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الملخ�ض

تعرضت حمافظة كربالء اىل تعديالت وتغيريات إدارية عديدة أدت اىل تباين مساحاهتا يف مراحل عدة. 
ومتثلت هذه التغيريات بتفكيك بعض الوحدات ودمج وحدات غريها بأخرى، وتشكيل وحدات جديدة. 
املحافظة. وجرت تلك  أو  القضاء  املقاطعة والناحية وغريها كبري عىل مستوى  بعضها صغري عىل مستوى 
التعديالت دون دراسة، ومل تبنيَّ عىل اساس املنطق العلمي، ومل يؤخذ باحلسبان العالقات االقليمية واالدارية 

بني املحافظة وظهريها الزراعي.

فبعد أن كانت حدود املحافظة متتد اىل احلدود الدولية مع السعودية، يالحظ تراجعها اىل مساحة صغرية ال 
تزيد نسبتها عن 1.2% من مساحة العراق. عىل نقيض حمافظات ُأخرى، مما أدى إىل إرتفاع الكثافة السكانية 

وأّثر عىل العالقات االقليمية مع الظهري الزراعي.

إن نسبة املحافظة املذكورة ال يتناسب وعمقها احلضاري والتارخيي والديني وأمهيتها اللوجستية واألمنية. 
مما يقتيض إعادة حدودها االدارية إىل ما كانت عليه قبل أربعة عقود )إىل عام 1977(، وإعادة االرايض التي 

ُأستقطعت منها السباب سياسية.  

وهذا يتطلب إعادة النظر يف التقسيامت االدارية ليس ملحافظة كربالء وحدها وإنام جلميع املحافظات يف 
السكانية والفراغ  الزراعي واالداري والكثافة  الظهري  العراق بحيث يؤخذ باحلسبان عالقات السكان مع 

املساحي لكل حمافظة وكيفية السيطرة األمنية عىل حدودها.
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Abstract

The Governorate of Kerbela to the amendments and administrative changes led to many 
areas variation in several stages. These changes consisted dismantle some of the units and the 
merge of units other ones, and the formation of new units. Some are small at the provincial and 
sub district-level and other large at the level of the district or the governorate.

These amendments took place without a study, did not show based on scientific logic, and 
did not take into consideration regional and administrative relations between the governorate 
and the agricultural hinterland. 

After the borders of the governorate were extends to the international border with Saudi 
Arabia, notes it decreased to a small area not exceeding of about 1.2% of the area of   Iraq. In 
contrast to other governorates, led to increase the population density and impact on the regional 
relationships with agricultural hinterland.

The area ratio mentioned is not commensurate with the depth of the cultural, historical 
and religious significance and the logistical and security. Which requires re administrative 
boundaries to what it was four decades ago (to 1977), and re-occupied by them withheld for 
political reasons.

This requires reconsideration of the administrative divisions of the Governorate of Kerbela 
is not alone, but to all the Governorates in Iraq, so that the population is taken into consideration 
relationships with agricultural and administrative hinterland-population density and void areal 
each governorate and how the security control of the borders
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مقدمة 

إلقاء  إىل  بصدده  نحن  الــذي  البحث  هيدف 
اإلدارية يف حمافظة كربالء  التقسيامت  الضوء عىل 
وتغيريات  تعديالت  من  هلا  حدث  وما  وتطورها 
إىل  )1869-1872م(  باشا  مدحت  عهد  منذ 
تطور  عن  متهيد  ذلك  ويسبق  احلــارض.  الوقت 
العهود واىل  العراق منذ أقدم  الوضع االداري يف 

الوقت احلارض.

املنهج  إستخدام  تم  املذكور  التطور  وملعاجلة 
باالستعانة  اجلغرايف  والتحلييل  الوصفي  التارخيي 
ملا  نظرًا  املنشورة،  واملعلومات  املتوفرة  باخلرائط 
للموضوع من أمهية بالغة، وإفتقار املكتبة العراقية 

اىل مثل تلك األبحاث.

وتقوم مشكلة البحث عىل سؤال مفاده: 

ــالت عىل  ــدي ــع ــل حــصــلــْت تــغــيــريات وت ه
القرن  منذ  كربالء  ملحافظة  ــة  االداري التقسيامت 

التاسع عرش اىل الوقت احلارض؟ 

التساؤل  هــذا  عــىل  البحث  فرضية  وجتيب 
التعديالت  تلك  مثل  حــصــول  عــىل  بالتأكيد 
منذ  ــة  االداريـ املحافظة  ــدود  ح يف  والتغيريات 
ومهمة  هذا.  يومنا  اىل  واستمرت  عديدة  عقود 
التعديالت  تلك  عــن  الكشف  ــدراســة  ال هــذه 

والتغيريات.

اأوًل: التطور الداري في العراق 

ُيعمل هبا  التي كان  التقسيامت االدارية  تدخل 
يف بالد العرب وبالد فارس قبل االسالم وبعده، 
أعطى  وقد  االدارية.  باجلغرافية  يعرف  ما  ضمن 
يتكون  إقليم  فكل  وصفًا.  هلا  احلموي  ياقوت 
هلذا  يكون  وقد  وطساسيج،  ورساتيق  كور  من 
مالية  لسرتانج-غايات  كي  يذكر  التقسيم-كام 

تتعلق برضيبة األرض )اخلراج(.

وتشري املصادر اىل أن اسامء األقاليم وحدودها 
ووحداهتا االدارية يف العراق، بعد الفتح االسالمي 
ظلت  والعباسية،  االموية  الدولة  عهد  وخالل 
الساسانيني.  األكارسة  ايام  يف  عليه  كانت  ما  عىل 
فكانت بالد الرافدين، وهي العراق احلايل، تتكون 
من إقليمني: اجلنويب وُيعرف باقليم السواد )بالد 
بابل القديمة(، وقد يسمى أحيانًا بالعراق العريب. 
حتى  السابق  االقليم  شامل  اىل  ويمتد  والشاميل 
باقليم  يعرف  وكان  والفرات،  دجلة  هنري  منابع 
نينوى  مملكة  وهي  الفراتية(  )اجلزيرة  اجلزيرة)1( 
ديار  بوالية  ُسمي  العثامين  العرص  ويف  القديمة، 
قبيلة عربية كانت حتمل هذا االسم  اىل  بكر نسبة 

وتنترش يف هذه املنطقة)2(.

224-651م(    ( الساسانية  الدولة  زمن  ويف 
تضم  )إستان(  كورة   12 اىل  مقساًم  العراق  كان 
أعيد  األموي  العرص  أواخر  ويف  طسوجًا،  ستون 
مخسة  من  يتكون  العراق  فأصبح  التقسيم  هذا 
اصبح  والثاين  األول  العبايس  العرص  ويف  أقسام. 
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يتكون من ستة أقسام. ويف العرص العبايس األخري 
العراق  )552-656هـــ/1157-1258م( كان 
لبغداد  املغول  إحتالل  وبعد  أقسام.  عرشة  يضم 
ما  عىل  العراق  يف  االداري  الوضع  هوالكو  أبقى 
كان عليه يف زمن العباسيني)3(. ومن حيكم بغداد 

يمتد نفوذ حكمه إىل إقليمي السواد واجلزيرة.

لبغداد  ــوين  ــان ــق ال ســلــيــامن  ــالل  ــت اح ــعــد  وب
)لواء  سنجقًا   17 اىل  العراق  ُقسم  ــام1534م  ع
واسعة  ايالة  بــغــداد،  واصبحت  مترصفية(  أو 
وحيكمها واٍل يعينه السلطان)4(. وكانت كربالء يف 
املرتامية  بغداد  والية  ضمن  القانوين  سليامن  عهد 

املساحة.

ُقسم  )1750-1831(م  املامليك  عهد  ويف 
العراق اىل مخس واليات، ويف زمن مدحت باشا 
الوالية اجلديد يف  ) 1869-1872م( ُطبق نظام 
العراق، وهو نظام احلكم املحيل، حيث تم تقسيم 
العراق اىل مترصفيات )سناجق( واملترصفيات اىل 
مطبقة  نزال  وما  ــواٍح)5(.  ن إىل  واألقضية  أقضية، 
اىل الوقت احلارض مع تغيري يف التسميات، وإمتد 
وديار  أورفه  اىل  باشا  مدحت  العراق  وايل  حكم 
عىل  بالسيادة  حتتفظ  دومًا  كانت  وبغداد  بكر)6(. 

واليتي البرصة واملوصل.

واستقر الوضع االداري يف العراق منذ العرص 
كان  حيث  1879م،  عــام  يف  األخــري،  العثامين 
يتكون من ثالث واليات هي املوصل التي تضم 
وتضم  بغداد  ووالية  العراق،  من  الشاميل  القسم 
وتتبعه  كربالء  سنجق  إحــداهــا  سناجق  ثالثة 

الصحراوي(،  الرزازة،  النجف،  )اهلندية،  أقضية 
وأخريًا والية البرصة التي كانت متتد اىل األحساء 

واهلفوف والقطيف وقطر)7(.

ثانيًا: التق�شيمات الدارية في كربالء 

إستمرت كربالء يف مطلع القرن العرشين، كام 
أقضية  أربعة  يتكون من  قبل ذلك، سنجقًا  كانت 

كام هي موضحة يف اجلدول أدناه:

الجدول )1(

الأق�شام الدارية ل�شنجق كربالء بح�شب الأق�شية 

والنواحي في مطلع القرن الع�شرين

القضاء
مركز 

القضاء

عدد 

السكان

النواحي 

التابعة له

جمموع 

سكان 

القضاء

95000الكفل4000طويريجاهلندية

كربالء
مدينة 

كربالء
80000املسيب، شفاثة50000

النجف
مدينة 

النجف
30000

هور 

الدخن)*(، 

الكوفة، 

الرحبة

50000

750---الرزازة

225750---املجموع

املصدر: ج.ج. لوريمر، دليل اخلليج، ج3، القسم اجلغرايف، 
بن عي  أمحد  الشيخ  قطر  بديوان حاكم  الرمجة  ترمجة مكتب 

آل ثاين وطبع عى نفقته، الدوحة، بدون تاريخ، ص1038.
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وإستمر التقسيم االداري املذكور حتى سقوط 
الدولة العثامنية وقيام احلرب العاملية األوىل وجميء 
1917م،  آذار   11 يف  لبغداد  الربيطاين  االحتالل 
حيث تقلصت مساحة العراق باقتطاع أجزاء منه 
حيث كانت إمارات خليجية عدة وأراٍض ُأخرى 
نظام  وُألغي  تقع ضمن حدوده.  تركيا  يف جنوب 

الوالية الذي سبق أن طبقه مدحت باشا. 

االنكليزي  االحتالل  عهد  يف  العراق  واصبح 
ومن بعده قيام اململكة العراقية يف 23 آب 1921م 
مركز  من  لواء  كل  ويتكون  لواء،   14 من  يتكون 

وعدد من األقضية والنواحي)**(. 

مركزه  لواًء  كربالء  أصبحت  العهد  هذا  ويف 
مدينة كربالء ويتألف من قضاءين)10(:

تتبعها . 1 التي  مدينة كربالء  قضاء كربالء ويضم 
ناحيتا احلسينية وعني التمر.

قضاء النجف ومركزه مدينة النجف التي تتبعها . 2
ناحية الكوفة.

عرب  كربالء  للواء  مركزًا  كربالء  مدينة  وبقيت 
كل التغريات التي حصلت يف حدودها من إقتطاع 

اجزاء منها أو إضافة مناطق اليها)11(.

لواًء   11 كان  عرش  األربعة  األلوية  بني  ومن 
بالعراق،  املحيطة  الدولية  احلــدود  يالمس  منها 
حدوده  متتد  كانت  حيث  كربالء،  لواء  إحداها 
السعودية  العربية  للمملكة  املجاور  اجلــزء  اىل 

واملعروف حينذاك باسم )سلطنة نجد()12(. 

اململكة  خريطة  يف  املذكورة  األلوية  وتظهر 
العراقية لسنة 1929م)13(، ودليل اململكة العراقية 

لسنة 1935-1936م)14(.

اليه  املشار  كربالء  لواء  يف  االداري  والتقسيم 
اللواء  كان  حيث  1930م  عام  يف  موجودًا  كان 

يتكون من قضاءين مها: 

احلسينية  مها  ناحيتان  وتتبعه  كربالء  قضاء 
ومركزها خان العطييش الواقع يف منتصف طريق 
)كربالء - املسيب( وهو مرجع العشائر واملزارعني 
وهي  شفاثة.  قرية  ومركزها  وشفاثة  الناحية،  يف 
بلدة قديمة كانت معروفة باسم )شفاثى( وسميت 
زمن الفتح االسالمي بعني التمر، ونفوسها زهاء 

مخسة آالف نسمة. 

والقضاء الثاين هو النجف وتتبعه ناحية واحدة 
هي الكوفة)15(.



169

أ. د. عباس فاضل السعدي

ال�شكل )1( خريطة المملكة العراقية ل�شنة 1929م

املصدر: Iraki Kingdom map on a Carpet 1929 )King Faisal 1st.(, E 153 L926 اللوح االصي حمفوظ يف خزانة املتحف 
الريطاين.
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ال�شكل )2( خريطة المملكة العراقية ل�شنة 1936م

املصدر: دليل اململكة العراقية الرسمي لسنة 1935 - 1936، مطبعة االمني، بغداد، 1935م.
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حدود  يف  تغري  حصل  الالحقة  السنوات  ويف 
بــواٍد.  ثالث  إستحداث  بسبب  الغربية  األلوية 
وقد يكون إستحداثها تم يف سنة 1945م )وهي 

اجلنوبية(،  والبادية  الشاملية  والبادية  اجلزيرة  بادية 
البادية  اىل  لواء كربالء  أرايض  وقد ُضم جزء من 

الشاملية.

املصدر: امحد سوسة، اطلس العراق االداري، مطبعة املساحة، بغداد، 1952، ص2.

ال�شكل )3( محافظة كربالء والبوادي الثالث في العراق
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الثالث  البوادي  توزيع  تم  1960م  عام  ويف 
األلوية  عىل  كم2   202529 مساحتها  والبالغة 
منها.  نصيب  كربالء  ملحافظة  يكن  ومل  املجاورة، 
وقد ُضمت البادية الشاملية اىل الرمادي فأصبحت 
كان  أن  بعد  ــم2  ــ 145238ك تساوي  مساحته 

)42849 كم2()16(.

كانت  عنها،  املنوه  عــرش،  األربعة  واأللــويــة 
ناحية،  و169  قضاًء   61 تضم  1952م  عام  يف 
قضاًء   81 اىل  1997م  عام  يف  أقضيتها  ازدادت 

وانقسمت نواحيها اىل151 ناحية)17(.

تعديالت  حصلت  كربالء،  لواء  خيص  وفيام 
قلصْت  إذ  اللواء،  مساحة  عىل  1955م  عام  يف 
قضاء  مساحة  ووسعت  كربالء  قضاء  مساحة 
تساوي  ــواء  ــل ال مساحة  فأصبحت  النجف 

)6305كم2()18(.

المدة  خالل  الدارية  التعديالت  ثالثًا: 

1968-2003م

1968-2003م  ــدة  ــ امل خـــالل  ــت  ــدث ح
أربكت  املحافظات  معظم  يف  ــة  اداري تعديالت 
العمل االداري والعلمي يف املحافظات ووحداهتا 
داخل  حدثت  تغيريات  منها  الصغرى.  االداريــة 
اىل  أدت  تعديالت  وغريها  املحافظة،  ــدود  ح
ــة  االداري وحــدودهــا  املحافظة  مساحة  يف  تغيري 
االستقطاع  طريق  عن  املجاورة  املحافظات  مع 
الوحدات  بعض  بتفكيك  وذلك  الضم)19(.  أو 
االدارية ودمج وحدات غريها بأخرى، وتشكيل 

مستوى  عىل  بعضها  جــديــدة.  اداريـــة  ــدات  وح
الناحية وغريها عىل مستوى القضاء أو املحافظة. 
عديدة،  تغيريات  كربالء  حمافظة  نصيب  وكــان 
اجلمهوري  املرسوم  تضمنه  الذي  التغيري  اكربها 
وبموجبه  1976م  الثاين  كانون   26 يف   42 رقم 
بعد  )النجف(  هي  جديدة  حمافظة  إستحداث  تم 
استقطاعها من حمافظتي كربالء واملثنى فاصبحت 
تضم أقضية النجف والكوفة وايب صخري وناحية 

الشبكة.

الــســابــق يف  ــن  م اكـــرب  آخـــر  تغيري  وحــصــل 
املرسومني اجلمهوريني رقم 342 يف 17 حزيران 
1978م ورقم 408 يف 31 متوز 1979م حيث تم 
فك إرتباط ناحيتي الرحالية والنخيب من حمافظة 
فتقلصت  األنــبــار  بمحافظة  وإحلاقهام  كربالء 
مساحة املحافظة من 57880 كم2 إىل 5034 كم2 
إىل  األنبار من 83740 كم2  تزايد مساحة  مقابل 

137723كم2.

وقد إعرتضْت حمافظة كربالء يف عام 2007م 
إتساع  التعديالت وما متخض عنها من  عىل تلك 
الكثافة السكانية يف حمافظة كربالء 15 ضعفًا )من 
6 إىل 93 نسمة/كم2(، وهي حمافظة مقدسة قابلة 
اكرب.  مساحات  اىل  وبحاجة  السكانية  للزيادة 
اليها جعلت املساحة  والتعديالت االدارية املشار 
بني املحافظات غري متوازنة وغري متجانسة. فضاًل 
للحدود  جماورهتا  من  كربالء  حمافظة  حرمان  عن 
الدولية )السابقة(. وعليه، اقرتحت حمافظة كربالء 
الوضع  اىل  أدت  التي  اجلمهورية  املراسيم  الغاء 
اجلديد وإعادة املناطق املستقطعة من املحافظة)20(.
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وتظهر التعديالت االدارية التي شهدهتا حمافظة 
وبحسب  1969-1989م،  املدة  خالل  كربالء 

املراسيم اجلمهورية، يف اجلدول )2(:

رقم املرسوم 
تفاصيل التعديالت والتغيراتعنوان الترشيعوتارخيه

393
24 آذار 1969م

استحداث ناحية يف 
لواء كربالء باسم ناحية 

احلرية

تم استحداث ناحية يف لواء كربالء باسم ناحية احلرية مركزها قرية 
احلرية ترتبط بقضاء الكوفة تتبعها 36 مقاطعة ووصفها كام هو منشور يف 

)الوقائع العراقية، العدد: بال يف 24 آذار 1969م، ج2، ص320(.

45
18 كانون الثاين 

1970م

استحداث ناحية باسم 
البويب يف حمافظة كربالء

تم استحداث ناحية البويب مركزها قصبة الكوفة، وترتبط بقضاء 
الكوفة وتتبعها 36 مقاطعة ووصفها كام هو منشور يف )الوقائع العراقية، 

العدد1836 يف 2 متوز 1970م، ج3، ص186(.

53
20 كانون الثاين 

1970م

استحداث ناحية احلر يف 
حمافظة كربالء

استحداث ناحية باسم احلر، مركزها قرية احلر، وترتبط بمركز حمافظة 
كربالء، وتتبعها 29 مقاطعة، ووصفها كام هو منشور يف جريدة )الوقائع 

العراقية، العدد1836، يف 2 شباط 1970م، ج3، ص188(.

366
28 حزيران 

1970م

فك ارتباط مقاطعات 
من ناحية احلرية واحلاقها 
بناحية العباسية بقضاء 

الكوفة

فك ارتباط 16 مقاطعة من ناحية احلرية واحلاقها بناحية العباسية يف قضاء 
الكوفة بمحافظة كربالء )الوقائع العراقية، العدد 1896، يف 5 متوز 

1970م، ج3، ص200(.

469
14 ترشين الثاين 

1971م
الغاء ناحية البويب

الغاء ناحية البويب بمحافظة كربالء واحلاق كافة املقاطعات التابعة هلا 
بمركز قضاء الكوفة )الوقائع العراقية، العدد 2068 )أ(، يف 17 ترشين 

الثاين 1971م، ج3، ص274(.

612
11 ترشين االول 

1974م

فك ارتباط مقاطعات 
من ناحية الكفل )قضاء 

احللة(

فك ارتباط ثالث مقاطعات من ناحية الكفل التابعة لقضاء احللة وإحلاقها 
بمركز قضاء الكوفة بمحافظة كربالء )جريدة الوقائع العراقية، عدد 

2414 يف 16 ترشين الثاين 1974م، ج2، ص172(.

616
10 ترشين الثاين 

1975م

استحداث قضاء باسم 
مركز كربالء

يكون مركز القضاء اجلديد مدينة كربالء وترتبط به ثالث نواٍح هي: عني 
التمر، احلسينية، احلر وحدوده االدارية هي احلدود اخلارجية للنواحي 
املذكورة نفسها )الوقائع العراقية، العدد2503 يف 15 كانون االول 

1975م، ج2، ص20(.

الجدول )2(

التعديالت الدارية في محافظة كربالء خالل المدة 1969-1989م
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684

27 كانون االول 
1975م

استحداث قضاء باسم 
عني التمر يف حمافظة 

كربالء

استحداث قضاء باسم عني التمر يف حمافظة كربالء، مركزه قصبة عني 
التمر ترتبط به نواحي: عني التمر، الرحالية، النخيب والغاء ناحية عني 

التمر واحلاق مجيع مقاطعاهتا بمركز القضاء )الوقائع العراقية، العدد 
2509 يف 19 كانون الثاين 1976م، ج2، ص15(.

685

27 كانون االول 
1975م

فك ارتباط ناحية أب 
غرق واحلاقها بمركز 

قضاء احللة

فك ارتباط ناحية أب غرق بكامل حدودها االدارية من قضاء اهلندية 
بمركز قضاء احللة )الوقائع العراقية، عدد 2509، يف 19 كانون الثاين 

1976م، ج2، ص15(.

42

29 كانون الثاين 
1976م

حمافظة النجف

استحداث حمافظة باسم حمافظة النجف يكون مركزها مدينة النجف، 
وتتبعها الوحدات االدارية اآلتية بكامل حدودها االدارية: )1( قضاء 

النجف )2( قضاء الكوفة )3( قضاء اب صخر )4( ناحية الشبكة 
)الوقائع العراقية، العدد2513 يف 2 ايلول 1976م، ج1، ص26(.

96

25 شباط 
1976م

فك ارتباط قضاء اهلندية 
واحلاقه بمحافظة كربالء

فك ارتباط قضاء اهلندية من حمافظة بابل واحلاقه بمحافظة كربالء )جريدة 
الوقائع العراقية، العدد 2518 يف 15 آذار 1976م، ج1، ص4(.

 167

23 آذار 1977م

تعديل احلدود االدارية 
بني حمافظتي بابل 

وكربالء

تعديل احلدود االدارية بني حمافظتي بابل وكربالء يف املنطقة الواقعة بني 
ناحية أب غرق التابعة ملحافظة بابل وقضاء اهلندية بمحافظة كربالء 

واحلاق املنطقة املسلوخة من ناحية أب غرق بمركز قضاء اهلندية وحسب 
الوصف املنشور يف جريدة )الوقائع العراقية، العدد 2580 يف 4 نيسان 

1977م، ج1، ص521(.

342

17 حزيران 
1978م

فك ارتباط ناحية 
الرحالية واحلاقها 
بمحافظة االنبار

فك ارتباط ناحية الرحالية بحدودها احلالية من حمافظة كربالء واحلاقها 
بمحافظة االنبار )الوقائع العراقية، العدد 2661، ج1، ص934(.

408

31 متوز 1979

فك ارتباط ناحية 
النخيب واحلاقها بقضاء 

الرطبة

فك ارتباط ناحية النخيب التابعة لقضاء عني التمر بمحافظة كربالء 
وإحلاقها بقضاء الرطبة بمحافظة االنبار )جريدة الوقائع العراقية، العدد 

2726 يف 20 آب 1979م، ج2، ص104(.

296

27 حزيران 
1989م

تنظيم احلدود االدارية 
ملحافظة كربالء

فك ارتباط وضم 59 مقاطعة من مركز قضاء اهلندية واحلاقها بناحية 
اجلدول الغرب )قضاء كربالء(. وبالعكس يفك ارتباط مقاطعتني من 
ناحية اجلدول الغرب وتلحقان بمركز قضاء اهلندية. وفك ارتباط جزء 

من مقاطعة يف ناحية احلسينية وإحلاقه بمركز قضاء كربالء. وفك ارتباط 
جزء من مقاطعة من حمافظة بابل واحلاقه بمركز قضاء اهلندية/حمافظة 

كربالء )جريدة الوقائع العراقية، العدد 3264 يف 17 متوز 1989م، ج1، 
ص464(.
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ويظهر من اجلدول )2(، الذي ُنظم من خالل 
مراسيم مجهورية عديدة منشورة يف جريدة الوقائع 
حدوث  و1989م،  1969م  عامي  بني  العراقية 
كربالء  ملحافظة  حصلت  عديدة  إدارية  تغيريات 
يف  احلــال  هو  كام  جديدة  ــواٍح  ن إستحداث  مثل 
وإالغاء  والبويب واحلر  احلرية  نواحي  استحداث 
وإحلاقها  ونواٍح   مقاطعات  إرتباط  وفك  بعضها 

بوحدات إدارية غريها. 

جديدة  حمافظة  إستحداث  تم  ذلك  من  وأكثر 
كربالء،  حمافظة  من  إستقطاعها  بعد  النجف  هي 
بمحافظة  وإحلاقه  اهلندية  قضاء  إرتباط  وفــك 
الرحالية  ناحيتي  إرتــبــاط  فــك  أيــضــًا  كــربــالء، 

والنخيب وإحلاقهام بمحافظة األنبار.

أما اجلداول الالحقة )من رقم 3 إىل رقم 16( 
بعض  يف  ــة  إداري تعديالت  أيضًا  فيها  فحصلت 
السنوات وتشابه يف بعض الوحدات اإلدارية مثل 
1937م،  األعــوام  يف  اإلداريــة  التقسيامت  تشابه 

1947م، 1957م. 

وإستحداث ناحية الرحبة يف قضاء النجف عام 
1960م، وخان احلامد عام 1965م وإستحداث 

ناحية العباسية يف قضاء الكوفة عام 1965م.  

ويف عام 1977م ُأستحدثت ناحية اخلريات يف 
قضاء اهلندية واجلدول الغريب يف القضاء نفسه عام 

1987م. 

وإستمرت التعديالت ) مثل إستحداث، فك 
إرتباط...الخ(من ذلك احلني اىل عام 2016م. 

وفيام يأيت جداول بالتقسيامت اإلدارية ملحافظة 
كربالء بني عامي 1937م و2016م:

الجدول )3(

التق�شيمات الدارية في لواء كربالء �شنة 1937م

الناحيةالقضاء

كربالء

مركز كربالء

احلسينية

عني التمر

النجف
مركز النجف

الكوفة

املصدر: وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لالحصاء. الوحدات 
االدارية يف العراق، ص5.

الجدول )4(

التق�شيمات الدارية في لواء كربالء �شنة 1947م

الناحيةالقضاء

كربالء

مركز كربالء

احلسينية

شثاثة

النجف
مركز النجف

الكوفة

املصدر: وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لالحصاء. الوحدات 
االدارية يف العراق، ص7.
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الجدول )5(

التق�شيمات الدارية في لواء كربالء �شنة 1952م

الناحيةالقضاء
املساحة 

)كم2(
السكان

كربالء

جمموع القضاء

مركز كربالء

احلسينية

عني التمر

-

-

3910

1758

5668

44150

21677

5336

71163

النجف

جمموع القضاء

قبائل

اللواء

مركز النجف

الكوفة

-

-

-

-

-

397

-

6065

-

-

78101

125000

274264

املصدر: امحد سوسة، اطلس العراق االداري، مطبعة املساحة، 
بغداد، 1952م، ص17.

الجدول )6(

التق�شيمات الدارية في لواء كربالء �شنة 1957م

الناحيةالقضاء

كربالء

مركز كربالء

احلسينية

عني التمر

النجف
مركز النجف

الكوفة

املصدر: وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لالحصاء. الوحدات 
االدارية يف العراق، ص9.

الجدول )7(

التق�شيمات الدارية في محافظة كربالء �شنة 1960م

الناحيةالقضاء

كربالء

مركز كربالء

احلسينية

عني التمر

النجف

مركز النجف

الكوفة

الرحبة

املصدر:  وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لالحصاء. الوحدات 
االدارية يف العراق، ص11.

الجدول )8(

التق�شيمات الدارية في محافظة كربالء �شنة 1965م

الناحيةالقضاء

كربالء

مركز كربالء

احلسينية

عني التمر

النجف
مركز النجف

خان احلامد

الكوفة
مركز الكوفة

العباسية

املصدر:  وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لالحصاء. الوحدات 
االدارية يف العراق، ص13.



177

أ. د. عباس فاضل السعدي

الجدول )9(

التق�شيمات الدارية في محافظة كربالء �شنة 1970م

الناحيةالقضاء

كربالء

مركز كربالء

احلسينية

عني التمر

احلر

النجف
مركز النجف

خان احلامد

الكوفة

مركز الكوفة

العباسية

احلرية

البويب

لالحصاء.  املركزي  اجلهاز  التخطيط،  وزارة  املصدر:   
الوحدات االدارية يف العراق، ص15.

الجدول )10(

التق�شيمات الدارية في محافظة كربالء �شنة 1974م

الناحيةالقضاء

كربالء

احلسينية

عني التمر

احلر
خان احلامدالنجف

الكوفة
احلرية

العباسية

بني  كربالء  حمافظة  املحلية،  االدارة  كربالء،  حمافظة  املصدر: 
1974م،  بغداد،  اجلمهورية،  مطبعة  واملعاصة،  الراث 

ص25.

الجدول )11(

التق�شيمات الدارية في محافظة كربالء �شنة 1977م

الناحيةالقضاء

كربالء

مركز كربالء

احلسينية

احلر

عني التمر

مركز عني التمر

الرحالية

النخيب

مركز اهلندية

مركز اهلندية

اجلدول الغرب

اخلرات

املصدر: وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لالحصاء. الوحدات 
االدارية يف العراق، ص18.

الجدول )12(

التق�شيمات الدارية في محافظة كربالء �شنة 1987م

الناحيةالقضاء

كربالء
مركز كربالء

احلسينية

مركز عني التمرعني التمر

اهلندية
مركز اهلندية

اجلدول الغرب

املصدر: وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لالحصاء. الوحدات 
االدارية يف العراق، ص20.
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الجدول )13(

التق�شيمات الدارية في محافظة كربالء �شنة 1989-1990م

املساحة )كم2(الناحيةالقضاء
كربالء

حمموع مساحة 
القضاء

مركز قضاء كربالء
ناحية احلسينية

-

2397
337

2734

قضاء عني التمر
جمموع مساحة 

القضاء

مركز قضاء عني 
التمر

-

1956
1956

قضاء اهلندية

جمموع مساحة 
القضاء

مركز قضاء اهلندية
ناحية اجلدول 

الغرب
-

157
187
344

جمموع مساحة 
5034-املحافظة

الدليل  املحي،  احلكم  وزارة  العراقية،  املصدر:اجلمهورية 
االداري للجمهورية العراقية، ج2، بغداد، 1989-1990م، 

ص131.

الجدول )14(

التق�شيمات الدارية في محافظة كربالء �شنة 1991م

الناحيةالقضاء

كربالء

مركز كربالء

احلسينية

عني التمر

اهلندية
مركز اهلندية

اجلدول الغرب

املصدر: وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لالحصاء. الوحدات 
االدارية يف العراق، ص23.

الجدول )15(

التق�شيمات الدارية في محافظة كربالء �شنة 1997م

الناحيةالقضاء

كربالء
مركز كربالء

احلسينية
مركز عني التمرعني التمر

اهلندية

مركز اهلندية

اجلدول الغرب

اخلرات

حمافظة  لالحصاء،  املركزي  اجلهاز  التخطيط،  هيئة  املصدر: 
مطبعة  1997م،  لسنة  للسكان  العام  التعداد  نتائج  كربالء، 

اجلهاز، بغداد، جدول رقم )22(.

الجدول )16(

التق�شيمات الدارية في محافظة كربالء �شنة 2003م

املساحة )كم2(الناحيةالقضاء

كربالء

مركز كربالء

احلسينية

احلر

جمموع املساحة

2397

334

-

2731

عني التمر
م عني التمر

جمموع املساحة
1956

1956

اهلندية

مركز اهلندية

اجلدول الغرب

اخلرات

جمموع املساحة

134

213

-

347
5034-مساحة املحافظة

املصدر:  وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لالحصاء. املجموعة 
االحصائية السنوية 2004م، جدول 5/1، ص15.
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محافظة  في  الدارية  التق�شيمات  رابعًا: 

كربالء عام 2016م:

تتكون حمافظة كربالء، يف الوقت احلارض، من 
ثالثة أقضية هي:

قضاء كربالء: . 1
الغريب  اجلنوب  اىل  الواقع  القضاء  مركز  يضم 
من مدينة بغداد عىل بعد 105 كم منها. ُأستحدث 
القضاء بموجب فرمان عثامين. وبعد إضافة ناحية 
القضاء، أصبحت مساحته 2397  اىل مركز  احلر 
يف   321 رقم  اجلمهوري  املرسوم  بموجب  كم2 
احلر  ناحية  فصلت  ثم  1987م)21(.  حزيران   11
من   %34( كم2   1745 مساحتها  والبالغة  عنه 
مساحة املحافظة(، فاصبحت مساحة مركز قضاء 
كربالء حاليًا نحو 652 كم2 أو 13% من مساحة 
حمافظة كربالء. وناحية احلر هي ثاين أوسع وحدة 
إدارية يف املحافظة بعد قضاء عني التمر. وسميت 
الناحية باحلر نسبة اىل قرب )احلر بن يزيد الرياحي( 
الذي أرسله ابن زياد ملقاتلة احلسني بن عيل عليهام 

السالم لكنه انضم اىل قافلة شهداء كربالء.

الثالثة  االدارية  الوحدة  احلسينية  ناحية  وتعد 
الناحية  واستحدثت  كربالء،  قضاء  يضمها  التي 
بمساحة  1922م  سنة  ملكية  ارادة  بموجب 
337كم2، سكنتها قبيلة آل مسعود بسبب خصوبة 
من  مكنها  مما  وعذوبتها،  مياهها  ووفرة  تربتها، 

البستنة  كانت  حيث  االقتصادي،  وضعها  تطوير 
يقع  الناحية  سبب تطورها وشهرهتا. وكان مركز 
ويرجع  مسعود.  آل  جد  وهم  العطييش  خان  يف 
)الطف(  منطقة  من  الناحية  مركز  نقل  سبب 
فيها  للتوسع  جمــال  ال  األوىل  ألن  العطييش  إىل 
إلحاطتها بالبساتني)22(. وتبلغ مساحة الناحية يف 
الوقت احلارض 334 كم2، أي 6.6% من مساحة 
يرجع  أثريًا،  تاًل   57 الناحية  ويف  املحافظة)32(. 
 2000( القديم  البابيل  العرص  بني  ما  إىل  تارخيها 

ق.م( والعرص االسالمي)24(.

قضاء عني التمر:. 2
 70 مسافة  )شــثــاثــة(  الــقــضــاء  مــركــز  يبعد 
القضاء  واستحدث  كــربــالء،  مدينة  غــريب  كم 
بمساحة  بموجب مرسوم مجهوري سنة 1976م 
مساحة  مــن   %38.9 بنسبة  أي  ــم2،  ــ 1956ك
املحافظة، وال تتبعه اي ناحية. ويعد القضاء مركزًا 
إليه بحثًا عن املاء والعشب  جتاريًا للبدو يرحتلون 
والطعام. سكنته القبائل العربية قبل االسالم، وتم 
القائد  يد  بكر عىل  أيب  األول  اخلليفة  زمن  حتريره 

خالد بن الوليد سنة 12هـ)25(.

قضاء اهلندية:. 3
وتعد  1840م،  عام  اىل  القضاء  تاريخ  يرجع 
مدينة اهلندية روضة مدن الفرات األوسط حلسن 
تسمت  حيث  اهلندية  شط  ضفتي  عىل  موقعها 
إبان  كربالء  اىل  تابعًا  وكان  باسمه.  اهلندية  مدينة 
عام  امللكي  احلكم  بداية  وحتى  العثامين  العهد 
إىل  ُأعيد  ثم  احللة،  بلواء  ُأحلــق  حيث  1921م 
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يف   96 رقم  اجلمهوري  املرسوم  بموجب  كربالء 
25 شباط 1976م. وتتبعه ثالث وحدات إدارية 
 %1.3 اي  67كم2،  بمساحة  القضاء  مركز  هي: 
1989-1990م  عام  ويف  القضاء.  مساحة  من 
كم2،   12 من  بدالً  كم2   157 مساحته  أصبحت 
بمركز  وإدماجها  ــريات  اخل ناحية  إللغاء  نظرًا 
القضاء بموجب املرسوم اجلمهوري رقم 321 يف 

11 حزيران 1987م.

اهلندية  ملدينة  أصبح  اهلندية  سدة  إنشاء  وبعد 
إليها،  الوافدين  عدد  فتزايد  ثابت،  مائي  مصدر 
الغريب  اجلانب  يف  الكبري  قسمني:  اىل  وُقسمت 
والصغري يف اجلانب الرشقي يربطهام جر حديد 
من  اول  إن  ويقال:  1955م.  سنة  تشييده  تم 
تكاثر  ثم  الرببويت(  الرشيد  )الشيخ  إستوطنها 
السكان فيها، مما حدا باحلكومة العثامنية أن جتعل 
موظفيها  أحــد  وتعيني  قضاء  مركز  املدينة  من 
الدارة القضاء. ويرجع اقدم تاريخ هلا اىل العرص 

البابيل)26(.

والناحية الثانية هي ناحية اجلدول الغريب التي 
1930م  سنة  ملكية  إرادة  بموجب  ُأستحدثت 
 168 مساحتها  تبلغ  واآلن  كم2   187 بمساحة 
وبــدأت  املحافظة.  مساحة  من   %3.3 أو  كــم2 
مدينة  رشق  يف  متناثرة  بيوت  شكل  عىل  الناحية 
)أم  لــه  يقال  صغري  ــدول  ج مــن  ُتسقى  اهلندية 
نطراره( املتشعب من جدول بني حسن املتفرع من 
التسمية  جاءت  ومنه  الغريب،  اجلانب  يف  الفرات 
والتوسع،  بالتطور  وأخذت  الغريب(.  )اجلــدول 
وينترش فيها 17 تاًل وموقعًا أثريًا. ويرجع تارخيها 

القديم )1600-2000  البابيل  العرص  ما بني  اىل 
تل  األمحر،  تل  أمهها  االسالمي،  والعرص  ق.م( 

غضبان، تل عديل)27(.

والناحية الثالثة هي )اخلريات( البالغة مساحتها  
112كم2 أو 2.2% من مساحة املحافظة.

كربالء  حمافظة  جملس  أقــرَّ  2009م  عام  ويف 
آخر التعديالت االدارية حيث حول ناحيتي احلر 
واحلسينية، كاًل منهام، اىل قضاء واسُتحدثت نواٍح 
جديدة هي )عون، الطف، الغدير، الكاملية( ولكن 
حتى  العراقي  النواب  جملس  من  إقرارها  يتم  مل 

اآلن، ولذلك تعد تعديالت عىل الورق فقط.

الخاتمة 

تعديالت  اىل  ــالء  ــرب ك حمــافــظــة  تــعــرضــت 
تباين مساحاهتا  اىل  أدت  إدارية عديدة  وتغيريات 
بتفكيك  التغيريات  هذه  ومتثلت  عدة.  مراحل  يف 
بأخرى،  غريها  وحدات  ودمج  الوحدات  بعض 
عىل  صغري  بعضها  جديدة.  ــدات  وح وتشكيل 
مستوى املقاطعة والناحية وغريها كبري عىل مستوى 
القضاء أو املحافظة. وجرت تلك التعديالت دون 
ومل  العلمي،  املنطق  اساس  عىل  تبنيَّ  ومل  دراسة، 
يؤخذ باحلسبان العالقات االقليمية واالدارية بني 

املحافظة وظهريها الزراعي.

فبعد أن كانت حدود املحافظة متتد اىل احلدود 
الدولية مع السعودية، يالحظ تراجعها اىل مساحة 
مساحة  من   %1.2 عن  نسبتها  تزيد  ال  صغرية 
ذلك  فأثر  ُأخرى،  حمافظات  نقيض  عىل  العراق. 
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مع  االقليمية  والعالقات  السكانية  الكثافة  عىل 
الظهري الزراعي.

يتناسب  ال  املذكور  املحافظة  مساحة  نسبة  إن 
خاصًة  والديني،  والتارخيي  احلضاري  وعمقها 
وإقتصاديًا  سكانيًا  متصاعد  وتناٍم  تطور  يف  وأهنا 
إىل  اإلدارية  حدودها  إعادة  يقتيض  مما  وسياحيًا. 
الدولية  احلدود  لتجاور  السابق  يف  عليه  كانت  ما 
فهو  الغريب،  واجلنوب  الغريب  والشامل  الغرب  يف 
الدول  مع  صالهتا  يف  وبخاصٍة  احليوي  عمقها 
الــرب.فــضــاًل عــن أمهيتها  ــاورة عــن طــريــق  ــج امل
اللوجستية واألمنية. األمر الذي يتطلب، وبالسبل 
من  اجلاد  العمل  الدستورية،  واألدوات  القانونية 
إلعادة  املدين  املجتمع  وقوى  املحلية  السلطة  قبل 
جاءت  والتي  منها  ُأستقطعت  التي  األرايض 
إقتصاديًا،  إداريًا وال  ألسباب غري موضوعية، ال 
وإنام ألسباب سياسية يف االعم االغلب. لذا فمن 
الرضوري إعادة وضعها اإلداري إىل ما كان عليه 

قبل أربعة عقود من الزمن)عام 1977(م.       

التقسيامت  يف  النظر  ــادة  إعـ يتطلب  وهــذا 
االدارية ليس ملحافظة كربالء وحدها وإنام جلميع 
باحلسبان  يؤخذ  بحيث  العراق  يف  املحافظات 
واالداري  الريفي  الظهري  مع  السكان  عالقات 
ألرض  املساحي  والــفــراغ  السكانية  والكثافة 

املحافظة وكيفية السيطرة األمنية عىل حدودها.
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