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الملخ�ض 

ان لزيارة األربعني دورًا مهاًم يف حتريك اجلامهري لألهداف السامية التي مثَّلها االمام احلسني وثار من 
أجلها وهي قيم االيامن واحلرية والعدالة واالنسانية باعتبار ان االنسان قيمة عليا جيب استثامره واملحافظة عىل 
ديمومة انتاجيته، اشارة اىل منظور التنمية املستدامة التي اصبحت تنادي هبا املنظامت الدولية واالنسانية يف عامل 
بيته الكرام من بعده.. لذلك نحتاج اىل أن تكون  نبينا الكريم حممد، وأهل  اليوم  ومن قبل فقد نادى هبا 

الزيارة عماًل ثقافيًا توجيهيًا وتوعويًا إلرشاد الناس واستثامر العواطف اجلياشة لتعريفهم بكل تلك القيم. 

ونظرًا ملا ُتشكلُه ظاهرة زيارة األربعني املباركة من ابعاد اقتصادية متعددة بجوانبها ومتغرياهتا كافة، اذ تشهد 
تعاظاًم وتطورًا ملحوظًا سواء عىل مستوى أعداد الزائرين املحليني والعرب واألجانب او عىل مستوى ما ُيقدم 
وُيبذل من جهد برشي ومادي وخدمي عظيم من قبل املواكب املحلية والعربية واألجنبية واملتطوعون واقسام 
العتبة احلسينية املقدسة والوزارات واملؤسسات والدوائر احلكومية ومنظامت املجتمع املدين ووسائل االعالم 

املختلفة هلو حرٌي باجلمع والتبويب والدراسة والتحليل.

يسعى البحث احلايل اىل تقديم اطار نظري مبسط حول التنمية املستدامة ودمج االبعاد االقتصادية املستدامة 
لزيارة االربعني املباركة لتكون قبسًا من نور يستيضء هبا مجيع االحرار يف العامل لالرتقاء باالنسانية مجعاء اىل القيم 
النبيلة ألهل البيت صلوات اهلل عليهم امجعني والكفيلة بتحسني أحوال البرش، وتقليل هدر املوارد املختلفة، 

وزيادة كفاءة استثامرها، واحلفاظ عىل البيئة ومكوناهتا. 

الكلامت املفتاحية: زيارة االربعني، االبعاد االقتصادية املستدامة، التنمية املستدامة.
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Abstract

Al-Arbaiyniyah’ visit to Imam Al-Hussein’s holy shrine plays important role in moving the 
masses to the lofty goals of Imam Hussein (peace be upon him) for which the values   of faith، 
freedom، justice and humanity as the human value of the highest must be invested and maintain 
the sustainability of productivity reference to the perspective of sustainable development has 
become advocated by international organizations and humanity In the world today، and has 
been called by our noble Prophet Muhammad، peace be upon him and his family and his family 
after him.Thus we need to be a visit to the cultural work of guidance and awareness to guide 
people and invest emotions and bold to introduce them all those values. In view of the fact 
that the phenomenon of (the’Al-Arbaiyniyah’ visit to Imam Al-Hussein’s holy shrine) blessed 
visits is one of several economic dimensions in all its aspects and variables، it is witnessing 
a remarkable growth and development both at the level of the number of local visitors، Arabs 
and foreigners، or at the level of what is presented and exerted great human، materi a l and 
service efforts by local، Arab and foreign processions، Ministries، institutions، government 
departments، civil society organizations and the various media are free to collect، t abulate، 
study and analyze.The current research aims to provide a simplified theoretical framework on 
sustainable development and the integration of sustainable economic dimensions to visit the 
blessed forty to be a light from all the free people in the world to raise the whole humanity 
to the noble values   of the people of the house، the prayers of God to them all and to improve 
human conditions and reduce the waste of various resources، Increase the efficiency of their 
investment، and preserve the environment and its components.

key words: ‘Al-Arbaiyniyah’ economic dimensions for Sustainable Development  
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المبحث الول: منهجية البحث 

اوًل: م�شكلة البحث 

يعرف  ما  او  املستدام  االقتصاد  مفهوم  يعرب 
لعالقة  جديد  منظور  عن  ــرض(  االخ بـ)االقتصاد 
للتنمية  البيئي  والبعد  االقتصادي  البعد  بني  الرتابط 
املستدامة وكذلك البعد االجتامعي، اذ يسعى لتحقيق 
التنمية املستدامة باعتامد اطار مفاهيمي جديد ال حيل 
حمل التنمية املستدامة، بل يكرس التكامل بني ابعادها 
الثالثة االساسية )االقتصادية واالجتامعية والبيئية(. 

السلبية  التأثريات  من  البحثية  املشكلة  تنطلق 
واالجتامعية  االقتصادية  االعتبارات  ادماج  لضعف 
والبيئية يف بناء اسرتاتيجية التنمية املستدامة يف حمافظة 
االقتصادي  التكامل  عدم  نتيجة  املقدسة  كربالء 
وامكانية  املحلية  التنمية  خطط  يف  البيئي  االجتامعي 
الزيارة  ومنها  الدينية  املناسبات  من  االستفادة 

االربعينية املليونية.

ثانيًا: اهداف البحث 

يسعى البحث احلايل اىل حتقيق مجلة من االهداف 
اآلتية: 

التنمية . 1 ملفاهيم  مبسط  فكري  تأطري  تقديم 
كجزء  املستدام  االقتصاد  امهية  وبيان  املستدامة 

مهم منها.
يف . 2 االقتصادية  االبعاد  تأثري  عىل  الضوء  تسليط 

اخلطط التنموية املستدامة.

ثالثًا: اهمية البحث 

تنطلق امهية البحث من كونه حماولة جلذب انتباه 
مفاصل  خمتلف  يف  التخطيطية  الــقــرارات  صانعي 
حمافظة كربالء املقدسة، ألمهية حتقيق بعض او مجيع 
اهداف التنمية املستدامة ال سيام االقتصادية منها من 
خالل التحفيز عىل كفاءة استخدام املوارد املتاحة يف 
مجيع نواحي القطاعات االقتصادية كونه يمثل هدف 

حموري لالنتقال اىل االقتصاد املستدام.

رابعاً: فر�شية البحث 

االقتصاد املستدام هو افضل سياسة تنموية تأخذ 
االبعاد االقتصادية واالجتامعية والبيئية بعني االعتبار 
عند وضع اخلطط املستقبلية ملحافظة كربالء املقدسة.

المبحث الثاني: الطار النظري للبحث 

اول ً: التنمية الم�شتدامة ومبادوؤها الر�شادية 

 )Sustainable املستدامة  التنمية  مفهوم  يــرتدد 
)Development  يف ادبيات التنمية وما يضاف اليه من 

مكونات وعنارص متنوعة ليس هو هناية املطاف عىل 
االقل يف هذه اآلونة فيام يتعلق باجلوانب التنموية يف 
خمتلف دول العامل، اذ يتسع مفهوم التنمية املستدامة 
ليشمل اعتبارات اساسية جديدة فيام خيص االهداف 
جانبني  يف  واملتمثلة  التنمية  حتقيقها  اىل  تسعى  التي 
املــوارد  وتنمية  االقتصادية  )التنمية  مها  اساسيني 

البرشية( وهي مدار البحث احلايل.

نظر  وجهة  من  املستدامة  التنمية  تعريف  يمكن 
استغالل  فيها  يتناغم  ))عملية  اهنا  عىل  الباحثني 
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املوارد املختلفة: املادية واملالية واملعلوماتية والبرشية 
التكنولوجية  التنمية  ومناحي  االستثامر  وتوجهات 
احلارض  امكانات  من  كاًل  وتعزز  املؤسسات  وتغيري 
االنسان  باحتياجات  للوفاء  للمستقبل  واالستعداد 

وتطلعاته((. 

)عيسى  اىل:  تؤدي  التي  هي  املستدامة  فالتنمية 
وعامر، 2017: 143(

لتحسني . 1 املجتمع  وقابليات  قدرات  زيادة 
املستوى املعييش ألفراده.

للدولة . 2 واالجتامعي  االقتصادي  النمو  زيادة 
وعدم استنفاد املوارد وخاصة النادرة منها.

االجيابية . 3 الثقافية  اجلوانب  عىل  احلفاظ 
واالقتصادية والبيئية للمجتمع.

خلق مؤسسات تساعد عىل تضمني وتكني مجيع . 4
افراد املجتمع.

اعتمد املجتمع الدويل مصطلح )التنمية املستدامة( 
يف قمة االرض بمدينة ريو دي جانريو بالربازيل عام 
دون  احلايل  اجليل  احتياجات  تلبية  بمعنى   ،1992
القادمة يف احلياة، يف مستوى  اهدار حقوق االجيال 
ال يقل عن املستوى الذي نعيش فيه اآلن. وقد حدد 
اهنا:  عىل  املستدامة  التنمية  مكونات  الدويل  املجتمع 

)اللبدي، 2015: 31(

نمو اقتصادي  •
تنمية اجتامعية  •
محاية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية فيها. •

فالتنمية بمعناها العام من وجهة نظر الباحثني هي 
العملية التي حيدث من خالهلا تغيري شامل ومتواصل 

مصحوب بزيادة يف متوسط الدخل احلقيقي لالفراد، 
الفقرية من  الطبقة  الدخل لصالح  توزيع  وحتسن يف 

الناس وحتسني نوعية احلياة وتغيري هيكلية االنتاج.

يتضمن حتقيق املعنى االقتصادي للتنمية املستدامة 
عدة اهداف امهها: )اللبدي، 2015: 81(

ونفط . 1 )ماء  الناضبة  للموارد  الرشيد  االستعامل 
وغاز( أي بمعنى حفظ االصول الطبيعية بحيث 
نرتك لالجيال القادمة بيئة مماثلة، اذ انه ال توجد 
بدائل صناعية لكثري من االصول )املوجودات( 

البيئية.
استيعاب . 2 عىل  للبيئة  املحدودة  القدرة  مراعاة 

النفايات 
االقتصار عىل استعامل حصيلة مستدامة للموارد . 3

املتجددة )الرياح، الطاقة الشمسية... الخ(.

للدورة  املتحدة  لالمم  العامة  اجلمعية  اعتمدت 
السبعني يف البنود 15 و 116 من جدول اعامهلا قرارًا 
املستدامة  التنمية  خطة    2015-9-25 يف  اختذته 
لعام 2030 والتي تضمنت االهداف اآلتية: )االمم 

املتحدة، 2015: 37-18(

الفقر بجميع أشكاله  القضاء عىل  اهلدف االول: 
يف كل مكان.

األمن  وتوفري  اجلوع  عىل  القضاء  الثاين:  اهلدف 
الغذائي والتغذية املّحسنة وتعزيز الزراعة املستدامة.

عيش  بأنامط  اجلميع  تتع  ضامن  الثالث:  اهلدف 
صحية وبالرفاهية يف مجيع األعامر.

املنصف  اجليد  التعليم  ضــامن  الــرابــع:  ــدف  اهل
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احلياة  مدى  التعّلم  فرص  وتعزيز  للجميع  والشامل 
للجميع.

اجلنسني  بني  املــســاواة  حتقيق  اخلامس:  اهلــدف 
وتكني كل النساء والفتيات.

وخدمات  املياه  توفر  ضــامن  الــســادس:  اهلــدف 
الرصف الصحي للجميع وإدارهتا إدارة مستدامة.

بتكلفة  اجلميع  حصول  ضامن  السابع:  اهلــدف 
املوثوقة  احلديثة  الطاقة  خــدمــات  عــىل  ميسورة 

واملستدامة.

املطرد  االقتصادي  النمو  تعزيز  الثامن:  اهلدف 
الكاملة  والعاملة  واملــســتــدام،  للجميع  والشامل 

واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع.

اهلدف الثامن: إقامة بنى حتتية قادرة عىل الصمود، 
وحتفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار.

داخل  املساواة  انعدام  من  احلد  التاسع:  اهلدف 
البلدان وفيام بينها.

واملستوطنات  املدن  جعل  عرش:  احلادي  اهلدف 
الصمود  عىل  وقادرة  وآمنة  للجميع  شاملة  البرشية 

ومستدامة.

استهالك  أنامط  الثاين عرش: ضامن وجود  اهلدف 
وإنتاج مستدامة.

عاجلة  ــراءات  إجـ ــاذ  اخت عــرش:  الثالث  ــدف  اهل
للتصدي لتغيري املناخ وآثاره.

والبحار  املحيطات  حفظ  عرش:  الرابع  اهلــدف 
مستدام  نحو  عىل  واستخدامها  البحرية  ــوارد  وامل

لتحقيق التنمية املستدامة.

اإليكولوجية  النظم  محاية  عرش:  اخلامس  اهلدف 
نحو  عــىل  استخدامها  وتعزيز  وترميمها  الــربيــة 
مستدام، وإدارة الغابات عىل نحو مستدام، ومكافحة 
مساره،  وعكس  األرايض  تدهور  ووقف  التصحر، 

ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

إقامة  عــىل  التشجيع  ــرش:  ع الــســادس  اهلــدف 
جمتمعات مساملة ال هيمش فيها أحد من أجل حتقيق 
التنمية املستدامة، وإتاحة إمكانية وصول اجلميع إىل 
للمساءلة  وخاضعة  فعالة  مؤسسات  وبناء  العدالة، 

وشاملة للجميع عىل مجيع املستويات.

اهلدف السابع عرش: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط 
الرشاكة العاملية من أجل حتقيق التنمية املستدامة.

يرى الباحثان مما تقدم بأنه يمكن تعريف االقتصاد 
حيافظ  الذي  النظام  ذلك  )هو  االخرض  او  املستدام 
عىل رأس املال الطبيعي ويستثمر فيه من اجل حتقيق 
سكان  لكل  االساسية  االحتياجات  وتوفري  املساواة 
الفقر  مظاهر  مجيع  عىل  والقضاء  اجلغرايف  املوقع 
باملوارد  املساس  دون  متسارعة  بوترية  النمو  وحيقق 
الطبيعية او احلاق الرضر بالبيئة حيث حيقق التكامل 

االقتصادي واالجتامعي والبيئي(. 

تعد التنمية البرشية )Human Development( من 
الهتاممها  والتنمية  لالمن  االقتصادية  العنارص  اهم 
يف  مشاركاته  وتوسيع  قدراته  رفع  وكيفية  باالنسان 
تؤكد عىل  اذ  احلياة،  االنشطة ولكل جماالت  خمتلف 
زيادة حجم االستثامرات يف رأس املال البرشي ورفع 
مهاراهتم وقدراهتم التي ال تقل امهية عن وفرة املوارد 
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الطبيعية او مصادر الطاقة لألمن والتنمية معًا، فعند 
من  جمموعة  حتقيق  يمكن  البرشية  القدرات  زيــادة 
عن  فضاًل  واالمن  لالستقرار  تدفع  التي  االهداف 
ومنها: )حممد، 2013:  التنمية  لبلوغ  اهنا مؤرشات 

)50-48

املبارش . 1 السبب  تعد  التي  االنتاجية  القدرة  زيادة 
وراء رفع االمكانات وحتقيق التنمية.

توسيع فرص العمل والتوظيف الذي حيتل مكانًا . 2
االقتصادية واالجتامعية يف  السياسات  رئيسًا يف 
مجيع الدول وما هلذا من دور يف حتقيق االستقرار.

حتقيق العدالة يف توزيع الدخول، من خالل زيادة . 3
املستوى  وحتسني  والصحية  التعليمية  القدرات 
املعايش وملختلف رشائح املجتمع، مما يؤدي اىل 
تكافؤ الفرص وارتفاع مستوى الدخول الفردية 

وهو ما يقود اىل حتقيق االمن والتنمية.
العمل عىل اجراء التغيريات الفكرية واالجتامعية . 4

يؤدي  مما  باالنسان،  اهتاممها  خالل  من  الالزمة 
من  يعد  الذي  للدولة  العام  املناخ  حتسني  اىل 
التنمية البرشية عىل حتقيقها  العوامل التي تعمل 

بغية الوصول اىل االستقرار واالمن.

تتميز  البرشية  التنمية  ــأن  ف ــك  ذل اىل  اضــافــة 
بمجموعة من الصفات مما جيعلها تأخذ املكانة اهلامة 
يف الربامج واخلطط والسياسات سواء عىل املستوى 

الوطني او الدويل وكام ييل: 

توجهها لالنسان فكان هدفها اعادة االنسان اىل . 1
الصدارة دائاًم.

الدافع . 2 للناس  جتعل  اذ  االخالقي:  االساس 
املشرتك للتعاون من اجل بلوغ مستويات التنمية 

املطلوبة. 
اطارها الشمويل: فهي تشمل مجيع جوانب احلياة . 3

ويمكن ان تكون بمثابة فلسفة حياتية. 
املحلية من . 4 القدرات  تعزيز  التأكيد عىل رضورة 

ذات  اقتصادية واجتامعية  اتباع سياسات  خالل 
توجهات حملية داخلية.

وذلك . 5 االمد  وطويلة  مستمرة  تعليم  عملية  اهنا 
بحكم طبيعة املشكالت الدولية املعارصة.

والسوق . 6 الدولة  دور  بني  املزاوجة  عىل  تعمل 
ماسة  بحاجة  فهي  التنموية،  الربامج  تنفيذ  يف 
من  اال  تتوافر  ال  قد  كبرية  مالية  لتخصيصات 
عملية  اىل  بحاجة  فهي  وكذلك  الدولة،  خالل 
افضل  يكون  وقد  والتوجيه  واملراقبة  االرشاف 

من يفعل ذلك هو الدولة فقط. 

ثانيًا: التنمية القت�شادية بمنظور ا�شالمي

من اجل اجياد جمتمع متوازن ينعم باخلري والرفاهية 
رشع االسالم قانونًا اقتصاديًا رائعًا لتأمني هذا العيش 
-203:2019 )البطاط،  عن:  عبارة  وهو  الكريم 

)206

الزكاة: من اجل رفع مستوى الفقراء اىل املستوى . 1
الطبيعي العام اوجب هلم االسالم الزكاة، وهي 
الثالث  االنعام  من  املال  يف  الواجبة  الصدقة 
يف  املستحبة  الزكاة  حبب  ثم  االربع.  والغالت 
وفاء  عدم  الحتامل  استحباهبا  عىل  واكد  غريها 
باحلاجة  وفت  وإن  بالغرض،  الواجبة  الزكاة 
اخلري  عمل  عىل  تشجيعًا  املستحبة  الزكاة  كانت 

والتأمل للفقراء والشعور بأمل حاجاهتم.
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)االبل  هي  الثالث  االنعام  هذه  ان  املعلوم  ومن 
)احلنطة  فهي  االربــع  الغالت  اما  والغنم(  والبقر 
الرئيسة  املصادر  وهي  والزبيب(  والتمر  والشعري 
للغذاء، اما مستحقو الزكاة فهم احوج االصناف اىل 

ذلك املال وهم كل من:

الفقراء الذين ال يملكون ما يتقوتون به. •
املساكني وهم االشد فقرًا.  •
العاملون عىل جلب الزكاة. •
الذين ركبهم الدين فعجزوا عن فكه وسداده.  •
من  • اهلل  سبيل  يف  عنها  واملعرب  العامة  املصالح 

بل  الطرق  واصالح  واملستشفيات  املساجد  بناء 
ومجيع طرق اخلري. 

اما زكاة الفطرة فهي )زكاة االبدان( وقد رشعت 
ألجل سداد حاجة الفقري يف ايام العيد املباركة لعدم 
قدرهتم عىل رشاء املالبس اجلديدة او التهيئة للعيد بام 

يناسب كرامة االنسان.

اخلمس: وهي ان يدفع املكلف العاقل مخس ماله . 2
حاجتهم  ليسد  الفقراء  اىل  حاجته  عن  الفائض 
والنصف الثاين اىل االمام او وكيله العام إلحياء 

الدين وشعائره املقدسة.

وموارد اخلمس حمددة يف اجلوانب اآلتية:

غنائم دار احلرب.  •
املعادن.  •
ما جيده االنسان من الكنوز. •
ما حيصل عليه من الغوص.  •
املكاسب بأي طريق كان.  •
احلالل املختلط باحلرام.  •

االرض التي اشرتاها الذمي من املسلم. •
االنفال: وبام ان القائد االسالمي عليه واجبات . 3

سد النقص املايل احلاصل يف املجتمع االسالمي 
كانت له االنفال خالصًة يترصف فيها كيف يشاء 

وهي:
االرض التي يمتلكها املسلمون من غري املسلمني  •

بال قتال. 
االرض املوات كسواحل البحار وغريها.  •
رؤوس اجلبال.  •
مرياث من ال وارث له.  •
ما اختص به يف احلرب.  •
ما خيتاره لنفسه قبل قسمة الغنائم.  •

الرشيعة . 4 تفرضها  رضائب  وهي  الكفارات: 
االسالمية يف حاالت خاصة وترصفات خاصة 

ومواردها كام ييل:
كفارات الصوم يف حالة االفطار العمدي حيث  •

يتوجب اطعام ستني مسكينًا او كسوهتم او عتق 
واحد من العبيد. 

او  • مساكني  عرشة  اطعام  وهي  النذر  كفارة 
كسوهتم. 

كفارة افطار الطاعنني يف السن.  •
رمضان  • اىل  مرضه  يستمر  الذي  املريض  كفارة 

القادم. 
كفارة احلج. •
كفارة الظهار.  •
كفارة القتل.  •
كفارة نقض العهد. •
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كفارة حنث اليمني.  •
الكفارات املتعلقة باملصاب.  •
كفارة وطأ الزوجة يف احليض.  •
كفارة رضب الولد. •

االضحية. . 5
الوصية بالثلث من اخلريات. . 6
الصدقة. . 7
النفقة الواجبة عىل االرحام. . 8

للتنمية  اخـــرى  مــشــاريــع  هــنــاك  ــإن  ف ــريًا  ــ وأخ
االقتصادية قد اكد عليها االسالم احلنيف وذلك عن 

طريق:

حتريم التبذير واالرساف. أ. 
واحقاق ب.  العامل  واحرتام  العمل  عىل  احلث 

حقوقه كاملًة دون نقصان. 
توزيع الثروات بالتساوي. ج. 
 الدعوة اىل االقتصاد يف املعيشة والزهد. د. 

والضامن  االجتامعي  التكافل  اىل  الدعوة  هـ. 
االجتامعي. 

حتريم االحتكار. و. 
احلث عىل الزراعة واستغالل املوارد الطبيعية. ز. 
استحباب القرض والدين.ح. 

تنمية  في  القت�شادية  التنمية  دور  ثالثًا: 
المجتمع 

املجتمع  تنمية  يف  االقتصادية  التنمية  دور  يتمثل 
 :2017 )رشوان،  اساسية:  حماور  ثالث  خالل  من 

)142-139

زيادة الدخل القومي والفردي: . 1

حتى  كبرية  ألموال  االجتامعية  التنمية  حتتاج  اذ 
تتمكن من التوسع يف املؤسسات التعليمية والصحية 
النسبي  االرتفاع  حتقق  وكلام  االخــرى،  االجتامعية 
اخلدمات  يف  التوسع  امكن  كلام  االقتصادية  للتنمية 
كفاءة  وتدعيم  املجتمع  افــراد  قبل  من  املطلوبة 
املوجود منها، كام ان زيادة الدخل القومي يؤدي اىل 
زيادة دخل الفرد وبالتايل ارتفاع مستوى املعيشة اىل 

االفضل.

احلد من البطالة وزيادة فرص العمل: . 2

التوسع يف  التنمية االقتصادية عىل  تساعد عملية 
التصنيع واستصالح االرايض الزراعية، وهبذا املعنى 
فأن الزراعة والصناعة يعدان من اهم العوامل اهلامة 
واتساع  واالجتامعية  االقتصادية  املستويات  لرفع 
املجتمع  يف  البطالة  ظاهرة  من  واحلد  العمل،  فرص 

من خالل زيادة الدخل الفردي.

التغيري . 3 ــداث  ــ إلح املــنــاســبــة  ــروف  ــظ ال هتيئة 
االجتامعي نحو جمتمع افضل: 

ادت الثورة الصناعية بأشكاهلا املختلفة اىل احداث 
االنسان  اصبح  اذ  الناس،  حياة  يف  هائلة  تغيريات 
كام  الطبيعة،  يف  التحكم  عىل  ومقدرته  بالعلم  يؤمن 
اصبح  وكذلك  ومادية  معنوية  قيمة  للوقت  اصبح 
اليدوي،  العمل  واحــرتام  العمل  لدقة  امهية  هناك 
برامج  يف  واملسامهة  العمل  يف  املــرأة  دور  واحــرتام 

ومرشوعات تنمية املجتمع.    

العوامل  بأن  تقدم  ما  خالل  من  الباحثان  يرى 
عملية  يف  مؤثرًا  دورًا  تلعب  ان  يمكنها  االجتامعية 
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التنمية االقتصادية املستدامة وكام ييل: 

املسامهة يف هتيئة وخلق الظروف املناسبة حلدوث . 1
خالل  من  وذلك  املستدامة  االقتصادية  التنمية 
االجتامعية  واملشكالت  للظروف  التصدي 
املستدامة  التنمية  انطالق عجلة  التي حتول دون 

بجميع جوانبها.
االدخار . 2 عىل  االقبال  ضعف  حالة  معاجلة 

اهتامم  وكذلك  الفقر،  بسبب  وذلك  واالستثامر 
بعض الفئات من املواطنني بمظاهر ال تتفق مع 
مستوانا االقتصادي، عالوة عىل عدم تعودنا عىل 

االدخار واالستثامر.
جيب . 3 التي  االجتامعية  االعتبارات  مجيع  دراسة 

الصناعية  للعملية  التخطيط  عند  مراعاهتا 
بدء  مناطق  حتديد  تشمل  والتي  والعمرانية، 
وانطالق التصنيع وتوزيعها يف مجيع انحاء العامل، 
املصاحبة  االجتامعية  االعتبارات  عن  فضاًل 
الصناعية  واملناطق  املدن  من  اهلجرة  لعملية 
داخل  املالئمة  العمل  ظروف  وهتيئة  اجلديدة، 
وامن  وهتوية  اضاءة  من  الصناعية  التشكيالت 

صناعي ومحاية العاملني من اخطار مهنتهم.
التخطيط . 4 بأمهية  الشعبي  الوعي  انعدام  معاجلة 

يتضح  وذلك  للمستقبل،  والبناء  االسرتاتيجي 
احلكومة  عىل  املستمر  الشعب  ضغط  خالل  من 
واجب  اىل  النظر  دون  اخلدمات  خمتلف  لتوفري 
احلكومة يف استغالل جزء من الدخل القومي يف 

عمليات االستثامر للمستقبل.
احلكومية . 5 االدارة  لضعف  معاجلات  وضع 

)الروتني اليومي( وعجزها عن توفري احتياجات 
مجيع االجهزة االقتصادية.

التي قد تنجم عن . 6 باملشكالت االجتامعية  التنبؤ 
عملية التنمية االقتصادية واالستعداد ملواجهتها.

والسكنية . 7 والتعليمية  الصحية  اخلدمات  توفري 
واالجتامعية للمواطنني والتي تلعب دور اساس 

يف زيادة االنتاج بشكل عام.
اهلجرة . 8 عن  الفالحني  عزوف  حاالت  تقليل 

التقاليد  بسبب  وذلك  املستصلحة  االرايض  اىل 
اجلامدة.

والالزمني . 9 املاهرين  الفنيني  العامل  توفري  حماولة 
لدفع عجلة التنمية االقتصادية.

العلامء . 10 من  الالزم  الفكري  املال  رأس  توفري 
واملفكرين، مما جيعلنا نستغني عن نقل االجهزة 

االقتصادية من الدول املتقدمة.
والتخفيف . 11 احلرضية  غري  املناطق  تنمية  حماولة 

انتشار  ان  اذ  سكانيًا،  املزدمحة  املناطق  عن 
وعدم  املناطق  خمتلف  عىل  وتوزيعها  الصناعة 
يساعد  الكبرية،  الصناعية  املدن  يف  تركيزها 
ويساهم  املذكورة  املناطق  وتنمية  تطوير  عىل 
بمستوى  واالرتقاء  املتعددة  مشكالهتا  حل  يف 
املشكالت  من  خيفف  انه  عىل  فضاًل  افرادها 
املناطق  هلا  تتعرض  التي  الكبرية  االجتامعية 
املزدمحة وحيد من سوء احلالة الصحية وانتشار 
االوبئة واالمراض وكثرة احلوادث وعدم توافر 
تلبيتها  وعدم  واالجتامعية  العامة  اخلدمات 

الحتياجات االفراد.
واملسامهة . 12 لالرسة  االجتامعية  بالرعاية  االهتامم 

االقتصادية  للتنمية  الالزم  االستقرار  اجياد  يف 
بني  للتجاوب  املناسب  املناخ  توفري  طريق  عن 
املركزية واحلامسة  او  املحلية  االهايل واحلكومة 
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للتنمية االقتصادية املستدامة والرغبة يف التنمية 
الرسيعة لبناء مستقبل افضل.

المجتمع  لمعرفة  ال�شا�شية  البعاد  رابعًا: 

بال�شعائر الح�شينية 

 احلسني اإلمـــام  قضّية  تكون  أن  اهلل  شــاء 
التي  االستثناءات  ومن  جوانبها،  كّل  يف  استثنائية 
امتازت هبا قضية اإلمام احلسني الشهيد ما ُيقام 
عىل اإلمام احلسني سالم اهلل عليه من جمالس العزاء 
واإلطعام  عليه  والبكاء  احلــزن  وشــدة  مصابه  عىل 
حمرم  شهري  يف  األخرى  اخلدمات  وبقية  والشعائر 
باقي  عىل  تقام  التي  املجالس  مجيع  يفوق  وصفر 
املعصومني طيلة العام، وشّد الرحال لزيارته يف كّل 
وغريها  مجعة  ليلة  كّل  ويف  مهمة،  اسالمية  مناسبة 
فإن ما ورد من احلّث عىل ذلك من النبي وسائر 
املعصومني صلوات اهلل وبركاته عليهم امجعني بشأن 
فقد  منهم،  معصوم  أي  شأن  يف  يرد  مل   احلسني
  توالت الروايات الواردة عنهم أن لزائر احلسني
وملعظم شعائره واملقيم العزاء عليه أجرًا ال مثيل له، 
 ألن اهلل تعاىل شاء ان تكون قضية اإلمام احلسني
االســاس  هــذا  عىل  وتعامل  استثنائية،  قضية  هي 
النبي األكرم واإلمام امري املؤمنني وموالتنا 
فاطمة واإلمام احلسن وبّقية األئمة من بعد 
اإلمام احلسني إىل االمام املهدي صلوات اهلل وسالمه 

عليهم أمجعني. 

الشؤون  قسم  املقدسة،  احلسينية  العتبة  )مكتبة 
http://imamhussain-lib.com/ والثقافية  الفكرية 

arb/3108(

ووعيهم  املجتمع  افــراد  ثقافة  فأن  عام  وبشكل 
بالنهضة  منها  املتعلقة  سيام  ال  املعلومات  بأمهية 
سيد  اجلها  من  ثار  التي  واملبادئ  املقدسة  احلسينية 
تلعبه  ملا   احلسني االمــام  االحــرار  ابو  الشهداء 
يف  املطلوب  التغيري  إحداث  يف  وفاعل  هام  دور  من 

املجتمع االسالمي عامًة واملجتمع العراقي خاصًة.

ملجتمع  اساسية  ابعاد  مخسة  هناك  فــأن  بالتايل 
مدار  يف  توظيفها  يمكن  والتي  عام  بشكل  املعرفة 

البحث احلايل وهي: )الظاهر، 2009: 33-31(

او . 1 املعرفة هي السلعة  اذ تعد  البعد االقتصادي: 
اخلدمة الرئيسة واملصدر االساس للقيمة املضافة 
ينتج  الذي  املجتمع  ان  يعني  وهذا  جمتمع  ألي 
هو  املختلفة  نشاطاته  يف  ويستعملها  املعلومة 
املجتمع القادر عىل املنافسة والصمود يف العرص 

احلايل.
البعد التكنولوجي: أي انتشار وسيادة استخدام . 2

تقنيات املعلومات وتطبيقاهتا يف خمتلف جماالت 
باملعلوماتية  االهتامم  رضورة  يعني  وهذا  احلياة، 

وتطويعها حسب ظروف كل جمتمع.
البعد االجتامعي: اذ ال فائدة من العمل من غري . 3

سيطرح  مما  الدقيق  االختصاص  قوامها  معرفة 
او  املعرفية  العاملة  )االيدي  هو  جديدًا  مفهومًا 

املوارد املعرفية(.
البعد الثقايف: أي اعطاء امهية للمعرفة واالهتامم . 4

حرية  وتوفري  لالشخاص  االبداعية  بالقدرات 
العلم  توزيع  يف  والعدالة  واالبداع  التفكري 
ان  كام  املجتمع.  طبقات  خمتلف  بني  واملعرفة 
من  وحترتم  تقيم  ثقافة  اىل  حيتاج  املعرفة  جمتمع 
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أي  االفضل،  بشكلها  ويستغلها  املعلومة  ينتج 
باملعرفة  يؤمن  وسيايس  ثقايف  حميط  اىل  حيتاج 

ودورها يف احلياة اليومية ملجتمع املعرفة.
اختاذ . 5 يف  اجلامهري  ارشاك  أي  السيايس:  البعد 

القرارات بطريقة رشيدة وعقالئية عىل استعامل 
تداول  حرية  بتوافر  اال  حيدث  ال  وهذا  املعرفة 
عىل  مبني  سيايس  مناخ  وتوفري  املعلومات 
السياسية  واملشاركة  والعدالة  الديموقراطية 

الفاعلة.

لتحقيق  المحلية  الدارات  مبادئ  خام�شًا: 

التنمية الم�شتدامة 

تعد التنمية البرشية عنرصًا حيويًا من اجل التنمية 
ال  جزء  هي  البيئة  قضايا  ان  اذ  املستدامة،  احلضارية 
ادارة  التنمية املستدامة كام ان  يتجزأ من مجيع انشطة 
االطراف  جلميع  الفاعلة  املشاركة  تتطلب  التنمية 
وتتطلب  فيها  واملؤثرة  التنمية  عملية  من  املستفيدة 
السياسية  االصعدة  كافة  عىل  عاليًا  وتنسيقًا  دعــاًم 

والثقافية والدينية وغريها.

هناك  ان  احلايل  البحث  خالل  من  الباحثان  يرى 
لتحقيق  املحلية  لـــالدارات  موجهة  مبادئ  اربعة 
التنمية املستدامة بجميع ابعادها يف ظل العوملة والتي 

يمكن مناقشتها وفق االيت:

جيب املام القيادات املحلية باملنظور العاملي اجلديد . 1
قيادات  جعل  بمعنى  حميل  اساس  عىل  املبني 
االجهزة احلكومية يفكرون عامليًا وينفذون حمليًا.

االرتباط . 2 عىل  املحلية  القيادات  تشجيع  جيب 
من  فقط  ليس  احلرضية  املحلية  بمجتمعاهتم 

خالل البعد االقتصادي فقط انام من خالل كل 
احلرضية  فالتنمية  االخرى،  املجتمعية  االبعاد 
التعليم  بقضايا  عامليًا  تلتزم  ان  جيب  املستدامة 
)جودة(  وبنوعية  الصحية  والرعاية  والبيئة 
قضايا احلياة االخرى التي تشكل البنية االساس 

للمجتمع احلرضي.
جيب عىل القيادات املحلية اتاحة الفرصة جلميع . 3

املواطنني كي يصبحوا مواطنني عامليني ومندجمني 
اساس  عىل  انسانية  اجتامعية  رابطة  ليؤسسوا 

الصداقة والفهم الثقايف.
ما بني . 4 املحلية رشاكة  القيادات  ان تؤسس  جيب 

عىل  تقوم  جديدة  اسس  عىل  وحميل  عاملي  هو 
تنمية االهتاممات واملصالح والرغبات واملواهب 
والقدرات املتنوعة للموارد البرشية املوجودة يف 
املجتمعات احلرضية وبشكل خاص الرتكيز عىل 
احلرضي  املجتمع  تواجه  التي  احليوية  القضايا 
الفقر والقضاء  التخفيف من حدة  والتي تشمل 

عىل االمية قدر املستطاع.

المبحث الثالث: بع�ض الح�شائيات عن 

الزيارة الربعينية المليونية لالمام الح�شين 

عليه ال�شالم ومجال ال�شتفادة منها 

البد من استكامل مسار البحث للوصول اىل حتقيق 
اهدافه، وهنا سنقوم باالستعانة ببعض االحصائيات 
املقدستني  والعباسية  احلسينية  العتبتني  عن  الواردة 
ممثل  كشف  فقد  البحث.  بموضوع  العالقة  ذات 
خالل  الصايف  امحد  السيد  العليا  الدينية  املرجعية 
التي   )2018/  11/  2( اجلمعة  ــالة  ص خطبة 
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اقيمت يف الصحن احلسيني الرشيف عن عدد زوار 
االربعني  زيارة  خالل   احلسني االمام  اربعينية 
ان  تعودنا  بأننا  هجرية    1440 املوافق   2018 لعام 
اىل  الفتًا  الزائرين،  لعدد  النهائية  االحصائية  ننقل 
)1438هـ(  سنة  يف  عنها  اعلن  التي  االحصائية  ان 
شملت ثالثة حماور للمدينة واما االحصائية اخلاصة 
ان  مبينًا  ــاور،  حم اربعة  شملت  ـــ(  )1439هـ بسنة 
االحصائية اخلاصة بالعام احلايل شملت مخسة حماور 
الثالثة  للمحاور  احلسينية  وحمور  احلر  حمور  باضافة 
و)كربالء-احللة(  )كربالء-بغداد(  وهي  الرئيسة 
و)كربالء-النجف(. فقد اوضح ان املعايري التي يتم 
رقمية من خالل  معايري  االحصائية هي  اعتامدها يف 
الكامريات التي ترصد عدد الزائرين الداخلني ملدينة 

كربالء سواء املشاة او بواسطة السيارات.

تم  بالسيارات  الوافدين  الزائرين  فإن  كذلك 
احتساب عددهم باحلد االدنى املعقول الذي تستوعبه 
السيارة، مبينًا انه من باب املثال فإن السيارات ذات 
تم  شخصًا   )90( من  اكثر  تستوعب  التي  الطابقني 

اعتامد العدد )80(.

وحتى  صفر(   7( يوم  من  للفرتة  االحصائية  ان 
ه،   1440 لعام  لياًل(   12( الساعة  صفر(   20( يوم 
بعد هذه  الزائرين  توافد  املدينة كانت تشهد  ان  تبني 
عدد  احتساب  يصعب  الشعائر  بعض  ان  اذ  الفرتة. 
املشاركني فيها كعزاء طويريج، مبينًا ان عزاء طويرج 
من الشعائر املهمة التي حيرص عىل استمرارها اال ان 
الوسائل احلديثة تعجز عن احتساب عدد املشاركني 

يف هذا العزاء.

ان طريقة ممارسة عزاء طويرج غري مألوفة للعامل 
املعزين  عدد  احتساب  يف  ختطيء  احلديثة  والوسائل 
تم  انه  اىل  مشريًا  والرسعة،  الكبري  االندفاع  نتيجة 
مفاحتة اصحاب االختصاص من خارج العراق هلذا 

الغرض. 

وبشكل هنائي فأن احصائية عدد زوار االربعني يف 
مدينة كربالء التي سجلت يف العام )1438هـ( بلغت 
)11210367( واما االحصائية التي سجلت للعام 
 ،)13874818( بلغت  فاهنا  ـــ(  )1439ه املايض 
احلايل  للعام  تم تسجيلها  التي  ان االحصائية  مؤكدًا 
داخل  من  زائر   )15322949( بلغت  )1440هـ( 
 )10714( مشاركة  جانب  اىل  الــعــراق،  ــارج  وخ
خارج  من  خدمية  هيئة  و)225(  خدمي  موكب 

العراق.

 http://املقدسة احلسينية  للعتبة  الرسمي  )املوقع 
)imamhussain.org/news/22769

ويمكن التعبري عن اعداد الزائرين كام وردت يف 
اعاله من خالل املخطط البياين اآليت: 

ال�شكل )1( اأعداد الزائرين الوافدين للزيارة الربعينية 

كما وردت في بيان المرجعية الدينية العليا لالأعوام 1438- 

1440 هـ 
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املصــدر: اعــداد الباحثــني اســتنادًا اىل خمرجــات الربنامــج 
.2010 Microsoft Excel احلاســويب

* يشــري الرقــم )1( اىل اعــداد الزائريــن الوافديــن للزيــارة 
االربعينيــة للعــام اهلجــري 1438.

* يشــري الرقــم )2( اىل اعــداد الزائريــن الوافديــن للزيــارة 
االربعينيــة للعــام اهلجــري 1439.

* يشــري الرقــم )3( اىل اعــداد الزائريــن الوافديــن للزيــارة 
االربعينيــة للعــام اهلجــري 1440.

زيادة  هناك  ان  يتبني  اعــاله  املخطط  خالل  من 
الثالثة  االعوام  خالل  الزائرين  اعداد  يف  ملحوظة 
زيادة  هناك  ان  اذ  )1438-1440هـــــ(،  االخــرية 
الزيادة  اما  بنسبة 23 % بني عامي 1438 و 1439 
 1439 عامي  بــني  الــزائــريــن  اعـــداد  يف  احلاصلة 
و1440 فهي 10%، وكانت الزيادة الفعلية احلاصلة 
ــرية  االخ الــثــالث  للسنوات  الــزائــريــن  ــداد  اعـ يف 
االهتامم  يستدعي  مما   ،%33 بمقدار  البحث  عّينة 
من  املتزايدة  االحتياجات  تأمني  نحو  مكثفة  بصورة 
زوار  اىل  واملقدمة  اصنافها  بجميع  الضيافة  خدمات 
ايب  العشرية  قمر  وأخيه   احلسني االمــام  مرقد 
اجلوانب  عىل  الرتكيز  وحماولة   .العباس الفضل 
خالل  من  املستدامة  التنمية  لتحقيق  االقتصادية 
ــداء  واب والتعاون  التضحية  روح  عىل  التشجيع 
احلسينية  النهضة  تكون  وان  الناس  لعامة  املساعدة 
تلك  لتحقيق  طريق  وخارطة  عمل  منهاج  املباركة 

االهداف.

االمجالية  ــداد  االع تكون  ان  الباحثان  ويتوقع 
للزائرين بمناسبة اربعينية ايب االحرار وسيد الشهداء 
لعام 1441هـ )16771080 زائرًا( بزيادة مقدارها 

)1448131 زائر عن العام املايض(.

 احلسني االمــام  قضية  عاملية  عىل  يدلل  ومما 
العامل  يف  للبرشية  نرباسًا  تثل  التي  املباركة  وهنضته 
للوصول اىل حتقيق بعض من اهداف التنمية البرشية 
والتعلم من هنج ايب االحرار االمام احلسني صلوات 
والعرب  املحليني  الزائرين  اعداد  اهلل وسالمه عليه، 
 1439 اهلجري  للعام  االربعينية  للزيارة  واالجانب 

واملبينة تفاصيلها وفق اجلدول االيت:

جدول )1( اعداد الزائرين الوافدين للزيارة الربعينية من 

العراقيين والعرب والجانب للعام الهجري 1439

النسبة املئوية %العدد الدولة 
1280484083.35العراق 
238451415.49ايران 

693300.45باكستان
372450.24البحرين

340940.22لبنان
192580.125الكويت

110640.071اهلند
103000.066اذربيجان
35410.023بريطانيا
20600.0133امريكا
15020.0097تركيا
13710.0089كينيا
11160.0072املانيا

9490.0061اسرتاليا 
7800.005كندا
3810.0024قطر 
3350.0021روسيا

2980.0019جورجيا
2970.00193السويد
2890.00187فرنسا

2660.00172اندونيسيا
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2460.00159ماليزيا
2410.00156بلجيكا
1960.00127النرويج
1940.00126نيجريا

1830.00118الدنامرك
730.00047جنوب افريقيا

170.00011اليونان
110.00000072فلندا

املجموع

15385000 مخسة 
عرش مليون وثالثامئة 
ومخسة وثامنون الف 

زائرًا

املصــدر: اعــداد الباحثــني اســتنادًا اىل النــرشة اإلحصائيــة 
ــة،  ــني املبارك ــام احلس ــة اإلم ــارة أربعيني ــنوية لزي الس
مركــز كربــالء للدراســات والبحــوث، شــعبة الدراســات 

التخصصيــة يف زيــارة األربعــني، 1439هـــ. 

ومن خالل ما تقدم من البيانات اخلاصة باجلدول 
املهارات  من  االستفادة  امكانية  الباحثان  يرى   )1(
واالمكانات البرشية العلمية والثقافية من خالل هذا 
الكم اهلائل من التنوع الفكري والعلمي واالقتصادي 
وحماولة  السنوية  املليونية  االربعينية  الزيارة  خالل 
والدراية  والكفاءة  اخلربة  ذوي  االفــراد  استقطاب 
اهدافها  املستدامة وحتقيق بعض من  التنمية  يف جمال 
العامة  اجلمعية  يف  عليها  املنصوص  عرش  السبعة 

لالمم املتحدة حتى 2030 م.

العمل  اشاعة روح  بيان موضوعة  يمكن  كذلك 
1439هـ–  لسنة  االربعينية  الزيارة  خالل  التطوعي 

2017 م من خالل بيانات اجلدول اآليت: 

جدول )2( العمل التطوعي خالل الزيارة الربعينية ل�شنة 

1439هـ

العددجهة التطوعت

200متطوعو وزارة الشباب والرياضة1

1000متطوعو لواء النهضة احلسينية2

1000متطوعو لواء اخلدمة احلسينية3

500متطوعو مجعية اهلالل االمحر4

300متطوعو االدارة املحلية5

1800متطوعات من النساء6

1000متطوعو الوقف الشيعي7

180متطوعو فريق بادر8

1000متطوعو فريق البشائر9

8000متطوعو العتبة احلسينية املقدسة10

3500متطوعو العتبة العباسية املقدسة11

املتطوعون مع قوة محاية بني احلرمني 12
700املقدسني

19180املجموع الكيل

املصــدر: اعــداد الباحثــني اســتنادًا اىل النــرشة اإلحصائيــة 
ــة،  ــني املبارك ــام احلس ــة اإلم ــارة أربعيني ــنوية لزي الس
مركــز كربــالء للدراســات والبحــوث، شــعبة الدراســات 

التخصصيــة يف زيــارة األربعــني، 1439هـــ. 

للفئات  التطوعي  العمل  نسب  توضيح  يمكن 
املذكورة يف اجلدول )2( وفق املخطط البياين اآليت:
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متطوع   19000 مــن  اكثر  وجــود  ــالل  خ مــن 
يمكن   ،احلسني لالمام  االربعينية  الزيارة  يف 
وتوظيفها  اهلائلة  البرشية  الكتلة  تلك  من  االستفادة 
الزيارات  التنمية املستدامة خالل  يف جمال نرش ثقافة 
املقدسة وليس فقط خالل  املليونية يف مدينة كربالء 
)سفراء  اىل  حتويلهم  وبالتايل  وصفر  حمرم  شهري 
وخارجها  كربالء  مدينة  داخل  املستدامة(  التنمية 
االساليب  اعتامد  نحو  وحتفيزهم  االشخاص  إلقناع 
املستدامة  التنمية  بالتحول اىل حتقيق اهداف  الكفيلة 
عىل كافة االصعدة االقتصادية والبيئية واالجتامعية. 

المبحث الرابع: التو�شيات 

تأطري نظري  تتعلق  تقدم من مفاهيم  ما  بناًء عىل 
يقدم  التطبيقي،  باجلانب  تتعلق  احصائية  وبيانات 
الباحثان جمموعة من التوصيات التي من املمكن ان 

تكون حلوالً ناجحة لالرتقاء بمستوى التنمية املحلية 
املستدامة يف حمافظة كربالء املقدسة بكافة املجاالت 

االقتصادية واالجتامعية والبيئية وفق اآليت:

يف . 1 املستدام  االقتصاد  اىل  االنتقال  حتقيق  يمكن 
 حمافظة كربالء املقدسة مدينة االمام احلسني
املتصلة  القطاعات  من  جمموعة  خالل  من 
بحيث  العالقة،  ذات  املؤرشات  من  بمجموعة 
القطاعات  يف  اخلارجية  االستثامرات  تساهم 
اخلرضاء،  )املباين  املستدام  لالقتصاد  الرئيسة 
املياه  الزراعة،  الطاقة اخلرضاء،  النقل االخرض، 
النفايات(  ادارة  الصناعة،  السياحة،  العذبة، 
استخدام  عن  االقتصادي  النمو  ارتباط  فك  يف 
املادية،  املالية،  )البرشية،  املختلفة  املوارد 
النواحي  من  عنها  النامجة  واآلثار  املعلوماتية( 

البيئية واالجتامعية.
تنويع مصادر الطاقة واالعتامد عىل مصادر الطاقة . 2

�شكل )2( ن�شب العمل التطوعي خالل الزيارة الربعينية لعام 1439 هـ

.Microsoft Excel 2010 املصدر: اعداد الباحثني استنادًا اىل خمرجات الربنامج احلاسويب
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الطبيعية مثل )االلواح الشمسية والرياح وطاقة 
مصادر  عىل  االقتصار  من  بدالً  احليوية(  الكتلة 
الكهربائية  الطاقة  لتوليد  )الكاز(  مثل  اخرى 
بتأمني  الكفيلة  التحتية  البنى  لتشغيل  الالزمة 
كربالء  حمافظة  اىل  الوافدة  املليونية  الزيارات 
صفر  شهر  يف  االربعني  زيارة  ومنها  املقدسة 

السنوية.
التحول . 3 تعزز  التي  والقوانني  الترشيعات  سن 

وبالتايل  املستدام  االقتصاد  اىل  والناجح  السليم 
للتنمية  االنامئية  االهداف  مجيع  او  بعض  حتقيق 

املستدامة يف العامل لغاية 2030 م.
حمافظة . 4 يف  املواطنني  بني  التنموي  الوعي  نرش 

عرب  خاصة  الوافدين  والزائرين  عامة  كربالء 
واالرشادية  التوعوية  احلمالت  من  جمموعة 
بكافة الوسائل املتاحة اضافة اىل املشاركة الشعبية 
يف صياغة قرارات التنمية املحلية ملحافظة كربالء 

املقدسة. 

الم�شادر والمراجع

القرآن الكريم. 
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