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Abstract

This paper discusses the history of the civil society movements in the city of Karbala as an 
analytical study of the different formations of the organizations, institutions and associations. 
It also reveals the effect of these movements on the social life as well as the political and 
economic changes occurred in this city.

In order to achieve the aim of this study, the researcher has explained the concept of the civil 
society, its basic roles and its various formations. Then, a historic review is introduced about the 
most significant organizations, events and foundation circumstances. 

Throughout this study, the researcher sheds light on the political positions of these movements 
towards the political and military conditions at that time in order to analyze its consequences 
and impact on the different aspects of life in Karbala.

It is concluded that the civil society had an important role in the social construction of any 
society. Secondly, the integrative work of Karbala society had a positive impact on the mature 
civil experiences achieved by the people of Karbala that had its important effect on the Iraqi 
society as a whole.
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امللخص

خالل  من  الغالب،  عىل  احلديث  تأرخيها،  يف  كربالء  ملدينة  املدين  املجتمع  حركة  البحث  هذا  يناقش 
دراسة حتليلية لتشكيالته املختلفة من منظامت ومؤّسسات ومجعيات، وكيف كان هلا األثر املتنّوع عىل احلياة 

االجتامعية ملجتمع مدينة كربالء، ودوره يف أحداث التغيريات السياسية واالقتصادية يف املدينة. 

األساسية  أدواره  وماهية  املدين  املجتمع  مفهوم  إىل  البحث  ق  تطرَّ فقد  البحثي  الغرض  هذا  ولتحقيق 
ت  وتشكيالته املتنّوعة، ثم استعرض تأرخييًا اهّم تلك التشكيالت يف مدينة كربالء وأهم األحداث التي مرَّ

هبا وظروف تأسيسها.

التي  والعسكرية  السياسية  األحداث  ازاء  التشكيالت  لتلك  التارخيية  املواقف  أهّم  البحث  تناول  وقد 
مّرت هبا املدينة، ومن ثم دراسة أثرها عىل خمتلف نواحي احلياة يف املدينة.

البناء االجتامعي ألي جمتمع،  ُتبنيِّ امهية دور املجتمع املدين يف  البحث إىل استنتاجات  وقد خلص هذا 
ومدى اندماج املجتمع الكربالئي يف عمل تشكيالت املجتمع املدين املختلفة والذي كان له االثر البالغ يف 

النضج املدين الذي تعيشه املدينة وأمهيتها االجتامعية ضمن النسيج العراقي العام.


