
 أ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 القادسيةجامعة 
 كلية االدارة واالقتصاد

 الدراسات العليا
 تخطيط استراتيجي –الدبلوم العالي 

السياحة الدينية وسبل تنظيمها مبنظور 
  اسرتاتيجي :دراسة حالة حمافظة كربالء 

 مقدم الى مجلس كلية االدارة واالقتصاد جامعة القادسية بحث 
ت الحصول على شهادة الدبلوم العالي في وهو جزء من متطلبا

 التخطيط االستراتيجي

 الطالبقبل  من 
 حممد حسن رضا القزويني 

 إشراف
 ماجد عبد االمري حمسن. د م.أ.

 القادسية 
 م 2017

 هـ 1439

 

 



 أ   

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 قال تعاىل :
التائبون العابدون احلامدون السائحون ))    

الراكعون الساجدون اآلمرون باملعروف 

ون عن املنكر واحلافظون حلدود اهلل والناه

 ( (   وبشر املؤمنني
 صدق اهلل العلي العظيم

 ( 112االية :  التوبة  سورة )
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 االهداء
 

 الى من رووا بدمهم المسفوح بكربالء شجرة االسالم

 (الحسين وصحبه)

 التي أضاءت لي دربي الشمعةالى 

 (أبي)

 من أذكرها وال أنساها...وتدمع عيني لذكراهاالى 

 الذي أهواهوجهها  فأرى ..بقربي.تمنيت أن تكون 

 هللا  ةولكنها االن في رحم

 )والدتي(

 

 الروح وشريكة الحياة ةالى شقيقه الفؤاد وأنيس

 (زوجتي)

 

 )أنس وعلي( ...ولدي فؤادي ةالى فلذ

 اليهم أهدي وأنحني
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 االمتنانالشكر و

 الشكر والحمد هلل رب العالمين .. والصالة والسالم على سيد الخلق والمرسلين محمد بن عبد هللا

 وعلى آله وصحبه الميامين .

 ال أجُد في هذا المقام كلمات شكر وامتنان واحترام الى مشرفي

 ماجد عبد االمري حمسناالستاذ املساعد  الدكتور )) 
)) 

والذي لوال توجيهاته ومشورته لما تمكنت من إخراج البحث بالصورة التي كنت اطمح اليها ،  

بصورة عامة   القادسيةكلية االدارة واالقتصاد جامعة فاضل في كما وأتقدم بالشكر الى اساتذتي اال

والى اساتذتي في قسم أدارة االعمال بصورة خاصة لما بذلوه من جهد خالل المسيرة الدراسية 

 .لطلبة الدبلوم العالي في التخطيط االستراتيجي

عنوي  في اكمال وكذلك لكل من كان له دور في تقويم بحثي او رفدي بمعلومة معرفية او دعم م

 هذا البحث .

مدير عام الدكتور محمد محسن السيد  االمتنان الى أخي وصديقي العزيزكما أتقدم بجزيل الشكر و

 دائرة التنمية االقليمية والمحلية في وزارة التخطيط  حيث لواله لما أكملت دراسة الدبلوم.

ً أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الى االساتذة الكرا لمنحهم م واالفاضل في لجنة المناقشة و ختاما

 أياي شرف قبولهم مناقشتي.

 فجزا هللا عني الجميع خير جزاء المحسنين وبارك لهم في سعيهم وزاد هللا من شرفهم .

  

الباحث



 د   

 

 المستخلص

واضتحة خصوتو   ةيقتضي وجود رؤية استتراتيجيان نجاح تنمية واستثمار السياحة الدينية  

  .ستفادة منها ألغراض تطوير المحافظة وتنمية مواردها تطوير السياحة الدينية واال

تعتتاني الستتياحة الدينيتتة  فتتي محافظتتة اتترخيا  متتن اتتتااليات وتحتتديات واصتتتيالت واستتعة 

ألستتخاع يديتتدة فعلتتي الوتتعيد التتتتريعي نجتتد تنتتادم الوتتيحيات ويتتد  التعتتاطي خجديتتة متت  تنفيتت  

تلت  التاخعتة التي  الستيماملتة داصت  المحافظتة ووتطخيق التتريعات المحلية من قخت  المؤسستات العا

وتتعيد االماانيتات المؤسستتاتية فتترغ  حتتتي خعتد نقتت  الوتتيحيات ات ل  يلتتي التودارات المراديتتة 

 يتتاجدة يتتن تقتتدي  الصتتدمات وجتتود الصختترات والاتتوادر الوظيفيتتة لتتد  المحافظتتة اال انهتتا تخقتتي 

 :، وهنا  يدة تساؤالت ين الموضوم منها  المطلوخة

تقار التي وجتود رؤيتة استتراتيجية واضتحة خصوتو  الستياحة الدينيتة فتي محافظتة االف -1

 ارخيا؟

 مد  تخني مفهو  التصطيط االستراتيجي للسياحة الدينية  في محافظة ارخيا؟ -2

ه  فتتي تطتتوير وتحستتين يستت للستتياحة الدينيتتة يأن وجتتود منظتتور استتتراتيجيستتتند الخحتتى التتي 

وفي  هاخما يؤدي الي تحقيق التنمية في موارد هايات المتاحة لفي ظ  االماان السياحة في المحافظة

 يراد الخحى يلي تحقيق االهداف االتية :اما  قطام السياحة الدينية تحديدا.  

تحديتتد رؤيتتة استتتراتيجية  لمعالجتتة  االتتتااليات والتحتتديات التتتي تعتتاني منهتتا المحافظتتة    -1

 ق  ل .خالسياحة الدينية  وتطوير وتنمية الموارد لتحقي

تحديد وتتصي  اه  االتتااليات والتحتديات التتي تعيتق تطتور وتنميتة واستتثمار الستياحة  -2

لدراستتة الحالتتة وفتتق رؤيتتة تحليليتتة واقعيتتة  خووتتفها نمو جتتا  الدينيتتة فتتي محافظتتة اتترخيا 

 ويلمية .

رس  صارطة طريق مرحلية ورؤية استراتيجية مستتقخلية خعتد تحليت  نقتاط القتوة والضتعف  -3

ني ويلمي مدروس نحو تطوير السياحة الدينية  من صي  اليات يملية وممانتة ختا  ميدا

 التنفي  الستثمار وتنمية للسياحة الدينية  خالتا  االفض  .

االسلوع الووفي التحليلي ين السياحة الدينية  لمحافظتة اترخيا ، وتخنتي  الخحى  ايتماد و

 ار االستراتيجية السليمة والناجحة  .( الصتيSWOTالخحى التحلي  االستراتيجي وفق اداة )

 الكلمات المفتاحية: السياحة ، الدينية ، كربالء، التخطيط ، االستراتيجي ، المراقد .
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 المقــدمة

ثتتاني أاختتر وتتناية يلتتي المستتتو  العتتالمي، ويتوقتت  لهتتا مديتتدا  متتن النمتتو تعتتد وتتناية الستتياحة والستتفر 

واالددهار في الغد القريع لتوخح أاخر وناية يالميا ، يلي األق  من حيى رأس الما  المستثمر واأليتدي 

 .وتعد  السياحة الدينية هي احد فروم السياحة خ  واهمها . العاملة 

يدة منها اقتوادية و اجتمايية و ثقافيتة و ديموغرافيتة و تانولوجيتة و إن السياحة الدينية تجم  يوام  يدو

 سياسية فهي مهمة في حياة الختر فهي تحقق االتوا  الروحي خين اإلنسان وصالقه من األماان المقدسة . 

وان السياحة الدينية انتاط اقتوادي ال يمان تجاهلها ضتمن الماونتات االقتوتادية للتدو  أيتا  اتان تتالها 

نظامها االقتوادي خ  تعطيها خعض الدو  أولوية في ه ه الماونات فتوخح السياحة الدينيتة سياستة مهمتة و

اخاقي السياسات التجارية، والت  ان تنميتها تعاس خالفائتدة يلتي الحيتاة االقتوتادية واالجتماييتة والثقافيتة 

 وطموحة وواقعية في أهدافها .للمجتم  ول ل  الخد من أن تاون السياحة الدينية تامله في مضمونها 

أن قطام السياحة الدينية فتي مدينتة اترخيا المقدستة متادا  قطايتا خاترا فيته العديتد متن المقومتات التتي لت  

تستثمر ويحتاج الي خنية واسعة في المؤسسات السياحية والصدمات التاميلية المتنويتة وصلتق فتر  لنجتاح 

 المستثمر المحلي واالجنخي.

ساسية متن تطتور والنهتوض خالستياحة الدينيتة هتي لتدي  االقتوتاد التوطني متن صتي  وتناية ان الغاية اال

السياحة الدينية وتوييتة وادرا  الجهتات المستؤولة فتي الدولتة خمتد  اهميتة هت ه الستياحة الدينيتة واالهتمتا  

تتا  رئيستي متن خه ا القطام اخدي  لمواجهة الت خ ع وتراج  المتوارد النفطيتة التتي يعتمتد يليهتا العتراق خ

صي  استصدا  االستراتيجيات في التصطيط واالستفادة من تجارع خعض التدو  التتي قطعتت اتتواطا اخيترة 

 في مجا  السياحة الدينية . 

اندفام اإلنسان لديارة األماان المقدسة قويا  وينيفا  يلي مر العوور فهو يجتتاد ات  الحتواجد والحتدود  ان

دي من أج  مس  ضريح أو تقخي  التراع ، إن هت ا التتعور أد  إلتي جت ع األي والتضحية خقط  الرأس أو

أيداد متدايدة من الدوار مما أد  إلي تطور المدن الدينية واددياد أهميتها، إن العتختات الدينيتة منتتترة فتي 

اثيٍر من محافظات العراق واانت محافظة ارخيا هي اصتياري للخحى لمتا تتوتف خته هت ه المحافظتة متن 

ةٍ يلي المستو  المحلي ويلي مستو  العال  اإلسيمي، إ  تض  مرقدي اإلما  الحستين وأصيته العختاس تهر

 وأوحاخهما يليه  السي .

 االحاطة خالموضوم قسمت الدراسة الي أرخعة فوو  واما يأتي:ولغرض 

 

طتار النظتتري تنتاو  الفوت  االو  منهجيتة الدراستتة والدراستات الستاخقة، فتتي حتين نتاقا الفوتت  الثتاني اال

للدراسة ، وتطرق الفو  الثالى الي واق  مدينة ارخيا و االطار العملي والتحليلي للدراسة ، واصيترا ختين 

الفوتتتتتتتتتت  الراختتتتتتتتتت  اهتتتتتتتتتت  االستتتتتتتتتتتنتاجات والتووتتتتتتتتتتيات التتتتتتتتتتتي تووتتتتتتتتتت  اليهتتتتتتتتتتا الخاحتتتتتتتتتتى . 



 

2 

 

 الفصل االول 

 منهجية البحث و بعض الجهود والدراسات المعرفية السابقة 

 منهجية البحث  المبحث االول :

 اوال: مشكلة البحث

تعد محافظة ارخيا المقدسة من المرااد الدينية المهمة يلي المستو  العالمي والمحلتي لمتا 

تحتويه من مراقد دينية مقدسة ومدارات دينيتة جعلتهتا قخلتة للاثيتر متن الدائترين متن مصتلتف دو  

و  المحافظة يستديي معه تنظتي  هت ه العال  مما ولد معه الاثير من الضغوط والتحديات يلي مست

السياحة وفق منظور ستراتيجي يأص  خااليتخار قدرة وأماانية المحافظة وا ل  مقومات خيئتهتا خمتا 

 :وهنا  يدة تساؤالت ين الموضوم منها تمتلاه من فر  وتهديدات، 

االفتقار التي وجتود رؤيتة استتراتيجية واضتحة خصوتو  الستياحة الدينيتة فتي محافظتة  -3

 خيا؟ار

 مد  تخني مفهو  التصطيط االستراتيجي للسياحة الدينية  في محافظة ارخيا؟ -4

 

 ثانيا: أهمية البحث

تامتتن أهميتتة الخحتتى فتتي تستتليط الضتتوا يلتتي تحديتتد وتتتتصي  مقومتتات الستتياحة الدينيتتة فتتي 

محافظة ارخيا المقدسة وايفية تنظيمها خمنظور ستراتيجي من أج  النهتوض خواقت  هت ه الستياحة 

نحو مستويات أفض  واالستتفادة متن متوارد هت ه الستياحة لتطتوير المحافظتة ، امتا أن الخحتى يعتد 

محاولتتة لجتت ع أهتمتتا  المستتؤولين فتتي المحافظتتة وضتترورة االهتمتتا  ختتتا  أاختتر خقطتتام الستتياحة 

 .خوورة صاوة وخقية المناطق السياحية خوورة يامة الدينية في محافظة ارخيا المقدسة

 البحث ثالثا: فرضية

ه  في تطوير يس تنظي  السياحة الدينية خمنظور ستراتيجي أنيستند الخحى الي فرضية مفادها ،

خما  ومتغيرات الخيئة الصارجية في ظ  االماانيات المتاحة للمحافظة السياحة في المحافظةوتحسين 

 .  في قطام السياحة الدينية يؤدي الي تحقيق التنمية 

 

 



 

3 

 

 رابعا: اهداف البحث

 اد الخحى يلي تحقيق االهداف االتية :ير

تحديد وتتصي  اه  االتااليات والتحديات التتي تعيتق تطتور وتنميتة واستتثمار الستياحة   -4

لدراستتة الحالتتة وفتتق رؤيتتة تحليليتتة واقعيتتة  خووتتفها انمو جتتا  الدينيتتة فتتي محافظتتة اتترخيا 

 ويلمية .

التتتي تعتتاني منهتتا المحافظتتة  تحديتتد رؤيتتة استتتراتيجية  لمعالجتتة  االتتتااليات والتحتتديات   -5

 خالسياحة الدينية  وتطوير وتنمية الموارد لتحقيق  ل .

رس  صارطة طريق مرحلية ورؤية استراتيجية مستتقخلية خعتد تحليت  نقتاط القتوة والضتعف  -6

تطتوير الستياحة الدينيتة  متن صتي  اليتات  وخمتا يحقتقختتا  ميتداني والفر  والتهديدات 

 ثمار وتنمية للسياحة الدينية  خالتا  االفض  .يملية وممانة التنفي  الست

 خامسا: حدود البحث 

 الحدود الماانية : السياحة الدينية  لمحافظة ارخيا . -

للخحى الفترة الدمنية للخيانات التي ت  الحوو  الحدود الدمانية : تمث  الحدود الدمانية  -

 .2016-2013يليها للفترة من 

 

 سادسا: منهج البحث 

يتتن الستتياحة الدينيتتة  لمحافظتتة اتترخيا ، وتخنتتي  دراستتة الحالتتةاالستتلوع  تتت  ايتمتتاد

ألغتتراض تنظتتي  الستتياحة الدينيتتة فتتي ( SWOTالخحتتى التحليتت  االستتتراتيجي وفتتق اداة )

 .  محافظة ارخيا خمنظور ستراتيجي

 سابعا : اساليب جمع البيانات والمعلومات :

 الجانع النظري :  -1

صي  موادر الخيانات الثانوية والتي تتمث  خالاتع االطار النظري من  وياغةت  

والمراج  العرخية واالجنخية  ات الولة ، والدوريات والمقاالت ، واالخحاى 

 والدراسات الساخقة. ومواق  االنترنت .

 الجانع العملي : وتضمن : -2

 .وقائمة الفح  ، والمقاخيت التصوية  جم  الخيانات من الدوائر  ات العيقه

 ا  الخاحى:حيى ق
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تحلي  للصدمات السياحية المهمة وهي االيواا)الفنادق( وقطام النق  والطرق   - أ

 من صي  جم  الخيانات. والجسور

تحديد يينة من االتصا  الل ين يمتلاون المعرفة والصخرة في مجا  السياحة  - ع

خوورة يامة والسياحة الدينية خوورة صاوة لغرض تحديد جوانع القوة 

( تص  ممن يعملون 25والتهديدات، وقد تملت العينة ) والضعف والفر 

في قطام السياحة ودوائر المحافظة  والمصتوين  ات العيقة خالسياحة الدينية 

 وخعد  ل  : 25من أو  

 -  ت  أيداد قائمة فح  أولية توضح أخعاد السياحة الدينية في ارخيا من

خاالضافة الي أراا صي  الخحوى والدراسات  ات العيقة خه ا الموضوم 

 العاملين في قطام السياحة و  وي العيقه خه ا القطام.

 ( من المستجيخين 50ت  أصتيار تل  الفقرات التي حولت يلي أتفاق )%

 وت  أيتمادها في قائمة الفح .

  ت  الطلع من أفراد العينة تحديد درجة االهمية والتأثير لا  متغير وفق

 (.10-1مقياس ماون )

 تحلي  ت  أستصدا( أدوات التحلي  االحوائية  SWOT )  لغرض تحلي

 ويرض النتائج.
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 ثامنا : المخطط االفتراضي : 

 ( 1شكل )

 المخطط الفرضي للبحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

اسرتاتيجيات 

بىنحتتية 

العمليةاالدارية 

: 

العوامل      
 الداخلية

 , )القوة

 ( الضعف

العوامل 
 الخارجية 

) الفرص ، 

 التهديدات (

 املوارداملتاحة
بشرية 

مالية 

مادية 

معلوماتية 
 

السياسية 

االقتصادية 

القانونية 

االجتماعية 

واقع
السياحة
الدينية
يفكربالء
 املقدسة

         

 المصدر : من اعداد الباحث
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 تاسعا: هيكلية البحث:

د متنهج دراستة من اج  الووو  الي فرضية الخحى وتحقيتق اهدافته ، فقتد تت  ايتمتا

الحالة وتحديد وجم  وتحلي  وتتتصي  المعلومتات والنتتائج خموجتع  لت  ،  قست  الخحتى التي 

 ثيثة فوو  :

 

 الفو  االو  : منهجية الخحى و خعض الجهود المعرفية الساخقة . -
 الفو  الثاني : االطار النظري  .) مفهو  السياحة الدينية ، مفهو  التصطيط االستراتيجي (  -
 .(ووف وتحلي  الخيانات )جانع العملي وال مدينة ارخيا المقدسةواق  الثالى : الفو  -
 : االستنتاجات والتوويات  الراخ الفو   -
 الموادر و الميحق .  -
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 المبحث الثاني

 بعض الجهود والدراسات المعرفية السابقة 

ما ت  الخحى ينه وتقويه من دراسات ساخقة من صي  اطيم الخاحى وفي ضوا ما متاح و
يالجت موضوم الخحى او اقترخت منه وتناولت اطاره العا  او ناقتت خعض اجدائه ويمان  ار 

 : يأتي اماه  تل  الدراسات االااديمية ، وا

 اوال: الدراسات السابقة : 

 م ( . 2002دراسة جنان حسين دريول  ) -1

 نية في مدينة بغداد(عنوانه) السياحة الدي ماهية البحث

  قتتتتتتصي  التتنق  والصلتت  فتتي العتترض الستتياحي ) صتتدمات الموا المشكلة

( من اج  ان يتدايد الطلتع الستياحي ) الدائترين ( يليهتا وخت ل  المقدسة

تتدايد الموارد االقتوادية المتدفقة يلي القطر الي جانع اتستام مااستع 

 .العراق األصر  االييمية والسياسية وغيرها

ان يد  التوادن المااني في يترض الصتدمات الستياحية التتي تصتد   لفرضيةا

الستتياحة الدينيتتتة والطلتتتع الواقتت  يليهتتتا يجعلهتتتا متتادة صاضتتتعة للتحليتتت  

 الجغرافي .

الاتف ين العيقات الماانية للمدارات الدينية في مدينة خغداد  الهدف

والطلع وحج  الديارات اليها ، اما تهدف الي اخراد جوانع العرض 

 السياحي الديني يليها

يلي المحددات الماانيتة التتي تتمثت  خالصوتائ  الماانيتة لات   خناا   االستنتاج 

منطقة تتعلق خجملة من الظروف الطخيعية والخترية ، لت  ان جميت  هت ه 

الصوتتائ  تعمتت  يلتتي صلتتق  لتت  التاامتت  الماتتاني المميتتد لاتت  منطقتتة 

ر او تقتتارع وتجانتتع اتجاهتتات ستتياحية ، وخمتتا يفضتتي التتي تخايتتد وتنتتاف

الطلع السياحي المحلي واالقليمي او الصارجي ، وخما يعدد من االهميتة 

الصدميتة لات  منطقتتة ستياحية دينيتتة ومتد  قتدرتها يلتتي استتيعاع الطلتتع 

 السياحي.

ضرورة االهتما  خالمواق  الدينية والحفاظ يلي قدسيتها ويلي وجه  التوصيات 

الوافدين من االجانتع، فضتي يتن ضترورة  الصوو  فيما يتعلق خقدو 

 .االهتما  خالمناطق المحيطة خها 
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 م ( . 2007دراسة زينب صادق مصطفى  )-2

عنوانه) ادارة المكونات االستراتيجية للسياحة وتأثيرها في سياحة  ماهية البحث

 دراسة تطبيقية في مجال السياحة الدينية في العراق ( –المجاميع 

رد وجود متوارد طخيعيتة او ختترية فتي أي منطقتة اليافتي اليجتاد ان مج المشكلة

تنميتتة ستتياحية فيهتتا، متتا لتت  يرافتتق  لتت  وستتائ  و أستتاليع تستته  للستتياح اتتي 

يلمسوا ويستمتعوا خما توفره ه ه الموارد ،فخدون ه ه الوسائ  واألساليع تخقي 

د المقومتتات الرئيستتة مجتترد اتتوامن ليستتت قتتادرة يلتتي االستتتجاخة لطلتتع او ستت

 .حاجة او إتخام رغخة

إن هنتتا  اصتيفتتا فتتي تتتأثير ادارة الماونتتات االستتتراتيجية للستتياحة فتتي  الفرضية

ستتياحة المجتتامي  يامتتة ومجتتامي  الستتياحة الدينيتتة صاوتتة و لتت  يتتن طريتتق 

 .دراسة وتحلي  وتفسير تأثير الماونات

ع وضتت  أنمو جتتا يامتتا للماونتتات الرئيستتة واالستتتراتيجية التتتي تلعتت الهدف

دورا أساسيا في تطور واددهار سياحة المجامي  في العتراق، ومتن ثت  تحديتد 

درجة االصتيف في أهمية دور إدارة ا  ماون من ه ه الماونتات فتي تتأثيره 

 في نمو ه ا النوم من السياحة.

ضعف واناماا التجرخة السياحية ناتج ين ضتعف المستؤولين يتن  االستنتاج 

حي ،وختتالرغ  متتن وجتتود إدارة وقيتتادة للقطتتام ادارة وقيتتادة القطتتام الستتيا

السياحي الرسمي تأص  يلتي ياتقهتا المستؤولية التتي حتددتها لهتا القتوانين 

المنظمة لعم  ه ا القطام ، فأن الحاجة ما دالت قائمة لاوادر متصووة 

فتتي اتت  المستتتويات اإلداريتتة مؤهلتتة اااديميتتا  وحاوتتلة يلتتي التتتدريع 

 موالة إليها. المناسع للقيا  خالمها  ال

يلي قيتتادة العمتت  قتتادرٍ  ومتصوتتٍ   ضتترورة ايجتتاد تنظتتي  ستتياحي قتتويٍ  .1 التوصيات 

السياحي وتطويره من صتي  اتاحتة الفروتة للعناوتر المتصووتة لاتي 

 تأص  ماانها المناسع وتض  التص  المناسع في الماان المناسع.

حثته ضرورة منح القطام الصا  التسهييت واالمتيادات وااليفتااات و .2

يلي االسها  الفعا  في تطوير السياحة ستواا يتن طريتق إنتتاا الفنتادق 

والمرافتتق الستتياحية المصتلفتتة او فتتي تتتوفير وستتائ  النقتت  الحديثتتة او فتتي 

 انتاا االسواق التجارية المتطورة في اماان الج ع السياحي.
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 م ( . 2007دراسة يعقوب صفر علي  ) -3

هيل خدمات وفعاليات السياحة الدينية في محافظة النجف عنوانه)التخطيط لتأ ماهية البحث

 وأثرها في نمو النشاط السياحي(

لتت  تحوتت  مدينتتة النجتتف يلتتي  لتت  المقتتدار متتن االهتمتتا  اغيرهتتا متتن المتتدن  المشكلة

المقدسة في العال  تصطيطا وتطويرا ، فالضعف الواضح للعيان للصدمات والفعاليتات 

سائح، مما جع  العديد متن الستياح يعدفتون يتن تاترار السياحية اوخح اداة تنفير ال

الديارة للمحافظة، فاانت ه ه الدراستة لخيتان اثتر التصطتيط والتأهيت  لهت ه الصتدمات 

 والفعاليات يلي نمو النتاط السياحي في المحافظة.

هنال  ييقة خين التصطيط لتأهيت  الصتدمات وفعاليتات الستياحة الدينيتة وختين  الفرضية

 اط السياحي.نمو النت

للتعريف خأهمية الستياحة الدينيتة والنهتوض خهتا وتحديتد نقتاط القتوة والضتعف  الهدف

للصدمات السياحية المقدمة في المحافظتة وخيتان مقتدار تتأثير تأهيت  صتدمات اإليتواا 

يلتتي نمتتو النتتتاط الستتياحي و خيتتان مقتتدار تتتأثير صتتدمات النقتت  وصتتدمات الطعتتا  

لي نمتو النتتاط الستياحي خاإلضتافة إلتي استتحداى والتراع وصدمات االتواالت ي

 مرافق سياحية جديدة.

 (يليته الستي )يتمثت  فتي ضتريح االمتا  يلتي  ا  سياحي ا  تمتل  المحافظة محور االستنتاج

ووجتتود الاتت  الهائتت  متتن قختتور الوتتحاخة  (يلتتيه  الستتي )متترورا  خقختتور انخيتتاا   

 جد  ات االهمية التاريصية في الاوفة.والوالحين ومقامات االئمة فضي  ين المسا

يووي الخاحى خالعم  الجاد والحثيى لتفعي  األنوام األصر  من الستياحة  -1 التوصيات

فتتي المحافظتتة والتتتي هتتي الستتياحة الثقافيتتة و الستتياحة الطخيعيتتة وستتياحة الوتتيد 

ة ا  وسياحة تواطيا االنهار خاإلضافة إلي السياحة الدينية و ل  المتي  المحافظ

 مقومات نجاح ه ه االنوام من السياحة.

خايتختتاره نقطتتة الجتت ع  (ستتي يليتته ال)الترايتتد يلتتي ضتتريح األمتتا  يلتتي  -2

ة فتتي المحافظتتة وضتتترورة توستتيعه حتتتي يستتتتويع األيتتداد ألاخيتتره متتتن الرئيستت

 الدائرين لتقلي  معاناة الدائرين من تدة االددحا  وال سيما في أيا  الديارات.
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 م ( . 2012اسة احمد مكي مجيد العطية   )در -4

عنوانه)السياحة الدينية المستدامة ودورها في دعم وتنوع المنتج السياحي  ماهية البحث

 (2011-2003دراسة ميدانية في المواقع السياحية في النجف االشرف للمدة  –

فقط يلي جدا  في مجا  يرض المنتج السياحي وتقديمه ا  يت  الترايدر  هنا  قوو المشكلة

واحتتد إال وهتتو الستتياحة الدينيتتة دون وجتتود نظتترة متااملتتة للمنتجتتات األصتتر  اافتتة 

)الثقافية، االثارية، الطخيعية، الرياضية وغيرها( وخت ل  يتت  هتدر أنتوام واميتات ال 

ويليه تتجه  األنظار نحو منتج السياحة ختتا  يتا  ا  يتتم  خاإلضتافة يستهان  خها 

ة األنتتوام األصتتر  متتن األنتتوام الستتياحية التتتي يماتتن إن يطلخهتتا إلتتي الستتياحة الدينيتت

الستتتائح حتتتتي ولتتتو جتتتاا خالدرجتتتة األستتتاس للحوتتتو  يلتتتي منتتتتج الستتتياحة الدينيتتتة 

 . المستدامة
إن فرضيات الدراسة تعتمد يلي طخيعة منهج الدراسة المعتمد وهتو امتا يوجتد  الفرضية

                         . التحلي  الاميونويي : التحلي  ال يلي في الفقرة الساخقة ال ي يقس 
تحديد األنوام المصتلفة ألنوام المنتج السياحي ال ي يمان أن يتدي  متن قخت  -1 الهدف

 السياحة الدينية المستدامة م  تقوي  الخيئة الداصلية والصارجية له ه األنوام .

نجتف االتترف تقدي  ما يسه  في دي  تنتوم المنتتج الستياحي فتي محافظتة ال-2

خااليتماد يلي مظلة السياحة الدينية المستدامة لتنتيط الستياحة الجغرافيتة واالثاريتة 

والثقافية وغيرها وال ي من تانه ان يصلق خدائ  مصتلفة للتطوير و ل  خاالستناد الي 

 .الخدائ  االفتراضية

فتي محافظتة النجتف ان هنال  اماانيتة لترتيتع توافتد الستائحين للمواقت  الدينيتة  االستنتاج

االترف وخالتحديد يلي القطتع الترئيس لهت ه المواقت   وهتو مرقتد االمتا  يلتي )م( 

الواق  في المدينة القديمة خالتا  ال ي يرفد ويدي  السياحات غير الدينية ستواا اتان 

 ل  في محافظة النجف او في المحافظتات المجتاورة وخالتتالي الحوتو  يلتي تنتوم 

 لوع .المنتج السياحي المط

خايتماد منهج متواو  في تقوي  واق  الحا  ختا  تهري او فولي او ستنوي  التوصيات

متتن قختت  متصتت ي القتترار فتتي النتتتاط الستتياحي متتن اجتت  الوقتتوف يلتتي واقتت  الخيئتتة 

الداصلية لهت ا النتتاط وتحديتد نقتاط الضتعف ستواا اتان  لت  فتي صتدمات االيتواا او 

لتتي تطتتوير  وتنميتتة مهتتارات العتتاملين فتتي الصتتدمات الوتتحية او الخلديتتة والعمتت  ي

المواقتت  الستتياحية اافتتة ستتواا اانتتت دينيتتة او غيتتر دينيتتة متت  الحتتد متتن المتتؤثرات 

الصارجيتتة الستتلخية و لتت  لتلخيتتة رغختتات الستتائح وخالتتتالي تحقيتتق التنتتوم فتتي المنتتتج 

 .السياحي 
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 م ( . 2013دراسة عدنان مطر ناصر   )-5

قافة االستثمار السياحي في محافظة كربالء دراسة في انثربولوجيا عنوانه)ث ماهية البحث

 السياحة(  

هتت  هنتتا  ثقافتتة استتتثمار ستتياحي فتتي مجتمتت  الدراستتة ؟ و ايتتف يتتت  تفعيلهتتا  -1 المشكلة

 وتحقيقها؟

  السياحي في مجتم  الدراسة؟ خاالستثمار  ييقة الثقافة ما -2

خالتتا  االمثت  فتي الستياحة ه  المراقتد المقدستة فتي محافظتة اترخيا مستتثمرة  -3

 الدينية ؟

 ما مقومات االستثمار السياحي في مجتم  الدراسة ؟ -4

والتخاد  الثقافي واداة  تعتخر السياحة وسيلة هامة وفعالة من وسائ  االتوا  الفاري الفرضية

روح التفاه  والتسامح خين التعوع وتوحيد االنسانية والتقائها واصتيفها في اليجاد 

 لثقافة.               يناور ا

ي تتناستتع متت  طخيعتتة مجتمتت  الاتتتف يتتن ثقافتتة االستتتثمار الستتياحي التتت -1 الهدف

 .الدراسة

الوقوف يلي مد  فهت  اخنتاا المجتمت  الارخيئتي وإدرااهت  للتغيترات التتي  -2

 احدثها االستثمار السياحي والتي تؤثر في دراسة الخناا االجتمايي .

 يية القائمة خين السائح واخناا المجتم .التعرف يلي العيقات االجتما -3

ات   يخنتيالسياحة في مجملها ييقات اجتمايية وثقافية وصتدمات متتتاخاة  االستنتاج

منهما يلي اآلصتر. واالنثروخولوجيتا تقتو  خدراستة النتتاط االنستاني داصت  الات  

 ال ي يتضمن  ل  السلو  خمعني ان الخاحى االنثروخولوجي يستطي  خا  ما لديه

من منهج ويل  يقتو  ختحليت  تلت  العيقتات االجتماييتة خعناوترها الصدميتة التي 

ماوناتهتتا ويوضتتح االستتاليع االجتماييتتة التتتي دفعتتت التتي قيتتا   لتت  النتتتاط متتن 

جهة، والعيقات االجتمايية التي تقو  خين االفراد التداصلين فتي  لت  النظتا  متن 

متتتتن وضتتتت  الحلتتتتو  جهتتتتة اصتتتتر ، وختتتت ل  يتتتتتمان الخاحتتتتى االنثروخولتتتتوجي 

 .واستصي  النتائج التي تعود يلي المجتم  خالفائدة والنف 

رف  درجة الويي السياحي لد  جميت  أخنتاا طخقتات المجتمت  فتي أمتاان الجت ع  -1 التوصيات

السياحي من العاملين خالجهات واإلدارات والمؤسستات الرستمية وغيتر الرستمية 

ئح االيجاخي ين ساان المدينة المقدسة التي تتعام  م  السائح، ا  ان انطخام السا

  يحقق مديدا من التدفق السياحي.   

العم  يلي التوس  في مترويات االيواا الفندقي والمنتجعات ختدرجات متفاوتتة  -2

تتناسع م   مستويات دصو  السائحين حتي يتيسر له االصتيار خين خدائ  االقامة 

مجتتا  الستتل  والصتتدمات  يلتتي وفتتق قدرتتته وقوتتته التتترائية وهتت ا ينطختتق يلتتي

والسيما في أماان تراا الهدايا وخي  الت اارات والونايات التقليدية، وان تاون 

هنا  قوائ  محددة ليسعار او نترات ديائية خالصدمات والستل  المصتلفتة وايفيتة 

 الحوو  يليها.
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 م ( . 2013دراسة نوفل عبد الرضا علوان   ) -6

ماهية 
 البحث

كربالء وامكانية النهوض بمستوى السياحة الدينية فيها ) دراسة عنوانه)مدينة 
 ميدانية(   

 االداا فتي تتؤثر التتي العوامت  أهت  يلتي التعترف خضترورة المتتالة اهميتة تامن المشكلة
 فتي االيجتاخي التتأثير صتي  من االداا خمستو  النهوض واماانية المدينة السياحي له ه

 .العوام  ه ه

الصتدمات  ، االيتواا ، النقت  ، التحتانيتة الخنتي ( العوامت  متن مجمويتة  هنتا ان الفرضية

 . ارخيا لمدينة الدينية السياحة اداا افااة يلي تأثير لها ) التموي  طرق ، االصر 
 : اآلتي تحقيق الي الخحى يهدف الهدف

 المواق  وأخرد ، خها مرت التي ح اوالمر ونتأتها ارخيا مدينة يلي التعرف-1
 . له ه المدينة دينيةال

 . المدينة في الدينية السياحة اداا خمستو  المؤثرة العوام  تتصي  -2
 تتهرتها مت  يتناستع خمتا المدينتة هت ه فتي الدينية السياحة اداا مستو  تفعي  -3

 خاالضتافة المدينتة هت ه دوار متن يينتة ااآر يلي التعرف صي  من المحلية والعالمية
 السياحة خمستو  خالنهوض والافيلة الخاحى ااآر استع التي الحلو  الموضويية الي

 . المدينة له ه الدينية

 ومقومتات يتا  ختتا  المتنويتة الستياحية المقومتات متن تمتل  مدينة ارخيا ان االستنتاج
 السياحة

 الوتعيد يلتي الدينيتة الستياحة مجتا  فتي متميتدا   ستياحيا   موقعا   يجعلها ما الدينية
 .الصارجي وعيدويلي ال لداصليا

 والنجف ارخيا لمحافظتي فقط تصو  ضصمة اهرخاا توليد محطة انتاا -1 التوصيات

 . متاامي   سياحيا   اقليما   تتاين هاتين المحافظتين ان ا 
 . ينها خدال   جديدة تخاة واستحداى القديمة المياه تخاة الغاا -2
 . ينها خدال   جديدة تخاة واستحداى القديمة المجاري تخاة الغاا -3
 . االصر  والمحافظات ارخيا خين انوايها خمصتلف االتواالت تخاة توسي  -4

 .الحديثة المستلدمات ا  فيها تتوافر القديمة ين يوضا   جديدة مستتفيات انتاا -5
 

 

 

 

 ثانيا: مجاالت االفادة من الدراسات السابقة:

 السياحة خوتورة يامتة والستياحة  الدينيتةيخرت الدراسات الساخقة التي ت  االتارة اليها ين  

 هي:  نقاط االفادة من ه ه الدراسات واه خوورة صاوة

التعرف يلي خعض الموادر والمراج   ات العيقة خموضوم الدراسة  واالفادة منهتا فتي  -1

 في التعرف يلي متغيرات الخحى . أسهمتموضوم الخحى الحالي والتي 
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 تنمية السياحة الدينية  للمحافظة.التعرف يلي  العوام  المؤثرة في   -2

ان ما يميد هت ا الخحتى يتن الدراستات الستاخقة انته يهتدف التي دراستة الستياحة الدينيتة وستخ  

( فتي الستياحة الدينيتة SWOTتنتيطها خمنظور استراتيجي في محافظة ارخيا ، خاستتعما  اداة )

نيتة  لمحافظتة اترخيا ، و لت  متن والتصطيط االستراتيجي ، إليجاد استتراتيجية مثلتي للستياحة الدي

صي  تحديد العوام  المؤثرة والظروف التي تواجهها في المحافظة ، وتحديد الموقف االستراتيجي 

للسياحة الدينية  ، ث  اصتيار االستراتيجية الميئمة لعملها في ظ  خيئة العم  المحيطة خها ، ووض  

 لدينية.صطة استراتيجية مقترحة لتحسين مستو  السياحة ا
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 الفصل الثاني

 االطار النظري

 .المبحث االول: مفهوم السياحة و السياحة الديـنية ، واألهمية 

 -:Tourism Conceptمفهوم السياحة    -اوالً:

ورد في القرآن الاري   ار لفظ السياحة في أاثر من آية اريمة ، منها ما جاا في سورة التوختة إ  

وجتاا فتي التن  الستورة  (2) التوخة : اآلية ألرض أرخعة أتهر فسيحوا في ا ورد قوله تعالي 

التتتتائخون العاختتتدون الحامتتتدون الستتتائحون الرااعتتتون الستتتاجدون اآلمتتترون ختتتالمعروف نفستتتها   

 .( 112  ) التوخة: اآلية والناهون ين المنار والحافظون لحدود   وختر المؤمنين 

رع فتتي األرض ومنهتتا ستتيح المتتاا وستتيحانه خمعنتتي يعنتتي لفتتظ الستتياحة فتتي اللغتتة العرخيتتة   الضتت

جريانه فيقا  ساح الماا أي جر  يلي األرض ، والسيح ايضا  الماا الجاري ، وساح في األرض 

( ، امتا جتاا تعريتف 324: 1983يسيح سيحا  وسيوحا  وستيحانا  خفتتح اليتاا أي  هتع  ) الترادي،

الي آصر طلخا  للتنده واالستتطيم والاتتف  .) اختن السياحة في اللغة العرخية خأنها   التنق  من خلد 

 .( 492: 1956منظور، 

وجاا ايضا  ) السائحون ( في االرض يجوخون االقطار لغرض وتحيح متن يلت  أو يمت  االجهتاد 

في سخي    ، أو للهجرة . ورو  ين يخد   خن ديتد ، قتا  الستائحون هت  المهتاجرون لتيس فتي 

 ( .23: 2010رة ) رضا ، أمة محمد سياحة اال الهج

موحتد والستخع فتي  لت  يرجت  إلتي صلفيتة  لت  يضتعوا لهتا تعريفتا  في مجا  السياحة  ينالخاحث ان

الخاحثين العلمية، فاالقتوادي ينظر للسياحة من صي  تأثيراتها االقتوادية خينما يراها االجتمتايي 

الفرد خينما يراهتا السياستي متن من صي  رؤية اجتمايية خحته و ل  من صي  تأثيرها يلي سلو  

 صي  مقدار تأثيرها يلي القرار السياسي واتجاهات الرأي العا ، وها ا خالنسخة لخقية العلو .

ا  خاحتى قتد راتد فتي تعريفته  ألناال اننا لسنا خودد ه ه االصتيفات والتخاين في وجهات النظر  

 ا ال يعنتتي انتته لتت  يفلتتح فتتي وضتت  يلتي داويتتة معينتتة اتاحتتت لتته ان يضتت  المفهتتو  الصتتا  خته وهتت

 المفهو  التام ، خ  يلينا ان نسج  له خأنه قد  لنا وورة مثلي للمفهو  من صي  اصتواوه.

)أنتطة األتصا  الل ين سيتوجهون ويقيمون في ماان صارج اقامته  المعتادة  خأنهاويليه فقد يرفت  

 (.12: 2002أصر () صرخطلي ، مدة ال تديد ين سنة، خهدف المتعة او االيما  او اغراض

)االوتتطيح التت ي يطلتتق يلتتي اتت   خأنهتتا Hermann Shullerdخينمتتا يرفهتتا العتتال  النمستتاوي  

 العمليات التي تتعلتق ختدصو  واقامتة وانتتتار االجانتع فتي داصت  وصتارج منطقتة معينتة او أيتة دولتة(.

 .  (16: 1990) جاس  وحسن ، 
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هتا مجمويتة ات  الظتواهر  ات المنحتي االقتوتادي خالدرجتة في حتين يرفهتا تتوليرن تتتراتهوفن خأن 

االولي التي يترتع يليها ووو  المسافرين الي منطقة او والية او دولة معينة واقامته  فيها ورحتيله  

 . (7: 2003ينها(.) العداوي، 

ا  ما يقو  خه الفرد من  خأنها( التعريف اآلتي للسياحة )WTOخينما أوردت منظمة السياحة العالمية ) 

في ماان صارج ماان اقامته المعتادة لمدة ال تديد يلي سنة للمتعة او للعمت   ئهفعاليات يند تنقله او خقا

 ( .world Tourism,1999: 136او ألغراض أصر (.) 

واان العال  االلمتاني جتوخير فرويلتر قتد يرفهتا )خأنهتا ظتاهرة متن ظتواهر يوترنا تنخثتق متن الحاجتة 

متدايتتدة التتي الراحتتة او التتي تغييتتر الهتتواا او التتي مولتتد االحستتاس خالجمتتا  للطخيعتتة او التتي التتتعور ال

خالخهجة والمتعة من االقامة في مناطق لها طخيعتها الصاوة، وايضا  الي نمو االتواالت ويلي االص  

ستتام نطتتاق ختين تتتعوع واوستتاط مصتلفتتة متن الجمايتتة االنستتانية وهتتي االتوتتاالت التتي اانتتت ثمتترة ات

 . (11: 1980التجارة والوناية سواا ااانت اخيرة او متوسطة او وغيرة(. )محمد ، 

في حين يرفها المتهداني )خأنها ظاهرة حضارية وهي يملية اص  ويطاا متمث  فيها الجوانع المادية 

متدار متن والمعنوية ا  ان الجانع المادي فيها هتو ات  متا يتدور متن فعاليتات اقتوتادية داصت  القطتر ال

حيتتى االنفتتاق وااليتتراد، امتتا الجانتتع المعنتتوي فهتتو التت ي ينتتتج يتتن التختتاد  الاامتت  ختتالقي  الحضتتارية 

واالستصدا  االمثت  لينتدماج الثقتافي فيمتا ختين االقطتار المصتلفتة وحتتي داصت  القطتر نفسته و لت  يلتي 

 ة( .استتتتتتاس االتتتتتتتاا  واالحتاتتتتتتا  المخاتتتتتتتر متتتتتتن دون اجهتتتتتتدة االيتتتتتتي  المستتتتتتموية والمرئيتتتتتت

 (.29: 1982)المتهداني، 

واما الحوري فاان تعريفه لهتا )هتي انتقتا  االفتراد خطريقتة متتروية التي امتاان غيتر متوطن اقتامته  

الدائمة لفترة ال تق  ين ارخ  ويترين ساية وال تديد يلي سنة الي قود اتان مايتدا الحوتو  يلتي 

 يتتة وحضتتارية واييميتتة وأثتتار أصتتر (.يمت  او متتا يترتتتع يليتته متتن أثتتار اقتوتتادية واجتماييتتة وثقاف

 ( .49: 2001) الحوري، 

متا  خأنهتاختعريفته للستياحة يتن التعتاريف الستاخقة اثيترا  ينتدما يرفهتا ) Mclutoshفي حين ل  يختعد 

خيئتته المعتتادة لتيس  فتي ماتان وهت ا الماتان ياتون صتارج ئهتتضمنه ا  نتاطات الفرد ين تنقله او خقا

 من دون انقطام وتاون اما للمتعة او للعم  او ألتياا أصر (.ألاثر من سنة متتاخعة 

  (1995:11 ،Mclutosh)  . 

)يمليتتة ستتفر إنستتانية يامتتة نتتتأت نتيجتتة لوجتتود جيتت  متتن الستتياح فتتي خعتتض  Burnsخينمتتا يراهتتا 

المجتمعات وخاستمرار هؤالا السياح خالتنق  الي مناطق اصر  حيى يلتقون خمضيفه  وتاون نتيجة ه ا 

 (Burns,peterm,1993:6قاا يملية أص  ويطاا متخادلتين ويؤثر ا  منهما يلي األصر( . )الل
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ويخدو ان ما خدأنا خه ين السياحة وين وجود ه ا الا  الهائ  من التعاريف لها قد أيده الخاحتى التداتور 

Berniker  ،  ( .15: 1999خقوله )أن للسياحة تعاريف اثيره خعدد الخاحثين(  ) جاس 

 :  TOURIST  انيا ً:  السائح ث

األتتصا  الت ين يتتوفر  ختأنه السياح   OGEKFYيّرف الخاحى اإلناليدي  1930في يا 

  :فيه  ترطان 

 أن ينقلوا من موطنه  األولي لمدة تق  ين سنة .  -1

خسخع إقتامته  صتارج متوطنه  ينفقتون فتي المنتاطق التتي يقيمتون فيهتا إقامتة مؤقتتة أمتواال  لت   -2

 ( 24: 1975ه ه المناطق ) محمود ،  ياسخوها في

فهو يحدد من صي  ه ا التعريف المدة التتي يقضتيها التتص  صتارج موطنته األوتلي يجتع أن ال 

تديد ين سنة فضي  ين أنه يجع أن ياون إنفاقه  في الخلد المدار من األمتوا  التتي حوت  يليهتا 

 من موطنه األولي أو غيره. 

طريق لجنة من الصختراا الستياحيين خعوتخة األمت  واانتت تلت   قدمت مفاهي  يدة ين  1932يا  

 ( 24: 1987) ويح الدين  ،  :ما يأتيالمفاهي  

 األتصا  ال ين يسافرون للراحة والمتعة أو ألغراض يائلية أو وحية . -1

اتتان تمثتتيي   ات دوليتتة أو لتمثيتت  خيدهتت  ستتواا  األتتتصا  التت ين يستتافرون احضتتور اجتمايتت-2

 ..الخ. Religiouslyأو دينيا   Diplomaticأو دخلوماسيا     Scientificيلميا  

 ساية.   24األتصا  المسافرون في رحيت خحرية، حتي لو اانت إقامته  أق  من-3

قامت لجنة في هيئة األم  المتحدة في جنيف ختعريف السائح خأنه )التتص  الت ي   1963في يا  

 ( Michal,1969:4 يقي  فيها خوفة دائمة(.)ساية في دولة غير تل  التي   24يح  مدة

قتا  المتؤتمر التدولي للستياحة ختعريتف الستياح ختأنه    )الدائترون المؤقتتون الت ين   1963في يتا 

ستتاية فتتي الخلتتد المتتدار ، ويجتتع أن تهتتدف رحلتتته  إلتتي واحتتدة متتن  24يخقتتون متتا ال يقتت  يتتن 

دراسة و التدين و الرياضتة و األتتغا  األغراض اآلتية: لقضاا وقت الفراغ والعطلة والوحة و ال

 ( .Pearce Philip,1982:3 و ديارة العائلة والمؤتمرات( )

فتعّرف السائح خأنه تص  يتنق  لمتدة ال تقت    (OECD)أما منظمة التعاون والتنمية االقتوادية 

 ( OECD,1974:7-8ساية إلي خلد آصر غير الخلد ال ي خه موطنه المعتاد.)  24ين

ع الوجود للوناية السياحية هو وجود ونمو حج  السياح فتأن جهتود التصطتيط والتنظتي  خما أن سخ

جميعتتا  تتجتته لفهتت  الستتائح : حاجاتتته و رغخاتتته و ستتلواه ومتتن ثتت  محاولتتة إتتتخام هتت ه الحاجتتات 

  International Touristمجمتويتين   ستتائح دولتي  يلتتيوالرغختات. ويماتن تقستتي  الستياح 

 .    Domestic Touristوسائح محلي 
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: دائر مؤقتت يعختر حتدود ختيد غيتر خلتده  International Touristالسائح الدولي  -1

 Leisure andوالسترورهتدف قضتتاا أوقتات الفتتراغ والمتعتتة األوتلي أو محتت  إقامتته التتدائ  خ

pleasure  والتجارةBusiness    لمدة أاثرها سنة واحدة وأقلها  الخ .واألودقاا.أو لقاا األه

ساية وال يقو  خأيما  تعود يليه خالمنفعة أو الرخح المادي أو الخحى ين إقامة دائمة في الخلد   24

  .التي يدورها

 

هو التص  ال ي يسافر داص  خلده لماتاان غيتر  :  Domestic Touristالسائح المحلي -3

المتّرة أتهتار فتي  6ماان إقامته المعتاد ويقي  فتي وستائ  الراحتة التجاريتة لمتدة ال تديتد يتن 

تتتريطة أن ال يخحتتى أو ينتتاوي اإلقامتتة  تجاريتتة.. التتخالواحتتدة ألستتخاع دينيتتة و اجتماييتتة و 

 الدائمة في المنطقة التي يدورها أو حتي يمارس أي نتاط رخحي فيها. 

 

 ثانيا:  مفهوم السياحة الدينية:

حيتى اتان اثيتر تعد السياحة الدينية من أقد  أنوام السياحة ومن أهمها وات ل  أاثرهتا اتستايا 

من السائحين ومن  القد  يندفعون خاتجاه المعاخد أو أماان صاوتة لغترض ممارستة خعتض الطقتوس 

الدينيتتة  أو إيفتتاا للنتت ور أو لتتتفاا مرضتتي يلتتي اصتتتيف المعتقتتدات والتتديانات ثتت  تطتتورت إلتتي 

ت المراقد ديارات منتظمة في أوقات محددة يلي وفق تعالي  ومناس  معينة االحج والعمرة وديارا

المقدسة،  ويتميد ه ا النوم من السياحة خاستمراره يلتي متدار الستنة وياتون خأيتداد غفيترة ولمتدة  

قوتيرة امتا ان الستائح التديني يتميتد خقلتة تتأثره خالحالتة الماديتة مقارنتة خالستائح غيتر التديني يلتتي 

ي طو  السنة أو أاثر الرغ  من ضعف الحالة المادية في خعض األحيان حيى انه يقو  خالتوفير يل

 لغرض تامين مخلغ الفة أداا الحج والعمرة والديارات األصر . 

( متن التدواف  التتي تتدف  اإلنستان  للستفر، وتقتو  Religious Travelerويعتد التوادم التديني )

داصليتتة أ  صارجيتتة يلتتي العاطفتتة الدينيتتة والرغختتة فتتي إتتتخام هتت ه اانتتت الستتياحة الدينيتتة ستتواا 

 . (8: 2008وصية، العاطفة.)مل

وتعتد العقيتدة الدينيتتة متن العوامتت  الختترية الهامتتة المتؤثرة فتتي الستياحة الدينيتتة . ا  إن الرغختة فتتي 

ديارة األماان الدينية المقدسة تمث  دافعا اخيرا التجاه أيتداد غفيترة متن الستياح إلتي أمتاان محتددة 

المستتلمين إلتي ماتتة المارمتتة ألداا  متن العتتال  وصتي  فتتترات معينتة امتتا هتتو الحتا  خالنستتخة التجتاه

 في المدينة المنورة.  فريضة الحج صي  تهر  ي الحجة من ا  يا  وديارة قخر الرسو  

ويقدر يدد الحجاج خما ال يق  ين ثيثة مييين سنويا ، فضي  يتن األيتداد الاخيترة التتي ال تنقطت  

. وه ه ظاهرة فريتدة ال يوجتد لهتا  صي  تهري تعخان ورمضان السيماطو  العا  ألداا العمرة و
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 لسعودية. خامثي  في يالمنا المعاور من حيى ضصامة التجم  الختري في ماان محدد 

ومن األمتاان  ات األهميتة الدينيتة ينتد المستيحيين والمستلمين ديتارة المستجد األقوتي فتي القتدس 

د المقدستة والمتدارات ان لوجتود المراقتالناوترة فتي فلستطين المحتلتة. امتا التريف، وخيت لحت  و

في نتاط حراة السياحة الداصلية ومث  ه ه األماان ما هتو موجتود فتي العتراق  ا  مخاتر ا  الدينية أثر

متتن مراقتتد األنخيتتاا واألوليتتاا واألئمتتة المعوتتومين يلتتيه  الستتي  فتتي النجتتف واتترخيا والااظميتتة 

 ( . 40: 2006وسامراا . )الترقاوي وآصرون ،

االنتقا  لديارة األماان  ات التاريخ الديني والتي تعد ديارتها حجا أو نويا من وتت  ه ه السياحة خ

 .( 32: 2000ممارسة التعالي  الدينية )يخد   ،

ويقو  ه ا النوم من السياحة يلي المعتقدات أو االتجاهات الدينية حيى يقتو  خهتا النتاس متن أتختام 

حددة من السنة لممارسة خعض التتعائر أو تنفيت  دين معين إلي أماان مقدسة ينده  صي  فترات م

خعض التعالي  الدينية . ه ا النوم من السياحة واما  ارناا ساخقا تنفرد خته خعتض دو  العتال  وتتأتي 

في أولهتا المملاتة العرخيتة الستعودية المتتهورة خالمعتال  الدينيتة ينتد المستلمين والمتمثلتة فتي الحتج 

ة يند المسيحيين في المدن المقدسة خفلستطين وللمستيحيين الااثوليت  والعمرة اما نجد المعال  الديني

ألداا فريضة وواجع دينتي خقوتد الحتج وتاتون  ا  ويقائدي ا  خالفاتياان خايطاليا . فياون الداف  روحي

 . (127: 2002لديارته  طقوس دينية وأوو  سلوايه محددة )صرخوطلي، 

ا وهتتي فتتي تدايتتد مستتتمر إن لتت  تعرقلهتتا قتترارات أو ويليتته فتتان الستتياحة الدينيتتة يعتتو  يليهتتا دائمتت

مواقتتف سياستتية تحتتد أو تمنتت  انتقتتا  الستتواح متتن خلتتد إلتتي أصتتر والمقوتتود انتته إ ا توجهتتت التتدو  

اإلسيمية نحو االهتما  خه ا القطام لضمنت تدفق السواح في المناسخات الدينية أو حتي يلي متدار 

 السنة.

والفقهية وتقتور ه ه  فيها النتاطات والتعالي  الدينيةتي تمارس خانها تل  السياحة ال أيضا يرفتو

الستتياحة يلتتي المنتتاطق  ات األمتتاان الدينيتتة و ات التتتاريخ التتديني القتتدي  التتتي تجتت ع الستتواح متتن 

مصتلف أنحاا العال  اما هو الحا  في أقطار التوطن العرختي خووتفها مهتد التديانات الستماوية مثت  

 . (35:  1982)المتهداني،دس ماة المارمة وخيت المق

التتدفق المتنظ  متن الستواح القتادمين متن التداص  او الصتارج خهتدف التعترف يلتي  خأنهااما يرفت 

 األمتتتتتتاان المقدستتتتتتة وتاريصهتتتتتتا وخمتتتتتتا تمثلتتتتتته متتتتتتن قتتتتتتي  روحيتتتتتتة لهتتتتتت ا التتتتتتدين او المعتقتتتتتتد.

 .(141: 2000) يخيدات، 

السائحين من أماان إقامته  إلتي  منتاطق   ل  النتاط السياحي ال ي يقو  يلي انتقا  ويرفت خانها

 أصتتتر  و لتتت  خهتتتدف القيتتتا  خديتتتارات ورحتتتيت دينيتتتة داصتتت  وصتتتارج الدولتتتة لفتتتترة متتتن الوقتتتت

 . (55: 2001) السيسي ، 
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وتعرف خانها  تل  السياحة التي ااتسخت أهميتة صاوتة فتي حيتاة الختتر يمومتا والستيما المستلمين 

تحقيتتق االتوتتا  الروحتتي ختتين اإلنستتان وديارتتته  هتتو يلتتي وجتته الصوتتو  الن هتتدفها التترئيس

لألماان المقدسة فضي يلي تحقيق االتوا  الجمايي خين المجامي  الوافدة خعضتها التخعض ،حيتى 

أد  التعور الديني دوره وال دا  في القيتا  خترحيت لغترض ديتارة األمتاان المقدستة.) الامتري، 

 .( 60: 2001نوف ، 

نوام السياحة التقليدية والتي تمث  مودرا هاما ومتجددا من موادر وتعرف ايضا خانها  هي احد أ

الستتياحة ، ولعتت  رحتتيت الحتتج الستتنوي وأداا الفتترائض الصاوتتة خهتتا والعمتترة، واتت ل  ديتتارة 

المدارات واألماان التي تهدت أحداثا دينية هامة صير نمو ج له ا النوم من السياحة ،ومن ث  فان 

هتت ه األمتتاان والتختتر  خهتتا وتنقيتتة التتنفس والوجتتدان وتعميتتق الوتتلة  تنظتتي  ختترامج ستتياحية لديتتارة

 والروحانيتتتتتتتة يعتتتتتتتد متتتتتتتن أاثتتتتتتتر مجتتتتتتتاالت الجتتتتتتت ع الستتتتتتتياحي ختتتتتتتتا  مستتتتتتتتدي  ودوري

 . (29: 2003) الصضيري ، 

 تأسيسا يلي ما تقد  وختا  يا  تتميد السياحة الدينية خالعديد من الصوائ  منها:و

 مدار السنة . أنها سياحة غير موسمية أي تاون يلي -1

 أنها سياحة روحية أوال وجسدية ثانيا. -2

 ياون الطلع يليها مستمرا . -3
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 :  أهمية السياحة الدينية : ثالثا

التامتة لياتون الستخي  إلتي تحقيتق هت ا الهتدف وهتو  لقد جاا اإلسي  صات  الرساالت والمتة    

تن َ َاتٍر َوأُنثَتي َوَجعَْلنَتاُاْ  ُتتعُوخ ا َوقَخَائِتَ  يَا أَيَُّها االسي  خين الختر . فقا  تعالي  لنَّاُس إِنَّا َصلَْقنَتاُا  ّمِ

َ َيِلي   َصخِير   ِ أَتْقَاُاْ  إِنَّ َّللاَّ ( فالتعارف الت ي يتحقتق يتن 13)الحجرات  ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْاَرَمُاْ  ِينَد َّللاَّ

قُتتْ  ِستتيُروا فِتتي وع األرض يقتتو    تعتتالي طريتتق الستتياحة يتتؤدي التتي التفتتاه  والتتت لف ختتين تتتع

( وهت ه اآليتة 42)الترو   اأْلَْرِض فَانُظُروا َاْيَف َااَن َياقِخَةُ الَّتِ يَن ِمتن قَْختُ  اتان أاثتره  متتراين

 تحى يلي السير في األرض أي السياحة .

فتي صلتق     وها ا نر  إن اإلستي  يضت  الستياحة فتي ارفت  ماتان ألنهتا صيتر ستخي  إلتي التأمت 

لألاوان واإلنسان وما يترتع يلي  ل  من ضرورة التسلي  خقدرة   يلي خحى األاوان واإلنسان 

 – 100: 2001وألنهتتا )أي الستتياحة( الستتخي  إلتتي تعتتارف التتتعوع وتيقيهتتا ) الظتتاهر واليتتاس، 

101 ). 

يليه متن قخت  اإلفتراد حيتى  إن السياحة الدينية هي احد الحاجات النفسية والروحية التي يت  الطلع

ألوليتاا   يت  إتخايها من صي   ديارة األماان المقدسة حيى هنا  المقامات والمراقد من أن الخد 

 يتتأتونالتتتعائر فيهتتا وتظهتتر طخيعتتة الواقتت  الروحتتي ختتين هتتؤالا النتتاس التت ي  ألدااستتخحانه وتعتتالي 

الروحي خالصالق يتّد وجت  حيتى يعتد هت ه لديارة ه ه األماان من صي  الحاجة المستمرة ليتوا  

 . (26 :2002،االتوا  من الحاجات األساسية التي يرغع في تلخيتها)حنان حسن دريو 

نمطتا متن أنمتاط ستياحة النتتاطات والتعتالي   تعتدحيى ال يمان االستغناا ين السياحة الدينية التتي 

  تعرضته ختالعوارض أينمتا اانتت إن ويتد تمراريتها النوم من النتاط يتميد خاستالدينية حيى إن ه 

ديادة الطلع يلي ه ا النتاط ياون في أوقات محدودة مث  الديارات الدينية المهمة أي ياتون هنتا  

 تفتتتاوت فتتتي حجتتت  الطلتتتع متتت  حقيقتتتة استتتتمراريته طتتتو  العتتتا  وتتتتمو  تتتترائح المجتمتتت  اافتتتة

 حيى يمان القو  :  (98 :2005)الدويني،

تعوع وه ا التعتارف يتؤدي إلتي التقتارع والتيقتي وتقويتة أواوتر إنها وسيلة للتعارف خين ال -1

 المحخة والتي تاون أساس التخاد  الثقافي والتجاري واالقتوادي .

السياحة الدينية تعتمد يلي المورد الختري ال ي يقو  ختوفير االحتياجات من الفنادق والمطاي   -2

ة الدينية وهت ا ختدوره يعمت  يلتي تتوفير ووسائ  النق  والعديد من الصدمات التي تقدمها السياح

فر  يم  اثيرة لأليدي العاملة والقضاا يلي الخطالة من صي  توظيف اإلفراد في األمتاان 

 .الدينية المقدسة والمدارات 

تعم  يلي انتعاا األسواق والونايات التقليدية، الن السائح دائما يتدود خحاجيات اتت اار أو  -3

 ه يند يودته من السفر .هدية إلي من يحع من أقارخ
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للسياحة الدينية أثر مه  في تاوين فر  العم  وديادة االستتصدا  الستيما وان الستياحة الدينيتة  -4

تعتمتتد يلتتي تقتتدي  الصدمتتة المخاتتترة، وخمتتا إن قطتتام الستتياحة الدينيتتة متتتتاخ  متت  القطايتتات 

 .األصر  فان األثر في توليد فر  العم  يمتد اخعد من القطام السياحي 

السياحة الدينية مساهمة فعالة في رفد الدص  القومي وتعم  يلتي ضتخ العمتيت الوتعخة  ه تس -5

وجتت ع االستتتثمارات األجنخيتتة حيتتى إن يمليتتة استضتتافة التتدوار القتتادمين متتن الصتتارج خهتتدف 

ديتتارة األمتتاان المقدستتة يوتتاحخها دصتتو  حجتت  اخيتتر متتن العمتتيت األجنخيتتة تتتدي  ميتتدان 

 .المدفويات للدولة 

السياحة الدينية تسايد يلي تطوير الخنتي التحتيتة و لت  ألنهتا تلختي حاجتات ورغختات األيتداد   -6

 المتدايدة من السياح مما يتطلع خالضرورة تطوير وإضافة خني تحتية جديدة .

األيداد المتدايدة  ألنإن توس  السياحة الدينية يؤثر يلي األسعار خرفعها إلي مستويات أيلي،  -7

قوة ترائية تضغط يلتي المتتاح متن الستل  والصتدمات وأولتي المؤتترات هتو من السياح تمث  

نحو االرتفام المستمر مقارنة خالمدن العراقية  ارخيامي  أسعار األرض والعقارات في مدينة 

 األصر  .

يتؤدي إلتي رفت  حوتيلة الضتريخة الن الستياحة تتتتا  اترخيا إن التطتور الستياحي فتي مدينتة  -8

والرسو  ولاي تاون السياحة في صدمة مجتم  المدينتة ينخغتي استتصدا  يامي مولدا للضرائع 

أصتر فتي تطتوير المستتو   السياحية وجتدجدا من ه ه اإليرادات المالية في تطوير المرافق ا

 .لمعاتي للمواطنين ا

الموارد التي تدرها السياحة الدينية يلي المواق  الدينية والمنتاطق المحيطتة خهتا والتتي ستتخعى  -9

 الحياة والثقة وترسخ إيمانها خمعتقداتها وقدراتها ال اتية .فيها 
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 المبحث الثاني 

 االستراتيجي التخطيط

 مفهوم التخطيط االستراتيجيأوالً: 

المنظمة  وعيد يلي وياون األهداف ختصطيط أو التام  خالتصطيط خعضه  قخ  من يسمي    

 اإلدارة امجلتس العليتا المستتويات قخت  متن اتالقترار اتصتا  ويتضمن التمو  مد  حيى من اا 

 تنويت  وتصطتيط الرأسمالية االستثمارات  تصطيط مث  نسخيا طويلة دمنية مرحلة يخر وآثاره تمتد

 األهتداف وتياغة ويتضتمن األمتد متوستط أو األمتد االستراتيجي طوي  التصطيط الصدمات وياون

 لموضتوم الدقيقتة التفاوتي  فتي الصتوض ختدون المتاح ضوا في تحقيقها وسخ  العريضة للمنظمة

 دائترة متن المصطتط يصترج وهتو الناجحتة اإلدارة يمليتة لتستهي  يامتة صطتة خأنه التصطيط يعرف

 مسارنا هو وما نفع ؟ ما ا حو  ااملة وورة ويعطي المنظمة، داص  اليومية النتاطات واأليما 

 المستقخلي؟

 إلتي توت  وايف تو ؟ أن تريد إال  و ح واضحة خرؤية اإلدارة أو المصطط يدود فهو    

  .اليومية واألنتطة الصطط جانع إلي (Shapiro, 2003:3)ه ا  تريد؟ ما

 الداصليتة المتغيترات االيتختار فتي يأصت  المتد  خعيتد تصطتيط التصطتيط االستتراتيجي هتو     

 طفتالتصطي .المنافستة وأستلوع المستتهدفة الستتوقية والتترائح القطايتات والصارجيتة ويحتدد

  .والداصليتة الصارجيتة المستتجدات لدراستة  يتا  ات  تحتديثها يتت  متجتددة يمليتة االستتراتيجي هتو

 .( يوضح مفهو  التصطيط االستراتيجي2والتا  رق  )( 91  :2010 )الساارنة،
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 ( 2شكل )
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  :هي يتميد خمجوية من الصوائ  االستراتيجي التصطيطحيى أن 

 التواردة األفاتار أن خمعني وحقيقي، مستقخلي االستراتيجي  ات مدلو  التصطيط يملية أن -1

 خمجترد ولتيس للعمت  خإطار وتدي  لي وواضح،مستقخ خمنظور تستغ  أن يجع الصطة في

 مادية، تنخؤات

 متناثرة وأفاار وأهداف قي  لرؤية تجمي  وليست يمليات وتااملية تمولية يملية أنها اما  -2

  .متاام  يم  فريق صي  من وتطور

 إرخااتا تعطتي وال اتجاهتا، تعطتي خأنهتا االستتراتيجي الجيتدة التصطتيط يمليتات وتتوتف -3

 خالتقتاط  ومتتأثرة ومتفايلتة، مختررة، غيتر تفاوتي  فتي اثترة التدصو  نتيجتة وتتويتتا

 وتتس  المنظمة، داص  األحداى ختفاي  متوجه قويرة النظر وليست الخيئة خأخعاد الحاو 

 و   حمتدان )خنتي أفعتا  وردود ستلخي تتأثر يمليتات، وليستت والهجتو  والمغتامرة خالفعاليتة

 .(  13: 2007ادريس،

 متن ا  ختدا المنظمتة توجيته متن المستؤولين تماتن التتي الطريقتة اتيجيالتصطيط االستر يعد -4

 مصتلفتة رؤية إلي وووال األدمات ومواجهة اليومية اإلدارية العمليات مجرد االنتقا  من

 خه ، المحيطة الخيئة في التغيير تحقيق يلي القادرة والصارجية الدينامياية الداصلية للعوام 

 أفضت  خوتورة لتةفعا ، إداريتة أداه االستتراتيجية هتي الصطةف توجيها ، النهاية في فتحقق

 .( 14: 2004 )خيم ، لمنظماته  

 في فرد ا  ووقت وموارد طاقة يلي تراد ألنها أفض  ختا  تعم  أن إلي المنظمة  يقود -5

 فتالتصطيط األهتداف وتحقيتق اتجتاه نفتس فتي وتتدفعه  (olsen,2007:31).المؤسستة 

 وهتي تصترج والفعالتة، الناجحة اإلدارة يملية لتسهي  يامة صطة ين يخارة االستراتيجي

 حو  ااملة وورة ويعطي .المنظمة داص  اليومية واأليما  النتاطات دائرة من المصطط

 تريد إال  حو  خرؤية اإلدارة أو المصطط يدود فهو المستقخلي؟ مسارنا هو وما ما ا نفع ؟

 الصطتط جانتع متن هت ا ريتد؟ت متا إلتي توت  وايتف (Shapiro, 2003:3).توت ؟ أن

   اليومية واألنتطة

 تصضت  ومستتمرة منظمتة يمليتة خأنته األدمات االستراتيجي إلدارة التصطيط أيضا يرف -6

 المحتملتة لألدمتات المنتظتر التوقيتت قخت مخاترا    تتت تقنيتة ، تفايتر يمليتة لضتواخط وهتي

 .( 66:  2000 )مااوي، 

 القتدرة وتتوفر تنفيت ، أنظمتة و داريتةاإل والسياستات االجترااات  متن مجمويتة تتضتمن -7

 . (30: 2004 ، )يليوه.  الاارثة أو إلدارة األدمة والسلطة
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أو  إداريتة أدمة إلي المؤسسة تتعرض :أهمها من اثيرة مخررات االستراتيجي له التصطيط -8

 اإلصفتاق فتي األصطتاا هت ه وتتمثت  المؤسسة يم  في أصطاا وااتتاف خيئية أو اقتوادية

 ملفتة فجوة تخلور و لها والمصطط الموضوية األهداف م  متطاخقة نتائج إلي  في الووو

 ين أو التوقعات، ين يرا  اث تختعد األداا نتائج توخح يندما و ل  المؤسسة أداا في للنظر

 فقد المؤسسة، في لمهامه جديد يا  مدير تولي إلي إضافة المنافسة للمؤسسات العائدة تل 

 نتتائج متن المؤسستة تحققه أن يجع ما م  يتفق ال الراهن  الوض  المدير الجديد أن ير 

 أو رستالتها ختغييتر الختدا صتي  متن تغيير الواجهة االستراتيجية  للمؤسستة إلي فيلجأ أداا

 .أو الصطط االستراتيجية القائمة األهداف

 

 ً  التخطيط االستراتيجي:  : أهميةثانيا

وحت   والتوجيته، والترايتد النتائج تحسين في اتللمؤسس االستراتيجي  التصطيط أهمية تظهر

 األدمتات يلتي والتغلتع خت  وتجنتع التستويق، االتوتا ، الطريتق، وخناا التعلي  وفروة المتاا 

 المتتاا  أستخاع تحديتد فتي المؤسستة يستايد امتا والمستتقخلية، okuma,2003: 4).الحاليتة) 

 وحلها.

 من العديد يقد  االستراتيجي التصطيط تخني أن إلي والممارسات الدراسات من العديد وأتارت

 الهامتة والمستائ  األمتور يلتي الواضتح الترايتد يتأتي: متا يلتي يستايدها امتا الفوائتد للمنظمتات

 والتهديتدات القيتود مواجهتة متن والتمان االستراتيجي ، التفاير يلي المدير ،ومسايدة استراتيجيا

 تحستين المنتتأة، أداا يلتي وأثرهتا الستريعة لخيئيتةا المتغيترات مت  والتتأقل  تواجته المنظمتة، التي

 يقتدمها التتي الموادنات تقيي  في السلي  المنطق ويقد  الطوي ، األج  في التنافسي للتراة المراد

 يلتي المؤسستة ويستايد والتنفي يتة، اإلداريتة األنتتطة وتاامت  توجيته ويستايد يلتي المتديرون،

 .(26: 2003 )مرسي،.  استصدامها سخ  وتحديد للموارد المتاحة الجيد التصوي 

 أهت  ومتن التحتديات متن جملتة يملهتا االستراتيجي في التصطيط تتخ  التي المنظمات واجهت

 وستريعة يميقتة تغيترات الثالثة األلفية تهدت االستراتيجي حيى التصطيط خيئة تعقد ه ه التحديات

 األستاليع فتي جوهريتة راتتغيت إحتداى استتوجخت األيمتا  لمنظمتات والصارجيتة للخيئتة الداصليتة

 معظت  نتدرة حيتى متن ونتدرتها المتاحة الموارد يجد و الدينامياية، الخيئة م  أوضام التصطيطية

 المائيتة المتوارد مثت  ختترية أو ياديتة اانتت ستواا والعتترين الواحتد في القرن المطلوخة الموارد

 خإيتادة الجديتد التحتدي هت ا مواجهتة الضتروري متن جعت  والمتوارد الختترية الغ ائيتة والمتوارد

 تحقيتق :التانولوجيتة التغيتراتوايضتا ,مختاترة ستتراتيجية جديتدةاخأستاليع  االستتراتيجي التصطيط

 يال  في للخقاا الحديثة التانولوجيا استصدا  يلي الثالثة يعتمد وخاأللفية المنظمة في التنافسية الميدة



 

26 

 

 الضتروري ومتن الوتنايات ات  فتي ستريعة رةتتغير خوو اليو  يال  في والتانولوجيا األيما ،

 وديتادة .خالمرونتة االستراتيجي المتميد صي  التصطيط من مستمرة خوورة التغيرات ه ه موااخة

 وخوورة ومظاهره اتجاهاته ا  في متغير هي يال  الثالثة لأللفية األساسية السمة ،التغير معدالت

 هت ه لات  ميئمتا استتراتيجيا تصطيطتا   تطلتعي وهت ا وتوتايدية، متتاليتة واختاتارات  متستارية،

 .(6: 2009 ،العداوي . (التغيرات

 المنظمة دور ختحديد و يقو فه المنظمة في العليا اإلدارة االستراتيجي مسؤولية التصطيط يعد

 ةالرئيست الصطتوط وضت  الصارجيتة، الخيئتة مت  المنظمتة تاييتف وتحقيتق المستتقخ ، فتي

 وتهيئتة اإلداريتة المستتويات اافتة يلتي اإلدارة لمتتاراة التيد  المنتا  وتهيئتةاالستتراتيجية 

 االستتراتيجي التصطتيط يمليةفي  السلطة صط طو  يلي المديرين متاراة في الفنيين األصوائيين

 تهيئة يتطلع وه ا الصطة، تنفي  نجاح في اخيرة أهمية من لمتاراته   .(13: 1997 )صطاع،

 وفهمهت  وأدرااهت  المتديرين ويتيأدداد  المتا انته دراستاتال تختين حيى وتدريخه ، المديرين

 التصطتيط يمليتة فتي للمتتاراة ايجاخيتة استتجاخته  اانتت المتا االستتراتيجي ، التصطتيط لعمليتة

 ، التنفيت )الغالخي موضت  توضت  ينتدما االستتراتيجية المطلوختة الصطتة تنفيت  االستراتيجي ونجتاح

2007 :122) . 

 جوانتع أاثر من واحدة صا  االستراتيجي ختا  والتصطيط يا  ختا  التصطيط يملية دوتع اما

 مجمويتة متن متن الحتالي الموقف يتاون  :اآلتية لألسخاع و ل  وتعقيدا، وعوخة اإلدارية العملية

يتوتف  خينمتا اإلنجتاد، يلتي المحتددة القتدرات  ات الظتروف متن مجمويتة خه وتحيط الصوائ 

وهنا  .اإلنجاد يلي القدرة  ات واإلماانيات والسمات ئ الصوا من خمجموية المستهدف الموقف

الموقف  إلي الحالي الموقف من النويي االنتقا  إحداى ايفية وهي للتصطيط األولي المتالة تظهر

التصطتيط  تنفيت  إلي المؤسسة تقود التي الحدود ضمن العم  إيقام ضخط يملية ت  خحيى المستهدف

الظتروف  من مجموية م  الحالي الموقف ويتعام  اما .لفايليةوا الافااة من المرغوع خالمستو 

معهتا  ستيتعام  التتي الظروف ين قطعا تصتلف التي والتنافسية والسياسية واالجتمايية االقتوادية

 ختالظروف التنختؤ يلتي القتدرة وهتي للتصطتيط الثانيتة المتتالة تظهتر وهنتا .المستتهدف الموقتف

 .هدفالمست خالموقف المستقخلية المحيطة

 الخيئة الصارجيتة من قادمة موضويية إحداهما الحالي الموقف في العناور من مجمويتان تتفاي 

 وهتي ايفيتة للتصطتيط الثالثتة المتتالة تظهتر وهنتا .الداصليتة خخيئتهتا تتعلتق  اتيتة والثانية للمؤسسة

 .خينهمتتا التوافتتق متتن ممانتتة درجتتة أاختتر إلحتتداى المناستتخة اإلداريتتة األستتاليع توظيتتف

 . (88: 2000)القطامين،

الترايتد  يلتي االقتدرةاالستتراتيجي  التصطتيط يمليتة تتطلخهتا إخداييتة خمهتارات المصطتط يتوتف 
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 خاإلضافة والتعاون، االتوا  مهارات و والتحم ، الوخر ومهارة التغيير، م  التايف يلي والقدرة

 .(250: 2000 الحريري،. (االتفاق يلي الحوو  خايفية المتعلقة المهارات إلي

 

 

 ً  ( 55: 2011) ابو زقيه ، االستراتيجي  التخطيط : أبعادثالثا

 .ليستراتيجية  العا  اإلطار وض  .اآلتية خالنقاط االستراتيجي  التصطيط أخعاد حور يمان

 الفتر  تحديتد مت  داصليتة أو صارجيتة اانتت ستواا خالمنتتأة المحيطتة الخيئيتة العوام  دراسة  -1

 .مفروضةال المتاحة والقيود

 .والغايات األهداف تحديد  -2

 .خينها والمقارنة الخديلة االستراتيجيات  وض  -3

 .المحيطة الخيئية الظروف إطار في األهداف تحقيق من يعظ  ال ي االستراتيجي الخدي  اصتيار -4

 طويلتة والغايتات األهتداف ترجمتة يتت  حيتى والموادنتات والخترامج والصطتط السياسات وض  -5

 .دمنية خرامج تا  في ووضعها األج ، وقويرة األج  متوسطة أهداف . إلياألج 

هت ه  وتقيتي  جعتةمرا مت  الموضتوية والصطتط واالستتراتيجيات األهداف ضوا في األداا تقيي  -6

 .المحيطة الخيئية الظروف ضوا في الموضوية والصطط االستراتيجيات

 م  المنتأة تايف تحقيق مراياة م  االستراتيجية لتنفي  اليدمة التنظيمية المتطلخات استيفاا -7

 .للقرارات االستراتيجية المواحخة التغيرات 

 المنظمة رسالة تحديد ث  واضحة رؤيا خوجود االستراتيجي  التصطيط أخعاد اصتوار يمان اما

 .التنظيمية وقيمها وسياساتها واستراتيجياتها  وأهدافها

 

 ً  . (173: 2006ي ) الدوري  ،: أدوات التحليل االستراتيجرابعا

توجتد مجمويتة متن األدوات التتي يعتمتد يليهتتا التحليت  االستتراتيجي، حتتي يحقتق األهتتداف  

 الصاوة خالمتروم، أو النتاط ال ي يعم  يليه، ومن ه ه األدوات: 
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 : التحليل الرباعي -

: )القتوة، ةاالتيت، وهتي مجمويتة الالمتات  (SWOT)يعرف اصتوتارا  ختالحروف اإلنجليديتة 

والضعف، والفر ، والتهديد(، وا  ه ه الماونات تؤثر يلي ا  من الخيئتة الداصليتة، والصارجيتة 

 للمنظمة. 

: هي مجموية العناور التي تمتلاهتا المؤسستة، ولهتا القتدرة يلتي  (Strength) القوة -1

أليما  التي يت  القيتا  التعام  معها، وتطخيقها، وااليتماد يليها في تحقيق األهداف المترتخة يلي ا

خها، والتي تسايد في الووو  إلتي نتتائج ناجحتة، مثت : االيتمتاد يلتي الصطتط االستتراتيجية، فتي 

 التعام  م  خيئة العم .

هتتو مجمويتتة العناوتتر التتتي تتتؤثر يلتتي أداا المؤسستتة  ،  (Weakness) :الضعععف -2

منافستة المؤسستات األصتر ، مثت :  وتجعلها غير قادرة يلي القيا  خالعم  ختا  جيد، وتمنعها متن

 قلة الموارد المتاحة في المنظمة.

هتي األحتداى التتي متن المماتن حتدوثها، أو يتت  توقت  (Opportunities) : الفعرص  -3

حدوثها فتي المستتقخ ، وتتؤدي إلتي نتتائج إيجاخيتة غالختا ، مثت : ديتادة نستخة اإليترادات التتي تحققهتا 

 صدمة جديدة. التراة، خعد اإليين ين منتج، أو

 :هتي العوامت  التتي تتؤثر ستلخيا  يلتي تحقيتق األهتداف الصاّوتة  (Threats) التهديدات -4 

، مثت : انصفتاض  ينها صسارة ما، في حتا  يتد  وجتود حلتو  مفيتدة لهتا تنتج، والتي قد  خالمنظمة

فتر ، أو  سعر األسه  الصاوة خالمنظمة. النمو المتاام  هو االستراتيجية التي تهت  خالخحتى يتن

 في تطورها. ه ا، م  طخيعة يم  المنظمة ، وتسأيما  جديدة، تتتاخه طخيعته

 
 ً  . تراتيجي و مراحل التخطيط : المنظور االسخامسا

ووفت االستراتيجية خأنها صطة او مجموية صطط قيادية واضحة ، ترس  رسالتها وتحدد 

ليدمة لتنفي  تل  الصطط في حين غاياتها واهدافها ، وتقو  ختطوير هياا  وتصوي  الموارد ا

اادت التعاريف االصر  خأنه ليس من الضروري ان تاون االستراتيجية صطة منظمة ، خ  هي 

 مجموية من القرارات تتص  وفقا  لموقف تمليه العوام  الخيئية المحيطة خالمنظمة .

يد ح  المخارة لتحدوتأسيسا  يلي ما تقد  يمان القو  خأن االدارة االستراتيجية تتضمن المرا

م  الظروف المرافقة لخيئتها الداصلية والصارجية واالدارة  رسالة وغاية واهداف المنظمة

 (52: 2007) القريتي ،     :االتيةاالستراتيجية يمان توضيحها من صي  الصطوات 
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 وياغة رسالة المنظمة وتحديد غاياتها واهدافها . -1

 وياغة االستراتيجية . -2

 -ما يأتي : يتضمنراتيجي والتحلي  االست -3

 تحلي  الفر  والتهديدات في الخيئة الصارجية . - أ

 تحلي  جوانع القوة و الضعف في الخيئة الداصلية . - ع

 الصيارات االستراتيجية : وتأص  مستويات متعددة أهمها : -4

 الخدائ  االستراتيجية يلي مستو  المنظمة . - أ

 الخدائ  االستراتيجية يلي مستو  وحدة االيما  . - ع

 الخدائ  االستراتيجية يلي المستو  الوظيفي . -ج

 تنفي  االستراتيجية . -5

يداد إتقيي  ورقاخة االداا للتأاد خأن أهداف المنظمة هي مدراة ومنجدة . و تق  مسؤولية  -6

او وياغة استراتيجية وحدات االيما  يلي ياتق مدراا االدارات العليا او مدراا وحدات 

منظمات متعددة االنتطة و وحدات العم  االستراتيجية ، للقيا  االيما  االستراتيجية في ال

 يدادها ويرضها يلي فريق االدارة العليا لمناقتتها واقرارها .خإ
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 الفصل الثالث

 واالطار العملي مدينة كربالء المقدسةواقع 

 المبحث االول

 واقع مدينة كربالء المقدسة

 أوالً: نشأة المدينة 

 كربالء في اللغة  -1

 في زمن الخليفة عمر بن الخطاب )عرفت هذه البقعة باسم كربالء قبل ان يحررها المسلمون 

 ( ، ولهذه التسمية اصل في اللغة العربيةة فقةو وروت مةاوا )الكربلةة( فةي قحةو اقةوم معبمةين عةربيين

 هـ. 213وصل الينا وهو كتاب البيم البي عمر الشيباني 

 :ماوا التي ذكرها المعبميون العربومن معاني هذه ال

 عقو ضعيف. الكربلة:-1

 رخاوا في القومين، يقال باء يمشي مكربال قي كانه يمشي في طين او يخوض في ماء. الكربلة:-2

 الحنطة اذا هذبتها مثل غربلتها.كربلت -3

 (317: 2011)السعوون، الموسوي،  نبات له نور احمر مشرق وبهاء  . الكربل:-4

وقو حاول ياقوت الحموي ان يربع تسمية هذه الموينة الى قحو هةذه اصصةول اللغويةة فاحتمةل ان تكةون 

قرضها رخوا اذا مشى عليها اإلنسان فانةه يمشةي مكةربالس فسةميت بةذل ، او ان تكةون قرضةها منقةاا عةن 

لى قرضها من نبات هذا االسم لكثرا ما ينبت ع اكتسبتالحصى والوغل كنقاء الحنطة اذا ُغربلت آو قنها 

)الكربل( وكل هذا بائز الن المون غالبا ما تشتق قسمائها من بعض الظواهر التي تتميز بهةا قراضةيها ) 

كةربالء اصةل عربةي  صسةم( آال ان المرحوم الوكتور مصطفى بواو استبعو ان يكون 9: 1994الحلي ، 

س ب سةةماء ك ثيةةر مةةن المةةون والقةةرر واصنهةةار وذهةةب الةةى ان اسةةمها آرامةةي وهةةو كةةربال بالقصةةر مستئنسةةا

)موسةوعة العتبةات  .المختومة باآللف اآلرامية المقصورا فمةووا منهةا قسةماء وابقةوا قكثرهةا علةى حالهةا 

 .(179: 1966المقوسة ، 

واحتمل بعض المستشرقين وبوو عالقة بين تسمية كربالء واالسم اآلرامي )كةاربيال( الةوارو فةي سةفر 

بيال في اإلصحاح او الفصل الثالث  من سفر او نبوءا وانيال ولعلهةم تربموهةا وانيال ولم ابو كلمة كار

الى إقليم بابل ، وهذا قريب من راي السيو هبة الوين الحسيني وهةو ان كةربالء منحوتةة مةن كلمةة كةور 
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بابل  ، والى مثل هذا ذهب االويب عباس محموو العقاو واقرب منه ما ذهب اليه العالمة انستاس ماري 

) الحلةي ، . كرملي وهةو ان كةربالء منحوتةة مةن كلمتةين مةن )كةرب وال( قي حةرم س او مقةوس س ال

1994 :10. ) 

إذا صح هذا فانه يعطي هذه الموينة صفة وينية يقصوها الناس ليتقربوا فيها الى س، وكرب تؤوي معنى 

 وقوع النواويس بالقرب منها.القرب في اللغة العربية )كل شيء واني آمراس( فقو كرب. ومما يؤيو 

مقابر النصارر اذ غالبا ما يوفن الناس موتاهم بالقرب مةن المةون ذات الطةابع الةويني  -:واويسوالن -5

تقطعها عسالن بين النواويس وكربالء( ، وذكر  ب وصالي ك ننيقوله ) () وروا عن اصمام الحسين 

إلى كةربالء وقحاطةت بةه خيةل عبيةو س بةن زيةاو ( لما انتهى  )ياقوت الحموي: )ان االمام الحسين 

قال في اسم هذه االرض التي نحن فيها قالوا كربالء قال )كةرب وبةالء واراو الخةرون منهةا فمنةع حتةى 

 ( .17: 1982كان ما كان(.) الموسوي، 

ال( فكربالء كانت منذ قبل اإلسالم موينة وينية واحتمل بعضةهم ان يكةون االسةم مشةتقا مةن لفظةة )كاربةا

وهي كلمة فارسية معناها الفعل العلوي. واحتملوا ان الفةرس بعلةوا فيهةا بيةت نةار كةانوا يعكفةون علةى 

عباوتها وال يوبو ما يؤيو هذا االحتمال وقو تطلق على كربالء قسماء قخرر كالحرائر والطةف ونينةور  

 .( 12: 1994.) الحلي ، 

 ثانياً :الخواص الطبيعية.

 -الموقع: -1

 110)    فظة كربالء في البزء اصوسط من العراق بنوب غرب العاصمة بغواو على مسافة تقع محا  

،  19و  43، 10( شماال وخطي طول ) 32،5و 32،8كم ( وتمتو المحافظة فلكيا بين وائرتي عرض )

، يحةةوها مةةن الشةةمال والغةةرب محافظةةة االنبةةار بمسةةافة ( 1خريطةةة رقةةم )( شةةرقا كمةةا موضةةح فةةي  44

كةةم ( ومةةن بهةةة البنةةوب  45ومةةن بهةةة الشةةرق الحةةووو اإلواريةةة لمحافظةةة بابةةل بمسةةافة ) كةةم (112) 

( وهةي 2كةم  5034كم ( تبلغ قبمالي مساحتها الكليةة حةوالي )  74محافظة النبف االشرف على بعو )

%( مةةن المسةةاحة الكليةةة للعةةراق وقةةو وفةةر موقعهةةا البغرافةةي لهةةذا العويةةو مةةن 1،1بةةذل  تشةةكل نسةةبة )

اإلقليمية المتميزا فهي بهذا الموقع محاطة ب ربع بهاتها بالمراكز الحضرية العريقة ذات البعو  العالقات

التةةاريخي ، السةةةيما مةةون بغةةةواو وبابةةل والنبةةةف واصنبةةةار، ويتصةةف موقةةةع محافظةةة كةةةربالء بالنسةةةبة 

ن بهةة الغةرب للمحافظات العراقية بالهامشية ؛ صنها تقع غرب نهر الفرات على حافة الباوية الغربية مة

ا الموقةع لعةب وورا وبالمركزية كونها تقةع وسةط منطقةة السةهل الرسةوبي مةن بهةة الشةرق ، إال إن هةذ
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منذ فترات مبكرا من عمر الموينة في عملية االتصةال وسةهولة الوصةول إليهةا وذلة  مةن بارز اصهمية 

العراقيةةة المبةةاورا خةةالل مةةا تملكةةه فةةي شةةبكة الطةةرق البريةةة التةةي تربطهةةا بمةةون المحافظةةة والمةةون 

ة والفرعية المنتشةرا بشةكل كبيةر بةالبزء لشرقي من خالل شبكة الطرق الرئيسوبالخصوص ببوارها ا

 .الشرقي من المحافظة

  -تحو محافظة كربالء من: -:الحدود اإلدارية - 2

 محافظة اصنبار. -الشمال والغرب:

 محافظة بابل  -الشرق:

 محافظة النبف اصشراف. -البنوب:

 -حدود مركز المحافظة:

 محافظة اصنبار. -الشمال:

 ناحية الحسينية وقضاء الهنوية. -الشرق:

 محافظة النبف. -البنوب:

 قضاء عين التمر. -الغرب:

  -سيمات اإلدارية:المساحة والتق -3

وبذل  تشكل نسبتها الى مساحة القطر مقوار  2( كم5034) 1997تبلغ مساحة محافظة كربالء في سنة 

 .( 20: 1997%(.) وزارا التخطيط ، 1.2)

 ققضية هي : ثالثةوتشمل 

 ويتبعه ناحيتين: 2(كم47,15)المركز( والذي مساحته )مركز قضاء كربالء   -  1

 . 2( كةةةةم333,60ناحيةةةةة الحسةةةةينية مسةةةةاحتها )و  2( كةةةةم2345,60الحةةةةر مسةةةةاحته )ناحيةةةةة  -

 ناحيتين: ويتبعه  2( كم75,15مركز قضاء الهنوية مساحتها ) -2

 . 2( كم118,34الخيرات  مساحتها ) وناحية 2(كم160,72ومساحته ) ناحية البوول الغربي -

  2( كم1956مركز قضاء عين التمر ومساحته ) -3

 .( يوضح الوحوات االوارية ومساحتها في محافظة كربالء المقوسة1والبوول  )
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 ( 1خريطة )
 موقع محافظة كربالء من العراق

 

 .2015المديرية العامة للمساحة, قسم إنتاج الخرائط , لسنة المصدر: 

 (1جدول ) 
 الوحدات اإلدارية ومساحاتها في محافظة كربالء 

 2مساحتها كم الوحدة اإلدارية ت

 47,15 )المركز( قضاء كربالء 1

 2345,60 ناحية الحر

 333,60 ناحية الحسينية

 2727 المجموع

 75,15 قضاء الهندية 2

 160,72  ناحية الجدول الغربي

 118,34 ناحية الخيرات

 354,21 المجموع

 1956 قضاء عين التمر 3

 5034 المجموع

 2016مديرية تخطيط كربالء/دراسة التنمية الريفية في محافظة كربالء المقدسة المصدر/
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 سكان كربالء -ثالثاً:

تقع وراسة توزيع السكان ومعرفةة وربةة كثةافتهم ومقةوار ضةغطهم علةى االرض ، فةي مقومةة المسةائل 

مشكالت عوا للسكان اذ تبةرز مشةكلتان رئيسةتان  وهنال الملّحة التي يهتم بها العالم في الوقت الحاضر 

الثانيةة بالكيفيةة التةي تتعلق اصولى منها بمعرفة الكثافة وتوقعات التغيير في نمط التوزيع في المسةتقبل و

يعيش بها السكان فةوق اصرض ،ومةن طبيعةة المشةكلتين الرئيسةتين يتضةح وور العوامةل البغرافيةة فةي 

التباين المكاني لكل منهما على خارطة العالم ،فتقوم البغرافيون بوراسات عوا استهوفت تحويو وور هذه 

 .( 16: 1974العوامل ) الخفاف ، 

تناول بعةض البوانةب السةكانية السةيما فيمةا يتعلةق بةالتوزيع البغرافةي لسةكان لقو رقينا من الضروري 

المحافظة والعوامل المؤثرا فيه والتركيب الويني والقةومي فهةذه المحةاور الةثالث هةي مةن اكثةر اصمةور 

 عالقة بوراستنا حسب اعتقاونا.

 -مكانة المحافظة السكانية : -1

الوينيةةة والموقةةع لتةةؤثر فةةي تبةةاين توزيةةع السةةكان بةةين نةةواحي ابتمعةةت العوامةةل البغرافيةةة واإلواريةةة و

المحافظة ومراكز اقضيتها ،فالموقع البغرافي من الباويةة والقةرب واالبتعةاو عةن شةط الهنويةة وبواولةه 

فضةةالس عةةن اخةةتالف هةةذه الوحةةوات اإلواريةةة إذ قنك وبةةوو المراكةةز الوينيةةة والتطةةور االقتصةةاوي وسةةعة  

 السكان سواء  عن طريق الحركة الطبيعية او عن طريق الحركة المكانية.الخومات قثرت في نمو 

ويتعاظم انتقال قعواو كبيرا من السكان إلى محافظة كةربالء فةي بعةض المناسةبات الوينيةة وذلة  لزيةارا 

وهةو حةب المقةربين إلةى آل بيةت  بهةا الشةيعة  نالعتبات المقوسة فيها انطالقا من مبوق الشفاعة التي يؤم

عتهم يةوم فالبو من الحصول على رضاهم بقصو الحصول على شفاوسلم(  وقله)صلى س عليه لالرسو

في هذا الصوو ان مبةوق الشةفاعة هةو موبةوو فةي كةل الطوائةف واالويةان علةى  هالقيامة  ومما يبور ذكر

 .( 14: 1971) الوروي ،  وبه من الوبوه

 ،عةةن عةةوو سةةكان العةةراق عبةةارا عةةن تقةةويرات لةةيس اال لمةةا وصةةبالنسةةبة للتعةةواوات السةةكانية فةةان اول 

فةةي التقةةارير التباريةةة للقنصةةليات  ءمةةا بةةاتخمينةةات عةةن السةةكان العةةراق الحةةويث الويمكةةن ّعةةّو اولةةى 

س قخرر تتعلق بعوو سكان العراق  1867البريطانية عام  كانةت عةن  سوآءام )موحت باشا( وتليها ارقاما

ر وزارا الحربيةة البريطانيةة ،بصةورا تخمينيةة. ويعةو قول تعةواو فنةي طريق الحكومة العثمانية او تقاري

 وكانت يشوبه العويو من العيوب. 19-10-1947وعملي وحسب الطريقة الحويثة في 

-1957سنوات وعلى هذا االساس ابري تعواو الحق في  10نصت القوانين على ان يبري تعواو كل 

ات ئةي المنةاطق الحضةرية ، فةي حةين  اتبةع طريقةة الهيف De-factoايضا الفعلية  فيهواتبع   10-12

 .عملية العو  إلكماليوما  في المناطق الريفية  45المتبولة موا 

 النواقص.   وتشوبهسياسية  صسبابابري قبل موعوه نتيبة  1965
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 يعو من انبح التعواوات في العراق لما وفر له من امكانات ماوية وبشرية. 1977

 نتائج وقيقة.  يال يعطالذي تم في ظروف الحرب مما 1987

 الذي تم في ظروف الحصار االقتصاوي المفروض على العراق . 1997

 (2)جدول 

 التقديرات اإلحصائية لسكان العراق ومحافظة كربالء ونسبة المحافظة من العراق للمدة 

(2016-2000) 

نسببببة المحافظبببة  العراقعدد سكان  عدد سكان المحافظة الســــــــــنة ت

 2.79 24013345 670013 2000 1 من العراق

2 2001 697503 24873482 2.80 

3 2002 726166 25222438 2.87 

4 2003 755994 26112688 2.90 

5 2004 787072 27062920 2.92 

6 2005 819376 27963140 2.93 

7 2006 852963 28881013 2.95 

8 2007 887859 29682000 2.99 

9 2008 1003205 31895637 3.14 

10 2009 1020516 32104988 3.17 

11 2010 1039411 32681070 3.18 

12 2011 1066567 33338757 3.20 

13 2012 1094281 34207248 3.21 

14 2013 1122400 35095772 3.23 

15 2014 1151152 36004552 3.25 

16 2015 1179904 36913332 3.26 

 .الجدول من جمع وترتيب الباحث  المصدر: 
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 في مدينة كربالء: الدينيةالمناسبات  -خامسا

تؤم موينة كربالء اعواو كبيرا من الزوار ايةام المناسةبات الوينيةة الةذين يتوبهةون اليهةا لزيةارا المراقةو  

س كبيةةرا تتطلةةب تةةوفير الخةةومات الالزمةةة للةةزوار ، فضةةالس عةةن المشةةاكل  المقوسةةة ممةةا يسةةبب لهةةا ضةةغوطا

ببه مةن اختناقـةـات مروريةة النابمة عن اعواو المركبات الوافـوا الةى الموينةة فةي هةذه المناسةبات ومةا تسة

 .(33:2001،)نصر س 

س مشةهورا يتوافةو بوتمثل المناس س تاريخية ووينية مهمة ُسةبلت تواريخهةا واصةبحت ايامةا ات الوينية احواثا

   -اليها الزوار لغرض اواء مراسيم الزيارا ، كما في البوول اآلتي :

 ( 3)   جدول

 المناسبات الدينية المخصوصة  في كربالء

 سبب المناسبة الدينية تاريخ المناسبة الدينية ت

 مراسيم تبويل رايه االمام الحسين والعباس )ع( محرم 1 1

 ذكرر استشهاو اصمام الحسين )ع( في واقعة الطف محرم 10 2

 ذكرر اربعين اصمام الحسين )ع( صفر  20 3

 زيارا اصمام الحسين )ع( الرببية  ربب 1 4

 ميالو اصمام علي )ع(ذكرر  ربب 13 5

 زيارا اصمام الحسين )ع( الرببية  ربب  15 6

 ميالو اصمام الحسين )ع(  شعبان 3 7

 ميالو اصمام الحبة )ع(  شعبان 15 8

 برح اصمام علي )ع( رمضان  19 9

 استشهاو اصمام علي )ع( رمضان 21 10

 ليالي القور رمضان 27،  25، 23 11

 يوم عرفة  ذو الحبة  9 12

 زيارا العيوين ذي الحبة 10شوال /1 13

 ليلة على موار السنة 52عووها  ليالي البمع 14

 أعداد الباحثالمصدر / 
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 زوار مدينة كربالء : -سادسا

س علةةى مةةر  واسةةتطاعتوتبقةةى هةةذه الموينةةة العراقيةةة التةةي سةةبقت التةةاري   ان تحقةةق لهةةا حضةةوراس خاصةةا

تبقى تبتذب كل عام ماليين الزوار والسياح من شتى بلوان العالم ، وعلى وبه التحويو بلوان … العصور

بحيةةث تبةةوو قشةةبه بمينةةاء روحةةي تقصةةـوه آالف اصلسةةن والقوميةةات واصبنةةاس لزيةةارا  اإلسةةالميالعةةالم 

 اصضرحـة المقوسة. 

اعةواو كبيةرا مةن الةزوار علةى مةوار ايةام السةنة كافةة والسةيما ايةام المناسةبات حيث تتوافو علةى الموينةة 

وتقةويم الخةومات الالزمةة لهةم خةالل  السةتيعابهمالوينية المخصوصة مما يتطلب توفير الفضاءات الكافيةة 

 .  او اماكن لإلقامة المؤقتة بالقرب من المرقوين مسقفهموا اقامتهم في الموينة اذ ينبغي توفر فضاءات 

س لمصور قوومهم وهي :   -ويمكن تصنيف الزوار الى ثالثة اصناف تبعا

: وهةم العراقيةون الةذين يكةون قةوومهم مةن محافظةة كةربالء والمحافظةات العراقيةة  .الزوار المحليون1

%( من مبموع الزوار فةي كةل مناسةبة وينيةة . وتتةراوح مةوا بقةائهم بةين 90اصخرر ، وتشكل نسبتهم )

الصةعب . ويقضةون  االقتصةاويواليومين لتوفر طرق النقل وصعوبة البقةاء بسةبب الوضةع اليوم الواحو 

 هذه الموا في الفناوق اذ ان نصف نزالء الفناوق هم من العراقيين . 

%( من مبموع الزوار في كةل مناسةبة 2: ومصورهم الوطن العربي وتصل نسبتهم ) .الزوار العرب2

 وينية . 

%( من مبمةوع الةزوار 8ون من البلوان اإلسالمية المختلفة وتشكل نسبتهم ): ويقوم .الزوار األجانب3

 في كل مناسبة وينية . 

( قيام ويكون تحركهم اما بصورا فروية فةي حالةة 7-3وتتراوح موا بقاء الزوار العرب واصبانب بين )

لقريبةةة مةةن حصةةول الراغةةب مةةنهم علةةى سةةمة الةةوخول الةةى العةةراق وعنةةوها يمكنةةه ان يقةةيم فةةي الفنةةاوق ا

س ما يكون تحةركهم بصةـورا بماعيةة فةي  المرقوين او في شقق خاصة او في الوور المؤبرا . ولكن غالبا

لذا تكون اقامتهم محووا فـي الفناوق المتةوفرا فةي الموينةة .  سياحية غرضها الزيارا بشكل اساس سفرات

 (.35ص-2001 -)نصر س

( مليون زائر خالل زيارا قربعينية االمةام 20زائرين بلغ )ان نسبة عوو ال اصخيراوتشير االحصائيات  

 (http://www.alalam.irالحسين )عليه السالم(. )
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 ً  المزارات الدينية في كربالء : -سابعا

يعد مرقدا االمام الحسبين )عليبا السبالم( وأخيبا أببي الفعبل العبباس )عليبا السبالم( مبن 

 وكربالء خاصا كما موعح:أهم المراكز الدينية في العراق عامة 

 الروعة الحسينية ) مرقد االمام الحسين  عليا السالم (  -1

هي والعتبة العباسةية المقوسةة مركةز  و، وتعتقع العتبة الحسينية المقوسة في وسط موينة كربالء المقوسة

وتكةةون الموينةة، تحةةيط بهةا الموينةةة القويمةةة والمركةز التبةةاري والسةياحي واالقتصةةاوي ومةةن ثةم السةةكني، 

باتباه عمووي على البهات البغرافية اصربعة بحيةث تكةون وابهتهةا البنوبيةة مةن اصمةام والشةمالية إلةى 

م. وتتكةون 247،وتكون إلى الشمال الشرقي منهةا العتبةة العباسةية المقوسةة وتبعةو بمسةافة حةوالي  الخلف

المقةوس، وتقومةه طارمةة  العمارا الحالية من صحن مسقف واسع يتوسطه الحةرم الةذي يقةع فيةه الضةريح

( متةراس مةن اصرض، 37وتحيط به قروقة. وتعلو المشةهّو الحسةيني الشةريف قبةةه شةاهقة بارتفةاع حةوالي )

س  وهي مغشاا من قسفلها إلى قعالها بالذهب الخالص، وترتفع فوق القبة سارية مةن الةذهب الخةالص قيضةا

( 8024لغ عوو الطابوق الذهبي الةذي يغطيهةا )بطول مترين، وتحّف بالقبة مئذنتان مطليتان بالذهب، ويب

ويقةع الضةريح المقةوس وسةط الحةرم والةذي يضةم فةي ثةراه البسةّو الطةاهر لإلمةام قبةي عبةو س  . طابوقة

الحسين عليه السالم مع ابنّيِه علّيِ اصكبر وعلّيِ اصصغر)عبو س الرضيع(، تحةت صةنووق مصةنوع مةن 

عةةان، ويحةةيط بةةه صةةنووق آخةةر مةةن الزبةةان، ويعلةةو الصةةنووق شةةبا  الخشةةب الثمةةين الرائةةع المطعّةةم بال

مصةةنوع مةةن الفضةةة الخالصةةة وموّشةةى بالةةذهب، وعليةةه كتابةةات مةةن اآليةةات القرآنيةةة الكريمةةة، ونقةةوش 

وزخةةارف بويعةةة الصةةنع، وتحةةيط بالشةةبا  روضةةة واسةةعة ُرِصةةفت قرضةةها بةةالمرمر اإليطةةالي، وغلفةةت 

فيما تزوان بقية البوران والسقوف بالمرايةا التةي صةنعت ب شةكال  بورانها بارتفاع مترين بالمرمر نفسه،

هنوسية تشكل آية من آيات الفن المعماري الرائع. منه إلى بهة الشةرق مةن الضةريح وبموقةع قريةب يقةع 

الذين استُشِهووا مع اإلمام الحسين عليه السالم فةي معركةة الطةف مةع آلةه (السالم  معليه) ضريح الشهواء

موفونون في ضريح واحو، وُبِعل هةذا الضةريح عالمةة لمكةان قبةورهم، وهةم فةي التربةة  وقصحابه، وهم

التي فيها قبر الحسين )عليه الّسالم(. والضريح مصنوع من الفضة، وله شباكان: اصول يطل على الحرم 

س وهو يطل على الرواق البنوبي إلى اليم ين من باب الواخلي، وقو ُكتبت فوقه قسماؤهم، والثاني فُتح حويثا

القبلة. كما يحيط بالحرم الحسيني قربعةة قروقةة فةالرواق الغربةي: ويةوعى بةرواق السةيو إبةراهيم المبةاب 

نسبة إلى موفن السيو إبةراهيم بةن محمةو العابةو بةن اإلمةام موسةى الكةاظم عليةه السةالم، ويعةرف بالمبةاب 

 لحاوثة 
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هـ، واستوطنها إلى وفاته فوفن في هذا الموضع، وعليةه اليةوم  247مشهورا، وكان قو قوم كربالء سنة 

 ضريح من البرونز، وتمر به الزوار لزيارته. 

صسةوي نسةبة إلةى وبةوو قبةر الصةحابي البليةل اوبي: ويوعى برواق حبيب بةن مظةاهر قما الرواق البن

وان اصسةوي الكنةوي رضةوان س تعةالى عليةه والةرواق حبيب بن مظاهر بن رئةاب بةن اصشةتر بةن حبة

الشرقي ويوعى برواق الفقهاء، وفيه موافن الشخصيات العلمية الكبيرا. قما الرواق الشمالي: قو اصمامي 

ويوعى برواق الملو  حيةث احتةور علةى مقبةرا للملةو  اصمةراء ووزراء كمةا يحتةوي الحةرم الشةريف 

بِةح فيةه اإلمةام الحسةين عليةه السةالم، وموقعةه إلةى البنةوب الغربةي مةن على المذبح وهو المحل الةذي ذُ 

 ةكةربالء، العتبةالرواق، ويت لف من غرفة خاصة لها باب فّضي، وقرضيتها من المرمةر الناصةع.)وليل 

 العباسية المقوسة(.

 الروعة العباسية المطهرة . -2

كةربالء المقوسةة باتبةاه عمةووي علةى البهةات تقع العتبة العباسية المقوسة في مركز الموينة القويمة في 

البغرافية اصربعة بحيث تكةون وابهتهةا البنوبيةة مةن اصمةام والشةمالية إلةى الخلةف، وتقةع إلةى الشةمال 

م بين ققرب نقطةة فةي السةور الخةاربي المقابةل لكةل 247الشرقي من العتبة الحسينية المقوسة وبمسافة 

م بين مركزي القبتين قي بين مركةزي الشةباكين 378، وبمسافة منهما وعلى امتواو منطقة بين الحرمين

المقوسين لسيو الشهواء اإلمام الحسين وقبةي الفضةل العبةاس عليةه السةالم، و إلةى الشةرق منهةا يقةع نهةر 

س يضم الحرم الذي يتوسطه مرقةو قبةي الفضةل  العلقمي، ويتوسط العتبة بناءه مسقف مستطيل الشكل تقريبا

م، وتحيطه اصروقة التي يتقةومها مةن البهةة القبليةة طارمةة إيةوان الةذهب، حيةث يبلةغ العباس عليه السال

س  2م1889مبموع مساحة هذه المنشآت   .تقريبا

 وهنال  عوا مزارات منتشرا منها في مركز الموينة ومنها في عموم المحافظة مثل:

 . االيمن وااليسر مقاما كف سيدنا العباس ) عليا السالم ( -1

 ينبية .مقام تل الز -2

 .المخيم  -3

 . مقام المهدي )عجل هللا فرجا ( -4

 .مقام وقوف االمام الحسين ) عليا السالم ( مع عمر بن سعد  -5

 .مقام شير فعا  -6
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 .مرقد الشيخ احمد بن فهد الحلي ) رض(  -7

 .مقام علي االكبر بن االمام الحسين  ) عليهم السالم (  -8

 . (مقام االمام جعفر بن محمد الصادق ) عليهم السالم  -9

 .مقام  علي االصغر بن االمام الحسين ) عليهم السالم (  -10

 .) عليا السالم (  الحمزةعريح ابن  -11

 .عريح سيد اسماعيل ) عليا السالم(   -12

 . مرقد الحر بن يزيد الرياحي ) عليا السالم ( -13

 . مرقد عون بن عبد هللا ) عليا السالم (  -14

 .االخرس ابن الكاظم ) عليا السالم (   -15

 .مرقد أمام نوح ) عليا السالم (   -16

 .مرقد السيد ابو هاشم ) عليا السالم (   -17

 قطارة االمام علي )عليا السالم( . -18

 .مرقد محمد العابد بن االمام موسى بن جعفر ) عليا السالم (   -19

 مرقد الحسن بن علي المختار بن السيد جعفر التواب بن االمام علي الهادي ) عليا السالم (  -20

 .والد الرعا الهادي ) عليا السالم ( مرقد ا  -21

ن ابببي طالببب الهببادي ) عليببا مرقببد محمببد بببن الحسببن المثنببى بببن االمببام الحسببن بببن علببي ببب  -22

 .( السالم

 .مرقد سليمان بن االمام موسى بن جعفر ) عليا السالم (   -23

 .مرقد الحسن بن االمام موسى بن جعفر ) عليا السالم (   -24

 .وسى بن جعفر ) عليا السالم ( العلوية خديجة بنت االمام م  -25

 قطارة االمام علي بن ابي طالب )عليا السالم(.  -26
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 المبحث الثاني

 التطبيقي العملي االطار

 المقدمة 

تعو محافظة كربالء المقوسة من المراكز السياحية المهمة في العراق لتعوو مقومات البذب 

بمقومات البذب السياحي الويني وون غيرها من السياحي )الويني(. وتنفرو محافظة كربالء المقوسة 

مقومات البذب السياحي االخرر ، اذ تعو الموينة احور اهم الحواضر االسالمية واشهرها في العراق 

س ، فقو ولوت الموينة الحالية مع استشهاو االمام الحسين  على وبه الخصوص والعالم االسالمي عموما

م( ولقو لعبت في احقاب زمنية مختلفة ووراس 680/هـ 61 )عامبن علي بن ابي طالب )عليه السالم( 

متميزاس في التاري  االسالمي ، فكانت مركزس للتمون واالزوهار الثقافي والويني والعمراني ، كل هذه 

العوامل والمقومات بعلت الموينة من المحافظات والمناطق ذات البذب السياحي الكبيرا لتوفر تل  

تت الموينة اهميتها االقتصاوية واالبتماعية الفعالة في وعم االقتصاو القومي  لما المقومات ، كما اثب

تحققه من ايراوات سياحية الوينية وبشكل متواصل وذل  لتوافو ماليين الزائرين االبانب والمحليين مما 

 يبعل لها االثر المهم في وعم عملية التنمية االقتصاوية ووعم االقتصاو الوطني.

والذي يميز موينة كربالء المقوسة ما تمتاز به من فنون العمارا االسالمية النابعة في بذورها الراسخة 

في القوم واصولها الشرقية ، اضافة الى ما استوحته من الفن االسالمي الرفيع واسسه البمالية ، اما 

لها الوور الفعال والبارز في  فكانالمراقو والمسابو والحسينيات والمقامات الوينية والموارس الوينية 

المرقوان الحياا الثقافية االبتماعية ولعل ابرز معالم فنون العمارا االسالمية في الموينة ما يتميز به 

الحسين واخيه العباس )عليهما السالم ( حيث حلل الذهب والفضة والتشكيالت  لألمام الشريفان

 ب السياحي.الزخرفية الرائعة اضافة لهذه الموينة صفة البذ
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 اعداد الزائرين اوال : 

بمقوماتهةا الوينيةة  قن تحقةق حضةوراس واضةحا علةى  الكبيةربحبمها  الصغيراوتبقى كربالء هذه الموينة 

 والشةةكل( 1) البةةوول كمةةا يوضةةحهاقمةةو التةةاري  موينةةة بةةذب لماليةةين الزائةةرين مةةن كافةةة قنحةةاء العةةالم 

 2016- 2011 مةةن للسةةنوات واالبانةةب والعةةرب العةةراقيين الزائةةرين اعةةواوالةةذي يبةةين (  1)البيةةاني

البلوان االسالمية حيةث تتوافةو علةى الموينةة ماليةين الزائةرين  خةالل قيةام السةنة  السيماو، الوافوين قليها

قثناء موا بقائهم في الموينةة  الالزمةر من الخومات يوخاصة في المناسبات الوينية مما يتطلب توفير الكث

. 

 (4جدول )

 2016 -2011للعام   اعداد الزائرين العراقيين العرب واالجانب في محافظة كربالء المقدسة

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 المؤشر

 عوو الزائرين العراقيين

 

 زائــــر
1
9
.8
4
0
.0
0

 2
4
.1
8
0
.0
0
0

 

2
8
.5
2
0
.0
0
0

 

3
2
.8
6
0
.0
0
0

 

3
7
.2
0
0
.0
0
0

 

4
1
.5
4
0
.0
0
0

 

اعواو الزائرين العرب 

 واالبانب

 زائــــر

1
.4
2
9
.3
3
5

 

1
.6
0
4
.8
6
2

 

1
.7
8
0
.4
0
1

 

1
.9
5
5
.9
3
4

 

2
.1
3
1
.4
6
7

 

2
.3
0
7
.0
0
0

 

 المبموع

2
1
.2
0
6
.0
6
5

 

2
5
.6
0
8
.3
3
0

 

3
0
.0
1
0
.5
9
4

 

3
4
.4
1
2
.8
5
8

 

3
5
.8
1
5
.1
2
2

 

4
3
.2
1
7
.3
8
6

 

 وراسة التنمية المكانية لمحافظة كربالء/مويرية تخطيط كربالء -المصور :
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 (3شكل )

 2016 -2011  لالعواماعواو الزائرين العراقيين العرب واالبانب في محافظة كربالء المقوسة 

 

 المصور: من اعواو الباحث 

ان توابو صفات و مؤهالت في محافظة كربالء المقوسة بعلها منطقة قاورا على بذب السياح وشوهم 

الى منطقة البذب السياحي ، فهي محط انظار ماليين المسلمين من العرب و االبانب لوبوو مرقوي 

  -ضيح االتي :االماميين الشريفين وهذا ما بعلها تمتاز باالستقطاب ومن البواول االنفة الذكر يمكن تو

 اعداد الزائرين العراقيين  -1

 2016زائر عام 41,540,000الى  2011زائر عراقي عام  19,840,00ازواو اعواو الزائرين من 

ويعوو التزايو في اعواو الزائرين الى عوا اسباب لعل اهمها القيوو التي كان يضعها النظام البائو قبل 

س ارتفاع متوسطات الوخول وتحسن المستور المعاشي  2003عام  على الزائرين من واخل العراق وثانيا

بار ان السائح هو %،وهذا يتطلب االهتمام ببانب العرض السياحي باعت28، وبمعول نمو مركب بلغ 

الماوا الحقيقية لصناعة السياحة ، واذا ما قارنا الطلب السياحي )الزائر العراقي( بالعرض السياحي 

% وهذا يعني ان هنا  قصوراس 12)الفناوق(ف ن عوو الفناوق ومبمعات االيواء السياحي تنمو بمعول 

 في العرض السياحي قور تعلق االمر بمناطق االيواء.

 ين العرب واالجانب الزائر -2

الى  2011( زائر عام 1,429,335قزواو اعواو الزائرين العرب واالبانب الى كربالء المقوسة )

بوق العراق يشهو  2003%، بعو عام 14وبمعول نمو مركب بلغ  2016( زائر عام 2,307,000)

  .االنفتاح على وول العالم المختلفة ومنها االسالمية وبالخصوص البمهورية االسالمية االيرانية

 

2011 2012 
2013 

2014 
2015 

2016 

19.84 24.18 
28.52 

32.86 
37.2 

41.54 

1.429 1.604 1.78 1.955 2.131 2.307 

 اعواو الزائرين العرب واالبانب عوو الزائرين العراقيين
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 النشاط الفندقي  -: ثانيا

 هنةا  وكةذل  المتوسةط وهنةا  الةرويء فهنا  مختلفة ازمان مور على الفناوق من كبيرا اعواو انشئت 

 الشةريفين بالمرقةوين يحةيط الةذي الحةزام بانةب علةى موبةووا ، البيةوا المواصةفات يطابق الذي البويو

س  وموزعة س ( السالم عليه) علي اإلمام وشارع السورا شارع على ايضا  مواصفات ذات فناوق هنا  وايضا

 تتمتةةع الموينةةة لكةةون المركزيةةة المنطقةةة فةةي الفنةةاوق تركةةز نالحةةظ..  بغةةواو بةةاب منطقةةة فةةي عالميةةة

، الشةريفين المرقةوين مةن قةريبين يكونةوا ب ن ورغبتهم كربالء الى الزوار توافو حيث وينية بخصوصية

) اعواو الفناوق وعوو المشتغلين وليالي المبيت ، واعواو االسرا واعواو النةزالء  وبوول رقم ) ( يوضح

 .....ال .

 

 (  5بوول)

 2016لسنة  2010من سنة  كربالء المقوسةمؤشرات النشاط الفنوقي لمحافظة 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المؤشر

عوو الفناوق  

 ) فنوق(

261 
377 465 577 589 602 710 

عوو 

المشتغلين  

 )عامل(

1211 
2442 2221 2664 2950 3146 6742 

عوو ليالي 

المبيت 

 )ليلة(

3128803 

 
5956886 5680502 6614592 6620949 6663670 6701670 

اعواو 

النزالء 

 )نزيل(

1074334 
1927437 2135186 2557623 3115149 3672675 4022675 

عوو االسرا 

 )سرير(

23220 
34734 37976 39267 44460 47702 50944 

مبموع 

االبور 

)مليون 

 وينار(

 

3,789 
8,162 6.689 8.070 9.033 12.698 16.403 

حبم 

االيراوات 

)مليون 

 وينار(

 

37,427 
83.565 78.247 76.999 121.13 191.551 154.85 

 حبم

 

المصروفا

ت )مليون 

 وينار(

 

10,678 
31.324 24.776 22.300 35.611 44.769 44.807 

 لإلحصاءالجهاز المركزي باالعتماد على إحصاءات  اعداد الباحث -المصدر :
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 2016فةي البةواول الماضةية ب نةه فةي عةام  وتبين اإلحصائيات المستنتبة من الووائر ذات العالقةة كمةا

اس (زائةر41.540.000) صغةراض السةياحة الوينيةة مةن العةراقيين الةى كةربالء قةو بلةغكان عوو السةياح 

س عراقي ( سائح عربي وقبنبةي 2.307.000وفي العام نفسه زار كربالء )،ليلة   7,8وبمعول إقامة بلغ  ا

  االسةرا وعةوو 2016فنةوق لعةام  710 محافظة كربالء حواليصغراض الزيارا الوينية . كما يوبو في 

 كمةا توبةو 1992شةركة سةفر وسةياحة تعمةل بموبةب  القةانون منةذ  83سرير وكذل  يوبةو  50944

 .عم( مط 300) مبموعه من المطاعم السياحية والشعبية والتي تقور قكثر من  

مبالغ فيما يخص الفناوق وعوو السياح والفي كربالء ذات وزن وذل  الوينية وكذل  تعو صناعة السياحة 

فةي توليةو فةرص العمةل لسةكان محافظةة كةربالء والمحافظةات المبةاورا اذ  همالمنفقة والتي بةوورها تسة

فرصةة عمةل مقسةمة بةين عمةال وائمةين بالفنةاوق وعمةال موسةمين  6742حةوالي 2016في عام يتوفر 

حسب متطلبات الموسم والزيارات إضافة إلى تنشيط السوق وزياوا حركةة المبيعةات عنةو توافةو السةياح 

ويتحةةر  النشةةاط االقتصةةاوي فةةي امةةاكن السةةكن والفنةةاوق وموظفيهةةا وعمالهةةا مةةرورا بشةةركات النقةةل 

المزارعين ومحالت تصةليح السةيارات والمطةاعم ومحةالت البملةة  وشركات السياحة اضافة الى نشاط

 وتبار المفرو واالفران واالطباء والصيوليات ... ال  من المستفيوين النهائيين من المبتمع.

ضوء اإلمكانات والمؤهالت والفرص السةياحية الموبةووا فةي كةربالء المقوسةة ف نهةا لةو اسةتخومت  في

اع منةتج اقتصةاويا بمةا يمكةن ان ى تحفيةز نمةو السةياحة الوطنيةة لقطةبشكل علمي ووقيق سوف تؤوي الة

هم في اعاوا لتالي زياوا الوخل القومي مما يسهم في هذا القطاع في تكوين الناتج المحلي االبمالي وبايس

  .هيكلة االقتصاو العراقي

الخصوص ووفقةا  قن المستقبل المشرق للقطاع السياحي في العراق عموما ولكربالء المقوسة على وبه

التنمية المتبعة في كربالء وحسب خطة التنمية الوطنية  باالستراتيبياتللمنظور االقتصاوي المستهوف 

التي تركز من قبل الحكومة المحلية والحكومة المركزية الراغبة في تحقيةق النمةو والتنويةع االقتصةاوي 

نمية االقليمية المتوازنة . فالقطاع السةياحي وزياوا معوالت النمو لتحقيق المساعوا والرفاهية وتحقيق الت

يمتاز بالتشابكات االمامية والخلفية مع القطاعات االخرر حيث يترتب على القطاع السياحي سلسلة من 

، كما نوو االشارا قن االمانة العامةة تؤوي عبر مضاعفات االنفاق الى اقتصاوية بزئية وكلية  االنفاقات

 قنش ت ثالث مون للزائرين وهي:للعتبة الحسينية المقوسة 

 الموينةة(كم عن مركز 4بابل( وتبعو ) -موينة االمام الحسين )عليه السالم( على محور )كربالء -1

 المقوسة.

(كةم عةن 17نبةف( وتبعةو )–موينة االمام الحسن المبتبى )عليه السالم( علةى محةور )كةربالء  -2

 المقوسة. الموينةمركز 
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(كةم عةن مركةز 9بغةواو( وتبعةو ) –موينة سةيو االوصةياء )عليةه السةالم( علةى محةور )كةربالء  -3

 الموينة المقوسة.

للزائةةرين هةةي السةةكن وتةةوفير الطعةةام والخةةومات الصةةحية   متعةةوواتقةةوم هةةذه المةةون خةةومات 

قاعات لعقو المؤتمرات والمهربانات والةوورات الفقهيةة  اواالتصاالت واالنترنت كما توبو فيه

والعقائوية وتحتوي على حوائق واسعه وذات مواصفات عالية مبهزه بمستلزمات لعب االطفال 

 وغيرها .

 

 : (الطعام والشراب) العيافةثالثا: 

بوبةوو الرقابةة ان توفر خومات الطعةام والشةراب بةورباتها المختلفةة وباصسةعار المناسةبة وباالطمئنةان 

الصحية المشووا ، وال تكتمل متعة السائح بعو اواء مقوار من البهةو اال بعةو حصةوله علةى وببةة طعةام 

 تالئم ذوقه . ويستطيع السائح الحصول على خومات الطعام والشراب من :

 مطاعم الفناوق بورابتها الممتازا واالولى والثانية. -1

 المطاعم بورباتها المختلفة. -2

 الكافتريات . -3

 الكازينوهات . -4

 مضايف مراقو االئمة االطهار. -5

 مضايف ) موائو المحسنين  في المواكب الحسينية (. -6

 

 : واقع النقل في محافظة كربالء المقدسة رابعا

 قسمين : ــ  علىينقسم النقل أوال: 

س ويتة لف مةن الحةافالت فقةط وان الكثيةر مةن  عونظام النقل العام في كربالء ي انالنقل العام :  فقيراس حاليا

 في حالة سيئة وغير قاورا على استيعاب حبم الركاب من و الى المحافظة .  تعوهذه الخومة 

: وهو تابع الى الشركة العام إلوارا النقل الخاص وهي قحور تشكيالت وزارا النقل ولها النقل الخاص 

 ققسام في كافة المحافظات . 
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 :الرؤية 

تقويم قفضل الخومات عن طريق استخوام وسائل حويثة لنقل المسةافرين والبضةائع وبنةاء مرائةب حويثةة 

 توسع العمراني للموينة وازوياو عوو السيارات الواخلة .المع  تتالءمومتطورا وفق المعايير الوولية 

 :الرسالة 

س تةة مين نقةةل واخةةل موينةةة كةةربالء وخاربهةةا سةةريع س ومسةةتوام ا س وصةةويق ا س للبيئةةة ومحققةة ا لطموحةةات فئةةات  ا

 المبتمع.

 ( 6جدول )

 2016-2013مؤشرات قطاع النقل الخاص في محافظة كربالء المقدسة  لسنة 

نوع  موقعه اسم المرأب 
الخطوط 
 واعدادها

الطاقة 
 التصميمية

الطاقة 
الفعلية 
2013 

الطاقة 
الفعلية 
2014 

الطاقة 
الفعلية 
2015 

الطاقة 
الفعلية 
2016 

مرآب كربالء 
 الدولي 

شارع ميثم 
 التمار

خارجية 
(27) 

التتوفر  1050 1500 مركبة  800
 بيانات 

3404 

التتوفر  2776 3548 --- (12داخلية ) شارع الروضتين مرآب المخيم 
 بيانات

527 

التتوفر  234 231 ----- (6داخلية ) باب طوريج  مرآب الضواحي 
 بيانات

121 

مرآب الهندية 
 األول 

 (2خارجية ) قضاء الهندية 
 (1داخلية )

التتوفر  123 310 مركبة530
 بيانات

157 

مرآب الهندية 
 الثاني 

التتوفر  90 810 مركبة 80 (1داخلية ) قضاء الهندية
 بيانات

20 

مرآب احياء 
 الهندية 

التتوفر  225 207 مركبة  75 (2داخلية ) قضاء الهندية 
 بيانات

72 

التتوفر  202 349 مركبة 110 (8داخلية ) قضاء الهندية  مرآب الرجيبة 
 بيانات

138 

ناحية الحسينية  مرآب الحسينية 
 / لعطيشي

التتوفر  130 161 مركبة 80 (2داخلية )
 بيانات

278 

مرآب كربالء 
 الدولي

 العباسية من قبل العتبة  مستخدم  دولي فريحة

 كربالء المقدسةقسم ادارة النقل الخاص في محافظة المصدر: 
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تعّرف هذه المحطة بالنسبة لوسيلة النقل بالمحطة النهائية ولكل محطة صفات خاصة تالئةم نةوع وسةيلة 

النقل المستخومة ، وقو تكون المحطة النهائية هي محطة بوء توزيع مسةارات النقةل باتباهةات مختلفةة ، 

من المرآب وباتباهات مختلفة ثةم تنتهةي  كما هو الحال بالنسبة إلى النقل بالسيارات إذ تنطلق السيارات

 بمرآب آخر.

ومن التحويات التي توابه النقةل فةي محافظةة كةربالء مشةكلة إيبةاو قمةاكن لوقةوف مركبةات المةواطنين 

س مةةن اإلوارات والهيئةةات الحكوميةةة واصسةةواق و المؤسسةةات الخوميةةة  السةةيما، فةةي مركةةز الموينةةة وقريبةةا

 والثقافية والتعليمية سواء للساكنين قو العاملين قو الزائرين )واخل وخارن الموينة( .

إن ضمان حركة سير سلسلة المواقف و المرائب في هذه المون يتطلب توفير بةزء مةن مسةاحة الموينةة 

 ل ومرافقه.للنق

( مرائب تستخوم لخومة النقل وموزعة على بهةات 7ة  منها )( مرائب رئيس9حافظة كربالء )ّضمت م

المحافظة المختلفة بحسب وحواتها اإلواريةة وتختلةف هةذه المرائةب فةي مسةاحتها وطاقتهةا االسةتيعابية ، 

كربالء بمحافظات العراق وقحوهم وولي يربط محافظة كربالء بالوول المباورا واصخير يربط محافظة 

 اصخرر .

قما عن نشاط نقل الركاب ، فبعو قن كانت الشركة العامة لنقل الركاب مسةؤولة عةن نقةل الركةاب واخةل 

تعمل ضمن التمويل الذاتي على قساس النشاط المناط  بوصفها شركةبغواو فقط ،قصبحت تمارس عملها 

والذي يهوف إلى نقةل اصشةخاص  2000( لسنة 10بها والذي نص عليه النظام الواخلي للشركات رقم )

بواسطة حافالتها بين محافظات العراق كافة من بهة وبين العراق والوول المباورا من بهةة قخةرر ، 

وتقةويم خةةومات النقةةل الةواخلي ، وقخيةةرا تةةم ومةج الشةةركة العامةةة لنقةل الركةةاب مةةع الشةركة العامةةة لنقةةل 

قل المسافرين والوفةوو( وذلة  بموبةب قةرار مبلةس الةوزراء رقةم الوفوو لتكون باسم )الشركة العامة لن

،وكانةةت الشةةركة العامةةة لنقةةل الركةةاب فةةي تلةة  الفتةةرا تمتلةة  قسةةطوال كبيةةراس مةةن  2008( لسةةنة 338)

س فةي الفتةرا التةي رافقةت وخةول  الحافالت ، لكن عانةت هةذه الشةركة ترابعةا وتةوهوراس كبيةراس وخصوصةا

 مما قور إلى ضرر كبير بموبوواتها وتضاءل نشاط النقل الحكومي  .القوات اصبنبية إلى العراق 

وبعو الترابع الكبير والتوهور الذي شةهوه قطةاع النقةل قبةان النظةام السةابق بةاءت اسةتراتيبية التنميةة 

الوطنيةة ليكةةون احةو قهةةوافها معالبةةة آثةار اإلهمةةال والنهةوض بواقةةع حةةال القطةاع وتعزيةةز وور القطةةاع 

ة بالنهوض بنشةاطات القطةاع وإعةاوا النظةر بالهياكةل التنظيميةة واإلواريةة بهةوف رفةع الخاص للمساهم

 كفاءا اصواء لمنشآت وشركات القطاع  .
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 ثانيا : واقع الطرق والجسور في محافظة كربالء المقدسة 

 الطرق :  -1

مبمةةوع ة و الثانويةةة و الريفيةةة حيةةث بلةةغ ة كةةربالء مبموعةةة مةةن الطةةرق الرئيسةةلة  محافظةةتمت

 ( كم . 1435) اطوال الطرق الثالثة اعاله

 :الرؤية 

استحواث الطرق الحويثة الرابطة بين مركز المحافظة والمحافظات المبةاورا والطةرق الووليةة 

 وتحسين شبكة الطرق الريفية لت مين انسيابية مرور بيو وفق شروط السالمة .

 

 :الرسالة 

ة والريفيةةة وصةةيانتها لعمةةوم المحافظةةة والطةةرق الرئيسةة التقاطعةةات المبسةةراانشةةاء البسةةور و

 ومتابعة ومراقبة الطرق الشريانية ومنع قي تباوزات قو تحصل على الطرق الخاربية . 

 (7جدول )

 2016طوالها في محافظة كربالء لعام انواع الطرق وعددها وا

 2016 2015 2014 2013 نوع الطريق 

عوو 
 الطرق 

طول 
الطريق 
 )كم(

عوو 
 الطرق 

طول 
الطريق 
 )كم(

عوو 
 الطرق 

طول 
الطريق 
 )كم(

عوو 
 الطرق 

طول 
الطريق 
 )كم(

 760 18 760 18 715 17 605 13 الرئيسية 

 224 16 224 16 224 16 224 16 الثانوية 

 451 231 451 231 426 213 411 203 الريفية 

 1435 265 1435 265 1365 246 12400 232 المبموع

 مديرية طرق وجسور محافظة كربالء ، بيانات غير منشورة المصدر :

 قما تصنيف الطرق في محافظة كربالء فإنها على الشكل اآلتي  .

ه الطرق المةون المهمةة مةع الطرق الرئيسة: تعو من الطرق ذات المواصفات الهنوسية الحويثة تربط هذ -1

فضالس عن ربط المحافظةة بالمحافظةات بعض من بهة ، وربط هذه المون بمراكز المحافظات، بعضها 

 ( .18اصخرر من بهة اخرر .يبلغ عوو هذه الطرق في المحافظة )
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 تةؤوي التةي الطرق مفارق عنو السيماو الرئيسة الطرق شبكة مع الطرق هذه ترتبط: الثانوية الطرق - -2

 الطرق هذه وتُكسب( 16) الوراسة منطقة في الثانوية الطرق قطوال عوو ويبلغ والنواحي االقضية إلى

 .وابتماعية واقتصاوية إوارية قهمية عبرها تمر التي المراكز

 بةالطرق ربطهةا عةن فضةالس  بةالقرر المةون ربةط هةو الطرق هذه إنشاء من الغرض إن: الريفية الطرق -3

 خةوماتها تقةوم واحةوا بطبقة مبلطة تكون وعاوا مسالكها، بضيق الطرق هذه تتصف والثانوية، الرئيسة

 االسةتهال  منةاطق إلةى اإلنتان تسويق عملية يسهل مما الزراعية والقرر الصناعية المواقع إلى النقلية

 علةى يسةاعو ممةا والوقت، الكلفة تقليل في النقل عامل وور يبرز وهنا اإلنتان، متطلبات إيصال وكذل 

 قهميةة مةن الةرغم وعلةى ، طريةق( 231) الريفيةة الطرق عوو ويبلغ المنطقة في التنمية تحقيق إمكانية

 بهةةا االهتمةةام تةةولي لةةم الوولةةة إن إال واالبتماعيةةة، االقتصةةاوية التنميةةة تحقيةةق فةةي الريفيةةة الطةةرق هةةذه

 .المطلوب المستور إلى الطرق هذه بواقع للنهوض

 ذات الطةرق مةن عةوو وانبةاز الثرمسةتون معامةل طريةق منهةا المةوا هذه في قخرر طرق انباز تم كما

 بلغةةت وقةةو. المبكةةر اإلنةةذار محطةةة وطريةةق العسةةكرية االرتةةال طريةةق مثةةل العسةةكرية بالبهةةات العالقةةة

س  المبلطة ةالرئيس الطرق قطوال س  تبليطةا  مةن الفتةرا خةاللكةم ( 1435) الهنوسةية المواصةفات وفةق حةويثا

(2013-2016) 

 كةم( 224) الثانويةة الطةرق وقطةوال ،( كم 760) كربالء محافظة في ةالرئيس الطرق قطوال بلغت لقو

 .2016 عام لغاية كم( 451) الريفية الطرق وقطوال

 واالبتماعيةة االقتصةاوية الخةومات تقةويم في بوور مهم ( الريفية الثانوية،) المبلطة النقل طرق  قسهمت

 مما ، لألفراو اليومية الرحلة معوالت زياوا إلى قور الطرق هذه وتبليط فتح عملية قن حيث امتوت قينما

 الةرغم وعلةى والتعليميةة الصةحية الخةومات مةن لالسةتفاوا الموينة إلى اليومي بالتنقل القرر سكان شبع

 الحكومة سياسة إن إال واالبتماعية االقتصاوية التنمية في التقوم تحقيق من البري النقل طرق تلعبه مما

 النقةل لطةرق متطةورا شةبكة إليباو الصحيحة التخطيطية واالعتبارات اصسس تراع لم المرحلة هذه في

س  الفبةةوا ان المؤسةةف فمةةن. البريةةة  إنشةةاء وبةةين للتنفيةةذ، المبةةالغ ورصةةو الخطةةط وضةةع بةةين كبيةةرا حاليةةا

 السبعينات في إال ينفذ ال الستينات في يورس الذي فالمشروع وصيانته تشغيله وكذل  وانبازه المشروع

 التشةغيل، عنةو البويةو الواقةع متطلبةات مةع حبمةه يتناسةب ال المشةروع هةذا إن الثمانينةات في ونكتشف

 .مبرر وون الغرض لهذا طائلة مبالغ صرف يقتضي وإنما فحسب الصيانة قعمال يعقو ال الوضع وهذا

، الةةذي يةةربط محافظةةة كةةربالء  2015( فةةي عةةام نبةةزئييتةةم إنشةةاء طريةةق ) يةةا حسةةين ( بمقطعةةين )

 .بغواو ( -بالءبابل و كر-نبف  و كربالء -بالمحافظات المباورا ) كربالء
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 الجسور : -2

 وغيرهةا مثل بناء البسور الوسيلة العملية والنابحة لتخطي ظروف البيئةة الطبيعيةة ، كاصنهاري

س قمام امتواو الطرق ، تمثل عملية بناء البسور الحلقة المكملة لبناء وتشييو الطرق المعبوا  التي تقف عائقا

لما يتمخض من بنائها في تسهيل عملية النقل بالسيارات وذل  من خالل مساهمتها فةي اختةزال المسةافة 

التصميم الهنوسي ، وإمكانيات  واختصار الوقت والبهو والنفقات ويتطلب تشييو البسور خبرا عالية في

  . ضخمة في المعوات والعمل

هةو بسةر الهنويةة تةم انبةازه فةي عةام  بسةر وقولبسةراس  ( 20)بلةغ عةوو البسةور  في محافظة كربالء

من قبل مبلس اصعمار وهةو قول بسةر انشة  فةي محافظةة كةربالء وهةو بسةر خرسةاني بطةول  1955

الفةرات، ثةم قخةذت قعةواو البسةور بالزيةاوا فةي فتةرا السةتينات م يقع فةي قضةاء الهنويةة علةى نهةر 178

اغلةب البسةور التةي تقةع فةي محافظةة كةربالء قنشةئت فةي تلة   قن، والمالحظة 1965-1961 السيماو

( بسور هي بسر العبةاس مقابةل حةي العبةاس، بسةر الونةو مقابةل منطقةة الونةو، 9الفترا، حيث بلغت )

، وبسر مستشفى صوام لألطفال علةى نهةر قبةو زرع، وبسةر وبسر مشروع المغلف على نهر المغلف

الكمالية في منطقة الكمالية، وبسري الكفل وبني حسن على نهر الهنوية، حيةث إن بميةع هةذه البسةور 

، 1960، قما البسور الباقية هي بسةر الوويهيةة عنةو بةوول بنةي حسةن قنبةز سةنة 1962قنبزت سنة 

 .1960وبسر المبزل الرئيس قنبز عام 

، وبسر مبزل إمام 1984( بسور. قنبزت عام 3هنا  مبموعة بسور طريق الحج البري وعووها )و

 .(2016-1955( يوضح تطور البسور خالل)8والبوول )1990منصور قنبز سنة 

 (  8)   جدول
 2016-1955تطور بناء الجسور في محافظة كربالء خالل الفترة 

 الطول/متر اسم الجسر
سنة 
 االنجاز

 مالحظات الموقع النوع

يقع في قضاء الهندية، نهر  خرساني 1955 178 جسر الهندية
 الهندية

يقع في قضاء الهندية عند  خرساني 1960 20,7 جسر الدويهية
 جدول بني حسن

 يقع في ناحية الجندول الغربي خرساني 1960 20,7 جسر المبزل الرئيس

 خرساني 1962 20 جسر حي العباس
مسيب -كربالءيقع على الطريق 

 مقابل حي العباس
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 مقابل منطقة الوند  خرساني 1962 20 جسر الوند

يقع على نهر المغلف طريق  خرساني 1962 20 جسر مشروع المغلف
 بغداد-كربالء

 -يقع على نهر ابو زرع كربالء خرساني 1962 16 جسر أبو زرع
 بغداد

 –كربالء يقع في قرية الكمالية  خرساني 1962 20 جسر الكمالية
 بغداد

 خرساني 1962 24,70 بسر الكفل
يقع على نهر الهنوية طريق 

 بابل -كربالء 

 خرساني 1962 63,50 بسر بني حسن )قيمن(
يقع في قضاء الهنوية، نهر 

 الهنوية

 خرساني 1978 36,40 بسر بني حسن )قيسر(
يقع في قضاء الهنوية عنو 

 بوول بني حسن

 خرساني 1984 107,20 بسر النخيب
يقع في النخيب على طريق 

 الحج البري

 خرساني 1984 47 بسر حامر
يقع في حامر على طريق الحج 

 البري

 خرساني 1984 187 بسر بويوا عرعر
يقع في منطقة بويوا عرعر 

 طريق الحج البري

بسر مبزل إمام 
 منصور

 خرساني 1990 22
يقع في ناحية البوول الغربي 

كربالء على الطريق الرابط بين 
 نبف –بابل كربالء  –

 2009 480 بسر فاطمة الزهراء
 بزء خرساني  -
 حويوي بزء هيكل  -

     
 تقاطع الضريبة -مركز كربالء 

 2010 480 مبسر االمام الحسين
 بزء خرساني   -
 بزء هيكل حويوي  -

 للفضاء الوسطي    

 باب طويريج –مركز كربالء 

 طويريج كونكريت 2012 330 بسر الهنوية البويو

 الباير -مركز كربالء  كونكريت 2013 480 مبسر العباس

 مبسر سيف سعو
 

1200 2013 
كونكريت )باستثناء 

 فضاء حويو(
 تقاطع الملعب –مركز كربالء 

 .المصدر:أعداد الباحث من خالل جمع معلومات متفرقة

ويبرز وور البسور في بانب النقةل بالخةومات التةي تقةومها للمنةاطق التةي تنشة  فيهةا مةن خةالل وورهةا 

إن محافظةة كةربالء  السةيماالواضح فةي فة  االختناقةات المروريةة وتوسةيع حركةة النقةل علةى الطريةق 

فضةالس عةن عواو كبيرا بواس تقور بماليين اصشخاص مةن واخةل وخةارن القطةر. قيؤمها كل مناسبة وينية 
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س لنشة ا المةون قو مةا يطبةق  قنها تساعو على نشوء المسةتوطنات البشةرية ونموهةا مسةتقبالس ، وتكةون سةببا

 المعابر)مون البسور( . ونعليها م

 .السكك الحديد -3

يستخوم مصطلح السك  الحويوية للتعبير عةن واسةطة النقةل التةي تتة لف مةن عةوو مةن العربةات 

قو ويزل قو بالكهرباء قو بالوسائو الممغنطة. تسةير علةى قضةيبين متةوازيين التي تسحبها قاطرا بخارية 

مثبت على اصرض والمسافة التي تفصل بين القضةيبين تعةاول المسةافة بةين عبلتةين عربةة ،  من الصلو

( كم 36,8سوا الهنوية بطول ) –الهنوية  –خط سك  حويو كربالء  1923فقو قنشئ في عام ،  القاطرا

بصرا  وكان ذل  لغرض نقل البضائع والمسافرين والزوار إلى العتبات  –من خط بغواو  والذي يتفرع

 .المقوسة

  ــ المشاريع المستقبلية للسكك الحديد المقترحة في محافظة كربالء هي:

( كةم وبسةرعة تصةميمية 270سةماوا( بطةول ) –النبةف  –كربالء  - )المسيبمشروع الخط القوسي 

س ال هنا  بزء منه لم ينبز حتى اصن ، ويتضمن هذا خةط سةكة حويةو إضةافيكم/ساعة والذي ماز 250  ا

بمنطقةة يب مسة –يربط السماوا في البنوب بمركز موينة كةربالء ويةرتبط بخةط السةكة الحةالي كةربالء 

 شمال شرقي كربالء .

الركةاب  كم/سةاعة ، وهةو خةط منفةرو لنقةل 250وبسةرعة تصةميمية  رماوي –خط سكة حويو كربالء 

البضائع ، لهذا الخةط قهميةة اسةتراتيبية حيةث يعةو حلقةة وصةل هامةة فةي ربةط العةراق وققطةار الخلةيج 

 العربي بموانئ البحر المتوسط.

 الرماوي مع محطة في مركز قضاء كربالء. –ي حويوي البصرا تربط سك

ية المقوسة فيها والتي وبالنظر صهمية محافظة كربالء والتي اكتسبت قهميتها من كثرا المراقو الوين

س تفروت به على غيرها من المحافظات اصخرر وكثرا الزوار الوافوين إليها  س خاصا قضفت عليها اهتماما

في كل سنة فضالس عن  نشاط الحركة الصناعية مثل معمل السمنت في كربالء ،  بالماليينوالتي تقور 

ة كزراعة الحبوب وإنتان التمور والفواكه ومعمل تعليب كربالء  ونشاط القطاع الزراعي في المحافظ

إال إن نظام النقل العام في كربالء من البنى التحتية للسك  الحويوية يشمل مساراس منفرواس للسك  الحويوية 

يربط بغواو إلى مركز قضاء كربالء ، ومع ذل  فان الكثير من البنى التحتية الحالية هي في حالة سيئة 

 حبم الركاب من والى المحافظة . وغير قاورا على استيعاب
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( DMUومع هذا فقو تم تسيير رحالت إلى محطة قطار كربالء المقوسة بواسطة القطارات البويوا )

 زائر( . 350)وبطاقة استيعابيةالحسين لهذا العام  خالل زيارا قربعينية اصمام

وذل  لتذليل العقبات والقضاء على المشةاكل التةي توابةه  يةخطوط السك  الحويو لتنفيذإن الحابة ماسة 

س مةةن السةةيارات للمسةةافات قحركةةة النقةةل فةةي المحافظةةة، فضةةالس عةةن  ن النقةةل بالقطةةارات ارخةةص نسةةبيا

 .المتوسطة والطويلة

 

 النقل الجويثالثاً: 

 )مطار االمام الحسين )ع(( مطار الفرات األوسط الدولي

( 500( وونةةم بةةين محةةافظتي كةةربالء والنبةةف وبكلفةةة قبماليةةة )18000)يقةةع المشةةروع علةةى مسةةاحة 

س،  ويعةو حبمةه ثالثةة قضةعاف مطةار بغةواو 20مليون ووالر ، وبطاقة استيعابية ) ( مليون مسافر سةنويا

 الوولي .

الفرنسةية لغةرض  ADBIوتم التعاقو مع شركة كوبر بيس البريطانية لغرض تنفيذ المشروع وشةركة  

/كةانون الثةاني 23له وفق التصاميم العالميةة الحويثةة . وتةم وضةع حبةر االسةاس لةه فةي) إعواو تصاميم

 اس (شةهر18( برعاية االمانة العامة للعتبة الحسينية وينفذ على ثالث مراحل اصولى منه تتطلةب )2017/

(م وبةرن االتصةاالت 60(كةم  وعةرض )4.5(مليون ووالر تتضمن بناء المةورن بطةول )247وبكلفة )

وسةاحة لوقةوف  2(م30000(م وصةالة مسةافرين بمسةاحة مربعةة تبلةغ )63(م وبمساحة )18تفاع )بار

س ،الثانيةة بكلفةة )6الطائرات ويبلغ عوو المسافرين  للمرحلةة االولةى ) (مليةون 100(مليةون مسةافر سةنويا

س والثالثة )6ووالر وتبلغ ) س. ومن ( مليون مسافر س8(مليون ووالر وتبلغ )100( مليون مسافر سنويا نويا

 .  2018المتوقع افتتاحه في نهاية عام 
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 الدولي االوسط الفرات مطار( 1) صورة
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 الفرص التحديات نقاط القوة نقاط الععف القطاع 
أدارة تدفقات النقل و العغط على  1

 أثناءالشبكة في ساعات الذروة 
 الزيارات الدينية

على المركبات االعتماو  عوم توفر وسائل نقل حويثة متعووا و اقتصاوية و .1
 فقط.

المراكز الوينية و بالتالي اعاقة عملية توفق وبوو ووائر الوولة بالقرب من  .2
 الزائرين.

ة الواخلية الى المحافظة و طرق حولية تربط الشرايين الرئيس عوم وبوو .3
 بالتالي تقليل مرونة الحركة.

 عوم وبوو مبسرات و انفاق كافية واخل و خارن حووو الموينة. .4
 كافية النسيابية حركة السابلة. توفر المبسرات للمشااعوم  .5
 عوم استمال  االبنية المحيطة بالعتبات المقوسة مما يؤثر على حركة النقل. .6
 .نقل اللنقل الزائرين و الذي يسهل عملية  مترو واخل الموينةعوم وبوو  .7
 .عوم وبوو مساحات شاغرا لغرض انشاء محطات رئيسية للسيارات  .8

 الموينة سياحية و وينية و باذبة لالستثمار. .1
 حالياس.قنشاء مطار وولي  .2
-بغواو-وبوو طرق خاربية ب ربعة مسارات على المحاور الرئيسية )بابل .3

 النبف(
 ،االرون ،لنسبة للوول المباورا )السعووية الموقع البغرافي للمحافظة با .4

 (سوريا
 ف نها موينة زراعية.باالضافة الى الصفة الوينية  .5
 وبوو معالم اثرية. .6
 النبف.قرب الموينة من المطارات في بغواو و  .7
 عويو من البامعات االهلية.الوبوو بامعة كربالء و  .8

 فتح طرق بويوا لصعوبة الية االستمال  في الموينة. .1
 قلة االيراوات في المحافظة. .2
السيطرا على سيارات النقل الخاص و العام بوون الحابة  .3

 الى قطع الطرق اثناء الزيارات الوينية.
مما يؤثر  عوم وبوو طريق حولي يربط اطراف الموينة .4

 زياوا توفقات النقل الى مركز الموينة.

)قاعوا عسكرية( يمكن  مطار عسكري قائموبوو  .1
 االستفاوا منه.

وبوو اعواو كبيرا من الزائرين من الواخل و خارن  .2
العراق يهيء فرصة بويوا  لالستثمار في مبال 

 الطرق.
ناوق )وربة اولى( و تعتبر فوبوو اعواو كبيرا من ال .3

 بال الزائرين.فرصة الستق
وبوو العتبات المقوسة و كثير من المناطق و المراقو  .4

 الوينية باالضافة الى المعالم االثرية.

حالة البنى التحتية بالنسبة الى  2
الطرق السريعة و الجسور و الطرق 

الجانبية و الشوارع الرئيسة 
 والثانوية

 عوم وبوو طرق سريعة ضمن المواصفات الوولية. .1
س بسل ثربضائع مما يؤلسيطرا على حموالت السيارات الناقلة لعوم وبوو  .2 ا

س.  على الطرق الموبووا حاليا
 تحويث الطرق و المسارات. .3
 ضعف منظومات النقل الذكية. .4
 ضعف تصاميم منظومة البنى التحتية. .5
 ضعف الصيانة بشكل عام. .6
 عوم توفر نظام مراقبة بالكاميرات  الراوار في الطرق الخاربية. .7

حافظة من المحافظات الباذبة مما يتطلب تعظيم التخصيصات كون الم .1
 لغرض تعظيم الموارو.

 موقع المحافظة و اهميتها من الناحية الوينية و السياحية و االثرية. .2
 ة.الزخم على الطرق الرئيسضعف يتحويث و ت هيل شبكة النقل الواخلي مما  .3
 .سية مع المحافظةبانب الطرق الرئيت هيل طرق بانبية و فرعية كثيرا الى  .4
 .فظةفي المحا التصاميم الخاصة بالطرق الحولية و الرئيسيةاكمال  .5

 عوم السيطرا على الحموالت  االوزان العالية. .1
 ضعف التخصيصات لتنفيذ التصاميم المصاوقة. .2
غياب الشركات الرصينة و الكبيرا و المختصة لتنفيذ البنى  .3

 التحتية الخاصة بالنقل.
المروري و مما يسببه من ضغط على البنى تباين الحمل  .4

 التحتية مثاالس )الزيارا االربعينية و الشعبانية(.

% من شبكة المباري و الماء 90اكمال اكثر من  .1
 يسهل فرصة تنفيذ الخومات الفوقية.

توفق الزائرين على موار العام يوفر فرصة بيوا  .2
 لالستثمار في مبال الطرق.

المحافظات القريبة  التنقل اليومي بين كربالء و .3
بشكل كبير يوفر فرصة بيوا و خاصة في مبال 

 السك  الحويوية.
 قصر المسافة بين كربالء و المحافظات المباورا. .4

حالة البنى التحتية بالنسبة الى  3
السكك و الجسور و االنفاق و 

ية و محطات خدمة المعابر الحديد
 الركاب 

 السككي على مستور المحافظة.عوم وبوو خطة استراتيبية الوارا النقل  .1
 ضعف الخبرات في مبال النقل السككي. .2
 غياب الوعي ب همية النقل السككي. .3
عوم وبوو شبكة سك  حويوية سريعة و متطورا تربط المحافظات فيما بينها  .4

 و البضائع.اسواء نقل الركاب 
 قلة ثقافة استخوام النقل في السك  الحويوية. .5

سماوا( و مكتمل التصميم منذ -نبف-)كربالء مشروع الخط القوميوبوو  .1
و لعوم توفر التخصيص المالي لم يرر النور ، و ضمن  2000عام 

 المواصفات العالمية و بسرعة عالية بواس.
-بغواو–رماوي بنفس مواصات خط كربالء  –بالء روبوو مشروع ك .2

 سماوا.
بين كربالء و نبف و حالياس ضمن  سكة معلقوبوو مشروع خط  .3

 .استثمارهااليرانية لغرض ووضات مع الشركات الصينية المفا

هيل خط سكة  م وبوو التخصيصات المالية لغرص تعو .1
س في كربالء و انباز المشاريع السك   الحويو الموبوو حاليا

 الكبيرا.
كذل   عوم وبوو اراضي كافية و شاغرا لتنفيذ المو السككي  .2

 اتها.بالمحطات و متطل

ية على مستور كات السكالتطور الهائل في الخوم .1
متطلبات الهبوط الواضح في اسعار تبهيز  العالم و

 البنى التحتية في النقل السككي.
تزايو اعواو الزائرين من الوول المحيطة و الذي  .2

 يمكن االستفاوا منه في النقل السككي.

حالة البنى التحتية للمطارات و  4
المدارج و توفر الرحالت الدولية 

 للركاب و شحن البعائعوالوطنية 

 .ضعف الخبرات في مبال النقل البوي  .1
 التخصيصات.قلة  .2
انباز مطار كربالء المقوسة رغم مرور فترا طويلة على المباشرا  معو .3

 بتنفيذه.

 الشروع بتنفيذ مطار االمام الحسين )ع( الوولي. .1
 وبوو محافظة كربالء في تقاطع مسارات نقل بوي عالمي. .2

يمكن االستفاوا منها في نقل  قاعوا عسكريةوبوو  .1 متكاملة للنقل البوي.عوم وبوو وراسة 
 البضائع.

وبوو العتبات المقوسة و المعالم االثرية و توافو  .2
س( مليون زائراس 50الزائرين بما اليقل عنه )  سنويا

حالة معايير االمن و االمان على  5
الطرق و المتابعة الحوادث بين 

 المدن وفي داخلها

وبوو نظام الكتروني متطور لمتابعة و االشراف على السرعة المحووا عوم  .1
 للعبالت بمختلف انواعها.

ة و الثانوية و التي مرورية الكافية على الطرق الرئيسعوم وبوو العالمات ال .2
 ة.الطرق الرئيس الىالمؤوية تشير الى المنعطفات و الطرق الفرعية 

الطرق بصورا عامة او ضعف عوم وبوو قانون راوع للمتباوزين على  .3
 تنفيذه.

 غياب الخبرات في مبال االمانة المرورية. .4
)المستشفيات و المرور عوم وبوو توثيق فعلي للحواوث المرورية من قبل  .5

 و الشرطة(.

التوعية البماهيرية التي يقوم بها اعالم مويرية مرور كربالء بشكل مستمر  .1
 ر االمن للحفاظ على ارواحهم.اصحاب العبالت بااللتزام بمعايي محول الزا

وبوو طريق الزائرين )ياحسين( يعو نقاط قوا خارن مواقيت الزيارات  .2
الطريق  علىالزخم  خففبسبب استغالله للمركبات الكبيرا و بالتالي ي

 المحاذي و بالتالي تقل الحواوث. الرئيس

ى بوانب الطريق و التي لاالعالنات التبارية ع قنتشار .1
وقوع اصحاب العبالت ممايؤوي الى كيز تؤثر على تر

 العويو من الحواوث.
و التي تؤوي  مشاريع البنى التحتية التي لم تنبز بعووبوو  .2

 الى الكثير من الحواوث.
 على المركبات الواخلة البمار قبل غياب السيطرا من  .3

 االمانة. كمتطلبات

ضمن الوخول  المستور المعيشي و وقوع العراق .1
 المعتولة حسب تصنيف البن  الوولي.

وبوو البامعات و الخبرات االكاويمية في هذا  .2
 المبال.

ضائيات و امكانية استغاللها بزياوا الوعي فوبوو ال .3
 باالمان المروري.

 

 

المصدر:أعداد الباحث

 ( 9جدول ) 
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 (10جدول )

 محافظة كربالءفي  المشاريع المقترحة لقطاع النقل

 النقل البري

الجهة المسؤولة عن 
 التنفيذ

الجهة المسؤولة عن 
 التمويل

 ت اسم المشروع المكان رمز المشروع المبرر الجهة المسؤولة عن المصادقة

 وزارا النقل والمواصالت وزارا النقل والمواصالت
 محافظة كربالء ،االستثمارهيئة 

 وزارا النقل والمواصالت
 وزارا التخطيط كربالء، محافظة

 1 مشروع إنشاء مرآب كربالء الشمالي طريق كربالء بغواو TI-201 نقل اصشخاص وتخفيف اإلزوحامات في مركز الموينة

 وزارا النقل والمواصالت وزارا النقل والمواصالت
 محافظة كربالء ،االستثمارهيئة 

 وزارا النقل والمواصالت
 التخطيطوزارا  محافظة كربالء،

 2 مشروع إنشاء مرآب كربالء البنوبي  طريق كربالء بابل  TI-202 نقل اصشخاص وتخفيف اإلزوحامات في مركز الموينة

 وزارا النقل والمواصالت وزارا النقل والمواصالت
 محافظة كربالء ،االستثمارهيئة 

 وزارا النقل والمواصالت
 محافظة كربالء،وزارا التخطيط

التنقل بين احياء الموينة لتنظيم واورا حركة  إنسيابية
 االحياء باتباهمركبات النقل الخاص المنطلقة 

TI-203  مشروع إنشاء المرآب الواخلي شارع الروضتين-مركز الموينة 
 

3 

 اإلوارا المحلية اإلوارا المحلية
 وزارا النقل والمواصالت

 4 مشروع إنشاء محطة النقل العام ناحية الحر)تقاطع الكمالية( TI-204 نقل الركاب والزائرين في الزيارات المليونية اإلوارا المحلية

 وزارا النقل والمواصالت  اإلوارا المحلية
 محافظة كربالء

 5 كربالء الموحوإعاوا ت هيل مرآب  شارع ميثم الثمار  –كربالء  TI-101 تحسين الخومات وزارا النقل والمواصالت

 وزارا النقل والمواصالت  اإلوارا المحلية
 محافظة كربالء

 6 إعاوا ت هيل مرآب الهنوية  قضاء الهنوية -كربالء TI-102 تحسين الخومات وزارا النقل والمواصالت

 وزارا النقل والمواصالت 
 محافظة كربالء

 وزارا النقل والمواصالت 
 محافظة كربالء

 والمواصالتوزارا النقل 
 محافظة كربالء

 

برمبة مواعيو الوصول والمغاورا في المرائب لتسهيل 
 حركة المواطنين وتخفيف اإلزوحام

 مشروع حوكمة مرائب قسم كربالء النقل الخاص مركز قضاء الهنوية 
 مرآب كربالء الموحو - ق
 (4مرائب قضاء الهنوية ) - ب
 مرآب اصحياء الواخلي - ت

7 

 وائرا الطرق والبسور
 هيئة اإلستثمار

وزارا اإلسكان واإلعمار 
 والبلويات العامة

 -وزارا اإلسكان واإلعمار والبلويات العامة 
 الهيئة العامة للطرق والبسور

 وزارا التخطيط

 تقليل الزخم المروري
 ة للمحافظة مع المحافظات اصخررربط المحاور الرئيس

TI-205 8 الثالثووار اصمام الحسين  كربالء حسينية الحر 

 وائرا الطرق والبسور
 هيئة اإلستثمار

وزارا اإلسكان واإلعمار 
 والبلويات العامة

 -وزارا اإلسكان واإلعمار والبلويات العامة 
 الهيئة العامة للطرق والبسور

 وزارا التخطيط

 مرور سيارات اصحمال العالية
 ةالزخم المروري على الطرق الرئيس تقليل

وكذل   عين التمر –طريق كربالء تقليل اصضرار على 
 كمالية -طريق الحر 

TI-301 )9 مشروع طريق الرفيع كربالء)ناحية الحر_ناحية الحسينية 

 وائرا الطرق والبسور
 هيئة اإلستثمار

وزارا اإلسكان واإلعمار 
 والبلويات العامة

 -وزارا اإلسكان واإلعمار والبلويات العامة 
 الهيئة العامة للطرق والبسور

 وزارا التخطيط

 تقليل الزخم المروري
 تسهيل ربط قضاء عين التمر بمركز المحافظة

TI-302 )10 معمل الثرمستون –مشروع الممر الثاني لطريق كربالء  كربالء )ناحية الحر 

 وائرا الطرق والبسور
 هيئة اإلستثمار

وزارا اإلسكان واإلعمار 
 والبلويات العامة

 -والبلويات العامة وزارا اإلسكان واإلعمار 
 الهيئة العامة للطرق والبسور

 وزارا التخطيط

 11 طريق الربيبة )ممر ثاني(  كربالء )ناحية البوول الغربي( TI-303 تقليل اإلزوحام المروري على ناحية البوول الغربي 

 وائرا الطرق والبسور
 هيئة اإلستثمار

وزارا اإلسكان واإلعمار 
 والبلويات العامة

 -اإلسكان واإلعمار والبلويات العامة وزارا 
 الهيئة العامة للطرق والبسور

 وزارا التخطيط

 12 نبف -محطة وزن على محور كربالء  كربالء )ناحية البوول الغربي( TI-401 السيطرا على اصحمال العالية والخاربة عن المواصفات

 السكك الحديدية
 والمواصالتوزارا النقل  وزارا النقل والمواصالت

 هيئة اإلستثمار 
 وزارا النقل والمواصالت،اإلوارا المحلية

 محافظة كربالء، وزارا التخطيط
 13 سماوا مع محطاتها –نبف  –مشروع إنشاء سكة حويو كربالء  سماوا -نبف  –كربالء  TR-201 نقل اصشخاص والبضائع

الشركة العامة  –وزارا النقل 
 للسك  الحويو العراقية

الخطة  –وزارا المالية 
 اإلستثمارية

 وزارا التخطيط
 وزارا النقل والمواصالت

رماوي الى  –عين التمر  –مركز كربالء  TR-202 النقل من محافظة كربالء عبر الرماوي الى سوريا
 سوريا

 14 رماوي  -مشروع كربالء 

الشركة العامة  –وزارا النقل 
 للسك  الحويو العراقية

الخطة  –وزارا المالية 
 اإلستثمارية

 وزارا التخطيط
 وزارا النقل والمواصالت

 15 نبف )مصاوقة تصميميا( -كربالء  –مشروع القطار المعلق  مركز موينة كربالء والنبف TR-203 النقل من والى النبف

 النقل الجوي
اصمانة العامة للعتبات الحسينية 

 المقوسة
 )خيرات السبطين(

 وزارا النقل والمواصالت اإلستثمارهيئة 
 محافظة كربالء
 وزارا التخطيط

كون محافظة المقوسة لها خصوصية وينية وآثارية 
وطبيعية لما تملكه من مقومات ي هلها إلنشاء مطار 

 8مليون مسافر سنويا للمرحلة اصولى و  6يستوعب 
 مليون مسافر سنويا للمرحلة الثانية

TA-101  16 إستكمال تنفيذ مشروع مطار  الفرات اصوسط ناحية البوول الغربي الهنوية –كربالء 



58 

 

 وزارا النقل والمواصالت هيئة اإلستثمار متعوو
 محافظة كربالء
 وزارا التخطيط

نقل البضائع ويستفاو منه للنقل الواخلي لكونه مطار 
 عسكري قويم

TA-102   17 إعاوا ت هيلمطار اإلمام عون )ع( مشروع  ناحية الحسينية –كربالء 

 أخرى
 وزارا المالية مويرية البلويات العامة

 الخطة اإلستثمارية
 18 مشروع وراسة النقل الشامل كربالء  االستراتيبيةمعرفة واقع الحال والخطط  اإلسكان واإلعمار والبلويات العامة

الشركة العامة  –وزارا النقل 
 للسك  الحويو العراقية

 وزارا المالية
 اإلستثماريةالخطة 

 وزارا التخطيط
 وزارا النقل والمواصالت

 19 مشروع الخط الواطئ السرعة كربالء  لغرض نقل الحبان والمعتمرين والبضائع

 20 مركز بحوث المواصالت كربالء او بغواو  وراسة علمية مستفيضة وزارا النقل والمواصالت وزارا النقل والمواصالت وزارا النقل والمواصالت

 

 .المقدسةالمصدر: أعداد الباحث باالعتماد على خطط المشاريع لمحافظا كربالء 
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 المصدر/أعداد الباحث 

 

 ( 2خارطة ) 

 المشاريع المقترحة لقطاع النقل في محافظة كربالء
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 (SWOTعلى وفق اداة )  التحليل االستراتيجي للسياحة الدينية في كربالء:  خامسا

سةةيتم فةةي هةةذا المبحةةث تحليةةل واقةةع قطةةاع السةةياحة الوينيةةة  فةةي محافظةةة كةةربالء باسةةتخوام 

من خالل حصر النقةاط الةواروا فةي تحليةل البيئةة الخاربيةة والبيئةة الواخليةة     SWOTتحليل 

لهذا الواقع ، ليكون الهوف المنشوو من ذل  تربمة وتقيةيم التحليةل واسةتخوامه فةي اعةواو وتبنةي 

استراتيبية تهوف الى استغالل الفرص والحةو مةن التحةويات ) فةي البيئةة الخاربيةة ( بمةا يركةز 

وبمةا يسةهم  ا ويعززها ، ويقلل من نقاط الضعف ويعالبهةا ) فةي البيئةة الواخليةة (على نقاط القو

 . ياستراتيبفي تنظيم السياحة الوينية في محافظة كربالء بمنظور 

 اوال: االجراءات المتبعة للوصول الى التحليل :

 يلي :لغرض تحقيق مصفوفة التحليل االستراتيبي وكما  اآلتيةبراءات الاتباع ا تم 

هو  العالقة وما من خالل المقابلة الشخصية مع ذويبعو شرح مفهوم الوراسة وقبعاوها  -1

تم عرض ومناقشة الفقرات التي يتضةمنها  ثالقياس، حيالمقصوو بكل فقرا من فقرات 

بخصوص كةل فقةرا وقي فقةرات  آرائهموالطلب من المستبيبين بيان  SWOTتحليل 

اخرر لم يتم ذكرها في القائمة، وبذل  تم تحويةو الفقةرات التةي يمكةن قن تشةكل القاعةوا 

 .SWOTلتحليل 

 SWOT( شةةخص بعةةو قعةةواو قائمةةة 25تةةم الطلةةب مةةن المسةةتبيبين والبةةالغ عةةووهم ) -2

المقترحة قن يوضح كل مستبيب قهمية كل فقرا من الفقرات )الفقرا التي تحصل على 

 .SWOTلمصفوفة  النهائية% من االهمية والقبول تعتمو صغراض المتغيرات 50

 بإعطةاءبعو قعواو مكونات المصفوفة بشكل نهائي تم الطلب من المستبيبين قن يقوموا  -3

 هميةةة اصوربةةة  للحصةةول علةةى( 10-1ح )وزن لكةةل فقةةرا مةةن فقةةرات التحليةةل تتةةراو

 كل فقرا ضمن قبعاو المصفوفة.ووربة الت ثير ل

اصهمية النسبية لكل فقرا من خةالل وربةة اصهميةة التةي حصةلنا عليهةا فةي  احتسابتم  -4

مقسومة على مبموع وربات االهمية للمحور )القوا والضعف( قو )الفرص  (3الفقرا)

س فةي  التةالي نحصةل علةى االهميةة النسةبية لكةل متغيةر % وب100والتهويوات( مضةروبا

 ضمن محاور التحليل.

س رابع وضعنا حقالس االهمية النسبية  بوالت ثير وحساتثبيت نتائج  االهمية بعو  - ق س ناتب ا  ا

ضةةرب االهميةةة النسةةبية فةةي التةة ثير للعوامةةل اي ضةةرب الحقةةل الثةةاني بالحقةةل  نمةة

،قي الوربةةة التةةي يحصةةل حقةةل ) التةة ثير النسةةبي للعوامةةل ( الثالةةث وكانةةت النتيبةةة

 تهويو. و وضعف قو فرصةعليها ذل  المتغير من حيث كونه قوا 
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 : CSWOثانيا: مصفوفة 

فهةةي تعتمةو علةةى  SWOTمصةفوفة هةةيكال او صةيغة بويةوا لمصةةفوفة تحليةل البيئةة التعةو 

 تحليل البيئة الخاربية اوال قبيل  تحليل البيئة الواخلية ثانيا ، من خالل وراسة وتحليل :

 Challengesالتحويات في البيئة الخاربية .  -1

 Opportunitiesالفرص المتاحة في البيئة الخاربية .  -2

    Strengthنقاط القوا في البيئة الواخلية .   -3

  Weakness الواخلية  نقاط الضعف في البيئة -4

موفرا من خةالل الوراسةة والتحليةل ، هةيكال وخطةوا لتوليةو وخلةق الخيةارات االسةتراتيبية 

المحتملة من خالل التركيز اوال على استغالل الفرص المتاحة فةي البيئةة الخاربيةة ، والحةو مةن 

لقوا في البيئة الواخلية التحويات المحتملة او ابتنابها ، ومن خالل االعتماو واالرتكاز على نقاط ا

 (. weihrich.H.P.55-56)وبما يضمن معالبة مواطن الضعف في تل  البيئة . 

 ثالثا : تحليل البيئة الخارجية لواقع السياحة الدينية  لمحافظة كربالء:

 Challengesالتحديات .  - أ

فةي الموينةة  العامةة كشةبكات الطةرق والمةاء والصةرف الصةحي والكهربةاء الخومات نإ -1

 بال تسةتوعبالعتبتين المقوستين مخصصه صهالي الموينة السةاكنين فيهةا لةذل   المحيطة

 . من الزائرين الوافوين اليهاالماليين 

سياحية الوينية مع واقع حال  تقوم السياحة في العالم على مستور الخومات عوم تناسب  -2

. وضعف الخبرات اضافة الى الفناوق والمطاعم التخطيط والتصميم والتشغيل والصيانة

 وافتقار الكفاءات الفنية واإلوارية .

ضعف اواء الشركات العاملة في قطاع السياحة والسةفر والنقةل وخةومات اخةرر تتعلةق  -3

 .بشؤن السائح

ضعف العالقات الوبلوماسية بين العراق وبين بعض الةوول التةي تتوافةو منهةا المبةاميع  -4

 السياحة الوينية .

ن قبةل االوارات العامةة المبتمع العراقي. وعوم االهتمةام مة ضعف الثقافة السياحية لور -5

على مستور الحكومة المركزية او الحكومات المحلية بإعواو خطط تنموية  ءس اللوولة سو

 بهذا الصوو.

 .االزمة المالية التي يمر بها العراق- -6

 مستقر نسبيا للعراق عامة وكربالء خاصه.الغير الوضع االمني  -7
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 Opportunitiesالفرص .  - ب

مرقةةو االمةةام  يعةةوان والسةةيماالمراقةةو الوينيةةة : وعلةةى راسةةها المرقةةوان الشةةريفان اذا  -1

الحسين ع موقع بذب ال نظير له في العةالم  اذ ان النصةوص الوينيةة المتظةافرا وشةوا 

الت ثير على زيارته وبوون ان تقيو هذه النصوص فةي ظةروف محةووه كتةوفر االمةن او 

 ةمةا والشةيعة مةنهم خصوصةا رغبةة بامحةغيرها قو زرعت في نفةوس المسةلمين عمو

س وتشوق اعتبار ظروف امنيه او غيرهةا بةل علةى العكةس فةان زائةر لزيارته وون  اس كبير ا

الحسةةين عليةةه السةةالم فةةي الظةةروف اصمنيةةة الراهنةةة تشةةتو رغبتةةه لزيارتةةه )ع  ( علةةى 

في نفوس  كبيره  ثقافيه  اذ انه لزيارا الحسين )ع ( بعوه  خطى الشهاوا وفي ارض كربالء

 المسلمين.

 والقطاع الخاصالعتبات  وإوارامحلية المركزية وال الحكومةمن قبل  بوانبهالوعم بكل  -2

 قانون و قانون االستثمار قتاح الفرصة للشركات لالستثمار في القطاع السياحي -3

 المؤسسة هذه العراقي المشرع خول حيث  المعول 1996 لسنة 14 رقم السياحة

 (وتثقيفية واعالمية ووبلوماسية واوارية فنية)خطيرا مسؤوليات

 تمتل  شهاوات متخصصة في السياحة. وبوو موارو بشرية -4

 

 رابعا: تحليل البيئة الداخلية لواقع السياحة الدينية  لمحافظة كربالء :

     Strengthقاط القوة .ن - أ

 وبوو العتبات المقوسة والكثير من المراقو الوينية صهل بيت النبوا وقصحابهم . -1

مما يؤكو وبوو مالكات فنيةة  وبامعة قل البيتوبوو كلية السياحة في بامعه كربالء   -2

 .متخصصة بالسياحة

 وبوو مشاريع سياحية قائمة. -3

وبوو موارو مالية ضمن تخصيصات الحكومة المركزيةة والحكومةة المحليةة والعتبةات  -4

 المقوسة.

متعةةووا فةةي مبةةال السةةياحة اضةةافة الةةى كةةووار  ةوبةةوو وراسةةات وخطةةط اسةةتراتيبي -5

 متخصصة في التخطيط االستراتيبي.

 التطوعي الذي يقومه قبناء كربالء للزائرين.العمل  -6
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 Weaknessنقاط الععف  - ب

س التي توخل كربالء سنويا مما يسببا عبة الهائلضعف البنى التحتية بسبب االعواو  -1 على  ئا

 شبكة الماء والصرف الصحي والخومات االخرر.

 .عوم التنسيق بين البهات ذات العالقة بالسياحة الوينية في المحافظة -2

  حيةةث  علةةى عاتقهةةاعةةوم تفعيةةل قةةانون السةةياحة بشةةكل يتناسةةب مةةع المسةةؤوليات الملقةةاا  -3

 المسؤوليات الفنية واإلعالمية والتثقيفية تكاو تنعوم. 

 مع قعواو الزائرين . ةقعواو الفناوق والمطاعم السياحية مقارن ةقل -4

 ضعف شبكة المواصالت بين المحافظات المتباورا. -5

بةالعتبتين المقوسةتين بسةبب  المحيطةةعوم وبوو فضاءات كافية للزائةرين فةي المنةاطق  -6

 ضعف التصميم العمراني لمركز الموينة.

 

للسياحة الدينيبة فبي  االفعل واالستراتيجية  SWOC تحليل مصفوفة:  رابعا

 محافظة كربالء المقدسة.

 
 ( 11) جدول

   SWOCانموذج لتحليل مصفوفة  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 تقويم البيئة الداخلية           
 تقويم البيئة الخارجية      

 نقاط القوة
-------------- 

 نقاط الععف
---------------- 

 الفرص
------------------- 

استعمال نقاط القوة  -1
واستثمار الفرص المتاحة ) 

 استراتيجية هجومية (

معالجة نقاط الععف واستثمار  -2
استراتيجية الفرص المتاحة ) 

 عالجية (

 التحديات
----------------- 

استعمال نقاط القوة وتقليل  -3
التحديات ) استراتيجية دفاعية 

) 

تقليل نقاط الععف وتجنب  -4
 التحديات ) استراتيجية انكماشية (

 لمصدر: الدوري , زكريا مطلك , االدارة االستراتيجية , مفاهيم وعمليات وحاالت دراسيةا

 . 160, ص2007,دار اليازوري للنشر, عمان , االردن ,  
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  للسياحة الدينية في محافظة كربالء المقدسة.خامسا: التحليل الرباعي 

تم تشخيص الفرص االستراتيبية المبحوثين في استمارا الفحص  إباباتعلى ضوء تحليل 

، والتي يبب اقتناصها ، والتحويات  كربالء المقوسة في محافظة  السياحة الوينية على مستور 

من تحقيق اهوافها والتي  كربالءفي محافظة  البهات السياحية االستراتيبية التي تعرقل سعي 

يبب موابهتها ومعالبتها وكذل  تشخيص نقاط القوا على مستور الموارو المتاحة والتي ينبغي 

البتها  والتغلب عليها ، من خالل تعزيزها مستقبال ، وتحويو نقاط الضعف وبوانب القصور لمع

وصف كل عامل من العوامل باستخران االهمية النسبية والت ثير النسبي لكل عامل وكما موضح 

 :اآلتيةفي البواول 

 

 ( 12جدول )  
 كربالء المقدسة في محافظة  للسياحة الدينية الفرص االستراتيجية المتاحة 

وربة  الوصف الفرص ت
االهمية 

 (10من )

وربة 
الت ثير 
من 

(10) 

االهمية 
 النسبية

الت ثير 
 النسبي

 0.42 0.06 7 8 وعم الحكومة المركزية  -1 الوعم  1

 0.42 0.07 6 9 مساهمة القطاع الخاص  -2

مةةةةواو ماليةةةةة مةةةةن العتبةةةةة تةةةةوفير  -3
 .  المقوسة 

9 7 0.07 0.49 

 0.44    وزن الفقرا

الوازع  2
    الويني

للعتبةات  إليمةانياواالثر الروحةي -1
 . كربالءالمقوسة في 

10 10 0,075 0.75 

 0.75 0.075 10 10 عوو المراقو الوينية في المحافظةت -2

 0.75    وزن الفقرا

الموارو  3
  البشرية

وبةةةةةوو مةةةةةوارو بشةةةةةرية تمتلةةةةة   -1
  شهاوات خاصة بالسياحة 

9 7 0.07 0.49 

القوانين  4
 والتشريعات 

فرصةةةةة لالسةةةةتثمار فةةةةي مبةةةةال  -1
 . السياحيةالفناوق والمرافق 

8 9 0.06 0.54 

القةةةةةوانين الخاصةةةةةة بالسةةةةةياحة .  -2
  .والصالحيات الممنوحة 

9 7 0.07 0.49 

 0.51    وزن الفقرا

 4.35 0.55  71 النتيبة االبمالية 

المقابالت واستمارة المسح المصدر: من اعداد الباحث  باالعتماد على اراء عينة البحث , من خالل 
 االولية .
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حصةةل علةةى المرتبةةة االولةةى  للةةوازع الةةوينيالنسةةبي  التةة ثير( ان 12يتضةةح مةةن البةةوول )

 فةي الوينيةة المراقةو تعوو ، كربالءإليماني للعتبات المقوسة في ااالثر الروحي وبفقراته المتمثلة )

مبموعةة  فةي حةين حصةلت( لذل  تعتبر مةن قهةم الفةرص المتاحةة 0.75)بلغ حيث  ( المحافظة

س  ت ثيراس  القوانين والتشريعات فرصة لالسةتثمار فةي مبةال بفقراته ) والمتمثلةبالمرتبة الثانية  نسبيا

، ( 0.51) بلةغ ( ،القوانين الخاصةة بالسةياحة والصةالحيات الممنوحةةالفناوق والمرافق السياحية

 عناصةر الةوعمقمةا   ،(0.49بلةغ )  رتبةة الثالثةةت ثير نسةبي بالم البشريةالموارو  تفي حين حقق

 مسةاهمة، المركزية الحكومة وعموالمتمثلة بفقراتها ) بالمرتبة االخيرا  نسبي ت ثير علىحصلت 

 الت ثير وبذل  يكون مبموع (  0.44) بلغ (المقوسة العتبة من مالية مواو توفير، الخاص القطاع

 في السياحة الوينية في كربالء فاعالس  اس ( وتعو الفرص المتاحة عنصر4.35)  هوالنسبي للفرص 

 
 

 ( 13جدول )   
 كربالء المقدسةفي محافظة  السياحة الدينية التحديات االستراتيجية التي تواجا  

 الوصف التحديات ت
 

درجة 
االهمية 

 (10من )

درجة 
التأثير من 

(10) 

االهمية 
 النسبية

التأثير 
 النسبي

العامل  1
  السياسي

 0.49 0.07 7 9 الوضع االمني  تحويات  -1

 0.48 0.06 8 8  القياوات غير المؤهلة  -2

 0.40 0.05 8 7 وعوم الشفافيةالمالي الفساو  -3

 0.45    وزن الفقرا

العامل  2
 االقتصاوي

 0.30 0,05 6 7 االزمة المالية التي يمر بها البلو . -1

 0.49 0.07 7 9 .   تهال  البنى التحتية -2

في قطاع الفنةاوق ضعف الخومات -3
 والنقل. والمطاعم 

9 7 0.07 0.49 

 0.42    وزن الفقرا

3 
 

زياوا التصةحر واثةره علةى البيئةة  -1  البيئيالعامل 
  في كربالء .

7 8 0.05 0.40 

العامل  4
 االبتماعي

عةةوم وبةةوو الثقافةةة السةةياحية لةةور -1
 المبتمع

5 6 0.04 0.24 

 3.29 0.45  61 النتيبة االبمالية 

المصدر: من اعداد الباحث  باالعتماد على اراء عينة البحث , من خالل المقابالت واستمارة المسح 
 االولية .
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الثالثة )تحويات  بفقراتهالسياسي الت ثير النسبي لعناصر العامل ( ان 13يتضح من البوول )

( قحتل المرتبة االولى من بين الفساو المالي وعوم الشفافيةالقياوات الغير مؤهلة ، الوضع االمني،

س نسبي اس ( في حين حقق العامل االقتصاوي ت ثير0.45)بلغ التحويات حيث   بلغ  بالمرتبة الثانية ا

وقو حقق ، ( 0.40بلغ ) بالمرتبة الثالثة (  وحصل العامل البيئي  على ت ثير نسبي0.42) 

الت ثير  وبذل  يكون مبموع 0.24 )العامل االبتماعي ت ثير نسبي بالمرتبة االخيرا بلغ )

نسبة البو  التي توابه السياحة الوينية في كربالء  لتحويات ( وتعو ا3.29)  هو النسبي للفرص 

 من التحسب لها ومعالبتها .

 

 (  14جدول ) 
 السياحة الدينية لمحافظة كربالء المقدسة نقاط القوة على مستوى 

درجة  الوصف القوة ت
االهمية 

من 
(10) 

درجة 
التأثير 
من 

(10) 

االهمية 
 النسبية

التأثير 
 النسبي
 

(2×3) 

1  
المراقو 
  الوينية

ان االمةةةةام الحسةةةةين وال بيتةةةةه  -1
واصةةةةةةحابه )ع( منةةةةةةارا الهةةةةةةور 

 للمؤمنين .

10 10 0.07 0.70 

 0.48 0.06 8 8 قائمة  سياحية وبوو مشاريع -1 بنى تحتية  2

3 
 

وبةةةوو تخصيصةةةات ماليةةةة وفةةةق  -1 موارو ماوية 
 الخطة السنوية للموازنة . 

7 8 0.05 0.40 

 0.48 0.06 8 8 . محلية  ال وعم الحكومة -2

 0.48 0.06 8 8 اموال العتبة المقوسة  -3

 0.45    وزن الفقرا

الموارو  4
 البشرية 

وبةةوو مالكةةات فنيةةة متخصصةةة  -1
 ومؤهلة 

8 8  0.06 0.48 

العمةةةةل التطةةةةوعي الةةةةذي يقومةةةةه  -2
 المبتمع للزائرين .

9 9 0.07 0.63 

 0.55    المعول 

 0.42 0.06 7 8   ةاستراتيبي خططوبوو -1 استراتيبيات 5

وبةةةوو كةةةواور متخصصةةةة فةةةي -2
 التخطيط االستراتيبي  

8 8 0.06   0.48 

 0.45    وزن الفقرا

 4.55 0.55  74 النتيبة االبمالية 

مقابالت واستمارة المسح المصدر: من اعداد الباحث  باالعتماد على اراء عينة البحث , من خالل ال
 .االولية 
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بلغ حيث قحتل المرتبة االولى للمراقو الوينية الت ثير النسبي  ( ان 14يتضح من البوول )

س نسبي اس ت ثير  الموارو البشريةفي حين حققت وتعتبر من قهم نقاط القور ( 0.70)  بالمرتبة الثانية ا

بينما ، ( 0.48بلغ )بالمرتبة الثالثة على ت ثير نسبي البنية التحتية  (  وحصلت0.55بلغ ) 

 للموازنة السنوية الخطة وفق مالية تخصيصات وبوو) الثالثة بفقراته الماوية مواروالت حقق

وعناصر االستراتيبيات ت ثير نسبي بالمرتبة   (المقوسة العتبة قموال، المحلية الحكومة وعم،

نقاط القوا ( وتعو 4.55)  هو  للقواالت ثير النسبي  بذل  يكون مبموع  (0.45) بلغ  االخيرا

 . عامال مهما في تطوير السياحة الوينية  السياحة الوينية في كربالء في 

 

 

 

 

 ( 15جدول )  
 السياحة الدينية لمحافظة كربالءنقاط الععف على مستوى 

وربة  الوصف الضعف ت
االهمية 

 (10من )

وربة 
الت ثير من 

(10) 

االهمية 
 النسبية

الت ثير 
 النسبي

 0.40 0.05 8 7  ضعف البنى التحتية -1 بنى تحتية  1

ضةةعف شةةبكة المواصةةالت -2
بةةةةةةةةةةةةةةةةين كةةةةةةةةةةةةةةةةربالء 

   والمحافظات االخرر

7 5 0.05 0.25 

 0.32    وزن الفقرا

2 
 

  الفناوق والمطاعم محوووية -1  الخومات 
 . 

6 5 0.04 0.20 

عوم وبوو ساحات واسةعة  -2
تحةةيط بالعتبةةات المقوسةةة 

  .تسع للزائرين ت

7 8 0.05 0.40 

 0.30    وزن الفقرا

الموارو  3
 البشرية 

قلة اعةواو الكةاور السةياحي -1
. 

7 5 0.05 0.25 

ضةةةةعف مسةةةةتور الكةةةةاور -2
  السياحي 

6 7 0.04 0.28 

 0.26    وزن الفقرا
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العملية   4
 االوارية 

 االلتةةةةةةةةةزام فةةةةةةةةةي عةةةةةةةةةوم -1
االعمةةةةةةةال وفقةةةةةةةا للمفةةةةةةةاهيم 

   االستراتيبية .

7 6 0.05 0.30 

ضةةةةةةةةةةةةةةةةةعف تةةةةةةةةةةةةةةةةةواول -2
المعلومةةةةةةةةةةةات وقواعةةةةةةةةةةةو 

بةةةةةةين الةةةةةةووائر  البيانةةةةةةات
 .  العالقةذات 

8 6 0.06 0.36 

 0.40 0.05 8 7 المالي واالواريالفساو  -3

 0.35    وزن الفقرا

 2.84 0.45  62 النتيبة االبمالية 

المصدر: من اعداد الباحث  باالعتماد على اراء عينة البحث , من خالل المقابالت واستمارة المسح 
 االولية .

 
 

  في االلتزام عومالثالثة )للعملية االوارية بفقراتها الت ثير النسبي  ( ان 15يتضح من البوول )

 ذات الووائر بين البيانات وقواعو المعلومات تواول ضعف ،االستراتيبية للمفاهيم وفقا االعمال

والتي تعتبر من قهم ( 0.35)حيث بلغ  ( قحتل المرتبة االولىواالواري المالي الفساو ،العالقة

س نسبي اس ت ثير البنى التحتيةفي حين حققت  نقاط الضعف وحصلت  ( 0.32بلغ )   بالمرتبة الثانية ا

الموارو البشرية على ت ثير ، وحصلت ( 0.30بلغ ) بالمرتبة الثالثة على ت ثير نسبي الخومات

 هو  لنقاط الضعفالت ثير النسبي  ( بذل  يكون مبموع 0.26)  بلغ  نسبي بالمرتبة االخيرا

 عامال البو من وراسته ومعالبته . في السياحة الوينية في كربالء  نقاط الضعف ( وتعو 2.84) 

 
 

 (  16 ) جدول
 كربالء المقدسة في محافظة  السياحة الدينية مصفوفة الخيارات االستراتيجية  لتنمية 

تقويم البيئة               
 الداخلية 

 
 تقويم البيئة الخارجية      

 ( 2.84نقاط الععف )  ( 4.55نقاط القوة )

 ( %12.35خيار العالج  ) ( %19.8خيار النمو  )   ( 4.35الفرص )  

 (  %9.3خيار االنكماش ) ( %14.9خيار الدفاع )  (   3.29التحديات   )

 نتائج التحليل التي توصل اليها . المصدر: من اعداد الباحث  باالعتماد.
 
 

توابه  يتحقيق التكيف بين اوبه القوا والضعف والفرص والتحويات الت هو لمصفوفة ا الغاية من 

،وان الخيارات االستراتيبية الناتبة عن هذا التفاعل  كما  كربالءفي محافظة  السياحة الوينية 

 ي تي :
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: تبين  المصفوفة االستراتيبية الى وبوو فرص في البيئة الخاربية وكثرا مباالت  خيار النمو -1

مما اور الى ظهور خيار النمو في التسلسل االول ، وهذا  السياحة الوينية ي تمتلكها القوا الت

من خالل  في االمو المتوسط والبعيوالنمو ستكون اكبر  على السياحة الوينية يول على قورا 

 تفعيل مباالت القوا واستثمار الفرص المتوفرا .

 صةةياغة وضةةع  يحةةتم ممةةا  ، نيةةةالثا المرتبةةة الخيةةار هةةذا حقةةق  : )التحسةةين(عببالج خيببار ال -2

 . المتوفرالمعالبة بوانب الضعف واستثمار الفرص  استراتيبية

على بناء وهذا يعكس القورا  لثحقق هذا الخيار التسلسل الثا:  الدفاع )االستقرار(خيار  -3

 .لموابهه التحويات الخاربية ةاستراتيبي

: حقق هذا الخيار التسلسل االخير اذ حصل على اقل نسبة في الحساب  خيار االنكماش -4

الخاربية المحيطة  حوياتتحاول التقليل من الت هيئة السياحة االستراتيبي وهذا يول على ان 

تركيز على االنشطة المهمة .بها ومعالبة نقاط الضعف الواخلية الموبووا لويها من خالل ال
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 كربالء المقدسة في محافظة  السياحة الدينية تقويم البيئة الداخلية لواقع 
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، وفيةةه نالحةةظ نقةةاط القةةوا مةةع كةةل مةةن  swocتحليةةل وتقةةويم 
نقاط  في البيئة الخاربية ، ونالحظ تقاطع  حويات الفرص والت

الضةةةعف ايضةةةا مةةةع كةةةل مةةةن الفةةةرص والتهويةةةوات فةةةي البيئةةةة 
تقاطعةات مةن خيةارات اربعةة الخاربية ، وما ينةتج عةن هةذه ال

  منها منطلقا لبناء االستراتيبية المقترحة . تمثل كله 
 
 
 

 نقاط القوة: 
 وبةةوو العتبةةات المقوسةةة والكثيةةر مةةن المراقةةو الوينيةةة -7

 صهل بيت النبوا وقصحابهم .

وبوو كليةة السةياحة فةي بامعةه كةربالء وبامعةة قل   -8

البيةةةت ممةةةا يؤكةةةو وبةةةوو مالكةةةات فنيةةةة متخصصةةةة 

 بالسياحة.

 وبوو مشاريع سياحية قائمة. -9

وبةةةوو مةةةوارو ماليةةةة ضةةةمن تخصيصةةةات الحكومةةةة  -10

 المركزية والحكومة المحلية والعتبات المقوسة.

متعةووا فةي مبةال  ةوبوو وراسات وخطط استراتيبي -11

السياحة اضةافة الةى كةووار متخصصةة فةي التخطةيط 

 االستراتيبي.

 العمل التطوعي الذي يقومه قبناء كربالء للزائرين. -12
 
 
 

 : نقاط الضعف
 

التي  الهائلةضعف البنى التحتية بسبب االعواو  -7

س توخل كربالء سنويا مما يسببا عب على شبكة الماء  ئا

 والصرف الصحي والخومات االخرر.

ضعف اواء فرع المؤسسة في كربالء بسبب  -8

الهيكلية اإلوارية حيث ان حبم العمل الموكل 

ضاهي حبم عمل مويريه والزالت هذه يبعاتقها 

لبعض المويريات العامة في  ةالفروع اقساما تابع

 الهيئة مما حبم من صالحياتها.

عوم تفعيل قانون السياحة بشكل يتناسب مع  -9

المسؤوليات الملقاا بعاتقها حيث   المسؤوليات 

 الفنية واإلعالمية والتثقيفية تكاو تنعوم. 

قله قعواو الفناوق والمطاعم السياحية مقارنه مع  -10

 قعواو الزائرين .

ضعف شبكة المواصالت بين المحافظات  -11

 المتباورا.

زائرين في المناطق عوم وبوو فضاءات كافية لل -12

بالعتبتين المقوستين بسبب ضعف التصميم  ةالمحيط

 العمراني لمركز الموينة.

 

 swoc( التحليل والتقييم البيئي   17اجلدول )  
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 الفرص: 
 المراقد الدينية. -1

 وإدارة والمحلية المركزية الحكومة قبل من جوانبه بكل الدعم -2

 الخاص والقطاع العتبات

 القطاع في لالستثمار للشركات الفرصة أتاح االستثمار قانون -3

 حيث  المعدل 1996 لسنة 14 رقم السياحة قانون و السياحي

 فنية)خطيرة مسؤوليات المؤسسة هذه العراقي المشرع خول

 (وتثقيفية واعالمية ودبلوماسية وادارية

 .السياحة في متخصصة شهادات تمتلك بشرية موارد وجود -4

 : فرص + قوة ) االسرتاتيجية اهلجومية ( 1املربع 
 . كربالءفي محافظة  للسياحة اعواو خطط استراتيبية  .1
 بالقطاع السياحياستثمار الموارو المتاحة  والنهوض  .2

 والخومات بما يحقق  تطوير المحافظة .
واستخوام التقنيات الحويثة في  لخومة السياحة اقامة مشاريع  .3

 وتشغيل االيوي العاملة المتوفرا في المحافظة . االتصاالت
بنى القائمة ، والعمل على اقامة  اقع السياحيالموت هيل  .4

 خومية متطورا .
استغالل البنى التحتية المتاحة في القطاعات المختلفة  .5

 .وتطويرها بما يحقق حالة نهوض عام في المحافظة 
 

 : فرص + ضعف ) االسرتاتيجية العالجية (2املربع 
 

انوني ، من خالل اصوار تعويل الهيكل المؤسسي والق -1
 .  في قطاع السياحة في تشبيع االستثمار قوانين تسهم

 القضاء على الفساو االواري السائو واقتالعه من بذوره . -2
  نقل حويثة ومتنوعة .توفير وسائل  -3
ومة خت هيل المواقع السياحية وتوفير وسائل الراحة وال  -4

 حين بما يحقق موارو مالية للمحافظة ئفيها لبذب السا
 و تطوير وسائل لراحة للسائح الخوميالنهوض بالواقع  -5

 Challenges.  التحديات
قن الخومات العامة كشبكات الطرق والماء والصرف الصحي والكهرباء في الموينةة الميحطةة  -8

 بالعتبتين المقوستين مخصصه صهالي الموينة الساكنين فيها لذل  التستوعب الماليين الوافوه .

عةةوم تناسةةب الخةةومات سةةياحية الوينيةةة مةةع واقةةع حةةال  تقةةوم السةةياحة فةةي العةةالم علةةى مسةةتور  -9

التصةةةميم والتشةةةغيل والصةةةيانة. وافتقةةةار الخةةةومات للمواصةةةفات الفنيةةةة والهنوسةةةية التخطةةةيط و

 وضعف الخبرات وافتقار الكفاءات الفنية واإلوارية .

ضعف اواء الشركات العاملة في قطاع السياحة والسفر والنقةل وخةومات اخةرر تتعلةق بشةؤن  -10

 السائح.

التي تتوافو منها المباميع السةياحة ضعف العالقات الوبلوماسية بين العراق وبين بعض الوول  -11

 الوينية .

 ضعف الثقافة السياحية لور المبتمع العراقي.  -12

مصاورا بعض المسؤوليات من قبل مؤسسات حكومية اخرر مثل بعةض اصنشةطة السةياحية - -13

 كتصوير او توريو المباميع السياحية.

 خاصةمستقر نسبيا للعراق عامة وكربالء الغير الوضع االمني  -14

 

 : التحديات + قوة ) اسرتاتيجية دفاعية ( 3ملربع ا
 

 اعاوا ت هيل البنى التحتية المتاحة في المحافظة . -1
لمالي المتفشي في ووائر مكافحة الفساو االواري وا -2

 .المحافظة
من النهوض  السياحة الوينيةايباو خطط سليمة تمكن  -3

 الواقع االقتصاوي للمحافظة والمساهمة ب
 .  تامين الخومات العامة للسائح  -4

 

 (  : التحديات + ضعف ) اسرتاتيجية انكماشية 4املربع 
 
 . التشبيع على االستثمار في قطاع السياحة .  -1
من خالل ب همية السياحة الوينية  نشر الوعي المبتمعي  -2

 وسائل االعالم والنووات والموارس والبامعات .
 استثمار العمل التطوعي  المقوم من ابناء الشعب وتنظيمة  -3
المتاحة السياحية اعاوا صياغة الخطط  على وفق الموارو  -4

 لمحافظة .في االموارو لهذه وبما يحقق استوامة 

 

 TOWS( التحليل والتقييم البيئي   11اجلدول )    

 

 ( .SWOCالمصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على تحليل ) 
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 الرابعالفصل 

 االستنتاجات والتوصيات
 اوال: االستنتاجات .

، البيد حيا الرعيرف عليى السياحة الدينية في  ححافةية بيربال الحةدسيةلغرض الوقوف على طبيعة 

نرائج الربط بيا البيئة الداخلية والبيئة الخارجية، فةد ربيا حا خال النرائج الر  رم الحصول عليها 

( 2,84( ، ف  حييا الريأثير النسيب  لنةياط ال)يعف )4,55اا حجحوع الرأثير النسب  لنةاط الةوة ) 

 ية . وهذا يعن  باا نةاط الةوة ه  الطاغية ف  البيئة الداخل

 فاحيا الرحيدياف فةيد بلغي( ، 4,35احا ف  البيئة الخارجية فةد جال الرأثير النسب  للفير  الحراحية )

( وهيو يعني  اا الفيير  ححبيا اا ربييوا هي  الغالبيية عليى الرحييدياف اذا اسيرثحرف ب ييبل  3,29)

في  حوقيف النحيو اذ نا نريائج رفاعيل البيئية  الححافةية السياحة الدينية في اف)ل ، عليه نسرنج باا  

الداخلية الر  فيها نةاط الةوة ابثر حا ال)عف والبيئة الخارجية الر  فيها الفر  الحراحة ابثر حا 

البحث عا اساليب  ف  الححافةة الحسؤولة عا السياحة الدينيةالرحدياف ، ححا يسروجب حا االدارة 

 : اآلريةحيث رم االسرنراج النةاط  ةديم اف)ل ورطويرهاالنحو والروسع ف  العحل لررحبا حا ر

سول الرخطيط العحران  للحؤسساف الدينية ف  ححافةة بربال في  حواقيع الحراقيد الدينيية وعيدم -1

 روفر الساحاف البافية للزائريا خال الزياراف الحليونية . 

حييا اهحييال ي)ييع  رعانيييهح ييابل  ييببة الطييرخ الداخلييية والخارجييية فيي  ححافةيية بييربال وحييا  -2

 العةباف والحصاعب احام حاييا الزائريا للحدينة ..

 رخلف وححدودية وسائل النةل وقلة عددها بحا ال يلب  حاجة الحدينة وحجم الزائريا . -3

ربط لخطوط سبك الحديد حع الححافةاف الحجاورة لحا له حا اهحية ف  حعالجية ازحية  ال يوجد -4

 النةل .

في  حسيؤولية ادارة العربياف الحةدسية بييا الوقيف والحرجعيية و)يرورة اا يبيوا  هناك ريداخل -5

 اال راف حا قبل الدولة حصرا .

)ييةلة االسييرثحار الخييا  فيي  حجييال السييياحة ، وعييدم رسييم االطيير الصييحيحة والحناسييبة لهييذا  -6

 الةطاع للحساهحة ف  رطوير الخدحاف ف  الحواقع السياحية .

حيع   حرافق االقاحة وعدم روفرها بالحسروى الحطليوب وبحيا يرناسيب رردي حسروى الخدحاف ف -7

 االسعار .
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روح ال)يييافة الحرحيييزة لل ييعب العراقيي  الريي  يةهرهييا خييال حواسييم الزيييارة قييدحف البثييير  -8

 للزائريا حا اطعام واسباا ونةل . 

بارييب السييياحة بال يرباف السييياحية وح حييا يرعلييق السيييحا)يعف االحبانييياف السييياحية للحدينية و -9

 الخدحاف الحالية والحصرفية ب بل خا . ةالحرخصصة ف)اً عا قل

  .الرعةيداف الر ريعية ف  قانوا االسرثحار النافذ ال ي جع الحسرثحريا ف  هذا الةطاع الحيوي -10

الفسياد االداري والحيال  في  حؤسسياف الدولية اثير ب يبل ببيير عليى الح ياريع  وجود ةياهرة -11

 االسرثحارية ف  قطاع السياحة . 

ة  لرنةيييم عحلييية السييياحة عييدم وجييود هيئيية خاصيية للسييياحة الدينييية حرربطيية  بهيئيية السييياح  -12

 . الدينية

الدينية  والسياحةالخدحاف  ه الطلب علىيلعب االسرةرار االحن  والسياس  دورا حهحا ف  زياد -13

 ثم رليها الرسهياف االدارية.

 يااليينة  الببييير فيي  وحييابا وقييوف السييياراف االحيير الييذي جعييل البثييير حييا السييياح ح)ييطر -14

رهم خيارج الحدينية والسيير عليى االقيدام االى ررك سييار الخاصةوالسيحا ف  الحناسباف والزياراف 

 بيلو حرراف حا وجل الوصول الى ال)ريح الحةدس. ةلعد
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 ثانيا : التوصيات :

رطوير خدحاف البنى الرحرية و  بباف النةل الداخل  والخيارج  وخطيوط السيبك الحديديية حيع  -1

 الحليونية الزياراف السيحاو السياحية الذروة حوسم ف  الحاصل الزحام لفك الححافةاف الحجاورة

حيع العحل عليى زييادة اعيداد الفنيادخ السيياحية ورطويرهيا وفةيا للحعيايير العالحيية وبحيا يرناسيب  -2

 .الوافديا الى حدينة بربال الحةدسةاعداد الزائريا 

و)يع سياسية رخطيطيية وروسييع الحنياطق الححيطية بالعربياف الحةدسية بحيا ييؤحا حنطيق راحية  -3

 للزائريا .

 )حطار االحام الحسيا(. بربال حطاررنفيذ  انجاز ف  االسراع خال حا الجوي النةل رن يط -4

السيائحيا  بأعدادرفعيل دوائر االحصال والسياحة  ب  رةوم بدورها ف  اعداد ن راف احصائية  -5

 ب بل دقيق ححا يساعد الحخطط ف  اعرحادها عند و)ع خططه الحسرةبلية.

 الخ)رال ف  حناطق الحراقد الدينية .االهرحام بالخدحاف العاحة وروفير الحناطق  -6

 اراحة الفر  احام االسرثحاراف للةطاع الخا  ور جيعه للحساهحة  ف  هذا الةطاع . -7

العحل على اسرراب االحا واالسرةرار لبونه عاحاً اساسياً حهحاً ف  رطور السيياحية الدينيية في   -8

 بربال.

م الحربييية الحروريييية وذليييك بفصيييل حربييية رييوفير حواقيييف سيييياراف خاصيييه بيييالزائريا ورنةيييي -9

 الحربباف عا حربة الح اة.

لذلك البيد حيا السيع  والعحيل  رعد السياحة الدينية حا وهم ونواع السياحة ف  العالم االساح ، -10

على رطوير السياحة الدينية حا خال و)ع البراحج والخطط االسرراريجية الر  حا  يأنها رطيوير 
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Abstract 

        The success of the development and investment of religious tourism 

in the province of Karbala is the way and the first step towards the 

advancement of the economic situation in the province of Karbala to the 

levels of higher and better levels and more successful through the use of 

religious tourism resources. 

The religious tourism in the province of Karbala suffers from problems and 

challenges and wide imbalances for many reasons. At the legislative level 

we find the conflict of powers and not to deal seriously with the 

implementation and application of local legislation by the institutions 

operating within the province, especially those affiliated to the central 

ministries even after the transfer of powers also at the level of 

institutional possibilities. Experience and career cadres in the province, 

but it remains unable to provide the required services, and there are 

several questions on the subject, including: 

1.Lack of a clear strategic vision for religious tourism in the province of 

Karbala? 

2.The extent of adopting the concept of strategic planning for religious 

tourism in the province of Karbala? 

 

The research is based on the hypothesis that the strategic planning of 

religious tourism contributes to the development and improvement of 

tourism in the province in light of the possibilities available for 

conservation, leading to the development of the resources of the province 

and in the religious tourism sector in particular. . 



 
 

Research focuses on achieving the following objectives: 

1. Identify and diagnose the most important problems and challenges that 

hinder the development, development and investment of religious 

tourism in the province of Karbala as a model for the study of the situation 

according to a realistic and scientific analytical vision. 

2.Define a strategic vision to address the problems and challenges of 

religious tourism and develop resources to achieve this. 

3.Draw a road map and a vision of the future strategy after analyzing the 

strengths and weaknesses in a field and scientific study of the 

development of religious tourism through practical and feasible 

mechanisms for the investment and development of religious tourism in 

the best form. 

The research adopted a descriptive analytical method for the religious 

tourism of Karbala governorate. The research adopted strategic analysis 

according to SWOT tool to choose the sound and successful strategy. 

Keywords: Tourism, Religious, Karbala, Planning, Strategic, Stoves 
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