
يو�سف  بن  احلجاج  بناها  التي  وا�سط  مدينة  با�سم  �سميت  العراق  و�سط  تقع  حمافظة  هي  وا�سط  حمافظة 
اأنها على  الثقفي �سنة 78 هجرية واأمتها يف �سنة 86 هجرية لتكون مقًرا جديًدا جلنوده، من �سماتها املميزة 
�سكل �سبه جزيرة حتيط بها املياه من جهات ال�سرق والغرب واجلنوب وتبعد عن بغداد التي تقع �سمالها 180 
التي هي يف حمافظة  بلدروز  اكادميية تقرتح �سم مدينة  درا�سة  العراق. وهناك  كيلومرًتا وتربطها بجنوب 
اأبناء  التي بناها  الكوت  الكوت يحيطها نهر دجلة وتقع فيها �سدة  اإىل حمافظة وا�سط. مدينة  دياىل حاليًا 
من  وا�سط  حمافظة  حتاذي   )1938 )عام  الع�سرين  القرن  من  االأول  الن�سف  يف  االإجنليز  باإ�سراف  املحافظة 
ال�سمال ال�سرقي حمافظة دياىل ومن اجلنوب ال�سرقي حمافظة مي�سان ويحدها من اجلنوب الغربي حمافظة 
ذي قار على امتداد نهر الغراف وميتد حماذيا له طريق بري تتخلله نواظم »ذي قار« للري و�سد االأبي�ش الذي 
طاقته التخزينية 25 مليون مرت مكعب. وحتاذي وا�سط من الغرب حمافظات القاد�سية التي مركزها مدينة 
الديوانية وحمافظة بابل التي مركزها مدينة احللة وهي اقرب املدن من ناحية الغرب لوا�سط ويحدها من 
ال�سرق مدينة مهران التابعة الإيران.تقع الكوت على نهر دجلة وتتفرع منها انهار: الدجيلي، والغراف و�سط 
ال�سطرة �سط البدعة وغريها وهي منطقة �سهلية يعد مناخها انتقاليا بني مناخ البحر االأبي�ش املتو�سط واملناخ 
ال�سحراوي احلار واجلاف اأمطارها قليلة وحرارتها عالية وتبداأ احلرارة فيها باالرتفاع اعتبارا من مار�ش وتبلغ 

ذروتها يف يوليو واأغ�سط�ش.

موقع حمافظة وا�سط  اعداد : خلود علي �سيالن
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اأق�سية  عدة  وا�سط  حمافظة  تتبع 
ونواح تف�سل بينها وبني املحافظات 

التاليه:
العزيزيه,  النعمانية,  منها:  بغـداد  •حمافظة 

ال�شويرة, الزبيدية
•حمــــــــــافظة ذي قــــــــــــــــار منهــا: املوفقيه, احلي.

والب�شائر
�شعد. �شيخ  منها:  مي�شـان  •حمافظة 

ال�شحيميه,  االحرار,  منها:  بابــل  •حمافظة 
النعمانيه.

بدره. منها:  ديــاىل  •حمافظة 
حقائق حول حمافظة وا�سط:

ال�شكان : 971000
االيدي العاملة: 581000

امل�شاحة 17308 كيلو مرت مربع
 احلدود الدولية : اأيران

العا�شمة : الكوت .
 , , العزيزة , احلي  املدن الكبرية االخرى : بدرة 

ال�شويرة, النعمانية
الن�شيج, �شيد   , : احلبوب  الرئي�شية  ال�شناعات   

اال�شما ك , الزراعة , �شناعة االغذية.
الزراعة

الغذائية  املواد  باإنتاج  وا�شط  حمافظة  ت�شتهر 
وال�شعري  احلنطة  مثل  احلبوب  خا�ض  وب�شكل 
والتمور وغريها وكذلك متتاز برثوة  وال�شم�شم 

�شمكية غنية.
ال�صناعة

العراقية  املحافظات  من  واحدة  وا�شط  تعترب 
يتم  و  التمور  انواع  والذ  ا�شهر  بانتاج  امل�شهورة 
اإنتاج معجون الطماطم يف النعمانية التي تعترب 

مركز ال�شناعة الزراعية .
ال�صياحة الدينية يف وا�صط

متتاز حمافظة وا�شط مبيزات عدة يف مقدمتها 
ما  يوماً  كانت  حيث  الكبري  احل�شاري  اإرثها 
عمالقي  تتو�شط  معروفة  اإ�شالمية  حا�شرة 
وهذا  والب�شرة  الكوفة  االإ�شالمية  احل�شارة 
االأمر اأعطى ميزة كبرية ملحافظة وا�شط لكنه مل 
يكن امليزة الوحيدة حيث متتاز املحافظة عموماً 
من  بالعديد  خ�شو�شاً  الكوت  مدينة  ومركزها 
اأبنائها باالإ�شافة  امليزات التي جعلت العديد من 
واالقت�شادي  ال�شياحي  بال�شاأن  املتخ�ش�شني  اىل 
يف  �شبباً  ذلك  يكون  اأن  اإمكانية  عن  يتحدثون 
ومن  االقت�شادية  الناحية  من  املحافظة  اإنعا�ض 
بني ذلك ال�شياحة الدينية املتمثلة بوجود العديد 
يرجع  التي  املقد�شة  واملقامات  االأ�شرحة  من 

كرامات قد ظهرت لزواره .
وعلى بعد قرابة 1000 م على اجلهة املقابلة من 
�شريفة  تدعى  لعلوية  مرقد  يقع  ذاته  الطريق 
الن�شوة.  بزيارته  تخت�ض  التي  املراقد  من  وهو 

يقع  اجلهاد  حي  منطقة  نحو  غربا  وباالجتاه 
قبل  من  يزار  �شكنة  تدعى  اأخرى  لعلوية  مقام 
عليه  علي  االإمام  اىل  ن�شبها  يعود  النا�ض  عامة 

ال�شالم .
ال�شيد  املدينة يقع مرقد  وباالجتاه �شوب مركز 
الذي  العالق  بن  نور  بال�شيد  يعرف  الذي  نور 
 . ال�شالم  عليه  احل�شن  االإمام  اإىل  ن�شبه  يرجع 
تويف عن عمر �شتة اأعوام يف عام 1286 هجرية وله 
كرامات والنا�ض تزوره للتربك . وباالجتاه �شرق 
الكوت يطالعنا مرقد ي�شغل م�شاحة كبرية يعرف 
مبرقد ال�شيد حممد ابو احل�شن ال�شاب�شي ن�شبة 
اىل ا�شم املنطقة التي يقع فيها املرقد التي تعرف 
باأ�شم "�شاب�ض" ويعود ن�شبه اىل االمام علي عليه 

ال�شالم .
حن�ض  را�شي  فريح  يرويها  حكاية  املرقد  ولهذا 
ان  عن  املرقد  �شوؤون  على  القائم  اجلعيفري 
هنا  ي�شكن  اجلعيفري  حممد  اآل  حممود  جده 
بجوار �شجرة ال�شدر والنخلة اللتني تقعان بقرب 
باملنام  جاءه  االيام  من  يوم  ويف  اليوم  اىل  املرقد 
االي�شر  اجلانب  بحفر  يقوم  ان  منه  طالبا  رجل 
�شخرة  �شيجد  باأنه  له  قائال  ال�شجرتني  من 
مكتوب عليها كنية ون�شب لرجل يت�شل ن�شبه باآل 
الر�شول عليه ال�شالم وهو ما حتقق بالفعل بعد 
ال�شخرة  ان  للنظر  الالفت  ومن  باحلفر  قيامه 

كان منقو�ض عليها اأي�شا اأوقات ال�شالة.
املرقد  هذا  يعترب  اليوم  واىل  التاريخ  ذلك  ومن 
التي يكرث زيارتها من قبل مواطني  املراقد  من 
من  به  باأ�ض  ال  عدد  جانب  اىل  وا�شط  حمافظة 

مواطني املحافظات العراقية االأخرى .
وا�شط  حمافظة  جنوب  اأق�شى  اىل  توجهنا  ولو 
وبالتحديد اىل ق�شاء احلي 45 كم جنوب وا�شط 
املراقد  اأ�شهر  بني  من  يعترب  مرقد  لطالعنا 

ن�شبها اىل الر�شول )�ض( .
مدن  يف  تنت�شر  التي  واالأ�شرحة  املقامات  هذه  و 
حمافظة وا�شط )بدرة , ج�شان , الكوت , احلي , 
النعمانية , العزيزية , احلفرية( ميكن اال�شتفادة 
ال�شياحة  خدمة  يف  توظيفها  مت  لو  فيما  منها 

الدينية .
واالأ�شرحة  املقامات  من  الكبرية  املجموعة  هذه 
منها  ,ق�شم  الكوت  مناطق  اغلب  يف  تنت�شر  التي 
ن�شج  وقد   . معروفة  تاريخية  ل�شخ�شيات  تعود 
عامة النا�ض لبع�شها بع�ض الكرامات مما اأ�شاف 

لها قد�شية معينة عند عامة النا�ض .
وللتعرف على ابرز هذه املقامات واأماكن تواجدها 
نبداأ من �شمال وا�شط ونتبع مرورا مبدينة الكوت 
 . ا�شتعرا�شنا  يف  وال�شرق  اجلنوب  اإىل  واالجتاه 
الذي  الدين  تاج  ال�شيد  املقامات مقام  اأوىل هذه 
يقع يف ناحية احلفرية التي ترتبط اإداريا بق�شاء 
وال�شيد  وا�شط  حمافظة  �شمال  كم   90 العزيزية 
تاج الدين هو ابو الف�شل حممد بن جمد الدين 
الذي يرجع ن�شبه اإىل االإمام علي بن احل�شني بن 
ابي طالب و قد قتل وولديه �شم�ض الدين ح�شني 

و�شرف الدين علي 
وزير  الطبيب  الدين  ر�شيد  يد  على  هـ   711 عام 
ال�شلطان خدا بندة . وعموما يعترب مقام ال�شيد 
تاج الدين رمزا اإ�شالميا يق�شده الزوار من كافة 
حمافظات العراق للتربك به كما وان زوار العتبات 
املقد�شة يف العراق من غري العراقيني يق�شدونه 

للزيارة ملا له من كرامات �شهدها زواره . 
حمافظة  مركز  �شوب  متجهني  تقدمنا  ولدى 
)ع(  املهدي  االإمام  ا�شم  يحمل  مقام  ثمة  وا�شط 
وهو االمام الثاين ع�شر , ويقع يف منطقة تدعى 
النعمانية  ق�شاء  بني  الطريق  عكيط" على  "ام 
مرتا   150 م�شافة  على  يقع  وهو  الكوت  ومدينة 
املقام  خلف  من  مير  الذي  دجلة  نهر  عن  فقط 
والنا�ض تق�شد هذا املقام للتربك به . واملقام يعد 
يف الوقت احلا�شر حمطة ي�شتاأن�ض بها الذاهبون 
�شريا على االأقدام يف الزيارات املخ�ش�شة لالإمام 

احل�شني عليه ال�شالم يف كربالء .
املدينة  تطالعنا  الكوت  مدينة  اىل  وبالو�شول 
بعدد كبري من املراقد املقد�شة التي اأثبتت روايات 
تاريخية �شحة ن�شبتها واأوىل هذه املراقد مرقد 
الذي  الهما�شي  عزيز  ال�شيد  بن  ها�شم  ال�شيد 
عليه  طالب  ابي  بن  علي  باالمام  ن�شبه  يت�شل 
الطريق  على  املقام  هذا  ويقع  اي�شا.  ال�شالم 
املعروف بت�شمية كوت – عمارة والنا�ض تزور هذا 
من  له  ملا  العراقية  املحافظات  كافة  من  املرقد 
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املقد�شة يف حمافظة وا�شط ذلك هو مرقد التابعي 
اجلليل �شعيد بن جبري الذي يعترب من بني اأعالم 
مبولده  يحتفل  الذي  االإ�شالمية  واالأمة  العراق 
واملرقد  مذاهبهم  بجميع  امل�شلمون  وا�شت�شهاده 
�شيد على م�شاحة ع�شرة اأالف مرت مربع ويق�شده 
الزائرون من كافة املحافظات العراقية اىل جانب 
االإ�شالمية  الدول  من  املقد�شة  العتبات  زوار 
ا�شت�شهد على  املرقد قد  . وكان �شاحب  االأخرى 
يد احلجاج وايل مدينة وا�شط وموؤ�ش�شها يف ذلك 
الوقت وقد مت اإعادة تاأهيل املرقد من قبل الوقف 

ال�شيعي يف حمافظة وا�شط .
واىل ال�شرق من ق�شاء احلي يف ناحية الدجيلي 
من  الزائرون  يق�شده  الذي  املح�شن  مرقد  يقع 
ق�شة  وللمرقد  وا�شط  مناطق حمافظة  خمتلف 
عليها  الزهراء  ال�شيدة  راأى  �شخ�شا  اإن  مفادها 
مرقد  ي�شيد  ان  منه  وطلبت  املنام  يف  ال�شالم 
لولدها الر�شيع املح�شن عليه ال�شالم , وقد القت 
عليه بعباءة طالبة منه ان تكون هذه العباءة هي 
�شيد  وبالفعل   , املرقد  بها  ي�شتظل  الذي  ال�شقف 
 . املرقد  الناحية  اأهايل  املعروف بني  الرجل  هذا 
اأي  ان  مفادها  ت�شدق  ال  حكاية  النا�ض  ويتداول 
وان  كما  يهدم  املرقد  بهذا  لالإحاطة  ي�شيد  بناء 
العباءة ورغم مرور ع�شرات ال�شنني مل تبل رغم 

تعر�شها حلرارة ال�شم�ض واالأمطار .
وا�شط  حمافظة  �شرق  اق�شى  اىل  اجتهنا  ولو 
حيث ق�شاء بدرة 90 كم �شرق وا�شط الذي ي�شم 
ناحيتي زرباطية وج�شان لتم لنا مطالعة مزارات 
مقد�شة الأولياء اهلل ال�شاحلني ففي مدينة بدرة 
يعود  الذي  ال�شالح  اهلل  عبد  ال�شيد  مقام  يوجد 
ن�شبه ال�شريف اىل االإمام علي بن ابي طالب عليه 
من  ال�شرقي  ال�شمال  اىل  مقامه  ويقع   , ال�شالم 
املدينة ويعد من املزارات التي تعج بالزائرين على 
واملنا�شبات  اجلمع  ليايل  وخ�شو�شاً  ال�شنة  مدار 
ال�شالم  عليهم  االئمة  ا�شت�شهاد  ذكرى  وبالذات 
.اما يف ناحية ج�شان فيقع مقام ال�شيد ال�شاب ابو 
احل�شن املعروف باأبن االإمام مو�شى الكاظم عليه 
ال�شالم الذي يزوره الكثري من النا�ض للتربك به 
اأخرى  ومقامات  مراقد  ثمة  فاأن  العموم  .وعلى 
فيما  االأكيد  اأثرها  لها  وا�شط  حمافظة  ت�شمها 
لو مت االعتناء بها يف تطوير واقع املحافظة على 

�شعيد ال�شياحة الدينية يف احلا�شر
املواقع الثرية يف حمافظة وا�صط...

�شان  ذلك  يف  �شانها  وا�شط  حمافظة  تتميز 
االأثرية  املواقع  بكرثة  العراق  حمافظات  معظم 
االإدارية  حدودها  �شمن  التاريخية  واالأماكن 

االآثار  اأهم  والكوفة ومن  األب�شرة  بعد  العراق  يف 
ال�شاخ�شة يف املدينة هي البوابة التي يعتقد بان 
هذه البوابة هي باب املدر�شة ال�شرابية يف وا�شط 
من  مبنيتان  منارتان  الباب  جانبي  تقوم  حيث 
حيث  من  االأخرى  عن  الواحدة  تختلف  االآجر 
منهما  كل  على  املوجودة  والزخارف  احلجم 
به  حتيط  كبري  مدبب  عقد  عن  عبارة  واملدخل 

جمموعة من الزخارف النباتية الهند�شية . 
ال�صناعات احلرفية وال�صعبية يف وا�صط:

التاريخية  بال�شواهد  الزاخر  املدينة  تراث  اإن 
امتازت  التي  احلرف  من  لعدد  عالمة  اأ�شبح 
بالدقة يف العمل ومهارة يف ال�شنعة وم�شحة من 
اجلمال وذوق يف التن�شيق ومن بني هذه ال�شواهد 
على  يقبلون  م�شتخدميها  بع�ض  يزال  ما  والتي 
وال�شماوة  كالب�شرة  بعيدة  مناطق  من  املدينة 
والذي  اليدوي  الب�شاط  اأو  ال�شجاد  ويطلبون 
وهناك  األوانه  بتنا�شق  ال�شجاد  باقي  عن  يتميز 
ن�شبة  والبزون  وال�شويطي  احلياوي  منها  اأنواع 
الآل بزون والركم واأبو �شيفني التي متيزت به هذه 
اأغطية  عن  عبارة  وهي  )االأزر(  وحياكة  املدينة 
لوفرة  البطانية  من  بدال  وت�شتعمل  �شوفية 
التدفئة  على  ي�شاعد  مما  منه  امل�شنوع  ال�شوف 
الرجالية  العباءة  �شناعة  اأو  القار�ض  ال�شتاء  يف 
جميع  تناف�ض  التي  احلياوية  بالعباءة  امل�شمى 
املحافظات العراقية وحتى العباءة النجفية التي 
العباءة  وزن  ي�شل  حيث  املتناهية  بدقتها  تتميز 
اإىل وزن ب�شعة غرامات ميكن اأن ت�شعها يف علبة 

ال�شوكوالته اأو قدح املاء . 
هناك �شناعات �شعبية اأخرى تتميز بها هذه املدينة 
املاعز  �شعر  حياكة  مثل  الرحل  البدو  ويحتاجها 
)الطرك(  و�شناعة  الرحل  البدو  بيت  ل�شناعة 
متال�شقني  كي�شني  وهو  و)اخلرج(  و)العدل( 
مبلئها  البدو  وي�شتعمله  ال�شوف  من  ي�شنعان 
ظهور  على  وي�شعان  لديهم  امل�شتخدمة  باملواد 

االإبل اإ�شافة اإىل �شنع �شروج اخليول.

  420 على  فيها   االأثرية  املواقع  عدد  يربو  حيث 
اإىل عهود ح�شارية  تاريخها  اثري  يرجع  موقع 
وحقب زمنية متباينة ذلك بداأ بالع�شر احلجري 
احلديث بحدود )7500- 8000 ( �شنه ق.م ومرورا 
واملعروفة  املتعاقبة  التاريخية  باالأدوار والفرتات 
ال�شومرية  كالفرتة  الرافدين  وادي  ح�شارة  يف 
واالكدية والبابلية واالآ�شورية والبابلية احلديثة 
وال�شا�شانية  والفرثية  وال�شلوقية  واالخمينيه 
القرن  يف  االإ�شالمية  العربية  الفرتة  واأخريا 
الفرتة  نهاية  اإىل  بعدها  وما  امليالدي  ال�شابع 
فوق  ماثل  املواقع  هذه  بع�ض  اأن  العثمانية 
االأر�ض وبع�شها على �شكل تالل كبرية اأو �شغرية 
وبع�شها مدفون حتت االأر�ض.اأن ارتفاع اأي موقع 
طويلة  لفرتة  فيه  ال�شكن  ا�شتمرار  يعني  اثري 
التي  االأثرية  املواقع  اأن  ح�شارية   ادوار  ولعدة 
ن�شاهدها اليوم واملنت�شرة يف اأنحاء املحافظة كانت 
يف ال�شابق متثل مدنا عامره وقرى مزدهرة.  من 
املواقع االأثرية املهمة يف املحافظة هو تل )مري�ض( 
تاريخه  يرجع  والذي  بدره  �شمال  يف  يقع  الذي 
اإىل الع�شر احلجري احلديث االألف الثامن قبل 
ناحية  الذي يقع يف  االأثري  الوالية  امليالد. وتل 
والذي  املحافظة  مركز  غرب  جنوب  االأحرار 
يعتقد بان هذا املوقع ي�شم  بقايا مدينة )الرك( 
ال�شومرية والتي ذكر ا�شمها يف امل�شادر امل�شمارية 
العراق  حكمت  التي  اخلم�ض  املدن  اأحدى  وهي 
القدمي قبل حدوث الطوفان علما بنا هذا املوقع  
ي�شم ثالث ادوار ح�شارية هي الفرتة ال�شومرية 
اأور الثالثة ومن املواقع املهمة  واالكدية و�شاللة 
بدره  ق�شاء  مركز  يف  الواقع  العقر  تل  اأي�شا 
والذي ي�شم بقايا مدينة الدير ال�شومرية )دور 
البقرات  تل  ق.م.وكذلك   2000  –  2400  ) ايلو 
هذا  تاريخ  يعود  الذي  االأحرار  ناحية  يف  الواقع 
املوقع اإىل الع�شر البابلي احلديث  وهناك مواقع 
اأثرية مهمة مثل تل اأبو غريب وتل �شاب�ض وتلول 
همنيه  وتلول  ب�شماية  وتل  �شحية  وتلول  الدير 
وغريها .من االآثار ال�شاخ�شة يف حمافظتنا هي 
مدينة وا�شط  التاريخية والتي تقع اإىل اجلنوب 
ال�شرقي من مدينة الكوت مركز حمافظة وا�شط 
املدينة  هذه  اأطالل  تنت�شر  حيث  65كم  بحدود 
على جانبي عقيق نهر دجله القدمي تاأ�ش�شت هذه 
املدينة على راأي اأكرث املوؤرخني عام 83هجرية يف 
زمن اخلليفة االأموي عبد امللك ابن مروان وعلى 
يد وايل العراق احلجاج ابن يو�شف الثقفي وهي 
األب�شرة  بعد  االإ�شالم  خام�ض مدينه مت�شرت يف 
مدينه  وثالث  والقريوان   والف�شطاط  والكوفة  
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