املواقع الرتاثية يف مدينة كربالء وأثرها على الدخل القومي

م.م حيدر عقيل عبد /جامعة القادسية /كلية اآلثار  /قسم الدراسات المسمارية
م.باحث شيماء يوسف عيسى  /جامعة القادسية  /متحف الفنون واآلثار

بحث مشارك ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لكية العلوم السياحية
في جامعة كربالء المعنون

(( االستثمار السياحي في العراق و افاق تطويره ))

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تطور القطاع
لس ٌ
احة وانعكاساتها على ٌ
المحور الرابع البنى التحتية ا ٌ
اح لمدينة كربالء المقدسة
الس ً
ٌ

ملخص البحث
م.م حيدر عقيل  -جامعة القادسية -كلية اآلثار

م.باحث شيماء يوسف  -جامعة القادسية-متحف الفنون واآلثار
مدينة كربالء تعد من ابرز المدن اإلسالمية في العراق فهي تمثل حاضرة عمرانية و دينية

مهمةةة نا ة ار لمةةا تمت مةةم مةةن ميومةةاس سةةياحية وا سةةيما ميومةةاس السةةياحة الدينيةةة متمث ةةة مر ةةد
اإلمة ةةاس الحسة ةةين ولفية ةةم ل ة ةةا السضة ةةل الع ة ةةاا دع ة ةةيهس السة ةةالس اإلضة ةةافة ل ة ة م ار ة ةةد ا ولية ةةاء

والصالحين  ،ت ك الم ار ةد ا تةزاح حيةة فةي ل اةان النةاا  ،لمةون ثةورة اإلمةاس الحسةين فةي وا عةة

للطة

جسةةدس اإلطةةار اإلسةةالمي الة ي يحمةةل فةةي طياتةةم ا فةةالق الحميةةدة والتضةةحية والعدالةةة

واليةةيس النبي ةةة و ةةد انعكسةةس ت ةةك الم ازيةةا ع ة حيةةاة المسة مين ممةةا جعةةل عم يةةة توافةةد السةةيا فةةي

زيادة مستمرة ان الع ادة ومةا يتع ةه بهةا مةن لمةور لفةر تجةر عةادة فةي الم ار ةد الميدسةة التةي
يعتي ةةد به ةةا المسة ة مون نه ةةا لفض ةةل ا م ةةامن تيرب ةةا لة ة

تع ةةال  ،لة ة لك ن ةةر

كة ةربالء س ةةنويا

كمحافاةةة ميدسةةة تسةةتيبل ماليةةين ال ازيةرين لزيةةارة العت ةةاس الميدسةةة دشةةكل ر ةةس  2,1ممةةا يلا هةةا

لتمةةون المحافاةةة ا ولة فةةي مجةةاح السةةياحة شةةكل عةةاس لةةو لنهةةا اسةةتثمرس لمانةةس تشةةكل مةةوردا
لساسيا تعتمد ع يم الدولة في بناء ا تصادياتها د1

فالعراق يعد ب دا سياحيا يستفر احتساام مزايا السياحة اإلسالمية ،ولمنهةا تعةاني مةن اإلامةاح

والحاجة ل الت ايةل لتتناسةب الشةكل الة ي ي يةه بهةا كمحافاةة مسةتيط ة ل سةيا  ،والمدينةة ا
تنتشةةر فيهةةا سةةو المطةةاعس ال سةةيطة والسنةةادق اس المسةةتوياس المحةةدودة و الفةةدماس الميدمةةة ا

تتماشة مةةع اإلعةةداد التةةي لفة س الت ازيةةد و مةةن جانةةب لفةةر ت ازيةةد متط اتهةةا وارتسةةاس ا سةةعار ،

له ا لن لس يكن اناك تطور م حوظ ا يمكن لن ت عب اة ا مةامن فةي زيةادة النشةاي السةياحي

الةةديني الة ي يةةلدي التةةالي دو ار يجابيةا فةةاعالا فةةي التنميةةة اا تصةةادية فةةي العةراق .ضةةافة لة
انةةاك ف ةةل وعج ةةز واض ةةب ف ةةي ف ةةدماس لبنة ة التحتي ةةة مث ةةل شة ة كاس المهرب ةةاء والم ةةاء والص ةةر
الصحي وااتصااس والتي كان لها ت ثير م اشر ع

نشاي السياحة الدينية في المحافاة د2

 -1د.محمد دلف أحمد,فؤاد احمد جميل ,جغرافية التنمية (مفاهيم -نظرياا
ص .34
-2د.رؤوف محمد علي األنصاري,السياحة في العراق ودورها في التنمية واألعمار ,ص .62

– تطبيا) (,دار الفرقاا) ,

ابرز المواقع التراثية ذات الجذب السياحي في مدينة كربالء
 -1مراقد االمام الحسين و اخيه العباس ( عليهما السالم ) .
 -2حصن االخيضر
 -3كهوف الطار
 -4بحيرة الرزازة
 -5عين التمر

 -6موقع االقيصر
 -7أثار خان النخيلة (خان الربع)
 -8منارة موجدة
 -9قطارة اإلمام علي (ع)
مقومات تطوير السياحة في مدينة كربالء
 -1بناء ر سياحية تحوي ع

جميع الفدماس حيث ترتيي لمستو

ماليين الزايرين وتوفر لهس وسايل ممارسة ا لشعاير الحسينية

يلا ها لتحتضن

-2اااتماس البن التحتية مثل ش كاس المهرباء والماء والصر الصحي وااتصااس والتي
لها ت ثير م اشر ع

نشاي السياحة الدينية في المحافاة

 -3تشييد لو بناء دار لآلثار والوثايه والمفطوطاس في كربالء ويهد
والوثايه الفاصة بتراث كربالء وااستسادة منها في اليطاس السياحي

حماية المفطوطاس

 -4استثمار حيرة الر اززة من فالح نشاء مجمعاس سياحية فيها واستثماراا كمركز سياحي
ااس .

مسصل ل موا ع الدينية وا ثرية في العراق ع
 -5صدار دليل سياحي ّ
.
.
لغة

لن يكتب مثر من

 -6دعس ميوماس السياحة من فالح اإلعساء الضريبي ع
.

وااتصااس

فدماس الماء والمهرباء

فاص اة الصناعاس
 -7دعس الدولة صحاب المعامل والورش اس الص ة السياحة الدينية ّ
الس م ورية والغ ايية
ضرورة اااتماس بتمنولوجية المع وماس و لك من فالح تجهيز المنشآس السند ية

-8

جهزة الحاسوب ووسايل ااتصاح الحديثة لتحسين الفدمة السند ية وتيديس فدماس لفضل يمكن

من فاللها استيطاب لمبر عدد ممكن من السيا
-9
فر
-01

توفر فدماس لنيل الزايرين من فالح توفر سياراس تنيل الزاير لو السايب من مكان

لنشاء محالس تجارية ولسواق رب الموا ع ا ثرية لمون اغ ب ت ك الوا ع تيع في

لمامن منيطعة .

المصادر
-1
-2

حطان رشيد صالب  ،المشا

د.محم ةةد دلة ة

ا ثري في العراق،د غداد. 1987،

لحم ةةد ال ةةدليمي،فلاد لحم ةةد الموسة ة  ،جغرافي ةةة التنمي ةةة دمس ةةاايس –

نارياس -تطبيه ،ددار السر ان ل ط اعة والنشر .

-3

ل.د .رياض كااس س مان ،سمير ف يل ،اافيضر د ارسةة فةي التةاريا والعمةارة ،د

-4

ة ة ةةالتراث والثيافة ة ةةة المعاص ة ة ةرة،دالعدد ا وح

-5

غداد 2014،

لوراق فراتية ة ةةة ،مج ة ة ةةة فص ة ة ة ية تعن ة ة ة

2010،
د .رلو

وا عمار.

محمة ةةد ع ة ةةي ا نصة ةةاري ،السة ةةياحة فة ةةي الع ة ةراق ودوراة ةةا فة ةةي التنمية ةةة
www.uokerbala.com/index.php
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