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 السياحة الدينية وانعكاساتها االجتماعية على المجتمع العراقي

 )محافظتي كربالء والنجف المقدستين حالة دراسية(

The  
  ResenDr.Abbas Fadhil(1) د.عباس فاضل رسن التميمي

 لصستخمال

يتناول البحث االنعكاسات األخالقية واالجتماعية للسياحة الدينية على اجملتمع العراقي ملا ميتلكه من 
منها يؤهلها الن تكون املصااااااااادر املله  لعيااااااااااله اجملتمعي  كا ة ا اهاته  ارث حضاااااااااارم و ي   ااااااااا  

 االسرم وموار ه البشرية.للويول ابجملتمع اىل ا ىن االحنرا ات اليت هتد  كيانه 
تويل الباحث اىل العديد من االستنتاجات كان أمهها ارتفاع نسب الطالق  شكل كبري يف احملا ظتني 
حمل الدراسااااااة كسعلى نساااااابة  ني احملا ظات العراقية حسااااااب البيايت املتاحة ر   حمدو يتها  ا يعد مؤ ااااارا 

ا ااااااااااال لالنعكال الروحي والعحا دم للساااااااااااياحة خطريا على الكيان االسااااااااااارم للميتمع العراقي و يا  و 
يف حني كانت التوياااااااية األ ر  تتيلى ،الدينية على سااااااالو  اجملتمع كسسااااااارال وعلى تعامل اال را   يما  ينه 

 توظيف العالقة العاطفية الحوية ما  ني الرمو  الدينية املحدسااااة واجملتمع لتححيص ا ياااااله االساااارم والعمل 
 يص الروحي والدي  املنشو  من خالل السياحة الدينية.على الويول ابجملتمع للتطب

Abstract 
The research deals with the ethical and social repercussions of religious 

tourism on the Iraqi society because of its huge cultural and religious 

heritage that qualifies it to be the inspiring source of societal reform in all its 

                                                        
 قس  السياحة الدينية. /كلية العلوم ا سالمية  /--اجلامعة اهل البيت  -1
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directions to bring society to the lowest deviations that threaten its family 

entity and its human resources. 

The researcher reached many conclusions, the most important of which 

was the significant increase in divorce rates in the two governorates under 

study as the highest percentage among the Iraqi governorates according to 

the available data despite its limitations, which is a dangerous indicator of 

the family entity of the Iraqi society and a clear absence of the spiritual and 

ideological reflection of religious tourism on the behavior of society as a 

family and the interaction of individuals. 

 .االنعكاسات االجتماعية ،اجملتمع ،السياحة الدينية :الكلمات املفتاحية
 المقدمة

الروحي والعحا دم مع العمص التارخيي والدي  من تعد السااااااااااياحة الدينية احد اه  وسااااااااااا ل التواياااااااااال 
خالل الرمو  والشاااااا صاااااايات اليت تركت ارف حضااااااارب و حا يا وروحيا كبريا على مسااااااتو  االمة ا سااااااالمية 
مجعاء ويف  اااوء هاا العطاء النحي الام ميكن من خالله خلص االنعكاساااات ا اا ية اجملتمعية واألخالقية 

العراق الوساااااااااايلة األ ر  رتلص هاا اليا ا األخالقي والساااااااااالو  اجملتمعي مع تل  تعد السااااااااااياحة الدينية يف 
الرمو  اليت متتا   حدسيتها اليت متنحها الحوال الروحية لتححيص تل  األهداف اذ متثل وسيلة جا  عحا دم 

ى اقل تحدير ملا واساااااع ميكن توظيفه الحياء الحي  واملفاهي  العليا واألخالق النبيلة  اخل اجملتمع العراقي عل
كما ميكن حتحيص وإجنا  هاا التوجه على املساااااااااااااااتو    ميتلكه العراق من ارث  ي  وحضاااااااااااااااارم كبري جدا،

ا قليمي والعاملي يف حال تو رت له املحومات الال مة الجنا ه لتو ر املواقع الدينية املتنوعة املتمثلة ابملراقد 
تاريخ ا سالمي ويف محدمتها  رحيي امري املؤمنني علي الدينية لش صيات إسالمية هلا عمحها يف جاور ال

كما متثل املساجد التارخيية احد ،--وا نه االمام احلسني سيد  با  اهل اجلنة -- ن ايب طالب 
 ،الروا د الروحية املهمة لتححيص اهلدف املنشاااو  متمثلة دسااايد الكو ة الام يعد را ع مسااايد يف ا ساااالم

يف الكو ااة احااد املواقع اال ريااة التااارخييااة اليت ترتبا ارتباااطااا و يحااا  --علي  يف حني يعااد  ياات االمااام
ابلعحيدال ا سااااااااااااااالمية ملا ميثله اهل هاا البيت العظي  من عطاء روحي ال ينضااااااااااااااب على مسااااااااااااااتو  االمة 

 ا سالمية على مر الزمن واىل يومنا هاا.
املصاااا ر امللهمة  شااا صاااياهتا ورمو ها ان تعد  مصاااا ر الءااء الروحي للميتمع  اا الك  الواساااع من 

انفة الاكر اليت تعد املصاااااادر الر يي لتنشاااااايا السااااااياحة الدينية اب ان تتيلى  شااااااكل إاايب وا اااااال يف 
واسااتنا ا لحول  وان  لعلى خلص عظي الساالو  االجتماعي واألخالقي للميتمع انطالقا من قوله تعاىل 

االخالق( سواء على الفر  او االسرال او اجملتمع وان يعمل )امنا  عثت ألمت  مكارم  --رسوله الكرمي 
اجملتمع  كل  ئاته لتححيص االرتباط األخالقي والفكرم والروحي والنفسااااااي للساااااامو ابلواقع االجتماعي اىل 

وتوجيهه ابملسااااااااؤولية التكاملية  ني أ ناء االمة  --ا ضاااااااال مسااااااااتوبته اعتما ا على قول الن  االكرم 
وكلك  مسااااااااااااؤول عن رعيته( للنهوق ابملنظومة الحيمية اليت ابتت تتيه حنو اال تعا  عن   حوله )كلك  راع
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الشريعة ا سالمية والتوجه حنو أ كار هدامة حتاول ا ساءال لتل  املنظومة ويف محدمتها احلركات االحلا ية 
هنيار األخالقي اليت اليت تعمل على    االرتباط ما  ني اخالق ا ساااالم واجملتمع للوياااول  ه اىل نحطة اال

و كال  انتشار امل درات  ني  ئات الشبا   ،تعد من اخطر املراحل اليت من املمكن ان متر  ا الشعو 
حبدو  عمرية معينة ا ااف اىل ذل  ارتفاع مسااتو  اجلرمية وتزايد نسااب الطالق اليت تعد من اه  العناياار 

 .اليت تؤ م اىل متزيص اليا ا االسرم واجملتمعي
تل  املشااااااااااااكل االجتماعية اليت يعاب منها الشاااااااااااعب العراقي يتطلب من اجلميع العمل على إاا  ان 

احللول الساااريعة واجملدية املبنية على  راساااات  قيحة تعمل على توظيف ا رث الدي  واملنظومة الحيمية اليت 
الدين )حصااااااااااااااان األم  حتملها تل  الرمو  الدينية كسحد الوساااااااااااااااا ل الفعالة روحيا لتححيص ذل  اذ يعد 

ويف محدمتها اجملتمع املسااااااال  الام ا بتت الدراساااااااات احلالية  األخالقي( لكل الشاااااااعو  ابختالف  بيهتا
لبعض الدول املسااااااالمة الفا اااااااا ملحوظا يف مساااااااتو  وحي  اجلرمية والياجع األخالقي كما هو احلال يف 

 ماليزب واندونيسيا وايران.
 البحث كمبحث اول من خالل طره مشااااااااكلة البحث املتمثلة  ءيا   راسااااااااةيتناول البحث منهيية 

االنعكاسااااااات ا اا ية للسااااااياحة الدينية على اجملتمع العراقي وحي  هاا االنعكال و رجة االسااااااتيا ة له 
كما يتناول هاا املبحث أمهية البحث وأهدا ه والفر ية ،وهل ان االساتيا ة ذات طا ع عكساي ام طر م

تما ها ا اااااااااااااااف اىل ذل  تناول ثتمع وعينة البحث وكال  احلدو  الزمانية واملكانية للعينة اليت يت  اع
 املبحو ة.

اما املبحث الثاب  سوف خيصص لليانب النظرم الام يت  تو يل مفهوم وامهية وخصا ص متءريم 
املشاااااااكل االجتماعية اليت البحث املتمثالن ابلسااااااياحة الدينية )كمتءري مسااااااتحل( والواقع االجتماعي وا ر  

يف حني يت  العمل يف اجلانب التطبيحي)العملي(  ااامن املبحث الثالث  يعاب منها اجملتمع )كمتءري ات ع(،
مع اه  االسااااتنتاجات والتوياااايات اليت يت  التوياااال اليها يف  ااااوء النتا ب املساااات لصااااة من املبحثني الثاب 

 والثالث.
 منهجية البحث: المبحث األول

 مشكلة البحث :أوال
تتيلى مشاااااكلة البحث يف  يا  الروب الوا اااااحة والضااااابا ية يف عملية الحيام  ر ا املنظومة األخالقية 
والحيمية للميتمع العراقي مع رمو ه الدينية والعحا دية اليت يحصااااااااااااادها املسااااااااااااالمون من كا ة احناء العا  من 

لروحي والفكرم واالنساااااااب و ص أساااااي كوهن  مصاااااادر عظي  من مصااااااا ر الءااء ا  خالل السااااااياحة الدينية
وقواعد مو ااوعة  عناية  ا حة يف ظل سااياتييية مفصاالة معدال  شااكل مدرول لتححيص ذل ، اذ   تتمكن 
املنظومة االجتماعية للشاااااعب العراقي والحا مني على اايتها على املساااااتو  احلكومي واجملتمعي من و اااااع 

ا والتوايااااااااال من اجل حتصاااااااااني اجملتمع  اااااااااد االحنرا ات الحواعد األسااااااااااساااااااااية الناجحة لتححيص هاا اليا 
األخالقياااة واالجتمااااعياااة والفكرياااة اليت تؤ م اىل تفككاااه والوياااااااااااااااول  اااه اىل مراحااال خطريال من الياجع 
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األخالقي والحيمي الام ابت جليا على ارق الواقع اليوم متمثال ابنتشاااااااااااار امل درات واحلركات االحلا ية 
و ريها والام   ع دمثل املرجعية الر اااايدال من التحاير منه يف خطبة يوم وارتفاع نسااااب الطالق وارتطف 

 ، كال  ايدار قانون قدسية مدينة كر الء ابال اه نفسه.8/3/2019اجلمعة  تاريخ 
 أهمية البحث :ثانيا

ترب  أمهية البحث من حي  املهمة اليت ننشاااااااااااااااد من خالهلا احلفاأل على املنظومة األخالقية والفكرية 
تماعية للميتمع العراقي اليت حتت  على مجيع  ئات الشااعب العراقي العمل على املسااامهة يف حتصااينها واالج

وتو ري الوسااااااااااااااااا اال الال مااة ملعاااجلااة االختالالت اليت ابت تظهر  شاااااااااااااااكاال جلي  اااه املنظومااة على كااا ااة 
ميكن توظيفها هلاا  املساااااااتوبت علما ان ا ر  أماكن الحصاااااااد يف ثال الساااااااياحة الدينية متثل رمو ا عحا دية

الءرق اىل جانب منا عها االقتصاااااااااا ية كاحد أنواع الساااااااااياحة املتعد ال اليت متثل نشااااااااااطا اقتصاااااااااا ب ميكن 
اسااااااتءالله أيضااااااا للءرق نفسااااااه كون الفحر احد املشاااااااكل االجتماعية اليت يعاب منها الشااااااعب العراقي يف 

  ر االحنرا ات االجتماعية.الوقت الراهن  نسب عالية ابتت تشكل مؤ را خطريا كسحد مصا
 اهداف البحث :ثالثا

 تتيلى اهداف البحث ابلنحاط االتية:
العمل على تشااااااااااااااا يص ا ر  االحنرا ات االجتماعية واألخالقية والفكرية يف املنظومة االجتماعية  -1

 للشعب العراقي.
تعزيز السااااااااااااااالو  ا را   ور الساااااااااااااااياحة الدينية على املساااااااااااااااتو  االجتماعي ومنحها الدور املال   ل -2

 االجتماعي للفر  من اجل تدعي  وتريني املنظومة الحيمية لألجيال احلالية والحا مة من أ ناء اجملتمع.
توظيف الرمو  الدينية العحا دية اليت يحصااااااادها الساااااااواه والزوار على حد ساااااااواء يف  ناء التوايااااااال  -3

لام يسااااابص تواياااااله  العبا م مع ارتالص الروحي واألخالقي مع اجملتمع من خالل ا را   وره  األخالقي ا
 عز وجل و يان قدرهت  الفاال يف  ناء ثتمع أخالقي ريني قبل مئات السنني.

احلث على االقتداء ابال مة االطهار عليه  الساااااااالم كحدوال أخالقية حيتا   ا لحطع الطريص على  -4
 ي  الر يعة و حداهنا  ني أ ناء اجملتمع.العا ثني ابلفكر اجملتمعي الاين يدعون  يا  الحدوال الفاال ذات الح

حتديد ا ر  املشااااااااكل االجتماعية واألخالقية اليت يعاب منها اجملتمع العراقي وحماولة و اااااااع احللول  -5
الروحية والعحا دية هلا من خالل توظيف الساااااااااااااااياحة الدينية هلاا الءرق كون العراق ميتل  كنو ا عظيمة 

 .--تتمثل دراقد اال مة االطهار 
التعريف ابه  املواقع الدينية )املراقد واملسااااجد واالفر( اليت يحصااادها النال  ااامن ثال الساااياحة  -6

الاادينيااة والعماال على حتويلهااا اىل منااا ع للعالا الفكرم واألخالقي من خالل ا را   ورهااا االجتماااعي يف 
  ناء وتريني اجملتمع املسل  على مر التاريخ.
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احة الدينية لتصااابل مصااادر ا اااعاع أخالقي اىل جانب كوهنا احد أنشاااطة توسااايع اسااات دام الساااي -7
الحطاع االقتصاااا م  ااامن قطاع الساااياحة  شاااكل عام اب ان ينعكي  ورها على ارق الواقع  عيدا عن 

 الشعارات اليت ال متي املشاكل واملعوقات الفعلية على املستو  االجتماعي  شكل ملحوأل.
كن اعتما ها من قبل الطبحات املثحفة لتوظيف السااااااااياحة الدينية لبناء إمكانية  ناء روب موحدال مي -8

ياااورال اجتماعية راقية ميكن حتحيص انعكاساااها يف سااالو  ا را  اجملتمع على كا ة املساااتوبت يت  العمل على 
اعتما ها على املساااااااتو  املؤساااااااساااااااي ملواجهة االحنرا ات ارتطريال اليت تعاب منها كا ة  ااااااارا ل اجملتمع على 

 ستو  العمل املؤسسايت احلكومي ملواجهة اال ة األكرب املتمثلة ابلفسا  ا  ارم.م
 يان  ور وسا ل االعالم يف إمكانية حتحيص هاا التوجه وحتديد مد  املساندال ا عالمية ومستو   -9

 الدع  الام تحدمه للمسامهة يف ترمي  ومعاجلة الواقع السلوكي واألخالقي املياجع  شكل مستمر.
 فرضية البحث :رابعا

 تتكون  ر ية البحث من  ر ية ر يسة مفا ها:
ال يوجد انعكال للسااااااااااااياحة الدينية يف املنظومة الحيمية واألخالقية  -(10H ر ااااااااااااية العدم االوىل ) -

 .للميتمع العراقي
ال ميكن توظيف الساااااااااياحة الدينية  رمو ها العظيمة من اجل معاجلة  -(20H ر اااااااااية العدم الثانية ) -

 االختالل يف املنظومة األخالقية للميتمع العراقي.
 عينة ومجتمع البحث :خامسا

حما ظة كر الء املحدسااااة كعينة حبث ملا متثله املدينة من قدسااااية ال ناء الشااااعب  مت اختيار -عينة البحث
ت هاه املدينة املحدسااااة تعاب من مشاااااكل وخروقات أخالقية واجتماعية العراقي كا ة ا ااااف اىل ذل  ابت

 .وسلوكية وا حة اب تسليا الضوء عليها
ميثل العراق من خالل منظومته االجتماعية وثال السااااااياحة الدينية  يه ثتمع البحث  -ثتمع البحث

 يت يواجهها اجملتمع العراقي.الام سيت  تناوله هنا مع تناول اه  املشاكل االجتماعية واألخالقية ال
 الحدود الزمانية واملكانية :سادسا

( اليت متثل عحد  م  2018-2008ساااااااااااااااوف يءطي البحث املدال املبحو ة ما ني ) -احلدو  الزمانية
 كامل لعشر سنوات.
 متثل حما ظة كر الء املحدسة حبدو ها ا  ارية احلدو  املكانية للبحث. -احلدو  املكانية

 املنهجية املعتمدة :سابعا
سااااااوف يت  اعتما  منهب التحليلي الوياااااافي ملكويت البحث مع إمكانية اعتما  املنهب الحياسااااااي يف 

 حال تو ر البيايت الال مة الجنا  هاا التحليل.
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 السياحة الدينية: المبحث الثاني

 و ميو را ية و حا ية واجتماعية اقتصااااااااااا ية منها عديدال عوامل  مع الدينية االسااااااااااالمية السااااااااااياحة إن
 األماكن يف وخالحه ا نسااااان  ني الروحي االتصااااال حتحص  هي البشاااار حياال يف مهمة وسااااياسااااية وتكنولوجية
ا  ا  االهتمام  دراسااااة الحطاع ويف ظل هاه األمهية املتزايدال وا  ب  اعدا  السااااياه عام  عد اخر  ،املحدسااااة

السااياحي يف العراق  شااكل واسااع للوقوف على نحاط الحوال والعمل على اسااتثمارها وحتديد نحاط الضااعف 
والعمل على معاجلتها، مع االهتمام إبمكانية توظيف ارتصااااا ص واملميزات اليت تتمتع  ا السااااياحة الدينية 

واألخالقية واالجتماعية يف اجملتمع العراقي كوهنا ذات  وا ع روحية يف البلد لتحوية وتدعي  اليكيبة الثحا ية 
حبتاااة ترتبا داااا حيملاااه الفر  من عحيااادال  ينياااة ميكن توجيههاااا حنو  نااااء الفر  عحاااا ااادب واخالقياااا ابال ااااه 
الصاااحيل لتكون وسااايلة  عالة من اجل معاجلة االختالل األخالقي والفكرم والسااالوكي لد  الفر  املسااال  

اال مات املتكررال اليت يعيشها العراق  دف الت لص من االفر السلبية اجملتمعية اليت يواجهها الفر   يف ظل
واتسااااااااااااع املشااااااااااااكل وارتال ات اجملتمعية وظهور االحنرا ات  2003واجملتمع نتيية تل  اال مات  عد عام 

 .األخالقية  شكل ملفت للنظر
 النشأة واملفهوم: أوال

( سنة قبل امليال  اذ كانت أ واا احلياا املصريني 3000لدينية  شكل عام اىل )تعو  نشست السياحة ا
يف ظل احلضاااااااارال املصااااااارية الحدمية تحصاااااااد أماكن متعد ال يف مصااااااار الحدمية متتا  هاه املواقع  حدسااااااايتها يف 
 معتحاادات اجملتمع الااام عااا  يف ظاال احلضااااااااااااااااارال الفرعونيااة اليت كاااناات تحاادل ملوكهااا كوهن   ثلني لالهلاة
املصااارية الحدمية وكانت االهرامات متثل مراقد محدساااة للمصاااريني الحدامى كوهنا حتتضااان أجساااا  امللو   عد 

وكال  احلال ابلنساااااااابة جملتمعات احلضااااااااارات الحدمية الالححة كاحلضااااااااارال اليوينية اليت امتدت اىل  و اهت ،
ملحدساااااااااااااة و ري ذات الصااااااااااااالة ابلدين ( قبل امليال  واحلضاااااااااااااارال الرومانية اليت كانت تحي  املهرجايت ا313)

ليحصااادها الساااا حون من كا ة ارجاء ا مرباطورية الحدمية ليساااتمر هاا التوجه  عد انتشاااار الدبنة املسااايحية 
ليكون ) يت املحدل( وجهة احلياا من مشاااااارق األرق ومءار ا كدبنة  اوية متتل  عد  من الشاااااعا ر 

اذ  ااهدت  --اع الدبنة النصاارانية على يد الساايد املساايل املحدسااة اليت ترتبا ابلتوحيد من خالل اتب
 (.Rejman et al,2016:565السماوية ) لسطني اول ا واا السياحة الدينية للدبيت 

لحد مت التطرق اىل مفهوم الساااااااااااااااياحة الدينية من قبل عد  من الباحثني ساااااااااااااااواء كان على املساااااااااااااااتو  
مسااتو  املراكز البحثية على حد سااواء اذ تعد احد اجملاالت املؤسااسااي او املسااتو  االكا ميي وكال  على 

السااياحية املهمة اليت ميارسااها اتباع الدبيت امل تلفة على مسااتو  العا  كوهنا ال تحتصاار على  بنة حمد ال 
الصااااااا ئية( او  اااااامن  اليهو ية، النصاااااارانية، سااااااواء كانت هاه الدبنة من الدبيت السااااااماوية )ا سااااااالم،

 ( ) برال األر عني،1-2واهلندوسااااااية والسااااااي ية و ريها كما هو مبني يف اجلدول )لو نية كالبوذية الدبيت ا
( ابهنااااا )قيااااام اال را   زبرال أماااااكن متعااااد ال ,1:2017Kapurاذ عر هااااا ) ،(-- برال االمااااام الكاااااظ  

ن الااام )كاال الرحالت خااارا املكااا (  كوهناااGriffin&Raj,2017:3يف حني عر هااا ) أل راق  ينيااة(،
يشاااااءله الفر  واليت يحوم  ا من اجل معتحدات وا راق  ينية محدساااااة لديه  عيدا عن التوجهات واملصاااااا  
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)الرحالت اليت يحوم  ا اال را   املهنية والش صية( اما املفهوم االوسع هلا  من روية أخر   تتمثل  كوهنا
يحوم  ا الساااااا ل ا ناء املراساااااي  الال م للوياااااول اىل مساااااتو  معني من التحفيز الروحي و ص أنشاااااطة معينة 

 اجراءها يف أالماكن

  
Estimating the Global Scale of Religious Tourism – Examples of Visits to Special Events 
100m – Kumbh Mela 2012-13 - mass Hindu pilgrimage where Hindus gather at the Ganges and river 

Godavari every 3 years - 

bathing for purification from sin is considered especially efficacious: 2001 – 70m; 2007 – 30m (Hindu) 
# 
30m – Shrine to Ayyappan at Sabarimalai, India (Hindu -estimates for this vary with numbers up to 60 

million being claimed) # 
20m – Basilica of Our Lady of Guadalupe, Mexico (Christian) # 

15m - Arba’een, Karbala - visit shrine of Imam Hussein in Karbala, Iraq during rba'een -, Iraq 
(Muslim) (21m in 2012; c.15m in 

2011; c.10-14m in 2010 & 2009; c.9m in 2008). # 

13m – Harmandir Sahib / Darbar Sahib (Golden Temple) in Amritsar, Punjab (elsewhere cited as 30m) 

(Sikh) # 

10m – Tirumala Venkateswara Temple, Tirupati / Bala-Ji, India (elsewhere cited as 30m) (Hindu) # 

10m - Nanputuo Temple, Xiamen, China (Buddhist) # 

8m - Annual feast of the Black Nazarene in Manila, Philippines in January 2012 (c.3m in 2008). 

8m – Lourdes, France (Christian) # 
8m – Western Wall, Jerusalem, Israel (or 6m) (Jewish/Christian) # 

6.6m - Basilica of the National Shrine of Our Lady of Aparecida, Brazil (elsewhere cited as 10m) 

(Christian) # 
6m – Vrindavan, Braj (elsewhere 500k) (Hindu) # 

5m – Dvaraka / Dwarka, Gujarat (Hindu) # 

5m – Jasna Gora monastery, Czestochowa, Poland (Roman Catholic) # 
4-5 m – Fatima, Portugal (Christian) # 

4m - World Youth Day in Manila (every 2 years), Philippines 1995 c.4m attended the closing Mass; 

c.2.7m - WYD2000 in 
Rome; c.1.2m - WYD1997 in Paris; c.1.4. WYD2011 in Madrid; c.1m WYD1987 in Buenos Aires 

3m - Qadiriyyah shrine in Kano. # 

3m - Bengali gathering, called Bishwa Ijtema (World Gathering) of Tablighi Jamaat which attracts 
Islamic followers from 

around the world in Tongi near Dhaka. 

3m – Hajj, Makkah, Saudi Arabia (Islamic) (including 1.8 million from overseas & c.0.75. unregistered 
pilgrims) 

3m - Canterbury Cathedral – St. Thomas Becket (Christian) 

2-3m attended the Iglesia ni Cristo's (INC) Grand Evangelical Mission at the Quirino Grandstand in 
Manila, Philippines. 

2.1m – Wutai Shan (Daoist) # 

2m - Basilica of St. Thérèse, Lisieux (Christian) 
2m – Kadhmayn, Baghdad, Iraq (Islamic) # 

c.1.5m second largest Tabligh Jamaat - Raiwind, Pakistan. Since 2011 Pakistan divided the Ijtema into 

two parts and total 1 
million People attend the Ijtema. 

1.5 million pilgrims – Santiago de Compostela, (180,000 receiving the compostela), Galicia, Spain 

(Christian) # 
1-1.5m Knock, Co. Mayo 

1 million Catholics gathered for the mass at Saint Peter's Square, to celebrate John Paul II's beatification 
on May 1, 2011; c.2.5 

 
 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
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 املحدسة اليت يحصدها(.
 التحيي  الدويل املتدرا للسياحة الدينية العاملية )اعدا  السياه ابملليون(-( 1اجلدول )

Source: Griffin&Raj,The importance of Religious Tourism and 

Pilgrimage,2017:6 

هناالا  العادياد من النظربت املصااااااااااااااااا اة من قبال علمااء ابر ين يف عل  االجتمااع اليت تطرقات ملفهوم 
اجتماااااعيااااة واخالقيااااة ماااااسااااااااااااااااااة لكاااال البشاااااااااااااااريااااة على اختالف  بيهت  اذ عر ااااه الاااادين كونااااه حاااااجااااة 

)الدين وجد يف اطار مسااااعدال اجملتمع على  ه  وا را  االحداث اليت متتا  ابن (Tylor&Frazorالعاملان)
 كوناااه يع  )التنظي   ( الااادينEmile Durkheim سااااااااااااااار)يف حني (،ابلءموق اليت تاااديرهاااا قو  خفياااة

كونااه نظااام موحااد من املعتحاادات واال عااال ذات الصااااااااااااااالااة اب كااار -Social organization-االجتماااعي
 -املحدسااااااااة-ن املمارسااااااااات املسااااااااموه  ا وأخر   نوعة متتا   صاااااااافتها امللزمة محدسااااااااة ترتبا ديموعة م

)جاور  (  وياااااف الدين  كونهEvans Pritchardاما ) ،(للوياااااول اىل اساااااعا  اجملتمع ككل  ون تفاوت
)ان  ( حولهClifford Greetzيف حني كان الويااااااف االوسااااااع للدين من قبل ) وجدانية عميحة متسياااااالة(،

اب حتمل يف طياهتا اساااااااااااااتحرارا ذو قوال كبريال على املساااااااااااااتو  العاطفي والوجداب والفكرم( الدين  حا ة ومع
(Chattopadhyaya,2006:5.) 

million participated in a beatification mass held by Pope John Paul II in Błonia Park, Kraków, Poland 

and an 
estimated 1.25 million people attended a Papal mass by Pope John Paul II in the Phoenix Park, Dublin, 

Ireland on 

29 September 1979 - about one third of the population of Ireland. 
1m – Montserrat, Spain# 

1m - Sanctuary of Our Lady of Licheń in Licheń Stary, Poland (Christian) 

1m – Varanasi, Uttar Pradesh, India (Hindu) # 
1m – El Rocio, Cadiz, Spain (Roman Catholic) # 

1m – Church of the Holy Sepulchre, Jerusalem (Christian) # 

1m - Iasi, Moldavia - Saint Parascheva's Day 
800,000 - Kevelaer, Germany 

635,000 Amarnath Cave, Kashmir (Hindu) # 

500,000+ – Taishan Temple, China (Daoist) # 
300,000 – Hua Shan Temple, China (Daoist) # 

300,000 – Quingcheng Shan (or Oingcheng Shan), China (Daoist) # 

250,000 – Emei Shan, China (Daoist) # 
250,000 – Iona, Inner Hebrides off the western coast of Scotland (Christian) # 

200,000 – Huzhuan, Shandong, China (Roman Catholic) # 

100,000+ – Taizé, Burgundy, France (Christian) # 
100,000 – St Bishoy Monastery, Wadi El Natroun (Coptic Christian) # 

100,000 – Walsingham Shrine of Our Lady Norfolk, England UKChristian) # 

50,000 pilgrims – Malaudi celebrations, Lamu, Kenya (Muslim) 
43,000 – Lumbhini, Nepal (Buddhist) # 

20-25,000 – Etchmiadzin (Armenian Apostolic Christian) # 
20,000 - Croagh Patrick Ireland (Christian) 

10,000 – Qufu, Shandong, China (Confucianism) # 

8,000 – Lough Derg, Donegal, Ireland (elsewhere 30,000) (Roman Catholic) # 
2,500 – St Albans, UK (Christian)# 

Table is based primarily on data drawn from the ARC (2014) estimate of world figures (marked with 

‘#’) but data are 
supplemented with information from a broad range of media and academic research. 
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 ا ساااااالمية الساااااياحة تساااااتهدف التسااااامية، خالل من وا ااااال هو كما  ا ساااااالمية الدينية اما الساااااياحة
 تستهدف أن ميكن أنه من الر   على ارتصوص، وجه على ا سالمية املعتحدات ذوم األ  اص ابألسال

 العا ل التسااعري مثل أساابا  لعدال وذل  املساالمني،  ري من حىت العاملي الصااعيد على األ اا اص كل أيضااا
 املصااطلحات تعد ت وقد . ا   قد اليت األمور من و ريها والنظا ة لألساارال الو ية والبيئة واألمن والسااالم

  نيد السااااااااياحية، املمارسااااااااة أو النظرية يف سااااااااواء ا سااااااااالمية السااااااااياحة مفهوم على للداللة املساااااااات دمة
 هي للمساالمني املال مة والسااياحة الشااريعة دبا ئ امللتزمة والسااياحة احلالل السااياحة قبيل من مصااطلحات

 تعريفا تعكي ال املصااااااطلحات هاه كل  إن ذل ، ومع .اليا ف ساااااابيل على وتساااااات دم  اااااايوعا األكثر
 (.SESRIC,2017:37)العاملي املستو  على ومفهوما  امال واحدا

 (:SESRIC,2017:35الدينية ا سالمية تتمثل اباليت ) تبويبات ملفهوم السياحةوهنال  عدال 
 سااياحية ووجهات أسااواق إ راا على ا سااالمية للسااياحة االقتصااا م املفهوم يركز :االقتصااا م املفهوم

 أنه كما ا سااااالمية و ري ا سااااالمية البلدان يف للنحا  طرحا األكثر املفاهي   ني من املفهوم وهاا ،جديدال
 .الاجملهاا  يف الر يسيون لحايدونا اليت تعد ا ر  اجملتمعات هاه أ را  من إ راكا أكثرها من

 و ميو را ية اقتصاااااا ية إمكايت على تتو ر اليت النا ااااائة الساااااياحية األساااااواق من ا ساااااالمية الدول أن
 لسااااااااوق االقتصااااااااا ية األ عا   تو اااااااايل املعنية والدولية ا قليمية احملا ل من العديد وهنا  .مهمة ووجهات
 الساااياحة لو راء ا ساااالمي املؤمتر( و)الساااياحة لو راء العريب اجمللي حد قدم كل من ) ا ساااالمية، الساااياحة
 .احلصول إجراءات تسهيل إىل يهدف الام الصد  هاا يف جديدال روية السياحة لو راء( الثالث
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 .2017:37 السياحة الدولية يف الدول األعضاء، (،SESRICاملصدر: منظمة التعاون ا سالمي )
 ( التو يع ا قليمي لسوق السياحة ا سالمية1الشكل )

  عاليات وتنظي  ا سااااااالمي التعاون منظمة  ول  ني  يما السااااااياحي االسااااااتثمار وتعزيز التس ااااااريال على
 .ا سالمي الثحايف الياث إحياء لتسهيل آليات وتو ري مشيكة تسويحية

 املواقع إ راا حتد  اليت واأل كار الرو  ا ساااااااالمية للساااااااياحة الثحايف املفهوم يتضااااااامن :الثحايف املفهوم
  ايته وتتيلى .ابلنفي الثحة و ناء"  يدا وجية" عنايااار مع الساااياحية الربامب يف وا ساااالمية الدينية الثحا ية

 حنو" الءر ية الثحا ة"ااا  واملشحونة استهالكا األقل املواقع من السياحية الوجهات يف التوجيه إعا ال تشييع يف
 .والثحا ية والدينية التارخيية ا سالمية املواقع

ومشال ا ريحيا( ( احلي  الكبري للسياحة الدينية ا سالمية يف منطحة )الشرق األوسا 1يظهر الشكل )
من اجملموع الكلي للسااااااياحة  (%36كوهنا متثل النساااااابة األكرب عامليا سااااااواء كانت النساااااابة األوىل اليت متثل )

( وهي النسااابة األكرب كمرتبة فنية واليت يشاااكل العراق %17ا ساااالمية او النسااابة األخر  اليت متثل نسااابة )
 لدينية ا سالمية.جزأ مهما يف مستو  جا  السياه على أسال السياحة ا

 احملا ظ والفه  التفسااااري على ا سااااالمية للسااااياحة الدينية احملا ظة مفهوم يسااااتند :احملا ظ الدي  املفهوم
 احلديثة السااااياحة  صااااناعة للءاية احملا ظة ا سااااالمية احلياال منا عناياااار  مبمن خالل  اذ ميكن لعسااااالم

 .جديدال سياحية وثاالت و ضاءات خيارات تحدمي
 مفهوم إ خال  إن واملساااالمني، العر   ال  يف النمو ومتواياااالة حما ظة  ينية سااااياحية سااااوق أجل ومن
 أن ابلفعل ميكن الحا   الساااااياحي التيار يف وكإ راا إ اااااايف ك يار الساااااياحي الت طيا يف الدينية احملا ظة
 السااياحة يااناعة ثال يف حديثة ظاهرال ا سااالمية السااياحة اذ تعد إاايب واجتماعي اقتصااا م أ ر له يكون
 عهد منا لكن . حا والعمرال ابحلب مرتبطة كانت املا اااي ويف العملية، أو النظرية الناحية من ساااواء العاملية
 احتياجات لتلبية خصيصا املصممة وارتدمات للمنتيات مسبوق  ري تد حا السياحة سوق  هدت قريب،

 السااااياحة سااااوق  ااااهد وقد .العا  أحناء مجيع يف املساااالمني ابلسااااياه الصاااالة ذات والي يه األعمال قطاعات
 حبيث العاملية، السااياحة سااوق يف منوا الحطاعات أساارع كسحد و ر  الساانني مر على سااريعا توسااعا ا سااالمية
 نفحات ابساااااتثناء2006 عام  حا  والر مليار 80 حوايل محا ل  والر مليار 145 مبلغ 2014 عام سااااايلت

 ،2015ويف .املا ة يف 81  لءت مدهشاااااااااااااة  ب ال ميثل ما وهو ،) والر مليار 25 إىل 20 من والعمرال احلب
 . والر مليار 151 و لءت املا ة يف 4.9 قدره منو  تساااييل منوها العاملية ا ساااالمية الساااياحة ساااوق وايااالت

 من  والر مليار 108.8 مبلغ مصاااااادر ا سااااااالمي التعاون منظمة يف األعضاااااااء الدول تعد أ ق، و تفصاااااايل
 يف املحيمون املسااااالمون أنفص آخر، جانب ومن (.الساااااوق حي  إمجايل من املا ة يف 72 يعا ل ما) ا نفاق
 أنشطة يف (السوق حي  إمجايل من املا ة يف 28 يعا ل ما) مليار 42,3 يناهز ما املنظمة يف أعضاء  ري  ول

 سااانوم منو دعدل 2021 يف  والر مليار 243 الساااوق هاه حي  يبلغ أن املتوقع ومن .ا ساااالمية الساااياحة
 (.Reuters &Standard, 2016:54) (8.3%)قدره
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ينظر للسااااااياحة الدينية  شااااااكل عام والسااااااياحة ا سااااااالمية على وجه التحديد من خالل منظار عاملي 
 ف قدسااية )الءااء(على اهنا من املمكن ان تكون الوساايلة الفعالة لتححيص الساال  اجملتمعي من خالل توظي

او التزو  الروحي الام اب ان يتحلى  ه الساااا ل يف  اااوء ما تتمتع  ه األماكن املحدساااة من قدرهتا على 
خلص خشوع واتصال روحي ونفسي وعحا دم  ينها و ني قايديها والام من املمكن ان ينعكي  شكل 
إاايب على الساااااااالو  اجملتمعي ككل  ا مينل الحدرال الفكرية لحيا ال البشاااااااارية حنو حتحيص التضااااااااامن والساااااااال  

 اااا مة متمثلة  دول  اجملتمعي على مسااااتو  العا  كوهنا تضاااا  العديد من  ول العا  اليت متثل كتلة  شاااارية
( مليون مساال  161( مليون مساال  واهلند )203مليون مساال  وإندونيساايا ) (174)مثل ابكسااتان اليت تضاا  

( مليون مسااااااال  ا اااااااف اىل ذل  املنطحة العر ية اليت تشاااااااكل 74( مليون مسااااااال  وايران )145و نءال يش )
 (.UNWTO,2011:14( مليون مسل  )300تض  )الكتلة األكرب كوهنا 

 خصائص السياحة الدينية :نياثا
متتا  السااااااياحة الدينية ابلعديد من ارتصااااااا ص اليت تفتحر اليها اجملاالت السااااااياحية األخر  كوهنا ذات 
ترا ا  كرم وروحي وجساااااااااااااااادم ووجااداب  ااا مينحهااا ميزال قويااة كوهنااا ذات   ري ملزيب من املؤ رات على 

 (:Kapur,2017:7-8ارتصا ص تتمثل اباليت)اال را  واجملتمعات ابختالف  بيهت  وا ر  تل  
تكون يف ا لب األحيان ذات طحول وإجراءات تعبدية حمد ال  عضاااااااااها ملزم)واجب( واخر  ري ملزم  .1

)مساااااااااتحب( كما هو احلال عند قيام املسااااااااالمون  زبرال العديد من األماكن املحدساااااااااة كاحلب والعمرال 
 اليهو  عند أ ا ه  لعد  من الزبرات التعبدية.و برال املراقد املحدسة وكال  احلال مع ما يحوم  ه 

اسااااااااااااااات اادامهااا كوسااااااااااااااايلااة لالعياف ابلااانو  وطلااب املءفرال و  يااة الناااور وإظهااار العر ااان اذ يحوم  .2
 السا حون الاين يتوجهون لالماكن املحدسة دثل هاه االلتزامات  شكل واسع مل تلف الدبيت.

واالجتماعي  ا مير  ه من أ مات روحية ونفسااااااااااية يحوم السااااااااااا ل من خالهلا  طلب ارتالص الروحي  .3
ومشااااااكل اجتماعية ملا تتميز  ه األماكن املحدساااااة من تعلص وجاب وامياب كبري لتححيص ما تصااااابو اليه 

 النفي البشرية من الطمسنينة والسكون الروحي والاه .
متر عليه مئات او االف  الحيام ابحياء مناساااااااااااااابات ووقا ع واحداث معينة متتا   واقعها التارخيي الام .4

الساااااانني ليكون احياء تل  االحداث تاكريا  واقعها املؤ ر على ما ااااااي االمة والتواياااااال معه لتححيص 
 التءيري املنشو على الواقع احلايل.

حتحص تعزيز املعر ة الفكرية وتوساااااااااايع مداركها ملا متتلكه املؤسااااااااااسااااااااااات الدينية من خزين  كرم متحدم  .5
 سانية من خالل الدين.يعطي مفهوما  امال لعن

وسايلة  عالة لتححيص التوايال االجتماعي والثحايف االوساع كوهنا ذات معتحدات ومفاهي  ذات مشولية  .6
 ثتمعية  ري محيدال  حومية او  ئة اجتماعية حمد ال.

إمكانية تساااويص منتيات حمد ال متتا  ابلحدساااية واال ر الروحي كوهنا جزا من العحيدال االميانية للساااا ل  .7
اعلها ذات منا ع اقتصاااا ية واساااعة ميكن من خالهلا تو ري  رص عمل لتصااابل وسااايلة ذات منا ع   ا

 اقتصا ية اجتماعية اب  ا ة اىل ا رها الروحي ا اايب.
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 دوافع السياحة الدينية : ثالثا
ف قبل الوقوف على الدوا ع الر يساااااة اليت حتفز الفر  )الساااااا ل( للحيام ابلنشااااااط الساااااياحي اب الوقو 

 (:Rejman et al,2016:568على اه  التصنيفات اليت تصنف أنواع السياه املتمثلة اباليت )
 السياه التحليديون أيحا  األ كار املحيدال  نما معني ا اه الدين. .1
 السياه الاين يؤمنون ابلفكر املتحرر الحا ل للمال مة مع العصر. .2
  من الدين الواحد )املااهب(.السياه الاين حيملون أ كارا حمد ال اب اه معني  .3
 احملبون للمعر ة واالطالع على  حا ات واعراق إنسانية خمتلفة. .4

ويف  اااوء ما تحدم هنال  العديد من الدوا ع اليت حتفز اال را  للحيام ابالنشاااطة الساااياحية  ااامن اطار 
ىل أخر  من  ني  ئات الساااااااااااااااياه الدينية وتل  الدوا ع متتا   تعد ها وتنوع حمفزاهتا كوهنا  تلف من  ئة ا

 (:Nieminen,2012:28اجملتمع وا ر  هاه الدوا ع تتمثل اباليت)
 البحث عن االهلام الروحي العميص الام ينعكي إاا يا على االستحرار النفسي. .1
 احملبة ا هلية اليت حيملها اال را  ا اه املواقع واملراقد اليت يحصدها السا ل. .2
 املميزات الطبيعية اليت ميتا   ا املوقع املحدل املحصو . االعيا  ابلتصمي  املعمارم او .3
 االستفا ال من املعلومات التارخيية اليت يتضمنها والرمزية اليت  عل منه ذات يفة ر يعة. .4
 وا ع االطالع و ه  الثحا ات األخر  ومعر ة جوانب احلياال امل تلفة اليت يعيشاااااااااااها االخرون يف ظل  .5

 عزيز النظام الحيمي والعحا دم. بيت وطحول معينة  دف ت
  وا ع سياسية ميكن توظيفها لتححيص توجه او ميل معني لد   ئة من اجملتمع. .6
 حب االستطالع ال راء ارتزين املعريف عن الدبيت ابنواعها. .7
  وا ع وطنية او تاكارية او من اجل الوقوف على ايل املعلومة من منبعها األيلي. .8

ابن الساااااااياحة الدينية ذات  وا ع متعد ال ال تحتصااااااار على املعتحدات اليت حيملها  ا تحدم ميكن الحول 
ويؤمن  ا اتباع  ين معني او ماهب حمد  وامنا من املمكن ان متتد اىل جا  سااااااااااااياه من  اخل البلد او 
ت  من خارجه قد يكونون من ا بن أخر  او حيملون أ كار مءايرال عما حيمله اتباع املوقع املحدل الام ي

التوجه اليه،  ل من املمكن ان يكونوا من ا اه اخر ال يضمر ارتري الهل الوطن الام حيتضن تل  املواقع 
املحدساااااااة كما حدث يف  برال )جسااااااار اال مة( اليت تعرق العراق على ا رها لفاجعة مؤملة  حد على اكثرها 

دمر من قبل احملتل األمريكي (   ص  دوا ع سياسية مءر ة متهيدا رتلص نزاع طا في م1000اكثر من )
 (.6لتحطيع اويال اجملتمع العراقي املسل  وهو ما مت ا  ارال اليه  من النحطة )

 متطلبات السياحة الدينية :رابعا
هنال  العديد من املتطلبات اليت اب توا رها للويول ابلسياحة الدينية اىل األهداف املنشو ال وميكن 

 (:Kapur,2017:5-6ااا  تل  املتطلبات اباليت )
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و ااااع خطا سااااياتييية لتطوير البة التحتية وجعلها متكاملة مع متطلبات حي  اجلا  السااااياحي  .1
يف األماكن املحصااو ال ذات  راسااات مسااتفيضااة من قبل احلكومة ومؤسااساااهتا من وسااا ل نحل وطرق 

 و ريها خمتارال  عناية  ا حة.
ام والوقار والتحديي الام متتا   ه األماكن العمل من قبل الدولة واجملتمع ابحلفاأل على االحتشااااااااااااااا .2

املحدسااااااااااة من خالل و ااااااااااع قوانني وتشااااااااااريعات يلزم تطبيحها من قبل اجلميع  ون اسااااااااااتثناء لتينب 
 التياو ات األخالقية وافرها السلبية على اجملتمع والعحيدال اليت حيملها السياه  شكل عام.

ساااتو  عال لتححيص مساااتو  جا  مرتفع وإعطاء تو ري األمان )البيئي والصاااحي واملايل والنفساااي( د .3
 .يورال مر ية وإاا ية عن األ اء ا  ارم ا اه األماكن املحدسة وروا ها

و ااااااع الحوانني والتشااااااريعات املتطورال يف اطار مؤسااااااسااااااايت من خالل ا اااااا اص ميتلكون الت صااااااص  .4
 ياحي امله .والكفاءال الال مة للويول اىل ا ضل النتا ب يف عملية إ ارال هاا اجملال الس

و ااع الية احتسااا  النفحات ارتايااة ابلسااا ل  طريحة مدروسااة تتناسااب مع إمكانيات السااياه املالية  .5
لضاااااااامان عدم تعحيد ويااااااااول الوا دين هلاه األماكن املحدسااااااااة من خالل و ااااااااع الية تسااااااااعري متوا نة 

 لل دمات املحدمة من قبل املرا ص السياحية املعنية.
لوا ادين األجااناب وتوجهااهت  اليت من املمكن ان تكون ذات توجه العمال على تحليال ا ر سااااااااااااااالو  ا .6

 خيالف األعراف والتحاليد واملعتحدات اليت تتمتع  ا اليكيبة االجتماعية احمليطة ابملواقع املحدسة.
تطوير املناطص الساااياحية النا ية والعمل على إيصاااال مساااتلزمات النهوق  ا لتساااهيل وياااول الساااياه  .7

 على تنمية وتوسيع املناطص التيارية  يها رتلص مناطص جا  أوسع. اليها مع العمل
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Source:-Tala&Padurean, Dimensions of religious tourism,2008:246. 
 ( املستفيدون من النشاط السياحي يف ثال السياحة الدينية2الشكل )
 الجهات املستفيدة من السياحة الدينية :خامسا

هنال  العديد من املؤسسات واملنظمات اليت تنتفع من السياحة الدينية تتكون من عشر جهات كما 
 :( تتمثل ابلنحاط االتية2-2هو مو ل ابلشكل )

 احلكومة ملا  نيه من إيرا ات من هاا النشاط كالرسوم والضرا ب. .1
 اجملتمع الدي  .2
 ليةاملنظمات الدو  .3
 اجملتمع املضيف .4
 احلكومات احمللية .5
 العاملون يف الحطاع السياحي  اخل البلد وخارجه .6
  ركات النحل .7
 اجملهزون احملليون لل دمات السياحية .8
 البيئة االكا ميية .9

 املستفيدون االخرون  من الحطاع ارتاص .10
 الساحة الدينية اإلسالمية يف مدينة كربالء املقدسة :سادسا

متتا  السااااااياحة الدينية ا سااااااالمية يف مدينة كر الء ابرتباطها  شاااااا صااااااية إسااااااالمية ذات رمزية عظيمة 
ساايد  اابا  اهل  --االمام احلسااني ا ن علي ا ن ايب طالب  --متمثلة  ساابا الرسااول الكرمي 

 61اقعااة اترخييااة ذات ا ر عميص تتمثاال  واقعااة )معركااة الطف( عااام اجلنااة وكااالاا  ارتباااط املرقااد املحاادل  و 
هيرم وهنا تكون الحدسااااية مرتبا  ناحيتني مها الشاااا صااااية العظيمة املحدسااااة والواقعة التارخيية ذات األ ر 
البار  يف وجدان املساااااالمني ويف  ااااااوء ذل  جند ان املدينة أياااااابحت ذات اقبال واسااااااع من مجيع ايااااااحاع 

( تحتصاااااار يف حضااااااورها على  ئة معينة او 1لزبرات املليونية كما هو مو اااااال يف اجلدول)األرق و  تكن ا
ماهب معني  ل  او ت االطار الفكرم ا سااااالمي لتكون مصاااادر اهلام روحي ومعنوم و كرم واخالقي 

 .لبحية األ بن واملعتحدات والثحا ات األخر 
 يكيبة ثتمعية ذات يبءة عشا رية تعز  السلو  متتا  مدينة كر الء اىل جانب يفتها الدينية احملا ظة 

االجتماعي احملا ظ ابعراف وعا ات وتحاليد متيارال إبياااالتها تنبع من عراقة العشاااا ر العر ية اليت تساااكن 
واخيه  --املدينة منا مئات السنني واليت متثل امتدا ا للميتمع العشا رم الام  ار  االمام احلسني 

واجهته يف املعركة املاكورال  اااااد الطءيان والظل  الام اساااااتهدف االمة ا ساااااالمية ايب الفضااااال العبال يف م
جيال  عد جيل اىل  --مجعاء لتسااااااتمر املدينة  تمسااااااكها  ثوا ت الدين ا سااااااالمي وهنب آل البيت 

 يومنا هاا.
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 واجتياه العراق من قبل قوات االحتالل األمريكي - 2003ان امليقب للسااااااااااااااالو  اجملتمعي  عد عام 
سااااوف يالحظ  رو  عد  من املشاااااكل األخالقية واالجتماعية والثحايف والساااالوكية   بلفها اجملتمع العراقي 
عموما و مدينة كر الء على وجه ارتصاااااوص وتكا  تكون  خيلة ومر و اااااة  شاااااكل وا ااااال وجلي من كل 

  هاه املشاااااااااكل تتمثل ابرتفاع  ئات اجملتمع املثحفة واملؤمنة ابملكانة الر يعة للمدينة ومراقدها املحدسااااااااة وا ر 
نسب الطالق كمشكلة اجتماعية وانتشار اجلرمية وامل درات كاحنرا ات أخالقية وظاهرال االحلا  كنوع من 
االهنيار الفكرم الام يهدف اىل تحويض املنظومة األخالقية للوطن ككل وللمدينة على وجه التحديد  ا 

يف الواقع الفكرم والسااااااااااااالوكي واالجتماعي وو اااااااااااااع احللول يتطلب العمل اجلا  على إيحاف هاا الياجع 
واملعاجلات املناساااااابة مسااااااتندال اىل ما تتمتع  ه املدينة من ارث حضااااااارم إسااااااالمي وعمص عشااااااا رم وتركيبة 
اجتماعية اب احلفاأل على اساااتمرارية متاساااكها حفاظا على األجيال الحا مة يف ظل التحدبت اجلسااايمة 

قي ابطار مؤامرال  ولية تحو ها  ول متنفاال ميكنها الويول اىل مفايل وطبحات اليت تستهدف اجملتمع العرا
 مهمة من أ ناء الشعب لتمزيص متاسكه الفكرم واألخالقي.

 املجتمع العراقي واملنظومة القيمية :سابعا

 املفهوم -1
ديموعة  يعرف اجملتمع ابنه )ثموعة من اال را  تحطن على  حعة جءرا ية حمد ال ومعيف  ا تتمساااا 

من املبا ئ واملحاييي والحي  والروا ا االجتماعية واالهداف املشاااااااايكة أساااااااااسااااااااها اللءة واملصااااااااري املشااااااااي  
أما اجملتمع العراقي  يعرف أبنه )ثموعة من اال را  العراقيني تحطن يف  حعة جءرا ية حمد ال يف كل  ،الواحد(

الحي  والروا ا االجتماعية واالهداف املشااااايكة مسااااااحة العراق وتتمسااااا  ديموعة من املبا ئ واملحاييي و 
اليت أسااااساااها اللءة العر ية والتاريخ واملصاااري املشاااي  الواحد( ويف  اااوء هاا التعريف ميكن حتديد مكويت 

اليت متثل ارتلية األولية لليكيب  -و)االسرال فنيا(الام ميثل نواال اجملتمع -أوالاجملتمع  شكل عام من )الفر  
اجلمعي اليت يتححص من خالهلاااا التفااااعااال الوجاااداب مع اختالف الوظاااا ف وتنوع االعماااال( اماااا )اجملتمع 

 هو وحدال اجتماعية حية ذات تركيب متنوع ومعحد اه  مظاهره التعاون والتضاااااااااااامن على أساااااااااااال  -فلثا
ويف  ااوء ذل  التحسااي  ميكن و ااع مفهوم اكثر و ااوحا  مبدأ تحسااي  العمل وتو يع الوظا ف االجتماعية(

للميتمع العراقي اذ يعرف أبنه ) اااااابكة او نساااااايب من العالقات االجتماعية اليت تحوم  ني اال را  وهتدف 
 (.4-2: 2014)ها  ، (اىل سد حاجاهت  وحتحيص طموحاهت  واهدا ه  الحريبة والبعيدال

 القيم األخالقية  -2
ة قبل التاريخ مع  داية نشااااااااوء احلضااااااااارات الحدمية اليت  لت يف حضااااااااارال وا م ظهرت الحي  األخالقي

الرا دين )ما  ني النهرين( كوهنا احلضاااااااااااااااارال االقدم على وجه األرق مع تعاقب ظهور حضاااااااااااااااارات اخرال 
اذ كانت الحي  الدينية هي الحي  الساااااااااااااااا دال ر   تعد   ،كاحلضاااااااااااااااارال الفرعونية واليوينية والرومانية و ريها

بيت لتنظي  العبا ات وتحدمي الحرا ني لعهلة اليت متثل مصاااااااااااادر االخالق والحي  الر يعة مع نشااااااااااااوء قي  الد
اجتماعية تكونت ابلتوا م مع هاه الحي  متثلت ابلتناسااص والبناء االجتماعي وقي  الصاادق والو اء والبطولة 
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( الحي  ابهنا )ثموعة R.Morrisوقد عرف العا  ) ،(131: 1989وحب العمل املنظ  املتحن ) ا اااااااااااال،
الحوانني واملحاييي اليت تنبثص من مجاعة ما تكون دثا ة موجهات للحك  على مد  ياااااااااااااااالحية االعمال 
واملهارات املا ية واملعنوية وتكون هلا الحوال والتا ري على اجلماعة متتا   صفة الضرورال وااللتزام والعمومية وام 

( Dorcaimاما العا  ) ،(86: 1998اعة ومثلها العليا( )ااد،خروا عنها يعد خروجا عن اهداف اجلم
 ينظر هلا كوهنا )األساااي الوجو ية اليت يساااتند اليها اجملتمع لتححيص وجو ه و فضااالها يصااال اىل اوا تطوره 

يف حني ينظر لالخالق على اهنا )عل  معيارم يدرل ساااااالو  الكا نات ، (73: 1973وتحدمه )إ اعيل،
( او هي )ثموعة من الساااالوكيات  خا  ااااكل النظام 27 :2000ش يف اجملتمع( )ليلي،البشاااارية اليت تعي

أو النسااااص لد  األ اااا اص نتيية لضاااارورات معينة من خالل التفاعل الرمزم  ني أعضاااااء اجلماعة والكل 
 (.98 :2015،يفه  معانيها ومحدار أمهيتها )املشهداب وسا 

 عراقياهم املشاكل اليت يعاين منها الشعب ال -3
عاىن اجملتمع العراقي العديد من املشاكل االجتماعية اليت  ر ت  شكل وا ل وجلي ما  عد االحتالل 

وماااا را حاااه من عملياااات قتااال وااب ال مجااااعياااة للميتمع اب اااااااااااااااكاااال خمتلفاااة  2003األمريكي للعراق عاااام 
(Anderson&Stansfield,2014:84-85) لة تولدت عنها ساااااااااالوكيات اجتماعية ذات   ري اكرب متمث

 عمليات الحتل وارتطف واال تصااااااااااااا  وانتشااااااااااااار امل درات نتيية اهنيار املنظومة األخالقية قبل ان تنهار 
املاانااظااومااااااااة األمااناايااااااااة  ااااااااا تاار  ا ااره الساااااااااااااااالاا  الااوا اااااااااااااااال عاالااى الاايكااياابااااااااة االجااتااماااااااااعاايااااااااة لاالااماايااتاامااع 

(Cordesman&Khazai,2012:45) لتكون االسااااااارال العراقية ا ر   اااااااحابه من خالل ارتفاع نسااااااب ،
الق  شااااااااااااكل ملحوأل مع  رو   عض االخالقيات اليت   الفها الشااااااااااااعب العراقي سااااااااااااا حا كانتشااااااااااااار الط

امل درات والساااااااطو املسااااااالل وسااااااارقة املصاااااااارف واال ار ابالعضااااااااء البشااااااارية ويف ما يلي اليكيز على ا ر  
لروب حسااااااااااااب البيايت املتاحة وا 2003املشاااااااااااااكل االجتماعية اليت يعاب منها الشااااااااااااعب العراقي ما  عد 

االجتماعية الفر تل  املشاااااااااكل اليت يتشااااااااار  الباحث  يها هاه الروب كفر  من ا را  اجملتمع للعمل على 
 .مواجهتها وإاا  احللول املناسبة هلا

 ارتفاع نسب الطالق -أ
يعد ارتفاع نساااب الطالق من ا ر  مالمل التفك  االسااارم الام يعيشاااه اجملتمع العراقي ما  عد الءزو 

كي الام انتب  ئة من النساااء تعيش يف ظل االنكسااار النفسااي والعاطفي الام تعيشااه املرأال ما  عد األمري
االنفصاااااااااااااااال عن  وجها نتيية لالعراف االجتماعية اليت تنظر للمرأال املطلحة نظرال  ري إاا ية  ا يساااااااااااااااه  

اليها سااا حا و ص هاا ابنعكاسااات ساالبية واسااعة تتمثل  تفك  ارتلية األساااسااية للميتمع اليت مت ا  ااارال 
املفهوم اال وهي )االسارال العراقية( اليت ابتت تعيش مهوما ومشااكل اجتماعية واساعة اب  اا ة اىل املشااكل 

( حي  عمليات االنفصااااال )الطالق( يف 1-2يو اااال اجلدول )،االقتصااااا ية والبيئية والصااااحية اليت متر  ا
 ا خطريا اب معاجلته.عموم حما ظات العراق اليت ابتت تعد مؤ را اجتماعي
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أساااااااهمت هاه املشاااااااكلة إبنتاا مشااااااااكل ثتمعية أخر  متثلت اب  ب  األطفال املشااااااار ين وكثرال إيواء 
هؤالء األطفال اليت ينتيه  التفك  االسرم يف مالجئ االيتام  ا ينار  نشسال جيل من األطفال احملرومني 

 ية ونفسية سلبية على عموم اجملتمع.عاطفيا من املمكن ان ينتب هاا احلرمان انعكاسات أخالق
 2018( نسب الزواا والطالق يف العراق لعام 2جدول )
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 .www.hjc.iq/view/ 2018-املوقع الر ي جمللي الحضاء األعلى  -املصدر
 انتشار جتارة وتناول املخدرات  -ب

احلد من ا ااااااااراره كونه تعد ظاهرال انتشااااااااار امل درات وابء اجتماعيا اب العمل على الت لص منه او 
ينتب ا اااااارارا اجتماعية واخالقية واسااااااعة اب  ااااااا ة اىل ا ااااااراره الصااااااحية واالقتصااااااا ية الواسااااااعة اذ تسااااااه  
امل درات اب  ب  نسب اجلرمية وكال  تسه   زب ال نسب نسب الطالق كاحد مظاهر التفك  االسرم 

التمتع دوار ها املالية كوهنا ساااااااااااااااوف توجه  اليت ينتيها هاا الوابء كما يساااااااااااااااه  حبرمان العا لة العراقية من
كما تساااابب  يا  الشاااا صااااية األخالقية الحومية ،ال ااااباع احلاجة اليت يعانيها املدمن هلاه السااااموم الفتاكة

لر  االساارال و ليه عن التزاماته ا اه أ نا ه واساارته وتبنيه ساالوكيات منحر ة ال متت للميتمع املساال   صاالة 
نالحظ اليوم اساااتهدا ا خطريا لالسااارال العراقية  دف تدمريها كوهنا أساااال اجملتمع ويف  اااوء ما تحدم  اننا 

املتماساااااااااااا   ا يتطلب العمل اد لتساااااااااااا ري كل الطاقات للت لص من هاه ا  ة االجتماعية من خالل 
لة تفعيل الءااء الروحي والنفسااااي للميتمع ومطالبته  تو يص ارتباطه  دينه وقا ته من اال مة االطهار كوسااااي

 .(1: 2013)املؤسسة العراقية للتنمية، االحنرا اتعحا دية للد اع عن اجملتمع وحتصينه  د هاه 
 16يشاار اىل انه وحبساب إحصاا ية اهليئة الوطنية ملكا حة امل درات  إن عد  املدمنني املسايلني هو 

هاا، يف حني أكد ( يف حماا ظاة  ءادا  لوحاد14-10الفاا  ينه  أكثر من ألف طفال تياوه أعمااره   ني )
ا لتيارال امل درات  التحرير الصااا ر عن األم  املتحدال ملكا حة اجلرمية وامل درات أن العراق أياابل  رئا ر يساائ
كونه يحع وسااااااااطئا  ني الدول املنتية واملسااااااااتهلكة ومعلوم أن الدول اليت تصاااااااابل معربئا للم درات يتعاطى 

يشاااااااااك ل الشااااااااابا  الءالبية العظمى من املتعاطني ، هامن أ نا ها تلك  ا  ات املهلكة ويدمنون علي 10%
من  %38( من املوقو ني. وينتمي قرا اة %91.2 لءات نسااااااااااااااابته  ) إذ ،للم ادرات واملؤ رات العحلياة يف

، مع %57هؤالء الشاااااااااابا  إىل أساااااااااار  حريال،  يما يتو ع املتبحون منه  على أساااااااااار  وق خا الفحر  حليل 
، ( أ را 5املتعاطني ذات كثا ة عد ية إذ يرتفع عد  أ را  األساااااارال على )األخا ابحلساااااابان أن معظ  أساااااار 

 %87.1وأظهرت املشااااهدات امليدانية أيضاااائ أن املتعاطني يف الءالب ه  من من فضاااي التعلي ، إذ يكون 
منه  ذوم تعلي  ا تدا ي  ما  ون، يف حني كانت املسااااتوبت التعليمية لوابء واألمهات أقل من مسااااتو  

يسااااااااااااكن أ لب املتعاطني يف ،  األ ناء، أم إن املتعاطني ه  يف الءالب من أساااااااااااار تعاب اجلهل واألمي ةتعلي
 %67مناطص  حريال  ااامن مراكز املدن واألقضاااية، وإن  لثي املتعاطني املوقو ني على ذمة التححيص و نسااابة 

كله أن نسااااااابة أ اااااااف على ذل    منه  من العاطلني عن العمل %23يعملون أبعمال حرال،  يما  اااااااك ل 
ائ من اساار هؤالء  .65.4% الشااعور ابالسااتحرار ) اابكة النبس  ا يع   حدان العا لة   اال متتل  منزالئ خاياا 

 (.https://m.annabaa.org/arabic/reports, 2019-املعلوماتية
 ةجرمية االختطاف وطلب الفدي -ج

و  تكن موجو ال قبل  2003تعد هاه اجلرمية من ا ر  اجلرا   اليت ظهرت يف اجملتمع العراقي  عد عام 
هاا التاريخ اذ ابتت هاه املشاااااكلة هتد  امن اجملتمع ككل كما أساااااهمت ابنتشاااااار  اااااعور ثتمعي واساااااع 

أعداء العراق الرها    فحدان األمان وعدم االسااااااتحرار والطمسنينة وهي من ا ر  الوسااااااا ل اليت اساااااات دمها

https://m.annabaa.org/arabic/reports/14166
https://m.annabaa.org/arabic/reports/14166
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اجملتمع العراقي من خالل است دامها كوسيلة من وسا ل اال تزا  للحصول على أموال كبريال من قبل هؤالء 
ُ تط فني محا ل اطالق ساااااااااراه أ نا ه   ل متتد املعايال من هاه املشاااااااااكلة اجملتمعية اىل 

اجملرمني من اُسااااااااار امل
م الفدية  ا نشاااااااااااار الرعب يف نفول املواطنني وابت الحتل للت لص من  ااااااااااااحاب االختطاف  عد اسااااااااااااتال

البعض منه  يسااااااااات دم احلراساااااااااات الشااااااااا صاااااااااية حلماية نفساااااااااه واسااااااااارته من هاه الظاهرال االجرامية من 
الشاااا صاااايات البار ال ثتمعيا وطبحة األ نياء على وجه التحديد اليت تعاب هاا التهديد  شااااكل ابت جليا 

الفئة  ا ا اااااطر البعض منه اىل اال يا  واهليرال خارا البلد  من خالل ارتفاع نساااااب ارتطف ال ناء هاه
الام أ    دوره اىل حرمان العا لة العراقية من أ نا ها والعيش يف ظل ا  اهلير والءر ة وا   عد األ ناء عن 

 )الباحث(.ااب ه  وامهاهت  و وجاهت  وا نا ه  ولكنه ارتيار االهون من التعرق لالختطاف والحتل 
 374ارتلية أطاحت  ااااااااااااااااااالحا اااي )عبد  يل( الحا اااي املساااؤول عن جرا   ارتطف يف  ءدا  ان  اعلن

 14 -3متهمائ مو عني على  اااكل عصااااابت منظمة لل طف، ويياوه معدل أ را  العصاااا ة الواحدال من 
حكمئا قد يااادر حبحه  من قبل حماك  اجلنابت، ألن كل مته  قد ارتكب أكثر من  638 ااا صاااائ، وأن 

يف املئة،  90أ لب هاه األحكام كانت هي االعدام  ااااااااااانحائ حىت املوت  نسااااااااااابة "، مشاااااااااااريئا إىل أن جرمية
والبحية كانت أحكامائ ابلسااااين املؤ د،  ا ساااااه  ابلفاق نساااابة هاه اجلرا  ، يف مناطص العاياااامة  ءدا  

خالل  متهمئا مو عني على ثاميع منظمة مت صااااااصااااااة ابرتطف 148ألحي الحبض على  اذ،  شااااااكل كبري
،  ا سااااااااااااااااه  ابلفاق اجلرمية ليصااااااااااااااابل عد  املتهمني الاين مت الحبض عليه  خالل العام 2015العام 

أ لب عمليات الحبض على "، ال تائ إىل أن "يف املئة 50متهمئا أم الفضاااات اجلرمية  نساااابة  85، 2016
 .املتهمني، يصاحبها حترير امل طوف أو الضحية

، 2017متهمني خالل العام  107ارتلية اب ااااااااااااارت مهامها وألحت الحبض على "وياكر عبد  يل أن 
،  ر ائ  ا سااااه  14 -3تو عوا على  اااكل عصااااابت منظمة، يياوه معدل أ را  العصاااا ة الواحدال ما ني 

 همائ ( مت34) 2018ابلفااق معادل اجلرمياة، ليصااااااااااااااابل عاد  املتهمني امللحى الحبض عليه  خالل العاام 
أ لب جرا   ارتطف يكون الءرق منها ا تزا  مايل، ويياوه محدار املبالغ املالية اليت تطلب " ويشري إىل أن

 .(https://www.nasnews.com,2019)  والرألف  والر أمريكي ويوالئ إىل املليون  50من 
 مة األخالقية والقيمية للمجتمعالسياحة الدينية واملنظو :ثامنا

تعد السااياحة الدينية يف العراق من ا ة ثاالت السااياحة يف العا  ملا هلا من ارتباط عحا دم  ني أ ناء 
اذ يت  ر ع الشااااااااااااعارات العريضااااااااااااة والواسااااااااااااعة  --البلد وقا هت  الروحيني من أ مة آل البيت االطهار 

 من مصااااااااااا ره الروحية العظيمة اليت ا نت اجملتمع املساااااااااال  يف  دعو  اتباع تعالي  الدين ا سااااااااااالمي الحومي
 ماهنا ابعلى وار ع وا ى قي  الر عة والرقي والشموخ واالستحامة على الصراط املستحي  الام امر  ه ارتالص 

اذ تتوا د املاليني من أ ناء الوطن لزبرال العتبات املحدساااااااااة واملسااااااااااجد واملحامات  العظي  سااااااااابحانه وتعاىل،
 .لدينية ذات التاريخ العريص  دوا ع سامية معلنةا

يعاب من مشاااااااااااااااااكل خطريال جدا   الفها من قبل كاحنرا ات  2003ابت اجملتمع العراقي  عد عام 
اخالقية واجتماعية خطريال أيبحت مصدر هتديد يهد  امن واستحرار البيئة االجتماعية واالسرية والنسيب 

https://www.nasnews.com/
https://www.nasnews.com/
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يعيش ظواهر  ينية و اااااااااعا رية على كا ة املساااااااااتوبت احلكومية واملدنية  اجملتمعي ككل ر   ان البلد عموما
 واالسرية وحىت العشا رية.

ان املتتبع ملا يعانيه الشاااااعب العراقي اليوم ر   النشااااااط الواساااااع للساااااياحة الدينية ذات مصاااااا ر الءااء 
تمع وقا هت  الروحي والحيمي العظيمة يشاااااااااااااااعر  ل ويلمي  يا  هاا اليا ا  شاااااااااااااااكل ححيحي ما  ني اجمل

الدينيني الاين يحصااااااااااااادوهن  من ا لب حما ظات العراق تحريبا  زبرات مليونية يشاااااااااااااهد هلا العا  من حيث 
احلي  ككتلة  شااااااارية  ااااااا مة متثل اجملتمع اب لبيته السااااااااححة مع وجو  مالمل اخطار اجتماعية تنبع من 

واهنيااار املنظومااة الحيميااة ذات الكتلااة اذ ابت يظهر  شاااااااااااااااكاال جلي مؤ ااااااااااااااارات عاادياادال تاادل على تراجع 
واألخالقية على كا ة املسااااتوبت من خالل ارتفاع نسااااب اجلرا   واالحنرا ات املشااااار اليها آنفا  ون وجو  
تب  ححيحي مؤساااساااي لتاليف تداعيات هاه املشااااكل على االسااارال العراقية كنواال ثتمع مسااال   ل   تو اااع 

تمع من هاه التداعيات مع  يا   ااابه كامل لوساااا ل االعالم حلد االن ساااياتييية وقا ية  اعلة حلماية اجمل
الوطنية املسااااااتحلة لتفعيل الوعي ا عالمي والثحايف كوساااااايلة  عالة من الوسااااااا ل الد اعية املتاحة ا ااااااف اىل 
ذل  تءا ااي الطبحة املثحفة من ارتوق  اه املوا اايع خو ا من انعكاساااهتا الشاا صااية عليه  او انشااءاهل  

كال  الدور الحاياااااااار الام ،تية  ون النظر للمصاااااااالحة العامة تحصااااااااريا منه  حبص أ ناء  لده دنا عه  الاا
الدي ( -يحوم  ه الحا مني على املؤساااساااات الساااياحية ذات الصااابءة الدينية من  يا  ارتطا  )الساااياحي
فتحر اىل الام يوظف اب اه  ناء إاايب للشاااااااا صااااااااية املتدينة كوهنا تعتمد طرقا وآليات ووسااااااااا ل تحليدية ت

حتحيص نتا ب إاا ية ملموسااااااااااااااة على ارق الواقع  ل ابت البعض منها يءض النظر عن العديد من الظواهر 
الساالبية اليت تظهر من خالل السااياحة الدينية مع  ااديد األسااف  ا ا ااطر  ثل املرجعية الر اايدال اىل  ق 

طريال ابت هتد  اجملتمع العراقي حمارا من تداعيات خ 2019/ 8/3يقول ارتطر يف خطبة اجلمعة  تاريخ 
 من املمكن ان تصل  ه اىل حد التفك  األخالقي والحيمي.

 التوصيات-االستنتاجات -الجانب التطبيقي: المبحث الثالث

 (2018-2017( نسب الزواا والطالق لكا ة احملا ظات العراقية )3اجلدول )
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 األعلىاعدا  الباحث و ص  يايت ثلي الحضاء  -املصدر:
( لكن هاا التحليل النسااا  2018-2017مت اجراء حتليل احصااااا ي لنسااااب الزواا والطالق لعامي )

ال ميكن االعتما  عليه  شكل هنا ي ر   النتا ب السلبية اليت ظهرت للفارق ما  ني نسب الزواا والطالق 
 .للعامني املاكورين كون البيايت املتاحة من اجلهات املعنية حمدو ال جدا

( وهاا يع  ان %2-1ن النساااب الظاهرال تعرب عن تفك  اسااارم واساااع النطاق اذ ال يعدو الفارق )ا
هنال  محدار متحار   ني حاالت الزواا وحاالت الطالق وهاه احلالة تعاب منها املناطص املحدسااااااااااااااة اليت 

اذ حححت  ،تحديدتعد مراكز  ينية متثل املحصاااااااااااد الر يي يف ثال الساااااااااااياحة الدينية الداخلية على وجه ال
يف حني  2017نساااااااابة حاالت الطالق اىل حاالت الزواا عام  %19,2حما ظة كر الء املحدسااااااااة نساااااااابة 

وهي نسااب مرتفعة جدا قياسااا دا يتمتع  ه اجملتمع يف كر الء  2018عام  %25ارتفعت هاه النساابة اىل 
 .من يبءة  ينية اب اال تظهر هكاا نسب هتد  التكوين االسرم  يها

وهي  %22,6حما ظة النيف  كانت النتا ب متحار ة اذ حححت نساااااااااااااااب )طالق/ واا(  لءت اما 
ر   متتعها  اات الصااااااابءة الدينية وقد ارتفعت  2017نسااااااابة اكرب من النسااااااابة املتحححة ملدينة كر الء عام 

 وهي نسب محار ة ملا حتحص يف مدينة كر الء للعام ذاته. 2018عام  %24,4هاه النسبة لتصل اىل 
 %18,8اذ  لءت نساااااابة  2017اما النسااااااب الكلية على مسااااااتو  العراق  كانت نتا يه خميفة عام 

وهي نساااااابة ذات مؤ اااااار خطري على التفك  االساااااارم الام يعيشااااااه اجملتمع  ساااااابب الطالق ليتفع هاه 
ليظهر اساااتمرار تفاق  هاه املشاااكلة االجتماعية  شاااكل متساااارع تصااااعدب  2018عام  %30النسااابة اىل 

 .تطلب و ع احللول اجلارية املناسبة ابقر  وقت  كني  ا
 االستنتاجات -

تعد الساااااياحة الدينية ا ر  ثاالت اجلا  الساااااياحي يف العراق كوهنا ترتبا دعتحدات  ينية وعحا دية  .1
 وروحانية وإنسانية متعد ال تبلغ ذروهتا يف حما ظي كر الء و النيف املحدستني.

التغير/الطالق التغير/الزواج 2018 2017 2018 2017

النسبة المئوية حاالت الطالق النسبة المئوية حاالت الطالق النسبة المئوية حاالت الزواج النسبة المئوية حاالت الزواج المحافظة

3.08% 1.10% 22.73% 16724 19.65% 9692 15.37% 37690 14.27% 37531 بغداد/الرصافة

3.50% -2.93% 18.08% 13304 14.58% 7192 8.68% 21300 11.62% 30554 بغداد/ الكرخ

0.07% -2.32% 6.44% 4740 6.38% 3145 4.71% 11548 7.03% 18487 نينوى

0.59% 1.32% 4.32% 3178 3.73% 1838 6.08% 14915 4.76% 12508 ديالى

0.14% 0.05% 6.80% 5003 6.66% 3286 7.27% 17836 7.22% 19000 بابل

-1.35% 0.73% 4.64% 3416 6.00% 2958 5.70% 13994 4.97% 13072 النجف 

-0.81% 0.91% 3.42% 2517 4.23% 2087 5.03% 12337 4.12% 10834 كركوك

-1.71% 0.31% 4.95% 3643 6.67% 3288 7.05% 17302 6.75% 17747 ذي قار

-0.11% -0.32% 3.03% 2228 3.14% 1550 6.38% 15652 6.70% 17621 االنبار

-2.55% -1.14% 7.97% 5865 10.52% 5188 8.06% 19781 9.20% 24209 البصرة

-0.80% -0.18% 2.96% 2178 3.76% 1853 4.62% 11342 4.80% 12624 واسط

0.91% 1.11% 3.04% 2237 2.13% 1050 5.78% 14176 4.67% 12283 صالح الدين

-0.46% 0.27% 1.49% 1095 1.95% 962 2.73% 6702 2.46% 6483 المثنى

-0.38% 0.09% 2.24% 1647 2.62% 1290 3.42% 8390 3.33% 8771 ميسان

-0.31% 0.57% 3.95% 2903 4.25% 2098 4.73% 11610 4.16% 10949 كربالء

0.18% 0.44% 3.93% 2891 3.75% 1851 4.37% 10721 3.93% 10334 القادسية

100.00% 73569 100.00% 49328 100.00% 245296 100.00% 263007 المجموع

213679 الفارق
30% 18.8% الطالق/الزواج

25% 19.2% كربالء

24.4% 22.6% نجف  ال
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وآل  يته الطيبني االطهار  --العليا املتمثلة ابلرساااااااااااااااول الكرمي تعد  امنوذا الحيا ال ذات الحي   .2
يف  --وا نه احلسااااااني  --متمثلني أب ر   اااااا صاااااايتني يف التاريخ ا سااااااالمي مها االمام علي 

 حما ظيت النيف وكر الء وعد  من احملا ظات العراقية األخر .
 نسااب مرتفعة تتطلب املعاجلات  2003ظهور مشاااكل اجتماعية خطريال يف اجملتمع العراقي  عد عام  .3

 اجلارية الفورية لتاليف تداعياهتا ارتطريال يف احملا ظات الدينية حمل الدراسة.
تعد ظاهرال الطالق و ارال وتعاطي امل درات وعمليات ارتطف واال تزا  من ا ر  هاه املشااااااااااكل اليت  .4

 انتشرت  شكل واسع يف ا لب حما ظات العراق.
هاه املشاكل  شكل ملحوأل ر   الصبءة الدينية والروحية اليت تعتمد ظاهرب  تعاب احملا ظات الدينية .5

 من قبل ثتمعات هاه احملا ظات ويف محدمتها حما ظيت النيف وكر الء.
ان ارتفاع نسااااااااااااااب االحنرا ات األخالقية واالجتماعية يشااااااااااااااري اىل  يا  االرتباط الروحي واألخالقي  .6

   ر ع الشعارات العريضة  اا اال اه.والفكرم مع قا ال ا سالم الروحيني ر 
تشاااااااااااااااري هاه الظواهر السااااااااااااااالبية مع  طاء قيمي ر يع املساااااااااااااااتو  خايل من التطبيص اىل وجو  ظاهرال  .7

 .اال  واجية الش صية كمشكلة أخالقية تعد  وا ة للياجع األخالقي والسلوكي يف اجملتمع
تب على من يحوم ابلسااياحة الدينية من عدم تفعيل تعالي  الدين ا سااالمي وطوطها العريضااة وما يي  .8

التزامات يف اطار الدين واملاهب و يا  االطار الفكرم الام ييج  اىل عمل ياااااا  ميكن ان ينتب 
 .ثتمعا إسالميا ريينا

اعتما  عا ات وتحاليد أسااااااااااااااهمت يف تءييب الصااااااااااااااورال الحيمية العليا اليت اب ان يتحلى  ا اجملتمع  .9
جها عكي ما ميكن حتحيحه من االتصاااااااااااال الروحي ابال مة االطهار خالل العراقي املسااااااااااال  كانت نتا

املناساااابات الدينية اليت تشااااهد اكرب املهرجايت يف ثال السااااياحة الدينية كبوا ة ال خال هاه التحاليد 
 الدخيلة على اجملتمع واألمة ا سالمية.

 عدم وجو  -(  ااامن الفر اااية الر يساااة األوىل الحا لة 10Hيف  اااوء ما تحدم يت  قبول  ر اااية العدم ) .10
يف ،ور ض الفر ية البديلة-انعكال للسياحة الدينية يف املنظومة الحيمية واألخالقية للميتمع العراقي 

 عدم امكانية توظيف  -( الحا لة 20Hحني ميكن ر ض  ر ااية العدم  اامن الفر ااية الر يسااة الثانية )
لعظيمة من اجل معاجلة االختالل يف املنظومة األخالقية للميتمع العراقي السااااااااااياحة الدينية  رمو ها ا

كوننا نعيش يف اطار اجملتمع املساااااااااااااال  الام ميكن حتفيزه لتححيص ا ياااااااااااااااله األخالقي والحيمي من 
 خالل نشر الوعي الدي  الحيمي  من السياحة الدينية.

 التوصيات -
 -:التوييات االتية تويل الباحث يف  وء ما تحدم من استنتاجات اىل

توظيف السااياحة الدينية لعياااله اجملتمعي كوهنا حتحص ويااول ا اا   كتلة  شاارية اب اه مراكز  ينية  .1
يف حما ظيت النيف وكر الء وتو ري املسااااااتلزمات لتححيص ذل  من خالل تساااااا ري ارتطا  الدي  حنو 

 ا ياله األخالقي واجملتمعي.
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فر   سااامات واخالق الحيا ات الدينية العظيمة اليت يحصااادها العمل على ر ا السااالو  االجتماعي لل .2
 .من خالل ثال السياحة الدينية للويول ابجملتمع اىل ا ضل يفات االنسان املسل 

و ع خطا سياتييية اب راف خمتصني اكا مييني ومهنيني لو ع التصورات املناسبة للحلول املتاحة  .3
 .2003اجملتمع  عد عام  ملواجهة املشاكل ارتطريال اليت يعاب منها

العمل على تشاااااااااااااااديد العحوابت على جرا   ارتطف وامل درات والعمل على و اااااااااااااااع حمد ات ذات  .4
معيارية عالية على حاالت الطالق مع  ب ال الوعي الدي  اب اه احيام مكانة االسااااااااارال  شاااااااااكل عام 

 واملرأال على وجه التحديد.
ات املحدسة لتكون قدوال سامية لبحية احملا ظات من رس  حدو  سلوكية ذات انضباط عايل يف احملا ظ .5

 .--خالل ر طها ابملنظومة الحيمية املعتمدال من قبل اال مة االطهار 
العمل على تر  الشاااعارات ارتالية من التطبيص او  ري املمكن تطبيحها وو اااع ارتطوات التطبيحية اليت  .6

 والتزييف.تال   حال اجملتمع  شكل واقعي خايل من الربء والتصنع 
تفعيل  ور ما ييتب على الشاااا ص املساااال  من التزامات تعبدية ما  عد الفريضااااة اليت  اااارعها البارم  .7

ان الصاااااااااااااالال عز وجل كون الفرا ض ليسااااااااااااات هد ا  ااهتا وامنا االلتزامات امليتبة عليها لحوله تعاىل 
 .تنهى عن الفحشاء واملنكر

املبا اار على أسااال قول نبينا الكرمي )كلك  راع وكلك  مسااؤول و ااع اساااساايات الدين حمل التطبيص  .8
عن رعيته( والعمل على احلد من ظاهرال عدم املباالال من اجل الوياااااااول اىل أنشاااااااطة إياااااااالحية ذات 

 .توجه مجاعي
العمل على الت لص من العا ات والتحاليد الدخيلة اليت تدخل من خالل الساااياحة الدينية من  لدان  .9
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