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اتقدم بال�شكر اجلزيل والعرفان بالف�شل لل�شيد حممود ابو �شعرية رئي�س جمل�س ادارة �شركة 
للتعليم واال�شتثمار مالكة جامعة الزرقاء االهلية لتف�شله برعاية هذا الكتاب يف �شل�شلة  الزرقاء 
اال�شتاذ  النموذج االردين" والذي طرح فكرته  "الزرقاء..  الكتاب  " وهذا  املكان  "يف هوية  كتب 

الدكتور راتب ال�شعود رئي�س جمل�س امناء اجلامعة وقد لقيت ا�شتح�شانا من الراعي ..

فجامعة الزرقاء االهلية ظلت تنه�س مب�شوؤولياتها االجتماعية يف دعم املجتمع املحلي وامل�شاهمة 
ا�شكال  �شكل من  اال  الزرقاء  الكتاب عن  رعاية هذا  وما  بو�شائل عديدة  به  واالرتقاء  تطويره  يف 
هذه امل�شوؤولية للتعريف باملدينة واملحافظة تاريخا وتطورا معا�شرا حتى تعرف االجيال يف املدينة 

وعموم الوطن هوية املكان الذي تعي�س فيه كتعزيز للمواطنة ..

الدكتور  اال�شتاذ  وكذلك  والتدقيق  البحث  يف  عمل  الذي  ط�شطو�س  هايل  الدكتور  ا�شكر  كما 
حممد وهيب الذي مل يرتدد يف ابداء الن�شح وتزويدنا مبجموعة من ال�شور وكذلك ق�شم  العالقات 
احلطاب  ابراهيم  املخرجان  اي�شا  ال�شكر  وي�شتحق  التاأليف  مراحل  ملتابعته  اجلامعة  يف  العامة 
 وبالل املالح اللذان اهتما باعداد الطبعة واخراجها لتكون على هذه ال�شاكلة وكذلك املدقق اللغوي

ال�شيد علي ال�شطرات وطاقم مكتبي الذي عمل ليخرج هذا الكتاب على ما هو عليه ..

املوؤلف

�سلطان احلطاب 

شكر وتقدير 
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الزرقاء مدينة ميسون الكلبية 
والزرقاء هي بلد مي�شون الكلبية، زوجة معاوية وام يزيد، وقد تزوجها اعتزاز وافتخارا و�شد 
عرفان  ومعروف، لقبيلة كلب التي نا�شرت االمويني ووقفت اىل جانبهم، وبقيت على وفائها 

لهم طوال فرتة حكمهم، وحتى بعد انتهاء العهد االموي.

 كانت القبيلة مازالت توايل االمويني وحتت�شن بع�س زعمائهم وكان االمويون عرب اكرث من 
خليفة من خلفائهم يقربون قبيلة كلب وينزلونها منزلة القريب واحلليف، ويقربون زعماءها 
وي�شاهرونهم،  وقد تزوج من كلب اكرث من خليفة كان اولهم معاوية، الذي تزوج مي�شون الكلبية 
وهي من الزرقاء، حيث كان اأهلها يقيمون وينزلون على ماء الزرقاء، وذلك امتداد حلوران التي 
كانت ار�س الغ�شا�شنة والتي ارحتلت اليها قبيلة كلب من اليمن )اليمنية( وقد عرفت اال�شتباك 
مع قبائل القي�شية ملنا�شرة حكم االمويني. اما مي�شون الكلبية ابنة الزعيم الكلبي والتي عرفت 
اي�شا مبكانتها املميزة، فقد �شئمت دم�شق وح�شارتها  وبيوتها الفارهة وق�شر اخلليفة معاوية 
الذي كان �شقفه من بلور ترى  منه النجوم، وحّنت اىل البادية، وقد دخل عليها معاوية يوما 
وهي تقف على النافذة، وقد تركت جمل�س الن�شاء اللواتي كّن عندها وعيناها دامعتان وتن�شد 

�شعرًا وقف  معاوية لي�شمعه وهي تقول :

لبيت تخفق االرياح فيـــه    
                                                     احب ايّل من ق�شر منيف 

                              ولبـــــ�س عباءة وتقر عيني  
                                                     احب ايّل من لب�س ال�شفوف
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البادية حيث  الرحيل اىل  فدخل عليها وحاورها، وقد ا�شرت على موقفها من طلبها 
اهلها وم�شاربهم فقال لها انت وامق ..

وتقول بع�س الروايات. انه طلقها يف حني تنفي روايات اخرى ذلك وتقول انها  كانت 
�شاحبة حظوة ومنزلة كبرية عنده وانها ام يزيد الذي ا�شبح خليفة فيما بعد، فهي زوجة 
ان  ويقال   . هناك  لتعي�س  البادية  اىل  ينقلها  ان  عليه  ا�شارت  وقد  اخلليفة،  وام  اخلليفة 
معاوية قد انتقل بها اىل البادية جنوب حوران )بادية املفرق والزرقاء( وانه حّل يف مكان 
ق�شر عمرة الذي بناه فيما بعد الوليد بن عبد امللك الذي كان يحب البادية وال�شيد واقام 
ق�شر عمرة فيما بعد . اما مي�شون فكانت قد عادت اىل منطقة  الزرقاء، حيث م�شقط 
راأ�شها وحيث موقع )املوقر( فيما بعد وهو املكان الذي خّيم فيه اخلليفة االموي ال�شهري 
عبد امللك بن مروان والذي كان يلقب )باملّوقر( كما نلقب نحن امللك  عبداهلل الثاين. ومن 
قبل امللك  الراحل احل�شني رحمه اهلل بلقب )�شيدنا(، واأ�شل كلمة املُّوقر جاءت من لقب 
اخلليفة، ففي �شنة 70 هـ )690( م خّيم اخلليفة االموي يف موقع  املوقر. وقد  ا�شطحب 
كان  حيث  فيها  خيامهم  اقاموا  وقد  واملرافقني  واحلا�شية   اجلند  من  االف  ثالثة  معه  
يختلط على مرافقيه مكان وجوده يف املع�شكر، وكانوا ي�شاألون اين املوقر؟ م�شتعملني لقبه 
بدل ا�شمه، كما نفعل نحن اليوم حني نقول اين �شيدنا. او جاء �شيدنا!! وبقي حال االمويني 
بعد معاوية كذلك يف زيارتهم للبادية، واقامتهم فيها، وقيامهم بال�شيد وقد بنوا ق�شورا 
كثرية، بع�شها اندثر وزال وبع�شها مازال قائما مثل ق�شر امل�شتى قرب مطار امللكة علياء 
اكرث من  او ق�شر عمرة كذلك، وهناك  الزرقاء،  امتداد  او ق�شر اخلّرانة يف  يف عمان، 
ع�شرة ق�شور اموية على الطريق من الزرقاء اىل احلدود العراقية، كما بني الدكتور فّواز 
طوقان يف درا�شته عن الق�شور االموية يف بادية ال�شام، واكرث هذه الق�شور اندثر، وبع�شها 
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باق اىل اليوم ي�شي مبن �شكنوها واقاموا فيها من مي�شون الكلبية زوجة معاوية اىل ام البنني 
زوجة اخلليفة الوليد بن عبدامللك )باين م�شجد وقبة ال�شخرة امل�شرفة يف القد�س(، فقد 
 بنى ق�شر عمرة ك�شكن لها اثناء رحلتها  ال�شتوية اىل البادية وو�شع فيه حمامات �شاخنة
)�شاونا( ومكان جلو�س وغرف نوم ُر�شمت على �شقوفها �شور جميلة حليوانات ونباتات ون�شاء 

م�شتحمات مازالت ظاهرة للزائرين الناظرين ..

كانوا  فقد  االردن طوال فرتة  حكمهم،  بادية  االمويني اىل  امراء  زيــارات  تتوقف  ومل  
يت�شامرون فيها، ويعقدون فيها بع�س موؤمتراتهم ومي�شون اوقاتا يف ق�شورهم امل�شماة  اليوم  
ا�شرار  نتخيل  وان  والرحالت،  الرفاه  من   النوع  هذا  نتخيل  ان  ولنا   .. االموية  بالق�شور 
مي�شون الكلبية )الزرقاوية( للعودة اىل املكان  الذي احبته وكان م�شقط راأ�شها وعا�شت فيه 

والذي ف�شلته على دم�شق ومائها و�شجرها  ..

واذا كانت الق�شور االموية باقية فان مي�شون الكلبية ال�شاعرة وام البنني املميزة بجمالها 
وما قيل فيهما من �شعر �شيبقى خالدا اي�شا ..

كما ان يف الزرقاء �شاهد اخر للتاريخ هو ق�شر �شبيب العامري الذي تعددت الروايات 
التاريخية يف بنائه ويف جمد الذين اقاموا فيه او ق�شدوه 

ولذا ا�شميت مدينة الزرقاء مدينة مي�شون الكلبية ..

وقد �شاألني ال�شديق املهند�س اكرم ابو حمدان حني كان م�شوؤوال عن مدينة ال�شرق )يف 
املكان الذي كانت فيه مع�شكرات اجلي�س العربي  االردين قبل هدمها( حيث اقيمت مدينة 
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للمكان  منا�شبة  ا�شماء  لديك  هل  املدينة.  افتتاح   الثاين  عبداهلل  امللك  اراد  حني  ال�شرق 
امليادين  اكرب  ي�شمى  ان  عليه  فاقرتحت  ؟  وال�شوارع  اجلديدة  وال�شاحات  امليادين  لن�شمي 
واهمها با�شم )مي�شون الكلبية( فقال: من هي مي�شون ؟ ف�شرحت له ذلك ف�ّشر وقال ان �شاء 

اهلل وارجو ان يكون  قد فعل ..

وانا اليوم اتطلع ان ت�شمى جامعة الزرقاء االهلية ومن خالل ابرز بناتها ورعاتها ال�شيد 
الكلبية(  )مي�شون  با�شم  املدرجات  او  القاعات  او  الكليات  من  واحــدة  �شعرية  ابو  حممود 

تخليدا لال�شم ..

عام 1948  نكبة  بعد  قام  نبتا  ولي�شت  البع�س.  يعتقد  كما  االم�س  بنت  لي�شت  فالزرقاء 
وامنا مدينة �شاربة اجلذر يف التاريخ اقيمت على ماء �شمي فيما بعد ماء او نبع )خو( وكان 
هذا املاء ملتقى احلجيج ال�شامي والعراقي قبل التوجه اىل مكة .. وقد كان  هذا املاء متكونًا 
من �شب نهر الزرقاء يف طبقات ال�شخر ال�شفلي واختفاء النهر عن االنظار يف م�شافات من 
جريانه ولذا اأ�شموه النهر امل�شحور .. كما جاء يف كتاب فريدريك بك )تاريخ �شرق االردن 

وقبائلها(.

والزرقاء املعا�شرة هي مدينة اجلند بداأت باجلند العثمانيني )اجلاندرماه( ثم االجنليز 
بعد احلرب العاملية االوىل وقد جاوؤوها من فل�شطني .. ثم جند الثورة العربية الكربى. اذ 
احت�شدت فيها املع�شكرات، وتربى فيها  ابناء القوات امل�شلحة االردنية بعد ذلك ..ومازالت 

تعتز بهذا التاريخ ..حتى بلغت ما هي عليه اليوم ..
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فقد ن�شاأت املدينة املعا�شرة حول جند الثورة العربية الكربى وات�شعت وتعاظمت..

وللزرقاء ق�ش�س مع اجلي�س العربي جميلة وطويلة وفيها رابطت قطاعات من اجلي�س 
ال�شعودي الذي جاء بعد حرب عام 1967 قبل ان يغادرها بعد �شنتني . ومازالت الزرقاء 
املرور  وحركة  وجندها  وا�شواقها  باهلها  ت�شج  لل�شكان  عــددا  اململكة  مدن  ثاين  اليوم 

الرتانزيت منها اىل �شوريا والعراق..

على  املعا�شرة  وحياتها  التاريخية  بجذورها  املدينة  هذه  لو�شع  حماولة  الكتاب  هذا 
الورق لت�شبح  معلومة اكرث ومفهومة اكرث وقادرة على التعبري عن نف�شها اكرث ..

ولذا ا�شتحق راعي هذا الكتاب "جامعة الزرقاء" ممثلة يف �شخ�س رئي�س هيئة املديرين 
فيها �شعادة ال�شيد حممود ابو �شعرية الثناء والتقدير اذ لوال مبادرته ما كان لهذا الكتاب 

ان يظهر ..

                                   �سلطان احلطاب 



الزرقاء
معنى االسم ودالالته
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الزرقاء ..

الزرقاء

معنى االسم ودالالته

مل تكن الدرا�شات التي تثبت ت�شمية الزرقاء بهذا اال�شم كثرية ومل حتدد الدرا�شات املتوافرة 
�شبب الت�شمية حتديدا قطعيا، ولكن، ت�شري امل�شادر اإىل اأن ت�شمية الزرقاء تعود اإىل "اأالكاديني" 
واالأكاديون هم عرب ٌ �شاميون اأ�شلهم من �شمال اجلزيرة العربية، هاجروا اإىل بالد الرافدين 
واأ�ش�شوا دولة فيها، وعندما اأرادوا التو�شع، قاموا باجتياح بالد ال�شام حتى و�شلوا اإىل وادي النيل.

وتعني  و)كي(  :)زار( وتعني مياه  هما  مقطعني  من  االأكادية  اللغة  يف  الزرقاء  كلمة  وتتكون 
منطقة، لذا ي�شبح املعنى ار�س املياه اأو بالد املياه اأو منطقة املياه، حيث ا�شتهرت املنطقة بوجود 
فاأخذت  التما�شيح"،  "نهر  العظيم" اأو  "النهر  ا�شم  عليه  يطلق  كان  والذي  فيها،  الكبري  النهر 
مياه"، "منطقة  تعني  والتي  االأكــاديــة،  اللغة  من  كي(   - )زار  كلمتي  من  اال�شم  هذا   الزرقاء 
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النموذج األردني

ثم دخلت الكلمة يف حتويرات لفظية وكتابية ٍ من خالل تعر�س منطقتنا اإىل هجرات االأمم وال�شعوب 
من الكلمة  فتحولت  وامل�شلمني.  والعرب  والرومان  واليونانيني  والفر�س  واالأ�شوريني   كاالأكاديني 

)زار - كي( اإىل)زارقي( اإىل )زارقا(ثم اإىل )الزرقاء(.

�شبيب  ق�شر  �شمي  الذي  و�شبيب  هالل  بني  �شرية  من  اأقــدم  وهي  قدمية،  الزرقاء  وت�شمية 
با�شمه، فقد عرفها العرب منذ القدم، وذكرت يف ال�شرية النبوية يف �شياق دعاء الر�شول �شلى 

اهلل عليه و�شلم على عتبة بن اأبى لهب بعد اأن اأ�شاء للر�شول1.



الزرقاء 
عبر 

التاريخ
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الزرقاء ..

الزرقاء عبر التاريخ
احل�شارات  عليها  عا�شت  ار�س  اأنها  حيث  االأردن  ار�س  مناطق  باقي  كحال  حالها  الزرقاء 

واالأمم وقامت عليها اإمرباطوريات منذ االأزل، فهي اأر�س تاريخية قدمية قدم االإن�شان ذاته.

الزرقاء في العصور القديمة

ت�شري الدرا�شات اإىل اأن اأول ا�شتيطان ب�شري يف املدينة يرجع اإىل االألف الرابع قبل امليالد. 

وللزرقاء تاريخ عريق كما يدل اأ�شل ت�شميتها، فهي منطقة �شكنية منذ اأعوام عدة قبل امليالد، اإذ 
�شكنت منطقتها �شعوب عدة لنهرها ومياهها يف تلك احلقب، مما جعلها مطمعًا للكثريين. واأ�شهر 
ذكر لها كان يف ما عرف بر�شائل تل العمارنة حيث ي�شتنجد حكام املنطقة بفرعون م�شر اأخناتون، 

دون اأن ينتبه لها حلروبه الداخلية. 

وقد اأجريت درا�شات كثرية دلت واأثبتت قدم احل�شارات التي �شكنت الزرقاء ومنها ما ك�شفه 
فريق من جامعة روما �شابيينزا االإيطالية عن مدينة �شمن خربة البرتاوي يف حي مع�شوم بالزرقاء 
تعود للع�شر الربونزي القدمي )4 اآالف عام قبل امليالد(. حيث تبلغ م�شاحتها 20 دومنًا. كما مت 
ال�شب  وقوالب  النحا�شية  والفوؤو�س  والفخاريات  واللقى  واالأدوات  املنازل  من  عدد  عن  الك�شف 
النحا�شية واالأدوات النحا�شية املختلفة 2 واأثبتت الدرا�شات اأن االإن�شان عا�س على هذه االأر�س منذ 

الع�شر احلجري اإىل اليوم دومنا انقطاع.3
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النموذج األردني

كما وت�شري الدرا�شات اإىل اأن العمونيني اأ�ش�شوا دولتهم حوايل �شنة 1250ق.م وعا�شوا حياة 
البداوة وكونوا دولة قوية امتدت حدودها من املوجب جنوبًا اإىل �شيل الزرقاء �شمااًل ومن ال�شحراء 

�شرقًا اإىل نهر االأردن غربا.4

اأ�ش�شوا فيها مدنا كثرية ت�شري بع�س الدرا�شات  وبعد ان خ�شعت االأردن ل�شيطرة االآ�شوريني 
اإىل اأن الزرقاء كانت من �شمنها حيث ن�شب املوؤرخون تاأ�شي�س الزرقاء اإىل القائد �شرجون –الذي 

�شمي زرجون- زراقي و�شار قي – وزارقي.

ويف عهد مملكة االأنباط اأ�شبحت ار�س الزرقاء طريقا رئي�شيا لقوافلهم املتحركة من اجلزيرة 
العربية نحو �شوريا، حيث كانت الزرقاء حمطة من حمطاتهم نظرا لوجود املياه فيها مما دفعهم 

الإن�شاء احل�شون ونقاط املراقبة على اأر�شها5.
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الزرقاء ورسائل تل العمارنة6

ت�شــري البـدايات االأوىل اإىل الزرقاء اإىل ما ورد يف ر�شـائل تل العمارنة يف م�شر؛ حيث جـاء 
يف ال�شـجالت امللكية التي كتبت يف عهد اأخناتون )1375 ـ 1358 ق.م.( ذكر ثالث حمالت هي:

)جلعاد( •  يابي�شي 

)داميه( •  اآدومـو 

•  زارـ كي )الزرقاء(

تعترب تلك الوثيقة اأول وثيقة تاريخية تدل على الزرقاء، فقد فتح حتتم�س الثالث البالد ال�شورية 
عام 1447 ق.م. واكتفى من اأُمرائها بال�شرائب، واأخذ اأبناءهم اإىل م�شر لتتم تربيتهم على حب 
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الفراعنة ولكن عندما اآل احلكـم اإىل فرعون 
ق.م.(   1358 ــــ   1375( الــرابــع  اأمنحوتب 
اأنهمك يف االإ�شالح الديني وغري العبادة من 
اآمون اإىل اآتون وغيـر ا�شمه اإىل اخناتون فقام 
الدينية عليه، فدخل  واأعلنوا احلرب  الكهنة 
البالد،  اإدارة  عن  اأ�شغلته  داخليةٍ  حرب  يف 
الفر�شة  هـــذه  املـــجـــاورة  االأمم  فاغتنمت 
االإمــرباطــوريــة  اأطـــراف  تغري على  واأخـــــذت 
تلك  مــن  ــان  وك االأردن  �شرقي  يف  امل�شرية 
يعـرفون  الذين كانوا  االأعراب  الغارات غارة 
با�شم الهيربو فكانوا كاجلراد املنت�شر وكانوا 
يخلفون اخلـراب يف كل بلد ي�شلون اإليه وهنا 
امل�شماري  باخلط  يكتبون  البالد  اأمراء  اأخذ 
ذلك  اإىل  ير�شـلونها  ر�شائل  البابلية  وباللغة 
الفرعون يطلبون فيها النجدة واحلماية من 
يجـد  ال  كان  الفـرعون  اأن  اإال  الهيربو  اأولئك 
الوقت لقراءتها بل كان يهملها اإىل اأن ينتهي 
يف  الر�شائل  فتجمعت  الداخلية،  حروبه  من 
فبقيت  عليها،  يطلع  اأن  دون  ومــات  ديــوانــه 
اإىل  العـمارنة  تل  اإقامته  مكان  يف  خمزونة 
جانب  على  م�شـري  فــالح ٌ  عليها  عــرث  اأن 
جنوب  ميالً    170 بعـد  وعلى  ال�شرقي  النيل 
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القاهرة، وكان عددهـا 300 ر�شـالـة فانكب العلماء عليها للرتجمة والدرا�شة، فوجدوا اأن اإحدى 
الر�شائل املر�شلة اإىل الفرعون هي من اأمري منطقة "زارـ قي« وفيها ما ن�شه: اإن االأعراب رعوا 
زرعنا وخربوا بيوتنا ..اإننا يف طريق االنقرا�س ..ال�شرعة..ال�شرعة اأيها الفرعون. ولكنه مل يقراأ 

ومل ي�شتجب الن�شغاله يف حربه الدينية الداخلية7.

وقد اأجرى بع�س الباحثني االأردنيني درا�شات اأثرية هامة اأثبتت الكثري من احلقائق عن قدم 
تاريخ الزرقاء ومنها ما اأجراه الباحث الدكتور حممد وهيب حيث اأ�شار يف درا�شة له اإىل اأن املوقع 
االأبرز واالأهم يف الزرقاء هو موقع ح�شارة "الودعة" الذي يعود اإىل الع�شر احلجري احلديث،  
التقاء وادي الزرقاء  اأكرب املواقع يف منطقة ال�شرق االأو�شط،  ويقع بالقرب من نقطة  اإذ يعترب 
ال�شمايل  ال�شخنة  تل  موقع  ح�شارة  اإىل  اإ�شافة  مرت،  كيلو  من  الأكرث  بامتداد  ال�شليل  وادي  مع 

واجلنوبي، وح�شارة جبل الرحيل وح�شارة اجلامو�س وتل البرية.

الباحث الدكتور حممد وهيب
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وادي  امتداد  طول  على  ينقطع  مل  الب�شري  اال�شتيطان  اأن  اإىل  كذلك  درا�شاته   يف  واأ�شار 
الزرقاء من منبعه يف راأ�س العني وحتى م�شبه يف نهر االأردن وخا�شة الع�شر احلجري احلديث 
والع�شور الربونزية، احلديدية، الكال�شيكية، االإ�شالمية واحلديثة، ويعترب ق�شر �شبيب وح�شارة 
مكحول يف ال�شخنة من اأبرز االآثار االإ�شالمية على جانبي وادي الزرقاء، حيث كانت عامرة خالل 
الع�شور: االأموي والعبا�شي واالأيوبي، اململوكي، ومت ربطها مع امل�شجد العمري يف الكم�شة، وكان 
وادي الزرقاء معروًفا وم�شهوًرا لدى جتار مكة يف رحالتهم من اجلزيرة العربية اإىل بالد ال�شام، 
كلية  قرب  الزرقاء  يف  جناعة  حي  منطقة  يف  لهب  اأبي  بن  عتيبة  مقتل  حادثة  موقع  واكت�شاف 
املجتمع االإ�شالمي حالًيا دليل على اأهمية الوادي التجارية، ومت التعرف على بقايا ح�شارة حديد 
التي اختفت معاملها حيث كانت متثل الزرقاء القدمية التي يتذكرها االآباء واالأجداد ممن �شكنوا 

هذه املنطقة يف القرنني الثامن ع�شر والتا�شع ع�شر.
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مدينة  اإىل  الدخول  اأن  اإىل  وهيب  حممد  الدكتور  اأجراها  التي  الدرا�شة  نتائج  وت�شري  كما 
فيالدلفيا خالل الع�شر احلديدي الثاين اأي )700 -900( عام ق.م كان فقط من خالل وادي 
الزرقاء ويخ�شع ل�شيطرة اأبراج املراقبة التي ما تزال بقاياها ظاهرة للعيان يف مدينة الر�شيفة، 
الفل�شطينيني  الالجئني  وت�شغيل  غوث  لوكالة  التابعة  �شنلر  ثيودور  مدر�شة  حرم  داخل  خا�شة 
لوادي  االآخر  اجلانب  على  ثاٍن  برج  اإىل  اإ�شافة  املخيزن(،  )رجم  ا�شم  عليه  "االأونروا"،ويطلق 
كانت  التي  االأبــراج  املرور من هذه  دون  قدمًيا  يكن ممكًنا دخول عمان  اأنه مل  الزرقاء، مبعنى 

تتبادل االإ�شارات عرب الدخان امل�شتعل.

وبح�شب ذات الدرا�شة فاإن املواقع الهامة على م�شتوى اململكة وال�شرق االأو�شط، تربز حماجر 
وادي الع�س قرب خربة ال�شور يف مدينة الر�شيفة، والتي تعد من اأف�شل املحاجر الكال�شيكية على 
االإطالق وما تزال حتتفظ مبعاملها من حيث االأعمدة و االأفاريز والتيجان والقواعد التي تركت يف 
املحجر ك�شاهد حي على اأهمية �شخور املنطقة يف اإن�شاء املدن قدمًيا بحيث تعترب هذه املحاجر 

�شاهًدا على فن العمارة يف فيالدلفيا والزرقاء.

ا اأن خلربة الر�شيفة واملغاور املحيطة وح�شارة جريبا واملن�شاآت املائية  وتظهر الدرا�شة اأي�شً
حولها اأهمية كبرية للح�شاد املائي على جانبي وادي الزرقاء8.
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الزرقاء في العهد الروماني

خيـم ال�شـالم على �شرقي االأردن حتى عـام 103 ق.م. اإىل اأن جاء اإ�شكندر جانو�س اإبن يهوذا 
اإىل �شمايل نهر الزرقاء وا�شتــوىل على جرا�شا )جر�س( يف  فهاجم جدارا )اأم قي�س( ثم �شار 
حرب دامت بني 84 و81 ق.م. كما ت�شـري امل�شادر اإىل اأن �شـرقي االأردن ق�شمت يف �شنة 4 ق.م.اإىل 

عــدة واليات اأثنـاء فرتة النفوذ الروماين تخ�شع لثالث �شلطات هي :
-  حلف الديكابول�س يف ال�شمال 

-  مملكة االأنباط امل�شتقلة يف اجلنوب. 
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البالد الزرقاء .. من  الو�شـطى  املنطقة  املوجب يف  اإىل  الزرقـاء  من  املمتــدة  املنطقــة  وهي  بريية:   -
بعد   100 عام  مات  اأن  اإىل  اأجُربا  ل�شلطة  خا�شعة  برييا  كانت  وقد  عمان(؛  منطقة  )با�شتثناء 
فقد  ميالدية   106 عام  يف  العربية  الوالية  عهد  يف  اأما  ب�شوريا،  اإحلاقها  ذلك  بعد  فتم  امليالد 
ب�شرقي  �شام(  اآ�شكي  )ب�شرى  ب�شـرتي�س  فات�شلت  والعقبة  ب�شرى  بني  طريقٍ   افتتاح  مت 
االأردن بطريقني الثانيـة منها هي الطريق الرومانية التي تتجه من �شانتيا )املفرق( اإىل حتيتا 
)اخلربة ال�شمراء : وهي يف �شمال الزرقـاء( اإىل خربة خو يف الزرقاء اإىل خربة الر�شيفة اإىل 
لال�شتدالل  الطريق  للم�شافات( على طـول هذه  ت�شتخدم  اأحجار  )اأي  اأن�شاب ٌ  وهنالك  ماركا، 
واإ�شالح  بتعمري  كركال  االإمرباطور  اأمـر  ثم  الطريق.  على  للم�شافـرين  كمعامل  بها  واال�شرت�شاد 
الطريق املمتد من ب�شرى اإىل الزرقاء يف عام 213 م فقام احلاكم الع�شكري "اأوريليو�س ثيويف" 
يف زمن حكم االإمرباطورْين الرومانيني : فالريان�س )252 ـ 260 م( وغاليانو�س )260 ـ 268 م( 
باتخاذ ق�شر �شبيب مركزا ع�شكريا لقواته. وعندما تبواأ ج�شتنيان عر�س االإمرباطورية الرومانية 
 عام 527 م توحدت القبائل العربية حتـت لواء احلارث بن اأبي �شمـر والذي �شار ملكًا على �شوريا
)529ـ  569 م( حتت حماية االإمرباطورية الرومانية وظل الغ�شا�شنة على والئهم للدولة الرومانية.

اعتاد الغ�شا�شنة حياة املدينة واال�شتقرار فبنوا القالع والق�شور مثل الق�شطل وزيزيا وق�شر 
امل�شتى وق�شر احلالبات والزرقاء. االإمرباطور كركال

ج�شتنيان



27

النموذج األردني

الزرقاء في العهد اإلسالمي

العهد األموي

برزت الزرقاء خالل الفرتة االأموية ب�شبب موقعها على طريق قوافل احلج التي كانت متر بها 
اأهل مكة املاّرون بقوافلهم التجارية يف رحلة ال�شيف يف ال�شام  اأطلق  متجهة اإىل احلجاز. وقد 
ا�شم م�شبعة الزرقاء لكرثة ما كان يوجد يف غاباته من وحو�س كا�شرة مثل ال�شباع وال�شباع والفهود.

لقربه من عا�شمة خالفتهم، دم�شق.  باالأردن  اهتمامهم  �شياق  بالزرقاء يف  اأمية  بنو  اهتم   
لل�شيد  والربيع  ال�شتاء  اأيام  ينزلونها  كانوا  حيث  االأردنية  البادية  يف  والقالع  الق�شور  فاأقاموا 
احلالبات، ق�شر  الزرقاء، ق�شر  يف  االأمــويــة  الق�شور  اأ�شهر  من  كــان  الفرو�شية.  ومباريات 

عمرة، ق�شر حمام ال�شراح وق�شر عني ال�شل9. 
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العهد العباسي

قل اهتمام العبا�شيني ببالد ال�شام وخ�شو�شا بعد نقلهم عا�شمة اخلالفة من دم�شق لبغداد، 
ال�شيطرة  خارج  ال�شام  اأ�شبحت  وقد  اخلالفة.  عا�شمة  عن  بعيدة  البالد  هذه  اأ�شبحت  بحيث 
العبا�شية بحلول عام 878 عندما ا�شتوىل الطولونيون وبعدهم االخ�شيديون يف م�شر على االأردن 

وفل�شطني ثم اآلت يف نهاية املطاف اإىل الفاطميني بحلول �شنة 1071 10 .
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عهد األيوبيين - المماليك

كانت الزرقاء مدينة معروفة لوقوعها على طريق احلج ال�شامي وكانت تعرف بكرثة مياهها 
�شرق  موقع  اململوكي11  ب�شبب  العهد  يف  و�شيتها  �شهرتها  لها  كانت  فقد  تربتها.  وخ�شوبة 
الدين  انت�شرت جيو�س ال�شالح جنم  الزرقاء، وعندما  الهام ومن �شمنه  اال�شرتاتيجي  االأردن 

اأيوب اأ�شبحت الزرقاء جزءا من اإمارة الكرك التي حتالفت مع املماليك يف م�شر.

ومما ورد عن الزرقاء في كتابات المؤرخين والرحالة في هذه الفترة:

الدين  عماد  يذكر  حيث  الزرقاء  يف  االأيوبي  الدين  �شالح  مــرور  ي�شهد  الزرقاء  ....تــاريــخ 
اأن  وحروبه  حتركاته  كل  يف  االأيوبي  الدين  �شالح  رافق  والــذي  م(   1200 ـ   1125( االأ�شفهاين 
 �شـالح الدين اأعـد قواته من جميع اأنحاء دولته فاجتمعت يف حوران ثم زحف بها، يف متوز �شنة 
منطقة  يف  )وتقع  ال�شمـراء  واخلربة  وال�شـليل  )درعــا(  باأذرعات  مــرورا  الكرك  نحـو  1184م، 
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الها�شمية �شمال مدينة الزرقاء( ثم اإىل الزرقاء ثم اإىل البلقاء وعّمان ثم اإىل اأدر ثم اإىل الربة 
ابنه  الدين  �شالح  اأناب  م   1186 �شنة  ويف  فيقول  الكاتب  العماد  وي�شتطرد  الكرك،  اإىل  و�شوالً 
اأن  قواته  من  الدين  �شالح  طلب  م�شر  اإىل  لل�شفر  العزيز  ا�شتعد  اأن  وبعد  م�شر  على  العزيز 
يخيموا على نهر الزرقاء. كما ي�شيف االأ�شفهاين اأن امللك املن�شور قالوون ا�شتوىل على منطقة 
االأويُل  الدفاعي  وح�شبان هي اخلط  والزرقاء  وعّمان  ال�شلط  ومدُنها  البلقاء  فاأ�شبـحت  البلقاء 
واالأمامي يف وجه اآل الظاهر يف الكرك اإ�شافة حلماية دم�شق من هجمات املماليك، اأما �شهاب 
الدين البغدادي املعروف بـ )ياقوت احلموي 1162 ـ 1231 م( فريى اأن الزرقاء مو�شع بال�شام 
و�شباع كثرية وهي  ودحالٍ   �شعاري  النهر  الغور، ويف  ي�شّب يف  نهـر عظيم،  وفيها  بناحية معان 
النا�شر حممد بن قالوون  اأن  االأ�شفهاين  العماد  التبعي احلمريي....... ويكتب  اأر�س �شبيب12 
�شرّي ثالثة من االأمراء ومعهم 150 فار�شا اإىل الزرقاء لتاأديب االأمري جمال االأفرم ب�شبب عــدم 
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تعاونه معه يف الثورة �شد املماليك يف الكرك، فخرج اإليه يف عام 1309 ثم يف عام 1310 وا�شتطاع 
النا�شر دخول الـزرقاء يف 20 كانــون الثاين 1310 م. وتذكر الروايات التاريخية اأن االأمري عبد 
البلقاء  قـالع  على  الك�شف  عملية  من  عودته  واأثناء  اأيبك،  ابن  املـوؤرخ  والـد  الـــداواداري،  اهلل 
اإن عمان  ـ 1331 م(  اأبو الفداء )1273  انزلقت به فر�شه يف نهر الزرقاء عام 1313 م. ويقول 
ر�شٌم كبري مير من حتتها نهر الزرقاء الذي هو على درب حجاج ال�شام، ويروي اأن �شالح الدين 
 عندما �شار حل�شـار الكرك انطلق من الزرقاء ثم اإىل عمان ثم اإىل ح�شبان. ويذكر ابن �شباهي
)تويف 1589م( اأن عمان ر�شم كبري مير حتتها نهر الزرقــاء الواقـع على طريق حجاج ال�شام13 .

املتوفى الدم�شقي  يو�شـف  بــن  اأحمـد  العبـا�س  )اأبـــو  الــقــرمــاين  العربي  اجلــغــرايف   ويــرى 
عام 1610م( لدى ا�شتعرا�شه تاريخ عمان اأن عمان ر�شم كبري مير من جانبها نهر الزرقاء. ويروي 
ابن قا�شي �شهبة اأن الظاهر �شيف الدين برقوق )1382 ـ 1399 م( و�شل اإىل الزرقاء فبايعه كل 

من قا�شم احلارثي وعي�شى بن ف�شل واأمر باأن يتوىل الوالية �شخـ�س يدعى ابن عمران14.
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العهد المملوكي

العقبة والبحر  ال�شلع من  القوافل حتمل  التجارية فاأخذت  الفرتة ازدهرت احلركة   يف هذه 
العهد  الزرقاء يف  املعتـادة مرورا بزيزيا والزرقاء، حيث كانت  اإىل دم�شق عرب الطريق  االأحمر 
اململوكي من االأماكن امللحقة بنيابة دم�شق )ومعها جدارا اإربد واإيدون وعجلون وال�شلط(، ويذكر 
باجتاه  الرمثا  عرب  م�شريها  تتابـع  كانت  ال�شامي  احلج  قوافل  اأن  م(   1418 )تويف  القلق�شندي 
الزرقـاء فيقيموا فيها يوما اأو يومني؛ اإذ جرت العادة اأن يعـقد �شكان االأردن اآنذاك اأ�شواقا يف كل 

عام للحجاج يف كل من الزرقاء وزيزياء15. 

اأما عن احلياة االجتماعية يف ع�شر دولة املماليك فريى القلق�شندي اأنه كان وا�شحا وجـود 
ثالث طبقات، هي طبقة املماليك احلاكمة و طبقة اأرباب القلم وطبقة عـامة ال�شعب.

 كما يذكر اأن ال�شكان يتاألفون من القرويني و البدو، ومن اأهـم القبائل العربية البدوية التي 
�شكنـت اآنذاك يف الزرقـاء هم عرب اآل مـُّرا من اآل ربيعة حيث كانت ديارهم الزرقاء وال�شليل 
وحـوران واجلـوالن. ويقال عنهم اأبطال ٌاأماجيد ورجال ٌ�شناديد. وي�شيـف يف �شرده اأن �شالطني 
واأمراء املماليك �شغفوا بريا�شة ال�شيد حيث كانت تعي�س االأ�شود والفهود والذئاب وحمر الوح�س 

والثعالب والغزالن واالأرانب الربية يف الزرقاء واالأزرق.
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الفترة العثمانية

بقيت الزرقاء معروفة كمركز مهم على طريق احلج ال�شامي، فكانت تعج باحلياة، وتزدحم 
الدولة  اهتمت  احلــج.  مو�شم  يف  بالذات  والتجار  بالن�شاء  وتعج  والن�شاط،  باحلركة  اأ�شواقها 
العثمانية ببالد ال�شام خا�شة بطريق احلج ال�شامي فحفرت االآبار وبنت القالع فيها على امتداد 
الطريق لتاأمينه وحمايته من الل�شو�س وقطاع الطرق واعتداءات البدو واأن�شئت خالل هذه الفرتة 

حمطة �شكة احلديد يف الزرقاء16.

 وكانت هذه املحطة مكونة من عدة مباٍن اأهمها: املحطة الرئي�شية، خزان املاء وال�شكن؛ تقع هذه 
املحطة على بعد 500م من حافة نهر الزرقاء وت�شم ثالثة خطوط اأحدها رئي�شي ل�شري القطارات 
م�شاحة  الب�شائع، وتبلغ  وتنزيل  وحتميل  والقاطرات  العربات  لتخزين  فرعيان  واالآخــران  عليه 
املحطة )50( دومنًا،17 باالإ�شافة ل�شكة حديد الزرقاء كانت هناك �شكة حديد الر�شيفة الواقعة 

على طرف وادي الزرقاء واملعدة لت�شدير الفو�شفات من هذه املنطقة.

 واجلدير بالذكر اأن هذه املحطة بقيت تعمل على نقل الفو�شفات لت�شديره حتى بدايات االألفية 
وبعدها توقفت واأغلقت �شركة الفو�شفات يف الر�شيفة. 
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اأكرث من عمان، حيث  �شيتها  ذاع  وم�شهورة  مدينة حيوية  الزرقاء  كانت  العثماين  العهد  يف 
اأ�شار بع�س املوؤرخني اإىل اأن الزرقاء كانت مدينة كبرية بينما عمان كانت بلدة �شغرية تقع اإىل 
جوارها.. وظلت مركزا هاما وحمطة حيوية على طريق احلج ال�شامي اأ�شواقها تزدحم بالنا�س 
والتجار، وكانت حدودها كما ورد يف قرار املجل�س البلدي عام 1928 كاالآتي: غربا ال�شيل، �شرقا 

وادي �شعيدة،جنوبا خربة حديد، �شماال جبل البرتاوي.

"اأبو عبا�س  بـ  اأهميتها يف هذه الفرتة هو ما ذكره املوؤرخ القرماين املعروف  ومما يدل على 
احمد بن يو�شف الدم�شقي"، املتوفى �شنة 1610 م حيث كتب عن مدينة عمان:" اإنها مدينة قدمية 
تقع اإىل الغرب من الزرقاء"؛ وكذلك ورد ذكرها على ل�شان املوؤرخ امل�شهور ابو الفداء يف كتابه 

تقومي البلدان:" وهي )عمان( واقعه بني غربي مدينة الزرقاء و�شمايل بركة زيزاء..." 18

ومما زاد من اأهمية الزرقاء يف هذه الفرتة هو اإن�شاء اخلط احلديدي احلجازي حيث و�شلت 
ال�شكة اإىل الزرقاء عام 1902م، ويف هذه الفرتة كانت الزرقاء تتبع اإداريا لق�شاء عجلون وهذا ما 

اأ�شار له الكتاب الر�شمي للدولة العثمانية ال�شادر عام 1910م19.
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قبل  الع�شرين من  القرن  بداية  ا�شتيطانها يف  اإعــادة  اأهميتها حتى  فقدت  قد  املدينة  اأن  اإال 
ب�شبب  ديارهم  من  نزحوا  حيث   ،1902 عام  وحتديدًا  من القوقاز،  املهاجرين ال�شي�شان االآتني 
ق�شوة  رو�شيا القي�شرية عليهم، وا�شتقروا على طول نهر الزرقاء. مت بعد ذلك بناء حمطة على 

اخلط احلديدي احلجازي يف امل�شتوطنة اجلديدة، وحتولت هذه املحطة اإىل مركز مهم20.

بداأ التغيري احلقيقي يف املنطقة عند اإن�شاء خط �شكة احلديد احلجازية21 عام 1900ومروره  
التجارة،  املناطق اجلاذبة حلركة  واأ�شبحت من  املنطقة  واقع  بالزرقاء عام 1902م حيث تغري 
وهناك بداأ نوع من اال�شتقرار للموظفني وعائالتهم يف الزرقاء ولكن ب�شكل حمدود، وكان عربان 
بني ح�شن وعربان البلقاء يخيمون حول �شيل الزرقاء وكان عربان بني ح�شن يزرعون االأرا�شي 
الزرقاء، وبينما  ب�شيل  االأرا�شي املحيطة  ت�شمل  بال�شيل منذ عهد مبكر وكانت ديرتهم  املحيطة 

اتخذت االإدارة العثمانية من ق�شر �شبيب واملناطق املحيطة به مقرا لها .22
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القوقاز  الزرقاء مع قدوم هجرة جديدة من بالد  بداأ يف منطقه  اال�شتقرار احلقيقي  ولكن 
بتاريخ 25 ذي احلجة الزرقاء  اإىل منطقة  ال�شي�شان  اأول هجرة من  و�شلت  املنطقة، حيث   اإىل 
1320هـ /1903م، وكانت بداية النواة  لتاأ�شي�س الزرقاء احلالية، قد قدم معظم املهاجرين من 
واأقاموا يف  وفلفاي  داغ�شتانية  االأول عام 1903 من عائالت  الفوج  �شايل حيث هاجر  حمافظة 
الزرقاء واأما الفوج الثاين فقد و�شل عام 1905م وغالبيتهم من ع�شائر البينو واأقاموا موؤقتا يف 
الزرقاء ثم ارحتلوا اإىل �شويلح، بينما و�شل الفوج الثالث عام 1907م من حمافظة خ�شويورت 
�شرقي ال�شي�شان واأقاموا يف ال�شخنة، وكان �شبب هجرتهم الرغبة الدينية يف االلتجاء اإىل البالد 
املقد�شة هربا من �شطوة النظام القي�شري يف رو�شيا، وقد �شهلت احلكومة العثمانية هجرتهم 
الوالة  من  والرعاية  باالهتمام  حظوا  وقد  لهم  اإقامة  اأماكن  واأمنت  واللبا�س  بالطعام  واأمدتهم 
العثمانيني وخا�شة االأمري حممد اآمر الذي �شهل و�شولهم والتقى معهم واأمر باإعطائهم االأرا�شي 

املنا�شبة لكي يقيموا فيها23.
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إنشاء قرية الزرقاء

�شكل دومنات  التي حوله على  االأرا�شي  تق�شيم  ثم  امل�شجد  بتحديد مكان  اأوال  البداية  كانت 
واإعطاء كل فرد دومنا للبناء عليه، ثم حتديد ال�شوارع، ثم انتقلوا لبناء امل�شاكن التي كانت تتاألف 
ثم  الطني،  فوقه  وو�شعوا  الزرقاء  نهر  من  اح�شروه  الذي  بالق�شب  م�شقوفة  وطني  من حجارة 
كبريتني  بوابتني  لها  وجعلوا  القرية  موقع  حول  �شور  واإن�شاء  املوا�شي،  لرتبية  مكان  تخ�شي�س 
وو�شعوا عليهما احلرا�شة،واحدة من جهة اجلنوب واأخرى من الغرب، ثم اأقاموا الب�شاتني وحددوا 
لكل نفر ب�شتانا بع�شرة دومنات وحفروا القنوات للمياه وان�شاأوا �شدا ترابيا لري املزروعات وبداأوا 
الطعام،  من  ل�شد حاجاتهم  وذلك  والذرة وغريها  وال�شعري  كالقمح  احلقلية  املحا�شيل  بزراعة 
وقاموا برتبية اجلوامي�س والعجول واأنواع اأخرى من املا�شية، ولكن التجربة مل تنجح كثريا، لذا 
التي تطحن احلب للح�شول على  واأقاموا الطواحني  اأكرث باملحا�شيل واالأ�شجار املثمرة،  اهتموا 

حاجتهم من الطحني واحلبوب االأخرى.

ومن ابرز العادات التي درج عليها املهاجرون اجلدد هي التعاون فيما بينهم يف بناء البيوت 
ووظف  بينهم،  فيما  ال�شائد  هو  اجلماعي  العمل  كان  حيث  وبذرها،  االأر�ــس  وحراثة  و�شيانتها 
ال�شالت  وهي  املعروفة  االأ�شلحة  اإنتاج   على  عملوا  حيث  ال�شالح  ب�شناعة  معرفتهم  ال�شي�شان 

وال�شيف والبندقية وكما عملوا مبهنهم ال�شابقة كاحلدادة والنجارة وغريهما 24.
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الزرقاء في عهد الحكم العربي

و�شميت  في�شل  االأمــري  بقيادة  �شوريا  يف  عربية  حكومة  ن�شاأت  العثماين  احلكم  انهيار  بعد 
احلكومة العربية حيث اأ�شبحت جنوب �شوريا)فل�شطني و�شرق االأردن( جزءا منها وقد اهتمت هذه 
احلكومة بال�شوؤون اخلدمية للنا�س، لذا فقد رفع اأهايل الزرقاء مذكرات اإىل احلكومة الربيطانية 
يظهرون فيها ان�شجامهم مع حكومة االأمري في�شل ورف�شهم لالحتالل ورغبتهم با�شتقالل البالد 
العربية وان�شحاب اجليو�س االأجنبية عنها، وقد وردت هذه املطالب يف برقية رفعها ال�شي�شان يف 

الزرقاء اإىل ال�شلطات الربيطانية عام 1919م.

وقد لعبت الزرقاء دورا هاما يف بدايات تاأ�شي�س الدولة االأردنية على يد االأمري عبد اهلل بن 
احل�شني حيث انه يف يوم 1921/3/3 و�شل الركاب االأمريي وعلى راأ�شه االأمري عبد اهلل بن احل�شني 
املوؤ�ش�س اإىل الزرقاء..كان يف ا�شتقباله ح�شد كبري من اأبنائها كانوا جاءوا اإىل عمان ال�شتقبال 
االأمري يف اليوم ال�شابق واأ�شروا على ان ياأتي اإىل الزرقاء يف اليوم التايل وقد فعل..وكان العديد 
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من اأبنائها قد اعتقلوا على يد الربيطانيني حني كان االأمري عبد اهلل يف معان ملطالبتهم بقدومه 
اأردنية برئا�شته..كان قد �شاأل عنهم..وكان قد اأطلق �شراح الثالثة بكفالة من  وتاأ�شي�س حكومة 
رئي�س بلدية عمان �شعيد خري اآنذاك..وكانت التهم املوجهة لهم هي مرا�شلة قادة الثورة العربية 
الركاب االمريي  الزرقاء.. كان  اإىل  اإىل دم�شق ومن دم�شق  الزرقاء  الر�شائل من  الكربى ونقل 
قد حّط يف ال�شاحة الكبرية وقد بنيت م�شارب واأقيمت �شرادقات وح�شر �شيوخ القبائل..مرزوق 
�شخر  بني  عن  الزبن  وتركي  اخلري�شة  وحديثة  ح�شن  بني  عن  احلمدان  الكرمي  وعبد  القالب 
وخميمر ابو جامو�س عن الدعجه وهزاع ابو �شوارب عن ال�شويكات وعبد اهلل عادل عن اهايل 
الزرقاء واحمد البياتي عن �شويلح وال�شيخ حممد املت عن ال�شخنة )ال�شي�شان( وبداأت املبايعة 
لالمري بالت�شليم عليه والرتحيب مبجيئه ومعاهدته واآل بيته على الوالء والطاعة.. وكانت الزرقاء 
يف نف�س الفرتة ويف 1921/6/25 قد ا�شتقبلت اأحرار �شوريا ومنهم القادة احمد مريود وفخري 
البارودي ونبيه العظمة )قائد معركة مي�شلون( وقد حّل الثالثة �شيوفا على الزرقاء..ثم ما لبث 
اأن جاءت جمموعة اخرى من املجاهدين ال�شوريني هم حممود ال�شراج و�شامي ال�شراج و�شامي 
با�شا وعدد من رجاالت الدروز الثوار الذين و�شلوا يف 1922/7/20 وعلى راأ�شهم �شلطان با�شا 
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االأطر�س وكان جمموعهم )300( اأ�شرة اأقامت خيامها يف موقع م�شفاة البرتول اليوم ومن هناك 
الوهاب  وعبد  ار�شالن  �شكيب  الدروز  اأمراء  ابرز  من  الكرك.وكان  اإىل  االأطر�س  �شلطان  توجه 
ار�شالن وعبود ار�شالن وح�شن االطر�س..وقد اأقاموا يف الزرقاء )3( اأ�شهر وقد بداأت الزرقاء 
احلديثة تتكون منذ تكونت فيها قوة حدود �شرق االأردن25 التي اأقامت مع�شكراتها26 يف خو وقد 
ا�شتقطبت منت�شبني من �شوريا وفل�شطني ولبنان اإ�شافة اإىل االأردنيني..وقامت هذه القوات باإن�شاء 
مدينة  اأ�شبحت  الزرقاء  ان  عنه  نتج  مما  االأردن  يف  م�شبح  اأول  وهي   1934 عام  الزرقاء  بركة 
للجند وتاأ�شي�شها �شبيه بتاأ�شي�س الكوفة والب�شرة مع اختالف الزمان فقد جتمع حول مع�شكرات 
اجلي�س العربي فيها عديد من ال�شكان واملهنيني وقطاعات اخلدمات ومنت بلدتها التي كانت على 
ق�شمني �شرق جامع اأبي بكر وغرب اجلامع حتى ق�شر �شبيب.. لقد اأحب االأمري عبد اهلل املوؤ�ش�س 
الزرقاء وكان ينزل على مائها وب�شاتينها وخا�شة يف الر�شيفة وله يف ذلك اأ�شعار وقد ظلت الزرقاء 
واأهلها على والء له وحمبة متجددة..فقد جاء لها مع قدومه اال�شتقرار الذي مل تعرفه يف احلرب 

�شلطان با�شا االأطر�س
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العاملية االأوىل حني كانت �شاحة قتال ومنطلقا للقوات الرتكية واالأملانية التي ع�شكرت فيها عام 
1918 واليها و�شل جمال با�شا الكبري وم�شت�شاروه االأملان وقد ق�شف الطريان الربيطاين قطارها 
املحمل باجلنود االأتراك داخل حمطتها و�شط املدينة وقد ا�شت�شهد يف الق�شف احد اأبنائها املوؤرخ 
ال�شي�شاين الذي كان �شائقا للقطار وهو مراز بن �شاملراز وكانت الكولريا من قبل اأي عام 1916 
قد تف�شت فيها وح�شدت 25% من �شكانها وقد طالب اأهلها امللك في�شل االأول يف دم�شق ان ير�شل 
لها حامية حتفظ االأمن فيها قبل و�شول االأمري عبد اهلل اإليها اذ كان ما زال يف احلجاز فاأر�شل لها 
حامية من )150( م�شلحا اأقاموا يف ق�شر �شبيب ويف حمطتها التي اأقيمت فيها عند و�شول �شكة 
احلديد لها عام 1902 .. ومن الزرقاء خرجت اأول وثيقة اأردنية يف �شهر اآذار عام 1919 تطالب 
وجاء  حمفوظة  ومازالت  �شهرية  وثيقة  وهي  وا�شتقاللها  االأردنية  البالد  عن  باجلالء  االجنليز 
فيها املطالبة باإن�شاء حكومات عربية وبرملانات ويف الوثيقة تواقيع عديدة..ومن الزرقاء انطلقت 
جمموعات من ال�شباب االأردنيني لاللتحاق بقوات في�شل االأول يف دم�شق وقد ا�شرتك بع�شهم يف 

معركة مي�شلون عام 1920�شد الفرن�شيني.

امللك في�شل االأول
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الحكم المحلي في الزرقاء

عند قدوم املهاجرين كان املتبع يف االإدارة العثمانية هو تعيني خماتري وجمال�س اختيارية، وقد 
عني ال�شيد حممد اليا�س م�شطفى خمتارا لل�شي�شان يف الزرقاء عام 1913م. وكان ال�شيد حمزة 

متبوالت خمتارا لل�شي�شان يف الزرقاء يف العهد الوطني عام 1919م. 

 ويف 1928/11/18  اأ�شدرت احلكومة االأردنية اجلديدة مر�شومًا لتاأ�شي�س اأول جمل�س بلدي 
ملدينة الزرقاء، وكان اأول رئي�س لها املرحوم بهاء الدين عبد اهلل وهو يف الرابعة والع�شرين من 

عمره.

ويف مطلع عهد االإمارة كانت الزرقاء تتبع اإداريا ق�شاء جر�س التابع للواء عجلون، ويف عام 
1924 تبعت لق�شاء عمان، وبداأ املجل�س البلدي مبمار�شة اأعماله وتنظيم العمل احلريف يف املدينة 
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وتنظيم املهن التي يعمل بها الوافدون كاحلدادة والنجارة والعتالة27  واملخابز، واحلياكة وال�شمانة 
والنظافة وغريها، والناجمة عن زيادة اأعداد ال�شكان يف املدينة، حيث اأ�شبح يف الزرقاء يف هذه 
الفرتة 81 دكانا وفيها االأفران والبقاالت وحمالت اللحامني وم�شور وكانت غالبية العاملني فيها 

من الوافدين.

الوافدين  من  كثري  متلك  حيث  ن�شطة  عمرانية  حركة  الفرتة  هذه  يف  الزرقاء  �شهدت  كما 
العقارات وا�شتقروا فيها هم وعائالتهم،ومت ت�شجيل عدد من ال�شيارات يف هذه الفرتة التي تعمل 

باالأجرة بني عمان والزرقاء.

لوحظ يف هذه الفرتة نوع من الوعي ال�شيا�شي لدى النا�س حيث واجه املجل�س البلدي بع�س 
ال�شغوطات من قبل اأ�شحاب املهن وخا�شة عند رغبته باتخاذ بع�س القرارات االإدارية كت�شعري 
املواد الغذائية، حيث احتج اأ�شحاب املخابز والق�شابون وهم من الوافدين واأعلنوا االإ�شراب اأكرث 
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من مرة، واأغلقوا خمابزهم وحمالتهم مما ا�شطر البلدية اإىل توفري اخلبز لل�شكان من عمان، 
كما كانت هناك حمالت ق�شابة )بيع اللحوم( كثرية يف الزرقاء مما ا�شطر البلدية اإىل اإن�شاء 
م�شلخ والذي يقع بني �شارع البلدية و�شارع االأمري نايف والغر�س منه �شلخ الذبائح بدال من ذبحها 
و�شلخها يف الدكاكني اأو و�شط ال�شوق مما ي�شبب م�شكالت �شحية، وكان له حفرتان امت�شا�شيتان 
طول احلفرة الواحدة اأربعه اأمتار وعر�شها مرتان وعمقها ثالثة اأمتار وجدرانها حجارة مر�شوفة 
ب�شورة متينه..، وكانت غرفة الذبح عبارة عن غرفة طني خملوط بالتنب م�شاحتها 5×5 اأمتار ويف 
عام 1947 بني م�شلخ حديث يف الزرقاء يقع عن ال�شيل وقدرت تكاليف بنائة بـ )750( جنيهًا28.

خم�شة  عددها  وكان  الزيت  على  تعمل  التي  باللوك�شات  تنار  الفرتة  هذه  يف  الزرقاء  كانت 
لوك�شات تو�شع على اأعمده خ�شبية لتنوير الطرقات يف الليل، اأما تو�شيل املياه لل�شكان فكان يتم 
باالأنابيب التي ت�شحب املياه من نهر الزرقاء وذلك باال�شتعانة مبهند�شني من بلدية عمان، ومما 
يذكر اأن موازنة املجل�س البلدي و�شلت عام 1931 اإىل 700 جنيه فل�شطيني، بينما الواردات بلغت 

980 جنيهًا 29.
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وت�شري ال�شجالت اإىل اأن اخلدمات ال�شحية مل تكون متوفرة يف الزرقاء يف هذه الفرتة حيث 
عام  اأن�شئ  الذي  العا�شمة  م�شت�شفى  يف  العالج  لتلقي  عمان  اإىل  املر�شى  تبعث  البلدية  كانت 
1923م،والذي كان يحتوي على ع�شرين �شريرًاا خ�ش�س منها ثمانية اأ�شرة للفقراء واملحتاجني30. 

ومن مظاهر احلياة االجتماعية والتي تدل على حيوية الزرقاء منذ التاأ�شي�س هو وجود املقاهي 
الوافدين فقد كان اجلنود من قوة احلدود  و�شبب وجود مثل هكذا مرافق هو وجود  القرية  يف 
يجل�شون على هذه املقاهي يحت�شون ال�شاي ومي�شون اأوقاتهم يف اال�شتماع للمذياع اأو احلديث يف 

�شوؤون البالد، وكانت حتتوي على كرا�شي من الطني31. 

ومن اخلدمات التي قدمت مبكرا ل�شكان الزرقاء هو الربيد حيث كان ينقل عرب القطار ويف 
للربيد يف  وفتح مكاتب فرعية  العربي متديد خطوط هاتف يف جر�س  اأمت اجلي�س  عام 1925م 
وتاأمني  الر�شائل  نقل  الربيد  مكاتب  واجبات  ابرز  من  وكان  الزرقاء  �شمنها  من  املناطق  بع�س 

املكاملات الهاتفية واإر�شال الربقيات32.
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اأما خدمات التعليم يف فرتة تاأ�شي�س قرية الزرقاء فكانت عبارة عن مدر�شة على �شكل )ُكتَّاب( 
اولبي مريزا...واآخرون،  الرفاعي، حممد  : احمد  ابرز مدر�شيها  ال�شي�شان ومن  بجانب م�شجد 
واأن�شئت اأول مدر�شة اأمريية يف الزرقاء عام 1932م عرفت با�شم مدر�شة الزرقاء االأمريية، ومن 
وهي  واآخــرون،  املجذوب  ونبيه  ال�شاكت  وخليل  طوقان،  و�شالح  اخلطيب  �شعيد   : معلميها  ابرز 
�شتة  عن  عبارة  املعلمني  رواتب  وكانت  ال�شي�شان،  م�شجد  بجانب  موقعها  غرف  اأربع  عن  عبارة 
جنيهات فل�شطينية، وكان التعليم فيها لغاية ال�شف ال�شاد�س فقط، ويف عام 1942م امتدت فرتة 

الدرا�شة حتى ال�شف ال�شابع االبتدائي33.

م�شجد  اأول  الزرقاء  فقد عرف يف  اجلديدة  القرية  امل�شاجد يف  واإن�شاء  لوجود  بالن�شبة  اأما 
وخ�شب  الق�شب  كان من  و�شقفه  والطني  بني من جدران احلجارة  ال�شي�شان حيث  م�شجد  وهو 
احلور، وكانت م�شاحته حوايل 100 مرت وكان امل�شجد يزود باملياه الأغرا�س الو�شوء حيث كانت 

ق�شر كلوب با�شا يف مدينة الزرقاء
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تنقل املياه اإىل امل�شجد من خزان كان بالقرب من حمطة �شكة احلديد وتنقل عرب اأنابيب، ويف 
عام 1927 مت تزويد امل�شجد باملياه عن طريق اأنابيب تعود لقوة حدود �شرقي االأردن ومن اأوائل 
من عني اإماما لهذا امل�شجد حممد اولبي عام 1927 ثم عني ال�شيخ حيدر زيد عام 1933 وكان 
لالإمام مكانه هامة واحرتام �شديد من قبل النا�س حيث كان اجلميع يف خدمته، ومن امل�شاجد 
االأوىل التي عرفت بالزرقاء م�شجد ال�شوام وبني عام 1927م حيث تربع ببنائه الوافدون ال�شوام 
ومنهم عبد الوهاب البغال وحممد ال�شمان وقدرت م�شاحته بحوايل 120 مرتًا وبني من احلجر 
والطيب و�شقفه من الق�شب و�شجر احلور وله مئذنة من اخل�شب الدائري، وفوقها وو�شع هالل 
م�شنوع من اخل�شب، وكان املوؤذن ي�شعد اإىل املئذنة لريفع االأذان وذلك حتى ي�شمع النا�س يف كل 
االأحياء البعيدة ومن اأ�شهر اأئمة امل�شجد �شعيد ب�شالن وكان معلما يف املدر�شة االأمريية، واأي�شا 
عرف م�شجد اآخر هو م�شجد ار�شبي حيث بني عام 1950 وعرف اأي�شا م�شجد اآخر كان ي�شلي 

فيه اأبناء الع�شائر العربية عرف با�شم م�شجد العرب34.
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تطور الزرقاء الحديثة  

جاءت هجرة عام 1948 فا�شتقبلت مدينة الزرقاء عددا كبريا من الفل�شطينيني و�شكنوا يف 
منطقة خميم الزرقاء وال�شخنة، ثم هجرة عام 1967 ليتغري واقع الزرقاء ال�شكاين و�شكنوا مدينة 
التطور  يف  البالغ  االأثر  الفل�شطينيني  لقدوم  كان  فقد  حطني،  نف�شها والر�شيفة وخميم  الزرقاء 
ال�شكاين، فقد اأحدثت هذه الهجرات املتتالية عرب تاريخ املدينة تنوعا ثقافيا واجتماعيا قل نظريه 

يف مدن اأردنية اأخرى35.

ومما يجدر ذكره اأن معظم املواقع التي عرثت عليها فرق التنقيبات  االأثرية يف املحافظة، متثل 
�شاهدا حيا على عدد من الفرتات التاريخية املهمة التي ا�شتقرت يف املنطقة �شواء الربونزية ام 
احلديدية ام الكالكوليثية )النحا�شية( مرورا بالبيزنطية فالرومانية وانتهاء بالفرتة االإ�شالمية.
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اآثار حمافظة الزرقاء فان الزرقاء منطقة غنية باالآثار التي تعود لكل  وبح�شب مدير دائرة 
الع�شور التاريخية التي مرت على االأردن ابتداء من الع�شور احلجرية القدمية ع�شرة اآالف �شنة 

قبل امليالد وحتى الع�شور االإ�شالمية املتاأخرة العهد العثماين.

مهم  اثري  موقع  مئة  من  اأكرث  حتوي  املحافظة  فان  الزرقاء  اآثار  مديرية  �شجالت  وبح�شب 
املحطات  وكذلك  التجارية  واملحطات  والكنائ�س  واحلمامات  والقالع  ال�شحراوية  الق�شور  من 
الع�شكرية، كما وجد فيها  قطع اأثرية يتجاوز عددها الـ)600 ( قطعة تعود تاريخها لنف�س الع�شور.

كانت  وباأنها  املنطقة  قدم  على  تدل  التي  االكت�شافات  اأبرز  ان  وهيب  حممد  الدكتور  ويذكر 
وامل�شتطيلة  واملربعة  الدائرية  االأبنية  بقايا  على  العثور  هو  ال�شنني  اآالف  قبل  باحلياة  عامرة 
مدينة  معامل  اأبرز  وكانت  حاليا،  معاملها  زالت  والتي  املدمرة  مدينة احلديد  اأجزاء  ت�شكل  التي 
�شخمة قلعة  اأنها  على  وكينيدي...  برونودوما�شف�شكي،  الرحالة  و�شفها  التي  القلعة   احلديد 
اأبعادها 107 * 158 م وغري بعيدة عن ق�شر �شبيب حيث بنيت من احلجارة الغ�شيمة، تدعمها 
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اأبراج على الزوايا االأربع واأخرى بارزة با�شتثناء اجلدار ال�شمايل. املدخل الرئي�شي عر�شه �شبعة 
اأمتار يحميه برجان �شخمان مربعان، يتواجد يف داخل القلعة عدة اأبنية مهدمة بينها اأ�شاطني 
اأعمدة �شغرية احلجم. وكانت الوظيفة الرئي�شية لهذه القلعة حماية الطريق بني ب�شرى ال�شام 
وعمان على بعد كيلو مرتين اإىل ال�شرق من طريق تراجان بني امليل االأربعني واحلادي واالأربعني 
عن ب�شرى وهي يف االأرجح حمطة Gadda على خريطة بوتينجر Peutinger للطرق الرومانية. 
وكان الرحالة مريل اأول من زار هذا املوقع عام 1881م وو�شفها قائاًل: " مدينة كبرية احلجم 

وحولها عدة اآبار" كما زارها برونو وقام بر�شم خمطط للقلعة36.

ق�شر �شبيب 
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كما و�شجلها باركر 1987م �شمن بحثه يف ح�شون احلدود الرومانية وذكر اأن الفخار يرجع 
اإىل الع�شر الربونزي االأخري واأن ما تبقى يعود اإىل الع�شر الروماين املتاأخر والع�شر البيزنطي 
)306-284م(.  ديوقل�شيان  الــرومــاين  االمــرباطــور  عهد  يف  القلعة  تاريخ  يجعل  وهــو  املبكر. 
اإىل تاريخها  يرجع  والتي  �شبيب  ق�شر  يف  وجدت  التي  الالتينية  الكتابة  اأن  املعتقد  من  اأنه   اإال 

)253-259م( نقلت من قلعة احلديد وهي تذكر اأن الفرقة الرومانية الربقية Cyreaica انتقلت 
اإىل هذه القلعة يف عهد االإمرباطورين غاليان وفالريان. ويت�شح اأن تاريخ بلدة احلديد )جناعة 
حديثًا( يتطابق مع اأهداف البحث كونها مو�شع احلادية من حيث الفرتة التاريخية التي ترجع 
اإليها البلدة وهو الع�شر البيزنطي عندما كانت بالد ال�شام حتت النفوذ الروماين – البيزنطي، 
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وكان القا�شدون بالد ال�شام قادمني من مكة واملدينة ميرون عرب هذه البلدة والطرق واملمرات 
بال�شور اجلوية  املثبتة  الكبرية  االأبنية  اأن حجم  القوافل، حيث  اإليها كمحطة ال�شرتاحة  املوؤدية 
ي�شري اإىل حجم الوظائف التي كانت تقوم بها بلدة مثل بلدة احلديد، كما اأن وفرة الينابيع العذبة 
املغذية لوادي الزرقاء كانت ترتكز يف هذه املنطقة بني ق�شر �شبيب وبلدة احلديد وتعترب عن�شرًا 
طعام  من  اليومية  احلياة  متطلبات  تتوفر  حيث  االجتاهني  كال  يف  العابرين  للم�شافرين  جاذبًا 
وغذاء على جانبي الوادي ب�شبب وفرة املياه اجلارية، كما اأن الرومان اتخذوا من جانب الوادي 
م�شلكًا للطرق يف عدة موا�شع وخا�شة عن امليل 40-41 وعليه يت�شح مبا ال يقبل ال�شك اأن موقع 
حادثة مقتل عتيبة بن اأبي لهب37 يقع يف جوار بلدة احلديد االأثرية التي زالت معاملها، واأن الدالئل 
والقرائن التي متت االإ�شارة اإليها توؤكد ذلك وترجح هذا املو�شع دون غريه وخا�شة اأقوال املوؤرخني 

والعلماء، ونتائج امل�شح امليداين والدرا�شات املقارنة38.

قوافل التجارة القر�شية يف طريقها لل�شام عرب الزرقاء
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امل�شتويات حيث  اأعلى  على  واالهتمام  بالرعاية  الها�شميني؛ حتظى  عيون  اليوم يف  والزرقاء 
يقوم جاللة امللك عبد اهلل بن احل�شني بزيارتها واالطالع على اأحوال اأهلها وتقدمي كل ما بو�شعه 
خلدمتهم وكان اآخر هذه االهتمامات لقاء جاللة امللك مع وجهاء الزرقاء مع بداية عام 2016  حيث 
مت االإعالن من قبل رئي�س الديوان امللكي الها�شمي، خالل اللقاء اأن جاللة امللك عبد اهلل الثاين 
وجه املعنيني يف الديوان امللكي الها�شمي لتنفيذ عدد من املبادرات امللكية يف حمافظة الزرقاء، 

ومبا ي�شهم يف النهو�س مب�شتوى اخلدمات املقدمة الأهايل املحافظة يف خمتلف القطاعات.
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وت�شمل املبادرات، التي تدعم االإجراءات احلكومية التنموية وتتكامل معها، ما يلي:

الر�شيفة  لــواءي  على  موزعة  املحافظة،  يف  العفيفة  لالأ�شر  �شكنية  وحــدة   45 اإن�شاء    -
والها�شمية، وق�شاءي ال�شليل واالأزرق، وبالتن�شيق مع وزارة التنمية االجتماعية.

-  وحر�شا من جاللته على توفري بيئة حا�شنة الإبداعات الطلبة ومتيزهم يف جمال الرتبية 
والتعليم، �شيتم اإن�شاء مبنى جديد ملدر�شة امللك عبد اهلل الثاين للتميز يف الزرقاء.

-  اإن�شاء م�شنع للحاويات ل�شالح بلدية الزرقاء الكربى، والذي �شيوفر ما ال يقل عن )20( 
فر�شة عمل، ولرفد البلدية باحلاويات املعدنية، لتمكينها من تقدمي خدمات اأف�شل للمواطنني، 

اإىل جانب ما ي�شكله هذا امل�شروع من م�شدر دخل جديد للبلدية.

بهدف  املحافظة،  يف  والتعاونية  اخلريية  اجلمعيات  من  عدد  بدعم  جاللته  اأوعز  كما    -
املجتمع  �شمن  املحدود  الدخل  ذوي  اأ�شر  خلدمة  �شغرية  اإنتاجية  م�شاريع  اإقامة  من  متكينها 

املحلي، ومبا ي�شهم يف حت�شني ظروفها املعي�شية.

-  اإعادة تاأهيل 5 حدائق يف خمتلف مناطق املحافظة، وتزويدها باالألعاب، لتوفر متنف�شًا 
للمواطنني ومكانا مالئما لتنمية مواهب االأطفال.

-  ويف قطاع ال�شباب وتوفري البنية التحتية املنا�شبة لن�شاطاتهم، �شيتم اإن�شاء واإعادة تاأهيل 
اأربعة مالعب خما�شية يف مناطق الها�شمية، وال�شليل، وبريين، ومدينة ال�شرق.
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الموقع الجغرافي
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الموقع الجغرافي

تقع الزرقاء و�شط اململكة االأردنية الها�شمية وتعد اإحدى حمافظات 
ال�شمال  ناحية  من  كم   20 حوايل  العا�شمة  عن  وتبعد  الو�شط،  اإقليم 
العا�شمة  جنوبها  ومن  املفرق  حمافظة  ال�شمال  من  ويحدها  ال�شرقي، 
فتقع  �شرقها  اأما  والبلقاء  جر�س  حمافظتا  غربها  من  ويحدها  عمان. 
اإىل  االأردنية  املــدن  اأقــرب  وتعد  والعراق،  وال�شعودية  االأردنية  البادية 
املدن  الزرقاء والر�شيفة وعمان لت�شكل  مدن  تتداخل  العا�شمة عمان، 
الثالث جتمعًا �شكانيًا �شخمًا. تقع مدينة العقبة على بعد 380 كيلومرتًا 
جنوبها ومدينة اإربد على م�شافة تقارب 60 كيلومرتا �شمالها. ويقع نهر 

االأردن على م�شافة 45 كيلومرتًا اإىل الغرب منها. 

اإىل  كيلومرتا   90 مب�شافة  القد�س عنها  فتبعد  اجلوار  مدن  عن  اأما 
الغرب، ودم�شق م�شافة 160 كيلومرتًا اإىل ال�شمال، وبغداد م�شافة 800 
كيلومرت اإىل ال�شرق، اأما مكة املكرمة فتقع على ُبعد 1245 كيلومرتًا اإىل 

اجلنوب.
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تضاريس المكان:

تقع الزرقاء �شمن الت�شكيالت االأر�شية املكونة لله�شاب ال�شمالية لالأردن، وتتميز هذه املنطقة 
بثالث وحدات ت�شاري�س تق�شم اإىل مناطق جبلية متو�شطة اإىل قليلة االرتفاع، ومناطق اله�شاب 
الزرقاء  جغرافيا  تق�شم  البازلتية.  وال�شخور  ال�شرقية  ال�شمالية  ال�شهول  ومناطق  ال�شحراوية 

لثالث مناطق ولكل منطقة خ�شائ�شها اجليولوجية املختلفة39:

العني يف عمان حتى منطقة جر�س  راأ�س  الزرقاء املمتدة من منطقة  وادي  اأعايل  - منطقة 
اأقل من  مرورا مبنطقة اجلبال الغربية يف الزرقاء. ترتاوح ارتفاعات ه�شاب هذه املنطقة بني 
500 مرت يف منطقة طواحني عدوان يف منطقة جر�س وما يربو على 1048 مرتًا يف منطقة الكم�شة 
الواقعة غرب الزرقاء، ت�شمل الرتاكيب اجليولوجية ال�شائدة لهذه املنطقة الطيات املحدبة واملقعرة 
تتجه نحو ال�شمال واجلنوب وال�شرق والغرب. ومن خ�شائ�س هذه الطبقات ازدياد �شماكتها كلما 

اجتهنا �شرقا40.



60

الزرقاء ..

- منطقة و�شط وادي الزرقاء املمتدة من طواحني عدوان الواقعة باجتاه ال�شرق اإىل احلد الذي 
تنتهي فيه املنطقة اجلبلية غربا. وتكون اله�شاب يف هذه املنطقة متو�شطة االرتفاع، متتاز هذه 
املنطقة ب�شخورها اجلريية الدولوماتية واجلريية الطينية، ويعترب تكوين حجر ناعور الر�شوبي 

من اأهمها.

الزرقاء حتى م�شب نهر  وادي  االلتقاء مع  الزرقاء املمتدة من نقطة  وادي  اأ�شفل  - منطقة 
االأردن يف غور الزرقاء. ومتتاز هذه املنطقة باختالف مناخها عن مناخ البحر املتو�شط ال�شائد 

يف منطقة الو�شط.40

 تقع منطقة اأ�شفل وادي الزرقاء على احلافة ال�شرقية من حفرة االنهدام، وقد لعبت عملية 
التجوية على اإ�شعاف اخل�شائ�س الفيزيائية للطبقات املختلفة لهذه املنطقة واملتكونة اأ�شا�شا من 

ال�شخر الرملي متعدد االألوان.
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التضاريس
يتاألف �شطح حمافظة الزرقاء من ثالثة اأق�شام طبيعية هي:

الوديان

يعد وادي الزرقاء اأ�شهر وديانها الذي ي�شكل احلد الفا�شل بني حوران والبلقاء،وهو اأكرث روافد 
نهر االأردن غزارة بعد نهر الريموك. يبداأ هذا الوادي بالقرب من عمان، ويذهب باجتاه ال�شمال 

ال�شرقي اإىل مدينة الزرقاء مارا بالر�شيفة. وي�شب هذا النهر يف النهاية يف نهر االأردن.

الهضبة الصحراوية

تعد امتدادًا للمرتفعات اجلبلية الواقعة غربها، والتي تغطي م�شاحات وا�شعة من الزرقاء ويبلغ 
للزراعة وهناك  املنطقة رملية ال ت�شلح  تربة هذه  ان  بالذكر  ارتفاعها 800 مرت. ومن اجلدير 

ا�شتثناءات للمناطق املتواجدة بها اآبار جوفية وبالتحديد ه�شبة االأزرق وال�شليل.

المرتفعات الجبلية

وتلتقي  الزرقاء  مدينة  غرب  البلقاء،  وحمافظة  جر�س  لواء  مبحاذاة  تقع  املرتفعات  وهذه 
باله�شبة ال�شحراوية �شرقا.

الطقس والمناخ 
ترتفع الزرقاء عن �شطح البحر قرابة 619 مرتًا، ويعترب مناخها �شحراويًا جافًا �شيفًا  وقليل 

االأمطار �شتاًء.
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التقسيمات اإلدارية41

تق�شم الزرقاء اإىل عدد من االألوية واالق�شية والبلديات وهي على النحو التايل:

أوال: األلوية
لواء قصبة الزرقاء ومركزه مدينة الزرقاء ويشمل المدن والقرى التالية:  .1

الركبان.
الطافح.

ن�شار.
 جريبا.

 ق�شبة الزرقاء.
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2.  لواء الرصيفة ومركزه الرصيفة ويشمل المدن والقرى التالية:
الر�شيفة.   
اأبو �شياح.   

والقرى  المدن  الهاشمية ويشمل  الهاشمية ومركزه  لواء    .3
التالية:

�شبعان.الها�شمية.
طواحني العدوان.ال�شخنة.

ال�شمراء.قرى بني ها�شم )اأبو الزيغان،   دوقره، عني النمرة(
احل�شب. غري�شة.

 حي امل�شفاة.اإم �شليح.
الرحيل. القنيه.
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ثانيا: األقضية
1.قضاء الضليل ومركزه الضليل ويشمل القرى التالية:

احلالبات ال�شرقي.  
احلالبات الغربي.   

الدهيثم.  
�شايح الذيب.   

ال�شليل.  
النا�شرية )امل�شاقبة(.   
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ثالثا: قضاء بيرين44 ومركزه بيرين ويشمل القرى التالية:

امل�شرة الغربية.بريين.
 املاخذات.اأم رمانه.
 اخللة. الكم�شة.

مقام عي�شى.مرحب.
 عني �شابر. امليدان.

 البرية. الزهراء.
 الريا�س. رجم ال�شوك.

ال�شحارة. النا�شرية
العالوك.املكمان.

 �شروت. امل�شرة ال�شرقية.
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والجنوبي(  الشمالي  )األزرق  مثلث  ومركزه  األزرق45  قضاء  رابعا: 

ويشمل المدن والقرى التالية:
االأزرق ال�شمايل.  
االأزرق اجلنوبي.   

الْعمري.   
عني البي�شا.   

املزارع.  
اإم امل�شايل.   

الدغلية.   
اإ�شكان القاعدة.   
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بلديات محافظة الزرقاء

بلدية الزرقاء الكربى.  .1
بلدية الها�شمية اجلديدة.  .2

بلدية بريين اجلديدة.  .3
بلدية الر�شيفة.  .4

بلدية ال�شليل.  .5
بلدية احلالبات.  .6

بلدية االأزرق.  .7

مخيمات الالجئين في الزرقاء

خميم الزرقاء: لالجئني الفل�شطينيني.   
خميم حطني: لالجئني الفل�شطينيني.   

خميم ال�شخنة: لالجئني الفل�شطينيني.   
خميم مريجب الفهود: لالجئني ال�شوريني.   
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المساحة والسكان
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المساحة والسكان46

 تبلغ م�شاحة الزرقاء  حوايل 60 كم2، اأي ما ن�شبته 4.6% من م�شاحة اململكة، وت�شكل االأرا�شي 
ال�شحراوية ال�شرقية جزءًا كبريًا من م�شاحتها،  وتعترب الزرقاء ثالث اأكرب مدينة اأردنية من حيث 
عدد ال�شكان، حيث بلغ عدد �شكانها يف عام 2013 قرابة 972.9 األف ن�شمة وبن�شبة 14.9% من 

�شكان اململكة. 
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مراحل تطور أعداد السكان

خالل املراحل التي �شبق ذكرها يتبني لنا تاأثري العوامل الطبيعية التي اأدت اإىل جذب ال�شكان 
واأ�شهمت يف التطور ال�شكاين ملجتمع الزرقاء لت�شبح على النحو التايل :

عام 1928 بلغ عدد ال�شكان 6000 ن�شمة.   
عام 1952 بلغ عدد ال�شكان 28456 ن�شمة.   

ويف عام 2004 بلغ عدد ال�شكان 395.000 ن�شمة.   

ويف عام 2009 بلغ عدد ال�شكان 891.000 ن�شمة.   
ويف عام 2011 بلغ عدد ال�شكان 910800 ن�شمة.   

مدر�شة الزرقاء الثانوية للبنني
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ويف نهاية عام 2012 بلغ عدد ال�شكان  951800 األف فرد منهم 492500 األف ذكور و459300 
األف اإناث م�شجلة ما ن�شبته 14.9 % من اإجمايل عدد �شكان اململكة.

ووفقا الأرقام دائرة االإح�شاءات العامة االأردنية لعام 2013 فقد بلغ عدد �شكان الزرقاء  973 
األف ن�شمة.

ي�شكل ال�شكان ما ن�شبته 15.7% من �شكان اململكة وتبلغ الكثافة ال�شكانية يف املحافظة حوايل 
205 اأ�شخا�س / كم2  وهي اأعلى من املعدل العام للمملكة والذي يبلغ حوايل 60 �شخ�شًا / كم2  

ويتوزع ال�شكان على 52 جتمعًا �شكانيًا.

وتعترب الزرقاء من املدن املزدحمة �شكانيا، ووفقا لدرا�شة م�شتقلة اأجريت كجزء من عملية 
التخطيط للمدينة، كانت ن�شبة الكثافة ال�شكانية يف الزرقاء 148،000 �شخ�س لكل ميل مربع. ويف 

الغويرية قلب املدينة القدمية، ترتفع الن�شبة لت�شل اإىل 181،000 �شخ�س لكل ميل مربع.

اأما خميم الزرقاء لالجئني فالن�شبة 30.000 �شخ�س لكل ميل مربع. يف حني اأن الن�شبة يف 
االأردن ككل هي 166 �شخ�شًا لكل ميل مربع.
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وفيما يلي توزيع اأعداد �شكان حمافظة الزرقاء ح�شب االألوية واالأق�شية والنوع االجتماعي:

 املجموع اإناث ذكور التق�شيمات االإدارية
 536130 259600 276530 لواء ق�شبة الزرقاء

 472370 228090 244280    ق�شاء الزرقاء
 14170 6720 7450 ق�شاء بريين

 38840 20030 18810 ق�شاء ال�شليل
 10750 4760 5990 ق�شاء االزرق
 319510 153550 165960 لواء الر�شيفة
 55160 26350 28810 لواء الها�شمية

 910800 439500 471300 املجموع

العامة 2011 االإح�شاءات  دائرة  • امل�شدر: 
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ومن العوامل التي �شاعدت على تو�شع مدينة الزرقاء التي رمبا كانت من اأ�شرع مدن العامل 
لها عام 1902  ال�شي�شان  ابتداء من هجرة  املتدفقة عليها  املتتالية  الهجرات  بال�شكان هي  منوا 
العام  يف  االأوىل  الفل�شطينية  الهجرة  ثم  ومن  احلميد  عبد  ال�شلطان  اأيــام  للمدينة  وتاأ�شي�شهم 
1948م، ومرورا بالنزوح من ال�شفة الغربية يف العام 1967، وانتهاء برجوع ع�شرات االآالف من 
اأبنائها ممن كانوا يف الكويت اإبان دخول القوات العراقية اإليها عام 1990، ثم خروجها منها عام 
1991، كما اأن وجود مع�شكرات اجلي�س العربي االأردين اأثر يف زيادة عدد ال�شكان حيث هاجرت 

ال�شلطان عبد احلميد
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درجة كبرية تت�شح بوجود ما ي�شمى بدواوين العائالت والواحد منها - الديوان- هو اأ�شبه برابطة 
اأو جمعية يوؤ�ش�شها من ينتمون اإىل عائلة واحدة يف مكان بعيد عن م�شكنهم االأ�شلي لتقدمي اأنواع 
متعددة من اخلدمات االجتماعية واخلريية. ومن مثال ذلك، ديوان قبيلة احلويطات احلجازية 
اأخرى  ودواوين  نابل�س(  اأهايل ق�شرى-  وديوان الق�شراوي )رابطة  قبيلة �شمر النجدية  وديوان 

اأ�ش�شها اأهايل قرى فل�شطني الذين نزحوا اإىل الزرقاء بحيث يخت�س كل ديوان بقرية ما.

اأردين ويزيد تعداد  ويقع غربي هذه املدينة لواء الر�شيفة وتعترب مدينة الر�شيفة اأكرب لواء 
�شكانها على ن�شف مليون ن�شمة ومتتد مدينة الر�شيفة لتف�شل العا�شمة عمان عن مدينة الزرقاء 
لتكت�شب موقعا ا�شرتاتيجيا مميزا ولكن هذه املدينة حتولت بفعل الزيادة ال�شكانية والعمرانية اإىل 
اأكرب التجمعات تلويثًا للبيئة يف االأردن بعد اأن كانت مكانا يق�شده النا�س من كافة اأرجاء اململكة 

للتنزه وال�شيد. 

ملجتمع  واالقت�شادية  االجتماعية  احلياة  اإثــراء  اإىل  ال�شكان  من  الب�شري  التنوع  هذا  اأدى 
الزرقاء، االأمر الذي تطلب معه وجود نظام اإداري وجتاري لتنظيم العالقات بني هذه املجموعات، 
ومن اجلدير بالذكر اأن الزرقاء كانت تتبع قائم مقام عجلون الذي كان يعني خمتارا الإدارة قرية 

ق�شر الزرقاء. 

وبعد انتهاء العهد العثماين و قدوم املغفور له االأمري عبداهلل عام 1921 لالأردن واإقامة االإمارة، 
بداأ �شيء من التطور يف البلدة حيث توفرت بع�س اخلدمات ب�شبب اإقامة دار بلدية حيث مت ت�شكيل 
اأول جمل�س بلدي يف الزرقاء، وبا�شر اأعماله يف 1928/12/1م 47. وكان اأول رئي�س لها املرحوم بهاء 
الدين عبد اهلل الذي وهو يف الرابعة والع�شرين من عمره متكن بجهوده ال�شخ�شية من اإي�شال مياه 
ال�شرب والكهرباء اإىل البلدة وكان ذلك يف عام 1933 باالتفاق مع �شركة اأملانية موجودة يف مدينة 
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يافا بفل�شطني تدعى وجرن، حيث عمل 
للماء على  وتركيب م�شخة  �شراء  على 
�شيل الزرقاء ومولد  يف  الينابيع  احد 
البلدة  و�شط  يف  تركيبه  مت  للكهرباء 
�شنني  ويف  احلايل  البلدية  موقع  حيث 
خدمته اأقام دار البلدية وان�شاأ مدر�شة 
ال�شفوف  من  حمــدود  بعدد  ابتدائية 
وجاء من بعده املرحوم قا�شم بوالد ملدة 
اثنني وع�شرين عاما ويف عهده مت تعبيد 
ال�شوارع واإقامة بع�س املرافق اخلدمية 
بدري  املرحوم  بعده  ومن  ال�شرورية. 

بهاء الدين لعدة �شنوات.

�شرق  اأقيم  االأربعينات  بداية  ويف 
املاأهولة  املنطقة  عــن  وبعيدا  البلدة 
با�شم  عرفت  ع�شكرية  لوحدة  مع�شكر 
اأفرادها من  وكــان جميع  احلــدود  قوة 
اأبناء االأردن وفل�شطني و�شباطها الكبار 
كانوا من االجنليز مع عدد حمدود من 

ال�شباط العرب.
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أصول سكان الزرقاء ومنابتهم

الزرقاء اليوم تعج بف�شيف�شاء جميلة ومتنوعة 
من ال�شكان �شكلت لوحة جميلة من التنوع املهني 
والثقايف واالجتماعي، ففيها �شكان من كافة قرى 
وحمافظات اململكة اإ�شافة اإىل �شكانها االأ�شليني 
من  اإليها  والقادمون  املهاجرون  لهم  وي�شاف 
فل�شطني واملهاجرون من بالد ال�شي�شان والقوقاز 

وال�شرك�س وغريهم.

ويوؤكد الباحثون اأن ع�شائر بني ح�شن48 كانت 
ت�شكن املنطقة خالل القرن التا�شع ع�شر، اإ�شافة 
املناطق  مبــحــاذاة  �شخر  بني  قبيلة  جــود  اإىل 
ح�شن  بني  اأر�ــس  ومتتد  للزرقاء،  ال�شحراوية 
اإىل  جر�س  �شرق  حتى  ومغاربها  الــزرقــاء  مــن 
االأرا�شي  من  �شا�شعة  م�شاحات  وت�شم  املفرق، 
اإىل  اإ�شافة  الــزرقــاء،  �شيل  وحتــاذي  اخل�شبة، 
ع�شرية الدعجة يف منطقة جنوب الر�شيفة، مع 
مزارع  منطقة  �شكنت  �شرك�شية  لعائالت  وجود 
العام  من  ابتداء  وقمق،  قو�شحة  مثل:  الر�شيفة 

1878م 49.
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ت�شري الدرا�شات اإىل اأن اأول دفعة من املهاجرين ال�شي�شان و�شلت اإىل الزرقاء باأواخر 1901، 
ببناء  وقاموا  الزرقاء،  اإىل  ال�شخنة،  عني  منطقة  يف  يقيمون  كانوا  ممن  منهم  عدد  و�شل  حني 
نزولهم،  اأماكن  يف  ن�شبوها  والطني،  والدفلى  الق�شب  من  م�شنوعة  باالأكواخ  �شبيهة  اأك�شاك 
وكانت تلك النواة التي قامت عليها يف ما بعد قرية الزرقاء التي تعد اليوم ثاين اأكرب مدينة يف 

االأردن بعد عمان من حيث عدد ال�شكان.
فعملوا على  الزرقاء،  نهر  زراعية على �شفاف  اأرا�س  على  ال�شي�شان  العام 1904 ح�شل  يف 
ا�شت�شالح االأرا�شي وحفر القنوات واإقامة ال�شدود وبناء اأ�شوار من احلجارة على امتداد احلقول 

والب�شاتني، واأقاموا على نهر الزرقاء عدة مطاحن تدار بوا�شطة املياه.

كانت هجرة �شي�شان الزرقاء على دفعات، حيث و�شلت اأول جمموعة منهم الزرقاء يف العام 
تهاجر مع مهاجري  تركيا، ومل  بقيت يف  لها جمموعات كانت قد  ان�شمت  اأن  لبثت  وما   ،1901

الزرقاء، فان�شم هوؤالء اإىل �شي�شان منطقة ال�شخنة.

�شاهم انتقال ال�شي�شان اإىل �شرق االأردن يف مطلع القرن املا�شي، يف تطوير اأمناط الزراعة، 
واالنتقال من النمط االقت�شادي الرعوي القائم على الرعي وتربية املا�شية اإىل النمط الزراعي. 
وقد �شاهم اأبناء منطقة القفقا�س القادمون من رو�شيا، يف تاأ�شي�س قرى واإقامة كروم ومزارع على 

طول �شيل الزرقاء.

حدودها املق�شودة اآنذاك هي: من ال�شرق خو، ووادي احلجر يف ما بعد، وج�شر الها�شمية، 
اإن فيها بيوتًا متناثرة من ال�شعر. وغربًا مرحب وبريين ورجم ال�شوك بني  والر�شيفة التي قيل 

اخلاليلة والزواهرة وال�شي�شان.

ومن الزرقاء انت�شر ال�شي�شان يف اجلهات االأربع، فرحل بع�شهم اإىل ال�شخنة واآخرون اإىل �شويلح.
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النموذج األردني بالقرب من مطحنة  با�شمها، وحتديدًا،  والأنهم مزارعون �شكنوا قرب �شيل املدينة املعروف 
تعود ل�شخ�س يدعى ح�شني الدعجة، وكان يطلق عليها ا�شم مطحنة ال�شيل، هي تلك التي تقع على 

قناة ال�شيل مقابل ق�شر احلمراء وبالقرب من طريق ال�شخنة.

اأول من  وكانوا  القوقاز،  واأجدادهم يف  اآبائهم  بالزراعة مهنة  ال�شي�شان  ا�شتغل  الزرقاء  ويف 
اأدخل االأقنية وبناء ال�شدود على �شيل الزرقاء من الر�شيفة اإىل طواحني العدوان.

و�شاعد على بقاء ال�شي�شان يف الزرقاء ذات الغابات الكثيفة واخلري الوافر حينذاك، اأن من 
املحاريث  جلب  عليهم  �شهل  فقد  ولهذا  والنجارون،  احلــدادون  فمنهم  �شنعة،  اأ�شحاب  بينهم 

امل�شنعة من احلديد من تركيا وعود احلراثة وعربات جترها الفدادين.

والق�شب  الطني  بناوؤه من  مل�شجد مت  اأ�شا�شًا  ثم و�شعوا  بيوتهم،  ال�شي�شان  اأقام  الزرقاء  ويف 
وال�شف�شاف، وهو املعروف اليوم مب�شجد اأبي بكر ال�شديق.

تواىل توافد املجموعات الب�شرية اإىل الزرقاء، ففي عام 1925 جاءت عائالت من ال�شام اأ�ش�شت 
حّيًا �شغريًا ُعرف بـ"حارة ال�شوام"، وعملت بالتجارة، فبنوا م�شجدا اآخر و�شكنوا يف خم�شة بيوت، 

منهم عائالت: البغال وال�شمان، التي عرفت با�شتغالها يف التجارة.

يف عام 1926 جاء الدروز اإىل الزرقاء من مناطق جبل العرب، اتخذ ق�شم منهم من واحة 
االأزرق مكانًا لهم.

ثم جاء اآخرون من الكرك، ويف 1927، اأتى رجال من "قوة احلدود« ذات القيادة االإجنليزية 
واأفرادها من الفل�شطينيني، والتي �شمت عوائل: النابل�شي، واملختار، واأبو جميل وغريهم.

املدينة احلالية  الزرقاء  بني ح�شن يف  اأول من �شكن من ع�شائر  اإن  الباقي جمو:  يقول عبد 
قطعة  على  ح�شل  ــذي  ال ــزواهــرة،  ال الباقي  عبد  ــد  وال ــزواهــرة،  ال احلــمــدان  عبدالكرمي  هــو 
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االأربعينيات. اأوائـــل  يف  ــك  وذل ال�شابق،  ال�شابط  ال�شي�شاين،  رمــزي  اأحــمــد  مــن  فيها   اأر�ـــس 
ووفق جمو، فاإن ع�شائر بني ح�شن كانت ت�شكن غربي الزرقاء بعيدًا بنحو 30 كيلو مرتًا عن املدينة 
اإىل حدود الر�شيفة التي كان يقطنها عدد من ال�شرك�س. وكان اأول من عني فيها مدير ناحية، هو 

م�شطفى وهبي التل، ال�شاعر املعروف با�شم عرار50 العام 1930.

وبعد احتالل فل�شطني عام 1948 جاءت موجات كبرية من الالجئني القادمني من فل�شطني 
حيث �شكنوا الزرقاء واأقاموا فيها، وتلتها موجة كبرية اأخرى من الالجئني يف عام 1967 مما زاد 
من عدد �شكان الزرقاء وغري مالحمها الدميوغرافية كثريا، حيث اأقام ال�شكان اجلدد امل�شاكن 
الزرقاء  نه�شة  يف  كبري  دور  لهم  وكان  اخلا�س  والقطاع  والتجارة  احلرة  االأعمال  يف  وا�شتغلوا 

وبنائها وتطويرها من الناحية االقت�شادية.

ال�شاعر عرار
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الع�شائر يف الزرقاء ولكن  اأنحاء اململكة حيث جتد من جميع  واليوم هناك ع�شائر من �شتى 
هناك ع�شائر لها جتمعات كبرية ودواوين خا�شة باأبنائها ولهم مراكزهم يف الزرقاء �شواء اأكان 

على �شعيد احلكومة او التجارة او املهن.

كما اأقامت يف الزرقاء عائالت وا�شر من اأ�شول غري عربية او اإ�شالمية فهناك االأرمن وبع�س 
قوة  اأفراد  من  الغالب  يف  وهم  واالأتراك...وغريهم،  واالأكــراد  والهنود  )اليونانيني(  االأوروبيون 
احلدود التي كانت تخدم يف قرية الزرقاء اآنذاك، حيث متلكوا يف الزرقاء واأقاموا فيها واأ�شبحوا 

جزءا من ن�شيجها االجتماعي وخا�شة بعد اأن ح�شلت غالبيتهم على اجلن�شية االأردنية51.



الواقع االقتصادي للزرقاء
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الواقع االقتصادي للزرقاء

ميكن القول اأن الزرقاء مدينة �شناعية بامتياز وتعترب عا�شمة االأردن االقت�شادية، حيث يوجد 
متثل   1999 للعام  االقت�شادية  للمن�شاآت  التعداد  ح�شب  اقت�شادية  من�شاأة   19495 املحافظة  يف 
ما ن�شبته 13.4 % من اإجمايل عدد املن�شاآت االقت�شادية يف اململكة، واملن�شاآت التجارية 11064 
 ،2011 موؤ�ش�شة.لعام   6200 حوايل  واحلرفية  ال�شناعية  واملوؤ�ش�شات   4897 اخلدمات  ومن�شاآت 

وهي االأعلى من بني جميع االأن�شطة االقت�شادية يليها النقل واالت�شاالت واالإن�شاءات والزراعة.

قطاع  يف  العاملني  ن�شبة  وتبلغ  عامل  األف   166.9 بحوايل  املدينة  يف  العاملة  القوى  اأعــداد  تقدر 
ال�شناعة التحويلية يف املدينة حوايل 19.7% من اإجمايل العاملني يف املدينة كما ي�شتوعب قطاع اجلملة 

والتجزئة ما ن�شبته 19% كما ي�شتوعب قطاع النقل والتخزين واالت�شاالت ما ن�شبته %11.5 52.
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وقد بلغت قيمة ال�شادرات من املنتجات ال�شناعية امل�شجلة يف غرفة �شناعة الزرقاء خـالل 
عام 2011 ما جمموعه )580،4( مليون دوالر اأمريكي.

مـا   2011 عـام  خالل  الزرقاء  �شناعة  غرفة  عن  ال�شادرة  املن�شاأ  �شهادات  عدد  بلغ  كما 
جمموعه )11516( �شهادة من�شاأ مقارنة مع )10491( �شهادة من�شاأ لعام 2010 بن�شبة ارتفاع 

بلغت )%9،8(.53

كما بينت االأرقام ال�شادرة عن غرفة �شناعة الزرقاء  عام 2015، اأن قيمة ال�شادرات من 
املنتجات ال�شناعية الأع�شاء غرفة �شناعة الزرقاء احلا�شلة على �شهادة من�شاأ وطنية من الغرفة 
خالل الفرتة املذكورة بلغت ما جمموعه  850،6 مليون دوالر اأمريكي، حيث بلغت �شادرات منت�شبي 

غرفة �شناعة الزرقاء لنف�س الفرتة من العام املا�شي 2015 ما قيمته 799،9 دوالر امريكي54.
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الزراعة والثروة الحيوانية

تنوع  اإىل  ومناخها  الزرقاء  اأدى موقع مدينة 
الزرقاء  وقعت  فقد  فيها.  الزراعية  منتوجاتها 
البحر  حو�س  القليم  ال�شرقي  اجلنوبي  اجلــزء 
املتو�شط والطرف ال�شمايل لالإقليم ال�شحراوي 
تنوع  على  فــاأثــر  ت�شاري�شها  لتباين  اأدى  ــذي  ال
احليوانية، يبقى  وثروتها  الزراعية  منتجاتها 
القمح وال�شعري اأهم حم�شولني زراعيني انتجتهما 
الزرقاء عرب تاريخها نظرا العتماد ال�شكان عليه 
يف غذائهم. عرف ال�شي�شان املزارعون القاطنون 
يف  الــذرة  بزراعتهم  الزرقاء  وادي  اأطــرف  على 
املناطق  الـــزرقـــاء، ويف  بنهر  املحيطة  املناطق 
البقوليات  بزراعة  الزرقاء  اأهــل  اهتم  اجلبلية 
وازدادت  واحلــمــ�ــس  والــكــر�ــشــنــة  الــعــد�ــس  مــثــل 
و�شول  بعد  بالبقوليات  املزروعة  االأرا�شي  رقعة 
ال�شي�شان للمنطقة، كانت معظم اأرا�شي الزرقاء 
يف  الربية  والنباتات  احلرجية  باالأ�شجار  مغطاة 
املرتفعات اجلبلية وبطون االأودية. وكان من اأهم 
هذه االأنواع، اأ�شجار البلوط وال�شنوبر وال�شنديان 
املليء  الزرقاء  وادي  منطقة  بالذات يف  وغريها 

باحليوانات املفرت�شة فيما م�شى.
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انت�شرت تربية املاعز واالأغنام يف اأنحاء الزرقاء املختلفة فقد �شاعدت �شفوح اجلبال والوديان 
تربيتها  لذا كرثت  والوعرة  املناطق اجلبلية  ت�شلق  االأقدر على  املاعز  االأغنام، وكانت  على رعي 
�شناعة  يف  خا�شة  وحليبها  املا�شية  حلوم  على  يعتمدون  م�شى  فيما  الزرقاء  اأهل  كان  هناك. 
اللنب واالأجبان خا�شة لنب املاعز، كما ا�شتفادوا من جلود واأ�شواف حيواناتهم ب�شناعة االأحذية 
والفراء. لكن احلال تغري مع مرور الزمن وخا�شة مع ازدهار احلركة العمرانية والتعليم. اهتمت 
القبائل البدوية يف الزرقاء برتبية االإبل وا�شتفادوا منها يف التنقل والغزو. كما كرثت تربية الطيور 
يف املدينة وظهر لها هواة يحبون جمعها واملحافظة عليها كما تباع وت�شرتى اأي�شا الأهداف مادية 

اأو اال�شتبدال واحل�شول على اأنواع اأخرى جديدة55.

اأرا�س  دومن  األف  2ر239  منها  دومن،  األف   652 االإجمالية  الزراعية  االأرا�شي  م�شاحة  تبلغ 
م�شتغلة، و2ر42 األف دومن اأرا�س حرجية اأو م�شجلة حراجا، و120 األف دومن حمميات. 
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وتتنوع االأرا�شي الزراعية يف الزرقاء ما بني امل�شاحات املروية والبعلية، فيزرع القمح يف 440 
دومنا مرويا، و8255 دومنًا بعليًا، وال�شعري )1970 دومنًا مرويًا( و)45035 دومنًا بعليًا( والزيتون 
)78251 دومنًا مرويًا( و)44864 دومنًا بعليًا(، والتني )320 دومنا مرويا( و)434 دومنًا بعليًا(، 
و العنب )3605 دومنات مروية( و)1631 دومنًا بعليًا(، واللوزيات )993 دومنًا مرويًا( و)1631 
دومنًا بعليًا(، والتفاحيات )1002 دومن مروي( والبلح )75 دومنًا مرويًا( واخل�شروات ال�شيفية 

)5917 دومنًا مرويًا(، واخل�شروات ال�شتوية )2951 دومنًا مرويًا(.

ال�شنوي  اإنتاجها  يبلغ  التي  احلقلية،  املحا�شيل  واالأزرق،  الزرقاء  يف  املزروعات  اأهم  ومن   
)8ر304 طن من القمح( و)5ر1636 طن من ال�شعري(، واخل�شروات ال�شتوية، بواقع اإنتاج )197 
طن زهرة، و1020 طن ملفوف، و573 طن لفت(، واخل�شروات ال�شيفية )5384 طن بندوره، 
و1299 طن باذجنان، و1650 طن بطيخ(، اإىل جانب االأ�شجار املثمرة )5ر43611 طن زيتون، 

و5ر4737 طن عنب، و95ر784 طن لوزيات، و6ر2121 طن تفاحيات، و5ر188 طن تني(.

 اأما الرثوة احليوانية يف الزرقاء، فت�شمل املاعز وال�شاأن واالأبقار واجلمال والدجاج الالحم 
والبيا�س، وخاليا النحل، ومعظمها من امللكيات اخلا�شة. وتتوزع اأعداد الرثوة احليوانية بواقع 
40 األف راأ�س ماعز، و450 األف راأ�س �شاأن، و6ر31 األف بقرة، و1282 جمال، و137 األفًا دجاج 

الحم، و35 األفًا من الدجاج البيا�س، و1036 خلية نحل56.
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الثروة المعدنية والتصنيع

تتوفر يف الزرقاء البنية التحتية االأ�شا�شية للخدمات ولهذا تعترب العا�شمة ال�شناعية لالأردن 
حيث ت�شم 52% من ال�شناعات على خمتلف اأنواعها وت�شكل على الدوام مركز جذب لل�شكان من 
كل اأنحاء اململكة، ويعترب هذا القطاع من القطاعات املهمة والذي ي�شتوعب ما ن�شبته 21.3% من 
عدد االأيدي العاملة يف املحافظة، وقطاع التعدين هام باملحافظة خا�شة يف اإنتاج الفو�شفات واإنتاج 
النفط من حقل حمزة باالأزرق. وح�شب ما جاء يف تقرير غرفة ال�شناعة يف املحافظة فان هناك 
2911 من�شاأة عاملة تتوزع على قطاعات ال�شناعات الهند�شية وال�شناعات االإن�شائية واملحيكات 
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والعالجية وقطاع  الطبية  اللوازم  والعطور وقطاع  التجميل  وال�شناعات اجللدية وم�شتح�شرات 
التعبئة والتغليف. وبلغ عدد من�شاآت املقاولني يف املحافظة عام 2000 )70( من�شاأة متثل ما ن�شبته 

4.8% من اإجمايل عدد املن�شاآت العاملة يف اململكة ويعمل فيها 409 اأ�شخا�س57.

اأموال 485 موؤ�ش�شة �شناعية منت�شبة لغرفة �شناعة الزرقاء  ويف عام 2013 جتاوزت روؤو�س 
8ر261 مليون دينار وبلغ عدد العاملني فيها 22322 عامال .

راأ�شمالها  م�شنعا   62 الزرقاء  �شناعة  غرفة  لدى  امل�شجلة  االإن�شائية  ال�شناعات  عدد  وبلغ 
6ر53 مليون دينار ويعمل بها 2551 عامال، فيما بلغ راأ�شمال ال�شناعات البال�شتيكية واملطاطية 

3ر6 مليون دينار وعدد العاملني فيها 597 .

اأموالها  روؤو�س  واالأثاث 25 م�شنع  ال�شناعات اخل�شبية  العاملة يف قطاع  امل�شانع  وبلغ عدد 
3ر1 مليون دينار وعدد العاملني فيها 16، فيما بلغ راأ�شمال ال�شناعات الكيماوية وم�شتح�شرات 
ال�شناعات  ــوال  اأم ــس  روؤو� ــاوزت  وجت  1582 فيها  العاملني  وعــدد  دينار  مليون  5ر38  التجميل 
الهند�شية والكهربائية وتكنولوجيا املعلومات ما جمموعه 2ر30 مليون دينار وي�شل عدد العاملني 
يف هذا القطاع اإىل 1973، وتبلغ عدد العاملني يف قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم 

املكتبية 1024 بروؤو�س اأموال تبلغ 12 مليون دينار.

وبلغت روؤو�س اأموال قطاع ال�شناعات التعدينية 9ر2 مليون دينار توزعت على م�شنعني ويبلغ 
والزراعية والرثوة احليوانية  والغذائية  التموينية  ال�شناعات  العاملني فيها 34، ويف قطاع  عدد 

هنالك 157 م�شنعا تتجاوز روؤو�س اأموالها 3ر71 مليون دينار وعدد العاملني فيها 613 عامال .
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ويف قطاع ال�شناعات اجللدية واملحيكات بلغ عدد العاملني 13450 عامال يف 51 م�شنعا زادت 
اأموال 5 م�شانع عاملة يف قطاع ال�شناعات  اأموالها على 38 مليون دينار، وبلغت روؤو�س  روؤو�س 
العالجية واللوازم الطبية 7ر7 مليون دينار وعدد العاملني فيها 322 وبلغ عدد املوؤ�ش�شات احلرفية 
املنت�شبة لدى غرفة �شناعة الزرقاء 3746 موؤ�ش�شة فاقت روؤو�س اأموالها 1ر9 مليون دينار وعدد 
مليون  1ر2  اأموالها  روؤو�س  بلغت  التي  االإن�شائية  ال�شناعات  على  توزعت   11601 فيها  العاملني 
راأ�س مال 16 م�شنعا  وبلغ  املن�شاآت 618  بلغ عدد  العاملني فيها 1573 عامال فيما  دينار وعدد 
اأموال 687 م�شنعا  األف دينار، وبلغت روؤو�س  يف قطاع ال�شناعات البال�شتيكية واملطاطية 130 
روؤو�س  وبلغت  عامال.   1150 وتوظف  دينار  مليون  3ر1  واالأثــاث  اخل�شبية  ال�شناعات  يف  عامال 
األف دينار  التجميل 298  الكيماوية وم�شتح�شرات  اأموال 26 م�شنعا متخ�ش�شا يف ال�شناعات 
وتوظف 136 ، اأما ال�شناعات الهند�شية والكهربائية وتكنولوجيا املعلومات فبلغت روؤو�س اأموالها 
9ر2 مليون دينار وجتاوز عدد العاملني فيها 3009 عمال، ويف قطاع التعبئة والتغليف يعمل يف 55 
م�شنعا قرابة 225 عامال وتبلغ روؤو�س اأموالها 480 األف دينار ويعمل 974 عامال يف 285 يف قطاع 
ال�شناعات التموينية والغذائية والزراعية والرثوة احليوانية التي تبلغ روؤو�س اأموالها 4ر1 مليون 
دينار ، ويف املحافظة 5 مراكز تدريب مهني، منها مركز تدريب خا�س باالإناث، واآخر متخ�ش�س 

بال�شناعات االإلكرتونية58.
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المعالم واألماكن السياحية

ت�شم مدينة الزرقاء مئات املواقع االأثرية واملهمة التي تغطي كافة مراحل احل�شارة االإن�شانية 
عرب الع�شور،  فالزرقاء مدينة قدمية حديثة اإذ ورد ذكرها يف ر�شائل تل العمارنة )زمن الفراعنة( 
وع�شكر فيها الرومان وي�شود فيها املناخ ال�شحراوي ولقد �ُشكنت منذ القدم وفر�شت طبيعتها 
وجود الق�شور والقالع وهو ما تتميز به املدينة عن غريها وكانت مدينة الزرقاء منذ القدم حمطة 
على طريق القوافل واحلج وقد كانت مغطاة بالغابات واالحراج ويعود اأ�شل املدينة اإىل الربع االأول 
من القرن املا�شي واأخذت بالتو�شع والنمو حتى اأ�شبحت املدينة الثانية بعد العا�شمة عمان ومن 

اأهم املواقع االأثرية وال�شياحية يف مدينة الزرقاء 59:
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قصر شبيب 60

قريبا  �شبيب  ق�شر  يقع 
الــزرقــاء  املدينة  و�شط  مــن 
فوق مرتفع كان ي�شرف على 
مربع  بناء  وهو  الزرقاء  نهر 
اإىل  مــدخــلــه  يــــوؤدي  ال�شكل 
ومنها  باأقبية  م�شقوفة  قاعة 
العلوي  الطابق  اإىل  اأدراج 
مــن اجلهة  ـــرج  ب ولــلــقــ�ــشــر 
ال�شرقية واأ�شل الق�شر قلعة 
اأكرث  بناوؤها  اأعيد  رومانية 
 1998 عــــام  ويف  مــــرة  مـــن 
تاأ�ش�س مهرجان �شبيب الذي 
يقام �شنويا يف موقع الق�شر 
خمتلفة  نــ�ــشــاطــات  ويــ�ــشــم 
ــة ومــعــار�ــس  ــي ثــقــافــيــة وفــن

تراثية .
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قصر عمرة 

فــنــيــة معمارية  يــعــتــرب حتــفــة  اأمــــوي  هــو قــ�ــشــر 
بقبته  وي�شتهر  ال�شحراء  قلب  يف  ــادرة  ن اإ�شالمية 
الرائعة وزخارفه اجلميلة والر�شوم امل�شغولة بطريقة 
ال�شيد  رحـــالت  م�شاهد  متثل  الــتــي  الفري�ش�شكو 
من  كقطعة  الق�شر  يبدو  كما  املختلفة  واحليوانات 
�شاحة  ويف  ال�شماوية  ـــراج  االأب فيها  تظهر  ال�شماء 
الق�شر هناك بئر ماء وكان املاء ين�شاب يف املمرات 
وفق  البناء  لتدفئة  الق�شر  اأر�شية  حتت  الفخارية 
عند  اأقيم  وقــد  احلــايل  التدفئة  نظام  ي�شبه  نظام 

الق�شر حديثا قاعة للزوار وحديقة.

يف  انت�شرت  التي  املنتجعات  اأهــم  اأحــد  ويعترب 
اأطراف  العهد االأموي. يقع على  بادية االأردن خالل 
الق�شر  هذا  من  مقربة  وعلى  ال�شرقية،  ال�شحراء 
"وادي  با�شم  يــعــرف  عري�س  مــائــي  جمــرى  يتلوى 
التي  العمالقة  البطم  اأ�شجار  اإىل  ن�شبة  البطم" 
متالأ املكان منذ عهد اخلليفة االأموي الوليد بن عبد 
امللك، حوايل 75 كم �شرقي عمان، بناوؤه �شغري ن�شبيا 
لذلك ُي�شّميه البع�س بالق�شري. �شيد الق�شر يف عهد 
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اخلليفة الوليد بن عبد امللك �شاد�س اخللفاء االأمويني 705 - 715م. ويعتقد اأن الق�شر 

كان ي�شتخدم لرحالت ال�شيد التي يقوم بها اخللفاء واأمراء بني اأمية.

يتكون الق�شر من قاعة ا�شتقبال م�شتطيلة ال�شكل ذات عقدين يق�شمانها اإىل ثالثة 
بحنية  االأو�شط يف اجلهة اجلنوبية  الــرواق  ويت�شل  دائــري  قبو ن�شف  رواق  لكل  اأروقــة 
كبرية على جانبيها غرفتان �شغريتان تطالن على حديقتني كانتا ت�شتخدمان للقيلولة. 
تزدان اأر�شية الغرف والقاعة بالف�شيف�شاء التي متثل زخارف نباتية. اأما الُغَرف االأخرى 

فمك�شوة بالرخام.

م�شقوفتان  اثنتان  قاعات،  ثالث  من  يتكون  اال�شتقبال  لقاعة  جماور  حمام  للق�شر 
باأقبية ن�شف دائرية والثالثة م�شقوفة بقبة �شغرية. يتكون احلمام، الذي ال زال بحالة 
جيدة، من ثالث قاعات: باردة وفاترة و�شاخنة، االأخرية مزودة باأنابيب للبخار، ملحق 
د الق�شر اأي�شا ب�شبكة مائية  باحلمام غرفة كبرية خللع املالب�س مزودة مبق�شورتني. زًوّ
 متر من حتته، ففي �شاحة الق�شر بئر ماء عمقها 40 مرتا وبقطر 1،8 مرت تت�شع البئر

لـ )100( مرت مكعب من املاء الذي كان ميالأ من وادي البطم عندما يهطل املطر وتن�شاب 
املياه يف ذلك الوادي كان يتم رفع املاء منها بوا�شطة �شاقية قدمية يو�شع يف خزان ماء 
ليغذي  الداخلية  ال�شاحة  اإىل  يتجه  ين�شاب يف خطني احدهما  املاء  وكان  البئر،  بجانب 
 النافورة املوجودة على ي�شار املدخل وخط ليزود احلمام وغرفة احلمام يف انابيب فخارية.
وعلى جدران الق�شر ر�شوم ونقو�شات عديدة، موا�شيعها تتعدد من م�شاهد من رحالت 
والنمور  االأ�ــشــود  ومنها  احلقبة،  تلك  يف  املنطقة  يف  وجــدت  التي  واحليوانات  ال�شيد 
والغزالن والنعام، قبة احلمام تظهر فيها االأبراج ال�شماوية املر�شومة، ويتميز بهند�شته 

وي�شبه احلمامات الرومانية ب�شكلها ومكوناتها.
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قصر الحالبات

واقيم  الزرقاء  �شرق مدينة  يقع 
فوق تلة على ارتفاع 640م  والق�شر 
يوجد  زاويــة  كل  وعند  ال�شكل  مربع 
�شاحة  الق�شر  ـــل  وداخ بـــارز  بــرج 
حتــيــط بــهــا جمــمــوعــة مــن الــغــرف 
مياه  جلمع  خزانات  وبه  والقاعات 
الركن  عند  م�شجد  واقيم  االأمطار 
وتــدل  للق�شر  ال�شرقي  اجلــنــوبــي 
ال�شواهد االأثرية على ان بناءه كان 
نبطيا اما اآثاره الظاهرة فتعود اإىل 
بناوؤه  اعيد  كما  الــرومــاين  الع�شر 

بالكامل يف الع�شر االأموي .
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قصر حمام الصرح 

ويطلق عليه اأي�شا ق�شر احلالبات ال�شرقي واأقيم يف منطقة �شهلية وهو جمموعة من االأبنية 
ت�شمل حّمامًا بقبة خمططة مع ملحقاته وم�شجدًا �شغريًا وقاعة ا�شتقبال وين�شب بناء الق�شر اإىل 

اخلليفة ه�شام بن عبد امللك يف اأوائل القرن الثامن امليالدي .
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قصر العويند

يقع جنوب غرب االأزرق اجلنوبي واقيم فوق مرتفع ي�شرف على رو�شة غنية باالأ�شجار وبني 
من احلجارة البازلتية وله �شاحة داخلية حتيط بها جمموعة من الغرف واملرجح انه قلعة رومانية 

كانت مركز حماية للطرق التجارية .
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قصر اسخيم 

بني من  وقد  االنحدار  �شديدة  تل جوانبه  فوق  اقيم  ال�شمايل.  االزرق  بلدة  �شرق  �شمال  يقع 
احلجر البازلتي وهو غالبا قلعة رومانية وا�شتعمله االأنباط اأي�شا كنقطة مراقبة وحماية للطرق 

التجارية.

قصر عين السل 

ي�شمى اأي�شا ق�شر البا�شا ويقع يف �شمال بلدة االزرق ال�شمايل وهو بناء مربع ال�شكل �شيد من 
وهو  زيتون  وبه مع�شرتا  الغرف  بها جمموعة من  �شاحة مك�شوفة حتيط  ذو  البازلتية  احلجارة 

عبارة عن �شكن و�شط مزرعة يتبعه حمام ويعود بناء الق�شر اإىل الع�شر االموي .

قلعة األزرق 

تقع القلعة يف و�شط بلدة االأزرق ال�شمايل وهي م�شتطيلة ال�شكل �شيدت من احلجر البازلتي 
ويوجد يف اأركان القلعة اأبراج كانت ترتفع )3( طوابق واأكربها يف منت�شف جدار القلعة الغربي 
حيث يوجد مدخل القلعة والذي له باب حجري وحتتوي على غرف نوم واإ�شطبالت وم�شجد واآبار 
ويعود بناء القلعة اإىل القرن الثاين امليالدي وقد اأن�شئت القلعة للمراقبة وحماية الطرق التجارية 

وبقيت ت�شتخدم لهذا الغر�س من ذلك الوقت .
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محمية األزرق 

ال�شرقية وتعترب  تقع يف واحة االزرق يف ال�شحراء 
ممرا للطيور املهاجرة بني اأفريقيا واأوروبا والتي تتوقف 
تقيم يف  ان  تف�شل  واأحيانا  ا�شرتاحة  لفرتة  االأزرق  يف 
املنطقة طيلة ف�شل ال�شتاء ويف املحمية �شاليهات تابعة 
للجمعية امللكية حلماية الطبيعة ميكن املبيت فيها كما 
ميكن للزائر ان يق�شي اوقاتا ممتعة يف مراقبة الطيور 
من االكواخ املخ�ش�شة لذلك مما جنعل حممية االزرق 

من اأهم املواقع ملمار�شة هواية مراقبة الطيور .
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محمية الشومري 

يف  االأزرق  قــرب  م   1975 عــام  املحمية  هــذه  اأن�شئت 
خ�ش�شت  وقد  22كم2  م�شاحتها  وتبلغ  ال�شرقية  ال�شحراء 
وتتكاثر  باالنقرا�س  بداأ  الذي  العربي  املها  اإطــالق  الإعــادة 
القيام  املحمية  لزائر  الربية وميكن  الطيور  من  اأنواع  فيها 

برحلة �شفاري و�شط احليوانات الربية .

كــمــا يــوجــد بــعــ�ــس الـــفـــنـــادق يف حمــافــظــة الـــزرقـــاء 
فــنــدقــًا  13 املـــحـــافـــظـــة  يف  الــــفــــنــــادق  عـــــدد  يــبــلــغ   و 

ـــرف فــيــهــا 79  ـــغ ـــادق مــ�ــشــنــفــة جنــمــتــني عــــدد ال ـــن 3 ف
فــنــادق   10. عــامــال   41 الــعــامــلــني  ـــدد  وع  177 ـــرة  واالأ�ـــش
 256 واالأ�ـــشـــرة   100 فــيــهــا  الــغــرف  عـــدد  م�شنفة  غــري 
م�شنفان مــطــعــمــان  وهـــنـــاك  عـــامـــال.   24 فــيــهــا   ويــعــمــل 

التي  املهرجانات  .اأما  م�شنف  غري  واحد  ومطعم  جنوم   3
فهي  الزرقاء  حمافظة  يف  واالآثــار  ال�شياحة  وزارة  تدعمها 

مهرجان �شبيب ومهرجان االأزرق الثقايف.
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خربة غريسا 

واملناطق  املدينة  على  ت�شرف  التي  غري�شا  خربة  تقع  املدينة  �شمال  ا�شرتاتيجي  مرتفع  على 
املجاورة لها. ا�شتوطن يف هذه اخلربة اأفواج من البدو الرحل يف بدايات القرن املا�شي لغايات 
ال�شكن واملعي�شة. وال تزال مدر�شة القرية �شاهدة على ح�شارة هذه البلدة يف اأعلى قمة من الزرقاء. 

تت�شكل خربة غري�شا من جمموعة مبان حجرية قدمية وبقايا اآثار رومانية تتو�شطها اآبار يطلق 
على اإحداها "بئر احلمام". بجانب القرية - التي �شور فيها م�شل�شل، قرية بال �شقوف، قبل ثالثة 
عقود - يقع مزار اأبو الظهور، وهو عبارة عن حجر دائري تتو�شطه ثغرة.  ت�شري االأ�شاطري اإىل اأن 

اال�شتلقاء على هذا احلجر عدة مرات ي�شاعد على �شفاء اآالم الظهر واملفا�شل. 
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مقام عيسى 

يقع يف قرية اأم رمانة يف ق�شاء بريين حيث تنت�شر فيها جمموعة من االأن�شاب احلجرية )قبور 
الدملن( التي تعود لفرتة الع�شور الربونزية املبكرة ويطلق عليها ال�شكان املحليون مقام عي�شى .

رجم الشوك 

املــوؤدي  الزرقاء  طريق  عرب  بريين  لقرية  الوا�شل  الطريق  على  ال�شغرية  اخلربة  هذه  تقع 
ملواقع العالوك �شمااًل و�شفا بدران جنوبًا وحتتل موقعًا ا�شرتاتيجيًا مطاًل على عيون املياه اأ�شفل 
املرتفعات يف الوادي )ال�شيل اجلاري( كما اأن املوقع ي�شيطر على الطرق املهمة يف املنطقة لذلك 
كانت اأهميته عرب الع�شور .و املوقع عبارة عن ح�شن ع�شكري اأبعاده )35×30م( وبداخله قلعة 
امل�شذبة  العمالقة غري  الكل�شية  ال�شكل طول �شلعها )15م(، مبني من احلجارة  �شغرية مربعة 
ويبلغ عر�س جدران احل�شن )1.5م( بنيت من مدماكني، وتعـود بداية اإن�شاء املوقع اإىل الع�شر 
الربونزي املتو�شط اأي يف العهد الكنعاين، ثم اأعيد ا�شتخدام املوقع يف الع�شر الربونزي املتاأخر 

والع�شر احلديدي الثاين من قبل العمونيني.
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الحبابية

تقع �شمن منطقة احلرة البازلتية اإىل ال�شمال الغربي من بلدة االأزرق، على الطريق التجاري 
الع�شكري القادم من املنا�شف والب�شرية باجتاه االأزرق ووادي ال�شرحان، وترتفع عن م�شتوى �شطح 
البحر قرابة )610م( وهو عبارة عن خربة اأثرية متميزة بحجمها الكبري الوا�شع حيث ت�شرف على 
م�شاحة وا�شعة من االأرا�شي، وتبلغ م�شاحة املوقع ككل )100دومن(. تعود اأقدم جذور اال�شتيطان 
اإىل الع�شر احلجري القدمي كذلك تعود اإىل الع�شور احلجرية احلديثة واحلجرية النحا�شية و 
الع�شور الربونزية، كذلك ح�شارات املراحل الكال�شيكية جميعًا، النبطية، الرومانية، البيزنطية، 

االأموية، االأيوبية اململوكية والعثمانية.

حي الزواهرة

ال�شطح  على  ويظهر  االأخــرى،  عن  الواحدة  املتباعدة  احلجرات  من  جمموعة  عبارة  املوقع 
الكثري من الك�شر الفخارية التي ترجع اإىل فرتات خمتلفة تبداأ من الع�شر احلجري النحا�شي 

والع�شر احلديدي حتى الع�شر االأيوبي اململوكي .
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خربة الودعة 

تقع على منحدر فوق نهر الزرقاء حيث ترتفع زهاء )400م( وتغطي م�شاحة 7 هكتارات، ومن 
املرجح اأن هذا املوقع الذي يوؤرخ اإىل الفرتة البيزنطية الرومانية مل يكن حماطًا ب�شور دفاعي .

خربة الطي

تقع هذه اخلربة ال�شغرية على مرتفع عاٍل ي�شيطر على �شهول وتالل بها اإىل اجلنوب الغربي 
من املوقع خربة غري�شا االأثرية واىل الغرب من قرية اأم ال�شليح وهي عبارة عن بناء مربع ال�شكل 
مدماكني  بارتفاع  امل�شذبة  وغري  ما  نوعًا  والرقيقة  العمالقة  احلجارة  من  مبني  )15م(  طوله 

وبع�س �شفني من احلجارة الكبرية التي تقدر مبرت ون�شف.
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خريسان 

تقع هذه القرية على امتداد الطريق القادم من عيون الدير الرتاثية يف منطقة مليئة بالينابيع 
التي تربو على ال�شتة وتكرث فيها اأ�شجار التني املعمرة والزيتون والرمان وكذلك الدفلى .

وعلى اجلانب االآخر لعيون املياه والوادي تقع املواقع الكال�شيكية الرومانية البيزنطية على تله 
مرتفعة تدل على الرتاكم الطبقي حل�شارات عديدة وكذلك توجد م�شتوطنات عديدة على اجلانب 
االآخر من ال�شارع وعلى بعد )20م( اإىل ال�شمال الغربي من موقع الع�شر احلجري احلديث عائدة 

للع�شور اخلالكوليته الربونزية املبكرة على ع�شرات مقابر)الدملن(.
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وهناك بع�س املناطق االأثرية والرتاثية وال�شياحية منها:

   القرين : موقع اثري يعود للفرتتني الرومانية والبيزنطية

الكمشة : موقع اثري يعود للفرتات االأيوبية والبيزنطية واململوكية

الصنمة : جمموعة من املدافن التي تعود للفرتة الرومانية املبكرة.

المشوبش : موقع يعود للع�شر احلديدي الثاين

مرحب : موقع يعود للفرتتني الرومانية والبيزنطية والفرتتني االأيوبية واململوكية .

تل أبو صياح : عبارة عن اأبراج تعود للع�شر احلديدي.

زقم الغراب : يعود لفرتات خمتلفة.

القصر األحمر: ق�شر روماين اأثري و�شط الزرقاء وياأتي يف اأهميته بعد ق�شر �شبيب 
                                     وخربة احلديد.
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البنية التحتية 
والخدمات العامة

في الزرقاء
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البنية التحتية والخدمات العامة في الزرقاء

باملدينة من حيث  االهتمام  بداأ  االإمارة  تاأ�شي�س  وبعد  الزرقاء  البلدي يف  املجل�س  اإن�شاء  بعد 
اإن�شاء البنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه وتعليم و�شحة وغريها، وفيما يلي و�شف موجز لهذه 

اخلدمات:

الطرق الرئيسية والفرعية

تتوفر يف املدينة �شبكة من الطرق الرئي�شية والثانوية والقروية تبلغ اأطوالها كما يلي :

 الطرق الرئي�شية بطول 292 كم.

الطرق الثانوية بطول 148 كم.

الطرق القروية بطول 138 كم.

يف حني يقدر طول الطرق الفرعية بحوايل 140 كم ومقدار الطرق الزراعية املعبدة نحو 400 
كم ويوجد اي�شا طرق زراعية ي�شل طولها حوايل 250 كم.
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ال�شورية وطولها  الزرقاء - احلدود  بانها جيدة وهي  املحافظة  الطرق اخلارجية يف  ومتتاز 
1ر21كم و جزء من طريق الزرقاء - جر�س وطولها حوايل 7كم اىل جانب طريق خو - الها�شمية  
- بلعما)8كم( و طريق الها�شمية - الفيحاء - االأوتو�شرتاد - املفرق - جابر بطول يقدر بحوايل 

4ر6 كم.

ومن الطرق اخلارجية التي متر باملحافظة اي�شا طريق غري�شا- ال�شخنة )5ر2كم( وطريق 
دوار   - ال�شخنة   - ال�شليح  ام  طريق  اىل  باال�شافة  )8ر1كــم(  الها�شمية  تقاطع   - ال�شليح  ام 
ال�شخنة)2ر6كم( والها�شمية-ال�شخنة)6ر3كم( وغري�شا -احل�شب 8ر13 كم كما يوجد �شبكة 

الطرق الزراعية املعبدة طولها 70 كم.
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المياه

يتم تزويد �شكان املدينة باملياه من عدة م�شادر تقع �شمن حو�س عمان – الزرقاء، وحو�س 
االأزرق املائي. ويبلغ �شايف التزويد املائي يف املحافظة 47.530 مليون م3 ومبعدل ا�شتهالك الفرد 
الواحد 120 لرتًا يوميا وبلغ اإجمايل كميات املياه املباعة للم�شرتكني حوايل 14.6 مليون م3، كما 
بلغ عدد امل�شرتكني ب�شبكة املياه يف العام 2003 حوايل 102809 م�شرتكني، كما بلغ عدد امل�شرتكني 

ب�شبكة املياه يف العام 2006 حوايل 115181 م�شرتكا .
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الكهرباء والطاقة

تتم تغذية مدينة الزرقاء بالتيار الكهربائي من م�شدرين رئي�شيني هما :

حمطة حتويل احل�شني احلرارية 50/13 ك.ف وحمطة حتويل العبديل الرئي�شية 33/132 ك.ف.

جميع املناطق يف املحافظة خمدومة ب�شبكة الكهرباء ويبلغ عدد امل�شرتكني ب�شبكة الكهرباء 
121812 م�شرتكًا ي�شكلون ما ن�شبته 13.4% من اإجمايل امل�شرتكني يف اململكة.

اأما عن توزيع ا�شتهالك الطاقة الكهربائية فيتوزع ا�شتهالك الطاقة بني القطاعات املختلفة 
بن�شب تتوزع على التوايل بقيا�س جيجا واط/ �شاعة على مدار ال�شهر متفاوتة �شناعي، منزيل، 

جتاري، اخرى بالرتتيب 909.1، 674.20، 078.4، 759.0 .
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البريد والتصاالت

باقي  كحال  الزرقاء 
ــة  ــك ــل ــم حمــــافــــظــــات امل
هاتفية  بتغطية  حتظى 
�شكان  كــل  ت�شمل  تــكــاد 
يوجد  حيث  املحافظة، 
مكتبا   20 الـــزرقـــاء  يف 
األـــف  و6ر15  بــريــديــا، 
�ـــشـــنـــدوق بــــريــــدي، و6 
 مـــقـــا�ـــشـــم اإلـــكـــرتونـــيـــة
و9 توابع اإلكرتونية، و60 
األف خط عامل، ووكالتا 

بريد.
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األوضاع الصحية
تعترب مدينة الزرقاء من اأهم املدن ال�شحية يف االأردن حيث حتتوي على عدد من امل�شت�شفيات:

م�شت�شفى الزرقاء اجلديد )حكومي(   

م�شت�شفى الزرقاء احلكومي )حكومي(.   

م�شت�شفى االأمري ها�شم )ع�شكري(.   

م�شت�شفى جبل الزيتونة )خ�شو�شي(.   

م�شت�شفى االأمري في�شل )حكومي(.   

م�شت�شفى ق�شر �شبيب )خ�شو�شي(.   

م�شت�شفى احلكمة )خ�شو�شي(.   

م�شت�شفى ابن �شينا )خ�شو�شي(.   

م�شت�شفى الرازي )خ�شو�شي(.   
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القطاع اخلا�س : اأهم م�شت�شفيات القطاع اخلا�س هي م�شت�شفى احلكمة احلديث وم�شت�شفى الزرقاء ..
ق�شر �شبيب وم�شت�شفى جبل الزيتون وم�شت�شفى الرازي اجلديد وت�شم 363 عيادة خا�شة و144 
عيادة اأ�شنان كما يوجد 269 �شيدلية و35 خمتربًا طبيًا و5 مراكز اأ�شعة ومركز واحد لالأمومة 

والطفولة كما يبلغ معدل اأ�شغال االأ�شرة 40.3 ومعدل اإقامة املري�س يف امل�شت�شفى 2.3 ليلة.

يوجد  حيـث  ها�شم  االأمــري  م�شت�شفى  وهو  واحد  م�شت�شفى  امللكية : يوجد  الطبية  اخلدمات 
فيـه 200 �شريرًا و25 طبيبًا مقيمًا ويعمل به 46 طبيب اخت�شا�س و90 مهن اأخرى م�شانـدة و42 

ممر�شًا و11 قابلة و144 كادر متري�شي مبختلف التخ�ش�شات.

فهناك  ال�شحة  وزارة  مب�شت�شفيات  يتعلق  فيما  احلكومية:  ال�شحية  واملراكز  امل�شت�شفيات 
م�شت�شفيان هما م�شت�شفى الزرقاء احلكومي املعروف بـ )م�شت�شفى احلاووز( حيث يوجد فيه 294 
�شريرًا ويعمل به 90 طبيب اخت�شا�س و109 اأطباء مقيمني 10 اأطباء عامني ي�شاندهم 3 �شيادلة 
االأمري في�شل بن  و141 ممر�شًا و26 قابلة و133 م�شاعد ممر�شًا وعاملة متري�س. وم�شت�شفى 
اأطباء مقيمني و12 طبيبًا  احل�شني ويوجد فيه 130 �شريرًا ويعمل فيه 39 طبيب اخت�شا�س و8 
عامًا ي�شاندهم 2 �شيادلة و93 ممر�شًا و23 قابلة و45 م�شاعد ممر�شًا وعاملة متري�س. يوجد يف 
املحافظة مركزان �شحيان �شامالن و24 مركزًا �شحـيًا اأولـيًا و13 مركزًا �شحيًا فرعيًا و29 مركز 
اأمومة وطفولة كما يوجد مركز لالأمرا�س ال�شدرية ويوجد يف املراكز ال�شحية 42 �شيدلية و17 

خمتربًا طبيًا و5 خمتربات لالأ�شعة و15 خمترب اأ�شنان.

ويبلغ عدد االأ�شرة يف م�شت�شفيات القطاع العام 463 �شريرًا وعددها يف م�شت�شفيات القطاع 
اخلا�س 258 �شريرًا.
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النموذج األردني اما من حيث تق�شيم درجات املراكز ال�شحية فتتفاوت اأنواع املراكز ال�شحية التابعة ملديرية 
�شحة حمافظة الزرقاء ح�شب التق�شيم االإداري،  حيث يبلغ اإجمايل عدد املراكز فيها 41 مركزا 
حيث يوجد منها الق�شبة 14 مركزا �شحيا منها مركزان �شامالن و10 مراكز اأولية وثالثة فرعية.

ويعمل يف لواء الها�شمية اربعة مراكز �شحية ويف بريين 5 مراكز �شحية اأما يف لواء ال�شليل،  
فيوجد 3 مراكز يف االأزرق يوجد مركزان �شحيان اإ�شافة اإىل 12 مركزا �شحيا يف الر�شيفة وت�شمل 
املراكز ال�شحية مركزا متخ�ش�شا يف اأمرا�س ال�شدرية )مكافحة االمرا�س ال�شدرية ومركزا 

متخ�ش�شا يف االأمومة )مركز �شحي االأمومة والطفولة التدريبي(. 

وتتوزع املراكز ال�شحية االأولية والفرعية ح�شب املراكز ال�شاملة التابعة ملديرية �شحة حمافظة 
الزرقاء يف مناطق خمتلفة وتتوفر فيها كوادر طبية متنوعة حيث يعمل فيها 13 طبيب اخت�شا�س 
و طبيبا اأ�شرة و3 اطباء موؤهلني و95 طبيبا عاما و30 طبيب اأ�شنان وتقومي واأمرا�س اللثة طبيبان 

اىل جانب طبيبني بيطريني و7 �شيادلة.

توزيع املراكز ال�شحية ح�شب التق�شيمات االإدارية لعام 2014
املجموعمركز فرعيمركز �شحي اأويلمركز �شحي �شاملاملنطقة

 لواء
  ق�شبة

 الزرقاء

 وادي احلجر

جبل حي  االأمري 
حمزة ال�شامل

1.      عوجان   2. جبل طارق

3.      االمري حممد

 4.  االأمري عبداهلل

5.      �شبيب   6. الزرقاء اجلديدة

7.      البرتاوي  8. الزواهة

 

حي ن�شار
11
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 ق�شاء

احلالبات ال�شرقيال�شليل ال�شامل ال�شليل
 احلالبات 

الغربي الدهيثم، 
ال�شخوت

5

 ق�شاء 
2ال يوجد العمرياالأزرق ال�شاملاالزرق

 ق�شاء
 بريين

بريين

 

1.الكم�شه  2.العالوك

3.�شروت 4.ام رمانه
 5

لواء الر�شيفة
 امل�شريفة، حي الر�شيد

حي العامرية

1.ا�شكان االمري طالل 2.

التطوير احل�شري ياجوز

3. حي الفالح

4. الر�شيفه ال�شمايل

5.جبل االمري في�شل    6.النقب

7.االمري ها�شم     8.اأبو �شياح

9.حي اجلندي     10. جريبا

13ال يوجد

 اإ�شكان الها�شميةلواء الها�شمية

1.الها�شمية، 2.ال�شخنه، 

3.اأم ال�شليح،     4.اأبو الزيغان

5. ا�شالح وتاأهيل الزرقاء

 القنية

املنطقة احلرة
8

929644املجموع الكلي
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التربية والتعليم

يوجد يف املحافظة )3( مديريات تابعه لوزارة الرتبية والتعليم وهي مديرية تربية الزرقاء 
االأوىل وتربية الزرقاء الثانية اإىل جانب تربية لواء الر�شيفة. 

وتقدر اأعداد الطلبة يف املدار�س يف تلك املديريات بحوايل 226846 طالبا يتوزعون على 457 
مدر�شة يعمل فيها 7875 معلما ويوجد يف املحافظة حوايل 70 مركزا ثقافيا و417 مركز حا�شوب 

يف الوقت الذي تقدر ن�شب ت�شرب الطالب من املدار�س بحوايل 002ر%0.

واأما عن تبعية هذه املدار�س فيوجد منها 5  تابعة للقوات امل�شلحة و33 مدر�شة لوكالة الغوث 
و69 مدر�شة للقطاع اخلا�س وعدد الطلبة يف تلك املدار�س 205000 موزعني على 5930 �شعبة 

مبعدل 35 طالبًا لكل �شعبة .
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 اما ن�شبة االمية فتبلغ حوايل 13 % وعدد املعلمني يف هذه املدار�س ي�شل اإىل حوايل 8588 
معلمًا ومعلمة مبعدل 24 طالبا / معلم يف حني انه يف اململكة 20 طالبًا/ معلم ومت اإحلاق 1600 
معلم بدورة ICDL.يوجد يف املحافظة 131 رو�شة اأطفال كما يوجد يف املحافظة 64 مركزًا ثقافيًا 
خا�شة تعقد دورات مرخ�شة من وزارة الرتبية والتعليم.وتوجد خمتربات حا�شوب يف 417 مدر�شة 

اأي ما ن�شبته 90% علـى م�شتـوى املحافـظة 53% يف اململكة.
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الرعاية االجتماعية في الزرقاء

حتظى الزرقاء بوجود 3 مراكز تنمية اجتماعية، خمت�شة باإيواء االأطفال االأيتام ي�شتفيد من 
خدماتها نحو 60 فردا من الذكور واالإناث، ف�شال عن وجود 13 جمعية ومركزًا عاماًل يف جمال 
الرتبية اخلا�شة ي�شتفيد اأكرث من 210 ممن يعانون من اإعاقات حركية و�شمعية وب�شرية وعقلية. 

ويوجد يف املدينة 3 جمعيات تتعامل مع االأيتام ي�شتفيد منها 76 يتيما، وجمعيتان تتعامالن مع 
امل�شنني ي�شتفيد منها اأكرث من 17 م�شنا، ومركز تنمية جمتمع حملي يف الق�شبة، و10 جمعيات 
اأما  املحافظة.  يف  خريية  جمعية   80 لوجود  باالإ�شافة  املحافظة،  مناطق  خمتلف  يف  ن�شائية 
اجلمعيات التعاونية يف الزرقاء، فيبلغ عددها 43 جمعية، تتنوع بني اجلمعيات الزراعية، واملنفعة 

املتبادلة واال�شتهالكية، واالإ�شكان ومتعددة االأغرا�س. 
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الشؤون الشبابية

مت اإن�شاء مدينة ريا�شية يف الزرقاء با�شم مدينة االأمري حممد الريا�شية ميار�س فيها ال�شباب 
ن�شاطاتهم الريا�شية وجتري على اأر�شها املباريات الدولية. ويوجد فيها اأي�شا امللعب البلدي لذات 

الغاية.

يوجد بها مركزا �شباب يف الزرقاء وال�شليل، ومركز �شابات يف الزرقاء، اإىل جانب 20 ناديا 
الزرقاء  يوجد 537 م�شجدا يف  العبادة،  ودور  امل�شاجد  واقع  وب�شاأن  ثقافية.  و16 هيئة  ريا�شيا، 
كرمي  قــراآن  ودارا  اإ�شالمية،  ثقافة  ومركزا  م�شليا،  و30  االإن�شاء،  قيد  م�شجدا   37 جانب  اإىل 
اإماما، و228  للم�شاجد،  رعاية  جلنة  و11  زكاة،  جلنة  و16  ا�شا�شية،  قراآن  دار  و56   منوذجية، 

 و132 واعظا، و205 موؤذنني.
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الجمعيات النسائية

تعمل يف حمافظة الزرقاء العديد من اجلمعيات الن�شائية ومنها جمعية ربات البيوت اخلريية 
املراأة  لتمكني  االزور  بنت  خولة  وجمعية  االجتماعية  للتنمية  اجلنوبي  االأزرق  �شيدات  وجمعية 
املراأة  متكني  وجمعية  للن�شاء  ال�شي�شانيه  وجمعية  االأيتام  لرعاية  احلياة  �شناع  ب�شمة  وجمعية 
االجتماعية  للتنمية  ال�شمايل  االأزرق  �شيدات  ال�شخنه اخلريية وجمعية  �شيدات  الريفية وجمعية 

وجمعية �شيدات ال�شليل للرتبية اخلا�شة وجمعية رعاية �شوؤون االأ�شرة.
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الواقع الثقافي 

تاأ�ش�س  الذي  القوقازي  النادي  ويعّد  الزرقاء مطلع اخلم�شينيات،  الثقافية يف  بداأت احلركة 
عام 1944 اأول ناٍد ريا�شي يف الزرقاء، حيث �شاهم يف خدمة ال�شباب ووفر لهم حرية ممار�شة 
ن�شاطاتهم الريا�شية والثقافية، ويف عام 1945 تاأ�ش�س نادي ثقايف اآخر يف الزرقاء وكان ي�شمى 
"نادي ال�شالم"، ويهتم باإقامة الندوات واملحا�شرات الثقافية، ثم تاأ�ش�س نادي "العودة" يف مطلع 
اخلم�شينات، وكان يهتم بالن�شاطات الريا�شية اإىل جانب الثقافية من تنظيم الندوات واللقاءات 

الثقافية والفكرية واالأم�شيات ال�شعرية.

املدر�شة  الكتب  تبيع  كانت  مكتبات،  اأربع  �شوى  الزرقاء  يف  يكن  مل  اخلم�شينات  مطلع  حتى 
ملعرفة  واملجالت  الكتب  �شراء  على  �شديدًا  االإقبال  كان  حيث  املطبوعات،  من  وعددًا  واملجالت 
اأحوال العلم لعدم وجود و�شائط االت�شال اجلماهريي احلديثة مثل التلفاز واالأقمار ال�شناعية. 
ومل يكن يف املدينة �شوى ثالث دور لل�شينما هي: الن�شر، احلمراء ورك�س، وكانت تعر�س االأفالم 
العربية واالأجنبية، وكان االإقبال على ال�شينما كبريًا، ثم بداأت اأعداد دور ال�شينما التزايد اإذ مت 

افتتاح �شينما احل�شني، و�شينما �شلوى، و�شينما زهران، و�شينما فل�شطني.

رغم  الزرقاء  الثقافة يف  دور  تفعيل  �شاهمت يف  عامة،  مكتبة  باإن�شاء  الزرقاء  بلدية  وقامت 
االإمكانيات املحدودة.

ي�شتطيعون  ثقايف  ناٍد  لتاأ�شي�س  ومثقفيها  الزرقاء  اأدباء  من  جمموعة  تنادت   1974 عام  ويف 
ممار�شة ن�شاطاتهم الثقافية فيه ب�شكل وا�شع، واختاروا له ا�شم "نادي اأ�شرة القلم"، وعقد النادي 
منذ تاأ�شي�شه العديد من الندوات واالأم�شيات ال�شعرية واالأدبية والفكرية، اإ�شافة اإىل تبني العديد 
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اأ�شماوؤهم يف ما بعد يف جمال  الذين ملعت  الفنية، واحت�شان جمموعة من املمثلني  من املواهب 
امل�شرح، ومن بني تلك االأ�شماء التي ا�شتهرت يف جمال التمثيل وامل�شرح والتلفاز: حممد الزواهرة، 

مازن العجاوي، اأ�شرف اأباظة، �شمرية خوري، خليل اجلهماين، حاب�س ح�شني ومارغو اأ�شالن.

ويف جمال االإخراج امل�شرحي: نعيم حدادين وعمر �شاهني.

اإ�شافة اإىل نخبة من الفنانني الت�شكيليني املعروفني اأمثال: حممد عي�شى، هيام اأباظة، وا�شف 
املومني، ح�شني دع�شة ود.هند اأبو ال�شعر.

وكان لنادي ال�شبيبة امل�شيحي ونادي دير الالتني ومركز �شباب الزرقاء ومدار�س وكالة الغوث 
يف الزرقاء دور كبري يف ن�شر الثقافة الوطنية يف نفو�س طلبتها.

خم�ش�س  جناح  جناحان؛  وفيها  الها�شمية  القاعة  توؤ�ش�س  مدينة  اأول  الزرقاء  بلدية  وكانت 
للثورة العربية الكربى والها�شميني، وجناح خم�ش�س للرتاث.
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ومن الروافد الثقافية يف مدينة الزرقاء: منتدى ال�شباب العربي الذي �شاهم يف اإثراء الثقافة 
يف املدينة. فقد قام بتاأ�شي�س مهرجان ثقايف يف الزرقاء با�شم مهرجان �شبيب.

لهم  وكان  منهم  العديدين  اأ�شماء  وبرزت  وال�شعراء،  االأدبــاء  من  جمموعة  الزرقاء  اأجنبت 
ح�شور حملي وعربي. من االأ�شماء املعروفة على م�شتوى االأردن والعامل العربي: الكاتب �شلطان 
احلطاب، فخري قعوار، ال�شاعرة �شهال الكيايل، اإليا�س جري�س، ال�شاعر اأحمد امل�شلح، ال�شاعر 
حممد حمزة، الكاتب بدر عبد احلق، ال�شاعر حممد �شمرة، ال�شاعرة عائ�شة احلطاب، ال�شاعر 
تعترب  ولهذا  ال�شعر.  اأبو  ود.هند  عودة  زياد  الكاتب  امل�شايخ،  حممد  الكاتب  ر�شوان،  اهلل  عبد 
الزرقاء رافدًا من الروافد الثقافية يف االأردن، فقد قدمت العديد من االأدباء وال�شعراء والكتاب 

املعروفني على امل�شتوى املحلي والعربي.

ومن ال�شعراء الذين عا�شوا يف مدينة الزرقاء: عمر م�شباح العابودي، ح�شني زيد الكيالين، 
"عرار" الذي كان حاكمًا اإداريًا يف الزرقاء يف  اأبو وردة، البدوي امللثم، �شاعر االأردن  عبد اهلل 
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الفرتة الواقعة ما بني 1924/10/26 و 1925/4/21، اإبراهيم خليل عياد، اأحمد الكواملة، اإليا�س 
جري�س، جميل اأبو �شبيح، حبيب الزيودي، حمودة زلوم، تي�شري عطية، ريا�س عبد الفتاح، زهري 
اأحمد �شعيد، �شميح ال�شريف، �شيف الدين الن�شر، �شادق عبد احلق، عبد اهلل ر�شوان، عدنان 
�شاري الزبن، ماأمون ح�شن، حممد القي�شي، حممد �شالح يو�شف، حممد حمزة وفوزي اأبو ال�شعود، 
باالإ�شافة اإىل جمموعة من ال�شعراء الذين كانوا ي�شكنون الزرقاء ورحلوا عنها اإىل عّمان وغريها 
من املدن االأردنية، ومنهم: د.اإبراهيم خليل، اأحمد امل�شلح، ريا�س �شيف، زهري اأبو �شايب، �شهال 

الكيايل، علي البتريي، حممد �شمحان، د.عبد الرزاق ال�شعيد وحممد اخلطيب.

تتميز الزرقاء بن�شاط ثقايف ملحوظ وقد �شاهم تنوع اجتاهات ال�شكان واختالف منابتهم اإىل 
تنوع احلراك الثقايف وتنوعه فهناك ال�شي�شان وال�شرك�س واالرمن والبدو والفالحون والفل�شطينيون 
والدروز وغريهم من ال�شكان الذين ن�شطوا يف جمال تقدمي كل ما يخ�شهم من ن�شاطات ثقافية 

على امتداد حميط املدينة.

ال�شاعر حممد �شمحان

ال�شاعر حممد القي�شي
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وقد اختريت الزرقاء يف عام 2010 عا�شمة الثقافة االأردنية مما عزز الواقع الثقايف فيها واأعطاه 
زخما قويا،حيث توجد يف الزرقاء مديرية للثقافة ت�شاهم يف خدمة احلركة الثقافية وقطاع الثقافة 

واملجتمع املحلي يف حمافظة الزرقاء، والعمل على رعاية االأطفال وتنمية مواهبهم61.

وت�شم املديرية:

مركز امللك عبد اهلل الثاين الثقايف.   

مركز االأمرية �شلمى للطفولة.   
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اأهداف املديرية: 

متابعة ن�شاطات الهيئات الثقافية.   

رعاية  وتنمية املبدعني يف جماالت االإبداع ال�شبابية املختلفة.   

تعزيز اأوا�شر العالقات الثقافية.   

العمل على خلق وتطوير اأ�شكال االإبداع الثقايف.   

خدمة املجتمع املحلي بقطاعيه العام واخلا�س.   

ال�شاعرة عاي�شة احلطاب
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اإقامة الفعاليات الثقافية، واالأم�شيات، والندوات واملعار�س.   

اإقامة الور�س التدريبية لالأطفال/ مركز االأمرية �شلمى للطفولة.   

اإقامة املهرجانات الثقافية.   

امل�شاهمة يف احتفاالت املحافظة يف االأعياد الوطنية.   

ت�شجيع ال�شناعات الثقافية ورعايتها.   

العام  مدار  على  والرتفيهية  الثقافية  الن�شطات  املديرة عددا من  املديرية: جتري   ن�شاطات 
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النموذج األردني ومن اأبرزها:

مهرجان الزرقاء الثقايف.   

حفالت توقيع كتب اإ�شدارات "الزرقاء مدينة الثقافة االأردنية".   

اإقامة اأم�شيات �شعرية وق�ش�شية وثقافية �شهرية.   

اإقامة ملتقى ال�شعر الثقايف االأول.   

اإقامة معار�س خمتلفة.   

اإقامة عرو�س م�شرحية بالتعاون مع مديرية امل�شرح والفنون.   

اإقامة عرو�س �شينمائية بالتعاون مع الهيئة امللكية لالأفالم.   

االحتفال باملنا�شبات الفنية والر�شمية.   

اإقامة ملتقى التنوع الثقايف يف حمافظة الزرقاء.   

ا�شت�شافة ن�شاطات متنوعة من املجتمع املحلي والدوائر املختلفة.   

اإقامة اأ�شابيع ثقافية خمتلفة.   

اإقامة ندوات توعوية وتثقفية يف جميع املجاالت.   
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 الزرقاء ..

ن�شاطات مركز االأمرية �شلمى للطفولة:

عقد دورات تدريبية لالأطفال املوهوبني )الفئة العمرية  من 6-12 �شنة(.   

اإقامة ندوات توعوية وتثقفية يف جميع املجاالت لالأ�شرة والطفل.   

اإقامة مهرجان مركز االأمرية �شلمى للطفولة االأول.   

قراءات ق�ش�شية لالأطفال.   

ا�شت�شافة املدار�س والرو�شات.   

ا�شت�شافة عرو�س م�شرحية خا�شة بالطفل واالأ�شرة.   

اإقامة اليوم املفتوح.   

املكتبة املتنقلة.   

م�شابقات ثقافية للطفل.   

املخيم االإبداعي.   

برملان االأطفال.   
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النموذج األردني

االإجنازات:   

حفلت الزرقاء بعدد كبري من الن�شاطات وامل�شاريع التي ُنفذت خالل "الزرقاء مدينة الثقافة 
ومنها: االأردنية  2010"، 

 
العدد  الفعاليات

22االأم�شيات الق�ش�شية
77الندوات البحثية والدرا�شية

13حفالت توقيع الكتاب
6�شهادات اإبداعية
50موؤمترات وور�س

28معار�س فن ت�شكيلي و�شور
12معر�س تراث �شعبي

51عرو�س م�شرحية واأفالم �شينمائية
134حفالت فنية

3دعم وتاأ�شي�س مكتبات
12اإ�شدار جملة "الزرقاء«
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الزرقاء ..

 

اأما عدد الن�شاطات وامل�شاريع التي ُنفذت خالل العام  2011 فهو:

العدد الفعاليات
220ندوات وحما�شرات

29اأفالم �شينمائية
43احتفاالت وفرق فنية وحفالت مو�شيقية

44عرو�س م�شرحية
27ور�شات عمل ودورات تدريبية

10اإقامة اأيام مفتوحة لالأطفال )متنوعة(
80قراءات ق�ش�شية لالأطفال داخل املركز ويف املدار�س
للطفولة  �ــشــلــمــى  االأمـــــرية  مــركــز  ـــرق  ف مــ�ــشــاركــة 

6باالحتفاالت الر�شمية وال�شعبية

1مهرجان الزرقاء الثقايف الرابع )مهرجان �شنوي(
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النموذج األردني

الهيئات الثقافية في الزرقاء 

اجلمعيات  مــن  كبري  عــدد  الــزرقــاء  يف  يــوجــد 
واملراكز الثقافية ومنها:

جمعية الفن الت�شكيلي.

ملتقى البيارق الثقايف.

نادي رواد الثقايف.

جمعية ال�شامر االأردين.

جمعية البيان الثقايف.

الفرقة االأردنية للفنون امل�شرحية.
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الزرقاء ..

منتدى االأزرق الثقايف.
نادي الطفل الثقايف.

فرقة الزرقاء للفنون امل�شرحية.
منتدى الزرقاء للفنون والثقافة.

احتاد املوؤرخني يف تراث القبائل واأن�شابها.
اجلمعية الن�شائية للمحافظة على الرتاث.

نادي اأ�شرة القلم الثقايف.
جمعية الثقافة العربية االإ�شالمية.

رابطة الكتاب االأردنيني /فرع الزرقاء.

نادي النخبة للمكفوفني.

اجلمعية االأردنية ال�شي�شانية للفلكلور.

الر�شيفة  و�ــشــابــات  �شباب  نـــادي  جمعية 
الثقايف االأردين.

منتدى الها�شمية الثقايف.

جمعية بني معروف الإحياء الرتاث.
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النموذج األردني

ويقام يف الزرقاء �شنويا العديد من املهرجانات التي ت�شرف عليها وزارة الثقافة، ومن اأبرزها:

مهرجان االأزرق للثقافة والفنون:  -

ومن ابرز اأهداف املهرجان:

اإثراء احلركة الثقافية وتفعيلها بال�شورة االأمثل حمليًا وعربيًا.

كافة  يف  املبدعني  ودعــم  والعربي  االأردين  والثقايف  احل�شاري  املــوروث  اإبــراز  يف  امل�شاهمة 
املجاالت الثقافية والفنية.

 الرتويج ال�شياحي وتفعيل الربامج ال�شياحية على م�شتوى الوطن عامة ومنطقة االأزرق ال�شياحية
وخلق مناخ اقت�شادي و�شياحي وثقايف وترفيهي يف املنطقة.
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الزرقاء ..

مهرجان شبيب للثقافة والفنون   

ومن املهرجانات الهامة التي تقام يف الزرقاء وقد ا�شتمد ا�شمه من معلم بارز 
وهام يف املدينة وهو ق�شر �شبيب، انطلق مهرجان �شبيب للثقافة والفنون ليكون 
عالمة م�شيئة يف تاريخ حمافظة الزرقاء، ولعل اختيار �شبيب كا�شم للمهرجان 
له داللة وا�شحة ملا اأُريد له اأن يكون عليه املهرجان م�شتندًا اإىل التاريخ والعراقة 
القلعة  املدينة  بنوا  الذين  و�شكانها  الزرقاء  اأهــل  عراقة  على  املتكئة  واالأ�شالة 

بت�شافر جهود كل اخلريين.

على  الرتكيز  مع  و�شموليتها  الفعاليات  بتنوع  متجددة  مالمح  يحمل  و�شبيب 
االأفــق  اإىل  ليخرج  متميزة  عربية  بفعاليات  وتطعيمها  الــزرقــاء  اأهــل  اإبــداعــات 

مهرجانا اأردنيا عربيًا عامليًا.
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النموذج األردني
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الزرقاء ..

العادات والتقاليد

والتقاليد  العادات  بها خليط متنوع من  يوجد  فانه  الزرقاء  الكبري يف  ال�شكاين  للتنوع  نظرا 
فمثال  منه،  قدمت  الــذي  املكان  من  والنابعة  عليها  للحفاظ  �شكانية  جمموعه  كل  ت�شعى  التي 
لل�شرك�س وال�شي�شان عادات ترتبط باملكان الذي قدموا منه فمثال العادات والتقاليد ال�شي�شانية 
اخلا�شة بالزواج، تظهر ان حفلة الزواج يطلق عليها "لوزر" وهي احلفلة التي ت�شتمل على الرق�س 

واملو�شيقى والتي متثل ت�شويرا لواقع الغناء والتمثيل ال�شامت لدى ال�شي�شان.
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النموذج األردني

اإىل  بها  والعودة  اأهلها  منزل  العرو�س من  الإح�شار  بداية اخلروج  اىل  ي�شري  الت�شوير  وهذا 
منزل العري�س، ومن �شمن العادات املتبعة يف الزواج لدى ال�شي�شان هي عادة  اخلطف الذي يعترب 
ناجما عن حب بني اثنني وقبول احدهما لالآخر وو�شع العرو�س لدى احد الوجهاء والذي يقوم 
اأهل  رف�س  نتيجة  �شعوبات  بداية  يالقي  الذي  الزواج  على  واملوافقة  با�شتكمال اخلطوبة  بدوره 

ال�شاب اأو الفتاة لالأمر.
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الزرقاء ..

الزرقاء وهو ارمني  االأرمن فيتحدث بودريان وهو احد �شكان مدينة  واأما عن بع�س عادات 
اأن  للرجل كرامة وحقوقًا"، م�شيفا  الأنها م�شاوية  ولها احرتامها  املراأة فيه مكرمة  فيقول:" ان 
االأرمن "يطبقون كالم الكتاب املقد�س يف خ�شوع املراأة لزوجها ويف حب الرجل لزوجته، وال يوجد 
املوؤجل وذلك لعدم وجود الطالق يف حياتهم، فما  املهر وال املعجل وال حتى  الزواج االرمني  يف 

جمعه اهلل ال يفرقه اإن�شان".

والعادات  اللغة  على  للحفاظ  ارمنية  من  الزواج  جهده  باأق�شى  "يحاول  االرمني  اأن   ويقول 
والتقاليد والتاريخ، وقلة قليلة من يتزوجون منهم من غري ارمنية".
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النموذج األردني

واالأم  االأب  ولكن الهتمام  العربية،  املدار�س  يرتادون  االرمن  اأطفال  فاإن  التعليم،   وعن 
اللغة االرمنية وتكون هي  اأبنائهم  بتعليم  اللغة و�شط جمتمع عربي يقومون  باملحافظة على 

و�شيلة التوا�شل بينهم يف البيت.

وبح�شب التقليد االأرميني، فكل اإن�شان موؤمن يتوجب عليه اأن يحج اإىل القد�س مرة واحدة 
يف حياته على االأقل وزيارة كني�شة القيامة وكني�شة املهد".
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الزرقاء ..

واأما عن اأبرز عادات وتقاليد الدروز اأ�شاف ال�شومري يف الزواج على �شبيل املثال املهر وهو 
دينار مقدم وخم�شمئة دينار م�شاغ ذهبي واألف دينار موؤجل اأو موؤخر، وهذا عماًل بقول ر�شول 
اأكرثكن بركة، وهذه وثيقة قد اتفق عليها الدروز جميعًا  اأقلكن مهرًا  اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 
مهما كانت مكانة اأهل العرو�س اأو اأهل العري�س ومن يخرج عن هذه الوثيقة فله عقاب اجتماعي 

باملقاطعة.

ومظاهر الفرح يف االأعرا�س ترتبط بالعديد من املفردات الغنائية والعديد من اأ�شكال الفرح 
والتوا�شل بني اأبناء القرية ويكون ذلك بالتفاف ال�شباب حول العري�س والفتيات حول العرو�س قبل 
زفتها بيومني وعندما تزف العرو�س اإىل بيت زوجها يقدم اأهل العري�س الطعام لل�شيوف والأهل 
لتناول  العرو�س  اأهل  اإىل بيت  العري�س  واأهل  العرو�شان  اأ�شبوع يذهب  العرو�س وبعد مرور قرابة 
طعام الغداء وتكون هذه اأول زيارة الأهل العرو�س بعد اإنتهاء مرا�شم العر�س وهذه الزيارة ت�شمى 
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النموذج األردني اإىل بيت  اأي العودة  )ردة الرجل( حيث تكون هذه الزيارة عبارة عن ردة رجل العرو�س الأهلها 
اأهلها زائرة بعد زفافها، وهذا مبثابة الت�شريح للعرو�س باخلروج من منزلها حيث ال تخرج من 

منزل زوجها اإال بعد الزيارة االأوىل الأهلها وهذا يكون ب�شبب احلياء من لقاء اأهلها بعد زواجها.

ومن التقاليد القدمية يف الزواج وما زالت قائمة اأن الدروز ال يتزوجون اإال من بع�شهم والأن 
الدروز حفاظا على ا�شولهم العربية، فاإنها اإتبعت هذه ال�شيا�شة يف العالقة الزوجية حتى اأ�شبحت 
عرفًا، وهذا ينطبق على بع�س الع�شائر االأخرى مع اأننا يف الوقت احلا�شر ومع الزيادة ال�شكانية 

وتوا�شل ال�شعوب بداأ هذا التقليد بالرتاجع. 

واجلدير بالذكر اأن يف كل منزل من منازل الدروز )امل�شافة( وهي اأكرب غرفة م�شاحة ويوجد 
بها جل�شة ت�شمى )الطواطي( وهي عبارة عن جل�شة مرتفعة مبقدار اإرتفاع كر�شي اجللو�س من 
االأ�شمنت مغطاة بالفر�س املنا�شب للجلو�س وهي مت�شلة على طول جدران امل�شافة االأربعة وبذلك 
تت�شع الأكرب عدد من احل�شور وتكون جل�شة مريحة وحميمة وللم�شافة اأداب ممتدة من املوروث 
العربي االأ�شيل واأبرزها: الوقوف لل�شيف عند دخوله مهما بلغ عمره وقدره كربًا اأو �شغرًا، وقوف 
�شاحب املنزل طوال فرتة وجود ال�شيوف، واالإكثار من عبارات الرتحيب، طرح ال�شالم، اإحرتام 
املتحدثني ا�شافة اإىل االإتفاق املتعارف عليه وهو اأن هذه امل�شافة هي املكان الذي ي�شتقبل ال�شيف 
وعابر ال�شبيل وامل�شتجري ولهذا يجب اأن يكون لها تقدير خا�س من كل االأ�شخا�س ومن ال يحرتم 

اأداب امل�شافة ينبذ اإجتماعيًا.

لدينا  املعروف  الطبق  قائال  ال�شومري حديثه  ا�شتطرد  اليومية  احلياة  يتعلق مبميزات  ومبا 
البلدي  باللحم  ومغطى  االأرز،  من  بــداًل  الربغل  من  مكون  وهــو  اخلا�س  الــدرزي  املن�شف  هو 
واجلميد)اللنب( البلدي واقرا�س الكبة، وي�شبع بال�شمن البلدي وي�شب يف �شدور)�شحون( كبرية 
وعميقة ولها اأيدي من خمتلف اجلهات لكي حتمل ب�شهولة وعندما تقدم لل�شيوف يرافقها احلداء 

الذي يبني مدى الرتحيب بال�شيوف.
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الزرقاء ..

االأ�شود  اأو  االأبي�س  ال�شروال  يلب�شون  فالرجال  الرتاثية  املالب�س  اأو  باالأزياء  يتعلق  فيما  اأما 
والقمباز واجلاكيت اأو الدامر وغطاء للراأ�س ي�شمى احلطة )ال�شماغ( عليه عقال اأو ع�شبة من 

القما�س ومن ثمة عباءة من ال�شوف فوق اجل�شد.

وهنا جتدر االإ�شارة اإىل اأن الرجال يهتمون بال�شارب وبحجمه وهو تقليد قدمي يوؤكد على العزة 
وال�شموخ وكان يف فرتة زمنية قدمية �شمة من �شمات التعارف بني رجال الدروز.

كافة  اأجزاء اجل�شد  يغطي  ثوب ملون  الــدرازي( وهو  الف�شتان )الف�شتان  يلب�شن  الن�شاء  اما 
ال�شيدة  و�شط  تربط على  نف�شه قطعة  الف�شتان  وقما�س  لون  االأمــام من  عليه من  ت�شع  ثم  ومن 
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ت�شمى اململوك ن�شبة ملالب�س �شبيهة كان يرتديها املماليك قدميًا وترتدي فوق الف�شتان اجلاكيت اأو 
الدامر املزرك�س باالألوان وت�شع على راأ�شها طربو�س له يف االأعلى قر�س من الف�شة ومليء ب�شكل 
رقيقة  قما�س  بقطعة  الطربو�س  وتغطى هذا  اأي�شا،  الوجه  وعلى جانبي  الذهبية  بالقطع  دائري 
لونها اأبي�س وبذلك يكون لبا�س الن�شاء ال�شابات وي�شبهه اإىل حد كبري لبا�س الن�شاء الكبريات يف 
ال�شن ولكن يكون لون الثوب ا�شودًا ويكون غطاء الراأ�س اأكرث �شمكًا فال يظهر من مالمح الن�شاء 

�شوى الوجه والكفني.
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الواقع البيئي في الزرقاء

اأظهرت درا�شة اأعدها الدكتور عيد الطرزي، عميد كلية املوارد الطبيعية 
بوقوعها  الزرقاء وحميطها متتاز  اأن مدينة  الها�شمية  والبيئة يف اجلامعة 
ال�شنوية على  االأمطار  اإىل �شبه جافة حيث ال تزيد كمية   يف منطقة جافة 
)100-200 ملم(، االأمر الذي انعك�س على تراجع الغطاء النباتي واخل�شري 
فيها، و�شاهم يف زيادة ذلك اأ�شباب عديدة اأخرى اأهمها االنت�شار والتو�شع 
العمراين وال�شناعي خـالل فتـرة زمنية ال تزيد على )70( �شنة مما اأدى 
اإىل وجود مدينة ذات كثافة �شكانية هي االأكرث بني املدن االأردنية الرئي�شية 

وهذا بدوره اأدى اإىل ن�شوء الكثري من امل�شاكل البيئية واالجتماعية فيها62.

واعتربت الدرا�شة مدينة الزرقاء العا�شمة ال�شناعية لالأردن حيث تنتج 
فيها م�شفاة  ويوجد  االأردن،  ال�شناعي يف  االإنتاج  من   %52 على  يزيد  ما 
ومكب  ال�شمراء  اخلربة  احلــراريــة،  احل�شني  حمطة  ــة،  ــي االأردن الــبــرتول 
النفايات ال�شلبة على طريق عمان الزرقاء كل هذه عّظمت من اأهمية هذه 
املدينة. واأ�شارت اإىل اأن النمو ال�شريع لهذه املدينة والتي افتقرت للتنظيم 
يف مراحل كثرية فيها، حيث يقدر اأن )25%( فقط من امل�شاحات العمرانية 
القائمة حاليًا قد قام ب�شكل منظم، وبالتايل فاإنه قد ن�شاأ عن هذه احلالة 
الكثري من املع�شالت البيئية ومن واأهمها تلوث الهواء، تلوث املياه ال�شطحية 
ال�شحراء،  زحف  احليوية،  االأنظمة  على  االعتداء  ال�شجيج،  واجلوفية، 

م�شكلة مكب نفايات الر�شيفة وغريها من امل�شاكل.
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تلوث الهواء

وقالت الدرا�شة اأن ال�شناعات القائمة يف املدينة امل�شوؤول الرئي�شي عن تلوث الهواء حيث ي�شكو 
الناجتة عن  والكربون  والنيرتوجني  الكربيت  اأكا�شيد  والتي حتوي  الرمادية  الغيمة  االأهايل من 
اأعمال امل�شفاة وحمطة احل�شني احلرارية وغريها من امل�شانع وهذا يوؤثر على االإن�شان والبيئة 
املحيطة من حيوانات ونباتات ومن�شات عمرانية. ويعاين �شكان بلدة الها�شمية ب�شكل خا�س من 
هذه امل�شكلة - بح�شب الدرا�شة - حيث هناك زيادة يف ن�شبة املواد الدقيقة العالقة عن حاجـز 120 
ميغرغرام/م3 )امل�شموح به ح�شب املوا�شفات االأردنية( يف )146( يومًا من اأ�شل )365( يومًا 
على مدار العام. وقالت الدرا�شة اأن املدينة تعاين من التلوث الناجت عن حرق الديزل والبنزين 
وغريه من االآليات التي تنقل الب�شائع والركاب وهذا بدوره يوؤدي اإىل زيادة ن�شب اأكا�شيد الكربيت 
امليثان اخلارج من  غاز  وي�شاهم  املقبولة.  الطبيعية  يفوق احلدود  وب�شكل  الهواء  والر�شا�س يف 
مكب النفايات يف الر�شيفة - بح�شب الدرا�شة -يف تلويث الهواء خا�شة يف املناطق املحيطة به، 
رغم وجود جهود تبذل لال�شتفادة من هذا الغاز يف توليد الطاقة الكهربائية وهذه اجلهود يجب 

م�شاعفتها لال�شتفادة الق�شوى من هذا امل�شدر كغاز حيوي ي�شاهم .
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التلوث المائي
الهاطلة  االأمطار  كميات  تذبذب  مع  العمراين  والنمو  ال�شكانية  الزيادة  اأن  الدرا�شة  وذكرت 
اأدت اإىل انخفا�س ح�شة الفرد يف االأردن من املياه لت�شل اإىل )120م3/ �شنة( متوقعة  �شنويًا 
اأن ت�شل اإىل )90م3/ �شنة( يف العام )2025م( يف ظل هذه الظروف ما مل يتم توفري م�شادر 
مائية جديدة رغم اأن حد الفقر املائي العاملي للفرد يقدر بـ )1000م3/ �شنة(. واأ�شارت اإىل اأن 
ا�شتهالك القطاع الزراعي يف االأردن الن�شبة االأكرب من املياه فيه حيث ت�شل اإىل )74%( بينما 
ال�شعيد  املائية على  املوارد  اإدارة  اإىل خلل يف  يوؤدي  وال�شرب )%22(  ال�شناعي )%4(  القطاع 
مبداأ  تطبيق  �شرورة  يعك�س  ب�شكل  وتلوثها،  اجلوفية  املياه  ا�شتنزاف  يف  ممثلة  والكمي  النوعي 
االإدارة املتكاملة لالأحوا�س املائية ب�شقيها ال�شطحية واجلوفية وهذا يوؤدي بدوره اإىل تنمية موارد 
اإىل  اإ�شافة  اجلوفية  االأحوا�س  مناطق  يف  االإروائية  الزراعة  تر�شيد  خالل  من  ونوعًا  كمًا  املياه 
حتديد عدد االآبار العاملة بحيث ال تتعدى احلجم االآمن من اال�شتخراج ال�شنوي وتفعيل ا�شتخدام 

مياه ال�شرف ال�شحي املعاجلة يف الري مع مراقبة اآثارها البيئية.

وقالت اأن انخفا�س كفاءة عمل حمطة التنقية يف اخلربة ال�شمراء اأدى اإىل و�شول ال�شبيب 
من  للكثري  و  لل�شرب  �شالحيتها  عدم  اإىل  اأدى  مما  طالل  امللك  و�شد  الزرقاء  �شيل  اإىل  امللوث 
حتوي  منطقة  يف  الر�شيفة  يف  النفايات  مكب  اإن�شاء  اأن  الدرا�شة  وذكرت  الف�شلية.  املزروعات 
اأهم خزان مياه جوفية يف املنطقة وعدم اتباع االأ�شاليب العلمية التي تاأخذ اجلانب البيئي بعني 

االعتبار اأدى اإىل تلوث املياه اجلوفية الواقعة حتته.
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 الجفاف والتصحر

على200  يزيد  ال  مطري  نطاق  يف  وحميطها  الزرقاء  مدينة  وقــوع  اأن  الدرا�شة  واأو�شحت 
العمراين  االنت�شار  ازديــاد  مع  واجلوفية  ال�شطحية  املياه  كميات  نق�س  على  انعك�س  �شنويًا  ملم 
االأرا�شي  اإىل  امل�شتمرة  واحلاجة  النباتية  والرقعة  اخل�شراء  االأرا�شي  ح�شاب  على  وال�شناعي 
الزراعية الأغرا�س االإعمار، حيث اأدى ذلك اإىل اجلفاف وتدهور االأر�س القابلة للزراعة وزيادة 
رقعة االأرا�شي والرتب املت�شحرة. وهذا التحدي يتطلب تظافر اجلهود للحد من االآثار ال�شلبية 

للت�شحر على البيئية. 

الرعي اجلائر  الت�شحر هي  ت�شريع عملية  ت�شاعد على  التي  ال�شلبية  االأعمال  اأن من  وقالت 
للنباتات الطبيعية، كما هو احلال يف االأجزاء ال�شرقية من حمافظة الزرقاء، حيث ت�شري الدرا�شات 
اإىل اأن معظم الرعي املتبع يف االأردن ال ي�شتند اإىل التن�شيق والرتتيب يف برامج الرعي وال تاأخذ 
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بعني االعتبار نوع النبات واملرحلة التي ميكن ال�شماح للحيوانات بالدخول ملواقعها مما يوؤدي اإىل 
�شعف النبات وعدم ال�شماح له بالتجديد اخل�شري ومبرور الزمن ينح�شر الغطاء النباتي وتدخل 
ال�شحراء للمنطقة، وهذا يتطلب جهودًا وطنية و�شعبية بحيث يتم اإيالء مو�شوع اإدارة االأرا�شي 
الرعوية االهتمام املطلوب مع �شرورة تثقيف اأ�شحاب املوا�شي ملا فيه م�شلحتهم. وقّدرت الدرا�شة 
يف  معدنية(  وخملفات  بال�شتيك،  زجاجًا،  وكرتونًا،  )ورقًا  وال�شناعية  املنزلية  النفايات  كمية 
الزرقاء مبا اليقل عن مليون طن �شنويا، ب�شكل يجعل قيام امل�شانع والبلديات بعمل اإعادة تدوير 
لهذة املخلفات مو�شوعا هاما وا�شرتاتيجيا، �شيوؤدي اإىل تخفيف االآثار واالأعباء البيئية ال�شلبية 
على مكاب النفايات ويحافظ على املوارد الطبيعية ويوفر عملة �شعبة اإ�شافة اإىل اأنه يوفر فر�س 
عمل مما ي�شاعد على التخفيف من م�شكلتي الفقر والبطالة يف االأردن. ومن امل�شكالت الكربى 

التي توؤثر على الواقع البيئي يف الزرقاء م�شكلة االزدحامات املرورية:
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ت�شكل االزدحامات املرورية واالختناقات يف حركة ال�شيارات م�شهدا يوميا يف حياة الزرقاء 
ويف عدد من املفا�شل من اأحياء الزرقاء و�شط غياب ملحوظ لرجال ال�شري الذين غالبا يتواجدون 
اأعداد  ال�شوارع وازدياد  بالزرقاء ونظرا ل�شيق  التجاري  الو�شط  التجاري فقط. ويف  الو�شط  يف 
التجاري،  الو�شط  �شوارع  يف  تتواجد  التي  ال�شيارات  من  باملئات  تغ�س  ال�شوارع  فان  ال�شيارات 
وتزداد االأزمات املرورية يف �شاعات ما قبل الظهرية ويف �شاعات امل�شاء االأمر الذي ي�شكل م�شكلة 
كبرية لقا�شدي منطقة الو�شط التجاري للت�شوق. ان م�شكلة االزدحام املروري يف الو�شط التجاري 
ال ميكن ال�شيطرة عليها اأو التخفيف منها اال بقيام البلدية با�شتمالكات كبرية وتو�شيع ال�شوارع 
التي �شممت قبل ع�شرات ال�شنوات حني كان عدد ال�شيارات حمدود، حيث ان الزيادة يف عدد 
ال�شيارات يف ال�شنوات االأخرية اأدت اإىل ان ت�شطف ال�شيارات على جانبي ال�شارع يف جميع احياء 
الطريق يف  على جانبي  املتوقفة  ال�شيارات  كبرية حيث  مرورية  اختناقات  يت�شبب يف  ما  املدينة 
�شوارع �شيقه ا�شال ما ت�شبب يف ا�شكاالت بني ال�شائقني يف كثري من االأحيان لعدم اإعطاء االأولوية. 
ويلقي مواطنون باللوم والنقد يف جانب من االزدحامات املرورية على �شانع القرار يف الزرقاء.48
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التعليم العالي

الزرقاء وفيها 3272 طالبًا وطالبة  يف املحافظة جامعتان واحدة خا�شة وهي جامعة 
اأع�شاء هيئة تدري�س وجامعة حكومية هي اجلامعة الها�شمية وفيها 17500 طالب  و109 
وطالبة وما يزيد على 300 ع�شو هيئة تدري�س وحتوي برامج مهمة كتخ�ش�س ماج�شتري 
التخ�ش�شات  من  والعديد  الطب  بكالوريو�س  وتخ�ش�س  ال�شرطانية  االأورام  متري�س 
الزرقاء احلكومية،  كلية  كليات هي  املحافظة 6  فيوجد يف  املجتمع  كليات  الهند�شية.اأما 
املجتمع  كلية  االأهلية،  الزرقاء  كلية  للتمري�س،  رفيدة  كلية  امل�شاندة،  الطبية  املهن  معهد 

االإ�شالمي، كلية قرطبة للبنات.

يوجد يف املدينة جامعتان )اجلامعة الها�شمية وجامعة الزرقاء اخلا�شة( وثماين كليات 
)كلية املجتمع االإ�شالمي وكلية الزرقاء االأهلية وكلية قرطبة وكلية الزرقاء احلكومية وكلية 
املهن الطبية امل�شاعدة وكلية االأمري ح�شن للعلوم االإ�شالمية وكلية ال�شريف نا�شر بن جميل 

لالت�شاالت وكلية االأمري احل�شني بن عبد اهلل الفنية الع�شكرية(.

جامعة الزرقاء االأهلية
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الجامعة الهاشمية

 هي   اإحدى اجلامعات احلكومية يف االأردن، تاأ�ش�شت يف العام 1995، تقع يف مدينة الزرقاء. تّتبع 
اجلامعة نظام ال�شاعات املعتمدة يف الدرا�شة ولكل كلية عدد �شاعاتها الالزم على الطالب درا�شتها 
لكل كلية للح�شول على الدرجة العلمية. يوجد باجلامعة برنامج للدرا�شات العليا بحيث متنح درجة 
املاج�شتري يف العديد من التخ�ش�شات. كما ويوجد يف اجلامعة نظام الدرا�شة الدويل والذي ي�شمح 
للطلبة غري االأردنيني اأو الطلبة الذين مل يقبلوا يف تخ�ش�شات اجلامعة النخفا�س معدالتهم يف 
الثانوية بااللتحاق بها. تقع اجلامعة الها�شمية يف مدينة الزرقاء حيث اأنها تقع على طريقني االأول 
باجتاه اإربد وهناك البوابة الرئي�شية للجامعة واالأخرى على طريق حدود العمري العراق وطريق 
حدود جابر ال�شورية وحدود الكرامة العراقية كما اأنها تقع بالقرب من املنطقة احلرة يف الزرقاء 

ويطلق عليها البوابة اجلنوبية.
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تأسيس الجامعة

تاأ�ش�شت اجلامعة يف �شنة 1995 وبداأت عامها الدرا�شي االأول يف العام 1996/1995. يف 3 
كليات وهي: كلية االآداب، كلية االقت�شاد والعلوم االإدارية، وكلية العلوم الرتبوية. وتبلغ امل�شاحة 
و)%25(  للمباين  ت�شتخدم   )15%( كم2،   35 حوايل  هكتارًا   8519 اجلامعي  للحرم  االإجمالية 
اجلامعة  ح�شلت  املزروعات.  من  متعددة  باأنواع  دومن   )200( زراعة  متت  باأنه  علمًا  للزراعة، 
على املراتب االأوىل يف امتحان الكفاءة اجلامعية الذي تعقده وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
خ�شو�شًا يف تخ�ش�س التمري�س وهند�شة الربجميات والريا�شيات، ورئي�س اجلامعة احلايل هو 

الدكتور كمال الدين بني هاين.

كليات الجامعة: حتتوي اجلامعة 13 كلية اأكادميية ومعهدًا وهي:
كلية الهند�شة

كلية االقت�شاد والعلوم االإدارية

كلية العلوم

كلية االآداب

الثاين  اهلل  عبد  بــن  احل�شني  االأمـــري  كلية 
لتكنولوجيا املعلومات

كلية العلوم الطبية امل�شاندة

كلية العلوم الرتبوية

كلية التمري�س

كلية املوارد الطبيعية والبيئة

كلية الرتبية البدنية وعلوم الريا�شة

كلية الطب الب�شري

كلية امللكة رانيا للطفولة

معهد امللكة رانيا لل�شياحة واالآثار
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جامعة الزرقاء

مدينة الزرقاء،  و�شط  من  كم   6 بعد  وعلى  مدينة الزرقاء،  �شرق  عــام 1994 يف   تاأ�ش�شت 
طالبًا.   150 تخ�ش�شًا،  وع�شرين  كليات   6 يف  اجلامعة  يف  الدرا�شة  بداأت  350 دومنًا.  مب�شاحة 
وحاليًا ت�شم اجلامعة 13 كلية 45 تخ�ش�شًا. واالآن اأ�شبحت جامعة الزرقاء من كربى جامعات 
الوطن. حيث فيها ثالث ع�شرة كلية: ال�شريعة، االآداب، والعلوم وتكنولوجيا املعلومات، والهند�شة 
االإدارية، والعلوم  التكنولوجية، والفنون والت�شميم، والتمري�س، وال�شيدلة، واالقت�شاد والعلوم 
وتتوزع  العليا،  والدرا�شات  امل�شاندة،  الطبية  والعلوم  واالإعالم،  وال�شحافة  واحلقوق،  الرتبوية، 
وبرامج  البكالوريو�س،  مرحلة  يف  برناجمًا  واأربعني  خم�شة  على  الكليات  هذه  يف  التخ�ش�شات 
االإجنليزية واآدابها، الرتجمة، علم  االآتية: املحا�شبة، واللغة  التخ�ش�شات  يف  املاج�شتري  لدرا�شة 

احلا�شوب، الت�شويق،الريا�شيات، واإدارة االأعمال.
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ابرز معالم مدينة الزرقاء63

ا�شتهرت الزرقاء بعدد من املعامل فباتت تعرف بها ومن اأ�شهرها:

سكة حديد الحجاز

وهي من اأهم امل�شاريع التي قامت بها الدولة العثمانية يف مطلع القرن الع�شرين،حيث اأمر 
ونقل  اجلنود  حركة  وت�شهيل  احلجاج  مهمة  ت�شهيل  اجل  احلميد،من  عبد  ال�شلطان  باإن�شائها 
اإىل املدينة املنورة حوايل  اإن�شائها عام 1900 وبلغ طولها من دم�شق  اأمر  الب�شائع حيث �شدر 

)1302(كم. 

تنطلق �شكة حديد احلجاز من مدينة دم�شق ويعرب �شهل حوران ومير باملزيريب وعدد من 
االأردن حيث مير مبدن املفرق والزرقاء  اإىل  اإىل مدينة درعا ثم  املناطق جنوب �شوريا و�شواًل 
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القاطرات  بع�س  تاأهيل  اأعيد  التوايل،  على  ومعان  وعّمان 
التاريخية كما ال تزال العديد من العربات القدمية ت�شتخدم 
خفيف  قطار  م�شروع  هناك  اخلــط  على  واعتمادا  كذلك. 

يربط عمان والزرقاء. 

وحمـــطـــة �ــشــكــة الــــزرقــــاء هـــي واحــــــدة مـــن حمــطــات 
ــهــا ــاحــت ــش ــ�  اخلـــــــط احلــــــديــــــدي احلــــــجــــــازي وتــــبــــلــــغ م

 100م * 517م. وهي من معامل الزرقاء البارزة والهامة.

الحاووز

حلاجة  املا�شي  القرن  منت�شف  يف  احلــاووز  اإن�شاء  كان 
ان�شيابي  ب�شكل  �شخها  واإعــادة  املياه  تخزين  وهي  اأال  ملحة 
تلة  على  يقع  الوقت  احلــاووز يف ذلك  وكان  الزرقاء،  لبيوت 
اأعمدة  على  رفعه  مت  حيث  الزرقاء  باأحياء  مقارنة  مرتفعة 
اإ�شمنتية يبلغ ارتفاعها حوايل الثالثني مرتا من اجل �شمان 
و�شول املياه اإىل جميع البيوت واملنازل التي كانت يف معظمها 
"اخلزان" يف  ال تزيد على الطابقني. وا�شتمر هذا احلاووز 
القرن  من  الع�شرينات  منذ  الزرقاء  قرية  احتياجات  تلبية 
وزاد  الزرقاء  ات�شعت  حيث  ال�شبعينات  نهاية  وحتى  املا�شي 
فاأ�شبح  �شكانها  بعدد  كبرية  مدينة  واأ�شبحت  �شكانها  عدد 

احلاووز ب�شعته غري قادر على تلبية احتياجات ال�شكان.43
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شارع السعادة

وتبداأ  كيلومرتين،  م�شافة  على  املمتد  الزرقاء  مدينة  �شوارع  اأهم  اليوم  ال�شعادة  �شارع  يعد 
حدوده �شعودا من �شارع اجلي�س اإىل منطقة �شبيب، التي ت�شم بني حناياها ق�شر �شبيب االأثري، 
وتنت�شر على �شفتي ال�شارع حمالت واأ�شواق ت�شم ال�شلع املتنوعة من خ�شروات ومالب�س واأدوات 

منزلية. 
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نهر الزرقاء

هو من روافد نهر االأردن ينبع من عمان ويتجه اإىل منطقة الر�شيفة ثم منطقة عوجان حتى 
اإىل  �ــشــريه  منطقة ال�شخنة ويتابع  ي�شل  اأن  اإىل  وي�شتمر  �شبيب  ق�شر  ميــني  اإىل  ي�شل 
منطقة جر�س ويخرج منها ليتابع م�شريه باجتاه نهر االأردن في�شب فيه. اأما طوله فيبلغ 70 كم 
ال�شام  اأيام جتارة قري�س مع  ت�شميات؛ ففي  اأطلق عليه عدة  وقد  اأمتار،  اإىل 10   7 وعر�شه من 
اأطلقوا عليه منطقة اأ�شود الزرقاء اأما ال�شليبيون فاأطلقوا عليه نهر التما�شيح وكذلك اأطلق عليه 
الرومان نهر التم�شاح اأما الفر�س فقد اأطلقوا عليه " �شيل التما�شيح« ولكن اأهايل الزرقاء اأطلقوا 
وذكر  ع�شر،  التا�شع  القرن  منت�شف  وحتى  فيه  تعي�س  كانت  "امل�شبعة" لكرثة ال�شباع التي  عليه 
بع�س  الرحالة ان التم�شاح ا�شطيد من نهر الزرقاء يف القرن التا�شع ع�شر65، ولكن النهر مل يعد 
يف الزمن احلايل نهرًاً واأ�شبح �شيل ماء ي�شتد يف ال�شتاء ويجف يف ال�شيف ويعترب حاليًا �شديد 

التلوث وي�شمى االآن )�شيل الزرقاء(.
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يقول عنه ياقوت احلموي:" ..... نهر عظيم، غزير املياه وفيه �شباع كثرية مذكورة بال�شراوة، 
وتكرث حوله النباتات امللتفة، واأ�شجار الق�شب".

ومن معامل الزرقاء الهامة اأي�شا:

احلديقة احل�شرية امللكية.   

امل�شلحة  القوات  يخ�س  فخما  فندقا  واأ�شبح  تاأهيله  اإعــادة  متت  الذي  ال�شباط،  نادي    
وعائالتهم.
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    الزرقاء في عيون الرحالة والمؤرخين

كما  والرحالة  املــوؤرخــني  كتابات  يف  الــزرقــاء  ذكــر  ورد 
ذكرها ال�شعراء القدامى واملحدثون ومن ابرز ما ذكر عن 

الزرقاء :

قصر شبيب

كاأنه  غمو�س،  للق�شر  كــان  الــزمــان،  من  م�شى  فيما 
ويــوّثــقــه يف  االأحــجــيــة. وكـــان كــل مــن �شاهده يكتب عــنــه، 
كراري�س يومياته. ذات يوم، زار ال�شائح بتلر، ق�شر �شبيب.. 
 : قائال  عنه  كتب  ثم  اكت�شفه..  فيه..  وجــال  كثريا،  تاأمله 
"راأيت يف �شعودي اإىل الطابق العلوي بالطة يقارب طولها 
االإ�شالمي  البناء  جتديد  عند  اعتباطا  البناء  و�شعها  املرت 
احلايل، وقد قراأت عليه بالالتينية ما معناه انتقلت اإحدى 
الوالية  اإىل  فل�شطني  واليــة  من  الــرومــاين  اجلي�س  كتائب 
العربية، وع�شكرت يف هذا احل�شن الذي كان احد مراكز 
حكم  الــذي  بثو،  اأوريليو�س  زمن  ال�شرقية  للحدود  الدفاع 
يف  وغاليان  فالريان  االإمرباطوريني  با�شم  العربية  الوالية 

ال�شنوات بني 253 و268 ميالدي.".
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كــمــا اأنـــــه قـــد ذكـــــر، قــ�ــشــر �ــشــبــيــب، 
يف  النابل�شي،  الغني  عبد  ال�شيخ  الــعــامل 
طــريــق عــودتــه مــن اأر�ــــس احلــجــاز، حني 
ركبنا،  )ثم  فقال:  الزرقاء  القافلة  دخلت 
وذلك  الــزرقــاء،  اإىل  و�شلنا  حتى  و�شرنا، 
لي�س  ولكن  الزالل،  بالعذب  اجلاري  النهر 
هناك قلعة، وال بيوت، وال يفء، وال ظالل، 
فنزلنا هناك يف اخليام ّ يف ظل الكربا�س 
واخلام، وراأينا هناك من بعيد مكانا مبنيا 
باالأحجار، على تلعة من تلعات تلك االأر�س 
ولعله  �شبيب،  ق�شر  له  يقال  الغار،  ي�شبه 
بع�س  واإنه من  بقوله،  ال�شاعر  الذي ذكره 
�شجعان العرب : برغم �شبيب فارق ال�شيف 
كفه وكانا على العاّلت يجتمعان كاأن رقاب 
واأنــت  قي�س  رفيقك  ل�شيفه ٌ  قالت  النا�س 

مياين66«.
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قصة عتبة بن أبي لهب 

اأن  وال�شباع. وقد عرفت بذلك، حتى  الزمان، ماأوى لالأ�شود،  الزرقاء فيما م�شى من  كانت 
من  كلبا  عليه  �شلط  "اللهم  فقال  لهب،  اأبي  بن  عتبة  على  دعا  و�شلم(  عليه  اهلل  )�شلى  النبي 
اأر�س ال�شام. ويذكر مف�شل الق�شة، احلافظ الدمريي  كالبك". فافرت�شه االأ�شد بالزرقاء من 
يف كتابه حياة احليوان الكربى يف مادة االأ�شد، ب�شنده اإىل االأ�شود بن هبارة، قائال بل�شانه: جتهز 
اأبو لهب وابنه عتبة نحو ال�شام، فخرجت معهما، فنزلنا ال�شراة قريبا من �شومعة راهب، فقال 
الراهب: ما اأنزلكم ها هنا، هنا �شباع. فقال اأبو لهب : اأنتم عرفتم �شني وحقي. قلنا : اأجل. قال: 
اإن حممدا دعا على ابني فاجمعوا متاعكم على هذه ال�شومعة، ثم افر�شوا البني عليه، وناموا 
حوله. ففعلنا ذلك، وجمعنا املتاع حتى ارتفع، ودرنا حوله، وبات عتبة فوق املتاع، فجاء االأ�شد، 
ف�شم وجوهنا، ثم وثب، فاإذا هو فوق املتاع، فقطع راأ�شه، فقال: �شيفي يا كلب، ومل يقدر على غري 
ذلك.. ويف رواية: فوثب االأ�شد ف�شربه بيده �شربة واحدة،فخد�شه، فقال: قتلني،فمات ل�شاعته، 
وطلبنا االأ�شد فلم جنده، واإمنا �شماه النبي )�شلى اهلل عليه و�شلم( كلبا الأنه ي�شبهه يف رفع رجله 

عند البول.

ومما قاله الرحالة يف الزرقاء67 :

 كتب الرحالة كثريا عن الزرقاء فاأطنبوا يف و�شفها، وذكروا تفا�شيل كثرية عنها مما �شاهم 
باإعطاء �شورة جميلة دقيقة عنها:

 فقد قال عنها ياقوت احلموي يف معجم البلدان: )الزرقاء بلفظ تاأنيث االأزرق: ودخال كثرية، 
وهي اأر�س �شبيب التبعي احلمريي، وفيه مو�شع بال�شام بناحية عمان، وهو نهر عظيم يف �شعارى 

�شباع كثرية مذكورة بال�شراوة، وهو نهر ي�شب يف الغور...(.
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كما اأ�شار اإىل عذوبة ماء الزرقاء قطب الدين املكي يف رحلته من مكة املكرمة اإىل ا�شطنبول 
يوم اجلمعة 11 �شفر عام 965 هـ- 1557م  و قال :" اإن ماء الزرقاء طيب وبعد الزرقاء الو�شول 

اإىل املفرق".

كما اأ�شار اإىل جريان مائها اجلزيري من القرن العا�شر الهجري حيث قال : ثم يرحل احلاج 
اإىل الزرقاء وهي عني جتري وبتلك املنزلة ق�شر �شبيب على التل ثم يرحل اإىل راأ�س بالطة....".

كما ذكرها ال�شنو�شي يف الرحلة املجازية 1299 هـ -1881م حيث قال )هذا نهر الزرقاء على 
جنوب عجلون من اأرا�شي حوران اأما وادي الزرقاء يف الربية ال�شامية فكان يف نظرنا من اأح�شن 

املواقع(. 

 بينما اأوردها املقد�شي يف اأح�شن التقا�شيم، عند ذكره املت�شابه من اأ�شماء البلدان حيث قال: 
ومو�شع يف طريق دم�شق" . الري،  طريق  يف  قرية  "الزرقاء 

وهو يف موقع اآخر يحدد مقدار امل�شافة اإليها، فيقول: ".... وتاأخذ من عمان اإىل ماآب اأو اإىل 
الزرقاء مرحلة مرحلة، وتاأخذ من اأذرعات اإىل الزرقاء مرحلة".
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مّر بها املوؤرخ ابن طولون احلنفي فقال عنها : )ثم رحلنا وقد مر اأوائل الفجر من الغد فو�شلنا 
اإىل الزرقاء، وهي بني ال�شرية والبلقاء، وقت الغروب فبتنا بها ثم رحلنا اأوائل فجر الغد فمررنا 

على قرية مركا اأوائل النهار..(.

نهر  حتتها  مير  كبري  ر�شم  عمان  اأن  قال:".....  م(حيث   1589 )تويف  �شباهي  ابن  وذكرها 
الزرقــاء الواقـع على طريق حجاج ال�شام"68 .

عام  املتوفى  الدم�شقي  يو�شـف  بن  اأحمـد  العبـا�س  )اأبو  القرماين  العربي  اجلغرايف  وذكرها 
1610 م( لدى ا�شتعرا�شه تاريخ عمان ..حيث قال:"....اأن عمان ر�شم كبري مير من جانبها نهر 

الزرقاء".

وذكرها القلق�شندي )تويف 1418 م(: ".... اأن قوافل احلج ال�شامي كانت تتابـع م�شريها عرب 
الرمثا باجتاه الزرقـاء فيقيموا فيها يوما اأو يومني؛ اإذ جرت العادة اأن يعـقد �شكان االأردن اآنذاك 

اأ�شواقا يف كل عام للحجاج يف كل من الزرقاء وزيزياء"69. 
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 وذكرها الرحالة امل�شهور بكربيت عند عودته اإىل املدينة املنورة من رحلته اإىل ا�شطنبول عام 
اأعمال عمان، وعلى طلعة من طلعات تلك  اأتينا على الزرقاء، وهو واد من  1040هـ قائال: )ثم 
االأر�س ي�شبه الغار يقال له ق�شر �شبيب بن مالك، وفيه نهر عظيم ينبت فيه الق�شب الفار�شي..(.

ومن الكتب التي و�شفت الزرقاء  كتابا ا�شمه )حتفة االأدباء، ل�شاحبه اخلياري( حيث ذكر 
انه  مر  بها عام 1669م، قا�شدا دار اخلالفة باالأ�شتانة، فاأعجبته مدينة الزرقاء، وكتب مف�شال 
احلياة االقت�شادية فيها، والتجارة املجتمعة عندها، ورا�شما نهرها الذي يجري بجوار الداخل 
اإليها، وهو عن كل هذا يقول: )ثم �شرنا غري بعيد قيد ميل اأو ينق�س اأو يزيد فاإذا االأعالم اخل�شر 
مبي�س  مرتفع  عال  وهو ق�شر  االأبي�س حقا،  تلمح ق�شرها  ال�شود  العيون  واإذا  بالزرقاء،  الحت 
الظاهر عظيم الو�شع، يقال له ق�شر �شبيب، ويقال اأنه �شيخ من م�شايخ العرب اأقام بهذا املنزل 
فابتنى هذا الق�شر، ومل نزل ندنو واخليام تقرب،واأنا اأقول م�شليا للنف�س اأي ذات اأرادت الو�شول 
اإىل العلم بعظيم القدرة فلتغرتب. فبعد اأن و�شلناها، وحططنا الرحال، وانتظم ال�شان واحلال، 
�شرنا للتنزه يف جهاتها، واالإحاطة ببع�س �شفاتها، فاإذا �شوق قائمة، وخريات مرتاكمة، وعوامل 
متزاحمة، واردة من دم�شق ال�شام، مما حولها من البلدان والقرى، فمن ال�شام كل فاكهة به موجودة 
فمن املنقول التفاح باأنواعه، وكذلك الكمرثى، والعنب واحلبحب، واخلوخ، ومنه اخلرا�شاين، وهو 
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�شلة على نحو اخلم�شمائة  بال�شالت بحيث حتتوي كل  البي�س  الفاكهة  والقثاء بكرثة، ومن غري 
م�شرية،  وي�شمونه  ديواين  مبحلق  ع�شرة  كل  ال�شبغ،  من  باألوان  م�شبوغا  م�شلوقا  بي�شة،ويباع 
واخلبز اخلمري املخبوز مدهونا ب�شمن اأو زيت ويباع رخي�شا جدا، فا�شرتينا منه خمبوزا اأبي�س 
كل خم�شة ع�شر رغيفا بديواين واحد، وهو كثري، لي�س عليه من ي�شومه، مع كرثة احلجاج وبعدهم 
عن اخلمري، والعناب ن�شف املد املدين باأربعة م�شارية، والكبا�س ال�شاأن والغنم املعز اأمر كثري ال 
ي�شاأل عنه، وخيل جياد تعر�س لتباع ح�شنة االأو�شاف واالإبداع. واأما ال�شعري والتنب وما ي�شبههما، 
فاالأمر العجيب كرثًة ورخ�شًا، فاملد املدين من ال�شعري املغربل، والدجاج نيّئا ومطبوخا، فاملطبوخ 
بن�شفني ف�شة ديواين الواحد بثالث م�شريات، والنيء كل اثنني بخم�شة. واأما ماوؤها، وما اأدراك 
ما ماوؤها، فهو اأعذب ماء، واأحاله، واأرقه، واأ�شفاه، يف ناحية منها على ي�شار داخلها، و�شلت اإىل 
مورده املورود، و�شربت منه، فقلت ال عيب فيه يقال، اإال انه حلو وبارد ي�شبه املاء النجل، مل اأر له 
جريًا وال زيادة، ويقال ُعلم اإىل اأين يذهب، وعلى اأنه ينبع من حمل في�شيل، فال ي حافتيه اأ�شجار 
اأ�شبه �شيء باأ�شجار الورد العظام هيئة ولونا وزهرا. فلقد راأيتها مكللة بالورد اجلوري والن�شيبي 
تكليال يعجب الرائني ويذهب بحزن احلزين، وينعك�س على املاء لون ذلك الورد فتخاله مغرو�شا 

مثمرا بباطنه.

جل�شنا على حد ذلك النهر يظلنا عذاره الريحاين املكلل بالورد، فتخيلته عذارا جديدا غ�شي 
وردي خد، واأقمنا به نتنقل بالفاكهة ال�شامية، والفاكهة املدنية، وهذا املنقول من غري دم�شق من 
بالد يقال لها عجلون قريبة من هذا املنزل تنقل خرياته اإليه اإذا نزله احلاج، وهي قرى متقاربة 

كما اأخربين بذلك بع�شهم(. 70

ويوؤكد الدكتور حممد وهيب )الباحث يف تاريخ منطقة الزرقاء(:"اأن الرحالة بريكهارت اأ�شار 
يوم  الزرقاء يف  قلعة  اإىل  الفدين  امل�شافر  "وي�شل  قال:  املفرت�شة حيث  واحليوانات  االأ�شود  اإىل 
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واحد وهي حمطة على درب البجع، وكان بع�س احلجاج ي�شطادون ال�شواري التي يكرث وجودها الزرقاء ..
على �شفتي النهر. ولعل ما يذكره الرحالة �شياله مرل الذي زار الزرقاء عام 1875 يف كتابه اإىل 
ال�شرق من االأردن ما يوؤكد اندفاع امل�شافرين لل�شري بالقرب من وادي الزرقاء بالرغم من خماطر 
احليوانات املفرت�شة به حيث يقول )ان الذي ي�شافر يف وادي الزرقاء اإمنا ي�شافر يف ار�س غنية 
خ�شبة فاملاء وفري واحلقول خ�شراء وقطعان املا�شية عديدة مما يجعل البالد يف وفرية باحلياة 

والعطاء ...."71.

وقد و�شف الرحالة الرتكي )�شويلة مز اوغلي( الزرقاء قبل اإن�شاء قرية الزرقاء والذي زار 
املوقع عام 1890م وقد ذكر انه عند و�شول موكب احلج ال�شامي عن نهر الزرقاء ا�شتقبلهم جمع 
من اأتباع ال�شيخ الدريبي بني زين من بني �شمر وكان يقيم يف خيام بالقرب من نهر الزرقاء وقدم 
الدعوة لهم لتناول طعام الغداء يف م�شاربهم يف منطقة عني الزرقاء، وقد و�شف هذا الرحالة 
اأ�شجار الدفلى والق�شب وهو يزخر يف  نهر الزرقاء بانه:" نهر لذيذ جدا حتيط به من طرفيه 
داخله باأ�شماك كثرية..." واأ�شاف يف و�شفة للمكان:" باأنه موقع ينع�س النف�س وقد اقام فيه موكب 
ماء  و�شادف  �شاطئه  على  و�شار  الرتكي  الرحالة  فيه  جتول  وقد  �شاعة  ع�شرين  من  اأكرث  احلج 
عذبا باردا ينبع من جمريني ..."، وقد اأ�شار اإىل اأن هذا النهر فيه مقومات جتعله مقرا لبلدة 
جميلة اذا ما مت اأعمارها واإ�شكانها، وانه مكان ي�شهل اأعماره الأنه مالئم باأرا�شية ومناخه لقرية 
من �شواحل البحر االأبي�س املتو�شط اإذ يبعد عنها حوايل 30-35 �شاعة هو مكان ي�شلح للحجر 
ال�شحي للحجاج ون�شح باأعماره واملحافظة عليه، وقد و�شف الرحالة الرتكي ق�شر �شبيب:" باأنه 
منزل يقيم فيه الع�شكر وهو قلعه مربعة ال�شكل طول �شلعها ع�شرون مرتا وي�شكنها عدد من العرب 

اتخذوا منها م�شكنا لهم". 72
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النموذج األردني

الزرقاء في سيرة بني هالل

وي�شار بهذا ال�شدد اإىل اأن ق�شة تغريبة بني هالل ت�شري اإىل �شباع الزرقاء حيث هاجر بني 
هالل من جند نتيجة �شنوات القحط التي توالت عليهم وتركوا ديارهم وتوجهوا للبحث عن الكالأ 
اأر�شها ووفرة مائها وكرثة  واملاء باجتاه ال�شمال حتى و�شلوا م�شارف الزرقاء فاأعجبهم خ�شب 
مراعيها، وكان يحكم الزرقاء حاكم �شجاع اأمري ي�شمى �شبيب التبعي، ويروى انه راأى يف منامه 
حلما مروعا فجمع خا�شته واأعلمهم انه راأى يف املنام �شباعا مثل اجلراد، جاءت الزرقاء وكل �شبع 
ياأتي اإىل �شجرة ويقلعها باأنيابه فاخربه وزيره عمرية اإن تف�شري ذلك ان بني هالل قد اقبلوا مثل 

اجلراد وفيهم فر�شان اأ�شداء.73
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الزرقاء ..

ما قاله الشعراء عن الزرقاء ... قديما وحديثا

وبق�شرها،  باأ�شواقها،  مروا  وبخ�شرتها،  وبنهرها،  بالزرقاء،  فتاأثروا  بها،  ال�شعراء  �شدا 
�شطروه  والــذي  املختلفة  لف�شائها  وم�شتلبني  بها،  معجبني  ق�شائدهم،  يف  وجمدوها  فكتبوها، 

�شعرا، ونظموه ق�شيدا74.

 حيث قال فيها ال�شالح ال�شفدي:

 قلت وقد جئنا اإىل منزلِ  الزرقاء، واملحروم مل يرزق 

                                                                    ال ترجعي يا نوق عن مكة فقد �شقيناك من االأزرق 

وقال فيها، اأي�شا:َ 

           عرفت طعامي باالأخي�شر فاغتدى                  يكد رَ  عي�شي رمُلهِ  حني يركدُ 

           فما زالت الزرقاء يبي�س وجهها                    ووجهك يا وادي االأخي�شر اأ�شود

 اأما العماد االأ�شفهاين فقد قال فيها: 

  �شرينا اإىل الزرقاء منها ومن ي�شب                  اأو ما ي�شر حتى يرى الورد اأو ي�شـري

َ  تذكرت حمام الق�شــــــــــــــــري واأهله                   وقد جزت باحلمام يف البلد القفــــرِ  

وردنا من الزيتون ح�شـــــــــــــــمى واأيلة                   ومل نــــــ�شرتح حتى �شدَ ّرنا اإىل �شدر 
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النموذج األردني كما اأن له اأي�شا:

 ومل اأن�س بالزرقاء يوم وداعنا                          اأنامـــــــــــل تدمي حرية للتنـــــدمَ 

اأعدك يا زرقاء حمــــــراءَ  اأننيِ                         بكيتك حتى �شيب ماوؤك بالـــــدم

 فيا ليت �شعري هل اأعود اإليهمِ                        وهل ليت �شـــــــــــعري نافع للمتيم 

ـــو الــطــيــب املتنبي   وقـــد جـــاء ذكـــر الـــزرقـــاء عــلــى الــعــديــد مــن الــ�ــشــعــراء مــثــل الــ�ــشــاعــر اأب
         برغمِ  �شبيبٍ  فارَق ال�شيفُ  كفـَّــهُ             وكانا على العالتِ  ي�شطحبان               

   كاأَن رقــاَب النا�س قالــت ل�شــيِفــه              رفيقــــك قيــ�س ٌ واأنت ميـانــــــي

اأتـَتـْـه املنـايا يف طــريـــــــــــقٍ  خـَفـِيــّةٍ               على كـُلِ  �شــــــمعٍ  حولـَه وعيان

ويف ال�شعر احلديث... للزرقاء ن�شيب:

عرار والزرقاء

التل  وهبي  م�شطفى  عند  وردت  وقد  اأي�شا،  املعا�شر،  ال�شعر  يف  ح�شور  لها  كان  الزرقاء 
)عرار(، الذي مل يرتك مكانا يف االأردن ومل ي�شمنه يف �شعره وق�شائده، وهو ي�شفها يف ع�شيات 

وادي الياب�س قائال:
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 اأطيف من الزرقاء اأ�شــــــــجاك طارقُ           وبرق باأعلى بقعة ال�شلط خافق الزرقاء ..

واأجفاك لذات امل�شاجع والكرى خيال           وذكرى ت�شـــــــــــــــــتجي�س وبارق 

وراع يزيد القفـــــــــــــــــر روعًا حـــداوؤهُ             على اأركام ممــــــراح ناعـــــــــــق

ومن ال�شعراء املعا�شرين ال�شاعر �شمري عبد ال�شمد... قال يف الزرقاء:

القــادُر فنــِْعم  بارَكهــــا  الّلــــُه  منـزلٍ      اأكـــرُم  الــزرقــــــــاِء  ُربــى  هـذي    
        قـــــــمم ٌ من االأجمــاد ناءَ  بو�شـــــــــــِفها             قــَـَـلم ٌ بليـغ ٌ اأو بيـان ٌ �شـاحـــُر

واأما ال�شاعر حموده زلوم فانه يقول: 
اإينيِّ على العْهـِد يا زرقـاء يا َفَرحي            فاحلُب وال�شرُب واالإخال�ُس من طْبعي
ماذا اأُعــّدد مما ُفيــكِ  من �شـور              اأحلى من الزهر يف قلبي ويف �شـــــْمعي
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النموذج األردني       اأ�شـْعى اإليكِ  بقـْلبٍ دائـَم الوجـَــع                يا منـْزَل ال�شـــــــَّوقِ لو حتنو علّي دْمعي
  

       اأتـَيـــتُ  اإليكِ  يا زرقاءُ  غـَـ�شـًـــا زادهُ  االأمـَـُل
                                                         اأُحــدق فيـك مغتبطـــًـــا وقلبي خافــق ٌ وجــِــلُ 

        هنا الـزرقاُء قد نَه�شت عـَرو�شــًـا تاُجها االأ�شُل
                                                         اإذا هبـّْت �شبـا الزرقـــا ء هاجَ  ال�شوق واالأمـُل

  

         اأين ال�شبيبُ  اأبو النعماِنِ  من َعـــــرَفت              اأنـْداَء جــوِده اأهـُل البدِو واحل�شـَــــرِ 
         يف اإ�شمـِـهِ عرفَ  التاريخ ُمـلـْهـمتي زرقاُء            �شــــــــــــــبيبٍ زهـت يف الكون كالُدرِر

         زرقــــــاءُ  ياُدّرةَ  االأردن ياعـلمــًـــــــــــــــــــــا             يحيا بقلبي خـفـّاقـًـا ويف بـ�شـــــــــري
  

          يف البـــــــــــدء كانت وكان املجـْدُ حاديها            والـــ�شـّـلـْ�َشـُل العـذُب رقــــراٌق بواديها
          والطيــر ت�شــــــــدو من االأحلان اأعذبهــــا           فـــوق الغ�شـــون فرا�شــــاٌت تناغيهـــا
         والق�شــــــــــــــــر يجثم فـوق التلـة يف ثقــة             حتى يـــــُرّد عـن الـزرقا اأعاديهـــــــــا

واأما  ال�شاعر ماجد العامري في�شف الزرقاء:
           حـَ�شـْـناُء ح�شبك يف الدالل تخفـيِّيـــــًا                  فـَتجـَّردي و لـْتـُبـِرُق االأ�شــْـــــــــــــــواءُ 
            هــل اأنـتِ  ليلى اأْم رفـيقــَــةُ  دْربهــا                  اأم هنــد ٌ ... ال بل اإنك ... الـّزرقـاُء
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الزرقاء ..

الهوامش

1. بلدة �شغرية تبعد عن الزرقاء 10 كيلو مرتات وعدد �شكانها  قرابة 3000 ن�شمة غالبيتهم 
من قبيلة ال�شرارات وبني �شخر )احلماد( وعدد من ع�شائر بئر ال�شبع، ووافدين اآ�شيويني 

جاءوا من اأجل العمل يف امل�شانع القريبة منها.

وتبلغ  الزرقاء  تقع على ه�شبة مرتفعة، تطل على وادي جريبا يف حمافظة  2. منطقة جريبا 
م�شاحتها الظاهرة على �شطح االأر�س حوايل خم�شني دومنا، وتنق�شم حاليًا بوا�شطة طريق 
ترابي اإىل ق�شمني �شمايل وجنوبي، اأنها من القرى الرئي�شية على اجلانب الغربي من وادي 
الزرقاء ويعود تاريخها اإىل الع�شور الربونزية، الع�شر احلديدي، الكال�شيكي، االإ�شالمي، 

الفرتات احلديثة. 

والذين  االأردن،  ا�شتقبلت ال�شي�شان يف  التي  االأردنية  القرى  اأوائل  من  تعترب  3.  بلدة اأردنية، 
ا�شتوطنوا فيها وقرى اأخرى بعد هجرتهم من �شمال القوقاز ، وهي بلدة زراعية تعتمد على 
الزراعة وتربية املوا�شي. تعترب بلدة ال�شخنة من القرى املاأهولة منذ زمن بعيد جدا )من 
الع�شر الربونزي(والرومانية والبيزنطية،يذكر اأن اأول من هاجر اإىل ال�شخنة من خارج 
االأردن هم ال�شي�شان وال�شرك�س حيث تقا�شموا مع اأهلها االأ�شليني االأر�س والزرع وكانوا من 
اأطيب املعا�شرة ومثلوا �شورة املهاجرين واالأن�شار يف املدينة املنورة حيث تاآخى ال�شي�شان 
ال�شهاينة فل�شطني وطردوا  احتل  عام 1948 عندما  ويف  بني ح�شن(  ال�شخنة )من  واأهل 
ال�شخنة  ال�شخنة و�شكنوا هناك يف خميم  اإىل  الفل�شطينيني  بالقوة هاجر عدد من  اأهلها 
وما يزال خميم ال�شخنة قائما حتى االآن، وقد كان االأمري عبد اهلل االأول يزورها بني احلني 

واالآخر للراحة واال�شتجمام .
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النموذج األردني 4. قرى بني ها�شم هي قرى بني ها�شم هي عبارة عن ثالث قرى يف حمافظة الزرقاء:

قرى بني ها�شم وتبعد عن مدينة الزرقاء 11 كم اأكرب  وهي  الزيغان:  اأبو   •

ارحيل : وهي ا�شغر قرى بني ها�شم وتقع بني ام الزرغان ودوقرة وتبعد عن مدينة الزرقاء 12 كم  •

دوقرة : هي اآخر القرى الثالث وتقع بعد ام الزرغان وارحيل وتبعد عن مدينة الزرقاء 14 كم  •

5. ابو الزيغان قريه  يقطنها حوايل 1000 ن�شمة تبعد 18مياًل عن جر�س.م�شهورة هذه القرية 
بب�شاتينها اجلميلة ومزارع الزيتون ومناظر اجلبال اخلالبة تتميز ابو الزيغان بطبيعتها 
اجلغرافية املميزة وهوائها النقي وال�شحي.تكرث اليها الرحالة الربيعية وال�شيفية العائلية 

للم�شاوي واللعب و�شراء اخل�شروات الطازجة.

من  ال�شمال  اإىل  كيلومرتا   45 بعد  الزرقاء على  يف حمافظة  غري�شة  اأو  غري�شا  قرية  تقع   .6
العا�شمة عّمان.

7. تقع هذه املنطقة غرب بلدة ال�شخنه و �شمن �شل�شلة جبال حتيط بنهر الزرقاء وروافده، على 
بعد )42كم( اإىل اجلنوب الغربي من مدينة املفرق وعلى بعد )1كم( جنوب قرية القنية 
ويرتفع اجلبل عن م�شتوى �شطح البحر )670م( ويحيط باملوقع عدة جبال مهمة مثل جبل 
املغنية وجبل املجنونة وجبل املخا�شة وجبل حميد، وكذلك جمموعة كبرية من عيون املياه 
التي ترفد نهر الزرقاء مثل عيون خري�شان وعيون الدير وعني القنية وعيون الكرم. وا�شتهر 
هذا املوقع بوجود املدافن امل�شماة االأن�شاب احلجرية )الدملن( والتي �شاع ا�شتخدامها يف 
انت�شرت يف الع�شر  التي  نهاية الع�شر احلجري النحا�شي، كذلك وجود املقابر الرجمية 

الربونزي املبكر .
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اأخـــو الزرقاء .. ـــــدوان  )ع لــ�ــشــاحــبــهــا  بــالــنــ�ــشــبــة  ت�شميتها  ــود  ــع ت والـــتـــي   .. ــعــدوان  ـــ ـــ ال طـــواحـــني   .8
كانت  حيث  ال�شيل،  مــيــاه  تــدفــق  قــوة  و  ــزرقــاء  ال �شيل  عــلــى،  �شاهدة  تـــزال  مــا  ر�شيده 
الــقــمــح، لــطــحــن  ت�شغيلها  يف  الــ�ــشــيــل  ــاه  مــي تــدفــق  قـــوة  عــلــى  ــطــواحــني  ال هـــذه   تعتمد 

 وعلى مروج القمح التي كانت حت�شد كل عام يف ال�شخنة.

9. متتد منطقة احل�شب من قرية غري�شا االأثرية غربًا باجتاه قرية احل�شب، على م�شب احل�شب 
يف وادي الزرقاء. ويقع بالتحديد �شرقي �شيل الزرقاء باجتاه غري�شا .

10. تقع قرى احلالبات... حوايل 25 كم �شمال �شرق الزرقاء، وهذه القرى اكت�شبت من حياة 
اال�شالة حيث تقطنها جمموعة  القدمية من  تلب�س حلتها  تزال  ب�شاطتها، فهي ال  البادية 
والدهيثم  والنويران  واخللف  العثمان  ع�شائر  خا�شة  �شخر  بني  قبيلة  اأبناء  من  كبرية 
اأرتبط  ا�شم  االردنية االخرى.  واحلالبات  الع�شائر  واملجحم وغريه من  والعلوق  واملحمد 
بوجود ق�شر اأثري بناه الرومان ملراقبة قبائل ال�شحراء ح�شب اأهم الدرا�شات التاريخية، 
وجاء تف�شري ا�شم احلالبات وفق ما يتداوله كبار ال�شن يف املنطقة من وجود حلبات للخيل 
تتبع للق�شر االثري ونتيجة لوجودها �شمي بق�شر احلالبات، لكن يف املقابل ي�شري اآخرون 
من الرعيل االول اإىل اأن هذه املنطقة كان يطلق عليها ا�شم   ق�شور عبيدان   وذلك الن 
ال�شيخ عبيدان اخللف هو اأول من �شكنها حيث كانت تعرف عند اأهل البادية بهذا اال�شم 
الذي جاء نتيجة للموقع اجلغرايف الذي اأختاره ال�شيخ عبيدان بالقرب من الق�شر الروماين. 
هذه التجمعات ال�شكانية ت�شم مناطق احلالبات ال�شرقي والغربي واملزارع والدهيثم وقرى 
الطافح ال�شرقي والغربي و�شايح ذياب وتتبع اداريا اىل ق�شاء الظليل/ ق�شبة الزرقاء فيما 

تتبع خدميًا اىل بلدية احلالبات.
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النموذج األردني 11. تقع بلدة ال�شليل اىل ال�شمال ال�شرقي من مدينة الزرقاء و على بعد ع�شرين كيلو مرتًا، هذه 
البلدة التي اختارها العديد من املزارعني ومع بداية ال�شبعينات من القرن املا�شي الإقامة 
وازدهــارا  انتاجا  اململكة  يف  املناطق  اكرث  من  واحدة  االآن  لت�شبح  االأبقار،  لرتبية  مزارع 
اأنواع املحا�شيل الزراعية و خا�شة االأعالف   يف املجال الزراعي،فهناك مزارع تنتج كافة 
بالن�شوب مع مرور  اأخذت  التي  املائية اجلوفية  باأحوا�شها  ت�شتهر  ال�شليل  وكانت منطقة 
ال�شنني جراء ال�شخ اجلائر من االآبار وعدم كفاية املوا�شم املطرية لتعوي�س هذا ال�شخ اإىل 
جانب تلك املزارع قامت هناك �شناعات الإنتاج االألبان و م�شتقاتها معتمده يف مدخالتها 
على ما تنتجه هذه املزارع من حليب االأبقار، ثم قامت احلكومة باإن�شاء منطقة �شناعية 
االألب�شة  ب�شناعة  خمت�شة  جمملها  يف  التي  امل�شانع  ع�شرات  االآن  ت�شم  اأ�شبحت  حرة، 

باالإ�شافة ل�شناعة الزيوت النباتية و امل�شروبات الغازية. 

اأردنية زراعية  الها�شمية وهي قرية  االأردنية  بني ح�شن يف اململكة  12. قرية الكم�شة من قرى 
اإداريًا ملحافظة  تتبع  الــزواهــرة  ع�شرية  من  ح�شن  بني  اأبناء  من  عــدد  ي�شكنها  خ�شبة 
االأمطار  وغزير  وبارد  �شيفًا  لطيف  طق�شها  ن�شمة،   2000 �شكانها  عدد  الزرقاء ويتجاوز 

�شتاًء، وهي منطقة �شياحية.

13. العالوك نالت ا�شمها لوجود �شجر البلوط والبطم بكرثة فيها، ويقال كذلك انها ارتبطت 
ا�شم  يرتبط  اآنــذاك )هالوك(، يف حني  الروماين يف منطقة جر�س  زوجة احلاكم  با�شم 
امل�شرات مبعنى االأر�س الطيبة والكرمية. ودل امل�شح االأثري االأخري على اأن هناك ا�شتيطانا 

منذ الع�شر الربونزي املتخر.

14. قرية تبعد عن بريين  8كم وعن مدينة الزرقاء 23كم
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15. قرية رجم ال�شوف ا�شمها القدمي رجم ال�شوك وحتيط بها املزارع من كل جانب وهي جميلة الزرقاء ..
جدا وتقع غرب حمافظة الزرقاء بع�شرين كيلو تقريبا وهي م�شرفة على بريين وام رمانة 
من اجلهة ال�شمالية وتطل على �شفا بدران من اجلهة الغربية مك�شوه باالأ�شجار املثمرة مثل 
�شجر الزيتون والتني والرمان وفيها مناطق وا�شعة مزروعة بالعنب واخلوخ مناخها لطيف 

جدا الرتفاعها واطاللتها املميزة 

16. قرية �شغرية جميلة تبعد عن مدينة الزرقاء 24كم

ال�شمايل هي عبارة عن جتمعات  االزرق  العليوات يف  وقرية  امل�شايل  وام  الدغيلة  17. مناطق 
�شكانية �شغرية اغلبها يفتقر للخدمات وهي تابعة ملنطقة االرزق ال�شمايل.

للن�شر  يــافــا  دار  الــزرقــاء،   - االأردن،  يف  ال�شعبية  احلــكــايــة  وهــيــب،  حممد   : انــظــر   .  
والتوزيع،الزرقاء، 2012،   �س �س 18،19.

2. انظر: انظر: موقع املو�شوعة احلرة)ويكيبيديا(.

االأ�شبوع بعنوان:  االأردنية، ملحق  الراأي  3. انظر: ماجد اخل�شري، مقالة من�شورة يف جريدة 
الزرقاء مدينة تنرث جدائلها مع فجر العمال والع�شكر، 2006/8/19.

4 . "�شفحة من تاريخ االأردن " احللقة ال�شاد�شة "«. عمون. اطلع عليه بتاريخ 2011/5/12.

5. انظر: فيليب حتي، تاريخ �شوريا ولبنان وفل�شطني، جذ، دار الثقافة، بريوت،1985، �س 422.

6. للتف�شيل انظر: حممود عبيدات، االأردن يف التاريخ من الع�شر احلجري حتى قيام االإمارة، 
جرو�س بر، 1992، �س 55-50.
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النموذج األردني 7. للمزيد انظر: حممد وهيب، احلكاية ال�شعبية  يف االأردن- الزرقاء،  �س 29- 35.

8. للمزيد انظر: حممد وهيب، احلكاية ال�شعبية  يف االأردن- الزرقاء، م�شدر �شابق،  �س 29- 35.

9. انظر: حممد وهيب، اكت�شاف ح�شارات وادي الزرقاء باالأردن، م�شدر �شابق، �س88

10. انظر: حمودة زلوم، الزرقاء املدينة واملحافظة، ما�شيها وحا�شرها، د ن، 1993، �س �س 
.89 ،88

11. انظر: حممد وهيب، اكت�شاف ح�شارات وادي الزرقاء باالأردن، م�شدر �شابق، 89.

الدولة  عهد  يف  م�شر  حاكم  االإخ�شيدي  كافور  اأمــراء  اأحــد  هو  العقيلي  �شبيب  اأن  يقال   .12
االخ�شيدية قبل الفاطميني ما بني 946 و986 وقد ب�شط نفوذه على �شرق االأردن وعني اأمريا 

على تلك املنطقة وقد اأتخذ من قلعة الزرقاء مقر االإمارة.

ملزيد من التف�شيل انظر: حممد وهيب واآخرون، اكت�شاف ق�شر �شبيب وحميطة االأثري،   
وزارة الثقافة، عمان، 2010، �س 28-26.

13. ملزيد من  التف�شيل انظر: حممد وهيب، اكت�شاف موقع حادثة مقتل عتيبة بن ابي جهل يف 
االأردن، عمان، 2015، �س 54-52.

http://www.qudamaa. قدماء:  منتديات  موقع  االأردن،  العثمانية يف  انظر: احل�شارة   .14
com/vb/showthread.php?t=3208
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15. ملزيد من  التف�شيل انظر: حممد وهيب، اكت�شاف موقع حادثة مقتل عتيبة بن ابي جهل يف الزرقاء ..
االأردن، عمان، 2015، �س 54-52.

16. ملزيد من  التف�شيل انظر: حممد وهيب، اكت�شاف موقع حادثة مقتل عتيبة بن ابي جهل يف 
االأردن، عمان، 2015، �س 54.

17. انظر: حممد وهيب، اكت�شاف ح�شارات وادي الزرقاء، الزرقاء، 2011، �س 93.

االأردن، عمان،  ابي جهل يف  بن  عتيبة  مقتل  موقع حادثة  اكت�شاف  وهيب،  انظر: حممد   .18
2015، �س 54.

19. انظر: احمد اأبو خو�شة، حمافظة الزرقاء الفتية وع�شائرها االأبية، د  ن، 1996، �س 43.

20. انظر : حممد وهيب، احلكاية ال�شعبية يف االأردن، م�شدر �شابق، �س 20.

21. اأن�شئت مديرية خا�شة الإدارة �شكة احلديد وهي امل�شوؤولة عن اخلط الذي يربط بني االأردن 
اإىل  و�شوال  واملفرق  بالزرقاء  مــارا  دم�شق  اىل  عمان  من  القطار  ينطلق  حيث  و�شوريا، 
العا�شمة ب�شوريا ومن عمان اإىل اجلنوب  مرورًا مبعان ويف عام 1924 خ�شعت اإدارة ال�شكة 
اإىل حكومة االنتداب وكان مركز االإدارة يف حيفا. انظر: �شليمان املو�شى، م�شدر �شابق، 

�س 184.

22. هند ابو ال�شعر، الزرقاء الن�شاأة والتطور، وزارة الثقافة، 2014، �س  �س 14، 15.

23. هند ابو ال�شعر،  عبد اهلل الع�شاف، الزرقاء الن�شاأة والتطور، م�شدر �شابق،  �س22-20.
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النموذج األردني 24. هند ابو ال�شعر،  عبد اهلل الع�شاف، الزرقاء الن�شاأة والتطور، م�شدر �شابق،  �س26-22.

باالنتداب  امل�شمولة  املنطقة  حماية  1926بغر�س  عام  االأردن  �شرق  حــدود  قوة  اأن�شئت   .25
وحدودها ال�شرقية من الناحية الع�شكرية، وقد عملت �شلطات االنتداب على جتنيد ال�شباب 
من االأردن وفل�شطني جتنيدا اإجباريا كما �شمت اليها بع�شا من اأبناء �شوريا ولبنان وكان 
اإن�شاء هذه القوة واحدًا من التدابري التي اتخذتها �شلطات االنتداب للق�شاء على مظاهر 
احلكم الوطني، انظر: ما�شي  منيب و�شليمان املو�شى، تاريخ االأردن يف القرن الع�شرين، 

1959، �س267.

املع�شكر  اإن�شاء  اأعمال  بداأت  وقد  ال�شكنية  البيوت  �شرقي  الزرقاء  قوة حدود  يقع مع�شكر   .26
عام 1928م، وقد �شم حوايل 100 بناية، ت�شمل الثكنات واملكاتب لل�شباط وقد بنيت داخل 
املع�شكر وكذلك م�شاغل  للخيول وقد بني بداخلة م�شت�شفى يف و�شط  املع�شكر ا�شطبالت 
بني  وقد  الزرقاء  املياه ن عني  ت�شخ  اأنابيب  باملياه عن طريق  املع�شكر  زود  وقد  ميكانيك 
بجانب املع�شكر مطار �شغري ليكون مهبط للطائرات، انظر: جمال عبد احلميد ابونوا�س، 

تاريخ الزرقاء، �س285. 

اأ�شباب وجود هذه املهنة هو كرثة الوافدين والفقر الذي كان يعاين منه هوؤالء، وكان  27. كان من 
اأو يعبئون �شاحنات  العاملون يف هذه املهنة ينقلون الب�شائع اإىل م�شتودعات التجار ويفرغونها 
النقل وقاطرات �شكة احلديد بالب�شائع، وكانت تتقا�شى البلدية ر�شومًا لكل حمال اأو عتال مقابل 

منحه رخ�شة �شهرية ملزاولة هذه املهنة. انظر: ابو نوا�س، م�شدر �شابق، �س 355.

28. هند ابو ال�شعر،  عبد اهلل الع�شاف، الزرقاء الن�شاأة والتطور، م�شدر �شابق،  �س37-32.

29. هند ابو ال�شعر،  عبد اهلل الع�شاف، الزرقاء الن�شاأة والتطور، م�شدر �شابق،  �س531.



202

االإمــارة الزرقاء .. عهد  يف  االأردن  يف  ال�شحية  لالأحوال  التاريخي  التطور  طلفاح،  اأ�شامة  انظر:   .30
)1921- 1946(، عمان، 2008، �س 40.

31. هند ابو ال�شعر،  عبد اهلل الع�شاف، الزرقاء الن�شاأة والتطور، م�شدر �شابق،  �س 399.

32. هند ابو ال�شعر،  عبد اهلل الع�شاف، الزرقاء الن�شاأة والتطور، م�شدر �شابق،  �س670.

33. انظر: ابو نوا�س، م�شدر �شابق، �س 213-211.

34. انظر: ابو نوا�س، م�شدر �شابق، �س 260-258.

35. انظر: حممد وهيب، احلكاية ال�شعبية يف االأردن، الزرقاء، �س21. 

36. حممد وهيب واآخرون، اكت�شاف ق�شر �شبيب وحميطة االأثري، وزارة الثقافة، عمان، 2010، 
�س 31-23.

37. انظر : حممد وهيب، احلكاية ال�شعبية يف االأردن، م�شدر �شابق، �س 59 -67.

الراأي  الودعه، درا�شة من�شورة على موقع �شحيفة  اإىل مدينة  38. انظر: ماجد جبارة، رحلة 
http://www.alrai.com/article/586582.html .2013/5/23 ،االأردنية، تاريخ

39. انظر: حممد وهيب، اكت�شافات ح�شارات وادي الزرقاء باالأردن، �س 35-25.

40. انظر : حممد وهيب، احلكاية ال�شعبية يف االأردن، م�شدر �شابق، �س 65-63.

http://www.moi.gov.jo/tabid/65/default.aspx :41. انظر
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النموذج األردني 42. مدينة اأردنية تقع يف حمافظة الزرقاء، وهي مركز لواء الر�شيفة. تقع على الطريق الوا�شل 
بني عمان ومدينة الزرقاء. وهي م�شهورة بوجود مناجم الفو�شفات فيها، ويبلغ عدد �شكانها 
حوايل 500 األف ن�شمة وم�شاحتها التنظيمية تقدر بـ 38 كم2 حيث اأن كثافتها ال�شكانية تبلغ 
حوايل 7،350 ن�شمة/كم2 وهي تعد عالية على امل�شتويني العربي والعاملي  والر�شيفة اأحد 

االألوية التابعة ملحافظة الزرقاء.

–الزرقاء،  اوتو�شرتاد عمان  43. تقع بني عمان والزرقاء تبعد عن عمان 35 كم   وتقع على 
وعدد �شكانها �شتة اآالف ن�شمة .

حمافظة  مركز  عن  كم   )17( حــوايل  ويبعد  الزرقاء  حمافظة  غرب  بريين  ق�شاء  يقع   .44
الزرقاء، وله حدود م�شرتكة مع حمافظة جر�س من اجلهة ال�شمالية يف منطقة طواحني 
العدوان وحمافظة العا�شمة من اجلهة اجلنوبية يف منطقة �شفا بدران وحمافظة جر�س 
والبلقاء من اجلهة الغربية يف منطقة جبة وموب�س والبقعة وحمافظة الزرقاء من اجلهة 
اإ�شكان االأمرية هيا ملنطقة ق�شاء بريين. �شميت املنطقة بهذا اال�شم  ال�شرقية يف منطقة 
الأنه كان يوجد بها قدميا بئران للماء يف و�شط البلدة، ومتتاز منطقة ق�شاء بريين باأنها 

حتتوي اله�شاب املرتفعة ال�شمالية الو�شطى من االردن 

45. االأزرق منطقة تقع يف �شرق اململكة االأردنية الها�شمية ويبلغ عدد �شكانها حوايل 20،000 
العذبة واملعدنية  باملياه  باأنها واحة �شحراوية غنية  بعيد  االأزرق ومنذ زمن  ُتعرف  ن�شمة. 
االأماكن  االأزرق من  االأزرق وحممية  واحة  تعد  ال�شياحية.  واملناطق  االآثار  الكثري من  وبها 
امل�شهورة بالعامل كونها حمطة للطيور املهاجرة من االحتاد ال�شوفيتي �شابقًا ودول اأوروبا، 
االأزرق  منطقة  يقطن  فيها.  وت�شرتيح  اأثناء هجرتها  بها  املختلفة  الطيور  اأ�شراب  اإذ متر 
خليط �شكاين من الدروز والبدو وال�شي�شان. وتنق�شم جغرافيًا اإىل خم�س مناطق اأ�شا�شية: 
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االأزرق ال�شمايل، االأزرق اجلنوبي، حي حمزة، التطوير احل�شري،املزارع وعني البي�شاء.، الزرقاء ..
ت�شتهر االأزرق ب�شناعة امللح اخلام من منطقة املالحات )ال�شبخة(. نظرًا لذلك، اأ�شبحت 
املنطقة تعاين من نق�س املياه العذبة، وزيادة ن�شبة امللوحة يف الرتبة، وتقل�س امل�شتنقعات.

46. انظر: �شجالت دائرة االإح�شاءات العامة ل�شنوات خمتلفة. 

ــزرقــاء، ال بلدية  نــ�ــشــاأة   )1934/5/19  -  1928/12/1( ال�شعر،  اأبـــو  هند  انــظــر:   .47 
ٍ)1928/12/1-1934/5/19(  اأول �شجل ملقررات املجل�س البلدي م�شدرًا، بحث من�شور 

يف املجلة االأردنية للتاريخ واالآثار، العدد2، جملد 3، 2009، �س 106.

اإىل  يعودون  وهــوؤالء  االأدوميني،  اإىل  تعود  بني ح�شن  "قبيلة  اأن  اإىل  االأبحاث  بع�س  ت�شري   .48
االأموريني، وكان لهم مملكة عا�شمتها ب�شريا قرب حمافظة الطفيلة جنوب االأردن. هذه 
اجلماعة القدمية ظهر منها امللك حدد، وقربه معروف لدى بني ح�شن، وقاوم هذا امللك 
الهجرة اليهودية التي جاءت من اأجل الدخول اإىل بيت املقد�س حينما قدموا مع مو�شى«. ثم 
ينتقل املوؤرخ العامني 1872 و1873 وفيهما كما يوؤكد: "ح�شلت اأول حركة ا�شتيطان يهودي 
لنهر  ال�شمالية  ال�شفة  اإن�شاوؤهما على  م�شتوطنتان مت  بــاالأردن، وظهرت  يف مدينة جر�س 

الزرقاء، فاأحرق بنو ح�شن امل�شتوطنات وطردوا امل�شتوطنني«.

توؤكد م�شادر ودرا�شات علماء االأن�شاب اأن قبيلة بني ح�شن تق�شم اإىل ثالثة فروع:  
الثبتة: ع�شرية امل�شاقبة والعمو�س.  

الثلث: ع�شرية الزيود، الغويريني، ال�شديفات وبني هليل )احلراح�شة، الدالبيح، الزبون،   
بني  بقبيلة  هليل مرتبط  بني  ت�شمية  و�شبب  والزواهرة(.  اخلوالدة، اخلزاعلة، اخلاليلة 
هالل يف الع�شر االأموي، الذين ا�شتقروا على نهر الزرقاء، وهزموا حاكمها �شبيب العقيلي 
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النموذج األردني م�شر  ثم  فل�شطني،  باجتاه  عربوا  الهالليني  اإن  ثم  امل�شادر،  بع�س  ح�شب  املهداوي،  اأو 
اإىل تون�س، فا�شتقرت بقاياهم على نهر الزرقاء، واأ�ش�شوا نواة قبيلة جديدة �شميت "بني 
هليل"، وان�شمت اإليهم يف ما بعد "الثبتة" واأخذت م�شمى جديدًا هو "بني ح�شن"، وح�شل 
والبلقاوية  والعجارمة  الدعجة  وع�شائر  العدوان  وقبيلة  ح�شن  بني  قبيلة  بني  التحالف 
االأتراك  البلقاء  العام 1700 م، وواجه حلف  العثمانية يف بدايات  الدولة  وال�شلط يف ظل 
ت�شاري�س  ومن  ا�شرتاتيجيًا،  موقعًا  الزرقاء  من  احللف  واأخذ  االأخرى،  القبائل  وهجمات 

جبالها الغربية حدودا طبيعية اآمنة متتد باجتاه جر�س �شماال، واملفرق "الفدين" �شرقا.

49. انظر: حممد وهيب، احلكاية ال�شعبية يف االأردن، الزرقاء،م�شدر �شابق،  �س20-19.

http://www.al-sijill.com/sijill_items/  ،74 الــعــدد  ال�شجل،  �شحيفة  انــظــر:   .50
sitem6963.htm

51. انظر: فرديرك بك، تاريخ �شرق االأردن وقبائلها، ترجمة بهاء الدين طوقان، الدار العربية 
للن�شر، عمان، �س 30-25.

52. انظر �شجالت دائرة االإح�شاءات العامة، م�شح العمالة والبطالة، اأيار 2003.

53. انظر: تقرير ح�شاد عام 2011 ال�شادر عن غرفة �شناعة الزرقاء، على املوقع االلكرتوين 
http://zci.org.jo/Portals/2/for%202011.pdf :للغرفة

54. انظر: تقرير ال�شادرات  لعام 2015/ غرفة �شناعة الزرقاء، على املوقع االلكرتوين للغرفة: 
http://zci.org.jo/Portals/2/for%202011.pdf

55. انظر: حممد وهيب، اكت�شاف ح�شارات وادي الزرقاء باالأردن، �س31-25.
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56. انظر تقرير م�شح العمالة والبطالة – دائرة االإح�شاءات العامة /2007.الزرقاء ..

57. انظر �شجالت غرفة �شناعة الزرقاء.

58. انظر تقرير م�شح العمالة والبطالة – دائرة االإح�شاءات العامة /2013/2012.

الع�شر احلجري حتى  التاريخ....املقدمة من  االأردن يف  انظر: حممود عبيدات،  للمزيد   .59
قيام االإمارة، ج1، من�شورات جرو�س بر�س، لبنان، 1992، �س 60-50. 

60. حممد وهيب واآخرون، اكت�شاف ق�شر �شبيب وحميطة االأثري، وزارة الثقافة، عمان، 2010، 
�س 31-23.

61. انظر تفا�شيل الواقع الثقايف للزرقاء يف املوقع االلكرتوين لوزارة الثقافة االأردنية: 
/http://culture.gov.jo/new

62. انظر ملخ�س الدرا�شة يف �شحيفة الراأي االأردنية، تاريخ: 2007/8/13.
http://www.alrai.com/article/234073.html 

63. انظر : 
http://www.alghad.com/index.php/article/385190.html
- http://www.zarqanews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=815&Itemid=305

. انظر : جمال اأبو نوا�س،تاريخ الزرقاء ومنطقتها يف الن�شف االأول من القرن الع�شرين،    64
د ن، 1995، �س 280.

65. انظر: فرديريك بك، تاريخ �شرق االأردن وقبائلها، م�شدر �شابق، �س 28.
66. انظر: مفلح العدوان:  الزرقاء ...�شارقي نهر يبوق، ق�شر �شبيب، جملة فيالدلفيا الثقافية،  

�س90-85.
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النموذج األردني 67. انظر: مفلح العدوان:  الزرقاء ...�شارقي نهر يبوق، ق�شر �شبيب، جملة فيالدلفيا الثقافية،  
�س90-85.

68.ملزيد من  التف�شيل انظر: حممد وهيب، اكت�شاف موقع حادثة مقتل عتيبة بن ابي جهل يف 
االأردن، عمان، 2015، �س 54-52.

69 .ملزيد من  التف�شيل انظر: حممد وهيب، اكت�شاف موقع حادثة مقتل عتيبة بن ابي جهل يف 
االأردن، عمان، 2015، �س 54-52.

70. انظر: مفلح العدوان:  الزرقاء ...�شارقي نهر يبوق، ق�شر �شبيب، جملة فيالدلفيا الثقافية،  
�س90-85.

71. انظر: حممد وهيب، اكت�شاف ح�شارات وادي الزرقاء، م�شدر �شابق.

72. للمزيد انظر: هند اأبو ال�شعر،الزرقاء الن�شاأة التطور، م�شدر �شابق، �س 14-12.

73. انظر: رحلة اإىل مدينة الودعه، على املوقع :

 http://www.alrai.com/article/586582.html، م�شدر �شابق.

74. انظر: مفلح العدوان امل�شدر ال�شابق، �س 90.
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الزرقاء ..

جامعة الزرقاء االأهلية
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النموذج األردني
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الزرقاء ..

جامعة الزرقاء الخاصة
 جامعة الزرقاء هي اجلامعة اخلا�شة الوحيدة التي مت ان�شاوؤها  يف حمافظة الزرقاء، تاأ�ش�شت 
عام 1994م، يف موقع ا�شرتاتيجي، �شرقي مدينة الزرقاء، وعلى ُبعد �شتة كيلو مرتات منها مب�شاحة 
و�شلت اإىل ثالثمئة وخم�شني دومنًا، لتكون رديفًا ع�شويًا للجامعات الر�شمية واخلا�شة االأردنية يف 
النهج والهدف، ورافدًا رئي�شًا لنظام التعليم العايل االأردين مبختلف غاياته واأهدافه، جاءت تلبية 

حلاجات علمية واجتماعية واقت�شادية وثقافية واإن�شانية .

بداأت اجلامعة م�شريتها العلمية ب�شت كليات �شمت مئة وخم�شني طالبًا وطالبة، موزعني على 
ع�شرين تخ�ش�شًا، وتطورت هذه االأعداد لت�شل خالل العام اجلامعي 2015- 2016 اإىل حوايل 
)8000( طالب وطالبة ،وبف�شل جهودها يف التطوير ، ا�شبحت ت�شم اليوم 14 كلية و 42 تخ�ش�شاأ 
اكادمييًا ) 35 تخ�ش�شًا يف برنامج البكالوريو�س و8 تخ�ش�شات يف برنامج املاج�شتري(، �شبع منها 
اإن�شانية، و�شت منها علمية، كما ت�شم اجلامعة كلية للدرا�شات العليا ت�شرف على برامج املاج�شتري 
يف الكليات املختلفة، وت�شم التخ�ش�شات : ماج�شتري اللغة االإجنليزية واآدابها، واملحا�شبة، وعلم 
يف  اي�شًا  ويوجد  الربجميات،  وهند�شة  والت�شويق،  االأعمال  واإدارة  والريا�شيات،  احلا�شوب، 
اجلامعة ثالث عمادات، هي: عمادة البحث العلمي، وعمادة الدرا�شات امل�شائية، وعمادة �شوؤون 
الطلبة، وخم�شة مراكز علمية ، هي: املركز الثقايف االإ�شالمي، ومركز احلا�شوب، ومركز التعليم 
امل�شتمر وخدمة املجتمع، ومركز اللغات، ومركز التعلم االإلكرتوين، هذا باالإ�شافة اإىل جمموعة 
املكتبة،  والت�شجيل، ووحدة  القبول  : وحدة  الوحدات  والدوائر،  من هذه  االإدارية  الوحدات  من 

ووحدة التطوير و�شمان اجلودة. يدر�س فيها ما يزيد على ثمانية اآالف طالب وطالبة.

فجامعة  وخا�شًا،  عامًا  اعتمادًا  املعتمدة  اخلا�شة  اجلامعات  اإحدى  الزرقاء  جامعة  وتعترب 
الزرقاء ع�شو  يف العديد من الهيئات منها: 
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النموذج األردني احتاد اجلامعات العربية .
االحتاد الدويل للجامعات .

احتاد جامعات العامل االإ�شالمي .
رابطة املوؤ�ش�شات العربية اخلا�شة للتعليم العايل .
املنطمة العربية للم�شوؤولني عن القبول والت�شجيل .

املعهد العربي للدرا�شات املالية وامل�شرفية .
جمل�س اإدارة املجل�س العربي لالأن�شطة الطالبية .

االحتاد الريا�شي للجامعات االردنية .
 يف رابطة املوؤ�ش�شات اخلا�شة .

 يف رابطة اجلامعات االإ�شالمية .

العديد من اجلوائز حيث ح�شلت على  الزرقاء عن غريها ح�شولها على   ما مييز  جامعة 
املركز االول يف علم احلا�شوب على م�شتوى اجلامعات االردنية الر�شنمية واخلا�شة بتقييم من 

الوكالة الربيطانية للجودة .

اجلامعية  الكفاءة  بامتحان  ال�شحية   العلوم  يف  االول  املركز  على  ح�شولها  اإىل  باالإ�شافة 
الذي جرى بتقييم من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي االردنية ، كما ح�شلت موؤخرًا كلية 
ال�شحافة واالإعالم فيها على اأعلى الدرجات يف نتائج امتحان الكفاءة اجلامعية، وقد جاء ذلك 
خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي عقده رئي�س هيئة اعتماد موؤ�ش�شات التعليم العايل عطوفة اأ.د ب�شري 

الزعبي.
عدا عن ح�شولها على العديد من البطوالت  يف �شتى االلعاب الريا�شية .
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كما �شعت اجلامعة اأي�شًا اإىل حتقيق التميز والريادة، وذلك من خالل توفريها التخ�ش�شات الزرقاء ..
منها  اإميانا  موؤ�ش�شاته،  تطوير  على  وتعمل  املجتمع،  حاجات  ت�شد  التي  احلديثة  االأكادميية 
بر�شالتها العلمية والعملية واالإن�شانية، وا�شتقطاب جمموعة من اأع�شاء هيئة التدري�س من ذوي 
اخلربة والتميز يف خمتلف التخ�ش�شات االأكادميية، وجمموعة كبرية من الطلبة غري االأردنيني 
تكنولوجيا  واإدخــال  واأجنبية،  عربية  جن�شية   )60( قرابة  عددهم  ويبلغ  و�شديقة  جن�شيات  من 
املعلومات واالت�شاالت يف مرافقها وعملياتها واأن�شطتها االإدارية واالأكادميية، وح�شولها على كثري 
العلمية  املوؤمترات واجلمعيات  لتكون مقرًا لعدد من  الريا�شية، وقد مت اختيارها  البطوالت  من 
املعروفة، كاملوؤمتر العربي لتكنولوجيا املعلومات )ACIT( منذ عام 2000، واالأمانة العامة جلمعية 
عام 2007،  منت�شف  منذ  العربية  اجلامعات  احتاد  املنبثقة عن  واملعلومات،  احلا�شبات  كليات 
والتي ُت�شدر املجلة العربية الدولية لتكنولوجيا املعلومات )IAJIT(، وهي جملة م�شنفة من قبل 
)Thompson)ISI ، وكذلك االأمانة العامة للموؤمتر العربي الدويل ل�شمان جودة التعليم العايل 
)IACQA( منذ عام 2011، وجمعية اأ�شاتذة اللغة االإجنليزية واآدابها والرتجمة يف اجلامعات 

العربية، منذ بداية العام 2016، والتي ُت�شدر املجلة الدولية للدرا�شات العربية واالإجنليزية. 

وت�شدر اجلامعة جملة الزرقاء للبحوث والدرا�شات االإن�شانية، وتعترب هذه املجلة الرئي�شة يف 
اجلامعة  ، حيث بداأت يف ال�شدور منذ عام 1999، من خالل عمادة البحث العلمي، وهي جملة 
ال�شنة،  يف  اأعداد  ثالثة  يف  وَت�شدر  االإن�شانية،  العلوم  يف  ومتخ�ش�شة  ومفهر�شة  حمكمة  علمية 

وتن�شر البحوث العلمية باللغتني العربية واالإجنليزية. 

“اإجناز” على  موؤ�ش�شة  نظمتها  التي  امل�شابقات  يف  مهمة  اإجنــازات  اأي�شًا  اجلامعة  و�شجلت 
م�شتوى اجلامعات، من خالل امل�شاريع القيادية التي تعمل على �شقل مهارات ال�شباب اجلامعي، 
بتوفري �شبل الدعم لهذه امل�شاريع، وتذليل ال�شعوبات التي تواجه الفريق داخل اجلامعة وخارجها. 

واملنح،  احل�شومات،  من  جمموعة  اجلامعة  تقدم  للطلبة  تقدم  التي  بامل�شاعدة  يتعلق  وفيما 
واالإعفاءات من الر�شوم الدرا�شية، قد ت�شل اإىل )70%( لكثري من التخ�ش�شات االأكادميية. 
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النموذج األردني حيث قامت اجلامعة ومنذ تاأ�شي�شها بثالث وظائف اأ�شا�شية ج�شدت كينونتها بني اجلامعات، 
وهي:

 اأواًل : التعليم واإك�شاب الطلبة املعارف واملهارات الالزمة لزيادة حت�شيلهم االأكادميي، وتنمية 
�شخ�شياتهم تنمية �شاملة متكاملة، واإعدادهم للعمل امل�شتقبلي، وتكوين اجتاهاتهم االإيجابية.

العلمي،  التقدم  وحتقيق  املعارف  توليد  يف  اأ�شا�شيًا  عاماًل  ُيعد  الذي  العلمي  البحث   : ثانيًا   
والتنمية امل�شتدامة.

ثالثًا : خدمة املجتمع املحلي ؛ اإذ تقوم اجلامعة بدورها كونها قوة اأ�شا�شية يف تنمية املجتمع 
وحتديثه، وتقدم خدماتها اإىل جميع موؤ�ش�شات املجتمع املحلي والعربي والعاملي ، لتقوية الروابط 
معها، وذلك من خالل عقدها املوؤمترات العلمية والثقافية، والندوات والور�س العلمية وغريها، 
التدريبية من خالل مراكزها املخت�شة خدمة منها الأفراد املجتمع  الدورات  ف�شاًل عن عقدها 

االأردين والعربي واالأجنبي على حد �شواء. 

ومن اجلدير بالذكر ان هذا النجاح اتى بالتخطيط احلكيم وتتويجًا للمثابرة امل�شتمرة بني 
جمل�س اإدارة �شركة الزرقاء للتعليم واال�شتثمار، وجمل�س االأمناء، واإدارة اجلامعة، وبالعمل بروح 
الفريق الواحد، فقد ح�شلت جامعة الزرقاء عام 2009م على �شهادة )االآيزو( من بني اجلامعات 
الر�شمية واخلا�شة، واأي�شًا على �شهادة التاج الدويل للجودة )الت�شنيف الذهبي( عام 2015م 

من بريطانيا.
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الزرقاء ..
كليات الجامعة  وتخصصاتها:

ت�شم اجلامعة اأربع ع�شرة كلية واثنني واربعني تخ�ش�شًا خمتلفًا يف البكالوريو�س واملاج�شتري

التخ�س�سالكلية

كلية ال�شريعة
الفقه واأ�شوله

اأ�شول الدين

كلية الآداب
اللغة العربية واآدابها

اللغة االإجنليزية واآدابها

الرتجمة

كلية تكنولوجيا املعلومات

علم احلا�شوب

نظم املعلومات احلا�شوبية

هند�شة الربجميات

تكنولوجيا االنرتنت

كلية العلوم
الريا�شيات

الفيزياء
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النموذج األردني

التخ�س�سالكلية

كلية القت�شاد والعلوم الإدارية

نظم املعلومات االإدارية

املحا�شبة

اإدارة االأعمال

العلوم املالية وامل�شرفية

الت�شويق

 االقت�شاد

نظم املعلومات املحا�شبية

امل�شارف االإ�شالمية

كلية العلوم الرتبوية

معلم �شف

علم املكتبات واملعلومات

ريا�س االطفال
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الزرقاء ..

التخ�س�سالكلية

احلقوقكلية احلقوق

التحاليل الطبيةكلية العلوم الطبية امل�شاندة

التمري�سكلية التمري�ض

كلية الهند�شة التكنولوجية

الهند�شة املعمارية

الهند�شة املدنية

الهند�شة الكهربائية

هند�شة امليكانيك

هند�شة الطاقة

ال�شيدلةال�شيدلة

الفنون والت�شميم
الت�شميم اجلرافيكي

الت�شميم الداخلي

ال�شحافة والعالم
ال�شحافة واالعالم

االذاعة والتلفزيون
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النموذج األردني

التخ�س�سالكلية

كلية الدرا�شات العليا

ماج�شتري هند�شة الربجميات

ماج�شتري اإدارة االأعمال

ماج�شتري اللغويات

ماج�شتري االدب االجنليزي

ماج�شتري علم احلا�شوب

ماج�شتري املحا�شبة

ماج�شتري الريا�شيات

ماج�شتري الت�شويق
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الزرقاء ..

الدكتور محمود عبدالرزاق محمود أبو شعيرة

رئي�س جمل�س اإدارة �شركة الزرقاء للتعليم واال�شتثمار والتي متتلك جامعة الزرقاء، وريا�س 
ومدار�س اجلامعة وهو من مواليد  عام 1947

اأك�شفورد  ال�شناعية من جامعة  وامل�شاريع  االأعمال  اإدارة  الفخرية يف  الدكتوراه  على  ح�شل 
الربيطانية يف عام 2008    

الدكتور حممود اأبو �شعرية هو م�شتثمر يف جماالت خمتلفة منها ال�شناعية واخلدمية ، فهو 
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النموذج األردني �شاحب مطابع، و�شركة طرق وبنية حتتية، وم�شانع بال�شتيك، وم�شانع للورق، وميلك - وامللك 
هلل وحده - عددًا من ال�شركات يف منطقة اخلليج ، وم�شتثمر ملدة )30( عامًا يف االإمارات العربية 

املتحدة )امارة اأبوظبي( واليزال حتى اليوم،وهو اي�شا:

اأردنية. جامعات  يف  ا�شتثمارات  �شاحب   •

عدد من البنوك . يف  م�شاهم   •

يف االأردن . خمتلفة  مناطق  يف  ومباٍن  عقارات  �شاحب   •

. واال�شتثمار  للتعليم  الزرقاء  �شركة  يف  م�شاهم  اأكرب   •

. احليوانية  الرثوة  وجمال  الزراعة  جمال  يف  م�شتثمر   •

عدة مزارع للرتبية احليوانية يف االأردن . �شاحب   •

االأعمال االأردنيني . رجال  جمعية  ع�شو   •

. الزرقاء  حمافظة  يف  ا�شت�شاري  جمل�س  ع�شو   •

رئي�س فخري جلمعية خليل الرحمن اخلريية منذ 2009/4/9 واليزال.  •

ع�شو جمل�س اإدارة نادي االأمري حممد لل�شباب منذ 2010/5/24 واليزال.  •

.2010/9/27 منذ  الزرقاء    - اخلريية  اجلمعيات  الحتاد  وموؤازر  فخري  ع�شو   •

وريا�س  الزرقاء،  جامعة  )مالكة  واال�شتثمار  للتعليم  الزرقاء  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س   •
ومدار�س اجلامعة( من تاريخ 2005/4/17 حتى االآن.
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الزرقاء ..
سيرتـه

ولد احلاج حممود ابو �شعرية عام 1947 يف مدينة ال�شلط، واأكمل تعليمه الثانوي يف مدار�شها، 
وهو االبن االأكرب الأبيه،  من بيت نتيف ق�شاء اخلليل. كان والده ميلك م�شاحة وا�شعة من االأرا�شي 
اأ�شبح ال ميلك �شيئًا، وهنا بداأ احلاج  اإىل االأردن،   يف بلده، ولكن، وبعد الهجرة منها والقدوم 
�شنتني  مدة  االأردين،  العربي  باجلي�س  التحق  ثم  الثانوية  درا�شته  فاأكمل  الكفاح  رحلة  اأبو خالد 
وكان ذلك يف عام 1974،  املتحدة،  العربية  االإمــارات  دولة  اإىل  الرحال  �شد  ثم  اأ�شهر،   واأربعة 
االأوىل،   ن�شاأتها  البالد يف  كانت  اأبو ظبي، حيث  باإمارة  الورقية  الطباعة  اأعماله يف جمال  وبداأ 
وبعد ثالث �شنوات ، بداأ اال�شتثمار يف قطاع املقاوالت والطرق ، وبعد خم�س �شنوات من الكفاح 
واأ�شطول نقل موؤهاًل للدخول  اأكرب �شركة مقاوالت يف هذا املجال،  اأ�شبح ميلك  والعمل الدوؤوب 
يف اأكرب العطاءات وامل�شاريع،باال�شافة اىل �شركة الطباعة الورقيه التي �شهدت تطورا وازدهارا 
ملحوظني،  حيث ا�شتحوذت على ما ن�شبته 60%  تقريبًا من مطبوعات الدوائر احلكومية بدولة 
الوطنية.  املطابع  ناف�شت  وبهذا   ، املدر�شية  الكتب  �شيما يف جمال  املتحدة، ال  العربية  االإمارات 
لل�شناعات  م�شنعًا  فاأ�ش�س  ال�شناعة،  قطاع  دخل  عام  وبعد  املركبات،  جتارة  قطاع  دخل  ثم 
البال�شتيكية املختلفة، ثم اأن�شاأ م�شنعًا الإنتاج املغلفات الورقية،  ف�شار يزود موؤ�ش�شة االت�شاالت 
ا�شم حتمل  هذا  يومنا  اإىل   اال�شتثمارات  هذه  ومازالت  الورقية،  امل�شتلزمات  بجميع   االإماراتية 

)ابن من�شور(.

أسرتـــــه

اأعلى  اإناث(، وجميعهم يحملون  )اأربعة ذكور وثالث  اأوالد  ل�شبعة  اأب  �شعرية  اأبو  د. حممود 
الدرجات العلمية،  فاأ�شبحوا مبثابة �شمام االأمان الأعماله، اأكربهم املهند�س خالد وهو مدير عام 
ملجموعة �شركاته يف دولة االإمارات العربية املتحدة،  وم�شرف على موؤ�ش�شة ال�شند�س للمقاوالت، 
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النموذج األردني والثاين هو املهند�س حممد وهو مدير عام لعدد من ال�شركات،  ومنها املطبعة وامل�شانع واملخرطة، 
اأما الثالث وهو اأ�شامة  فقد تخ�ش�س يف اإدارة االأعمال،  وهو االآن ع�شو جمل�شي االإدارة واالأمناء 
املاج�شتري يف  تخ�ش�س  وهو حا�شل على  اأحمد  واالأ�شغر  الزرقاء،  الزرقاء، وجامعة  �شركة  يف 
هند�شة احلا�شوب من دولة االإمارات العربية املتحدة، وي�شغل من�شب مدير عام ريا�س ومدار�س 

اجلامعة.

العوده ألرض الوطن األردن الحبيب

ويف اإحدى زياراته لبلده االأردن،  حيث كان ال يزال يعمل يف دولة االإمارات العربية املتحدة،  
�شده احلنني للوطن ومن هنا بدات رحله اال�شتثمار على تراب اأردننا الغايل فقرر رجل االأعمال 
د. حممود اأبو �شعرية اأن ي�شع جل اإمكاناته املادية وخربته الوا�شعة،  يف االإ�شهام  برفع م�شتوى 

اقت�شاد وطنه الغايل وابنائه، الواعد املعطاء.

 االستثمار في قطاع التعليم

لقد اأدرك جاللة املغفور له امللك احل�شني بن طالل  -طيب اهلل  ثراه- اأن ال�شباق بني االأمم 
وال�شعوب هو �شباق املعرفة، ثم جاءت التوجهات امللكية ال�شامية ل�شاحب اجلاللة الها�شمية امللك 
عبد اهلل الثاين بن احل�شني املعظم -حفظه اهلل-،  موكدة هذا االإدراك، لي�شبح اإميانًا را�شخًا 

ور�شالة مقد�شة.

ومن هذا املنطلق فاإن تخريج طلبة موؤهلني قادرين ومدربني،  وكوادر ب�شرية موؤهلة ومتخ�ش�شة 
يف �شتى حقول املعرفة،  تتميز بح�س امل�شوؤولية واملواطنة واالنتماء االأ�شيل الأمتها، حاجة اأ�شا�شية 
الرغم  على  اال�شرتاتيجي،   وموقعه  مكانته  مع  تن�شجم  مرموقة،  مرتبة  االأردن  ليتبواأ  للوطن، 
من اإمكاناته وموارده املادية املحدودة،  لكن ما ميتلكه من موارد ب�شرية موؤهلة ومتميزة يوازي 
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اأولوية لرجل الزرقاء .. ما يتوافر من موارد طبيعية مهمة لبلدان االإقليم املحيطة،  فاأ�شبح قطاع التعليم 
االأعمال  د. حممود اأبو �شعرية .  

للتعليم  الدولية  العربية  ال�شركة  جمل�س  ع�شوية  يف  وامل�شاركة  بامل�شاهمة  البدايه  وكانت 
واال�شتثمار )مالكة جامعة العلوم التطبيقية(،  ومن ثم امل�شاهمة �شمن خطة مدرو�شة وا�شتثمارية 

بجامعة الزرقاء.

جامعة الزرقاء

ويف ذلك الوقت كانت اململكه ت�شهد ت�شارعا ملمو�شا يف هذا القطاع فاأعدت اخلطط والدرا�شات 
لدعم هذا اال�شتثمار الواعد يف جامعة الزرقاء التي اختري لها اأكفاأ املهارات العلميه واالأكادمييه 
واالإداريه من حملة اأعلى ال�شهادات العلمية، من اأرقى اجلامعات ومن ذوي اخلربة املتميزة يف 
جماالت التعليم والبحث والتطوير، واملوؤهلني اأكادمييا واإداريًا،  لت�شم اجلامعة فريقا متجان�شا 
اأفواج  راغبا يف العمل والبناء والعطاء،  وكان الهدف املطلوب اأال تقت�شر اجلامعة على تخريج 
من الطلبة فقط موؤهلني علميا ، بل ليكون خريجوها منارة مميزة ، واأ�شحاب ر�شالة،  م�شرب 
املثل باأخالقهم وانتمائهم لوطنهم الغايل باهله الكرام،  وقيادته احلكيمه ويتوقع من اأية موؤ�ش�شة 
جامعية ت�شعى اإىل نيل االحرتام االأكادميي العاملي اأن تركز جهودها على تقدمي العلم، وتو�شيع 
املعرفة ون�شرها. ولتحقيق هذه الغايات ال بد من اأن يتفرغ عدد من اأع�شاء الهيئة التدري�شية لبحث 
الق�شايا الثقافية والعلمية. ومن ناحية اأخرى ال بد اأن تكون لدى اأع�شاء الهيئة التدري�شية القدرة 
على خلق حب املعرفة ومواكبة ركب التقدم والتطور يف العلوم �شمن نطاق تخ�ش�شاتهم،  ولهذا 
عملت اجلامعة على حت�شني م�شتوى اخلدمات املقدمة لطلبتها من توفري اأكادمييني، وخمتربات 

حديثة، ومبان موؤهلة لتتنا�شب احتياجات الطالب الع�شرية.
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النموذج األردني ولال�شتمرار يف الدعم اأعيدت هيكلة مبنى مكتب االرتباط  ل�شركة الزرقاء للتعليم واال�شتثمار،  
والبنية  اجلامعة  مباين  هيكلة  اإعــادة  ودعم   ، امل�شاهمني  اأربــاح  دعم  اأجل  من  املوقع  وا�شتثمار 
التحتية، بكلفة مليوين دينار،  وهي مهياأة االآن مع االإ�شافات التي و�شعت لدعم موازنه اجلامعة 
�شنويا. والهدف والغاية حت�شني م�شتوى االأداء اجلامعي،  من خالل حت�شني بيئة الطالب واملدر�س،  
وا�شتثمار ذلك يف ا�شتقطاب الطلبة للدرا�شة يف اجلامعة ومدار�شها، ال �شيما اأن اجلامعة واملدار�س 
تقعان �شمن جتمعات �شكانية )حمافظة الزرقاء( ال يقل عدد �شكانها عن مليوين ن�شمة اإ�شافة 
ال�شرق  ومدينة  �شلمى،   االأمــرية  ومدينة  املجد،   اأربع مدن جديدة حولها هي مدينة  ن�شوء  اإىل 
ومدينة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبد العزيز – طيب اهلل ثراه - باال�شافة اإىل 

قرب اجلامعة من حمافظة املفرق، واملناطق ال�شرقية وال�شمالية من عمان، ومن خميم البقعة.

شباب اليوم واألمس

اإن �شباب اليوم ال يختلف عن �شباب االأم�س،  ولكن الظروف هي التي اختلفت ، ف�شباب االأم�س 
بناء ذاتي ومعريف بجد وعرق جبني ومزيد من اجلهد ، اأما �شباب اليوم فمحاط باالأجواء  املعرفية، 
حيث �شار العامل بالن�شبة لهم قرية �شغرية ،  فهم جيل طموح ي�شعى دائمًا نحو االأف�شل، نفخر 

بهم وب�شعيهم .
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الزرقاء ..
دور شركة الزرقاء في توظيف الطلبة األوائل في الجامعة

اأن  معتربًا  املحلي،   املجتمع  خدمة  يف  �شعرية  اأبو  حممود  الدكتور  االأعمال  رجل  اأ�شهم  لقد 
اجلامعة   طــورت  وقد  العلم�س.   والتقدم  الفكري  لالإ�شعاع  منارات  اإنتاج  على  تعمل   اجلامعة 
مناهجها وتخ�ش�شاتها مبا يلبي احتياجات املجتمع احلالية وامل�شتقبلية،  ومبا يتواءم مع حتقيق 
التنمية امل�شتدامة،  وتخريج طلبة موؤهلني قادرين على تلبية االحتياجات املختلفة،  من االأن�شطة 
االقت�شادية واالجتماعية وال�شيا�شية والثقافية والدينية. فكيف ال تعمل اجلامعة على جني الثمار 
اأنتجتها، واجلامعة لي�شت معنية باالأوائل فقط،  واإمنا بخريجيها،  فهناك ق�شم يف عمادة  التي 
�شوؤون الطلبة ملتابعة اخلريجني جميعًا اإ�شافة اإىل ا�شتمرار اجلامعة يف التعيني واالبتعاث، علمًا 

باأن اأولوية التعيني خلريجي اجلامعة واأوائل كلياتها.

اإلسهامات التي قدمتها شركة الزرقاء للمجتمع المحلي

لقد اأ�شهم رجل االأعمال د. حممود اأبو �شعرية  - رئي�س جمل�س االإدارة يف خدمة املجتمع املحلي،  
فاعل يف حل  ب�شكل  ال�شركة  وت�شهم  تكون حميمة،  اأن  يجب  باملجتمع  ال�شركة  اأن عالقة  معتربًا 
امل�شكالت التي تواجه هذا املجتمع، وذلك اإما مبا�شرة، واإما عن طريق العمل على جت�شيد قدراتها 
وقدرات اجلامعة خلدمة هذا املجتمع، فقد فتحت اجلامعة جميع مرافقها للمجتمع املحلي من 
مدرجات وقاعات، وكان اأول اجتماعات املجل�س التنفيذي ملحافظة الزرقاء يف حرم اجلامعة،  كما 
تعقد اجلامعة يف حرمها املوؤمترات والندوات وور�س العمل واالجتماعات التي تهم هذا املجتمع،  
األف دينار خدمة لهذا املجتمع،  اأمام مكتب االرتباط بكلفة )30(  اأما ال�شركة فقد بنت ج�شرًا 
ووظفت موا�شالتها خلدمة االأمور التي تخدم توجهات املجتمع، حيث تقوم بامل�شاركة يف االأعياد 
الوطنية والقومية وتدعم م�شرية الدولة يف جميع االأمور التي تخدم هذا املجتمع، وخ�شو�شًا يف 

االأمور املتعلقة باملحافظة على البيئة ومكافحة املخدرات.
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النموذج األردني
األعمال الخيرية

هناك الكثري من االأعمال اخلريية التي تطوع بها رجل االأعمال د. اأبو �شعرية،  ومن �شمنها 
امل�شروع  اإن  املــخــدرات(،  واآفــة  وكتاب)ال�شباب  عمان(  )ر�شالة  مثل  من�شورات  عــدة  طباعة 
االإ�شالحي الكبري للرتبية والتكوين يندرج يف اأفق ا�شرتاتيجي يروم باالأ�شا�س الربط بني التكوين 
واملعرفة وتر�شيخ قيم املواطنة احلقة، وال�شعي اإىل اإدماج اأجيالنا ال�شاعدة يف منظومة التنمية 
املخدرات"  الذي طبع  واآفة  "ال�شباب اجلامعي  كتاب  واإن  والثقافية.  واالجتماعية  االقت�شادية 
ون�شر على نفقة رجل االأعمال احلاج حممود اأبو �شعرية، كان جامعًا ملا ت�شكله هذه االآفة من خطر 

على ال�شباب واملجتمع.

وال يخفى على اأي كان اأن اأهمية الن�شق الرتبوي والتعليمي، تاأتي من كونه قناة حقيقية الإ�شاعة 
وقد جاءت  النبيلة  االإن�شانية  القيم  على  واملنفتحة  املتنوعة،   باأبعادها  الرا�شخة  الوطنية  القيم 
ر�شالة عمان منبعًا للقيم الدينية واالإن�شانية واحل�شارية، فال بد لكل مواطن االطالع على هذا 

الكالم النبيل.
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النموذج األردني
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