
تتمتع حمافظتا النجف وكربالء كمثيالهتما من ادلدن ادلقدسة بقدرة سياحية واقتصادية ال تقل عن القدرة السياحية 
واالقتصادية للمناطق اجلبلية والساحلية ومناطق الشالالت وغَتىا ، إذ أن عدد الزوار الذين يتوجهون اىل ىذه 

وىذا رقم ىائل ( مليون زائر 15)عن عدد الزوار سنوايً  زدادي وحدىا ادلدن ادلقدسة يقدر ابدلاليُت ، ففي كربالء
لالستفادة منو ، وىذه ادليزة يشًتك فيها مع ىاتُت ادلدينتُت مدينتا الكاظمية يف جيب االلتفات إليو واالىتمام بو 

الة نسأل هللا أن بغداد وسامراء إال أن الوضع األمٍت ادلًتدي جعلنا نستثٍت ىاتُت ادلدينتُت ادلقدستُت من ىذه ادلق
. يهدئ الوضع األمٍت يف ىاتُت ادلدينتُت العزيزتُت على قلوب العراقيُت لكي ينعم العراقيون بربكاهتا 

:- ألىايل حمافظيت النجف وكربالء  نجتاراي انىناك مشروع
وىو ظة احملافإنشاء مكتب يدل الزائرين على الفنادق وادلطاعم وادلؤسسات احلكومية ادلهمة يف  :ادلشروع األول 

يقوم ىذا ادلكتب بتزويد الزائرين الوافدين اىل ىاتُت ادلدينتُت بعناوين وأرقام ، انجح وموجود يف بعض الدول 
إجيار الغرفة الواحدة وشرح اخلدمات اليت يقدمها  ومقدارىواتف الفنادق ادلوجودة يف كل مدينة وابختالف درجاهتا 

، كما يقدم ادلكتب  صور رقمية ومقاطع فيديو عن كل فندق يعرض عندويفضل أن حيتفظ ادلكتب ب، كل الفندق 
وادلؤسسات احلكومية وغَت احلكومية اليت حيتاجها الزائر كادلستشفى ومقرات اذلالل عناوين وىواتف ادلطاعم 

. األمحر وغَتىا 
: يكون دتويل ادلكتب من طرفُت مها 

وكل مطعم  فندق، ويقدر ادلبلغ الذي يدفعو كل  الفنادق وادلطاعم اليت تعلن خدماهتا عنده: األول  -
. مسؤول ادلكتب وحسب عدد الزوار الذي جيهزه ادلكتب ذلذه الفنادق وادلطاعم 

لإلطالع على الفنادق ( دينار 250ليكن مثاًل )الزوار ، حيث يدفع الزائر مبلغاً بسيطاً مقدماً : الثاين  -
الع الزائر على حالة الفندق وادلطعم وأسعارمها ومستوى ، وبعد إط وادلطاعم وخدماهتا ادلتاحةالشاغرة 
يدفع مبلغاً آخراً يقدره مسؤول أو مدير إذا قرر الزائر اختيار الفندق وادلطعم عن طريق ادلكتب فخدماهتا 

 .ادلكتب مقابل تزويده بعنوان الفندق أو ادلطعم الذي اختاره الزائر أو أرقام ىواتفهما 

ق مسبق مع الفنادق وادلطاعم وأخذ الضماانت من أصحاب ىذه الفنادق وادلطاعم لتقدمي وحيتاج ادلكتب اىل تنسي
أي تقصَت سوف ينعكس سلباً على ادلكتب أواًل وعلى الفندق وادلطعم اخلدمات اليت سيعلن عنها يف ادلكتب ألن 

قو ورقة معينة اىل الفندق أو أن يعطي الزائر الذي اختاراً فندقاً أو مطعماً عن طرياثنياً ، كما أن على ادلكتب 
. ادلطعم ادلختار لكي يعتٍت صاحب الفندق أو ادلطعم ابلزائر حفاظاً على مسعة ادلكتب ادلتفق على حفاظها 

يكون مكان ادلكتب يف األماكن اليت يتجمع ويتوافد فيها الزائرون من خارج كربالء والنجف خصوصاً كراجات 
أن يكون لو فروعاً يف أحناء ادلدينة وخصوصاً ادلركز ويفضل ( ت القطار مستقبالً ويف ادلطارات وحمطا)النقل اخلارجي 

قرب األضرحة الطاىرة لكي يسهل على الزائرين الرجوع إليو خصوصاً يف الزايرات الكثيفة الزوار حيث يصعب 
. التنقل يف ادلدينة 

يف أوقات الزايرة اليت يصعب فيها كما ميكن للمكتب أن ينسق مع الفنادق ادلوجودة يف ادلدينة حلجز غرف 
احلصول على الغرفة يف أي فندق وذلك قبل فًتة معينة من الزايرة وذلك كتسهيل ألمور الزوار وإلضافة ميزة 

. للمكتب 



كما يستطيع ادلكتب إنشاء موقع على االنًتنت يعرض فيو خدماتو ووسائل االتصال بو والفنادق وادلطاعم اليت 
وادلؤسسات احلكومية وغَت احلكومية اليت ختدم الزائر أثناء الزايرة ، وعند ذلك على ادلكتب تعرض خدماهتا عنده 

إصدار كارت تعبئة بقيمة معينة حيتوي على رقم سري كما احلال يف شبكات اذلاتف النقال ليتمكن الزائر من 
ة ومن أي مكان يف العامل ، وتباع حجز مكان لو يف إحدى فنادق ادلدينة أثناء الزايراالستفادة من خدمات ادلكتب و

ىذه الكاراتت يف كربالء والنجف وكذلك يف ابقي احملافظات وذلك ابلتنسيق مع مكاتب السفر والسياحة ، وإذا 
الذي ( كاشيو)كان إصدار الكارت صعباً ابلنسبة للمكتب ميكنو االستفادة من بعض الكاراتت العادلية مثل كارت 

. وبفئات خمتلفة رج العراق يباع بكثرة يف العراق وخا
 

:- إن ما دفعنا اىل مثل ىذا ادلشروع ىو عدة أسباب 
 .وجوده يف بعض الدول وجناحو فيها  .1

 .معاانة الزائرين من العثور على فندق مناسب أو مطعم مناسب خصوصاً أايم الزايرات الضخمة  .2

فندق فيضطر اىل القبول أبي  كثَت من ادلواطنُت ال يستطيع البحث عن اخلدمات اليت حيتاجها يف كل .3
 .فندق على حساب راحتو 

أما عند  ،الذين يستغلون صعوبة البحث لرفع أسعار اخلدمة عندىم  تقليل جشع بعض أصحاب الفنادق .4
 .ن كل الفنادق تعرض أمام الزائر فيستطيع الزائر االختيار بسهولة وجود مثل ىذا ادلكتب فإ

حتريك الوضع االقتصادي يف ىاتُت ادلدينتُت واالستفادة من إمكانياهتا االقتصادية وتوفَت فرص عمل ،  .5
 .فبتأكيد سيسعى أكثر من شخص إلنشاء مثل ىذا ادلكتب 

ن بسبب عدة أمور منها عدم معرفة مكان قى عندىا شاغر مع وجود زوار كثَتيىناك الكثَت من الفنادق يب .6
 .رفاً شاغرةالفنادق اليت حتوي غ

منها مكاتب التكسي واخلدمات مشاهبة يف اآللية  العمل هبذا ادلستوى يفتح الباب على مشاريع عديدة .7
 .األخرى اليت حتقق نتائج إجيابية مثل توفَت فرص العمل وغَتىا 

  
 

ات ادلقدسة خصوصاً إنشاء حمطات لتحلية ادلياه ، إذ أن ىذا ادلشروع يقدم خدمة كبَتة لزوار العتب: ادلشروع الثاين 
يف الزايرات ادلليونية اليت يكون فيها الزائر ووضعو الفسيلوجي والصحي يف ظرف خاص ، حىت أن ادلتتبع جيد 

الكثَت من الزوار يشًتون قناين ادلاء العذب الغايل الثمن ، ورغم وجود نية عند السلطات احمللية يف كربالء إلنشاء 
احملطات دينة إال أن ىذا ال يقلل من أمهية ادلشروع وذلك ألن إنشاء مثل ىذه حمطات لتحلية ادلياه يف عموم امل

يستغرق وقتاً طوياًل قد يتجاوز السنتُت  ألن حمافظة كربالء حتتاج اىل حمطات حتلية جتهز احملافظة بكمية مقدارىا 
يسري يف عروق الدوائر احلكومية  أكثر من ألف طن يومياً ، ىذا فيما لو مل أنخذ بنظر االعتبار الروتُت القاتل الذي

والفساد اإلداري وادلايل الذي أصاب كل دوائر الدولة ، أما حمافظة النجف فحسب علمنا ال توجد مثل ىذه النية 



وحىت وإن وجدت فهي ال تغطي كل احملافظة ، ويف كل األحوال فإن ىذا ادلشروع خمصص للزوار فقط وىو سبب 
. قدستُت دون ابقي ادلدن ذلاتُت ادلدينتُت املاختياران 

من دون استغالل الزوار أو أقل إن ادلميز يف ىذا ادلشروع ىو حتقيق أرابح جيدة حبيث تعيد رأس ادلال خالل سنة 
فإن التكاليف الثابتة ذلذه احملطة ال تتجاوز ( أطنان يومياً  8)، فلو أنشئت حمطة متواضعة بقدرة  اإلجحاف هبمأو 

، وخزانُت ( آالف دوالر 5)حتتاج اىل جهاز حتلية هبذه القدرة والذي تبلغ كلفتو ، حيث ( آالف دوالر 10)
، ومولدة كهرابء بسيطة وىياكل ( ألف دوالر)احدمها للماء ادلاحل واآلخر للماء العذب واللذان تبلغ كلفتهما 
كأجور ( ألف دوالر 2)، وتبقى ( ألف دوالر 2)حلمل اخلزانُت ومضخة ماء وسقيفة وكل ىذه ال تتجاوز كلفتها 

. نصب ونقل وأمور متفرقة 
تشمل رواتب ثالثة موظفُت أحدمها مدير احملطة واثنان مشغالن للمحطة شهرايً حتتاج احملطة اىل صرفيات متغَتة 

، أما ابقي ادلصاريف واليت تشمل اإلجيار والوقود وغَتىا فإهنا ( دوالر شهرايً  800) تتجاوزمقدار ىذه الرواتب ال 
. شهرايً ( الف دوالر 2)فيكون اجملموع ( دوالر 1200)جاوز ال تت

فإن الوارد ( دينار لكل لًت 25)بسعر ( أطنان يومياً  8)فإذا بيعت كل الكمية اليت تستطيع احملطة إنتاجها وىي 
ح ، أي أن األراب( دوالر 4500)أي شهرايً ( دوالر تقريباً  150)أي ما يعادل ( ألف دينار 200)ادلايل يومياً 

وبذلك ميكن اسًتداد رأس ادلال خالل أربعة أشهر ، أما إذا أخذان بعض ادلتغَتات الطارئة ( دوالر 2500)شهرايً 
. وىو أقرب اىل الواقع ( دوالر 1000)قد يقل الربح الشهري اىل وادلتوقعة يف األسواق العراقية 

وكذلك من ( أطنان يومياً  8)حملطة وىو مصدر مياه حيقق الكمية ادلطلوبة لمن األفضل أن تكون احملطة قرب 
من ادلاء وىو ادلاء الفاضل من تصفية ( طن يومياً  16)األفضل أن تكون احملطة قرب مصرف مائي يسع لتفريغ 

. ادلاء 
 

ألنو سيسد حاجة كبَتة للمجتمع ، وإذا أخذان بنظر  طلب عالٍل إن ىذا ادلشروع وابخلصوص يف البداية سيكون لو 
إن ذلك يؤدي اىل فإنو من الصعب تغيَته فيف حياتو  نسان إذا اعتاد على أسلوب جيد معُتاالعتبار أن اإل

عن ادلاء العذب ببساطة ، وىذه الكمية اليت تنتجها احملطة اليت يف مثالنا تغطي حاجة ادلواطنُت سوف لن يستغنوا 
هبذه الطاقة ادلذكورة ، وىذا يعٍت  ألفي إنسان فقط أي أن حمافظيت كربالء والنجف حباجة اىل أكثر من ألف حمطة

 3) فرص عمل ألكثر من يرأن اجملال مفتوح لكثَت من ادلستثمرين لالستفادة من ىذا ادلشروع وابلتايل تؤدي اىل توف
سيزيد من عدد احملطات ، أما إذا أخذان بنظر االعتبار الزوار ادلتوافدين على ىاتُت ادلدينتُت فهذا ( مواطن  آالف

. ىا اليت حنتاج
 

 .نتمٌت التوفيق لكل الساعُت للقمة العيش الشريفة ولكل من يسعى خلدمة زوار ادلعصومُت عليهم السالم 


