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 االمكانات السياحية في قضاء الحي

 1 عبد الجليل ضاري عطا هللا .د أ.

 

 المستخلص

جلب موارد مالية من ان السياحة تعد قطاعاً اقتصادياً مهماً يساهم في دعم االقتصاد المحلي وذلك لكونه قطاعاً ي 

وتراث ، مستغالً المكانات المنطقة السياحية من اثار ومناطق دينية تشغيل االيدي العاملةية ، ويساهم ففي عملخارج االقليم

 . تقافي او جمال طبيعة ومناخ

زراعية واسيييعة  راضأمتمثلة في وجود نهر الغراف وان االمكانات السيييياحية في ق يييا  الحي متنوعة منها جمال الطبيعة 

. ف الً عن وجوود عيد بن جبير )رض( في مدينة  الحياهمها مرقد التابعي سوبساتين مثمرة ف الً عن وجود مراقد دينية 

الخانات القديمة داخل تراث عمراني يتمثل في بعض البنايات التراثية منها قصييييييير بالسيييييييم في اطراف مدينة الحي و  لك 

اد اليدوي عة البسط والسج،  ما ان وجود بعض الصناعات الشعبية يساهم في تطوير الحر ة السياحية مثل صنامدينة الحي

 .وصناعة العبي الرجالية

 

 السياحية لتنمية، امقومات السياحة، التنمية ،السياحةالمفتاحية : الكلمات 

 

 

 

 

 

Tourist Potential in Al-Hayy District 

Prof. Abduljaleel Thary Attallh 1 

  

 

Abstract 

            Tourism is an important economic sector that contributes to supporting the local 

economy, because it is a sector that brings financial resources from outside the region, and 

contributes to the process of operating manpower, in the future of the potential of the tourism 

region, including monuments, religious areas, cultural heritage or the beauty of nature and 

climate. 

The tourism potential in the neighborhood district includes a variety of natural beauty, 

represented by the presence of the river Al-Garraf, extensive agricultural lands and fruitful 

groves, in addition to the presence of agricultural shelters, the most important of which is the 

tomb of the follower Saeed bin Jubair (God bless him) in the Al-Hayy city. In addition to the 

presence of architectural heritage represented in some heritage buildings, including the 

Palasim Palace in the outskirts of the neighborhood of the neighborhood, as well as the old 

khans within the city of the neighborhood, and the presence of some popular industries 

contribute to the development of the tourist movement, such as rugs, manual carpets and men's 

gawns. 
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 المقدمة

سريعاً في   سياحة في العالم تطوراً  لقد تطورت صناعة ال

لما تحققه من مردودات اقتصييييادية للبالد ، القرن العشييييرين . وذلك 

وعليه فقد توسييييييع  حر ة السييييييياحة العالمية وتطورت الخدمات 

السييييييياحية المختلفة في الدول السييييييياحية وازدادت حر ة السييييييفر 

وخطوط الطيران بين مختلف دول العالم ، واستغل  الكثير من دول 

  العالم امكاناتها السياحية لبنا  قطاع سياحي متقدم .

 ةان دراسيية االمكانات السييياحية في ق ييا  الحي اعييتمل  عل  ثالث

مباحث ت من المبحث االول عل  المفاهيم النظرية للدراسة )مفهوم 

التنمية السيييياحية( اما المبحث الثاني  –اهمية السيييياحة  –السيييياحية 

فر ز عل  انواع االمكانات الطبيعية في منطقة الدراسيييييية  الطبيعة 

ارد المائية . بينما ت ييييييمن المبحث الثالث االمكانات والمناخ والمو

البشييييييرية  العمارة والقصييييييور والخانات واالمكانات االجتماعية 

والمغريييات الثقييافييية في المنطقيية . بعييدهييا تم تحييديييد مجموعيية من 

 االستنتاجات والتوصيات عن موضوع البحث 

 

 االطار النظري للبحث

الجابات عن مشييييكلة البحث   ان مشييييكلة البحث تشييييمل ا .1

عدة تسييييااالت اهمها السيييييال الرئيسييييي عن مد  توفر 

امكانات سييييييياحية في ق ييييييا  الحي يمكن ان تعمل عل  

 النهوض بالسياحة . 

 ما ت من االجابة عن مجموعة تسااالت اخر  منها ما 

 هي البن  التحتية المتوفرة لقيام قطاع سياحي في االقليم .

في انييه يحييدد اهم اهمييية البحييث   تتمثييل اهمييية البحييث  .2

االمكانات السييييييياحية في الق ييييييا  من طبيعة وبسيييييياتين 

وعييييواطر نهرية ف ييييالً عن البيوت التراثية والخانات . 

 ما ان اهمية البحث تتمثل في الكشف عن اهم الصناعات 

 الشعبية في االقليم .

ن عامة . يلبحث   يمكن ان ن ع  للبحث فرضيتا يةفرض .3

 ييييييم امكييانييات ت االداريييةالوحييدة االول  تتمثييل في ان 

سياحي حيوي ،  ساعد عل  اقامة قطاع  سياحية متنوعة ت

امييا الفرضييييييييية الثييانييية فهي عكف االول  تتمثييل في ان 

ق يييييا  الحي ال يحتوي عل  امكانات سيييييياحية يمكن ان 

يبن  علهييا قطيياع حيوي فيياعييل يسييييييياعييد عل  النهوض 

بالحر ة السييييييياحية ويعمل عل  جلب اعداد متزايدة من 

 ار والسياح ال  االقليم .الزو

كانية مر ز الحدود المكانية والزمانية   ت يييييم الحدود الم .4

.  احية البشييييييائر واالرياف المحيطة بهمق ييييييا  الحي ون

وتقع ال  جنوب مر ز  2 م914والتي تقدر مساحتها بـييييي 

 ينظر خارطة محافظة واسط . محافظة واسط . 

ية   فيمكن ان تحددها  ما الحدود الزمان ية ا بالفترة الزمن

 . 2019 – 2015التي تمتد ما بين 

 .مبيناً فيها منطقة الدراسة (1في عكل ) خارطة محافظة واسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خارطة محافظة واسط مبيناً فيها منطقة الدراسة:  (1شكل )
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 و اهميتها : السياحةلمبحث االول ا

 تي يمكن ان نتناولها هي  م النظرية المن اهم المفاهي

  Tourism Conceptمفهوم السياحة :  .1

ياحة قد تختلف عن  هناك عدة مفاهيم وتعاريف لمفهوم السيييييي

بع ها نسبياً بسبب طبيعة التخصصات التي تناول  المفهوم . 

 ان السياحة ظاهرة اقتصادية واجتماعية تت من انتقالعموماً 

سكان من مكان االقامة ال  اما ن اخر  لمدة ال تقل عن   24ال

ساعة لغرض ترفيهي او علمي او لغير ذلك وقد تكون الحر ة 

ن ااو االنتقييال داخييل المحييافظيية او البلييد او خييارجييه . عليييه فيي

السييياحة تعني )حر ة انتقال للزوار او السييياح(  ما انها تحدد 

ف يييييالً عن انها )تحقق سييييياعة(  24بوق  بحيث )ال يقل عن 

ترويحية او رياضية او فنية( بمعن  ق ا  وق  للترفيه  ااهداف

شري يعتمد  شاط ب سية وقد يعرفها البعض بانها )ن والراحة النف

عل  وجود مجموعيية موارد وامكييانييات طبيعييية وبشييييييرييية ، 

قامتهم ،  ياح خالل فترة ا قدم ال  السيييييي خدمات ت ومجموعة ال

  مييوارد مييياليييييية ول الييميينييطييقييية عييلييتيييدي اليي  حصيييييييي

 .(١٩،ص٢٠١٤،غانم)محددة(

 

 Tourism Importantاهمية السياحة :  .2

سياحة  سانية في لقد ازدادت اهمية ال للمجتمعات االن

القرن الماضييييي بسييييبب الموارد المالية الكبيرة التي حصييييل  

 –فرنسييا  –ايطاليا  –عليها الدول السييياحية المعروفة )اسييبانيا 

الواليات المتحدة ( وتزايد اعداد السياح الدوليين ، ال ين وصل 

. انفقوا  2007مليون سيييييييائ  عام  903عددهم ال  ا ثر من 

يون دوالر ، مما يعني ان االنفاق السياحي لهيال  ا ثر من ترل

، في ه ه الدول التي تستقبل السياحالسياح له دالالت اقتصادية 

فهي اداة مناسبة لتعديل االختالالت في هيكل الصادرات ،  ما 

صيييييادر الدخل م نان ه ه العوائد المالية تعد مصيييييدراً مهماً م

ا ان تنمية القومي والحصييييييول عل  العمالت الصييييييعبة .  م

السييييياحة تسييييتوجب تنمية عدد ضييييخم من الخدمات المتكاملة 

والمر بة في مناطق االقليم ،  ما ان اهمية السياحة االقتصادية 

تتمثل في زيادة اجمالي الناتج القومي وزيادة القيمة الم افة ، 

وتعمل عل  ج ب االسييتثمارات المحلية واالجنبية ال  المنطقة 

من مصيييييادر ال يييييريبة وجباية صيييييدر السيييييياحية  ما انها م

بعض الصيييناعات  ر. ف يييالً عن مسييياهمتهم في تطوياالموال

الييمييتصييييييييلييية بيييالسيييييييييييياحييية وخييياصييييييييية الصيييييييينييياعيييات 

 . (٢٠،ص١٩٩٣،زيتون)الشعبية

اما االهمية االجتماعية للسييييييياحة فهي تتمثل عل  مسييييييتويات 

عديدة منها عل  مسييييييتو  البيتة االجتماعية حيث تعمل عل  

يدة وتسيييياهم في تقليل نسييييب البطالة  ما ايجاد فرص عمل جد

انها تسييييياهم في االنفتاح عل  الثقافات والح يييييارات االخر  

وا تساب خبرات في التعامل مع االجانب .  ما انها تيثر عل  

طبيعة االسرة اذ تيدي ال  زيادة الوعي االجتماعي عند افراد 

عدالت الزواج ماالسيرة وال  رفع مسيتو  دخل االسيرة ورفع 

النجاب ، وتسيييياهم في الحراك االجتماعي لالسييييرة ، وتدفع وا

ال  رفع مسيييييتو  التعليم والوعي والتدريب وتعلم اللغات عند 

بعض افراد االسييييييرة ، واسييييييتغالل وق  الفرا  في عمل جيد 

 يد .  ما انها تساعد عل  تجديد نشاط افراد االسرة .فوم

 

 Tourism planningالتخطيط السياحي :  .3

تحتاج السييييييياحة ال  التنمية والتطوير دوماً ،  ما 

انها تحتاج ال  اعتماد التخطيط السييييياحي لكي تحقق اهدافها ، 

ذلك ان التخطيط اصيييب  مالزما لالقتصييياد الوطني والدولي ، 

 سوا  في الدول المتقدمة او المتخلفة . 

وبما ان السييياحة عبارة عن نشيياطاً مر باً ي ، يتداخل في  

ات وييثر تأثير مباعيييييير في التنمية االقتصيييييييادية عدة قطاع

فهو احوج مييا يكون ال  التخطيط الشييييييييامييل واالجتميياعييية 

المدروس ال ي يسييييييتطيع ان يربط بين العناصيييييير الداخلة في 

، والتخطيط السيييييياحي يجب ان يعتمد   افة القطاع السيييييياحي

عل  مجموعة من الخبرات والتخصيييييصيييييات واالحصيييييا ات 

ة حاجات  ل بلد وظروفه االجتماعية الدقيقة ، وعل  دراسيييييي

. ) السعدون ،  الح ارةواالقتصادية وطبيعته الثقافية وتاريخ 

 (٩٠. ص١٩٨٨

والتخطيط السياحي يعني استغالل المصادر الطبيعية والبشرية 

والمالية ذات العالقة بالسييييييياحة ال  اقصيييييي  درجات المنفعة 

ق سرعة والفائدة عبر ممارسات تخطيطية مدروسة وذلك لتحق

 تطوير التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيتية .

ان النهوض بالتخطيط السييييياحي مسييييألة ليسيييي  سييييهلة  ونها 

تحتاج لدراسيييات مختلفة تقوم بها فرق من عدة تخصيييصيييات ، 

ذلك ان العمل التخطيطي هو عمل جماعي يسيييتفيد من خبرات 

يق التخطيط الباحثين وقدراتهم وتخصييصيياتهم ، حيث ي ييم فر

تطوير  –مواد متعددة )مخطط تنمية السييياحي . تخصييصييات و

اختصييياص  –مخطط بيتة  –اختصييياص تسيييويق  –سيييياحي 

مهندس معماري  –اقتصيياد سييياحي  –تنمية بشييرية  –تدريب 
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جغرافي  –محليييل ميييالي  –مهنيييدس ميييدني  –مهنيييدس بيتييية 

 ( .وغيرهم

 Tourism Developmentالتنمية السياحية   .4

تهييدف التنمييية السييييييييياحييية ال  توفير وتطوير مسييييييتلزميياتهييا 

نا  مشييييييياريع االيوا  والطعام واللهو  ياحية من خالل ب السيييييي

والتسيييييلية والنقل واالتصييييياالت والخدمات االخر  . وه ه ال 

يمكن تحققها اال من خالل تخطيط علمي عيييييامل يغطي االقليم 

بييه بعييد )دراسيييييييية المعني ويهييدف ال  بنييا  خطيية للنهوض 

مكانياته( وبنا  المنشيييييقت االقتصيييييادية واالجتماعية والثقافية ا

التي يفتقر اليهيييا االقليم وتطوير الموجود منهيييا بميييا يتالئم 

 وحر ة التنمية فيه . 

تقوم التنمية السييييييياحية عل  اسيييييياس التنسيييييييق بين القطاعات 

،  Tourism sectorالرئيسييية ومن ضييمنها القطاع السييياحي 

امكانات االقليم المختلفة ومنها السياحية وذلك من خالل دراسة 

 واعداد برنامج وخطة تتناسب مع ه ه  االمكانات . 

جاد عل  تنظيم وتطوير  ياحية تعني العمل ال ية السيييييي ان التنم

القطاع السييييييياحي من احل تحقيق االهداف التي يراد للقطاع 

مكانات مالية طني بإالسييييييياحي ان يحققها ورفد االقتصيييييياد الو

 واجتماعية جديدة . 

الجميع من دولة وميسيييسيييات لتحقيق  التنمية تحتاج ال  جهود 

فيما بينها عبر الية امعات ومنظمات مجتمعية والتنسيييييييق وج

خالل فترة الخطة المطلوبة. والتي تمر بمراحل عمل متكاملة 

 عديدة   

مرحلة المجتمع التقليدي   حيث تسييود الزراعة علي بقية  .1

الدخل السيينوي منخفض في قطاعات ، ويكون مسييتو  ال

ياحي ضييييييعيف حيث  طاع السيييييي نة ، والق مدي الريف وال

الكثير من الفتات االجتماعية بسييييييبب العادات  يرف ييييييه

 والتقاليد ، ومشار ته ضعيفة في االقتصاد الوطني . 

مرحلة ما قبل االنطالق   وفي ه ه المرحلة تدخل افكار  .2

كثير من الجوانب الجديدة عل  النظام السائد ندعو لتغيير 

االجتميياعييية هيدفهييا القبول بيدور للقطيياع السييييييييياحي في 

 تحسين االقتصاد وتنظيم المجتمع . 

مرحلية االنطالق   وفيهيا يعميل القيادة من محبي التغيير  .3

اليب جديدة لخدمة االقتصيييييياد ودعاته عل  العمل باسيييييي

الجديد وتوسيييييييع هيكل االنتاج ونشيييييير الصييييييناعة وبنا  

الخدمات السيييياحية في بعل الدول النامية مثل البرازيل 

 .ومصر وجنوب افريقيا وماليزيا 

مرحلة الن ييييييوج   وهي مرحلة مهمة هدفها جني نتائج  .4

المرحلة السيييابقة والتوسيييع في التصييينيع وتطوير القطاع 

تحقيق تنويع هيكل  ومن ثمالزراعي وادخال المكننة اليه 

قييادمين للبالد من االنتيياج ممييا يتالئم مع ازدييياد عييدد ال

الشرقية والصين  . وقد وصل  دول اورباالزوار والسياح

 .المرحلة ال  ه ه

مرحلة االسييييييتهالك الوفير   وفيها يزداد االنتاج الوطني  .5

في جميع القطاعات االقتصييادية ، ويتم تحديث الكثير من 

الصناعات ، وتطوير الخدمات السياحية من اجل استقبال 

االعداد المتزايدة من السييياح ، وتوفير احتياجاتها الثقافية 

صييل  دول غرب والفنية والرياضييية والترويحية . وقد و

اوربا والواليات المتحدة و ندا واسييييييتراليا واليابان ال  

 ه ه المرحلة . 

خافون من  والبد ان نشييييييير ال  ان الكثير من المسيييييييولين ي

اضيييييرار التنمية السيييييياحية عل  المجتمع وقيمه او عل  البيتة 

عاملين  به ال جب ان ينت لك ي ل  ها ،  ظافت ية ون عل  تحقيق التنم

ة لقيم ماعتماد اسيياليب سييياحية غير صيياد السييياحية ضييرورة

المجتمع الدينية .  ما ان العمل عل  تقليل االضرار البيتة التي 

ياحي ومنها   االحتباس الحراري العالمييولدها القطاع السيييييي

ال ي اصييييب  عييييغل واهتمام البيتيين وميتمراتهم ، اذ ان تزايد 

يفرض تكاليف عل   2C0انبعاثات غاز ثاني او سيد الكاربون 

المجتمع لتحسيييين البيتة ، او اسيييتعمال مصيييادر اقل  فا ة من 

. ٢٠١٥القريشييي ،)الطاقة المتجددة  الرياح والطاقة الشييمسييية

 .(١٥٥ص

 

 المبحث الثاني : االمكانات السياحية في قضاء الحي 

يتكون ق يييييييا  الحي من مييدينيية الحي التي تمثييل مر ز  

ناحية البشيييائر  يهناحية واحدة  هوتتبع 2 م133 تهالق يييا  ومسييياح

، اي ان مجموع مسيييييياحة الق ييييييا   2 م781التي تقدر مسيييييياحتها 

. ويقع ال  الجنوب من مدينة الكوت اذ يحده من الشييييييمال  2 م914

واسط ومن الجنوب ق ا  الرفاعي  ناحيةق ا  الكوت ومن الشرق 

التابع لمحافظة ذي قار ومن الغرب ق ييييا  الموفقية وتحده محافظة 

ميسان من الجنوب الشرقي . اما عدد السكان في ق ا  الحي فيقدر 

الف نسمة في المرا ز الح رية  104الف نسمة منهم  187بحدود 

ذليييك في عيييام والبقيييية يتوزعون عل  قر  واريييياف الق ييييييييا  و

 . ( ٩٠، ص ٢٠١٦الجوراني ، )2015
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 وي م ق ا  الحي امكانات سياحية عديدة اهمها  

منطقيية الييدراسييييييية بيياحتوا هييا عل  ييية   وتمتيياز االمكييانييات الطبيع

 امكانات طبيعة عديدة منها   

الموقع الجغرافي   حيث يقع الق ييا  ال  الجنوب من محافظة  -أ

 –( الرابط بين بغداد 6واسيييط ، ويمر به الطريق الدولي )رقم 

البصييرة ،  ما تجاوره محافظتي ميسييان وذي قار ،  –ذي قار 

 من محافظات بغداد ، النجف ، مما يجعل الوصييول اليه سييهالً 

 ربال  بابل ، الديوانية ، ميسيييييان والبصيييييرة ،  ما انه قريب 

عل  منف  زرباطية الحدودي مع ايران ، ف يييييالً عن سيييييهولة 

ال  العراق جواً عن طريق مطار بغداد  ينالوصول اليه للقادم

الدولي او مطار النجف الدولي ، ف يييييالً عن وجود مشيييييروع 

وت القريب من ق ييييييا  الحي . وبما ان ا ثر القامة مطار الك

الزوار والسيييياح القادمين ال  ق يييا  الحي هم من المحافظات 

الوسيييييط  والجنوبية فان امكانية وصيييييولهم لمنطقة الدراسييييية 

 داً .   لك فان السييياح القادمين للعراقبالطريق البري سييهلة ج

الغراض دينييية يييأتون من منفيي  زربيياطييية او مطييار النجف 

 فان وصولهم بالطريق البري سهالً وقريباً . الدولي

وف المناخية من العوامل الميثرة الطقف والمناخ   تعد الظر  -ب

عل  حر ة السياحة وتوجهاتها وق ا  الحي يتميز بمناخ حار 

اذ يعتبر المناخ من ا ثر  جاف صييييييفاً ومعتدل ممطر عيييييتاً  .

يعد اهم  ، فالمناخ الجيدامل الطبيعية تأثيراً عل  السييييييياحالعو

حيث  ( ٢٠١٤وزارة النفل ، )عوامل الج ب السيياحي والعكف صيحي 

درجة متوية  14,3يقدر معدل درجة الحرارة في  انون الثاني 

ما معدل درجة الحرارة في تموز )احر الشييييييهور(   37,8بين

درجة متوية ،علماً ان المعدل الشهري ألعهر السنة في ق ا  

ما يعني ان  ( ٨٠، ص١٩٥٦الحسييييييييني ،)26,1الحي  ية ، م درجة متو

عدا اعهر الصيف الحارة  السياحية اعهر السنة مالئمة للحر ة

اب( والتي تكون فيهيا درجيات الحرارة  –تموز  –)حزيران 

محافظة )درجة متوية 45 – 43العظم  )ظهراً عالية تتراوح بين 

ته في  ( ٣٠١٥واسيييييييط ،  مارس السيييييييائ  رغبا يه يمكن ان ي ، وعل

تجول او الترقية في اوقات الصيييباح وفي اوقات السيييباحة او ال

 الليل . 

 9ويقدر معدل السييييييطوع الشييييييمسييييييي الفعلي لمحطة الحي 

ساعة/يوم ، مما يعني ان السطوع الشمسي يوفر رغبة وحاجة 

المجاميع السييياحية للتمتع بأعييعة الشييمف وخاصيية في اعييهر 

طة الحي المناخية لربيع . اما الرطوبة النسبية في محالشتا  وا

فقد سيييجل  اعل  معدالتها الشيييهرية في عيييهري  انون االول 

%( عل  التوالي . بينمييا 66,8و    %65,9والثيياني بمعييدل )

عهر تموز ) سجل ( وذلك النعدام %21،9اوطأ المعدالت في 

 التساقط . 

ما يعرف )االتزان  حة االنسيييييييان في ناخ يرتبط برا ان نوع الم

ين يتعادل مجموع الحرارة المكتسييبة الحراري( ال ي يتحقق ح

مع مجموع الحرارة المفقودة ، وذلك بطريقة متوازنة وبمعدل 

ال يسييييييبب اجهاداً للنظام الحيوي لالنسييييييان ، وهي تيثر عل  

 راحة السياح خالل فترة سفره وممارسة نشاطاته السياحية .

الموارد المائية   ان وجود نهر الغراف ال ي يمتد من امام سدة  -ج

  االهوار ، الكوت ال  منطقة البدعة في الشييييييطرة ومن ثم ال

 م يمر من عييييييمال الق ييييييا  حت   (156وال ي يمتد بطول )

حيث يسييييياعد عل  توفير مناطق ( ، 2) عيييييكلينظر جنوبه ، 

سييياحية عل  طول عييواطر النهر تسيياعد لممارسيية العديد من 

سباحة والغطف والتج يف ورياضة  االنشطة االستجمامية  ال

يخوت وغيرها من الرياضييييييات المائية ،  ما ان وجود هور ال

 م عن مدينة  30ال ي يبعد لدلمج القريب من ناحية الموفقية ا

الحي يمكن ان يكون له دور في السيييييياحة المائية ف يييييالً عن 

. تلفة وصيد الطيور في مواسم معينةهواية صيد االسماك المخ

ج ب السييييييياحي ه ه الموارد المائية يمكن ان تكون مناطق لل

عل  اسييتقطاب الكثير من المجاميع  عطيلة ايام السيينة ، وتشييج

ياحية ال  المنطقة ،  ما يمكن ان تقوم عل  القصيييييييب  السيييييي

والبردي الموجود في هور الييدلمج الكثير من الصيييييينيياعييات 

 لبعض سكان المنطقة . ر فرص عمل فوزالشعبية والتي ت

تمتاز منطقة اراضييي ق ييا   مظهر االرض ومورفولوجيتها   -د

الحي باسييتوا ها بشييكل عام ، فهي جز  من السييهل الرسييوبي 

وال ي تكون بفعل الترسبات التي نقبتها انهار دجلة في العراق 

 الق ييا والفرات وروافدها حيث يصييل ارتفاع االراضييي في 

 م ينخفض  لمييا اتجهنييا جنوبيياً عييدا  توف18 – 12مييا بين 

م عن مسييييييتو  سييييييط  8 – 7ن االنهييار فهي ترتفع مييا بي

. وتنتشيير الكثبان الرملية في مناطق  (٨٥، ص ٢١٦)السييعيدي ،المنطقة

 واسعة من ق ا  الحي وخاصة ناحية البشائر . 

ان هييي ا التبييياين واالختالف في طبيعييية االرض وارتفييياعهيييا 

وطبيعة تربتها اد  ال  وجود مزارع واسعة في ريف الق ا  

ل هل وجود مناطق طبيعية جمي ة يمكن ان تكون مناطق وسيييييي

سياحي والتمتع بمناظر  ساعد عل  الج ب ال سياحية وطبيعية ت

الطبيعيية الخالبيية ،  مييا ان منيياطق الكثبييان الرملييية يمكن ان 

لصييييحرا  ، او رياضيييية اتج ب عشيييياق رياضيييية التخييم في 

ان  الموتورسيييكالت وسيييباقاتها في منطقة صيييحرا  البشيييائر .
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ي ق يييييييا  الحي من مزارع االمكييانييات الزراعييية المتوفرة ف

وبسيياتين تسيياعد عل  توفير اجوا  مالئمة للسييياحة والترفيه . 

ية وحياة  ناطق الريف عة تسييييييياهم في تطوير الم ما ان الزرا  

الفالحين والنهوض بها وذلك بما تحققه من عوائد اقتصييييييادية 

 وخاصة في ظل دعم الدولة المستمر للقطاع الزراعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمثل نهر الغراف: ( 2) شكل

 

 المبحث الثالث : االمكانات السياحية البشرية

ت يييييم منطقة الدراسييييية الكثير من المغريات واالمكانات السيييييياحية 

وثقافية البشييييييرية ، منها مقومات تاريخية وعمرانية وح ييييييارية 

 واقتصادية وصناعية وغيرها .

االرث التييياريخي والعمراني   يعيييد التراث المكييياني محوراً  .1

للتنمية االجتماعية في البيتة الح يييييرية ل لك فان الحفاظ عليه 

 جز  من احترام تاريخ البلد ورجالته . 

ت ييم منطقة الدراسيية الكثير من االثار االجتماعية والتاريخية 

تعود ال  فترات تاريخية عديدة ، منها مواقع  والعمرانية والتي

اثرية متمثلة في مرا ز االسييييتيطان البشييييري )القر  والمدن( 

ومنها التالل والمواقع االثرية المنتشييييييرة في المنطقة ، والتي 

اال ان  (٢٥،ص ٢٠١٦) الجوراني ، موقعيياً  16يقييدر عيددهيا بيأ ثر من 

د يبق  مييا قييالكثير منهييا مهمالً وال توجييد عليييه حراسيييييييات م

حفريات االهالي في المناطق المجاورة مما سييييييبب مفتوحاً ل

اضيييييراراً لالثار المدفونة . وت يييييم مدينة الحي بعض االبنية 

 التراثية وبعض الخانات . 

 ما يقع قصيييير الشيييييخ بالسييييم عل  اطراف مدينة الحي حيث 

عل   1936ه في امن القصييييييور التراثييية ، فقييد تم بنييايعتبر 

. ويتكون من جناحين ، الجناح االول )جناح  ادونم 25مساحة 

غرف نوم وثالث قيياعييات  10العيييائلييية( اليي ي يحتوي عل  

اما  وثالث صييييييحيات . ينبخمط ف ييييييال عنوثالث مخازن 

غرف نوم مع  7الجناح الثاني )جناح ال يييييييوف( فيتكون من 

 ف ييال عنصييالون صييغير وصييالون  بير ذات ثمان اضييالع 

د مطبخ وقيياعيية طعييام وغرفية وجود مكتبيية في الجنيياح ووجو

مسييييييجل ضييييييمن االبنية التراثية في محافظة وهو  لالنتظار ،

 واسط في دائرة االثار والسياحة العراقية . 

اما الخانات فهي منتشرة في مدينة الحي في السابق وذلك تلبية 

الغراض  ثيرة منهيييا تجييياريييية  خزن الحبوب والتمور 

واالصيييواف واالخشييياب والعطاريات والدهون وغيرها ومنها 
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ما يسييييييتعمل لربط الحيوانات من خيول وحمير وبغال وجمال 

عدم . ومنها ما  ان يسييتعمل لسييكن المسييافرين لواغنام وابقار 

ال ي من اهم الخانات خان داود الغميف وجود فنادق ان اك . و

يتوسط المدينة والواقع في سوق السجاد الحالي وهو مبني من 

لة . ومنها خان  بالخشيييييييب وفيه نقو  جمي الطابوق ومغلف 

ن ي يياظم الخواف والحيياج عبييد الكيياظم مهوس و ييانييا عييييييريك

  سييييييوق اليهودي وقد حول ال ةبالتجارة مع عبد هللا سييييييمر

ت ويقع في وسط سوق عصري ومحالت تجارية لبيع الكماليا

 ر.المدينة الكبي

المراقد الدينية   تحتوي منطقة الدراسيييية عل  عدد من المراقد  .2

لدينية التي تزورها اعداد   بيرة من الزوار سيييييينوياً ، حيث ا

توسيييييييل الزييارات ال  تحقيق رغبية المسييييييلمين في ال تهيدف

عالمين وعييييييك لدعا  لرب ال عمه الكثيرة عليهم وت ييييييم ر نوا

يييد بن جبير والعكييار وابو المنطقيية عييدة مراقييد اهمهييا سييييييع

. يقع مرقد التابعي سييييييعيد بن جبير )رض( في مر ز الرايات

، حيييث بني عل  الطراز (3) عييييييكييلينظر  ،ق ييييييييا  الحي

المعماري االسييييييالمي وعيييييييد الطارمات التي تحملها اعمدة 

 ونكريتية ،  ما زين  الجدران بالنقو  االسييييييالمية وااليات 

ها  حدة من فاع الوا نارتان ارت قد م ية ، وترتفع فوق المر القران

متراً ، و سيييييي   18متراً تتوسيييييطها قبة دائرية ارتفاعها  20

سياج ارتفاعه بالكاعي الفرفوري االخ ر ، وال ري  محاط ب

متر ، وله اربعة ابواب  5متر ومن الداخل  6من الخارج يبلغ 

موزعة عل  الجهات االربع ،  ما ي ييييم اواوين مخصييييصيييية 

حيث يتوافد عليه الكثير من االهالي في منطقة لجلوس الزوار

الحي والمناطق المجاورة في االعياد الدينية والوطنية والعطل 

 ارة االربعين وغيرها . ي زالرسمية والمناسبات الدينية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمثل مرقد التابعي سعيد بن جبير: ( 3) شكل

 

المغريات الثقافية   تعتني السييييييياحة باالطالع عل  اسيييييياليب  .3

الحياة وطرائق التفكير عند السييييكان وت ييييم المغريات الثقافية 

الصيييناعات الشيييعبية والتي تشيييتهر بها المنطقة ، حيث عرف  

منطقة الحي بصييييييناعة السييييييجاد اليدوي حيث توجد محالت 

الخر  متخصصة به ه الصناعات والتي تتاجر بها مع المدن ا

،  ما تشيييتهر )بالعباية الحياوية( التي لها مميزاتها الصيييناعية 

 والتي لها تجارة رائجة. 

نة في  ثير  مدي ية في ال قاف ندوات الث  ما توجد الميتمرات وال

من المناسيييبات الدينية والوطنية واهمها )حفل القران وترتيله( 

في ق يييا  الحي )مرقد سيييعيد بن  سييينويةحيث توجد مسيييابقة 

( يشييارك فيها قرا  القران من العراق والدول االسييالمية جبير

 االخر  .

تاريخياً خاصيياً يوثق االحداث التاريخية  اوت ييم المنطقة متحف

عييدة قيياعييات للمالبف  التي مرت عل  المييدينيية ويحتوي عل 

الت الورقييية والمعييدنييية وغيرهييا ، يزوره معواالسييييييلحيية وال

 .الكثير من الزوار والسياح سنوياً 

اما الفنون الشييعبية في منطقة الدراسيية فمنها االغاني الشييعبية 

حيييث عرفيي  المنطقيية )بييالغنييا  الحييياوي(  مييا توجييد بعض 
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بي( ، ف ييالً عن سييباقات الخيول في والرقصييات الريفية )الج

مثل الطقوس تي تقام في االعياد الدينية . وتالق الريفية المناط

ارس في عاعييييييورا  من التراث الثقافي حيث تم االدينية جز 

سبة وم نها المسيرات الكثير من الفعاليات الدينية الخاصة المنا

، واقامة الوالئم في ليلة العاعر من عهر الدينية والمحاضرات

 محرم  ثواب لالمام الحسين )ع( .

قافية تعمل عل  حفل وتعزيز القيم  تدامة للتنمية الث ان االسيييييي

 .المكان ثقافياً جتماعي عبر تنظيم الح ارية والتواصل اال

ان االمكييانييات البشييييييرييية متنوعيية في الق يييييييا  ويمكن  

تطويرها والنهوض بها ، اال ان الخدمات السييييييياحية ضييييييعيفة في 

منطقة الدراسة ، فهناك نقل واض  في خدمات البن  التحتية   لك 

ادق وردا ة فان المنطقة تعاني من ضييييييعف مناطق االيوا   قلة الفن

وقليية منيياطق الخييدمييات الترفيهييية  مييدن ، خييدميياتهييا وقليية المطيياعم

 . رفيه والحدائق والمتنزهات وغيرهاااللعاب ومدن الت

 

 االستنتاجات

لقيد تمكنيا من تحيدييد بعض االسييييييتنتياجيات التي ظهرت من خالل 

ان المنطقة المدروسيييييية ت ييييييم الكثير من االمكانات الدراسيييييية اذ 

الطبيعية والبشييييرية التي يمكن ان تسيييياهم في تنمية االقليم ، فيما لو 

شكل المطلوب ،  ما  ستغل  بال سات  الحلا الباحث انه ال توجد درا

ا اديمية او حكومية عن منطقة الدراسيية في الجانب السييياحي ال من 

 المحلية .الحكومة االتحادية او الحكومة 

 ما ان ا ثر الزوار والسييييييياح القادمين هم من داخل العراق والقليل 

منهم من االجانب وعموماً يعد الهدف الديني هو المقصود من زيارة 

 المنطقة اذ يالحل ا ثر الزوار ي هبون ال  مرقد سعيد بن جبير .

 

 التوصيات

   اما اهم التوصيات التي يمكن ان ن عها من خالل البحث هي 

في ة ان تسيياهم الجامعات والكليات في المحافظة ضييرور .1

والتعريف  بدراسيية االمكانات السييياحية في المنطقة القيام

 .بها

عقد مهرجان سييينوي سيييياحي بإعيييراف الحكومة المحلية  .2

 والجهات المعنية بالسياحة .

االهتمام بالبن  التحتية في المنطقة من  هربا  وعيييييبكات  .3

 مجاري وانابيب الما  الصال  للشرب وطرق النقل . 

تطوير الخدمات السييياحية في المنطقة من مناطق االيوا   .4

  الفنادق والشقق الفندقية والمطاعم والمقاهي وغيرها .

د اليدوي ادعم بعض الصييناعات الشييعبية وخاصيية السييج .5

 العربية ، وقيام معرض سنوي لمنتجاتها .والعبا ة 

العمل عل  نشييييير المعلومات السيييييياحية عن المنطقة في  .6

 الصحف والمجالت والقنوات التلفزيونية .
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