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 الخالصة 

ال يخفى  على احد إن التنمية السياحية تهدف إلى اإلسهها  يهز ايهاال الهدلق ال هلحز ال  ي هز  تهلييل يهل  ال مهق 

لة الص بة  إعاال تأهيق البنى الت تية للمناطق كاية  حن هنها لل اطلين  تشغيق األيدي ال احلة يضال عن تلييل ال م

تكلن البيلت التلاثية   المساجد  المزارات يز قضاؤ ال مااية   سيلتها للتنميهة االقتصهااية  ذههال المتاذ هة ت تمهد 

  ي هز للفهلا التنمية االقتصااية على ال طاع السياحز االثلي ذدرجات حتفا تة يهز ايهاال الهدلق ال هلحز  الهدلق ال

حهن لهالد ايهل المتغيهلات السهياحية يهز الملتمهل للنمههل ذأسهلع حهن ح هدد النمهل الطبي هزة اي إن التنميهة السههياحية 

إة  هنهار ح عهلات عديهدل تنبها عهن  ههاا النمهل يهز قطهاع السهياحة  إ حهديلعا التلاثية ت د يز هال ال الهة ممهلاإ إراايها

 ين  عدا الليالز السياحية  اإلمفاق السياحز  اإليلااات السياحية  سلى اإلقليمية ل ق يز ح دحتها اياال عدا السائ

 ذلك حن ح علات ة

 قد تمثلت يلضية الب ث يز ال مااية يزلل ذال ديد حن اإلحكامات  األمشطة السياحية المتنلعة التهز إن اسهتثملت 

ية إلى األحها   كمها  يههدف الب هث إلهى ذشكق احثق يأمها يمكن إن تسهم يز ايل عللة التنمية االقتصااية  االجتماع

 ضل حلملعة حن االستلاتيليات الب يدل المدى  التز حن عأمها تطليل ال طاع األثلي السهياحز ذمها يل لها قهاارا 

إ عالمياإة  على حلاكبة التطلر السليل يز ال القات السياحية الد لية  ج ق حسلد  المبامز الدينية  ح صداإ سياحيا
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ABSTRACT 

This paper describes a new method in constructing domes which was actually used in 

the construction of Behdinan Emirates period Mosque in Qubahan Madres at Amide in 

duhok town in Kurdistan regional of Iraqi northern. The principles of this method, 

with proved efficiency, were derived from traditional methods of dome construction 

used in Islamic Architecture. The Utilization of reinforced concrete in dome 

construction had some drawbacks especially in the necessity of form works that has 

the exact shape of the dome. This led to the development of the new proposed method. 

Precuts concrete units were utilized, without the need for any framework. This paper 

describes this method after analyzing various methods of dome construction. The 

advantages and disadvantages of each method are also discussed. 
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 المقدمة : 

عكلت السياحة عنصلا إ رئيسا إ يز اقتصاايات كثيل حن ا د ال الم    ال سيما الد د التز تمتلك عناصل  ح لحات 

ملاحها سلاء كامت الطبي ية حنها ا  التلاثية  يز ال مااية احهد تلهك اإلقلهيم التهز تمتلهك ههال ال ناصهل اال امهها  يهل 

حلملعههة حههن الم لقههات التههز حالههت ا ن النهههلع ذهههاا ال طهههاع  حسههتغلة ذالشههكق الصهه يج الههى جامهه   جههلا

ال يلي  قهد ااااا تههدهلر هههاا ال طههاع لاصههة ذ هد حهه تمل حههلد االمشههطة السههياحية الهاي ع ههدت يههز سههنة  اللذيههل 

( يز ارذيق    ت لع ح ظم المنشآت التلاثية الهى النهه   الخهلال  لهاا يهان رسهم سياسهة حتلاامهة ت هاكز 6112

 ق يز ا د ال الم حن عامها ان ت يد لهاا ال طاع مشاطا  حيليتاةالتطلر ال اص

 شكلة البحث : م

  تتمثق ذالتساؤالت االتية  هز : 

 حا الم لحات االثلية الدينية السياحية التز ي ظى ذها ال ماايةة -1

 حا الم لقات  المشاكق التز ت تلع للخلال  قصدا المبامز االثلية السياحية؟ -6

 

 ث :فرضية البح

ان اقليم كلراستان   حدينة اهلر لاصهة    يمتلهك عهدا كبيهل حهن البيهلت التلاثيهة  السهياحية   اإلحكامهات التهز ان 

 استثملت ذشكق لدعم االقتصاا إقليم كلراستانة

 

 هدف البحث :

مهدى يهدف الب ث الى  ضل حلملعة حن الخطط  االسهتلاتيليات البيهلت التلاثيهة  المهزارات  المسهاجد ذ يهدل ال

 ة قضاء ال مااية التز تطلر إقتصاايات السياحة يز

 

   -موقع األثر وتأريخه:
إمتشل يز إقليم كلراستان ال لاق      

1
مدارس يهز إطهار الللاحل  ال كمنشآت اينية الى جام  لم ماريالتخطيط ا 

ت ين المسهلمين   ذهين الفهاا د اتصهاد  هه  عههد11 رلين المسهلمين يهان سهنة حسه  ذ ها المه ال مائل اإلسالحية 

االسال  حيث ان احد الصه اذة كهان را  لكان هنار اتصاد اسبق ذين الك  ل د ذ د يتج حللان  تكليت  را ايلالك

اسههتللى اللههي  االحاايههث  عنههدحا عههن اذيهها ذ هها   قههد ر ي  راي  اذنهها كههان يههدعى حيمههلنلاسههما جاذههان الكهه

                                                 
-

1
 سم األكبل حن المنط ة اللبلية التز تمتد ذين الب هل األسهلا  ذهلاري ذهالا  ي ل يز قارل آسيا   يشمق ال -إقليم كلراستان :

حها ذهين النهههلين حهن جههة   هضههبة األماضهلد اإليلاميهة حههن جههة الهلى   يبلههو احتهداا اراضهز كلراسههتان حها ي هارل يههز 

إ   يبهدا اإلقلهيم حهن اللنهلل حهن لهط ال هلع 331كم( طلالإ    1311   لاقيهة اإليلاميهة  علهى ال هد ا ال  33كم( علضا

   يضهالإ عهن ذلهك يهون كلراسهتان اللنلذيهة تمتهاا ذخصهائ  طبي يهة الهلى  32 يتلا صلل الغلل حتى لهط الطهلد 

إ   كهالك حظيهت ذنسهبة تسهاقط احطهار عاليهة    ااات حن اهميتها االقتصااية   إذ إمها تمتلك قبق كق عىء تلذة لصبة مسهبيا

اعهة الديميهة عهائ ة يهز كلراسهتان عبهل ال صهلر   إن سهكان حنط هة احفهاا قبائهق حلم( ج لت الزر1111-311تتلا ح ذين 

الميديين التز ههاجلت يهز حطلهل األلهث الثاميهة قبهق المهيالا   هنهار حها يمكهن ان يسهمى ذهالثغلل التاريخيهة ييمها ذهين الهيمنهة 

ن ان تسميتهم ذهالكلرا ت هلا إلهى كلمهة الميدية  ذين ظهلر الكلرا  كما ان اصق التسمية يب ى  احضاة إذ يلى ذ ا الباحثي

( اللاق هة علهى الضهفة الشهلقية لنههل Gutium(  الاين عاعلا يز حملكة جلتيا   kutu( التز تلذطهم ذش    kutuكلتل  

ة  حثق ههاا االمصههار ههل قاعهدل لغليهة يهز ا له  Gutuاجلة  ذين مهل الزال  مهل ايالزة اي ان كل رتل اصب ت جلتل 

  يتلذط الكلرا ذهالكيلتز  Cyrtiiا  سيلتز  Kyrtiiآريةة  هنار مظلية ثامية تلجل التسمية إلى كلمة كيلتز اللغات الهند 

 هم قل  كاملا ي يشلن اصالإ يز المنط ة اللبلية يز  هلل ذ يهلل  ان  ثهم امتشهل ا امتشهاراإ  اسه ا يهز ذهالا إيهلان  حيهديا  

إ حن اسلل  ذ ية المناطق التز ي طن ييها الكلرا اليل ة تن درج اللغة الكلراية ضمن حلملعة اللغات اإليلامية التز تمثق يلعا

اللغات الهند ا ر ذيةة لاا يهز تمت ذصلة ال لاذة إلى الفهل ع الشهلقية للغهات الهند ا ر ذيهة حثهق الفارسهية  الهنديهة   إلهى 

يهد حهن الم للحهات عهن الكهلرا  كلراسهتان ينظهل الفل ع الغلذية حن ال ائلة كاللغات اإلملليزية  الفلمسهية  األلماميهةة للمز

     فلر: عبدهللا  جغلاييهة 3    1793ذلا : تلحا   حل األكلاا   ت ة  ا اا امكنا    ا ة  (  ذغداا     -المصاار اآلتية :

سنل رى ة    الن شبندى: اااا  الرذارلى الست ميشان كلامز 631      6111  ارذيق   ارذيق   3اقليم كلراستان   ط 

ة الكلا : يز اائلل الم ارف  االسالحية ل   آ  66  د  1773  تةحل اى  6كلراستان   ط ظارى   سياسةتز ال لز (   ذ 

 حلكههز 13  حللههد  1جههز  ذليههق(     تلجمههة( اعههداا  ت ليههل ز اذههلاهيم اكههز   احمههد الشههنتنا ى   عبدال ميههد يههلم  ط

 ة  1326-1331     69    حللد 3111 – 3113   (1771الشارقة لإلذداع الفكلي   ال اهلل   
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ذهها   كان الملك الفارس يزاجلا ح سهكلاإ را  لا  ذين الككان ا د اتصاد ذين االسالحز على حللان حيث ي ت د اما

إ لفهتج اللزيهلل   11 ذ د يتج تكليت ارسق سه د ذهن اذهى  قها  ذهاحل حهن عمهل ذهن لطهال سهنة  هه  ثالثهة جيلعها

إ م ل عهلا ر لم ينلج يز حس ال يلجا اليها جيشاإ 236ه   61 جا احيل الم حنين عمل سنة   آلهل تمكهن  ( جيشا

ههاا  قهد  ةس يز الدياع عن االحهلاا   يلههارا حل الفلله  اعتلر الك63ه    11 ذين قتاد عديد   حن يت ها ذ د

للل ذكلها كما مشهاءت يهز االا ار المتهأحصلت ثلرات ايا  الخالية اللاعدل   الخاليتين االحلية  ال باسية يطلد 

راسههتان حهها اصههال ذههاقز ال ههالم ل قههد اصههال ك راسههتان لحسههت لة ا  عههبا حسههت لة يههز كت الل صههل ال باسههى احههار

  (1139 –هه  367التهز عاثهت يهز االرع يسهاااإ    االسالحز حن الليالت على يد المغلد  حن قبلهم قبائهق الغهز  

 ( الاين اهلكلا ال لث  النسق حن قبق قائهدهم 1619-ه  213الخلاراحيلن      استملت يز يسااها سنين عديدل

راسهتان ثهم كهان الغهز  المغهللز الهاي ل ( الاي امهزد الهبالء علهى ك1631-  ه261جالد الدين للارا  عال سنة  

راسهتان لك كهل   ذ هد ذلهك   ايها  هلالكهل لهم تسهلم (  كما  ز ا حنط ة ايار ذ1639-ه  233احل عهلا ر سنة  

راسهتان   ذ يهة ذهالا تلهك لحن  يهالت المغهلد  اصهيبت ذنكبهات عهديدل  ذ هد قهلن  مصهث حهن الزحهان اجتاحهت ك

 -هه  113رجاء حلجة جديدل حن المغلد ذ اال تيملرلنك ارتكبهت ييهها يضهائج كثيهلل  حهن ذلهك حمها حصهق عها  األ

راي عهلف الهدين البدليسهى صهاح  الكتهال الشههيل  عهليناحة( الهاي ل ة  قد عاصل تيملر لنك االحيل الك 1311

التطلهل الهى ال ليهة  حيهث إمههم اائمهز ي تبل ا د كتال يز تأريخ األكهلاا
2
نزاعهات الكلرايهة يهز الذ هد قهلن حهن  ة

بهدات حلكهة احنهت عهل الصهفليين يان    تغيلت سياستها ذ د الد لة ال ثماميةالمنط ة حل السلطة االجنبية  ظهلت 

رايهة احهارل ذههدينانلرايةة  حهن االحهارات الكلال ضاء على االحارات الكلتطبيق سياسة حلكزية  
3
  ال ماايهة 


)  

هميهة إحهارل لل قصهيلل أل   ثهم ذ هدل ذفتهذهن عهلاعست اللها احيل ذهاءالدين ذهن عهم  الهدين التى اعلن ا (1 لارطة

لهها حسهن ذهك ذهن سهيث الهدين   يسه لا إلهى إسه اط حكهم احياإلحارل األقلى يهز ت هليا سهلطتهم   ذلصفهاذهدينان

 لهز ذهن حسهين ال مااية ت ت سيطلل السهلطان  (  حتى  صق 1391 -ه  193   إحتالد عاصمتها سنة  ال باسز

حسين ال باسز  لاا كان السلطان حسين  يستشيلل يز األحلر المدلهمات حتى ذ د تلليتا حكم إحارتا
4

 هكهاا يهان ة  

راستان هى الضه ية اللئيسهية ييهها  صهلاع لذال ل ل  حل ل الد د المتصارعة حيث ك راستان حلزلتأريخ ك

 االكلاا ضد ال كلحات  صلاع االكلاا ضد االكلااة 

 

 -:نشيء األثرم

ذن حسين ال باسزن حسين  لز يلجل إمشاء هال المدرسة إلى األحيل قباا السلطا       
5

     هل حاكم احارل ذهدينان

كان حن امبق ايلاا اسلتا الم ل ية ذ    ذنز عباس(  اكفها اللتها  ت لهد احها  ال كهم يهز سهلطنتا يهز ال ماايهة الاي 

إ  1392ه     731سنة    ن  ههم   قبهاا ذهك   ذهايل  ذهك   رسهتم ذهك  لهان اسهماعيق ذهك  سهلطان اذهل ذنهي   ( ح  بها

                                                 
 ة 13      1733البدليسز: الشليناحة   ت: حال جميق ر ا ذيامز ( حطب ة النلاح  ذغداا  - 2

ا  حهق الهدين( ذهق كلمهة  -ي كد الم رللن ان مشأل إحهارل البههدينان اقهد  حهن مشهأل حكلحهة ذههاء الهدين   اي ايهن الطيه  - 3

اين( ذم نى حدي ة األايان   لكثلل األايان يز المنط ة كاية   ا  قد ت لا إلى الت بيل الساسهامز  –ذاغ  ذهدينان قد جاءت حن  

ة 113 (    1777اين( اي يلح  الدين ة ينظهل ة المهائز : امهلر   األكهلاا يهز ذههدينان   حطب هة لهةذات    اههلر –  ذا 

     1719  ارذيهق36ط إحهارل سهلران   حللهة كهار ان   عي يز : عبهدالفتاح   الهلهل  ال ثمهامز علهى كلراسهتان  سه ل

 ة139

  ال مااية:   را اسم ال مااية يز المصاار التأريخية مسبةإ إلسم عماا الدين امكز الاي قهاال علهى ذهالا ال كهاري يهز يتهلل

 لهة األحيهل الهديلمز  (   راي آلل ي لد ز اسم ال مااية مسبةإ إلهى عمهاا الد1133-1133ه  /  331-361حكما ذين سنتز   

( ههه  231-333 ( ة ينظههل  إذههن األثيههل : عههز الههدين اذههز ال سههن علههز ذههن ج ذههن عبههد الكههليم اللههزري  737ههه / 331 ت 

 7ة  حللد 633-633        1791   اار الفكل   ذيل ت 1الم ل ف ذ  اذن األثيل اللزري  الكاحق يز التاريخ  حللد 

ة   إذن االثيل : التاريخ الباهل يز الد لة األتاذكية ذالملصق   حلاج ة  ت  يق عبدال اار احمد طليمهات   حطب هة 3-2    

ة   ئالا يز: ال مائل اإلسالحية يز ال مااية حتى مهاية ال لن الثامز عشل الهلهلي/ 23     1723حصل اللديدل   ال اهلل 

الثهاحن عشهل المههيالاي   اطل حهة اكتهلرال  يههل حنشهلرل   كليهة اآلاال ة اآلثههار اإلسهالحية   جاح هة صههالح الهدين ة ارذيههق 

 ة 7 ة  6111

 (   حطب هة كليهار 1393-1333هه  / 711-731احيل ذهدينان حهن رؤ ف : عماا عبدالسال    السلطان حسين اللالز    - 4

 ة63-1       6117ارذيق   

ة رؤ ف: المصدر الساذق     163ة المائز : المصدر الساذق     136-131البدليسز : المصدر الساذق        - 5

 ة 12-13ة ئالا يز: المصدر الساذق      111-117

http://ar.wikipedia.org/wiki/555_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/630_%D9%87%D9%80
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س يد(
6

سماها ذاسم قباا لان  ت لف ههاا االسهم إلهى هال المدرسة إعتهلت ذتسمية قبهان مسبة لسلطان قباا    ة   

الطلبهة  ان يكلن قبهان  المدرسة كما ملى احتلت على ا ا ين لطل  ال لم  قاعهة للطلبهة  حلهلات علليهة لسهكن 

عهن حسهلد حل هق ذهها  حأذمهة حهل األسهث ااالتهها األيها   لهم تب هى حنهها إال قاعهدتها   يكان ييهها قسهم االلهز يضهالإ 

حن ال لماء الكبار حنهم على سهبيق المثهاد اذهل السه لا ال مهااي المفسهل الشههيل الهاي   للجت هال المدرسة اجياالإ 

عهد السلطان سليمان ال املمز   ال الحهة ي يهى ايا  سنة حتلاصلة  يز تللى اإليتاء يز الد لة ال ثمامية م ل ثالثين 

الماجلري ال مااي الاي اعاا الم رللن ذ لما  ذفضلا  كان حدرسة ذ د ذاتهها  ثهم آلهلهم  آلهل حهن ارس ييهها 

 حفتههز ال ماايههة ج عههكلي اينههدي الههاي ي ههل اارل إلههى جامهه  المدرسههة  كههان يههدرس ييههها الطلبههة الههاين ي صههد ن

إ  إ  للمدارس التز ضلذتها ال مااية  ج لت حلكزاإ  المدرسة حن كق حدل  صللةحدرسة قبهان هال ت د مملذجا  ث اييا

إ  إ   علميا عبل لمسة قل ن يز األقق حن تاريخها حش ا
7

 ة 

      -التخطيط العام وعناصر التكوين: 

  ت هيط ذها تتكلن حن ص ن ا سط حكشلفحل التز يتبل التخطيط ال ا  لهال المدرسة تخطيط المدارس  الللا      

خهال ي يهز اللههة الشهلقية  الغلذيهة   لههال المدرسهة للات  السهبيق  المان يز اللهة الشمالية  اللنلذية   حإيلا

  الطههاذق طههاذ ين   تتكههلن ذنايتههها حههن  لذههز قضههاء ال ماايههة اق ههة تههق ارذ ههة  اجهههات حههلل  ألمههها  اق ههة علههى 

كتبهة للمشهلقية  الغلذيهة  حلهلل لتسهاتال   اق ة يز اللهات الشمالية  اللل للف هاء يتألث حن ثمامية حل األرضز

  السيما اإليلان الثامز    ههل عبهارل عهن  ا ين اللاق ة يز اللهة اللنلذيةحن األ المدرسة  قاعة التدري    احدل

ال لهلل  ذق ال لهلي يي تهلي علهىهة الشهماليةة احها الطهاجفلل كبيلل  عمي ة التز تغطز الس ث المضيآل ي ل يز الل

يهز  المئامهةتثبيهت للارهها ال لهلل التاذ هة لتكهلين     ذميضأل يز اللههة الشهمالية للمدرسهةالكبيلل اللاق ة على ال

يي هل يهز اللههة اللنلذيهة الغلذيهة  يشهتمق علهى طهاذق  احهد اللكن الشماد الغلذهز للمدرسهةة احها ذالنسهبة للمسهلد 

جدران ال بلة التهز تسهتكمق المسهلد المالصه ة ذ لهلل الشهيخ ح د  المسلد  ال ل   احا حستطيق الشكق   لا يناء  

اإلحهها  ج البههاقل
8
 1721 كههان التههدري  يههز المدرسههة قبهههان حسههتملاإ حتههى ا الههل عهها  ة  

9
 يبلههو حسههاحتها   

لئيسههز حههدلق ال (  احهها ذالنسههبة لبههال 31:91( احهها طللههها   63:31(    علضههها حههلالز   111حههلالز 

 (ة 6-1(   الللحة3-3-6-1 عكق(ة 1×6:31لمدرسة    علضا حلالز  ل

   

   -:المئذنة-1 

يلق كتلة لزان الميال الاي ي د ذمثاذة ال اعدل المستديلل للمئامهة المكلمهة حهن ذهدن اسهطلامز الشهكق  المئامةت ل      

سمز ذنز 11كق ضلل حن اضالعا ز ز  علع 1813سمز  ارتفاع البدن ز31حغطى ذ بة مصث كل ية ارتفاعها ز

سمز  كسز حن الدالق  الخارج ذمالط النلرل  يغطى البهدن الهدائلي ذ بهة مصهث كل يهة 69ذ لال  اآلجل ذسمك ز

سههمز يتم اللصههلد إلههى المئامههة عبههل سههلم صههاعد حكههلن حههن لمسههة عشههلل ارجههات حلاايههة لللههدار 31ارتفاعههها ز

سههمز  ارتفاعههها 33لمئامههة المكههلن حههن يت ههة ح  ههلال اتسههاعها زالشههمالز الغلذههز  حههن الخههزان تنتهههز عنههد حههدلق ا

 ز  يفضز المدلق إلى االق تلليث البدن الدائلي حيث ي ث الم ذن لليهل اآلذان   لكهز يتهلاع الصهلت 1811ز

                                                 
 ة 133البدليسز: المصدر الساذق     - 6

ان الدارس لتاريخ المدارس يز كلراستان يلد امها تلت ز الى تاريخ قديم لها حكامتها ال لمية الملحلقة  حيث كامهت تفهد  - 7

اليها طالل ال لم حن االقاليم الملا رل  حن حناطق حختلفة ليستفيد ا حن عللحهها ال  ليهة  الن ليهة حهن م هل  صهلف  حهديث 

إ حن لبلل علمائهها كهاذز السه لا ال مهااي  حهال لليهق السهيلتز  ي ا   علم كال   حنطق   يله ا حن ال لل   االستفاال ايضا

 حال ي يى المز ري  حفتز ال مااية   يلهم  ح ي ة للكلرا علماء كبار  ااذاء عظا  لهم الفضق الكثيل يز مشهل ال ضهارل 

ن للكهان  اذهن صهالح الشههلا ري  اذهن ال اجه  االمسامية يز ارجاء الم ملرل   يست  لن ذالك كق حلهد  ثنهاء احثهاد اذه

السندي  احمد الخامز   يلهم حن حهدارس كلراسهتان الدينيهة  حدرسهة قبهاا يهز ال ماايهة  ج هق السهلطان حسهين  الهز حهن 

إ  ح لية لي  يز إحارتا ي س     امما يز ام هاء كلراسهتان  ال هالم اإلسهالحز عاحهةإ    إ يشل علما حدرستا هال حلكزاإ علميا

كان طالذها الاين يكمللن ييهها ال الحهة يهز المهدن اإلسهالحية عاحهةإ    قيهق ان حهن يتهللى المناصه  الشهلعية  ال لميهة يهز  

 ة 119-112المدن اإلسالحية عاحةإ ة ينظل ة رؤ ف : المصدر الساذقة     

قلن الخاح   تليز يز مهاية ال هلن  حضلل اإلحا  الباقل ذن إحا  ذن الم حن الم حن المشهلر ذم مد الباقل  لد يز ذداية -8

 ة 112مفساة ينظل   المصدر مفسا     

ة    33       1771(  اهههلر 3ال مههااي: السههيد ج عبههدهللا   علمههاء الشهههيلل يههز ال ماايههة   حللههة اهههلر   عههدا   -9

(   11حللهة اههلر   عهدا البل اري : حسين علز   حن حدارس كلراستان الدينية   حدرسهة قبههان يهز ئاحيهدي  ال ماايهة( 

 ة 76 (    6111اهلر 
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مسهتديل البهدن  ذهثالث يت هات ة  الغلذيهة حهن العلى حختلث االتلاهات يتج الم مار يز األضالع الشمالية  الشلقي

 ظهم المهآذن االسهالحية عهكق ذهدمها اائهليحسمز حتلجة ذ  هد حنكسهل   21× 31كق حنها زاذ اا 
10
المئامهة ة  ههال  

ذ ها  ها الم ماريهة سهلىعناصهل الطبي يهة  الليللجيهة   لهم يسهلم حهنال لاحق  ت لضت للتخلي   التهديم جلاء

 (ة3 الللحةدرجات ال للية  ذئل السلم ة ال

 التراثية  الدينيةالسياحة المستدامة للمباني  -6

 اار  الل م حن تلايل الكثيل حن المبامز التلاثية يز قضاء ال ماايهة سهلاء اكامهت  المسهاجد تظههل كالمهدارس على

  إال إن ههال الم لحهات لهم تسهتثمل ذشهكق يهنها  يلقهى ذهها إلهى الليلا الدينيهة  السهياحيةالضياية االثلية لللان  

 اسبال عدل حنها : المستلى المطللل  ل ق ذلك ي لا إلى

إ  6113عد   جلا الخدحة ال لمية   االكاايمية   يب د تغيل ال كلحة الم لية  الملكزية حهن عها  -1 مشهأت ا ضهاعا

السهياح  جديدل حن ملاحز االتية؛ كاالقتصاا  التنميهة البشهلية  تاهيهق كهلاار المههارل  يهل حشهل ة البتهة علهى قيها 

إ    يمن الم ل فذزيارل قضاء ال مااية إ جدا إ ذالظل ف السياسية  األحنيهة  حلهلمها إن الطل  السياحز ي د  حساسا

ذها  يكلما ت  ق االست لار السياسز  األحنز سهلاء يهز البلهدان المصهدرل للسهياح ا  المسهت بلة لههم كلمها ااا الطله  

ذشكق عا  ذ  اهمية السياحز  ال ك  ص يج ة إن تليل اللام  األحنز الشخصز للسياح  استتبال اللضل األحنز 

ذالغة إلى جام  تليل عناصل اللال السياحز األللى   يز حالة عد  تليل البيلت الكاحلة التلاثية  يهل الملحمهة  

يهون ههاا يه اي     قا  اائلل االثار حل هيئات حن ال كلحة  الم لية  حكلحة اقلييم كلراستان ذ د االسهت لار األحنهز

                                                 
جمل ِحئامهة   عرِليهت ايضها ذأسهماء عديهدل  حنهها المنهارل  الصهلح ة  المئامهة  المنهارل   ههز تشهكيق هندسهز  -المآذن 10-

جمل حهآذن ح ماري  يتباين ارتفاعاةة زة األذان النداء إلى الصالل ذصيغتا الم ل ية  المئامة ذكسل الميم  يتج الااد  النلن 

 األذان هل األعالَّ  ا  اإلذالغ السم ز ذالصالل عن طليق األذن التهز ههز ااال التل هز لههاا األذن   للذمها كامهت المهآذن حهن 

اهم ال ناصل الم مارية التز ت طز للمسلد عخصيتا المتميزل  حيث للت المساجد األ لى حن المآذن   على ان اقد  مملذج 

كامهت قائمهة يهز المسهلد األحهلي ذدحشهق  كامهت علهى هيئهة اذهلاج حلذ هة الشهكق   ذ هد ذلهك امت هق للمآذن هل األذلاج التز 

الطلاا إلى عماد ايلي يا  سائل البالا اإلسهالحية   ان اقهد  المهآذن ال ائمهة اآلن ههز صهلح ة جهاحل سهيدي ع بها ذهال يل ان 

 صاار اآلتيةة ( ة ينظل الم963ه /113التز عيدت يز عهد هشا  ذن عبد الملك سنة  

ت  يهق صهالح الهدين المنلهد   1 (  يتلح البلهدان   حللهد 137 -ه 633البالاري: اذل ال باس احمد ذن ي يى ذن جاذل ت  -ا

 ة  337 -332 -333- 331       6ة   حللد 133-131 ة   1713حطب ة للنة البيان ال لذز  ال اهللة 

 ة169-162ة     3(  ط1713تا حدارسا  اار الم ارف ذمصل  األلفز: اذل صالجة الفن اإلسالحز اصللا يلسف -ل

 ة121( ة 1723يكلي:  احمد   حساجد ال اهلل  حدارسها اللزء األ د ال صل الفاطمز  اار الم ارف ذمصل   -ج

 ة16(ة  1717مظيث: عبد السال  احمد   اراسات يز ال مارل اإلسالحية  الهيئة المصلية ال احة للكتال    -ح

 ة319(ة  6111اق:  عاصم ج   ح لم حصطل ات ال مارل  الفنلن اإلسالحية  حكتبة حدذللز  ال اهلل   ر -ل  

كل يز يق : رة اآلثهار اإلسهالحية األ لهى  م لهة إلهى ال لذيهة  عبهد الههااي عبلهة  اسهتخلج مصلصها  علهق عليها: احمهد  -ا

 31-11(ة     1713 سان سبامل اار قتيبة  احشق   

 ة31(ة  1711حسنز ج   اآلثار اإلسالحية  حكتبة اهلاء الشلق  الليزل  ال اهلل    مليصيل: -ر

  ال مههارل ال لذيهة يههز البصههلل  حلسهلعة البصههلل ال ضهارية ( الملسههلعة التاريخيههة  1717البكهل  حنههار عبهدالكليم   -س

 ة116جاح ة البصلل الملكز الث ايز  ال لاقة  

   1711الملله  الهلطنز للث ايهة  الفنهلن  اآلاال الكليهت ينهايل 39عالم الم لية ال داح م : حسين  المساجد سلسلة  -ش

 ة113-113   

 117سالم: عبد هللا ملي   تاريخ المساجد الشهيلل ال اهلل  اةت(ة   -ط

 ة161 ة  1773ل / 1313  اار الشل ق ال اهلل 1عكاعة: ثل ت  ال يم اللمالية يز ال مارل اإلسالحية  ط -ظ

سالم: ح ملا عبدال زيز  المآذن المصلية  مظلل عاحهة عهن اصهلها  تطلرهها حنها  الفهتج ال لذهز حتهى الفهتج ال ثمهامز   -ع

 ة  33 -36  (      1737ح سسة عبال اللاح ة  األسكندرية  

Hillenbrand:  Robert , Islamic Architecture Form , Function And meaning , The American   

University In   Cairo Press 1994 , p 129 – 130-  131. 

ال داا : ج حمزل اسماعيق  المدلق إلى اراسة المصطل ات الفنية لل مارل اإلسالحية   حطب ة اهلاء الشلق   ال اهلل  -ه 

 ة32-39         6111
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ذ ملية التلحيم  التلديد إلى مفلر السياح عهن ههال المنهاطق  الب هث عهن  األقضية التيار ذ ا الملاقل االثلية يز

إ  است لاراإ كما  نة ارذيقعاذهها حل االثار الملجلال يز حدي حناطق جديدل اكثل احاما
11 11)

 ة

خيههة   تشهكق السهياحة عهاحال حهمها حهن اجهق حمايهة الثهلات الث هايز لمنط هة حاة تشهكق المنهاطق األثليهة  التاري -6

 تصههاحيم ال مههارل المميههزل  اسههالي  الملاسههيم الدينيههة   الش بية  الملسههي ى الدينية  الههدراحا  الفنههلن  ال ههلف 

الت ليدية  المالذ  الش بية  ال ااات  الت اليد  ث اية  ثلات المنط ة علاحهق تلهال الهز ار  لاصهة اذا كامهت كلهى 

 عهل  الشهيخ يهز حصهل  ذاذهق يهز ال هلاق  يتت زاحكامتهها ا   عكق ح مية يلتااها السياح ذامتظا  حثق األهلاحهات

 تب ى ذات اهمية اقق   كق ذلك يلجل للطلي ة التز يتم ذها تنمية السياحة  ااارتهاة

تلاضل لطط التل يج  التسليق السياحز  احاكن السياحية المختارل المخصصة للب لث  اإلحصاءات االثلية  -3

ت    ههز جهزء حهن المكهان المفضهق للكهلاار الخارجيهة  لكهن ال يمكهن ت  يهق تنميهة كاالحاكن الت ليمية  المختبهلا

سياحية حا لم يلاي ها عملية تل يلية مشطةة
12

 

   تشههغيق األيههدي ال احلههة ذكايههة حسههتلياتها حههن حتلجمههز للسههياح إلههى الخههدحات الههدميا  األحههل الههاي يلسههل قاعههدل

ر  التنميهة  االسهتثمار   ههز ك طهاع اقتصهااي يتهدالق يهز الدللد يز الد لة   الهاي ي كه  اثهلل علهى االسهتهال

ح ظم ال طاعات اإلمتاجية االقتصااية يز الد لة حن لالد إمشاء المشل عات السياحية التز ت  ق ارجة ح ينة حهن 

 التكاحق ذين ال طاعات االقتصااية األللى
 16)

ة   للسياحة اثهل يهز سهلعة امت هاد األحهلاد المسهتخدحة يهز السهياحة 

ا ن حلامل يز ا رل إمفهاق ينهتج عنهها تهأثيلا حلكبها يهز تنشهيط الخهدحات  اإلمتهاج يهز الد لهة  ههاا حها مطلهق عليها 

 (  Multiplier Effectذاألثل المضاعث   
 13)

 ة 

  العك ان التلايق اإلسالحيةة لد الل بة يز ال يا  ذالسياحة حن جهة   التلايق االجتماعز  ال ضهاري  الث هايز

 صد حكاما يتللد لز الل بة يهز السهفل  ال كه ة يملاقهث المضهيفين  ارجهة التلحيه   الهلا حهن جامه  يز جهة ال

الملاطنين يز الد د المضيفة سيل ق الضيث ي    كأما ذين اهلا  حن هاا المنطلق تس ى ال ديهد حهن ا د ال هالم 

لتلاث الشه بزة  تشهمق المغليهات إلى إم اش يللكللرها الش بز عن طليق إقاحة المهلجامات  الم ارع  إحياء ا

ال ضههارية علههى الم ههالم التاريخيههة ال ديمههة حثههق األهلاحههات  علاصههم حصههل ال ديمههة ذمصههل    البتههلاء ذههاألران  

  ال دس يز يلسطينة

  يتمثههق يههز ر بههة السههائج للت ههلف علههى حلملعههة الم ت ههدات  السههللكيات  إسههللل ال يههال يههز البلههدان التههز

ري  حثال يت هلف السهائج علهى الث ايهة الفلمسهية  ا  إلهى ايلي يها  قبائلهها  ا  إلهى األحيهاء سيز رها  يالسفل إلى ذا

 ال ديمة يز المدن اإلسالحيةة

  :الكهلف ا  المغارات الطبي يةCaves  لي الممتهد علهى الميدمهة  هز عبارل عن تلا يث يز التلكي  الصهخ

الصخلر الليلية ذف ق الميال اللاريهة حكلمهة كههلف    ا  ت ت حستلى سطج األرع  حنها حا يتكلن يز ال مااية

ا  قائمهة   Stalactiteذدي ة المنظل تنفلا ذلجلا ر اس  كلية  إحا ان تكلن حدالل حن س ث الكهث تسمى هلاذط  

 حن احثلتها حغارل ج يتا اللاق هة عنهد الملهلى األامهى لنههل كلحهق     Stalagmiteحن األرع للكهث صلاعد  

                                                 
11
 Dr. S. Rabiyathul Basariya, and Dr. Ramyar Rzgar Ahmed, 2019. “The Influence of 

‘Adventure Tourism Activities’ in promoting tourism business in mountain stations”, 

African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, Volume 8 (2) 
 11)

عهههة   السهههنة الثالثهههة  اار ال ليهههة للطبا 6الملكهههز الفلكلهههلري يهههز  اارل اإلعال  حللهههة التهههلاث الشههه بز  ال هههدا  

 23  1791 ذغداا 
12
 P Dixit, Ramyar Rzgar Ahmed"DIVERSIFICATION OF ECONOMY–AN INSIGHT 

INTO ECONOMIC DEVELOPMENT WITH SPECIAL REFERENCE TO 

KURDISTAN’S OIL ECONOMY AND AGRICULTURE ECONOMY"RJOAS, 1(85), 

January 2019, pp-397 
 16)

  69   1713المكت  ال لذز ال ديث  اإلسكندرية  ‘‘ ح اضلات يز صناعة السياحة’’ عبد السال  اذل ق ث  

 13)
  1772األ لههى  حنشههلرات جاح ههة ال ههدس المفتلحههة  الطب ههة ‘‘ اللغلاييهها االقتصههااية ’’ حسههن عبههد ال ههاار صههالج    

 ةة697 

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=6363064762532835121&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=6363064762532835121&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=6363064762532835121&btnI=1&hl=en


 

 
361 

 

ن   يههز حدينههة ع ههلل   تكثههل هههال الكهههلف يههز المدينههة حثلمهها  جههد كهههث عههلش   كلمههدر  حسههلة  حن لتههات الخهه

 اعلرية المطق على اللبق ذيك   اايا   اطلاف المدينة اهلرة

   ض ث اااء اإلعهال  السهياحز  ي مليهة التلعيهة السهياحية لهدى المهلاطنين حها تهزاد حتخلفهة    ذلهك يلجهل إلهى

  ي دامهها ل ناصههل االمتشههار  اللههال  اإلقناع  تتمثههق هههال ال ناصههل ذالبلسههتلات  إ يههال اإلعههال  السههياحز اصههال

 الملصهه ات  الكتهه   المطبلعههات  البههلاحج  ال مههالت اإلعالميههة السههياحية  يضههال إعههن ذلههك يههأن ايت ههار  سههائق 

ليهة التلعيهة اإلعال  الم لؤل  المسملحة  الملئية  إلى ذلاحج سياحية حتخصصة  هااية اثل ذشهكق سهلبز علهى عم

 كما إن عد   جلا تنسهيق حشهتلر  ذهلاحج حلحهدل لللههات اإلعالحيهة يهز الهلاارات الملتبطهة ذالنشهاط السهياحز 

 الي طز لإلعال  السياحز ياعليتا المطللذة
 13)

        ة

 ثالثاَ : تخطيط التنمية السياحية

 تهدعيم قطهاع السهياحة إال إن الم عهلات  ر م تأكيد ال كلحة يهز السهنلات األرذهل األليهلل علهى االهتمها  ذتطهليل

إ يز هاا ال طاع  يأرقا  عائهدات  إ  جلهليا اإلحصائية  النتائج ال ملية لهال التلجهات حا االت سلبية  ال ت ك  ت دحا

السهياحة حهها االههت ضه يفة إذا حهها قلرمههت ذوحكامهات كلراسههتان السههياحية    يهز اللقههت مفسهها لهم تطبههق الد لههة ذ ههد 

ناطق السهياحية الكلرايهة فاهيم السليمة  المتطلرل الخاصة ذال ملية التسلي ية  الدعائية  التل ي ية للمالبلاحج  الم

 ةيز  قضاء ال مااية

إن  يال التخطيط السياحز السليم ااى إلى تدهلر النشاط السياحز لاا يهان  ضهل الخطهط السهياحية الب يهدل المهدى 

حن  عأن السياحة  ان إعداا اية لطة سياحية يتطل  إن ت ل  على ثالثة  الكيفية التز تنها ذها حن عأما إن يليل 

 عناصل هز:

حنج األ للية ل طاع السياحة  اعتبارل إستلاتيلية اقتصااية ت مق علهى إصهالح االقتصهاا   المدينهة  اسهتي ال   - ا

 ال لى البشلية ال احلةة

 يظة على البيئة  كالك ريل حستلى الخدحاتةحتاذ ة األسلاق المنايسة حل األلا ذنظل االعتبار حلضلع الم ا - ل

 ةار السياحة يز قضاء ال ماايةحلاجهة ال لاقيق  الص لذات كاية التز ت يق ممل  اااه - ت

 استغالل العناصر الطبيعية في النشاط السياحي : -1

تكهلن  يل هق حهن الضهل ري إن األساسهية ل يها  السهياحة يهز كلراسهتانإن  جلا التنلع الكبيل لل ناصل الطبي يهة 

هنار حلملعة حن اإلجلاءات  الخطط التز تألا ذنظهل االعتبهار االرتبهاط اللثيهق ذهين ال ناصهل السهياحية  اعهداا 

السياح  التلس ات المست بلية للمنشآت السياحية ال ائمة  الم هلر ذنائها لهاا يهان تخطهيط اي عنصهل يله  إن يكهلن 

إ حل ذ ية ال ناصل األللى  لي  يز ح زد عنهها  يمثال عنهد  ضهل لطهة لتطليلالبيهلت يهز جنهلل المدينهة حلتبطا

يان ذلك يتطل  إن تكلن الخطة تشهمق ايضها حها حلجهلا حهن حنهاطق اثليهة  حلاقهد اينيهة يهز مفه  الملقل  تلنه  

 االعتماا على عنصل  احد ي طة

لز  التهز تسهتطيل إمشاء حلملعة حن المطارات الد لية ال ديثة  تطليل حا حلجلا حنها حثهق حطهار ارذيهق الهد -ا  

 است باد جميل املاع الطائلات  تلهيزها ذكاية الخدحات حن قاعات االمتظار  المطاعم  الكااينلهات   يلهاة

قيا  الد لة ذومشهاء عهلكات للن هق اللهلي  اعهم اسه ار التهااكل ييهها  ذمها يهتالء  حهل اإلحكاميهة الماايهة لشهلي ة -ل

  اس ة حن السياحة

ة حن لالد عق الطلق  اإلمفاق االق اللباد  رذط المنط ة ذخطلط السهكك ال ديهد الدالليهة تطليل البنى الت تي -ا

 حههل البلههدان الملهها رل كههويلان  تلكيهها  إمشههاء عههدا حههن المطههارات الد ليههة يههز الملصههق  السههليمامية حثالإ  إقاحههة 

 يةةالفنااق السياحية ذات الدرجات الممتاال  الم الت  الملم ات التلارية  التلييه

تنظيم الزيارات للليلا  الضيلف إلى الملاكز السياحية  المصايث  استخدا  اللسائق ال لمية ال ديثة للتل يج  -ه 

 السياحز كاستخدا  االمتلميت  اللسائق الدعائية  االعالحيةة   

قهل االهق يز يصلز اللذيل  الخليث   على الل م حن قصلهما يهما يسهاعدان علهى تنميهة السهياحة يهز اي حل - 

 البلد  يمثالن يتلل حناسبة لممارسة األمشطة السياحية المتنلعةة

 

 استغالل العناصر البشرية في النشاط السياحي  -2

                                                 
 13)

  31حظفل حنهد ل اإلعال  السهياحز يهز ال هلاق  سهائلا  اسهالي  تطبي ها   حللهة اللم يهة اللغلاييهة ال لاقيهة  ال هدا   
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 تطوير السياحة  الدينية : - أ

ت د المزارات الدينية اإلسالحية اللئيسة يز كلذالء  النلث  ساحلاء  الكاظمية حهن اكثهل األحهاكن الدينيهة اللاذذهة 

يأن تطليل تلك المزارات يل  ان يتالء   قدسيتها إلى جامه  النسهيج ال ضهلي الت ليهدي   قهد جهلت  للسياح   لاا

عدل عمليات تطليل عليها  لكنها كامت ح د ال  اقتصلت على صيامة  تلحيم ذ ا حلاي ها ا ن التلسل يز ذناء 

 ةا  است داث اللى جديدل  ا ن إن تلاعز الطل  المتزايد على السياحة الدينية

 المستويات المكانية للتخطيط السياحي:  -3

 تت دا المستليات المكامية للتخطيط السياحز  لكن ذشكق عا  يمكن ال ديث عن ارذ ة حستليات رئيسية هز:

  Local Levelالتخطيط السياحي على المستوى المحلي  - أ

إ اكثههل حنهها يههز  إ  تفصههيليا المسههتليات المكاميههة  يكههلن التخطههيط السههياحز يههز هههاا المسههتلى المكههامز حتخصصهها

 األللى   عاال يتضمن تفاصيق عن جلام  عديدل حنها:

 التلايل اللغلايز للخدحات السياحية  حنشآت النل  ة

 الخدحات  التسهيالت السياحية ة

 حناطق  عناصل اللال السياحزة

 عبكات الطلق الم بدل  ح الت تلارل التلزئة  المتنزهات  الم مياتة

التنمية يز هاا المستلى المكامز ذدراسات جد ى اقتصهااية ا ليهة  كهالك اراسهات لت يهيم تسبق كثيل حن لطط  

الملا اات البيئية  االجتماعية  الث ايية   كالك ت يهيم لبهلاحج التنميهة  الهياكهق اإلااريهة  الماليهة المناسهبة للتنفيها  

إ قلاعهد التنظهيم المكهامز  التصهميم الهندسهز   تشهمق حثهق ههال الد راسهات كهالك علهى ت ليهق حلكهة الهز ار  ايضا

  تلصيات حت ل ة ذالكة

 : Regional Levelالتخطيط السياحي على المستوى اإلقليمي  - ب

 يلكز التخطيط السياحز يز حستلال اإلقليمز على جلام  عديدل حنها على سبيق المثق ال ال صل: 

  ا لية ذأملاعهاةذلاذات ال بلر اإلقليمية  حا يلتبط ذها حن طلق حلاصالت إقليمية 

 حنشآت النل  ذأملاعها  كاية الخدحات السياحية األللىة

 السياسات السياحية  االستثمارية  التشلي ية  هياكق التنظيم السياحية اإلقليميةة

 ذلاحج التل يج  التسليق السياحزة

إلهههى جامههه  ت ليهههق اآلثهههار  ذههلاحج التهههدري   الت لهههيم   االعتبهههارات الث اييهههة  االجتماعيهههة  االقتصههااية  البيئيهههة 

  الملا ااتة

 مراحل واستراتيجيات التنمية وبرمجة المشاريع.

 التخطيط السياحز يهز المسهتلى اإلقليمهز حتخصه   تفصهيلز ذدرجهة اقهق حهن المسهتلى الم لهز  اكبهل حهن  

إ ان حسههتلى التخصههي  ي تمههد علههى حلههم الد لههة  حلههم اإلقلههيم  يخطههة  طنيههة يههز  ا لههة المسههتلى الههلطنز  علمهها

صهغيلل المسهاحة قهد ت هلي حهن التفاصههيق حها ت ليها لطهة إقليميهة يهز ا لههة كبيهلل المسهاحة   قهد ال ت تهاج الههبالا 

الصغيلل المساحة إلى تخطيط  طنز  آلل إقليمزة
13

 

 : National Levelالتخطيط السياحي على المستوى الوطني  - ت

غطيها يز المستلى اإلقليمز   لكهن ذشهكق اقهق يغطز التخطيط السياحز يز هاا المستلى جميل الللام  التز ي 

إ  تفصيالإ  على حستلى ال طل ا  الد لة ذلميل اقاليمها  حناط هاة  تخصصا

 : International Levelالتخطيط السياحي على المستوى الدولي ـ  - ث

ن ت تصل عمليات التخطيط السياحز يز هاا المستلى على لدحات الن هق  طهلق الملاصهالت ذهين حلملعهة حه 

الد د  كما هل ال اد يز حلملعة ا د االت اا األ رذز   يشمق هاا التخطيط كالك تطليل  تنمية ذ ها عناصهل 

إ يز عدل ا د حتلا رل  كما هل ال هاد يهز جبهاد األله  يهز ال هارل األ ر ذيهةة  اللال السياحز التز تتلاع جغلاييا

ت التل يج  التسليق السياحزة  اللهديل ذالهاكل ان إلى جام  ذلك هنار التخطيط السياحز ذين عدل ا د  يز حلاال

                                                 
13
 Dr. S. Rabiyathul Basariya, and Dr. Ramyar Rzgar Ahmed, “A Study on Attrition: 

Turnover intentions of employees”, Jan 2019.  International Journal of Civil Engineering 

and Technology (IJCIET), Volume 10, Issue 9 
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إ حا تشارر يز حثق هاا النلع حهن التخطهيط  المنظمات  الهيئات السياحية الد لية حثق: حنظمة السياحة ال المية  البا

إ ت ديم الدعم المااي  الم نلي الكاحق يز هاا الملادة   احياما

 مراحل إعداد خطة التنمية السياحية:  -4

 ة إعداا لطة التنمية السياحية على عدا حن الخطلات المتسلسلة  المتلاذطة كالتالز:تشمق عملي

 إعداا الدراسات األ ليةة

ت ديههد اهههداف التخطههيط ذشههكق ا لههز ذ يههث يمكههن ت ههديلها حههن لههالد التغايههة اللاج ههة لههالد عمليههة إعههداا الخطههة 

  حلحلة ت ييم اآلثارة

 اللضل اللاهن للمنط ة السياحيةةجمل الم للحات  إجلاء المسلحات  ت ييم   - ا

ت ليههق البيامههات  المسههلحات(:  تشههمق هههال الملحلههة علههى ت ليههق  تفسههيل البيامههات التههز تههم جم ههها حههن لههالد  - ل

 المسلحات  تلليفها  الخل ج ذ  ائق  ت ميمات تساعد يز إعداا الخطة   رسم لطلاتها ال احة  التفصيليةة

 البهدائق( اللتيهار حها ههل  مناسبة  يتم ت ييم ههال السياسهات السياحية الإعداا الخطة:  هنا يتم  ضل السياسات   - ت

 حالئم  حناس  لتنفيا الخطة   كالك يتم ت ديد البلاحج  المشاريل التز يل  تنفياها لت  يق اهداف الخطةة

 تنفيا الخطة ذتلصياتها  ذاللسائق التز يتم ت ديدها يز الملحلة الساذ ةة  - ث

 السياحية  ت ديلها  يق التغاية اللاج ة إذا تطل  األحل ذلكةت ييم  حتاذ ة الخطة   - ج

 

 الخاتمة و االستنتاجات والتوصيات:

يزلل كلراستان ذوحكامات  ح لحهات سهياحية قلمها تلجهد يهز ا لهة حهن ا د ال هالم   تتميهز ذتنلعهها  اصهالتها  -1

 ذشكق ص يج  اقتصااية تلاي ها اللغلايز الفليد    لكنها  ذسب  حلملعة حن الم لقات لم تستثمل 

ي ههدت السههياحة اهههم عنصههل حههن عناصههل ايملحتههها  ملاحههها  هههل االسههت لار األحنههز  السياسههز يب د سهه لط    -6

النظا  الساذق احلم كثيل حن السياح عن الدللد إلى اقليم كلراستان ذسب  سلء اللضل التاعية اللد الى المدينة 

عههات سههياحية ذاسههتثناء ا ار الملاقههد الدينيههة الم دسههة  لاصههة حههن قبههق اللهههات األحنيههة      لههم تههدلق ايههة حلمل

 المنايا  المناطق اللنلذية حن البالاة ارات الدينية يز حدينة اهلرالمز

إ فهاد كبيهل حهن قبههق ال كلحهة للهد ر الكبيههل الهاي يمكهن إن تضههطلل ذها السهياحة يههز تنميهة  ت سهين االقتصههاا  -3

د حالية كبيهلل يهز ا لهة اإلحهارات ال لذيهة المت هدل   صهلت إلهى حهلالز الكلراستان  ي د ح  ت السياحة حثالإ علائ

 ( حاليين سائج إليها حن حختلث ا د ال المة2 الى اللد   2014( حليار ا الر يز عا  1 

( ينهااق ي هط 3هنار م   كبيل   اضج يز عدا الفنااق السياحية حن الدرجة الممتاال ي د  صهق عهداها إلهى   -3

 يضهالإ عهن المنشهآت السهياحية األلهلى م كلراسهتان  ههز حدينهة اههلر اصمة الث اية يز اقلي هز حتلكزل يز ال 

 الملايق الخدحية المهمة التز ي تاجها السياح يز حلهم  تلحالهم كمها إن الملجهلا حهن لهدحات البنيهة الت تيهة حهن 

 طلق  عبكات الماء الصايز   لطلط م ق الطاقة الكهلذائية  اليفز ذالغلعة

ضهه ث ا ر  اارل البلههديات  السههياحة يههز التخطههيط للمشههاريل السههياحية ا  رسههم سياسههة سههياحية ذ يههدل المههدى  -3

ت تمد علهى الهل التطهلرات ال اصهلة يهز ههاا الميهدان    الشهزء مفسها ينطبهق علهى هيئهات السهياحة المنتشهلل يهز 

األلهل يفت هل إلهى حكهان حناسه  لممارسهة الم ايظات يب ضها يفت ل إلى الكلاار الفنية  اإلاارية الم هلهة  ذ ضهها 

 اعمالا المختلفة ة

الن   الشديد يز الكلاار المدرذة آلاارل  المنشآت السياحية   حن حلعدين  سياحيين  إااريهين  ينيهين  عمهاد  -2

لدحة يال مق يز الملاد السهياحز يتطله  لبهلل  حههارل كمها إن الت احهق حهل السهياح يهز اسهللل ح بهلد  حلضهز 

 ئة السياحية هز حن ال ناصل المهمة يز تطليل النشاط السياحزة للق البي

ام دا  عمليات التل يج  اإلعال   التلعيهة السهياحية لمها حلجهلا يهز كلراسهتان ال هلاق حهن إحكامهات سهياحية   -9

 يهز كبيلل يلم تتليل المستلزحات األساسية التز يتلقث عليها ملاح اإلعال  السياحز يز اااء المهمات المنلطة ذها 

ح دحتها تليل راس الماد  تلظيفا ذما يخد  لطط التنمية السهياحية  اإلمسهان الهاي ي هد حهن اذهلا حسهتلزحات تنفيها 

 لطط اإلعال  السياحزة

طههاع  لههي  هنههار ا ر لل طههاع الخهها  يههز عمليههة االسههتثمار يههز الملههاالت السههياحية المتنلعههة  يمهها ااد  ال  -1

ف حههن االسههتثمار يههز هههاا الملاد  ت تصههل مشههاطاتا علههى األعمههاد ال ههلاق يتخههل- الخهها  يههز اقلههيم كلراسههتان

 التلارية  الزراعية   يلها ة
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ام دا  االستثمارات الم لية  األجنبية   عد   جلا قاملن ينظم عمليات جهال يهل  االسهتثمار السهياحز   لهم  -7

لراسهتان التهز يمكهن إن يتم تخصي  قطل اراضز إلقاحة حشاريل استثمارية عليها لاصة يز الم ايظهات اقلهيم ك

إ ذاست لار احنزة  ت تبل ظل ف  حناخ االستثمار ييها حست لل  جيدل الن تلك المناطق تتمتل مسبيا

إعههداا الدراسههات  الب ههلث  ع ههد المهه تملات  النههد ات التههز ت نههى ذههالت ليث ذاآلثههار االيلاذيههة للسههياحة  -11

ارات التنميههة يههز الملههاالت المختلفههة  ال مههق علههى   ذاإلحكامههات السههياحية التههز يمتلكههها كلراسههتان   تههدعيم حسهه

إصههدار قههاملن جديههد لالسههتثمار السههياحز الههاي يههتم ذملجبهها حههنج جميههل التسهههيالت الماليههة  المصههليية للشههلكات 

االستثمارية   تنظيم الم ارع للمشاريل االستثمارية التز تشارر ييها كبهلى الشهلكات ال الميهة المتخصصهة ذات 

 ( سنةة63لمشل عاتها  تأجيل األراضز إل لاع سياحية عن طليق المساط ة لمدل الت ق عن   ال القة للتل يج

تبسههيط إجههلاءات  تأعههيلات الههدللد  التفكيههل ذوصههدار  ييههزا ( علذيههة ل ههدل ذلههدان علذيههة   السههماح للجههاد  -11

رل إلغهاء ال يهلا األعماد  المللعات السياحية ذالدللد إلى ال لاق ا ن ال اجة لل صلد على تأعيلات حل ضهل 

على امت اد السيارات عبل ال د ا  إمشهاء ت ليفهات سهفل تشهلي ية للن هق اللهلي  ذلهك يهز ا قهات اللكهلا  ال مهق 

 على تفليج الز ار  اللايدين  كالك يتج األجلاء لللحالت ال ارضة  الخاصةة

الطهلق الب ليهة  يلهي  رذط كلراستان حل ا د الللار ذخطلط م ق حديثة  سلي ة  لطلط سهكك حديديهة   -16

 ذوحكان  البية السياح ت مق تكاليث السفل ذاللل حل إعاال اراسة التشلي ات التز ت كم هال الخدحاتة 

اتخاذ اإلجلاءات الالاحة لصيامة الملاقل االثلية  التاريخية  حمايتهها حهن اعمهاد السهلقة  التخليه   تف يهق  -13

لل د حن سلقة اآلثهار  التلها ا عليهها   ضهل رل رذهط ههال الملاقهل  6116( لسنة 33قاملن اآلثار  التلاث رقم  

 ذطلق الن ق المختلفة  تزيينها ذاليتات إرعااية  ت ليفية لاصة ذهاة  

اعهم الصهناعات الشهه بية  اليد يهة  صههناعة الت هث  الهههدايا التاكاريهة  تشههلي ها  ذي هها يههز الملاقهل الدينيههة  -13

 تلاث األحة  تأريخها ال ليقة األثلية ذلصفها تمثق جام  حن 

 
 المراجع المصادر

 (   النزههة الزاهيهة يهز 1266 -هه  1131المنا ي: عبداللؤ ف ذن تاج ال هاريين ذهن علهز ايهن ال اذهدين  ت  ة1

   الدار المصلية اللبنامية   قاهلل  1احكا  ال ما  الشلعية  الطبية   ت  يق  حلاج ة عبدال ميد صالج حمدان  ط

1719   

الثيل : التاريخ الباهل يز الد لة األتاذكية ذالملصق   حلاج ة  ت  يهق عبهدال اار احمهد طليمهات   حطب هة إذن ا ة6

 ة1723حصل اللديدل   ال اهلل 

( الم ل ف ذ  اذن األثيهل ه  231-333إذن األثيل : عز الدين اذز ال سن علز ذن ج ذن عبد الكليم اللزري   ة3

  ة1791   اار الفكل   ذيل ت 1اللزري  الكاحق يز التاريخ  حللد 

ن ال ههلل  (لسهها 1311ههه / 911 -   1636ههه / 231اذههن المنظههلر: جمههاد الههدين اذههل الفضههق اذههن حنظههلر   ة3

 ه ة 1317  اار إحياء التلاث ال لذز  ذيل ت  لبنان    6  ط3 حللد

  ة 1733البدليسز : الشليناحة   ت: حال جميق ر ا ذيامز ( حطب ة النلاح   ذغداا  ة3

ت  يق صالح الهدين  1 (  يتلح البلدان   حللد 137 -ه 633البالذري: اذل ال باس احمد ذن ي يى ذن جاذل ت  ة2

  ة 1713للنة البيان ال لذز  ال اهللة  المنلد  حطب ة

آ  جز  ذليق: يز اائلل الم ارف االسالحية ل      تلجمة( اعداا  ت ليل ز اذلاهيم اكز   احمد الشهنتنا ى    ة9

  (ة  1771 حلكز الشارقة لإلذداع الفكلي   ال اهلل    1عبدال ميد يلم  ط

 ة1713سا  اار الم ارف ذمصل  األلفز: اذل صالجة الفن اإلسالحز اصللا يلسفتا حدار ة1

 ة1779/ 1اهلر ط -البليفكامز:  ج س يد   يضالء ذهدينان  حطب ة لبات ة7

  ة  1191  حطب ة ذيل ت 6البستامز ذطلس: ح يد الم يط   ج ة11

البكل  حنار عبدالكليم  ال مارل ال لذية يهز البصهلل  حلسهلعة البصهلل ال ضهارية ( الملسهلعة التاريخيهة   ة11

 ة1717الملكز الث ايز  ال لاقة  جاح ة البصلل

 ة 1793ذلا: تلحا   حل األكلاا   ت ة  ا اا امكنا    ا ة  (  ذغداا    ة16

   حطب ة اهلاء الشلق   ال هاهلل  1ال داا: ج حمزل اسماعيق  الملمق يز اآلثار  ال ضارل االسالحية  ط ة13

  ة6112

  حكتبة الث اية الدينية  1االسالحية ز ال بة المدينز طال داا: ج حمزل اسماعيق  ال بال يز ال مارل المصلية  ة13

  ة1773  ال اهلل

http://ar.wikipedia.org/wiki/555_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/630_%D9%87%D9%80
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ال داا: ج حمزل اسماعيق  المدلق إلى اراسة المصطل ات الفنية لل مارل اإلسالحية   حطب ة اهلاء  ة13

   ة6111الشلق   ال اهلل 

ز إلهى مهايهة عههدل ج علهز   ال داا: جل حمزل   حلسلعة ال مارل اإلسهالحية يهز حصهل حهن الفهتج  ال ثمهام ة12

   ة6111  حطب ة اهلاء الشلق   ال اهلل  6 (  ج 1131-1319ه  / 763-1623 

 (ة6111راق:  عاصم ج   ح لم حصطل ات ال مارل  الفنلن اإلسالحية  حكتبة حدذللز  ال اهلل    ة19

 (   1393-1333/  ههه 711-731رؤ ف: عمههاا عبدالسههال    السههلطان حسههين الههلالز   احيههل ذهههدينان حههن  ة11

  ة6117حطب ة كليار ارذيق   

 سالم: عبد هللا ملي   تاريخ المساجد الشهيلل ال اهلل  اةت(ة  ة17

سالم: ح ملا عبدال زيز  المآذن المصلية  مظلل عاحة عن اصهلها  تطلرهها حنها  الفهتج ال لذهز حتهى الفهتج  ة61

   ة 1737ال ثمامز  ح سسة عبال اللاح ة  األسكندرية  

  الهيئة المصلية ال احهة 1ليد ح ملا  ال مارل ال لذية يز حصل االسالحية يز عصل اللالل  حللد عاي ز: ي ة61

 ة636 ة  1791للتأليث  النشل ال اهلل  

عبد اللسلد: سليمة المبامز التلاثية يز ذغداا  اراسة حيدامية للام  الكلخ  الم سسة ال احة لآلثار  ة66

  ة  1719 التلاث  ذغداا 

  حطب هة اار الكته   1 علز   المصطل ات الم مارية يز  ثائق عصل ج علز  للفائها   طعبدال فيظ: ج ة63

 ة 193       6113المصلية    

  ة1773ل / 1313  اار الشل ق ال اهلل 1عكاعة: ثل ت  ال يم اللمالية يز ال مارل اإلسالحية  ط ة63

 ة1731علاا:  كلركي   لزائن الكت  ال ديمة  ذغداا   ة63

  ة6111  ارذيق   ارذيق   3دهللا  جغلايية اقليم كلراستان   ط  فلر: عب ة62

 (ة1723يكلي:  احمد   حساجد ال اهلل  حدارسها اللزء األ د ال صل الفاطمز  اار الم ارف ذمصل   ة69

كل يز يهق : رة اآلثههار اإلسهالحية األ لههى  م لههة إلهى ال لذيههة  عبهد الهههااي عبلههة  اسهتخلج مصلصهها  علههق  ة61

 (ة 1713سبامل اار قتيبة  احشق    عليا: احمد  سان

  ت  1   حللههههد1كليز يههههق :ر ة س ة ا: ال مههههارل اإلسههههالحية يههههز حصههههل   اإللشههههديلن   الفههههاطميلن  ط ة67

  ة  6113عبداللهال عللل   راج ا: ج حمزل اسماعيق ال داا   حطب ة اهلاء الشلق   ال اهلل 

  ة 1793ل   ذيل ت لم ز: حصطفى صالج    التلاث الم ماري االسالحز يز حص ة31

  (ة1777المائز: املر   األكلاا يز ذهدينان   حطب ة لةذات    اهلر ة31

   الههدار المصههلية اللبناميههة   ال ههاهلل  6ج: ري ههت حلسههى   اللكههاالت  البيههلت يههز حصههل ال ثماميههة  ط ة36

  ة 1773 -ه 1313

 (ة 1717ة ال احة للكتال   مظيث: عبد السال  احمد   اراسات يز ال مارل اإلسالحية  الهيئة المصلي ة33

    ة1717مظيث: عبدالسال  احمد : ال مارل االسالحية    الهيئة المصلية ال احة للكتال   ال اهلل  ة33

 (ة1711مليصيل: حسنز ج   اآلثار اإلسالحية  حكتبة اهلاء الشلق  الليزل  ال اهلل    ة33

مملههلكز  ال ثمههامز   حكتبههة اهههلاء يهها ز:  ههز ان حصههطفى   حنههااد ال ههاهلل  ح اعههدها يههز ال صههلين ال ة32

  ة 6113الشلق  ال اهلل  
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   6الن شبندى: اااا  الرذارلى الست ميشان كلامز سنل رى كلراستان   ط ظارى   سياسةتز ال لز (   ذ  ة2

 ة1773تةحل اى 

ئالهها يههز: ال مههائل اإلسههالحية يههز ال ماايههة حتههى مهايههة ال ههلن الثههامز عشههل الهلههلي/ الثههاحن عشههل المههيالاي    ة9

  ة 6111اطل حة اكتلرال  يل حنشلرل   كلية اآلاال ة اآلثار اإلسالحية   جاح ة صالح الدين ة ارذيق 
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  ة1719ارذيق
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