اإلى  اإ�سافة  باملواطنني،  اخلا�سة  الربيدية  ال�سناديق  من  جمموعة 
اأن  كما  الربيد.  ملكتب  يتبعان  والعاليل  البلد  �سندوقني خارجيني يف 
خدمة االت�سال االأر�سي متوافرة اآليا و�ساملة كافة مناطق الفحي�ص، 
عاٍل  م�ستوى  على  والتي هي  والنت  الفاك�ص  اإلى ذلك خدمات  ا�سف 
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املتخ�س�سة  املحال  من  العديد  الفحي�ص  يف  والتقنية.  التقدم  من 
واإك�س�سواراتها  اأجهزة  بيع  بها من  يتعلق  باخلدمات اخللوية، وكل ما 

وبطاقات و�سيانة.
كما توجد يف الفحي�ص حمطة معرفة الفحي�ص التي تاأ�س�ست عام 
2001 وقد مت ت�سغيلها عام 2002 حيث تقوم بتقدمي خدمات تكنولوجيا 
املعلومات واالت�ساالت، من خالل عقد الدورات التدريبية واملعرفية. 
مب�سروع  لالندماج  املحلية  املجتمعات  تهيئة  على  املحطة  وتعمل  هذا 

احلكومة االلكرتونية.

اصول السكان

رغم وفود �سالالت خمتلفة اإلى �سرقي االأردن اإال اأن معظم ال�سكان 
املجموعة  جمموعتني،  اإلى  وينق�سمون  عربي  ا�سل  من  الفحي�ص  يف 
و�سكنت على  اليمن  التي رحلت من  العربية  القبائل  اأ�سل  االأولى من 
العربية  ال��دول  من  ج��اءت  الثانية  واملجموعة  تهامة،  يف  غ�سان  عني 
املجاورة من �سرقي االأردن اأ�سال. ففي اأوائل القرن الرابع امليالدي اأو 
قبل ذلك بقليل كان على عر�ص ماأرب يف اليمن عمرو بن ماء ال�سماء 
امللقب مبزيقيا، وكانت له امراأة ماهرة بالتنجيم وكان ال يثق بها ويف 
اأحد االأيام راأت يف نومها حلمًا باأن كارثة �ستحل باليمن نتيجة لهدم 
�سد ماأرب فاأعلمت زوجها باالأمر فلم ي�سدقها فقالت له اذهب و�سرتى 
بنف�سك جرذان يحمل حجرًا يعجز عن حمله خم�سون رجال فاأيقن اأن 
زوجته �سادقة وعاد وهو عازم على بيع اأمالكه والهرب من بالده وحتى 
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ال يثري ال�سك يف رعيته راأى اأن يلتجئ اإلى حيلة فدعا روؤ�ساء القبائل 
الى وليمة يف ق�سره ويف ح�سور ال�سيوف تخا�سم مع ولده ثم �سربه 
واق�شم اأن يقتله .. لكن ال�شيوخ تو�شطوا له عنده ف�شح عنه ب�شرط اأن 
يهجر البالد وبالفعل هجرها مع اأتباعه واأقاربه ونزلوا على ال�سواطىء 
القريبة من اجلزيرة العربية و�سكنوا على ماء يف تهامة يقال له غ�سان 
فاأ�سبحت هذه القبائل تعرف بعد ذلك بالغ�سا�سنة، وقد قيل ان البلدة 
قد تهدمت ولكن لي�ص فجاأة بل على عدة مراحل مما يوؤكد اأن القبائل 

التي كانت ت�سكن يف املناطق القريبة من البلد كانت قد ارحتلت.

األسرة هي النواة

عائلي   - اأ�سري  جمتمع  اإل��ى  الفحي�ص  �سكان  من  الفرد  ينتمي 
ارتباطه  يعني  باأ�سرته  متا�سكه  ويبقى  جدًا  قوي  هذا  وانتماوؤه  قبلي 
بهذا املجتمع الذي ال ميكن اأن يتفكك يف اأيامه القادمة ومهما طالت. 
وقرى  مدن  االأ�سر يف  باقي  مثل  مثلها  البلدة  االأ�سرة يف هذه  وتتكون 

اململكة االأردنية الها�سمية من :
- االأ�سرة االأولى: وهي الوحدة االأ�سا�سية االأولى وتتاألف من االأب 
الأن  الزوجني  بني  انف�سال  يحدث  ال  دائمًا  متما�سكة   � واالأبناء  واالأم 
قوانني الكني�سة متنع انف�سالهما حيث اأن الزواج بقانون الكني�سة هو 
احتاد جن�سني خمتلفني جهرًا ب�سر الزيجة املقد�ص باتفاق متبادل ال 

ينحل اأبدًا، اأما االأبناء فيمكن انف�سالهما بعد الزواج.
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والعمات  واالأب��ن��اء  واالأم  االأب  من  تتكون  وه��ي  الثانية:  االأ���س��رة   
االعمام  وابناء  املتزوجني  وغري  املتزوجني  واالأعمام  املتزوجات  غري 

واال�سول والفروع يف بع�ص االحيان .

العمل االجتماعي التطوعي 

ال�سحيحة  ال�سورة  االجتماعي  العمل  الفحي�ص  بلدة  اعطت 
كل  الفحي�ص  ج�سدت  وق��د  املجتمع  اأ�سالة  من  النابعة  واحلقيقية 
معاين الت�سحية وال�سرف لهذه اخلدمة و�سربت اأروع االأمثلة بالعطاء 
تن�سيط هذا  فعال يف  بدور  الفحي�ص  اأبناء  وقام  باخلدمة،  والن�سال 
االأردن،  يف  والثقافية  االجتماعية  املوؤ�س�سات  جمموعات  عرب  العمل 
وكان لهذه املوؤ�س�سات الف�سل يف دفع عجلة التطور من النواحي الثقافية 
خلت  عامًا  اربعني  ح��وايل  فقبل  احل�ساري.  والتقدم  واالجتماعية 
واالأ�سا�سي  الفعال  الدور  له  الفحي�ص وكان  ناد يف مدينة  اأول  تاأ�س�ص 
من  البلدة  هذه  يف  والن�سال  الوعي  ن�سر  ويف  املجتمع  هذا  خدمة  يف 
مكتبة �سغرية  على  يحتوي  وكان  والندوات  املحا�سرات  تقدمي  خالل 
وقد  املباريات  يقيم  فكان  الريا�سي  املجال  يف  البارز  الدور  له  وكان 
كان التفاعل بني النادي وجميع اأبناء البلدة كبريًا وال زال النادي يقوم 
الريا�سية  الناحية  من  التطور  عملية  لدفع  اإمكانياته  اأف�سل  بتقدمي 

والثقافية واالجتماعية. 
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قطاع المرأة

للمراأة يف الفحي�ص دور بارز يف امل�ساركة يف االنتخابات النيابية 
اإداري��ة  منا�سب  تتبواأ  كما  واالنتخاب،  الرت�سيح  حيث  من  والبلدية 
منها  حقول  عدة  يف  وتعمل  الفحي�ص  وخ��ارج  داخ��ل  خمتلفة  وعملية 
مناحي  من  وغريها  وال�سكرتارية  واالإدارة  والتعليم  والطب  الهند�سة 

احلياة العملية. 
ب�سوؤون  تعنى  والتي  الفحي�ص  مدينة  يف  العاملة  املوؤ�س�سات  وعن 

املراأة وترعاها، فهناك املوؤ�س�سات التالية:

1( اتحاد المرأة األردنية / فرع ماحص والفحيص 

التعليم  طريق  عن  املجتمع  يف  امل��راأة  لتمكني   1998 �سنة  تاأ�س�ص 
وال��ن��دوات  ال����دورات  عقد  خ��الل  م��ن  االأم��ه��ات  توعية  على  والعمل 

التدريبية.
ويعمل االحتاد على رعاية الطفولة وخا�سة اأبناء االأزواج املطلقني 

وتخ�سي�ص دار �سيافة لالأطفال.
ومن اأن�سطة االحتاد عقد دورات كمبيوتر لل�سيدات واإعطاء درو�ص 

تقوية باأ�سعار رمزية للطلبة. 

جمعية بيت الرتاث والفنون ت�ست�سيف 
جلنة عمان اخ�سر 2020
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2(  الجمعية األرثوذكسية للسيدات 
وتتبع   2002 عام  واالأطفال  بال�سيدات  لتعنى  اجلمعية  تاأ�س�ست 
للجمعية االأرثوذك�سية – عمان، وهي من املوؤ�س�سات االأهلية العاملة يف 

املجتمع املحلي.
ومن ان�سطة اجلمعية واأهدافها رعاية املراأة والطفل وتقدمي العون 
البازارات  يف  واال�سرتاك  املحتاجة  والعائالت  لالأطفال  وامل�ساعدات 
اخلريية واملنا�سبات الدينية، كما تقوم اجلمعية بتنظيم وعمل رحالت 

لل�سيدات داخل وخارج االأردن. 

3(  جمعية الشابات المسيحية / فرع الفحيص  
املراأة   م�ستوى  رفع  اإلى  وتهدف   1998 عام  اجلمعية  هذه  تاأ�س�ست 
ثقافيا، اقت�ساديا واجتماعيا والعمل على تطوير قدراتها ومهاراتها التي 
متكنها من االعتماد على نف�سها وم�ساعدة عائلتها وامل�ساركة الكاملة يف 
االأطفال  وخا�سة  املجتمع  خدمة  على  اجلمعية  تعمل  كما  القرار.  �سنع 

واالأجيال النا�سئة من اجل تو�سيع اآفاقهم وتطوير قدراتهم القيادية.
واإقامة  لالأطفال  خمتلفة  برامج  اإن�ساء  اجلمعية  ن�ساطات  ومن 
النوادي ال�سيفية الريا�سية لالأطفال وعقد ور�سات ودورات تدريبية 
بامل�ساركة  تقوم  كما  واإر�سادية.  توعوية  اجتماعية،  ثقافية،  خمتلفة 
اجلمعية،  م�ساريع  ومن  واالجتماعية.  الوطنية  املنا�سبات  كافة  يف 
ح�سانة لالأطفال ت�سم مربيات متدربات، و�سندوق االئتمان للقرو�ص 
م�ساريع  اإقامة  على  املحلي  املجتمع  يف  ال�سيدات  مل�ساعدة  ال�سغرية 

داخل املنزل لتحقيق م�ستوى معي�سي لها والأ�سرتها. 
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4(  جمعية سيدات الفحيص العامالت الخيرية

ن�سائي  تنظيم  اأق��دم  وتعترب   1973 عام  اجلمعية  هذه  تاأ�س�ست 
م�ستوى  على  باملراأة  وتعنى  الفحي�ص  املحلي يف  املجتمع  م�ستوى  على 

الفحي�ص وماح�ص ومركزها يف الفحي�ص. ومن غايات اجلمعية:
1- النهو�ص مب�ستوى املراأة اجتماعيا وثقافيا وفنيا. 

2- م�ساعدة العائالت عن طريق تاأهيلها باملهن املنا�سبة .
3- اإحياء الرتاث ال�سعبي والرتكيز على ال�سناعات اليدوية .

4- م�ساعدة الطالبات املتفوقات على اإمتام درا�ستهن عن طريق 
اإر�سالهن يف بعثات على ح�ساب املوؤ�س�سات االجتماعية االأهلية اأو عن 

طريق اجلمعية .
املراأة  تنمية  برنامج  يف  امل�ساركة  فت�سمل  اجلمعية  ن�ساطات  اما 
واخلريي  ال�سيا�سي  االإ�سالح  يف  امل��راأة  لتمكني  واخلدمية  ال�سيا�سية 
املنا�سبات االجتماعية والدينية والوطنية  القرار وامل�ساركة يف  و�سنع 
وتقدمي امل�ساعدات العينية واملادية للمحتاجني. وتقوم اجلمعية بعقد 

دورات تدريبية الأع�سائها.
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5( جمعية قرية األردنيات

ودعم  اقامة  بهدف   2010 عام  االأردنيات  قرية  جمعية  تاأ�س�ست 
تويل  كما  دخلها.  من  وتزيد  امل��راأة  متكن  التي  وامل�ساريع  االن�سطة 
اجلمعية اأهمية حلاجات ومتطلبات املراأة  وتعمل على اقامة االأن�سطة 

االجتماعية واالن�سانية الهادفة. 



�سور خمتلفة من مدينة الفحي�ص



المجتمع المدني 

جم�سم للمغارة التي ولد فيها ال�سيد امل�سيح يف بيت حلم
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المجتمع المدني 
جمعية التعاون االقتصادي

منه  البارز  املثال  ولعل  املدين  املجتمع  بدايات  الفحي�ص  عرفت 
هو تاأ�سي�ص جمعية اقامتها ع�سرية ال�سوي�ص و�سميت  جمعية التعاون 
ن�ساأة هذه  اأن�سئت عام 1936 وقد كتب عن ظروف  التي  االقت�سادي 
اجلمعية وكيف ا�سُتقبلت، ففي عام 1934 ففي ال�سهر االول من تلك 
ال�سنة فكر ا�سخا�ص من اآل ال�سوي�ص بتاأ�سي�ص جمعية ملنفعة الع�سرية 
ا�سميت بهذا اال�سم من والى اآل ال�سوي�ص وقد دون قيمة اال�سرتاك 
الفكرة  وا�ستطاعت  التربعات  تدفقت  ذلك  وبعد  ب�سيطة  كانت  التي 
الفحي�ص  واإعاقات من اهايل  ان تتطور رغم ما واجهها من عقبات 
لذا  بد من مقاومتها ومنع قيامها  اعتقدوها بدعة ال  الذين  انف�سهم 
قامت جمموعة من اهل البلدة وب�سكل معلن بتوقيع عري�سة م�سبطة 
وقعت عليها �سخ�سيات من وجوه البلد وخماتري ادعوا ان هذه اجلمعية 
غريبة واأنها لي�ست الأعمال اخلري بل لل�سر الأنهم ربطوا ذلك باأنه اذا 
قام احد من ال�سوي�ص بقتل �سخ�ص فان من هم م�سجلون يف اجلمعية 
من اآل ال�سوي�ص يدفعون دينه وهذا ي�سجع على القتل ولذلك تعطل 
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�سدور الرخ�سة ومع ذلك مل يياأ�ص ا�سحاب فكرة ان�ساء اجلمعية من 
متت  الفكرة  بدء  منذ  عامني  مرور  وبعد  لرتخي�سها  العمل  موا�سلة 
املوافقة  على منح الرخ�سة واحتفاء بذلك نظمت ق�سيدة موجهة الى 
وذلك  اجلمعية  �سبيل  يف  وجهوده  وفكرته  عمله  متدح  اخلوري  ن�سر 

بل�سان ال�ساعر زيدان ال�سوي�ص وقد جاء من ابياتها: 
ووف���اق ح��ب  ع��ل��ى  ح��ل��و جمعتنا  ي��ا 

وم��زه��وق زه��ي��دًا  بينا  م��ا  ل�سار 
يظهر يل من جنابكم ح�سن االخالق

والعوق احل��وف  بيهم  ما  اكبارنا 
والقاق البوم  من  هم  ما  و�سبابنا 

 اال �سقوره من هل الطيب والذوق
وبعدها ياأتي جواب ن�سر اخلوري، قائال:

قرطا�ص ف��وق  م�سطره  ق��وايف  جانا 
اهلل يحيي اللي ار�سله عالقلب الق

الع�سل بني اال�سرا�ص األذ من �سهد 
وانياق املراغيث  در  من  واحلى   

الكا�ص داخ��ل  و�ساكبه  �سراب  تقل 
ينذاق الكا�ص  مع  العنرب  ريحة  يا 

من ال�سب اللي هرجته تب�سط النا�ص
فاق والعقل  بالزكا  ياللي  زي��دان 

رئي�ص الوزراء اال�سبق معروف البخيت

ال�ساعر زيدان �سوي�ص
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م��ن�����س��وب ل��ل��ج��دي��ن ب��ق��وة ال��ب��ا���ص
�سّباق ه��م  دامي���ا  الغنيمة  ع��ل��ى 

االأردن��ي��ة/اآل  اجلمعية  تاأ�سي�ص  الوثائق  اإح��دى  حملت  وبعدها 
�سوي�ص  يف العام 1936 وقد �سدرت عن امارة �سرق االأردن-رئا�سة 
وتاريخها  عليها  املوقعني  وا�سماء  التاأ�سي�ص  ديباجة  وفيها  ال��وزراء 

.1936/2/8
يف  والتطوعية  اخلريية  والهيئات  االجتماعي،  العمل  تتبعنا  واإذا 
العديد  وجود  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  اإط��ار  يف  نالحظ  الفحي�ص، 
من اجلمعيات اخلريية التعاونية التي قامت بهدف تقدمي اخلدمات 
االجتماعية واالن�سانية واملنفعة املتبادلة وم�ساعدة الطلبة واملحتاجني، 

ومن هذه اجلمعيات:

المؤسسات األهلية 
1-  اجلمعية اخلريية االأرثوذوك�سية.

جمعية ال�سابات امل�سيحية.  -2
جمعية �سيدات الفحي�ص العامالت.  -3

جمعية راهبات ال�سليب )بيت العناية االإن�سانية(.  -4
احتاد املراأة االأردنية/ فرع ماح�ص والفحي�ص.  -5

منتدى الفحي�ص الثقايف .  -6
جمعية الفحي�ص حلفظ الرتاث.  -7
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جمعية ال�سهيد الطيار يزن عرنكي .  -8
نقابة املهند�سني / فرع ماح�ص والفحي�ص وم�سنع اال�سمنت .  -9

10- نادي الفحي�ص االأرثوذك�سي .
11- نادي �سباب الفحي�ص .
12- مركز ال�سابات.             

13- جمعية قرية االأردنيات.       
14- جمعية احلماية من التلوث البيئي يف الفحي�ص .

15- نادي ليونز الفحي�ص .
16- جمعية ملتقى الفن واالإبداع .
17- جمعية بيت الرتاث والفنون .

18- موؤ�س�سة اعمار الفحي�ص .

الجمعيات العائلية
جمعية العمل التعاونية- اآل حرت.  .1

جمعية الثبات التعاونية- اآل فرحات.  .2
جمعية الت�سامن-اآل عكرو�ص.  .3

جمعية االزدهار- اآل م�ساعني.  .4
جمعية �سجرة االأمري- اآل زيادات.  .5

م�ساعني اليدا 
والفنون الرتاث  بيت  جمعية  رئي�سة 
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جمعية املهد- اآل �سلمان.  .6
جمعية الطليعة- اآل �سوي�ص.  .7

جمعية املجد- اآل داوود.  .8
جمعية االأرز- اآل �سماوي.  .9

10. جمعية النه�سة- اآل جري�سات.
11. جمعية ماأرب التعاونية- اآل �سمريات.

12. جمعية التنمية التعاونية – اآل �سعيني.
13.  جمعية الفحي�ص التعاونية – اآل �ستيوي.

14.  ديوان اآل  نا�سر .
ل��وزارة  والتابعة  الفحي�ص  يف  العاملة  اخلريية  اجلمعيات  ومن 
تاأ�س�ست  والتي  االأرثوذوك�سية  اخلريية  اجلمعية  االجتماعية،  التنمية 
امل�ساعدات  بتقدمي  تقوم  حيث  املحلي،  املجتمع  خلدمة   1944 عام 
والتدريب  املحتاجني  والطالب  الفقرية  للعائالت  والعينية  املادية 
كما  تدريبية خمت�سة.  دورات  بعقد  بالدرا�سة  املنتظمني  لغري  املهني 
اأيام  واإقامة  ال�سن"،  كبار  "نادي  للم�سنني  ناد  بفتح  اجلمعية  قامت 

طبية جمانية للم�سنني واالأهايل. 
وهناك اي�سًا نادي الليونز الذي تاأ�س�ص عام 2007 �سمن املنطقة 
التي ت�سم االأردن ولبنان والعراق جلمعية اندية الليونز الدولية. ويقوم 
املدينة  م�ستوى  على  هادفة،  واإن�سانية  اجتماعية  بن�ساطات  النادي 

واملنطقة وتتبع له عيادة طبية.



165

التي  للتنمية  عرنكي  يزن  الطيار  ال�سهيد  جمعية  اي�سًا  وهناك 
تاأ�س�ست عام 2008. وتهدف اجلمعية الى ايجاد فر�ص عمل جديدة 
ال�سناعات  واحياء  مهني  وتاأهيل  انتاجية،  م�ساريع  اقامة  خالل  من 
التقليدية واليدوية، وت�سويق منتجات اجلمعية ل�سالح االأ�سر واالفراد 
التعليم من خالل  زيادة فر�ص  الى  االقل حظا. كما تهدف اجلمعية 
متكني  على  اجلمعية  تعمل  كما  املحتاجني.  للطالب  القرو�ص  تقدمي 
اجلمعية  وتقدم  هذا  تدريبية.  مهنية  وور�ص  برامج  خالل  من  امل��راأة 
خدماتها التنموية من الرعاية وامل�ساعدة للمر�سى واملحتاجني وكبار 
تنمية  يف  اجلمعية  ت�سهم  كما  اخلا�سة،  االحتياجات  وذوي  ال�سن 
املجتمع املحلي ثقافيا و�سحيا من خالل تنظيم املحا�سرات والور�سات 

وتوزيع الن�سرات التثقيفية. 
جلمعية  يتبع  وال��ذي   " االإن�سانية  العناية  بيت   " اي�سًا  وهناك 
ال�سقريية  اآب 1999 يف منطقة  افتتاحه يف  وقد مت  ال�سليب  راهبات 
بتربع �سخي من املرحوم قد�ص االأب يو�سف النعمات. هذا ويعد بيت 
العناية االن�سانية ملجاأ لكبار ال�سن، حيث يقدم لهم الرعاية والعناية 

االن�سانية على ايدي طاقم من املوظفني والراهبات. 
ومن النقابات العاملة والفاعلة يف مدينة الفحي�ص نقابة املهند�سني 
فرع الفحي�ص وماح�ص وم�سنع االإ�سمنت، والتي تاأ�س�ست عام 1998، 
حيث ت�سم يف ع�سويتها عددا من مهند�سي مدينة الفحي�ص. وتقوم 
النقابة بتقدمي اخلدمات الهند�سية واالأن�سطة االجتماعية واالن�سانية 
والتطوعية الهادفة. كما تقيم وتدعم امل�ساريع التنموية الهادفة داخل 

املدينة .

ال�سهيد الطيار يزن عرنكي
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الفحي�ص،  مدينة  يف  والعاملة  املهمة  التطوعية  املوؤ�س�سات  ومن 
اعمار  بهدف   1982 ع��ام  تاأ�س�ست  التي  الفحي�ص،  اعمار  موؤ�س�سة 
مدينة الفحي�ص والنهو�ص بها، وقد قامت املوؤ�س�سة بان�ساء واقامة بيت 
الفحي�ص عام 1986. ومن ثم عاودت املوؤ�س�سة من جديد عام 2016 

وهي تعمل على ان�ساء متحف ومركز ثقايف وتراثي يف املدينة.

المضافات والدواوين 

خمتلفة  ا�سماء  الحقا  اخ��ذت  والتي  وامل�سافات  ال��دواوي��ن  ظلت 
ظلت  كما  بها،  تقوم  التي  املهام  يف  املدين  املجتمع  من  ج��زءًا  ت�سكل 
توؤ�س�ص حلركة تعاون اجتماعي واقت�سادي بني افراد الع�سرية الواحدة 
وقد بداأت فكره هذه امل�سافات والدواوين قبل اكرث من قرن من الزمن 

وباأ�سماء خمتلفة.
يف الفحي�ص تكاد ال تخلو ع�سرية فيها من وجود جمعية تعاونية 
الذي  الثابت  املقر  ا�سبح  الذي  الفحي�ص  بيت  فيها ف�سال عن وجود 
يف  كبري  حد  اإل��ى  الغى  مما  وال��ل��ق��اءات  املنا�سبات  جميع  فيه  تقام 

امل�ستقبل دور امل�سافات او الدواوين.
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مشاركة أبناء الفحيص في الدفاع عن الوطن

 مل يتوان ابناء الفحي�ص عن تقدمي اأنف�سهم للدفاع عن الوطن، 
امللك في�سل عام  التحقوا بجي�ص  الفحي�ص قد  ابناء  الكثري من  فان 
1916 وحاربوا و�ساركوا يف الثورة العربية الكربى �سد الظلم الرتكي 
�سبقت  التي  ال�سنوات  يف  باالعدام  منهم  الكثري  على  حكم  قد  وكان 
مكافاأة  عن  اعلن  قد  العثماين  احلكم  وكان  االأول��ى،  العاملية  احلرب 
مكانه،  يعرف  او  فحي�سي  على  يدل  من  لكل  ذهبية  لرية  قدرها 50 
و�سجن الكثري منهم يف �سجن قلعة الكرك ويف الثورة الفل�سطينية عام 
1929 ان�سم الى الثوار الفل�سطينيني الكثري من ابناء الفح�ص منهم: 
وجمال  ال�سلمان،  �سويلم  ويعقوب  خمامرة  نويران  نقوال  اخلوري 
اليا�ص م�سعاف �سوي�ص وكامل ال�سوبا�ص، وقد �ساركوا يف عام  1947 
و 1948وقتل املرحوم جمال اليا�ص م�سعاف ال�سوي�ص يف حيفا، اثناء 
التي  االأردنية  امل�سلحة  القوات  يف  وكان  االإ�سرائيلية  العربية  احلرب 
اأن توقف الهجمات االإ�سرائيلية عام 1948 والعدد الكبري  ا�ستطاعت 
من اأبناء الفحي�ص حاربوا يف الرملة واللد واللطرون وباب الواد ويافا 
اإبراهيم  ق�سطندي  وديع  املرحوم  القد�ص  يف  ا�ست�سهد  وقد  والقد�ص 
وكان ذلك يف عام 1948 كما جرح الكثري منهم اأثناء املعارك ويف عام 
1967، ا�ست�سهد املرحوم طعمة مو�سى العودة ال�سمريات اإثر جراحه 

املرحوم طعمة مو�سى العودة ال�سمرياتيف حرب حزيران 1967م. 
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طائرات  غ��ارت  عندما  العرنكي  طوبيا  امل��رح��وم  ا�ست�سهد  كما 
العدو اال�سرائيلي على عني حّزير - ال�سلط واثناء حوادث عام 1970  

ا�ست�سهد املرحوم جورج نا�سر العفنان.
الطليعة  دائما يف  االأردن ظلوا  اأبناء  مثل  مثلهم  الفحي�ص  اأبناء   
للدفاع عن الوطن والبلد واالأهل وقبل ت�سريع قانون خدمة العلم نادرًا 
ما جتد من بينهم من ال يلتحق بالقوات امل�سلحة االأردنية، واذا عدت 
التحقوا  قد  الفحي�ص  ابناء  من  الكثري  جتد   1946 عام  قبل  ما  اإلى 

بقوات احلدود االردنية.
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الفحيص اليوم
ت�سل الفحي�ص االآن اإلى ذروة تطورها وتعي�ص تفاعالت اقت�سادية 
والقاعات  احلديثة  املطاعم  من  العديد  وت�سم  حتديدا  و�سياحية 
واملحال التجارية وت�سج �سوارعها باحلركة واحلياة ويتوجه العمانيون 
القريبون من الفحي�ص والتي يعتربونها �ساحية من �سواحي مدينتهم 
حيث  ال�سيف  ف�سل  يف  وخا�سة  ومتنزهاتها  مطاعمها  اإلى  الكبرية 
يطيب اجللو�ص وال�سهر وذلك لطبيعة ومناخ مدينة الفحي�ص ال�ساحر 
اأوق��ات  معظم  يف  الثالثني  دون  احل��رارة  درج��ات  تبقى  حيث  �سيفا 

ال�سنة.
من  املدينة  تنظيف  ج��رى  وق��د  حالتها  ذروة  يف  االآن  الفحي�ص 
الى  تلوثا فيها وهو م�سنع اال�سمنت وا�سبحت بحاجة  اأكرث امل�سادر 
ا�ستثمار املوقع الذي ر�سحه الكثريون ان يتحول اإلى موقع �سياحي وان 
املكان  ي�سبح  وان  باال�سجار  اال�سمنت  حجرها  التي  امل�ساحات  تزرع 
رئة لتنف�ص الفحي�ص بالهواء الطيب بعد اأن كان املوقع مكان اختناق 

وتلوث للمدينة.
وهم  مدينتهم  م��ن  ج��زء  ك��ل  اح��ي��اء  يف  الفحي�سيون   ويتبارى 
فتجد  دوره��ا  وتعظيم  �ساأنها  من  الرفع  يف  حميد  ب�سكل  يتناف�سون 
ال�سابات وال�سباب ينخرطون يف اإحياء تراثها  بفرق الدبكة واملو�سيقى 
والغناء وهناك من املثقفني من اأقام جمعيات وروابط وهيئات ثقافية 
وهو  الفحي�ص  به  متيزت  ما  جانب  اإل��ى  عديدة  ومب�سميات  وتراثية 
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الى  الذي كان على م�ستوى وطني �سامل ثم زاد ان حتول  مهرجانها 
ا�ستقطاب فعاليات عربية ودولية �سهدته وتفاعلت معه...

ف���اأداروه   مهرجانهم،  ا�ستقالل  على  الفحي�سيون  حر�ص  وق��د 
الفحي�ص  ابناء  من  املغرتبني  من  التربعات  له  وجمعوا  له  وتربعوا 
الفحي�ص يف  تو�شعت  لقد  به.  ارتباط  بلدهم وظلوا على  احبوا  ممن 
االجتاهات كافة وقامت فيها �سواح جديدة واحياء ناف�ست يف جمالها 
من  الكثري  وب��داأ  عمان  تطورا يف  او  ازده��ارا   االحياء  اكرث  وروعتها 
وخا�سة  الفحي�ص  يق�سدون  اجمل  اماكن  عن  الباحثني  العمانيني 
اطرافها ليقيموا فيها ويبنوا فيها البيوت اجلميلة والدارات الفارهة...
تعد  ومل  باالإ�سمنت  مقرتنا  ال��ي��وم  بعد  الفحي�ص  ا�سم  يعد  مل 
قرية فالحية يف طرف عمان ومل تعد كذلك مقت�سرة يف مواطنيتها 
جاءها  بل  وال�سراء  ال�سراء  يف  م�سريتها  رافقوا  الذين  �سكانها  على 
ال  اجلوار  بح�سن  فيها  وينعموا  فيها  ليقيموا  مكان  كل  من  االأردنيون 
مع  وتفاعلوا  والوطنية  والع�سرة  املحبة  روح  اكت�سبوا  اهلها  ان  �سيما 
واإبداع  فن  املتقدمة من  املجتمعات  تقدمه  ما  اأف�سل  وقدموا  اجلميع 

وتراث وفلكلور.
فيه  االن�سان  وقدرة  املوقع  جمال  بني  االآن  الفحي�ص  جمعت  لفد 
على التفاعل واالإبداع فكانت ال�سباقة الحياء الرتاث االأردين مبختلف 
فيها  وب��رزت  وفنانني  و�سعراء  وادب��اء  كتابًا  لذلك  واعطت  اأ�سكاله 
�سخ�سيات مرموقة  ا�سهمت يف العمل العام وقدمت الكثري، فالفحي�سي 
الوطنية  با�ستمرار يف احتفاالتها  الفحي�ص  ببلده ووطنه وكانت  يعتز 
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احرتام  حمّط  طوائفها  خمتلف  على  كنائ�سها  تقيمها  التي  والدينية 
يحر�سان  اللذين  وامللكة  امللك  جاللة  ومن  االأردنيني  كل  من  وتقدير 
على زيارة الفحي�ص واالهتمام بها وا�سناد دورها...ويف هذا اال�سياق 

تكررت الزيارات امللكية للفحي�ص.
واذا كانت الفحي�ص قد �سهدت تطورات عديدة اأ�سابت خمتلف 
مناحي حياة مواطنيها فاإنها يف جوانب من �سلوكياتهم مل تغادر املجتمع 
وا�ستقبالهم  ونخوتهم  اأهلها  كرم  جلهة  فيه  ن�ساأت  ال��ذي  الفالحي 

ل�سيوفهم واأي�سا لتم�سكهم بعاداتهم وتقاليدهم....
اإن ما تتميز به الفحي�ص من �سمات عامة جعل اأهلها وعائالتها 
ومتكني  تاريخها  بتخليد  يهتمون  فيها  اجل���ذور  مم��ت��دة  ال��ق��دمي��ة 
االآخرين اأردنيني وعربا وغريهم من االإطاللة على هذا التاريخ وعلى 
الكتاب  هذا  لو�سع  الدافع  كان  هنا  ومن  حياتهم  من  عديدة  جوانب 
مطالعة  من  القارئ  ميكن  ما   طياته  بني  ي�سم  الذي  الفحي�ص  عن 
وا�سهام  وواقعها  وتاريخها  املدينة  اإل��ى  والتعرف  الفحي�ص  هوية 
اأهلها والتعريف بالكثري من التميز  فيها. لقد حر�ست �سخ�سية مثل 
اأن توجه باجتاه  ال�سخ�سية االردنية البارزة معايل �سمري قعوار على 
و�سع كتاب عن الفحي�ص ال يزعم انه يكفي ولكنه وهو ي�ستفيد ممن 
كتب عن الفحي�ص يف كتب اخرى مهمة يقدم ما ميكن ان ي�سد اجابات 
ال�سائلني ممن يرغبون معرفة املزيد عن الفحي�ص املدينة وامتدادها 

التاريخي و�سالتها.
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�ستبقى الفحي�ص جنمة �ساطعة  من جنوم البلقاء ال�ساطعة التي 
تغنى بها ال�سعراء وكتب عنها املوؤرخون،  فقد ظلت جزءًا ال يتجزاأ من 
البلقاء وظلت جال�سة يف ظل ال�سجرة االأكرب ال�سلط بل انها ناف�ستها 
خ�سرة ووفرة يف الثمر مبا ح�سنته من خريات االر�ص ومن ا�ستجابات 

ال�سماء مبجموعة  مميزة من كنائ�سها.
التاريخ  نتذكر عبق  واملعا�سرة.  االأ�سالة  فنتذكر  الفحي�ص  نذكر 

وا�سعاع اجلغرافيا وطيب املكان ورفاهيته.



المواقع االثرية في الفحيص
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المواقع االثرية في الفحيص
الفحي�ص اإطار ملواقع تاريخية ودينية وح�سارية تراثية وهي رافعة 

للم�ساركة املعا�سرة ففي اإطار االثار واالثر هناك:
خربة الدير.   .1

قلعة الفحي�ص.   .2
االأ�سغال  وزارة  قيام  اأثناء  اأعمدة  وجدت  النعاج:   - ال�سراتيح  ام   .3
وو�سعت  االأعمدة  هذه  ونقلت   - ال�سلط  عمان  �سارع  بفتح  العامة 

اأمام مبنى قيادة منطقة حمافظة البلقاء. 
القاليل: بيوت وقبور حجرية منحوتة بال�سخور يف منطقة احلمر   .4

واأم جمعة ووادي اأبو �سمريان .
مقام اخل�سر - ماح�ص وهو م�سرتك بني اأوقاف الفحي�ص واأوقاف   .5

ماح�ص.
�سجرة احلنيطي � اأم النعاج - الفحي�ص.  .6

خربة املقبلي.  .7
خربة اأم االأخرق.  .8

خربة املغنية .  .9
10. خربة العكاوي.

11. خربة القبو - وادي االأزرق.
اأما اأ�سهرها فهي: 

بئر يف خربة الدير
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خربة الدير 

تعترب خربة الدير التي تبعد عن الفحي�ص نحو ثالثة كيلومرتات 
من املواقع النادرة التي ما تزال اآثارها املعمارية متكاملة ن�سبيًا ب�سبب 
بعدها عن الن�شاط العمراين الكثيف وخدمات البنية التحتية التى توؤثر 
على �سالمة االآثار ب�سكل عام، وتقدر م�ساحة اخلربة بحوايل اأربعني 

دومنًا، ومتتلك دائرة االآثار منها حوايل 13 دومنًا.
اأه���م م��ا مييز خ��رب��ة ال��دي��ر ه��و ذل��ك ال���ربج ال��دائ��ري ال�سخم 
عالية  ربوة  على  يرتبع  وال��ذي  الكبرية  البي�ساء  احلجارة  من  املبني 
ال�سواهد  وتوؤكد  باملوقع  املحيطة  واجلبال  ال�سهول  ت�سرف على جميع 
يف  الزاجل  للربيد  حمطة  وكذلك  ككني�سة  ال��ربج  ا�ستخدام  االثرية 
على  عرث  حيث  االأثرية  اللقى  توؤكده  ما  وهو  اململوكي  الع�سرااليوبي 

املوؤلف د. �سلطان احلطاب واالأب عماد الطوال

برو�سور لواجهات كنائ�ص اعده االب عماد الطوال
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جمموعة كبرية من الفخار االيوبي واململوكي وعلى مبخرة من الربونز 
وعلى نقو�ص ل�سلبان خمتلفة االأ�سكال وبع�ص قطع العملة التى ترجع 

الى هاتني الفرتتني.
اما املظاهر املعمارية االخرى املكت�سفة يف املوقع فاإنه ا�سافة الى 
الغرف واالقبية وعنا�سر  العديد من  الك�سف عن  بناء الربج فقد مت 
االنظمة املائية من االبار واخلزانات حيث عرث على ابار كثرية خمتلفة 
بال�سخر  حمفور  وبع�سها  البناء  وطرق  االأ�سكال  وخمتلفة  االأحجام 
وبع�سها مبني باحلجارة وبع�سها مزيج من احلفر والبناء. وتدل االآبار 
املكت�سفة التي زاد عددها على ع�سرين بئرًا حتى االن على اأن املوقع 
كان يعتمد على مياه االأمطار لتامني احلاجة اإلى املاء، واأن هذه االبار 
كانت تزيد عن حاجة املواطنني املدنيني وهو ما يزيد من التاأكيدات 
على ان للموقع دوره الع�سكري املميز يف الع�سر االأيوبي اململوكي حيث 
حتتاج اجليو�ص والع�ساكر والدواب الكثرية املرافقة لهذه اجليو�ص الى 
اآبار وا�سعة وخزانات كبرية و�سهاريج كثرية لتغطية حاجاتها اليومية 
للماء وكذلك عرث على جمموعة من القنوات املائية الب�سيطة املحفورة 

بال�سخر معظمها ميثل خندقًا جلر املياه.
ومما يروى من ق�س�ص الدير الرتاثية انه يقال اإن هناك كني�سة 
تتبع  كانت  ميالدي  ال�سابع  اأو  ال�ساد�ص  القرن  من�ساآت  من  متوا�سعة 
هذه  اإل��ى  جر�ص  اأبر�سية  اأر�سلت  ال�سنني  اإح��دى  ويف  جر�ص  اأبر�سية 
الكني�سة راهبًا ثرثارًا كثري الكالم ويف اأحد االأيام زجره رئي�سه وقال 
يف  وينجح  ينمو  اأخ��ذ  ثم  ومن  الراهب  هذا  ابدا" ففعل  "اإ�سمت  له 
يف  م�سهورًا  نا�سكًا  كان  اأنه  روى  وقد  كثرية  ا�سرارا  فعرف  الف�سيلة 
اأن  الزهد والتثقيف. يعي�ص يف منطقة قريبة من الدير ومن املحتمل 

يكون هذا املكان يف املقبلي، او ام النعاج حاليًا.
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 مر�ص ذات يوم واأ�سرف على املوت فاأر�سل لرئي�ص الدير وطلب 
كاهنًا يناوله ال�سر املقد�ص فذهب الرئي�ص ومعه الراهب وبينما كانا 
فاأوقفوهما  الطرق  وقطاع  الل�سو�ص  من  لقيتهما جماعة  الطريق  يف 
بق�سد نهبهما فقال لهم الرئي�ص اننا ال منلك �سيئا مما تريدون ونحن 
ذاهبان الى نا�سك م�سرف على املوت الإعطائه االأ�سرار املقد�سة واإن 
النا�سك  اإلى  رافقوهما  وبالفعل  معنا،  اذهبوا  التاأكد  تريدون  كنتم 
وعند مناولة النا�سك ال�سر املقد�ص كان زعيم الل�سو�ص واقفا بخوف 
ورعدة. فقال الكاهن للنا�سك طوبى لك يا قدي�ص اهلل يا ليت نف�سي 
اأنا اخلاطىء الأكون على جانب من ف�سائلك. فاأجابه النا�سك بتوا�سع، 
اأنا اخلاطيء ف�سمع الل�ص ذلك وبدل اأن ي�سمت بقلب قانع  وقال له 
ال�سامت  الراهب  لنف�سه اخلري فبكى  يريد  املذبح، قال كل  من هذا 
اإلى الدير عاد الل�ص ومعه جماعته فطلب  بكاء مرًا ولدى رجوعهما 
بالتعبد  حياته  مي�سي  ان  ووع��د  املقد�ص  ال�سر  ومناولته  االع��رتاف 
والن�سك وفيما هو تائب خا�سع بعد اخذه لل�سر املقد�ص مات. فلما راأى 
الراهب ذلك فرح وابت�سم ف�ساأله رئي�سه ملاذا فرحت قال الأن النا�سك 
تعظم متكال على �سيامه وزهده، والل�ص تاب كل حياته يعي�ص حياته 
اللحظات التي عا�سها اأمامهما. اأما باقي الل�سو�ص فعندما راأوا هذا 
هربوا وبداأوا ين�سرون ما راأوه يف الدير للنا�ص فاأ�سبحت الق�سة تن�سر 
ما  يف  الرواية  هذه  يتناقلون  النا�ص  �سار  حتى  الدير  بهذا  حدث  ما 

بينهم و�سار الدير م�سهورا يف ذلك احلني ومن هنا جاءت الت�سمية.
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قلعة الفحيص
بلدية  اأرا���س��ي  من  الدير   -  17 رق��م  حو�ص  يف  القلعة  ه��ذه  تقع 
اإلى  بنائها  تاريخ  يعود  اأن  املحتمل  ومن  حدودها.  وداخ��ل  الفحي�ص 
عهد العمونيني ما بني عام 1200 و 1350 ق.م بناوؤها دائري مبني من 
احلجر ال�سلب الكبري الذي يزيد طوله على مرتين وعر�سه اأكرث من 
مرت واحد وعلى مدماكني بنف�ص احجام احلجارة ون�سف قطرها يزيد 
و�سطي  فا�سل  بها  يوجد   .2 م  تتجاوز 200  وم�ساحتها  اأمتار   10 على 
يتجه من ال�سمال ال�سرقي اإلى اجلنوب الغربي، لها اأربعة مداخل اي 
�سراديب معاملها  �سكل  االأر���ص على  �سرية حتت  من كل جهة مداخل 
وا�سحة حيث تربط هذه ال�سراديب يف و�سط القلعة بامل�ساكن املجاورة، 
تعلو هذه القلعة قمة املدينة ومن على �سطحها ميكن اأن ت�ساهد اأمامك 
اأبعد م�سافات  جبال الكرك والقد�ص ونابل�ص وطربيا واجلوالن وعلى 
معامله  زالت  ال  جدًا  عايل  �سور  القلعة  بهذه  يحيط  تراها.  اأن  ميكن 
وا�سحة حتى االآن كما يحيط بالفحي�ص القدمية �سور دائري ميتد من 
ال�سمال اإلى اجلنوب وينحرف باجتاه ال�سرق حتى يلتقي بجدار مانع 
ال�سمال  حتى  ال�سرقية  املقربة  بعد  ينحرف  ثم  و�ساهق  عاٍل  طبيعي 
حجارة  من  املبني  بال�سور  يلتقي  حتي  الغرب  اإلى  اخرى  مرة  ويتجه 

كبرية و�سلبة.

قلعة الفحي�ص

الدكتور �سلطان احلطاب يف قلعة الدير
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المباني القديمة وترميمها
عر�ص  و�سماكة  مميزة  حجارة  با�ستخدام  القدمي  البناء  يتميز 
اجلدار تزيد على املرت، وحتيط بهذه البيوت ا�سوار من احلجر والطني 
ا�ستخدام  ولها مداخل على �سكل اقوا�ص وقناطر تخلو يف بنائها من 
احلديد واال�سمنت، حيث كانت تبنى من الطني و)التنب( وهي مادة 

تخرج من ح�ساد القمح او ال�سعري. 
اعمار  موؤ�س�سة  فتنوي  والفنون(  للثقافة  الفحي�ص  )دارة  اأم��ا 
الفحي�ص اقامته يف موقع بيت املرحوم عبداهلل الفرج القدمي والواقع 

على دوار رو�ص البيادر يف البلدة القدمية. 
ويقول رئي�ص جمل�ص ادارة املوؤ�س�سة الدكتور مو�سى �ستيوي عندما 
طرح امل�سروع كنا حري�سني على املحافظة على البيت القدمي، وجعله 
املبنى  باأن  اأف��اد  الهند�سي  املكتب  اأن  م�سيفا  امل�سروع،  �سمن  ج��زءًا 
الواجهة  عر�ص  اإن  اإذ  لال�ستعمال  �ساحلا  وجعله  للرتميم  ي�سلح  ال 

الرتاثية للمبنى 12 مرتا وارتفاع 4 اأمتار بح�سب التقرير الهند�سي.
اأن املوؤ�س�سة طلبت من املكتب الهند�سي تقدمي حلول   واأ�سار الى 
هند�سية ومعمارية معمول بها وطنيًا ودوليًا تراعي املحافظة على البيت 
وتوظيفه يف امل�سروع اجلديد املقرتح، مبينا ان الراأي الهند�سي ا�ستقر 
اأو  اإما جزءًا من الواجهة االأ�سا�سية  اأن ت�سبح الواجهة الرتاثية  على 
يف مكان وا�سح باملبنى اجلديد. وا�ستقر الراأي على اإقامة مبنى ثقايف 
املدينة،  الثقايف يف  امل�سهد  لي�سهم يف تطوير  االأغرا�ص  تراثي متعدد 
ويكّر�ص الطابع الرتاثي واملعماري ملدينة الفحي�ص، ويكون اأول م�سروع 

�سمن خطة اإحياء الرتاث يف البلدة القدمية.

الدكتور مو�سى �ستيوي
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ويقول �ستيوي اإنه مت االتفاق على ت�سميته "دارة الفحي�ص للثقافة 
للمدينة  والثقايف  املادي  ال�سعبي  للرتاث  متحف  من  والفنون" تتكون 
حديثة  عامة  ومكتبة  والر�سم  للمو�سيقى  تدريبية  وقاعات  واملنطقة 
وقاعة اجتماعات حديثة، كما �سيتم جتهيز �سطح املبنى لي�سبح مكانًا 
عامًا الأهايل املدينة الإحياء فكرة واإرث روؤو�ص البيادر ا�سافة الى بناء 

جدارية توثق تاريخ اأهايل الفحي�ص كتابيًا وفنيًا وهند�سيًا.
مت عر�ص امل�سروع على املجل�ص البلدي ال�سابق ومناق�سته بجل�سة 
امل�سروع،  على  االأولية  املوافقة  متت  والتداول  املناق�سة  وبعد  م�سرتكة 
الفتا الى اأن املوؤ�س�سة حتر�ص على تقدمي م�سروع ثقايف وتراثي كفيل 
باإغناء واإثراء اإرث وتاريخ هذه املدينة الذي مل يتكّر�ص فقط بالرتاث 
املعماري، واإمنا اأي�سا باإ�سهام االآباء واالأجداد يف تطوير هوية ثقافية 
اأردن��ي��ًا  من��وذج��ًا  متثل  والتي  واملعا�سرة  االأ�سالة  بني  جتمع  مميزة 
مميزًا، م�سددا على تفاعل املوؤ�س�سة االإيجابي وتبادل الراأي والت�سارك 
مع اأهايل الفحي�ص من اأجل االإ�ساءة على اجلهود اجلبارة التي بذلها 
االآباء واالأجداد،للمحافظة على اإرثها املعماري واالإن�ساين واحل�ساري.
ويرى رئي�ص بلدية الفحي�ص املهند�ص جمال حرت اأن تاأهيل وتطوير 
البلدة القدمية ميثل قيمة كبرية ملجتمع الفحي�ص وعن�سرا مهما يف 
م�سروع املدينة وما ميثله من قيمة م�ستقبلية، مبينا انه ميكن تق�سيم 
م�سروع التاأهيل والتطوير الى اجزاء لتنفيذها على عدة مراحل بعد 
ا�ستكمال الدرا�سات الفنية واملخططات الهند�سية التف�سيلية وا�سدار 

القرارات التنظيمية لذلك. 
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اإلى  الواقعة  هي  التطوير  عملية  �ست�سملها  التي  القدمية  املناطق 
�سمال �سارع البلدة القدمية ما بني دوار البلدية -ج�سر القناطر- وادي 
ُن�سر حتى نهاية حدود موقع ربع الهوى )الربع( وبني دوار البلدية– 
– منزل املعلم يعقوب �سمريات–  – طريق دير الروم  رو�ص البيادر 
واالزق��ة  والطرق  القدمية  االأبنية  تاأهيل  �سيتم  حيث  امل�سكوبية  حي 
الرتاثية  االأبنية  برتميم  متخ�س�سة  هند�سية  معايري  وفق  وتطويرها 
ووفق منظور هند�سي تراثي ين�سجم مع طبيعتها التي كانت قائمة قبل 
كمكون  الوادي  مياه  توافر  وا�ستغالل عن�سر  التعبيد احلديثة  اأعمال 

وعن�سر اأ�سا�سي من عنا�سر امل�سروع وجماليات املكان.
واملقرتح اأن يتم تاأهيل مغارة )كني�سة الفحي�ص القدمية االأولى( 
الواقعة يف اأعلى موقع ربع الهوى – غربي البلد القدمية- مبا متثله من 
ارث وقيمة روحية ودينية الأهل الفحي�ص، واإعادة تاأهيل منطقة الربع 

كي تكون حديقة زهور واأع�ساب برية تنبت مبنطقة الفحي�ص.
متت درا�سة واقع االأبنية اخلر�سانية احلديثة التي مت ان�ساوؤها يف 
ال  كي  ب�ساأنها  والتنظيمية  الهند�سية  اخليارات  وو�سع  امل�سروع  موقع 
تتعار�ص مع فكرة امل�سروع وما ميثله من قيمة للفحي�ص وبحث الواقع 
وبعث  فيه،  الطبيعية  احلياة  ا�ستمرار  ي�سمن  مبا  للموقع  االجتماعي 
تعك�ص  �سيغ  خالل  من  املوقع  يف  جديد  من  الفحي�ص  جمتمع  نب�ص 
واإرثها وروح جمتمعها وتكثيف زراعة االأ�سجار اخلا�سة  البلدة  تاريخ 

باملوقع وزيادة الرقعة اخل�سراء فيه.
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املنطقة  تطوير  على  حرت  جمال  يقول  كما  اخلطة  ت�ستمل  اي�سا 
الواقعة جنوب )ي�سار( �سارع دير الروم، ما بني رو�ص البيادر - موقع 
البيادر  رو�ص  وبني  امل�سكوبية  حارة   – االأرثوذك�سي  الفحي�ص  نادي 
مار  كني�سة  اأ�سا�سي  ب�سكل  وت�سمل  املقربة(،  )�سارع  طريق  وغربي 
جورجيو�ص للروم االأرثوذك�ص وحميطها وكذلك املنطقة الواقعة جنوب 
– ديوان  البيادر  رو�ص  دوار  بني  ذي��ب(،  اأبو  )منطقة  البلدية  �سارع 
الكاثوليك  كني�سة  خلف  ال�سارع  وبني  جهة،  من  ال�سوي�سات  ع�سرية 
من  العكاوي  ج�سر  حتى  البلدية  �سارع  بني  الواقعة  املنطقة  وكذلك 
باالأر�ص  انتهاء  ال�سقريية،  باجتاه  املار  العر�سي  ال�سارع  وبني  جهة، 
)احلرجية( التي تعود ملكيتها الى البلدية وتقابل موقع )ربع الهوى( 

وحول النقا�ص الدائر يف اأو�شاط املجتمع.
وح���ول بيت امل��رح��وم ع��ب��داهلل ال��ف��رج ال��رتاث��ي، ا���س��ار ح��رت الى 
وجود قرارات بلدية �سابقة تخ�ص م�سروع موؤ�س�سة اعمار الفحي�ص، 
على  االإبقاء  الفرج  عائلة  طلب  باحرتام  ملتزم  البلدي  املجل�ص  وان 
املنزل وترميمه، ويتم العمل حاليا مع املوؤ�س�سة على بحث التطبيقات 
الهند�سية التي ت�سمن حتقيق هذه الغاية واحرتام القرارات املوؤ�س�سية 
باعتباره  للمبنى  الرتاثية  القيمة  خا�ص  ب�سكل  تراعي  كما  ال�سابقة 

مكونًا اأ�سا�سيًا يف اأي م�سروع.
الفنان فادي الداود رف�ص رف�سا قاطعا هدم البيت الرتاثي ويقول 
املتبقية  القالئل  البيوت  من  وهذا  وتاريخنا  لذكرياتنا  هياكٌل  بيوتنا 
من  غريه  عن  ويختلف  الريفي  البلقاوي  املعماري  الطابع  حتمل  التي 
بيوت االردن، داعيا الغيورين على تراثهم للت�سدي لعملية هدم البيوت 
الرتاثية والقدمية بالفحي�ص حفاظا على ما تبقى من رائحة اجلدات 

واالجداد امللت�سقة بكل حجر من حجارة بيوتها.
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وقال املحامي �سالح الداود اإن املُ�سّرع االردين عرف املوقع الرتاثي/
املبنى الرتاثي مبوجب قانون "حماية الرتاث العمراين واحل�سري رقم 
5 ل�سنة 2005" باأنه "املوقع الرتاثي املبنى او املوقع ذو القيمة الرتاثية 
من حيث منط البناء او عالقته ب�سخ�سيات تاريخية او باحداث وطنية 
او قومية او دينية مهمة واقيم بعد �سنة 1750 ميالدية مبا ال يتعار�ص 
وفقا الحكام  ل�سنة 1988  املفعول رقم )21(  النافذ  االثار  قانون  مع 
اأن املوقع االثري حممي مبوجب ذات القانون  هذا القانون"، م�سيفا 
الذي ن�ص باملادة 11 منه على " حظر هدم املواقع الرتاثية او اتالفها 
او تخريبها او احلاق اأي �سرر بها او ف�سل اأي جزء منها او ال�ساق 
االعالنات عليها، وعلى من ي�سغل املوقع الرتاثي وال�سلطات التنظيمية 
احلفاظ عليه من اأي عبث او اتالف يلحق ال�سرر مبكوناته وحميطه".
املهند�ص موفق زيادات قال املبنى وان اختلفنا على ت�سميته اأثريًا 
اأو تراثيًا هو مبنى قدمي ي�سكل جزءًا من ف�سيف�ساء الرتاث املعماري 
ملدينة الفحي�ص وهو بو�سعه احلايل يحتاج الى ترميم واعادة تاأهيل 
وفكرة هدمه واقامة مبنى اآخر مكانه بغ�ص النظر عن �سكل وت�سميم 
املبنى املقرتح مرفو�سة من حيث املبداأ، داعيا الى ازالة وهدم الغرف 
ال  كونها  عام  ب�سكل  البيت  بت�سويه  اأ�سهمت  والتي  �سابقا  له  امل�سافة 
تن�سجم مع الطابع املعماري للبيوت القدمية يف املنطقة، كما دعا الى 
املبنى  ترميم  يف  الفحي�ص  مهند�سي  واأفكار  خربات  من  اال�ستفادة 

وحتويله الى بانوراما معمارية.
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بيت عبد اهلل الفرج
بيت عبداهلل الفرج الذي يقع يف الفحي�ص القدمية ومبوقع مركزي 
تاأريخ  احت�سن  الأنه  الفحي�سيون  به  يعتز  الذي  البيادر  رو�ص  ملنطقة 
ال�سخ�سية  ركن  عاما   20 من  الأكرث  احت�سن  كما  وتراثهم،  االأج��داد 
و�سليمان  احلمود  منر  فيه  وجل�ص  الفحي�ص،  مهرجان  يف  الوطنية 
وق��الدة  ال�ساكت  ومو�سى  ال��ع��دوان  وماجد  هل�سة  وغالب  النابل�سي 

االأ�سماء الطويلة التي مت تكرميها، بكل بهاء وفخر.
الفرج  عبداهلل  ورثة  من  الفحي�ص  بلدية  ا�سرتته  املذكور  البيت 
ال�سعر  ن�سف  من  باأقل  بيعه  على  وافقوا  والورثة  عليه،  للمحافظة 
للبلدية للهدف ذاته، م�سرتطني اأن يكون ا�سم عبداهلل الفرج موجودًا 
على البناء اأ�سوة باأي موروث، وقدمته البلدية ملوؤ�س�سة اإعمار الفحي�ص 
لكي ت�ستعمله كمقر لها، لكن وبناء على تقرير هند�سي تقول املوؤ�س�سة 

اإن البيت ال ميكن ترميمه، واإنه اآيل لل�شقوط.
البيت يقع يف منطقة ال�سوق القدمي.

وهذا ال�شرط ان�شحب اأي�شًا على  بيت زياد �شاكر الطعيمة القدمي 
كجزء من ال�شوق القدمي عندما طلب جتديده كان ال�شرط برتخي�شه 
ان يتم التجديد بنف�ص الطراز والبناء احلجري ونف�ص لون احلجارة، 

وهذا ما ح�سل وو�سلت الكلفة نحو 200 الف دينار.
اإن�ساء دارة الفحي�ص  اإعمار الفحي�ص يف  ويربز اهتمام موؤ�س�سة 
للثقافة والفنون، ويجري تر�سيح مواقع كثرية يف الفحي�ص ت�سلح اأكرث 
اأنها  كما  امل�ستغلة  غري  الدير  خربة  منطقة  مثل  ال��دارة،  هذه  الإقامة 

ت�سلح الحت�سان مهرجان كبري من وزن مهرجان الفحي�ص.

املباين القدمية بني الهدم واإعادة ترميمها 
كاأماكن تراثية و�سياحية
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مقام الخضر مار جرجس
منطقة  ع�سائر  قبل  من  ت��روى  احل��ايل  ب�سكله  املقام  بناء  ق�سة 
ماح�ص، حيث يذكر اأن االأب ميخائيل �سوي�ص قدم اإلى ماح�ص ل�سراء 
حاجاته من اإحدى ع�سائر ماح�ص الذين ي�سكنون يف ال�سهل الذي يقع 
يف اجلنوب ال�سرقي للمقام فا�ست�سافوه ليلة ونام حتت �سجرة هي االآن 
بجانب املقام واأثناء حلمه ظهر له القدي�ص مار جرج�ص  وقال له: "يا 
خادم كني�سة الرب، اأطلب منك اأن تقيم يل مزارا يف هذا املوقع الذي 
اإلهيا" فا�ستيقظ خائفا وعاد  اأقف فيه واأن تقيم فيه كل عام قدا�سا 
وكلفه  ال�سامل(  )م�سعاف  معه  ا�سطحب  التايل  اليوم  ويف  للفحي�ص 

ببناء املقام.
واملقام غرفة �سغرية 4×4 م ولها قبة تعلوها راية خ�سراء وباب 
حديدي يتجه نحو ال�سمال. وللغرفة قبة ا�سمنتية �سغرية ن�سبيا يخرج 
من و�سطها عمود مربع بطول خم�سة و�سبعني �سم وارتفاع ن�سف مرت. 
يحوي املقام قربا عليه بع�ص قطع االأقم�سة اخل�سراء. ومل يكن املقام 
بيتا الأحد، بل مزار للجميع، وكان يحوي  م�سرحًا للخيول فيه قرابة 
وجنمة  هالل  قبته  يعلو  وك��ان  فيهن.  االأه��ايل  يتبارز  فر�سا  خم�سني 
خما�سية ويعود بناء املقام يف بداياته ب�سكله القدمي – قبل قدوم االأب 
مبرور  ماح�ص   اأه��ايل  العتقاد  املقام  ُبني  بينما  �سوي�ص   ميخائيل 
ا�سرتاح  حيث  للعبادة،  فيها  وجلو�سه  باملنطقة  ال�سالم  عليه  اخل�سر 

بجانب "عني اخل�سرة"  فبني له هذا املقام تكرميا وليكون م�سلى.
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وقد ق�سمت دائرة االأرا�سي املقام ثالثة اأرباع لع�سائر ماح�ص وربع 
بلدية  ودفعت  املقام  يف  يحيط  الذي  ال�سور  وبني  الفحي�ص.  لع�سائر 
واليوم،   االآخ��ر.  الن�سف  الفحي�ص  وبلدية  التكاليف  ن�سف  ماح�ص 
يفتح املقام اأبوابه للم�سلمني وامل�سيحيني على حد �سواء،  فعندما يدخل 
والرموز  ميينه  على  امل�سيحية  الدينية  الرموز  �سيجد  املقام  الزائر 
اإ�سالمي-  ديني  كمقام  م�سجل  وهو  �سماله،  على  االإ�سالمية  الدينية 

م�سيحي م�سرتك.
باخل�سر  املتعلق  اإرثهم  ي�ستعيدون  زالوا  ال  االأردنيني  باأن  واملثري 
عرب االأغاين التي توؤرخ ملا كانت ن�ساء االأردن تغني عند مقامه. وقد 
غنت �سمرية توفيق – الفنانة اللبنانية التي ا�ستهرت باللون الغنائي 

االأردين – اأغنية "يا خ�سر االأخ�سر" والتي تقول فيها :
يا النبي داوود االأخ�سر  خ�سر  "يا 
ال�سود عيون  اأب��و  هاالأ�سمر  حتر�ص 
ي�سونو". وال����ّرب  زي��ن��و  ي��ا  اأ���س��م��ر 

مار  عيد  اأو  اخل�سر  بعيد  وماح�ص  الفحي�ص  ع�سائر   وحتتفل 
امل�سيحي.  ال�سرقي  للح�ساب  وفقا  اأي��ار  من  ال�ساد�ص  يف  جرج�ص  
يت�سارك  ال��ذي  املبهج  االحتفال  لهذا  �سماوي  جري�ص  االأدي��ب  وي��وؤرخ 
"عيد  الفرحة:  االأردن��ي��ون  ماح�ص  وم�سلمو  الفحي�ص  م�سيحيو  فيه 
ال�سرقي. حيث  القدي�ص جورج يف احل�ساب  اأي  مار جرج�ص  اخل�سر 
مقام  اإل��ى  جماعات  بالذهاب  اليوم  هذا  يف  الفحي�ص  اأه��ايل  يبادر 
الكني�سة  كهنة  ويقوم  املجاورة  بلدة ماح�ص  مار جرج�ص يف  اخل�سر 

معايل جري�ص �سماوي

�سركة النقليات ال�سياحية )جت( يف خدمة 
تراث املدينة
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يف الفحي�ص باإحياء قدا�ص احتفايل م�سيحي يف بلدة ماح�ص اجلارة 
العزيزة امل�سلمة، حيث ي�ستقبلهم اأبناء ماح�ص باحلفاوة التي اعتادوا 
ال�سرائط  اجلميع  يتقا�سم  بل  القدا�ص  وي�ساركونهم  دائما  عليها 
اخل�سراء التي يقد�سها الكاهن اأثناء ال�سالة وي�سعونها يف �سياراتهم 

وبيوتاتهم".
وي�سف لنا احتفال االأطفال وم�ساركة اأهايل ماح�ص لهم بالفرحة 
العيد  بهذا  بامل�ساركة  نبتهج  اأطفال  ونحن  " كنا  الدينية:  والطقو�ص 
اإلى  الزحف  ومنها  ال�سقاوات  كل  االأقدام منار�ص  على  م�سيا  ونذهب 
اأبناء ماح�ص  التي كان يزرعها  والبقوليات  العد�ص واحلم�ص  حقول 
االأطفال  مباالة  بال  بع�سها  وندو�ص  ن�ساء  ما  منها  ونقتلع  احلبيبة 
ويرانا اأهل املزروعات فال ينهروننا اأو يبعدوننا بل يتلقوننا باالبت�سامة 
املرحبة املحبة قائلني: هذا يوم اأهل الفحي�ص )�سبيان احل�سان( فهو 
االأحباء  اأهل ماح�ص  �سبحانه  فليبارك اهلل  ي�ساوؤون.  ما  يفعلون  لهم 
من  االأه��ل  كان  وامل�ستقبل.  واحلا�سر  القدمي  الزمن  وج��ريان  علينا 
البلدتني يتقا�سمون معا االحتفال التلقائي الب�سيط وكان الفرح يغمر 
املكان  على  يقبلون  البلدتني  من  واحلزناء  املر�سى  واالأج��واء.  املكان 
بنذوراتهم وخرافهم وتقدماتهم. الن�ساء يبنت الليل يف باحة القدي�ص 

العظيم قاتل التنني من البلدتني".
ومن الطقو�ص امل�سيحية عند زيارة مقام اخل�سر يف ماح�ص يف 
االأطفال   وتعميد  والطواف حوله  املقام حفاة   اإتيان  عيد اخل�سر هو 
حتت �سجرة اخل�سر وق�ص �سعورهم مع ال�سالة لهم بال�سفاء واإطالة 
يق�سدون  ثم  وم��ن  االأغ��ن��ام  ويذبحون  ال�سموع  ي�سعلون  كما  العمر  



190

مقام اخل�سر يف ال�سلط، اأما ال�سباب من اأهل ماح�ص فكانوا يبيعون 
املاأكوالت واملرطبات ويدخلون املقام معهم.

 اأق�سم عرار يف �سعره بجمال ماح�ص والفحي�ص فقال :
" اين اإلى تلك الربوع وح�سنها املتوفر

 ق�سما مباح�ص  والفحي�ص وبرد احلمر"
 فال بد اأن �ساعر االأردن، عرار، كان يعرف ويح�ص مقدار اجلمال 

واملحبة التي تهبها هاتان البلدتان التواأمان لالأردن.
يتقابل اخل�سر عليه ال�سالم مع القدي�ص مار جرج�ص يف عدد من 
االإلهي  والن�سر  والقوة  واحلكمة  االأخ�سر  فاللون  املحورية.  ال�سفات 
للموت  قهرهما  فكرة  اإلى  اإ�سافة  فيها،  ال�سخ�سيتان  ت�سرتك  اأم��ور 
بني  التفريق  ال�سعب  من  �سار  لهذا  واخل��ل��ود.  احلياة  م��اء  و�سرب 

ال�سخ�سيتني وقد جمعتا االأردنيني م�سلمني وم�سيحيني يف األفة.
وقد كتب الدكتور اأحمد عويدي العبادي:" اخل�سر �سخ�سية ويّل 
يرى االأردنيون اأنه �سرب من ماء احلياة ومل ميت واأنه موجود يف العامل 
الدعاء والطلب عند اهلل �سبحانه  واأنه م�ستجاب  نراه،  حي يرزق، ال 
يوم  اإلى  ويبقى  مو�سى  �سيدنا  زمن  منذ  االأنبياء  عا�سر  واأنه  وتعالى 
الدين. من هنا اأقاموا له االأ�سرحة ومن اأهمها �سريحه اإلى اجلنوب 
من ماح�ص وهو �سخ�سية مقد�سة لدى امل�سلمني وامل�سيحيني وهناك 
اتفاق ووئام بني اأتباع الديانتني امل�سلمني يف ماح�ص وبني الفحي�سية 

ال�ساعر م�سطفى وهبي التل )عرار(
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امل�سيحيني ومن حولهم بحيث ال يطغى اأحد على اآخر وال يعرت�سه، وهو 
م�سجل يف دائرة االأرا�سي با�سم الطائفتني امل�سيحية واالإ�سالمية".

نلحظ اأن مقامات اخل�سر ومار جرج�ص يف البلقاء مفتوحة لكال 
كني�سة  عن  عبارة  وه��و  اخل�سر  فمقام  وامل�سيحيني  امل�سلمني  اأبناء 
االأخ��رى  املقامات  يف  االأم��ر  كذلك  �سواء  حد  على  للجميع  مفتوحة 
للخ�سر والكنائ�ص التي حتمل ا�سمه. اإن هذا االن�سجام االأهلي جعلنا 
نرى الكني�سة بجوار امل�سجد واملقام فاحتا اأبوابه لكل طالبي الرحمة 

وال�سفاعة.
هنا نرى كيف حتّول الرمز الديني اإلى عامل األفة وتناغم جمتمعي 
جمتمعي  رمز  خلق  عملية  اإل��ى  الطائفي  االختالف  جت��اوز  مت  وكيف 
و�سنو�سح عملية التحول هذه با�ستعرا�ص اأهم الطقو�ص الدينية التي 
وم�سيحيو  م�سلمو  ميار�سها  ك��ان  والتي  اخل�سر   مبقامات  ارتبطت 

البلقاء على حد �سواء.
وامل�ست�سرقني  الرحالة  ذاك��رة  يف  االأردين  الوئام  هذا  تاأريخ  مت 
وهذه   " زيارتها:  يف  ايري�سكني  �ستيوارت  االإجنليزية  الكاتبة  فكتبت 
املئذنة قريبة جدا من امل�ست�سفى )امل�ست�سفى االإجنليزي الذي ي�ستمل 
على كني�سة الراعي ال�سالح( حتى اأن اأحد املوؤذنني الذي كان يف الوقت 
نف�سه خبازا كان يخاطب رئي�سة املمر�سات  بعد اأن ينتهي من االأذان 

قائال: يا اأخت كم رغيفا من اخلبز تريدين للم�ست�سفى هذا اليوم؟





التراث والفلكلور الشعبي 

في الفحيص 
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التراث والفلكلور الشعبي في الفحيص

االألوان  متعدد  �سعبيا  تراثًا  متلك  التي  املدن  اأكرث  من  الفحي�ص 
واال�سكال ويعود ال�سبب اإلى جمال موقعها ال�سياحي وجبالها ال�ساحرة 
وتكوينها  العذبة  ال�سافية  ومياهها  املزهر  وربيعها  الزاهية  و�سهولها 
اهلها  وعراقة  اخلالبة  وب�ساتينها  العليل  وهوائها  الرائع  اجلغرايف 
العربية ولو  اإلى قلب اجلزيرة  التي متتد جذورها  العربية  واأ�سالتهم 
ان  �سكانها قد حت�سروا حديثا اإال اأنهم ال زالوا متوغلني يف بداوتهم 
ن�سبهم  عراقة  الإنكار  �سبيل  ال  التي  بغ�سان  �سلة  تربطهم  زال��ت  وال 
الفحي�ص  واأبناء  قدميا،  ارتباطا  بها  مرتبطة  زال��ت  ال  البداوة  وان 
االهتمام  هذا  وتالحظ  واهتمامهم  عنايتهم  االأ�سيل  ال��رتاث  يولون 
التي  ال�سعبي عندما ت�ساهد فرقة الفحي�ص الإحياء الرتاث   بالرتاث 
تاأ�س�ست عام 1982 مبجموعة من ال�سباب وال�سابات من اأبناء البلدة 
حيث جاءت باأ�سلوب ممري يف االختبار واالداء وال�سكل واحدثت منذ 
بداية ظهورها جدال يف االأو�شاط الفنية واالإعالمية االأردنية والعربية 
حققته  ملا  عامليًا  ت�ستهر  ب��داأت  حيث  الرفيع  امل�ستوى  على  واأ�سبحت 
امل�سوؤولني  باهتمامات  حظيت  كما  وا�سعة،  وفنية  جماهريية  قاعدة 
الر�سميني منهم واالأهليني، وقد و�سفتها اإحدى ال�سحف باأنها اأف�سل 

فرقة فنية �سهدتها ال�ساحة االأردنية .
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فرقة الفحيص
مهرجانات  ع��دة  يف  ال���رتاث  الإح��ي��اء  الفحي�ص  فرقة  �ساركت   
مهمة منها مهرجان جر�ص لعدة �سنوات ومهرجان قرطاج يف تون�ص 
عام 1987 وتو�سعت وال تزال ت�سارك وقد ح�سلت على اأرفع اجلوائز 
وجمهورها  ح�سورًا  العربية  الفرق  اأك��رث  من  واأ�سبحت  التقديرية 
تعاظم ومنا حتى اأ�سبحت يف امل�ستوى الذي يقدم الفن ب�سدق واأمانة 

واإح�سا�ص عربي قومي نابع من اأ�سالة اأهايل الفحي�ص.
العربي  ال��رتاث  ال�سعبي  ال��رتاث  الإحياء  الفحي�ص  فرقة  تقدم   
االأردين  والرتاث  واالأدوار  واملو�سحات  املو�سيقية  القوالب  مثل  العام، 
املحلية  بيئتنا  من  النابعة  ال�سعبية  باالأغنية  كاالهتمام  خا�ص  ب�سكل 
وعملت الفرقة على ت�سحيح حلن االأغنية ال�سعبية مو�سيقيا واإعدادها 

باأ�سلوب ينا�سب الرتاث القومي االأ�سيل .
بجمع  الغناء  اإلى  اإ�سافة  ال�سعبي  بالرتاث  الفحي�ص  فرقة  تهتم 
ال�سور النادرة ملدينة الفحي�ص، واالأ�سياء الرتاثية التي كانت ت�ستعمل 
�سابقا، واللبا�ص ال�سعبي واي�سًا جمع الكثري من ن�سو�ص االأدب ال�سعبي 
والرتاويد،  والهجيني،  الزغاريد  املهاهاة،  البكائيات،  مثل  املحلي 

وق�سيد ال�سحجة.
 فرقة الفحي�ص عالمة بارزة يف الواقع الثقايف ومثال يحتذى به 

يف اجلد والعطاء وان العطاء �سي�ستمر بجهود اأبناء هذه البلدة.
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االأغاين العذبة ال�سجية باأحلانها العبقة برائحة العراقة واالأ�سالة 
قويًا  الفرد  عند  االإح�سا�ص  جتعل  االإن�سان  يتذوقها  والتي  العربية 

باالرتباط باأ�شالفه واأجداده وباأر�شه وقريته ووطنه. 
واالإن�سان عادة يغني يف حلظات الفرح اجلميل اأو يف حالة �سعورية 
عادة  والغناء،  ال�سدر  عن  تنفي�سًا  اأو  النف�ص  عن  ترويحًا  اأو  جيا�سة 

ن�شاط نف�شي �شروري لكل اإن�شان. 
اأما بالن�سبة للغناء القومي � الوطني فاإن اأبناء الفحي�ص من الذين 
يطربون بهيجان تعبريًا عن حبهم واإخال�سهم لوطنهم عندما يغنون 

اأو ي�سمعون مثل هذه االأغاين الوطنية.

الفرق ال�سعبية يف املدينة
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مواقع تراثية وفلكلورية

بابور الفحيص
العاليل  القمح( يف منطقة  ال�سوي�ص )مطحنة  راتب  بابور  يعّد 
على ال�سارع الرئي�سي الى ماح�ص، من املعامل الرتاثية القدمية وكان 
يعمل على املاء. هذا البابور يعك�ص تاريخ املنطقة وتفا�سيلها العتيقة 
مبا ا�ستهرت به الفحي�ص من انتاج للقمح واحلبوب االخرى التي يعمل 
البابور على طحنها ويقدم خدماته الأهايل الفحي�ص واملناطق املحيطة 

بها منذ ما يقارب االربعني عاما.
ا�سرتاه  عندما   1976 عام  يف  فار�ص(  )اب��و  بابور  ق�سة  وب��داأت 
من جري�ص العديلي تاركا عمله يف اإحدى ال�سركات يف مهنة الطباعة 

باللغتني العربية واالجنليزية.
عرب  املطحون  القمح  رائحة  ي�سّتم  للمطحنة  الزائر  دخول  وعند 
اآلتني، فهو يبداأ العمل منذ ال�سباح ولغاية ما بعد الظهر بطحن القمح 

والربغل والعد�ص والفريكة وال�سماق باجلارو�سة اخلا�سة بذلك.
وماح�ص  ويرقا  وع��ريا  ال�سلط  من  زبائنه  ال�سوي�ص  وي�ستقبل 
وعراق االمري وام ال�سماق وال�سونة اجلنوبية وكثري من القرى االأردنية
املطحنة الوحيدة التي بقيت تعمل يف الفحي�ص، وقد كانت تعمل 
يف البداية على املياه ثم حتولت على مادة "الديزل" وبعد نقلها الى 

منطقة العاليل يف عام 1980 اأ�سبحت تعمل على الكهرباء.
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وا�ستذكر ابو فار�ص رجاالت الفحي�ص وماح�ص وال�سلط واجلبيهة 
الذين كانوا يلتقون يف بابوره يتبادلون احلديث حول املو�سم الزراعي 
واالنتاج ا�سافة لالحداث ال�سيا�سية واالجتماعية التي كانت جتري يف 

املنطقة.
انه  عمان  يف  وقال احد زبائن البابور "فيليب �سمريات" القاطن 
انه ما  الى  باآبائه واج��داده، م�سريا  الى املطحنة النها تذكره  يح�سر 
زال ي�ستخدم طحني القمح البلدي ويعتربه مادة غنية بالعنا�سر التي 

يحتاجها االن�سان.
ان  م�ساعني  اليدا  والفنون  ال��رتاث  بيت  جمعية  رئي�سة  وقالت 
حلياة  ت��وؤرخ  فهي  الفحي�ص؛  يف  مهما  تراثا  تعد  فار�ص  اأب��ي  مطحنة 
االن�سان الفحي�سي واالردين الذي كان القمح م�سدرا ا�سا�سيا لغذائه.

جمعية الفحيص لحفظ التراث
دعوة  اجلمعية  وزع��ت  وحفظه،  ال��رتاث  جمع  على  منها  حر�سا 
نا�سدت فيها اهايل مدينة الفحي�ص الكرام تزويدها باية مواد لديهم 
الفحي�ص  ول�سخ�سيات  القدمية  الفحي�ص  ملناطق  و�سور  وثائق  من 
وال�سريه الذاتية لهم وال�سرية الذاتية الى االدباء وال�سعراء من ابناء 
البلد و�سور االدوات التي ا�ستعملت قدميا يف احلياة الزراعية واحلياتية 
وكذلك �سور اللبا�ص ال�سعبي واحلرف القدمية، كذلك تعليمات االلعاب 
للفحي�ص  التاريخية  الهوية  تر�سيخ  القدمية بهدف  والت�سلية  القدمية 
واملحافظة على العادات والتقاليد والقيم والثقافات املكت�سبة النابعة 
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من تاريخنا وجمع الرتاث التقليدي ملدينة الفحي�ص من �سور االأدوات 
واملكتوب  واملغنى  املحكي  ال�سعبي  وال�سعر  واالدب  قدميا  امل�ستخدمة 
)حكايه جدي اغاين االفراح واحلان والتناويح... الخ( واحياء احلرف 
الرتاثية  للمباين  التاريخية  القيمة  على  للحفاظ  ،كذلك  القدمية 

والدينيه والتاريخيه واالثرية يف الفحي�ص وابراز متيزها املعماري.
و�سائل  انتاج  على  الرتاث  حلفظ  الفحي�ص  جمعية  وتعمل  عملت 
�سمعيه ومرئية ومقروءة حتوي الرتاث القدمي ملدينة الفحي�ص بحيث 
املوقع  خ��الل  من  للمدينة  والثقايف  الفني  واملنتوج  املخزون  يعر�ص 

االلكرتوين.



المشهد 

الثقافي في 

الفحيص





�سعلة مهرجان الفحي�ص

جاللة امللكة رانيا العبد اهلل تزور مدينة الفحي�ص



وزير الثقافة نبيه �سقم يفتتح مهرجان الفحي�ص



�سجرة عيد امليالد



امللكة رانيا ت�سارك اأهل الفحي�ص احتفاالتهم
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المشهد الثقافي في الفحيص
�سهدتها  التي  الثقايف  االرت���داد  حالة  يف  االأردين  املجتمع  دخ��ل 
املنطقة العربية ب�سكل عام، بل نالحظ مظاهر قا�سية لهذه التحوالت 
اال�سماء  واختفاء  بع�سها،  وموت  ثقافية  موؤ�س�سات  ح�سور  تراجع  يف 
يف  التاأثري  او  الفكر  او  االب��داع  يف  �سواء  الثقافية  احلياة  يف  الكبرية 
احلياة العامة، فمنذ �سنوات طويلة مل ن�سمع عن ميالد �ساعر اأردين 
وموا�سمها  امل�سرحية  الفرق  وتغيب  موؤثر،  مفكر  او  مبدع  روائ��ي  او 
التي كانت لها �سمعتها و�سوالتها وجوالتها، ترتاجع بل وتغيب الفرق 
الفنية الفلكلورية التي تعك�ص �سمري املجتمع االأردين ووجدانه الثقايف 
واحل�ساري وال�سعبي، اي الثقافة التي ينتجها النا�ص وتعك�ص معا�سهم 

وهويتهم وهمومهم واأحالمهم.
التجريف  او  التفريغ  هو  الثقايف  اخل��راب  مظاهر  بني  من  واحد 
الذي �سهدته احلياة الثقافية. كيف وملاذا تراجعت الفرق الفلكلورية 
االأردنية خالل ال�سنوات االخرية  ب�سكل يطرح ا�سئلة كبرية بعد مرحلة 
من االزدهار؟ ن�ساأل اأين فرقة الفحي�ص الإحياء الرتاث االأردين ،اأين 
واالهلي  اجليل  نادي  فرق  مثل  ال�سرك�سي  الفلكلور  وفرق  معان  فرقة 

وغريها من فرق �سعبية وتراثية؟
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فرقة الفحيص إلحياء التراث الشعبي
ال�سعبي  الرتاث  الإحياء  الفحي�ص  فرقة  املثال  �سبيل  على  لناأخذ 
التي تاأ�س�ست عام 1982 وحققت ح�سورا الفتا على مدى اكرث من ربع 
قرن وا�ستطاعت ان تفعل الكثري يف التعريف بالهوية الثقافية يف واحد 
واختفت متاما،  الفرقة  تراجعت  ثم  و�سدقا،  ثراء  ا�سكالها  اكرث  من 
ويعيد موؤ�س�سها الفنان �سخر حرت يف مادة ار�سيفية هذا الرتاجع بكل 
ب�ساطة الى ان التطوع له حدود وان افراد الفرقة ا�سبحت لديهم ا�سر 
وتتكرر  والتجدد،  لال�ستمرار  التمويل  لهم  يتوافر  ومل  وم�سوؤوليات، 
الق�سة مرة اخرى مع فرقة معان التي ظهرت يف الثمانينيات وحققت 
ح�سورا الفتا وا�سبحت �سفريا للثقافة االأردنية، وق�ص على ذلك فرق 
ان  بعد  االخري  العقد  يف  تراجعت  التي  ال�سرك�سي  الفلكلوري  الرتاث 
ازدهرت بقوة يف الت�سعينيات. وح�سب مرينا جانبيك اإحدى موؤ�س�سي 
واحدة من هذه الفرق، فقد ا�ستطاعت تلك الفرق خلق حالة ثقافية 
مميزة وا�ستطاعت ان تقدم ر�سالة االأردن الثقافية بقوة يف اخلارج، 
وو�سلت الى القفقا�ص وبقاع عدة يف العامل  واأبدعت واأبهرت الكثريين.
الثقافية يف املجمل، وب�سكل قا�ص، هذا  تراجع �سامل يف  احلالة 
املاأزومة  الثقافية  التعبريات  من  متعددة  باأ�شكال  اليوم  الأ  ميمُ الفراغ  
اململوءة بالعنف والتع�سب والكراهية واالق�ساء، بكل ب�ساطة اال�سئلة 
القا�سية عن االأحوال الثقافية تقدم اجابات عن احلالة التي نعي�سها 

اليوم.

املو�سيقار �سخر حرت
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وزارة الثقافة لي�ست وحدها امل�سوؤولة عن التنمية الثقافية بل هي 
مهمة الدولة ب�سكل عام، ولكن هذا ال يعفي الوزارة من ان متار�ص دور 

ذراع الدولة القوية يف احداث التغيري. 
وزير الثقافة االأ�سبق جري�ص �سماوي حتدث عن ن�ساطات موؤ�س�سته 
ن�شاط للمركز كان م�شاهمته يف اإقامة اأم�شية  اأحدث  اإن  فقال  "وتر"، 
كذلك  عمان.  يف   " �سومان  "موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  اأدوني�ص  لل�ساعر 
عيد  مبنا�سبة  الكبري  ال�سعبي  االحتفال  اإحياء  يف  موؤخرًا  ا�سرتاكه 
الذي  االحتفال  وهو  التنني،  قاتل  اخل�سر(   ( جرج�ص  مار  القدي�ص 
�ساركت فيه فعاليات فنية وك�سفية ومو�سيقية متعددة، وجرت العادة 
اهايل  بني  باال�سرتاك  عام  اأربعمائة  منذ  االحتفال  هذا  اإحياء  على 

الفحي�ص وجارتها التواأم بلدة ماح�ص.
االحتفال   اإن هذا  بالعربية،   CNN ملوقع  �سماوي يف حديثه  وقال 
ميثل جزءًا من طقو�ص بالد ال�سام العتيقة حيث يبادر اأهايل الفحي�ص 
يف  جرج�ص  مار  اخل�سر  مقام  اإلى  جماعات  بالذهاب  اليوم  هذا  يف 
بلدة ماح�ص املجاورة ويقوم كهنة الكني�سة يف الفحي�ص باإحياء قدا�ص 
حيث  امل�سلمة  العزيزة  اجل��ارة  ماح�ص  بلدة  يف  م�سيحي  احتفايل 
ي�شتقبلهم اأبناء ماح�ص قرب مقام مار جرج�ص حتت �شجرات البلوط 
املعمرة وي�ساركونهم القدا�ص بل يتقا�سم اجلميع ال�سرائط اخل�سراء 
التي يقد�سها الكاهن اأثناء ال�سالة وي�سعونها يف �سياراتهم ومنازلهم.
ربحية  غري  ثقافية  موؤ�س�سة  اأنها  �سماوي  اأو���س��ح  "وتر"  وح��ول 
التجريب وقول  اأجل  اأمام كل املوهوبني املبدعني من  اأبوابها  مفتوحة 

كل ما هو جديد يف الثقافة والفن.

جري�ص �سماوي  يقدم ال�ساعر ادوني�ص
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مهرجان الفحيص ابرز المعالم

 الفنية والثقافية
ان�سئ املهرجان قبل حوايل ثالثة عقود، اي عام 1990 مببادرة من 
جمموعة من �سباب الفحي�ص انطلقوا من نادي �سباب الفحي�ص وقد 
راأوا ان املناخ منا�سب النطالقتهم التي حملت فكرة املهرجان وج�سدته 
فلم يكن االمر قبل ذلك ي�سمح مبثل هذه االنطالقة ولكن االنفتاح الذي 
اطلقه امللك الراحل احل�سني بعد ا�ستئناف احلياة الربملانية وال�سيا�سية 
عام 1989 والذي توج بامليثاق الوطني والرتخي�ص لالأحزاب ال�سيا�سية 
جعل هوؤالء ال�سباب امام ا�ستحقاق التعبري عن انف�سهم فنيا وثقافيا 
بالفرح  االردن  ووطنهم  الفحي�ص  بلدهم  ليعودوا ميالأون  واجتماعيا 
ولذا  جتلياتها  من  جوانب  يف  االردنية  الوطنية  الهوية  عن  ويعربون 
اختاروا للمهرجان �سعار "االردن تاريخ وح�سارة" م�ستلهمني ما كان 
كامنا وموجودا وقد ا�سافوا اليه تطلعاتهم وخربات ا�ستحدثوها من 
معاينة التطور الذي يجري يف العامل من حولهم فكانت منهم اال�سالة 
التي  املعا�سرة  منهم  وكانت  وعلمي  فني  ب�سكل  احياءها  اعادوا  التي 

حلموا بنقل بلدهم اإليها.
ولقد عملت �سركات وطنية عديدة على دعم مهرجان الفحي�ص 
االأو�سط  ال�سرق  و�سركة  لالت�ساالت  زين  �سركة  ال�سركات  هذه  ومن 
للتاأمني التي بادرت بالدعم املت�سل النعقاد دورات املهرجان، وهناك 
�سركات اأخرى مثل �سركة جت للنقليات وعديد من ال�سركات التي قد 

ال يكون املجال وا�سعًا لذكرها..
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ا�ستمر ال�سعار )االردن تاريخ وح�سارة( �سعارا عري�سا مفتوحا له 
طبيعة ان�سانية.... وقد احتفى االردنيون بانطالقته وراأوا احلاجة اليه 
رغم ان مهرجانا اخر قد �سبقه حمل ا�سم جر�ص ولكل واحد منهما 
فكرة  بداية  الفحي�ص  مهرجان  فكرة  كانت  وروؤي��ت��ه.  واأل��وان��ه  نكهته 
مغامرة حيث االعتماد على النف�ص وعدم وجود ميزانيات ثابتة او عمل 
موؤ�س�سي ميكن ان يحمل املهرجان ل�سنوات متتالية اإذ كان  يغلب على 
املوؤ�س�سني طابع احلما�ص واالندفاع والتطوع واملبادرة... ولكن طبيعة 
الفحي�ص واأهلها وما اختزنته اجيالها من عزمية موروثة م�ستندة الى 
تراث )�سبيان احل�سان( وعنفوانهم واعتزازهم ببلدتهم الفحي�ص 
ومو�سيقى  واأدب  �سعر  من  الفني  بالرتاث  وتثبيتهم  االردن  ووطنهم 
وان  الفكرة  ي�سندوا  ان  من  مكنهم  ذلك  كل  ورق�ص،  وغناء  وفلكلور 
يولدوها جت�سيدا راأيناه منذ ال�سنة االولى لتبتكر ن�سخ املهرجان التي 
قطعت �شوط املهرجان الثامن والع�شرين يف ن�شخته وكلها ن�شخ جمددة 

باألوان وا�سافات خمتلفة...
وكان كرنفاليا مبهجا  االولى جتريبيا  الن�سخة  املهرجان يف  بداأ   
�سرع ابواب الفرح الأهل البلدة، �سارك فيه الفحي�سيون بكثافة خا�سة 
وانه يقام بني ظهرانيهم وو�سط بلدتهم ويف اجلزء القدمي والرتاثي 
منها... وجنحت الفكرة وجنح تطبيقها وبداأت االفكار واالقرتاحات 
واأ�سبح  وراأي  مالحظة  كل  من  ي�ستفيدون  كانوا  الذين  للرواد  ترد 
حمطات  وع��رب  العربي  واملحيط  االردن  يف  معروفا  علما  املهرجان 
دولية عديدة وكانت انطالقته على النحو الذي بداأ به فر�سة مواتية 
النطالقة مهرجانات اردنية عديدة يف مدن اردنية اأخرى يف الزرقاء 
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اخر  بعدا  لياأخذ  تطور  الثالثة  للن�سخة  و�سوله  ومع  وغريهما  ومعان 
واملطربني  اال�سيل  العربي  الفن  م��ن  االخ��ذ  ال��ى  وعمد  حملي  غ��ري 
االكرث جماهريية واالأقرب الى ال�سعار املرفوع وتو�سع املهرجان زمنا 
ليمتد الأ�سبوعني وم�ساحة لت�ساف اليه مواقع اأخرى، وا�سبح برنامج 
والغناء  الفن  هناك  فكان  الفنون  من  �ستى  ا�سكااًل  يحمل  املهرجان 
واملو�سيقى والرق�ص واالبداع العمال متميزة و�سطعت ا�سماء وبلدان 
على خ�سباته ويف اروقته وظل حمموال على اكتاف �سباب الفحي�ص ويف 
دائرة م�سوؤوليتهم واهتمامهم وظلت ادارة نادي الفحي�ص تتحمل هذا 

العبء الذي كرب وطابت ثماره.
 بعد ثالثني �سنة مل جتد من طموح املهرجان �سوى ظروف قاهرة 
طبيعية، متثلت يف انت�سار وباء كورونا على م�ستوى العامل الذي عطل 
جوانب عديدة من حياه الب�سر واالإن�سان على م�ستويات خمتلفة منها 
ال�سنوات  ويف  التجمهر،  يقت�سي  الذي  اجلماهريي  بالفن  االهتمام 
ال�سابقة وخا�سة مع الن�سخه الثامنة والع�سرين االجنح  بداأت تتزاحم 
افكار اقوى واأكرث �سونا للمهرجان وحفظ اعماله واملتابعة املوؤ�س�سية له 
وحمايته من اي طوارئ اقت�سادية او اجتماعية باإيجاد موؤ�س�سة ترعاه 
تلتزم  و  اهدافه  وحتمي  فعالياته  وتعزز  �سنويا  عليه  وت�سرف  وتقوده 
الهوية وعلى بعدها  التاريخي يف احلفاظ على  بها ليظل يقوم بدوره 
ي�سعون  الفحي�ص  ن��ادي  يف  ال�سباب  زال  وما   .... الثقايف  التاريخي 
ويحاولون رغم التوقف الق�سري الذي قد ميكنهم من مراجعات اأعمق 

مل�سرية املهرجان..
بوؤر  على  االعتماد  او  االرجت��ال  ال�ستمرار  امكانية  هناك  تعد  مل 
املجتمع املدين الن�سطة يف الفحي�ص ومل تعد ادارة النادي وحدها قادرة 
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على تقدمي مثل هذا العمل الوطني الكبري، اذ ان هذا يحتاج جلهود 
املهرجان يف كل  لقد ظل  كله،   الوطني  امل�ستوى  كبرية وعظيمة على 
ن�سخه يبداأ من التربعات الذاتية وال�سخ�سية يف الغالب ومن املبادرات 
الفردية واملت�سمة باالندفاع واحلر�ص وظلت موازناته  املتزايدة رهن 
ما يتربع به االخرون ارجتاال وظل ما يدفع للتمويل والرعاية اقل بكثري 
زال  ما  كله  ذلك  ومع  واب��داع   و�سهر  وت�سحية  جهود  من  يقدم  مما 
النفر الفحي�سي املوؤمن باإرادته يحاول ويعمل وقد يكون هذا الفريق 
رفعه  على  القادرة  املوؤ�س�سية  �سكته  على  املهرجان  و�سع  على  ق��ادرًا 
لال�ستمرارية، فقد ولد املهرجان بريا وباأ�سلوب )البعل( كما يقال عن 
ت�سهم  موؤ�س�سيًا   األيفا جماعيا  ي�سبح  ان  وحان  املروية  الزراعة غري 
من  يتاح  ما  بكل  الدولية  مبادراته  وتغطية  االقت�سادية  حمايته  يف 

امكانيات ..
ويبقى ان نقول ان �سعلة املهرجان ال بد ان تظل متقدة ملا يعنيه 

ذلك من ا�ساءة الهوية الوطنية االأردنية.
مدينة  اأه��ايل  من  فردية  وجهود  ومب��ب��ادرة   ،1990 ع��ام  يف  اإذن 
انخرط  التي  مدينتهم  ا�شم  حمل  ثقايف  مهرجان  تاأ�ّش�ص  الفحي�ص 
اأبناوؤها يف العمل ال�سيا�سي منذ خم�سينيات القرن املا�سي، اإلى جانب 
بروز العديد منهم يف جمال التجارة واالأعمال وقد متت الن�سخة )28( 
الأ�سبوعني،  انطلقت  التي  التظاهرة  الفحي�ص  �سباب  نادي  نّظم  فقد 
وظّل متويلها يعتمد على ترّبعات �سركات خا�سة مع وجود دعم �سنوي 
�سمن  ا�ستثنائيًا  منوذجًا  اعترب  ما  الثقافة،  وزارة  قبل  من  حم��دود 

م�سهد ثقايف حمكوم برعاية املوؤ�س�سة الر�سمية.
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اإن�سائه  وح�سارة" منذ  تاريخ  "االأردن  �سعار  يرفع  املهرجان  ظل 
من  جزء  تخ�سي�ص  عرب  وطنية  لهوية  تبنيه  اإط��ار  يف  اليوم،  وحتى 
برناجمه لالإ�ساءة على اأعالم كانت لها م�ساهماتها يف التاريخ االأردين 

املعا�سر من خالل اختيار اأحدهم �سخ�سية املهرجان.
العبيدات  مفلح  كايد  املنّظمون  اختار   ،2019 عام  املهرجان  يف 
�سخ�سية العام، والذي كان اأحد رجاالت احلركة الوطنية التي وقفت 
�سد �سيا�سات الترتيك التي قام بها حزب االحتاد والرتقي يف الدولة 
العثمانية عام 1908، كما �سارك يف مقاومة االحتالل الربيطاين يف 
ترابها، وعقدت ندوة لالإ�ساءة  اأردين على  اأول �سهيد  فل�سطني وكان 

على �سريته �سارك فيها كّل من خالد عياد و�سائب عبيدات.
اختيار  مّت  حيث  �سنويًا،  منتظمة  فعالية  املدينة"  "ركن  وي�سّكل 
فكرية  ندوة  تاريخها  حول  لتتمحور   ،2019 عام  االإ�سكندرية  مدينة 
اإلى  م�سر،  من  ح�سنني  اأ�سرف  وهدير  عزت  حممود  خاللها  حتّدث 
الباحثان  فيها  �سارك  العربية" التي  االأمة  واآم��ال  "واقع  ندوة  جانب 

القطري حممد امل�سفر واالأردين مهند مبي�سني.
ت�سمنت م�ساركات  اأخرى  ندوة  عنوان  العربية"  الدراما  "واقع 
�سامح ال�سريطي وريا�ص اخلويل من م�سر وقمر ال�سفدي من االأردن، 
والباحث  الكركي  خالد  والكاتب  االأكادميي  من  كّل  تكرمي  اأي�سًا  ومت 
اأ�سعد عبد الرحمن واملخرج �سالح اأبو هنود واملعلمة والرتبوية اوجني 

حداد.
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بيت التراث والفنون 
مع  وبالتعاون  الفحي�ص  مدينة  يف  والفنون  ال��رتاث  بيت  با�سر 
الفحي�ص"  "جداريات  الفنية  مبادرته  تنفيذ  على  العمل  البلدية، 
العديد من  القدمية عرب  البلدة  االإ�سهام يف جتميل   اإلى  التي تهدف 
ق�سمات  من  الفنية  تعبرياتها  ت�ستمد  "البانورامية" التي  اجلداريات 

املكان وم�سهدياته اجلمالية املتنوعة.
املبادرة التي انطلقت بالتزامن مع م�سروع جتميل البلدة القدمية 
الذي تنفذه بلدية الفحي�ص يف اأحيائها املختلفة، ت�سمل تنفيذ العديد 
من اجلداريات على م�ساحات تغطي نحو 1500 مرت مربع يف مناطق 
بارزة على اأطراف البلدة القدمية ويف و�سطها العريق، مبا ين�سجم مع 

روحية املكان واإرثه الثقايف واجلمايل.
جداريات املبادرة التي عكف الفنان الت�سكيلي غ�سان مفا�سلة على 
اإلى تر�سيخ  اجنازها مب�ساعدة متطوعني من املجتمع املحلي، تهدف 
ميداين  طابع  ذات  والأنها  وهوية.  ذاك��رة  بو�سفه  املكان  مع  العالقة 
يف  نا�سونال  دهانات  ت�سهم  التي  اجلداريات  فاإن  املدينة،  ف�ساء  يف 
تغطية م�ستلزماتها من االألوان، ت�سهم ب�سكل مبا�سر يف تنمية الذائقة 
اإلى  اإ�سافة  االجتماعية،  وال�سرائح  الفئات  خمتلف  لدى  اجلمالية 

دورها يف متتني عالقة االإن�سان مع حميطة وبيئته.
الفنان  ق��ام  التي  اجل��داري��ات  اأول���ى  الفحي�ص"  "قمر  ج��داري��ة 
يعود  التي  القدمية  البلدة  مدخل  يحاذي  جبلي  �سفح  على  بتنفيذها 
تاريخها اإلى نحو 3 اآالف عام، تتوزع على  م�ساحة نحو 500 مرت مربع 

الفنان الت�سكيلي غ�سان مفا�سلة
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م�سهديات  من  الرئي�سية  عنا�سرها  وت�ستمد  خر�ساين،  ج��دار  على 
املكان وت�ساري�سه املحيطة بها من جبال و�سفوح ووديان ومعمار والتي 
اأعادت اجلدارية انتاجها ومتثيلها من خالل اللون واحلركة واالإيقاع، 
وهو ما يجعل من اجلدارية نف�سها بانوراما لونية حتاكي ق�سمات املكان 
جمالياته،  على  ومنفتحة  ت�ساري�سه،  مع  مت�سلة  جديدة  مب�سهديات 
امليدانية،  اأعماله  تعاين  الذي  الفنان مفا�سلة  اإلية  بح�سب ما يذهب 
وهويًة  بو�سفه مرجعًا  املكان  مع  االإن�سان  واجلدارية، عالقة  النحتية 

وذاكرًة.
تزامن تنفيذ اجلداريات الفنية مع م�سروع جتميل البلدة القدمية 
املنطقة  اإلى جعل  الهادفة  وروؤيتها  البلدية  ياأتي �سمن خمطط  الذي 
التي حتت�سن مهرجان الفحي�ص ال�سهري منذ نحو ثالثة عقود، منطقة 
الطبيعة  به من جماليات  ملا حتفل  واالأه��ايل؛  للزوار  �سياحية جاذبة 
املكان،  ذاك��رة  بها  حتفل  وتراثية  تاريخية  �سواهد  من  عليه  وتتوافر 
وفق رئي�ص بلدية الفحي�ص املهند�ص جمال حرت الذي قال اإن البلدية 
تت�سارك مع املوؤ�س�سات واملبادرات ذات العالقة باإحياء البلدة القدمية 
وجتميلها، بحيث تقوم بتوفري امل�ساحات العامة وتهيئة البنية التحتية 
للمنا�سبات الإجناح مبادراتها وفعالياتها وفق املعايري التي تتوافق مع 

طابع املكان وروحيته.
رئي�سة جمعية بيت الرتاث والفنون األيدا م�ساعني قالت اإن مبادرة 
"جداريات الفحي�ص" جاءت �سمن روؤية اجلمعية وتاأكيدها دور الفن 
يف تر�سيخ عالقة االإن�سان مع املكان، وتعزير روابطه مع ذاته وحميطه 
يف  الفنية  االأعمال  ت�سيعه  الذي  االأثر  خا�سًة  الفني،  االأثر  خالل  من 

الفنان منذر الرياحنة يتاألق يف مهرجان الفحي�ص
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تنطوي  التي  واجلداريات  املنحوتات  مثل  العامة  وامليادين  ال�ساحات 
على قيم فنية م�ستمدة من مرئيات املكان وجمالياته املتنوعة. ولفتت 
املجتمع  مع  تفاعلية  �سيغة  اأي�سًا  يحقق  اجلداريات  م�سروع  اأن  اإلى 
املحلي من خالل ا�سراك متطوعني من مدار�ص الفحي�ص واجلامعات 

يف تنفيذ اجلداريات التي ت�سهم  يف جتميل البلدة القدمية.
عنا�سرها  ت�ستمد  الفحي�ص  ج��داري��ات  ك��ون  م��ن  ال��رغ��م  على 
جبال  من  بها  املحيطة  وت�ساري�سه  املكان  م�سهديات  من  الرئي�سية 
اأو  املكان  مع  املطابقة  اإلى  تهدف  ال  اأنها  اإال  ومعمار،  ووديان  و�سفوح 
تقليده، بقدر ما ت�سعى اإلى اإعادة انتاجه ملمحًا وتكوينًا، انطالقًا من 
خ�سائ�سة الب�سرية التي تختزلها اجلداريات بتكوينات لونية �سريحة 

منفتحة على ت�ساري�ص املكان، اإيقاعًا وحركًة.

مؤسسة وتر للثقافة واالبداع
ي�سف وزير الثقافة االأ�سبق ال�ساعر جري�ص �سماوي هذه املوؤ�س�سة 
اأنها احدث  الفحي�ص  واالإبداع" يف مدينة  للثقافة  "وتر  ان�ساأها  التي 
ويرعى  ويديرها  عليها  ي�سرف  وه��و  املدينة،  يف  ثقافية   موؤ�س�سة 

ن�ساطاتها. 
مركز "وتر" يقع يف بناء تراثي عتيق و�سط البلدة القدمية، التي 
عمر  اإن  يقول  �سماوي  ال�ساعر  الرتاثية.   واأبنيتها  بكنائ�سها  ت�ستهر 
البيت اأكرث من مائة عام، يعود اإلى اخلوري عيد ال�سوي�ص، وفيه تقام 

وزير ال�سياحة نايف الفايز
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ت�سكيلية،  فنية  معار�ص  بني  ت��رتاوح  مميزة،  وفنية  ثقافية  ن�ساطات 
قدمية،  طربية  وفنية  مو�سيقية  و�سهرات  وندوات،  �سعرية،  واأم�سيات 
وكانت باكورة ن�ساطات املركز معر�ص لوحات الفنانة الت�سكيلية ناتا�سا 
"تر�سم  اإنها  عنها  �سماوي  قال  حيث  "زهرة"،  عنوان  حتت  املعاين 

الن�ساء القادمات من عوامل واأزمنة خمتلفة".

فرقة الفحيص للموسيقى العربية
الفراغ  الرتاث ومالأت  الفحي�ص الحياء  ورثت فرقة  الفرقة  هذه 
من هوؤالء ال�سباب الذين يحملون م�سوؤولية تقدمي وجه م�سرق لالأردن 
احلقيقي  للفن  برتويجهم  الفنية،  وبراجمهم  واأدائهم  باختياراتهم 
لدى ع�ساق املو�سيقى ومتذوقي الفن الرفيع وبا�ستعادة اأغاين الرواد 
والزمن اجلميل واملفردة املعربة واجلملة املو�سيقية املميزة، وخا�سة 
من االأغاين االأردنية، عندما كانت هذه االأغنية عنوانًا اأردنيًا بامتياز.

اأردنية تراثية من بني تلك التي قدمت  اأغنيات  ا�ستعادت الفرقة 
قدمت  حيث  ؛  النمري  توفيق  الراحل  مثل  ال��رواد  الفنانني  باأ�سوات 
جنني وخاليل عقلي طاير" وللراحل عبده مو�سى  زين،  يا  "ح�سنك 
وما  "مرين  و  جديلي"،  اجلدايل  ام  يا  "جديل  اأغنية  الفرقة  قدمت 
وارجع"،  يا حبيبي  و"�سافر  اخلال"،  بنت  يا  زينة  معهن حدا"، و"يا 
ول�سكري  وغ��ريه��ا  الب�ستان"  على  و"نزلن  ال�سامة"،  ام  ي��ا  و"هي 
عياد قدمت الفرقة اأغنية "حمال الدار والديرة ونبع الفوار والزينات 

عالنبعة ميلن جرار".
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بطرف  "لوحي  منها  وتراثية  فلكلورية  اأغ��اين  الفرقة  وقدمت 
اأغاين  املنديلي م�سن�سل برباع، يام رمو�ص الطويلة وعيون و�ساع" ومن 
ال�ساي  و�سبوا  القهوة  "�سبوا  اأغنية  الفرقة  قدمت  توفيق  �سمرية 
يا  "اه  منها  العربية  االأغ��اين  من  بعدد  وتغنت  زارونا"،  اللي  وا�سقوا 
و"طالعة  امليا�ص"،  حلو �سيدي يا م�سليني"، و"فوق النخل"، و"قدك 
باأغان �سفق  و�سلة  االأطر�ص  لفريد  وكانت  اأبوها" وغريها.  بيت  من 
والعني"،  الراأ�ص  على  و"توؤمر  "حبينا"،  لها بحرارة منها؛  اجلمهور 

و"يا حبايبي".
لل�ساحة  فنية  اإ�سافة  العربية،  للمو�سيقى  الفحي�ص  فرقة  وتعد 
الغنائية والفنية االأردنية، فرقة اأردنية ت�سم ثالثني �سابًا و�سابة بقيادة 
بيت  من   2012 عام  نف�سها  واأ�سهرت  انطلقت  قندح  معت�سم  الفنان 
الفحي�ص. تتطلع الفرقة اإلى تنمية ال�سعور لدى اجليل اجلديد باأهمية 
لدى  وترويجه  والغناء،  املو�سيقى  يف  االإبداعي  الرتاث  على  احلفاظ 

ع�ساق املو�سيقى يف الثقافات االإن�سانية.

رواق البلقاء في الفحيص
تاأ�س�ص  يف العام 1992، وهو موؤ�س�سة هدفها ن�سر الفن ويف ال�سارع 
العربي لرتتقي به الى العاملية من خالل اهتمامها بالرتاث واملوروث 
احل�ساري مبتدئة برتميم البيوت القدمية وكل ما يتعلق بها من تاريخ، 
ب�سورة  لي�سل  القدمي  بتوثيق  وال�سياع  االندثار  من  عليها  واحلفاظ 
له  له قدمي ما  "اللي ما  �سعار  املتلقي، م�ستمدة ذلك من  الى  �سليمة 
منطقة  يف  البيوت  من  جمموعة  برتميم  امل�سوار  بداأت  فقد  جديد". 
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الفحي�ص لت�سمى يف ما بعد بحارة الرواق و�سملت �سالة عر�ص متميزة 
اأمثال : ح�سني  ا�ست�سافت عددًا كبريًا من الفنانني العرب واالجانب 
ن��وار،  اأحمد  بهجوري،  ج��ورج  حتمل،  الفرد  عثمان،  بهجت  بيكار، 
حريب،  عتاب  عبدلكي،  يو�سف  علي،  وج��دان  احلفيظ،  عبد  فرغلي 
منى ال�سعودي، منقذ �سعيد، حممد مهرالدين، علي طالب، والكثريين 
ممن و�سعوا ب�سماتهم على لوحة احل�سارة، باال�سافة الى الندوات 
وحمال  امل�سرحيات  من  عدد  وعر�ص  املو�سيقية  واالم�سيات  ال�سعرية 

بيع التحف واخلزفيات والكتب وكل ما يتعلق بالفن.
ذلك  من  ابعد  الى  واأ�ستمر  احلد  ذلك  عند  يتوقف  مل  الطموح   
لي�سل الى ا�سدار الكتب الفنية وعددها ثمانية كتب لفنانني عرب هم 
جورج بهجوري، فرغلي عبد احلفيظ، �سناء كيايل، عماد حجاج واأجمد 
نا�سر وافالم وثائقية " �سرية قرية " للمخرج معتز جانخوت و " ل�ص 
العديد  مع  ثقافية  لقاءات  وت�سوير  كيايل  راما  " للمخرجة  اللحظة 
من االدباء و الفنانني مثل : اأدوني�ص، انطوان كرباج، وا�ستمر االبداع 
باللوحات  عمان  الفور�سيزنز-  فندق  بتجميل  املوؤ�س�سة  تلك  وقامت 
واخلزفيات وكذلك فندق �سرياتون معرة- �سيدنايا حتى و�سلت الى 
يف  الفكري  بامل�ستوى  لريتقي  ودعمه  ال�ساب  الفنان  تاأ�سي�ص  مرحلة 
العامل العربي، ويعمل رواق البلقاء على و�سع اللبنات االولى لتاأ�سي�ص 
متحف يف مدينة الفحي�ص بالتعاون مع بلدية الفحي�ص و�سيبقى ذلك 

االبداع الى ما ال نهاية.
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بيت الشعر في منتدى الفحيص الثقافي

يهدف املنتدى تعميق الوعي الثقايف يف او�شاط املجتمع وتن�شيط 
الفعاليات االبداعية والفنية واالهتمام بالرتاث ال�سعبي.

الهدف من امل�سروع ا�ستقطاب ال�سعراء ال�سباب الذين يحتاجون 
وت�سجيع  ال�سعر  مكانة  على  واحلفاظ  مواهبهم  واب��راز  الدعم  الى 
ال�سعراء والعمل على تاأ�سيل دور ال�سعر وال�سعراء يف احلركة الثقافية 
واي�سال �سوت ال�سعراء الى قطاعات املجتمع وتوثيق احلركة ال�سعرية 

يف الفحي�ص ورعاية ال�سعراء والكتاب واملثقفني.
الكلمة  حرا�ص  فيه  يلتقي  روحيا  ومناخا  مكانا  يوفر  امل�سروع 

واحلرف ويك�سف عن املواهب ال�سابة ويعزز لغة ال�سعر.

منتدى الفحيص الثقافي
عام  تاأ�سي�سه  منذ  ك��ان  بانه  الثقايف  الفحي�ص  ملنتدى  ُي�سّجل 
1995 منربًا وطنيًا قوميًا دميقراطيًا ي�سعى لتطوير الو�سع الثقايف يف 
االأهلية  الثقافية  املوؤ�س�سات  الى جانب  الوطن  الفحي�ص وعلى �سعيد 

االأخرى.
التي  تلك  اأهمها  لعّل  عديدة  مبراحل  م�سريته  طوال  املنتدى  مّر 
خالل  من   2009 عام  اأواخ��ر  احلّمر  يف  له  دائم  مقر  افتتاح  �سهدت 
املنتدى  ن�ساطات  تطوير  املقر يف  توافر  اأ�سهم  �سامية.  ملكية  مكرمة 
لي�ص فقط على ال�سعيد الثقايف والوطني، بل واأي�سًا يف الو�سول الى 

ال�ساعر عي�سى ال�سوي�ص
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مكانة مرموقة على �سعيد االهتمام بق�سايا الفحي�ص املحلية والدفاع 
عنها الى جانب موؤ�س�سات املجتمع املحلي االأخرى. يكفي اأن ن�ستذكر 
مركٍز  ال��ى  حت��ّول  اإذ  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات  خ��الل  املنتدى  دور 
اك�سبه  الطليعي، مما  الدور  املنتدى  فيها  يلعب  كان  مهمة  لن�ساطات 
احرتام وتقدير لي�ص فقط اأبناء وبنات الفحي�ص، بل والقوى الوطنية 
والدميقراطية والثقافية على م�ستوى البلقاء والوطن. ويف هذا املجال، 
ال بّد اأن جنّدد التعبري عن م�ساعر التقدير وال�سكر للهيئات االإدارية 
بذلوها  التي  اجلهود  على  اليوم  وحتى  تاأ�سي�سه  منذ  املنتدى  وروؤ�ساء 

لكي ي�سل املنتدى الى هذه املكانة الرفيعة التي يتبواأها.
لكن ال�سعور بالر�سى عن النف�ص، مهما كانت مربراته، ميكن اأن 
يلحق ال�سرر بامل�ستقبل الذي يجب اأن تظّل اأنظارنا م�سدودة اإليه. على 
املنتدى اأن ي�سعى الى تطوير نف�سه وتطوير ن�ساطاته وتنويعها وجعلها 
كل  لقد الحظ  واحتياجاته.  للفحي�ص  الثقايف  بالو�سع  الت�ساقًا  اأكرث 
من تابع م�سرية املنتدى باأن هناك امكانيات وا�سعة للتطوير وطاقات 
من  بد  ال  واالإب���داع.  باجلهد  م�سريته  رفد  يف  ت�سهم  اأن  ميكن  كبرية 
الرتكيز على �سرورة تنويع ن�ساطات املنتدى، وتو�سيع قاعدته وت�سكيل 
التخطيط  يف  املنتدى  اأع�ساء  م�ساركة  اأج��ل  من  امل�ساعدة  اللجان 
والتوّجه  املماثلة،  باملنظمات  عالقاته  وتطوير  لن�ساطاته،  والتنفيذ 
لالهتمام اأ�شا�شًا باجلوانب املتعلقة بالفحي�ص، لي�ص من حيث الن�شاط 
الن�سايل، بل الفكري والثقايف بحيث ي�سهم املنتدى ومثقفو الفحي�ص 
على  الفحي�ص  منها  تعاين  التي  امل�سكالت  الأب��رز  احللول  اق��رتاح  يف 
امل�ستويات الثقافية والتعليمية واالجتماعية، وااللتفات الى جانب مهم 
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وهو تدوين ذاكرة الفحي�ص ودرا�سة وتوثيق تاريخ هذه املدينة الرائدة 
و�سخ�سياتها الطليعية يف امليادين كافة، ومنجزاتها التي ذاع �سيتها 

داخل وخارج حدود الوطن. 
على �سعيد اآخر، الفحي�ص غنّية بالطاقات الثقافية غري امل�ستغلة. 
ومن هنا فاإن التوجه الى املواهب الثقافية والفنية ال�سابة واحت�سانها 
واالأخذ بيدها من بني النقاط البارزة للعمل من اأجل مزيد من التفعيل 
لدور املنتدى. يزداد هذا الدور اأهمية يف �سوء االأو�ساع ال�سعبة التي 
ت�سود البالد �سيا�سيًا واقت�ساديًا واجتماعيًا ويف ظل ت�ساعد الهجمة 
وعلى  االأبدية  فل�سطني  عا�سمة  القد�ص،  على  االأمريكية  االإ�سرائيلية 
احلقوق الوطنية امل�سروعة لل�سعب الفل�سطيني ال�سقيق، ويف �سوء عدم 
تبلور حلول لق�سية اأرا�سي الفحي�ص املقام عليها م�سنع االإ�سمنت مبا 

ين�سجم مع حقوق وم�سالح الفحي�ص وتطورها امل�ستقبلي.
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ما قاله الشعراء في الفحيص
عرفها م�سطفى وهبي التل "عرار"، �ساعر االأردن، فبات  يحلف 

بها، ويق�سم بجمالها يف �سعره، حيث قال:
ق�سما مباح�ص، والفحي�ص، وبالطفيلة، والثنية

وكرم جلعاداالأ�سّم، وتربة الغور الغنية
ودم ابن �سهوان الزكّي، وم�سرع النف�ص االأبّية

ل�سواك ما خفق  الفوؤاد، وال  متلمل يا �سبية.
وعرار قال اأي�سا، يف ِذْكِر الفحي�ص:

ق�سما مباح�ص والفحي�ص
وبرد ماء احلمر  

اإين اإلى تلك الربوع
وح�سنها املتوفر

�ساأظل ن�سو ت�سوق
وتذكر وحت�ّسر

اأما ق�سيدة "لهاث"، فيذكر عرار فيها الفحي�ص قائال:
�سلمى! مباح�ص قد تاألق موهنا
برق، وَبّل ثرى الفحي�ص هتون

"فاإذن ورب الراق�سات اإلى منى"

ال�ساعر عرار
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ال بّد من اأن يورق الدحنون
 ول�سوف اأب�سر يف  ت�سّرج خده

خديك ميتقعان يا برفني
 يا ظبية الوادي، وما الوادي اإذا

مل توؤن�سيه، وما ع�ساه يكون.

أَقم الِقرى أبتي...
زلة   ديوانه  يف  الفحي�ص  يف  فقال  �سماوي  جري�ص  ال�ساعر  اأم��ا   

اأخرى للحكمة: 
ماذا ُيعّد اأبي

ل�سيوفنا االآتني؟
ماذا ُيعّد اأبي الأعدائي؟

 ماذا اأُعّد اأنا
اأقم الِقرى اأبتي
ناد على املي�سور

وانفخ نارك..
ال�سيفان جوعى الى ج�سدي

ودمي القرى
وجراحي املي�سور يا اأبتي

ونارك يف �سلوعي
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ال تر�سموين اأيها االآتون
من بنك ال�سما�سرة الدمى

ر�سمي ع�سي
ال تر�سموا.. جوعي

واأرح خرائطك الغبية يا مهند�ص
اإن روحي

روح فالح خفّي
يهتدي بالنجم

يف الرحالت تكلوؤه الرثيا
وتزفه ال�سعرى اليمانية

واأنا الع�سي املّر
مل اآت اعتباطا

�سقطت على راأ�ص الكروم ال�سهب
واحتفلت مبيالدي القبيلة

باأ�سابعي حركت غيم الروح
ملّا جف كرم اأبي

بدمي �سقيت النخل
وانفتحت ينابيعي على بابي

ونفخت روحي يف جرار الطني
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شاعر المدينتين 
�سعيفان  �سلمان  فهو  والفحي�ص،  م��اأدب��ا  املدينتني  �ساعر  اأم��ا 

ال�سوي�ص، وله "ديوان ق�سيد العاليل".
ويف ق�سيدة من الديوان، عنوانها "بني املال ا�سمنا مو�سوف"، يف 

مدح الفحي�سية، يقول:
معروف و�سا�سنا  "افحي�سية 

وارجالها بالوغى �سجعان
ونفرح لن لفانا ا�سيوف

وعاداتها اتكرم ال�سيفان
منا�سف واللحم مردوف

و�سنوبر على الوجه مليان
بني املال ا�سمنا مو�سوف

بلقاوية او �سبيان احل�سان
الكل منا بامللك م�سغوف     

اح�سينا يا قمر ني�سان
العبد اللي معتلي وينوف

حامي الوطن داميا �سهران

�سلمان �سعيفان ال�سوي�ص
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نبع  جهة  من  م��ارا  الكايد  �سليمان  املدعو  ك��ان  االأي��ام  اأح��د  ويف 
و�سورها  مبعرثة،  حجارتها  راأى  فلما  فر�سه،  �سقاية  واأراد  العاليل، 
الفحي�ص،  قرية  يف  ومر  حزينا،  وان�سحب  منظرها،  اأحزنه  مهدما، 
وكانت مقفرة من اأهلها، فزاد حزنه، وقال هذه الق�سيدة م�ستذكرا ما 
كانت عليه عني العاليل، وما اآلت اليه، حينما كان يرى بنات الفحي�ص 
ذاهبات الى عني العاليل زرافات ووحدانا، كاأنهن الغزالن، فاأ�سبحت 
االآن للغرباء من غري اأهل البالد، وعاثوا فيها ف�سادا، فقال خماطبا 

العني، وهو جال�ص بقربها، وقبل اأن ين�سحب، هذه الكلمات:
قلت اآه يا عني العاليل مالك

�سكلك مغرّي ولون زينك ماحي
طرفك مهدم لي�ص هذي حالك

ما عقب ما كنتي يف هنا وافراحي
باهلل اخربيني و�سهو اللي جرالك

ال�سدق نار �سراجك الو�ساحي
ردت علي وجاوبتني وقالت
يل خلًة كلهم غدوا نزاحي

جار الزمان واتركوين وراحوا
وا�سحيت من عقبهم كاال�سباحي

�سفت العجب وا�سبحت بحريه
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ودموع عيني فوق خدي طفاحي
وا�سفق على الكفني وين حماتي

�سرتي حماتي وفزعتي ب�سياحي
وين ال�سماوية وين هات امثالهم

�سليمان وعي�سى وعوي�ص اجلحجاحي
وطعيمه ابو �سليمان ح�سان اللقا

ياما احتموين بكز رماحي
ياهلل ياملعبود اين طالبك

ياهلل جتمع �سملهم بافراحي
وتاأتي الق�سيدة التي ترد على �سليمان الكايد من ال�ساعر جري�ص 

�سماوي، وهذا ن�سها:
قولوا لبو عارف كتابه لفانا

حي الكتاب وحي من بيه جناب
عني العاليل اليوم زايد غواها

بنتا طموح تو�سح اخلد بخطاب
ديره جفتنا غرينا ما هتناها

حنا لعيناها بطوابري واطواب
وجموع تزمي والعدد ما ح�ساها
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والن�سر بيد اللي على النا�ص وهاب
جاها ال�سماوي اليوم نالت مناها

ذيب الطراد ان �سار للخيل ملعاب
اللي ينوم عينا عن عناها

وابوه قبله للمليحات ك�ّساب
و�ساكر ربيع ال�سيف بربعه ن�ساها
فرحت وقالت يا هال بكل من غاب

عيال احل�سان اللي منوتي مع مناها
الكل منهم لغايل الروح جالب
تذكر �سيوخ وفعالنا من �سواها

جر املنا�سف كارنا وعز االطناب
كم �سابقا بالريب نق�سر خطاها
ان�سد كبار ال�سلط ح�سرًا وغياب

فحي�ص عز بالدنا واحالها
ام ال�سعافا واخلطاطري واجناب
جابوا لها قوم الردى من عناها

وقالوا اهل كريوت حنا لها ا�سحاب
بياعة اجلميز اكلوا مناها



231

وجوه.. و�سيخهم ولد غ�ساب
ابو فهد دار املكارم عزاها

ا�سحت حياته باخلطر وعارظه �ساب

1904م،  ع��ام  املولود  ال�سوي�ص،  �سعيفان  زي��دان  ال�ساعر  اأم��ا 
ماأدبا  �سعراء  اإلى  اآن��ذاك  وتعرف  مباأدبا،  الالتني  مدر�سة  يف  ودر���ص 
مثل �سامل القن�سل، و�سالمة الغي�سان، وا�ستمر عطاوؤه ال�سعري، حتى 
تويف يف 25 اآب 1983م، ويف تقدمي كتاب "زيدان �سعيفان ال�سوي�ص.. 
حياته و�سعره"، يقول ال�ساعر جري�ص �سماوي: "يف هذا الكتاب ح�سد 
من االأ�سماء واالأحداث من اأبناء البلقاء واالأردن عموما، ويف مراحل 
القارىء  ي�ستدعي  مما  التاريخ  الى  اإ�سارات  وفيه  خمتلفة.  تاريخية 
احل�سيف الى امهال القراءة واال�ستمهال ورمبا اال�ستف�سار، حتى اإذا 
ما اأمت الكتاب ح�سل فائدتني معا: اال�ستمتاع بال�سعر اجلميل الراقي، 
والق�سائد  ال�سعر  خالل  من  املنطقة  تاريخ  ق��راءة  من  واال�ستفادة 

وال�سروحات املرافقة".
�سعيفان  زي��دان  �سعر  من  منوذجا  هنا  ن��ورد  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
ال�سوي�ص، وهي ق�سيدة كتبها يف 1972/1/5م، مو�سوعها وعنوانها 

قال: وفيها  التل"،  و�سفي  ال�سهيد  "رثاء 
اهلل من علم �سظى القلب ناعيه

و�سفي �سريف الو�سف وامر منعاه

رثاء و�سفي التل يف كني�سة الالتني يف الفحي�ص
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جنم هوى بابالدنا من عواليه
هز  البالد و�سّدع التل مهواه

جميع اإمواطن من القلب يبكيه
حتى ملكنا ح�سني ما �سابه ابكاه
بالزود اهل لفحي�ص كٍل هذا بيه

ي�سفق على الكفني و�سفي فقدناه
جار الر�سا ما قط جاره يجافيه

من األشعار الشعبية في الفحيص لجريس موسى
 الفحي�ص نبعة عز عنبع ميه يفخربها كل ن�سمي ون�سمية

�سبيان احل�سان ما ن�ساموا ابد وال نعرف عنهم بيوم الدنيه
تاريخها نكتب من ميات ال�سنني واهلها �سحاب نخوة وحميه
وجبالها ت�سهد على ما�ص عريق ما�سي معروف لكل االأردنية

 و�سهولها معروفة لكل طماع وبن جودة وحملته املهداوية )1(
 يوم قامت ا�سباعنا ال�سواري وحمت حومتنا من كل بليه
 ا�ساأل عنها جبالها ووديانها ا�ساأل ابو احل�سن وال�سقرييه

ا�ساأل عن ايام م�ست ما تن�سى ايام يذكرها كل الفحي�سيه
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ون خطر عبالك اليوم ت�ساأل وين �ساروا اهلها وين حارة امل�سكوبية )2(
وين �سيوفنا وخيولنا املعنقية وين بواريد االملاين مع الع�سمليه
  وين ازالمنا عا رو�ص البيادر )3( ووين راحت قعدت اخلتيارية

  وين البيادر وين الغنم ومني منا عاد يذكر امليه
 وين قحطيلة ووين زروعنا وجورة النحلة مع عبيه )4(

بيوت ال�سعر وين راحت وين الكرب وين الدريعيه )5(
و�سبة القمح وين �سارت بطلوا اوالدنا يعرفوا القليه )6(

ياالربع ياحلا�سرين وين البري بعد ما �سرنا ن�سرب من احلنفيه
وجر�ص املالك مني عاد ي�سمعه �سقى اهلل عا ايامه املن�سية

�سقى اهلل عا ايام البيادر وعاليلة قمر �سيفية
�سقى اهلل عا ايام ال�سر�ص واخللقة )7( وين �سارت احلطة الفحي�سية

تغريت الدنيا وتغريوا اهلها و�سارت لقمة العي�ص ماهيه هنية
وا والدنا تفرقوا بكل البالد و�سار ن�سهم بالواليات االمريكية

راحت ايام اخلري والفرح ون�سينا ايام الفنطزية
  وكل �سيء بهااليام �سار له ثمن بعد ما �سارت حياتنا مادية
لكن اإللي يثلج القلب وال�سدر �سوفت �سباب الفحي�ص بهذه احلميه

وان ن�سيت ما ان�سى ريحة الطيب ايل تفوح عند ذكر الفحي�سيه
  فمني ومن كل من �سمع �سوتي لكل فحي�سي وفحي�سيه الف الف حتيه
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وخال�ص �سالمي وحمبتي ل�سيدنا عميد اال�سرة االأردنية
البو ح�سني ملكنا و�سيدنا اإللي جاورنا بق�سر الها�سميه

 واختم كالمي بال�سالة للذي دا�ص املوت بعد ما دا�ست قدمه را�ص احلية
هذي الفحي�ص قونه زينوا بيها عناقكم وما يفرط بحقها غري �شاحب الرديه 

_______
)1( جودة وحملته املهداوية معروفة ق�سته وكيف كان بده ياخذ ابنة اخلوري

)2( امل�سكوبية :حي من احياء الفحي�ص القدمية

 )3( رو�ص البيادر : دوار البلدة القدمية

 )4( قحطيلة، جورة النحلة، عبيه )عني م�سهورة يف العاليل كانت عند دوار احل�سان ( اماكن يف 
الفحي�ص و�سواحيها

 )5( الدريعيه: لبا�ص ي�سبه الكبوت كانت تلب�سه الن�ساء فوق اخللقة وخا�سة يف ايام ال�ستاء

)6( القليه: قمح يحم�ص ويوؤكل كما هو او يطحن وي�ساف له ال�سكر

)7( ال�سر�ص واخللقة: لبا�ص كانت تلب�سه معظم الفحي�سيات لنهاية اخلم�سينيات
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األطرش يمدح أهل الفحيص
�سقيق  احل�سان" �سعرا   "�سبيان  الفحي�ص  اهل  يف  قال  وممن 
)�سلطان با�سا االطر�ص قائد الثورة ال�سورية الكربى ( علي االطر�ص 
الذي كان هاربا من مطاردة الفرن�سيني عند اهل الفحي�ص وقد حظي 

بح�سن كرمهم وا�ستقبالهم وقد و�سف ذلك �سعرا بقوله:
اأم�ص ال�سحى �سهيان ما طقنا البني 

 مرتاح عافر�ص الهنا خو�ص قايل
 جانا �سطور من كالم املحبني 
حيي الكتاب اللي لفى باملثايل 

زيدان يا بن �سوي�ص انتم زكيني
 وكل القرايب بي نظرنا جاليل

 واهل الفحي�ص اكرام للطيب حلوين
 عند اللواز مرويني ال�سقايل 

�سبيان احل�سان الن�سامى �سفيني
 ارجال ترخ�ص دمها للنزايل

 باجواركم �ستة وثالثني و�سهرين
 ما قط �سفنا من طرفكم نكايل

 البلقا وما حا�ست ارجاال كرميني

�سلطان با�سا االطر�ص
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 بالذوق ميتازون �سبع القبايل
 ابظل را�ص الطايله خلفه ح�سني
 ابو طالل اللي غمرنا ابف�سايل
 ترى كالمي �سج ما به تالوين
 نحكيه ببالد العرب بالكمايل

 انتم لنا خالن عالزين وال�سني
 نطلب من اهلل ما تذوقوا هوايل 

وحنا وداعتكم ترانا غريبني
 لن �سار بالديوان قياًل وقايل

جاللة املغفور له احل�سني بن طالل
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عن الفحيص والقدس 
شعر رياض زيادات 

الوطني ومتيز �سعره  وال�سعر  الغنائي  ال�سعر  ال�ساعر نظم    هذا 
ب�سدق االإح�سا�ص الربيء، و م�ساعر الفرح ومن ق�سائده: 

عن القدس
ي�����ا ق����د�����ص ي�����ا اأن�����������س�����ودة اهلل

وي�����������������ا حل�������������ن اخل���������ل���������ود
ي��ر���س��ع ال  ال����ك����رام����ة  وي�����اث�����دي 

غ��������ري االأ�����س������������������������������������������������������ود 
اط������ف������ال������ك ي�����ب�����ن�����ون ح����ول����ك

ب����احل����ج����ارة وال���������دم �����س����دود.

وعن الفحيص :
بكروم قريتنا  قلبي عرف هاحلب     
ع جبال ديرتنا    ومننا مع الن�سمات  
حورات عليانه    وكانت درب العني  
وتغفاع حورتنا    طيور ال�سما ترتاح  
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الظلم في العهد التركي 
الشاعر زيدان صويص

ع�سنا مع االأتراك واحلكم تعبان ال مالفوهيل النفو�ص النقابا 
ويوم اهلل راد يعزينا ويحمي االأوطان اأر�سل لنا من اآل بيته هدايا 
مرحوم اأبو طالل مثل القمر كان �ساوي اأقطار ال�سرق عااأربع زوايا
 خلف لنا احل�سني من حوله اخوان خلفت طالل من الفروع العاليا

 ومن ق�سائده، تعزيته لل�سيخ اأبو قبالن: ال�سيد عبد اهلل اللوزي. 
بوفاة ولده �سدقي:

زين البقايا عماركم يا ابو قبالن �سلم را�سك يا حميد املزايا
 ع�سى ولدكم فدوة الربع واخوان ماأواه اجلنة امعان اخلطايا

املوت حق وما على املوت نكران كل واحد الزم يزور املنايا
ويقول اأي�سا:

 اأنا ع�ست بدور ماجد و�سلطان و�ساهدت بعيني ال�سيوف امل�سايا
ال�سيف الذي ان�سحب على ابن عوران لوال اأبو جابر ال دون الهوايا
يا �سني عابو حمود يا عايل ال�سان بعد االمري يقدموا له �سكايا 

�سويطات ما ودهم على الطيب برهان مثل النجوم البارزة بي�سمانا 
تاريخهم من قبل منر ودبالن مغدية عربانها والقرايا

يوم املهداوي عال عيال احل�سان اهفوه وجي�سه ما بقا له بقايا
ثم قال : 

ال�ساعر زيدان �سوي�ص
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و�سالمة املوجود من رو�ص االأعيان معايل اأبو نا�سر عقيد ال�سرايا 
واأبو الغنم وابن حديد واأبو�سلطان اأهل املنا�سب باملحاكم �سفايا 
والدعجة والعجارمة وبع�ص �سيخان بني ح�سن هيل الكفوف ال�سخايا 

وقد رد ال�سيخ عبد اهلل اللوزي على هذه الق�سيدة بق�سيدة اخرى 
ومنها هذه االأبيات: 

جني تعازي من عيال احل�سان     كن راق بايل بعدما كان معكور
 قوال ثمني وبه عميق املعاين         ع�ساه ي�سلم خاطرك يبو من�سور
 زيدان ال يا �سوق �سايف التماين   بالق�سمري بطيبة النف�ص خمبورب
ع�ساك ت�سلم من بالوي الزماين   بجاه امل�سيح اللي ظهر نور من نور

 فكرت بالدنيا ترى الكل فاين كل ميوت ونا�ص املوت مغرور
 ومقدر عمر الفتى بالثواين نا�ص يعدي ونا�ص واقف على الدور

 ومن قبل حنا بامل�سايب خواين وما دّبر املولى على العبد مغدور
 يوم املهداوي بديرتك جاك عاين وده جتوز بالغ�سب ما هو بال�سور

 احمرمة عليك باملبطالين لزيتنا لزا حلويطات عالطور 
يا مري من دونه اعيال احل�ساين اأهل الفحي�ص العدهم ماكر �سقور 

وعليمنا اللي للقبائل اعناين ال�سيخ ابن عدوان بالفعل م�سهور 
تقلدون �سيوفهم والرداين خا�سوا ال�سريعة و�سند و من مع الغور
 كن زغردت قالت لفوين اخواين �سويطات ركبو �سبقاكهن طيور 

هزوا قناكم وا�سحبون ال�سناين من قبل ياخذ بنتنا تايه ال�سور
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اعيال احل�سان ال �سوب�سوا بالغناين     ركن البلد �سالون را�سه على الفور
 وغرنا عليهم من جميع االركاين    العج قاطب والدمار �سار منثور 
ومن فعلنا �سبع الرخم واحل�ساين   و�سبع املقطع عازم �سبع ناعور

شعر عن  البداوة 
الشاعر عودة أبو رباح

وامداد الطل�ص  وكاغد  الرياع  هات 
الياقوت واخلط حماله  اأزرق كما 

واالأجم����اد للن�ساما  ���س��الم  اك��ت��ب 
مغناه  الطري  �سد.  ما  مني  �سالم 

����س���الم ل���ل���ع���دوان وج���م���وع ع��ب��اد
الأخاه  اأخو  �ساف خ�ص من  �سالم 

ماراد نريد  الطيب  ق�سري  ماح�ص 
ومم�ساه  �سباحه  جاره  على  جارا 

ع���ريا وي��رق��ا وال���زي���ادي ال��ي��ا م��اد
نلقاه  بالوفق  احل��ظ  ان  اهلل  ع��ز 

ياهل الفحي�ص فحي�سنا طوق وقالد
اهلل  يفتح  م��ا  بيع  ���س��وام��ة  م��اه��ي 

حنا اخ��وان ال��دم من دور االأج��داد
ومعاذ عن خط الفحي�سي نخطاه







العادات والتقاليد 

والفلكلور
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العادات والتقاليد والفلكلور

حافظت املجتمعات احل�سرية يف الفحي�ص على عاداتها وتقاليدها 
الى حد كبري وبذل مثقفوها وفنانوها وموؤ�س�ساتها املدنية جهدا كبريا 
يف اعاده احياء الرتاث يف الفحي�ص حتى ال يندثر امام تزاحم وايقاع 

احلياة املعا�سرة التي ع�سفت بكل قدمي او موروث .
بالرتاث  مت�سكا  االردن��ي��ه  البلدات  اك��رث  واهلها  الفحي�ص  ولعل 
بجذوره  وام�ساكه  وجتان�سه  الفحي�سي  االجتماعي  الن�سيج  لطبيعة 
العربية الغ�سانية واعتزازه بها وبكل ما يعيد هذا املجتمع الى جذوره 
ليبقى التوا�سل م�ستمرا بني اال�سالة واملعا�سرة يف الفحي�ص احلديثة 
التي ظلت على �سله بابنائها املهاجرين بكل الو�سائل وظلت تغذيهم 

مبا يعزز ارتباطهم بجذورهم ..
ظل املجتمع الفحي�سي متما�سكا وظل يحيي هذه العادات والتقاليد 
يف ال�سراء وال�سراء ويف االفراح واالحزان ويف كافه املنا�سبات �سواء 
الوطنية  املنا�سبات  يف  امل�ساركة  حتى  او  الفحي�سيني  تخ�ص  التي 

العامة.
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األفراح
تعم  ذك��ر  الفحي�ص مب��ول��ود  امل��واط��ن يف  ي��رزق  ال���والدة: عندما 
الزغاريد وتوزع احللوى وتقام احلفالت ويدعى اليها جميع االأقارب 
واملعارف  واجل��ريان  االأه��ل  فيكتفي  االأنثى  والدة  عند  اما  واجل��ريان 
بتقدمي التهاين بال�سالمة واملباركة وتقدمي بع�ص احللوى وهذه العادات 
ال زالت م�ستمرة. اما الوالدة النف�ساء فيقدم لها جميع املواد الغذائية 
الغنية بالربوتني مثل ال�سمنة البلدية والدجاج واللحمة والفريك ويقوم 
ومن  االأربعني.  ولغاية   )النقل(  الطعام  بتقدمي  زوجها  واأه��ل  اأهلها 
العادات اأن البع�ص ال ياأكل من طعام النف�ساء حتى مي�سي على والدتها 

اأربعون يوما.
اإقامة   - الفحي�ص  يف  املتبعة  والتقاليد  ال��ع��ادات  من  العماد:   
احلفالت وتقدمي الوالئم والزغاريد والفرح والغناء عند تعميد الذكور.
الزواج: تقاليد وعادات الزواج بالفحي�ص ال تختلف عن العادات 
املجتمع  بني  �سائعة  تقاليد  وه��ي  االأردن  اأنحاء  �سائر  يف  والتقاليد 
يتفق  فتاته  ال�ساب  يختار  وعندما  الب�سيطة،  االختالفات  مع  االأردين 
اأو اأهلها ثم تقوم اجلاهة  اأهلها ب�سكل مبدئي عن طريق املعارف  مع 
املوؤلفة من والد العري�ص واأقاربه واأكرب عدد ممكن من الرجال وجوه 
حمائلهم -ويتباهون باأكرب عدد يذهب مع اجلاهة- بالتوجه الى بيت 
والد العرو�ص لطلب يدها وعند و�سولهم تقدم القهوة ال�سادة العربية 
الى كبري اجلاهة وي�سع الفنجان اأمامه دون اأن ي�سربه وعندها ي�ساأل 
نريد قرب  ويقول  الغر�ص فيجيبه  او كبري عائلتها عن  العرو�ص  والد 
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اهلل وقربك وتعطينا ابن فالن ابن فالن فيقول والد العرو�ص ا�سربوا 
قهوتكم تراها جتكم عطية ما من وراها جزية وكان يف ال�سابق يدفع 
الهدية  قبل  انه  ويقول  القهوة  اجلاهة  كبري  في�سرب  )املهر(  ال�سياق 
اأن  وهي  عادة جديدة  فقد جرت  اليوم  اأما  عليه،  املتفق  املهر  ويدفع 
ذلك  وبعد  اأبدا  )املهر(  ال�سياق  ياأخذون  ال  بالفحي�ص  العرو�ص  اهل 
تتم مرا�سم اخلطبة التي من املمكن اأن ت�ستمر �سنة اأو �سنتني او يتم 
كامال من  بتجهيز عرو�سه جتهيزًا  العري�ص  ويقوم  بالزواج  االحتفال 
يوم  بالزواج  االحتفال  يتم  ذلك  وبعد  وبيت  وحلي وجموهرات  لبا�ص 
اأربعني  وقبل  باالكليل.  االحتفاالت  هذه  وت�سمى  الكني�سة  يف  االأح��د 
وحترم  اأربعتها  رابع  حتى  العم  ابنة  حترم  الكني�سة  كانت  خلت  �سنة 
على الذي يتزوج من قرابته اإلى الدرجة الرابعة من الكني�سة، اإال اأن 
الكثريين  �سجع  مما  الزواج،  هذا  مبثل  �سمحت  الكاثوليكية  الكني�سة 
ومن  الغربية  الكني�سة  برعايا  ليلتحقوا  ال�سرقية  الكني�سة  ترك  على 
املعروف علميا ان كرثة الزواج من االأقارب توؤدي الى ت�سوهات خلقية 

لدى االأطفال.
 تبداأ االحتفاالت بالزواج عادة يف يوم االثنني الذي يلي يوم االحد 
مبا�سرة وت�ستمر حتى يوم االأحد الثاين الذي يتم فيه االأكليل ويف كل 

ليلة تعقد حلقات الدبكة وال�سحجة والغناء والق�سيد...
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االحزان 
ال تختلف العادات والتقاليد عند اهل الفحي�ص عن عادات وتقاليد 
االردنيني يف حاالت االأحزان، فهم ال زالوا يعودون املري�ص ويحزنون 
�سوء  اأو  نتيجة حادثة  ال�سرر  به  يلحق  ويقفون بجانب كل من  ملر�سه 
يت�سابقون  الفحي�ص  اأه��ل  زال  فما  الوفاة  ح��االت  عند  اأم��ا  به،  حلق 
ياأخذها  " ومن  املجنة  "عزمية  ت�سمى  وليمة  اإلى  الفقيد  اأهل  لدعوة 
ت�سارك ع�سريته بتكاليفها بالت�ساوي تق�سم بني الرجال فقط وي�سارك 
اجلميع  اأفراد عائلة املتوفى اأحزانهم وتتوقف افراح اجلميع ويذهبون 
اإلى بيت الفقيد ليقدموا التعازي واملوا�ساة بعد ت�سييع جثمان املتوفى 
املقربة  اإلى  يذهبون  عليه  ال�سالة  وبعد  الكني�سة  اإلى  مهيب  مبوكب 
لدفنه. من العادات والتقاليد التي ال زال اأهل الفحي�ص يتم�سكون بها 
ذهاب اجلميع اإلى بيت العزاء ليقدموا التعازي واملوا�ساة الأهل الفقيد 
طيلة االأيام الثالثة االأولى التي تلي الدفن ويجدون من الواجب عليهم 
تقطع  وبعدها  الكني�سة  يف  يقام  الذي  الثالث  اجلناز  ح�سور  جميعًا 
املدالة، اأما اأقارب املتوفى في�ستمرون باحل�سور اإلى بيت فقيدهم حتى 

يوم االأربعني بعد الوفاة....
ع�سرية  كل  الفحي�ص  اأه��ل  يتجمع  الوفاة  بعد  مير  عيد  اأول  ويف 
وحدها ويذهبون اإلى بيت اهل الفقيد ليقدموا موا�ساتهم لهم وي�سمون 

باملجابري ويقدم اأهل امليت يف هذا اليوم احللوى والقهوة ال�سادة... 
اأما العادات عند الن�ساء، فاإنهن يذهنب الى بيت الفقيد يوم الوفاة 
وقبل الدفن وجميع الن�ساء اللواتي يف �سن معينة ال تقل عن الثالثني 

عاما اال نادرا ويبكني على امليت بالنواح والكالم احلزين...
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الطعام  
القمح  خبز  من  الفحي�ص  يف  الرئي�سي  الغذاء  ك��ان  املا�سي  يف 
ال�سايف الذي يطحن يف مطاحن الفحي�ص وقد اأن�سئتت اأول مطحنة 
البلدة يف  و�سط  اأخ��رى يف  اأن�سئت مطحنة  ثم  االأزرق  نبع  راأ���ص  على 
منطقة برج حنني، ثم اأخرى مقابلها بجانب حو�ص املاء ومطحنة ثالثة 

مبنطقة العاليل وال تزال وكان اخلبز ي�سنع بعدة طرق.

م�ساحته  تتجاوز  ال  وط��ني  ح��ج��ارة  ع��ن  ع��ب��ارة  الطابون:  خبز 
الطني  وفوقه  والق�سيب  باخل�سب  م�سقوف  اأمتار،  ثالثة  او  مرتين 
ب�سكل  )املعلك(  الكل�سي  ال��رتاب  من  امل�سنوع  الفرن  يثبت  وبداخله 
دائري ن�سف قطره ال يتجاوز 35 �سم له غطاء حديدي حمكم ي�سمى 
ويغطى  )الرظف(  ال��واد  ح�سى  �سغرية  حجارة  وبداخله  ال�سمامة 
وت�سعل  البقر  ف�سالت  من  اأي�سًا  وهي  )اجللة(  اأو  احليوانات  بزبل 
النار بالزبل حتى ي�سبح رمادًا وجتري عملية اخلبز وين�سل اخلبز من 
الطابون بخ�سبة ال يزيد عر�سها على 10 �سم وطولها 30 - 40 �سم 

ت�سمى )املقحار(. 

من  امل�سنوع  ال�ساج  على  ويخرب  ال�سراك  ي�سمى  الصاج:  خبز 
�سم   35 على  يزيد  ال  قطره  ن�سف  ال�سكل  دائ��ري  حم��دب  احلديد، 
ويكون رغيف اخلبز املرقوق امل�سمى "بال�سراكة" وهو  رقيق جدًا وعلى 

م�ساحة ال�ساج تقريبا.
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العويصة: م�سنوعة من طحني القمح ال�سايف، بعد اإ�سعال النار 
باحلطب وحتويل احلطب اإلى جمر ورماد تدفن العوي�سة بني الرماد 

وينتظر عليها بع�ص الوقت حتى ت�ستوي. 

يف  اأب��دًا  يباع  ال  كان  البلقاوي  ال�سمن  الحيوانية:  المنتوجات 
الفحي�ص ومن العيب اأن يقوم الفحي�سي ببيع �سمنة وكذلك اجلميد 

والرايب واللنب واحلليب والزبدة واللحم والدجاج والبي�ص.

 المنتوجات النباتية: احلنطة والعد�ص والفول والفريك والربغل 
اجلميد  اللنب  من  مكون  وهو  الر�سوف  منها  ي�سنع  التي  والوجبات 
والربغل والعد�ص واملجدرة اأي�سا تتكون من الربغل والعد�ص والزيت. 

الوليمة  وه��ي  املنا�سف  ب�سناعة  الفحي�ص  ت�ستهر  المناسف: 
وجه  باأح�سن  ال�سيف  اإك��رام  يف  والواجب  القيمة  لها  التي  الوحيدة 
واطيب جاه وهو باإقامة وليمة املنا�سف له. واملن�سف يف الفحي�ص يعطى 
حقه يف كل �سيء من حيث نوعية اجلميد وال�سمنة البلقاوية وال�سنوبر 

واللوز واللحمة البلدية على راأ�ص املن�سف بو�سع راأ�ص الذبيحة.

المالبس
 كان لبا�ص الرجل يف الفحي�ص هو ما يلب�سه اأي رجل يف حمافظة 
البلقاء وكان ي�سمى )الكرب( وهو م�سنوع من قما�ص الكرت و )ال�سقة( 
مفتوح من االأمام على طوله من الرقبة حتى القدمني، يربط بالو�سط 
 بحزام ويرتدي الرجل حتت الكرب ثوبًا من القما�ص االأبي�ص و�سروااًل 
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من )البفت( االأبي�ص له قماطات فوق القدم مبا�سرة ثم فوق الكرب 
راأ�سه  على  وي�سع  اجل��وخ  قما�ص  من  امل�سنوع  الدامر  الرجل  يلب�ص 
الق�سا�سة وهي من قما�ص خا�ص بها والعقال غالبا ما ي�سنع من ال�سعر 
ومق�سبة  مفتوحة  احلرير  من  م�سنوعة  وهي  العباءة  ثم  املرعز،  اأو 

بالق�سب على جانبي الفتحات االأمامية من االأعلى حتى النهاية... 
اأو اجلمال  اأما لبا�ص القدم فكان م�سنوعًا غالبًا من جلد البقر 

وي�سمى الوطى اأو ال�سندل اأو احلذاء العادي املعروف حاليا..
من  يتكون  ع�سر  التا�سع  القرن  يف  ك��ان  فقد  امل���راأة  لبا�ص  ام��ا   
ما تكون م�سنوعة من احلرير اأو "التوبيت" االأ�سود  "املدرقة" وغالبا 
- تطرز باحلرير على القبة - والداير على االأكمام باأ�سكال هند�سية 

جميلة وعلى الراأ�ص كانت تلب�ص اخل�ص...
الفحي�ص  يف  امل���راأة  ب��داأت  فقد  الع�سرين  القرن  مطلع  يف  اأم��ا   
تلب�ص اخللقة الفحي�سية وهي مكونة من قما�ص التوبيت االأ�سود )اأبو 
املراأة  طول  �سعفي  ي�ساوي  وطولها  ال�سام  من  ي�ستورد  كان  غزالني( 
وعر�سها يت�سع اي�سا تثنى عند اخل�سر ثنيتان وتربط بحزام يدعى 
ال�سفينة وهو م�سنوع من ال�سعر و�سوف الغنم... وله جيبة �سغرية يف 
راأ�ص ال�سفيفة ثم يعمل داير للخلقة من التوبيت االأزرق وتطرز باحلرير 
مربع،  مرت  من  اأكرث  ردن  كل  م�ساحة  تبلغ  حيث  وال��ردان  القبة  على 
ومن الداير وتلب�ص حتت اخللقة قمي�سًا غالبا ما يتبع يف لونه و�سكله 
امل�سنوع  الك�سك�ص  �سروال  ثم  لها  تلب�سه  التي  واملنا�سبة  امل��راأة  �سن 
امل�سنوعة من  الراأ�ص فهو احلطة  لبا�ص  اأما  االقم�سة احلريرية.  من 
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ويبلغ  زاهية  ذهبية  بالوان  املق�سب  احلريري  اأو  املخملي  القما�ص 
طولها اأكرث من مرتين اأو م�ستطيلة ال�سكل تلف لت�سبح ب�سكل جبة.

االأوروب��ي��ة  املالب�ص  غ��زت  فقد  الثانية  العاملية  احل��رب  بعد  اأم��ا 
الف�ستان  ال�سيدات  ولبا�ص  البنطلون  الرجال  لبا�ص  واأ�سبح  الفحي�ص 

االأوروبي..

الجالء والعطوة
 اجلالء، يعني اأن على جميع اأقارب اجلاين حتى خام�ص خام�سته 
وان  عليه  املجني  واه��ايل  اق��ارب  منال  بعيدة عن  مواقع  الى  الرحيل 
ال يقعوا حتت طائلة االنتقام.. وعند الرحيل ال بد الهل اجلاين من 

ايجاد ع�سرية قوية يدخلون عليها ويكونون بوجهها ... 
تتفاوت  ولكنها  �سنوات  �سبع  انها  اجلالء  مدة  على  املتعارف  من 
االآن بح�سب حجم اجلرمية ويحق للجاين اأن يعود بعد قيام ال�سلح. 
وال يحق للجاين ان يجل�ص عند ع�سرية له بها �سلة االنتماء او التحالف.

العطوة
عليه  املجني  اه��ل  من  اجل��اين  اه��ل  يطلبها  اأمنية  هدية  تعني   
الطرفني  بني  اتفاق  عن  عبارة  وهي  اأخرى  حمايدة  ع�سرية  بوا�سطة 

املتخا�سمني، اإما ان يكون �سفهيًا او مكتوبًا.
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وللعطوة اأنواع، هي:
عطوة فورة الدم: تكون �ساعة وقوع اجلرمية، تاأتي نتيجة فوران  	•
دم اهل املجني عليه وتوؤخذ ملنع وقوع جرائم ومدتها ثالثة ايام وثلث 
وعند االتفاق على هذه العطوة ال يجوز الأهل املجني عليه اأن يتعر�سوا 
الأهل اجلاين ومقابل ذلك ال يجوز الأهل اجلاين ان يظهروا يف االأماكن 

التي يتواجد بها اهل املجني عليه.. 
الى  ع�سرية  من  العطوة  هذه  توؤخذ  اأن  معناها  حق:  عطوة  	•
ع�سرية او من ع�سريتني جتاه الع�سرية االأخرى الى ان يثبت احلق لهذا 

او عليه وهي عطوة اأمنية الإيقاف اية اجراءات انتقامية...
العطوة يف حاالت ق�سايا  هذه  تكون  ما  غالبا  �سرف:  عطوة  	•

العر�ص وبيا�ص الوجه وتقطيع الوجه، اأو حرمة البيت. 
دون  تكون  ما  غالبا  التي  الق�سايا  يف  توؤخذ  عادية:  عطوة  	•

اخلطر وان اجلرمية ال تتعلق بالدم اأو العر�ص او بيا�ص الوجه. 
وال  خطر  يف  عليه  املجني  يكون  عندما  توؤخذ   : ميت  عطوة  	•

يعرف م�سريه وجتدد ح�سب احلاجة. 
عطوة امهال : وهي امهال اخل�سم قليال ليتم ال�سلح. 	•

العطوة التي تتم من خاللها اجراءات ال�سلح.  : اقبال  عطوة  	•
املال الذي يدفعه ذوو اجلاين الى ذوي  يعني  العطوة:  فرا�ص  	•
املجني عليه عند اخذ العطوة... وقد حدث ذلك عندما قام احد عبيد 
اجراءات  وعند  العام  باالأمن  له  زميل  فحي�سي  �ساب  بقتل  العدوان 
ال�سلح ُبني بيت �سعر يف منطقة الرهوة/العاليل وح�سر اجلاهه اأهل 
قد  وكان  الفحي�ص  واهايل  عليه  املجني  اهل  وكان  والعدوان  اجلاين 
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دفع مثل هذا املال الى اهل املجني عليه. وعند اجراءات ال�سلح وو�سع 
القهوة كالعادة �سمح بدم املجني عليه حق فنجان قهوة وهنا قال احد 
افراد اجلاهة وهل ال�سماح ي�سمل كل �سيء فبادر املرحوم �ساكر طعيمة 

قائال: ال�سماح على ما غاب عن الذهن وح�سر )فرا�ص العطوة(.

الدية:
 من املتعارف عليه ان الدية تكون تعوي�سًا على �سكل مال او حالل 
او ار�ص او متاع اأو انتاج زراعي او حيواين وتوزع بحيث يدفعها كل ذكر 
يف ع�سرية اجلاين حتى خام�ص خام�سته، تدفع الى ع�سرية املجني عليه 
ويحكمها  اجلاين  ع�سرية  على  املرتتب  التوزيع  ح�سب  بينهم  وتق�سم 

قانون "ناأخذ مبقدار ما تدفع".
ول�سمان تاأدية الدية يكون هناك كفالء، هم:

يلرتمون  الذين  االأ�سخا�ص  او  الع�سرية  هم  ال��دف��ا:  كفيل  	•
بحماية ع�سرية اجلاين من اي اعتداء.

كفيل الوفا: هم الع�سرية الذين يتعهدون بوفاء كافة االلتزامات  	•
املادية املطلوبة من ع�شرية اجلاين الى ع�شرية املجني عليه وي�شرتط 
يف فعل هذا الكفيل اأن يكون قويا وغنيًا بحيث يدفع من الطلب لع�سرية 

املجنى عليه... 
هو من يلزم الكفالء بالتزاماتهم.. الكفالء:  كفيل  	•

وهناك احلفار والدفان يف حوادث القتل، ويعنيان ال�سماح ال�سامل 
والعام.





عشائر الفحيص وعائالتها

احدى مبادرات مديرية �سرطة حمافظة البلقاء يف جمعية الطليعة اآل �سوي�ص
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عشائر الفحيص وعائالتها
  هناك درا�سات ومعلومات وا�سعة عن ع�سائر الفحي�ص العديدة 

ولكني اأردت اأن اآخذ نبذة خمت�سرة جدا عن كل ع�سرية.

عشيرة الصويصات
كان م�سكنهم االأ�سلي بالد اليمن، خرجوا منها وجاءوا اإلى حوران 
و�سكنوا ب�سرى ا�سكي �سام ومن هناك ارحتلوا الى الق�سطل االأردين، 
يقال ان ابن جرار �سيخ االع�سرية، كان احد االخوة وقد ا�سلم بزواجه 
الزواج اختلف االخوة مع بع�ص  ال�سردية وب�سبب هذا  من بنت قبيلة 
وتركوا ابن جرار يف الق�سطل وارحتلوا اإلى خربة الدير قرب الفحي�ص 
من اجلهة ال�سرقية. ويف خربة الدير تعر�سوا لغزوات القبائل املجاورة 
وحتاربوا مع االمري )م�سبك( وتوزعوا كما يلي : قبل حوايل )200( 
�سنة، اي يف منت�سف القرن ال�سابع ع�سر )1( االخ يعقوب هاجر و�سكن 
و�سكن  هاجر  عليم  االخ   )2( فل�سطني.  يف  الذوبان  وب��الن  كنا  كفر 
النا�سرة يف فل�سطني. )3( االخ �سوي�ص هاجر و�سكن ال�سلط وبعدها 
ارحتل الق�سم االأكرب من ع�سرية ال�سوي�سات و�سكنوا بلدة الفحي�ص. 

)4( االخ �سامل هاجر و�سكن تدمر - حوران يف �سوريا.
اأن  خري�سات  حممد  ال��دك��ت��ور  ي��ق��ول  ال�سوي�ص،  عائلة  وع��ن 
الى فرتة  ال�سلط  ال�سوي�ص يف  عائالت  بع�ص  ا�ستمرت  »ال�سوي�ص: 
متاأخرة من الثالثينيات من القرن املا�سي، حتى اأن جميل ال�سوي�ص 
اأدى الى تغرميه وتغرمي  بيتا دون ترخي�ص يف عام 1927م مما  بنى 
ال�سلط اخلوري ميخائيل  كانوا يف  الذين  بني  ومن  البناء معه.  معلم 
�سوي�ص، وقد �سكن وامتلك دارا مبحلة القطي�سات جماورا لعواد ابن 
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�سمعان الفرح ودخيل بن �سلوم. كما امتلك اأر�سا باحلمر ومعه �سامل 
بن عودة ال�سوي�ص. 

جم��اورا  يو�سع  النبي  ب��اأر���ص  ك��رم��ا  ال�سوي�ص  ع���ودة  وام��ت��ل��ك 
ال�سوي�ص  العودة  �سامل  بن  عايد  ا�سرتى  كما  ال�سمرديل،  فرح  لكرم 
اخل��وري من طائفة  اليا�ص  بن  بال�سلط من عفنان  ال��روم  من طائفة 
مبوقع  واأر�شا  )�شافوط(،  ب�شافوط  اأر�شا  الفحي�ص  بقرية  الالتني 
�سامل  اإرث  ح�سر  حجة  وتعترب  الطعامنة..  حامولة  من  مرهف  اأبي 
اأ�سماء ورثة كثريين،  التي �سمت  اأكرث احلجج  ال�سوي�ص من  العودة 
وعايد  �سليمان  ب��اأوالده  اإرث��ه  وانح�سر   ،1905 عام  �سامل  مات  فقد 
وم�سعاف و�سليمان و�سالمة ومف�سي وف�سة من زوجته املتوفاة ف�سية 

بنت جربائيل الفاخوري.
ومات عايد عام 1910، وانح�سر اإرثه باأوالده �سيف اهلل وعي�سى 
وعودة ورفعة ومرثا ومرمي من زوجته املتوفاة خزنة بنت �سويلم النرب. 
ومات �سليمان �سنة 1910 وانح�سر اإرثه باأوالده جري�ص ويو�سف و�سالح 
وم�سعاف  يعقوب حرت.  بنت  بحياته ف�سة  املتوفاة  وف�سية من زوجته 
الوهدان،  خليفة  بنت  وزنة  بزوجته  اإرث��ه  وانح�سر   1912 �سنة  مات 
واأيوب وحنا وميخائيل وق�سطندي  واإليا�ص ويعقوب  واأوالده منها عيد 

وداود وف�سا ور�سا. 
باأ�سقائها  اإرثها  وماتت ف�سية بنت �سليمان �سنة 1915 وانح�سر 
جري�ص ويو�سف و�سالح. ومات �سالح �سنة 1915 وانح�سر اإرثه بزوجته 
وهنا  وف�سة  وخليل وجميلة  وب��اأوالده جميل  النرب  بنت �سياح  �سنوارة 
اإرثها باأوالدها  وهنية. وماتت ف�سة بنت �سامل �سنة 1916، وانح�سر 
احلا�سلني  وعيده  وجميلة  و�سعدى  ونيكفور  وجميل  و�سمعان  ابراهيم 

من زوجها املتوفى بحياتها منر اخلوري«.
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عشيرة السميرات
الق�سطل  يقطنون  وكانوا  الغ�سا�سنة  من  ال�سمريات  ع�سرية  اأ�سل 
ا�سمهم  ك��ان  الذين  ال�سوي�سات  ع�سرية  اأخ��وة  وه��م  م��ادب��ا.  ق��رب 
عليمات. والق�سة اأن جدهم كان ا�سمه ابن جرار وكان اإقطاعيا من 
بقايا الغ�سا�سنة وكان له ثالثة ابناء هم �سمري )ب�سم ال�سني( وعليم 
فل�سطني  الى  ونزح  وتزوجها  واأ�سلم  بدوية  فتاة  جرار  اأحب  و�سقري. 
اأوالده  اأما  عبدالهادي.  وعائلة  املعروفة  جرار  عائلة  اأجنب  وهناك 
امل�سيحيون فقد اأجنب �سمري ع�سرية ال�سمريات واأجنب عليم ع�سرية 
ق�سم منهم  بال�سوي�سات وهناك  الفحي�ص  ت�سمى يف  التي  العليمات 
يف �سورية ما زالوا ي�سمون بالعليمات قرب دم�سق. اأما االأخ الثالث وهو 
الهادي  بعبد  وتكنى  اي�سا  واأ�سلم  فل�سطني  الى  والده  تبع  فقد  �سقري 
و�سمي اأعقابه بعائلة عبد الهادي يف عرابة وبع�ص القرى االأخرى.ومن 
املعروف اأي�سا اأن العواملة الذين يف ال�سلط هم من اأعقاب ابن جرار 

وقد �سكنوا الق�سطل قبل اأن ي�سلموا.
التالية:  ال��ع��ائ��الت  ال��ى  انق�سمت  فقد  ال�سمريات  ع�سرية  اأم��ا 
دّي��ات  اأو  دّي��ه  اأب��و  ق��ع��وار،  �سعيني،  م�ساعني،  ���س��م��اوي،  ���س��م��ريات، 
اكت�سابها  مت  العائالت  لهذه  الفرعية  االأ�سماء  بع�ص  اإن  وح�سا�سنة. 
على  االأفخاذ  اأحد  حافظ  بينما  وقعوار  وم�سعان  �سماوي  مثل  كلقب 
االأ�سم االأ�سلي �سمريات ) اأو اأ�سمري( وهناك عائلة يف ن�ص جبني قرب 
نابل�ص اأي�سا من ال�سمريات يعرفون بنف�ص االأ�سم. اأما �سماوي فاالأ�سم 
االأ�سلي هو �سمريات لكن جدهم لقب ب�سماوي الأنه خرج لل�سيد مع 
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يطلق  باأن  طريانها  الطيوراأثناء  �سيد  يحاول  وكان  االأ�سدقاء  بع�ص 
االأ�سم  بهذا  قعوار  عائلة  ولقبت  ال�سماء.  وهو يف  الطري  باجتاه  النار 
كان  ال�سيفان  به  يكرمون  كانوا  ال��ذي  )املن�سف(  الطعام  وع��اء  الأن 
كبريا وثقيال وبالتايل كانوا يجرونه جرا على االأر�ص فتقعر من كرثة 
الى جدهم م�سعان  ن�سبة  االأ�سم.وم�ساعني  بهذا  ف�سميوا  االإ�ستعمال 

و�سعيني ن�سبة الى جدهم �ساهني وهكذا.
بقايا  م��ن  وغ��ريه��م  وال�سوي�سات  ال�سمريات  ع�سرية  نزحت 
اأهل  اأ�سل  وهي  الدير  هي  اأخرى  مدينة  الى  الق�سطل  من  الغ�سا�سنة 
الى  اخلربة  ه��ذه  وتقع  امل�سيحيني.  ال�سلط  اأه��ل  وبع�ص  الفحي�ص 
اجلنوب ال�سرقي من الفحي�ص احلالية وكانت مدينة بيزنطية ا�ستهرت 
ب�سناعة احلديد والفخار. ثم غادرها �سكانها الى مناطق �ستى منها 

الفحي�ص ب�سبب زلزال �سرب املنطقة واحلروب مع البدو.

عائلة أبو دية
ال�سوبك  عن  نزحوا  الغ�سا�سنة  عرب  من  ال�سوبك،  ن�سارى  من   
عام  بني  ما  للعرب  مطرانا  اهلل  عطا  جدهم  كان  حيث  القد�ص  الى 
1505 و 1534.. وقد عزل وبقي ملتزما منزله حتى عام 1560، ويف 
الثلث االأول من القرن ال�سابع ع�سر اأر�سل اإلى الفحي�ص كاهنًا يدعى 
مغارة  يف  الدينية  ال�سعائر  ليقيم  عطااهلل  املطران  حفيد  عطااهلل 
ا�ستعملت ككني�سة، وا�ستوطن اعقابه الفحي�ص، وقد رزق بولد ا�سماه 
مو�سى وابنة تدعى مرمي اأ�سر االأمري جودة املهداوي على الزواج منها، 
كان  وال��ذي  جدهم  ان  الى  ت�سمية  دية،  ابو  بعائلة  �سمعوا  انهم  وقيل 
من اغنى اأغنياء ن�سارى ال�سوبك، وقد مد يد امل�ساعدة الى ال�سلطان 
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برقوق، حيث ح�سر جدهم الى ال�سلطان برقوق واجتمع معه، فقال له 
عندي مئة الف دينار اعطيها ملوالنا ال�سلطان - وقال له اي�سا - انا 
وجميع مايل واوالدي فدى ملوالنا ال�سلطان، وفرح الظاهر برقوق وقد 
النا�ص  وال�سوبك معاملة ح�سنة و�ساع بني  الكرك  الن�سارى يف  عامل 
ان يد هذا التاجر قد اعفت الن�سارى من دفع اجلزية ولب�ص العمائم 

الزرقاء واطلق عليه ابو دية وعلى اعقابه.

احتفاالت �سبان من الفحي�ص يف الكني�سة
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عائلة الهجوج
 يقال ان ا�سلهم من النا�سرة واطلق عليهم ا�سم الهجوج حيث هج 
جدهم خليل من النا�سرة بعد ان قام بقتل اثنني من �سكان النا�سرة 
حيث  الفحي�ص  ثم  ال�سلط  يف  �سكن  هناك.  واأمواله  اأرا�سيه  وت��رك 

ا�ستوطن اعقابه وينتمون الى ع�سرية احلتاترة. 

المخامرة
 يقال ان اأ�سلهم من �سوريا ويرجح اأن يكونوا قد نزحوا عنها يف 
القبائل  من  وهم  �سوريا  من  نزوحهم  �سبب  يعرف  ومل  دابق  معركة 
اليمنية التي رحلت عن اليمن بعد خراب �سد ماأرب، حيث يقول موؤلف 
وقرنًا  �سنة  بعد  �سنة  تدريجيًا  تهدم  ال�سد  اإن  العرب"،  "تاريخ  كتاب 
اأنه  اإال  بعد قرن وال يوجد توثيق ر�سمي عن تاريخ قدوم هذه القبائل 
من االأرجح اأن يكونوا قد خرجوا من اليمن يف منت�سف القرن الرابع 
امليالدي و�سكنوا على عني غ�سان بتهامة، وبعد نزوحهم عن �سوريا يف 
الثلث االأول من القرن ال�سابع امليالدي �سكنوا حوران ثم رحلوا عنها 

الى الفحي�ص الدير وا�ستوطنوا فيها.
 واملخامرة يف الفحي�ص ينق�سمون اإلى الع�سائر التالية:

 ا- الفرارية
2- اجلري�سات

 3 – الداوود
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عنه  تفرع  وقد  واحد  جد  اإلى  اأ�سلها  يعود  الثالثة  الفروع  وهذه 
�سليمان و�سامل وتفرع من �سامل خميمر واإبراهيم �سليمان جد الداوود 

و الفرارحة واجلري�سات.
ال�سلمان  الع�سرية:  هذه  اإلى  فينتمون  املخامرة  فروع  باقي  اأما   

والعديلي وال�سرومية واآل �ستيوي )احلناي�سة(.

الجريسات
اأما عائلة اجلري�سات.. »فمنهم يعقوب اجلري�ص اجلري�سات وكان 
ميلك كرم عنب باأرا�سي تل اجلادور بالقرب من كرم الزعامطة وامل�سيني. 
وعايد اخللف اجلري�سات، وعو�ص بن خلف اجلري�سات. وقد تويف عو�ص 
بقرية الفحي�ص عام 1916م وترك ثالثة اأوالد قا�سرين، عي�سى وف�سة 
من زوجته املتوفاة بحياته، ف�سية الفليحان، وجميل من زوجته مرمي 
بنت �سليم �ساميه. وقد ن�سب عايد و�سيا على اأبناء اأخيه، واأذن له ببيع 
ح�ستهم يف كرم العنب الواقع بوادي ال�سلط ومعهم اإخوانهم البالغني 
�سوري. قر�ص   3100 وق��دره  بثمن  وجنيب  و�سليمان  و�سامل   ابراهيم 

عائلة العديلي
قبائل  اإلى  اأ�سلهم  يعود  الذين  الكرك  حدادين  من  اإنهم  يقال    
الغ�سا�سنة وقد تركوا الكرك يف مطلع القرن الرابع ع�سر عند تعر�ص 
ال�سلطان  الثانية حيث طلب  للمرة  والت�ستيت  لالجالء  الكرك  اأهايل 
اأحجار  ثالثة  منهم  كل  يح�سر  اأن  الكرك  اأهايل  من  حممد  النا�سر 
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من خارج املدينة بق�سد اإعادة بنائها بعد الهزة التي دمرتها يف عام 
املدينة  اب��واب  النا�سر  ال�سلطان  اأغلق  اجلميع  خ��روج  وعند   ،1302
عدنان  حممد  الدكتور  قال  وقد  الن�سارى،  وعائالت  اوالد  طرد  بعد 
البخيت يف كتابه "مملكة الكرك" نقال عن ابن تغري بردي اإنه مل يبق 

يف الكرك احد من اأهلها غري املماليك.
 نزل جد هذه العائلة يف م�سارب قبيلة بني عقبة )العمرو( وهذه 
القبيلة يعود اأ�سلها اإلى اأعقاب اأحد القادة يف اجلي�ص االإ�سالمي اثناء 
الفتوحات االإ�سالمية عام 629م بقيادة زيد بن حارثة وملا حط اجلي�ص 
قرب موؤتة كان عقبه ين�سل كل ليلة اإلى القرية ويختلط مع اأهلها وياأكل 
من طعامهم وال يرجع اإلى مع�سكره حتى ال�سباح وملا و�سل خرب ذلك 
اإلى النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( لعنه ودعا عليه ب�سوء الطالع وعلى 

اعقابه ثم هجروا موؤتة و�سكنوا الكرك و�سميت قبيلته بالعمرو. 
قبيلة  �سيخ  وبني  بينه  نزاع  العديلي  جده  وجود  اأثناء  حدث  وقد 
العمرو حينما ا�سر �سطي ابن عبية على الزواج من ابنته فهجر الكرك 
ذهب  من  ومنهم  اخلليل  اإلى  ذهب  من  منهم  تفرع  هنا  ومن  نهائيا 
اإلى رام اهلل والبرية ومنهم من عاد اإلى الكرك، اأما جد العديلي فقد 
احفاده  ا�ستوطن  ع�سر  ال�ساد�ص  القرن  اأوائ��ل  ويف  ال�سلط  ا�ستوطن 
من  م�سنوعة  وهي  العدل  اإل��ى  ن�سبة  بالعديلي  �سموا  وقد  الفحي�ص 
�سوف �سعر احليوانات  ت�ستعمل لنقل الغلة من احلبوب )اي اجلوالق 
الأنها حتمل على البعري وتعدل باخرى( وقد روي اأن ابن املهدي امري 
قبيلة املهداوية اأر�سل بناته مع العبيد ل�سراء القمح من ال�سلط ورف�ص 
بيعهم، فا�ستغل جدهم حر�ص االأمر وعباأ عدلني بالقمح وحملهما على 
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اجلمل وتعدل باخرى وقد روي اأن ابن املهني تفاو�ص مع العميد ل�سراء 
وعباأ  االمر  جري�ص  جدهم  فا�ستغل  بيعهم  ورف�ص  ال�سلط  من  القمح 
عدلني بالقمح وحملهما على اجلمل واعاد الثمن يف احد العدول وملا 
اطلب  له  وقال  ا�ستدعاه  باالمر  والدهما  واعلمتا  االمري  ابنتا  عادت 
فطلب اعطاءه االرا�سي الذي منع من فالحتها وبالفعل اعطي ما طلب 

وقد تفرع عن هذه العائلة العديلي يف نابل�ص ويف لبنان...

الحنايصة 
ا�سلهم من ال�سام، قدم جدهم حني�ص الى الفحي�ص وا�ستوطن 
بها وال يوجد توثيق ر�سمي يف العام الذي قدم جدهم به الى االردن 

وينتمون الى ع�سرية املخامرة.

العكارشة  والطعامنة 
قدم جدهم من بلدة الهلي�ص يف م�سر عندما هرب بعد ان ارتكب 
جرمية قتل هناك وقد �سكن الفحي�ص يف منطقة ال زالت تعرف با�سم 
ولدان  وكان جلدهم  للبلدة  الغربية  وتقع يف اجلهة  الهلي�ص(  )عراق 
هما طعمة وهلي�ص ورحل هلي�ص الى الكرك وتزوج فتاة من احلدادين 
وال زالوا يقطنون الكرك وقرية حمود ولهم اأقارب يف النا�سرة يدعون 
باخلناد�سة، اما طعمة جد العكار�سة والطعامنة فقد ا�ستوطن ال�سلط 
الدكتور  يقول  العكرو�ص،  عائلة  وعن   .. هذا  يومنا  حتى  والفحي�ص 
حممد خري�سات اإنه "ورد ا�سم جري�ص بن مو�سى العكرو�ص، امل�سيحي 
العثماين من اأهايل ال�سلط معرفا على عقلة بن اليا�ص اخلوري امل�سيحي 
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العثماين ال�سلطي، ومعه طعيمه الداوود اليعقوب. ومرة ثانية ورد ا�سم 
�سليمان بن عي�سى العكرو�ص امل�سيحي العثماين دون ذكر مكان االإقامة 
اليا�ص اخلوري. ومو�سى وعي�سى وعطا  بعقلة وعفنان ولدي  للتعريف 
اهلل وتركية ومرمي، وماتت مرمي عام 1920 عن اأمها واإخوانها. وقد 

مت ذلك ب�سهادة يو�سف بن �سويلم العكرو�ص«.

الحتاترة
 يقول الكولونيل الفردريك ج، بك يف كتابه تاريخ �سرقي االأردن 
وقبائلها - تعريب بهاء الدين طوقان، �سفحة 346 و 347 اإن احلتاترة 
فرع من النبور واجلوابرة من الربة بجوار الكرك نزحوا عنها و�سكنوا 
ح�سبان ثم تفرعوا من هناك فمنهم من ذهب اإلى مرج عيون - لبنان 
ويقال لهم بيت نايفة، وفرع اآخر ا�ستوطن النا�سرة او يعرفون بعائلة 
فاإنه  اأ�سلهم  اأما  )الدير(،  الفحي�ص  �سكن  الثالث  والفرع  اهلل  دخل 

يعود اإلى العرب الغ�سا�سنة. 

عائلة الحداد
فرع من حداد - ال�سلط يقال اإن اأ�سلهم من القبائل الغ�سانية التي 
�سكنت يف ب�سكنتة على �سفح جبل �سنني يف لبنان ومن هناك رحلوا 
الى حوران حيث تفرعوا، فمنهم من �سكن عجلون ومنهم من نزح الى 

ال�سلط وفرع اآخر ا�ستوطن الفحي�ص. 

املوؤرخ جورجي زيدان
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العرانكة
من ع�سائر الفحي�ص، يقال اإن جدهم قدم من بلدة عني عريك 
يف فل�سطني يف الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�سر وقد ا�ستوطن 

اعقابه يف الفحي�ص. 

الشرومية
يقال ان ا�سلهم من بيت جاال - فل�سطني وال يوجد ما يوثق ر�سميًا 
الفحي�ص  اإل��ى  ق��دم��وا  متى  ر�سمي  توثيق  يوجد  وال  قدومهم  �سبب 

وا�ستوطنوا فيها وهم ينتمون الى ع�سرية املخامرة.

آل غطاس
 رحلوا عن بلدة الزبابدة يف فل�سطني الى الفحي�ص يف مطلع القرن 
التا�سع ع�سر وا�ستوطن جدهم الفحي�ص و�سمي اعقابه بالزيادات وهم 

ينتمون اإلى ع�سرية امل�ساوية.
احل�سا�سنة: مزج من الديات وقد تفرعت عنهم عائلة �سوبا�ص.

ال�سعاينة : فرع من ع�سرية امل�ساعني.

عشيرة الزيادات 
اإن  زيادات  عادل  الدكتور  يقول  واأقدمها.  الفحي�ص  ع�سائر   من 
البحث يف تاريخ هذه الع�سرية قد اقت�سر على تاريخها منذ عام 1785 
يف حني اأن تاريخ هذه الع�سرية يف الفحي�ص يعود اإلى اأبعد من جدهم 

كني�سة يف قرية الزبابدة



268

عفانة الذي �سارك يف حادثة االأمري املهداوي الذي قتل يف الفحي�ص 
ما بني عام 1635 و 1645 حينما اأر�سل كر�سول اإلى العدوان يف غرب 

نهر االأردن وقد قيل عنه اإنه اأ�سرع من احل�سان يف الرك�ص. 
عفان باال�سم  ن�سب  ال��زي��ادي  وي��ن 

عطبها  م����اي����داري  ظ��ل��م��ا  دوار 
وف��ر���س��ان رك���ب  ب��ال��ع��دوان  ت�سيح 

�سهبها  ت�سفو  مكان  احل�سن  عبو 
وتقول �سجرة هذه الع�سرية اإنه من ال�سعب تعيني اأ�سول ع�سريتهم 
بدقة لكرثة ما توالى على هذه البالد من الدول قدميًا وحديثًا اإال اأن 
معظم املوؤرخني العرب على راأ�سهم جورجي زيدان ي�سعرون باأن اأ�سل 

العائالت امل�سيحية يف �سوريا  واالأردن من عرب الغ�سا�سنة.

آل قعوار  
ال��دي��ر )م��وق��ع قرب  م��ن  ال��ق��ع��اورة  اأو  ق��ع��وار  اآل  اأن  رواي���ة  تقول 
عمان(  جنوب  )موقع  الق�سطل  اإل��ى  انتقلوا  هناك  ومن  الفحي�ص( 
جاءت منه اكرث العائالت امل�سيحية الى الفحي�ص وانتقل ق�سم منهم 
الفحي�ص من  البلقاء ويحمل فرع  ال�سلط والى مواقع يف منطقه  اإلى 
الت�سمية  �سبب  يف  رواية  العزيزي  وللموؤرخ  ال�سماوي.   ا�سم  القعاورة 
باآل قعوار  ويرى ان احد اجدادهم اثناء الفتوحات العربية قام بفتح 
امل�سلمون  العرب  منه  ليدخل  البيزنطيني  الروم  قالع  احدى  يف  ثقب 
من  املبالغة  �سيغة  وهو  ثقاب  مبعنى  بقعوار  الرجل  فلقب  القلعة  الى 
فعل قعر. اما امطان�ص قعوار واعقابه فقد ارحتلوا من النا�سرة الى 
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ال�سلط بطلب من �سديد الّرباع ثم رجعوا الى النا�سرة يف بدايات حكم  
�سليمان با�سا وايل ال�سام يف العهد العثماين )1232ه� ، 1831م(.

ال�سلط(  رج��االت من  تراجم  الربط يف  )اأح�سن  كتاب   ث  وحت��دَّ
�سمري  املهند�ص  الوزير  والد  عن  العمد  �سبحي  هاين  الدكتور  ملوؤلفه 
ال�سيخ فرحان خليل حنا قعوار  )1902-1976( فذكر اأنه ولد مبدينة 
ال�سلط يف �سنة 1902 يف ع�سرية ينتمون اإلى طائفة الروم االأرثوذوك�ص، 
ال�سلطانية،  باملدر�سة  تعليمه  وتابع  الطائفة،  هذه  مبدار�ص  والتحق 
اأتقن اخلط العربي الذي ا�ستعمله يف  واأتقن القراءة واحل�ساب، كما 
كتابة حما�سر املجل�ص البلدي ل�سنوات طويلة متوا�سلة، وا�ستغل طوال 
عمره بالزراعة، وقد رزق بابنه �سمري الذي ولد يف ال�سلط عام 1934م 
واأدخله مدر�سة املطران بعمان وتخرج يف مدر�سة خ�سوري الزراعية 
الواليات  يف  در�ص  ذلك  وبعد  االإح�ساءات،  بدائرة  وعمل  بطولكرم، 
على  وح�سل  �سنة 1959م،  اأريزونا  والية  وتخرج من جامعة  املتحدة 
املاج�ستري يف الهند�سة امليكانيكية من جامعة والية كن�سا�ص، وا�ستغل 
اإلى  ثم عاد  االأغذية  ت�سنيع معدات  �سركات  املتحدة يف  الواليات  يف 
للعمل  تفرغ  بعدها  �شنوات،  خم�ص  االإعمار  جمل�ص  يف  وعمل  االأردن، 
النيابية  ال���دورات  يف  نائبًا  البلقاء  حمافظة  عن  وانتخب  اخلا�ص، 
الأعوام 1993،1989، 1997، ويف هذه االأثناء عني وزيرًا للمياه والري، 

والنقل يف خم�ص وزارات.
هذه  ا�ستهرت  حيث  النا�سرة  ا�سر  من  انهم  ال��رواي��ات  وترجع 
ا�سمه  فيها  االول  جدهم  وك��ان  رجالها  وحكمة  مكانتها  يف  اال�سرة 
كان  النا�سرة.. حيث  لبلديه  رئي�ص  اول  كان  قعوار  من�سور، وطنو�ص 
املن�سب االهم دائما يف اي مدينة يف فل�سطني رئا�سة البلدية التي ال 
تعطى اال لالأكرث متيزا وقبوال من النا�ص فينتخبونه او يوؤمرونه عليهم 

والآل قعوار امتدادات يف حيفا بفل�سطني اي�سا.
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روؤ�ساء بلدية الفحي�ص ال�سابقون

المؤسسات في الفحيص

بلدية الفحيص
البلدية منذ ذلك  وتطورت  الفحي�ص عام 1962  بلدية  تاأ�س�ست   
الوقت حتى اأ�سبحت ت�سم االأق�سام التالية: االإدارة، املحا�سبة، ال�سوؤون 

ال�سحية، الق�سم الفني.
 وقد اأ�سهمت البلدية بتنظيم البلدة حيث مت ت�سنيف االأرا�سي الى 
مناطق �سكنية اأو جتارية اأو مناطق حرجية واإي�سال املياه لكل منزل 
االأحياء  ال�سوارع جلميع  وفتحت  للبلدة  احتياطية  ارتوازية  بئر  وحفر 
�سيل  من  مراحل  ثالث  على  ال�سيل  �سقف  مب�سروع  وقامت  واملنازل 

البلدة.
قامت البلدية بتجميل املقابر وزراعتها باال�سجار بحيث ا�سبحت 
غابات جميلة وان�ساأت مكتبة عامة يف مبنى البلدية وقامت با�ستمالك 

اأرا�ٍص الالزمة القامة حدائق ومتنزهات عامة.
  مت ت��و���س��ي��ع م���داخ���ل ال��ب��ل��دة ك��م��ا ق��ام��ت ب��ا���س��ت��م��الك ارا�����صٍ

كمواقف لل�سيارات.
�سيارات  مثل  ال�سرورية  االليات  تاأمني  على  البلدية  عملت  كما 

النفايات، تراكتور، ر�ص املبيدات احل�سرية، لودر،قالبات، �سيارة.
اآثار ايجابية  اأهمية بالغة للدور التنموي وما له من  تويل البلدية 
على االإن�سان واملكان، من حيث التنمية والتطوير للفرد فكريا ومعنويا 
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املنطقة  وت��ط��وي��ر  االإب��داع��ي��ة،  واخل����ربات  ال��ق��درات  وخ��ل��ق  وحتفيز 
القطاعني  بني  ما  احلقيقية  ال�سراكة  وخلق  واجتماعيا،  اقت�ساديا 
لينعم  تناف�سية،  ا�ستثمارية  تنموية  م�ساريع  واإيجاد  واخلا�ص،  العام 
املواطن والوطن بتنمية م�ستدامة حتقق العدالة على م�ستويات اأف�سل 

من النهو�ص والعمران واحلداثة .

شراكة المجتمع المحلي
يحتذى  ومثااًل  يعد منوذجًا  ت�ساركيًا  نهجًا  الفحي�ص  بلدية  تبنت 
املجتمع  احتياجات  تلم�ص  على  منها  حر�سًا  املنطقة،  �سعيد  على 
املحلي، وتوظيف املوارد والفر�ص املتاحة يف خدمة التنمية امل�ستدامة. 
الى  و�سواًل  القرار  الى مركز �سنع  قربا  اكرث  املواطن  وبذلك ي�سبح 
مفهوم احلكم الرا�سد ومبادئه من امل�ساءلة وال�سفافية، م�سركة كافة 

فئات املجتمع واطيافه وفئاته املهم�سة وموؤ�س�ساته العاملة.
وم�ساركًا  املحلي  احلكم  دفة  الى  اق��رب  املحلي  املجتمع  وليكون 
مع  م�ستمر  وب�سكل  الفحي�ص  بلدية  تتوا�سل  القرار  �سنع  يف  فاعاًل 
املقرتحات،  وتقدمي  الق�سايا  درا�سة  يف  مل�ساركتها  الفحي�ص  ابناء 
قرارات  الى  و�سواًل  معًا  للت�سارك  الهادفة،  والربامج  اخلطط  وو�سع 
�سليمة تت�سم بالوعي واالإدراك ملتطلبات الفحي�ص واحتياجات املجتمع 
املحلي، من خالل عدة لقاءات مو�سعة مع املجتمع املحلي يف قاعة بيت 
الفاعلة  وامل�ساركة  واملوؤ�س�سات،  اجلمعيات  ومقار  والبلدية  الفحي�ص 
من قبل ابناء املجتمع املحلي وموؤ�س�ساته يف كافة ن�ساطات البلدية من 
م�ساريع واحتفاالت ومنا�سبات، مما يوؤكد احلر�ص الواعي على دميومة 
وموؤ�س�ساته  املحلي  املجتمع  واأبناء  البلدية  بني  ما  والت�سارك  التوا�سل 
ويوجد  الرا�سد.  احلكم  ملبادىء  تر�سيخًا  القرار  �سنع  يف  واإ�سراكهم 
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يف مدينة الفحي�ص ما يعرف مبجل�ص املوؤ�س�سات، الذي يعمق ال�سلة 
والتنا�سق  االندماج  وبالتايل  املحلي،  املجتمع  وموؤ�س�سات  البلدية  بني 

الوا�سح بينهما �سمن منظومة عمل م�سارها النهج الت�ساركي. 
الفاعل  التنموي  للدور  كربى  اأهمية  الفحي�ص  بلدية  تويل  كما 
و�سياحيا  واقت�ساديا  اجتماعيا  املنطقة  تطوير  على  والعمل  للبلديات 
اإلى  الهادفة  التنموية  امل�ساريع  من  العديد  ودرا�سة  تنفيذ  طريق  عن 

تطوير املكان واالإن�سان. ويف ما يلي عر�ص الأهم هذه امل�ساريع :
اال�ستمرار يف تهيئة وجتهيز املنطقة ال�سناعية الغربية .  -1

النظافة،  م�سروع  �سمن  النظافة  ومعدات  باآليات  البلدية  تزويد   -2
والعمل بنظام الفرتتني، و�سيانة وت�سليح االآليات املعطلة. 

تاأهيل و�سيانة دوار �ساكر ب�سكل ع�سري يك�سب  درا�سات اعادة   -3
املنطقة جمالية .

درا�سات ا�ستثمار املبنى القائم مل�سروع القرية الرتاثية بعد انتهاء   -4
املرحلة االأولى من امل�سروع.

درا�سات تنفيذ املرحلة الثانية من م�سروع القرية الرتاثية ملدينة   -5
الفحي�ص واحياء وتطوير منطقة البلد القدمية من خالل ايجاد 

التمويل الالزم .
درا�سات تنفيذ املرحلة الثالثة من م�سروع املنطقة احلرفية ملدينة   -6

الفحي�ص والتي ت�سم 8 خمازن ا�سافية بقيمة 70000 دينار.
درا�سات اقامة مع�سرة زيتون تخدم املنطقة.  -7

املقربة،  بجانب  عليا  ام  اقامة حديقة يف منطقة  البدء مبراحل   -8
ومب�ساحة 5 دومنات.
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بلدية الفحيص وحديث مستقبلي
روؤي��ة  واإع���داد  بتطوير  العام  مطلع  منذ  الفحي�ص  بلدية  ب��ادرت 
عليها  املقام  االأرا�سي  على  �ستقام  التي  للم�ساريع  الفحي�ص  مدينة 
البلدية تقدمي خطط  البلديات من  االإ�سمنت بعد طلب وزارة  م�سنع 
ويلبي  ين�سجم  مبا  االرا�سي  لهذه  امل�ستقبلية  لال�ستخدامات  املدينة 
قد  �سلبية  اثار  اي  امل�ساريع  لهذه  يكون  ان  دون  للتطور  املدينة  حاجة 

تعيق حقها بالتطور الطبيعي.
تعزز  عنا�سر  عدة  من  تتكون  لها  االع��داد  يجري  التي  امل�ساريع 
االأول  العن�سر  يرتكز  امل�ستدام.  بالتطور  وخططها  املدينة  تطلعات 
بامل�سروع املقرتح فيها على الطلب من احلكومة املوافقة واعتماد جزء 
 )MENA Region( من هذه االرا�سي لغايات ان�ساء مقر اقليمي
تقدمت  لطلب  ا�ستجابة  االردن،  يف  العاملة  املتحدة  االمم  ملوؤ�س�سات 
�ساأنه  من  امل�سروع  احلكومة.  الى  ر�سميا  املتحدة  االأمم  موؤ�س�سات  به 
كبلد  االردن  على  االيجابية  اثارها  �ستنعك�ص  وقيمة  اهمية  يوفر  ان 
بالعمل  وجهوده  االردن  دور  ويوؤكد  املتحدة  االمم  لفعاليات  م�سيف 
حفظ  بقوات  الرئي�سية  وامل�ساركة  الالجئني  وا�ست�سافة  االن�ساين 
من  ب��االردن  يتوافر  ملا  واأي�سا  العامل،  من  مناطق عديدة  ال�سالم يف 
العامل،  دول  م��ع  املتميزة  وال��ع��الق��ات  واالم���ان  اال�ستقرار  مقومات 
موؤ�س�ساتها  وا�ست�سافة  االأردن  يف  املتحدة  االأمم  عمل  جتربة  وجناح 
البنية  وتوفريه  باملنطقة  ع�سفت  التي  لالأزمات  ال�سريعة  لال�ستجابة 
التحتية ال�سرورية لعمل موؤ�س�سات دولية بهذا احلجم ا�سوة باملقرات 



277

االقليمية املوجودة يف فينا وجنيف ونيويورك ونريوبي – كينيا، اذ ان 
امل�ستوى  و�سيا�سية كبرية على  اقت�سادية  نتائج  امل�سروع �سيحقق  هذا 

الوطني واالقليمي.
خماطبة  ومتت  ال��وزراء  لرئا�سة   2014 عام  تقدميه  مت  امل�سروع 
موافقتها  خطيا  ب��دوره��ا  اك��دت  التي  باخل�سو�ص  الفحي�ص  بلدية 
انذاك ب�سبب اهمية امل�سروع وترحيب البلدية باإن�سائه حال نقل م�سنع 
االإ�سمنت من الفحي�ص، كونه يحقق طموحات اهل املدينة على كافة 

امل�ستويات.
امل�������س���روع ال����ث����اين امل����ق����رتح اق���ام���ت���ه ع���ل���ى اج�������زاء اخ����رى 
 م����ن االرا������س�����ي ه����و م�������س���روع امل���ت���ن���زة ال��ع��ل��م��ي ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي
)Science and Technology Park (. احد العنا�سر الرئي�سية 
علمية  بحوث  ومركز  متخ�س�سة  تقنية  جامعة  ان�ساء  امل�سروع  بهذا 
واإنتاجية  اقت�سادية  فر�سًا  توفر  متطورة  بتقنيات  انتاجية  ومراكز 
الفر�ص  اتاحة  خالل  من  الوطني  االقت�ساد  وترفد  متميزة،  وعلمية 

لت�سغيل الكفاءات العلمية النوعية.
وتاأهيل  تطوير  يف  يتمثل  املقرتحة  امل�ساريع  من  الثالث  العن�سر 
بع�ص املواقع كمناطق خ�سراء و�ساحات عامة وحدائق تخدم امل�سروع 

الكلي واهل املدينة واملنطقة.
االرا�سي  تخ�سي�ص  ي�سمل  املقرتحة  امل�ساريع  من  الرابع  اجلزء 
مرافق  الن�ساء  ال�سابق  البلدي  املجل�ص  بجهود  عليها  االتفاق  مت  التي 
وال�سبابية  واالجتماعية  الثقافية  والفعاليات  الفحي�ص  لبلدية  عامة 
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 ومقر دائم ملهرجان الفحي�ص، الن العن�سر اال�سا�سي لهذه امل�ساريع
اخل�سراء" هو اجناز م�سروع مواز لتوليد  املدينة  م�سروع  اإطار  "يف 
الطاقة املتجددة من خالل الطاقة ال�سم�سية وتوربينات الريح. وهذه 
امل�ساريع جاءت بناء على عدم اعتماد امل�سروع ال�سابق الذي تقدمت 
فيه �سركة اال�سمنت االردنية )الفارج( من خالل وزارة البلديات يف 
العام 2016. اجلميع يحرتم م�سالح �سركة الفارج التي يقر بها القانون 
االأردين ومن خالل التزامها بتطبيق كامل الت�سريعات والقوانني التي 
حتكم عملها ك�سركة تعدين بحيث ال تتعار�ص م�سالح ال�سركة مع حق 

مدينة الفحي�ص وجمتمعها بالتطور والنماء.
الى  الفحي�ص  بلدية  تقدمها  �سوف  التي  امل�ساريع  �ساأن  وكان من 
احلكومة القامتها على موقع م�سنع االإ�سمنت ان حتقق خطة املدينة 
ودوره��ا  املدينة  م�ستقبل  يخدم  متكامل  م�سروع  اط��ار  يف  بالتطور 

الوطني.
قامت بلدية الفحي�ص بتنفيذ عدة م�ساريع لتطوير م�ستوى البنية 
التحتية يف عدة مناطق حيث متت احالة ومبا�سرة تنفيذ اعمال عطاء 
جدران ا�ستنادية وفتح وتعبيد طرق وار�سفة يف عدة مناطق بكلفة مالية 
و�سلت الى 430 الف دينار. كما مت تنفيذ عطاء خطوط ت�شريف مياه 
امطار يف عدة مناطق، وعطاء اعمال �سيانة طرق وترقيعات ا�سفلتية 
ملعاجلة امل�ساكل الناجتة عن اعمال �سيانة �سلطة املياه، باال�سافة الى 

اإحالة عطاء خلطات ا�سفلتية بقيمة 120 الف دينار.
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مت تنفيذ م�ساريع �سالمة مرورية بان�ساء مطبات ا�سفلتية منوذجية 
قدمية  بيوت  وجتميل  ترميم  اعمال  الى  باال�سافة  التقاطعات  على 
مهرجان  موقع  ديناريف  الف   40 بقيمة  الرتاثية  البلدة  يف  و�ساحات 
ما  وا�ستخدام  ال�سوارع  الن��ارة  الدورية  ال�سيانة  واعمال  الفحي�ص، 
يقارب 400 وحدة انارة من خالل منحة جمانية من وزارة البلديات. 
مت اعداد خمططات تو�سعة بلدية الفحي�ص، وخمططات اعادة تاأهيل 
عامة  �ساحة  ا�ستحداث  بهدف  مواقف  وان�ساء  الفحي�ص  بيت  مبنى 
املخططات  وت�سمل  الفحي�ص.  لبيت  املجاورة  االر���ص  على  للمدينة 
اي�سا تطوير تقاطع دوار احل�سان واحلديقة املجاورة له باال�سافة الى 

خمطط العادة تاأهيل دوار �ساكر.
والبلدية قامت بتعريف ا�سباب االزمة القائمة وب�سكل ا�سا�سي من 
دوار �ساكر باجتاة مدر�سة البكالوريا وغرب عمان حيث اثبتت الدرا�سة 
ان اكرث من 85% من ا�سباب االزمات ناجتة عن حتول الفحي�ص الى 
)ال�سلط   البلقاء  حمافظة  من  القادمة  املركبات  حلركة  عبور  مدينة 
واالغوار اجلنوبية وماح�ص( حيث مت تقدمي اقرتاح ال�ستحداث طرق 
خارجية مت اعتمادها من قبل وزارة اال�سغال يف ت�سرين االول من العام 
2017 وتكليف �سركة احتاد امل�ست�سارين باجراء الدرا�سة االولية للطرق 
الدراجها  البلديات  ل��وزارة  بالدرا�سة  ر�سمي  تقرير  رفع  ومت  البديلة 
�سمن م�ساريع جمل�ص حمافظة البلقاء. واهم احللول ربط طريق ام 
بكلفة  البكالوريا  مدر�سة  بتقاطع  انتهاء  احلمر  متنزه  باجتاه  النعاج 
الثاين من م�ست�سفى  الى 6.5 مليون دينار، والطريق  تقديرية ت�سل 
ال�سحة النف�سية باجتاه طريق الها�سمية بقيمة تقديرية ت�سل الى 4 

ماليني و840 الف دينار.
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واحلل املرحلي املوؤقت الأزمات املرور حلني اقرار امل�سروع الرئي�سي، 
البكالوريا،  �ساكر-  دوار  تقاطع  طريق  م�سروع  تنفيذ  ا�ستكمال  هو 
حيث مل تقم وزارة اال�سغال باجناز املرحلة االأولى االهم من م�سروع 
طريق اأم النعاج –البكالوريا، يف حني مت االنتهاء من املرحلتني الثانية 
والثالثة حتى دوار �ساكر، امل�سروع تاأخر يف مراحل تنفيذه حيث متت 
احالة العطاء يف العام 2014 ومت االنتهاء من ا�ستكمال املرحلة الثانية 
والثالثة قبل نهاية العام 2017 وتوقف العمل يف تنفيذ املرحلة االولى 
التي تبداأ من دوار �ساكر حتى بداية طريق مدر�سة البكالوريا ب�سبب 
غالبية  ا�ستكملت  البلدية  اأن  حني  يف  التنفيذ.  باعمال  املقاول  تاأخر 
عائقا  كانت  التي  الطريق  باأعمال  اخلا�سة  اال�ستمالكات  تعوي�سات 
التنظيمية. وتعمل ب�سكل حثيث  اأمام تنفيذ الطريق على كامل �سعته 
البلدية املتعاقبة  اإعداد خمطط هيكلي �سمويل لتمكني املجال�ص  على 
من العمل وفق معايري تنظيمية تلبي حاجات املدينة امل�ستقبلية واإدخال 

تقنيات املدن الذكية مل�ساريعها وخدماتها للمواطنني.
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مقابلة أجرتها لينا عربيات
مع رئيس البلدية جمال حتر

عجلة  دفع  وراء  و�سعيا  للبلديات،  الفاعل  التنموي  بالدور  اإميانا 
املجتمع  الفرد يف  م�ستوى  على  واجتماعيا  اقت�ساديا  واالزدهار  التقدم 
تعود  التي  امل�ستدامة  املحلية  التنمية  جلذور  وتر�سيخا  والوطن،  املحلي 
تقييمية  وقفة  من  لنا  البد  كان  واملكان،  االن�سان  على  والفائدة  بالنفع 
ودراي���ة  اط���الع  على  ن��ك��ون  لكي  واالج��ت��م��اع��ي،  االق��ت�����س��ادي  لواقعنا 
باإمكانياتنا وفر�شنا املتاحة، وما نقاط قوتنا ونقاط �شعفنا، نعزز من 
الواعد  امل�ستقبل  اآفاق  نحو  وننطلق  ال�سعاب،  حتدي  على  ونعمل  قوتنا 
ملدينتنا الفحي�ص احلبيبة من تخطيط وتطوير وجتديد، مواكبني نه�سة 
االأردن احلديثة وحمافظني على اإرثنا وا�سالة التاريخ التي ورثناها عن 

اآبائنا واأجدادنا -يقول رئي�ص بلدية الفحي�ص جمال حرت-.
اأما عن ذكريات الطفولة فيقول حرت اإنها كثرية مميزة وبريئة، اذكر 
اننا كنا نذهب للمدر�سة �سريا على االقدام اكرث من اربعة  كيلو مرتات 
كنت  الدرا�شة  وعند  االكل  لناأخذ  الفر�شة  وقت  نعود  واحيانا  بن�شاط 
ال�سنوات وكان زمالئي  الثانية يف معظم  اأو  االأولى  املرتبة  اح�سل على 
من خرية النا�ص منهم من �سار وزيرا ومنهم من �سار م�سوؤواًل كبريًا يف 

اجلي�ص وغري ذلك.
واذكر اي�سا -والكالم حلرت- ايام كنا نتنقل يف البا�سات اأن اأحد 
زمالئنا كان يقوم من كر�سيه ليعطيه لفتاة اذا كانت جميلة اما اذا كانت 
الفتاه جتل�ص  غري جميلة فيلتفت الى احد الزمالء ويقول )قف واجعل 

مكانك( فن�سحك طويال من قلوبنا لهذا الت�سرف.
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يقول حرت: هذا االإرث والتاريخ الطويل من العطاء والنموذج املدين 
بالعمل والت�سحية واالإيثار اأ�سبح اليوم ُمهددا ب�سبب توجهات غري مقبولة 
م�ساريع  اإقامة  اإلى  الفحي�ص،  اأه��ايل  وقناعة  قبول  دون  وت�سعى  تعمل 
غري مدرو�سة يف قلب املدينة على اأرا�سي الفحي�ص املقام عليها م�سنع 
تطورها  وخطط  املدينة  وم�ستقبل  وجود  ُتهدد  اأن  �ساأنها  من  االإ�سمنت 
ودميومة  م�ستقبلها  �سياغة  يف  واأهلها  اأبنائها  حق  وت�سادر  امل�ستدام، 
اأجيالها وعطائها ور�سالتها التي متثل بحق وامتياز قيمة وطنية كبرية ال 

يجوز ال�سماح باإجها�سها الأي �سبب كان.
بعيد  نحتفل  ونحن  الفحي�ص،  اأهالى  نحن  اأم��ل  كلنا  حرت:  ويوؤكد 
اأن ال ت�سمح احلكومة مب�سادرة حقوق اأهل  اال�ستقالل الوطني املجيد، 
الفحي�ص بار�سهم التي ا�ستملكت عام 1951 لغايات النفع العام الوطني 
وال بتجاوز القوانني التي حتكم عمل �سركات التعدين مثل الفارج وال يجوز 
مدينتهم  م�ستقبل  مب�سادرة  واالإيثار  الت�سحية  كل  بعد  اأهلها  يكافاأ  اأن 

وتهديد م�سروع تطورها ودميومة  جمتمعها وعطائها الوطني املتميز.
ويختم رئي�ص بلدية الفحي�ص جمال حرت حديثه بقوله: الفحي�ص، 
على  ترب�ص  امليالد  قبل  عام   )800( اإلى  تاريخها  يعود  اأردنية  مدينة 
جبال البلقاء االبية وهي خا�سرة عا�سمتنا احلبيبة، وتنعم منذ تاأ�سي�ص 
اليوم  حتى  زالت  وما  العامرة،  امللكية  الق�سور  بجوار  احلديث  اململكة 
وهي  ورع��اه  اهلل  حفظه  املعظم  امللك  اجلاللة  �ساحب  برعاية  حتظى 
�سغرية مب�ساحتها وبعدد �سكانها، لكنها كبرية بتاريخها وارثها وعطائها 
باملبادرات اخلالقة  �سنوات طويلة منوذجا متميزا  تقدم منذ  الوطني، 

والعمل الوطني وعطائها املتميز امل�ستمر على مر تاريخها الطويل.
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مؤسسة إعمار الفحيص
مبوجب   1984 عام  التطوعية  الفحي�ص  اإعمار  موؤ�س�سة  تاأ�س�ست 
قرار تاأ�سي�ص موؤ�س�سات اإعمار املدن االردنية، وقد بنت هذه املوؤ�س�سة 
املوؤ�س�سة على  اللجنة االدارية لهذه  م�سروع بيت الفحي�ص وقد داأبت 
امل�سروع  ه��ذا  اجن��از  م��ن  للتمكن  اخل��ري  وج��وه  م��ن  التربعات  جمع 

واخراجه الى حيز الوجود.
وقد  املدينة  ت��راث  على  املحافظة  املوؤ�س�سة  اهتمام  جل  اأن  كما 
طرحت م�ساريع خمتلفة مثل اإقامة مبنى ثقايف تراثي متعدد االأغرا�ص 
الرتاثي  الطابع  ويكّر�ص  املدينة  يف  الثقايف  امل�سهد  تطوير  يف  لي�سهم 
واملعماري ملدينة الفحي�ص ليكون اأول م�سروع �سمن خطة اإحياء الرتاث 
والفنون" وي�سم  للثقافة  الفحي�ص  " دارة  با�سم  القدمية  البلدة  يف 
للمو�سيقى  تدريبية  وقاعات  والثقايف  امل��ادي  ال�سعبي  للرتاث  متحفًا 

والر�سم واالجتماعات ومكتبة عامة.
اإغناء  يكفل  وتراثي  ثقايف  م�سروع  تقدمي  على  املوؤ�س�سة  وحتر�ص 
واإثراء اإرث وتاريخ هذه املدينة الذي مل يتكّر�ص فقط بالرتاث املعماري، 
االآباء واالأجداد يف تطوير هوية ثقافية مميزة  اأي�سا مب�ساهمة  واإمنا 

جتمع بني االأ�سالة واملعا�سرة ومتثل منوذجًا اأردنيًا مميزًا.
وكان طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا "كلية العمارة" قد اقرتحوا  
)16( خمططا �سموليا ملدينة الفحي�ص تراعي م�ستقبل وتطور املدينة 
حتى عام 2037. وتاأتي هذه املبادرة �سمن امل�سوؤولية املجتمعية التي 
ت�سعى ال�ستثمار كافة الو�سائل واالمكانات القادرة على تطوير املهارات 

الدكتور مو�سى �ستيوي مدير موؤ�س�سة اعمار الفحي�ص
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العلمية للطلبة ودعم ابداعاتهم ال�ستثمارها يف بناء ال�سخ�سية وتنمية 
لديهم  بالنف�ص  الثقة  عامل  وجت�سيد  الوعي  جانب  وتعزيز  مواهبهم 
الذي  املنتج االكادميي  واالنفتاح على كل جديد والرتكيز على نوعية 

يلبي حاجات ال�سوق املحلي والعاملي.
والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  يف  احل�سري  الت�سميم  مدر�سة 
املهند�سة انوار بني �سلمان قالت خالل لقاء عقد يف نادي الفحي�ص 
االرثوذك�سي، ان هذا اللقاء الذي نعقده بالت�سارك مع بلدية الفحي�ص 
لتكون  واملجتمع املحلي يطبق الأول مرة �سمن مادة تخطيط ح�سري 

خمططاتنا نابعة من النا�ص واقرتاحاتهم املختلفة .
قام  الفحي�ص  يف  ا�ستق�سائية  ا�ستبانات  وزعنا  اننا  وا�سافت 
القرارات  اتخاذ  يف  ت�ساعدهم  دالئ��ل  الى  للو�سول  بتحليلها  الطلبة 
واحللول االقرب الى املجتمع املحلي ثم مرحلة جمع املعلومات املكانية 
واخلرائط مبختلف انواعها والتي زودتنا بها بلدية الفحي�ص لت�ساعد 

خالل ت�سميم املخططات املقرتحة والتي هي بني اأيدينا اليوم .
رئي�ص بلدية الفحي�ص املهند�ص جمال حرت قال ان الفحي�ص تعاين 
من م�سكالت تنظيمية عديدة فر�سها الواقع منذ �سنوات طويلة، كما 
تعاين من زيادة مطردة يف عدد ال�سكان، ما اأوجد حتديات و�سعوبات 
خمتلفة تعمل البلدية على معاجلتها من خالل و�سع خمطط �سمويل 
للمدينة يراعي تطورها احل�سري وال�سكاين والرتاثي لل�سنوات القادمة 
اجلامعات  من  االخت�سا�ص  واأ�سحاب  املحلي  املجتمع  مع  بال�سراكة 

واملكاتب الهند�سية �ساحبة اخلربة يف هذا املجال. 
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للمدينة  �سمويل  خمطط  لو�سع  توجه  لديها  البلدية  اأن  واأ�ساف 
اأ�سحاب  مع  بالتعاون  التنظيمية  والدرا�سات  العلمية  االأ�س�ص  يعتمد 
فرع   - املهند�سني  ونقابة  التطبيقية  البلقاء  مثل جامعة  االخت�سا�ص 
الفحي�ص واجلامعة االملانية االردنية، م�سريا اإلى ان البلدية جتاوبت 
مع مبادرة جامعة العلوم والتكنولوجيا لتقدمي الدرا�سات واملخططات 
وخمططات  م�سورا  جويا  فيلما  البلدية  لهم  قدمت  حيث  للم�سروع، 
وبيانات وت�سورات البلدية عن امل�سروع لال�ستفادة منها اثناء عملهم .
واأ�سار الى اأن املخطط النهائي لطلبة اجلامعة �سيكون منطلقا لنا 

يف توجهنا الإعداد املخطط ال�سمويل للبلدة. 
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قطاع الرياضة والشباب
يف الفحي�ص اأربعة معامل �سبابية بارزة هي:

1- نادي شباب الفحيص
ناد ريا�سي ثقايف اجتماعي يتبع اإداريا للمجل�ص االأعلى لل�سباب وقد 
تاأ�س�ص يف بدايات عام 1949، ويف منت�سف ال�سبعينيات اأقيم النادي 
االأردن  الفحي�ص..  "مهرجان  اجنازاته  اأه��م  يعترب  وال��ذي  احل��ايل 
تاريخ وح�سارة"، اأ�سف اإلى ذلك رعاية النادي لل�سباب ون�ساطاتهم 
االجتماعية  الن�ساطات  يف  وامل�ساركة  لهم،  املعنوي  الدعم  وتقدمي 
واملنا�سبات االحتفالية وا�ست�سافة الندوات وور�سات العمل. يوجد يف 
"ال�سالون الثقايف " وال�سالة الريا�سية. ويتبع للنادي مركز  النادي 
خلدون الثقايف، وملعب �سدا�سي لكرة القدم، وفريق ن�سائي لكرة ال�سلة 

على م�ستوى متميز من العطاء واالإجناز.

2- نادي الفحيص األرثوذوكسي 
ناد ريا�سي ثقايف اجتماعي يتبع اإداريا للمجل�ص االأعلى لل�سباب. 

وقد تاأ�س�ص عام 1996 بهدف:
�سليمة  تن�سئة  االأبناء  لتن�سئة  للعائالت  املالئم  املناخ  توفري   -

�شحية مراعيا االختالط الواعي واالآداب العامة. 
التعاون مع املوؤ�س�سات واالأندية االجتماعية والثقافية التي تتفق   -

مع غايات النادي.
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تقدمي اخلدمة العامة والعون وامل�ساعدات اخلريية.  -
رعاية ال�سباب.  -

ويقوم النادي باإ�سدار جملة ربعية ثقافية اجتماعية عن الفحي�ص 
لل�سباحة  املفتوحة  اململكة  ب��ط��والت  يف  ي�سارك  كما  ون�ساطاتها، 
وال�سطرجن، ومن ن�ساطاته اأي�سَا اإقامة املحا�سرات والندوات التثقيفية 
واالحتفاالت. وتوجد يف النادي �سالة متعددة االأغرا�ص وبركة �سباحة، 

اإ�سافة اإلى النادي ال�سحي للياقة البدنية وكمال االأج�سام.

3- مركز شابات الفحيص
اأهم  ومن  لل�سباب،  االأعلى  للمجل�ص  ويتبع   1989 �سنة  تاأ�س�ص   
اأهداف املركز رعاية ال�سابات وتنمية املهارات لديهن، واقامة دورات 

وور�سات عمل تهم ال�سباب واقامة املع�سكرات والرحالت الرتفيهية.

انجازات وفوز
امليدالية  اأح��رز  قد  الفحي�ص  ن��ادي  كان  الفوز  ج��والت  بني  ومن 
العربية  لالأندية  االألعاب  دور  يف  ال�سلة  كرة  مناف�سات  يف  الذهبية 
لل�سيدات واملقامة يف اإمارة ال�سارقة االإماراتية، ومتكن نادي الفحي�ص 
�سبورتينغ  نادي  يف  اقيمت  التي  النهائية  باملباراة  الفوز  حتقيق  من 
امل�سري بنتيجة 61-59، واأي�سا حل باملركز الثاين يف املجموعة االأولى 
بفوزين على الرفاع البحريني وال�ساحل ال�سوري، وفاز نادي الفحي�ص 
على  النهائي  ن�سف  ال��دور  يف  يفوز  اأن  قبل  االإماراتي  ال�سارقة  على 

مركز �سابات الفحي�ص
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االأمل التون�سي ويحقق ذهبية مناف�سات كرة ال�سلة بفوزه على النادي 
امل�سري عن جدارة، وكان اأمني عام اللجنة االوملبية قد عرب عن فخره 
بهذا االجناز، م�سيدا بهذا الفوز ومباركًا لل�سلة االأردنية هذا االجناز 

اجلديد.

4- المجموعات الكشفية والشبيبات
لنادي  جرج�ص  م��ار  ومر�سدات  ك�سافة  جمموعة  الفحي�ص  يف 
ع�سوًا   152 نحو  وت�سم   ،2008 عام  تاأ�س�ست  التي  الفحي�ص،  �سباب 
من ال�سباب وال�سابات، حيث تقوم بان�سطة تنظيمية واجتماعية على 
الوطنية  املنا�سبات  كافة  وت�سارك يف  الوطن،  واأرجاء  املدينة  م�ستوى 
اجلميلة،  املو�سيقية  والفقرات  بالتنظيم  العامة  واملنا�سبات  والدينية 
وقد �سمت لنادي �سباب الفحي�ص عام 2016. وتوجد اي�سا يف املدينة 
التي  االرثوذك�سية  اخلريية  اجلمعية  ومر�سدات  ك�سافة  جمموعة 
احداهما  تتبع  �سبيبتان،  فهناك  ال�سبيبات  اما   .1970 عام  تاأ�س�ست 

لدير الالتني واالخرى لدير الروم االرثوذك�ص.
 اأما بالن�سبة للمالعب فهناك امللعب الريا�سي ملدر�سة البكالوريا-

ال�سدا�سي  وامللعب  ترابي.  الروم-البلد وهو ملعب  دير  وملعب  عمان، 
لكرة القدم التابع لنادي �سباب الفحي�ص الذي ان�سىء عام 2019 .
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مقاالت عن الفحيص
ِلنُوثّق ذاكرة الفحيص ونحميها قبل فوات األوان 

سليمان الصويص
كيف ميكن توثيق تاريخ الفحي�ص االجتماعي وال�سيا�سي والثقايف 
ذات  واجلمعيات  البلدية  تاريخ  ذلك  يف  مبا  وال�سيا�سي،  والتعليمي 
الطابع الع�سائري، وكتابته كتابة علمية جادة، بحيث يكون هذا التوثيق 

مرجعًا موثوقًا ومو�سوعيًا لكل اأبناء الفحي�ص راهنًا وم�ستقباًل ؟
اخلطوة االأولى وامللّحة جدًا هي اجراء مقابالت هادفة ومطّولة مع 
جميع اإخوتنا مواطني الفحي�ص من كبار ال�سن، رجااًل ون�ساًء، وت�سجيل 
اإلى تفريغ هذه االأ�سرطة  اأ�سرطة ومن ثم ي�سار  هذه املقابالت على 
واإيداعها لدى بلدية الفحي�ص التي تويل هذا امل�سروع  "م�سروع تدوين 
ذاكرة الفحي�ص"، اهتمامها، باأن تقوم البلدية، بالتعاون مع املنظمات 
االأهلية يف الفحي�ص بت�سكيل جلنة من الكفاءات القادرة على متابعة 
والثقايف  واالجتماعي  االقت�سادي  الفحي�ص  تاريخ  وكتابة  امل�سروع 
وتطّور احلياة فيها على مّر االأجيال. وباإمكان البلدية طلب دعم مايل 
الأنه  املهجر،  اأو  الوطن  كانوا يف  �سواء  الفحي�ص  اأثرياء  للم�سروع من 
- اأي امل�سروع - ملٌك لكل فحي�سي يحب مدينته ويغار عليها، كما اأنه 
ي�سّكل جزءًا ب�سيطًا من الوفاء الآبائنا واأجدادنا الذين �سّيدوا الفحي�ص 

بالعرق والت�سحيات واأورثوها لنا.
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"م�سروع  يكتمل  اأن  بانتظار  عمليًا  اقرتاحًا  اأقّدم  اأن  اأود  اأخ��ريًا، 
وقت ممكن  اأقرب  الكرتوين يف  موقع  اإن�ساء  وهو  الفحي�ص"،  ذاكرة 
عن  ذكرياتهم/ن  جتميع  الفحي�ص  وبنات  اأبناء  خالله  من  ي�ستطيع 
اأ�سخا�ص  عن  �سور  بتجميع  اهتمامًا  هناك  الأن  وتدوينها.  املا�سي 
الكرتونية،  اإلى حقبات م�ست على مواقع  تعود  الفحي�ص  واأماكن يف 
"الفحي�ص. به موقع  يقوم  االق��رتاح. خا�سة ما  يتعار�ص مع  وهذا ال 
بال�سور  للفحي�ص  العامة  احلياة  ن�ساطات  عمليًا  يوّثق  الذي  نت" 
والتقارير، وهي جهود ت�ستحق املزيد من الدعم املعنوي واملادي، نظرًا 

الأهميتها الفائقة يف اإطار املو�سوع املعرو�ص.
باهتمام  يحظى  ال  اأن  الفحي�ص" يجب  ذاكرة  "تدوين  فم�سروع 
اأبناء  باهتمام  واأي�سًا  بل  فح�سب  املدين  املجتمع  ومنظمات  البلدية 
وبنات الفحي�ص كافة، يف االأردن واملهجر؛ اإنه ترجمة ملمو�سة حلبنا 
رفات  ثراها  يحت�سن  والتي  والرائدة  العزيزة  املدينة  لهذه  ووفائنا 
يف  ت��رتدد  ت��زال  ال  رمب��ا  والتي  بهم،  نفتخر  الذين  وكبارنا  اأج��دادن��ا 
و"ق�سيدهم"،  و"�سواليفهم"  اأ�سواتهم  وطرقاتها  �سوارعها  جنبات 
"�سبيان  بطوالت  على  و�ساهدة  اقدامهم  اآثار  الطرقات  تلك  وحتمل 

احل�سان" و�سوالتهم ال�سجاعة واأعمالهم اخلالدة. 
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شجرة عيد الميالد

جريس سماوي  
�سجرة عيد امليالد يف الفحي�ص ق�سة قدمية قدم التاريخ.. ق�سة 
ميالد ال�سيد، منذ الفني وت�سعة ع�سر عاما على وجه التقريب واأهلنا 
ر�سول  مبيالد  يحتفلون  واالأردن  فل�سطني  يف  املقد�سة  البالد  هذه  يف 
ومنذ  ال�سالم.  عليه  امل�سيح  ي�سوع  �سيدنا  والت�سامح  والعدالة  املحبة 
االأ�سالف يف  و�سعها  التي  مدينتنا  والقد�ص  رمبا  واأبعد  التاريخ  ذلك 

قلوبهم ووجدانهم.
طيور  ي�سابقون  وماح�ص  وال�سلط  الفحي�ص  يف  اأج��دادن��ا  ك��ان 
احل�سن  ال��ق��د���ص  مدينتهم  ب��اجت��اه  ال��ف��ج��ر  م��ع  ل��ي�����س��روا  ال�����س��ب��اح 
اأه��ايل  هاجر  االأول���ى  العاملية  احل��رب  اأح���داث  بهم  اأمل��ت  اإذا  حتى 
القد�ص  اأم��ه��م  ع��ام 1918ب���اجت���اه  ال�سلط  م��ن  وج��م��ع  ال��ب��ل��دة  ه��ذه 
الكربى  العربية  ل��ل��ث��ورة  ان��ت�����س��روا  اأن  بعد  العثمانيني  م��ن  ه��رب��ا 
البالد. لهذه  االإق��ط��اع��ي  العثماين  اال�ستعمار  �سد  لها   وان��ح��ازوا 
للحرية  املنت�سرين  اأحفاد  مع  حتتفل  البطريرك  غبطة  يا  اأنت  وها 
الذين الذوا يف حمى القد�ص وح�سنها بعد مائة عام، اإذ يتجدد العهد 

وتتجدد �سالت الثقة وينفتح العامل على احتماالت كثرية.
املقد�سة  املدينة  تهويد  حم��اوالت  �سد  البطريركي  الكر�سي  يقف 
ويت�سبث هذا الكر�سي املوقر بالعهدة العمرية ال�سريفة وينحاز الى الو�ساية 

الها�سمية النبيلة على املقد�سات االإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�ص.

معايل جري�ص �سماوي
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اأم��ام  �سخر  كجلمود  احل�سني  ب��ن  ال��ث��اين  اهلل  عبد  يقف  كما 
امل�سيحيون  اأجمع  التي  الو�ساية  هذه  من  للنيل  البائ�سة  املحاوالت 
اأب����واب امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة  وامل�����س��ل��م��ون عليها، ك��م��ا ي��ط��رق ج��الل��ت��ه 
ل��ي��داف��ع ع��ن ه���ذا احل���ق ال�����س��ري��ف. وك��م��ا ت��ق��ف��ون اأن��ت��م ي��ا غبطة 
ال�سعبة. الظروف  هذه  يف  و�سرعيته  الها�سمي  احلق  مع   البطريرك 
الغ�ساين  املجتمع  خال�سة  متثل  التي  ال�سغرية  الفحي�ص  ذاك��رة  يف 
من  ونبيلة  م�سرقة  �سفحات  نت�سفح  ال��ق��دمي  امل�سيحي  ال��ع��رب��ي 
الفل�سطينية  االأردنية  االأ�سرة  هذه  مكونات  بني  والنبل  االإخوة  عالقة 
اخل�سر  ال�سيد  مقام  العزيزة  اجل���ارة  ماح�ص  بلدة  يف  ال��واح��دة. 
امل�سيحيون  يحتفل  امل�سلمة  ماح�ص  ويف  ال�سالم،  عليه  جرج�ص  مار 
كبري  احتفايل  قدا�ص  باإقامة  جرج�ص  مار  بعيد  عام  كل  وامل�سلمون 
والقرابة  اجل��رية  نبل  بكل  فيه  ي�ساركهم  امل�سلمة  ماح�ص  و�سط  يف 
زيارة  يريد  عندما  �سيدي  يا  والفحي�سي  الكرماء.  ماح�ص  اأه��ايل 
ذاهب،  يقول  وال  ال�سلط(  الى  مروح  )اأن��ا  يقول  ال�سلط  االأم  اجل��ارة 
ذلك الأن ال�سلط بيته وداره وفناء روحه وهي يف الطريق الى القد�ص 
وال��زي��ت  القمح  م��ن  امل��وؤون��ة  ال��ت��ي متنحنا  ال��ع��امل  ج��دة  ال��ق��د���ص   ..
العاتية. الرياح  على  ع�سية  ك�سعلة  وتتوهج  اأرواحنا  لتنمو   املقد�سني 
ميالدية  زي��ارة  العبداهلل،  رانيا  امللكة  الفحي�ص  يف  زارتنا  باالأم�ص 
عائلية حميمة مليئة مب�ساعر املحبة الغامرة. كما ابتهج االأطفال وهم 
يحادثونها ويرتلون اأغنيات امليالد بح�سورها. كما التفتت العيون وهي 
تتابع خطواتها يف االأروقة القدمية يف الفحي�ص. اإنها الفحي�ص وهي 
الدولة املدنية  القادم يف هذه  امل�ستقبل  ت�ستعيد روؤى املا�سي ومالمح 

الع�سرية التي يقودها ملك م�ست�سرف وحمب ل�سعبه.
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اأ�سالفنا  القدماء من  تعيد حتايا  ال�سم�ص  بلون  امل�سوبة  احلجارة 
ورذاذ عطرهم، ونحن نرد التحية مبثلها ونعدهم بالت�سبث مبا تركوه 
لنا من اإرث عظيم يف مقدمته اأننا يف وطن واحد ممتلىء بذاته وكيانه 
املجيد، واأن مقد�سات القد�ص يف حمى الها�سميني ال مهادنة يف ذلك، 
يف  اإخوتهم  مع  يقفون  التاريخ  عرب  كانوا  كما  العرب  امل�سيحيني  واأن 
الوطن حتى الرمق االأخري، يرفعون قلوبهم الى القد�ص والى فل�سطني، 
�ساحب اجلاللة  ون�ساالت  هو جهود  و�سريف  عال  مثل  ذلك  ولنا يف 
امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني املعظم. دام االأردن ودامت فل�سطني 
�ساحب  يا  بخري  وانتم  ع��ام  كل  �سمائرنا.  يف  دائما  القد�ص  ولتبق 
متنياتنا  املنرية  الوطن  جنمة  الفحي�ص  من  هنا  من  ونرفع  الغبطة، 
املعظم  الثاين  عبداهلل  امللك  اجلاللة  �ساحب  الى  وال�سوؤدد  باخلري 
والى �ساحبة اجلاللة امللكة رانيا العبداهلل و�سمو ويل العهد احل�سني 
بن عبداهلل الثاين واالأ�سرة الها�سمية واالأردن احلبيب. وكل عام وانتم 

جميعا بخري. وال�سالم عليكم ورحمة اهلل.
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األردنيون المسيحيون أسهموا بشكل كبير في بناء الدولة 

سمير الرفاعي

متيزت الفحي�ص بدورها الكبري يف حماية تراثنا. وخري دليل على 
للفكر  منارة  املهرجان  هذا  اأ�سبح  حيث  الفحي�ص،  مهرجان  ذلك، 
مثلما  رجاالته.  واإن�ساف  وخ�سو�سيته  ب��االأردن  والتعريف  واحل��وار 
يقوم النادي االأرثوذك�سي، وكذلك نادي �سباب الفحي�ص بجهد وطني 
تنويري كبري يف خدمة النقا�ص العام، ويف بث الروح االإيجابية وتر�سيخ 
العمل اجلماعي والتطوعي، وهي االأدوار التي تقوم بها خمتلف الهيئات 

واجلمعيات املحرتمة يف مدينة االأ�سالة واملحبة.
العالقة  ه��ذه  واأب��رزه��ا  الفحي�ص،  تلخ�سها  ع��دي��دة  ع��ن��اوي��ن 
وهذا  ماح�ص،  التواأم  �سقيقتها  مع  الفحي�ص  تربط  التي  النموذجية 
الرتابط الع�سوي بني ع�سائر الفحي�سية وع�سائر عباد الذين اأت�سرف 
تفا�سيله  اأ�سبحت  والذي  البلقاء،  ع�سائر  و�سائر  وجريتهم  باأخوتهم 
جزءا من الر�سيد الوطني، و�سورة فريدة نحملها معنا يف كل مكان 
للداللة على عالقة امل�سيحيني وامل�سلمني االأردنيني، التي ت�سكل منوذجا 

اأردنيا اأ�سيال عز نظريه يف االن�سجام الوطني واالجتماعي.
"التعاي�ص" لي�ست  كلمة  اإن  هنا،  من  اأقولها  �سراحة  وبكل  واأن��ا، 
باإخوانهم  امل�سلمني  االأردن��ي��ني  فعالقة  االأردين،  لنموذجنا  االأن�سب 
وت�سحية  وطني  والتحام  كاملة  اأخ��وة  عالقة  امل�سيحيني،  االأردن��ي��ني 

م�سرتكة يف �سبيل االأردن والدفاع عن مكانته وم�سريته املباركة.
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لقد كان امل�سيحيون االأردنيون دائما يف طليعة املثقفني امل�ستنريين، 
وقدموا اإ�سهامات كبرية يف العمل الثقايف ويف التعليم ويف جمع وتدوين 
الرتاث االأردين، ويف الن�سال العربي الذي قاده ال�سريف احل�سني بن 

علي، يف �سبيل نه�سة العرب ووحدتهم.
كما كان لالأردنيني امل�سيحيني اإ�سهام كبري ومبا�سر يف بناء الدولة 
ويف كل جماالت العمل والعطاء والت�سحية، وكانت منهم كوكبة مميزة 
االأمنية،  واالأج��ه��زة  العربي  اجلي�ص  يف  القيادية  املواقع  اأعلى  تولت 
كما كان منهم على الدوام قيادات العمل احلزبي والنقابي والنيابي 
االإدارة  موؤ�س�سات  م�ستوى  على  امل�سوؤولية  مواقع  اأعلى  يف  وتقّدموا 
وكذلك،  االأردين.  االإع��الم  يف  ومتيزوا  الق�ساء  ويف  االأردنية  العامة 
امللتزمة، واحلري�سة  الوطنية  املعار�سة  كانت م�ساهمتهم رئي�سية يف 

على اأمن االأردن وتقدمه.
اأن  االأردنيون  امل�سيحيون  ا�ستطاع  فقد  اخلا�ص،  القطاع  يف  اأما 
يبنوا موؤ�س�سات وطنية اقت�سادية يف كافة املجاالت، هي اليوم ق�س�ص 
جناح حقيقية، وقد قدم االأردنيون امل�سيحيون وب�سكل خا�ص من اأبناء 
حمافظة البلقاء خدمات جليلة لالقت�ساد االأردين، وكانوا من موقعهم 
يف القطاع اخلا�ص �سركاء حقيقيني للقطاع العام، يف حمل امل�سوؤولية 

االجتماعية ويف حماية ا�ستقرار االأردن وبناء موؤ�س�ساته.
اإن هذا الواقع يفر�ص القول اإن االأردنيني امل�سيحيني مل يكونوا يف 
يوم من االأيام "اأقلية"، ال باملعنى ال�سيا�سي وال باملعنى االجتماعي وال 
بن�سبتهم  عالقة  له  لي�ست  العامة  احلياة  يف  فتاأثريهم  م�ستوى،  باأي 
املئوية من جمموع عدد ال�سكان، مبقدار ما يرتبط بعطائهم واأ�سالتهم، 
ووفائهم للبلد وم�سريته، وهو ما ي�سكل �سورة منوذجية من االندماج 

والتكامل، �سمن منظومة ثقافية واحدة، ال تقبل الق�سمة اأو التفريق.

دولة �سمري الرفاعي يحا�سر يف منتدى الفحي�ص
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في احتفاالت الفحيص بعيد االستقالل
المهندس جمال حتر 

فيه  نقف  يوم جميد مبارك،  اأيار،  �سهر  والع�سرون من  اخلام�ص 
اأبناء االأردن الوطن االأبي  اأهل الفحي�ص،  بفخٍر وهاماٍت عالية نحن 
وكربيائنا،  عزتنا  رم��ز  الَعَلم  �سارية  اأم��ام  باعتزاٍز  نقف  ال�سامخ، 
ذكرى  ال�سرفاء....  االأردنيني  كل  قلب  على  �سامية  ذكرى  ُنحيي  كي 
اال�ستقالل الأردن الوطن االأعز... اأردن التاريخ واحل�سارة والر�سالة... 
ال�سريفة  واملواطنة  امل�ساواة  اأردن   .... والتاآخي  والعطاء  املحبة  اأردن 
وراعي  الوطن  هذا  قائد  احل�سني  اأب��ي  اأردن   .... واالإزده���ار  واالأم��ن 
املقد�ص  ترابه  حامي  البطل،  االأردين  العربي  جي�سه  وقائد  م�سريته، 
غا�سم  ع��دو  وك��ل  العاتيات  وج��ه  يف  املنيعة  وقلعته  الطهور،  واأر���س��ه 

مرتب�ص غادر...
من  االأب��رار  الوطن  �سهداء  جميعا،  النا�ص  اأك��رَم  ن�ستذكُر  ففيه 
لرثاه  ف��داًء  االأ�سمى  الت�سحية  قدموا  الذين  االأب��ط��ال  االأردن  جنود 
املقد�ص، دفاعا عن اأر�سه وحدوده ووحدته، ودفاعا عن قيمه ور�سالته 
ومبادئه واإن�سانه، وحماية الإجنازاته ودميومة عطائه الوطني والقومي 

واالإن�ساين وحقه بالتقدم والنماء واالزدهار.
الفحي�ص، مدينة اأردنية يعود تاريخها الى 800 عام قبل امليالد، 
ترب�ص على جبال البلقاء االأبية. هي خا�سرة عمان عا�سمتنا  احلبيبة، 
العامرة،  امللكية  الق�سور  بجوار  احلديث  اململكة  تاأ�سي�ص  منذ  وتنعم 
وما زالت حتى اليوم حتظى بظل ورعاية �ساحب اجلاللة امللك املعظم 

املهند�ص جمال حرت
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كبرية  �سكانها،  وبعدد  مب�ساحتها  �سغرية  وه��ي  ورع��اه.  اهلل  حفظه 
بتاريخها وباإرثها وعطائها الوطني، وتقدم منذ �سنوات طويلة منوذجا 
متميزا باملبادرات اخلالقة والعمل الوطني، وعطائها متميز ومل يزل 

على َمِر تاريخها الطويل.
وال��ف��ح��ي�����ص ت��ن��ع��م مب������وروٍث غ��ن��ي، وب��ع��ط��اء اأج����ي����اٍل ُح����رةٍ، 
مدر�سة  اأول  فيها  تاأ�س�ست  فقد  طويل.  زمن  منذ  وبثماراال�ستقالل 
�سبابها  وب��ادر  ال�سنني،  عرب  م�سريتها  وتطورت   ،1823 ع��ام  رعوية 
تعاونية  اأول جمعية  وتاأ�س�ست فيها  ناٍد لهم عام 1949،  اأول  بتاأ�سي�ص 
عام 1936. وحتت�سن اليوم العديد من املدار�ص املتميزة العريقة على 
م�ستوى الوطن، واأي�سا املوؤ�س�سات املدنية التطوعية املنتخبة التي تعمل 
تن�سوي  واملو�سيقى،  والفنون  وال��رتاث  وامل��راأة  ال�سباب  قطاعات  يف 
ُيج�سد مدنية  الوطن  نوعه على م�ستوى  جميعها يف جمل�ص فريد من 
وت�سامن املجتمع املحلي، هو جمل�ص املوؤ�س�سات التطوعية الذي ت�سكل 
التي  العائلية  التعاونية  العمل  العديد من جمعيات  عام 1994، وفيها 
متتلك مقرات متميزة تنب�ص دائما بالن�شاط وباحلياة، وحتت�شن اأي�شا 
موؤ�س�سات اإن�سانية ورهبانية عريقة مب�سريتها وعطائها، ُتعنى على مر 
العام باملُ�سنني وبالعمل االجتماعي، وتقدم امل�ساعدات االإن�سانية لكل 

حمتاج اأو الجىء دون تفرقة اأو متييز.
وحمبة  دفء  بكل  طويلة  �سنوات  منذ  ا�ستقبلت  اي�سا  والفحي�ص 
وما زالت، اإخوة واأهاًل لنا من فل�سطني ولبنان والعراق و�سوريا، ب�سبب 

احلروب واالأزمات التي ع�سفت باأوطانهم عرب ال�سنني.
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ال�سنوي  اأي�سا بكل فخر واعتزاز، مهرجانها  وحتت�سن الفحي�ص 
" الذي انطلق منذ عام 1991 حامال ر�سالة  تاريخ وح�سارة  " االأردن 
على  املتميز  �سبابها  ن��ادي  واإدارة  ب��اإرادة  واالإن�سان،  الوطن  االأردن 
النزاعات  كل  ورغ��م  االأردن  اأن  العامل  لكل  ليوؤكد  الوطن،  م�ستوى 
وال�سراعات والت�سرذم يف حميطه املتاأمل، قادٌر ومل يزل دوما موطنا 
للفرح والثقافة والفكر االإن�ساين املُ�ستنري، الذي يقدم االإن�سان وقيمه 

وتاريخه فوق كل اعتبار.
الفحي�ص  ابناء  كل  وج��دان  يف  خالدا  اال�ستقالل  يبقى  و�سوف 
والوطن احلبيب خلود نهر االأردن وتالل عمان وخربة الدير وال�سلط 
والبلقاء، و�سهول اربد ومادبا والكرك والبادية، رمزا لهويتنا وكربيائنا 
الوطني. ن�ستلهم فيه ومنه ت�سحيات اآبائنا واأجدادنا و�سهدائنا، الذين 
لوالهم ما كنا لننعم اليوم بوطن اآمن ومزدهر ي�ستظل ب�سيادة القانون، 
االإن�سان  من  جعلت  مظفرة  حكيمة  وبقيادة  البا�سل،  جي�سه  و�سهر 

االأردين اأغلى ما منلك، وغدا قيمة وطنية تتقدم على كل اعتبار.
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المسيحيون هنا ليسوا طائفة

ناهض حتر
وال  دينية،  كطائفة  م�ستقل  وج��ود  االأردن��ي��ني  للم�سيحيني  لي�ص 
كني�سة  يف  ح�سورهم  يتج�سد  وال  كطائفة،  اأنف�سهم  اإلى  ينظرون  هم 
بدوية،  ن�سف   - فالحية  ن�سف  و  فالحية  ع�سائر  يف  بل  كنائ�ص،  اأو 
كغريها من الع�سائر االأردنية. وكما هو معروف، تقوم الروابط بني هذه 
الع�سائر على تكتالت وحتالفات غري طائفية. وهذا هو ال�سكل املدين 
الذي ابتدعه املجتمع االأردين الإحداث جتان�ص كامل بني ع�سائره التي 

تعود يف معظمها اإلى اأرومة عربية واحدة من اأبناء العم.
ولكنهم  كافة،  االأردن��ي��ني  عند  حمرتمون  امل�سيحي  الدين  رج��ال 
با�سمها.  احلديث  ميلكون  وال  امل�سيحية،  االأردنية  الع�سائر  ميثلون  ال 
انت�سر ا�ستياء وا�سع يف الفحي�ص من ترتيبات الزيارة امللكية  لذلك، 
امللك، مما  الرئي�سية يف ح�سور  الكلمات  الدين،  لرجال  اأعطت  التي 
احل�سان" واأحد  "�سبيان  وهم   - الفحي�ص  ع�سائر  وك��اأن  معه  يبدو 

اأركان حلف البلقا - جمرد طائفة!
يقول �سباب الفحي�ص: نحن ل�سنا طائفة، بل اأبناء ع�سائر بلقاوية 
اأوال واأخريًا، واأبناء االأردن وجمتمعه الواحد وحركته الوطنية. لذلك، 
فهم غا�سبون اأي�سا الأن الرتتيبات ا�ستثنت دعوة ممثلي ع�سائر ال�سلط 
وعباد، التي ال ميكن ف�سلها،اجتماعيا و�سيا�سيا وثقافيا، عن ع�سائر 
نف�سها.  املدينة  من  ال�سيا�سيني  الن�سطاء  ا�ستبعدت  مثلما  الفحي�ص، 

ناه�ص حرت
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ال  التي  ال�سبابية  االإ�سالحية  ال���روؤى  اإل��ى  امللك  ي�ستمع  لن  وه��ك��ذا، 
تختلف، يف جوهرها وعنا�سرها، عن روؤى ال�سباب االأردين من العقبة 
اإلى عقربة، بل �سي�ستمع اإلى خطابات دينية وتقليدية ال تعك�ص وجدان 

الفحي�ص.
بعروبتهم  مت�����ّص  اإ���س��ارة  اأي���ة  امل�سيحية،  الع�سائر  اأب��ن��اء  ي��ك��ره 
"التعاي�ص"  ال�سافية اأو باأردنيتهم االأ�سيلة، فينفرون من الكالم عن 
ليربالية  م�سطلحات  من  ذلك  ي�سبه  وما  و"الت�سامح"  و"التعددية" 
ال تفهم وال تعك�ص حقائق البنية االجتماعية االأردنية التي تدور مدار 
الع�سرية والكتل الع�سائرية، وتندغم يف �سياق م�سروع وطني ال مكان 
التاريخ  يف  املمتدة  العربية  االأردنية  الهوية  هي  واحدة  لهوية  اإال  فيه 
االأمويني حتى حلف  وورثتهم  الغ�سا�سنة  من  واملتجذرة يف اجلغرافيا 

البلقا والدولة االأردنية احلديثة.
�سديد  اأردين  عنوان  واإمن��ا  م�سيحيا،  عنوانا  لي�ست  الفحي�ص 
وهي،  ولهجة.  وتراثا  وتقاليد  وحياة  ودورا  وح�سورا  تاريخا  االأردن��ة، 
اإلى ذلك، عنوان وطني ودميقراطي وتقدمي. وب�سفاتها هذه بالذات 

توّد اأن ت�ستقبل راأ�ص الدولة، يف اأيام امليالد املجيد.
االجتماعية  اجلماعات  اأقوى  االأردين  امل�سيحي  املكون  كان  رمبا 
امل�سيحية يف امل�سرق؛ فال�سكل االجتماعي لوجود امل�سيحيني االأردنيني، 
ع�سبية  مفا�سل  من  مف�سال  طويلة،  ل�سنوات  مّثل،  ع�سائري  �سكل 

الدولة واحلركة الوطنية.
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وب�سبب تراث من الرتكيز على التعليم والعمل اخلا�ص يف الزراعة 
والتجارة، حاز امل�سيحيون االأردنيون على م�ستوى حياة اأف�سل، وقدموا 
والثقافية  وال�سيا�سية  االقت�سادية  احلقول  يف  اأ�سا�سية  اإ�سهامات 
االآن  االأردن  م�سيحيي  االأ�سا�سي من  الق�سم  فاإن  ذلك،  ومع  واالأدبية. 
تف�سريه  ميكن  ما  وهو  م�ستمرا،  الهجرة  نزيف  يزال  وما  مهاجرون، 
وجود  وانعدام  املحلية،  االأ�سولية  وت�ساعد  املنطقة،  العام يف  باملناخ 
التمثيل ال�سيا�سي ال�سعبي يف مرحلة اأفول احلركات الي�سارية والقومية.
وهناك، بالطبع، �شبب للهجرة ي�شمل اجلميع، يتمثل يف ال�شغوط 
على الفئات االجتماعية الو�سطى، بالنظر اإلى ال�سيا�سات النيوليربالية، 

لكنه يتالقى، عند امل�سيحيني، بذاكرة اخلوف وم�ساعر القلق.
يف  القائم  هو  والعربية  االأردنية  امل�سيحية  مراكز  اأهم  من  واحد 
مدينة الفحي�ص؛ فبنيتها الع�سائرية و�سالبة ع�سبيتها وم�ستوى حياتها 
امل�سيحي  احل�سور  حت�سني  يف  تلعب  عوامل  كلها  الثقافية،  وحيويتها 
مهاجرين  لي�سوا  الفحي�ص  من  املهاجرون  وتكثيفه. حتى  املدينة،  يف 
دائمني اأو منقطعني؛ فهم على �سلة دائمة باملدينة، ال يبيعون اأر�سهم، 

ويقوم معظمهم ببناء منازل للعودة، يوما ما.
تهجري  اإل��ى  ي��وؤدي  �سوف  ج�سيم،  خلطر  معر�سة  االآن  الفحي�ص 
معظم اأهلها، وقطع ال�سالت بينها وبني املهاجرين منهم، هذا اخلطر 
لي�ص اأمنيا، واإمنا ناجم عن ف�ساد اخل�سخ�سة والنيوليربالية. اإن األفا 
وثمامناية دومن من اأرا�سي الفحي�ص )اأرا�سي م�سنع االإ�سمنت( التي 
�سوف  املحليون،  و�سركاوؤها  الفارج  الفرن�سية  ال�سركة  عليها  ت�ستويل 
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ُتباع يف اأكازيون عقاري، �سوف ينتهي بالق�ساء على الطابع ال�سكاين 
مركزا  بعد،  تعود،  لن  التي  الفحي�ص  ملدينة  والثقايف  واالجتماعي 

للم�سيحية االأردنية والعربية.
�سرورة  عن  وال�سعبية  الر�سمية  اخلطابات  يف  الكثري  قيل  لقد 
االإبقاء على م�سيحيي االأردن، واحليلولة دون هجرتهم خارج البالد؛ 
لكن ها نحن اأمام امتحان واقعي حاّد، فاإذا كان هناك َمن هو خمل�ص 
فعال للحفاظ على الوجود امل�سيحي يف االأردن؛ فليقل ال كبرية مل�سروع 

الفارج و�سما�سرة االأرا�سي.
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هل تنفع فلسفة "سوليدير" لحّل أزمة الفحيص؟ 
داود كتّاب

الفحي�ص  مدينة  �سكان  من  عدد  بني  م�ستع�سية  م�سكلة  ب��رزت 
وامل�سوؤولني  الو�سطاء  "الفارج" وبع�ص  االإ�سمنت  م�سانع  �سركة  وبني 
يف البلدية حول م�ستقبل 1860 دومنًا متلكهم "الفارج" الفرن�سية التي 
ال�سمان  االأردنية حوايل 21% من خالل موؤ�س�سة  الدولة  متتلك منها 
االجتماعي، باالإ�سافة اإلى وجود اأرا�ٍص جماورة اأخرى تعود اإلى بلدية 

ماح�ص يقال اإنها تزيد على 800 دومن.
الفحم  ا�ستبدال  ج��دوى  ع��دم  ب�سبب  باالأ�سا�ص  امل�سنع  اأُغ��ل��ق 
احلجري امل�سر للبيئة بطاقة بديلة. التلوث الذي ي�سببه امل�سنع ل�سكان 
الفحي�ص دفع اإلى ن�سال طويل الأهلها ومعهم موؤ�س�سات جمتمع مدين 

ون�سطاء بيئيون لوقف االأثر البيئي ال�سلبي ال�سادر عن امل�سنع.
اأرا�سي الفحي�ص، التي ا�ستملكت  "االإ�سمنت" كان قد اأقيم على 
بني ما  التعوي�ص  وجرى  املا�سي،  القرن  خم�سينيات  يف  العام   للنفع 
5 و10 دنانري للدومن حينها. ثم اأخذت ال�سركة بالتو�سع بعد ذلك من 

خالل �سراء اأرا�ٍص جماورة من اأ�سحابها.
ومع قرب اإغالق امل�سنع، يتهافت م�ستثمرون على خلق �سداقات 
جديدة منفعية بني �سكان وم�سوؤولني وو�سطاء مع جهات لها م�سالح 
ا�ستثمارية، يف حني ترف�ص االأغلبية ال�سامتة فكرة اإدخال م�ستثمرين 
كبار لبلدتهم ال�سغرية. بع�ص االعرتا�سات قد تكون لها خلفية خوف 
اأغلبية ال�سكان من تغيري الرتكيبة ال�سكانية للبلدة، لكن هناك من يوؤكد 

اأن �سبب الرف�ص الرغبة بعدم تغيري �سكل وطبيعة املدينة الهادئة.

داود كّتاب
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الفحيص.. حقوق الناس أواًل
  د. زيد محمد النوايسة

م�سنع  اإقامة  االأردنية  احلكومة  قررت  عامًا  و�ستني  خم�سة  منذ 
لالإ�سمنت بجوار بلدتي الفحي�ص وماح�ص يف بقعة من اأجمل واأخ�سب 
�سحة  ح�ساب  وعلى  الزراعية  الرقعة  ح�ساب  وعلى  االأردن  مناطق 
النا�ص؛ اإذ ال يخلو بيت من بيوت �ساكني الفحي�ص اإال ويعاين معاناة 
دائمة مع االمرا�ص التح�س�سية واأمرا�ص الربو نتيجة تعاي�ص مفرو�ص 
مع الغبار والتلوث اأحدثه ا�ستخدام و�سائل قدمية وغري �سديقة للبيئة 
يف �سناعة االإ�سمنت، حتى ان امللك احل�سني بن طالل حذر من خطورة 
هذا امل�سنع على حياة النا�ص يف واحدة من كلماته قبل رحيله ب�سنوات 

وانه �سخ�سيا يعاين من تلك املخاطر ال�سحية. 
فر�سة  امل�سنع  ب���اأن  الإمي��ان��ه��م  ذل���ك  ك��ل  الفحي�سيون  حت��م��ل 
ب��اأن  ل�سعورهم  ب��االإ���س��اف��ة  اأو���س��اع��ه��م  وحت�سني  منطقتهم  لتنمية 
من  الوطن  م�ستوى  على  والعمران  البناء  م�سرية  يف  ت�سهم  بلدتهم 
وال�سفة  االأردن  يف  بلدة  اأو  قرية  توجد  ال  اإذ  اأق�ساه؛  اإل��ى  اأق�ساه 
التي  الفحي�ص  و�سخور  لرتاب  وكان  اإال   )1967 عام  )حتى  الغربية 
بل  الزمان،  عرب  �ستبقى  واإ�سهام  اأث��ر  االإ�سمنت  ال�ستخراج  طحنت 
ك�سوريا  امل��ج��اورة  العربية  االأق��ط��ار  يف  والعمران  البناء  م�سرية  ان 
الفحي�ص. ا�سمنت  من  كانت  العربي  اخلليج  واق��ط��ار   وال�سعودية 
االأرا�سي  اأج��ود  من  دومن��ًا   1880 يقارب  ما  امل�سنع  م�ساحة  احتلت 
العام حتديدا من قبل احلكومة  النفع  لغاية  ا�ستملكت  والتي  واأثمنها 

د. زيد حممد النواي�سة
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االأردنية حيث انتفت هذه الغاية عمليًا منذ عام 2013 لتوقف ال�سركة 
الفرن�سية "الفارج" عن ا�ستخدام مادة الفحم احلجري كبديل مل�سدر 
ا�ستثمار  املعنية  ال�سركة  تقرر  واليوم  الوقود.  اأ�سعار  وارتفاع  الطاقة 
التعدين  وهي  لها  االأ�سا�سية  الغاية  متجاوزة  تنمويًا  االأرا���س��ي  تلك 
وا�ستخراج اال�سمنت ولي�ص اإن�ساء مناطق تنموية وحتت م�سميات براقة 
كاملدن البيئية او اخل�سراء او ال�سديقة للبيئة وحتقيق مزيد من الربح 
من ا�ستثمار هذه االأرا�سي وبيعها، متنا�سية ومتجاوزة معاناة اهل تلك 
املدينة عرب ما يقارب اخلم�سة و�ستني عامًا من االثار البيئية وحرمانهم 
بقوة  باالأ�سل  وا�ستمالكها  اأرا�سيهم  با�ستغالل  احلقيقة  املنفعة  من 
القانون والنفع العام باأبخ�ص االأ�سعار، دون ان نغفل هنا عن التذكري 
التي  اجلمالية  واحلالة  الفحي�ص  مدينة  متثلها  التي  باخل�سو�سية 
على  تعلو  والتي  والثقافية  والفكرية  ال�سيا�سية  ونخبها  اأهلها  ميثلها 
حال  يف  والتي  واال�ستثمارية  املالية  العوائد  بلغت  مهما  ا�ستثمار  اأي 
حتققها قد حتدث خلاًل اجتماعيا ودميغرافيًا. فلي�ص كل �سيء ي�سرتى 
وميكن ان يكون بدياًل للحالة اجلميلة التي متثلها الفحي�ص واأهلها، 
مع العلم ان اجليولوجيني والعارفني يوؤكدون ان اإعادة تاأهيل املناطق 
التي مت ا�ستخدامها يف عملية التعدين حتتاج ل�سنوات طويلة ويحظر 
فيها البناء، باالإ�سافة الى االأكالف املالية الباهظة التي �ستفر�ص على 

البلدية التي يتوجب عليها تقدمي البنية التحتية.
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الفحيص .. بيت القمر

رشاد ابو داود

االأيام اخلريفية- طازج  الفحي�ص -هذه  الى  الطريق من عمان 
ك�ساعات ال�سباح االولى؛ ال هو داِفئ وال هو بارد، اجلبال على اليمني 
ع�سب  اأخ�سَر..  زفريها  فيخرج  االأبي�ص  الغيم  تتنف�ص  الي�سار  وعلى 
ال�سم�ص،  يف  ملعت  حتتها،  ورقها  ا�سفر  رمت  فتية  اأغ�سان  ر�سيع، 
انها  اأ�سحت؛  اللون  بنية  االول��ى،  باملطرة  ابتلت  فنية،  لوحة  �سارت 

العودة الى الرتاب الذي جاء وجئنا كلنا منه.
الهواء الذي هَرْبَت من زحمة احلياة لتتنف�سه نقيٌّ كاأنفا�ص طفلة. 
انه باملجان،  اأّنه ُوجد خ�سي�سًا لك .اغرف ما �ساءت رئتاك.  ت�سعر 
بخري.  "ل�سة"  الدنيا  متتع  ا�ستن�ساق.  ر�سوَم  وال  �سريبة  وال  ثمَن  ال 
على  قف  عيناك.  ترى  ما  الى  املمتد  باالأخ�سر  كحلها  معك،  عيونك 
العنق اخلانقة. قف  ربطة  اخلع  ر�سمياتك،  انزل من علياء  الطريق، 
امام ك�سك القهوة، اطلب لك وملن معك، ِلكلٍّ ح�سَب مزاِجه، بال �سكر، 
او رمبا على الريحة اأو و�سط، ومن يحبها حلوة فلم يحُل ال�سكر يف دمه 
بعد، هو حر يف ما يحب. ال تتعامل مع البائع بجفاف وال متار�ص عليه 
عقدك.. القهوة مزاج. �سر قليال الى االمام، ثمة ا�سجار تفتح ح�سنها 
ملن يقدرها ويحب ظلها، وثمة �سل�سلة احجار م�سفوفة كالذهب حول 
خ�سر �سبية يف مقتبل ال�سباب، اجل�ص عليها، ال تتمنع، لن يت�سخ ما 
ترتديه، انه مغ�سول باملطر والهواء. هي ال متانع بل متنح راحة للبال .

ر�ساد ابو داود
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وزمالئك من  ا�سدقائك  �سمعت من  ما  تتذكر  الفحي�ص،  تدخل 
ابنائها عن املدينة التي يت�سارك اأبناوؤها االأعياَد واملنا�سباِت، م�سيحية 
واإ�سالمية، وعن اجلاهات التي ال متييَز بني رجاالتها، وما يهم اأّن الكلَّ 
ابناء الفحي�ص اردنيون عرٌب اأبًا عن جد .�سوارعها نظيفة لكاأنها بيت 
ا�سقاء  من  اليها  الوافدون  رائقون، حتى  انا�سها  املدينة،  بيت يف  كل 

عرب.
هنا، يف الفحي�ص ويف كل املدن والقرى االردنية، ومثلها الفل�سطينية 
وال�سورية وبالد ال�سام، النا�ص عرب، االأر�ص عربية، والتاريخ عربي .
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تداعيات الثقافة والمجتمع المدني

سليمان صويص
احلقيقة اأن هناك ال يزال اأي�سًا الكثري.. الكثري مما ميكن الك�سف 
وغري  من�سورة  غري  كثرية  اأم���ورًا  اأق�سد  الفحي�ص،  مدينة  يف   عنه 
معروفة اإال على نطاق �سيق، لالأ�سف ال�سديد. فاأول رواية �سدرت يف 
�سرق االأردن كانت للمرحوم خليل �سماوي عن الوعي ال�سيا�سي املتقدم 
اخلم�سينيات  يف  الفحي�ص  يف  املعار�سة  ال�سيا�سية  االأحزاب  وانت�سار 
تويف  الذي  �سوي�ص  اليا�ص  االأب  املرحوم  اأن  تعلم  )هل  وال�ستينيات 

موؤخرًا كان ع�سوًا ن�سيطًا يف حزب البعث يف اخلم�سينيات.
الرتاث"،  الإحياء  الفحي�ص  "فرقة  انطالقة  املثال..  �سبيل  وعلى 
الذين  ال�سباب  م��ن  ثلة  ي��د  على  املا�سي،  ال��ق��رن  ثمانينيات  ب��داي��ة 
ا�ستفزهم انت�سار املو�سيقى الغربية بني �سباب االأردن اآنذاك، فعملوا 
على تعلم املو�سيقى واأن�ساأوا الفرقة ب�سورة تطوعية لبعث املو�سحات 
االأندل�سية واالأغاين ال�سعبية االأردنية، وكاأنهم بذلك كانوا يردون على 
الفرقة  العربية. وقد عرفت  والتاأكيد على مو�سيقانا  التغريب،  موجة 
�سهرة وا�سعة، كما تعرف، وفازت بجوائز يف مهرجان قرطاج يف تون�ص 

ومهرجان بابل يف العراق، اإ�سافة جلوائز مهرجان جر�ص.
 وكيف تف�ّسر اتخاذ نادي �سباب الفحي�ص، اأعرق منظمة جمتمع 
مدين يف الفحي�ص )تاأ�س�ص عام 1964(، املبادرة الإن�ساء )مهرجان 
الفحي�ص: االأردن تاريخ وح�سارة(، الذي بلغ عمره 25 �سنة )توقف 
غزة  على  االإ�سرائيلي  العدوان  ب�سبب   2014 عام  يف  موؤقتا  املهرجان 
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ا�ستاأنف  ثم  املهرجان  افتتاح  موعد  مع  ا�ستمراره  ت�سادف  ال��ذي 
احلميمة  العالقات  هناك   ..1990 عام  املهرجان  تاأ�س�ص  م�سريته(، 
اأوائل  يف  ت�سعبت  عالقات  وهي  والفحي�ص،  القد�ص  بني  والتاريخية 
القرن املا�سي، عالقات دينية، تعليمية، اقت�سادية )كان الفحي�سية 
حاجياتهم  منها  وي�سرتون  القد�ص،  اإلى  والقطني  الزبيب  ي�سّدرون 
جزء  هجرة  ب�سبب  اجتماعية  وعالقات  بلدتهم(،  يف  املوجودة  غري 
االأتراك  بني  املعارك  ا�ستداد  اإبان  القد�ص،  اإلى  الفحي�ص  اهايل  من 
اإن  يقال  االول��ى.  العاملية  البلقاء خالل احلرب  منطقة  واالإجنليز يف 

هناك حيًا يف القد�ص ي�سمى "حي الفحي�سية".
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حول قتل االمير المهداوي 

رَد )شحادة حتر(

 يجب عدم اإغفال ما مت تناقله بني الرواة وال�سعراء من الق�سيد الذي 
كان هو االأ�سلوب امل�ستخدم يف تو�سيل املعلومة واإثبات جمريات االأمور، 
ويوجد العديد من الق�سائد التي تذكر ما حدث وتفا�سيل الواقعة، اإذ 
اأنه بعد اأن قتل االأمري جودة املهداوي، توعد ابنه �سامن باالأخذ بالثاأر، 

وهذه بع�ص االأبيات من الق�سيدة التي اأن�سدها �سامن:
البعيده ال��ع��ل��وم  ام  ي��ا  دي��رت��ي  ي��ا 

ق�سايد تن�سد  النا�ص  عليك  يايل 
ال�����س��دي��ده وال���رج���ال  ال��ب��ط��ول��ة  اأم 

ف��واي��د ي���دور  �سعيف  ل��ك��ل  ملجا 
ب���ني م�����س��ر وال�����س��ام ان���ت ع��زي��زه

وتقاليد بعادات  لها  ت�سهد  البلقا 
�سيده الكل  على  امل��ه��داوي  اأمريها 

�سايد ال�سياهني  و���س��ق��ر  خ��ي��ال 
وعبيده ربعه  ب��ني  وجهته  حم��ال  ي��ا 

ال�سديد االم���ور  على  تنخاه  ح��ر 

مفلح العدوان
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ق��ام��ت اخل���وان م��ع ال��دول��ه مكيده
البدايد اأه��ل  جموع  على  ج��م��وع  

واهلل را�ص الفحي�سي باملهند ل�سيله   
وتعند ب���اق  ال��ل��ي  ع�����دوان  اب���ن   

اهلل  رحمه  قبالن  اأبو  اللوزي  اهلل  عبد  وال�ساعر  ال�سيخ  رد  اأي�سا 
عندما عزاه الفحي�سية وال�ساعر زيدان ال�سوي�ص بوفاة ابنه �سدقي 
يذكر فيها العالقة بني الفحي�سية والعدوان واخلوة التي بينهم، ويذكر 

واقعة املهداوي، يقول فيها:
اخ���واين بامل�سايب  ح��ن��ا  ق��ب��ل  م��ن 

مقدور العبد  على  املولى  دب��ر  ما 
عاين جاك  بديرتك  املهداوي  يوم 

وده يتجوز بالغ�سب ما وده ال�سور
حم����رم����ه ع���ل���ي���ك ي����ا امل���ب���ط���الين

ل��زي��ت��ن��ا ل��ز احل��وي��ط��ان ع��ال��ط��ور
عيال احل�ساين دون��ه  م��ن  م��ري  ي��ا 

اأهل الفحي�ص العدهم ماكر �سقور
وَع��ل��ي��م��ن��ا ال���ل���ي ل��ل��ق��ب��اي��ل ع��ن��اين

م�سهور بالفعل  ابن عدوان  ال�سيخ 
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ورداين ����س���ي���وف���ه���م  ت����ق����ل����دون 
الغور مع  و�سندوهن  ال�سريعه  خا�سوا 

ك��ن زغ����ردت ق��ال��ت ل��ف��وين خ��واين
�سويطات ركبوا �سبقن كنهن طيور

ال�سناين وا�سحبون  قناكم  ه���زوا 
ال�سور تايه  بنتنا  ياخذ  قبل  م��ن 

بالغناين �سوب�سوا  احل�سان  اعيال 
ركن البلد �سالون را�سه على الفور

واحل�ساين الرخم  �سبع  فعلنا  من 
ناعور �سبع  عازما  املقطع  و�سبع 

الوا�سح واملعلوم لدينا اأن االأمري جودة قتل يف الفحي�ص، الأنه اأراد 
الزواج من ابنة الكاهن عنوة، الأنه �ساحب نفوذ وقوة، مما دعا اأهل 

الفحي�ص لطلب امل�ساعدة من العدوان، وتدبري حيلة للق�ساء عليه.
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وم�سوار  م�سرية عطاء  اديب عكرو�ص هما  للدكتور  كتابان  هناك 
حياتي وهما يعطيان �سورة عن قرب وذكر لكثريين موؤ�س�سات املجتمع 

املحلي يف الفحي�ص مثل جمعية كاريتا�ص الفحي�ص...
وموؤ�س�سة اإعمار الفحي�ص، واجلمعية امللكية حلماية الطبيعة )فرع 
باالأع�ساء،  التربع  لت�سجيع  االأردنية  واجلمعية  وماح�ص(،  الفحي�ص 
وجمعية م�ساندة ودعم االفراد التوحديني واأ�سرهم اخلريية، وجمعية 
الفحي�ص حلفظ الرتاث. كما ي�سري اأي�سا يف كتابه اإلى موؤ�س�سة اإعمار 
الفحي�ص التي تاأ�س�ست عام 1990م، والتي كان لها الف�سل االأكرب يف 
ت�سييد مبنى بيت الفحي�ص. وهناك لفتة طيبة اأ�سار لها الدكتور اأديب، 
تاأ�سي�ص االأمانة العامة ملوؤ�س�سات املجتمع  يف الفحي�ص، يف ما يخ�ص 
املدين يف الفحي�ص، والتي ت�سم كاًل من بلدية الفحي�ص، واجلمعية 
امللكية حلماية الطبيعة، وجمعية البيئة االردنية- فرع الفحي�ص، ونادي 
الفحي�ص  ومنتدى  االأرثوذك�سي،  الفحي�ص  ونادي  الفحي�ص،  �سباب 
امل�سيحية،  ال�سابات  وجمعية  الفحي�ص،  �سيدات  وجمعية  الثقايف، 
حماور  وهناك  االأردنيني.  املهند�سني  ونقابة  االأردين،  امل��راأة  واحتاد 
يف  وفعاليات  وموؤ�س�سات،  اأن�سطة،  على  ال�سوء  تلقي  ومتعددة  مهمة، 
الفحي�ص، ت�سمنها كتاب "م�سرية وعطاء"، موزعة بني املحور الديني 
ال�سيا�سي )حزب  واملحور  االرثوذك�سية-الفحي�ص(،  التن�سيق  )جلنة 
احلياة االأردين(، وحمور البنية التحتية )حول طريق البكالوريا، ودوار 
�ساكر(، واملحور االجتماعي واالإعالمي، اأما ما يتعلق باجلمعية االأردنية 
تاأ�سي�ص اجلمعية  عام 1997م  فقد مت يف  باالأع�ساء،  التربع  لت�سجيع 
االأردنية لت�سجيع التربع باالأع�ساء ومركزها مدينة احل�سني الطبية/ 
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بعد  الى اجلمعية  انت�سبت  لقد  العبد اهلل.  رانيا  امللكة  برئا�سة  عمان 
التربع باأع�ساء ابني وليم الذي تويف  رحمه اهلل يف 1997/11/27م 
بحادث موؤ�سف وعلى اإثر الوفاة جرى التربع باأع�سائه.. القلب والرئتني 
اأردنيني. ي�سرد يف تفا�سيل الكتاب هذا  والكليتني والقرنيتني ملر�سى 
التي  هذه،  االن�سانية  ومبادرته  بالو�سع،  اخباره  مت  وكيف  احل��ادث، 
ت�سكل منوذجا فريدا يف بعدها االن�ساين، وزرع بها روح ولده وليم يف 
اأج�ساد اإخوة له "بغ�ص النظر عن اجلن�ص، اأو اللون اأو الدين"، ف�سالم 

على روح وليم، والتقدير واالحرتام لوالده اأديب عكرو�ص.

مدينة احل�سني الطبية
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كان شجرة وارفة
محمود عبيدات

ويف جل�سة هادئة مع اأوالده يف مدينة الفحي�ص اجلميلة، قال له 
يغ�سب  مل  يرتّجل".  اأن  للفار�ص  اآن  فقد  وال��دي  يا  "تقاعد  اأحدهم: 
فقال  جتّلت،  ث��ّم  ورف�ست  غ�سبت  التي  هي  ال��ذاك��رة  ولكّن  �سليم، 
�ساحبها: "هل اأقبل اأن اأكون على قائمة االنتظار البطيء للموت، ملجّرد 
اأّنني قطعت عقودًا من عمري؟ ل�ست من النوع الذي يعرف ال�سكون اأو 

اخلمول ...".
اإذا ... يف الذاكرة مغامرة، لكّنها هذه املّرة تختلف عن مغامرات 
ال�سباب. هو االآن يف ال�سابعة وال�ستني من عمره، فما هي هذه املغامرة 
ُقّدر له  اإذا  "املجنونة" التي تقبل االنقياد ل�سيخ قارب على ال�سبعني، 
اأن يفوز وينجح يف الت�ساوق مع مغامرة م�ستحيلة، خا�سة عند االأردنيني 

كبار ال�ّسن.
قّرر الرجل الع�سامّي الّطموح احل�سول على �سهادة الدكتوراه!! 
يقول يف مقالته – وهي من اآثاره غري املن�سورة - : "وحني ا�ستقّر راأيي 
على العودة اإلى اجلامعة يف �سّن ال�سابعة وال�ستني، دعوت االأوالد وقلت 
املاج�ستري  �سهادة  على  واحل�سول  باجلامعة  االلتحاق  ق��ّررت  لهم: 
خالل �سنة، و�سهادة الدكتوراه خالل �سنتني. وهكذا �سنحتفل معًا بعيد 
وقّرر   ."... الدكتوراه  �سهادة  على  باحل�سول  االحتفال  مع  ميالدي 
اأي�سًا اأن تكون ر�سالة املاج�ستري عن "الزواج الدنيوي والزواج الديني 
يف امل�سيحية". واأن تكون ر�سالة الدكتوراه عن "تنازع قوانني ال�سخ�سية 

حممود عبيدات

االأديب املحامي �سليم �سوي�ص
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اأحّق  "املعجزة"  العظيم  الرجل  هذا  األي�ص  االأردن".  يف  للم�سيحيني 
باحلياة من ع�سرات الذين يعي�سون يف زوايا االإهمال واجلهالة ليومهم 
و�سهواتهم ونزواتهم فقط، من دون اأن يفكروا يف اأّن اأمتهم ووطنهم 

بحاجة اإليهم؟
اأبناء ال  �سوي�ص قال يف معر�ص تو�سيحه لرف�ص والدهم  "اأحد 
درجة  على  للح�سول  يخطط  باأ�سهر،  وفاته  قبل  كان  اإن��ه  التقاعد، 
الدكتوراة قبل اأن ي�سل �سن ال�سبعني، رغم اأنه كان حينذاك يف �سن 
ال�سابعة وال�ستني، وكان يحتاج اإلى اجتياز مرحلة املاج�ستري، بو�سفه 
اإلى  تطلعاته  لتنفيذ  واأر�سل  فقط،  البكالوري�ص  لدرجة  حامال  كان 
لي�ستمزج  اللبنانية،  اجلامعة  اإلى  اأبحاثه  من  مبجموعة  الدكتوراه، 
للدكتوراه،  كاأطروحة  مقبولة  كانت  اإن  جلهة  فيها،  االأكادمييني  اآراء 
لكن املفاجاأة يف هذا املقام، كانت اأن منزل ال�سوي�ص تلقى يف نف�ص 
اأن  البيت  اأهل  املت�سل  اأنباأ  اللبنانية،  اجلامعة  ات�ساال من  دفنه  يوم 
بعد عام،  الفخرية  الدكتوراة  ال�سوي�ص  ملنح  ا�ستعداد  اجلامعة على 

لكن االأمر انتهى عند هذا احلد بعد اأن تويف الرجل –املحرر-".
لناأخذ من الراحل �سليم �سوي�ص العربة يف قوله: "... نعم �ستكون 
واإنتاجًا.  غ��زارة  عمري  �سنوات  اأك��رث  عمري  من  االأخ���رية  �سنواتي 
�سنوات  فهي  واألّذها،  �سنوات عمري  اأجمل  التقاعد  �سنوات  و�ساأجعل 
مدعومة باخلربة الطويلة واملعرفة املتنّوعة، ولذا �ستكون خري �سنوات 

العمر واأخ�سبها واأوفرها عماًل واإنتاجًا ...".
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االإعداد  يف  �سارك  الذي  املبدع  )ال�سليم(  الرجل  هذا  �سرية  اإن 
اأردنية  �سخ�سية  �ستني  من  اأكرث  2003م،  �شباط   7 يوم  تاأبينه  حلفل 
عينًا   30 و  وزي��را،   16 وع�سوية  اللوزي  اأحمد  االأ�ستاذ  دولة  برئا�سة 
عّمان  وجهاء  من  نخبة  اإلى  باالإ�سافة  ومفكرًا،  حماميًا  و14  ونائبا، 

والفحي�ص، من بينهم 11 خطيبًا اأردنيًا وعراقيًا وفل�سطينيًا.
ولقد اأح�سن فيه القول دولة االأ�ستاذ اأحمد اللوزي يف حفل تاأبينه: 
ال�سوي�ص،  �سليم  االأ�ستاذ  املبدع  واملحامي  الكبري  املفكر  كان   ..."
�سديد الفخر واالفتخار برتاث اأّمته العربية، ووا�سع االطالع على منابع 
احل�سارات واالأديان والر�ساالت ال�سماوية، قوّي احلما�ص واالإخال�ص 

لالأمة العربية وهويتها الثقافية ...".
تويف رحمه اهلل بتاريخ 13 كانون الثاين �سنة 2002م، واأّبنه يف 7 
�شباط 2003م، ال�سادة: الدكتور ممدوح العبادي، �سالح العرموطي، 
الدكتور عبد الرحمن منكو، االأ�ستاذ طارق م�ساروة، االأ�ستاذ جملي 
ن�سراوين، الدكتور عبد االأمري االأع�سم )العراق(، الدكتور عبد املناف 

النداوي )رئي�ص جامعة كربالء( وغريهم ...
اإّنه �سليم ال�سوي�ص، اإحدى ال�سجرات الوارفة على درب القيامة..

جاللة امللك عبد اهلل الثاين ودولة رئي�ص 
الوزراء اأحمد اللوزي
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يعشق النخل والسيجار

خالد ابو الخير

مييزه �سيجاره الفاخر، ومظهره االر�ستقراطي، وب�سرته النا�سعة 
البيا�ص، مثل قلبه، وهدووؤه وتهذيبه اجلم. غري ان يف ال�سورة كثريًا 

من التفا�سيل التي تخفى على غري املقربني منه.
 ،1934 ع��ام  ال�سلط،  يف  النور  قعوار  خليل  فرحان  �سمري  راأى 

وَت�َسرب يف ترانيم ذراها �سعة املدى واالفاق التي ال حتد.
العتيقة،  ال�سلط  بيوت  فيه  ي�ستذكر  ال  وق��ت  طفولته  يف  لي�ص 
بع�ص  اك�سبه  الذي  ال�سلد  و�سخرها  اخل�سراء  وروابيها  ومدر�ستها، 

عناد وكثريًا من الت�سميم.
ودع البلقاء �سابا، غ�ص االهاب، و�سافر الى الواليات املتحدة حيث 
در�ص يف جامعة والية كن�سا�ص وحاز البكالوريو�ص ومن ثم املاج�ستري 

يف الهند�سة عام 1959.
وعلى خالف كثريين ممن ذهبوا وما عادوا، قفل عائدا الى البلد 

الذي ع�سقه، ليخدمه ما ا�ستطاع ويزيد يف بهائه.. بهاء.
اأحالم الفتى كانت يف بدئها مرتبطة باالردن، ار�سًا و�سماء، وما 

تزال الى امتداد.
اأول من�سب حازه قعوار كان مدير التخطيط يف جمل�ص االعمار 
الى  الوثابة  وروح��ه  قدراته  الى  االنتباه  لفت  وفيه   ،)1965-1962(

العمل والبناء.

خالد ابو اخلري

�سمري قعوار
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وبعد عقود من التقلب يف املنا�سب والعمل العام واخلا�ص، اختري 
عام 1989 نائبا عن مدينة ال�سلط، مع عودة الدميقراطية انذاك.

مل يكن انتخابه وليد �سدفة، وامنا ل�سالته بالنا�ص، كل النا�ص، 
وخدمته اياهم ووقوفه معهم بال ح�ساب.

برز ابان عمله النيابي كواحد من النواب البارزين يف جمل�ص �سم 
زهاء اربعني نائبًا ا�سالميًا، وب�سبب خلفيته العلمية وذكائه اختري وزيرا 
للمياه والري يف حكومة طاهر امل�سري عام 1991، وبقي يف احلكومة 
جاءت  التي  احلكومة  وه��ي  عليها،  تعديلني  اج��راء  من  الرغم  على 

بتوقعات كبرية وهدفت الى تو�سيع احلريات والهام�ص الدميقراطي.
عمله يف املياه والري مل يكتمل، ف�سرعان ما رحلت احلكومة، فعاد 
احل��وارات  اغناء  يف  وي�سهم  ال�سيجار  يدخن  القبة  حتت  مكانه  الى 
�سدرا  اللذين  والن�سر  واملطبوعات  االح��زاب  قانوين  ب�ساأن  ال�ساخنة 

قبيل حل الربملان يف العام 1993.
مل يعد قعوار الى الربملانات التي تلت، لكنه عاد وزيرا يف حكومة 
به  ربطته  الذي   ،1995 عام  الثالثة  �ساكر  بن  زيد  ال�سريف  املرحوم 

عالقة متيزت بالدفء والود.
تولى انذاك حقيبة النقل، وجهد يف حل الكثري من املع�سالت التي 

واكبت القطاع يف تلك املرحلة، عرب حتديثه.
الكباريتي  الكرمي  عبد  حكومة  يف  وال��ري  للمياه  وزي��را  ع��اد  ثم 
"البي�ساء" 1996، وي�سهد موظفون عا�سروه انه بذل الكثري من اجلهد 

يف تذليل الكثري من امل�ساكل التي واجهت القطاع وتطوير العمل.
ذلك  يف  االغ��وار  داهمت  الفي�سانات  ان  املوظفني  احد  ي�ستذكر 
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احلكومة  برئي�ص  ال�سدود  احد  يف  العاملون  ورفاقه  وفوجىء  العام، 
ال�سدود يف هذا اجلو  ويتفقدان  املنطقة  ي��زوران  وال��ري  املياه  ووزي��ر 

املكفهر واملمطر. ترى، كم رئي�ص ووزير قد يفعلها هذه االيام؟
كما جاء ع�سوا يف جمل�ص االعيان عدة مرات.

يف  وابداعات  ا�سهامات  قعوار  للمهند�ص  ان  يعرفون  ال  كثريون 
وتعبئة  اإنتاج  يف  اجل��ودة  لعنا�سر  متكاملة  تكنولوجية  حزمة  ايجاد 

وجتفيف وتخزين وت�سويق اأجود اأنواع التمور يف املنطقة.
وكثريا حني كان يتاأمل النخلة كان يتذكر ف�ساءات ال�سلط ورباها 
الفيء  النا�ص  ويهب  ويثمر،  يعلو  ان  بهدوء  تعلم  النخلة  ومثل  االبية، 

والظل والثمر.
قعوار ال يحب اال�سواء، وتكتنف حياته الكثري من الق�س�ص التي 
ي�سعب الو�سول الى رواة موثوقني لها، بيد ان املهم، ان نوؤكد انه واحد 

من رجاالت االردن القالئل الذين خدموه ب�سمت وا�سرار.
امنا  ليربايل  رفيع،  ط��راز  من  اقت�سادي  باأنه  مقربون  ي�سفه 
�سد ليربالية ال�سوق املتوح�سة، ففي النهاية ينبغي ان تراعى امل�سائل 
االن�سانية وحاجات النا�ص. اأما اعداوؤه.. فلم يت�سع وقته اليجاد اعداء.

معروف ان قعوار حمب للعمل اخلريي، ويرتاأ�ص عدة جمعيات.

ومع �سح املعلومات عن الرجل الذي متيز مبظهره االر�ستقراطي، 
البالغ  الى االرتياح  اإاّل ان ا�سري  الكتابة عنه، ال يبقى  وا�سراري على 
البنك العربي، فحيث  الذي تركه اختياره نائبا لرئي�ص جمل�ص ادارة 
يكون هذا ال�سلطي بامتياز، واالردين بامتياز، يزهر االأمل وتنمو الثقة.
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في الفحيص مدينة الحب والسالم والفرح

طاهر المصري
مده�ص هذا امل�ساء

مده�ص هذا الفرح ..
مده�سون اأنتم يا اهل هذه احلا�سرة العربية االأردنية النبيلة

فطوبى لكم يا اأهل رابية الفحي�ص وطوبى لها
وانتم   .. وعراقته  باأ�سالته  املتعايل  الكرنفال  هذا  لكم  مبارك 

تزينون التالل والكروم وال�سفوح باملحبة وامل�سرة واحلياة ..
ومرحى لكم ،، واأنتم تعلون رايات البهجة واالإ�سرار على احلياة وامل�سرات ، 
و�سط كل هذا اخلراب واملوت الذي اجتاح م�سرقنا بعنف معتم كريه ، وما يزال ..

مرحى لكم مرحى ..
يا اأهل الفرح والبهجة وامل�سرة ..

– كما قالت  ويا �سبيان )احل�سان( و�سريته و�سجاياه .. فاإذا كانت اخليل 
العرب – ال تو�سم اكرامًا لها ، فاأنتم اهل اخليل ،،، وا�سحاب الكرمة والزيتون…

مرحى لكم مرحى ..
يا اأهل )ربع الهوى ( وامل�سكوبية والدبة والوادي واجل�سر ورو�ص البيادر ، ويا 

اأهل الرهوة والبلد وتلعة الرحيل ، وام الق�ص واخلندق والدير وام العراي�ص ..
مرحى لكم مرحى …

وام  واحلمر  وعبية   ، اجلندي  ورا���ص   ، والغربي  ال�سرقي  ح�سلون  اأه��ل  يا 
القر�سان ومذبح اجلامو�سة والكمالية حيث جاوركم و�سفي حيًا وميتًا وما يزال ..
مرحى لكم مرحى ،،، يا من ر�سقتم وجه العتمة والظالم بدم الناه�ص 

دولة الرئي�ص طاهر امل�سري



323

ومعرفة  حمبة   ، وينابيعها  احلياة  ا�سجار   ، وبكم  به  فاعليتم  فيكم  املظلوم 
وثقافة وفنونًا وجمااًل ؛ وجهًا عربيًا اردنيًا نا�سع البيا�ص من غري �سوء ..

�ساحرون انتم يا اأهل الفحي�ص ..
وتينًا  كرمة  ؛  روابيكم  يف  موا�سم  واحلياة  للفرح  تقيمون  وانتم 
وزيتونًا ، مده�سون .. وانتم تقرعون نواقي�ص البهجة والدير ، احلانًا 
عربيًة م�سرقيًة �سديدة البهاء ، ثم تنرثوها على روؤو�ص اجلبال ، حبًا 

وينابيع ، كي ي�ستقي كل عابر اأو مقيم، فرحًا وطيبة وغماما ..
اأنتم ، يا من تقيمون يف جفن )عيون العاليل( ويا من يطل واديكم على 
اقد�ص انهار االر�ص )�سريعة االردن( ويا من احلتم بيوتكم القدمية اإلى متاحف 
حية مفتوحة للفن والثقافة واجلمال ، ف�سارت اآبار مياهكم احلجرية القدمية 

يف )كتفات الدير ( وجواره ، ا�سرارًا ممتنعة لالإبداع وال�سحر واحلياة .
اأنتم يا كل هوؤالء من ت�ستحقون التكرمي والتمجيد …

فقد �سنعتم مبهرجانكم عالمة فارقة للتح�سر والبهجة وامل�سرات ..
نعم انتم يا كل هوؤالء …

يا اأهل هذه احلا�سرة العربية االردنية املجيدة ، ال�سيعة ال�ساحرة الواعدة 
؛ التي ا�سمها )الفحي�ص( ، لكم كل ال�سكر واالإمتنان ، على ما متنوحنا من 

)بهجة وم�سرة وفرح ( كل عام وطوال العام مبو�سكم البهيج هذا ..
فطوبى لكم ومرحى لكم ..

هذه  �ساأن  من  وتعلي   ، وحتمي  ترعى  التي  وقيادته  االردن  وحمى 
املوا�سم ، التي هي عنوان حياة ونه�سة االأمم .

فلله املجد يف االعايل وللنا�ص يف هذه االر�ص وكل ار�ص ، امل�سرة .
وال�سالم لكم وعليكم ومنكم .
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1973 االأردنية  اجل�معة   - اداب  بك�لوريو�س  	•
1975 االآداب  يف  م�ج�ستري  	•

روم�ني�  -  1979 ال�سح�فة  يف  م�ج�ستري  	•
1990-1986 االأردنية  ال�سعب  �سوت  جريدة  حترير  رئي�س  	•

2014  -  1990 الراأي  جريدة  "ب�سراحة" يف  يومي  عمود  ك�تب  	•
اليوم حتى   1990 الدورية  اله��سمية  الراية  جملة  حترير  ورئي�س  ن��سر  	•

الدولية ال�سحفيني  ومنظمة  العرب،  ال�سحفيني  واحت�د  االأردنيني،  ال�سحفيني  نق�بة  ع�سو  	•
لالعالم االأعلى  املجل�س  ع�سو  	•

الوطني امليث�ق  ل�سي�غة  العلي�  امللكية  اللجنة  ع�سو  	•
2010 الدولية  ال�سوؤون  بجمعية  االدارة  جمل�س  ع�سو  	•

االأردنية. االإذاعة  املفتوح" -  "اللق�ء  برن�مج   	•
الفل�سطيني  عم�ن"التلفزيون  من  و"برن�مج  االأردين،  كب�ر"التلفزيون  مع  حوار  "برن�مج  منه�  تلفزيونية  برامج  	•

االو�سمة
فل�سطني  1992 القد�س  درع  و�س�م  	•

االردن  1992 اال�ستقالل  و�س�م  	•
االردن  1991 االأردين  الكوكب  و�س�م  	•

االبداع(  )م�ستوى  والفنون  والعلوم  الثق�فة  و�س�م  	•
فل�سطني 2018

1982 واآيدولوجي�ته�  ن�سووؤه�  اال�سرائيلية  االحزاب  	•
 1989 اال�ستقالل  وبداية  املع�ن�ة  نه�ية  االنتف��سة  	•

1989 االأردن  يف  الدميوقراطية  والتجربة  ال�سي��سي  الواقع  	•
1990 االإن�س�ن  امللك  	•

2006 فل�سطني  من  ج�ء  العم�لقة  اآخر  �سعيد  اإدوارد  	•
2008 امل�ستقبل  ووهج  امل��سي  عبق  عم�ن  	•

2007 ال�سرق  مدينة   .. الزرق�ء  	•
2010 وامل�ستقبل  الت�ريخ   .. العقبة  	•
2009 ؟  الت�ريخ  يقول  م�ذا   .. غزة  	•

2009  .. االقت�س�دي  الث�ين  عبداهلل  امللك  لفكر  قراءة  	•
2010  .. املتقدة  الت�ريخ  �سعلة   .. ن�بل�س  	•

2010 وال�سمود  املق�ومة  اأ�سطورة   .. جنني  	•

2010  .. النفط  وبالد  القزوين  عرو�س   .. اأذربيج�ن  	•
2011 االأر�س  على  ال�سم�ء  مدينة   .. القد�س  	•

2012  .. ال�س�ئعة  اململكة   .. �سفد  	•
2012  .. العرب  خزانة   .. الب�سرة  	•

2013  .. للبحر  املين�ء  ق�له  م�   .. ي�ف�  	•
2013  .. االأعظم  الفرح  مدينة   .. حلم  بيت  	•

الكرك .. حكمت الق�هرة .. و�سريت الفتح الث�ين  	•
للقد�س .. 2014

2014  .. امل�ستقبل  ووهج  امل��سي  عبق  عم�ن..  	•
2015-2014 و�سلط�ن..  �سلطنة  	•

2015 القد�س..  حترير  بوابة  عجلون  	•
2015 الكروم..  واأر�س  االأدوميني  مملكة  الطفيلة  	•

2015 االأردن..  يف  القدمية  وامل�س�جد  واالأ�سرحة  املق�م�ت  	•

  2016 القلوب..  مهفى  االأق�سى  امل�سجد  	•
امل�سجد االأق�سى مهفى القلوب.. 2018 الطبعة االجنليزية  	•

2018  .. راأيته�  كم�   .. اإثي�وب�ي�  	•
2018  .. والبني  الراهب   .. الر�س��س  اأم  	•

2018  .. عب��س  حممود  الرئي�س  الدولة   �ّسد  جمجُ 	•
الفل�سطينية  الدولة  جم�سد  عب��س  حممود  الرئي�س  	•

الطبعة االجنليزية، 2019
الكي�نية  ب�عث  ال�سقريي  اأحمد  الرئي�س  	•

الفل�سطينية.. 2019
قرن ن�سف  يف  العم�نية  الدبلوم��سية  	•

ي��سر عرف�ت.. ال�سهيد واملن��سل والثوري.. 2020 	•

موؤلف�ت الك�تب
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       احلطاب،  �سلطان ها�سم

        الفحي�ص مدينة �سبيان احل�سان/ �سلطان ها�سم احلطاب.- عمان : دار 
العروبة للن�سر والتوزيع،  2020

)336( �س.  
ر. اإ. : 6/1671/ 2020.  

الوا�سف�ت : الفحي�س//ت�ريخ املدن//الع�دات والتق�ليد//الفحي�س )االردن(/  
يتحمل املوؤلف كامل امل�سوؤولية القانونية عن حمتوى م�سنفه وال يعرّب هذا امل�سنف 

عن راأي دائرة املكتبة الوطنية اأو اأي جهة حكومية اأخرى.

اململكة االأردنية الها�سمية
رقم االإيداع لدى دائرة املكتبة الوطنية

)2020/6/1671(

ت�سميم واخراج:

ابراهيم احلطاب وبالل املالح

مدقق لغوي: علي ال�سطرات


