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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة وفق القواعد اآلتية:

العلمي  البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يف  يشرتط   -1
وخطواته املتعارف عليها عامليًا .

 )CD ( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
بحدود ) 5000- 10000( كلمة وبخط simplified Arabic عىل أن ترقم 

الصفحات ترقياًم متسلساًل .
3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

)350( كلمة.
4- أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/أو من شارك 
معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، والربيد 
صلب  يف  الباحثني  أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  منهم  لكل  االلكرتوين 

البحث أو أي إشارة إىل ذلك .
5- يشار إىل املراجع و املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر البحث، 
وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن : اسم الكتاب، 
اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، سنة النرش، رقم الصفحة، هذا 
عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله .
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
األجنبية  واملراجع  املصادر  بقائمة  إخرى تسمى  قائمة  هلا  فأنه تضاف  أجنبية  ومراجع 
الرتتيب  إعدادمها  يف  ويراعي  العربية،  واملصادر  املراجع  قائمة  عن  منفصلة  وتكون 



األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل الشكل 

إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن .
8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، 
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، 
كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، أو املساعدة 

يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

10- تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن 
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

11- ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل 
أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية :ـ 

أ ـ يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم .

بـ  يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد 
نرشها املتوّقع .

جـ ـ البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل 
نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيًا 

للنرش .
د ـ البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض .

هـ-يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.



ـ يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية  و 
قدرها )150( ألف دينار عراقي .

12- يراعى يف أسبقية النرش : ـ
أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار .

بـ  تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث .
جــ  تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د ـ تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك .

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
) turath@alkafeel.net (، أو عىل موقع املجلة
/http://karbalaheritage.alkafeel.net

او موقع رئيس التحرير
drehsanalguraifi@gmail.com

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ
ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  العراق/كربالء   (

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. 









كلمة العدد الثاني
التنافس وآليات والبحث والتواصل

حضارية  ثنائية  التواصل،  عن  والبحث  البحث،  مع  التواصل 
تستعني هبا املجتمعات الواعية للنهوض بواقعها، واالرتقاء بسبل 
العلمية  منها  الطبيعية  ُصُعدِه  خمتلف  عىل  املجتمعي  االتصال 

والعملية وسواها.
م به أن هذه الثنائية تصنع تنّوًعا مثرًيا للمجتمع العام  ومن املسلَّ
واألكاديمي، ويف الوقت نفسه تثري التنّوع املتأصل فيهام عرب تبادل 

اخلربات، وتالقح األفكار، والعمل اجلامعي الفاعل.
املعارف  ــؤون  ش لقسم  التابع  كربالء  ــراث  ت مركز  ويسعى 
اإلسالمية واإلنسانية يف العتبة العباسية املقّدسة عرب نافذته البحثية 
استقطاب  كربالء–إىل  تراث  جملة   : املحّكمة–أعني  األكاديمية 
الباحثني املتخّصصني عرب التواصل معهم، وجيتهد أعضاء اهليأتني 
وعدم  تلك  التواصل  نوافذ  تنويع  إىل  والتحريرية"  "االستشارية 
االكتفاء بالتواصل التقليدي كانتظار إرسال الباحثني أبحاَثهم، أو 
استكتاهبم بشكل مبارش، بل العمل عىل تنويعها، ولعل أوىل تلك 
األكاديمية(  لألبحاث  الساقي  )مسابقة  عن  اإلعالن  هي  النوافذ 

التي كان اإلعالن عنها ألمور منها :
إطار  يف  املشاركة  عرب  الباحثني  بني  التنافس  روح  تفعيل   -

املسابقات العلمية ذات الطابع البحثي املتخّصص.



- إثراء املكتبة الرتاثية املتخّصصة بأفكار ورؤى جديدة يصنعها 
سعي الباحثني إىل استكشاف كّل ما هو جديد.

- تكريم األقالم التي تستحق التكريم بوصفه دافًعا من دوافع 
التعزيز االجيايب لدى الباحثني، وتأشري األقالم اجلاّدة ذات التفّوق 

العلمّي.
ومن اجلدير بالذكر أّن حماور البحث يف اجلائزة هي نفسها أبواب 
الفني"اجلاميل"  و  األديُب  و  العلمُي  و  )املجتمعُي  اخلمسة  املجلة 
والتارخيي(، وتكون رشائط الصياغة البحثية فيها هي نفسها رشائط 
ُمدخالت  هي  اجلائزة  خُمرجات  ألّن  املجلة  يف  البحوث  صياغة 
املجلة، إذ سيتّم نرش األبحاث الفائزة يف ضمن أعداد املجلة ويشار 

إىل كوهنا من األبحاث الفائزة تكرياًم هلا ولقلم كاتبها.
اهليأتني ومن  بل سيعمل أعضاء  ليست األخرية،  النافذة  وهذه 
ينفع  ما  كّل  تنشيط  عىل  واملعنوية  املادية  املركز  إمكانات  خالل 

الباحثني املتخّصصني.
واهلل من وراء القصد



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية 
التي تشخص يف سلوكياهتا بوصفها ثقافًة جامعة، خيضع هلا حراك 
الفرد قواًل، وفعاًل، وتفكريًا ، وتشّكل بمجموعها النظام الذي يقود 
حياهتا، وعىل قدر فاعلية تلك الرتاكامت، وإمكاناهتا التأثريية  التي 
تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائيتي : 

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا.
الرتكة  بأنه   : ذكره  مر  ما  بحسب  الــرتاث،  وصف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان ومكان معنيني. وهبذا 

الوصف يكون تراث أي ساللة :
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها .  -

املادة األدق لتبيني تارخيها .  -
احلفرية املثىل لكشف حضارهتا .  -

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
محولتها كان له وعيًا بعطياهتا، بمعنى : أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث 
يمكننا  هنا  ومن  والقوة،  الضعف  يف  طــردي،  تعالق  به  والوعي 
املسترشقني  بعض  كتابات  يف  تولدت  التي  االنحرافات  نعرف  ان 
منهم،  املسلمني  الرشق وال سيام  تراث  دراسة  َقّصَد  مّمن  وسواهم 
كنوز  بتفاصيل  املعرفة  لضعف  االنحراف  عندهم  حصل  فمرة 



خالل  من  باملعرفه  ضعف  بوجود  حدث  ومرة  الرشقيني،  لساللة 
إخفاء دليل ما أو حتريف قراءته، أو تأويله .

2- إن كربالء ال متثل رقعة جغرافية حتدها حدود مكانية مادية 
لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
مستويات  تتضاعف  الرتاتب  وهبذا  والرشق،  العراق،   : أي  إليها 
من  حتويه  بام  كربالء  ــا  ألهّن فمرة،   : عليها  وقعت  التي  احليف 
مكتنزات متناسلة عىل مدى التاريخ، ومرة  ألهنا كربالء اجلزء الذي 
ينتمي إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات ،ومرة  ألهنا اجلزء الذي 
مستوى  فكل  استهدافات،  من  عليه  ينطوي  بام  الرشق  إىل  ينتمي 
من هذه املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت 
وُغيِّب تراثها، واُخزلت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع 

أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه .
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

كربالء لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى إىل :
كربالء  يف  الراكز  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  ختصيص   -

بأبعادها الثالثة : املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق .
مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي إنبثقت من   -
ثنائية الضيق والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ، ومديات 



عىل  إجيابًا  أو  سلبًا  العالقة  تلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها 
حراكها الثقايف واملعريف .

يف  وصبها  واملعنوية،  املادية   : مكتنزاهتا  إىل  النظر  اجــراء   -
مواقعها التي تستحقها بالشكل القائم عىل الدليل.

الثقايف : املحيل، واإلقليمي، والعاملي :  التعريف باملجتمع   -
بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا .

بأنفسهم يف ظل  املنتمني إىل ساللة ذلك الرتاث  تعزيز ثقة   -
افتقادهم إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية مما يسجل 

هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية .
املاضني  برتكة  االلتحام  وتأصيل  الرتاثية  التوعية  تعزيز   -
مع  به  للتعامل  ومؤهال  التجدد  األرث  هذا  جيعل  الذي  بالشكل 

احداث املستقبل.
وما  واالقتصادية،  الفكرية،   : املتنوعة  بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الرتاث  عن  فالكشف  ذلك،  إىل 

اخلرضاء .
فكانت حصيلة ذلك كله جملة "تراث كربالء" التي تدعو الباحثني 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون . 





املحتويات
اسم الباحثعنوان البحثص

ملحات تارخيية من حوزة كربالء ..
قراءة يف سري رجاالهتا يف مرحلتي التأسيس 

والريادة

الكربالئيون املنفيون اىل جزيرة هنجام عام 
1919م

احلرف الصناعية يف مدينة كربالء
) املركز التقليدي (

)دراسة يف اجلغرافية الصناعية (

التنمية الّسياحّية والتحديات التي تواجه مدينة 
سة  كربالء املقدَّ

أ.م. د. عيل طاهر تركي احليل
جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم االنسانية
قسم التاريخ 

م. زينب كاظم جاسم
جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم االنسانية
 قسم العلوم الرتبوية والنفسية 

م. د. صالح عباس نارص الطائي
جامعة اهل البيت )عليهم السالم( 

كلية اآلداب
 قسم الصحافة 

أ. د. سلمى عبد الرزاق عبد
جامعة كربالء 

كلية الرتبية للعلوم االنسانية
قسم اجلغرافية التطبيقية

م. م. سالم جعفر عزيز االسدي
جامعة كربالء

كلية العلوم السياحية
قسم السياحة الدينية 

باب الرتاث التارخيي

باب الرتاث املجتمعي

27

63

93

139



اسم الباحثعنوان البحثص

كربالء ومسّمياهتا يف ُأّمات املصادر العربية

مستويات اخلطاب الشعري
 يف شعر السيد حممد مهدي بحر العلوم 

أ.د حممد كريـم إبراهيم الشمري
أستاذ متمرس
جـــــامعة بابل

م.د حممد عبد الرسول جاسم السعدي
جامعة كربالء 

كلية الرتبية للعلوم االنسانية 
قسم اللغة العربية

باب الرتاث االديب
285

حتليل جغرايف لنمو سكان حمافظة 
كربالء املقدسة للمدة )2011-1997( 

وتوقعاته املستقبلية حتى عام 2025

م. م. وسيم عبد الواحد رضا النافعي
جامعة القادسية

كلية اآلداب
قسم اجلغرافية

263

319

تقييم استدامة خطة النقل يف مدينة 
كربالء املقدسة

أ. م. د. باسل خلف امحد
جامعة بغداد

مركز التخطيط احلرضي واالقليمي 
للدراسات العليا

م. م. اريج حمي عبد الوهاب
اجلامعة املستنرصية

كلية اهلندسة 
قسم اهلندسة املدنية

باب الرتاث العلمي

183

Prof. Dr. Faruq M. Al-habbubi
University of Karbala
College of Education for Human 
Sciences

Poetic Voices from Karbala on 
Imam Hussein (p. b. u. h)

أصوات شعرية من كربالء حول 
اإلمام احلسني )عليه السالم(

أ. د. فاروق حممود عبد اهلل  احلّبويب
كلية الرتبية للعلوم االنسانية 

جامعة كربالء

19









Evaluation of TheTransportation plan 
Sustainability Plan in The Holy City of Karbala

Asst. Prof. Dr. Basil Khalaf Ahmad
University of Baghdad 

 Civil Regional Planning Center For

 Asst .Lecturer. Areej Muhy Abdul-Wahad 
Al-Mustansiriyah University 

College of Engineering 
Civil Engineering Department

 م. م. اريج حمي عبد الوهاب
اجلامعة املستنرصية 

كلية اهلندسة 
 قسم اهلندسة املدنية

 أ. م. د. باسل خلف امحد
جامعة بغداد 

 مركز التخطيط احلرضي واالقليمي للدراسات العليا





187

 اأ. م. د. با�سل خلف احمد - م. م. اريج حمي عبد الوهاب

د الثاين/ العدد الثاين �سوال 1436هـ /اآب  2015مال�سنة الثانية/املجلَّ

الملخ�ص
القرار  صنع  عملية  يف  وتفعيلها  االستدامة  مفهوم  دراسة  البحث  تناول 
التخطيطي يف النقل، واملبادئ التوجيهية إلعداد خطط نقل مستدامة للمدن 
الطرق  استخدام  مشكلة  ضمنها  ومن  املعقدة،  املشكالت  حتليل  أجل  من 
التقليدية يف ختطيط النقل يف املدن بشكل عام واملدن املقدسة خاصة، والذي 
خطط  اعداد  عند  االجتامعية  االقتصادية،  البيئية،  التأثريات  تضمني  هيمل 
النقل، ودراسة أساليب تقييم استدامة مقرتحات خطط النقل وتطبيقها عىل 
خطة النقل يف مدينة كربالء املقدسة من اجل تقويم مواقع القصور يف هذه 

اخلطة بام يتالءم مع جعلها خطة نقل مستدامة.
تضمن اإلطار العميل استعراض خطة النقل ملدينة كربالء املقدسة التي 
وتطبيق  2030م،  اهلدف  لسنة  النقل  لتخطيط  مقرتحات  جمموعة  تتضمن 
مراحل اختبار مدى استدامة هذه اخلطة بأسلوب التقييم البيئي االسرتاتيجي 
وغري  املستدامة  اجلوانب  وحتديد  التوافق،  بمصفوفة  التحليل  خالل  من 
التي  التقييم  هذا  نتائج  اىل  الوصول  وبالتايل  املقرتحات،  هذه  يف  املستدامة 
اوضحت بان خطة النقل ملدينة كربالء املقدسة تعاين من القصور يف منهجية 
اعداد اخلطة بحسب مراحل إعداد خطط نقل مستدامة، وهتمل الكثري من 
العوامل ذات التأثريات املهمة يف استدامة اخلطة عىل املدى البعيد، وبالتايل 
تكون هي اقرب اىل خطة نقل تقليدية يف مدينة مقدسة عن خطة نقل مستدامة.
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Abstract
The research studied the sustainability concept and its activation 

in the process of the planning of the decision making regarding with 
the transportation and the basic principles to prepare sustainable 
transportation plans for cities in order to analyze the complicated 
problems including the problem of using the classical methods in 
transportation planning in the cities in general and the sacred cities in 
particular. These holy cities neglected the inclusion of environmental, 
economic and social impact in preparing transportation plans 
together with studying the methods of evaluating the sustainability 
of transportation plans proposals and their application in the 
transportation project of the holy city of Karbala in order to evaluate 
this plan and show its shortages and manipulate them to make the 
plan become sustainable.

The practical frame of the research involves the review of the 
transportation plan of the sacred city of Karbala, which includes five 
proposals of transportation planning to the target year 2030, and 
applying the stages of examining the sustainability of the plan by using 
the strategic environment assessment method through the application 
of compatibility matrix analysis and identifying the sustainable and 
unsustainable aspects in those proposals, and consequently reaching 
the results of the evaluation which show that the transportation plan 
of the holy city of Karbala is suffering from many shortcoming in the 
methodology of the plan preparation according to the sustainable 
transportation plan preparation stages, and neglect many factors 
which have important impacts on the sustainability of the plan in the 
long term and therefore it is closer to be a classical transportation plan 
in a sacred city than a sustainable transportation plan.
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المقدمة
املجتمعات  لتنمية  واساس  اليومية  احلياة  يف  أساس  جزء  النقل  إن 
وهو الرابط الذي جيمع أجزاء  املدينة بشكل متكامل. فالتزايد الكبري يف حركة 
الناس والبضائع الذي شهدته املدن يف السنوات األخرية  ساهم بشكل كبري 
يف العديد من املشكالت هلذه املدن، والسيام املدن التي تتجه نحو االستدامة 
املفاهيم  أحد  بوصفه  املدن،  يف  وختطيطه  املستدام  النقل  ملفهوم   واعتامدها 
املهمة يف اعداد خطط  النقل الشاملة التي حتقق مدنًا قابلة للعيش ومستدامة.  

السلبية  وتأثرياهتا  النقل،  مشكالت  لتزايد  نتيجة  البحث  أمهية  تربز 
االقتصادية واالجتامعية والبيئية  وحتى العمرانية، وما تعانيه املدن من حالة 
إحدى  احلرضي،  بوصفها  الفرد  صحة  يف  والرتاجع  للموارد  االستنزاف 
نتائج استخدام الطرائق التقليدية يف التخطيط للنقل وبخاصة للمدن املقدسة 
التي تتعرض  لضغوطات بيئية واقتصادية واجتامعية اكرب و أكثر من غريها 
قد  التي  السنة  مدار  للزائرين  عىل  الكبرية  االعداد  توافد  بسبب  املدن،  من 
وجود  عدم  وكذلك  الضغوطات،  هذه  استيعاب  عىل  املدينة  قدرة  تتجاوز 
استدامة  وتقييم  حمليًا  املقدسة  املدن  يف  والنقل  االستدامة  بني  دراسة  جتمع 
فكان  خاص.  بشكل  كربالء  مدينة  عام  ويف  بشكل  املدينة  يف  النقل  خطة 
كثريًا  إذ  ان  وإدراكه،  وفهمه  واملهم،  احليوي  املوضوع  هذا  تناول  من  البد 
من خطط النقل يتم اعدادها دون االخذ باحلسبان التأثريات السالف ذكرها 
بسبب عدم  استخدام أساليب التقييم املعتمدة هلذا الغرض لضامن استدامة 
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خطط النقل ومتكني أنظمة نقل  مستدامة.  
مشكلة البحث

يف  املهمة  العوامل  تأثريات  وتقييم  لتحليل  اساليب  او  طرق  استخدام  عدم 
املقدسة  العراقية ومنها مدينة كربالء  املدن  للنقل احلرضي يف  حتقيق االستدامة 

األمر الذي يساهم يف تزايد التأثريات السلبية للنقل يف املدينة عىل املدى البعيد.
فرضية البحث

وجود عوامل وتأثريات مهمة يف استدامة خطة النقل ملدينة كربالء املقدسة ينبغي 
تضمينها يف عملية التخطيط للنقل لتعزيز اجلوانب املستدامة واحلد من التأثريات 

السلبية االقتصادية، واالجتامعية، والبيئية للنقل يف املدينة عىل املدى البعيد.
هدف البحث

تقويم خطة النقل يف مدينة كربالء املقدسة لبيان مدى استدامتها ومن ثم تقديم 
معاجلات الماكن اخللل ان وجدت.

هيكلية البحث
يتكون البحث من االطار النظري املتضمن املفاهيم االساسية للنقل املستدام 
)املبادئ، واالهداف، وأسباب التوجه للنقل املستدام، واسرتاتيجيات وسياسات، 
اسلوب تقييم خطط النقل املستدام(، واجلانب امليداين املتضمن مقرتحات خطة 
البيئي  التقييم  باسلوب  املقرتحات  تقييم  ومراحل  كربالء 2030،  ملدينة  النقل 

االسرتاتيجي ومن ثم االستنتاجات والتوصيات.
منهجية البحث

إبــرازًا  يتضمن  الذي  واملقارن  التحلييل  الوصفي  املنهج  عىل  االعتامد 
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ما  واعتامد  املدن  يف  النقل  ختطيط  يف  املهم  املستدام،  مفهوم  النقل  ألمهية 
حتليل  من  املطروح  املوضوع  النظري  ملعاجلة  اإلطار  من  استخالصه  يتم 
ووصف للمفاهيم ومقارنة ملا هو معتمد عامليًا وعربيًا مع ما هو  معتمد حمليًا 
واستخدام اسلوب علمي احصائي لغرض حتقيق هدف البحث وبيان مدى 

صحة فرضية  البحث. 
االطار النظري

1-االستدامة والنقل
ان حتقيق االستدامة ألنظمة النقل أصبح عملية مهمة يمكن مالحظتها 
من خالل العدد املتزايد من املبادرات يف مجيع أنحاء العامل لتحديد وقياس 

االستدامة يف ختطيط النقل وتوفري البنية التحتية الالزمة لذلك.
هو  ما  بني  التوازن  يصف  عام  مفاهيمي  إطار  بأهنا  االستدامة:  تعرف 
مرغوب فيه، واحلفاظ عىل الصحة، واحلركية بني النظم البرشية والطبيعية؛ 
شأهنا  من  التي  املامرسات  وأفضل  واملعتقدات،  السياسات  نظام  ويصف 
محاية التنوع واغناء النظم البيئية عىل كوكب األرض وتعزز احليوية والفرص 
تصف  التي  الرؤية  وهي  للناس؛  أفضل  حياة  نوعية  وخلق  االقتصادية، 

املستقبل الذي يريد أي شخص أن يعيشه )1(.
يعرف النقل: هو نظام حركة الناس والسلع واملرافق والوسائل الالزمة 

للقيام بذلك )2(.
واالجتامعية  البيئية  االعتبارات  ان  ضامن  فهي  النقل:  يف  االستدامة  اما 

واالقتصادية تؤخذ باحلسبان يف القرارات التي تؤثر عىل فعالية النقل )3(.
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يعرف االحتاد الكندي النقل املستدام حسب حتقيقه ابعاد االستدامة الثالثة  كام ييل )4(:
البعد البيئي: هو احلد من االنبعاثات والنفايات )التي تلوث اهلواء   .1
البيئة يف هذه  والرتبة واملياه( داخل أي منطقة حرضية ويعمل ضمن قدرة 
من  البيئة  تدهور  بدون  للنقل  التحتية  البنى  مشاريع  استيعاب  عىل  املنطقة 
خالل إعادة التدوير، وتوفري الطاقة للمركبات من مصادر الطاقة املتجددة 
أو مصدر التي ال تنضب عىل املدى الطويل )مثل الطاقة الشمسية(، وإعادة 
تدوير املوارد الطبيعية املستخدمة يف السيارات والبنية التحتية )مثل احلديد 

والبالستيك والخ(.

البعد االجتامعي: هو توفري تكافؤ فرص الوصول للناس ولبضائعهم،   .2
هلذا اجليل واألجيال القادمة، وتعزيز صحة اإلنسان، وبذل املساعدة يف دعم 
التنمية  املتاحة، وتيسري  الثروات  متوافقة مع  احلياة  أعىل مستوى من جودة 
عن  الصادر  الضجيج  تسيب  من  واحلد  البرشي،  املستوى  عىل  احلرضية 
املركبات للمجتمعات أقل من املستويات املقبولة، وجعل احلياة آمنة للناس 
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وممتلكاهتم.
البعد االقتصادي: يتمثل هذا البعد بوجود النقل بأسعار معقولة يف كل   .3
جيل؛ تصمم نظم النقل وتعمل لتحقيق أقىص قدر من الكفاءة االقتصادية وتقليل 

التكاليف االقتصادية، واملساعدة يف دعم اقتصاد قوي، متنوعًا ونابضًا باحلياة.
يعرف جملس وزراء النقل لالحتاد األورويب النقل املستدام بأنه : ذلك النقل 
الذي يسمح بتواصل وتالقي احتياجات األفراد والرشكات واملجتمع بشكل 
آمن وبطريقة تتفق مع صحة اإلنسان والبيئة، ويرمي اىل تعزيز املساواة داخل 
األجيال املتعاقبة، وان يكون بأسعار معقولة، ويعمل بنزاهة وكفاءة، وان يقدم 
خيارات يف اختيار واسطة النقل، وان يدعم االقتصاد املنافس والتنمية اإلقليمية 
املتوازنة، وان حيد من االنبعاثات والنفايات ضمن قدرة الكوكب عىل استيعاهبا، 
املوارد  أقل، وان يستخدم  أو  إنتاجها  املتجددة بمعدالت  املوارد  وان يستخدم 
غري املتجددة بمعدالت تنمية بدائل الطاقة املتجددة أو أقل، مع تقليل األثر عىل 

استخدام األرايض واصدار الضوضاء )5(.
السلع واخلدمات  الذي يوفر وصول إىل  النظام  النقل املستدام هو  إن نظام 
عىل  وحيافظ  البيئة،  يؤذي  وال  احلرضية،  املناطق  سكان  جلميع  فعالة  بطريقة 
الرتاث الثقايف والعمراين والنظم اإليكولوجية للجيل احلارض؛ وال يشكل خطرًا 
عىل فرص األجيال القادمة لتصل إىل مستوى ال يقل عن رفاهية األجيال احلالية.

1-1 مبادئ النقل المستدام
يستند النقل املستدام عىل مبادئ أساسية حتقق أهدافه املناط هبا وهي عىل 
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النحو التايل )6(:
والسلع،  الناس  إىل  الوصول  حتسني  خالل  من  الوصول:  سهولة   -1
لألشخاص  اجلسدية  احلركة  عىل  الطلب  من  احلد  مع  ولكن  واخلدمات، 

واألشياء.
العدالة االجتامعية ضمن اجليل الواحد وبني األجيال: يمكن حتقيق   -2
الرفاهية االجتامعية والسالمة جلميع الناس وحتسني نوعية احلياة يف املجتمع، 
وتوفري االحتياجات األساسية للنقل التي تلبي احتياجات مجيع السكان بكافة 
طبقاهتم االجتامعية خاصة الفئات من ذوي الدخل املنخفض واملحرومني، 
ولكافة املناطق احلرضية والريفية عىل السواء. والبد ان حتافظ عىل العدالة يف 
العدالة  بل  االجتامعية فحسب  العدالة  وليست  االجتامعية  املستويات  كافة 

االقتصادية والبيئية.
حتمل  عليهم  يقع  املجتمع  افراد  كل  واملجتمعية:  الفردية  املسؤولية   -3
مسؤولية اختاذ قرارات مستدامة يف حتركاهتم وتنقالهتم بني األماكن وذلك 
بتخفيض استهالك املوارد، ومحاية الصحة العامة، وبناء جمتمع صحيح نفسيًا 

وجسديًا.
يف  العامة  والسالمة  الصحة  رشوط  توفري  والسالمة:  الصحة  محاية   -4

أنظمة النقل يف املدن.
التعليم واملشاركة العامة: إطالع اجلمهور بكافة الوسائل التعليمية   -5
عىل  وتشجيعهم  عليها،  املرتتبة  واآلثــار  النقل  خيارات  عىل  واإلعالمية 
املشاركة يف صنع القرار من أجل ضامن تلبية االحتياجات املختلفة للمجتمع، 
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الن خيارات افراد املجتمع يف التنقل هي الركيزة األساسية يف االستدامة.
بني  التجانس  ــامن  وض الــزحــف،  من  احلــد  املتكامل:  التخطيط   -6
العام،  النقل  املحيل، وحتسني وسائل  املستوى  املختلطة عىل  االستخدامات 
النظم اإليكولوجية، والرتاث،  الدراجات، ومحاية  وتسهيل امليش وركوب 
اختاذ  يكون  أن  عىل  والتأكيد  البضائع.  حركة  وترشيد  الرتفيهية،  واملرافق 
التأثريات  النقل بطريقة مفتوحة وشاملة وأن تأخذ باحلسبان مجيع  قرارات 
وتكون اخليارات معقولة، وإجياد تنبؤات مستقبلية لآلثار االجتامعية والبيئية 
املتوقعة احلدوث من جراء استعامل وسائل النقل وإعداد القرارات الالزمة 

لذلك.
الوقاية من التلوث ومحاية البيئة واحلفاظ عىل األرايض واملوارد اآلخرى:   -7
التقليل من االنبعاثات وتقليل النفايات احلاصلة من نشاط النقل، واحلد من 
الضوضاء واستخدام املوارد غري املتجددة، ال سيام الوقود األحفوري، وضامن 

القدرة الكافية لردع التجاوزات واحلوادث اآلخرى.
التكاليف  مجيع  تضمني  االقتصادية:  واجلدوى  االقتصادي  الرفاه   -8
االجتامعية  واملتكاملة  االمجالية  التكاليف  )حساب  للنقل  اخلارجية 
احرتام  مع  اإلعانات  ذلك  يف  بام  البعيد،  املدى  عىل  والبيئية(  واالقتصادية 
حقوق امللكية الفردية، وتعزيز البحث والتطوير املناسب، والنظر يف الفوائد 
التي قد تنجم عن إعادة هيكلة  العمل  االقتصادية بام يف ذلك زيادة فرص 
لغرض  والنامية  املتقدمة  البلدان  تنطوي عىل  التي  الرشاكات  النقل، وعقد 
إنشاء وتنفيذ أساليب وطرائق جديدة لتمكني النقل املستدام. كام ينبغي ان 
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تكون نفقات نظم النقل املستدامة فعالة من حيث التكلفة، وحتقيق العدالة 
يف الدفع من قبل مستعميل وسائل النقل مقارنة مع التكاليف اإلمجالية.

يتطلب  املرونة:  املستدام وهو  النقل  ملبادئ  مبدأ آخر مهم  يمكن إضافة 
يف ختطيط النقل اعتامد سياسة من شاهنا حتقيق االستدامة بحيث تكون قابلة 
التكنلوجي،  التطور  تزامنا مع  لزم ذلك  التطوير والتحسني كلام  او  للتغيري 

واستعداد ملختلف األوضاع املفاجئة التي من املمكن حدوثها يف أي وقت.

1-2 اهداف النقل المستدام
يمكن تقسيم اهداف النقل املستدام حسب ابعاد االستدامة اىل اهداف عامة 
وتفصيلية مع وضع مؤرشات تفصيلية لكل هدف وبحسب اآليت )اجلدول 1(:

اجلدول)1( اهداف النقل املستدام العامة واألهداف التفصيلية 
واملؤرشات حسب ابعاد االستدامة

االهداف العامةاالهداف التفصيلية

حتسني كفاءة نظام النقل.  	
حتقيق تكامل نظام النقل.  	
تعظيم سهولة الوصول.  	

الــوصــول  سهولة  ــاءة  كــف حتسني   	
واحلوافز

اإلنتاجية  ـــادة  زي
االقتصادية



197

 اأ. م. د. با�سل خلف احمد - م. م. اريج حمي عبد الوهاب

د الثاين/ العدد الثاين �سوال 1436هـ /اآب  2015مال�سنة الثانية/املجلَّ

تنمية وتطوير االقتصاد واالعامل.   	
التنمية  حتــقــيــق 

االقتصادية

سيام  وال  الطاقة،  تكاليف  تقليل   	
واردات البرتول. 

زيادة كفاءة الطاقة

يمكن لكافة السكان حتمل تكاليف   	
الوصول اىل اخلدمات )األساسية( واألنشطة.

تكاليف  حتــقــيــق 
معقولة

وإدارة  العمليات  كــفــاءة  تعظيم   	
األصول.

ــكــفــاءة  زيـــــادة ال
التشغيلية للنقل

ــل يــســتــوعــب  ــق ــق نـــظـــام ن ــي حتــق  	
املعوقني،  فيهم  بمن  املستخدمني،  مجيع 

ومنخفيض الدخل، وغريها من القيود.

ــوق  ــق ــق ح ــي ــق حت
ـــــســـــامهـــــني،  امل

والعدالة

تقليل خطر احلوادث واالعتداءات،   	
ودعم اللياقة البدنية.

السالمة،  حتقيق 
واألمان والصحة
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عرصية  جمتمعات  اجياد  يف  املساعدة   	
وجذابة. ودعم متاسك املجتمعات املحلية.

تنمية املجتمع

محاية واحرتام الرتاث الثقايف.  	
دعم األنشطة الثقافية.  	

ـــــرتاث  ـــة ال ـــاي مح
الثقايف

االحتباس  غازات  انبعاث  من  احلد   	
احلراري.

ختفيف آثار تغري املناخ.  	

املـــحـــافـــظـــة عــىل 
استقرار املناخ

احلد من انبعاثات تلوث اهلواء.  	
احلد من التعرض للملوثات الضارة.  	

تلوث  من  الوقاية 
اهلواء

حركة  لضوضاء  التعرض  تقليل   	
املرور

ــــة مــن  ــــاي ــــوق ال
الضوضاء

تقليل تلوث املياه.  	
تقليل مساحة السطح املبلط   	

املياه  نوعية  محاية 
األرضار  وتقليل 

اهليدرولوجية.
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استخدام  يف  النقل  مرافق  تقليل   	
األرايض.

تشجيع املزيد من التنمية املدجمة.  	
محاية عالية اجلودة للموائل.  	

ــوع  ــن ــت ـــة ال ـــاي مح
واملناطق  احليوي 

املفتوحة

لعملية  ــح  واض تعريف  او  حتديد   	
التخطيط.

التحليل املتكامل والشامل.  	
إرشاك املواطنني بقوة.  	

او  التكاليف  املنخفض  التخطيط   	
اختيار  )ويتم  التموييل  االجيار  كلف  ختطيط 

احللول األكثر فائدة ومتويلها(.

املتكامل  التخطيط 
واجلامع  والشامل 

او احلرضي

 Source: Todd Litman Victoria Transport
 Policy Institute )Developing Indicators for

 Sustainable and Livable Transport Planning(
.2013،p5
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1-3 أسباب التوجه نحو النقل المستدام
مشكالت النقل يف املدن: إن ملشكلة النقل أسبابًا متعددة اجلوانب، كام   .1
أن هلا آثارًا خمتلفة يف جماالت متعددة، ولقد اختلفت األسباب يف أمهيتها وآثارها 
وطبيعتها، فمنها ما هو أسايس له تأثري جوهري، ومنها ما هو ثانوي، كام أن 
منها ما يرجع إىل تاريخ ماِض وظروف سابقة، خاصة ما تعلق منها بالتخطيط 
يكون  بعضها  إن  النقل، يف حني  والطرق وشبكات  للمدن  القديم  والتنظيم 
تتعلق  أسباب  هناك  احلايل.وكذلك  بالتنظيم  متعلقة  حارضة  عوامل  نتيجة 
آخرى  وعوامل  واجلغرافية،  والسكانية  والتخطيطية،  االجتامعية  بالنواحي 

ترتبط باألبعاد االقتصادية والسلوكية، والقانونية واإلدارية )7(.
من أهم اسباب مشكالت النقل يف املدينة هي:

زيادة السكان.  -
عدم التكامل بني ختطيط استعامالت األرض وختطيط النقل.  -

زيادة عدد السيارات.  -

قلة الوعي املجتمعي.  -
زيادة النشاطات االقتصادية.  -

زيادة املسافة بني السكن والفعاليات.  -
الضعف يف ختطيط النقل الشامل.  -

واالقتصادية،  )البيئية،  االستدامة  عىل  النقل  مشكالت  تــأثــريات   .2
وتأثرياهتا  منها،  النامية  وخاصة  املدن  يف  النقل  مشكالت  إن  واالجتامعية(: 

عىل ابعاد االستدامة الثالثة االقتصادية واالجتامعية والبيئية هي:
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االزدحام املروري.  -
عدم قدرة الشوارع واملنشآت عىل استيعاب وسائل النقل.  -

احلــــــــوادث والسالمة.  -
ارتفاع تكاليف النقل.  -

الصعوبات يف النقل غري اآليل.  -
خدمات نقل عام غري كفوءة وغري مالئمة.  -

احلاجة  وخاصة  األرض  عىل  املتزايد  )الطلب  األرايض  استهالك   -
النظامية  كاملرائب  انواعها  ملختلف  النقل  خلدمات  االرايض  ختصيص  اىل 

واملطارات وحمطات السكك والطرق واجلسور وغريها(.
احللول التقليدية ملشكالت النقل: اعتمد أصحاب القرار واملخططون   .3
فيام خيص شؤون النقل عىل احللول التخطيطية التقليدية التي تعتمد الطرق 
التقليدية بالتخطيط وليست املستدامة والتي كان هلا األثر الكبري يف فشل أكثر 
اخلطط يف حل مشكالت النقل يف املدن فضاًل عن التدهور البيئي والتكاليف 

االقتصادية واالجتامعية املرافقة هلذه الطرق يف إجياد هذه احللول.

1-4 استراتيجيات وسياسات تخطيط النقل المستدام
يتم حتقيقها عن  املستدام اسرتاتيجيات وسياسات خمتلفة  النقل  لتخطيط 
طريق جمموعة من االدوات التي تعمل عىل اعتامد نقل مستدام يف املدينة، وهي:
اسرتاتيجية التجنب )The Avoidance Strategy(:جتنب السفر غري   .1
الرضوري وتقليص مسافة الرحلة. يمكن حتقيق هذه االسرتاتيجية عن طريق 

السياسات اآلتية )8(:
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األرايض  استخدام  ختطيط  عمليات  بني  الرسمي  التكامل  سياسة   -
وختطيط النقل والرتتيبات املؤسسية ذات الصلة عىل مستوى املدينة.

-  حتقيق التنمية متعددة االستخدامات ومتوسطة إىل عالية الكثافة عىل 
 )TOD( طول املمرات الرئيسة داخل املدن، وتعزيز التنمية املوجهة بالنقل

عند إدخال البنية التحتية للنقل العام اجلديدة.
تكنولوجيا  تدعم  التي  واملشاريع  والربامج  السياسات  تأسيس   -

.)ICT( املعلومات واالتصاالت
اسرتاتيجية التحول )The Shift Strategy(: التحول باجتاه وسائط   .2

أكثر استدامة: يمكن حتقيق هذه االسرتاتيجية عن طريق السياسات اآلتية:
-  إعطاء األولوية لوسائط النقل غري اآللية يف اخلطط الرئيسة للنقل ويف 

استثامرات البنية التحتية.
حتسني خدمات النقل العام.  -

خفض حصة وسائط النقل احلرضي من املركبات اآللية اخلاصة من خالل   -
.)Transportation Demand Management( تدابري إدارة الطلب عىل النقل
حتقيق حتوالت كبرية يف وسائط أكثر استدامة للركاب بني املدن ونقل البضائع.  -
ممارسات  حتسني   :)Improvent Strategy( التحسني  اسرتاتيجية   .3

وتكنولوجيات النقل.
يمكن حتقيق هذه االسرتاتيجية من خالل السياسات اآلتية:

استدامة  االكثر  النقل  وتكنولوجيات  وقــود  نحو  العمل  دعــم   -
والتكنلوجيا  املتجددة،  الطاقات  وسيارات  كهربائية،  سيارات  )استخدام 
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اهلجينة والغاز الطبيعي(.
يف  لالقتصاد  وطنية  ومعايري  سياسات  او  خطط  او  أهداف  حتفيز   -
استهالك وقود السيارات من خالل اعتامد احلوافز املناسبة حمليًا والتي تساعد 

عىل اعتامد واستخدام أنظف وأكثر كفاءة يف وقود املركبات.
-  فرض معايري جلودة الوقود وانبعاثات العوادم جلميع أنواع املركبات، 
بام يف ذلك املركبات اجلديدة وقيد االستخدام، التي تضعها اجلهات املختصة 

املسؤولة.
تسجيل  نظم  ذلك  يف  بام  االمتثال،  وأنظمة  السيارة  اختبار  فرض   -
الدوري للمركبات وصيانتها حسب  املناسب  الرسمية والتفتيش  املركبات 

املتطلبات التي تضعها اجلهة املسؤولة.
اعتامد أنظمة النقل الذكية )ITS(، مثل األجرة اإللكرتونية للرحلة   -
ومعلومات  بالنقل،  التحكم  ومراكز  الطريق  مستخدمي  رسوم  وأنظمة 

الوقت الفعيل للمستخدم، أينام استلزم ذلك.
والسكك  الطرق  ذلك  يف  بام  البضائع،  نقل  كفاءة  حتسني  حتقيق   -
تكنلوجيا  التي حتدث  السياسات والربامج واملشاريع  احلديدية، من خالل 
ودعم  اإلدارة،  ونظم  األسطول  ومراقبة  التحكم  تنفيذ  الشحن،  مركبات 

أفضل اخلدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد او االمدادات.
الناس  محاية   :)  The Protection Strategy( احلامية  اسرتاتيجية   .4

والبيئة واعتبار محاية الناس من األولويات.
يمكن حتقيق هذا االسرتاتيجية من خالل السياسات اآلتية:
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–احلد من احلوادث املرورية التي تسبب  -  العمل عىل حتقيق سياسة 
الوفيات يف الطرق و السكك احلديدية، وضامن سالمة املمرات املائية وتنفيذ 
واسرتاتيجيات  السعة،  وحتديد  للطرق،  التحتية  للبنية  املناسب  التصميم 
السيارات،  وتسجيل  للسياقة،  الصارمة  والرتاخيص  املرور  حركة  هتدئة 
خالل  من  احلـــوادث  بعد  ملا  أفضل  رعاية  التأمني،  متطلبات  وإجـــراء 

التخفيضات الكبرية املوجهة نحو احلوادث واإلصابات.
-  تعزيز رصد اآلثار الصحية النامجة عن انبعاثات النقل والضوضاء. 
ووضع  والضوضاء،  ــواء  اهل لتلوث  االقتصادية  ــار  اآلث وتقييم  وتقدير 
اسرتاتيجيات التخفيف، وخصوصًا مساعدة الفئات احلساسة من السكان 

الساكنة بالقرب من األعتناقات املرورية الكثيفة.
-  فرض معايري وطنية لنوعية اهلواء والضوضاء، مع األخذ يف احلسبان 

أيضًا املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية، وبرامج الرصد واإلبالغ.
الكربون واملستدامة لتخفيف أسباب  املنخفضة  النقل  تنفيذ تدابري    -

تغري املناخ العاملي واملسامهة يف أمن الطاقة الوطني.
يف  االجتامعية  العدالة  لتحقيق  والتصميم  التخطيط  معايري  اعتامد   -

تطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية للنقل.
والعمليات  للنقل  التحتية  البنية  لتمويل  مبتكرة  آليات  تشجيع   -
املستدامة من خالل اختاذ تدابري مثل فرض رسوم وقوف السيارات، وأسعار 
الوقود وفرض رسوم استخدام الطريق للنقل اآليل يف وقت حمدد من اليوم، 
وإحداث الرشاكات بني القطاعني العام واخلاص بغية امساك قيمة األرايض، 
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بام يف ذلك النظر يف أسواق الكربون، كلام كان ذلك ممكنًا.
النقل  النطاق لإلعالم والتوعية يف وسائل  الواسع  التوزيع  تشجيع   -
املستدام جلميع مستويات احلكومة واجلمهور من خالل التوعية واحلمالت 
الرتوجيية، وتقديم التقارير يف الوقت املناسب ملؤرشات رصدها، والعمليات 

التشاركية.
تطوير املؤسسات بتمويل خمصص للبحث من اجل حتقيق استدامة   -
سياسات النقل-استخدام األرايض، بام يف ذلك البحوث والتطوير يف جمال 
البيئي  التقييم  تنفيذ  طريق  عن  الرشيد  احلكم  وتعزيز  بيئيًا،  املستدام  النقل 

االسرتاتيجي خلطط النقل وتقييم التأثري البيئي ملشاريع النقل الرئيسة.

2- تقييم استدامة خطط النقل
التقييم  عملية  هي  مستدام  نقل  نظام  لتمكني  املهمة  اخلطوات  إحدى 
لعملية  املرافقة  التقييم  عملية  او  والربامج  والسياسات  للخطط  املسبق 
مبكرة  بصورة  التقييم  تشمل  التقييم  وعملية  للنقل،  الشامل  التخطيط 
لتحديد االثار البيئية واالقتصادية واالجتامعية لتنفيذ أي سياسة او خطة او 
برنامج او مرشوع للنقل. ان أحد األدوات املهمة لتحقيق استدامة النقل او 
لتمكني نظام نقل مستدام عىل املستويني احلرضي واإلقليمي من خالل تقييم 

السياسات واخلطط والربامج التنموية هو تقييم االستدامة خلطة النقل.
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2-1 التقييم البيئي االستراتيجي لتقييم استدامة خطة النقل
ناحية  من  التنمية  وبرامج  وخطط  وسياسات  اسرتاتيجيات  تقييم  هو 
استدامتها واستمراريتها، وهو عملية منظمة لتقييم العواقب البيئية للسياسة 
من  مالئمة  بصورة  تضمينها  من  التأكد  لغرض  املقرتح  والربنامج  واخلطة 
االقتصادية  االعتبارات  جانب  اىل  القرار  اختاذ  عملية  من  االوىل  املراحل 
واالجتامعية ويتضمن حتليل وادراج التأثريات البيئية والصحية للسياسات 
ويمكن  االسرتاتيجية،  املبادرات  من  وغريها  املقرتحة  والربامج  واخلطط 
املحيل  املستوى  وعىل  القرار  اختاذ  عملية  مراحل  كل  يف  إجراؤه  او  تطبيقه 

واالقليمي والوطني )9(.

2-2 مراحل عملية التقييم البيئي االستراتيجي
من  كــان  إذا  ما  لتحديد   :)Screening( الغربلة  أو  الفحص   )1

الرضوري التقييم البيئي االسرتاتيجي.
)Scoping( النطاق  )2

عملية  تتناوهلا  التي  القضايا  أن  ضامن  عىل  يساعد  النطاق  حتديد   .1
جيري  التي  الصلة  ذات  القرارات  عىل  تقترص  االسرتاتيجي  البيئي  التقييم 

اختاذها، وبالتايل إمكانية احراز صناعة القرار.
عملية حتديد النطاق تنطوي عىل اخلطوات اآلتية:

تصنيف نوع قرار اخلطة الذي يتصوره او ينص عليه اصحاب مبادرة اخلطة.  -
القضايا  حول  اجلمهور،  ذلك  يف  بام  اخلارجية،  األطراف  استشارة   -

التي سيتم تقييمها.
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نرش قرار حول حتديد نطاق التقييم البيئي االسرتاتيجي، بام يف ذلك   -
املؤرشات البيئية الستخدامها، ويف حالة تقييم االستدامة تضاف املؤرشات 

االقتصادية واالجتامعية للمؤرشات البيئية.
من  خمتلفة  أنواع  بني  والتمييز  األهداف  لتعكس  املؤرشات  اختيار   -

البدائل التي سيتم النظر فيها
تأثريات  تقييم   :)Impact Assessments( التأثريات  تقييم   .3
عدم  أوجه  وحتليل  األساس  خط  وضع  مع  باملقارنة  املقرتحة  اخلطة  اعداد 

التأكد او الشكوك.
The structure of the SEA process should depend on 

the planning procedure to which the SEA is linked. 
The following steps should be followed: .
تم  الصلة  ذات  اآلثار  مجيع  أن  من  للتأكد   :)Review( املراجعة   .4

تقييمها بشكل صحيح. ويتضمن:
قيم  فحص  يوفر  االسرتاتيجي:  البيئي  التقييم  تقارير  استعراض   -
القرار )أو، عند  نتائج االستعراض من قبل سلطة اختاذ  اجلودة، والنظر يف 
والرشوط  القرار  من  كل  عىل  يؤثر  وأن  مستقلة(،  هيأة  قبل  من  االقتضاء، 

املفروضة.
مبادئ عمل توجيهية حمددة: حتديد النطاق يوفر قائمة مرجعية قيمة   .5
العامة للمراجعة  التوجيهية  املبادئ  للمراجعة، تستخدم جنبًا إىل جنب مع 
ويؤدي ذلك إىل تقديم مزيد من املعلومات، وتنطوي عىل مشاركة السلطات 

البيئية واألطراف اآلخرى ذات الصلة وباجلمهور.
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 Integration into( الــقــرار  وصنع  التخطيط  بــني  التكامل   .6
planning and decision-making(: للتأكد من أن نتائج التقييم البيئي 

االسرتاتيجي تراعى بشكل تام يف اختاذ القرار بشأن اخلطة. وإن نتائج عملية 
املقرتح  تقديم  قبل  التخطيط  لعملية  أن تستخدم كمدخالت  ينبغي  التقييم 

النهائي لصانعي القرار.
 :)Implementation and monitoring( واملراقبة  التنفيذ   .7
التنفيذ. واهتامم كاِف  املقبولة يف  لتصحيح اجلوانب غري  آلية  لضامن وجود 

للتنفيذ ورصد خطة البنية التحتية للنقل.
ان   :)Consultation and participation( ومشاركة  التشاور   .8
احلكومية  أو غري  العامة  واملنظامت  الوكاالت  البيئية وغريها من  السلطات 
جيب أن تأخذ مكاهنا يف مجيع مراحل العملية، بام يف ذلك استعراض تقرير 
التقييم البيئي االسرتاتيجي. وإن التواصل مع املجموعات املتأثرة جيب ان 

يتم يف مجيع مراحل عملية التقييم البيئي االسرتاتيجي )10(.
كيفية استعامل التقييم البيئي االسرتاتيجي لتأمني استدامة خطة النقل يتم 

باملراحل اآلتية )اجلدول 2(:



209

 اأ. م. د. با�سل خلف احمد - م. م. اريج حمي عبد الوهاب

د الثاين/ العدد الثاين �سوال 1436هـ /اآب  2015مال�سنة الثانية/املجلَّ

اجلدول )2( 
مراحل تطبيق التقييم البيئي االسرتاتيجي الستدامة خطة النقل

املراحل
اختبار 

االستدامة
األسئلة الرئيسية

الفحص
االجتاه نحو 

املتطلبات

هل االقرتاح متسق مع سياسات 
االستدامة؟ وما النتائج البيئية هبذا 

اخلصوص؟

دراسة 
النطاق 
وتقييم 

التأثريات

املسافة عن 
اهلدف 

كيفية قياس املقرتح باملؤرشات 
الرئيسة؟وما القضايا اهلامة يف هذا 

اخلصوص؟

حتديد األمهيةاألمهية
ماهي تأثريات املقرتح؟ وما مدى 

امهيتها بالنسبة ملعايري وسياسة 
االستدامة؟

املصدر: الباحثة باالعتامد عىل برنامج االمم املتحدة للبيئة )التقييم 
البيئي االسرتاتيجي( كتيب تدريب تقييم التأثري البيئي،2002، ص 

512
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2-3 مصفوفة التوافق
هي طريقة لتقييم االستدامة السرتاتيجيات وسياسات وخطط وبرامج 
ومشاريع التنمية، وتستخدم لتقييم التكامل بني االسرتاتيجيات املستدامة. 
هذه الطريقة تتأقلم مع مصفوفة حتقيق االهداف مع تعديل عىل مقياس تقييم 
االسرتاتيجيات واالهداف )11(. لعمل حتليل مصفوفة التوافق يتم حتقيق ما 

يأيت )الشكل 1(:

حتديد خط اساس التقييم مع )اسرتاتيجية االستدامة(

تقييم اسرتاتيجية االستدامة مع خط اساس التقييم

انتاج جدول حتليل مصفوفة التوافق

حتليل مصفوفة التوافق

Ponrahono، Zakiah and other (Matrix Sustainable Strategies 
Compatibility Analysis of Malaysia’s Sustainable Development 
Strategies in Three-Tier Development Plan System) World Applied 
Sciences Journal، Malaysia، 2001، p. 23

باجلدول،   )Column( عمودي  بشكل  املختار  االساس  خط  يوضع 
ويتم  باجلدول،   )Row( افقي  بشكل  ستقيم  التي  االسرتاتيجية  وتوضع 
مقارنة االسرتاتيجية بالصف مع خط االساس.ويف هذه املرحلة من التقييم، 

يشري القياس والتحقق اىل فئات من التقييم حسب ما ييل )12(:

Ponrahono، Zakiah and other (Matrix Sustainable Strategies Compatibility Analysis of Malaysia’s Sustainable Development Strategies in Three-Tier Development Plan System) World Applied Sciences Journal، Malaysia، 2001، p. 23

الشكل )1( مراحل حتقيق مصفوفة التوافق
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.)Compatible( متوافق أ- 
)Incompatible( غري متوافق ب- 

)Indirectly Compatible( متوافق بشكل غري مبارش ت- 
)Indirectly Incompatible( غري متوافق بشكل غري مبارش ث- 

)Not Related at all( ال توجد عالقة مطلقًا ج- 
الجانب الميداني

3- مقترحات خطة النقل في مدينة كربالء المقدسة
مخسة  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  احلــرضي  للنقل  العام  املخطط  اقــرتح 

مقرتحات هي )13(:
النقل ملركز املدينة: إن مركز املدينة منطقة مكتظة  املقرتح )1( : وضعية 
بالسكان والبيوت القديمة وإن الشوارع ضيقة ومزدمحة بالزائرين طيلة أيام 
فقط  يستخدم  لذلك  الدينية،  واملناسبات  اجلمع  ليايل  عددهم  يزداد  السنة 
والعباسيتني،  اخلان  باب  مثل  املناطق  باقي  السنة، ولكن  أيام  للسابلة طيلة 
جتارية  وحركة  أسواق  وفيها  منتظم  بشكل  وُمَنَفذة  أعرض  شوارعها  فإن 
ختدم سكان املدينة، فأقرِتحت اخلطة أن تكون مفتوحة أمام املركبات ولكن 
بشكل مقيد بالشكل الذي ال يشمل املركبات بشكل مطلق، وجيب أن تكون 

فقط للسابلة أيام الزيارات املليونية )الشكل 2(.
احللول املقرتحة للنقل يف اخلطة ملركز املدينة هي:

إنشاء مدن للزائرين: عىل ثالثة مداخل رئيسة ملدينة كربالء )النجف،   .1
اخلدمات  كافة  هلم  وتوفر  الزائرين  من  كبريًا  عددًا  تستوعب  بغداد(  احللة، 
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املطلوبة قبل دخوهلم للمدينة.
هلذا  وكافية  عريضة  لكوهنا  احلالية:  والطرق  الشوارع  استخدام    .2
الغرض، ولكن إذا ازداد عدد الزوار فسوف تكون حاجة  اىل طابق ثاٍن من 
الطرق أو تسيري قطار عليه، اي يرتك الزوار مركباهتم يف املواقف التابعة ملدن 
هذه  مميزات  من  املدينة،  مركز  إىل  للوصول  الباصات  واستخدام  الزائرين 

الباصات هي الوصول اىل أقرب منطقة للحرمني )الشكل 3(.
استخدام الباصات: يف الزيارات املليونية تستخدم الباصات ولكن   .3
حتتاج اىل حتسني هذه الوسائل كلام تطلب االمر وربام حتتاج اىل تفكري بإنشاء 

)ترام( عىل طول املسار.
الفصل التام بني املركبات والسابلة عن طريق عمل جمسات لتفادي ذلك.  .4
ثالث حمطات رئيسة: لوقوف الباصات املخصصة خلدمة الباصات   .5
يف  املستخدمة  املحطات  أن   )4 )الشكل  ويبني  الزائرين.  مدن  من  القادمة 
األيام العادية هي املحطات 1 و2 أما يف الزيارات املليونية فتستبدل املحطة 
رقم 2 باملحطة رقم 3 للزائرين ويكون استعامل املحطة رقم 2 مقترصًا عىل 
بإمكاهنا  الزائرين  القادمة من مدن  الباصات  فإن  البلدية. كذلك  اخلدمات 

الدخول اىل الطابق االسفل للصحن عن طريق شارع القبلة والنفق.
خمصص  حويل  طريق  هناك  املدينة:  مركز  حول  الدائرية  الطرق   .6
املدينة يكون  السنة حييط بمركز  أيام  املدينة يستخدم طيلة  للسابلة يف مركز 
طريقًا  ويصبح  املسألة  فتتغري  املليونية  الزيارات  يف  أما  للمركبات.  مفتوحًا 
أوسع،  مساحات  لتشمل  السابلة  منطقة  بتوسيع  نويص  قاتنًا  لذا  للسابلة، 



213

 اأ. م. د. با�سل خلف احمد - م. م. اريج حمي عبد الوهاب

د الثاين/ العدد الثاين �سوال 1436هـ /اآب  2015مال�سنة الثانية/املجلَّ

ويتغري مسار الطريق احلويل )الشكل 5(.
املركبات  دخول  يف  مشكلة  هناك  ليست  املدينة:  مركز  اىل  املداخل   .7
اىل منطقة العباسيتني، لكن توجد مشكلة يف الدخول إىل منطقة باب اخلان 
ولكوهنا تقع داخل الطريق الدائري املحيط بمركز املدينة فأن هناك مدخالن 

فقط باإلمكان الدخول منهام )الشكل 6(.
اجراءات دخول مركز املدينة: اقرتحت اخلطة عدة اجراءات لتحديد   .8

دخول املركبات اىل مركز املدينة ومنها:
فيها  يتم  املدينة يف كل مرة  املركبات اىل مركز  فرض رسوم عىل دخول   	

الدخول.
فرض رسوم عىل دخول املركبات ولكن بشكل آخر كالطريقة املستخدمة   	
يف مدينة لندن حيث هناك كامريات تراقب دخول السيارات أثناء النهار 

متصلة بحاسوب مركزي.
الدخول عن طريق منح باجات لقسم من املركبات.  	

حتديد عدد مرات دخول املركبة يف اليوم الواحد.  	
حتديد املّدة الزمنية املسموح هبا للمركبة يف البقاء داخل مركز املدينة.  	

اعتامد أكثر من اجراء من االجراءات املذكورة أعاله.  	
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القسم القديم 
بمركز املدينة

الشكل )2( املناطق املخصصة للسابلة يف مركز املدينة

منطقة العباسيتني 
وباب اخلان 

املصدر: وزارة البلديات واالشغال العامة، املديرية العامة للتخطيط العمراين 
)حتديث التصميم االساس ملدينة كربالء املقدسة واحلر( تقرير مرحلة اعداد 

املخطط االساس النهائي واالسرتاتيجيات، العراق، 2009، ص 8-27.

مسارات النقل من 
مدن الزائرين

الشكل )3( الشوارع املؤدية من مدن الزائرين اىل مركز املدينة

مدن 
الزائرين

املصدر: وزارة البلديات واالشغال العامة، املديرية العامة للتخطيط العمراين، 
مصدر سابق، ص 8-28.



215

 اأ. م. د. با�سل خلف احمد - م. م. اريج حمي عبد الوهاب

د الثاين/ العدد الثاين �سوال 1436هـ /اآب  2015مال�سنة الثانية/املجلَّ

املصدر: وزارة البلديات واالشغال العامة، املديرية العامة للتخطيط العمراين، 
مصدر سابق، ص 8-30.

الشكل )5( النقل حول مركز املدينة

مسارات املشاة الرئيسة

الطريق احلويل الداخيل

الطريق احلويل بوقت 
الزيارات 

املصدر: وزارة البلديات واالشغال العامة، املديرية العامة للتخطيط العمراين، 
مصدر سابق، ص 8-31.

الشكل )4( مداخل ومسارات الباصات من مدن الزائرين اىل مركز املدينة

حمطة 1

حمطة 2

حمطة 3
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املصدر: وزارة البلديات واالشغال العامة، املديرية العامة للتخطيط العمراين، 
مصدر سابق، ص 8-20.

الشكل )6( اجتاهات سري املركبات حول مركز املدينة ومناطق الدخول 
للطريق احلويل الداخيل

حتسني الوضع املروري: باختاذ اإلجراءات اآلتية:  .9
 Tags( أجهزة  مثل  احلديثة  وااللكرتونية  التقنية  الوسائل  استخدام   	
بعدد  خاصة ألشعارها  حاسبات  اىل  بإشارات  تبعث  التي  االلكرتونية   )RFID

السيارات الداخلة واىل أين اجتهت.
وضع شاشات الكرتونية كبرية يف نقاط معينة أو بداية انطالق املسارات إلعالم   	

الزوار باملناطق املزدمحة وارشادهم اىل الطريق األمثل الذي جيب سلكه.
استخدام فرق من الشباب املتدربني بشكل جيد إلرشاد الزوار اىل سلك الطرق   	

غري املزدمحة وكذلك اىل أماكن اخلدمة.
املقرتح )2( وضعية النقل العام يف املدينة: ركزت خطة النقل عىل ختطيط مسارات 
النقل العام داخل االحياء. واعتمدت اخلطة عىل شبكة النقل العام القائمة حاليًا 
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وهي جمموعة من الباصات الصغرية ختدم االحياء أو أهنا تعمل منذ فرتة طويلة لذا 
تم االعتامد عليها يف رسم مسارات جديدة بشكل أكثر تنظياًم. اقرتحت اخلطة ما 

ييل:
أ- استحداث هيأة للنقل مشاهبة ملصلحة نقل الركاب يف بغداد لتوفري خدمات 

أفضل.
ب-إنشاء مسار جديد لكل منطقة سكنية تنشأ حديثًا )الشكل 7(.

املصدر: وزارة البلديات واالشغال العامة، املديرية العامة للتخطيط العمراين، 
مصدر سابق، ص 8-40.

الشكل )7( املسارات اجلديدة املقرتحة للباصات يف مدينة كربالء
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مرائب النقل العام : اقرتحت اخلطة أن تبقى مرائب االحياء يف نفس  ت- 
مكاهنا ولكن جيب تطويرها بشكل حديث، وان يكون املرآب املوحد احلايل 
املناطق الرشقية واجلنوب  ابن احلمزة ليخدم  مرآبًا داخليًا بدياًل عن مرآب 
رشقية من املدينة واستحداث مرآب جديد اىل الشامل من املدينة هناية شارع 
فإن  وكذلك  املدينة.  شامل  اجلديدة  السكنية  املناطق  خيدم  الوائيل  الشيخ 
مسارًا جديدًا جيب ان يستحدث لريبط طريق النجف الرئييس بجهة الرزازة 
املدينة بجنوهبا. وعندما  يربط شامل  فأن هناك مسار آخر مطلوب  وكذلك 
استحداث  جيب  فأنه  املدينة  رشق  اجلديد  املوحد  املرآب  بناء  استكامل  يتم 

مسار يربطه بجميع مسارات وحمطات الباص الرئيسية يف مدينة كربالء.
ختطيط مسارات النقل العام داخل االحياء: اعتمد ختطيط املسارات  ث- 
يتالئم  بشكل  العام  النقل  ومرآب  بالباصات  اخلاصة  املسارات  رسم  عىل 
مع مواقع املناطق السكنية ووضعية الشوارع احلالية للوصول اىل التخطيط 

األفضل وبكلف مناسبة. ومتت دراسة املسارات من خالل:
مبادئ اختيار املسار: اعتمدت عىل ما يأيت: 	•

بشكل  السكني  احلي  مسارات  اخرتاق  مبدأ  عىل  املسارات  ختطيط   	
مستقيم لكي ختدم جانبي املسار ذي الكثافة السكانية العالية.

الناس سريًا عىل االقدام من أماكن السكن اىل  التي يقطعها  املسافة   -
حمطات الركوب.

يتم  أن  احلسبان  يف  نضع  حيث  تصميمها  يف  مرونة  بوجود  تتميز   -
التوسع يف احلي مستقباًل.
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أن يكون املسار قاباًل للتوسع بالتنسيق مع األبنية املحيطة هبا.  -
أن تنفيذ املسار جيب أال يؤثر عىل سري املركبات وحياة الناس أثناء   -
التنفيذ باإلضافة اىل ذلك جيب عند ختطيط االحياء اجلديدة أن يتزامن معها 
استحداث مسارات النقل العام حتى يمكن اعتباره جزء من احلركة يف احلي.

اسرتاجتيات اختيار املسار: هنالك ثالثة خيارات خمتلفة هي: 	•
استخدام الطرق والشوارع املوجودة من قبل النقل العام أو اخلاص.  -
ولكن  عالية  سكانية  كثافة  ذات  مراكز  هنالك  األحيان  بعض  يف   -
ليست مرتبطة بالطرق يف بعض االحيان بسبب وجود موانع طبيعية كالنهر 
للنقل  أي  للباصات  خاصة  طرق  تشق  أن  جيب  وعليه  أوغريها  حدائق  أو 

العام فقط لربط هذه املناطق مع املسار الرئييس للباصات.
باإلمكان أن تكون مسارات الباص مع املساحات املخصصة للسابلة.  -
الباصات  عمل  طريق  عن  التذاكر:  وثمن  وعددها  الباصات  كثافة  	•
عىل املسارات ملّدة طويلة ولسنوات فقد تم حتديد املسارات وعدد الباصات 
الطلب عليه، ويشمل ذلك كل  تلقائي حسب مقدار  عىل كل مسار بشكل 
مدينة كربالء املقدسة بام فيها احلر. اعتمدت اخلطة عىل جمموعة من الدراسات 
النظرية لتدعيم عمل الباصات عىل املسارات احلالية عن طريق نظريات عدة 

ملعرفة اجلدوى االقتصادية ونوعية اخلدمة، وهذه النظريات هي:
عدد  مقابل  مواطن  لكل  الباص  خدمة  تأمني  كلفة  بني  الربط   -
الباصات لكل كيلو مرت: اوضحت أن النقطة املثالية متثل أقل ما يمكن من 

عدد الباصات أو أكثر ما يمكن من عدد الركاب.
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العالقة ما بني الطلب عىل طول املسار و)املسافة بني املحطات(: تبني   -
انه كلام يزداد الطلب جيب ان تقل املسافة ما بني املحطات وكذلك تقل املدة 

الزمنية بني باٍص وآخر.
-  العالقة ما بني سعر التذكرة وعدد الباصات: تبني أّنه كلام ازداد سعر 
التذكرة قلت عدد الرحالت ومن جانب آخر اذا ازدادت املّدة الزمنية ما بني 

باٍص وآخر فهذا يؤدي اىل قلة الطلب عىل الباص أيضًا.
ختطيط  عىل  النقل  خطة  ركزت  املدينة:  يف  النقل  وضعية   )3( املقرتح 
احلالية  والساحات  الشوارع  ووضع  االحياء،  داخل  العام  النقل  مسارات 

املخطط هلا.
وضع الشوارع احلالية يف مدينة كربالء: تقسم شوارع مدينة كربالء  أ- 
اىل ثالثة أنواع: الشوارع الرئيسية أو التي عرضها من 26م فام فوق وعددها 
16 شارعًا يكون متوسط عرض الشارع فيها 34م وجمموع أطواهلا يتجاوز 
باقي  أما  املدينة  ختطيط  عىل  مبارش  تأثري  هلا  املهمة  الشوارع  وهذه  كم،   25
األنواع فهي شوارع صغرية وليس هلا تأثري مبارش أو واضح عىل التخطيط. 
اقرُتِح يف خطة سنة 2007 إنشاء 4 شوارع فقط اىل شامل املدينة، اما االحياء 
فلم تكن بحاجة اىل شوارع جديدة لكوهنا مصممة يف ختطيط سنة 1990 

بشكل صحيح. والشوارع املقرتحة اجلديدة هي:
الطريق احلويل الداخيل: عرضه 30 م ومشجر من اجلانبني ويوصل   -
القسم الشاميل بالقسم اجلنويب من املدينة وبه ساحات يف مجيع التقاطعات مع 
الشوارع الفرعية لذا فهو ال يعترب شارعًا رسيعًا بقدر ما هو لتخفيف الزخم 
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املروري داخل مركز املدينة، لذا فإنه ال جيذب املركبات من اخلارج اليه.شارع 
الدعوات: هو شارع مشجر يبدأ من قرب مرقد االمام احلسني  ويمتد مع 
هنر الرشدية ليصل اىل مرقد احلر  بطول حوايل 7.5 كم وبعرض 200م 
)100 من كل جانب( و هو طريق جديد مقرتح يبدأ من غرب مركز املدينة من 
جهة البوبيات اىل مرقد احلر الرياحي  )الشكل 8 و 9(، اما املمر او الطريق 
الرئييس فهو بعرض 20 م يمكن يف األيام العادية للناس استخدام سياراهتم 
فيه بالوقوف عىل جانبيه اما أيام الزيارات فيكون خمصصًا للزائرين ويمنع فيه 
استخدام السيارات اخلاصة . هذا الشارع صمم ليكون متنفس ألهايل املدينة 
طيلة أيام السنة وذلك بإنشاء كورنيش وحدائق ومتنزهات ومنشآت سياحية 
اهليئات  اقامة  ملشكلة  حل  إلجياد  امتداده.وكذلك  عىل  حيوانات  وحديقة 
واملواكب والزوار يف املناسبات الدينية وخاصة املليونية وذلك بتوفري اقامة هلم 

مثل السكن داخل املخيامت يف البساتني املجاورة ووسائل اخلدمة.
الشكل )8( املوقع املقرتح لشارع الدعوات

املصدر: تقرير اسرتاتيجية املناطق اخلرضاء يف مرشوع التصميم األساس ملدينة كربالء لسنة 2009 ص 9
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شارع العلقمي: هو شارع يقام يف مكان هنر العلقمي التأرخيي ولكن   -
عىل شكل شارع سياحي يوصل شامل مركز املدينة اىل االحياء الشاملية املزمع 

إنشاؤها.
الذي  احلويل  الرئييس  الطريق  هو  الكبري:  اخلارجي  احلويل  الطريق   -
اعامل  اكامل  املعنية وتم  الدوائر  قبل  تم تصميمه من  الذي  باملدينة  سيحيط 
حدود  يف  أصبح  الطريق  هذا  ان  فيه.  تقع  التي  املجسات  وتصميم  املسح 
املخطط االساس اجلديد ملدينة كربالء، وهو طريق أسايس ومتنفس حيوي 
للمدينة ألنه سوف يطور وحييي شبكة املواصالت مع املدن املجاورة دون ان 
يسمح للمركبات الكبرية والشاحنات بالدخول اىل املدينة، كام انه سيحيي 
الصناعات يف كربالء أيضًا عىل مستوى املنطقة من دون كلف إضافية إلنشاء 

طرق خاصة.
الطريق احلويل الوسطي: متت إضافة طريق حويل جديد بني الطريقني   -

الشكل )9( الشارع املقرتح ضمن اجلادة اخلرضاء ملدينة كربالء املقدسة

املصدر: وزارة البلديات واالشغال العامة، املديرية العامة للتخطيط العمراين )حتديث التصميم 
األساس ملدينة كربالء واحلر( تقرير اسرتاتيجية املناطق اخلرضاء، 2009، ص 93
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احلويل اخلارجي والداخيل سمي بالطريق احلويل الوسطي يمر اغلبه يف وسط 
البساتني من جهة الشامل والشامل الغريب والرشق والشامل الرشقي. ويتقاطع 
من جهة الشامل مع طريق بغداد شامل حي الزهراء ويتقاطع من جهة الغرب 
الدعوات  شارع  مع  وكذلك  احلر  طريق  مع  القديمة  األلعاب  مدينة  قرب 
املقرتح، اما من جهة الرشق فيتقاطع يف منطقة فرحية مع طريق احللة واهلندية 
عند  النجف  طريق  اىل  ليصل  ويمتد  احلالية  اخلرض  علوة  قرب  )طويريج( 
عىل  املــروري  الزخم  خيفف  الطريق  هذا  ان  احلــايل.  الصناعي  احلي  هناية 
ببعيد  ليس  لكونه  املليونية  الزيارات  أيام  وخاصة  الداخيل  احلويل  الطريق 
عن مركز املدينة مثل الطريق احلويل اخلارجي الكبري. وفضاًل عن ذلك فانه 
خيدم بشكل أسايس املناطق واملجمعات السكنية اجلديدة املقرتحة اىل اجلزء 
جهة  اىل  والبساتني  الزراعية  واملناطق  الرشقي  واجلنويب  منه  الغريب  الشاميل 

)الشامل والغرب والرشق( من املدينة.
شكل  عىل  احلويل  الطريق  هذا  يكون  املدينة:  ملركز  احلويل  الطريق   -
اغلب  يف  املدينة  مركز  حول  يلتف  500م  نحو  طوله  يبلغ  دائري  نصف 

اجزاءه عريض ولكن هناك حاجة لتوسعة بعرض 30م.
توسيع شارع حي احلسني اىل 100م وإزالة مدرسة اعدادية كربالء   -
للبنات ليستمر الشارع اىل ان يرتبط بشارع الزهراء السيع بعد تقاطع الرضيبة 
الوسطي.والساحات  احلويل  والطريق  النجف  شارع  اىل  امتدادًا  ليصبح 
اجلديدة املقرتحة: يبني )الشكل 10( الساحات اجلديدة املقرتحة يف تقاطعات 
الطريق احلويل الداخيل مع الشوارع اآلخرى.وقد اقرتحت اخلطة استحداث 
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تقاطع عىل شارع ميثم التامر يقع ما بني تقاطع باب طويريج والساحة املؤدية 
خيدم  حيث  احلايل  املوحد  املرآب  مقابل  ويقع  األهيل  العباس  مستشفى  اىل 

الشارع القادم من امتداد شارع الدخانية إذ يتميز بحركة مرور كبرية.

ت-  املجرسات اجلديدة: تقوم وزارة البلديات واالشغال بإنشاء جمسين 
االنتهاء  الرضيبة. ولكن بمجرد  باب طويريج وتقاطع  تقاطعي  رئيسني يف 
تقاطع  عن  فضاًل  مهمني،  تقاطعني  اىل  املروري  الزخم  ينتقل  سوف  منها 

ثالث ال يقل أمهية عنهام. هذه التقاطعات الثالثة هي:
تقاطع شارع ميثم التامر والشارع املؤدي اىل مستشفى العباس األهيل   	
لكونه خيدم الذاهبني والقادمني اىل قضاء اهلندية )طويريج( وحمافظة بابل أو 

املحافظات اجلنوبية والفرات األوسط.
النجف  املتقاطع مع طريق  العباس  فيه هناية شارع  يقع  تقاطع آخر   -
والذي يسمى تقاطع سيف سعد لكونه يربط االحياء اجلنوبية بمركز املدينة 

وشامهلا.

الطريق احلويل الداخيل 
يف مركز املدينة

الساحات 
املقرتحة
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تقاطع امللعب  الكائن يف مدخل حي احلسني من طريق النجف الذي   -
تقع عليه مخسة شوارع رئيسة مهمة )طريق النجف وشارع اإلسكان وشارع 
اجلاهز(.  والبناء  التعاون  حي  وشارع  التحدي  حي  وشارع  احلسني  حي 
فضاًل عن ذلك فإن هذا التقاطع هو أحد أجزاء الطريق احلويل الوسطي يف 
الطريق احلولية عىل  تقاطعات  أن تكون يف  البدهيي  التصميم اجلديد، ومن 

شكل جمسات لضامن حركة املرور.
لشبكة  االقليمي  الربط  اخلطة  اقرتحت  االقليمي:  اجلانب   )4( املقرتح 
النقل عن طريق املطار وسكة احلديد. ولكن ال يوجد أي توضيح يف اخلطة 
عن الطرق التي توصل املطار باملدينة او الوسائط التي تنقل الركاب من املطار 
اىل املدينة، او تفاصيل السكة احلديدية او إمكانية استخدام مرتو وغريها من 
التفاصيل التي تدعم تكامل نظام النقل يف املدينة مع حميطها اإلقليمي وقد 

إشتمل املقرتح عىل:.
يبعد عن مدينة كربالء بمسافة 25 كم اىل اجلنوب الرشقي  املطار:  أ- 

من املدينة يف الصحراء. من مزايا هذا املوقع هي )الشكل 11(:
موقع واسع بحدود 8 كم ×3 كم.  -

سهولة الوصول اليه من كربالء أو النجف أو احللة )عن طريق شارع   -
ناحية اخلريات(.

أقل ضوضاء لكونه بعيدًا نسبيًا عن املدينة.  -
املدينة. اىل  يصل  الذي  باملسار  املحيطة  املناطق  لتطوير  فرص  خيلق   -
قريب من الطريق احلويل الرئييس املقرتح ملدينة كربالء وسيسهل الوصول اىل 
بحرية الرزازة أو املدينة السياحية املقرتحة كام يرتبط بمدينة كربالء اجلديدة 
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املقرتحة يف هور الاليح.

سكة القطار: كانت هناك سكة حديدية يف كربالء يف النصف األول  ب- 
املسيب  من  يبدأ  حديد  سكة  خلط  مرشوع  هناك  وكان  املايض،  القرن  من 
ويصل اىل كربالء ومن ثم يمتد اىل النجف االرشف وهو مصمم منذ زمن 
بعيد ولكن إنجازه تأخر. إن مسار السكة احلديدية يف كربالء قد تم مسحها 
بالكامل وتم االنتهاء من الدراسة الفنية هلا وتم التخطيط إلنشاء حمطة قطار 
بمساحة 2000م×400م تقع اىل الشامل الرشقي ومن املدينة.ومن أهم مزايا 

إنشاء سكة القطار هي:
إنه يوصل الزوار اىل كربالء بأعداد هائلة.  	

من  كبرية  كميات  بنقل  وذلــك  املدينة  اقتصاد  إنعاش  يف  يساعد   -
البضائع التجارية اىل كافة أنحاء العراق وبالعكس وبكلف واطئة.

تقريب  اىل  يؤدي  القطار  بخط  والنجف  كربالء  مدينتي  اتصال  إن   -

الشكل )11( موقع املطار املقرتح والطريق املوصل اليه

التصميم  )حتديث  العمراين  للتخطيط  العامة  املديرية  العامة،  واالشغال  البلديات  وزارة  املصدر: 
االساس ملدينة كربالء املقدسة واحلر( تقرير مرحلة اعداد املخطط االساس النهائي واالسرتاتيجيات، 

العراق، 2009، ص 2-5
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املدينتني أكثر ويساعد عىل ازدهارمها اقتصاديًا واجتامعيًا.
ج- إن سكة احلديد جتلب االستثامرات وتنعش االقتصاد وجتلب الزوار 
للمدينة وهي بحد ذاهتا استثامر مربح. ولكن من املحتمل أن يتم االعرتاض 
عىل موقع حمطة القطار الذي من املمكن تغيريه ونقله اىل جهة الرشق قرب 
مرآب النقل واىل اجلنوب الرشقي قرب املنطقة التجارية.وقد اقرتحت اخلطة 
ببقائه يف  بقائه بنفس املكان تفوق سلبياته وعليه تويص اخلطة  أن إجيابيات 

نفس املكان كام هو عليه.
التعديالت عىل مسار سكة احلديد  فضاًل عام سبق فقد تم اجراء بعض 
مع األبقاء عىل مكان املحطة، وكذلك بعض التغيريات عىل شارع ميثم التامر 

اجلزء الثالث )البهادلية(
شبكة النقل اإلقليمي الرسيع: من خطوط النقل السيع املقرتحة هو  ت- 
لنقل  مزدوج  خط  وهو  )املسيب-كربالء-الكوفة-النجف-الساموة(  خط 
البضائع والركاب يبلغ طوله 228 كم وتبلغ طاقته االستيعابية 6.9مليون 
مسافر سنويًا و4،8 مليون طن من البضائع سنويًا، وخط )كربالء –الرمادي( 
وهو خط منفرد لنقل البضائع والركاب وبطول 132كم. ان شبكة السكك 
احلديد هذه من املؤمل ان تؤمن ربطًا رسيعًا ملدينة كربالء بالعاصمة بغداد 
مع  والركاب  البضائع  نقل  جدًا يف  عالية  مرونة  وتعطي  املسيب  مدينة  عرب 

خمتلف املدن العراقية.
األخرى  املحافظات  من  الدينية  املناسبات  يف  املشاة  الزائرين  حركة  ث- 
اىل مدينة كربالء املقدسة: تقرتح اخلطة إجياد املعاجلات التخطيطية املالئمة 
بنظام  الــزوار  يسلكها  التي  والثانوية(  )الرئيسة  اإلقليمية  الطرق  بتزويد 
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خاص من ممرات املشاة اخلطية املمتدة ، اما تكون منفصلة عن شبكة طرق 
وحتسينها  اخلارجية  الطرق  اكتاف  عرض  بزيادة  ذلك  هلا،  جماورة  املركبات 
وجعلها ممرات آمنة للمشاة، وبغية تامني حركة الزوار املشاة فينبغي ان تعطى 
أمهية خاصة لتخطيط وتصميم األرصفة اجلانبية للطرق واملمرات اخلاصة 
التي يسريون عليها، فضاًل عن إجياد تدابري حتفظ سالمتهم عند التقاطعات 
وذلك بتوفري إشارات املرور اخلاصة باملشاة التي تؤمن عبور الشوارع بأمان، 
الطرق  التقاطعات ويف  كام يمكن توفري معابر مشاة بمستويات خمتلفة عند 

اإلقليمية الرئيسية ذات حركة املرور الكثيفة.
املقرتح )5(: وضعية النقل يف الزيارات املليونية: ال توجد يف خطة النقل، 
حركة نقل واستيعاب الزائرين، ولكن ذلك يوجد يف جزء خاص من مرشوع 

حتديث التصميم األساس ملدينة كربالء سمي بالتخطيط العقائدي.
إن الظاهرة املهمة يف مدينة كربالء املقدسة هي الزيارات املليونية، وهذه 
الزيارات التي تكون يف أيام معدودة حتدث إرباكًا كبريًا يف الوضع العام هلذه 

املدينة من نواحي عدة مثل:
احلاجة اىل تعيني النقاط ومراكز السيطرة يف مداخل املدينة وشوارعها   -

الرئيسة خاصة تلك القريبة من احلرمني املقدسني.
احلاجة اىل نقل الزائرين من نقاط السيطرة إىل مركز املدينة.  -

احلرمني  اىل  املؤدية  والطرقات  الشوارع  استيعاب  زيادة  اىل  احلاجة   -
دون التعارض والتقاطع مع الشوارع داخل املدينة.

النقل  وسائط  زيادة  وكذلك  السيارات  مواقف  زيادة  اىل  احلاجة   -
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اخلاصة والعامة التي يسمح هلا بدخول املدينة.
مداخل املدينة الرئيسة: هنالك حماور رئيسة تربط مدينة كربالء باملدن  أ- 

اآلخرى الكبرية والصغرية داخل البلد وخارجه، وهي:
حمور كربالء -النجف الذي يربط حمافظة النجف وقساًم من حمافظات   -

اجلنوب.
حمور كربالء -اهلندية ويربط حمافظة بابل وقساًم كبريًا من املحافظات   -

اجلنوبية والوسطى هبذه املدينة املقدسة.
حمور كربالء –بغداد الذي يربط قضاء املسيب وحمافظة بغداد ودياىل   -

واملحافظات الشاملية بكربالء املقدسة.
حمور كربالء -فلوجة ويربط حمافظة االنبار والطريق الربي لسوريا   -

هبذه املدينة.
حمور كربالء -عرعر الذي يربط طريق احلج الربي باململكة العربية   -

السعودية.
يصل كربالء ماال يقل عن 90% من الزوار يف أيام الزيارات املليونية مشيًا 
عىل االقدام او بواسطة السيارات اخلاصة والعامة من املحاور الثالثة األوىل 
هو  كربالء-طويريج-احللة  طريق  من  القادم  اإلحصاءات  حسب  وامهها 
– بغداد من حيث الكثافة وعدد الزائرين  األكثر كثافة ويليه طريق كربالء 

ويليه من حيث الكثافة وعدد الزائرين طريق كربالء – النجف.
أما حمور كربالء-فلوجة فاحلركة فيه ال تذكر، وأما حمور عرعر – سعودية 
تتميز  فأهنا  املحاور االخرى  أما  أيام احلج ذهابًا وايابًا،  فال يستخدم اال يف 
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اهلندية- او بمحور  بغداد-كربالء  اما بمحور  ترتبط  أيضًا ولكنها  بالكثافة 
كربالء كمحور احلسينية وكذلك حمور احلر-كربالء.

إن اهم املعوقات هو وجود نقاط السيطرات عىل املداخل التي متنع سيارات 
الزوار من الدخول اىل املدينة وترتك املركبات خلف نقاط السيطرات )أيام 
عرفات  ومناسبة  اجلمع  ليايل  العادية  الزيارات  يف  وحتى  الكبرية  الزيارات 
والعيدين( إذ يضطر الزائر اىل ركوب مركبات آخرى تقع خلف نقاط السيطرة 
ليصل اىل داخل املدينة، ويصل الزائر مشيًا عىل االقدام اىل االرضحة املقدسة 
اقرتاحًا يف  فأن هناك  لذا  للزائرين.  تنتج عدم راحة كبرية  وبالتايل  مأواه  او 
التدفق  األمنية عىل هذا  السيطرة  تأمني  اىل  يرمي  املليونية  للزيارة  التخطيط 
البرشي عن طريق اقامة جمموعة من نقاط السيطرات يف مداخل املدينة عىل 
املحاور املذكورة التي تؤدي اىل املرقدين الرشيفني، وتكون منطقة السيطرة 
العام يف منطقة السيطرة  بناء او تسيج منطقة عىل جانب الشارع  عبارة عن 
بمساحة تصل اىل 2000م2 )40*50(م حتاط بسياج حديدي عىل ارتفاع 
مرتين، ويكون يف القسم االمامي منها ممرات معزولة بعضها عن بعض  تقع 
يف هنايتها نقاط تفتيش حيث يقوم املوظف املسؤول بتفتيش الزائر ويسمح له 
بدخول املنطقة املعزولة وهي ساحة كبرية فيها ُسّلامن يؤديان اىل املمر الرئييس 
من  وخترج  نقطة  من  املعزولة  املنطقة  هذه  يف  تدخل  التي  الباص  لسيارات 
نقطة آخرى لرتتبط بالطريق الرئييس الذي يؤدي اىل املرقدين. وداخل هذه 
الساحة املسيجة عدد من األرصفة للصعود والنزول من واىل السيارة وبني 
هذه األرصفة طرقات وممرات حلركة الباصات يركب الزائر فيها بدون عناء 
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وال تزاحم وتغلق السيارة أبواهبا وال تتوقف اال يف أقرب منطقة من املقامني 
اىل  لرجوعه  املغادر  الزائر  اليها  ويصعد  القادم  الزائر  منها  فينزل  الرشيفني 

منطقة السيطرة.
هذه الكيفية تؤمن الراحة والسهولة يف حركة الزائرين دون تعارض مع 
يمكن  الصورة  هذه  ويف  املقدسة،  كربالء  مدينة  لساكني  الطبيعية  احلركة 
اىل  املدينة  مدخل  من  الزائر  راحــة  وتامني  األمنية  الناحية  عىل  السيطرة 
او  تنفيذ هذا االقرتاح يكون من خالل تأسيس رشكة مسامهة  املرقدين.إن 
مائة  تقل عن  السيارات ال  ان تشرتي عددًا كبريًا من  رشكة حمدودة يمكن 
سيارة او باص تستعملها يف هذه املناسبات لنقل الزوار وهذه الرشكة تتمكن 
ان تغطي قيمة هذه الباصات من دخل األجور التي سوف حتصل عليها من 

الراكب ذهابًا وإيابًا.
دراسة الشوارع ومدى استيعاهبا للزائرين: ب- 

تتضمن هذه الدراسة اقرتاح تأسيس شوارع جديدة يمكن ان تكون   -
حماور هلا تأثري كبري عىل الناحيتني العقائدية واملعنوية من جهة، وعىل حركة 
الزائرين من جهة ثانية. إن أحد هذه الشوارع يمكن ان يبدأ من موقع حمطة 
يلتقي هذا بشارع كربالء-النجف يف  القطار املقرتح اىل طريق احلر غربًا و 
املنطقة الغربية، وهذا الشارع من الطبيعي أن يمر باملرقدين واملهم واالساس 
الذي لوحظ فيه هو انه يمكن ان يكون عىل حمور تكون فيه الرؤيا اىل القبتني 
من  االقــدام  عىل  مشيًا  يأيت  او  السيارة  يركب  او  ينزل  فالذي  واحد  آن  يف 
   وقبة العباس  حمطة القطار عىل جهة املرقدين يرى قبة االمام احلسني
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واملنائر األربعة يف آن واحد، فهذا املحور له أمهية ختطيطية هلذه املدينة خاصة 
من الناحية العقائدية.

اما من حيث حركة الزائرين من مراكز السيطرات، فأنه من املمكن   -
ان تتصل ببداية هذا الشارع ومن هذا الشارع فقط يكون دخول الزوار ،ويف 
التصميم املقرتح سوف يكون هذا الشارع بعرض 40م خصصت 20م منه 
التي  للسيارات  يكون  الوسطي  والشارع  أمتار  لألرصفة، كل رصيف 10 

تنقل الزائرين والباصات التي ذكرناها إليصال الزائرين.
وخاصة  السيارات  لوقوف  الفعلية  احلالة  ان  السيارات:  مواقف  ت- 
كبري  بعدد  السيارات  ووجود  منظمة  وغري  مأساوية  حالة  الزيارات  اثناء 
واحلركة  الشديد  االزدحام  يف  كبري  بشكل  يتسبب  الرئيسة  الشوارع  حول 
البطيئة للسيارات مما يتسبب يف هدر الوقود والوقت، لذا اقرتحت اخلطة بان 
يكون الوقوف قبل مراكز السيطرات وذلك بإجياد ساحات معّبدة ومنظمة 
العودة  الزائر من  او ارقام لكي يتمكن  ومقسمة اىل اقسام ومعينة بحروف 
الساحات يف كل حمور من  تكون هذه  ان  ويفضل  ميس  بشكل  اىل سيارته 
املحاور الرئيسة لدخول مدينة كربالء وبسعة حوايل 30،000 سيارة صغرية 
وقدرت  الساحات،  هذه  من  ساحة  لكل  )الباصات(  وكبرية  ومتوسطة 
الباصات  ولوقوف  20م2،  الصغرية  السيارة  لوقوف  الرضورية  املساحة 
والسيارات املتوسطة لتكون احلاجة اىل مساحة بحدود 750،000 م2، لكل 
ساحة قرب السيطرة ، و يف اإلمكان استخدامها باأليام العادية كمواقع لبيع 

الفواكه واخلرضوات او اي استعامل آخر.
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3-1 مراحل تطبيق التقييم البيئي االستراتيجي الختبار استدامة 
خطة النقل في مدينة كربالء

يف  النقل  خطة  استدامة  مدى  اختبار  اىل  تستند  منهجية  البحث  اعتمد 
مدينة كربالء املقدسة باستخدام أسلوب التقييم البيئي االسرتاتيجي لضامن 
االستدامة. وتطبيق خطوات هذا االختبار ألجل معرفة الثغرات التي تعيق 
حتقيق نظام نقل مستدام، وتقويم اخلطة بام يضمن معاجلة قضايا االستدامة 

)تكامل االبعاد الثالثة لالستدامة( يف خطة النقل ملدينة كربالء املقدسة.

3-1-1 مرحلة الفحص
إن املرحلة األوىل من التقييم البيئي االسرتاتيجي هي الفحص وفيام خيص 
نحو  )االجتاه   » فحص   « هي:  الفحص  عملية  ستكون  االستدامة  اختبار 
املتطلبات( وتتحقق هذه العملية بواسطة اإلجابة عن السؤال: هل االقرتاح 

متسق مع سياسات االستدامة؟ وبالتايل ما النتائج البيئية هبذا اخلصوص؟
ألجل حتقيق هذه املرحلة من التقييم اعتمد البحث عىل أسلوب التحليل 
املقارن، وهو التحليل املقارن مع اساسيات االستدامة يف النقل )مبادئ النقل 

املستدام(.
اواًل : التحليل املقارن بني مبادئ النقل املستدام العاملية واملحلية )14، 15، 

16( ومقرتحات خطة النقل يف مدينة كربالء املقدسة.

كربالء  ملدينة  النقل  خطة  مقرتحات  تطبيق  مدى   )3( اجلدول  يوضح 
ملبادئ النقل املستدام عن طريق التحليل املقارن.
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اجلدول )3( التحليل املقارن بني مبادئ النقل املستدام ومقرتحات خطة نقل مدينة كربالء

ــة  ســهــول  -1
الوصول

ـــق  ـــي حتـــق  -2
الــعــدالــة 
االجتامعية

نمط التوسع: افقي يمتد ملساحات كبرية، سهولة الوصول للجميع   -
ال تتحقق بشكل عادل.

تنوع وسائل النقل: ليس متاحا، املتاح هي باصات صغرية واملقرتح   -
يف اخلطة يضاف اليها باصات نقل عام فقط.

وقت الرحلة: مل يؤخذ باحلسبان يف اغلب حماور اخلطة.  -
كلفة الرحلة: ال توجد دراسة عن كلف النقل يف اخلطة.  -

تطوير استعامالت األرض: مل يتم اعتامد سياسات دعم االستعامالت   -
املدجمة او املختلطة واملتصلة اال يف مركز املدينة فقط.

السن  كبار  من  املحرومة  للفئات  والتنقل  النقل  خيارات  حتقيق   -
او  املدينة  باحلسبان يف اخلطة لسكان  مل تؤخذ  واملعاقني واألطفال: 

الزائرين.
حتقيق كلف نقل معقولة للفئات منخفيض الدخل والفقراء: مل تؤخذ   -

باحلسبان.
تقليل التعرض للملوثات الناجتة من وسائط النقل والضوضاء: مل   -
للملوثات والضوضاء، وال  التعرض  فيام خيص  العدالة  يتم حتقيق 
النقل  وسائط  بملوثات  املتعلقة  لألمراض  طبية  دراســات  توجد 

لتحقيق الصحة البدنية للسكان حاليا ومستقبال.
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التخطيط   .3
املتكامل 

للنقل

التخطيط  مسؤولية  النقل  ختطيط  عملية  يف  القرار  صناع  عاتق  عىل  يقع 
الذي يتضمن النظم واحللول املستدامة واملتكاملة فيام بينها، وليس 
جمرد حلول أو نظم جزئية أو مؤقتة، ومن هذا املنطلق يمكن مقارنة 

التخطيط للنقل يف مدينة كربالء:
بينها: إن خطة  فيام  النقل وتكاملها  تسلسل ختطيطي هرمي خلطط   -
اهليكلية  اخلطة  قبل  م  اعتمدت عام 2009  مدينة كربالء  النقل يف 
التي صدرت عام 2013م، وهذا تسلسل ختطيطي يشوبه القصور 
الن التخطيط يبدأ بالقطاعات عىل املستوى اإلقليمي ثم التخطيط 
احلرضي، او تنتج اخلطة احلرضية بالرتابط مع اخلطة اهليكلية ومن 

نفس اجلهة.
التنسيق بني مجيع اجلهات) ضامن عملية التنسيق بني مجيع اجلهات   -
من القطاعني العام واخلاص وأصحاب املصلحة يف ختطيط وتنفيذ 
وتشغيل أنظمة النقل، كام ينبغي أن تتكامل القرارات املتعلقة بالنقل 
املناطق  يف  األرايض  واستعامالت  والطاقة،  والصحة،  البيئة،  مع 
النقل ملدينة كربالء، إذ  احلرضية(: إن هذا يشوبه القصور يف خطة 
تبني إن هناك ضعفًا يف التنسيق بني اجلهات املختصة وهذا من اهم 
ذات  اجلهات  تعدد  بسبب  املــدن،  يف  االستدامة  حتقيق  معوقات 
العالقة، اذ ان دائرة الطرق واجلسور يف مدينة كربالء تابعة لوزارة 
خيص  ما  وكل  النقل،  لــوزارة  تابعة  العام  النقل  ودائــرة  اإلسكان، 
البلديات، فضاًل عن  ملديرية  تابع  البلديات  الشوارع داخل حدود 
وزارة  او  اخلصوص  هبذا  البيئة  وزارة  مع  للتنسيق  وجــود  ال  انه 
بيئية  بيانات  العلوم والتكنلوجيا، وهذا واضح بعدم وجود قاعدة 
خاصة بالنقل وال وجود لطرق احتساب التكاليف البيئية وتكاليف 
والتي  املطروحة  املتجددة  الطاقة  بدائل  وماهي  الطاقة  استهالك 
يمكن استخدامها يف النقل ملدينة كربالء، والتكامل يشمل أيضًا آراء 
اجلمهور حيث ال وجود لرأي اجلمهور يف قرارات النقل املقرتحة 
وتأثرياهتا عليهم بالدرجة االساس، أي مل يتم جعل القرارات املتعلقة 
االحتياجات  تلبية  ضامن  أجل  من  وشاملة  مفتوحة  النقل  بعملية 

املختلفة للمجتمع.
أولوية االعتبارات البيئية يف ختطيط النقل: ال توجد تنبؤات مستقبلية   -
استخدام  جراء  من  احلدوث  متوقعة  البيئية  أو  االجتامعية  لآلثار 
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الــصــحــة   .4
والسالمة

وسائل النقل وإعداد القرارات الالزمة لذلك لتوفري الوقت واجلهد 
والتكاليف املرتتبة للتصدي هلذه اآلثار وجتنبها مسبقًا.

- االستعامالت املختلطة وتقريب الفعاليات: فهناك قصور يف اعتامد مبدأ 
تركيز النمو واحلد من الزحف احلرضي، وتوفري املزيد من التوزيع 
الذي  األمر  احلرضية،  املناطق  يف  األرايض  الستعامالت  املتجانس 
يؤدي إىل تقليل الطلب عىل النقل خاصة بالنسبة لرحالت السيارات 
اخلاصة، وذلك عن طريق إمكانية جعل بداية وهناية الرحلة حمصورة 
حتقق  التي  النقل  نظم  ختطيط  طريق  عن  وذلك  املنطقة،  نفس  يف 
وإدارة  اآلخرى  الطبيعية  واملــوارد  األرايض  استخدام  يف  الكفاءة 
الطلب عىل النقل وتقليل الطلب بداًل من تلبية الطلب املتزايد عىل 

النقل )لألفراد والبضائع عىل حد سواء(.
-مل يتم دمج وسائط النقل، سواء للمسافرين أو البضائع، من أجل زيادة 
من  واسعة  جمموعة  توفري  عدم  عن  فضاًل  السلع،  حركة  كفاءة 
خيارات النقل، يف معظمها اعتمد ما هو موجود، اما ما هو مقرتح 
مل يتم اجراء أي حسابات لبيان أمهيته او فائدته او تأثرياته املستقبلية 

اإلجيابية والسلبية لكافة االبعاد.

- مواصفات الطرق ووسائط النقل: افتقرت خطة النقل يف مدينة كربالء اىل 
املواصفات اخلاصة بالطرق او بوسائط النقل التي تساعد عىل تامني 

جانب الصحة والسالمة.
- تأثريات سياسات النقل املستقبلية عىل الصحة العامة للمجتمع )النفسية 
والبدنية(: مل حتتسب هذه التأثريات الناجتة من انشاء وتشغيل نظام 
الزوار عىل  العديد من  النقل، وخصوصا ان مدينة كربالء تستقبل 

مدار السنة وتكون عرضة لتأثريات ختص الصحة والسالمة. 
- نوعية احلياة يف املدينة: تؤثر زيادة عدد الزوار عىل نوعية احلياة من حيث 
استهالك املوارد، وتوليد النفايات املختلفة، والضغط عىل اخلدمات 
املختلفة، واالحتكاك االجتامعي والثقايف، وإذا ما اضيف هلا تأثريات 
نظام النقل ممكن ان تكون تأثريات سلبية عىل نوعية احلياة يف هذه 

املدينة املقدسة.
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6- جودة البيئة

اجلــدوى   -7
االقتصادية 
والشمولية 
تقييــم  يف 

التكاليف

املسؤولية   -5
الفردية

- مسؤولية االفراد يف اختاذ قرارات مستدامة بالنقل: مل يتم اقرتاح برامج 
توعية للمواطنني بصورة عامة، السائقني وغري السائقني، لتأثرياهتم 
كل  ان  عىل  التأكيد  ينبغي  اذ  املدينة،  يف  التنقل  نمط  عىل  املبارشة 
االفراد منوطون بتحمل مسؤولية اختاذ قرارات مستدامة يف حتركاهتم 

)تنقالهتم( بني األماكن.
يتم ذلك  املدينة:  تأثريا عىل جمتمع وبيئة  اقل  تنقل  التحول نحو سلوك   -
بتخفيض استهالك املوارد وزيادة الوعي بأمهية هذا التحول يف سلوك 
استجابة  يعترب  وهذا  الطبيعية.  البيئة  بتحسني  يسمح  حتى  التنقل 
لتخطيط النقل املستدام الذي هيتم بمشاركة اجلمهور بالتوعية بنهج 

حياة مستدام يف طريقة تنقلهم اليومي.

-ال وجود لسياسة بيئية واضحة تعتمدها خطة النقل يف مدينة كربالء، فيام 
خيص استخدام املوارد الطبيعية ضمن قدرهتا عىل التجديد او احلد 
من التلوث باستخدام بدائل الطاقة او احلد من تولد النفايات املرتبط 
الوقود  استهالك  من  للحد  الطلب  إدارة  كفاءة  او  النقل،  بمجال 
األحفوري والتقليل من االنبعاثات التي تؤثر عىل الصحة العامة، 
واملناخ العاملي، والتنوع البيولوجي وسالمة العمليات اإليكولوجية.

-حساب الكلف االقتصادية واالجتامعية والبيئية: تم االخذ باحلسبان يف 
البدائل واخليارات يف خطة مدينة كربالء الكلف االقتصادية فقط، 
بالتكاليف  املتمثلة  اخلارجية  الكلف  حسابات  باحلسبان  تؤخذ  ومل 
املدى  اال عىل  منظورة  تكون غري  ما  غالبًا  التي  والبيئية  االجتامعية 

البعيد.
-الفوائد االقتصادية وفرص العمل املتزايدة: اما النظر يف اآلثار االقتصادية 
وفرص العمل واملنافع التي يمكن أن تتولد من إعادة تشكيل نظم 
النقل التي ينبغي ان ينظر فيها اخذت يف اخلطة فقط اهليكلية ملحافظة 

كربالء.
-فعالية تكلفة نفقات نظام النقل املستدام: مل يتم التطرق يف خطة نقل مدينة 
كربالء اىل نفقات نظم النقل املستدامة الفعالة من حيث التكلفة، وما 
هو نظام حساب التكاليف اإلمجالية واملتكاملة، التي تأخذ التكاليف 
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ثانيًا: نتائج مرحلة الفحص
يتوصل البحث يف مرحلة الفحص اىل رضورة اجراء عملية التقييم البيئي 
الن  املقدسة  كربالء  ملدينة  النقل  خلطة  االستدامة  االسرتاتيجي-اختبار 
مقرتحات هذه اخلطة ال تتسق بشكل كامل مع سياسات ومبادئ االستدامة.

3-1-2 تحديد النطاق وتقييم التأثيرات
تتضمن معرفة املسافة إىل اهلدف عن طريق اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: كيف 
جيري قياس املقرتح باملؤرشات الرئيسة؟ هي القضايا اهلامة يف هذا اخلصوص؟ 
ما هي القضايا املراد تناوهلا يف عملية التقييم؟ وما هي حدود الدراسة املكانية 
والزمانية؟ وإن تقييم التأثريات يف هذه املرحلة هو حتليل لتأثريات خطة النقل 

8-  املرونة

االجتامعية واالقتصادية والبيئية بام فيها التكاليف عىل املدى البعيد.
- املساواة والعدالة بالدفع ملستعميل النقل مع التكاليف الكلية: إن اإلمهال 
يف الفقرات السابقة جعل من الصعوبة حتقيق معيار املساواة والعدالة 
التكاليف  مع  مقارنة  النقل  وسائل  مستعميل  قبل  من  الدفع  يف 
مقدرة عىل  دفع مستحقات مجاعية  املستعمل  )أي حتميل  اإلمجالية 
أساس التسهيالت التي توفرها تلك األنظمة كالنقل اجلامعي مثاًل(.

يف  النقل  خطة  إن  والتحسن:  للتطوير  وقابليتها  النقل  سياسات  -مرونة 
مدينة كربالء غري مرنة وغري قابلة للتغيري والتحديث اال إذا تم تقييم 
عليها  املتعارف  االستدامة  تقييم  أساليب  باستخدام  فيها  اإلنجاز 

عامليًا.
الدراية بمتطلبات التنمية املستدامة والواقع: هذا مل يؤخذ باحلسبان يف اخلطة.

املصدر: الباحثان باالعتامد عىل املؤرشات املستخلصة من مبادئ النقل املستدام صفحة 5-6 من 
البحث ومقرتحات خطة النقل ملدينة كربالء
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االقتصادية واالجتامعية والبيئية التي حتدد مدى استدامة خطة النقل.
تتوجب عملية قياس املقرتح باملؤرشات الرئيسة وجود اهداف كمية أي مدى 
التخفيض احلاصل بنسب التلوث املختلفة سنة اهلدف، او مقدار التخفيض يف 
ختفيض  يف  املتوقع  العدد  او  اهلدف،  سنة  يف  للنقل  املخصصة  األرض  مساحة 
عدد الوفيات واالصابات نتيجة احلوادث املرورية يف املدينة، ونسبة التكاليف 
املستخدمة لنظام النقل التي تقابلها جودة اخلدمات املقدمة له، وكمية التخفيض 
يف عدد الوسائط امللوثة او زيادة الوسائط غري اآللية، او الزيادة يف تنوع وسائط 
النقل املستخدمة من قبل الزوار للمدينة املقدسة وغريها من األهداف الكمية 
التي تصب يف حتقيق استدامة النقل يف املدينة. هذه األهداف تعتمد عىل جمموعة 
او حزم من مؤرشات االستدامة املشتقة من واقع حال املدينة املقدسة التي تعتمد 
عىل حتليل هذا الواقع ومن ثم اختيار املؤرشات التي تقيس وتقيم فيام بعد أداء 
االستدامة للنقل يف املدينة، وحيث ان خطة مدينة كربالء تفتقر هلذه املؤرشات 
اهلدف  عن  املسافة  وقياس  التحليل  العتامد  البحث  يلجأ  الكمية  األهداف  او 
باستخدام احد أساليب التحليل املستخدمة يف عملية التقييم البيئي االسرتاتيجي، 
وهو أسلوب مصفوفة التوافق بني اهداف االستدامة يف جمال النقل ومقرتحات 

خطة النقل يف مدينة كربالء املقدسة ملعرفة املسافة لتحقيق اهلدف.
ان خطة مدينة كربالء ال تتضمن اهدافًا واضحة وموجهة يف ختطيط النقل 
وكل ما ورد ذكره هو جمموعة من السياسات واالسرتاتيجيات املقرتحة ألجل 
جتاوز مشكالت النقل يف مدينة كربالء وألجل تلبية الطلب املستقبيل عىل النقل.

أواًل : دراسة النطاق
الزمانية للخطة بني عامي 2007و2030  متتد احلدود  الزمانية:  احلدود  أ- 
م أي مدة 23 سنة، واحلدود الزمانية لعملية التقييم هي املدة املخصصة إلنجاز 
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البحث.
احلدود املكانية: هي حدود املخطط األساس ملدينة كربالء املقدسة. ب- 

القضايا الرئيسة: مقرتحات خطة النقل وتأثرياهتا االقتصادية واالجتامعية  ت- 
والبيئية التي من املمكن ان تؤثر عىل اختاذ القرار، عن طريق السياسات املقرتحة 

ومدى استجابتها ألهداف االستدامة بالنقل.
مستوى التقييم: مستوى اخلطة املكانية للنقل يف مدينة كربالء املقدسة  ث- 

وسياساهتا.
أسلوب التقييم: استخدام مصفوفة التوافق لتحليل التأثريات من خالل  ج- 

التوافق بني مقرتحات اخلطة وسياساهتا وبني األهداف املوضوعة للتقييم.
ثانيًا : اختبار التوافق بني مقرتحات خطة النقل واالهداف املوضوعة لعملية 

التقييم البيئي االسرتاتيجي-اختبار االستدامة
يتم التحليل عىل أساس مدى توافق او عدم توافق مقرتحات خطة النقل مع 
اهداف االستدامة، وحتديد تقريبي للمسافة عن اهلدف املعتمد عىل حتليل التوافق 
املقابل له، فاملسافة عن اهلدف حتدد بخيارات هي: غري واضح )1( -بعيد جدًا 
والتي  –قريب جدًا )6(.  املسافة )4( -قريب )5(  )2( -بعيد )3( -متوسط 
حددت بحسب مدى تضمني املقرتحات للتدابري او االسرتاتيجيات او أدوات 

النقل املستدام التي تتوافق مع حتقيق اهداف االستدامة.
ولكي ال يكون التقييم فرديًا وذاتيًا ، وكون عملية التقييم جيب ان يقوم هبا 
فريق عمل خمتص يف الواقع العميل ، فقد تم اخذ رأي خرباء خمتصني بالتخطيط، 
بقياس املسافة عن حتقيق اهلدف عن طريق استامرة استبيان تم توزيعها عىل عدد من 
املختصني يف ختطيط النقل والتخطيط االقتصادي واالجتامعي والبيئي، وتطبيق 

برنامج )SPSS( واستخراج الوسط احلسايب عن طريق االحصاء الوصفي.
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تقييم املقرتح )1( وضعية النقل ملركز املدينة: بينت نتائج آراء اخلرباء يف حتديد 
املسافة إىل اهلدف عن طريق حساب الوسط احلسايب لكل هدف بتطبيق برنامج 

)SPSS( ما ييل )اجلدول 4(:
الجدول )4( نتائج آراء الخبراء للمقترح االول للخطة

الوسط احلسايباحلد االعىلاحلد االدنىاهلدفت
املسافة 

عن 
اهلدف

االنتاجية االقتصادية والتنمية 1×
بعيد 131.58االقتصادية

جدًا
قريب464.67كفاءة الطاقة2×

بعيد 131.67تكاليف معقولة3×
جدًا

بعيد143.17االنصاف والعدالة4×
متوسط364.25السالمة واالمان والصحة5×

ليس له 131.33تنمية املجتمع6×
تأثري

قريب 565.75محاية الرتاث الثقايف7×
جدًا

استقرار املناخ واحلد من تلوث 8×
متوسط454.42اهلواء

قريب465.42الوقاية من الضوضاء9×

محاية نوعية املياه ونوعية الرتبة 10×
بعيد 132.33وتقليل األرضار اهليدرولوجية

جدًا

محاية التنوع احليوي واملناطق 11×
بعيد243.42املفتوحة واملناظر اجلاملية

)SPSS( املصدر: الباحثان باالعتامد عىل نتائج برنامج

تقييم املقرتح )2( وضعية النقل العام يف املدينة: بينت نتائج آراء اخلرباء يف 
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حتديد املسافة عن اهلدف عن طريق حساب الوسط احلسايب لكل هدف ما 
ييل )اجلدول 5(:

الجدول )5( نتائج آراء الخبراء للمقترح الثاني للخطة

الوسط احلسايباحلد االعىلاحلد االدنىاهلدفت
املسافة 

عن 
اهلدف

االنتاجية االقتصادية والتنمية 1×
متوسط3585.3االقتصادية

قريب4576.4كفاءة الطاقة2×

بعيد 1357.1تكاليف معقولة3×
جدًا

بعيد 1433.2االنصاف والعدالة4×
جدًا

بعيد2452.3السالمة واالمان والصحة5×

قريب4624.5تنمية املجتمع6×

ليس له 1224.1محاية الرتاث الثقايف7×
تأثري

استقرار املناخ واحلد من تلوث 8×
متوسط3533.4اهلواء

متوسط4624.4الوقاية من الضوضاء9×

محاية نوعية املياه ونوعية الرتبة 10×
بعيد 1324.2وتقليل األرضار اهليدرولوجية

جدًا

محاية التنوع احليوي واملناطق 11×
بعيد 1333.2املفتوحة واملناظر اجلاملية

جدًا

)SSPS( املصدر: الباحثان باالعتامد عىل نتائج برنامج
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يقيم املقرتح )3( وضعية النقل يف املدينة: بينت نتائج آراء اخلرباء يف حتديد 
املسافة عن اهلدف ما ييل )اجلدول 6(:

الجدول )5( نتائج آراء الخبراء للمقترح الثاني للخطة

الوسط احلسايباحلد االعىلاحلد االدنىاهلدفت
املسافة 

عن 
اهلدف

االنتاجية االقتصادية والتنمية 1×
متوسط3576.3االقتصادية

بعيد1485.2كفاءة الطاقة2×

بعيد 1376.1تكاليف معقولة3×
جدًا

بعيد1338.2االنصاف والعدالة4×

بعيد 1357.1السالمة واالمان والصحة5×
جدًا

بعيد2429.2تنمية املجتمع6×

قريب4657.4محاية الرتاث الثقايف7×

استقرار املناخ واحلد من تلوث 8×
بعيد3424.3اهلواء

بعيد2433.3الوقاية من الضوضاء9×

محاية نوعية املياه ونوعية الرتبة 10×
بعيد2424.3وتقليل األرضار اهليدرولوجية

محاية التنوع احليوي واملناطق 11×
بعيد1471.3املفتوحة واملناظر اجلاملية

)SSPS( املصدر: الباحثان باالعتامد عىل نتائج برنامج
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يقيم املقرتح )4( اجلانب االقليمي: توضح نتائج حتديد املسافة عن اهلدف 
ما يأيت )اجلدول 7(:

الجدول )7( نتائج آراء الخبراء للمقترح الرابع للخطة

الوسط احلسايباحلد االعىلاحلد االدنىاهلدفت
املسافة 

عن 
اهلدف

االنتاجية االقتصادية والتنمية 1-
قريب 4685.5االقتصادية

جدًا

قريب3685.4كفاءة الطاقة2-

بعيد 1376.1تكاليف معقولة3-
جدًا

بعيد1429.2االنصاف والعدالة4-

قريب4638.4السالمة واالمان والصحة5-

بعيد1380.2تنمية املجتمع6-

ليس له 1324.1محاية الرتاث الثقايف7-
تأثري

استقرار املناخ واحلد من تلوث 8-
متوسط3533.4اهلواء

بعيد2424.3الوقاية من الضوضاء9-

محاية نوعية املياه ونوعية الرتبة 10-
بعيد 1433.2وتقليل األرضار اهليدرولوجية

جدًا

محاية التنوع احليوي واملناطق 11-
بعيد 1424.2املفتوحة واملناظر اجلاملية

جدًا

)SSPS( املصدر: الباحثان باالعتامد عىل نتائج برنامج
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تقييم املقرتح )5(: وضعية النقل يف الزيارات املليونية: بينت نتائج آراء 
اخلرباء يف حتديد املسافة عن اهلدف ما ييل )اجلدول 8(:

الجدول )8( نتائج آراء الخبراء للمقترح الخامس للخطة

الوسط احلسايباحلد االعىلاحلد االدنىاهلدفت
املسافة 

عن 
اهلدف

االنتاجية االقتصادية والتنمية 1-
بعيد 1385.1االقتصادية

جدًا

قريب365.4كفاءة الطاقة2-

قريب4685.4تكاليف معقولة3-

بعيد2429.2االنصاف والعدالة4-

قريب 4685.5السالمة واالمان والصحة5-
جدًا

ليس له 1252.1تنمية املجتمع6-
تأثري

قريب 5685.5محاية الرتاث الثقايف7-
جدًا

استقرار املناخ واحلد من تلوث 8-
بعيد1324.2اهلواء

بعيد 1433.2الوقاية من الضوضاء9-
جدًا

محاية نوعية املياه ونوعية الرتبة 10-
بعيد2424.3وتقليل األرضار اهليدرولوجية

محاية التنوع احليوي واملناطق 11-
بعيد1433.3املفتوحة واملناظر اجلاملية

)SSPS( املصدر: الباحثان باالعتامد عىل نتائج برنامج
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اختبار  يف  التأثريات  وتقييم  النطاق  حتديد  مرحلة  خالصة  وضع  ثالثًا: 
حتقيق  طريق  عن  للمقرتحات  االمجالية  املسافة  حتديد  ألجل  االستدامة 
املسافة   )9( اجلدول  ويبني  النقل،  االسرتاتيجية الستدامة خطط  األهداف 

االمجالية للمقرتحات عن االستدامة حسب استامرة اخلرباء وكام يأيت:
الجدول )8( نتائج آراء الخبراء للمقترح الخامس للخطة

االهداف الثانويةت

املجموع 
الكيل 

لالهداف 
الثانوية

الوسط معدل
احلسايب

املسافة 
عن 

اهلدف

معدل 
االهداف 

الرئيسة

معدل 
االهداف 

الرئيسة

االنتاجية االقتصادية والتنمية 1-
15.993.198االقتصادية

االقتصادية

بعيد 
جدًا

قريب
قريب

9.6663.222 214.2حتسني كفاءة الطاقة2-

11.342.268جعل التكاليف معقولة3-

14.172.834حتقيق االنصاف والعدالة4-

االجتامعية

بعيد
قريب 

جدًا
ليس له 

تأثري
قريب 

جدًا

13.153.2875
حتقيق السالمة واالمان 5-

19.663.932والصحة

132.6حتقيق تنمية املجتمع6-

18.923.784محاية الرتاث الثقايف7-

احلفاظ عىل استقرار املناخ 8-
18.923.784واحلد من تلوث اهلواء

البيئية

بعيد
بعيد 
جدًا
بعيد
بعيد

13.2863.3215
18.923.784الوقاية من الضوضاء9-

محاية نوعية املياه ونوعية الرتبة 10-
13.922.784وتقليل األرضار اهليدرولوجية

محاية التنوع احليوي واملناطق 11-
14.672.934املفتوحة واملناظر اجلاملية

36.102املجموع

بعيد3.282املسافة عن اهلدف

املصدر: الباحثان باالعتامد عىل استامرات اخلرباء
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استجابة  مدى  يوضح  الذي  النوعي  للتقدير  التوافق  مصفوفة  وتوضح 
االسرتاتيجية  لألهداف  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  النقل  خطة  مقرتحات 

الستدامة خطط النقل )اجلدول 10(.
الجدول )10( مصفوفة التوافق لمدى استجابة مقترحات خطة نقل مدينة كربالء لالستدامة

ف 
هدا

ا
امة

ستد
اال

دية
صا

القت
ف ا

هدا
األ

عية
جتام

 اال
اف
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يئية
ف الب
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املرحلة من االختبار فهي  للمقرتحات يف هذه  املهمة  البيئية  القضايا  اما 
كاآليت: توصل البحث اىل كون مقرتحات وسياسات اخلطة تعاين من قصور 
يف  البيئية  املشكالت  بتفاقم  تتسبب  ان  ويمكن  البيئية  النواحي  مراعاة  يف 
املدينة، حيث ان النقل يؤثر بشكل مبارش وغري مبارش عىل العديد من املوارد 
نالحظ  املدينة  يف  اخلطة  ملقرتحات  السابق  التحليل  طريق  وعن  املدينة  يف 
البيئية املهمة  العنارص  السلبي املحتمل هلذه املقرتحات عىل  التأثري  بوضوح 

يف مدينة كربالء املقدسة )اجلدول 10(:
جدول )11( العناصر البيئية المهمة المتأثرة بمقترحات خطة النقل في مدينة كربالء المقدسة

نوع التأثري مدى التأثري حجم التأثري العنارص املتأثرة

مبارشحميلكبرياهلواء

مبارشعامليكبرياملناخ

املناظر الطبيعية 
مبارشحميلمتوسطواجلاملية

املناطق الزراعية 
مبارش وغري مبارشحميلكبريواخلرضاء

مبارشاقليميكبريالصحة العامة

مبارشحميلمتوسطالرتبة

غري مبارشاقليميمتوسطاملياه

مبارشحميلمتوسطمالئمة العيش

املصدر: الباحثان
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3-1-3 تحديد األهمية
تظهر من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية : ما هي التأثريات املحتملة لتلك 

املقرتحات؟ ما مدى امهيتها بالنسبة ملعايري وسياسة االستدامة؟
البد من حتديد امهية التأثريات السلبية املحتملة ملقرتحات خطة النقل يف مدينة 
االجتامعية  البيئية واجلوانب  النظم  وامهيته عىل  تأثريها  كربالء وحسب درجة 
واالقتصادية. ولغرض تكوين التقدير للتأثريات األهم ملقرتحات النقل املخطط 
العام للنقل احلرضي ملدينة كربالء املقدسة التي من املمكن ان تتسبب بتأثريات 
هامة وكبرية، سوف يعتمد البحث اسلوب التقدير عن طريق بناء سيناريو بسيط 
لسلسلة من ردود االفعال اإلجيابية والسلبية لسياسات النقل املقرتحة يف املخطط 

العام للنقل احلرضي يف مدينة كربالء املقدسة وكام يأيت:
مقرتحات الطرق اجلديدة واملواقف والساحات )4 طرق الطريق احلويل   .1
الداخيل-شارع الدعوات -شارع العلقمي-شارع يوصل شامل مركز املدينة اىل 

االحياء الشاملية املزمع إنشاؤها(:
ختمني السلسلة األوىل لردود األفعال املحتملة هلذه املقرتحات: فيتزايد  أ- 
زيادة  بسبب  اخلرضاء  املساحات  تتناقص  2030م)+(،  اهلدف  سنة  السكان 
املقرتحة،  الطرق  نتيجة  املساحات  للنقل عىل حساب هذه  املخصصة  املساحة 
الزراعية  باملناطق  يتميز  الــذي  املدينة  شامل  اغلبها  الطرق  هذه  أن  وخاصة 
والبساتني)-(، حيدث تأثريات بيئية مثل تناقص الغطاء النبايت وزيادة املساحات 
غري املنفذة )املعبدة( )-(، وتغريات بالتنوع البيولوجي للمنطقة وتناقص يف جودة 
البيئة الطبيعية )-(، وزيادة التصحر )-(، زيادة وصول الرياح املحملة بالغبار 
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وتغريات املناخ نتيجة لذلك )-(، وتردي نوعية اهلواء )-(، وبالتايل حيدث تردي 
وعدد  يــزداد)-(،  الوفيات  )-(،معدل  للتلوث  املعرضني  املواطنني  صحة  يف 

السكان يقل )-(.
أمهية هذه التأثريات بالنسبة لسياسات االستدامة: إن هذه التأثريات تعرقل 
سياسة االستدامة يف املدينة املقدسة الن االستدامة هتدف اىل حفظ املوارد للجيل 
يتمتع  ملجتمع  أفضل  حياة  نوعية  حتقيق  اىل  وهتدف  القادمة،  واالجيال  احلايل 

بالصحة والرفاهية.
الدعم  لسياسة  ــدوث  احل املحتملة  األفعال  ــردود  ل ــرى  األخ السلسلة  ب- 
الستخدام املركبات اآللية: إن عدد السكان يزداد بسنة اهلدف 2030م )+(، لذا فأن 
هذه السياسة تدعم استخدام املركبات املتمثلة بتوسعة واقرتاح طرق جديدة وعدم 
استخدام أدوات النقل املستدام التي تقلل من الطلب عىل الرحالت وبالتايل يزداد 
تشوهات  نتيجة  تزداد  للفرد  السيارة  ملكية   ،)-( اآللية  باملركبات  الرحالت  عدد 
السوق الذي يشجع امتالك السيارات اخلاصة )-(، زيادة الطلب عىل النقل باملركبات 
اآللية )-(، وبالتايل حركة املرور تزداد )-(، واالزدحام يتزايد )-(، ومعدل السعة 
يتباطأ )-(، زمن الرحلة يزداد )-(، استهالك الوقود يزداد )-(، التكاليف املرتتبة 
انتاج  انتاج ملوثات اهلواء )-(، زيادة الضوضاء )-(،  عىل االستهالك تزداد )-(، 
النفايات املرتبطة باملركبات اآللية تزداد )-(، تناقص املناظر الطبيعية بسبب االزدحام 
وتناقص اجلاملية )-(، الكلف املرتتبة عىل إزالة تأثريات امللوثات )-(، عدد احلوادث 
واالصابات املرتبطة بالنقل يزداد )-(، إنتاجية الفرد تقل )-(، الصحة العامة والبدنية 

)-(، الوفيات تزداد )-(، بالتايل عدد السكان يتناقص )-(.
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أمهية هذه السلسلة من التأثريات: تتعارض هذه السلسلة مع سياسات النقل 
املستدام يف االعتامد عىل وسائل النقل الصديقة للبيئة وغري امللوثة والتي تساعد 
اخلارجية  التكاليف  من  ويقلل  للمجتمع،  والنفسية  البدينة  الصحة  زيادة  عىل 
املرتتبة عىل خيارات التنقل املختلفة يف املدينة سواء االجتامعية او االقتصادية او 

البيئية(.
ردود األفعال السلبية ملقرتحات الزيارة ملدينة كربالء املقدسة: إن النقل  ت- 
الذي يعتمد اجراءات امنية ال تتناسب مع األمهية االجتامعية هلذه املامرسة وال 
يأخذ باحلسبان التأثريات السلبية املرتتبة عىل وفود اعداد كبرية للمدينة وبشكل 
املدينة  يف  احلشود  إدارة  او  لسياسة  البيئية  التأثريات  تراكم  وكذلك  متقارب 
املقدسة حيدث ضغط كبري وشديد ومبارش عىل بيئة املدينة )-(، إن زيادة اعداد 
الزوار تؤدي اىل  )+(، ضغط عىل ما موجود حاليًا من وسائط النقل املستخدمة 
وانخفاض  الوسائط  تردي   ،)-( للنقل  التحتية  البنى  واستهالك  الزيارات  يف 
كفاءة البنى التحتية )-(، تناقص بكفاءة نظام النقل يف املجمل )-(، زيادة الكلف 
بالتايل عدم  االقتصادية واالجتامعية والبيئية املرتتبة عىل الرتدي احلاصل )-(، 
رضا الزوار وسكان املدينة عن اخلدمات املقدمة وخاصة للفئات املقيدة التي مل 
تؤخذ باحلسبان يف اخلطة )-(، إن زيادة التلوث املرافق للسياسات اخلاطئة املتبعة 
املرافقة  البدنية والراحة واجلاملية  بالصحة  تناقص  املواردتنتج )-(،  واستنزاف 

لذلك )-(.
سياسات  مع  التأثريات  هذه  تتعارض  التأثريات:  من  السلسلة  هذه  أمهية 
النقل املستدام التي هتدف اىل حتقيق العدالة االجتامعية ورضا املستخدمني وتلبية 
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مبتكرة وبشكل خاص يف مدينة مقدسة كمدينة  الرحالت بطرق  الطلب عىل 
كربالء واستخدام وسائل النقل املالئمة هلذا الغرض.

كربالء  مدينة  يف  العام  النقل  هيكلة  إلعــادة  اإلجيابية  األفعال  ردود  ث- 
املقدسة: يف حالة التحسينات تشمل الكمية والنوعية لوسائط النقل العام )+(، 
اعتامد النقل العام يف احياء املدينة وهتيئة املسارات املالئمة لذلك وعدد املحطات 
الطلب عىل  بالتايل  للتنقل  متنوعة  اليها خيارات  املواطنني  التي تسهل وصول 
النقل العام )+(، بالتايل عائدات النقل العام )+(، وعائدات النقل باملجمل )+(، 
وبالتايل حتسني وسائل النقل العام )+(، ويزداد الطلب عىل النقل بوسائل النقل 
العام )+(، والعدالة االجتامعية تزداد باستخدام كافة الفئات لوسائل النقل العام 
التامسك  تقل )+(،  اهلوائية  امللوثات  يقل )+(،  الوقود  املالئمة )+(، استهالك 
عدد   ،)+( تزداد  للمواطنني  والنفسية  البدنية  الصحة   ،)+( يزداد  االجتامعي 

الوفيات يقل )+(، عدد السكان يزداد )+(.
املستدام يف  النقل  مع سياسات  السياسة  تتامشى هذه  التأثريات:  أمهية هذه 
االعتامد عىل وسائل النقل العام الذي يتميز بانه األقل تأثريًا فيام خيص انبعاث 
احلركة  من  ويقلل  املجتمعات  متاسك  من  ويزيد  الوقود،  واستهالك  امللوثات 

املرورية وغريها من عوامل االستدامة.
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3-1-4 نتائج التقييم البيئي االستراتيجي-اختبار االستدامة 
لمدينة كربالء المقدسة

يف  كربالء  مدينة  يف  النقل  خطة  اعــداد  يف  املستخدمة  املنهجية  تأخذ  مل 
احلسبان كافة التأثريات لكافة العوامل املهمة يف عملية ختطيط النقل املستدام 
يف املدينة املقدسة التي ينبغي ادراجها يف عملية التنبؤ او عملية اعداد نامذج 
احللول  اجياد  عليها  يرتتب  وواضحة  دقيقة  بنتائج  اخلروج  لغرض  النقل 

املناسبة واخليارات املالئمة يف ختطيط النقل املستدام هلذه املدينة املقدسة.
يتم  مل  والتي  باحلسبان  املأخوذة  التأثريات  اهم   )12( اجلدول  يوضح 
تناوهلا يف املخطط العام للنقل احلرضي ملدينة كربالء املقدسة. وعدم اختاذها 
باحلسبان جيعل من ختطيط النقل يف املدينة املقدسة ختطيطًا تقليديًأ، عىل الرغم 
من كافة املقرتحات التي اقرتبت من مبادئ االستدامة يف جوانب معينة تم 
توضيحها من خالل مراحل التقييم السابقة، حيث ان ختطيط النقل املستدام 
ينبغي ان يكون ختطيطًا شاماًل يأخذ كافة التأثريات باحلسبان وبخاصة ملدينة 

مثل مدينة كربالء املقدسة.
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جدول )12( التأثريات التي اخذت ومل تؤخذ باحلسبان يف املخطط العام للنقل احلرضي ملدينة كربالء

التاثريات التي تم جتاهلهاالتاثريات املأخوذة باحلسبان

متويل  عــىل  املــرتتــبــة  ــأثــريات  ــت ال 	•
احلكومة )اغلب اخليارات تتم عىل 
أساس متويل احلكومة ملرشوعات 
جلعل  سياسة  وجود  لعدم  النقل( 

نظام النقل منتجًا.
الرتكيز  عــىل  املرتتبة  الــتــأثــريات  	•
تأخري  )خفض  التنقل  رسعة  عىل 

االزدحام املروري(.
تكاليف انشاء املسارات، وتكاليف  	•
انشاء املجسات، تكاليف توسعة 
فقط  االنشائية  )احللول  الطرق 

البعيدة عن االبتكارات(. 
املتعلقة  بالزيارات  النقل  	تأثريات  	•
ــرور )إجـــراءات امنية(  امل بــإدارة 
ولــألفــراد  النقل  ختطيط  وليس 

فقط.
حتسني خدمات النقل العام الكمية  	•
املسارات  واختيار  االحياء  داخل 

داخل االحياء.
تأثريات النقل يف املنطقة املركزية. 	•

التأثريات املرتتبة عىل الرحالت غري اآللية. 	•
تكاليف وقوف السيارات.  	•

عىل  االستهالك  وتكاليف  السيارة  ملكية  	•
أساس األميال.

انشاء  نتيجة  املرور  حركة  يف  التأخري  تأثريات  	•
خاص  مرفق  أي  انشاء  )يستغرق  ــرشوع  م
بعض  يف  تصل  قد  طويلة  زمنية  مدة  بالنقل 
ويرتتب  ســنــوات  مــن 10  ألكــثــر  ــان  األحــي
عليها الكثري من التأثريات البيئية واالقتصادية 

واالجتامعية(.
التوسعة  نتيجة  املتولدة  املرورية  التأثريات  	•

املستقبلية.
التأثريات البيئية املبارشة وغري املبارشة. 	•

االسرتاتيجية  األرايض  استخدام  تأثريات  	•
)تشجيع النمو الذكي(.

اخليارات  )أي  النقل  بخيارات  التنوع  قيمة  	•
للفئات املحرومة واملقيدة كغري السائقني(.

املنافع  )توزيع  والعدالة  االنصاف  تأثريات  	•
والتكاليف عىل املنطقة اجلغرافية ملدينة كربالء 

املقدسة(.
نصيب  او  ميل  لكل  احلوادث  خطر  تأثريات  	•

الفرد من خطر احلوادث.
والصحة  البدين  النشاط  عىل  املرتتبة  اآلثــار  	•

العامة املرتبطة بالنقل.
احلــايل  النقل  لنظام  الرتاكمية  الــتــأثــريات  	•
وجماالت  لقطاعات  التأثريات  مع  واملستقبيل 

آخرى.
وامتعة  البضائع  نقل  عىل  املرتتبة  التأثريات  	•

الزوار.
تكاليف املستخدم. 	•

التكنلوجيا  استخدام  عىل  املرتتبة  التأثريات  	•
واالبتكارات وأنظمة النقل الذكية.

املصدر: الباحثان
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 وبذلك يمكن اجياز السلبيات او املشكالت التي أدت اىل عدم استدامة 
خطة النقل يف مدينة كربالء املقدسة بشكل كامل، التي توصل اليها البحث 

يف عملية التقييم وهي كاآليت:
عدم وجود اهداف واضحة قابلة للقياس لتخطيط النقل املستدام يف   -1

مدينة كربالء املقدسة.
واالجتامعية  البيئية  ــاس  األس خط  بيانات  يف  الــواضــح  النقص   -2

واالقتصادية، التي تتعلق بمجال النقل يف مدينة كربالء املقدسة.
ضعف املنهجية املعتمدة يف اعداد خطة نقل مستدامة ملدينة كربالء   -3

املقدسة، التي ينبغي ان تأخذ كافة التأثريات سالفة الذكر يف احلسبان.
ضعف إدارة الطلب عىل النقل يف الزيارات املليونية.  -4
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اال�صتنتاجات
إن ظهور مفهوم النقل املستدام هو نتيجٌة للمشاكل املرتاكمة لتخطيط   .1
املناخ  عىل  الكبرية  البيئية  التأثريات  عن  فضاًل  املدن،  يف  التقليدي  النقل 
وجتاهلها  االجتامعية  لألبعاد  مراعاهتا  وعدم  للمجتمع،  العامة  والصحة 

للفئات املستضعفة من املجتمع.
امللوثات  وتقليل  البيئة  الرئيسة هي حتسني  املستدام  النقل  منافع  إن   .2
النقل  تنوع وسائط  السيارات مع  املركبات وتقليل االعتامد عىل  الناجتة من 
اآليل وغري اآليل، فضاًل عن زيادة الكفاءة االقتصادية لقطاع النقل عن طريق 
باسعار  املجتمع  أفراد  لكافة  النقل  وتوفري  القطاع  هلذا  املحيل  الناتج  زيادة 
مناسبة تراعي البعد االجتامعي بتحقيقها العدالة االجتامعية وتوفري نقل آمن 

ومريح.
تشمل عملية ختطيط النقل املستدام نطاقات متعددة يف املدينة وتضع   .3
املالئمة لكل  الوسائل  النطاقات وحسب  تتالءم مع كل  سياسات وحلول 
كذلك  االلية  وغري  االلية  املختلفة  الوسائط  بني  التكامل  حيقق  بام  نطاق 

التكامل بني النطاقات.
اخلطة  اعداد  عند  مبكرة  بمراحل  عرب  املستدام  النقل  خطة  تقييم  تكون   .4
لتحديد التأثريات املتوقعة عند تنفيذ اخلطة والعمل عىل تقويمها بام حيقق االستدامة، 

فضاًل عن اجراء تقييم للخطة بعد التنفيذ ملعرفة مدى االنحراف عنها.
النقل  خلطة  االستدامة  لضامن  االسرتاتيجي  البيئي  التقييم  اسلوب  إن 
هو اسلوب استباقي ملعرفة التأثريات البيئية واالقتصادية واالجتامعية خلطة 
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النقل وادراجها عند اعداد خطط النقل.
التقييم  اهداف  وضع  االسرتاتيجي  البيئي  التقييم  تطبيق  يتضمن   .5
االهداف  مع  اخلطة  واهداف  وسياسات  مقرتحات  تطابق  مدى  ومعرفة 

املستدامة لتشخيص اخللل مع وضع احللول املستدامة لتقويم اخلطة.
بمدن  مقارنة  قليلة  كربالء  مدينة  يف  املنظورة  النقل  تعدمشاكل   .6
ادماج  اىل  البعيد هيدف  املدى  املستدام عىل  النقل  اعداد خطة  أخرى، لكن 
االبعاد البيئية واالجتامعية يف اخلطة الفتقار مجيع خطط النقل اىل هذه االبعاد 

ولتأثرياهتا احلالية واملستقبلية عىل املدينة.
إن معظم احللول املقرتحة خلطة نقل مدينة كربالء هي حلول ملعاجلة   .7

اجلانب االمني بصورة اساسية ومل تكن حلواًل ختطيطية رصفة وواضحة.
عن  وبعيدة  مستدامة  غري  هي  للخطة  املقرتحة  احللول  معظم  إن   .8

االهداف البيئية واالجتامعية واالقتصادية.
هناك تركيز يف اخلطة عىل اجلانب االقتصادي بصورة كلية وامهاهلا   .9

للجانب البيئي واالجتامعي وعدم اخذمها باحلسبان عند اعداد اخلطة.
اعتامد اخلطة عىل وسائل حمددة وغري مستدامة وتقليدية، وعدم حتقيق   .10

التكامل بني الوسائط بشكل واضح.
مل تكن خطة النقل شاملة بل جاءت كجزء من املخطط االساس ملدينة   .11
كربالء، لذلك كانت اغلب املقرتحات هي عبارة عن توجيهات اسرتشادية 

عامة تنقصها التفاصيل الدقيقة.
بينت عملية تقييم خطة النقل ملدينة كربالء عن طريق اسلوب التقييم   .12
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البيئي االسرتاتيجي ما ييل:
مرحلة الفحص: أ- 

مقارنة مبادئ النقل املستدام ومقرتحات خطة نقل مدينة كربالء:  -
عادلة  بصورة  الوصول  سهولة  اخلطة  حتقق  مل  الوصول:  سهولة  	•

للجميع.
حتقيق العدالة االجتامعية: مل حتقق اخلطة العدالة االجتامعية للجميع  	•

وخصوصًا ذوي االحتياجات اخلاصة وكبار السن واالطفال والفقراء.
التخطيط  التكامل بني مستويات  للنقل: ضعف  املتكامل  التخطيط  	•
واخلاص  العام  القطاعني  بني  التنسيق  وضعف  واحلــرضي(،  )االقليمي 
النقل، وعدم وجود  أنظمة  وتنفيذ وتشغيل  املصلحة يف ختطيط  وأصحاب 
وضعف  واالجتامعية(،  واالقتصادية  )البيئية  االستدامة  ابعاد  بني  تكامل 
التكامل بني استعامالت االرض والنقل، وضعف التكامل بني وسائط النقل 

للمسافرين والبضائع.
الصحة والسالمة: مل هتتم اخلطة هبا. 	•

اليها. املسؤولية الفردية: مل تتطرق اخلطة  	•
البيئة: غري واضحة باخلطة. جودة  	•

التطرق  تم  التكاليف:  تقييم  يف  والشمولية  االقتصادية  اجلدوى  	•
للكلف االقتصادية فقط من دون التطرق اىل الكلف البيئية واالجتامعية.

املرونة: إن خطة النقل يف مدينة كربالء غري مرنة وغري قابلة للتغيري  	•
والتحديث.
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التوافق  اختبار  طريق  عن  التأثريات:  وتقييم  النطاق  حتديد  ب- مرحلة 
البيئي  التقييم  لعملية  املوضوعة  ــداف  وااله النقل  خطة  مقرتحات  بني 
االسرتاتيجي )اختبار االستدامة لألهداف البيئية واالقتصادية واالجتامعية 
مقرتحات  بني  فجوة  وجود  أوال:  التقييم  عملية  بينت  املستدام(،  للنقل 
املخطط العام للنقل احلرضي ملدينة كربالء املقدسة و األهداف االسرتاتيجية 
األهداف  حتقيق  عن  تبتعد  اخلطة  مقرتحات  ثانيا:  النقل.  خطط  الستدامة 

البيئية بشكل رئيس ومن ثم األهداف االجتامعية.
ت- مرحلة حتديد األمهية: توصل البحث يف هذه املرحلة بان سياسات 
التوسع املقرتحة يف اخلطة هلا ردود أفعال خمتلفة تتحدد أمهيتها بحسب امهية 
التأثريات املرتتبة عىل تنفيذها التي بالتايل اما تكون إجيابية عىل مدينة كربالء 
املقدسة وسكاهنا )مقرتح إعادة هيكلة النقل العام يف املدينة( او سلبية عليها 
الزيارات  ومقرتحات  جديدة  طرق  وشق  بالطرق  التوسعات  )مقرتحات 

املليونية وسياسات الدعم الستخدام املركبات اآللية(.
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التو�صيات
ادخال  نحو  والتوجه  النقل  خلطط  التقليدي  املفهوم  تغيري  رضورة   .1
البعد البيئي واالجتامعي فضاًل عن البعد االقتصادي عند اعداد خطط النقل 

لتتالءم مع التوجهات املستدامة كجزء مكمل لتخطيط املدن املستدامة.
للتأكيد  والتنفيذية  التخطيطية  تعتمده اجلهات  سن ترشيع ختطيطي   .2
يف  النقل  خطط  واعــداد  حتديث  عند  النقل  جمال  يف  االستدامة  حتقيق  عىل 

املدينة.
رضورة اعتامد اسلوب التقييم البيئي االسرتاتيجي عند البدء بإعداد   .3

خطط النقل املستدامة ملعرفة مجيع التأثريات املحتملة للخطة.
يف  املستدام  النقل  خطط  العداد  ومالئمة  واضحة  منهجية  وضع   .4
العراق عن طريق ارشاك جهات ختطيطية وتصميمية علمية )تشمل مركز 
واقسام  بغداد  جامعة   – العليا  للدراسات  واالقليمي  احلرضي  التخطيط 
النقل والبيئة يف كليات اهلندسة وختصصات االقتصاد واالجتامع يف كليات 
والنقل(  البيئة  ووزارة  واجلسور  الطرق  )تشمل  عملية  وجهات  العراق( 
فضاًل عن جهات جمتمعية متثل اجلمهور، فضاًل عن اعتامد االسس الرئيسة 

املقرتحة يف البحث.
اعداد خطة نقل مستدامة شاملة ملدينة كربالء بصورة مستقلة تتكامل   .5
مع املخطط اهليكيل ملحافظة كربالء واملخطط االساس ملدينة كربالء، تشمل 

خطة ملركز املدينة التأرخيي وباقي املدينة.
وضع  طريق  عن  املقدسة  كربالء  ملدينة  النقل  بمخطط  النظر  اعادة   .6
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مقرتحات مستدامة تتكامل فيها احللول فيام بينها بحيث حيقق التكامل بني 
مستويات  بني  والتكافؤ  النقل  ووسائط  االرض  واستعامالت  النقل  نظام 
النقل املختلفة، وان ال تكون املقرتحات عبارة عن حلول ترقيعية ال تراعى 

فيها االبعاد البيئية واالجتامعية واالقتصادية.
انشاء مرصد حرضي خاص بمدينة كربالء املقدسة يضم مؤرشات   .7
االستدامة احلرضية ملدينة كربالء املقدسة والزائرين، ويمكن اقرتاح جمموعة 
كربالء  ملدينة  بالنقل  اخلاصة  احلرضية  االستدامة  مؤرشات  من  حزمة  او 
املقدسة، والتي من املمكن اعدادها لغرض إجراء التقييم عىل أساسها سواء 
تقييم مدى نجاح اخلطة يف حتقيق االستدامة او تقييم أداء االستدامة لنظام 

النقل ملدينة كربالء املقدسة بعد تنفيذ اخلطة.
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area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage  leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

3-According to what has just been said  Karbala' Heritage Centre 
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific 
journal specialized in Karbala' heritage dealing with different matters 
and aiming to:

-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage 
found in Karbala' with its three dimensions: civil  as part of Iraq and 
as part of the east.

- Watching the changes  the alternations and additions which 
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area all 
through history and the extent of the relation with its neighbours 
and then the effect that such a relation has  whether negatively or 
positively on its movement culturally or cognitively .

- having a look at its treasures: materialistic and moral and then 
putting them in their right way and positions which it deserves 
through evidence.

- the cultural society: local  national and international should 
be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and then 
introducing it as it is.

- to help those belonging to that heritage race consolidate their 
trust by themselves as they lack any moral sanction and also their 
belief in western centralization. This records a religious and legal 
responsibility .

- acquaint people with their heritage and consolidating the relation 
with the decentants heritage  which signals the continuity of the 
growth in the decedents mode of life so that they will be acquainted 
with the past to help them know the future .

- the development with all its dimensions: intellectual  economic  
etc. Knowing the heritage enhances tourism and strengthens the 
green revenues.

And due to all the above  Karbala' Heritage journal emerged which 
calls upon all specialist researchers to provide it with their writings 
and contributions without which it can never proceed further.
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Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic 
and moral  which diagnoses in its behaviour as associative culture 
and by which an individual's activity is motivated by word and deed 
and also thinking; it comprises  as a whole  the discipline that leads 
its life. And as greater as the activity of such weights and as greater 
their effect be as unified their location be and as extensive their time 
strings extend; as a consequence  they come binary: affluence and 
poverty  length and shortness  when coming to a climax.

According to what has been just said  heritage may be looked at 
as a materialistic and moral inheritance of a particular human race  at 
a certain time  at a particular place. By the following description the 
heritage of any race is described:

-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture 

is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts 
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a 
direct one; the stronger the first be  the stronger the second would 
be and vice versa. As a consequence  we can notice the deviation in 
the writings of some orientalists and others who intentionally studied 
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes  
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the 
treasures of a particular eastern race  and some other times resulted 
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by 
distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 
materialistic borders  but rather it is materialistic and moral treasures 
constituting  by itself  a heritage of a particular race  and together with 
its neighbours  it forms the greatest heritage of a wider race to which 
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence  the levels 
of injustice against Karbala' increase: once  because it is Karbala' 
with all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Karbala'  that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east the 



It is worth noting that the topics and sections for which the 
award is given are the five sections of the journal ( the Society 
section the Science section the Literature section the Art 
(Aesthetic) section and the History section ) ; the same conditions 
of research writing are the same as those given and followed as 
suggested in the journal due to the fact that the outcomes of the 
award are the incomes of the journal .

The researches winning will be edited in the forthcoming 
issues of the journal and will be referred to as being awarded 
winners as a sort of honour for their writers and also writings .

This is not the last window (look) but rather the members 
of the two boards through the financial and moral abilities of 
the centre activate and encourage all that is of advantage for 
specialist researchers .

May Allah the Most High bless



Second Issue Word
Competition

The Techniques of Researching and Communication 
communicating with the research and persuing communication 
is a cultural duality which educated societies resort to for 
improvement and for developing ways of society communication 
on all its levels : the naturalistic the scientific the practical and 
else .

It is postulated that this duality makes up an enriching variety 
for both the public and academic society and at the same time 
it enriches their built–in variety through exchanging experiences 
exchanging thoughts and the active collective work .

Karbala heritage centre as part of the Islamic and human 
knowledge affairs department in the Al-Abbas holy shrine 
through its academic research and authorized window: Imean 
Karbala Heritage Journal proceeded further to attract the 
specialist researchers through communicating with them. 
Members of the two boards the advisory and the editorial boards 
made every effort to vary the ways of communication without 
limiting it to traditional communication such as waiting for 
researchers to send their researches or directly requesting them 
to write about a certain topic but rather they varied such ways of 
communication the most prominent of which is to announce for 
(Al- Saqy competition for Academic Researches ) ; the following 
are among the reasons for such an announcement:

-To help activate the spirit of competition among researchers 
through scientific competition of a specialized research writing 
type .

- Enriching the specialized heritage library with new thoughts 
and viewpoints given by researchers to discover what is new .

-Honouring those deserving honour as encouragement and 
impetus for recognized researchers and good writings .



vicinity  in time  the research stratification is subject to technical priorities.
11. All researches are  exposed to confidential revision to state their 

reliability for publication. No research retrieved to researchers  whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for 
publication in a two-week period maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before 
publishing the researches  are to be retrieved to the researchers to accomplish 
them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be puplished are only those given consent by experts 
in the field. 

f. A researcher destowed a version in which the meant research published  
and a financial reward of (150 000) ID.

12. Taking into consideration some points for the publication
priorities  as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scopes of the research when possible.
13- Receiving researches be by correspondence on the  E-mail of the 

Journal: (turath@alkafeel.net)  Web: http://karbalaheritage.alkafeel.net/  or 
Delivered directly to the Journal's headquarters at the following address: 
Karbala heritage center Al-Kafeel cultural complex  Hay Al-Eslah behind 
Hussein park the large  Karbala  Iraq.
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Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

researches under the provisos below : 
1. Researches or studies to be published should strictly be according to 

the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4 delivering three copies and CD having 

approximately  5 000-10 000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being In pagination.

3. Delivering the abstracts  Arabic or English  not exceeding a page 350 
words  with the research title.

4. The front page should have the title  the name of the researcher/
researchers  occupation  address  telephone number and email  and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the 
context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes  and taking cognizance 
of the common scientific procedures in documentation; the title of the book  
editor  publisher  publication place  version number  publication year and 
page number. Such is for the first mention to the meant source  but if being 
iterated once more  the documentation should be only as; the title of the 
book and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes  in the case 
of having foreign sources  there should be a bibliography apart from the Arabic 
one  and such books and researches should be alphabetically ordered .

7. Printing all tables  pictures and portraits on attached papers  and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption  in time there 
should be a reference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae  if the researcher cooperates with the 
journal for the first time  so it is to manifest whether the actual research 
submitted to a conference or a symposium for publication or not. There 
should be an indication to the sponsor of the project  scientific or nonscientific  
if any.

9. For the research should never have been published before  or submitted 
to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of the 
researchers themselves; it is not necessary to come in line with the issuing 
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