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االهداء

اىل حمبي كربالء

الجذور التاريخية ألهمية موضع كربالء
الع ـراق موطــن االســتقرار لكثيــر مــن الحضــارات اإلنســانية القديمــة
المشــهورة فــي تاريخــه الموغــل فــي القــدم والتــي تعاقبــت علــى أرضــة منــذ فجــر
الحضــارات األولــى والتــي امتــازت جميعهــا بتطــور الحيــاة المدنيــة فيهــا بجميــع
أشــكالها مبك ـ ار حتــى غــدت الكثيــر مــن مدنــه القديمــة أساســا مهمــا لترســيخ
مفهــوم المدينــة المعاصـرة فمــدن أور وبابــل والــوركاء ونفــر واريــدو وغيرهــا مــن
الحواضــر المدنيــة فــي وقتهــا احتضنهــا ســهل الع ـراق الرســوبي الواســع علــى
والفـرات)  ،وعلــى الرغــم مــن قــدم حضــارة
امتــداد رافديــه العظيميــن (دجلــة
ســومر جنــوب الع ـراق قبــل مــا يقــارب ثالثــة أالف ســنة ق.م أال أن حضــارة
بابــل أكثــر شــهرة وتطــور فــي تاريــخ الع ـراق القديــم ولعــل الســبب فــي ذلــك
يعــود ألهميــة موقعهــا الجغ ارفــي المتوســط للســهل الرســوبي الخصــب بجميــع
خصائصــه الموقعيــة والموضعيــة والــذي مكنهــا مــن بســط نفوذهــا علــى جميــع
المناطــق القريبــة والبعيــدة منهــا جغرافيــا فاتســاع نفــوذ البابلييــن القدامــى آنــذاك
أســهم فــي تطــور أســاليب الحيــاة السياســية  ،فتعاقــب األســر الحاكمــة علــى
ســاالت الحكــم فيــه انعكــس بدرجــة كبي ـرة علــى اختــاف فنــون أدارة الدولــة،
األمــر الــذي ســاعد علــى اتســاع الرقعــة الجغرافيــة لنفــوذ دولــة بابــل القديمــة ،لقــد
اســتطاعت حضــارة (أكــد) بزعامــة الملــك ســرجون األكــدي مــن توحيــد دويــات
الع ـراق المتراميــة اإلط ـراف والمتناح ـرة بحــدود عــام  2350ق.م ولــم يقتصــر
أمــر المملكــة علــى الع ـراق فحســب ،بــل تعــدت حدودهــا لتشــمل أج ـزاء واســعة
مــن دول الشــرق األدنــى والتــي اتحــد مــن خاللهــا نفــوذ الدولتيــن القســم الجنوبــي
مــن الع ـراق (بــاد ســومر) مــع القســم األوســط مــن الع ـراق (بــاد أكــد) والتــي
اســتمرت قرنيــن مــن الزمــن ( 2210- 2350ق.م) لقــد أدرك البابليــون أهميــة
الموقــع الجغ ارفــي لحضارتهــم منــذ القــدم ومــا يحيــط بــه مــن األ ارضــي الســهلية
الخصبــة بأنهــا عرضــة إلطمــاع الكثيــر مــن الحضــارات واألق ـوام كالحيثييــن
واالخمينيــن وغيرهــم  ،لــذا اســتطاع البابليــون مــن تاميــن القــدرات الدفاعيــة لصــد
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الغــزوات الخارجيــة  ،وخــال هــذه الفت ـرات التاريخيــة لــم تكــن بقعــة كربــاء
بعيــدة عــن هــذه اإلحــداث المكانيــة فموقــع كربــاء المجــاور ألكبــر حضــارة
بش ـرية وبــدون شــك أن الموقــع الجغ ارفــي لمدينــة كربــاء قديمــا كان يشــكل
جــزءا مهمــا مــن كيــان الحضــارة البابليــة  ،األمــر الــذي لــم يجعلهــا خــارج مجــرى
التطــورات الزراعيــة والحيــاة المدنيــة التــي كانــت قائمــة فــي المنطقــة فــا يعقــل
بــان موضــع كربــاء لــم يتأثــر بمتغي ـرات الثــورة الزراعيــة األولــى خــال فت ـرات
عنفـوان وعظمــة بابــل  ،فبالرجــوع إلــى الحقائــق الجغرافيــة لنشــأة الحيــاة المدنيــة
فــي العـراق أن حيــاة المــدن كانــت مزدهـرة فــي العديــد مــن جهــات العـراق مبكـ ار
وحتــى الجهــات البعيــدة عــن الم اركــز المدنيــة ويذكــر الباحــث اوبنهايــم أن مــن
العوامــل المشــجعة علــى نشــأة ونمــو المــدن العراقيــة هــي التطــور الواضــح
فــي زيــادة اإلنتــاج الز ارعــي وت ازيــد مركــز الســلطة مــع ازديــاد االتصــاالت
بيــن المســتوطنات والمناطــق القبليــة المحيطــة بهــا  ،كمــا يؤكــد بــان عمليــة
التمــدن لــم تتــم عــن طريــق تطــور مدينــة واحــدة إو�نمــا تطــور عــدد مــن الم اركــز
المتباعــدة كمدينــة اريــدو ومدينــة أور وغيرهــا بســبب ت ازيــد نفوذهــا وتأثيرهــا
خلقــت تجمعــات مدنيــة جديــدة والتــي ال تفصــل بينهــا فواصــل وحــدود طبيعيــة
معقــدة فلقــد ازدهــرت مــدن عــدة فــي جنــوب الع ـراق قديمــا منهــا مدينــة أور
والبطائــح واريدو(ابــو شــيرين) والتــي أسســها الســومريون علــى اختــاف فت ـرات
حكمهــم فــي جنــوب العـراق ومثلهــا فــي الوســط الع ارقــي كان أبرزهــا مدينــة بابــل
وطيســفون(طاق كســرى) فــي واســط ونفر(نيبــور) فــي محافظــة القادســية وكذلــك
مــدن القســم الشــمالي مــن الع ـراق أمثــال مدينــة أشــور(قلعة ش ـرقاط) ومدينــة
الحضــر ونينــوى وكالح(نمــرود) واربيــا وغيرهــا .كل هــذه الحواضــر وغيرهــا مــن
الم اركــز العمرانيــة أسســها ســكان العـراق القدامــى وعلــى اختــاف عوامــل النشــأة
فمنهــا مــا هــو مركــز للحكــم ومنهــا للتجــارة وأخــرى م اركــز للدين...الــخ ،ويفهــم
ممــا تقــدم بــان بـوادر الحيــاة المدنيــة فــي العـراق تعــود إلــى حقــب تاريخيــة بعيــدة
ليــس مــن الســهل تحديدهــا وان ظاهـرة نمــو ومــوت واندثــار المــدن امــر طبيعــي
مــرت بــه اغلــب الحواضــر العراقيــة قديمــا وحديثــا ممــا يجعــل المتتبــع علــى قناعــة
تامــة مــن أن كافــة األماكــن فــي الع ـراق مؤهلــة لقيــام المــدن واندثارهــا .
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ومدينــة كربــاء مثــال بــارز للمــدن الدينيــة والقائمــة بدعــم الجانــب الروحــي
والتاريخــي التــي أســهمت العوامــل التاريخيــة والدينيــة فــي دعوتهــا للظهــور
والتطــور والــذي تحتفــظ بالعديــد مــن آثــاره الماديــة والمعنويــة  ،بــل تعــدى األمــر
البعــد التاريخــي الــى الجانــب الحضــري ليضــع بصماتــه الواضحــة فــي عمليــات
تشــكيل بنيــة المدينــة عمرانيــا ووظيفيــا ابتــداء مــن التســمية ومــرو ار بم ارحــل
التوســع الحضــري إو�نتهــاء بالوظائــف الحضريــة التــي تمارســها المدينــة ضمــن
أنظمــة اســتعماالت األرض فيهــا  ،ويعتقــد البعــض مستشــهدا ببعــض األدلــة
االثاريــة واالحفوريــة عــن وجــود أثــار فــي موضــع كربــاء ال ت ـزال قائمــة حتــى
أالن تعــود بتاريخهــا الــى فتـرات زمنيــة مضــت أبرزهــا كهــوف الطــار و والمواقــع
االثاريــة فــي منطقــة عيــن التمر(شــثاثة) قديمــا وبعــض المقابــر واألدي ـرة التــي
يقــدر عمرهــا أكثــر مــن ( )3000ســنة ( صــورة .)3-2-1-

(كهوف الطار) المنتشرة في عموم منطقة عين التمر غربي كربالء

بقايا كنيسة االقيصر غربي كربالء

بقايا المنارة موجدة االثرية
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أصل تسمية المدينة
يحتمــل البحــث فــي أصــل تســمية مدينــة كربــاء تاريخيــا  ،بعديــن األول
لغــوي واألخــر تاريخــي يســاعد علــى الوقــوف ولــو بشــكل عــام علــى معرفــة
طبيعــة العوامــل الجغرافيــة وغيرهــا التــي تقــف وراء تســمية المدينــة  ،وبالرجــوع
الــى المعانــي اللغويــة للفظــة يرجــح عودتهــا إلــى االســم اآل ارمــي (كاربيــا) الـوارد
ذك ـره فــي ســفر دانيــال الثالــث ويحتمــل كذلــك أن تكــون ترجمتــه تعني(إقليــم
بابــل) فيمــا يــرى آخــرون بــان اللفظــة تعــود إلــى الكلمــة (كــرب) و(آيــل) والتــي
تترجــم مجتمعــة حــرم قدســي ويرجــح البعــض بــان لفظــة كربــاء مشــتقة مــن
كلمة(كوربابــل) العربيــة األصــل  ،كــور جمعهــا اك ـوار ويعتقــد أنهــا مجموعــة
مــن القــرى البابليــة القديمــة التــي اســتوطنت المنطقــة قديمــا كمــا يذكــر البعــض
أن ابــرز هــذه القــرى شــيوعا هــي نينــوى والتــي التـزال أثارهــا موجــودة فــي جهــة
الشــرق والشــمال الشـرقي مــن مدينــة كربــاء حاليــا  ،وعلــى أيــة حــال فــان هنــاك
الكثيــر مــن وجهــات النظــر اللغويــة حــول األصــل اللغــوي للفظــة كربــاء وهــي
إلــى أالن محــط جــدل كبيــر بيــن مــن يرجعهــا إلــى األصــل الســامي وبيــن مــن
يعتقــد بأعجميتهــا  ،أمــا الرؤيــا التاريخيــة ألصــل التســمية فإنهــا تســتند إلــى
جميــع اإلشــارات اللغويــة التــي نعتــت بهــا المنطقــة ومنها(كاربيــا ،كــرب ايــل،
كاربــاال ،كوربابــل) وغيرهــا التــي حملــت المنطقــة معانيهــا المختلفــة منــذ القــدم
وجعلهــا دليــا مهمــا علــى قــدم المنطقــة تاريخيــا الن اغلــب هــذه التســميات غيــر
مألوفــة فــي لغــة العــرب  ،حتــى التســمية التــي رافقــت المدينــة منــذ نشــأتها وهــي
كربــاء فهــي ليســت عربيــة وهنــاك الكثيــر مــن األدلــة المنطقيــة تســاق علــى
ذلــك منهــا ان المصــادر التاريخيــة تشــير إلــى أن المنطقــة كانــت معروفــة بهــذه
التســمية قبــل الفتــح العربــي لهــا ســنة  634م وقبــل ســكنى القبائــل العربيــة فيهــا
 ،فضــا عــن ذلــك أن هنــاك العديــد مــن أســماء األماكــن والبقــاع العراقيــة هــي
ليســت عربيــة التســمية علــى ســبيل المثــال تســمية بغــداد وبابــل وبعقوبــا وكــوش
وغيرهــا  ،إو�نمــا ورثــت كربــاء تســميتها مــن تاريخهــا الموغــل فــي القــدم  ،أمــا
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بقيــة التســميات العربيــة االخــرى التــي اكتســبتها المنطقــة بعــد الفتــح اإلســامي
العربــي أمثال(شــط الف ـرات  ،وادي ألطــف ،الحائــر ،مشــهد الحســين ...الــخ )
فقــد جــاءت متأخـرة  ،أال أن المدينــة احتفظــت بتســميتها البابليــة (األولــى) وهــي
(كربــاء) والــذي كان وال ي ـزال مــن أبــرز تســمياتها علــى رغــم تعددهــا.
كمــا يضيــف الجغ ارفــي ياقــوت الحمــوي بعــدا جغرافيــا ثالثــا ألصــل التســمية
وهــو أن لفظــة كربلــة جــاءت مــن رخــاوة تربــة المنطقــة الن كربلــة تعنــي رخــاوة
القدميــن عنــد المشــي كمــا يعتقــد ياقــوت أن اللفظــة مشــتقة مــن كلمــة كربــل وهــو
اســم لنبــات يكثــر فيهــا لذلــك وصفــت وســميت بــه.

البنية الجغرافية المعاصرة لمدينة كربالء ومحافظتها
الظروف الطبيعية للموقع الجغرافي
تقــع محافظــة كربــاء جغرافيــا علــى الحافــة الصحراويــة للهضبــة الغربيــة
العراقيــة فيمــا تقــع فلكيــا بيــن دائرتــي عــرض  33 -32شــماال وبيــن خطــي
طــول  44،20 -43،10شــرقا وهــي بذلــك تقــع علــى الحافــة الشــرقية للهضبــة
الصحراويــة جنــوب غــرب محافظــة بغــداد  ،يحدهــا مــن الشــمال محافظــة
االنبــار وجــزء مــن محافظــة بابــل ومــن الجنــوب محافظــة النجــف االشــرف ومــن
الغــرب محافظــة االنبــار تتجــاوز مســاحتها بحوالــي ( 5034كــم  )2وبذلــك فهــي
تشــكل نســبة ( )%1،1مــن أجمالــي مســاحة الع ـراق  ،وترتفــع حوالــي بــ(36
متــر) عــن مســتوى ســطح البحــر وتنحــدر تدريجيــا بأتجــاه الشــمال والشــمال
الش ـرقي والجنــوب والجنــوب الش ـرقي وهــي بذلــك تمثــل منطقــة انتقاليــة تجمــع
فــي خصائصهــا الجغرافيــة بيــن اقليمييــن طبيعييــن همــا الســهل الرســوبي مــن
جهاتهــا الش ـرقية وتكوينــات الهضبــة الغربيــة مــن جهاتهــا الغربيــة والشــمالية
الغربيــة  ،تبــرز تكوينــات الهضبــة علــى طبوغرافيتهــا بشــكل عــام مــن تكوينــات
تربتهــا الصحراويــة والتــي تكــون فــي الغالــب مــن مـواد الكلــس والجيــر فضــا عــن
ظاهـرة انحــدار مجــاري األوديــة الصحراويــة التــي تجــري فيهــا ميــاه الفيضانــات
9

واإلمطــار والســيول وأبرزهــا وادي األبيــض غربــي المحافظــة  ،يتاخــم الموقــع
الجغ ارفــي لمدينــة كربــاء مــن بيــن اكبــر المنخفضــات المائيــة فــي العـراق وهــي
بحيـرة الــر ازرة والتــي تقــع علــى مســافة (15كــم) إلــى الغــرب مــن مدينــة كربــاء
وهــي عبــارة عــن خـزان مائــي مغلــق تبلــغ مســاحتها حوالــي (2000كــم )2تتميــز
ميــاه البحي ـرة بارتفــاع نســبة ملوحتهــا  ،فيمــا تكثــر فيهــا بعــض المواقــع األثريــة
والســياحية  ،تتفــرع علــى مشــارف مدينــة كربــاء مــن جهاتهــا الشــمالية والشـرقية
العديــد مــن مجــاري األنهــر والجــداول المائيــة المتفرعــة مــن نهــر الفـرات والتــي
أبرزهــا نهــر الحســينية ونهــر الهنديــة وجــدول بنــي حســن التــي تغــذي المحافظــة
واحتياجــات ســكانها فــي جميــع االســتعماالت الحضريــة والريفيــة (.خريطــة )1-

(خريطة  )1-الموارد المائية في محافظة كربالء
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الخصائص اإلدارية لمحافظة كربالء
تمثل محافظة كربالء أحدى أهم محافظات منطقة الفرات األوســط العراقي
فهــي تمثــل مرك ـ از أداريــا للعديــد مــن االقضيــه والنواحــي اإلداريــة التابعــة لهــا
 ،فــأول مرتبــة حضريــة صنفــت عليهــا مدينــة كربــاء تاريخيــا هــي (ســنجق
كربــاء) التابعــة لواليــة بغــداد فــي اثنــاء الحكــم العثمانــي للعـراق  ،أمــا خــال فتـرة
الحكــم الملكــي فــي العـراق تحولــت رتبتهــا الحضريــة إلــى ( لـواء كربــاء) يضــم
قضائــي ( كربــاء والنجــف ) فيشــمل قضــاء كربــاء ســابقا ناحيتــي الحســينية
وشــفاثة (عيــن التمــر حاليــا) أمــا قضــاء النجــف فيضــم ناحيــة الكوفــة  ،واســتمرت
الصفــة اإلداريــة لمحافظــة كربــاء علــى هــذا الحــال حتــى عــام 1965م ففــي
عــام 1977م تــم فصــل قضــاء النجــف االشــرف واعطــاؤه مرتبــة المحافظــة كمــا
أضيــف الــى محافظــة كربــاء وحــدات أداريــة جديــدة هــي قضــاء الهنديــة والــذي
تتبعــه ناحيتــي الجــدول الغربــي وناحيــة الخي ـرات التــي كانــت تابعــة لمحافظــة
بابــل .
وفــي الوقــت الحاضــر تضــم محافظــة كربــاء أداريــا ثالثــة أقضيــة رئيســة
وهــي ( :خريطــة )2-
1.1مركز قضاء كربالء ويتبعه أداريا ناحيتي الحسينية وناحية الحر.
2.2مركــز قضــاء الهنديــة ويتبعــه أداريــا ناحيتــي الجــدول الغربــي وناحيــة
الخي ـرات.
3.3مركز قضاء عين التمر الذي ال تبعه أية وحدة أدارية.
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(خريطة  )2-الوحدات اإلدارية التابعة لمحافظة كربالء

المراحل العمرانية لمدينة كربالء
كان لمجــي الديــن اإلســامي للجزيـرة العربيــة أثــر بالــغ فــي تغييــر العديــد
مــن األنمــاط واألطــر واألســاليب االجتماعيــة والحياتيــة لجزي ـرة العــرب بشــكل
خــاص المناطــق المحيطــة بهــا بشــكل عــام  ،فعظمــة المبــادئ والقيــم اإلســامية
محمــد  Jمنــذ بدايــة دعوتــه وحتــى أخــر يــوم مــن حياتــه
التــي نــادى بهــا النبــي ّ
الكريمــة والتــي رســخت وبشــكل كبيــر دعائــم المبــادئ اإلســامية األصيلــة فــي
نفــوس المســلمين وغيرهــم  ،ولعــل دعــوة اإلســام فــي تشــجيع قيــام المــدن
والتأســيس للحيــاة المدنيــة فــي العهــود اإلســامية األولــى دليــا واضحــا فــي
بلــورة مفهــوم المدينــة اإلســامية لإلنســان المســلم وهــذا االهتمــام المبكــر امــر
ملفــت للنظــر فــي البيئــة الصحراويــة التــي نشــأ فيهــا اإلســام آنــذاك وربمــا يأتــي
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مــن إدراك المشــرع اإلســامي بضــرورة إيجــاد بيئــات حضريــة مالئمــة تضــم
معالــم الديــن ومفاصلــه المعنويــة مــن جانــب  ،فضــا عــن أن المدينــة فــي نظــر
اإلســام هــي البيئــة األكثــر تطلعــا لرغبــات اإلنســان وطموحاتــه وبفعــل هــذه
الــرؤى والتأثيــر الســلوكي لإلســام بــكل ثقافتــه بــرز ســلوك عم ارنــي تجلــى فــي
ظهــور العديــد مــن المــدن الدينيــة التــي تطغــى عليهــا معالــم الحضــارة اإلســامية
برموزهــا المختلفــة والتــي أطلــق عليهــا فيمــا بعــد بالمــدن والحواضــر الدينيــة
والتــي تشــكل فيهــا اآلثــار والنصــب والرمــوز اإلســامية عامــا مهمــا فــي قيامهــا
ونشــوئها كــدور العبــادة وم ارقــد األنبيــاء واألوليــاء واألماكــن الدينيــة االخــرى التــي
ترتبــط باإلســام وت ارثــه  ،كانــت منطقتنــا العربيــة تحضــي بامتــداد حافــل فــي
أغ ـوار التاريــخ ألنهــا أرض النب ـوات والرســاالت البش ـرية  ،فمــن الطبيعــي أن
تضــم المــدن الدينيــة الكبــرى فــي العالــم وعلــى اختــاف أنواعهــا ووظائفهــا فمنهــا
المــدن التذكاريــة والرمزيــة وأخــرى مــدن لألضرحــة ومــدن الزوايــا واألديـرة ومــدن
الحــج والزيــارة .
فقــد لعــب العامــل الدينــي دو ار كبي ـ ار فــي نشــأة الكثيــر مــن مــدن الع ـراق
ومنهــا كربــاء والتــي أوجدهــا اإلســام بــكل متغيراتهــا وشــخصيتها المكانيــة
 ،فالعامــل الدينــي الــذي ارفــق المدينــة منــذ م ارحــل نشــأتها األولــى هــو الســبب
الحقيقــي الــذي أســهم فــي جــذب أالف الســكان المهاجريــن للســكنى فيهــا مــن
القبائــل العربيــة وغيرهــا لمــا تقدمــه مــن خدمــات دينيــة وروحيــة وثقافيــة األمــر
الــذي اجبــر الـوالة وأصحــاب األمــر إلــى بــذل االهتمــام الواســع بم ارفــق المدينــة
العامــة وطــرق النقــل فيهــا  ،فيمــا لعــب العامــل التجــاري الــذي لعبتــه كربــاء
الواقعــة علــى الطريــق الغربــي للتجــارة فــي العـراق فموقعهــا الجغ ارفــي علــى حافــة
الصحراء الغربية ذات االمتداد الشاســع والمشــترك مع العديد من دول المنطقة
المجــاورة األمــر الــذي جعــل منهــا ثغ ـ ار مهمــا مــن مجمــوع الثغــور الصحراويــة
التــي ترفــد القوافــل التجاريــة بيــن الع ـراق ومحيطــه العربــي بالمــؤن واألس ـواق
ودور االســتراحة ومحــط رحــال القوافــل بـ ار فيمــا تــؤدي وظيفــة االتصــال النهريــة
عــن طريــق مجــرى نهــر الف ـرات الــذي كان إلــى فت ـرات قريبــة يســتخدم لنقــل
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البضائــع واألشــخاص  ،وممــا زاد مــن أهميتهــا التجاريــة موقعهــا المتوســط بيــن
مدينتــي عيــن التمــر غربــا ومدينــة الحيـرة جنوبــا المزدهـرة تجاريــا أيــام المنــاذرة ،
وعليــة فقــد مــرت مدينــة كربــاء بالعديــد مــن الم ارحــل التاريخيــة لظــروف نشــأتها
يمكــن إيجازهــا بالم ارحــل التاليــة :
 .1المرحلة األولى  :منذ النشأة 680م – 1500م
تعــود البدايــات األولــى لنشــأة مدينــة كربــاء إلــى مرحلــة زمنيــة ليســت
بطويلــة قبــل واقعــة الطــف واستشــهاد اإلمــام الحســين  Aعلــى أرضهــا عــام
61ه ـ ولــم يحدثنــا التاريــخ عــن وجــود مدينــة تســمى كربــاء قبــل هــذا العهــد ،
إو�نمــا كانــت إلــى عهــد الفتوحــات اإلســامية أرض ـاً صحراويــة تســكنها بعــض
القبائــل العربيــة علــى شــكل تجمعــات قرويــة (بســيطة) ؛ ألنهــا بقعــة زراعيــة
قديمة تمصرت تدريجياً بعد إنشــاء مرقد اإلمام الحســين  Aفيها .وبعد واقعة
الطــف واستشــهاد اإلمــام الحســين  Aونفــر مــن أهــل بيتــه وصحبــه فيهــا عــام
( 61ه ـ 680 -م ) ودفنهــم بأرضهــا ذاع صيتهــا وأصبحــت لهــا منزلــة كبي ـرة
فــي نفــوس المســلمين  ،فأخــذت قوافــل الــزوار تتهافــت عليهــا باســتمرار  ،وتذكــر
المصــادر التاريخيــة عندمــا قصدهــا الحســين  Aســنة ( 680م ) لــم يكــن فيهــا
للعم ـران شــيئ يذكــر بــدأت المدينــة بالظهــور وكان نواتهــا األولــى قبــر اإلمــام
الحســين  Aحيــث أقــام عليــه المختــار بــن أبــي عبيــدة الثقفــي حاكــم الكوفــة قبــة
صغي ـرة مــن اآلجــر والجــص وهــو أول مــن بنــى مرقــد اإلمــام الحســين وشــيده
ســنة ( 65ه ـ 685 -م ) وأصبــح القبــر فيمــا بعــد النـواة األساســية الــذي نمــت
حولــه المدينــة علــى شــكل مســاكن صغي ـرة متناث ـرة وبقيــت هــذه الحالــة حتــى
أصبحــت مأهولــة بالســكان والــدور ،وكان للعامــل الدينــي الــدور البــارز فــي نمــو
وتكويــن مدينــة كربــاء التــي تعــد مــن مــدن الحــج المهمــة فــي العـراق  ،وتعــد هــذه
المرحلــة مــن أهــم الم ارحــل المورفولوجيــة فــي حيــاة المدينــة ألنهــا تمثــل البدايــة
األولــى لنشــأتها ونموهــا التــي تعلــن عــن نهايــة عهــد كانــت هــذه المنطقــة فيــه
عبــارة عــن منطقــة مبعثـرة الســكن فــي أوديــة الصحـراء وبدايــة عهــد جديــد نشــأت
علــى اثــر تجمــع للســكان حــول نـواة جديــدة هــو موضــع قبــر الحســين A
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ويمكــن القــول إن تطــور ونشــأتها المدينــة مرتبــط ارتباطــا وثيقـاً بعمــارة المرقــد
فــإن أيــة عمــارة تطـ أر علــى المرقــد تتــرك أثرهــا اإليجابــي فــي المدينــة وبالعكــس،
فقــد تعــرض مرقــد اإلمــام الحســين  Aوأخيــه العبــاس إلــى عمليــات أعمــار
عديــدة علــى مــر التاريــخ بــدأت أولهــا ســنة ( 684م ) شــهدت خاللهــا قريــة
صغي ـرة تحيــط بقبــر الحســين  Aوكانــت عبــارة عــن مجموعــة مــن البيــوت
الصغيـرة مبنيــة مــن الطيــن وجــذوع النخيــل  ،أخــذت هــذه القريــة بالنمــو التدريجــي
طيلة سبعين عاماً حتى انهيار الدولة األموية سنة ( 132هـ 750 -م ) وقيام
الدولة العباســية  ،وفي العام نفســه أخذت مدينة كربالء تنمو بشــكل أســرع مما
كانــت عليــه أيــام األموييــن ،فقــد اتســعت عمليــة تشــييد الــدور والمســاكن حــول
المرقــد بفعــل العامــل الدينــي إذ أصبحــت المدينــة فيمــا بعــد مركـ اًز لجــذب الســكان
لالســتيطان حــول المرقــد والســيما فــي اثنــاء تولــي الخالفــة مــن قبــل المأمــون
العباســي الــذي عمــر المرقــد ســنة (193هــ809 -م) ،إال إن المدينــة تعرضــت
إلــى نكســة عمرانيــة كبي ـرة فــي زمــن خالفــة المتــوكل العباســي ســنة ( 236ه ـ
 820م ) الــذي أمــر بهــدم قبــر الحســين ومــا حولــه مــن الــدور ومنــع النــاسمــن زيارتــه ،لــذا فقــد أثــرت هــذه النكســة العمرانيــة فــي المدينــة مــن الناحيتيــن
التخطيطيــة واالجتماعيــة لمــا لحــق بالمســاكن والمحــال التجاريــة مــن خـراب دام
طيلة مدة خالفته  ،إال ان المدينة عادت إليها الحياة بعد تولي ولده المنتصر
بــاهلل الخالفــة ( 247ه ـ 861 -م ) الــذي أمــر بإعــادة بنــاء وعمــارة المرقــد
والــدور والمحــال التــي بج ـواره  ،ولــم يمــض قرنــان مــن الزمــن إال ونمــت حــول
قبــور األئمــة مدينــة صغيـرة تضــم آالف الســكان .وبفعــل االســتقرار والطمأنينــة
الــذي شــهدته المدينــة أثنــاء عمليــة تشــييد أول ســور للمدينــة يحيــط بالمرقديــن
ومــا حولهمــا مــن الــدور ســنة ( 371ه ـ 982 -م ) ازدهــرت المدينــة وانشــئت
فيهــا الخانــات واألسـواق  ،حتــى وصفهــا الرحالــة الشــهير ابــن بطوطــة الــذي زار
المدينة ســنة ( 727هـ 1327 -م ) بأنها مدينة صغيرة تحفها بســاتين النخيل
وتســتمد مياههــا مــن الفـرات وقــد نمــت علــى الضريــح المبــارك وبنيــت إلــى جانبــه
مدرســة وأهــل هــذه المدينــة طائفتــان همــا أوالد زحيــك وأوالد فائــز ،اتســع عمـران
المدينــة فــي عهــد الدولــة البويهيــة وبالخصــوص فــي عهــد عضــد الدولــة الــذي
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بنــى أول مدرســة إســامية فــي الع ـراق هــي ( المدرســة العضديــة ) فــي مدينــة
كربــاء ســنة ( 908م ) وكان موقعهــا بالقــرب مــن مرقــد اإلمــام الحســين ، A
وتشــير المصــادر التاريخيــة إلــى أن بنــاء المــدارس اإلســامية فــي العـراق يرجــع
إلــى عهــد الســاجقة الذيــن حكمـوا العـراق بعــد البويهييــن وفــي ســنة ( 479ه ـ -
1087م ) أعيد تعمير سور المدينة في عهد السالجقة وازداد الجانب العمراني
للمدينــة تطــو اًر فــي القرنيــن الســابع والثامــن الهجرييــن والســيما أيــام الجالئرييــن
 .2المرحلة العمرانية الثانية 1920 – 1500 :
دخلــت مدينــة كربــاء مرحلــة عمرانيــة جديــدة بعــد اســتيالء الشــاه إســماعيل
الصفــوي علــى العـراق ســنة ( 914ه ـ 1508 -م ) إذ شــهدت المدينــة توســعاً
علــى يــد الدولــة الصفويــة فأخــذت المدينــة تتوســع عمرانيــا بشــكل دائــري حــول
قبــور الشــهداء وبعــد ســيطرة العثمانييــن علــى الع ـراق ( 914ه ـ 1535 -م )
وفــي عهــد الســلطان ســليمان القانونــي حظيــت المدينــة باهتمــام واســع مــن قبلــه
وبــذل هــذا الســلطان مــا بوســعه لالهتمــام بالم ارقــد الش ـريفة وأمــر بشــق نهــر
يــروي المدينــة وســمي ( بنهــر الســليمانية ) نســبة إلــى اســمه والــذي يســمى
اليــوم ( بنهــر الحســينية ) ومــا ي ـزال يــروي أ ارضــي المدينــة إلــى يومنــا هــذا.
وفــي اثنــاء القرنيــن الســابع والثامــن عشــر ظلــت مدينــة كربــاء محــط ص ـراع
بيــن الدولتيــن العثمانيــة والفارســية ومــن أهــم مظاهــر هــذا الصـراع هــو مطالبــة
األخي ـرة بالعتبــات المقدســة فــي كربــاء والنجــف ورفــض الدولــة العثمانيــة ذلــك
ممــا اثــر هــذا الص ـراع ســلبا فــي تطــور المدينــة خــال هذيــن القرنيــن ممــا
انعكــس أيضــا علــى طبيعــة خدماتهــا المجتمعيــة  .زار الرحالــة البرتغالــي ( بيــدر
تكســيرا) المدينــة ســنة ( 1013ه ـ 1604 -م ) ووصفهــا بأنهــا مدينــة تحتــوي
علــى أربعــة آالف بيــت وكانــت أسـواقها مبنيــة بنــاء محكمــا  .ومليئــة بالبضائــع
والســلع ويصــف الرحالــة إن هنــاك بركتيــن مــن المــاء فــي محيــط المدينــة علــى
جهــة الف ـرات كانتــا قــد اســتخدمتا للنزهــة والتســلية ،كمــا زار مدينــة كربــاء فــي
هــذه المرحلــة الرحالــة األلمانــي نيبــور عــام 1765م وصفهــا بأنهــا بلــدة تحيــط
بهــا البســاتين وبيوتهــا مبنيــة مــن اللبــن غيــر المشــوي وكانــت مســورة بســور مــن
اللبــن وكان لهــذا الســور خمســة أب ـواب  ،وقــد أشــار نيبــور إلــى البــرك المائيــة
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التــي أشــار إليهــا تكســيرا .وهــذا يــدل علــى بقــاء هــذه البــرك لتأديــة وظيفــة الترفيــه.
وفــي عــام 1864م زار المدينــة عضــو الجمعيــة الجغرافيــة الملكيــة فــي لنــدن
المســتر جــون أشــر  ،وأشــار جــون إلــى وجــود ســور كبيــر محيــط بالمدينــة ،
ويصــف المدينــة بأنهــا بلــدة مزدحمــة بالســكان وحركتهــا مســتمرة  ،تعرضــت
المدينــة إلــى هجمــة شرســة مــن قبــل الوهابييــن عــام 1801م الذيــن اقتحم ـوا
المدينــة وهدمـوا أسـوارها ونهبـوا أسـواقها واحرقـوا المرقديــن ونهبـوا مــا بهمــا مــن
تحــف وهدايــا ومجوهـرات .كان علــى اثــر هــذه الحادثــة أن أمــر الحاكــم العثمانــي
فــي بغــداد بتســوير المدينــة بســور خــاص لصــد مثــل هــذه الهجمــات وجعــل لــه
ســتة أبـواب )*(1بقــي هــذا الســور قائمــا إلــى أواخــر أيــام العثمانييــن فــي العـراق ،
وفــي عــام  1857فــي عهــد والــي بغــداد العثمانــي الســردار عمــر باشــا باالتفــاق
مــع الحكومــة البريطانيــة أصبحــت المدينــة ســنجقاً (محافظــة) تابعــة لواليــة بغــداد
عــام  1869علــى أثـره أجــرى الوالــي العثمانــي مدحــت باشــا تعديــات عمرانيــة
كبيـرة فــي المدينــة ،فقــام بإنشــاء محلــة ســكنية خــارج ســور المدينــة القديــم وأطلــق
عليهــا اســم العباســية الش ـرقية ثــم توســعت هــذه المحلــة إلــى قســمين العباســية
الش ـرقية والعباســية الغربيــة وبذلــك أصبحــت مدينــة كربــاء تقســم علــى قســمين :
األول القســم القديــم أو مــا يســمى كربــاء القديمــة أمــا لقســم الثانــي أو مــا يســمى
كربــاء الجديــدة فهــو القســم الــذي خطــط فــي واليــة مدحــت باشــا عــام  1869وبنــي
بأســلوب هندســي بديع ارتقت مدينة كربالء إلى درجة المدن الكبيرة في العراق
عــام 1880م بعــد أن وضعــت خطــط لشـوارعها إو�حيائهــا ومحالتهــا ثــم ربطــت
بكافــة المــدن الصغي ـرة المجــاورة  .يصــف المدينــة رئيــس بعثــة آثــار بنســلفانيا
عــام  1892بأنهــا مدينــة مزدهـرة توســعت خــارج أسـوارها القديمــة وفيهــا الشـوارع
الواســعة واألرصفــة المنظمــة وبلــغ عــدد ســكانها ( )60ألــف نســمة ومــن خــال
(*) سميت أبواب السور باألسماء التالية -:
 .1باب الخان  :وسمي بهذا االسم لوجود خان أقيم بالقرب من السور .
 .2باب الطاق  :سمي بهذا االسم نسبة إلى طاق ( عقد ) إبراهيم الزعفراني أحد رجاالت كربالء .
 .3باب بغداد  :وهو الباب الذي يمر منه المسافرون إلى بغداد .
 .4باب النجف  :وهو الباب الذي يمر منه المسافرون إلى مدينة النجف .
 .5باب الساللمة  :سمي بهذا االسم نسبة إلى قبيلة الساللمة التي تسكن بالقرب منه .
 .6باب المخيم  :سمي بهذا االسم تيمنا بوجود المخيم الحسيني .
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هــذا التطــور العم ارنــي الــذي قطعتــه المدينــة توضحــت معالمهــا العمرانيــة بصــورة
كبيـرة .
 .3المرحلة العمرانية الثالثة 1968 - 1921
تعد هذه المرحلة من المراحل المهمة في حياة المدينة وسكانها وخدماتها؛
ألن بنيتهــا تكاملــت عمرانيــا وبــرزت خدماتهــا المجتمعيــة إلــى حيــز الوجــود
والتخطيــط بعــد أن عانــت كثيـ اًر مــن اإلهمــال .وتأتــي أهميــة هــذه المرحلــة ألن
الع ـراق انتقــل مــن ســلطة االحتــال األجنبــي ( العثمانــي والبريطانــي ) وشــهد
قيــام الدولــة العراقيــة الحديثــة عــام  1921حيــث بــدأ العمـران فــي المدينــة يأخــذ
منحى جديداً كســائر المدن العراقية الكبيرة إذ أدخلت أســاليب جديدة في البناء
وأنمــاط العم ـران تغيــرت فــي التصاميــم وعناصــر المفــردات المعماريــة الغربيــة
الســيما األبنيــة التــي اســتحدثت خــارج حــدود المدينــة القديمــة  ،فبــدأت المناطــق
الجديــدة مــن المدينــة باالبتعــاد عــن األزقــة الضيقــة والطــرق الملتويــة التــي تميــز
بهــا الجــزء القديــم منهــا ممــا شــجع علــى زيــادة عــدد ســكان المدينــة بحســب تعــداد
 1947إلــى (  ) 44150نســمة  ،ربطــت المدينــة بفــرع مــن خــط ســكة الحديــد
الــذي يربــط بغــداد بالبصـرة عــام  1923بطــول ( 38.5كــم) عنــد اتصالــه بالخــط
الرئيــس الــذي يمــر بســدة الهنديــة لــذا انشــئت محطــة للقطــار جنــوب المدينــة ممــا
شــكل عامـاً جديــدا لتوســع المدينــة األمــر الــذي أدى إلــى توســع المدينــة باتجــاه
الجنــوب وشــهدت هــذه المرحلــة تطــو ار فــي خدمــات المدينــة المجتمعيــة بشــكل
ملحــوظ مــن ناحيــة نمــو ســكاني س ـريع وتوســع أحيائهــا الســكنية ففــي نهايــة
األربعينــات تــم توزيــع قطــع األ ارضــي الجديــدة فــي الجهــات الغربيــة والجنوبيــة
من المدينة لذا انشــئ حي الحســين ســنة  1949جنوب المدينة وحي المعلمين
فــي بدايــة الخمســينيات تــاه فــي عــام  1956حــي العبــاس والســعدية والجمعيــة
واألنصــار حتــى أصبحــت مســاحة المدينــة تقــدر فــي نهايــة الخمســينيات بحوالــي
(25كــم )2ففــي عــام  1958وضعــت شــركة ( )Doxiadisالمخطــط األســاس
لمدينــة كربــاء الــذي ضــم م ارحــل تطورهــا العم ارنــي لغايــة ســنة  2000ولكــن
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لــم ينفــذ منــه إال بعــض جوانبــه( .خريطــة)3-

( خريطة  )3-التوسع العمراني لمدينة كربالء حسب توصيات Doxiadis

 .4المرحلة العمرانية المعاصرة 2013 – 1968
تميــزت مدينــة كربــاء فــي هــذه الحقبــة بممي ـزات تفــوق الم ارحــل التاريخيــة
الســابقة وبالشــك فــان هــذه المرحلــة مــن أكثــر م ارحــل المدينــة أهميــة وذلــك ألنهــا
حصيلــة مــا توصلــت إليــه المدينــة مــن بنيــة عمرانيــة وســكانية وتكامــل حضــري
تبلــورت مــن خاللــه خدمــات المدينــة المجتمعيــة التــي شــكلت جــزءاً ال يســتهان
بــه مــن اســتعماالتها الحضريــة المعاصـرة  ،اتســمت هــذه المرحلــة بالنمــو السـريع
والتوســع الكبيــر الــذي شــمل محالتهــا الســكنية وزيــادة عــدد ســكانها نتيجــة
التطــور والنمــو االقتصــادي الــذي تعيشــه المدينــة ألن ركيزتهــا االقتصاديــة
قويــة قائمــة علــى نشــاط تجــاري وســياحي مرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالوظيفــة الدينيــة
التــي تتمتــع بهــا المدينــة منــذ نشــأتها وحتــى الوقــت الحاضــر ،اســتمرت المدينــة
بالتوســع باتجــاه الجنــوب الشـرقي والشــمال الغربــي ومحــاور نمــو المدينــة الحاليــة
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والمســتقبلية حتــى اســتوعبت جــزءا مــن المخطــط الــذي اعــد لهــا  ،بلغــت مســاحة
المدينــة فــي هــذه المرحلــة حوالــي ( 52كــم ) 2واســتحدثت أحيــاء ســكنية جديــدة
كالوفــاء والميــاد والتحــدي والنصــر والبنــاء الجاهــز واألطبــاء والقــدس والرســالة
واألساتذة والمدراء وغيرها (خريطة  )4-مما جعل من بنية المدينة المعاصرة
ذات شــخصية بــارزة خالفـاً لمــا كانــت عليهــا فــي الســابق.

( خريطة  )4-البنية الحضرية المعاصرة لمدينة كربالء
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األهمية الدينية والحضارية لمدينة كربالء
وتعــرف بمــدن الحــج والســياحة الدينيــة وقــد تشــكل هــذا النــوع مــن المــدن
بفعــل العديــد مــن العوامــل الدينيــة والتاريخيــة واالثاريــة واالجتماعيــة فلقــد لعبــت
األديــان الســماوية بمــا خلفتــه مــن آثــآر ماديــة ومعنويــة عبــر حقــب تاريخيــة
مختلفــة مــن تشــكيل مــؤروث دينــي – حضــاري يجســد بعــض مــن منظومــة
القيــم اإلنســانية التــي تقــوم عليهــا تلــك األديــان والمعتقــدات فاإلســام واحــد مــن
تلــك المنظومــات القيميــة الممي ـزة الــذي خلــف العديــد مــن الصــور والموروثــات
الدينيــة التــي تنــم عــن مواقــف إنســانية رائعــة جســدها رواد اإلســام ومــا تمثــل
مواقفهم الســامية وعبرة لألجيال المســلمة القادمة ،فالمســاجد والجوامع والمراقد
والمقامــات والنصــب التذكاريــة والتكايــا باتــت تمثــل فــي مخيلــة المســلمين فــي
العـراق أماكــن ذات قدســية دينيــة عاليــة وتحضــى بالمزيــد مــن االحتـرام والثنــاء
لمــا تمثلــه فــي نفوســهم مــن أهميــة روحيــة تغــذي شــعورهم الدينــي بال ارحــة
والطمأنينــة ،فبنيــة العـراق االجتماعيــة واالقتصاديــة والجغرافيــة جعلــت منــه بلــدا
يمتلــك بعــدا حضاريــا وأيدلوجيــا ثريــا تكاملــت رؤيتــه الحضاريــة علــى اختــاف
مراحلــه التاريخيــة وقــد افــرز هــذا الث ـراء الفكــري تنوعــا حيويــا فــي أيدلوجيتــه
اإلســامية المعتدلــة وبــات يضــم مختلــف الديانــات الســماوية اإلســامية
والمســيحية وبعــض الديانــات األخــرى كالصابئيــة واليزيديــة وغيرهــا فيمــا شــكل
تركــز بعضهــا فــي مناطــق معينــة ممــا أوجــد م اركــز دينيــة مهمــة منهــا كمــدن
كربــاء والنجــف االشــرف التــي تشــتهر بعرضهــا الدينــي المميــز والــذي جعــل
منهــا احــد أهــم الم اركــز الدينيــة فــي الع ـراق والتــي تمتــاز بتقديــم خدمــات دينيــة
– روحيــة وتمــارس فيهــا بعــض الطقــوس الدينيــة والتــي تخــص مجموعــة مــن
الســكان والتــي جعلــت منهــا محتويــة علــى صــور دينيــة متعــددة تلبــي احتياجــات
العديــد مــن الســكان داخــل الع ـراق وخارجــه مــن خــال رحــات ســياحية دينيــة
منتظمــة خــال مواســم دينيــة محــددة مــن الســنة يــؤم فيهــا الوافــدون تلــك الم اركــز
الدينيــة واإلقامــة فيهــا أيامـاً متعــددة ،وعلــى الرغــم مــن تعــدد صــور هــذه الوظيفــة
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الحضريــة بيــن ديانــات العـراق المختلفــة المســيحية والصابئيــة واليزيديــة أال أن
مــدن اإلســام الدينيــة أقــوى وأكثــر شــهرة عالميــة مــن أيــة مدينــة دينيــة أخــرى فــي
الع ـراق  ،آذ تعــد مدينــة كربــاء مــن ابــرز مــدن الع ـراق الدينيــة ألنهــا تتصــدر
المشــهد الدينــي بمحتواهــا الــذي يضــم مرقــد ســيد الشــهداء األمــام الحســين وأخيــه
العبــاس  Cوبعــض المقامــات الدينيــة األخــرى وممثليــات المرجعيــات الدينيــة
وبعــض المــدارس والحــوزات الدينيــة والتــي يؤمهــا طلبــة العلــوم الدينيــة مــن
جهــات الع ـراق المختلفــة  ،وقــد أدا اتســاع حركــة الســياحة الدينيــة فــي كربــاء
دو أر كبي ار في بنيتها ونســيجها الحضري ومراحل تطورها العمراني  ،مما جعل
منهــا مــن أهــم م اركــز الديــن واالقتصــاد والســياحة فــي عمــوم البــاد إذ تشــكل
مــوردا اقتصاديــا مهمــا لمــا تشــهده مــن حركــة ســياحية واســعة النطــاق علــى
مختلــف مواســم الســنة.

(مرقد األمام الحسين علية السالم
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( مرقد ابي الفضل العباس ابن علي عليهما السالم)

جانب من كثافة الزائرين لمرقدي األمام الحسين وأخيه العباسC
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تطور الواقع الديموغرافي في مدينة كربالء
طبقــا للتعــدادات الرســمية الســكانية لمدينــة كربــاء فــأن ســكان المدينــة
شــهد تطــو ار ملحوظــا مــن خــال الزيــادة الســكانية ومعــدل النمــو الســنوي ،
مــن خــال البيانــات الســكانية المتوف ـرة يتضــح بــأن هنــاك زيــادة فــي أعــداد
الســكان بيــن التعــدادات لألع ـوام مــن  1947و 2005م بلغــت ()601322
نســمة وهــذه الزيــادة الســكانية تعــزى إلــى تطــور معــدل النمــو الســنوي للســكان
البالــغ فــي المــدة أعــاه والبالغــة ( )%2،4إلــى (( )%4،3جــدول )1-الناتــج مــن
الزيــادة الطبيعيــة للســكان وارتفــاع معــدالت الهجـرة الســكانية الداخليــة والخارجيــة
وبحســب التقدي ـرات الرســمية للســكان فــي الع ـراق فقــد بلــغ عــدد ســكان المدينــة
للعــام  2007أكثــر مــن ( )511434نســمة فيمــا يزيــد عــدد ســكان المحافظــة
عــن ( )887859نســمة  ،يتــوزع ســكان مدينــة كربــاء علــى خريطــة المدينــة
الحضريــة علــى ثــاث قطاعــات ســكنية رئيســة هــي :
1.1قطاع المدينة القديمة
2.2قطاع الحيدرية
3.3قطاع الجزيرة
24

جدول1-

نسبة سكان المدينة من المحافظة
77.74
41.19
46.44
47.57
74.15
49.94
49.9

سكان المدينة

99744

74449
57464
764144
454514
646671
949147

سكان المحافظة

419779 7491

471614
664549
474544
971975
449464
569547

(تطور الحجم السكاني لمدينة كربالء ومحافظتها للفترة من  5002-7491م )

6.7
6.5
9.7
7.6
7.6
9.6

معدل النمو السنوي

األعوام

7441
7474
7411
7451
7441
4444

9477754

سكان العراق
4745417
5491974
74444941
77664744
44497499
41474475

-

معدل النمو السنوي
4.9
5.7
6.9
6.7
6
6

-

6.47

نسبة سكان المحافظة من العراق
6.94
9.44
4.49
4.51
4.74
4.45

معدل النمو السنوي
4.9
4.1
7.4
4.7
4.9
9.6

يتوزع عليها السكان بشكل متباين بواقع (  )60حيا سكنيا.
جدول1-

(تطور الحجم السكاني لمدينة كربالء ومحافظتها للفترة من 2005-1947م)
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أمــا صــورة التوزيــع الجغ ارفــي لســكان المحافظــة فهــي مختلفــة بيــن بيئتــي
الريــف والحضــر ضمــن الوحــدات اإلداريــة التابعــة للمحافظــة يتصدرهــا مركــز
قضــاء كربــاء بنســبة ( )%58يليهــا قضــاء الهنديــة ثــم قضــاء عيــن التمــر
(جــدول)2-
(جدول)2-
الوحدات اإلدارية في محافظة كربالء مساحتها وعدد سكانها لعام  2007م

الناحية

القضاء

مركز القضاء
الحسينية

كربالء

مركز القضاء
الجدول الغربي

الهندية

الخيرات

عين التمر
المجموع

مركز القضاء
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المساحة كم
2397
334

2

134
213
1956
5034

عدد السكان
511434
121321
96307
78885
55354
24558
887859
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