
383

حمور االقتصاد

كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين خالل زيارة الربعين وامكانية تنمينها 

)درا�شة تحليلية لمواكب مدينة المحاويل(

م. م. شيامء حممد خليل 

كلية الرتبية للعلوم االنسانية - جامعة بابل
shaymaa1993sh@gmail.com

الملخ�ض 
تعد زيارة االربعني أحد أهم املناسبات الدينية والتارخيية املهمة واالكثر شهرة عامليًا إذ يتوافد أعداد كبرية 
من الزائرين اىل العراق عمومًا وكربالء املقدسة خصوصًا إلحياء تلك املناسبة العظيمة، سيام ان الوافدين ليسوا 
التي  والفرعية  الرئيسة  والطرق  املتعددة  احلدودية  املنافذ  عرب  ايضًا  البالد  خارج  من  بل  فحسب  العراق  من 
يف كل  املتزايد  الزائرين  وأعداد  املباركة  والشعرية  الزيارة  لتلك  العظيم  وللفضل  املقدسة،  كربالء  اىل  توصل 
املؤدية اىل  الفرعية  الطرق  املحاويل وهي من  املارة يف مدينة  الطرق  الدراسة لغرض معرفة أمهية  عام جاءت 
كربالء وسبل تنمية خدماهتا املقدمة اىل الزائرين. ولعل زيارة االربعني اخلالدة جاءت باهتامم خاص للغاية يف 
احاديث االئمة املعصومني وملا هلا من اثار وجدانية يف نفوس املوالني فإهنم يعدون تلك الزيارة من الشعائر 
املقدسة التي يؤدوهنا يف كل عام ولثواهبا العظيم كام جاء يف رواية عن االمام جعفر الصادق يف الدعاء لزوار 
قرب احلسني )اللهم اغفر يل وإلخواين وزوار قرب احلسني الذين انفقوا امواهلم واشخصوا ابداهنم رغبة يف 
برنا ورجاء ملا عندك يف صلتنا ورسورًا ادخلوه عىل نبيك(. ولتوافد اعداد كبرية من الزائرين الذين حيتاجون 
اىل العديد من اخلدمات كالطعام والرشاب واخلدمات الصحية والعالجية وخدمات املبيت يف الطرق املؤدية 
دراسة  البحث  سيتناول  ساملني  مدهنم  اىل  واعادهتم  وصوهلم   وتأمني  االمنية  واخلدمات  املقدسة  كربالء  اىل 
كفاءة اخلدمات الصحية واالمنية التي تتظافر فيها اجلهود بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة فضاًل 
عن خدمات الطعام واملياه الصاحلة للرشب واالسرتاحة واملبيت التي تقدمها املواكب للزائرين يف طرق مدينة 
املحاويل وسبل تنميتها. يقدر عدد املواكب اخلدمية يف مدينة املحاويل بـ)150( موكبًا خدميًا ومواكب الزنجيل 
موزعًا عىل املحاور الرئيسية التي يمر منها الزائرين وتشمل تلك املواكب عىل خمتلف اخلدمات الطبية واملرافق 
يتناول املبحث  املنطقة وتقدم هلم الدعم واالسناد.  الصحية والطعام والرشاب وتوجد هيئة تنظم عملهم يف 
االول نبذة عن مدينة املحاويل و موقعها والطرق التي يسلكها الزائرين للوصول اىل كربالء املقدسة  فضاًل عن 
تارخيها احلسيني اما املبحث الثاين فيتناول توزيع اخلدمات املقدمة للزائرين عىل الطرق وكفاءهتا، اما املبحث 

الثالث فيدرس امكانية تنمية تلك اخلدمات، والنتائج والتوصيات اخلاصة بالدراسة.

الكلامت املفتاحية: الكفاءة، اخلدمات، زيارة االربعني، التنمية.
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Efficiency of services provided to visitors during the forty visit and the pos-

sibility of its development

)An Analytical Study of the Processions of the City of Mahawil(

 Assi. tea. Shaima Mohammed Khalil

College of Education for Human Sciences - University of Babylon

Abstract 

The visit of the 40 is one of the most important religious and historical events and the most 
famous in the world، as large numbers of visitors flock to Iraq in general and Holy Karbala 
especially to commemorate that great occasion، especially since the arrivals are not only from 
Iraq but also from outside the country through the ports The study came to know the importance 
of the roads passing through the city of Mahweel، which is one of the secondary roads leading 
to Karbala and ways to develop Services to visitors.

Perhaps the visit of the eternal forty came with a very special attention in the speeches of the 
infallible imams (peace be upon him) and because of the emotional effects of the loyalists، they 
consider that visit as one of the sacred rituals they perform each year and its great reward، as 
stated in a novel about Imam Jafar al-Sadiq (peace be upon him). In praying to the visitors of the 
tomb off Al- Hussein God forgive me، my brothers and the visitors of the Tomb of Hussein، who 
spent their money and diagnosed their fathers with a desire for us and please when you have in 
our prayer and pleasure، bring him to your prophet. For the influx of large numbers of visitors 
who need many services such as food and drink، health and treatment services and overnight 
services on the roads leading to Holy Karbala and security services and secure their arrival and 
return to their cities safely will be discussed the study of the efficiency of health services And 
the wish that the efforts are in coordination with the Ministry of Interior and the Ministry of 
Health as well as food and water services، drinking water، rest and overnight provided by the 
processions to visitors in the roads of the city of Mahweel and ways of its development.The 
number of service processions in The City of Mahweel is estimated at (150) service processions 
distributed on the main axes from which visitors pass، including on various medical services، 
health facilities، food and drink، and there is a body that organizes their work in the area and 
provides them with support and support. The first topic deals with the city of Mahweel and its 
location and the ways used by visitors to reach the holy Karbala As well as its husseini history، 
while the second topic deals with the distribution of services provided to visitors on the roads 
and its efficiency، while the third topic examines the possibility of developing those services، 
results and special recommendations. By studying.

key words: Efficiency، Services، Fortieth visit، Development



385

حمور االقتصاد

اأوًل: المقدمة 

خالل  ملحوظًا  تطورًا  املحاويل  مدينة  شهدت 
املارين  الزائرين  اعداد  زيادة  يف  االخرية  السنوات 
املقدسة  كربالء  مدينة  اىل  واملتوجهني  املدينة  بطرق 
ومواكب  اخلدمية  املواكب  اعداد  زيادة  عن  فضاًل 
بمشاركة  االربعني من كل عام  زيارة  العزاء واحياء 
للمواكب احلسينية، ونظرًا  املدينة ووجود هيئة  ابناء 
من  وقرهبا  العراق  وسط  يف  املحاويل  مدينة  ملوقع 
مدينة كربالء جعلها مسلكًا للزائرين يف فرتة الزيارة 

االربعينية. 

 ثانيًا: م�شكلة البحث

للزائرين . 1 املقدمة  اخلدمات  كفاءة  مدى  ما 
املتوجهني اىل كربالء املقدسة يف مدينة املحاويل؟

التي . 2 الطرق  يف  الزائرين  اعداد  يتباين  هل 
يسلكوهنا خالل زيارة االربعني؟

املقدمة . 3 اخلدمات  تنمية  امكانية  تتوفر  هل 
للزائرين خالل الزيارة؟

ثالثًا: فر�شية البحث

من اهم اخلدمات التي تقدمها املواكب يف الطرق . 1
واخلدمات  والرشاب  الطعام  خدمات  هي 

الصحية واملبيت.
زيادة اعداد الزائرين املتوجهني اىل مدينة كربالء . 2

يف  املحاويل  مدينة  يف  املارة  الطرق  عرب  املقدسة 
السنوات االخرية وتباينهم من طريق اىل اخر.

يف . 3 للزائرين  املقدمة  اخلدمات  تنمية  املمكن  من 
عن  وذلك  البلدية  الدوائر  مع  بالتعاون  املدينة 
للزائرين فضاًل  انشاء طريق معبد خاص  طريق 
املرور  وتنظيم حركة  الصحية  املرافق  انشاء  عن 
راحتهم  وضامن  حركتهم  لتسهيل  املدينة  داخل 

ووصوهلم ساملني.

رابعًا: اأهداف البحث

تسليط الضوء عىل اخلدمات املقدمة للزائرين يف . 1
مدينة املحاويل خالل زيارة االربعني.

يف . 2 تنميتها  وامكانية  اخلدمات  تلك  كفاءة  تقييم 
مدينة املحاويل.

يف . 3 الزائرين  هبا  يمر  التي  للطرق  خريطة  رسم 
مدينة املحاويل.

خام�شًا: الحدود الزمانية والمكانية 

والشامل  الرشقي  اجلــزء  املحاويل  قضاء  حيتل 
باملستطيل  أشبه  شكاًل  متخذ  املحافظة  من  الرشقي 
بإجتاه شاميل غريب جنويب رشقي اخلريطة )1(،  يمتد 
الطريق  عىل  املحاويل  مدينة  وتقع   ،)2( اخلريطة 
الرابط بني إقليمني جتاريني مركزهيام احللة وبغداد)1(.

املواكب  حال  واقع  فدراسة  الزمانية  احلدود  اما 
احلسينية يف الزيارة االربعينية لعام )2018/2017(.



386

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثالث لزيارة االربعني املباركة

خريطة )1( موقع ق�شاء المحاويل في محافظة بابل 

 
ــل  ــة باب ــة حمافظ ــط، خارط ــا	 اخلرائ ــم انت ــاحة، قس ــة للمس ــة العام ــة، اهليئ ــوارد املائي ــراق، وزارة امل ــة الع ــدر: مجهوري املص

االداريــة، بمقيــاس رســم  )1/ 250000(، بغــداد،2010.
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الخريطة )2( الت�شميم ال�شا�شي لمدينة المحاويل لعام 2018

                        
املصــدر: مــن عمــل الباحثــة باالعتــامد عــىل مديريــة بلديات بابــل، مديريــة بلديــة املحاويل،شــعبة تنظيــم املدن،املرئيــة الفضائية 

.Arc map 10.5 لعــام 2010، بأســتخدام برنامج
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المبحث الول: التحليل المكاني لمدينة 
المحاويل وبداية ن�شوء المواكب الح�شينية 

واحياء ال�شعائر:

1- 1. لمحة تاريخية عن مدينة المحاويل

البابلية  اململكة  أرض  مــن  جــزء  املــحــاويــل 
وظلت  بابل(  )أرض  تعرف  وكانت  وعاصمتها 
يف  وبالتحديد  اإلســالم  دخول  حتى  التسمية  تلك 
الكوفة  اىل  األمارة  انتقلت  عندما  الراشدي  العرص 
جزء  كانت  لكوهنا  السواد(  بـــ)أرض  آنذاك  عرفت 
حتى  التسمية  هــذه  واستمرت  األرض  هــذه  من 
الذي  النيل  هنر  احياء  أعادوا  الذين  العبايس  العرص 
حوله  وكثرة  الثقفي  يوسف  بن  احلجاج  بعد  طمر 
القرى وازداد دور املنطقة السيايس بعد انشاء األمارة 
املزيدية  اطلقوا عليها اسم )النيليان( بعد أن انضمت 
إليها االرايض املجاورة هلا وظلت هذه التسمية بعد 
العباسية  اخلالفة  وسقوط  املزيدية  األمــارة  سقوط 
املحصورة  املنطقة  وشاهدوا  العثامنيني  دخل  حتى 
بني النيل والكوفة خالية املعامل فبنوا فيها خان سميت  
)منطقة اخلان( وهو املركز احلايل لقضاء املحاويل و 
قيل جاءت التسمية من التحويل وتعني حتويل جمرى 
النهر و قيل تسمية املحاويل جاءت من شيوع احلول 
حتى  لكثرته  كامال  عاما  حيول  فيها  الــزرع  أن  أي 
اىل  فينسبها  تسميتها  يف  االخر  الرأي  أما  يتعفن)2(. 
.)3(حمويائيل بن عرياد بن هنوك بن قابيل بن آدم

جعلُه  ومدنه  للقضاء  املوقعية  اخلصائص  أن 
ذات أمهية سكنية وجتارية ملا يتمتع به من خصائص 
النقل  حركة  تسهيل  عن  فضاًل  متنوعة  جغرافية 

عرب  للسكان  جاذبة  منطقة  ويعد  ــالت،  ــواص وامل
تارخيُه الطويل الذي أدى اىل زيادة حركة العمران فيه 
وبالتايل زيادة مساحته، كام تعد املدن مركزًا للجذب 
الذي  موقعه  عن  فضاًل  واالقتصادي)4(.  السكاين 
يربط كثري من املدن املهمة مع بعضها مما جعله منطقة 

لالسرتاحة فيه.

بطريقني  كربالء  بمدينة  املحاويل  مدينة  ترتبط 
)املحاويل-احللة-  فطريق  فرعي،  واالخر   رئييس 
كربالء( يعد طريقًا رئيسيًا، وطريق )املحاويل-سدة 
اهلندية-كربالء( طريقًا فرعيًا خمترصًا يسهل وصول 
اهم  من  ويعد  املقدسة  كربالء  مدينة  اىل  الزائرين 
اثناء  يتخذها زوار االربعني طريقًا هلم  التي  املحاور 

سريهم.

اىل  طريقه  يف  الزائرون  يسلكها  التي  املحاور  اما 
بمدينة  تر  والتي  االربعني  زيارة  يف  املقدسة  كربالء 
االمام-املحاويل(  )ناحية  طريق  فهي  املحاويل 
بالتصميم  وطريق )حماويل-سدة اهلندية( الذي يمر 

االسايس للمدينة. 

واحياء  الح�شينية  المواكب  بداية   .2-1

ال�شعائر وزيارة الربعين في مدينة المحاويل:

عام  يف  منظم  بشكل  احلسينية  املواكب  تأسست 
اهايل  )مــواكــب  تسمية  عليها  واطلقت  1960م 
املحاويل( وكانت هلذه املواكب العديد من املشاركات 
االول  املدينة من  من خالل االستعراض يف شوارع 
املواكب  ومشاركة  عــاشــوراء،  يوم  حتى  حمرم  من 
السنوية يف زيارة االربعني يف مدينة كربالء املقدسة مع 
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مواكب العراق يف االستعراض طيلة ايام 
 احلسني االمــام  اربعني  زيــارة 
العارش لشهر  اليوم  تبدأ من  والتي 
من   23 الــيــوم  حتى  ــري  اخل صفر 
فقد  ذلك  عن  فضاًل  نفسه،  الشهر 
شارك العديد من سكان املدينة يف 
امليش  خــالل  من  االربعني  ــارة  زي
عىل االقدام صوب كربالء املقدسة 
العادة خالل فرتة  وقد جرت هذه 
من  منعها  تم  ان  اىل  الستينيات 
بعد  فاستمرت  البائد  النظام  قبل 

خوفًا  قليلة  ثلة  قبل  من  رسًا  ذلك 
تارسه  الــذي  الوحيش  القمع  من 

السلطة آنذاك.

املدينة  يف  املواكب  نشاط  توقف 
بباقي  اســوة  السبعينيات  فــرتة  يف 
النظام  منع  بسبب  العراق  مواكب 
الصدامي ممارسة الشعائر احلسينية، 
نوره  يتم  ان  اال  اهلل  )ويأبى  لكن.. 
ــرون( عـــاودت  ــاف ــك ولـــو كـــره ال
املواكب احلسينية يف مدينة املحاويل 

تشكيلها يف عام  وُاعيد  الطاغية  بعد سقوط  نشاطها 
مدينة  يف  مشاركاهتا  واعيدت   ،)1 )صورة  2003م 
مركزي  كموكب  2004م  عام  يف  املقدسة  كربالء 
فيها  يقدم  االن  له حتى  مقرًا  باب طويريج  اختذ من 
اخلدمات للزائرين خالل الزيارة االربعينية ويشارك 
وتم  العراق،  بمواكب  اهلاصة  االستعراضات  يف 
مدينة  يف  الرئيسية  احلسينية  املواكب  هيئة  تأسيس 

احللة ومن ضمنها مواكب اهايل املحاويل)5(.

املواكب  وانتشار  توسيع  بداية  2005م  عام  يعد 
)صورة  الزنجيل  ومواكب  منها  اخلدمية  احلسينية 
الرئيسة  املحاور  عىل  اخلدمية  املواكب  وانتشار   ،)2
التي يسلكها الزائرين يف زيارة االربعني )صورة 3(، 
موكب   )150( شاملة  بصورة  املواكب  عدد  ويبلغ 

موزع بني اخلدمية منها ومواكب الزنجيل.

املصــدر: التقطــت الصــورة يف عــام 2013 يف مدينــة كربــالء املقدســة مــن قبــل 
هيئــة االعــالم اخلاصــة باملوكــب.

�شورة )1( القطعة الثرية الخا�شة بمواكب مدينة المحاويل عام 1960

�شورة )2( اأحد الح�شينيين الم�شاركين في موكب العزاء في مدينة المحاويل

املصدر: التقطت الصورة من قبل املصور عامر حممد يف عام 2015.
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المبحث الثاني: المواكب الح�شينية 

والخدمات التي توفرها للزائرين في زيارة 

الربعين:

2-1. المواكب الح�شينية

عىل  املدينة  يف  احلسينية  اخلدمة  املواكب  تتوزع 
زيارة  يف  هلم  طريقًا  الزائرين  يتخذها  التي  املحاور 
املقدسة، حيث  االربعني متوجهني اىل مدينة كربالء 
يوجد )40( موكبًا خدميًا عىل طريق عيل بن احلسني 
هذه  تتوزع  االمام-املحاويل(  ناحية  طريق  )وهو 
املواكب بصورة منظمة عىل طول الطريق، ومواكب 
اخرى داخل مدينة املحاويل تتخذ من سكة القطار 
تقدم  منتظمة  بصورة  موزعة  هلا  حمورًا  باملدينة  املارة 
خدمات متنوعة للزائرين ويبلغ عددها )28( موكبًا 

خدميًا.

ــرى  ــب اخ ــواك ــد م ــوج ت
وتتوزع  املدينة  داخل  خدمية 
عددها  يبلغ  منترشة  بصورة 
اما  خــدمــيــًا،  مــوكــبــًا   )22(
ــهــم  ــيس وامل ــي ــرئ املـــحـــور ال
ــور )املــحــاويــل-ســدة  هــو حم
الرابط  الطريق  وهو  اهلندية( 
نصف  يوجد  املدينتني  بــني 
الـــطـــريـــق داخـــــل حـــدود 
للمدينة  االســايس  التصميم 
يبلغ عدد املواكب التي تتوزع 
اجلانبني  وعىل  املحور  هذا  يف 

)35( موكبًا خدميًا.

المواكب  تقدمها  التي  الخدمات   .2-2
في  للزائرين  المحاويل  مدينة  في  الح�شينية 

زيارة الربعين:

املــواكــب  عــىل  االستبيان  ــامرة  ــت اس تــوزيــع  تــم 
خالل  للزائرين  تقدمه  ما  ملعرفة  املدينة  يف  اخلدمية 
تقدمها  التي  اخلدمات  فتعددت  االربعني،  زيــارة 
مواكب مدينة املحاويل من خدمات املبيت والطعام 
والرشاب وغريها وسوف نوضحها يف جدول )1(. 

�شورة )3( مجموعة من الح�شينيين الم�شاركين في موكب الخدمة الح�شينية في مدينة 

كربالء المقد�شة

ــة  ــل هيئ ــن قب ــة م ــالء املقدس ــة كرب ــام 2013 يف مدين ــورة يف ع ــت الص ــدر: التقط املص
ــب. ــة باملوك ــالم اخلاص االع
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جدول )1( خدمات المواكب الح�شينية في مدينة المحاويل لعام 2018

موقع املواكب
عدد كرايس 

االسرتاحة
عدد قاعات 

املبيت

عدد وجبات 
الطعام املقدمة/

يوم

عدد 
املجمعات 
الصحية 

عدد الزوار 
العراقيون 

عدد الزوار 
االجانب

عدد 
العاملني يف 

املواكب

معدل 
اقامة 

املوكب

طريق )ناحية 
االمام - 
املحاويل(

350
6قاعات

6خيم
7 ايام100052/يوم8000/يوم6024

الطريق 
املحاذي لسكة 

القطار 
300

12خيمة
14 بيت 
4قاعات

10 ايام1000127/يوم10000/يوم5447

طريق 
)املحاويل - 
سدة اهلندية(

340

10 قاعات
10 بيوت

4 حسينيات
9خيم

15 يوم1500146/يوم15000/يوم5638

99075170109330003500325املجموع

�شكل )1( مخطط يو�شح حجم الخدمات المقدمة للزائرين في مدينة المحاويل 

املصدر: من عمل الباحثة باالعتامد عىل جدول )1(.

املصدر: من عمل الباحثة باالعتامد عىل استامرة االستبيان 2019، املرفقة يف هناية البحث.
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1. خدمات املبيت:

مدينة  مواكب  تقدمها  التي  اخلدمات  ابــرز  من 
واملبيت،  االقــامــة  خدمة  هي  للزائرين  املحاويل 
حرصًا  املواكب  من  جمموعة  يف  اخلدمة  هذه  وتوجد 
دون غريها، جدول )2(، وبلغت عدد قاعات املبيت 
سكنية  ودور  وخيم  قاعات  بني  موزعة   )990(
وحسينيات، بلغ عدد قاعات املنام واخليم يف طريق 
ويف  وقاعة،  خيمة   )12( االمام-املحاويل  ناحية 
الطريق املحاذي لسكة القطار )30( خيمة وقاعات 
اهلندية  سدة   - املحاويل  طريق  ويف  سكنية،  ودور 

)33( خيمة وقاعة ودور سكنية وحسينيات.

جدول )2( المواكب التي تقدم خدمات المبيت للزائرين 

لعام 2018

مواكب 
طريق 
ناحية 

االمام - 
املحاويل

مواكب الطريق 
املحاذي لسكة 

القطار 

مواكب طريق 
املحاويل-سدة 

اهلندية

اسم 
املوكب 

عدد 
القاعات

اسم 
املوكب

عدد 
القاعات

اسم 
املوكب

عدد 
القاعات

العقيلة 
زينب

2عيل االكرب1
شهداء 
العراق

1

احلسن 
املجتبى

2ام البنني4
 احلمزة 
الغريب

1

5عيل االكرب
اهايل 

املحاويل
2

االمام 
القائم

1

االمام 
املهدي

2
مواكب 

اخرى
24

مواكب 
اخرى

30

اســتامرة  عــىل  باالعتــامد  الباحثــة  عمــل  مــن  املصــدر: 
.2019/9/1 امليدانيــة  والدراســة  االســتبيان؛ 

2. خدمات الطعام والرشاب:
خمتلفة  طعام  وجبات  احلسينية  املواكب  تقدم 
ما  ومنها  املحاويل،  مدينة  بطرق  املارين  للزائرين 
والعشاء(  والغداء  )الفطور  اساسية  وجبات  يكون 
اليوم،  ساعات  عىل  موزعة  فرعية  اخرى  ووجبات 
جدول )3(. فضاًل عن تقديم الشاي واملاء والعصائر 
وبلغ جمموع الوجبات )170( وجبة منها )60( وجبة 
االمام- ناحية  طريق  عىل  اخلدمية  املواكب  تقدمها 
الطريق  املواكب يف  تقدمها  املحاويل، و)54( وجبة 
تقدمها  عىل  وجبة  و)56(  القطار،  لسكة  املحاذي 
املحاويل-سدة  طريق  يف  اخلدمية  احلسينية  املواكب 

اهلندية.
جدول )3( عدد وجبات الطعام المقدمة للزائرين في زيارة 

الربعين عام 2018 في اليوم الواحد

مواكب 
طريق 
ناحية 
االمام/
املحاويل

مواكب الطريق 
املحاذي لسكة القطار 

مواكب طريق 
املحاويل-سدة 

اهلندية

اسم 
املوكب 

عدد 
الوجبات/ 

يوم

اسم 
املوكب

عدد 
الوجبات/

يوم

اسم 
املوكب

عدد 
الوجبات/

يوم
العقيلة 
زينب

3
عيل 

االكرب
3

شهداء 
العراق

3

احلسن 
املجتبى

4ام البنني5
 احلمزة 
الغريب

3

عيل 
االكرب

3
اهايل 

املحاويل
3

االمام 
القائم

3

مواكب 
اخرى 

49
مواكب 

اخرى
38

مواكب 
اخرى

29

اســتامرة  عــىل  باالعتــامد  الباحثــة  عمــل  مــن  املصــدر: 
.2019/9/1 امليدانيــة  والدراســة  االســتبيان؛ 
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3. اخلدمات الصحية:
من اهم اخلدمات التي تقدمها املواكب اخلدمية يف 
تنترش  حيث  الصحية  اخلدمات  هي  املحاويل  مدينة 
عن  فضاًل  الطرق  يف  الصحية  املفارز  من  جمموعة 
االسعافات االولية  يف املوكب، كام ان بعض املواكب 
التتوفر فيها اخلدمات الصحية بل تقترص عىل تقديم 
خدمات الطعام والرشاب. جدول )4(. ومن اجلدير 
بالذكر ان مستشفى املحاويل العام يستقبل احلاالت 
احلرجة اثناء الزيارة نظرًا لقرب املستشفى من الطرق 
الصحية  املراكز  الزائرين،  فضاًل عن  منها  يمر  التي 
بعض  توجد  كام  النموذجي(  واملركز  النور  )مركز 
االمحر  اهلــالل  منظمة  قبل  من  الصحية  املخيامت 
االدوية  بعض  تقدم  املنطقة  اهايل  قبل  من  واخرى 
املقدمة  الصحية  اخلدمات  جمموع  بلغ  والعالجات  
ان  اال  متنوعة،  خدمة   )69( املدينة  يف  للزائرين 
رعاية  تلقى  ان  جيب  الطرق  يف  الصحية  اخلدمات 
واهتامم كبريين يف اثناء الزيارة ألن اعداد الزائرين يف 

زيادة مستمرة.

جدول )4( الخدمات ال�شحية في مدينة المحاويل لعام 2018

       عددها  نوع اخلدمة الصحية
         1      مستشفيات 

         2     مراكز صحية 
         10   مفارز صحية حكومية 

          8    مفارز صحية اهلية
         45   مراكز االسعافات اولية

          3     سيارات اسعاف 
         69       املجموع 

مرتــى  الســيد  مــع  شــخصية  مقابلــة   .1 املصــدر: 
كاظــم معــاون طبيــب يف مركــز صحــي النموذجــي يف 
.2019/9/3 يف  ميدانيــة  دراســة   .2 2019/9/2؛ 

4. خدمات النقل:

للزائرين  التي تقدم  النقل من اهم اخلدمات  يعد 
إذ  االربعني  ــارة  زي وخاصة  املليونية  الــزيــارات  يف 
يسهل حركة الزائرين، وتتميز مدينة املحاويل بوجود 
شوارع رئيسة مثل شارع حلة-بغداد  واخرى فرعية 
خمارج  وتنوع  السيارات  يف  الكبرية  االعــداد  ورغم 
عديدة  صعوبات  تواجه  النقل  خدمة  ان  اال  الطرق 
نتيجة  الطرق  مفارق  عند  الشديد  ــام  االزدح منها 
الطرق  تلك  يف  املوجودة  السيارات  ان  كام  غلقها، 
خدمات  فأن  وبذلك  االهــيل،  القطاع  من  مجيعها 
املواكب  ان  املطلوب، كام  النقل ال ترتقي للمستوى 
الزائرين  بنقل  تساهم  املدينة  طــرق  يف  احلسينية 
بواسطة السيارات اخلاصة باملوكب رغم قلة عددها 
يكون مشرتكًا  بل  للنقل  وعدم وجود طريق خاص 
بلغت  النقل،  وسائط  وحركة  الزائرين  حركة  بني 
عدد السيارت املشاركة يف الزيارة االربعينية )150( 
حتمل  اهلندية(  )املحاويل-سدة  طريق  يف  سيارة 
هذه  وتصل  الزائرين  بنقل  هلا  تسمح  التي  الباجات 

السيارات اىل كراج املحاويل واىل ناحية االمام.

5. خدمات االمن:

الزيارة  انجاح  يف  مميزًا  دورًا  االمــن  خلدمات 
واحلفاظ عىل سالمة املواطنني، وتقترص هذه اخلدمة 
اجليش  ابناء  من  احلكومية  االمنية  الــقــوات  عىل 
طيلة  املتناوبة  والدوريات  املفارز  ووجود  والرشطة 
التفتيشية  اخليم  تنصيب  عن  فضاًل  الــزيــارة  ــام  اي
للرجال والنساء واختيار املواقع العسكرية للسيطرة 
عىل الطرق وتسهيل حركة مرور السيارات والزائرين 
والتعامل مع أي حدث طارئ، بلغ عدد الدوريات 
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 )5( املحاويل  مدينة  يف  االربعني  زيارة  يف  املشاركة 
دوريات و )6( سيطرات و)5( خميامت تفتيشية )3( 

مواقع عسكرية.

6. اخلدمات البلدية: 

املحاويل  بلدية  تقدمها  التي  اخلــدمــات  وهــي 
بالتنسيق  الشوارع  وتنظيف  النفايات  برفع  واملتمثلة 
مــرور  ليسهل  الطريق  يف  احلسينية  املــواكــب  مــع 
االليات  وبلغ عدد  النفايات،  تراكم  الزائرين وعدم 

املشاركة )3( اليات داخل املدينة.

في  الزائرين  لحركة  المكاني  التباين   .3-2

مدينة المحاويل لعام

الزائرين  اعداد  يف  تباينًا  املحاويل  مدينة  شهدت 
املشاركني يف زيارة االربعني يف املدينة واملارين بطرق 
املدينة التي تصل اىل كربالء املقدسة خالل السنوات 
التي  السياسية  التغيريات  من  عدد  نتيجة  املاضية 
شهدها العراق بصورة عامة ومدينة املحاويل بصفة 
الذي  الديني واالرشادي  الوعي  خاصة، فضاًل عن 
تلخيص  ويمكن  الزائرين،  اعــداد  زيــادة  يف  ستهم 

جمموعة من النقاط بالشكل االيت:

زيادة . 1 يف  واالذاعية  الفضائية  القنوات  مسامهة 
االربعني  زيارة  يف  املشاركني  الزائرين  اعداد 
بسبب الربامج التلفزية واالذاعية التي ُخصصت 
وفضل   احلسني االمام  قضية  عن  للحديث 
النقل  عن  فضاًل  االربعني  يف  خاصة  زيارته 

املبارش عرب القنوات الفضائية.
تطور . 2 من  صاحبه  وما  السيايس  النظام  تغري 

ومشاركة  احلدودية  املنافذ  وفتح  االحداث  يف 

الزائرين من الدول االجنبية والعربية.
اخلدمات اجليدة املقدمة للزائرين يف ايام الزيارة . 3

دفع  احلامية  وتوفري  االمني  والتطور  االربعينية 
السنوات  خالل  الزائرين  اعداد  لزيادة  ذلك 

االخرية.
املنترشة . 4 احلسينية  واملجالس  الدينية  املحارضات 

عاشوراء  ذكرى  واحياء  العراق  مدن  عموم  يف 
اىل مدينة كربالء وما هلذه  الطف  ورجوع سبايا 
االحداث من اثر عظيم يف النفس ساهم ذلك يف 

زيادة اعداد الزائرين سنة بعد اخرى 
مدينة . 5 بطرق  املارين  الزائرين  عدد  5.بلغ 

املحاويل )3500( زائر اجنبي  يف اليوم الواحد، 
و)33000( زائر عراقي يف اليوم الواحد.

 2-4. المحاور التي ي�شلكها الزائرين المارة في 

مدينة المحاويل 

االمام-  ناحية  طريق  وهو  االول  املحور  يوجد   
بطول  ويمتد  للمدينة  الرشقية  اجلهة  يف  املحاويل 
)10( كم منها )5( كم داخل املدينة، وتكون معدل 

ايام اقامة املواكب فيه )10( ايام.

لسكة  املحاذي  الطريق  وهو  الثاين  املحور  اما 
وتكون  املدينة  داخل  كم   )6( طوله  فيبلغ  القطار 
بطريق  ويلتقي  ايام   )10( فيه  املواكب  اقامة  معدل 

)املحاويل-سدة اهلندية(.

اما املحور الثالث املتمثل بطريق )املحاويل _سدة 
كم   )5( طوله  ويبلغ  املدينة  شامل  يف  يقع  اهلندية( 
وتكون معدل اقامة املواكب فيه )15( يومًا. خريطة 

.)3(
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خريطة )3( الطرق التي ي�شلكها الزائرين الم�شاركين في زيارة الربعين في مدينة المحاويل

ــة  ــدن، املرئي ــم امل ــعبة تنظي ــل، ش ــة املحاوي ــة بلدي ــل، مديري ــات باب ــة بلدي ــىل مديري ــامد ع ــة باالعت ــل الباحث ــن عم ــدر: م املص
. Arc map 10.5الفضائيــة لعــام 2010، بأســتخدام برنامــج
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     المبحث الثالث: امكانية تنمية الخدمات 
المقدمة للزائرين في زيارة الربعين في 

مدينة المحاويل

نموًا(،  ـ  ينمو  ـ  نام  ـ  )النمو  من  تعني  لغًة  التنمية 
ونام  زاد  أي  ونامء،  نميَّا  ينمي،  نمى  ـ  ونمى  زاد  أي 
تعني  فهي  اصطالحًا  التنمية  أّمــا  ارتفع،  احلديث 
اجلوانب  أو  املعرفة  جوانب  من  جانب  يف  السمو 
احلياتية، يطلق مصطلح التنمية عىل احلالة التي تتغري 
وتتحقق  هلا  خمطط  ــة  إرادي بصورة  أفضل  حالة  إىل 
باخلطط  تتمثل  معينة  ــراءات  وإج وسائل  بواسطة 

واالسرتاتيجيات اهلادفة)6(.

الثروة  لتحسني  اهلدف  فهي  املعارصة  التنمية  اما 
ان  لالفراد  يمكن  التي  القدرات  وتنمية  البرشية 
توسيعها،  عىل  تساعد  التي  واخليارات  هبا  يتمتعوا 
ويتعدى مفهوم التنمية اليات ترسيخها يف الكثري من 

النواحي االجتامعية والثقافية والسكانية)7(.

اخلدمات  تنمية  حول  االقرتاحات  بعض  وهناك 
يف مدينة املحاويل وهي كااليت:

الطريق . 1 موقع  اىل  تشري  داللة  عالمات  وضع 
املسافة  تبني  ارشادية  التواجد  والفتات  ومكان 

املتبقية للوصول اىل كربالء املقدسة.
عمل كراسات توعوية حتتوي عىل زيارة االمام . 2

الصحية  االرشادات  وبعض   احلسني
واالمنية.

يسلكها . 3 التي  الطرق  يف  انارة  اعمدة  وضع 
سيكون  الزائرين  توجه  ألن  املدينة  يف  الزائرون 

لياًل بسبب ارتفاع درجات احلرارة.

انشاء اذاعات ثابتة ومتنقلة ختدم الزائرين الكرام . 4
عند فقدان شخص او اموال وغريها.

خدمية . 5 واخرى  الزائرين  لنقل  سيارات  هتيئة 
تنقلهم عند حدوث امر طارئ اثناء املسري.

جيب االكثار من املفارز الصحية وتوفري خدمات . 6
االسعافات  عىل  فقط  تقترص  ال  اكرب  عالجية 

االولية.
ملبيت . 7 خمصصة  مواكب  لوجود  الزائرين  تنبيه 

الرجال واخرى خمصصة للنساء واخرى خمصصة 
للطعام فذلك يسهل عليهم عملية البحث.

املحافظة عىل النظافة بصورة مستمرة عن طريق . 8
تويف حاويات كبرية للنفايات وعدم تراكمها يف 

الطريق.
عند . 9 ونظامية  نموذجية  امنية  قطوعات  وضع 

مفارق الطرق.
االمن . 10 بجهاز  متصلة  امنية  كامريات  وضع 

عىل  والسيطرة  الزائرين  حركة  ملراقبة  الداخيل 
أي حدث طارئ.

وتقوية . 11 باالنرتنت  االتصال  خدمات  توفري 
الشبكات اخلليوية.

ال�شتنتاجات:

تبني من خالل الدراسة وجود )150( موكبًا يف . 1
خدميًا  موكبًا   )125( بينها  من  املحاويل  مدينة 
املحاويل  بمدينة  املارين  للزائرين  خدماته  يقدم 

خالل زيارة االربعني.
اخلدمية عىل ثالث حماور رئيسة . 2 املواكب  تتوزع 

هي طريق )ناحية االمام-املحاويل( وهو الطريق 
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حمور االقتصاد

املحاويل،  ومدينة  االمام  ناحية  بني  الرابط 
بوسط  تر  التي  القطار  لسكة  املحاذي   والطيق 
وهو  اهلندية(  )املحاويل-سدة  وطريق  املدينة، 
الطريق الرابط بني مدينة املحاويل وسدة اهلندية.

املواكب . 3 قبل  من  املقدمة  اخلدمات  تنوعت 
واملبيت  والرشاب  الطعام  خدمات  اىل  احلسينية 
واخلدمات  واالمن  النقل  خدمات  عن  فضاًل 

الصحية.
بلغ عدد الزائرين املارين بمدينة املحاويل خالل . 4

عراقي  زائر   )33000(  )2018/2017( عام 
هيئة  الحصائية  وفقًا  اجنبي   زائر  و)3500( 

املواكب احلسينية يف املدينة.
بسبب . 5 للزائرين  النقل  خدمات  كفاءة  عدم 

االزدحام عند مفارق الطرق وقلة عدد السيارات 
عىل  اخلدمة  واقتصار  الزائرين  بأعداد  قياسًا 

القطاع االهيل.

الهوام�ض والم�شادر والمراجع  

التنمية ( 1) املتوسطة ودورها يف  املدن  نرص، عامر راجح، 
دكتوراه،كلية  اطروحة  بابل،  حمافظة  يف  احلرضية 

االداب،جامعة الكوفة،2014، ص53.

يف ( 2) املكاين  التباين  حتليل  الرزاق،  عبد  سعد  حمسن، 
كلية  جملة   ،2010/1987 املحاويل  سكان  توزيع 
 ،2015  ،)21( العدد  بابل،  االساسية،جامعة  الرتبية 

ص261.

الربيعي، عامر راجح نرص، اجتاهات النمو احلرضي يف ( 3)
املستقبلية،  وافاقها   )2005/1977( املحاويل  مدينة 
العدد  بابل،  جامعة  االساسية،  الرتبية  كلية  جملة 

)4(،2010، ص269.

النمو ( 4) واجتاهات  واقع  خليل،  حممد  حمياوي،شيامء 
رسالة  املحاويل،  قضاء  يف  الصغرية  للمدن  احلرضي 
بابل،  االنسانية،جامعة  للعلوم  الرتبية  كلية  ماجستري، 

2017، ص17.

اسامعيل ( 5) ابراهيم  السيد  مع  اجريت  شخصية  مقابلة 
املركزي  املحاويل  مدينة  موكب  عن  املسؤول  خليل، 
وعضو اهليئة اخلاصة باملواكب بتاريخ 2019/8/12.

للتنمية ( 6) املكاين  عباس،التحليل  جواد  حممد  شبع، 
اطروحة  االرشف،  النجف  حمافظة  يف  االقليمية 

دكتوراه، كلية االداب،جامعة الكوفة،2011، ص6.

الكناين، ( 7) خلف  صباح  سلامن،  كاظم  رياض  اجلمييل، 
اخلدمات  قطاع  تطوير  يف  واثرها  املستديمة  التنمية 
احلرضية للمدن، جملة االستاذ، العدد )200(، 2013، 

ص2.

العامة ( 8) اهليئة  املائية،  املوارد  وزارة  العراق،  مجهورية 
بابل  حمافظة  خارطة   اخلرائط،  انتاج  قسم  للمساحة، 
بغداد،   ،)250000/1( رسم  بمقياس  االدارية، 

.2010

املحاويل،شعبة ( 9) بلدية  بابل،مديرية  بلديات  مديرية 
تنظيم املدن،املرئية الفضائية لعام 2010.

(10 ).Arc map 10.5 برنامج

مقابلة شخصية مع السيد مرتىض كاظم معاون طبيب ( 11)
يف مركز صحي  يف 2019/9/2.

املواكب احلسينية يف مدينة ( 12) املصور عامر حممد، مصور 
املحاويل.

هيئة املواكب احلسينية يف بابل، فرع املحاويل.( 13)

دراسات ميدانية: 1. 2019/9/1؛ 2.  2019/9/3.( 14)

استامرة االستبيان.  ( 15)
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نموذ	 استامرة استبيان:
الباحثة: م. م. شيامء حممد خليل حمياوي 

للزائرين  املقدمة  اخلدمات  كفاءة  البحث:  عنوان 
خالل زيارة االربعني وامكانية تنمينها 

)دراسة حتليلية ملواكب مدينة املحاويل(
ختدم  وانت  اهلل  وآجرك  ساملًا  دمت  العزيز...  اخي 

 زوار املوىل ايب عبد اهلل احلسني
جزيتم  لطفًا..  التالية  االسئلة  عن  االجابة  أرجو 

خريا.. 
االسئلة خاصة بزيارة االربعني فقط:  

اسم املوكب؟. 1
مداخل . 2 من  مدخل  أي  وعىل  املوكب؟  موقع 

)العلكاية(...  السدة  االمام..  ناحية  املدينة؟ 
سكة القطار

هل تتوفر مكان السرتاحة الزائرين، كرايس وما . 3
شاكل ذلك؟ كم عددها؟

نوعها . 4 ما  الزائرين؟  ملبيت  مكان  يتوفر  هل 
)خيمة، قاعات(؟ وكم عددها؟

تقدم . 5 التي  والرشاب  الطعام  نوعيات  هي  ما 
للزائرين؟

ماهي كمية الطعام التي توزع خالل اليوم؟ )وجبة. 
وجبتان. ثالث وجبات(

هل يقدم املوكب اخلدمات الصحية واالسعافات . 6
االولية؟ ما نوعيتها؟

هل يوجد يف املوكب جممعات صحية ومحامات؟ . 7
كم عددها؟

عىل . 8 يتوافدون  الذين  العراقيني  الزوار  عدد  كم 
املوكب خالل اليوم الواحد )تقريبي(؟

عىل . 9 يتوافدون  الذين  االجانب  الزوار  عدد  كم 
املوكب خالل اليوم الواحد )تقريبي(؟

كم عدد العاملني يف املوكب؟. 10
كم يستمر اقامة املوكب )عدد االيام(؟. 11
طريق . 12 يف  االمن  خدمات  تصفون  كيف 

الزائرين؟
يف . 13 واملواصالت  النقل  خدمات  تصفون  كيف 

طريق الزائرين؟
اذكرها . 14 املوكب؟  يقدمها  اخرى  خدمات 

بالتفصيل؟
الزيارة . 15 حول  معلومات  أي  لديكم  كانت  اذا 

االربعينية اذكروها ولكم الشكر.
بالتوفيق  لكم  ودعائنا  معنا  تعاونكم  شاكرين 

والسداد.. الباحثة


