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... ملخص البحث ...

واملخططات  التصاميم  لوضع  التارخيية  املراحل  تناول  الذي  البحث  خلص 
ان  أمهها  عدة  نتائج  احلارض  الوقت  حتى  تأسيسها  منذ  كربالء  ملدينة  األساسية 
الوضع  العمراين مر بالعديد من اإلصالحات  التي طبقت عىل أرض كربالء لضبط 
العمرانية  اخلطط  من  العديد  وضعت  فقد  العمراين،  وتوسعها  نموها  عمليات 
باشا  مدحت  العثامين  الوايل  إصالحات  أبرزها  كان  الطويل  تارخيها  عرب  للمدينة 
جديدة  مستقبلية  توسعات  أمام  الباب  فتحت  كوهنا  عرش  الثامن  القرن  خالل 
احلرضية  بنيتها  من  املدينة  ونقلت  الطويل  العمراين  تارخيها  خالل  املدينة  شهدهنا 
فقد  احلديث  التاريخ  صعيد  عىل  أما  والتخطيط،  باحلداثة  تتسم  بنية  إىل  القديمة 
تصميام  املنرصم  القرن  مخسينات  هناية  يف  اليونانية  دوكسيادس  مؤسسة  وضعت 
حرضيا جديدا للمدينة اخذ عىل عاتقه استيعاب مجيع متغريات املدينة وعنارصها 
املكانية والسكانية والتخطيطية تلته العديد من التعديالت التخطيطية التي أجريت 

عىل مركز املدينة وحتديد حماور نموها املستقبلية.
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...Abstract...

The research  deals with the historical processes for drawing up the 
elementary designs and plans of Karbala City since its establishment 
until present. The city also passed through many architectural 
reformations to control its development and growth processes. The 
Ottoman ruler, Madhit Pasha's reforms were considered the most 
important designs to the city in the eighteenth century. Since such 
plans paved the way for new future growth that the city witnessed 
throughout its  long architectural history. It also transferred the city 
from its old civilian construction to modern planning. Concerning 
the modern history, the Germanic Doxidas Association puts a new 
design for the city in the late fifties of the last century. Such designs 
took all the city changes and its planning, spatial and population 
elements  followed by a number of planning modification that were 
applied to the city centre as well as limiting the future growth fields  
into consideration.
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... املقدمة ...

تارخيية-عمرانية  مراحل  عرب  تبلور  ماديًا  كيانًا  بوصفها  املدينة  به  متتاز  ما  إن 
نموها  مراحل  عرب  اكتسبتها  متنوعة  وحضارية  عمرانية  دالالت  حتمل  خمتلفة 
التخطيط  أدبيات  يف  يشكل  بات  للمدينة  العمراين  فالتاريخ  املعقد،  العمراين 
احلرضي عالمة مهمة يستوحي منها املخطط الطرق التقليدية املعامرية التي تكونت 
التاريخ  التي غالبًا ما يفرزها تفاعل مجلة من العوامل مر هبا هذا  من خالهلا املدن 
اقتصادية كانت أم اجتامعية أم جغرافية وحتى سياسية، األمر الذي جعل من املدينة 
والسكانية  املكانية  والظروف  املعطيات  هذه  مثل  مع  يتكيف  احلرضي  ونسيجها 
التي عاشت يف ظلها، ويف وقتنا احلارض تطورت مثل هذه األساليب والطرق التي 
التخطيط  كأساليب  خمتلفة  مسميات  ضمن  احلرضية  بيئاتنا  واقع  مع  هبا  نتعامل 
واملشاريع  للمدن  األساسية  والتصاميم  املخططات  ووضع  والعمراين  احلرضي 
العمرانية واخلدمية الكبرية وغريها من األساليب التي تضمن لنا تعاماًل دقيقًا مع 
البيئة احلرضية التي نعيش فيها والتي مثلت اخليار الوحيد لبني البرش كبيئة جتمعهم 

وحتقق مجيع أحالمهم ومنجزاهتم احلضارية. 

وبالرجوع اىل تاريخ ختطيط املدن ومعرفة املحاوالت األوىل لوضع املخططات 
مدهنم  لتخطيط  األولية  املفاهيم  إدراك  يف  الرشق  أهل  برع  فقد  للمدن  األساسية 
الواقع  ارض  عىل  املحاوالت  هذه  ترجم  من  أول  القديم  العراقي  اإلنسان  ولعل 
يف عمليات ختطيط مدنه يف أور وبابل ونيبور والوركاء وغريها التي تأثر ختطيطها 
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الرامية  املحاوالت  استمرت  والدينية  والسياسية  اإلدارية  العوامل  من  بالعديد 
األساليب  ودخول  الصناعة  بعد  ما  عرص  بحلول  املدن  يف  احلرضية  احلياة  لتطوير 
التكنولوجية التي زادت من قدرة اإلنسان يف التعامل مع أساليب حياته من جانب 
التفكري  نحو  السعي  مليا يف  مما حفزته  املحدقة  وزادت من تعقيد مواجهة خماطره 
اجلاد للوصول إىل التعامل املناسب مع حياته احلرضية من جانب آخر، فاخذ يطور 
النامذج واإلشكال واملخططات العمرانية سعيا منه للوصول للشكل املالئم الذي 

جيب أن تكون املدينة عليه.

التي  العمرانية  املخططات  ابرز  للوقوف عىل  البحث  هنا جاءت حماولة  ومن 
تكمن  التي  البحث  مشكلة  خالل  من  الديني  اإلرث  ذات  كربالء  ملدينة  وضعت 
ارض  عىل  نفذت  التي  العمرانية  واملخططات  األفكار  البرز  اجلدي  التعرف  يف 
املدينة  واقع  مع  مالءمتها  ومدى  املوضوعية  ظروفها  حتليل  وإمكانية  كربالء 
اجلغرايف والسكاين والتخطيطي، من خالل صياغة فرضية للبحث مفادها أن مجيع 
املحاوالت التخطيطية التي نفذت عىل مدينة كربالء من نشأهتا حتى الوقت احلارض 
أسهمت بشكل واضح يف تطوير احلياة احلرضية يف املدينة من خالل تلبيتها للعديد 
البحث عىل  فقد ركز هدف  لذا  متطلباهتا االجتامعية واالقتصادية واحلرضية،  من 
الكشف عن طبيعة الظروف املوضوعية التي راعاها املخطط والتي أنتجت مثل هذه 
النامذج املعامرية والصور التخطيطية التي اختذهتا خمططات املدينة األساسية وصوال 
تم  وقد  احلارض،  الوقت  يف  املدينة  بكنفه  تعيش  الذي  احلايل  العمراين  املخطط  اىل 
للتخطيط  األساسية  املفاهيم  ناقش  األول  أساسيني  مبحثني  خالل  ذلك  مناقشة 
العمراين املتبع يف العراق أما املبحث الثاين فتطرق اىل أهم املخططات األساسية التي 

وضعت للمدينة عرب التاريخ.
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املبحث األول

التخطيط العمراين مفهومه ووظائفه وتطبيقاته يف العراق

أوال: مفهوم التخطيط العمراين 

التي  املبكرة  اإلنسانية  املفاهيم  من   planning التخطيط  مفهوم  عّد  يمكن 
وجود  من  مبكرة  مراحل  اىل  االكتشاف  هذا  ويعود  القدم،  منذ  اإلنسان  اكتشفها 
اإلنسان ورصاعه مع الطبيعة وهناك شواهد مقنعة تثبت عالقة اإلنسان بالتخطيط، 
فقد سعى اإلنسان قديام اىل تأمني حاجااته اليومية اعتامدا عىل بيئته املحلية واستغالله 
للكهوف واملغارات اجلبلية طلبا للحامية والطمأنينة من أخطار الطبيعة وخزنه املواد 
الزراعة،  ملامرسة  السهلية  املناطق  اىل  نزوله  ثم  ومن  حاجته  عن  الفائضة  الغذائية 
كل هذا يعد أدلة عىل كونه خلق خمططا بنفسه، وقد استعان بجميع جتاربه الطويلة 

لتطوير غرائزه الذاتية عرب مراحل تطوره العقلية وجتاربه احلياتية.

ولعل ما يميز إنسان اليوم تارخييا عام مىض هو مقدار ما يمكن االستعانة به من 
األفكار ووضع اخلطط وهندستها وتطويرها لتكون أكثر مالءمة مع متطلبات واقعه 
املتغري، وقد سعى اإلنسان جاهدا يف تطوير العلوم واخلربات التخطيطية اىل فروع 
فيها  احلياة  نوعية  وحتسني  البرشية  املستقرات  بدراسة  هيتم  ما  أبرزها  لعل  متنوعة 
بالتخطيط  اليوم  بطرق مدروسة وضمن اطر زمانية ومكانية معينة وهو ما يعرف 



بيئة املدينة الوظيفية  urban planning)1( ويستهدف التخطيط احلرضي  احلرضي 
أفضل  خلق  اىل  وصوال  متغرياهتا  مجيع  عمل  تنظيم  وحياول  واملكانية  والسكانية 
البيئات احلرضية القادرة عىل خدمة السكان بطرق خمتلفة، وعىل الرغم من صعوبة 
حتديد البداية األوىل لوضع أول خطة عمرانية يف العامل أال أنه يمكن القول ان مدن 
التخطيطية  املحاوالت  أوىل  جرت  النهرين  بني  ما  بالد  يف  وحتديدًا  األوىل  الرشق 
الدالالت  أتثبت  إذ  3500)ق.م(  عن  يقرب  ما  القديمة  العراقية  للمستوطنات 
األثرية أن مدن اور واريدو والوركاء يف جنوب العراق اول املدن املخططة يف العامل 

عىل األرجح)2(.

ملستوطناته  احلرضي  التخطيط  ألمهية  اإلنسان  إدراك  تتبع  يمكن  هنا  ومن 
ان تضم مجيع  يمكن  التي  األمثل  البيئة  بأهنا  إليها  ينظر  كان  التي  األوىل  العمرانية 
موارده وتطلعاته املستقبلية فوضع اخلطط واملرتسامت واألشكال اهلندسية للسيطرة 
العمراين  التخطيط  مبادئ  وتشكل  مستقبلها  وحتديد  وتنظيمها  املدن  حركة  عىل 
احلرضية  املستقرات  ظروف  تعقيد  تفرضه  اليوم  عاملنا  يف  ملحة  رضورة  للمدن 
ونموها وتضخمها املستمرين بأشكال خمتلفة من ناحية، وما تفرضه احلاجة البرشية 
امللحة لالستقرار احلرضي الدائم من ناحية أخرى، واعتقاد العقل البرشي برضورة 
األخذ بجميع اخلطوات املنطقية ملعاجلة تلك املشاكل األمر الذي أسهم يف تطوير 

أدبيات التخطيط العمراين وأساليبه بشكل مستمر. 

ثانيا: وظائف التخطيط العمراين

يمكن حرص ابرز الوظائف األساسية للتخطيط العمراين يف املدن بام ييل:
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ضامنة وضع التصاميم األساسية للمدن للسيطرة عىل نموها وختطيط وظائفها. 1

ربط املدينة حرضيا واقتصاديا بإقليمها لضامن تفاعلها املستمر باإلقليم.. 2

تطوير املراكز اخلدمية واملناطق الوظيفية يف عموم املدينة وخلق فرص مثالية . 3
لتقديم اخلدمات بأنواعها لسكان املدن واملناطق املخدومة األخرى.

لساكنيها . 4 يؤمن  الذي  بالشكل  وختطيطها  للمدينة  السكنية  البيئة  نوع  حتسني 
ظروفًا صحية وبيئية مقبولة من حيث املساحة والوظيفية.

يسعى التخطيط احلرضي إىل جعل املدينة مركزا مهام لتقديم اخلدمات التحتية . 5
واخلدمات  والوقود(  واالتصاالت  الصحي،  والرصف  والكهرباء،  )املاء، 
املدينة  لسكان  والرتفيهية(  والتعليمية  الصحية  احلكومية  )املؤسسات  الفوقية 

وأقاليمها الوظيفية.

احلرضية . 6 املراكز  مع  احلديثة  واملواصالت  النقل  طرق  من  بشبكة  املدينة  ربط 
من  بمجموعة  املدينة  هبا  ترتبط  التي  األخرى  الوظيفية  واألقاليم  املجاورة 
الداعمة لألساس االقتصادي  املردودات  العالقات والروابط اإلقليمية ذات 

هلا.

ثالثا: تطور مفهوم التخطيط العمراين للمدن العراقية احلديثة

التحريات  أثبتت  فقد  جدا،  مبكر  زمن  اىل  العراق  يف  املدن  ختطيط  يعود 
عىل  قوية  أدلة  توفر  عن  العراق  مناطق  عموم  يف  أجريت  التي  االثارية  والبحوث 
وجود مستوطنات أولية سكنها العراقيون القدامى تعود اىل ما قبل العرص احلجري 
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العراق  يف  أجريت  التي  الكشفية  واملسوحات  التنقيب  محالت  وأثبتت  يبدو،  كام 
خالل الربع األول من القرن املايض ان اغلب جهات العراق كانت مزدهرة باحلياة 
يقترص  ومل  هبام  املحيطة  واملناطق  والفرات  دجلة  هنري  جماري  عىل  وحتديدا  املدنية 
األمر عىل املناطق الرطبة فحسب وإنام امتد ليضم جهات أكثر تصحرا مثل صحراء 
طار  مناطق  يف  وحتديدا  حاليا  كربالء  غرب  االخيرض   – الرزازة  ومنطقة  الرطبة 
اجلمل وحفنة األبيض وقرص االخيرض وغري بعيد عنها منطقة كهوف الطار)3( وهذا 
ما يؤكد أن موضع كربالء احلايل كان مزدهرا باحلياة املدنية قديام، ويؤكد بعضهم 
وجود )معبد( يف كربالء يعود اىل العرص البابيل األول تدفن بجواره جثث املوتى يف 

اواين الفخار واخلزف تم العثور عىل بعضها غرب موضع املدينة احلايل.)4(

به  نعتت  ما  قديام هو  املدنية يف كربالء  احلياة  بوجود  يؤيد  الذي  اآلخر  األمر 
املدينة من تسميات خمتلفة أطلقت عليها خالل تارخيها ومنها )كاربيال، كوربابل، 
كرب ايل، كارباال( التي محلت املنطقة معانيها املختلفة عرب التاريخ وحتى التسمية 
)كربالء( فرتجعها بعض األدلة اىل أصول غري عربية وهذا ما يقودنا اىل نتيجة مهمة 
مفادها أن هناك أقواما متعددة تعاقبوا عىل أرضها لذا نعتوها بمسميات متعددة كل 

بحسب احلقبة التارخيية التي عاشها.

املدنية  احلياة  عىل  كبري  بشكل  اّثر  العراق  يف  البابلية  احلضارة  أفول  أن  ويبدو 
العراق احلضاري، وما أن جاء  اليوم جزءا من تراث  باتت تشكل  التي  يف كربالء 
بعد  املشهورة سنة #61  الطف  واقعة  بعد  اإلسالم حتى مترصت كربالء وحتديدا 
البقعة  هذه  يف  ودفنهم  وصحبه  بيته  أهل  و    عيل  بن  احلسني  األمام  استشهاد 

الطاهرة التي أصبحت فيام بعد النواة األوىل لنشـأة املدينة)5(.
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فيام خيص تتبع مراحل تطور التخطيط العمراين احلديث يف العراق الذي تعود 
عراقية،  ومدينة  بلدة  كل  يف  البلدية  الدوائر  أنشئت  إذ  العثامين  العرص  اىل  بوادره 
استبدلت هبا املجالس البلدية يف املدن خالل االحتالل الربيطاين للعراق و يقع عىل 
عاتقها إدارة األمور البلدية وتم تشكيل أول قسم لتخطيط املدن يف مديرية البلديات 

العامة التابعة آنذاك لوزارة الداخلية يف الثالثينات.)6(

ومل تكن مهام ختطيط املدن يف العراق حتى بداية اخلمسينيات من القرن املايض 
األرايض  إفراز  مع  املكانية  اجتاهاهتا  وحتديد  العامة  للطرق  خمططات  إعداد  سوى 
املخصصة للسكن وبعض الترشيعات الالزمة لذلك، أما خالل اخلمسينيات فقد 
األساسية  التصاميم  إعداد  تم  إذ  ملدنه  األساسية  املخططات  بوضع  العراق  رشع 
لثالث مدن عراقية )بغداد، املوصل، البرصة( بالتعاون مع بعض الرشكات األجنبية 

وهي:

رشكة مونوبريوسبنسيل، ومكفارلن لتخطيط مدينة بغداد عام 1954.. 1
رشكة ريكالنسكواير ورشكائه لتخطيط مدينة املوصل عام 1955.. 2
رشكة ماكس لوك لتخطيط مدينة البرصة عام 1955.. 3

إعداد   )1962  –  1955( بني  للمدة  دوكسيادس  اليونانية  للرشكة  وأوكل 
خمططات للعديد من املدن العراقية يف مقدمتها )كربالء، الكوفة، النجف، كركوك، 
اربيل، العامرة، الديوانية، الرمادي، السليامنية، بعقوبة والنارصية( امتازت خمططات 
دوكسيادس بفلسفة روحية وواقعية يف التخطيط وبشوارع مستقيمة تتقاطع بشكل 
متعامد، أما خالل الستينيات وحتديدا عام 1965 تم تقسيم العراق إىل ثالثة أقاليم 
إذ  إقليم  لكل  مركزا  لتكون  كربى  مدينة  وضعت  وجنويب  ووسط  شاميل  ختطيطية 



املراحل التارخيية للتخطيط العمراين يف مدينة كربالء

278

لإلقليم  واملوصل  الوسط  إلقليم  وبغداد  اجلنوب  إلقليم  مركزا  البرصة  اعتربت 
الشاميل اعتمد العراق األساليب التخطيطية بنمط تدرجيي لذا فقد كانت املخططات 

التطويرية العمرانية تقسم عىل ثالثة أنامط:)7(

خمططات عىل مستوى العراق. 1
خمططات عىل مستوى إقليم ضمن العراق. 2
خمططات عىل مستوى حميل ضمن اإلقليم الواحد . 3

فيام شهدت السبعينيات تطور العمل بإعداد املخططات األساسية جلميع مدن 
العراق بكوادر عراقية فقد أعدت وزارة البلديات أكثر من )300( خمطط عمراين 
وقد  نسمة(   200000  -1000( بني  حجومها  تراوحت  عراقية  وبلدات  ملدن 
ساعدت هذه الفرتة يف ظهور بعض مالمح التخطيط والتصميم احلرضي وإعداد 
االرشف،  )النجف  مثل  املدن  مراكز  بعض  شملت  متخصصة  تفصيلية  دراسات 
املنطقة  تطوير  ملرشوع  تفصيلية  دراسة  إعداد  مع  واربيل(  والبرصة  والديوانية، 
العديد  وضع  تم  فقد  وبذلك  كربالء)8(  مدينة  يف  الرشيفني  املرقدين  بني  الواقعة 
رشكة  خمطط  من  ابتداء  احلديث  العرص  يف  كربالء  ملدينة  العمرانية  املخططات  من 
عام  خمطط  تاله  للمدينة  وضع  حديث  خمطط  أول  وهو   1958 عام  دوكسيادس 
1971 ثم خمطط عام 1977 ثم 1978 وغريها من التصاميم األساسية التي سوف 

نتطرق هلا بيشء من التفصيل يف املبحث الثاين.

رابعا: متطلبات ختطيط املدن الدينية يف العراق

الدين ظاهرة إنسانية عرفها اإلنسان منذ القدم وقد ظلت احلياة البرشية عرب 
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التارخيية حترتم األديان وتعتقد هبا، وان كل دين له مظهران أساسيان من  مسريهتا 
التي  النظري للدين والعبادات  التي متثل اجلانب  العقائد  املامرسات اجلمعية وهي 

متثل اجلانب العميل منه.)9(

وحياته  املجتمع  طبيعة  عىل  مبارشا  تأثريا  اإلسالمي  الدين  مارس  فقد  لذا 
وثقافته يف الرشق األوسط منذ أكثر من ثالثة عرش قرنا، فاإلسالم يسيطر عىل كل 
مدينة مسلمة ألن  أهنا  العامل اإلسالمي عىل  املدينة يف  إىل  ينظر  احلياة وصار  أوجه 
تأثرت  املدينة وقد  نشأ يف  فهو  املدن  إقامة  املشجعة عىل  األديان  أكثر  اإلسالم من 

املدينة العربية اإلسالمية بمورفولوجيتها وبنظامها احلرضي بطقوسه وعباداته.)10(

والعراق واحد من البلدان العربية اإلسالمية الذي حيظى بمكانة دينية مرموقة 
واملتاحف  املقدسة  والعتبات  واملساجد  الدينية  األمكنة  من  العديد  يضم  لكونه 
مدنه  اغلب  أن  عن  فضاًل  وحضاريا  تراثيا  إرثا  له  كونت  التي  اإلسالمية  واآلثار 
أسهمت  وسامراء  وكربالء  والنجف  والبرصة  بغداد  كمدينة  إسالمي  طابع  ذات 
بشكل كبري يف ترسيخ مفهوم السياحة الدينية relegional Tourism فيه وجعلته من 

البلدان التي تستقبل السياح األجانب عىل اختالف أماكنهم.

املزارات  من  خمتلفة  مشاهد  عىل  الحتوائها  العراقية  الدينية  املدن  فأصبحت 
واملراقد واألماكن التارخيية ذات اجلذور الدينية نمطا حرضيا مهام حيمل خصوصياته 
الدينية وله طرقه املختلفة للحفاظ عليها كالشعائر)11( لذا يمكن اعتبار هذا النوع من 
املدن حيمل خصوصية ختتلف عن بقية املدن األخرى، فالتعامل معه يف جمال التخطيط 
النوع من  فهذا  الوظيفية واملكانية  متطلباته  كافية بجميع  دقة عالية ودراية  يتطلب 
املدن يستقطب أعدادا غفرية من السكان والسواح لزيارة آثار املدينة واالطالع عىل 
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معاملها األمر الذي يعرض منظومة خدماهتا االرتكازية ومجيع مؤسساهتا الوظيفية 
فضاءات  من  املكانية  املتطلبات  هذه  مراعاة  جيب  لذا  املبارش  املستهلكني  لضغط 
فارغة وساحات عامة وخدمات السكن واإليواء وسهولة النقل واحلركة فضال عن 
احلفاظ عىل اجلوانب األمنية للسكان الزائرين وتقديم خمتلف اخلدمات األساسية 
الذي  التارخيي  الدينية وموروثها  املدينة  ناحية ورضورة احلفاظ عىل هوية  هلم من 
من  مراعاهتا  جيب  التخطيطية  املتطلبات  هذه  كل  أخرى،  ناحية  من  ألجله  نشأت 
خالل طبيعة اخلطط العمرانية املوضوعة هلا حارضا ومستقبال التي جيب أن يتضمنها 

التصميم األسايس للمدينة بجميع أبعاده املكانية والتخطيطية.

خامسا: رضورة وضع التصاميم األساسية للمدينة

املستوطنات  نمو  عىل  للسيطرة   Master Plan األسايس  التصميم  يوضع 
واستيعاب مجيع متغرياهتا احلرضية – االقتصادية – االجتامعية بام يف ذلك العوامل 
وخيلق  املستوطنة  يف  حدوثها  واملتوقع  والطارئة  احلادثة  والتكنولوجية  احلضارية 
ومستهلكيها  اخلدمة  وبني  وسكاهنا  املدينة  بني  واملنظم  السليم  التعايش  من  نوعًا 

وبني السكان وبيئتهم باملستوى املقبول واملسيطر عليه.

فمن دون التصميم األسايس ال يمكن أن نتوقع - ولو بشكل نسبي - توسع 
املدينة وزيادة رقعها احلرضية وتضخمها السكاين ومدى استجابة قطاعاهتا احلرضية 
هلذه الزيادة السكانية والتوسع العمراين، وبمعنى أدق حتديد مقدار اخلدمة املقدمة 
للمستهلك يف حمل سكناه وصواًل إىل املالءمة السكنية داخل قطاعات املدينة ورسم 
الصورة املستقبلية للمدينة بجميع قطاعاهتا وفعالياهتا.وهنا تكمن األمهية احلقيقية 
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للتصميم األسايس ومدى مشاركته يف الكشف والتنبؤ املستقبيل عن أحوال املدينة 
اخلصائص  نمو  معرفة  يف  األمهية  غاية  متثل  التي  الصورة  هذه  ومستقباًل  حارضًا 
أخطائه  مراجعة  يمكن  وكذلك  املختصون  عليه  يسيطر  بشكل  للمدينة  احلرضية 
الذي  بالشكل  الدقيقة  التفصيلية  مراحله  جلميع  التقويم  عمليات  إجراء  وإمكانية 

جيعله ينسجم مع متغريات املدينة املكانية بكل ما حيمله هذا املفهوم من مدلول.

لقد صور العديد من املختصني التصميم األسايس بأنه لبوس املدينة الذي إذ ما 
كربت عليه املدينة لزمها لبوسًا جديدًا يالئم مع حجمها اجلديد. وهناك من يضيف 

مجلة من الواجبات التي جيب ان يتضمنها التصميم العام للمدينة أبرزها:)12(

حتديد نوعية استعامالت األرايض الواجب توفرها يف املدينة وتعيني حصة كل . 1
فرد ساكن بداخلها عىل أساس النوعية واملساحة.

منظومة اخلدمات الالزمة هلذا التجمع العمراين وهذه اخلدمات يلزم حتديدها . 2
كام ونوعا مع مراعاة ما هو قائم منها بالنسبة لعمليات إعادة ختطيط التجمعات 
اهلرمي  التدرج  مع  اهلرمي  وتدرجها  توزيعها  يتناسب  وان  القائمة  العمرانية 

لرتكيب املدينة عضويا وسكانيا. 

حتديد التوسع املستقبيل للمدينة ومعرفة طبيعة اجتاهاته املكانية ومعرفة مقدار . 3
للنمو  املحددة  العوائق  طبيعة  عن  والكشف  املحتملة  احلرضية  االستعامالت 

وحتديد وجهة البدائل. 

شبكات . 4 توزيع  يوضح  أن  اجلديد  املخطط  من  يلزم  إذ  العامة  املرافق  شبكة 
البنية األساسية للمدينة من شبكات املياه الصاحلة للرشب ومشاريع الرصف 
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الصحي والكهرباء واالتصاالت.

التوزيع اجلغرايف للسكان وما يتعلق بذلك من توزيع الكثافات السكانية عىل . 5
أساس القطاعات أو املجاورات السكنية املتدرجة. 

التشكيل البرصي للمدينة الذي يرتبط بتوزيع اهليكل العمراين وحركته داخل . 6
بنية املدينة املرتبط بالنظر واإلحساس بعنارص املدينة املورفولوجية التي حتمي 

املدينة من حدوث تشويه حرضي أو ما يعرف بالتلوث احلرضي.

التنبؤ بمستقبل االستعامالت احلرضية يف املدينة والتحسب ألي طارئ وحتديد . 7
نوع املشاكل املحتمل حدوثها يف سياسات التصميم األسايس.
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املبحث الثاين

اجلذور التارخيية لتخطيط مدينة كربالء عمرانيا

اخلطة األوىل ملدينة كربالء

يستفاد من خطة املدينــة يف الدراسات احلرضية يف حتديد عنارصها املورفولوجية 
ومراحل تطورها التارخيية بالشكل الذي جيعل من خطة املدينة بمثابة سجل تارخيي 
للتطور املديني الذي شهدته املستوطنة الذي يعكس يف الوقت نفسه مجلة التطورات 
االجتامعية والتخطيطية والعمرانية التي وجدها اإلنسان عىل أرضها كام يفرس أحيانًا 

مدى قابلية اإلنسان يف التكامل احلرضي مع بيئته اجلديدة. 

انه ال بد من تأكيد حقيقة جغرافية هي عدم وجود جتمع  وجتدر اإلشارة هنا 
املصادر  تناقلت  وإنام  680م(   -  #61( عام  قبل  كربالء  مدينة  موضع  يف  عمراين 
التارخيية عن وجود نوع من التجمعات األولية املتناثرة بالقرب من الواحات وطرق 
عىل  يزاد  البدو  يسكنها  قرى  شكل  عىل  املنطقة  من  القريبة  التجارية  القوافل  نقل 
ذلك وجود بعض التجمعات الزراعية عىل هنر العلقمي الذي كان يمر بالقرب من 
موضع املدينة احلايل الذي شجع بعض القرى القريبة عىل ممارسة الزراعة بدال من 

حياة الرتحل يف الصحراء.

اإلمام  واستشهاد  الطف  واقعة  بعد  بدأ  كربالء  ملدينة  احلرضي  التاريخ  إذن 



املراحل التارخيية للتخطيط العمراين يف مدينة كربالء

284

احلسني  فيها واملدة الزمنية التي تلتها التي جتاوزت مخسة أعوام متتالية أي يف 
بداية سنة 685م بعد أن تثبتت العالمات األوىل للقرب الرشيف وأصبح معروفًا لدى 
حمبيه وأنصاره، ومن هذا العام بدأت النواة األوىل للمدينة تبدأ بالتشكل والظهور 
بعد أن أصبحت مركزًا جلذب القبائل املرتحلة للسكن بجواره واالستفادة من توافد 
العمرانية  املرحلة  هذه  استمرت  وقد  مستمرًا  يكون  يكاد  بشكل  نحوه  املسلمني 

األوىل بظهور بعض السكن املالصق للقرب والكثيف يف بعض األحيان.

ال يمكن فهم ختطيط املدينة وبنائها املعامري الذي يربز هويتها ما مل يتم الوقوف 
عىل سجل تطور تارخيها العمراين وطبيعة األدوار التي اختذهتا عرب سجلها السيايس 
واإلداري، إن دراسة أية مدينة إسالمية يتطلب أن نضع باحلسبان أن اإلسالم ونظمه 
وأحكامه هو املحور األسايس الذي حيرك حياهتا االجتامعية والسياسية فضال عن 
العربية اإلسالمية ومنها مدينة كربالء قد  املدينة  املادي وهيأهتا وعليه فإن  شكلها 

مرت بعدد من املراحل العمرانية من أمهها: )13(

1. مرحلة الظهور والنشأة 

وتعد هذه املرحلة من أطول املراحل املورفولوجية التي مرت هبا املدينة العربية 
عىل وجه العموم، كوهنا يشوهبا كثرٌي من الغموض واإلهبام لعدم توفر املوروثات 

املادية عىل مستوى التخطيط والتشكيل.

وبالرجوع إىل تاريخ مدينة كربالء التي تتميز بموقع جغرايف مهم، اكتسب أمهية 
كبرية منذ القدم، وتعود البدايات األوىل لنشأة مدينة كربالء إىل مرحلة زمنية ليست 
بطويلة قبل واقعة الطف باستشهاد اإلمام احلسني  عىل أرضها عام 61# بدأت 



أ.م.د. رياض كاظم سلامن اجلمييل

285 العدد السابع .. ذي القعدة 1434# /أيلول 2013م

املدينة بالظهور وكان نواهتا األوىل قرب اإلمام احلسني  إذ أقام عليه املختار بن 
أيب عبيدة الثقفي حاكم الكوفة قبة صغرية من اآلجر واجلص وهو أول من بنى مرقد 
اإلمام احلسني وشيده سنة )65# - 685م( وأصبح القرب فيام بعد النواة األساسية 
الذي نمت حوله املدينة عىل شكل مساكن صغرية متناثرة وبقيت هذه احلالة حتى 

أصبحت مأهولة بالسكان والدور.

متثل  ألهنا  املدينة  حياة  يف  املورفولوجيه  املراحل  أهم  من  املرحلة  هذه  وتعد 
البداية األوىل لنشأهتا ونموها التي تعلن عن هناية عهد كانت فيه هذه املنطقة مبعثرة 
السكن يف أودية الصحراء وبداية عهد جديد نشأت عىل اثر جتمع السكان حول نواة 

.جديدة هي موضع قرب احلسني

ويمكن القول إن نشأة املدينة وتطورها مرتبط ارتباطا وثيقًا بعامرة املرقد فإن 
تعرض  فقد  وبالعكس،  املدينة  يف  اإلجيايب  أثرها  ترتك  املرقد  عىل  تطرأ  عامرة  أية 
أوهلا  بدأت  التاريخ  مر  عىل  متعددة  إعامر  عمليات  إىل    احلسني  اإلمام  مرقد 
سنة )684م( شيدت خالهلا قرية صغرية حتيط بقرب احلسني  وكانت جمموعة 
بالنمو  القرية  هذه  أخذت  النخيل،  وجذوع  الطني  من  مبنية  الصغرية  البيوت  من 
التدرجيي طول سبعني عامًا حتى اهنيار الدولة األموية سنة )132# - 750م( وقيام 
الدولة العباسية، ويف العام نفسه أخذت مدينة كربالء تنمو بشكل أرسع مما كانت 

عليه يف أيام األمويني.

إذ  الديني  العامل  بفعل  املرقد  حول  واملساكن  الدور  تشييد  عملية  واتسعت 
أصبحت املدينة فيام بعد مركزًا جلذب السكان لالستيطان حول املرقد والسيام يف 
مّدة خالفة املأمون العبايس الذي عمر املرقد سنة )193# - 809م(، إال إن املدينة 
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العبايس سنة )#236 -  املتوكل  إىل نكسة عمرانية كبرية يف زمن خالفة  تعرضت 
زيارته،  الناس من  الدور ومنع  أمر هبدم قرب احلسني وما حوله من  الذي  820م( 
أثرت هذه النكسة العمرانية يف تشكيل املدينة من الناحيتني التخطيطية واالجتامعية 
ملا حلق باملساكن واملحال التجارية من خراب دام طول مدة خالفته، إال أن املدينة 
تنفست الصعداء بعد تويل ولده املنترص باهلل اخلالفة )247# - 861م( الذي أمر 
الزمن حتى  من  قرنان  بجواره، ومل يمض  التي  واملحال  والدور  املرقد  بناء  بإعادة 
االستقرار  وبفعل  السكان)14(  آالف  تضم  صغرية  مدينة  األئمة  قبور  حول  نمت 
املدينة خالل عملية تشييد أول سور للمدينة الذي حييط  والطمأنينة الذي شهدته 
باملرقدين وما حوهلا من الدور سنة )371# - 982م( ازدهرت املدينة وأنشئت فيها 

اخلانات واألسواق، أخذت املدينة الشكل الدائري املحيط باملرقد.

السالجقة  عهد  يف  املدينة  سور  تعمري  أعيد  1087م(   -  #479( سنة  ويف   
وازداد اجلانب العمراين للمدينة تطورًا يف القرنني السابع والثامن اهلجريني والسيام 
العديد  املدينة بروز  املهمة يف حياة  املرحلة  أيام اجلالئريني ويتضح من خالل هذه 
من األشكال العمرانية املهمة التي طغت عىل مظهرها اخلارجي، وأمهها النواة التي 
امللتوية  املسالك والطرقات  يرافقها شبكة من    تتمثل يف مرقد األمام احلسني 
التي تربط الدور واملساكن بنواة املدينة األم التي ال تنفصل عنها مهام كلف األمر، 

مما يعكس الطبيعة العضوية ملورفولوجية املدينة.

 2. مرحلة النمو 

إسامعيل  الشاه  استيالء  بعد  جديدة  عمرانية  مرحلة  كربالء  مدينة  دخلت 
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يد  عىل  توسعًا  املدينة  شهدت  إذ  1508م(   -  #914( سنة  العراق  عىل  الصفوي 
الدولة الصفوية فأخذت املدينة تتوسع عمرانيا عىل شكل دائري حول قبور األئمة 
وبعد سيطرة العثامنيني عىل العراق )914# -1535م( ويف عهد السلطان سليامن 
القانوين حظيت املدينة باهتامم واسع وبذل هذا السلطان ما بوسعه لالهتامم باملراقد 
الرشيفة وأمر بشق هنر يروي املدينة وسمي )بنهر السليامنية( نسبة إىل اسمه والذي 

يسمى اليوم )بنهر احلسينية( وما زال يروي أرايض املدينة حتى يومنا هذا.

وخالل القرنني السابع والثامن عرش امليالديني ظلت مدينة كربالء حمط رصاع 
طويل بني الدولتني العثامنية والفارسية مما اثر سلبا يف تطور املدينة، تعرضت املدينة 
إىل هجمة رشسة من الوهابيني عام 1801م الذين اقتحموا املدينة وهدموا أسوارها 
وهنبوا أسواقها واحرقوا املرقدين و عىل اثر هذه احلادثة أمر احلاكم العثامين يف بغداد 
بتسوير املدينة بسور خاص لصد مثل هذه اهلجامت وجعل له ستة أبواب وهي ال 
زالت معروفة يف املدينة حتى الوقت احلارض، بقي هذا السور قائام إىل أواخر أيام 

العثامنيني يف العراق)15(.

مع  باالتفاق  باشا  عمر  الرسدار  العثامين  بغداد  وايل  عهد  يف   1857 عام  ويف 
احلكومة الربيطانية أصبحت املدينة سنجق )حمافظة( تابعة لوالية بغداد عام 1869 
املدينة،  يف  كبرية  عمرانية  إصالحات  باشا  مدحت  العثامين  الوايل  أجرى  إثره  عىل 
فقام بتوسعة جديدة للمدينة خارج أسوارها لتظهر حملة جديدة أطلق عليها اسم 
والعباسية  الرشقية  العباسية  إىل قسمني  املحلة  ثم توسعت هذه  الرشقية،  العباسية 
الغربية، وبذلك أصبحت مدينة كربالء تقسم عىل قسمني، القسم األول: القديم أو 
ما يسمى كربالء القديمة، أما القسم الثاين: أو ما يسمى كربالء اجلديدة فهو القسم 
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الذي خطط يف والية مدحت باشا عام 1869 وبني بأسلوب هنديس بديع، ارتقت 
مدينة كربالء إىل درجة املدن املتوسطة يف العراق عام 1880م بعد أن وضعت هلا 

خطط لشوارعها وأحيائها وحمالهتا ثم ربطت بكافة املدن الصغرية املجاورة.

يصف املدينة يف هذه الفرتة رئيس بعثة اآلثار بنسلفانيا عام 1892 بأهنا مدينة 
واألرصفة  الواسعة  الشوارع  وفيها  القديمة  أسوارها  خارج  توسعت  مزدهرة 
املنظمة وبلغ عدد سكاهنا 60 ألف نسمة، ومن خالل هذا التطور العمراين الذي 
املدينة  استطاعت  وضوحا،  أكثر  بصورة  العمرانية  معاملها  اتضحت  املدينة  قطعته 
املادي )السور( وتتوسع خارجه معلنة بذلك خروجها من  أن تتخلص من كياهنا 

املورفولوجية العضوية اىل التوسع املريح نحو اخلارج. 

شكل )1( مدينة كربالء يف ظل أخر سور بني هلا
املصدر:رياض اجلمييل

نمو مدينة كربالء وتطورها العمراين،جملة جامعة كربالء، املجلد2، لسنة 2004
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مرحلة النضج واالكتامل 

ألن  وخدماهتا،  وسكاهنا  املدينة  حياة  يف  املهمة  املراحل  من  املرحلة  هذه  تعد 
بنيتها تكاملت عمرانيا وبرزت خدماهتا العامة إىل حيز الوجود والتخطيط بعد أن 

عانت كثريًا من اإلمهال.

األجنبي  االحتالل  سلطة  من  انتقل  العراق  كون  املرحلة  هذه  أمهية  وتأيت 
)العثامين والربيطاين( وشهد قيام الدولة العراقية احلديثة عام 1921 إذ بدأ العمران 
يف املدينة يأخذ منحى جديدًا كسائر املدن العراقية الكبرية إذ أدخلت أساليب جديدة 
الغربية  املعامرية  املفردات  التصاميم وعنارص  العمران وتغريت يف  البناء وأنامط  يف 
السيام األبنية التي استحدثت خارج حدود املدينة القديمة، فبدأت املناطق اجلديدة 
القديم  اجلزء  متيز هبا  التي  امللتوية  والطرق  الضيقة  األزقة  باالبتعاد عن  املدينة  من 
منها، مما شجع عىل زيادة عدد سكان املدينة بحسب تعداد 1947 إىل )44150( 

نسمة.

ربطت املدينة بفرع من خط سكة احلديد الذي يربط بغداد بالبرصة عام 1923 
بطول 38.5 كم عند اتصاله باخلط الرئيس الذي يمر بسدة اهلندية لذا أنشئت حمطة 
للقطار جنوب املدينة مما شكل عاماًل جديدا لتوسع املدينة األمر الذي أدى إىل زيادة 
حمالهتا  وتوسيع  الرسيع  السكاين  النمو  خالهلا  من  ازداد  اجلنوب،  باجتاه  توسعها 
اجلهات  يف  اجلديدة  السكنية  األرايض  توزيع  تم  األربعينات  هناية  ففي  السكنية، 
الغربية واجلنوبية من املدينة لذا أنشئ حي احلسني سنة 1958 جنوب املدينة وحي 
املعلمني يف هناية اخلمسينيات تاله حي العباس والسعدية واجلمعية واألنصار حتى 

أصبحت مساحة املدينة تقدر يف هناية اخلمسينيات بحوايل 25كم2.
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ملدينة كربالء  اليونانية خمططا   ويف عام 1958 وضعت مؤسسة دوكسيادس 
الذي ضم مراحل تطورها العمراين لغاية سنة 2000 ولكن مل ينفذ منه إال بعض 
اجلوانب، امتازت مورفولوجية املدينة يف غضون ستينيات القرن املايض بمميزات 
مراحل  أكثر  من  املرحلة  هذه  فان  شك  وبال  السابقة  املورفولوجية  املراحل  تفوق 
بنية عمرانية وسكانية  إليه املدينة من  املدينة أمهية وذلك ألهنا حصيلة ما توصلت 
وتكامل حرضي تبلورت من خالله خدمات املدينة التي شكلت جزءًا اليستهان به 

من استعامالهتا احلرضية املعارصة.

اتسمت هذه املرحلة بالنمو الرسيع والتوسع الكبري الذي شمل حمالهتا السكنية 
لكون  املدينة  تعيشه  الذي  االقتصادي  والنمو  التطور  نتيجة  سكاهنا  عدد  وزيادة 
وثيقا  ارتباطا  مرتبط  وسياحي  جتاري  نشاط  عىل  قائمة  قوية  االقتصادية  ركيزهتا 
الوقت احلارض استمرت  املدينة منذ نشأهتا وحتى  تتمتع هبا  التي  الدينية  بالوظيفة 
احلالية  املدينة  نمو  وحماور  الغريب  والشامل  الرشقي  اجلنوب  باجتاه  بالتوسع  املدينة 
واملستقبلية حتى استوعبت جزءًا مهام من خمططها األسايس الذي اعد هلا لغاية سنة 
2000 من جانب وما لتوجهات النمو احلرضي ضمن أطار التنمية الشاملة التي 

اتبعتها الدولة يف تلك املدة من جانب آخر)16(.

املرحلة حوايل 52كم2 استحدثت أحياء سكنية  املدينة يف هذه  بلغت مساحة 
والقدس  واألطباء  اجلاهز  والبناء  والنرص  والتحدي  وامليالد  كالوفاء  جديدة 
بالتغري والنمو خارج  املدينة  والرسالة واألساتذة واملدراء وغريها، واستمر شكل 
العريضة  الشوارع  تشقه  املفلطح  بالشكل  األشبه  الشكل  ليأخذ  التقليدي  املركز 
من  املركزية  وباملنطقة  جانب  من  ببعضها  السكنية  حمالهتا  تربط  التي  واملستقيمة 
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خالل  العمرانية  اخلطط  وضع  من  العديد  املدينة  شهدت  فقد  وعليه  آخر،  جانب 
املدينة وبنبتها  اعتبارها خططًا مهمة غريت من حياة  التارخيية يمكن  املراحل  هذه 

احلرضية نوجز أبرزها بام ييل:

2: 1: خطة الويل مدحت باشا سنة 1869م

الذين  العثامنيني  الوالة  كبقية  يكن  مل  بأنه  باشا  مدحت  العثامين  الوايل  عرف 
واحدًا  كان  بل  العثامنية  اإلمرباطورية  عمر  من  قرون  مخسة  طول  العراق  حكموا 
متخذًا  املدين  واإلصالح  العمرانية  احلياة  بمظاهر  بولعه  اشتهر  فقط  عظامئها،  من 
من تقليد احلياة األوربية سبياًل إلصالحاته وقد شهدت خالل مدة حكمه الكثري 
والنارصية  بغداد  مدينة  مثل  كبرية  ومدنية  عمرانية  إصالحات  العراقية  املدن  من 
ومنها  جديدة)17(  عمرانية  مظاهر  للعراق  يدخل  أن  استطاع  إذ  وغريها  وكربالء 
ما طبق يف مدينة كربالء التي زارها الوايل سنة 1869م فأمر هبدم جزء من السور 
املحيط هبا وحتديدًا من جزئها اجلنويب واجلنويب الغريب لكي يفسح املجال أمام مجيع 
اإلصالحات العمرانية الرامي إجراءها لتخفيف حدة االزدحام والكثافة العمرانية 
التي شهدهتا املدينة يف تلك املدة، فأحدث توسعًا عمرانيًا جديدًا عىل الطراز احلديث 
يف التخطيط والعمران وأتاح للمدينة اخلروج من عزلتها داخل السور وسمح هلا 

بالتوسع نحو أجزائها اجلنوبية بكل حرية)18(.

املدينة  إنشاء حملتني جديدتني أضيفت إىل حمالت  وقد استطاعت هذه اخلطة 
من  نمط  عىل  أسستا  اللتان  الغربية  والعباسية  الرشقية  العباسية  حملة  مها  القديمة 
التخطيط العايل ذي الشوارع العريضة واملستقيمة قياسًا بمحالهتا القديمة. وقد جاء 
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التوسع العمراين اجلديد استجابة لنمو املدينة والسكان معًا، وقد أتاحت املسافات 
العمرانية اجلديدة الكثري من املتطلبات اخلدمية للسكان وتلبية حاجتهم يف السكن 

والنقل واخلدمات والتعليم وغريها.

كربالء  مدينة  مورفولوجية  تنقل  أن  باشا  مدحت  الوايل  خطة  استطاعت  اذ 
عشوائية  بطريقة  الرشيف  القرب  حول  قامت  التي  األوىل  العمرانية  مرحلتها  من 
إىل  احلديثة  التخطيطية  املفاهيم  من  الكثري  عنها  غابت  التي  عالية  سكانية  وبكثافة 
مرحلة جديدة من التطور العمراين املخطط ذات الشوارع العريضة واملرافق اخلدمية 

اجلديدة التي استوعبت الكثافات السكانية العالية.

فضاًل عن كون هذه اإلصالحات اجلديدة جعلت الباب مفتوحًا أمام خطط 
قيد األسوار  املدينة من  تلتها بشكل مبارش من جانب وحررت  عمرانية مستقبلية 
الذي قيدت هبا ردحًا من الزمن لرضورات أمنية ووقائية من جانب آخر فقد تبع 
هذه اخلطة الكثري من اإلصالحات التخطيطية يف املدينة أمهها االتساع امللحوظ يف 
التي  احلديد  سكة  خط  مد  أبرزها  كان  التي  االتصال  ووسائل  النقل  طرق  شبكة 
ربطت بغداد بالبرصة عام 1923م التي كانت متر باجلزء اجلنويب من مدينة كربالء 
العمراين لكوهنا أصبحت مركزًا جلذب  وقد وفرت جمااًل واسعًا للحركة والتمدد 

السكن واخلدمات بشكل مبارش مما ساعد عىل توسع حرضي أكرب للمدينة.

الذي    عيل  اإلمام  شارع  شق  يف  متثل  1935م  عام  يف  أصالح  حلقه  كام 
ربط حمالت املدينة القديمة باجلديدة وكذلك شارع عىل األكرب الذي ربط املرقدين 

ببعضهام الذي ساعد عىل فك الكثري من االختناقات ومرور السابلة.
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2: 2: خمطط مؤسسة دوكسيادس اليونانية 1958

من  بالعديد  العمرانية  وحوارضه  مدنه  من  الكثري  ختطيط  يف  العراق  استعان 
وتعد  األساسية،  التصاميم  بوضع  واملشهورة  املدن  بتخطيط  املختصة  الرشكات 
املؤسسة اليونانية دوكسيادس من أشهر الرشكات العاملية يف جمال التخطيط العمراين 
واحلرضي فجميع األعامل التصميمية والتخطيطية التي أجرهتا املؤسسة يف العراق 
محلت يف طياهتا فلسفة العامرة األمريكية التي حاول تطبيقها يف الكثري من حمافظات 

مثل بغداد وأربيل وكربالء)19(.

إىل مؤسسة دوكسيادس وضع  العراقي  األعامر  ففي عام 1956 عهد جملس 
املخطط األساس ملدينة كربالء بعد أن تزايد عدد السكان والتوسع العمراين فيها، 
جلميع  الدقيقة  التفصيلية  والدراسات  امليدانية  املسوحات  املؤسسة  أجرت  فقد 
للوضع  النهائي  تقريرها  املؤسسة  املدينة ومؤسساهتا احليوية ثم وضعت  قطاعات 
توصيات  وجمموعة  ومقرتحات  متكاملة  دراسة  تضمن  كربالء  ملدينة  احلرضي 
وقعت الدراسة حتت عنوان )مستقبل مدينة كربالء( وهي عبارة عن دراسة ميدانية 
كربالء  ملدينة  واخلدمي  والسكاين  واالجتامعي  اجلغرايف  الواقع  طبيعة  عن  مفصلة 

مزودة بخرائط موقعية تفصيلية.

ولقد أثبت مؤسسة دوكسيادس يف وضع خمطط مدينة كربالء عىل خط الزوايا 
القائمة التي توفر إمكانية إضافة امتدادات عمرانية جديدة مستقباًل)20( فعىل صعيد 
احلرضي  االمتداد  كان  كربالء  ملدينة  املؤسسة  هبا  تقدمت  التي  السكن  مقرتحات 
السكنية  األحياء  من  العديد  بظهور  املتمثل  للمدينة  الرشقية  اجلنوبية  اجلهة  باجتاه 

اجلديدة أمهها حي احلسني )شكل2( كونه املحور األكثر سهولة يف توسع املدينة.
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شكل )2( خمطط وزارة احلكم املحيل عام 1971م
املصدر: املرجع السابق

رسيعة  سكانية  زيادة  املؤسسة  توقعت  فقد  السكانية  الزيادة  صعيد  عىل  أما 
بسبب ارتفاع معدالت اهلجرة السكانية.

التقليدي  املدينة  الدراسة حتويل مركز  اقرتحت  فقد  أما عىل صعيد اخلدمات 
مجيع  بإلغاء  وأوصت  غريها،  دون  والثقافية  الدينية  االستعامالت  يضم  مركز  إىل 

امللكيات اخلاصة وحتويل سكاهنا إىل مناطق وأحياء سكنية جديدة.

2: 3:  املخططات األساسية التي أعدهتا وزارة التخطيط 

أعدت وزارة التخطيط العراقية واهليئات العامة التابعة هلا العديد من املشاريع 
العمرانية والتصاميم األساسية ألغلب املدن العراقية ومنها مدينة كربالء خصوصًا 
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نتائج  إىل  التصاميم  هذه  استندت  وقد  املايض  القرن  وثامنينيات  سبعينيات  يف 
الدراسات امليدانية واملسح احلقيل التي أجرهتا فرق بحثية متخصصة أمهها:

2: 3: 1: خمطط وزارة احلكم املحيل 1971م

 قدمت اهليأة العامة للتخطيط العمراين التابعة لوزارة احلكم املحيل آنذاك خمططًا 
عمرانيًا ملدينة كربالء وقد تضمن هذا املخطط تعدياًل مهاًم لبعض توصيات مؤسسة 
اجتاه  حتديد  األول:  مها:  أساسيني  هدفني  املخطط  هذا  تضمن  وقد  دوكسيادس 
النمو العمراين للمدينة يف حمورين أساسيني األول باجتاه اجلنوب الرشقي للمدينة 
طريق )كربالء – نجف( والثاين باجتاه الشامل الغريب )طريق بحرية الرزازة(. الثاين: 
الطرق  أحياء جديدة وإحداث توسع يف  إنشاء  للمدينة عن طريق  اجلديد  التوسع 

الرسيعة التي تربط األحياء السكنية بمركز املدينة.

2: 3: 2: خمطط وزارة التخطيط 

التخطيط واهلندسة يف آب 1978 دراسة ختطيطية موسعة عن  دائرة   أجرت 
التطور العمراين والسكاين ملدينة كربالء وضعت حتت عنوان )مدينة كربالء دراسة 
النمو  الثامنينات يف توجيه  نتائجها طول  لواقع احلال( واعتمد عىل  ميدانية حتليلية 
العمراين للمدينة وأكدت هذه الدراسة توجيه املخطط العام للمدينة باجتاه املحورين 
العمراين  التوسع  الرزازة( كوهنا أفضل حماور  السابقني )طريق النجف( و )طريق 
نموًا)21(. وقد نفذت اجلهات املسؤولة آنذاك توصيات هذا املخطط احلكومي عن 
طريق توزيع القطع السكنية عىل السكان، لذا ظهرت العديد من األحياء اجلديدة 
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كحي املوظفني األوىل والثانية واملعملجي واحلر واألرسة غريها حتى بلغت أحياء 
أصبح  الذي  اجلزيرة  قطاع  ضمن  أغلبها  حيًا   40 من  أكثر  السكنية  كربالء  مدينة 

املحور اجلديد للسكن والتطور احلرضي )شكل3(.

شكل )3( القطاعات السكنية الرئيسة يف مدينة كربالء
املصدر: املرجع نفسه

أما املركز الديني التقليدي ملدينة كربالء فقد شهد هو اآلخر بعض اإلجراءات 
املركزية  املنطقة  شهدهتا  التي  واالختناقات  االزدحام  فك  إىل  الرامية  التخطيطية 
عاجلت  التي  والدراسات  املشاريع  صعيد  فعىل  القديمة  السكنية  وحمالهتا  برمتها 

املركز التقليدي للمدينة نذكر بعضًا منها:

3: 2: 1: مرشوع تطوير املرقدين الرشيفني 1977

وهو من املشاريع العمرانية العراقية الرائدة التي أجرهتا وزارة التخطيط ملعاجلة 
رئيسة  وشوارع  طرق  فتح  إىل  سعت  والتي  كربالء  ملدينة  املركزية  املنطقة  أزمات 
ومهمة يف املدينة وظيفتها ربط وتأمني االتصال بني املرقدين كون املسارات الرابطة 
بينهام ال تفي بالغرض بسبب ضيق مساراهتا وتعرجها فضاًل عن انخفاض طاقتها 
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االستيعابية للامرة والزوار وقد أستطاع هذا املرشوع شق العديد من الشوارع املهمة 
التي ما زالت قائمة حتى الوقت احلارض كشارع قبلة اإلمام احلسني وشارع صاحب 

الزمان وغريها من الشوارع الفرعية )شكل4()22(.

شكل )4( مرشوع تطوير املرقدين الرشيفني لسنة 1977
املصدر: عقيل املال حويش، العامرة احلديثة يف العراق، مرجع سابق

3: 2: 2: توسعة احلرمني عام 1991

عام  آذار  بعد  وحتديدًا  املدينة  ملركز  عمرانيًا  مرشوعًا  أنجز  املدة  هذه  خالل 
1991، إذ نفذت دائرة التخطيط العمراين يف وزارة الداخلية مرشوعًا سمي مرشوع 
تطوير منطقة ما بني احلرمني الذي يقوم عىل استحداث مساحة طولية بأبعاد )250 
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تم  وقد  )األشكال 5، 6(  الرشيفني  املرقدين  بني  املحصورة  املنطقة  × 118م( يف 
بعض  الرغم من  للزائرين عىل  كبرية  أتاح سهولة حركة  الذي  املرشوع  تنفيذ هذا 
األسواق  بعض  بإزالة  املتمثلة  اإلسالمي  املدينة  تراث  عىل  احلرضية  التجاوزات 
الرتاثية التي تعود لفرتات عمرانية طويلة وكذلك بعض املساجد واملدارس الدينية 
بكل  يعيش  الديني  املدينة ومركزها  تزال  الذي ال  املرشوع  إنجاز هذا  إىل  وصواًل 

خصائصه املكانية.)23(

شكل )5( مركز املدينة بعد عام 1991

3: 2: 3 : التصميم األسايس املقرتح لغاية 2030

الذي وضع  التصاميم األساسية  ابرز  التصميم األسايس اجلديد من  يعد هذا 
للمدينة بوصفه قد سبقته العديد من الدراسات واملسوحات الرسمية التي شملت 
استعامالت توزيع  إعادة  اهلدف من وضعه  املختلفة ويكمن  املدينة  قطاعات   مجيع 
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)شكل 6( التصميم األسايس املقرتح ملدينة كربالء لعام 2009

املصدر: وزارة البلديات واألشغال العامة، املديرية العامة للتخطيط العمراين
حتديث التصميم األسايس ملدينة كربالء املقدسة واحلر

املركز العاملي لألبحاث الفنية، 2009، ص377

السكاين  األرض احلرضية وفقا ملتطلباهتا احلالية واملستقبلية من جانب، وحجمها 
للتصميم  املوضوعة  الدراسات  الذي قدرته  املتنامي بشكل رسيع من جانب آخر 
 )437،491،1( إىل  العدد  ويرتفع  2022م  للعام  نسمة   )252،078،1( بحوايل 

لسنة اهلدف 2030م )جدول-1(.)24( 

وقد أضاف التصميم املقرتح للمدينة ما يقارب )37%( من املساحة املطلوبة 
للتوسع وقد ركز عىل ثالثة حماور أساسية للتوسع وهي: )شكل 9(

املحور الغريب )بحرية الرزازة( الذي من املؤمل أن ينشأ فيه أهم جممع سكني . 1
لبحرية  الرشقي  الساحل  عىل  كربالء(  ضفاف  وهو)مدينة  للمدينة  مستقبيل 

الرزازة وقد وضع حجر األساس له.
لقطاع . 2 احلرضي  االمتداد  يمثل  الذي  وهو  الغريب  واجلنويب  اجلنويب  املحور 

اجلزيرة السكني 
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واملناطق . 3 اجلامعة  باجتاه  يمتد  الذي  كربالء(  جامعة  )حمور  الرشقي  املحور 
الزراعية املتامخة هلا، وكل هذه املحاور الثالث تضيف توسعا مساحيا وعمرانيا 

يلبي متطلبات املدينة وسكاهنا.

املساحة املطلوبة

)هكتار(
احلجم السكاين املتوقع السنة

791،4 737802 2012

778،5 889839 2017

002،7 1078252 2022

563،8 1318681 2027

685،9 1491437 2030

جدول )1(
املتطلبات املساحية واملتوقع لسكان كربالء لغاية 2030

املصدر: وزارة البلديات واإلشغال العامة
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... اخلامتة ...

يعد التصميم األسايس رضورة ملحة يف حياة املدينة يف مجيع مراحلها التارخيية 
فدراسة  املكاين،  مستقبلها  ويرسم  والتخطيطية  املكانية  هويتها  حيدد  الذي  وهو 
مراحل وضع التصاميم األساسية ألية مدينة سوف يكشف بوضوح البنية العمرانية 

لتلك املدينة وأبعادها التصميمية.

مدينة  أي  تاريخ  سجل  يف  مضيئة  عالمة  احلرضي  التخطيط  أسلوب  يعد  إذ 
كونه يضع ملساته العمرانية البارزة يف خطط املدن وطرق تنظيمها وهكذا احلال يف 
عاشت  التي  كربالء  ملدينة  وضعت  التي  العمرانية  واملخططات  التصاميم  طبيعة 
ولكن  املدينة،  هبا  سورت  التي  املحكمة  األسوار  ضمن  قرون  ثالثة  من  ألكثر 
أهم  من  1869م  عام  باشا  مدحت  العثامين  الوايل  أجراها  التي  اإلصالحات  تعد 
املحيط  السور  املدينة واملتمثلة هبدم جزء كبري من  العمرانية يف حياة  اإلصالحات 
باملدينة إلتاحة الفرصة لتوسع عمراين جديد باجتاه اجلزء اجلنويب الرشقي من املدينة 

والذي بات يشكل الرئة العمرانية جلميع التوسعات الالحقة التي شهدهتا املدينة.

أهم  من  اليونانية  دوكسيادس  مؤسسة  تصميم  فيعد  احلديث  التاريخ  يف  أما 
التصاميم احلرضية التي طبقت عىل املدينة وبجميع مفاصلها احليوية الذي ربام ال 
تزال املدينة تعيش ضمن حماوره حتى الوقت احلارض عىل الرغم من استنفاذ مجيع 
خمططاته التفصيلية تاله العديد من التحديثات التي اجريت عىل خمطط دوكسيادس 
خالل سبعينيات وثامنينيات وتسعينيات القرن املايض واملدينة االن بحاجة ماسة إىل 
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املكانية والسكانية واخلدمية كوهنا  متغرياهتا  تصميم أسايس جديد يستوعب مجيع 
وظيفتها  بفعل  واسعة  إقليمية  عالقات  ولدهيا  ملحوظة  سكانية  لزيادة  تتعرض 
الدينية التي جتذب أعدادًا كبرية من الزائرين والسواح من داخل البلد ومن خارجه.
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