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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 . 
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الملخ�ص
العلوم  يف  املستجّدة  املوضوعات  من  السياحية  التنمية  موضوع  ُيعدُّ 
القوانني  سنَّ  العربّية،  الّترشيع  مؤّسسات  من  تستدعي  التي  اإلنسانّية 
وإجياد الوسائل املالئمة للمحافظة عىل السياحة وتنميتها . كام حتتلُّ القضايا 
السياحية ُسّلم األولوّيات الوطنّية يف أيِّ دولة، لكوهنا تؤّثر عىل مجيع أنشطة 
عند  االعتبار  يف  ويؤخُذ  أيضًا.  والّسياحّية  واالجتامعّية  االقتصادّية  التنمية 
وصيانة  القادمة  األجيال  حقوق  حلفظ  البيئي  البعد  األنشطة،  تلك  ممارسة 
يَّة كربى فيام يتعلق باجلانب  املوارد الطبيعّية. وال خيلو موضوع البيئة من أمهِّ
منطقة  أّي  إىل  الوافدين  تستقطب  التي  الواجهة  متّثل  البيئة  كون  الّسياحّي، 
من املناطق الّسياحّية، كام أنَّ املشاكل البيئّية تعدُّ معّوقًا أساسّيًا إزاء اجلانب 
ينعكس  عليها  واملحافظة  هبا  واالهتامم  البيئة  فازدهار  الّسياحّي.  اإلنامئّي 

إجيابًا عىل البعد الّسياحّي إذ حيقق إثراًء وطنّيًا للبلد.
لدى  منهجًا  وليست  فكرة  جمرد  كانت  السياحية  التنمية  ألنَّ  ونظرًا 
أصحاب املشاريع الّسياحّية أو احلكومات، فقد كان يرّوج هلا بدون معرفة 
قواعدها ومنهجها، واليوم غدت التنمية السياحية منهجًا جيب األخذ به ال 
شعارات ترّدد، وال بدَّ أْن يعَي املستثمرون الّسياحّيون واحلكومات جدوى 
واألنظمة  القوانني  ووضع  مرتكزاهتا،  وفهم  السياحية  التنمية  منهج  تطبيق 
القوانني  هبذه  األخذ  تمَّ  وإذا  هبا.  املرتبطة  الّسياحّية  العملّية  تنظّم  التي 
واألنظمة يمكن تطوير اإلرشادات الّسياحّية، التي ستساعد يف تقليل اآلثار 

السلبّية للّسياحة، واملحافظة عىل املوارد الطبيعّية واألثرّية.
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Abstract
Tourism development is one of the new subjects in human 

sciences which requires Arab legislative institutions to enact laws 
and to provide possible means for securing tourism development. 
Anyway tourism affairs could be considered as one of the national 
priorities, for they affect all types of development activities , the 
economic , the social and also the touristic ones . To apply such 
activities , it is necessary to take in to the account the environmental 
dimension in order to care of the rights of the next generation and 
to maintain the natural resources. tourism has much to do when 
dealing with environment due to the fact that the latter is regarded 
the main factor to attract tourists to visit any touristic areas.

 Besides the environmental problems, there are main 
obstacles facing the tourism development ,environment prosperity 
and maintenance positively affect the touristic dimension as it 
achieves national enrichment for the country.

 Because the tourism development has been mere theory, 
it has not been a system or approach for touristic project makers 
or governments and it has been publicized without knowledge 
of its rules and approach. Now days, tourism development has 
become a curriculum to be followed and not only slogans uttered. 
It is necessary to say that tourism investors and the governments 
also should be aware of  the advantage of applying the approach 
of tourism development , and its principles and passing the laws 
and regulations which order the touristic process related to it. 
Following such rules and regulations will ensure developing the 
touristic guidance , which decreases the negative effects of 
tourism and maintain the natural and archeological resources.
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المقدمة
أخذ موضوع البيئة والتنمية مكان الصدارة يف سلم األولويات الدولية، 
فإذا كان لكل عرٍص من العصور قضية تسيطر عليه، فإن قضية هذا العرص 
بالبيئة من  النمو االقتصادي مع أقل رضر  التي حتقق  املستدامة  التنمية  هي 

التلوث.

للبلد  العام  النمو  الّسياحّية هو كيفية حتقيق واستمرار  التنمية  إن جوهر 
مدينة  وتأيت  الطبيعّية.  املوارد  استهالك  من  قدر  بأقل  االجتامعّية  والرفاهية 
سة كواحدة من املدن الّسياحّية الواعدة يف العراق، فهي تتمتع  كربالء املقدَّ
مساحات  عىل  الحتوائها  وذلك  السنة  مدار  عىل  الدينية  الّسياحة  بوجود 
كبحرية  املدينة  هبا  تنفرد  التي  املائية  املسطحات  عن  فضاًل  شاسعة  خرضاء 
الطبيعّية،  البيئات  تنترش  كام  املناخ.  اعتدال  احلسينية، يف ظل  الرزازة، وهنر 
احلضارات  التقاء  مع  أرضها،  عىل  والزراعية  والصحراوية،  والساحلية، 
أو  سياحية،  أنامط  خلق  فّعال يف  بشكل  ويشجع  يساهم  هذا  املختلفة. كل 

تنمية البعض املوجود فيها.
يَّة البحث: أهمِّ

املقّدسة  وكربالء  عاّم  بشكل  العراق  مستقبل  يف  البحث  يَّة  أمهِّ تكمن 
ومتواصلة  دائمة  لتنمية  التخطيط  خالل  من  ذلك  يتحّدد  و  خاّص  بشكل 
ومتجّددة تلّبي احتياجات احلارض دون أن تؤثِّر بمتطّلبات املستقبل، فالعامل 
اليوم بحاجة ماّسة إىل تنمية تستخدم عنارصها ومواردها الطبيعّية وتضمن 
تلّوثها وعدم استنزافها، وبالتايل استمرارها، من أجل  الوقت عدم  يف ذات 
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مواردها  عىل  واملحافظة  محايتها  وأن  القادمة،  األجيال  قبل  من  استخدامها 
التنمية  يف  الّسيعة  املعّدالت  تزايد  الستمرار  حتمّيٌة  رضورٌة  هي  الطبيعّية 
االقتصادّية واالجتامعّية وهبذا تربز احلاجة إىل عملّيات التخطيط للتنمية التي 
تعدُّ متكاملة ومكّملة لعملّيات التنمية الّشاملة، إذ أهّنا تشكل اجلوهر الذي 
سة، لذلك يتطّلب وضع برامج  يقوم عليه تطور احلركة الّسياحّية يف كربالء املقدَّ
للحفاظ عىل مقّوماهتا الّسياحّية )الدينّية واألثرية(، مع حتديد أهم التحّديات 
احللول  املقدسة مع وضع  املستدامة يف كربالء  الّسياحّية  التنمية  تواجه  التي 
املناسبة هلا، فالّسياحة تسعى إىل خلق مرشوع حيقق أهداف التنمية الّسياحّية 
املستدامة يف ظل ندرة الّدراسات الّسياحّية واملستقبلّية حول موضوع التنمية 

سة. الّسياحّية املستدامة يف كربالء املقدَّ

مشكلة البحث:
مقّومات طبيعّية وأخرى حضارّية  الّسياحي عىل جمموعة  النشاط  يعتمد 
وبرشّية تعدُّ بمثابة احلاضنة لعمل ذلك النشاط لتجعل منه نشاطًا قائدًا يف حتقيق 
التنمية املستدامة. إنَّ ديمومة هذه املقّومات واحلفاظ عليها من التدمري واهلدر، 
من شأنه أن يضمن هلذا النشاط القدرة عىل استدامة التنمية. وقد لوحظ من 
ا تعّرضت إىل  سة أهنَّ خالل استقراء ومشاهدة تلك املقّومات يف كربالء املقدَّ
التنمية  اإلمهال والتلف واهلدر، وشّكلت بذلك جمموعة حتديات الستمرار 
الّسياحّية وظهور العديد من املشاكل التي عرقلت من دور النشاط الّسياحّي 

يف املسامهة املطلوبة يف االقتصاد املحيّل يف كربالء خصوصًا والعراق عمومًا.
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فرضية البحث:
عىل الرغم من وفرة املقّومات السياحية، الطبيعّية منها واحلضارّية، الّداعمة 
سة، إالَّ أنَّ تعّرضها إىل التلف واهلدر  لعملّية التنمية الّسياحّية يف كربالء املقدَّ
قللت من فاعلية هذه املقّومات يف تعجيل عملّية التنمية الّسياحّية والتنمية 

سة والعراق معًا. االقتصادّية املستدامة عمومًا يف كربالء املقدَّ

معّوقات البحث:
متثَّلت املعّوقات التي واجهت الباحث يف صعوبة احلصول عىل البيانات 
سة، فضال عن  املطلوبة من قبل اجلهات ذات العالقة يف حمافظة كربالء املقدَّ
املصاعب املتعّلقة بالنقل بني األماكن الّسياحّية الرتفيهّية واألثرّية للحصول 
فإنَّ حداثة املوضوع قد شّكل  بالبحث وكذلك  العالقة  البيانات ذات  عىل 
من  مطلوب  هو  ما  إىل  الوصول  يف  الباحث  واجهت  التي  التحّديات  أحد 

فهم إلثبات فرضّيته.

هيكلية البحث:
املفاهيمي  االطــار  األّول:  املبحث  ناقش  مباحث،  ثالثة  البحث  ضمَّ 
سة، أّما املبحث  للتنمية، أّما املبحث الثاين: فهو نبذة عن مدينة كربالء املقدَّ
الثالث: فقد جاء بعنوان التحّديات التي تواجه التنمية الّسياحّية يف كربالء 
االستنتاجات  عىل  احتوت  التي  اخلامتة  الرابع  املبحث  ضم  كام  سة،  املقدَّ

والتوصيات ،واملصادر واملراجع ،واملالحق.
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المبحث االأول
االطار المفاهيمي للتنمية

أواًل: مفهوم التنمية:
ُيعّد مفهوم التنمية من أكثر املفاهيم شيوعًا واستخدامًا يف عرصنا الراهن، 
فال نكاد نجد مؤسسات ناجحة وأفراد ناجحني إال كانوا يستخدمون هذه 
املفردة، ملا هلا من دالالت تنّم عن إدارة واعية مالكة لسعة أفق فكري تؤمن 
بأن استخدام األساليب العلمية الصحيحة هو السبيل األوحد واألمثل ألي 

تقدم منشود.

عملية  فهو:  اإلسالمي  الفهم  وفق  للتنمية  االصطالحي  التعريف  أما 
استثامر وتطوير قدرات األمة وإمكاناهتا املادية واإلنسانية للوصول بأوضاع 

األّمة إىل مستوى التفّوق والقدرة عىل قيادة البرشّية)1(.

ويمكن تعريف التنمية االقتصادّية بصورة أكثر شمولية عىل أهنا: العملية 
التي يمكن بواسطتها زيادة متوسط الدخل الفردي احلقيقي ونقل االقتصاد 
أساليب  يف  تغيريًا  ذلك  يشمل  بحيث  التقدم  حالة  إىل  التخلف  حالة  من 
اإلنتاج والبنيان الثقايف، وُيشرتط أن ال تكون الزيادة يف متوسط دخل الفرد 
زيادة نقدية وإنام زيادة حقيقية تستهدف رفع معدل الدخل الفردي احلقيقي 
فت بأهنا:  بشكل دائم ومتصل)2(. أما التنمية من الناحية االجتامعّية، فقد ُعرِّ
هذا  يعنيه  بام  الواحد  املجتمع  أفراد  لدى  االجتامعي  التوافق  حتقيق  عملية 
التوافق من إشباع بيولوجي ونفيس واجتامعي)3(. ونجد من مفهوم التنمية، 
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فت بشكل عام، وشملت مجيع جماالت احلياة من اقتصاد، وسياسة،  أهنا ُعرِّ
واجتامع، وثقافة..

من خالل ما تقدم، يتبنيَّ لنا أن التنمية عبارة عن عملية شاملة تقود احلياة 
عىل  تعمل  ألهنا  والثقافية،  واالقتصادّية،  االجتامعّية،  جوانبها  بمختلف 
توجيه اجلهود يف خمتلف احلقول ساعيًة إىل زيادة الدخل القومي، ومتوسط 

مدخول األفراد يف املجتمع.

ثانيًا: الفرق بين النمو والتنمية:
ُيعّد واحدًا  بينهام،  النمو والتنمية، والفرق  التداخل بني مصطلحي  لعّل 
التمييز  املفكرين حيرصون عىل  بعض  هناك  ولكن  املهّمة.  اإلشكاالت  من 
الواضح بينهام، فبينام يميل بعض االقتصاديني إىل استعامل مصطلحي النمو 
عىل  يؤكدون  آخرين  فإّن  واحد  بمعنى  االقتصادّية  التنمية  أو  االقتصادي 

التاميز بينهام.

وقد عرف النمو بأنه حتقيق الكثري من الزيادة يف املخرجات، بينام ُعرفت 
بحيث  املخرجات،  تلك  ترافق  التي  البنيوية  التغيريات  تلك  بأهنا:  التنمية 
يرتفع بموجبها الدخل القومي احلقيقي خالل مدة من الزمن يرافقها ارتفاع 

وتقّدم يف مستوى الرفاه االقتصادي)4(.

تتعّرض  التنمية  إن  مة، يف حني  املتقدِّ الدول  إىل  النمو يشري  أن  يتضح  و 
الكميات  زيــادة  عىل  تقترص  ال  التنمية  فإن  لذا،  النامية.  الــدول  لظروف 
يف  تعديالت  خاص  بوجه  تتطلب  وإنام  الــدول،  يف  املوجودة  االقتصادّية 
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الكميات  بعض  أو  أحد  يف  زيــادة  هو  فالنمو  القائم.  االقتصادي  اهليكل 
أن  حني  يف  أساسًا.  الكمي  التغيري  من  نوع  إىل  كذلك  يشري  و  االقتصادّية، 
التنمية ال تتوقف عند هذا التغيري الكمي، وإنام تقتيض تعدياًل كيفيًا يف طبيعة 
التنمية  النمو االقتصادي قد حصل بشكل تلقائي فان  االقتصاد. وإذا كان 
االقتصادّية تستلزم التدخل والتوجيه من قبل الدولة التي متتلك القدرة عىل 

تنمية املجتمع اقتصاديا وال ترتك املجتمع ينمو تلقائيا.

ثالثًا: أهداف ودوافع االهتمام بالتنمية:

إن شعوب الدول النامية ال تنظر إىل التنمية عىل اعتبارها غاية يف حّد ذاهتا، 
وغايات  واقتصادية  اجتامعية  أهداف  لتحقيق  وسيلة  أهنا  أساس  عىل  وإنام 
أخرى، مثل رفع مستوى املعيشة وحتسينها...وما اىل ذلك، إذ من الصعب 
حتديد أهداف معينة يف هذا املجال، وذلك الختالف ظروف كل دولة من 
أنه  إال  والسياسية،  واالجتامعّية  االقتصادّية  أوضاعها  والختالف  الدول 
يمكن اإلشارة لبعض األهداف األساسية التي تتبلور حوهلا اخلطط التنموية 
االقتصادّية واالجتامعّية يف معظم الدول النامية كزيادة الدخل القومي التي 
وتدين  كالفقر،  املجتمع  مشاكل  من  لكثرٍي  احللول  إجياد  خالهلا  من  يمكن 
مستوى املعيشة)5(، فالتنمية هتدف لرفع مستوى معيشة األفراد بكل ما حتمله 

الكلمة من معنى.

إن رفع مستوى املعيشة ال يقف عند حد زيادة الدخل الوطني فحسب، 
وإنام جيب أن ترتبط هذه الزيادة بتغيريات يف هيكل الزيادة السكانية، وطريقة 
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توزيع الدخل، والعمل عىل تنظيم الزيادة السكانية، والتحكم يف معدالت 
املواليد إىل املعدل املناسب، وحتقيق توزيع عادل للدخل القومي، أي توزيع 

الدخل الوطني بشكل منصف بني رشائح املجتمع.

هذا  ُيعّد  و  والثروات،  الدخول  يف  واالختالف  التباين  تقلل  التنمية  أن 
اهلدف من األبعاد االجتامعّية التي جُتنى من عملية التنمية االقتصادّية.

رابعًا: مفهوم التنمية الّسياحّية

ُتعد التنمية الّسياحّية بشكل عام جزًء ال يتجزأ من التنمية الوطنية ألي 
والصحة،  الصناعة،  تشمل  وطنية  خطة  عىل  مبنية  تكون  أن  وجيب  دولة، 
املرافق  جلميع  ختطيطًا  وتتضمن  وغريها.  والنقل  واإلسكان،  والتعليم، 
الّسياحّية بموجب العدالة التوزيعية، وعليه فإن التنمية الّسياحّية يف الدول 
ذات اإلمكانيات الّسياحّية تسعى إىل استثامر اإلمكانيات الطبيعّية والبرشّية 
الطلب  وتغطية  اإلقليمية  املوازنة  لتحقيق  وتوزيعها  منفردة  أو  جمتمعة 

الّسياحّي القائم الداخيل واخلارجي)6(.

لقد اختلف الباحثون يف تعريف التنمية الّسياحّية، فمنهم من عّرفها عىل 
بمعدل  للنمو  الّسياحّي  القطاع  اإلنتاج يف  لدفع عوامل  تسعى  أهنا: عملية 
أرسع من معدل نموها الطبيعي، وذلك عن طريق اإلستفادة القصوى من 
بالطريقة  استخدامها  ثم  الطبيعّية، ومن  أو  البرشّية،  الّسياحة  بناء  مقومات 

املثىل لتطوير اخلدمات الّسياحّية)7(.
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كافة  واملادية  البرشّية  املوارد  استغالل  بأهنا:  الّسياحّية  التنمية  وعّرفت 
استغالال أمثل جللب أكرب عدد من السياح بشكل متطور ومستمر)8(.

الطبيعّية  الّسياحّية  املــوارد  تنمية  هي  آخر:  بمعنى  الّسياحّية  فالتنمية 
التنمية  تأخذ  إذ  للدول.  املتاحة  الّسياحّية  املوارد  جمموع  ضمن  واحلضارّية 
سياحّية  مراكز  وتشييد  إقامة  يعني  الذي  املتكامل  التصنيع  طابع  الّسياحّية 
تتضمن خمتلف اخلدمات التي حيتاج إليها السائح أثناء إقامته هبا وبالشكل 
الذي يتالءم مع القدرات املالية للفئات املختلفة مع السائحني)9(. إن التنمية 
إىل  الّسياحّي  القطاع  يف  اإلنتاج  عوامل  لدفع  تسعى  عملية  تعّد  الّسياحّية 
النمو بمعدل أرسع من معدل نموها الطبيعي، وذلك عن طريق اإلستفادة 
ثم  ومن  طبيعية،  أم  كانت  برشية  الّسياحة  بناء  مقومات  من  القصوى 

استخدامها بالطريقة املثىل لتطوير اخلدمات الّسياحّية)10(.
وهكذا فالتنمية الّسياحّية هي دراسة كافة املوارد واإلمكانيات الّسياحّية 
املختلفة من آثار تارخيية، ومراقد، وموارد طبيعية موجودة يف بلٍد ما، ووضع 
من  الّسياحّية  املوارد  هذه  وتطوير  واستثامرها  الستغالهلا  وبرامج  خطط 
خالل توفري اخلدمات والفعاليات الّسياحّية من أجل تنشيط حركة الّسياحة، 

بجذب أكرب عدد من السائحني.
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المبحث الثاني
سة نبذة عن مدينة كربالء المقدَّ

تمهيد:

سة بالتميز والتفرد النوعي ملا حتتويه  تتصف املواقع الدينية يف كربالء املقدَّ
وذلك  هبا.  املسلمني  تربط  التي  الروحية  العالقة  بحكم  عظيمة  منزلة  من 
الفضل  أيب  وأخيه    احلسني  اهلل  عبد  أيب  املوىل  جسد  ثراها  الحتضان 
وحمّط  الدينية  للسياحة  مهاًم  مركزًا  سة  املقدَّ كربالء  مدينة  ُتعد   . العباس 
أنظار الزائرين من داخل وخارج العراق، مما جعل الّسياحة الدينية النشاط 
غري  أخرى  سياحية  مقومات  متتلك  أهنا  من  الرغم  عىل  فيها،  متيزًا  األكثر 
دينية سواء  طبيعية، وحضارية، وتراثية، وتارخيية. فهي مل جتذب العراقيني 
وحدهم، بل تعد عىل مدار السنة حمركًا أساسيًا للسياحة الداخلية يف الدول 
الفرد  دخل  مستوى  حتسني  يف  اقتصادي  مردود  هلا  إذ  واألجنبية،  العربية 
العملة  للحصول عىل  املهمة  املصادر  وُتعد من  املدفوعات،  ميزان  وحتسني 
من  املحققة  الفوائد  تعظيم  يف  ميزة  تعطي  اخلصوصية  هذه  وإن  األجنبية. 
وبقائهم  الداخل واخلارج،  السائحني يف  من  كبرية  أعداد  استقطاب  خالل 
املطلوبة  الّسياحّية  التنمية  أهــداف  لتحقيق  املدينة،  يف  ممكنة  فرتة  أطول 

واملرجوة.



154

�سة التنمية ال�ّسياحّية والتحديات التي تواجه مدينة كربالء املقدَّ

اواًل: كربالء في التاريخ:

مل تكن كربالء قبل الفتح اإلسالمي عىل مستوى كبري من الشهرة، بل مل 
َيِرد ذكرها يف التاريخ إال نادرًا، السيام يف عرض الكالم عاّم كان يقع يف احلرية 
وقرية الطف من الوقائع، بل كانت قرية بسيطة عليها مزارع وضياع، وكان 

سكاهنا أهل حراثة وزراعة)11(.

يعود تاريخ كربالء إىل العهد البابيل، وكانت هذه املنطقة مقربة للنصارى 
الباحثون أن كلمة كربالء تعني )قرب اإلله(  الفتح اإلسالمي، ويرى  قبل 
إىل  يعود  كربالء  تاريخ  أن  آخرون،  ويرى  قديم،  بابيل  أصلها  كلمة  وهي 
)الفرات  بالكوباس  هنر  ضفاف  عىل  الواقعة  النهرين  سطوح  مدن  تاريخ 
سكنوها  الذين  القوم  أما  للصالة)12(.  قديم  معبد  أرضها  وعىل  القديم( 
فكانوا يعّولون عىل الزراعة، خلصوبة تربتها، وقد أخذت كربالء تزدهر شيئًا 
يوم  واملناذرة،  واللخميني  والتنوخيني  الكلدانيني  عهد  عىل  سيام  ال  فشيئًا، 

كانت احلرية عاصمة هلم)13(.

أشوريتني  ُنِحَتت من كلمتني  لفظة كربالء،  أن  املؤرخني  فريق من  يرى 
الكلمة  أن  إىل  آخرون  وذهب  اهلل(،  )حرم  ومعناها  و)بالء(  )كرب(  مها: 
و)بال()14(،  )كار(  مها:  كلمتني  من  مركبة  أهنا  يرون  فهم  املصدر،  فارسية 
تغي األوىل العمل والثانية األعىل أي العمل الساموي، أو بعبارة أخرى، حمل 
رد  يرون  احلموي  ياقوت  ومنهم  اللغة،  والصالة. ولكن أصحاب  للعبادة 
كربالء إىل أصول عربية وذلك من نحت الكلمة وحتليلها اللغوي. فكربالء: 
باملد، الكربلة: وهي رخاوة القدمني، إذ يقال جاء يميش مكرباًل، فيجوز عىل 
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هذا أن تكون أرض هذا املوضع رخوة فسميت كربالء بذلك) 15(. ولقد ورد 
املدينة واسمها يف إحدى خطب اإلمام احلسني )عليه السالم(، وكأنه  ذكر 
يستقرئ األحداث، وتنبأ باحلدث اجللل القادم الذي ينتظره، إذ قال: "كأين 

بأوصايل تقطعها عسالن الفلوات بني النواويس وكربالء")16(.

سة ثانيًا: املوقع اجلغرايف ملدينة كربالء املقدَّ

خارطة )1( موقع حمافظة كربالء من العراق

منذ  كبرية  أمهية  أكسبها  ممتاز  وبيئي  جغرايف  بموقع  كربالء  مدينة  تتميز 
أقدم العصور، فهي تقع إىل اجلنوب الغريب من مدينة بغداد مايقارب 105 
كيلومرتات، حيث تبعد عن هنر الفرات غربًا مايقارب ثالثني كيلومرتًا، وتقع 
عىل حافة البادية وسط املنطقة الرسوبية من العراق، وعىل خط املواصالت 
مدينة  كربالء  مدينة  شامل  اىل  تقع  العربية.  باجلزيرة  العراق  يربط  الذي 
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الرمادي )األنبار( ،واىل رشقها مدينة احلّلة وآثار بابل، واىل غرهبا الصحراء 
وحصن   ،) شثاثا   ( التمر  عني  وقضاء  الــرزازة،  بحرية  تضم  التي  الغربية 
االخيرض التارخيي الشهري، وكهوف الطار، وحتّد الصحراء الغربية اململكة 
العربية السعودية. وتبلغ مساحة مدينة كربالء مايقارب )52856( كيلومرتًا 
و  والنواويس  والطف  . ولكربالء عدة أسامء هي )كربالء والعقر 

مربعًا)17(
قرص مقاتل وشط الفرات واحلائر و نينوى و شفية و الغارضية(.

الطف،  واقعة  إىل  بنشأهتا  تدين  احلالية  كربالء  مدينة  بأن  القول  يمكن 
. إذ قام رهط من بني أسد، سكان  فكانت نواهتا رضيح اإلمام احلسني 
القرى املجاورة للمنطقة، بنصب معامل عليه كي يستدل هبا وال يضيع أثره، 
وذلك بعد يومني من انتهاء املعركة )18(. إذ حددوا له مسجدا وبنوا عىل قربه 
 .)19  ( تبىل  ال  التي  الرسوم  القبور  عىل  وضعوا  أهنم  وقيل  سقيفة،  الرشيف 
وأقيم بناء مسقف وبجانبيه مسجد كان له بابان أحدمها من اجلنوب واآلخر 
نحو الرشق )20 (. إن هلذا املوقع أمهية حيوية بالنسبة إىل نشأة املدينة ونموها 

إذ ال يمكن أن تتطور أي مدينة من دون أن يتوفر هلا موقع مميز.

يفتخر العراق، بوصفه بلدًا سياحيًا، باحتفاظه بمميزات الّسياحة الدينية 
اإلسالمية بام وهبه اهلل تعاىل من ممارسة هذا النشاط الّسياحي الديني، لذا فأنه 
يمكن أن يلعب دورًا فاعاًل يف التنمية االقتصادّية. وتكتسب مدينة كربالء 
شهرة واسعة ليس عىل املستوى املحيل فحسب، بل عىل املستوى العاملي، ملا 
دينية وارضحة ومقامات ومقومات  تارخيية ومراقد  آثار ومواقع  حتويه من 

برشية وطبيعية.
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المبحث الثالث
تحديات نقص الخدمات التي تواجه التنمية السياحية في مدينة 

كربالء المقدسة
الّسياحة يف  تنمية  املبذول يف سبيل  اجلهد  هنالك مجلة حتديات واجهت 
نقص  هي  التحديات  هذه  وأهم  بالبيئة  عالقتها  خيص  فيام  سة  املقدَّ كربالء 

اخلدمات.
وتتضمن اخلدمات مجلة من الفقرات ذات التامس املبارش مع السائحني، 
وهلا تأثري كبري عىل البيئة، فقد أظهرت دراسة لعّينة من السائحني يف مدينة 
سة أن )37%( منهم يعانون من سوء اخلدمات و)37%( منهم  كربالء املقدَّ
يعانون من خملفات القاممة التي تؤثر تأثريًا سلبيا عىل السياحة و)26%( من 
عانوا من ازدحام املناطق وهو أمر ناجم أيضا عن عدم كفاءة اخلدمات يف 

سة)21( ويمكن تناول أمهها كاآليت: املدينة املقدَّ

أواًل: الكهرباء:

ُتعد مشكلة الكهرباء إحدى التحديات التي واجهت النشاط الّسياحّي يف 
سة، إذ أن نسبة حصة حمافظة كربالء لغاية 2011/3/1 م  مدينة كربالء املقدَّ
من إمجال التوزيع الوطني للكهرباء )3،044%(، وبينام بلغ االحتياج الفعيل 
هلا من الكهرباء )MW500( فان جتهيزها كان بواقع )MW 175(، ولعام 
نسبته )30%( حيث كان  بعجز  أي   )22(  )MW106( التجهز 2007 كان 
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 )MW325( مقداره  بعجز  إي   )23(  )MW350( احلني  ذلك  يف  الطلب 
وبمقدار ضعف الكمية املجهزة مرتني، وتتم مواجهة ذلك النقص عرب نرش 
املولدات سواء يف القطاع احلكومي أو اخلاص أو يف املناطق السكنية، وقد بلغ 
عددها يف األحياء السكنية )1144( مولدة بطاقة )MW172(، أي أن ما تنتجه 
املولدات األهلية هو تقريبًا بالقدر الذي حتصل عليه املحافظة من شبكة الكهرباء 
الوطنية، أما عدد املولدات العاملة يف الدوائر احلكومية والقطاع اخلاص فيبلغ 
)306( مولدة بطاقة )MW60(. وعمومًا فان ما حتصل عليه مدينة كربالء 
من الشبكة الوطنية ال يزيد عن 35% من حاجتها الفعلية. وعىل الرغم من إن 
مجيع املحافظات العراقية تعاين من انقطاع الطاقة الكهربائية فان نسبة احلرمان 
كربالء  بينها  من  فقط  حمافظات  تسع  وهناك  فيها  ملحوظ   بشكل  تتفاوت 
سة جتاوزت فيها نسبة احلرمان املعدل الوطني البالغ )84،5%(، إذ بلغت  املقدَّ
نسبة احلرمان يف املحافظة )91،2%( وهو ما يضع املحافظة ضمن املحافظات 
املهمة يف عرقلة  العوامل  يعد من  الوضع  الكهرباء وهذا  األشد حرمانًا من 
التنمية الّسياحّية واالقتصادّية يف املحافظة)24(. إن ما يفاقم مشكلة الكهرباء هو 
حجم التجاوزات عىل الشبكة الوطنية التي وصلت إىل 35000 متجاوز)25(.

إن الشحة يف إمدادات الكهرباء هلا تأثري سّيئ عىل نشاط الّسياحة وما يرافق 
ذلك من انبعاث ملوثات وضوضاء عىل البيئة مما يفقد املدينة مجاليتها بسبب 
هذه املولدات. فضاًل عن إن اللجوء إىل املولدات يؤدي إىل استنزاف موارد 
اجلهات  قبل  من  الواحد  األمبري  تسعري  يتم  حيث  املواطنني  من  كبرية  مالية 

الرسمية يف املحافظة بمبلغ 6000 دينار.
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ثانيا: المياه:

سة يف سد احتياجاهتا من املياه عىل هنر احلسينية  تعتمد مدينة كربالء املقدَّ
املتفرع من هنر الفرات، وبينام حددت حصة الفرد القياسية املقررة من املياه 
الصاحلة للرشب الشؤون املنزلية األخرى يف مركز املدينة )450( لرت/يوم، 
ويف األقضية )360( لرت/يوم، فان ما حيصل عليه الفرد الواحد فعليا يف مركز 
املدينة هو )216( لرت/يوم، ويف األقضية )185( لرت/يوم أي بنسبة شحة 

تصل إىل )58%( يف مركز املدينة و)51،3%( يف األقضية والنواحي)26(.

يف  املنتجة  املياه  كميات  كانت  )2006م(  العام  بيانات  إىل  ووفــقــًا 
املحافظة )229،185( مرتمكعب/يوم، أما االحتياج الفعيل فكان بمقدار 
)350،460( مرت مكعب/يوم، إي كانت هناك شحه بنسبة )34،6%( كام 
بمقدار )45837(  أي  الفعيل )%20(  اإلنتاج  من  الضائعات  نسبة  قدرت 
التمر وناحية احلر، كانت  املدينة وقضاء عني  ، ويف مركز  مرت مكعب/يوم 
نسبة الشحة يف عرض املياه )32،7%(، بينام كان الطلب الكيل )244،200( 
الفعيل وصل إىل )164،194( مرتمكعب / مرتمكعب/يوم، فإن اإلنتاج 
يوم، ولقد أظهرت دراسات وزارة التخطيط أن نسبة احلرمان يف املحافظة 
يف  األرس  نصف  أن  أي   )%46،8( إىل  وصلت  للرشب  الصاحلة  املياه  من 
مياه الرشب بشكل مؤمن ومنتظم كام  توفر  تعاين من عدم  تقريبًا  املحافظة 
يف   )%51،7( املحافظة  مواطني  لدى  املياه  نوعية  عن  الرضا  نسبة  بلغت 
حمطات  نصف  ان  تعني  النسبة  وهذه   )%48،9( الوطني  املعدل  كان  حني 
تقنية  معاجلة  إىل  بحاجة  هي  لذلك  صاحلة،  مياهًا  تنتج  ال  املياه  تصفية 
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2015م  لعام  وخطط  لالستهالك)27(.  صاحلة  املياه  تصبح  لكي  وتشغيلية 
بنسبة  فائض  هنالك  يكون  بحيث  املياه،  عرض  يف  النقص  معاجلة  تتم  بان 
وعني  املقدسني  املرقدين  تضم  التي  سة  املقدَّ كربالء  مركز  يف   )%24،4(
هنالك  فكان  الرياحي،  احلر  الشهيد  مرقد  تضم  التي  احلر  وناحية  التمر 
التايل: اجلــدول  يف  موضح  كام   )%21( إىل  يصل  املياه  عرض  يف  فائض 
جدول رقم )1( جملس حمافظة كربالء: مؤرش اإلنتاج واالحتياج الفعيل 
من املياه الصاحلة للرشب مرت مكعب/ يوم لعام2006م يف حمافظة كربالء 

سة. املقدَّ
املنطقة 2006م 2012م

مركز املدينة 
وقضاء عني التمر 

وناحية احلر

اإلنتاج
الطلب164194

244200
العجز%
 اإلنتاج32.7-

420000
 الطلب

345600
العجز%

21+

-418005500021-57.2 1319830800ناحية احلسينية

+846805680048-15.9 36960-31080قضاء اهلندية

 ناحية اجلدول 
+550003800045-111072200049.5الغريب

+510002900075-96061650041.7ناحية اخلريات

+65248052440024،4-22918535046034.6اإلنتاج الكيل

املصدر: تم ترتيب اجلدول من قبل الباحث اعتامدا عىل إسرتاتيجية التنمية 
سة )2012-2006(. ملحافظة كربالء املقدَّ
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ثالثا: شبكة الصرف الصحي:
ارتفاع  إىل  سة  املقدَّ كربالء  ملدينة  السائحني  ارتياد  زيــادة  أدت  لقد 
نحو  طريقها  جتد  حيث  االستهالك  بعد  املطروحة  املعدومة  املياه  كميات 
طويلة.  عقود  منذ  إنشاؤها  تم  التي  القديمة  الصحي  الــرصف  شبكة 
البيانات إىل أهنا ال تغطي سوى حاجة 40% من السكان، كام أهنا  وتشري 
القصوى )75000( مرت  التشغيلية  املساحة وتبلغ طاقتها  ختدم 25% من 
مكعب/يوم، بعد أن كانت الشبكة القديمة بطاقة)42000( مرت مكعب/

يوم، وهي ال تفي بسد متطلبات املدينة، وبلغت كميات املياه املتخلفة من 
 )37500( يقارب  ما   2005 لعام  املجاري  بشبكات  املخدومة  املناطق 
مرت مكعب/يوم)28(من مجيع األحياء السكنية املأهولة بالسكان إضافة إىل 
وثالثون  إثنان  من  أكثر  منذ  الشبكة  هذه  إنشاء  تم  وقد  الزائرين،  أعداد 
عامًا أي منذ العام 1983م وقد كانت مصممة الشتغال محل )165000( 
نسمة وان الزيادة أحدثت تغريات مع التوسع العمراين للمدينة. بينام كانت 
بالنسبة إىل املساحة الكلية للمحافظة  املناطق املخدومة بالرصف الصحي 
هي)13%( قبل 2004، فإهنا أصبحت )25%( بعد 2004، وتبلغ نسبة 
نسبة  أما   )%18،3(  2005 لعام  املجاري  بشبكات  املخدومني  السكان 
كانت  فقد  السكان  عدد  إىل  نسبة  الصحي  بالرصف  املخدومة  املناطق 
ولقد   .2004 العام  بعد   )%40( إىل  وصلت   ،2004 عام  قبل   )%20(
مؤرش  يف  احلرمان  نسبة  أن   2006 لعام  التخطيط  وزارة  دراسة  أظهرت 
وسيلة الرصف الصحي بلغت )39،1%( وهي تاسع أعىل نسبة يف العراق 
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املدينة أسلوب )خزان مياه الرصف الصحي(  حيث تعمد معظم مساكن 
أما  املدينة.  أحياء  ألغلب  املتوفرة  غري  العامة  بالشبكة  االتصال  من  بداًل 
كام  العمل،  عن  الشبكة  تعيق  كبرية  مشاكل  من  يعاين  فأنه  فيها  املتوفر 
املسكن وهو مؤرش ذو عالقة  املرغوبة يف حميط  املواقع غري  عكس مؤرش 
مبارشة بتوفري البيئة السليمة للسياحة أن نسبة احلرمان كانت )%61،1(، 
توفر  عدم  بفعل  وخملفاهتا  املجاري  مياه  تراكم  إىل  النسبة  هذه  وترجع 
شبكات املجاري الثقيلة ومياه األمطار يف معظم األحياء، إضافة إىل عدم 

قدرة حمطات الرصف الصحي وكثرة انسداداهتا)29(.
أما نسبة املناطق املخدومة بشبكة ترصيف مياه األمطار نسبة إىل املساحة 
الكلية للمحافظة فقد كانت )7%( قبل 2004 ثم وصلت إىل )12%( بعد 
نسبة  إمجايل  من   )%9( نسبة  املجاري  يف  العاملني  نسبة  وكانت   ،2004
نسبة  املطلوبة  املجاري  صيانة  كادر  نسبة  بلغت  وقد  البلدية،  يف  العامني 
لصيانة  املخصصة  اآلليات  عدد  أما   ،)%21( هي  املخدومة  املساحة  إىل 
الساحبات  ونسبة  فهي)%72(،  لآلليات  الكيل  العدد  إىل  نسبة  املجاري 
جدول  الحظ   )%27،5( لآلليات  الكيل  العدد  إىل  نسبة  والصاروخيات 

رقم )2(.
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سة جدول )2( مؤرشات اخلدمة لنشاط املجاري يف حمافظة كربالء املقدَّ

املؤرشت
قيمة املؤرشقيمة املؤرش

بعد2004مقبل 2004 م العام 2012

املناطق املخدومة بالرصف 
الصحي نسبة إىل املساحة 

الكلية 
%13%25%50

املناطق املخدومة بالرصف 
الصحي نسبة إىل عدد 

السكان.
%20%40%75

املناطق املخدومة بشبكة 
ترصيف مياه األمطار نسبة 

إىل املساحة الكلية.
قيد التحليل %7%12

عدد ونسبة كادر صيانة 
املجاري نسبة إىل العدد 

الكيل للكادر

%9
-55 عامل

عدد ونسبة كادر صيانة 
املجاري املطلوبة نسبة إىل 

املساحة املخدومة

% 21
-59 من 225 عامل

نسبة اآلليات املخصصة 
لصيانة املجاري نسبة إىل 

العدد الكيل لآلليات 
%72-

نسبة الساحبات 
والصاروخيات إىل العدد 

الكيل لآلليات 
%27،5-

عدد اآلليات املخصصة 
لصيانة املجاري)ساحبات 

وصاروخيات(
-44 آلية 

سة  املصدر: جملس حمافظة كربالء: اسرتاتيجية تنمية حمافظة كربالء املقدَّ
2007 – 2012، ص52، )بيانات غري منشورة(.
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ويتم التعامل مع املياه املطروحة من شبكة املجاري من خالل املعاجلة وإعادهتا 
إىل مياه املبازل حيث يبلغ عدد حمطات ضخ مياه األمطار ثامنية وعدد حمطات ضخ 
املركزية  املياه  أربعني حمطة)30(. وبلغ عدد حمطات معاجلة  الصحي  مياه الرصف 
العاملة واحدة فقط بطاقة )40،000(مرت مكعب/يوم)31(، الشك أن قصور شبكة 
ترصيف مياه املجاري ومياه األمطار يؤدي إىل تلف البيئة وعرقلة نشاط القطاع 
الّسياحّي ولذلك البد من العمل عىل وضع اسرتاتيجية طويلة األمد للتعامل مع 
هذه املياه املطروحة عرب توسيع شبكة نقل هذه املياه وإقامة حمطات لتنقيتها وإنتاج 
األسمدة الطبيعّية منها والعمل عىل إعادة تدوير هذه املياه ثانيًة بعد معاجلتها خاصة 
املحيطة  األرايض  سقي  يف  أو  سة  املقدَّ املدينة  مداخل  يف  الزراعية  األغراض  يف 
باملدينة بعد ان يتم استخدام طرق الري احلديثة بالتنقيط والرش، خاصة وأن هذه 
املياه   صاحلة للزراعة أي تنخفض فيها نسبة امللوحة. وتشري بيانات اإلحصاءات 
البيئية إىل أن عدد األنشطة امللوثة للبيئة التي جتد طريقها إىل مياه الرصف الصحي 
تتكون من ثالث شبكات، وهي ذات طبيعة معاجلة، واثنان من املنشآت الصناعية 
وهي معاجلة أيضًا)32( إال أن واقع احلال يشري إىل خالف ذلك حيث تنترش وحدات 
سة، وجتد خملفات  غسيل وتشحيم السيارات عىل ضفاف األهنار يف كربالء املقدَّ
السكان  نسبة  بلغت  كام  األهنار،  نحو  ومبارشة  بسهولة  طريقها  املحطات  تلك 

املخدومني يف نظام معاجلة مستقلة يف كربالء لعام 2005م )%13()33(.
رابعًا: التحديات البيئية:

البيئية  للمشاكل  نتيجة  بيئي،  تدهور  من  سة  املقدَّ كربالء  حمافظة  عانت 
إىل  املحافظة  وافتقار  التحتية،  البنية  وبتدهور  النفايات  بمعاجلة  املتمثلة 
لقطع  نتيجة  بالغابات،  املتمثل  النبايت  الغطاء  واىل  اخلــرضاء  املساحات 
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سة،  املقدَّ بكربالء  املحيطة  البساتني  وجتريف  عشوائي،  بشكل  األشجار 
املدينة  داخل  واضح  بشكل  العشوائية  األحياء  ظاهرة  لشيوع  داخلها،  ويف 
املدينة،  عىل  مجالية  تضفي  بساتني  باألصل  كانت  أراِض  وعىل  حميطها  ويف 
العواصف واألتربة إضافة إىل دورها  املدينة من  فضاًل عن دورها يف محاية 
يف تلطيف اجلو. ومن التحديات األخرى هي ارتفاع مناسيب املياه اجلوفية 
كربالء  حمافظة  يف  البيئي  التدهور  عكست  بأمجعها  وهي  املجاري،  وطفح 
بيئة  الّسياحّي، الذي حيتاج إىل  القطاع  سة، وهلا تأثري سلبي عىل نشاط  املقدَّ
فهناك  ذلك  عن  وفضال  واالستجامم.  بالراحة  السائح  يتمتع  لكي  سليمة، 
الكثري من النشاطات الصناعية يف حميط املدينة والتي تطرح ملوثات غازية ال 
سيام معامل الطابوق والورش والوحدات الصناعية داخل املدينة التي أدت 
الغازية  امللوثات  فعل  نتيجة  وفاقمتها،  سة  املقدَّ كربالء  يف  البيئة  تلوث  إىل 

والصلبة والسائلة.

آثار  يعانون من  السائحني  أن )57%( من  االستبيان  نتائج  أشارت  وقد 
املشاكل البيئية الّسياحّية يف كربالء و)74%(منهم عىل استعداد لدفع رسوم 

للتخلص من املشاكل البيئية التي تعكر صفو عملية الّسياحة.
خامسًا: النقل والمواصالت:

تتميز مدينة كربالء عن مدن العراق األخرى بوجود شبكة قديمة للنقل 
املتواجدة  والشوارع  األزقة  يف  وخاصة  املايض،  القرن  سبعينيات  إىل  تعود 
يف مركز املدينة، عدا تلك املناطق التي شملها التطوير بعد هدمها ألسباب 
أطوال  جمموع  ويبلغ  1991م.  خالل  الشعبية  اإلنتفاضة  قمع  بعد  سياسية 
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الطرق يف مدينة كربالء )231( كيلومرتًا، منها )88( كيلومرتًا طرق رئيسة 
و)143( كيلومرتًا طرق ثانوية. تّم بناء شبكة جديدة نقل حميطة باحلرمني، 
الشوارع  هذه  إقامة  نتيجة  اخلسف،  مثل  العيوب  فيها  ظهرت  ما  ورسعان 
ردمها  يتم  ومل  جيدًا  وحتــدل  تدفن  مل  رساديــب  حتتوي  كانت  أمــالك  عىل 
بصورة هنائية. فقد عملت اللجان الفنية املشرتكة بني قسم اإلعامر يف العتبة 
اإلختصاص  ذوي  البلدية  موظفي  كادر  مع  العباسية،  والعتبة  احلسينية، 
خطة  ضمن  املدينة  مركز  إىل  املؤدية  والفرعية  الرئيسية  الشوارع  معاجلة  يف 
قطار  املركزية إلنشاء  احلكومة  أوعزت هبا  التي  األقاليم  لتنمية  اسرتاتيجية 
عن  اإلزدحام  لتخفيف  هو  منه  اهلدف  وبابل،  والنجف  كربالء  بني  يربط 
الزائرين إىل مدهنم دون مشقة. وقد  الزيارة، ولتسهيل وصول  بعد  كربالء 
تضمنت اإلسرتاتيجية أيضًا بناء جسور عمالقة. إذ تم إنجاز أربعة جسور يف 
سة وهي: 1- جمس فاطمة الزهراء)B( قرب دائرة الرضيبة،  كربالء املقدَّ
2- جمس ميثم التامر)عليه السالم( الذي يؤدي إىل بغداد، 3- جمس سيف 
سعد اجلاير وقد أدت هذه املجسات إىل انخفاض ازدحام السيارات أثناء 
سة مرآب واحد يسمى )املرآب  وبعد الزيارات املهّمة. يوجد يف كربالء املقدَّ
املوحد(، إذ يربط كربالء باملناطق اجلنوبية والعاصمة بغداد. أما السيارات 
يف  يقع  الذي  األحياء  مرآب  من  فتنطلق  املدينة  أحياء  داخل  يف  املستخدمة 
طويريج،  باب  منطقة  يف  يقع  الذي  سعد  سيف  ومرآب  الشهداء،  شارع 
ومرآب حي العباس الذي يقع يف منطقة باب بغداد وعىل الضفة اليمنى لنهر 
عموم  يف  بالسائحني  اخلاصة  للسيارات  وقوف  حمطات  وتوجد  احلسينية. 
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سة. شوارع حمافظة كربالء املقدَّ

لقد أظهرت دراسة خارطة احلرمان املعدة من قبل وزارة التخطيط عام 
يف  واملواصالت  الطرق  خدمات  عن  املواطنني  رضا  مدى  لقياس   2006
سة واملحسوبة عىل أساس مؤرشات الرضا عن املواصالت  مدينة كربالء املقدَّ
وحركة السري، ونوعية الطريق املؤدي إىل املسكن، وإمكانية وصول سيارة 
اإلسعاف واإلطفاء، إذ سجل املؤرش االول بنسبة حرمان )38.3%( وهي 
التي  اإلشكاليات  حجم  يعكس  وهو   )%30( البالغ  الوطني  املعدل  تفوق 
يعاين منها قطاع النقل يف املدينة، أما املؤرش الثاين فقد بلغت نسبة احلرمان 
يف الريف )84%( يقابلها )60%( يف احلرض وجتاوزت نسبة احلرمان للحرض 
النسبة املقبولة عىل املستوى الوطني بفارق )29.6( نقطة مئوية، أما املؤرش 
 )%18.6( يقابلها   )%47.2( الريف  يف  احلرمان  نسبة  بلغت  فقد  الثالث 
للحرض مما يعكس تراجعا يف خدمات اإلسعاف واإلنقاذ يف املناطق الريفية.

إن طبيعة قطاع النقل واملواصالت يف كربالء كان رافدًا من روافد حركة 
مركز  بني  تصل  معبدة  طرق  وجود  اىل  تفتقر  وإهنا  سيام  وال  إليها  الّسياحة 
املدينة واملناطق الرتفيهّية خارج حدودها خاصة وان السائحني يرغبون يف 
إذ  األثرية،  أماكنها  وزيارة  حمالهتا  من  والتسوق  املدينة  معامل  عىل  االطالع 
الدينية واألثرية  الزائرين أن 26% زاروا األماكن  لعّينة من  أظهرت دراسة 

و56% زاروا أماكن التسوق و18% زاروا املناطق الطبيعّية.
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المبحث الرابع
اواًل : الخاتمة

هذا البحث حماولة منهجية يف تشخيص وحتليل جمموعة من التحديات، 
متمثلة ببعد التنمية السياحية والتحديات التي تواجه مدينة كربالء املقدسة 

حيث افاض البحث يف مجلة من االستنتاجات والتوصيات وهي كااليت :

االستنتاجات :- 1
أ بالنشاط 	. واملسؤول  املواطن  مستوى  عىل  بيئية  وتوعية  ثقافة  توجد  ال 

والتارخيية واالثرية وعدم  الدينية  باألماكن  االهتامم  قلل  السياحي مما 
صيانتها بشكل دوري ودائم.

أ عىل 	. وامهيتها  السياحية  بالتنمية  كافيني  وادراك  وعي  وجــود  عدم 
املستوى االقتصادي واالجتامعي والثقايف واحلضاري.

أ وشيوع 	. السياحية  التنمية  ادارة  يف  الفنية  واخلــربة  التخصص  غياب 
مشكلة التحديات التي تواجه التنمية ملدينة كربالء املقدسة.

أ مواردها 	. استغالل  يف  كثريًا  وتعسف  البيئة  استخدام  يف  اإلنسان  بالغ 
مع  البرشية  لتعامل  نتيجة  الطبيعة  هُيدد  هو  ،فإذا  ثرواهتا  واستعامل 
املوارد بشكل ُمسف أدى كل ذلك إىل ظهور مشاكل كبرية مل تقترص 

عىل مدينة كربالء املقدسة فقط بل شملت العراق بأكمله.
أ الوقت احلارض من خماطر تنصب يف 	. بيئة كربالء يف  له  تتعرض  ما  إن 

جتريف البساتني والتلوث احلاصل جراء النفايات وغريها هي مشكلة 
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إىل اختالل  يؤدي  البيئة  املجتمع فأي حتلل يف  أصبحت من مسؤولية 
ما حدث ذلك  آثارًا سلبية ملدد طويلة وإذا  الطبيعي مما يرتك  التوازن 
فإنه سيؤدي إىل استحالة تصحيح التوازن وإعادة النظام البيئي إىل ما 

كان عليه.
أ املقدسة 	. كربالء  مدينة  يف  والطبيعية  البرشية  املقومات  استغالل  عدم 

املقومات )السياحة  السياحية ذات  لتجعلها منافسة قوية يف االسواق 
الدينية واالثرية والتارخيية والعالجية(.

التوصيات :- 2

عالقة  هي  بينهام  فالعالقة  والتنمية  السياحة  بني  أبدًا  الفصل  يمكن  ال 
تكاملية هدفها هو حتقيق التنمية السياحية التي تأخذ يف االعتبار اطر 

التحديات التي تواجه التنمية السياحية يف كربالء املقدسة.

أ عامليا 	. وتروجيها  وتسويقها  انواعها  بكل  الطبيعية  املوارد  استغالل 
وجعلها امكانيات قوة منافسة يف السوق السياحي العاملي.

أ السياحية يف مدينة كربالء 	. للتنمية  اسرتاتيجية جديدة  تبني  رضورة 
وحضارية  وبيئية  واجتامعية  وسياسية  اقتصادية  رؤية  وفق  املقدسة 

وثقافية ودينية.

أ البيئة 	. حلامية  وقوانني  ترشيعات  إلعداد  عامة  واسس  مبادئ  وضع 
املشاريع  خالل  من  العمل  فرص  وتوفر  االقتصادية  بالفائدة  تعود 

السياحية .
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أ إىل 	. إضافة  السياحة  عىل  القائمة  املؤسسات  يف  اإلعالم  دور  تعزيز 
والسائحني والبد من وضع برامج توعية بيئية سياحية.

أ احلفاظ عىل االماكن الدينية والتارخيية والرتاثية و االرث احلضاري 	.
والقيم االجتامعية املتأصلة يف مدينة كربالء املقدسة.

أ السياحية 	. التنمية  يف  املتكامل  والتخطيط  املشرتك  التعاون  تشجيع 
جلميع مدن العراق وخاصة يف جمال تنظيم التنمية السياحية.

أ كربالء 	. مدينة  تواجه  التي  التحديات  لتحديد  ومعايري  أسس  وضع 
حدوث  ملنع  وذلك  الصلة  ذات  اإلقليمية  املنظامت  مع  بالتعاون 

اآلثار السلبية املحتملة عليها.
أ ترشيد استغالل املصادر الطبيعية واإلدارة البيئية السليمة للمنشآت 	.

السياحية بام يف ذلك إدارة املخلفات والنفايات واالنبعاثات ضمن 
مفهوم السياسات الوقائية التي تعّد أهدافًا اسرتاتيجية واعتامد خطط 

وبرامج عمل فعالة ملنع التلوث.
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اهلوامش 

مؤسسة الشهيد محمد باقر الصدر: التنمية في اإلسالم، ص 9-10 ، ط1، . 1
العراق، 2008م. 

محيي الدين، عمرو: التخلف والتنمية ، ص 210 ، دار النهضة، بيروت، . 2
1977م. 

حجاب، محمد منير: اإلعالم والتنمية الشاملة، ص 76 ، ط5، دار الفجر . 3
للنشر والتوزيع ، القاهرة، 2009م.

في . 4 االقتصادّية  والتنمية  المهني  التعليم  عباس:  نوري  صباح  المحياوي، 
العراق، ص 11-12 ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية اإلدارة واالقتصاد، 

الجامعة المستنصرية، بغداد، 2001.
5 . ، ص 266  والتنمية،  الحكومية  اإلدارة  يوسف:  السيد  يعقوب  الرفاعي، 

ط1، منشورات ذات السالسل، الكويت، 1999م.
الطلب . 6 تنمية  في  وأثره  الحضري  التطور  جامع:  عبدي  الله  عبد  كوشن، 

الجامعة  واالقتصاد،  اإلدارة  كلية  ماجستير،  رسالة   ،  30 ص  الّسياحّي، 
المستنصرية، بغداد، 2001م. 

الّسياحّي، ص53، دار الضياء للنشر، . 7 التخطيط  عثمان، محمد وآخرون: 
عمان، 1999م. 

الفعلي، . 8 الّسياحّي  الطلب  في  اإلعالم  وسائل  أثر  وليد:  خلود  العكيلي، 
ص13 ، رسالة ماجستير، كلية اإلدارة واالقتصاد، الجامعة المستنصرية، 

بغداد، 2000م.
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البحوث . 9 مجلة   ، ص12  المصري،  الّسياحّي  العرض  محمد:  الزنفلي، 
مصر،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  المتحدة  الشركة  العدد7،  الّسياحّية، 

 .2009
غنيم، عثمان محمد وآخرون: التخطيط الّسياحّي،  ص 53 ، دار الضياء . 10

للنشر، عمان، 1999م.
/ 1232م(، . 11 )ت630هـــ  الشيباني  أكرم  أبي  بن  الدين  عز  األثير  ابن 

الكامل في التاريخ، مطبعة دار صادر، ص 199 ، بيروت، 1965.
محافظة . 12 في  الدينية  الّسياحة  وآفاق  واقع  علي:  حسن  محمد  نصار، 

كربالء، ص 99 ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة 
كربالء، 2005م.

الموسوي، تحسين ال شبيب: مرقد اإلمام الحسين)عليه السالم( عبر . 13
التاريخ، ص 11 ، ط1، دار الفقه للطباعة والنشر، قم، 1980م.

بيروت، . 14 الفكر،  دار  ط2،   ،  63 ج12،ص  األغاني،  األصفهاني، 
1995م.  

الندوة . 15  ،  459 ص  والحاضر،  الماضي  بين  كربالء  نــوري:  جعفر، 
المنعقدة )كربالء ودورها في لندن( بتاريخ 1996/3/31.

) المصدر نفسه ( ، ص 459 .. 16
والمطاعم . 17 الفنادق  رابطة  إصدارات   ،  4 ص  الّسياحي،  كربالء  دليل 

سة، 2008م. الّسياحّية في كربالء المقدَّ
وأهل . 18 )الحسين  المراقد  تاريخ  محمد:  صــادق  محمد  الكرباسي، 
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بيته وأنصاره( ج1، ص 248 ، ط1، المركز الحسيني للدراسات، لندن، 
1998م.

األمين، محسن: أعيان الشيعة ، ج11، ص 356 ، ط2، دائرة التعارف . 19
للمطبوعات، بيروت، 1992م. 

الكرباسي ، محمد صادق محمد : )مصدر ، سابق( ، ص 248 .. 20
راجع االستبيان المعد من قبل الباحث .. 21
سة . 22 مجلس محافظة كربالء: استراتيجية التنمية لمحافظة كربالء المقدَّ

)2007– 2012م( ، ص 53.
سة، )بيانات غير منشورة(.. 23 معلومات من دائرة كهرباء كربالء المقدَّ
سة، . 24 فارس، طالب حسين: دراسة ظاهرة الفقر في محافظة كربالء المقدَّ

العراق،  اإلستراتيجية،  للدراسات  للتنمية  الفرات  مركز  إصدار   ، ص39 
2008م.

سة، قاعدة المعلومات لعام . 25 مديرية توزيع كهرباء محافظة كربالء المقدَّ
2011/3/1م.

سة . 26 مجلس محافظة كربالء : إستراتيجية تنمية محافظة كربالء المقدَّ
2007-2012 ، ) بيانات غير منشورة ( .

فارس ، طالب حسين : مصدر سابق ، ص 38 .. 27
الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، ص 35 ، مديرية . 28

إحصاءات  البيئة لسنة 2005.
فارس ، طالب حسين : دراسة ظاهرة الفقر في محافظة كربالء المقدسة . 29
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 ، العراق   ، االستراتيجي  والدراسات  للتنمية  الفرات  مركز  إصــدارات   ،
2008 م ، ص 46-40 .

الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات لإلحصاءات البيئة . 30
، 2005 ، ص 38 .

) المصدر نفسه ( ، ص 41 .. 31
الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات لإلحصاءات البيئة . 32

، 2005 م ، ص 43 .
) المصدر نفسه ( ، ص 48 .. 33
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ثالثًا :المالحق
امللحق االول

جامعة كربالء
كلية العلوم السياحية

استامرة استبيان
السيد ......................................املحرتم.

هنديكم أطيب حتياتنا....
االستامرة التي بني أيديكم صممت كأداة إلنجاز البحث املوسوم
سة( )التنمية الّسياحّية والتحديات التي تواجه مدينة كربالء املقدَّ

هندف من خالل استطالع آرائكم عن الفقرات التي تتضمنها االستامرة، يرجى اإلجابة 
عن مجيع األسئلة علاًم أن اإلجابة ستستعمل ألغراض هذا البحث فقط وال داعي لذكر 

االسم والتوقيع عىل االستامرة لطفًا.
نعتمد جدًا عىل إجابتكم الدقيقة الواردة يف االستبيان بام يظهر ما موجود فعاًل يف الواقع.

أرجو ذكر اإلحصاءات إن كانت لديكم مع الشكر والتقدير.
س1- التحصيل الدرايس للسائح ؟

يقرأ ويكتب حاصل عىل شهادة جامعية أو عليا حاصل عىل أقل من الشهادة اجلامعية
س2- ما هي جنسية السائح؟

أجنبي□ عراقي □  عريب□   
س3- ما جنس السائح؟
ذكر□   أنثى□

سة؟ س4- كم استغرقت زيارتكم ملدينة كربالء املقدَّ
أسبوع□   أكثر من أسبوع□ أقل من□  أسبوع □ 
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س5- ما هو نوع السكن الذي أقمت فيه ؟
شقق مفروشة□   فنادق بيوت□

س6- أين أقمت يف كربالء ؟
أقضية ونواحي املدينة□ مركز املدينة□  أطراف املدينة □  

سة ؟ س7- رتب حسب األفضلية لثالثة أسباب رئيسية للذهاب إىل كربالء املقدَّ
السياحة الرتفيهية□  زيارة األقارب□ السياحة الدينية □  

س8- ما مدى تأثري محاية املوارد الطبيعية مثل البساتني وجودة مياه األهنر يف جذب السائحني ؟
مهمة□   جدا مهمة□  ليست مهمة□

سة ؟ س9- هل قمت بتنفيذ رحلة لسياحة ترفيهية أثناء إقامتك يف كربالء املقدَّ
أحيانًا□ ال □   نعم □  

س10- إذا كانت اإلجابة بنعم، فكيف قضيتها ؟
زيارة األماكن التارخيية□	 مراكز التسوق□  زيارة املوارد الطبيعية األخرى□

س11- رتب حسب األولوية أكثر ما استمتعت به خالل فرتة إقامتك ؟
احلضارة املحلية للمدينة□ السياحة الدينية □   مجال الطبيعة □  

سة ؟ س12- ما هي العوامل التي تعرقل السياحة يف كربالء املقدَّ
مستوى اخلدمة□  املخلفات والقاممة□  ازدحام مناطق□  ممارسة السياحة الدينية 

/الزيارات□
س13- هل الحظت وجود أية مشاكل بيئية، أثناء فرتة إقامتك أثرت عىل متتعك بالزيارة ؟

نعم□  ال□   إىل حد ما□
س14- هل لديك االستعداد لدفع رسوم إضافية بسيطة كإجراء حلل املشاكل البيئية ؟

نعم□  ال□   إىل حد ما□
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سة ؟ س15- هل تشجع عىل معاودة السائحني لزيارة كربالء املقدَّ
ال□  أحيانا□  ال اعرف□ نعم □ 

سة مرة أخرى ؟ س16- هل تفكر يف زيارة كربالء املقدَّ
نعم□  ال□   إىل حد ما□

جلذب  حافزًا  يمثل  كربالء  يف  ومنتجعات  سياحية  قرى  وجود  ان  تعتقد  هل  س17- 
السائحني إضافة إىل الزيارات ؟

نعم□  ال□   إىل حد ما□
س18- هل تؤثر تطبيق سيادة القانون عىل جذب السائحني ؟
نعم□  ال□   إىل حد ما□

س19- هل يؤثر االستقرار السيايس عىل جذب السائحني ؟
نعم□  ال□   إىل حد ما□

س20- هل تؤثر اإلجراءات اإلدارية يف جذب السائحني ؟
نعم□  ال□   إىل حد ما□

س21- هل تؤثر الرشكات السياحية املتمثلة واملرشدين السياحيني وخدمات النقل يف 
جذب السائحني ؟

نعم□  ال□   إىل حد ما□
س22- هل يؤثر سلوك سكان املدينة عىل جذب السائحني ؟
نعم□  ال□   إىل حد ما□

سة يف جذب السائحني إىل كربالء ؟ س23- هل يؤثر العاملون عىل إدارة املراقد املقدَّ
نعم□  ال□   إىل حد ما□

س24- هل تؤثر اهليئات السياحية يف جذب السائحني ؟
نعم□  ال□   إىل حد ما□
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25 
 

1.  
 التحصيل الدرايس

 للسائح

 جامعي ثانوية يقرأ ويكتب

 العدد 111
النسبة 

 املئوية
 العدد

النسبة 

 املئوية
ةالنسبة املئوي العدد  

19 19%  44 44%  37 37%  

 جنسية السائح  .2

 أجنبي عريب عراقي

 % العدد % العدد % العدد 111

37 37%  16 16%  47 47%  

 جنس السائح  .3

  أنثى ذكر 

 % العدد % العدد % العدد 111

65 65%  35 35%  - - 

ة السائحرمدة زيا  .4  

 أكثر من أسبوع أسبوع اقل من أسبوع

عددال % العدد 111  % العدد % 

37 37%  35 35%  28 28%  

 نوع السكن للسائح  .5

 بيوت شقق مفروشة فنادق

 % العدد % العدد % العدد 111

74 74%  9 9%  17 17%  

 مكان اإلقامة للسائح  .6

 أقضية ونواحي أطراف املدينة مركز املدينة

 % العدد % العدد % العدد 111

91 91%  9 9%  1 1%  

7.  
اب الزيارة أسب

 للسائح

 زيارة األقارب سياحة ترفيهية سياحة دينية

 % العدد % العدد % العدد 111

96 96%  4 4%  - صفر 

 111 ليست مهمة مهمة جدا مهمة تأثري محاية املوارد  .8

 الملحق الثاني
الملحق الثاني

س25- هل هناك تأثري الستقرار الدينار العراقي يف جذب السائحني ؟
نعم□  ال□   إىل حد ما□

س26- هل تعتقد ان استقرار أسعار السلع واخلدمات عامٌل يف جذب السائحني ؟
نعم□  ال□   إىل حد ما□

س27- هل تعتقد بتأثري املعروض من السلع واخلدمات عىل جذب السائحني ؟
نعم□  ال□   إىل حد ما□

س28- هل ان االهتامم باملواقع األثرية والرتاثية يساعد عىل جذب السائحني؟
نعم□  ال□   إىل حد ما□
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 الطبيعية يف جذب

 السائحني

 % العدد % العدد % العدد

27 27%  71 71%  2 2%  

9.  
ة حتنفيذ رحلة لسيا

 ترفيهية

 إىل حد ما ال نعم

 % العدد % العدد % العدد 111

48 48%  31 31%  21 21%  

11.  
 مكان الرحلة 

ةالسياحة الرتفيهي  

األماكن التارخيية 

 واألثرية
 املناطق الطبيعية مراكز التسويق

111 
 % العدد % العدد % العدد

26 26%  56 56%  18 18%  

11.  
ةاالستمتاع بالرحل  

هيةاحية الرتفيالسي  

 حضارة املدينة املحلية السياحة الدينية مجال الطبيعة

 % العدد % العدد % العدد 111

11 11%  63 63%  27 27%  

12.  
 معرقالت السياحة يف

 كربالء

 ازدحام املناطق املخلفات والقاممة مستوى اخلدمة

 % العدد % العدد % العدد 111

37 37%  37 37%  26 26%  

13.  
يةآثار املشاكل البيئ  

الءالسياحية يف كرب  

 إىل حد ما ال نعم

 % العدد % العدد % العدد 111

57 57%  24 24%  19 19%  

14.  

االستعداد لدفع 

إجراء الرسوم البيئية ك

يةحلل املشاكل البيئ  

 إىل حد ما ال نعم

 % العدد % العدد % العدد 111

74 74%  9 9%  17 17%  

 111 إىل حد ما ال نعم ائحنيتشجيع الس  .15
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27 
 

سة لزيارة كربالء املقدَّ   % العدد % العدد % العدد 

83 83%  8 8%  9 9%  

16.  
معاودة السائحني 

سةلزيارة كربالء املقدَّ   

 إىل حد ما ال نعم

 % العدد % العدد % العدد 111

92 92%  4 4%  4 4%  

17.  
 حوافز جلذب 

الءإىل كرب  حنيئالسا  

ىل حد ماإ ال نعم  

 % العدد % العدد % العدد 111

74 74%  9 9%  17 17%  

18.  
ون تاثري سيادة القان

حنيئالسا عىل جذب   

 إىل حد ما ال نعم

 % العدد % العدد % العدد 111

83 83%  11 11%  7 7%  

19.  

تاثري االستقرار 

  السيايس عىل جذب

حنيئالسا  

 إىل حد ما ال نعم

دالعد % العدد 111  % العدد % 

65 65%  11 11%  24 24%  

21.  

تاثري االجراءات 

االدارية يف جذب 

 السياحة

 إىل حد ما ال نعم

 % العدد % العدد % العدد 111

85 85%  4 4%  11 11%  

21.  

تاثري الرشكات 

ن السياحية واملرشدي

 ب السياحيني يف جذ

حنيئالسا  

 إىل حد ما ال نعم

111 
عددال % العدد % العدد  % 

81 81%  9 9%  11 11%  

 111 إىل حد ما ال نعمان يف تاثريسلوك السك  .22
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 % العدد % العدد % العدد جذب السياحة 

85 85%  4 4%  11 11%  

23.  

 تاثري العاملني عىل

 إدارة املراقد يف جذب

 السائحني

 إىل حد ما ال نعم

 % العدد % العدد % العدد 111

76 76%  2 2%  22 22%  

24.  
ياحة تاثري اهليئات الس

 يف جذب السياحة

 إىل حد ما ال نعم

 % العدد % العدد % العدد 111

72 72%  13 13%  15 15%  

25.  

ينار تاثري استقرار الد

 العراقي يف جذب

حنيئالسا  

 إىل حد ما ال نعم

 % العدد % العدد % العدد 111

57 57%  21 21%  23 23%  

26.  

عار ستاثري استقرار أ

 السلع واخلدمات يف

حنيئالسا جذب   

 إىل حد ما ال نعم

 % العدد % العدد % العدد 111

57 57%  26 26%  17 17%  

27.  

 تاثري املعروض من

 السلع واخلدمات عىل

 جذب السائحني

 إىل حد ما ال نعم

 % العدد % العدد % العدد 111

69 69%  7 7%  24 24%  

28.  
االهتامم باملواقع 

ثرية والرتاثيةاأل  

 االهتامم باإلمكانات االهتامم باخلدمات االهتامم باملراقد

 % العدد % العدد % العدد 111

46 46%  35 35%  19 19%  
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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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