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 السياحة الدينية واسس استدامتها في محافظة كربالء المقدسة

The Religious Tourism and basis of Sustainability in 

Holy Karbala 
  .Najiha H. MahdiAssist. Lect                   (1)م ناجحه هادي مهديم.

 الملخص

أصبحت السياحة نشاطاً إقتصادايً مهماً وضرورايً يف كثرٍي من الدول واجملتمعات املتقدمة، ودول العامل 
 النامي.

ت التنمية السياحية املعاصرة اليت هتدف إىل زايدة الدخل الفردي، وإىل املشاريع من أهم أدواويعد دور 
تنمية حضارية شاملة لكافة املقومات الطبيعية، واإلنسانية، واملادية يف البالد. والتخطيط السياحي هو 

املنافسة مية منها على مواجهة ت التنمية املستدامة الرشيدة اليت متكِّن الدول وخصوصاً الناايضرورة من ضرور 
يف السوق السياحّية الدولية. وابلتايل، فإن مشاريع التنمية السياحّية يعد جزءًا ال يتجزأ من خطة التنمية 
االقتصادية، واالجتماعية للدول، والذي يقضي إبلزام كافة الوزارات، واحملافظات، وكافة اهليئات، واألجهزة 

 اً مورد دّ عَ تُـ  فالسياحة يف اجلوانب التنموية وية السياحّية.تنفيذ السياسية التنماحلكومية، وغري احلكومية، ب
يؤدي إىل  امم ،املقصد السياحي، وكذلك توفري فرص العمل يف توفري العمالت الصعبة لبلدِ  مهماً  اقتصادايً 

 زايدة الدخل الوطين.
السياحة ف .ني بكل أنواع السياحةللسواح الراغب اً جتعله مقصد متنوعةميتلك العراق مقومات سياحية 

مات مقوّ و  ،يف حمافظة كربالء خلصوصواب --ئمة سة لأللوجود املراقد املقدّ هلا مقوماهتا نظراً  ،الدينية
هبا السياحة العالجية و دم أفضل اخلدمات. واليت تقّ  ،والفنادق ذات الدرجات املختلفة ،الرتفيهية السياحة

إذ توجد عيون  ،الء يف قضاء عني التمر)شثاثة(سيما حمافظة كرب ال ،احملافظاتيف الكثري من مقومات 
 .وينابيع املياه املعدنية

                                                        
 املديرية العامة لرتبية كربالء. -1
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فمن  العراقية.دن املمييزها عن ابقي  ،وموروث ثقايف ،وحضاري ،ديين تمتع مدينة كربالء املقّدسة ببعدٍ ت
 ،--العباس الفضل  أيب ني وأخيهتزخر مدينة كربالء املقّدسة مبرقدي اإلمام احلس ،الناحية الدينية

ابملواقع التارخيية اهلامة اليت متثل  غنيةفإن املدينة  ،أما من الناحية التارخيية .والعديد من املقامات الدينية
 ،اثر حصن األخيضرآ ،على ذلك ومثال   ،األحقاب التارخيية اليت امتدت عرب العصور واحلضارات املختلفة

اإلسالمية يف الفن املعماري الذي تزخر به املباين وتتجلى احلضارة العربية و وخان العطيشي.  ،وخان النخيلة
 .الدينية واملراقد

وما متتلكه مدينة كربالء املقّدسة من  ،بد لنا من اإلشارة إىل السياحة الدينية ال ،ومن هذا املنطلق
مهية هذه أل ونظراً  ،سةحتوائها املراقد املقدّ الار يتوجهون إليها ني من الزو يمات سياحية دينية جعلت املالمقوّ 

تسليط من أجل وذلك  (.السياحة الدينية واسس استدامتها يف حمافظة كربالءدراسيت )نبثق عنوان ، إاملدينة
اجلذب براز أهم مقومات إلة، و يتنمية السياحاليف  كبريٍ   دورٍ وما هلا من  ةالسياحيأمهية املشاريع الضوء على 

بني مثيالهتا من املدن املقدسة على  من ون األكثر أتثرياً وتفعيلها لتك تهاحمافظكربالء و السياحي الديين يف  
واهلدف من هذا البحث هو الوصول إىل جمموعة من املقرتحات والتوصيات  .ممارسي هذا النوع من السياحة

وفق األسس واألساليب العلمية بعيداً عن  ،افظةتنمية وتطوير حركة السياحة الدينية يف احملاليت تساهم يف 
 .يف اختاذ القراراترجتال اإل

 الكلمات املفتاحية: السياحة الدينية، تنمية السياحة يف حمافظة كربالء.
Abstract 
Tourism has become an important economic activity and the necessary 

security in many countries and communities of developed and developing 

world. The role of the projects of the most important contemporary tourism 

development tools that aim to increase per capita income, and a 

comprehensive cultural development of all natural ingredients, and 

humanity, and the material in the country. And planning of tourism is a 

necessity for good governance and sustainable development that will enable 

countries, especially developing ones to face the competition in the 

international tourist market. Thus, the development of tourism projects is an 

integral part of the economic development plan part, and social states, which 

eliminates compel all ministries, provinces, and all bodies, government 

agencies, and non-governmental organizations, the implementation of the 

development of political tourism. Tourism in the development aspects are an 

important economic resource in the provision of hard currency for the 

country's tourist destination, as well as providing employment opportunities, 

leading to the increase in national income. 

Iraq has the ingredients to make it a tourist destination for a variety of 

tourists wanting all kinds of tourism. Religious Tourism, with its components 

due to the presence of the holy shrines of Imams (peace be upon them) and 
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 Bo_khas in Karbala province, and the foundations of leisure tourism, hotels 

of different grades, which offer the best services. The medical tourism by the 

ingredients in many of the provinces, especially the province of Karbala in 

the district of Ain al-Tamur (Shithathah), with no eyes and mineral springs. 

In this sense, we must refer to religious tourism, and is owned by the holy 

city of Karbala of potential in tourism religious millions made of visitors go to 

it to contain holy shrines, and given the importance of this city, grew out my 

address (religious tourism and the foundations of sustainability in Karbala 

governorate). In order to highlight the importance of tourism projects and 

their significant role in the development of tourism, and to highlight the most 

important elements of the religious tourist attractions in Karbala and 

maintaining and activated to be the most influential among their counterparts 

from the holy cities on the practitioners of this type of tourism. The aim of 

this research is to reach a set of proposals and recommendations that 

contribute to the development of religious tourism in the province, according 

to the principles and scientific methods away from improvisation in decision-

making. 

 شكالية الدراسة:ا

 :يف النقاط االتيةتكمن اشكالية الدراسة 
 الء املقدسة.حتاول الدراسة الوقوف على السياحة الدينية واسس استدامتها يف حمافظة كرب -1
ذي يزيد لكما حتاول الدراسة اجياد احللول اليت تؤدي بدورها اىل زايدة عناصر اجلذب السياحي ا  -2

 من تنمية القطاعات السياحية وخصوصا داخل العراق.
اليت مل عطلة امل كذلك حتاول الدراسة الوقوف على اسباب عدم االستفادة من الثروات السياحية  -3

وخصوصا يف حمافظة يف العراق  هاومنو الدينية لشكل الذي يساعد على ازدهار السياحة ابيتم استقالهلا 
 كربالء املقدسة.

 ية الدراسة:فرض

انطلق الفرض العلمي الرئيسي هلذه الدراسة ان هناك مقومات اسرتاتيجية للسياحة بشكل عام وذلك 
 منها:عديدة عرب طريق دراسة وحتليل وتفسري أتثري عوامل 

الراحة االقامة واماكن الطعام واماكن و  ،مقدسة اماكن من ع املرافق السياحية واليت تتمثلانوا  -1
 .واالستجمام

من املدينة وسهولة الوصول وتوفر  اوقرهب ،خصائص املوقع السياحي واملتمثلة بشهرة املوقع -2
 الصحية وغريها. اخلدمات

 مصرفية. رافة والتسهيالتجودة اخلدمات املقدمة واليت تشمل خدمات النقل والص -3
 .رالبشرية العاملة يف القطاع السياحي والسفنوعية املوارد  -4
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 اهداف الدراسة:

البحث واالطار النظري والفكري الذي وضع فيه فهو يهدف اىل التوصل اىل  دافانطالقًا من اه
 النقاط اآلتية: ناجاابت ع

 ؟يف حمافظة كربالء املقدسة السياحيةواسس استدامتها  هاواهدافالسياحة الدينية  يةامهما  -1
 ؟وم التنمية السياحية وعناصر وكيفية التغلب على مشاكلهامفهما  -2
 ؟يف حمافظة كربالء املقدسة اهم االقرتاحات اليت تساعد يف تشريع وتطوير التنمية السياحيةما  -3
 ينية يف حمافظة كربالء.البحث عن االسرتاتيجية للسياحة الد -4
تيجية اليت تلعب دوراً اســاســياً يف اىل وضــع منوذج للمقومات االســياســية واالســرتاهتدف هذه الدراســة  -5

 .حمافظة كربالء املقدسة يفينية تطور وازدهار السياحة الد
 الدراسات السابقة:

للسياحة موضع اهتمام الكثري يف الباحثني والدارسني واملهتمني ابلقطاع  دراسات السابقةلقد كانت ال
ت ابلدراسة والبحث امهية هذه املقومات ن البحوث اليت تناولمكتبة العلمية الكثري وتضم امل ،السياحي

الدراسات  ةودورها يف النشاط السياحي وال تبالغ ابلقول ان اغلب ما توصل اليه الباحثون وخطته اقالم طلب
 العليا ميكن ان يكون االساس الذي استندت عليه دراستنا املتواضعة.

 خطة البحث:

 ؤثراهتا.امهيتها وم ،االول: تعريف السياحة والسائح املبحث
 تنمية السياحة الدينية وااثرها وامهيتها.املبحث الثاين: 

 تها ومؤثراتهاأهمي ،تعريف السياحة والسائح: األول المبحث

 ماهية السياحة: أواًل
يشية ملعاه لإلنسان يف احلصول على حاجات ارتبطت السياحة منذ القدم ابلسفر الذي كان ابعثاً 

اللغوي للسياحة يف اللغة العربية من )ساح( يف األرض )سيحا( )وسيوحا( وسياحة أي واملعىن  واألساسية.
أو  ،أو التنقل ،محله على احلركة، الذي ستطالع لدى اإلنساناإلأبهنا حب  ر اصطالحاً وتفسّ ، (2)ذهب

املألوفة والذهاب الرغبة برتك األشياء  أي ،علومي بتبادل املعلوم بغري امل، أ(wonder lustالرغبة يف التجوال )
 .(3)واألماكن التارخيية املشهورة وحنوها ،كآاثر املاضي  ،لرؤية ثقافات خمتلفة

براءة من هللا ورسوله ﴿وقد ورد يف القرآن الكرمي ذكر لفظة السياحة يف أكثر من موضع منها قوله تعاىل 
نكم غري معجزي هللا وإن هللا أَ يف األرض أربعة أشهر واعلموا فسيحوا  }1{إىل الذين عاهدمت من املشركني

                                                        
 .1981، دار الكتاب العريب، بريوت، 1، ط356تار الصحاح، ص حممد بن أيب بكر الرازي: خم -2
ة خدمات السياحة الدينية وأثرها يف منو الطلب السياحي يف حمافظة نينوى، منطقة الدراسة سعد إبراهيم خليل: ختطيط وتنمي -3

 .36، )م.س(، ص--جامع النيب يونس 
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منني مدة أربعة أشهر ال يعرتض من آن سري السائحني و ، معناها سريوا أيها املشرك(4)﴾}2{خمزي الكافرين 
 .(5)﴾التائبون العابدون احلامدون السائحون﴿ويف سورة التوبة نفسها ورد قوله تعاىل  خالهلا لكم أحد.

واليت تعين )رحلة تبدأ ، (Tour( إىل كلمة )Tourismاموس أكسفورد فيعود مفهوم السياحة )أما يف ق
ماكن يتم تنظيمها بواسطة شركات ألويتم خالهلا زايرة عدة أماكن أو عدة زايرات ، (همن املنزل وتنتهي إلي

 (6)خمتلفة
 .(7)حالت والسفر من أجل املتعة()نظرية وممارسة الر أبهنا ، السياحة يف قاموس أكسفورد املوجز فترِّ وعُ 

 (The Concept Of Tourismثانًيا: مفهوم السياحة )
ف وكل ابحث عرَّ ، د وشامل للسياحةموحَّ  مفهوم إلعطاءل الباحثني بَ من قِ  ةعدحماوالت لقد جرت 

 ،اديةأو اقتص ،اجتماعية فالبعض ينظر للسياحة على أهنا ظاهرة، السياحة حبسب الزاوية اليت ينطلق منها
 والثقافية.  ،واإلنسانية ،الدولية اتمية العالقلتنأساس عدَّها على أهنا ومنهم من ، أو دينية ،أو ثقافية

على أهنا "ظاهرة من ظواهر عصران تنبثق من  (Eguyer Freuler)فرويلر ملاينحيث عّرف الباحث اإل
 (Communication) تصاالتعة ومنو اإلاإلحساس جبمال الطبيو احلاجة املتزايدة للراحة وإىل تغيري اهلواء 

مثرة اتساع نطاق التجارة  هيتصاالت ألن اإل ؛اإلنسانية اتبني الشعوب وأوساط خمتلفة من اجلماع
  .(8)والصناعة"

الشخص ينتقل من مكان  اليت جتعلجمموعة األجهزة ": بقوله السياحة م1910سنة بيكار() فعرَّ و 
وده املمتلئة اليت ينفقها إلشباع حاجاته سواء كانت لطلب سلعة أو حافظة نق حامالً يف البالد  إىل آخر

 .(9)متعة"
للعالقات والظواهر املرتبطة ي اجملموع الكلّ : "أبهنا (Hunzikey and Kraft) هونزكي وكرافت فهاكما عرَّ 

 دائماً ن ال يستقروا هنالك ملمارسة نشاط رئيس سواء أكان أ شريطة إبقامة أشخاص غرابء يف موقع معنّي 
)عبد القادر( على أهنا: "ظاهرة جغرافية قاعدهتا البيئة  فها. وقد عرَّ (10)أو مؤقتًا يتعلق ابلكسب والربح"

وهي صناعة حتتاج إىل دراسة  ،ورائدها املتعة النفسية والذهنية اإلنسان كوحمرِّ  ،وبنياهنا اإلقتصاد ،الطبيعية
 .(11)مث ختطيط وتنفيذ" ،قسبَ وإعداد مُ 

جمموعة من العالقات واخلدمات : "فت السياحة على أهنا( فقد عرَّ W.T.Oالسياحة العاملية ) أما منظمة

                                                        
املعجم اجلامع لغريب مفردات  ،وا أيها املشركون حبسب قول املفسرين. ومعناها سري 2و1سورة التوبة اآلية القرآن الكرمي،  -4
 . 213، للسريوان، ص الكرمي القرآن

 . 112اآلية  سورة التوبة،القرآن الكرمي،  -5
6- The Oxford Dictionary of Current English, Oxford University Press, A man House, London 

1948, P.915 
، نشرات سياحة، 144طاولة مستديرة حول الثقافة والسياحة والتنمية، قضااي القرن احلادي والعشرين، ص  :ونشرة اليونسك -7

 .1998حزيران، ابريس، 
 . 13، ص وتطبيقاً  حممود كامل: السياحة احلديثة علماً  -8
 .2000، دار عامل الكتب، القاهرة، 54اجلالد: مدخل إىل عامل السياحة، ص  أمحد -9

10- G..A. Schmoil, Tourism promotion, London, tourist international press, 197 - p. 11 
، جملد دراسات اجلامعة األردنية، اجمللد الثاين العدد الثاين، األردن، 31عبد القادر: جغرافية السياحة يف األردن،ص  حسن -11
1975 . 
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 .(12)غري الدائمة للسائح"الناجتة عن السفر واإلقامة 
والنامجة  ،واألنشطة املرتتبة عليها ،"جمموع التنقالت البشريةأبهنا فتها األكادميية الدولية للسياحة عرَّ  كما

وكل ما يتعلق هبا من أنشطة وإشباع حاجات  ،رينطالق والتغيلرغبة اإل حتقيقاً  ،من موطنه عن ابتعاد اإلنسان
 .(13)"حالسائ

 ،واإلجتماعية ،والعالقات اإلقتصادية ،د من الظواهرن من العديب يتكوّ مركّ  فإن السياحة مزيج   ،لذلك
خر إىل آ نتقال من مكانٍ هي اإل يف مفهومها سواء الداخلية أو اخلارجية والسياحة. واحلضارية ،والثقافية

 ،ودينية ،وثقافية ،إىل سياحة ترفيهية . لذلك فهي تتفرّعستمتاع مبواقع خمتلفةواإل ،فوالتعرّ  لالطالع،
 واملصادر ،مات تشمل املنتج السياحية مقوِّ والسياحة أبنواعها املختلفة ترتكز على عدّ ، وغريها. وعالجية

 لتسويق.وا ،والتمويل ،واإلدارة ،البشرية
 (Tourist: تعريف السائح )لثًاثا

 ،ماتمن نواحي عديدة كالناحية اإلحصائية اليت هتتم جبميع املعلو  ال يزال تعريف السائح موضوع جدل
مقدرهتم على اإلنفاق، ، أغراضهم، أصنافهم، واإلحصائيات اخلاصة بعدد السواح ،والبياانت

إنفاقاً سياحياً مهما  دّ عَ فكل إنفاق داخل البلد املضيف يُـ  ،دقتصالإلوكذلك احلال ابلنسبة ، أعمارهم....اخل
 الرتفيهو  ،النقلو  ،اإليواءو ، والشراب ،نفاق على الطعامفيدخل حتت هذا التحديد من اإل ،كانت طبيعته

 .(14)اخل
: ُعرَِّف السائح من ِقَبل مؤمتر روما الذي ُعِقَد حتت إشراف األمم املتحدة على أنه م1963ويف سنة 

ن يربع وعشر اخر غري البلد اليت هبا موطنه ويقيم هبا ملدة تزيد عن آ ذلك الشخص الذي يسافر إىل بلدٍ "
 املنبثقة اللجنة قررت وقد "له فيه البلد األجنيب موطناً  دّ عَ ساعة من دون أن تطول إقامته إىل احلد الذي يُـ 

 : (15)سياحاً  اآلتية لألغراض نياملسافر  األشخاص اعتبار املؤمتر عن
 للعالج. أو للرتفيه نو املسافر  فراداأل -۱
 جتارية. غراضأل، نو املسافر  فراداأل -2
 دارية، علمية، سياسية(.إدينية، ) املؤمترات غراضأل نو املسافر  -3
 رايضية. غراضأل نو املسافر  -4
 تقلَّ  لو حىت ملدة السفينة ظهر على ميكثون والذين البحرية الرحالت يف يشرتكون الذين األشخاص -5

 ساعة. 24ن ع السفينة فيه ترسو الذي البلد ذلك ميناء يف يقضوهنا اليت املدة هذه
 يسافر شخص": نهأعلى  1997م عافقد عرَّفتُه يف الاألمم املتحدة  جلنةجلنة خرباء السياحة يف  أما

                                                        
 .2000الشركة املصرية للنشر، القاهرة، ، 178لقريين: املعجم السياحي الكامل، ص احممد علي  أمحد -12
، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 6عطوي: السياحة والتشريعات السياحية والفندقية يف لبنان والبالد العربية،ص  فوزي -13
2004. 

جغرافية السياحة ) املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين: اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج، سفر وسياحة -14
 .10والطريان(، ص

 اإلدارة كلية مقدمة إىل جملس ماجستري ، رسالة1سامراء، ص ملدينة الديين السياحي اجلذب مطلك: مقومات عالء كرمي -15
 .2004املستنصرية، بغداد،  واإلقتصاد، اجلامعة
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 .(16)دائمة" بصفة هبا يقيم اليت تلك غري لدولة أكثر أو ساعة 24 لفرتة 
دت اللجنة على وأكَّ ، عتبار النشاطات واألهدافاألخذ بنظر االنقلة املكانية دون وهذا يؤكد على ال

 : سواحاً  ونديع ال أوصافهم االتيةأن األشخاص 
 بدونه. أو بعقد للعمل القادمون -۱
 الدائمة. اإلقامة غراضأل القادمون -۲
 الداخلية. املدارس طلبة -۳
 .دولة يستوطنون الذين األشخاص -4

هو الشخص " :ن السائحوْ الرتكيز على كَ  نه متَّ أن نستخلص أميكن  ،الذكرنفة التعاريف اآلومن مجلة 
ف السائح إىل ن نصنِّ أنستطيع  هبذا "،واحد تقل عن يومٍ ال خر وملدة آإىل  الذي يتم انتقاله من مكانٍ 

 .(17)ثناء رحلتهأأربعة أنواع وحبسب الدور الذي يقوم به 
قرارات الرئيسة الوكل وخمططاً هلا،  مسبقاً حمدداً مسار رحلته  يتميز بكون هوو "مة: سائح الرحلة املنظَّ  .1

 ."م الرحلةمرتوكة ملنظِّ 
وهذا الســـــــــــائح ال تكون رحلته خمططاً هلا مســـــــــــبقاً على الرغم من أن مجيع الرتتيبات : رالســـــــــــائح احل .2

على مسار رحلته،  رةالرئيسة للرحلة تتم عن طريق وسيط السفر، إذ إن السائح يتمتع جبزء من السيط
وغالباً ما يكون وصـــــــــــــوله إىل جهة القصـــــــــــــد وإقامته فيها مرتبة مســـــــــــــبقاً لكنه يكون حراً يف التجوال 

 والتنقل.
هذا النوع من الســــــــــياح يقوم ابلتخطيط لرحلته متجاهالً قدر اإلمكان مناطق الســــــــــائح املكتشــــــــــف:  .3

املغامرة واليت يسعى فيها السائح إىل  حةالقصد السياحي املتطورة. وبرز هذا النوع من السّياح يف سيا
 املغامرة واإلكتشاف.

ون: مثل هؤالء الســــــــــــــّياح خيططون لرحالهتم أبنفســــــــــــــهم ويتفادون مناطق اجلذب الســــــــــــــياحي، الاجلوَّ  .4
ويعيشـــون مع أفراد اجملتمع املضـــيف إذ يشـــاركوهنم املســـكن، والطعام، والعادات، وتقريباً ينغمســـون يف 

 (.3. أنظر املخطط رقم )(18)ثقافة اجملتمع املضيف
 ( اصناف السائح1خمطط )

                                                        
16- Michal Peters: interation and tourism, 1st edition, London, the Areclitished press ltd. 1969, 

p.18. 
، رسالة ماجستري مقدمة إىل 20-19زينب صادق مصطفى: إدارة املكوانت اإلسرتاتيجية وأتثريها يف سياحة اجملاميع، ص  -17

 .2007جامعة املستنصرية، ،جملس كلية اإلدارة واإلقتصاد
 .20-19ص  )مصدرسابق(، احة اجملاميع،إدارة املكوانت اإلسرتاتيجية وأتثريها يف سيزينب صادق مصطفى:  -18
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 المبحث الثاني: التنمية السياحة الدينية وآثارها واهميتها

 التمهيد:
أصبحت صناعة السياحة علماً اقتصادايً من حيث مردوداته املالية وجذبه لإلستثمارات، ما دفع معظم 

اعة وتطويرها، ووضع األسس الالزمة الستدامتها الصنالدول املتقدمة والدول النامية إىل اإلهتمام هبذه 
 واإلستمرار يف تنميتها من أجل زايدة املداخيل.

وعملت معظم الدول على إبراز مقّوماهتا السياحية، واحلضارية، واستغالل املواقع الطبيعية واللجوء إىل 
 وسائل اإلعالم للرتويج ملنتوجاهتا.

مبادئها ومفاهيمها األساسية اليت تقوم على معرفة عناصر  يعابولنجاح هذه الصناعة، ال بّد من است
 التنمية املستدامة للوصول إىل األهداف املرجوة. 

، يف قطاع اخلدمات، ولتوسيع قطاع السياحة ال بّد من تطويره اهلامة الفروعحد أقطاع السياحة  دّ عَ يُـ 
 السياحية املستدامة؟. نميةوتنميته. وهذا ما يدفعنا إىل معرفة: ما هي التنمية؟ وما الت

 التنمية لغة واصطالحًا
فالتنمية يف ، (19)كماً ونوعا  ،والزايدة ،يف اللغة هو الكثرة التنمية يف اللغة من منا ينمو أي زاد. والنموّ 

 .و.....النم، الزايدة ،الكثرة :اللغة
 ،ظرية)الن من اجلدل على مجيع املستوايت اً فقد أاثر كثري ، "مفهوم التنميةتعريف أما 
 وكلٌّ ، العديد من التعاريف ،جتماعيةواال ،قتصاديةواال ،وحتمل املؤلفات السياسية، التطبيقية(،و والعلمية

ال يؤدي  ،مصطلح التنمية فأصبح ،واملناهج العلمية ،من زاوية معينة حسب اختالف امليادين همنها تناول
استعمل هذا املصطلح هو"بوجني ستيلي"  أول من ولعلّ ، ه يف خمتلف الدراساتعند استخدام هاملعىن نفس

 .(20)"1889حني اقرتح خطة تنمية العامل سنة 
 يلي: ومن بني أهم التعاريف هلذا املصطلح نذكر ما

 وحتقيق الرفاهية للمواطن واجملتمع. ،موالتقدّ  ،جل النموّ أهي اجلهود البشرية اليت تبذل من " :التنمية
سواء كانت اقتصادية  ،املشروعات للنهوض حبياة الشعوب أووالربامج به اخلطط  دقصَ ال يُ  ،ومصطلح التنمية

وعلى  ،ويف خمتلف اجملاالت ،يف بناء مجيع القطاعات إنسايند هبا عمل قصَ يُ  وإمنا ،اجتماعية فحسب أو
                                                        

 ، القاهرة.1973، دار إحياء الرتاث العريب، 3، ط956، ص 2املعجم الوسيط، ج -19
 .11/4/2009، مقالة نشرت يف 2-1قتصادية، صرايض محدوش: تطور مفهوم التنمية السياسية وعالقتها ابلتنمية اال -20

ح السائ

السائح 
الشخصي

سائح 
الرحلة 
المنظمة 

السائح 
المكتشف

السائح 
الجوال 
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 .(21)"املستوايت كافة 
دف إىل حتقيق ت التنمية على أهنا: "كل السياسيات واإلجراءات املقصودة واملخططة اليت هتفقد ُعرِّف

التقدم اإلقتصادي واالجتماعي، واليت تقوم إبحداث تغريات يف هيكل االقتصاد القومي، ويُقصد منها 
 .(22)مع"حتقيق زايدة سريعة ودائمة يف متوسط دخل الفرد احلقيقي يستفيد منها غالبية أفراد اجملت

 "اقتصادي تلقائي وذايت دي إىل منوّ الت اإلجتماعية اليت تؤ جمموع التحوِّ "ميكن تعريف التنمية أبهنا: 
ا: "تنشيط اإلقتصاد القومي وحتويله من حالة الركود والثبات إىل حالة احلركة التنمية أبهن تفعرّ  وقد .(23)

 .(24)"القومي لتحقيق زايدة سنوية يف إمجايل الناتج القوميوالديناميكية عن طريق زايدة مقدرة اإلقتصاد 
لتتضمن ، مقبول يف الناتج القومي الفردي عملية تتخطى جمرد حتقيق منوّ هي: " مبنظورها الواسع والتنمية

 ،والتكنولوجية ،والدميقراطية ،قتصاديةواملؤسسات اال ،حتقيق عدد من التبدالت اجلوهرية يف املعطيات
 .(25)"والسياسية ،واإلجتماعية

دون حدوث  (*)زايدة الدخل القوميوا عدّ  ، إذقتصادي والتنميةاال ق اإلقتصاديون بني النموّ ولقد فرّ "
ومفهوم  اعتربت عملية التنمية ،قتصادييف اهليكل اال صاحب هذه الزايدة تغيرياً  إذابينما ، تغريات بنيوية منواً 

ي مؤشر كمّ  النموّ يتّضح من هذا املفهوم، أن . و (26)"موّ مفهوم النمشل من أو  عمّ أ ،التنمية يف هذه احلالة
جتماعي قتصادي واالرتتبط ابلتقدم االف أما التنمية. *ة للحساابت القوميةليّ ينطبق على اجملاميع الك

 والبشري.
ين ما عرّفت التنمية على أهنا: "عملية اجتماعية يف مقامها األول، حيث أنه ال ميكن الفصل بني البعدك

. من (27)"مها وجهني لقضية واحدة. أي أن كاًل منهما يكّمل بعضه بعضاً عداالقتصادي واالجتماعي ب
هنا، يتّضح أنه من الصعب الوصول إىل أهداف التنمية اإلقتصادية بدون التنمية اإلجتماعية، لذا ينبغي 
األخذ بعني اإلعتبار اجلوانب اإلقتصادية واإلجتماعية يف حال التخطيط للتنمية لكي متكّنها من حتقيق 

 التكامل املنشود. 
م له ط ومنظّ خمطّ  تغري من حالة إىل حالة أخرى بشكلٍ  إال ا التعريف اإلجرائي فإن التنمية ما هيمّ أ

  .مسبقاً 
 اوالا: التنمية السياحية 

 ،قتصاديةيف تنمية وتطوير اجلوانب االالكبري  ودورهايشري الكثري من املهتمني بصناعة السياحة 

                                                        
 .1975، مطبعة دار السالم، بغداد، 1، ط95لتنمية اإلجتماعية، ص عادل عبد احلسني شكارة: نظرية هوهباوس يف ا -21
 .1979، املكتبة الجنلوا أمريكية، القاهرة، 55حممد نبيل نوفل: التعليم والتنمية اإلقتصادية، ص  -22

23- Francois Perroux, L’économie du XXème siècle, 3ème édition, PUG, Paris, 1969, p. 126  
 . 2004، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي إدارة الثقافة العلمية، الكويت، 26قتصادية، صقر: التنمية االصقر أمحد ص -24
، مركز دراسات الوحدة العربية، 100يوسف صايغ: التنمية واملثلث احلرج يف التنمية العربية الواقع الراهن واملستقبل، ص -25
 .1984بريوت، 

 ايل والناتج احمللي اإلمجايل، والتكون اإلمجايل لرأس املال الثابت.نصيب الفرد من الناتج القومي اإلمج -*
 .1995، دار حنني، عمان، 117عيل، التنمية العربية وآفاقها املستقبلية، ص صاحل الطيطي: غالب حممد إمسا -26

  
 .2004، ، مؤسسة الوراق للنشر، عمان18محيد عبد النيب الطائي: التخطيط السياحي مدخل اسرتاتيجي، ص  -27



  

 املقدسةالسياحة الدينية واسس استدامتها يف حمافظة كربالء  

727 

تمعات واألقاليم غري إضافة إىل اجمل، والبيئية يف العديد من اجملتمعات اإلنسانية بصفة عامة ،الجتماعيةاو 
، واإلنفاق سياحالسياحة العاملية يف حجم ال هر الكبري والسريع الذي شهدتللتطوّ  ونظراً  النامية بصفة خاصة.

 .ت مسة من مسات عصران احلايللذا عدّ 
حيث زاد االهتمام مبعرفة موضوعها، ، غدت فيه التنمية حمور جهد وغاية كل خطة ننا حنيا اليوم عاملاً إو "

 بيان مقاصدها وأهدافها. وت
، توفري التسهيالت واخلدمات إلشباع حاجات ورغبات السياح: هناأفت التنمية السياحية على عرّ و 

 .(28)"جديدة ومداخيلوتشمل كذلك بعض أتثريات السياحة مثل: إجياد فرص عمل جديدة 
، رض والطلب السياحينيتشمل التنمية السياحية مجيع اجلوانب املتعلقة ابألمناط املكانية للعلذلك 

وأثر السياحة يف  ،أتثريات السياحة، التدفق واحلركة السياحية، التوزيع اجلغرايف للمنتجات السياحية
  .اجملتمعات

علمياً يستهدف حتقيق أكرب معدل  أسلوابً ه عدِّ ل التخطيط السياحي بوتتطلب التنمية السياحية تدخّ "
 التخطيط السياحي لذا عدّ . (29)"ة ويف أقرب وقت مستطاعممكن من النمو السياحي أبقل تكلفة ممكن

 ضرورة من ضرورات التنمية السياحية الرشيدة ملواجهة املنافسة يف السوق السياحية الدولية.
وإن أول حمور ، مستمرة ومتوازنة يف املوارد السياحية وهتدف تنمية الصناعة السياحية إىل حتقيق زايدة"

ابلسعي إىل توفري كل  طالبةفإن الدولة مُ  ،. هلذا(30)"أداهتا الرئيسة سان الذي يعدّ يف عملية التنمية هو اإلن
 ما حيتاج إليه لتبقى القدرات البدنية والعقلية والنفسية هلذا اإلنسان على أكمل وجه.

ز احية ترتكّ التنمية السيّ  أنومن خالل ما ذكران من تعاريف ملفهوم التنمية السياحية ميكننا مالحظة "
التنموية يف القطاع  لى أسس اجتماعية واقتصادية تساهم يف حتقيق األهداف املنشودة من العمليةع

حي اإلجتماعية واإلقتصادية ننا من مالحظة أتثريات تلك العملية يف النواوهي يف الوقت نفسه متكّ ، السياحي
هو الذي حيظى ي قتصاداإلالعامل نه على الرغم من كون إف، يف جمتمع أو دولة ما وعلى هذا األساس

من هي والفكري لتلك التنمية  ،والثقايف ،جتماعياالر إال أن األث ،(31)الباحثني ِقبلهتمام األكرب من ابإل
ون إن الكثري من أبناء اجملتمع ممن حيتكّ  ، إذضي عن حيوية ذلكاألمهية مبكان حبيث ال ميكن إمهاله أو التغا

فات جديدة تساعدهم على توسيع مداركهم، وتوسع آفاق عادات مفيدة، وثقاابلسياح قد يكتسبون 
 .قد تكون هذه العادات غري مألوفة وغري مرغوبة يف اجملتمع احمللي" هأفكارهم، لكنها يف الوقت نفس

اإلجرائي للتنمية السياحية هي عملية بذل جهد منظم لغرض تطوير اخلدمات والفعاليات إن التعريف 
ل الكفاءة الكلية للمكان السياحي والعاملني فيه ذات درجة عالية من يف القطاع السياحي من أجل جع

 .الوطين ابلفائدةدفعهم لإلنفاق العايل الذي يعود على اإلقتصاد  هالتقدم والتطور، الغاية من

                                                        
احلليب احلقوقية، بريوت،  ، منشورات1، ط 15حسن دخيل: إشكالية التنمية اإلقتصادية املتوازنة، دراسة مقارنة، ص  حممد -28
2009. 

نينار  ، دار الفرات107-106مصطفى يوسف كايف: صناعة السياحة كأحد اخليارات اإلسرتاتيجية للتنمية اإلقتصادية، ص -29
 .2006 للنشر والتوزيع، بغداد

 .197مصطفى عبد القادر: دور اإلعالن يف التسويق السياحي، )م.س(، ص  -30
 .1997، مطبعة الريموك جامعة األردن، عمان، 26السياحة مشكالت ومهوم على السياحة، ص حداد مهنا: األردن و  -31
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 عناصر التنمية السياحية  
 : ةعد (32)رن التنمية السياحية من عناصتتكوّ 

 :وتشمل (Attraction) يالسياح عناصر اجلذب .1
 (.Natural Features)العناصر الطبيعية -أ

، (man made objectsن )وعناصر من صنع اإلنسا ،والغاابت ،واملناخ ،مثل: املوقع الطبيعي
 .واملواقع األثرية التارخييةواملتاحف  كاملتنزهات

 .البحري واجلوي، الربي أبنواعه املختلفة (Transport) النقل -ب
وتيالت كالفنادق واأل (Commercial) سواء التجاري منها (Accommodation) أماكن النوم -ج

 .اإلجيار مثل: بيوت الضيافة وشقق ةوأماكن النوم اخلاص
السياحي واإلدارة  جبميع أنواعها كاإلعالن (Supporting Facilities) لتسهيالت املساندةا -د

 السياحية واألشغال اليدوية والبنوك.
 .تصاالتكاملياه والكهرابء واإل (Infrastructure) التحتية خدمات البنية -ه

 عل القطا بَ ذ عادة من قِ نفّ اجلهات املنفذة للتنمية، فالتنمية السياحية تُ  ،العناصر مجيعها ويضاف إىل هذه
 .أو االثنني معاً  ،أو اخلاص ،العام

من جانب  أو ،من جانب السائحني اً سواء ،نتيجة زايدة الطلب على املنتجات السياحية ،الفندقي
زايدة القدرة اإلنتاجية للمؤسسات الصناعية، وابلتايل زايدة الطلب إىل  مما سيؤدي أيضاً  ،تآمالكي املنش

 .على اليد العاملة
عن طريق تنمية مناطق جديدة للجذب السياحي يف أماكن ، املسامهة يف التنمية احمللية والعمرانية -د
ي ويف توزيع الدخل بني األقاليم السياحية قتصاد الكلّ لى مستوى االمتوازن ع مما يسهم يف حتقيق منوّ ، خمتلفة

 املختلفة.
املضيفة هلم حيث تليب السياحة املستدامة ما بني احتياجات الزوار واملنطقة هي عبارة عن حلقة الوصل 

، ياحتياجات السياح مثلما تعمل على احلفاظ على املناطق السياحية وزايدة فرص العمل للمجتمع احملل
 .والروحية ،واإلجتماعية ،ر االحتياجات اإلقتصاديةحبيث يتم إدارة مجيع املصادر بطريقة توفّ 

  مبادئ التنمية السياحة املستدامةاثنيا: 
مبادئ التنمية ال تنحصر يف كوهنا جزءًا من املسامهة اإلقتصادية، بل إهنا تتعّدى ذلك لتعاجل املبادئ 

 :(33)اآلتية
 مام ابملوارد الطبيعية واملورواثت الثقافية للمجتمع.هتمحاية البيئة واإل .1
 .والعدالة اإلجتماعية رتقاء ابملستوايت املعيشيةواإل للمواطننيحتياجات األساسية اال توفري .2
 .ستفادة من املوارد البيئية....اخلحتقيق العدالة بني األجيال املختلفة من حيث احلق يف اإل .3

                                                        
 .2009نشر والتوزيع، عمان، ، دار الراية لل1، ط134عصام حسن السعيدي: التسويق والرتويج السياحي والفندقي، ص  -32
التنمية السياحية املستدامة يف مجهورية مصر العربية ودراسة تقوميية ابلتطبيق  :فاروق عبد النيب عطا هللا، حممد إبراهيم عراقي -33

 .2006ارالنهضة العربية، مصر، ، د5على حمافظة اإلسكندرية، ص 
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 اإلقتصاد. وتنويع مصادريل فرص عمل وابلتار، ستثماخلق فرص جديدة لإل .4
 زايدة عوائد احلكومة من خالل فرض الضرائب على خمتلف النشاطات السياحية. .5

 :يأمهية وهبادئ واألنظمة يف جمال التنمية السياحية املستدامة أخرى ذات وهنالك بعض امل
أو  ،ية املســـتدامة لإلقليمأو التنم ،التخطيط للســـياحة وتنميتها وإدارهتا جزء من اســـرتاتيجيات احلماية .أ

د يتضــــــمن إشــــــراك وكاالت حكومية متداخل وموحّ  الدولة. كما أن ختطيط وإدارة الســــــياحة بشــــــكلٍ 
 لتوفري أكرب قدر من املنافع. اً أم أفراد ،كانوا جمموعات  سواءً ، مؤسسات خاصة، ومواطننيو ، خمتلفة

لمبادئ اليت حترتم لو  ،بادئ األخالقيةلملواألفراد ، واجلماعات، واملؤســــســــات، ع هذه الوكاالتن تتبّ أ .ب
 .ياتهاجملتمع وسلوك ، وأن تراعي تقاليدثقافة وبيئة واقتصاد املنطقة املضيفة

 .(34)توزيع املكاسب بني مروجي السياحة وأفراد اجملتمع املضيف واملنطقةب هناك عدالة يكونأن  .ج
 اهتا على السكان والبيئة الثقافية.السياحة وأتثري املنطقة أن تتوفر الدراسات واملعلومات عن طبيعة  .د

 للتنمية املستدامة.هذه املبادئ يعتمدها خرباء السياحة عند وضع اسرتاتيجيتهم لرسم سياسة واضحة 
  معوقات التنمية السياحيةاثلثا: 
من جهة، والطبيعة اجلغرافية من جهة أخرى لدول تباين درجات التقدم اإلقتصادي واحلضاري  بسبب
يف  السياحةإىل تقلص دور  تؤديالعديد من العقبات واملشكالت اليت  من جرّاء تلك األسبابالعامل، نتج 

 :(35)، وتتمّثل يفجتماعيةقتصادية واالجماالت التنمية اال
 الســــياحة يفلطبيعية اليت تعيق أو تؤثر بشــــكل ســــليب اواهر جمموعة الظ "عبارة عن: ةاملعوقات الطبيعي .1

 .، االحنباس احلرارييةوغريها من الكوارث الطبيع، احلرائق، الرباكني، الزالزل: مثالً 
 السياحة. قتصادية املرتفعة اليت تعيق تنمية اخلدماتويقصد هبا التكلفة االقتصادية: املعوقات اال .2
سليب على  جراءات التنظيمية واإلدارية اليت تعيق أو تؤثر بشكلاإلوهي املعوقات التنظيمية واإلدارية:  .3

بعض املوظفني احلكوميني داخل  األداء الوظيفي لدىأو ضــــــعف  ،الفســــــاد اإلداري :مثالً  ،الســــــياحة
أهدافه املرســومة لصــاحل أهداف شــخصــية  ؤدي إىل صــرف ذلك اجلهاز عنياجلهاز اإلداري وخارجه 

 .(36)"مسرية التنميةوابلتايل عرقلة  ،مجاعي سواء كان ذلك أبسلوب فردي أو
وضــــــــــــعف مســــــــــــتوى التأهيل  ،عليميةة املؤســــــــــــســــــــــــات التقلّ انجتة عن : اإلجتماعيةثقافية و الاملعوقات  .4

والفندقي للنهوض  ،وقصـــــــــــور برامج التدريب الســـــــــــياحي ،لدى نســـــــــــبة عالية من العاملني ،والتدريب
 .ومدربة ب قوى عمل مؤهلةوالتسهيالت السياحية اليت تتطلَّ  ،مبستوى اخلدمات

كالطرق والكهرابء   العامة اخلدماتقصـــــــــــــــور يف األســـــــــــــــاســـــــــــــــية و  املرافق ضـــــــــــــــعفاملعوقات اخلدمية:  .5
 .تصاالت والصرف الصحيواإل

                                                        
ص حة والبيئة املستدامة، اجمللة العراقية لبحوث السوق ومحاية املستهلك، التفاعل بني السيا :وطارق سلمان، سامل محيد سامل -34

 .2009، 2، عدد1جملد ، 2
، مطبعة هادي برس، بريوت، 1، ط102رؤوف حممد علي األنصاري: السياحة يف العراق ودورها يف التنمية واألعمار، ص  -35

 .2008لبنان، 
 السياحة والبيئة املستدامة، اجمللة العراقية لبحوث السوق ومحاية املستهلك،التفاعل بني  :وطارق سلمان، سامل محيد سامل -36
 .3ص  )م.س(،
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عدم فعالية  "التسويق عملية مهمة للغاية وهي العامل األساس يف الرتويج، أمههااملعوقات التسويقية:  .6 
من خالل الدعاية واإلعالن ، ام يف بيع املنتج الســــــــــــــياحيهر ألنه يقوم بدو ، التســــــــــــــويق الســــــــــــــياحي

 رغبة املســــــتهلك ويولد القناعة لديه أبن املنتج الســــــياحي والتســــــويق الســــــياحي الناجح هو الذي يثري
قصـــــــــور إن ضـــــــــعف و  رغباته املطلوبة، فضـــــــــل يف ســـــــــوق الســـــــــياحة العاملية ويليّب األهو (37)املعلن عنه

يؤداين إىل جهل  اإلعالم الســـياحيو الدولة للتســـويق الســـياحي احلكومية اليت ختصـــصـــها  اإلعتمادات
 .السائح هلذه األماكن السياحية

ن تقوم ما مل تتمتع الدول السياحية بدرجة أإن أي تنمية سياحية يف أي دولة ال ميكن : القول وخالصة
 األمين والسياسي. ستقرارعالية من اإل

 : وأمهها ول السياحية يف البلدان الناميةأخرى تشرتك فيها معظم الد كالتوهناك أيضا مش
 األثرية والدينية.عدم االهتمام بنظافة األماكن السياحية  -
 األثرية والتارخيية.األماكن عدم وجود شرطة للسياحة يف بعض املناطق وخاصة  -
 ختلف خدمات السياحة املصرفية يف البنوك وخاصة يف الفنادق. -
 والطريان يف الداخل واخلارج.سوء املعاملة مبكاتب شركات السياحة  -

وحي لإلنسان والغرض من السياحة الدينية هي السياحة الدينية هي أحد أنواع النشاط الرتفيهي والر 
جتارب وعادات الشعوب، السياحة  واإلطالع علىفرصة للتعارف كما أهنا إشباع حاجات إنسانية وإميانية  

ور يف األنشطة االجتماعية والثقافية وإجياد جماالت للتعارف فحسب بل هلا د اقتصادايً  اً ال متثل هدفالدينية 
ب وجهات النظر وقد ابرك الباري عز وجل يف هذا النوع من التالقي كما طلب من الفوارق وتقري وإزالة

 .املسلمني اللقاء يف مكان واحد وبيوم معلوم
 (Religious Tourism) السياحة الدينيةمفهوم 

كان العديد من احلجاج من   ، وعلى مر العصورفز على السفر لدى اإلنسانإن دافع العبادة هو احمل
اليت تكون يف و زايرة األماكن املقدسة الرغبة إىل تدفعهم ، مسيحيني ومسلمني وبوذيني، نخمتلف األداي

سائرين على  ،خطارهاأهذه الرحالت و  قةالعادة بعيدة عن مواطنهم مبسافات طويلة متكبدين مش
العامل تسوده ال يف تنشيط الطلب السياحي كون العامل الديين عامل مهم وفعّ  أن يعينهذا . (38)"قداماأل

منها يقتصر على شرحية بشرية  وابلتايل فإن االهتمامات الدينية تكون خمتلفة ومتباينة وكل  ، دايانت خمتلفة
الداينة اإلسالمية ترتبط مبكة  سبيل املثال فإن فعلى ،ارتباطها بنوع الداينة اليت تعتنقها يفمعينة دون أخرى 

 .اينتني املسيحية واليهوديةعن الد فضالً  ،واملدينة املنورة ،املكرمة
أو ألداء ، أو املقدسة للحج، للتربك أو املقدسة زايرة األماكن الدينية"يقصد هبا: السياحة الدينية 

كبري وأساسي على   يرتكز بشكلٍ من السياحة  هي نوع  . و"(39)"أو التعرف على الرتاث الديين، ديين واجبٍ 

                                                        
 .105ص )م.س(،ي األنصاري: السياحة يف العراق ودورها يف التنمية واألعمار، حممد عل -37
 .25كامل: السياحة احلديثة علما وتطبيقا، )م.س(، ص   حممود -38
 . 1987، دار اهلنا للطباعة، القاهرة، 59الدولية، ص  صالح الدين عبد الوهاب: السياحة -39
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وهذا النوع من "، (40)"األماكن الدينيةزايرة طفة من خالل العاطفة الدينية والرغبة يف إشباع هذه العا
 ،وإقامة الشعائر ،املشركني عن طريق زايرة املعابد تشمل أيضاً بل ، السياحة ال خيتص ابملوحدين هلل فقط
 .(41)"ةهلوتقدمي القرابني لكسب رضا وبركة اآل

، فيها مجيع النشاطات والتعاليم الدينية والفقهيةالسياحة اليت متارس : "أبهناأيضاً فت السياحة الدينية رِّ وعُ 
اليت تكون حمط أنظار و ذات التاريخ القدمي املقدسة،  األماكن الدينيةرؤية هذه السياحة إىل  وهتدف

أن أقطار الوطن العريب هي مهد الدايانت وخاصة وهنا ال بد من الذكر . (42)"املتمسكني ابلدين ومعتقداته
 السماوية.

، من الدوافع املهمة اليت تدفع اإلنسان إىل السفر عدّ الذي يُ أساسها الوازع الديين  دينيةوالسياحة ال
 .(43)"داخل الوطن أو خارجه

 :(44)وأهم ما مييز السياحة الدينية
ؤدى بوقت قصري نسبياً مقارنة ابألنواع األخرى من إهنا سياحة قصرية األمد، أي أن املراسيم الدينية ت .1

 لعالجية، أو سياحة اإلصطياف اليت قد تستمر لفرتة أطول.السياحة كالسياحة ا
هناك تواريخ وأوقات حمددة من الســنة تتم فيها الزايرات الدينية، وتكون خالها ذروة الوفود الســياحية  .2

 والزوار.
 مجاال ابملتغريات املناخية أو ابملواقع الطبيعية.إن النشاط السياحي الديين ال يتأثر إ .3
 الدينية ال تتأثر ابلوضع االجتماعي، فهي تشمل الفقراء واألغنياء على السواء.السياحة  .4
 السياحة الدينية جتتذب الزوار من داخل الوطن أو من خارجة. .5

ديد من املواقع واألماكن الدينية السياحة الدينية أحد أهم أمناط السياحة العاملية حبكم ارتباطها ابلع دعتُ 
قطاع السياحة من  عدِّ ب، قتصاديةزمات السياسية واالأكثر األمناط حساسية لأل وهذا النمط من، والرتاثية

بني  فقد تتذبذب احلركة السياحية الدينية ما ،أكثر القطاعات سرعة ابلنمو يف أوقات األمن واالستقرار
ة أو نتيجة ، وخاصة األمنيللظروف املتغرية تبعاً  ىقدسة بني فرتة وأخر رتفاع واالخنفاض يف األماكن املاإل

 لتوتر العالقات بني الدول.
 تنمية السياحة ملدينة كربالء املقدسة

السياحة علماً وفناً له علماؤه ومنظروه، وهذا العلم يرتكز على دراسات وجتارب وإحصاءات تتناول  دتع
سة من حيث اترخيها وطبيعتها اجلغرافية وبنيتها االقتصادية واالجتماعية كافة جوانب املنطقة امللحوظة للدرا

 ة نقاط القوة والضعف.والبىن التحتية والفوقية املتوافرة وإمكانيات اجلذب املتاحة، ومعرف

                                                        
 .1986الثقافة اجلامعية يف اإلسكندرية، مصر، ، مؤسسة 27الرويب: نظرية السياحة، ص  نبيل -40
، اجمللد 453صالح الدين(، ص -كربالء املقّدسة   -النجف  -مشروع دراسة تطوير السياحة الدينية يف العراق )بغداد  -41

 .1993جامعة بغداد،  -واإلقتصادقتصادية واإلحصائية والسياحية واحملاسبة يف كلية اإلدارة ب االستشارات اإلدارية واالالثالث، مكت
، رسالة ماجستري مقدمة إىل 35إبراهيم أمحد املشهداين: أثر التحضر يف تطوير املواقع السياحية يف مدينة كربالء، ص  خليل -42

 .1982، جامعة بغداد، مركز التخطيط احلضري واإلقليمي
 .2000سة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، ، مؤس1، ط 46حممد الدابغ: مبادئ السفر والسياحة، ص  إمساعيل -43
 .20ص )م.س(، دراسات يف التنمية السياحية، : جليلة حسن حسني -44
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يعد العراق من البلدان ذات التاريخ العريق بتنوع حضاراتة وآاثره، وميتاز مبوقعه اجلغرايف وتنوّع مناخه،  
تلك مقومات اقتصادية كبرية، وشعب مضياف ومنفتح. هذه العناصر األساسية يضاف إليها املراقد ومي

نطقة السياحية األوىل يف التاريخ وجذبت السياح واحلجاج املقّدسة جلميع األداين واملعتقدات، جعلت منه امل
إحدى املدن العراقية اليت سيتناوهلا  مدينة كربالء املقّدسة هي إنَّ  والزائرين منذ أقدم العصور حىت يومنا هذا.

 هذا البحث.
العاصمة بغداد، على م إىل اجلنوب الغريب من لك  105تقع مدينة كربالء املقّدسة على بعد  املوقع:

 حمافظة الشمال من احملافظة وحيد، على اجلهة اليسرى جلدول احلسينية، حافة الصحراء يف غريب الفرات

 .(45)األنبار حمافظة من النخيب انحية الغرب ومن ،النجف حمافظة اجلنوب ومن، بلاب حمافظة من وجزء األنبار
 (.1) كما موضح يف اخلارطة رقم

 (46)(2007قدسة من العراق )حمافظة كربالء امل .1
ر، شـــــتاء قليل اإلمطايف الحار يف الصـــــيف ابرد  ،كربالء املقّدســـــة بكونه قاراي جافا  ميتاز مناخاملناخ:  .1

وصــــــــــيف حار طويل وتتأثر املنطقة مبناخ البحر املتوســــــــــط مع اختالف كبري يف  وربيع معتدل قصــــــــــري
أما الرايح الســـــــــــــائدة فتهب يف الغالب من الشـــــــــــــمال الغريب ابجتاه  درجات احلرارة بني النهار والليل.

 .أحياان بعواصفاجلنوب الشرقي ومصحوبة 
 بعواصف ة أحياانً السائدة فتهب يف الغالب من الشمال إبجتاه اجلنوب الشرقي ومصحوب

 .(47)ترابية خاصة يف فصل الصيف وبعض األحيان هتب رايح من اجلنوب واجلنوب الغريب
 النخيب انحييت ابستثناء مربع كيلومرت 5034حمافظة كربالء املقّدسة  مساحة اإلداري: تبلغ التقسيم .2

                                                        
  .3/10/2011 وقع،بغداد،مقابلة عن امل (رئيس اهليئة العامة لألنواء اجلوية والرصد الزلزايل) حممد حسن -45
 .مديرية بلدايت مدينة كربالء، قسم التخطيط -46
 .3/10/2011 مقابلة عن املناخ،بغداد، (ئيس اهليئة العامة لألنواء اجلوية والرصد الزلزايلر ) حممد حسن -47

 ش
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 إدارية حداتو  6 وتضــــــــم العراق مســــــــاحة جمموع من %1,2 مقدارها نســــــــبة بذلك ومتثل، والرحالية
رقم ، واخلارطة للمحافظة اإلدارية التقســــيمات يوضــــح، (4واجلدول رقم ) .أقضــــية 3 تشــــكل ()انحية

 .كربالء حملافظة التقسيمات ( يبني2)
 الوحدة االدارية حملافظة كربالء املقدسة ومساحتها  -1-جدول رقم 

 املساحة الوحدة اإلدارية القضاء احملافظة
 2397 ضاء كربالءمركز ق كربالء كربالء

 334 انحية احلسينية  
 273 جمموع مساحة القضاء  
 1956 مركز قضاء عني التمر عني التمر 
 1956 جمموع مساحة القضاء  
 12 مركز قضاء اهلندية اهلندية 
 213 انحية اجلدول الغريب  
 122 انحية اخلريات  
 347 جمموع مساحة القضاء  
 5034 جمموع مساحة احملافظة  

 تسميات كربالء
قال: جاء ميشي يُ ، فالكربلة رخاوة يف القدمنيكربالء: ابملد: فأما اشتقاقه "احلموي: ايقوت  قال
فيجوز على هذا أن تكون هذه األرض ، ميت بذلكرض هذا املوضع رخوة فسُ أن تكون أفيجوز ، مكربالً 

 .(48)"ميت بذلكمنقاة من احلصى والدغل فسُ 
جمموعة قرى )كور اببل( مبعىن  ن كربالء املقّدسة منحوتة من كلميت"إرساتين: قال هبة الدين الشه

 املتداولةولكن التسميات ، (50)صفورا، و وماراي، ة كعمورارفت كربالء املقّدسة أبمساء عدّ لقد عُ و  .(49)"اببل
 : هي
والفـــاء املشـــــــــــــــــددة، "مكـــان مــا قرب الكوفــة، أشـــــــــــــــرف من أرض العرب على ريف  ابلفتحف: الطَ  .1

. وقال األصـــمعي: الَطف: "ألنه دان من الريف من قوهلم خذ ما طفا لك، واســـتطف أي (51)عراق"ال
 .ما دان وأمكن

وقال أبو سعيد: مسي الطف انه مشرف على العراق من أطفَّ مبعىن أطل، والَطف: طف الفرات أي 
وهي  --ن عليوالَطف: أرض من ضاحية الكوفة يف طريق الربية فيها كان مقتل احلسني ابالشاطئ، 

                                                        
 ، دار اجليل، بريوت، )ب.س(.1، ط174الفريوز آابدى: قاموس احمليط، ابب الفاء، فصل الطاء، ص  -48
 .2003، مؤسسة البالغ، دار سلوين، 1، ط83، ص--هبة الدين احلسني الشهرستاين: هنضة احلسني  -49
لبنان،  -، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت16، ص 8جعفر اخلليلي: موسوعة العتبات املقدسة قسم كربالء، ج -50
1987. 

 .45ص  ،4الفريوز آابدى: قاموس احمليط، ابب الم، فصل الكاف، )م.س(، ج -51
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.هي من القرى القدمية كبابل وأربيل. وهي اآلن (52)"أرض ابدية قريبة من الريف فيها عّدة عيون ماء جارية 
 أطالل مشال شرق كربالء املقّدسة احلالية.

دفن النـاس مواتهم ابلقرب من املـدن ذات الطـابع مـا يَـ  إذ غـالبـاً . (53)"النصــــــــــــــــارى مقـابر"النواويس:  .2
النواويس  عســـــــــــــالن بني كأنين أبوصـــــــــــــايل تقطعها: "قوله --مام احلســـــــــــــنياإل عن يالديين ورو 

 .(54)"وكربالء
منسوبة إىل غاضره ، "(55)أرض سهلة طيبة الرتبة عذبة املاء معجمه وهيضاد  بعد األلف"الغاضرية:  .3

ظهر أن الغاضرية ليست قدمية التاريخ نواحي الكوفة قريبة من كربالء. ويَ وهي قرية من ، من بين أسد
، فليســـــــت الغاضـــــــرية قدمية فهي أنشـــــــئت بعد انتقال قبيلة بين أســـــــد إىل العراق يف صـــــــدر اإلســـــــالم

 .(56)جاهلية"
قال للموضـــــــــــع املطمئن يُ "قال األصـــــــــــمعي: من أمساء كربالء،  ايء مكســـــــــــورة وراء األلفاحلائر: بعد  .4

اسم  رإن احلائ"د.مصطفى جواد يف حبثه: : . ويقول(57)"ومجعه حوراناحلائر،  الوسط املرتفع احلروف
قبل اســـتشـــهاد  ن يكون معروفاً أمن بد فال  ،ن العرب ســـكنوا هذه البالد من عصـــور اجلاهليةإعريب و 

 .(58)"--اإلمام احلسني
حتوى العقر ، اةاثر مهمّ آطالهلا وإب، قرية يف الشـــــــمال الغريب من الغاضـــــــرية العقر أو عقر اببل: وهي .5

ا انتهى إىل كربالء وأحاطت به خيل )عبد ملّ  --وقد روي أن احلسني ، على منازل )خبت نصر(
 :، فقال"امسها العقر" :وأشــــــــار إىل العقر فقيل ؟"،ســــــــم تلك القريةإما ": --قال ، هللا بن زايد(

رض كرب "أ :فقال "،كربالء" :قالوا ؟"،اليت حنن فيهاســــــــــــــم هذه األرض افما  ،نعوذ ابهلل من العقر"
 .(59)"كان ما كانف، فأراد اخلروج منها فمنع"، وبالء

عدة  أمساء (ـه61) نفسه العام يف --اإلمام احلسني بعد استشهاد احلالية وقد أطلق على مدينة كربالء
، و)حمل الوفاء(، و)موضع االبتالء(، املباركة(و)البقعة ، (مدينة احلسنيو)، (مشهد احلسني): منها

عرف احمليط الذي حييط بصحن اإلمام احلسني م يُ واليو  ،(60)"إىل غري ذلك من األمساء، و و)احلري(، احلائر()و
هذه املدينة بقدسيتها  امتازتو  ،قبل اإلسالمعروفة مدينة كربالء املقّدسة من املدن امل تعدّ و  ،ابحلائر --

 .افل ابألمور العظام واحلوادث اجلسامواترخيها احل

                                                        
 .4، ج35شهاب الدين أيب عبد هللا ايقوت احلموي: معجم البلدان، )م، س(، ص  -52
، 326، ابب النون، ص 14ابن منظور: أبو الفضل مجال الدين بن مكارم أبن منظور اإلفريقي املصري، لسان العرب، ج -53

 .1993دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
اجتاهاته  1958لعريب يف كربالء املقّدسة )من إعالن الدستور العثماين إىل ثورة متوز ا جودي عبود احللي: األدب عبود -54

 .1994اجلامعة املستنصرية، -كلية اآلداب -قسم اللغة العربية-أطروحة دكتوراه  10وخصائصه الفنية، ص
 .80، ص 10ابن منظور: لسان العرب، ابب الغني، )م.س(، ج -55
 .31، ص 8العتبات املقدسة قسم كربالء، )م.س(، جة مصطفى جواد احللي: موسوع -56
 .414، ابب احلاء، ص 3ابن منظور: لسان العرب، )م.س(، ج -57
 .23، ص 8جواد احللي: موسوعة العتبات املقدسة قسم كربالء، )م.س(، ج  مصطفى -58
ماجستري مقدمة إىل جملس كلية  لة، رسا77حيدر انجي عطية: إمكاانت تطوير موقع املراقد املقدسة يف مدينة كربالء، ص  -59

 .2009اهلندسة، جامعة بغداد، قسم اهلندسة املعمارية، 
 .38حممد علي ألنصاري: عمارة كربالء املقّدسة دراسة عمرانية وختطيطية، )م.س(، ص  رؤوف -60
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واد، وظّل ســــــاكناً شــــــط الفرات، توّقف فجأة، ومل يتحرك اجل --وصــــــل احلســــــني كربالء: عندما .6
: "ما اســــــــم هذه املنطقة؟"، --وأبدله بســــــــتة جياد، ومل تتحرك، وعندما ســــــــأل اإلمام احلســــــــني 

البعض قال: "تســـــــمى )ماراي("، وآخر مسّاها )نينوى(، والبعض اآلخر مسّاها )شـــــــط الفرات(، إال أن 
 بين، إن هذه ُتســــــّمى أن جاءه رجل مســــــن توقف لربهة وقال: "اي اإلمام مل يقبل هبذه التســــــمية، إىل

م وشــــــــــكر هللا وقال: "إن هذه الواقعة اليت كانت تنتظر هذا  كربالء"، عندما مسع اإلمام ذلك، تبســــــــــّ
 .(61)املكان الذي ذكره جدي"
 الروضة احلسينية املقدسة

 صحن الروضة، وأمهها الباب الرئيس (، كلها تؤدي إىل6تضم احلضرة احلسينية مثانية أبواب، )صورة رقم 
ذي يقع يف وسط الرواق القبلي ويُعرف بباب الذهب، الذي يُفتح على هبو واسع يتقّدم هذا اجلزء من ال

احلضرة، ويعرف إبيوان الذهب، وعلى جانيب هذا اإليوان تقع مئذنتا احلضرة اجلميلتان املطليتان من اخلارج 
السور اخلارجي للروضة ربع، أما ضرة صحن واسع من جهاهتا االبقشرة خفيفة من الذهب، حييط ابحل

 ، وهي:(62)فيوجد فيه عشر أبواب
 ابب القبلة: يقع يف جهة القبلة يف منتصف الضلع اجلنويب. -
 ابب الزينبية: يقع يف اجلهة الغربية من ابب القبلة واملؤدية إىل )تل الزينبية(. -
يده أحد لصـــــــحن، وقد مسي هبذا االســـــــم نســـــــبة إىل مشـــــــابب الســـــــلطاين: يقع يف اجلهة الغربية من ا -

 سالطني الدولة العثمانية.
ابب الســــدرة: يقع يف زاوية الصــــحن من اجلهة الشــــمالية الغربية، وقد مُسي هبذا االســــم تيمناً بشــــجرة  -

 .--السدرة اليت كان يستدل هبا الزائرون على موضع قرب اإلمام احلسني 
قع يف اجلهة الشرقية من : كان يطلق عليه أيضاً ابب الصايف، ويابب الصحن الصغري)ابب الشهداء( -

 الصحن املؤدي إىل الروضة العباسية.
ســـــــوق  مقابل -يف اجلهة الشـــــــرقية للصـــــــحنابب قاضـــــــي احلاجات: يعرف أيضـــــــاً بباب املراد، ويقع  -

 العرب.
بني ابب ويقع  --ابب رأس احلســني: ُعرف هبذا االســم ألنه يقابل موضــع رأس اإلمام احلســني  -

 اجلهة الغربية من الصحن.الزينبية والباب السلطاين يف 
ســــوق احلســــني الشــــهري الذي ُهدم  ةلقباابب الكرامة: يقع يف الزاوية الشــــمالية الشــــرقية من الصــــحن  -

 م.1980سنة 
ابب الرجاء: يقع يف الزاوية اجلنوبية الشـــــرقية من الصـــــحن، مقابل خان الباشـــــا القدمي الذي شـــــيدت  -

 أنقاضه احلسينية احليدرية )الطهرانية(.على 

                                                        
61- Akramulla Syed, The Karbala story of sacrifice to save humanity from extinction 

occasions.May 19, 2005, p28. 
 . 355-354علي األنصاري: السياحة يف العراق ودورها يف التنمية واألعمار، )م.س(، ص  رؤوف حممد -62
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 ب الصاحلني: هو من املداخل اجلديدة، ويقع يف اجلهة الشمالية من الصحن.اب - 

 (63)أبواب الروضة احلسينية (1صورة رقم )
عمار خاصة، بعدما تعرض له الضريح من عمليات اإل اتالكثري من عملي ةاحلسينيوقد شهدت الروضة 

عّرض إىل دمار جزئي بفعل تم، حيث 1991ـ/ه1411عتداء أثناء االنتفاضة الشعبانية تخريب واإلال
، من خالل --عمار شباك اإلمام احلسنيإ األعمال العسكرية اليت قام هبا النظام السابق، وقد أُعيد

. وإضافة أشرطة (64)ليهاإلشباك وإضافة كميات جديدة من الفضة إعادة تصنيع الكرايت الفضية ملقاطع ا
قوشة، وكانت هذه األشرطة تفصل كل مقطع عن فضية مزخرفة بدل األشرطة السابقة اليت كانت غري من

خر، وأضيفت أشرطة ذهبية مزخرفة فوق مقاطع الشباك بدل من السابقة غري املزخرفة واملطعمة ابلنجوم، اآل
 .قمم هذه املقاطع ابلذهبومت إعادة طالء 

 الروضة العباسية املقدسة
لة اخلصال احلميدة والصفات الشريفة أشرقت األرض بنورها حام ـه26يف الرابع من شعبان املعظم سنة"

، (65)"--فقد زفت البشرى بوالدة سيدان وموالان أيب الفضل العباس، الشهامة والنبل والوفاء واملواساة
، ويبعد عنه مسافة --ابلقرب من مزار اإلمام احلسني --يقع مزار موالان أيب الفضل العباس "

( وأبعادها 2م1116,5شكل مستطيل تبلغ مساحته )ن احلرم على ويتكوّ  ،تقريباً  م(500حوايل )
                                                        

 .www.iraqcenter.net ،28/1182010املوقع اإللكرتوين لشبكة العراق:  -63
 .355-354حة يف العراق ودورها يف التنمية واألعمار، )م.س(، ص رؤوف حممد علي األنصاري: السيا -64
 .2008بيت العلم للناهبني، بريوت، لبنان،  ،1، ط157األمري القريشي: البالغون الفتح يف كربالء، ص  عبد -65
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الفضل موالان أيب  وهذا املوقع هو حمل سقوط، م11م حييط ابلروضة من اخلارج سور ابرتفاع  (95×17,5)
وقد ابدرت العتبة العباسية بتجديد الضريح وابشراف ادارة العتبة وعلى  .(66) "وشهادته -- العباس
 .محد الصايف(االسيد )ملتويل الشرعي ا راسها
حيث يبلغ ، وأما غرفة الضريح فهي على شكل مربع تقريباً . والضريح مغطى بصندوق فضي مشبك"

م وارتفاعها عن سطح أرضية احلضرة إىل 16بة مرتفعة يبلغ قطرها م من اخلارج، وتعلوها ق19طول ضلعها 
وقد ، س وذات رقبة اسطوانيةأم، وشكلها نصف كروي مدبب الر 32,7بـأعلى السارية املعدنية اليت تعلوها 

، "تعلو القرب الشريف قّبة ذهبية ضخمة ذات هيبة ووقار، (67)"طليت من اخلارج بقشرة خفيفة من الذهب
لها اآلايت القرآنية املطعمة ابلذهب، ويف أطراف القبة مئذنتان ضخمتان، وهناك ساعة نقشت يف أسف

ت جوانب وجدران الصحن ابلفيسفساء والقاشاين اليت أثرية كبرية دقاقة واقعة على ابب القبلة، وقد زين
 .(68)هي من النفائس األثرية"

 ومن ابواب العتبة العباسية املطهرة:
أو ابب الفرات، وهو الباب  --العلقمي: يسمى أيضا ابب اإلمام علي بن موسى الرضاابب  -

 يقع يف اجلهة الشرقية من املرقد.، املؤدي إىل شارع العلقمي
: هو الباب املؤدي إىل سوق ابب اخلان، ويقع يف اجلهة الشرقية --أمري املؤمنني ماماإلابب  -

 .(69)من املرقد أيضاً 
 (70)واب الروضة العباسية( أب2صورة رقم)

                                                        
 .2006، مطبعة الزوراء، كربالء، 2، ط58عامر الكربالئي: مزارات األولياء يف أرض كربالء، ص -66
 .357عمار، )م.س(، ص مد علي األنصاري: السياحة يف العراق ودورها يف التنمية واإلحم رؤوف -67
 .1988، بغداد، 19الذكرة، )م.س(، ص  هادي الطعمة: كربالء املقّدسة يف سلمان -68
 .358رؤوف حممد علي األنصاري: السياحة يف العراق ودورها يف التنمية واألعمار، )م.س(، ص  -69
 .www.iraqcenter.net ،28/1182010وين لشبكة العراق: املوقع اإللكرت  -70
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 اإلستنتاجات 

سياحية يف املناطق اليت تنتشر فيها عيون املياه املعدنية ومياه اآلابر الكربيتية وجتهيز هذه  إقامة منشأة -
 طق بكافة اخلدمات وشبكات املواصالت واالتصاالت.املنا

املعدنية ومياه اآلابر الكربيتية  إنشاء وحدة طبية ومراكز عالجية يف املواقع اليت تنشر فيها مياه الينابيع -
 ابإلضافة إىل املرافق السياحية.

 الطبيعي. التسيق مع الكليات الطبية واملعاهد السياحية لتخريج كوادر متخصصة يف جمال العالج -
غلق اآلابر اإلرتوازية اليت مت حفرها يف الســـــــــــــنوات األخرية يف منطقة عني التمر، إذ إهنا تســـــــــــــببت يف  -

 ون املعدنية وتبذير يف املخزون املائي للمياه اجلوفية يف هذه املنطقة.شحة مياه العي
اســــــتعمال هذه املياه يف  إنشــــــاء حمطة ملعاجلة املياة املبتذلة خارج حدود مدينة كربالء املقّدســــــة وإعادة -

 ري املساحات اخلضراء واحلدائق العامة.
 املقّدسة لتخفيف حدة التلوث.إنشاء حزام أخضر من األشجار حول مدينة كربالء  -
إنشـــــاء حمطة حلرق النفاايت املنزلية خارج حدود املدينة وعزهلا حبزام أخضـــــر واســـــتخدام الطاقة الناجتة  -

 ن الطاقة الكهرابئية.عن عمليات احلرق يف توليد قسم م
 احلفاظ على النظافة يف املدينة وضواحيها والرتكيز على مناطق الزوار. -

 والمراجعالمصادر 

 الكرمي.لقرآن ا -
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