بار کَ ،علی :صاح ِ
الحیدر َّیة ،و ال ِع ص َم ِة الفاطِ م َّیة،
صولَ ِة َ
ة،و ال َّ
عو ِة ال َّنبو َّی َ
ب ال َّد َ
أللّه َّم صل ِّ َو َ
سلِّمَ ،و ِز د َو ِ
سم نِ َّیة،و ال ّ
العع َف ِر َّی م ة ،و
سم ّعا ِد َّیة،و المممال ِِر الباِ،ر َّی م ة،و اَلممار َ
سم ینِ َّیة ،والعِبمما َد ِة ال َّ
ش م عا َع ِة ال ُح َ
الح َ
و الحِلم ِمم َ
قاو ِة ال َن َق ِو َّیة،و ال َهی َب ِة ال َعسکَر َّیة،و ال َؽی َب ِة إلله َّیة،
ض ِو َّیة،وال ُعو ِد ال َّت َق ِو َّیة،و ال َّن َ
لر َ
لوم الکاظِ م َّیة،و ال ُح َع ِج َّ
ال ُع ِ
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كال الإمام احلسنی علیه السالم :
1

این مل أخرج أرشاً و ل بطراً و لمفسداً و ل ظامل ًا  ,و انّام خرجت لطلب الإصالح یف أمة جدي ؛ أرید أن أمر ابملعروف و أهني عن املنکر  ،مفن
عيل هذا أصرب حیت یليض هللا بیين و بنی اللوم ابحلق و هو خری احلامکنی
كبلین بلبول احلق فاهلل أویل ابحلق  ،و من ر ّد ّ
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(ٔ )ٔ -احداث اماکن تملیلیة مستوحاة من أحداث كربالء و وا،عة الطؾ
وعود االماکن التعاریة والمعیشیة بعانب الحرم الشریؾ وفی حدوده  ،واعهنا الحقیقة المرة
وهی و،وع االماکن المقدسة کمو،ؾ االمام الحسین ومحل استشهاد علی االکبر و عبد هللا الرضمی و عفموؾ العبمام ومقمام فضمة بمین شموارع
المدینة وفروعها .
ؼیرصحیح ان المسرحیات واالفالم یوم العاشورا ینتاج فی مکان ؼیر کربال او صوروتمالیل لوا،عة الطؾ ال یشبه بهذا المکان الحالی

حرب االمام الحسین علیه السالم وحده مقابل مبة و عشرین الؾ من الکفمار الشمعرة الملعونمة بنمی امیمة ث تمراث الشمیعة وهمذا التمراث
سممیبقی لحیمماة الشممیعة و لهممذا االمممر مکممان حممرب االمممام ع و اصممحابه االوفیمماء ووا،عممة یمموم الطممؾ الزم یبقممی بممدون ا کلافممات تعاریممة
اوسکن او بناء مسقؾ ! و . . .

(ٔ )ٖ-عمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدد المممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممزوار :
عدد المزوار العمرا،یین وؼیمر العمرا،یین یمزداد سمنویا ی و ؼیمر طبیعمی  ،یصوصما فمی الزیمارات
الیاصة فی حوالی عشرین ملیون شیص یزورون کربالء.كمما فمر روایمات اهمل البیمت (ع) فمر
لزوم زیارة االمام الحسین(ع) على اال،ل مرة واحدة فر السنة .ونحمن نعلمم ان عمدد الشمیعة فمر
العالم یصل الى ٖٓٓ ملیون شیص .امما عمدد المسمافرین والزابمرین المى كمربالء یصمل عمددهم
الى اكلر من ٓٓ٘ملیون شمیص فمر السمنة و یمسمین میلیمون نفمر فمی الزیمارات المیصوصمه
.ومن عانب ایر علینا حفظ االمن فر المدینة وتوفیر وسابل السكن والرفاهیة للزوار.
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(ٔ )ٗ-بنمماء اممماکن لسممکن الممزوار ومراف م
صحیة حول الحرمین الشریفین
یوعمممد نقصمممان شممممدید بالنسمممبة المممی المرافمممم
والیممممممدمات العامممممممة للزوارحممممممول الحممممممرمین
الشریفین یصوصا فی ایام الزیارة حیث تکون
زحمة فی هذه االماکن
اضممافة الممی کلیممر مممن الممزوار الممذین ی م تون مممن
مكان بعیمد وینزلمون فمی کمربالء و یقیممون فمی
بین الحرمین علما ی بان همذا المکمان المقمدم ال
یلیمممم باالسممممکان واحیانمممما یسممممببون االزعمممماج
للمواکب .

(ٔ )٘-تعیمممممممممممممممین الحمممممممممممممممدود بمممممممممممممممین الحمممممممممممممممرم واالسممممممممممممممموا
فی الوض المراهن ،نشمهد بوضمون انعمدام الشم ون اةیال،یمة واالسمالمیة
فمممر المنطقمممة المعممماورة لحمممرم یمممامم اصمممحاب الکسممماء ،ملمممل اسمممتعرا
المالبم النسابیة و بیعها ، .بی الدمى واةلعاب.و ؼیر ذلب مما ال یلیم
بش ن هذا المکان المقمدم.وعلمى معماور ویمدام االممام الحسمین (ع) حفمظ
حرمة هذا المكان المقدم  ,الن كربالء تضم العدید ممن المزوار االعانمب وان
عمماداتهم تیتلمممؾ عمممن اهممالر مدینمممة كمممربالء وان عممدم حفمممظ حرممممة المكمممان
المقدم ی د الى سوء الحدم له الء االعانب.

(ٔ )ٙ -تشیید بنایات االدارة والحراسة
نظرا الی مشروع التوسمی یعمب ان تکمون هنماک مراکمز لمالدارة
واالمن تتب نظاما أحدالیا ومتطورا حتی تلبمی الکمم الهابمل ممن
الممزوار .لکممن االممماکن الموعممودة تعممیا أعممواء القممرن الماضممی
ولم تصل بعد الی حد متو ،من التطور
(ٔ )7-انشمماء مممدارم الحمموزة العلمیممة للشممیعة االلنممى عشممریة
بالقرب من الحرم الشریؾ
توعممد حاعممة ماسممة النشمماء المممدارم العلمیممة فممی کممربالء فممر دایممل
حدود الحرم الشریؾ  ،والتر یعب ان تلبی الحاعات العلمیة للمعتم
العالمی االسمالمی متزامنما مم الحموزات العلمیمة فمی النعمؾ االشمرؾ
و،م المقدسة  ،اضافة الی نشر اللقافة العاشورابیة فی ارعاء العالم.

(ٔ )8 -إنشاء بنی تحتیة لقافیة لنشر اللقافة العاشوریة وااللنی عشریة والنهضة الحسینیة بین الزوار
هناک کم هابل من العشا الذین یاتون الی کربالء من دون ا دعوة او ضؽط حکومی .وبالتالی تبرز الحاعة لتلقیفهم باللقافة االسمالمیة و فهمم
مقاصدالنهضة الحسینیة عند الرعوع الی بلدانهم .حتی یصبح کل واحد منهم داعیا الی النهضة الحسینیة.

(ٔ )9-انشممماء ابمممواب عدیمممدة والطمممر التمممر تممم د المممى الحمممرم

الشممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممریؾ :
یعممب ان یشممتمل مشممروع التوسممی علممی یطممط النشمماء ابممواب عدیممدة
لتسهل الزوار االمام الحسین (علیه السمالم ) المدیول والیمروج المی
الحرم الشریؾ
یعممب ان یکممون تصمممیم هممذه االبممواب بصممورة تتحمممل العم م الهابممل
حتی ال تحدث زحمة فی االبواب الربیسیة.

(ٔ )ٔٓ-الحاعة إلى بناء ،بة ومبذنة اكبر یمکن ر یتهما ممن
مسافات بعیدة ومن وراء المبانی المرتفعة
مشاهد القبة و المبذنمة الشمریفة للحمرمین الشمریفین تکماد التمر ممن
یالل المبانی المرتفعمة حمول الحمرمین ولمذلب یعمب ان تکمون تصممیم
المبمممانی وانشمممابها بحالمممة مناسمممبة مممم الحمممرمین الشمممریفین وبالتمممالی
یمکن ر یة الحرمین الشریفین من کل العهات والشموارع فمی المدینمة
حتمى یصمبح النممور السماط للقبمب الذهبیممة للحمرمین الشمریفین كشممعاع
الشمم فر مدینة كربالء.

( ٔ )ٔٔ-ضممممرورة ر یممممة بانورامیممممة فممممی تشممممیید المبممممانی
العدیدة والمشاری الحدیلة
نظرا الی أن میزانیة تشیید المبمانی والمشماری تسمد ممن ،بمل سمهم
االمام  ،وبیت المال للمسلمین وتبرعات النام یعب ان یکون هنماک
تد،ی فی تشیید المبمانی وکیفیمة تلفیقهما مم التصممیم الکلمی حتمی ال
یحممممممممممممممممممممممممممدث هنمممممممممممممممممممممممممماک یلممممممممممممممممممممممممممل أو یطممممممممممممممممممممممممممم .
4وبالتالی یعب ان یکون مشروع التوسی شامال ودابما

(ٔ )ٕٔ-تؽییر التصمیم الحالر الذ انشم فمر زممن الطماؼوت
و النظمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممام البابمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد
الوض الحالر نتیعة لتدمیر المنازل و ممتلکات النام و ،مد شمیدت
المبانی الموعودة و الفناد علی اطالل منازل النام ویعمب ان یؽیمر
التصمیم الحالی المتبقی من زمن الطاؼوت الی تصمیم حمدیث منتسمب
الی دولة ؼیر بعلیة فی العرا .

(ٕ)ٔ-عدم وعود مساحات مفتوحة حول الحرمین الشریفین:
مسماحة الحممرمین وبممین الحممرمین تتممراون حمموالر مبممة الممؾ متممر مربم
وان عمدم وعممود المسمماحات المفتوحمة و الكبیممرة یم د المى تممدایل فممر
حممدود الحممرم یصوصمما فممر ایممام الزیممارة  .ویعممب ان نعلممم كممل طممرن
أویریطمممة أذا كانمممت تریمممد البقممماء دابمممما ممممن المممالزم ایعممماد المسممماحات
المفتوحمممة والمناسمممبة حتمممى یسممماعد الطمممران لتسمممهیل طرحمممه .وممممن
الضرور العلم ب ن التؽییرات الصؽیرة لیست عالعا لاللم وانمما تیلم
مشاكل عدیدة.

(ٕ )ٕ-الكلافة العالیة عدا للمسماحات التعاریمة التمر تكمون حمول
الحرم :
البنایممات القدیمممة حممول الحممرم الشممریؾ عبممارة عممن بنایممات متالصممقة
ببعضممها والطممر ضممیقة وهممذه المبممانر القدیمممة والقریبممة مممن الحممرم
الشمممریؾ اصمممبحت اكلمممر ممممن المتو،ممم ,لمممذلب تبمممدیل المبمممانر القدیممممة
واالر الؽیممر مسممتؽلة ببنایممات سممكنیة وتعاریممة بممدون الرعمموع الممى
حساب المسابل الفنیة فر السنوات القدیمة هر اصبحت مشمكلة عدیمدة
یزداد ألمها یوما بعد یوم.

(ٕ )ٖ-التكلفة الباهظة عدا للشراء وامتالب العقارات التعاریة
والسكنیة :
اذا اردناان نعمل مقارنة فر اسعار االر بین سنة ٖٕٓٓ
والو،ت الحاضر نعلم ان سعر االر اصبح مضاعفا ، ,بل عدة
سنوات كان سعر شراء ار او فند او محل بالقرب من الحرم
الشریؾ میسورا اما االن اصبح سعره مضاعفا.

(ٕ)ٗ-االبنیممة العدیممدة حممول الحممرم  ،دون اعتبارتوسممی الحممرم
فممممممممممممممممممممممممممممممممممممر السممممممممممممممممممممممممممممممممممممنوات اةییممممممممممممممممممممممممممممممممممممرة
نت سؾ التعاه انظار النام المى توسمی المبمانر حمول الحمرمین وعمدم
االلتفات الى توسی الحرمین الشریفین والسكن للزوار فالنمام تسمعى
الى توسی مافر حدود الحرم المطهر وعدم النظر الى اطهر بقعمة فمر
العالم  ,على سبیل الملال ،بنایة شاهقة بنیت فر شارع االممام صماحب
الزمان و لحسن الحظ ال تزال فر المرحلمة ذاتهما ممن أنصماؾ هیكلهما
فقط

(ٕ  )5 -المسممماحات التعاریمممة والسمممكنیة فمممر حمممدود
الحرم صؽیرة لكن اسعار ایعارها او تملیكهما باهضمة
:
عندما یراد توسمی الحمرمین الشمریفین یعمب االنتبماه المى
المسممممماحات التعاریمممممة والسمممممكنیة حمممممول الحمممممرمین الن
توسمممیعهما مربممموط بهمممذه المسممماحات وهمممذه المسممماحات
التعاریممة صمممؽیرة لكممن اسمممعارها باهضممة  ,وان اصمممحاب
االمالب الیلتزمون بحدود سعریة مناسمبة وانمما كمل واحمد
على مایحب فر سعر ملكه  .وعنمد شمراء او تیریمب همذه
االممممالب فممم ن اصمممحاب االممممالب یضمممعون اسمممعار ییالیمممة
لملكهم وحتى البع منهم یرفضون بی ملكهم .
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ٖ  -ضرورة توسی مدینة کربالء و تطویر
النسیج المدنی

ٗ -الحواعز التر تحول دون توسی كربالء
(حول الحرم
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قال علی بن الحسين علیه السالم  :تزهرأر
القیامة کالکوکب الدر و تناد انا أر

کربال یوم

هللا المقدسة الطیبة

المبارکة التی تضمنت سیدالشهداء و سید شباب اهل العنة
قال جعفر بن محمد الصادق علیه السالم  :لیم من ملب
فی السموات و االر

اال یسبلون هللا تبارک و تعالی ان ی ذن

لهم فی زیارة الحسین  ،ففوج ینزل و فوج یعرج
فکر الیطة _ ٔ

ٔ
أین ألشمٍس
ألطالػة
ٔ
أین أقمار ألمویرة
ٔ ٔ
أین ألهجم ألزأًرة
( فکر الیطة _ٕ)
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( فکر الیطة_ٖ)

 -ٖ-5مساحة الحرم فر هذا المشروع سیکون أكلر من ) (1500000میلون و یمم مبة الؾ متر مرب
تعادل عشرة أضعاؾ الوض الحالر (وهذا یعادل یمسة اضعاؾ حرم لامن االبمة ع الحالیة)

٘- ٗ-و،د تم تصمیم كل الموا،ؾ فی یوم عاشوراء فر هذا المشروع بحیث یشمل المییم الحسینر و الیند و مقام امام الزممان
(عج )ومقام االمام الصاد (ع) ویتم إعادة إعمار بساتین النییل ونهر العلقمی
وسیذکر هذا المشروع بوا،عة الطؾ فی یوم عاشوراء سنة ٔ ٙالهعریة
اسر اهل بیته هو االمام الحسمین ع و ؼیمر صمحیح یتصمور بمانّ بنماء مشمهد االممام
(االمام الوحید الذ استشهد فی معرکة الحرب و ّ
الحسین علیه السالم و اصحابه ملل حرم سایر االبمة علیهم السالم)

٘-٘-سیتم إنشاء ٗٔ بابا َ وکل باب سیسمی ب سماء
المعصومین اةربعة عشر علیهم السالم
٘ - ٙ-سیتم اعادة اعممار کمل الموا،مؾ فمی وا،عمة الطمؾ و سمیتم
تسقیؾ الصحون بالمظالت ملل المسمعد النبمو الشمریؾ وهمذه
المظمممالت تفمممتح ظهمممرا وتؽلممم عنمممد اللیمممل لكمممیال تیتفمممر القبمممة
والمنارات عن االنظار.
 -7-5وسیتم تشیید المبانی االداریة والحوزویه واالمنیة و
ٓ٘ متر بین
الفضاء االیضر و کاراج الحرم الشریؾ بعر
دابرةین ،طرها  ٖٔٗٙالی ٓٓٗٔ متر ومابین مدایل الحرم .
و سیتم انشاء هذه المبانی فی طابقین إلى ارتفاع ٕٓ 7.متر
حتی یمکن ر یة الحرم الشریؾ من الیارج (حدود المساحة :
ٓ ٔ5الؾ متر مرب )
فر القسم النهابر من القطر ٓٓٗٔ طرن توسی الحرم
سیفصل بعر ٖٓ متر ما بین الشارع و حیطان الحرم (حدود
المساحة  ٔٓٓ :الؾ متر مرب )
٘ -8-سیتم انشاء شارع بعر  57متر
( عمر االمام الحسین علیه السالم )علمی شمکل دابمر حمول
الحرم الشریؾ
(المساحة  260 :الؾ متر مرب )

8

٘ -9-سیکون فی الطاب االرضی ( تحت السطح ) الحمامات و مو،ؾ السیارات
٘ -ٔ-9-المراف والحمامات فی مساحة ٓٓٓٓ٘ متر مرب ( ٓٓٓٓٔ وحدة)
٘ -ٕ-9-مو،ؾ السیارات الستیعاب ٕٓٓٓ سیارة

، -ٔٓ-5د تم تصمیم مشروع توسی الحرم الستیعاب ٖٓٓٓٓٓٓ زابر (
لالث مالیین فرد) علما بان عدد الزوار فی االو،ات المیصوصة للزیارة (
یوم عاشوراء ،یوم االربعین  ،اعیاد الشعبانیه  ،یوم عرفة) ،د یصل الی
عشرات المالیین
وسیکون استیعاب هذا العدد من الزوار سببا لفیر الشیعة فی العالم و
مرؼما لالعداء و یصوصا الوهابیة .
٘، -ٕٔ-د تم تصمیم احداث عام الحسین الکبیر سیکون مابین باب
،بلة الحسین و العبا م علیهما السالم
مساحة العرصة  :اربعین الؾ متر مرب
مساحة البنا ء  :ستین الؾ متر مرب ( شامل طاب االرضی و
فی عناحین )
عدد االستیعاب المصلین فی و،ت الصالة العماعة اکلر ممن مبمة

ٔ-ٕٔ-5
ٕ-ٕٔ-5
نصؾ طاب
ٖ-ٕٔ-5
الؾ نفر
 ٗ-ٕٔ-5عمممدد اسمممتیعاب المصممملین فمممی و،مممت الصمممالة العمعمممه و زیمممارات
الملیونیة ملل یوم العاشوراء و اعیاد و  - . . .بعد فمتح االبمواب المسمعد
مممن یلممؾ و اتصممال صممالة العماعممة الممی صممحن الحسممینی الکبیر م اکلممر مممن
ملیون نفر

٘ _ ٔٔ-اهم المراکز المطلوبة للحرم الشریؾ
. .

.

.

ٓٓٓ

٘_ٔٔ_ٔ  /الصحن و االرو،ة

.

.

.

.

ٓٓٓ ٕٓٓ ٔ

ٕ^ م

٘ _ٔٔ_ٕ  /إدارة ٓٔ
“
ٔٓ ٓٓٓ . . . .
٘ _ٔٔ_ٖ  /متحؾ
”
٘ _ٔٔ_ٗ  /المنشورات ،والمكتبة واالتصاالت ٔٓ ٓٓٓ .
“
ٕٓ ٓٓٓ . . . .
٘ _ٔٔ_ ٘  /فند
“
٘ _ٔٔ_ / ٙمسعد الحسین ع الکبیر ٗٓ ٓٓٓ . . . .
“
ٕٓ ٓٓٓ . . . .
٘ _ٔٔ_ / 7المضیؾ
“
ٔٓ ٓٓٓ .
.
 / 8_ٔٔ_5مركز صحر واالسعاؾ
٘ _ٔٔ_ / 9مقبرة
“
ٓٓٓ ٓٔ
.
.
. .
٘ _ٔٔ_ٓٔ  /التیزین
”
ٓٓٓ ٓٔ
.
٘ _ٔٔ_ٔٔ  /ورا إصالن و إعادة بناء .
”
ٓٓٓ ٘
.
.
٘ _ٔٔ_ٕٔ  /مراکز الحراسة واالمن
”
ٓٓٓ ٓٔ
٘ _ٔٔ_ٖٔ  /دار القرآن أوعامعة القران و الحدیث
”
ٓٓٓ ٓ٘
.
.
٘ _ٔٔ_ٗٔ  /المراف و الحمامات
٘  /ٔ ٘ _ٔٔ-البساتین و الحو
م^ٕ
٘ٓ ٓٓٓ . . .
٘ _ٔٔ_ / ٔٙمو،ؾ السیارات
٘ _ٔٔ_ / ٔ7إعادة بناء مسرن عاشوراء
”
٘ _ٔٔ_ / ٔ8الحوزة العلمیة وکلیة علوم االسالمیةٕٓ ٓٓٓ .
ٓٓٓ ٘
. .
٘_ٔٔ_ / ٔ9الهدایا و المنذورات .
م^ٕ
ٔٓ ٓٓٓ .
.
.
٘_ٔٔ_ٕٓ، /اعة وم تمر .

•سیتم تیصیص عشرین الؾ متر مرب من ٗٔ مبنى فر حدود الحرم من المبانی
للمدارم الدینیة والحوزة العلمیة
• مراكز العالج واالسعاؾ ،الحراسة والمضیؾ ستکون فی عدة نقاط من حول الحرم
•المتحؾ من المراكز الربیسیة التر تتطلب أكلر من عشرة آالؾ متر مرب
• سیتم انشاء ،اعة للم تمرات
• یستیدم نظام التدفبة والتبرید من االسفل فی الصحن الحسینی الشریؾ
•سیتم انشاء سرداب فی الطاب االرضی بین الحرمین
•سیتم انشاء مقبرة فر الطاب االرضر بین الحرمین
• إنشاء ؼرفة الكهرباء ،أنشاء معار صرؾ المیاه  ،شبكة االتصاالت الالسلكیة
واالذاعیة و الفضابیة  ،وستکون میصصة للحرم الشریؾ
•سنؽیر نظام الکیشوانیة من النمط التقلید الی الکیشوانیة المقفلة

الیطة م یوذ ة من هذا الروایة بانّ
تربت الحسین علیه السالم یکشؾ حعب السبعة
فکر الیطة_ٗ

 -ٗ-ٙتیصمممیص مسممماحة لاللمممة مالیمممین متمممر مربممم للمحمممالت
التعاریة( ا،ل من نصمؾ کمل المسماحة الیارعیمة التمی تصمل المی
 ٙمالیمممممممممممممممممممممممممممممممممممممین متمممممممممممممممممممممممممممممممممممممر مربممممممممممممممممممممممممممممممممممممم )
والتی تکون فی  7اردفة وبطواب معینة وبارتفاع محدد
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وبذلب تتكامل فر تصمیم المبانر والشوارع وكذلب تکون صؽیرة
ومنفصلة عن كل معموعة ،ولكن لتشكیل المعموعة والمعموعة
كلها تشكل معموعة كاملة من المناط الحضریة
•فر دابرة التصمیم الحضر  ،سیتم بناء و،وؾ للسیارات من فبة
*مرابب و،وؾ السیارات ،وتعدید المدینة والسیارات على حد
سواء وسابل النقل العام والیاص ،على
هاما لتصمیم دابر (،طره ٖٖٓٔ ملم) و  57مترافر الشارع هر
•یمكن فر تصمیم الحداب العامة فر المدن والمرابب اعتبارأن
یكتمل االنصهارفر المناط الحضریة
*عر  ٔ4شارع العمود على الحرم عند توسیعها فر هذا
المشروع تكون فر ؼضون ٕٓ %

نظرا الی أن هناک مشاری کلیرة لم تنفذ بعد  ،اضمافة المی المشماکل
التی تبرز نفسها عنمد القیمام بمشماری التوسمی ململ وعمود المبمانی
الکلیرة حول الحرم وامتالک سمابر منمازل النمام وممتلکماتهم ث ،مد
دفعنا المی طمرن همذا المشمروع الشمامل والکاممل والممتماز ممن عهمة
امکان التنفیذ و فعالیته یالل زمان ،صیر.
وفی هذا المشروع ،د تم مراعاة تناسب توسی الحرم و حولمه حیمث
یعد عدم الفهم الصمحیح لتوسمی االمماکن ممن حمول الحمرم  ،مشمکلة
فی توسی الحرم نفسه.
والسمبب فمی طممرن همذا المشممروع یکممن فمی ضممرورة تؽییمر النسممیج
التقلیممد فممی مدینممة کممربالء و توسممی الحممرم الشممریؾ  ،اضممافة الممی
التکلفة الباهظة فی امتالک االراضی والمنازل من حول الحمرم وممن
عهة ایر ضرورة تقسیم االراضی بین السکان والبابعین بصمورة
عادلممة فممی هممذا النسممیج العدیممد ث وبعممد المالحظممة و اعممادة الفکممر
طرحنا هذا المشروع.
هممذا الطممرن فممر ،الممب االمممور االولیممة (اطالعممات) العممراء ذلممب یلممزم
الطممرن اللممانو بصممورة د،یقممة ویصممبح ا،ممرب الممى الوا ،م .مسمماحة
شكل حدود المدابرة الدایلیمة بقطمر اكلمر ممنٖ االؾ متمر والتؽییمرات
یلزم النقاط الواعبة لهذا الطرن .
وفی هذا المشروع لمن یمتم اممتالک االراضمی والمدکاکین والمنمازل ،
عو عنهمما بعممدة محممالت
بممل ستنضممم کلهمما بممالحرم الشممریؾ وس م ُت ّ
تعاریة معینة فی المبانی العدیدة حول الحمرم  ،وسمیکون االر
العدیدة کسرا من االر الماضیة اال أن ،یمتها ستکون معادلمة لهما
او اکلر .
ویطرن هذا المشروع نظرا الی النسیج المتراکم من حول الحرم.

من النقاط المهمة فر هذا المشروع هر السرعة والسهولة فر اال،دام على هذا المشروع وهذا الطرن مقسم الى اعزاء كما نعلم  ,كل
عزء من هذه االعزاء یمكن ان یكمل بنا ه ٓٓٔ %او یبقى نا،صا .
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 -ٕ-8فر معال تصمیم معموع (ٓٓٓ ٓٓ 7 7متر مرب ):
أ -مساحة الحرمین یزداد من ٔ :إلى ٕٓ( :منٓٓٓٓ 8متر
مرب حتی 1500000متر مرب )
ب  -مساحة الطر البریة یزداد من  :5الى ٓ( :4من
ٓٓٓ 4ٓٓ،متر مرب إلى ٓٓٓٓٓ ٖ6متر مرب )
فیما یتعل بتیصیص ٖ( ٕ/اللللین) من إعمالر المساحةوتصمیم
الشوارع للحرمینث الحاعة الى للث اةراضر المتبقیة
(ٖٓٓٓٓٓٔ متر مرب ) ویقسم المبلػ بالتساو ویعادل بین
عمی الطبقات

 ٔ-8الوض الحالر فی مدینة كربالء (ٖٖٓٔ متردایل
الدابرة وبمساحة  7/7ملیون مترمرب ) كما تقریبر:
أ  /الحرمین الشریفین والموا ،حوالر ٔ } :بمساحة أ،ل من
مابة ألؾ متر مرب {
ب /المساحات التعاریة فر حوالر ٖٓ } :بمساحة ملیونین
و ٖٓٓٓٓٓ متر مرب {
ج /مساحة المكاتب فر حوالر ٗٔ} :بمساحة ملیون والؾ
مابة متر مرب {
د  /المساحة السكنیة فر حوالر ٖٓ  } :بمساحة ملیونین
و ٖٓٓٓٓٓ متر مرب {
ه /الحداب و البساتین فر حوالر ٕٓ } :
بمساحة ٓٓٓٓٓ ٔ5متر مرب {
و  /الشوارع بین حوالر ٘} :بمساحة ٓٓٓٓٓ 4متر مرب {

 -ٔ-ٖ- 8البساتین وبا،ی اةر یعب تكون اراضر سكنیة
ومكتبیة وتعاریة یمكن تحویلها إلى ارتفاع ،یمة العقارات
 -ٕ-ٖ-8وفقا للفقرة (ب) وتكرم  ٖ-8صفوؾ من  :50من
مساحة التصمیم الكلر لمعاالت الطر  ،لذلب عمی الممتلكات
دایل منطقة التنمیة ومدینة كربالء (دابرة ٖٖٓٔ مترمرب ) ٓ:5
مضروبا .
 / ٖ _ ٖ _ 8التقسیم العادل للمساحة المكتبیة والسكنیة
والبساتین و التعاریة وكذلب لتوفیر نحو أربعة مالیین متر مرب
فر المنطقة إلى نحو ٓٓٓٓٓ ٕٙمترمرب من المساحات

المصممة  ،ینبؽر أن یكون من عزء بسیط والمعامالت المقترحة
لتطبی :
 ٔ_ٖ_ٖ_8المساحات المكتبیة مساویا لمعامل التحویل = ٓ:6
 ٕ_ٖ_ٖ_8المساحة السكنیة مساویا لمعامل التحویل = ٓ:4
 ٖ_ٖ_ٖ_8مساحات الحداب والبساتین مساویا لمعامل التحویل
=ٕٓ:

 ٗ-8أمللة على كیفیة المعامالت المقترحة:
 / ٔ_ٗ_8الوحدات التعاریة ٗٓ ،متر مرب  ،من طابقین ،و ٓ 8مترا مربعا من اعیان  ،على حد سواء على مدى ٕٓ عاما لبناء وأكلر من
تعیین المنطقة50% * 40 = 20 m^2 :
 5أمتار و ٗ أمتار نهج واس :
 4 * 20 =80 m^2فر هذه الحالة،
الصفوؾ من ٗ أو ٘ أو  ٙطواب  ،والذ یعرؾ للنظر أنه إذا كان فر الطاب الراب
استبدال ٓ 8مترا و ٓ 8مترا مربعا تم فر و،ت ساب (ولو لفترة وعیزة ،و،ال لمنح الحوافز وبناء الدولة وؼیرها من المبانر بنیت ٕٓ
 1عاما أو مؽفرة من الضرابب ،الخ).
-ٕ-4-8 2الشق السكنیة ,عرصة ٕٓٔ متر مرب فر طابقین ’ٓ ٔ5متر مرب اعیان ,بنیت فر ٖٓ سنة ,عرضها االمامر  8متر وعر
المعبر ٓٔ متر :تعیین المنطقة120 35% * 50% * = m^2 21:
الصفوؾ من  4او  5او  ٙطواب والذ یعرؾ للنظر انه اذا كان فر الطاب الیامم
m^2 21 * 5 = 105:وفر هذه الحالة تحویل ٓٔ متر مرب من االعیان التعاریة الى ٓ ٔ5متر من السكن القدیم .
(  )ٖ-4-8عرصه البساتین و الحداب من ٓٓ 5متر مرب تعیین المنطقة *10% 500 * 50% = 25 m^2:
 25 * 6 = 150 m^2وفر
الصفوؾ من ٗ او ٘ او  ٙوالذ یعرؾ للنظر انه اذا كان فر الطاب الیامم
هذه الحالة ٓ٘ٔ متر مرب من االعیان التعاریة الى ٓٓ٘ متر من البستان القدیم .

 -ٔ-9معموع مساحة البناء أكلر من ٕٓ عشرین ملیون متر مرب
 -ٕ-9معموع تكلفة البناء نحو عشر ملیارات دوالر (هذا التطویر تعوی و ال شراء ا ملب او عرصه أو بناء)
 -ٖ-9عوابد المربح اال،تصاد فی سنة الهدؾ اکلر من النی عشر ملیارد دوالر
-ٖ-9وینقسم المزار إلى النصؾ الیارعر من المساحات للحسینیات و الفند،یة والضیافة ،والمساحات التعاریة والیدمات والبا،ر.
-4-9ومن المتو ،التنفیذ السلیم لهذا الطرن ،وأیضا بین البنیة التحتیة الحضریة والمناط الحضریة ملل الطر و
الطر الحضریة ،والمطارات والسكب الحدیدیة ،واالمتلال لقضایا اةمن،العابد على االستلمار فر أ،ل من عشر سنوات.
مدة بناء المشروع فی یمسة سنین .
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 - ٘-9و،مممممممممممممممت یطمممممممممممممممة التوسمممممممممممممممی
فممر عممام  1435هعممر یتممزامن مممرور الممؾ
واربعمابة سنة من بیعة المسلمین مم امیمر
المممم منین علمممر ( علیمممه السمممالم) بعنممموان
الیلیفمممة الحممم بعمممد الرسمممول االكمممرم (ص)
وانتقال دار الیالفة الى العرا .
 ٙ -9عملیة توسی المدینة تحتاج الی سب
سنوات تقریبا وهذا بعد بدء عملیة توسی
حرم االمام الحسین(علیه السالم) والبدمن
القیام بمحاسبات د،یقة واشراؾ صحیح فی
الزمن المحدد وان کان ؼیرهذا سوؾ
ی د هذاالمشروع الی المشاکل والتعب.
 -7-9االشیاص الذین یحبون االمام الحسین علیه السالم ان تق
لتوسی الحرم الحسینی الشریؾ .
 -8_9التنفیممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممذ الكامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممل
للحرم والمزار بالتكلفمة المحلیمة العقاریمة دایمل الحمرم الشمریؾ ،
بالقممدرة لشممراء الهدایاوالنممذورات ومتممرا مربعمما للسممهم أو عممزء
من المتر المرب من العمل
(علممى سممبیل الملممال ،تكلفممة شممراء كممل متممر مرب م بنحممو یمسممة
مالیین دینار ،بحدود هدیة ممن ملیمون دینمار لتطمویر ٕٓ :متمر
مرب )

امالکهم فی اطراؾ الحرم هم یعطون امالکهم بدون ا منیة
 -ٔٓ-9للقیممممام السممممری للمشممممروع ممممم الكممممل والمهندسممممین ،
والممممممممممممرافقین ودعمممممممممممم الشمممممممممممعب و الحكوممممممممممممة ،ودیمممممممممممل
النممام بحیمممث ترتفمم ایمممرادات الحکومیمممة و الممنفط سمممیكون علمممى
هاما كربالء.
 -ٔٔ-9معموعممممممممممممممممممممة مممممممممممممممممممممن تممممممممممممممممممممدابیر الممممممممممممممممممممدعم
الحكممممومر والحمممموافز ملممممل الحسممممومات واإلعفمممماءات الضممممریبیة
والمعامالت و الخ لهذا المشروع ضرور وحیو فر ململ همذه
الحاالت لتسری وتقلیل التكلفة اةولیة ال،تناع والبناء الفعال
 -ٕٔ_9من الواضح من النقاط یل فمرص عممل عالیمة ،وتعزیمز
رون التعممممماطؾ والتعممممماون لبنممممماء مدینمممممة ممممممن ،بمممممل الشمممممعب،
وتطمممممممممممممویر اإلدارة الحضمممممممممممممریة ،واسمممممممممممممتكمال المبمممممممممممممانر
والشمموارع والمنمماط الحضمممریة لتنظیممؾ المسمماحات ،والتوسمممی
وشركات الهندسة ث والبناء ،والمراف  ،والیدمات و الخ ....

 -9-9بناء المقبرة فر الطاب السفلر من الحرم واهداء ،بر الى
الذین اهدوا امالكهم الى توسی الحرم الشریؾ.

-ٖٔ-9التنمیة الحضریة ،والیمدمات الحضمریة ،تم د المی البنیمة
التحتیة فر اطراؾ مدینة كربالء
توسی توام الحرم الحسینی ع ومدینة کربالء سمیکون نموذعما َ
فی العرا و یاصة مدن مزارات الشریفة
 -ٔٗ- 9التنمیة الحضریة ،و وعود زوار كربالء من عنسیات
میتلفة ،سوؾ تزید من السالمة واةمن والبرکة.
(و هذا الموضوع یحتاج الی ایعاد موءسسة عامة لیدمة
الزوار اإلبمة االطهارعلیهم السالم فی العرا )
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»

لماذا مدینة کربالء وباالیص الحرم الحسینی الشریؾ یحتاج الی هذا التطویر و علی هذا المقیام الواس ؟

.I
.II
.III
.IV
.V

انّ ار کربالء  ،ار هللا المقدسة
انّ بقعة کربالء من بق الع ّنة
اإلمام الحسین ع صاحب ار {صحراء} کربالء
اإلمام الحسین ع دفن فی ملکه الشیصی ومنح با،ی أرضه الی معاورین تربته ان یضیفوا زواره
یضاعؾ عدد الزوار سنة بسنة وکلیرمن الزوار الزیارات الملیونیة لم یصلوا حتی الی الحرم الشریؾ و فی بدایة المدینة یسلّمون و
یرععون ثهل یکون زوار وضیوؾ اباعبدهللا الحسین ع یرععون و یا یباتون فی الشوارع و االرصفة و اهالی کربالء المعاورین
الحسین ع فی منازلهم مرتاحین؟ هل هذا من االنصاؾ ؟ هل هذا من حسن العوار؟ الحرم الحسینی الحالی یحتاج الی توسعة کبیرة
عدد الزوار المیلیونیة السنویة ،عدد المحسوب فی الحسبان و ال مسبو فی کل العالم
<من الصورة الم یوذه فی السبعینات من کربالء> أ تراث با،ی ؟ ،بتان الذهبیتان للحرم الحسین ع و العبام کانا مشهودتان من
بعید ث بعد بناء الفناد و االبراج  ،هل اَن هذا االمکان متصور؟ این بیوت بین الحرمین ؟ این شوارع و االز،ة القدیمیة ؟ و . . . .
مدینة کربالء المقدسة فی سنین متماد مهعور وعلیها عور العدوان لحزب البعث المفلوک ث شوارع و االزدفة و کهرباء و میاه
الصحی و االتصاالت و بنی التحتیة و الیدمات کلها یاملة و عاطلة ! إذا یحدث حری فی المدینة ال یمکن اطفابه بدون ا یسارة !
مدینة کربالء ملل االنسان المری المعرون یحتاج الی عملیة یاصة و،و ّیة وال یحتاج الی المسکّنات حتی یسکن اةلم من مدة الی
مدة  ،الن المسکّن آنی لأللم هو یزید فی عرن
فی بدایة الورود لمدایل المدینة کربالء لم ننظر أ فکرهندسی و لقافی فی تطویر المدینة علی ملال باب طواریج  ،سو الدهان و
االرصفة المزدحمة من العرباین  ،بناء العدید و القدیم ؼیر مضبوط  ،ال تکن تناسبات بینهن وبین المدینة الدینیة  ،اَحیاء ؼیر
مرتبطة الی المدینة و بیوت من عینکو(صفیح) فی چایر و . . . . .
الو،ت الذهبی الی تؽییر وضعیة العرا ویصوصا ی کربالء اَن ،ثالنّ ازدیاد عدد الزوار من کل النقاط من دایل ویارج العرا
یحسن فی اةمان و الصحة و الرز والحیات الطیبة { الوضعیة الحالیة العرا ملل بناء مهدم  ،سار فو السطح والباب مقفولة
وبدون أمان و الطر الی البیت تعبان و صعب ث
انشاءهللا هذا الوض یتؽیر و یتحسن و یصبح عرا اکبر دولة فی العالم من ناحیة الزیارات و التطور و . . . .

.VI
.VII
.VIII

.IX

.X

.XI

مدیوة کربالء ثحجاج أإلصالح و ل ثرمیم ولثػمیر
•

س ال :

•

هل تراث الشیعة  ،محالت القدیمة لمدینة کربالء ملل المحالت المذکور فی الصورة ( ،دمتهن ا،ل من  200سنة ) اّو تربة
کربالء منذ الؾ ارب مابة سنة ؟
هل اصول و تراث الشیعة  ،فناد  ،محالت  ،االسوا و سمب المشو  . . . . .اّو حرب االمام الحسین علیه السالم و
شعاعته و شهادته فی صحراء کربالء ؟

•

1
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عن النعیم
و ل ُتسبلُنّ یومب ٍذ ِ

تشکیل لعنة إلحیاء تربة الحسین علیه السالم فی
المساعد و منازل الشیعة فی کل العالم
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»

یوم العاشر من المحرم الحرام  /عشرین الصفر المظفر /
یوم العرفة ( تاس ذ الحعة الحرام)  /عید االضحی /
عید الفطر  /یامم عشر من الشعبان المعظم  /صالة
العمعة و ....

»

من محسنات هذه التطویر تشکیل صالة عمعة والعماعة
فی یارج الروضتین المقدستین  ،و لهذا السبب ال یکون
ا تدایل فی الصلوة و الزیارة
عدد استیعاب المصلین فی و،ت صالة العماعة اکلر من
مبة الؾ نفر
عدد االستیعاب المصلین فی و،ت صالة العمعه و الزیارات
الملیونیة ملل یوم العاشوراء و اعیاد و  - . . .بعد فتح
االبواب المسعد من یلؾ و اتصال صالة العماعة الی
صحن الحسینی الکبیر اکلر من ملیون نفر

»
»

تصحیح القبلة مابین الحرمین
فی هذا مشرذع
شسد قد ة م ا

مذی مشاذحن
د ذن د ذسج شاذحن م اذ ع مکد ذع جحذس مشیذ
م دسس االم هللا ع هشس د ها مخطؤ فی الجحس م قد ة شسد م عش

مش ذسعج مشاذحن د مشاذحن
م سم ة  ،ی ح

ذن فذی

رحم هللا من أحیا أمرنا »

ععفر الصاد علیه السالم «
مقام إمام
ٍ
االمام ععفر الصاد ع کلما دیل أر کربال لزیارة عده الحسین ع کان یبیت فی منطقة یسمی الععفریات تبعد عن ،بر اةمام الحسین ع
تقریبا ٓٓٓٔ متر و کان اإلمام ع یؽتسل و ینطل من هذا المکان الی زیارة عده الشهید  ،بالو،ار و السکینة و الحزن حتی یصل الی ،بر
أباعبدهللا الحسین ع ،
و هذا اةمر تراث الشیعة الععفریة و البد من السیر بما سار أبمتنا اةطهارو اإل،تداء بهم وهذا االسلوب الزم یبقی لحرکة الزوار و یدمة
الحسین سالم هللا علیه و علیهم

مقام اإلمام المهد

ععل هللا تعالی فرعه الشریؾ

« ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی االر و نععلهم ابمة و نععلهم الوارلین »
فی زیمارة عاشموراء  :واسمبله ان یبلؽنمی المقمام المحممود لکمم عنمد هللا وان یرز،نمی طلمب لمارک مم اممام مهمد
ظاهر ناط بالح منکم
رمز البقاء کمل العمالم و بماالیص حیماة الشمیعة  ،همو االممام المهمد عمج  -سمبب المتصمل بمین االر و السمماء  -و نحمن وظیفتنما
نعرؾ االمام حعة عج  ،هواالمام االلانی عشر للشمیعة و هوصماحب الزممان عمج و همو المذ یممأل االر ،سمطا و
یطیرة عدا ان ّ
عدال بعد ما مألت ظلما ی و عورای و سابر النام من ا دین و مذهب یعتمعون تحت لواء التوحید ةمام المنتصر الم ید
من عانب االیر ذکرفی الروایات ان بعد االنتصارو الفرج االمام مهد عج و رععت ابممة المیمامین  ،یستشمهد اممام المهمد عمج و
االمام الحسین ع یصلی علیه و یدفنه فی الروضة الحسینیة الحالیه و من هذا روایمة نعلمم ان مظلومیمة االممام الحعمة عمج فمی همذا
الزمان  ،ملل مظلومیة عده اباعبد هللا الحسین ع و هذا الموضوع یبین لنا ان بین الروضة الحسمینیة و المقمام االممام المهمد عمج
رموز ال نعلم اال هم

فی هذاالمشروع مقام االمام المهد عج یق فی دایل الحرم الحسینی الشریؾ ع
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« ،ال الصاد علیه السالم  :و بشفاعتها یدیل کل الشیعة العنة»

نت سؾ أن نقول  :مساحة التوسی العتبتین المقدستین فی افکار المس لین و المنتسبین العتبتین فی کربالء المقدسة لسنة ٖٕٓٓ یعادل مساحة
حرم المعصومة م فی مدینة ،م حالیا ی ( سنة ٖٕٔٓ) {المساحة الحالیة لحرم المعصومه سالم هللا علیها  :لالث مبة الؾ مترمرب !!!}

.I
.II

.III

مج اذذ حشکذذذع

:

شاذذس ة ذذم مشرذذذع
جا ة شال شجع شعد
شاذذس ة م ذذذ م د ع ذذل د ال م رذذذسشم
مشاذذحن الطذذع  2 800 000 :شجذذع
شعد
شاس ة ع ل مثس ی رسشم شع ز مثقسفی
6 200 000 : ...
مجحذذسعو م ذذن
شجع شعد

»
»
»

»
»
»
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شجعشعد

شاس ة مشاحن فی مجط ع م سمی  :عد شبة م
{  700شجع *  600شجع }
 100شبذذة شجذذع دط ذ م جقع دذذس  7000شجذذع (  7ذذم ) ش ذ
طع ذ عب اذذی د ذذع
م عم مش ی شة س می شاحن محشکع د قدة ماهد ة م عم مش ی شة شقسدم قدة
مشاحن محشکع
شع ز مثقسفی مشهن و مشع ح من م اذرع مز ذسعت جالش ذا ز عت مجعد ذة م ذسمی
مشن عس اله ة ؛ قع ب ع شاحن حشکع دشاس ة  20 000شجع شعد
ش سف ذة
طع عع ضة ش مشاحن حشکع می طع معب اذی عسیذشة طهذع
شن خعو
یرهس
ش طة قطسع شجع فی شاسفة قم ش  2م ش مشاحن

ٔ

َ

َ

ً ُ ْ
َ
ذأجاء َوغد ُ أ ُولٌما َب َػ َ ُ
َ َ
جاب ُلج ِ ُ ّ
ٍأخ َالل ّ ِألدیار َو َ
دید َف ُ
رض َم ّر ْثی ِن و لَج ْ ُػل َّن ُ ُغل ًٍّأ کبی ًرأ َ )4ف ِإ َ
کان َوغدأ َمفػٍل (
جاص ِ
ثواغلیکم ِغبادأ لوا أْولی َبا ٍس َش ٍ
و قظیوا إلی َبوی إصرأئیل فی ألک ِ
ِ
فشدن فی أل ِ
 – )5صٍرة ألصرأء
•
•
•
•
•
•

یوم البقی العالمی –  8شوال المکرم
عشرة {ایام}الشهادة العالمی – من اول الی عاشر من شهرمحرم الحرام
عشرة{ایام} میالد االنوار الطیبة کربالء المقدسة– من اول الی عاشرمن شهرشعبان المعظم
عشرة {ایام} انتظار الفرج – من العاشرالی عشرین من شهر شعبان المعظم
یوم المرأة العالمی یوم عشرین من شهر عماد اللانی
عدد دول العالم یعظمون یوم القدم العالمی  8ٓ :دولة
و....

حوزة العلمیة فی العرا
اهمیة العرا ممن اول سمنین ظهمور اإلسمالم فمی الحعماز کمان العمرا مرکمز الیالفمة االسمالمیة بعمد بیعمة
المسلمین م امیر الم منین فی سنة ٖ٘ الهعریة و فی ،رون متمادیة و فی زممان دولمة بنمی العبمام
تقریبا اکلر من یمسین دولة حالیة کان تحت لواء واحد
الحمموزة العلمیممة العممرا شممامل بؽممداد والنعممؾ اةشممرؾ وکممربالء المقدسممة وسممامراء المقدسممة و الممخ ،
اکلرمن الؾ سنة ممن ارکمان و ،مادة الشمیعة فمی کمل العمالم والنمواب االربعمة إلممام العصمر عمج فمی زممان
الؽیبة الصؽر و بعدهم المتقدمین املال شیخ المفید  ،شیخ الطوسی  ،السید بن طاووم و سمید شمریؾ
مرتضی و السید الشریؾ الرضی و  . . .و المت یرین املال میرزا الشیراز و شمیخ االنصمار و
سید االصفهانی و سمیدالیوبی و سمید الحکمیم والشمهید الصمدر و  . . .رحممة هللا علمیهم و علمماء وفقهماء
حالیا ی وفقهم هللا عمیعهم
و فی هذا الزمان اهمیة العرا و حوزة العلمیة العرا،یة اکلر من سابر بالد  ،الن بلمد العمرا  ،بلمد اإلممام
المتقین و امیرالم منین  ،بلد سید الشهداء  ،بلد االبمة المعصومین
و بالتالی لؽة العربی فی العرا  ،لؽة القمران و لؽمة االحادیمث المعصمومین و لؽمة دولیمة و مشمترکة بمین
دول المنطقة
استبصاردکتورمحمد تیعانی ورععته الی بالده وانتشار مذهب الح و  . .وکلیر من هذه الموارد
هذه الللمة و العرن الذ اصاب به الشیعة و حوزة العلمیة العرا فی سنین ماضیة ممن ،بمل نظمام البابمد
 ،الزم یترمم و یرع الی عظمته السابقة و هذا اةمر الیتحق اال فی تطویر لقافی صحیح  ،یتضممن فیمه
حوزة علمیة عامعة عالمیة کبیرة وان علمابه وتالمیذه یعتمعون ممن کمل المبالد االسمالمی و کمل بمالد او
دولة فی العالم یکمون فمیهم متفقهمون فمی المدین حتمی یراععمون ممواطنهم المیهم ومهمم و حیماتی بمانّ همذه
الحوزة العلیمة یعب یبنی فی عوار الحرم اةبمة المعصومین سالم هللا علیهم ( کما کان سابقا ی )

سنةبدایةالمشروع توسی الحرمالحسینیالشریؾ  ٖٔٗ٘ :الهعر
خ رة م د ن عا م هللا یم هللا ع ه آمه
ع ی ع ه ماالم د
ا عو  1400ا ة ع ی د ة مشا ش ش ش ع مشإش
جقسم ن ع مخالفة می م ع
ام
1
سنة الهدؾ االولی  ٔٗٗٓ :الهعر
9
ا ب من ع ی د دی طسمب ع ه ماالم فی ش ع ب شاحن مک فه
ا عو  1400ا ة ش اجرهسن ش ع مشإش
سنة الهدؾ اللانیة  ٔٗٗ8 :الهعر
ا عو  1500ا ة ش ش الن م دی الع م ا ن مشعام خسجم م د ش شن د عدنهللا یم هللا ع ه آمه ا م
سنة الهدؾ اللاللة  ٔٗٙٔ :الهعر
ا عو  1400ا ة ش اجرهسن دی عدنهللا م ا د ع ی د دی طسمب ع هشس ماالم فی ی ع ج عدالج جؤا ع هم د جه

« و عاء ر ّبب و الملب ص ّفایص ّفا ی »
•

حرکة المواکب الحسینیة
فی الزیارات الملیونیة

•

دیول

•

یروج

شمممارع ممتممممد یتصممممل مممممن مر،ممممد الشممممهید الحممممر
الریمماحی صممحابی االمممام الحسممین علیممه السممالم
الی الحرمین الشریفین (  ٙکم )

•

عزاء رکضة طویریج
 .حر الییام

•

طر ممتدة الی حرم الحسینی الشریؾ ( ،بة الذهبیة ) من
:

•

ٔ -بؽداد ث ٕ  -النعؾ االشرؾ ث ٖ -حله

2
0

طری ممتد الی الحرم الحسینی الشریؾ ( ،بب الذهبی ) من  :محطات القطار و المترو

ایتصاص ٔ :من الفضاء یارج الحرم لمعلم المحافظة کربالء المقدسة

/

ایتصاص ٔ :من الفضاء یارج الحرم لوزارة البلدیات و االشؽال العامة
ایتصاص ٔ :من الفضاء یارج الحرم لوزارتی الدایلیه و الیارعیة
ایتصاص ٔ :من الفضاء یارج الحرم

لمبیت طالب العلوم الدینیة

ایتصاص ٔ :من الفضاء یارج الحرم لوازرة التعلیم العالی ،سم سفر و الزیارة
ایتصاص ٕ :من الفضاء یارج الحرم لوازرة التربیة ( ٔ :لقسم سفر و الزیارة)
ایتصاص ٔ  :من الفضاء یارج الحرم لدوابر الیدمیة

کهرباء  ،المیاه  ،االتصاالت و الخ

ایتصاص ٔ :من الفضاء یارج الحرم لیدمات الطوارئ ( شرطة،االسعاؾ  ،محطة حری و الخ)
ایتصاص  :ٓ.5من الفضاء یارج الحرم لموا،ؾ السیارات
کل مساحة االر

(تقریبا) ٕ5ٓ ٓٓٓ :

مساحة البناء الکل :

ٓٓٓ ٕٓٓ ٔ

متر مرب
متر مرب

،د تکون هذه االراضی فی نقاط میتلفه حول حرم الشریؾ کما فی الصورة وبدون دف اللمن االر

•

مراف و حمامات للزوار و المشاة المیلیونیة

•

ایتصمماص ٕ 4نقطممة للتوالیممت والمرافم و الحمامممات یممارج
الحرم الشریؾ
ستکون همذه الحماممات و مرافم الصمحیة علمی طمر اربعمة
عشر و الفواصل مابینهن ا،ل من ٓٓ 5متر

•

•

ایتصممماص ٘ :ٓ.ممممن الفضممماء یمممارج الحمممرم لالیتمممام و
•
الععزة
مساحة االر (تقریبا) ٔٗٓٓٓ :متر مرب
•
مساحة البناء  7ٓ ٓٓٓ :متر مرب
•
،د تکون هذه الم سسة فی نقاط میتلفه حول حمرم الشمریؾ کمما
فی الصورة وبدون دف اللمن االر
•

•
•
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م سسة ربی االیتام و عصمة االنام

( سالم هللا علیه )

•

اعطاء فضاء یدمی لزوارؼیرعرا،یین (سابر الدول ):
،نصلیة  /مصارؾ و بنوک الدولیة . .

•

ایران

•

ترکیا

•

الهند

•

باکستان

•

و....

سیکون حی االمام الرضا ع و حی االمام العواد ع و حی الیدام و العباسیة و باب الطا و الخ ( اسامی االحیاء ملالیة)
االراضی السکنیة الحالیة فی العباسیة الشر،یة و الؽربیة و باب الیان و باب الطا و . . . .
تعوی

•

احممممداث کاراعممممات
االحیمماء و الکممراج
الموحمممد و ایضممماْ
و،ممممموؾ و مبیمممممت
السمممممممیارات فمممممممی
یارج التطویر کما
فممممممی التصممممممویر {
الملالی}

•
•

الحسینیات و المواکب الحسمینیة
) اهالی کربالء المقدسة
احممداث ٗٔ حسمممینیة فمممی بدایمممة الشممموارع اربعمممة
(سمالم هللا علیمه

عشر ممتد الی ،بة الذهبیة

•

سممتکون الحسممینیات لیدمممة المواکممب و الممزوار و
المشممممممات و نظامممممممات االمنییممممممة ایممممممام الزیممممممارات
المیلیونیة
طرؾ باب الساللمة
طرؾ باب الیان
طرؾ باب الطا
طرؾ باب النعؾ
طرؾ باب بؽداد
طرؾ المییم
و.....

•

مکممان هممذه الحسممینیات فممی نقمماط میتلفممه الحممول حممرم
الشریؾ کما فی الصورة الملالیة

•
•
•
•
•
•
•

•

حسینیات و المواکب الحسینیة (سالم هللا علیه ) من العرا و
من کل البالد االسالمیة

•

العرا ( عاصمة بؽداد  ،کاظمیة  ،محافظة النعؾ االشرؾ  ،و کل
المحافظات و مدن ایر )

•

ایران ( طهران ، ،م ،مشهد ،اصفهان و ). . . .

•

ترکیا (انقرا  ،اسطنبول و . . . .

•

بحرین

•

و هند و باکستان و آذربیعان و . . . .

•

تیصیص  ٪30من الفضاء یارج الحرم ث للحسینیات و مبیت
مواکب الحسینی

•

•

عدد الزوار فی سنة الهدف ـ ذهاب ( فقط کربالء) 212,036,969

ایتصاص المساحة الحسینیة  ،لکل مدینة او دولة تکون فیها شیعة
 ،بحسممب عممددهم و امکانیممة شممراء الفضمماء و ایعمماد البنمماء ث حسممب
الدساتیر من لعنة االعمار کربالء المقدسة

631,584,588

51,877,663
دیة
عتیا
ما
ایا

یام
ا
می

22,335,277

صو

عدد الزوار من خارج العراق فی سنة الهدف ـ ذهاب

84,406,817

مساحة البناء  5 000 000 :متر مرب

مجموع

344,601,410

صة

عدد الزوار العراقیین فی سنة الهدف ـ ذهاب ( فقط کربالء)

127,630,152

مساحة االر

•

(تقریبا) ٔ ٓٓٓ ٓٓٓ :متر مرب

286,983,178

29,542,386

ادة

من
یار
ج ال
عرا
معموع

40%

114,793,271

ارع دعو

عرا

ارع دعو

20%

57,396,636

عنن

ارع ش مقطسع

ل ال
دای

عنن

اقع ع ی

40%

114,793,271

ارع ح و

من

ارع ح و

ادة

286,983,178

= ٖٓٔ ملیون { یومیا ی  400 000 :رحلة }
عدد الرحالت العویة من دایل و یارج العرا
عدد الرحالت سکب حدیدیة من دایل و یارج العرا = ٓ ٔ8ملیون { یومیا ی  500 000 :رحلة }
= ٕٖٓ میلیون { یومیا ی  900 000 :رحلة }
عدد الرحالت البریة من دایل و یارج العرا

5%

17,230,071

35%

120,610,494

60%

206,760,846
344,601,410

محاسبات لعدد الزوار لمدینة
کربالء المقدسة لسنة
ٕٓٗٓ
ٔ ٔٗٙالهعر
المیالد

للتحممول الممی االحسممن البممد مممن ان یکممون للعتبتممین المقدسممتین مصممان اسممالمیة لتمموفیر المممواد الؽذابیممة و الممخ فممی کممربالء المقدسممة و اعتنمماب
االستیراد المواد الؽذابیة و الخ من سایر البلدان اسالمیة أو ؼیر اسالمیة و اعطاء فرصة کبیرة لالشتؽال فی عرا،نما العزیمز یصموص کمربال
ء المقدسة و نظرای لکلرة الزوار عاما َ بعد عام تبرز اهمیة هذا المشروع
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همممذه االعمممداد ( ٕملیمممون زابمممر عاشممموراء و ٖ ملیمممون زابمممر فمممی الزیمممارة
االربعینیة سنة ٖٕٓٓ ) فی محاسبات لشرکة الدیوان من أین حصل؟
ونحن نعلم بان عدد الزوار االربعینیة فی سنة ٕٕٔٓ فی حدود  ٔ8ملیون
زابممر و هممذا العممدد انشمماءهللا بعممد ممما یتحسممن وضممعیة االمممن والنقممل و مبیممت
الزوار و الخ  ،یصل الی  50ملیون زابر فی السنین القادمة
•

هل هذه التطویر [ شرکة الدیوان] لسنة ٖٕٓٓ ( سنة الهدؾ )
صحیح ؟
هل هذه التطویر فی شان الزوار و اهالی کربالء المقدسة ؟

•

!!! ث م

•

2
3

مقایسة التطویر شرکة الدیوان لسنة الهدؾ ٖٕٓٓ
هذا المشروع لسنة الهدؾ  ٕٓٔ9میالد

ّ
ّ
ٔ
جامع لم یذًبٍأ حجی یشجئذهٍى ^ ّإن ألذین یشجئذهٍک أولئک ألذین یؤموٍن باهلل و رصٍلي ^ فإذأأصجئذهٍک لبػض
« ّأهما ألمؤموٍن ألذین ءأموٍأباهلل و رصٍلي و إذأکاهٍأ مػي غلی أ ٍمر
ٍ
ٔ ٔ
ٓ
شاهٌم فاذن لمن شئت موٌم و أصجغفرلٌم هللا ^ ّأن هللا غفٍر رحیم » صٍرة ألوٍر أیة  62ص 359
س ال من التطویر شرکة الدیوان :
•
ٖٕٓٓ نحتمماج الممی
فممی سممنة الهممدؾ
توسممی الحممرم الحسممینی ،کیممؾ نتعامممل م م
اصحاب الفنماد و المحمالت ؟ ونحمن نعلمم
فی ذلب الیوم اسعار الشمراء ییالیمة عمداّ و
ال یوعد ا فضاء بستنه او فضاء یربمه او
عرصه و  . . . .لتعوی الفضاء
•

س ال من التطویر شرکة الدیوان :

محمممالت و الشممموارع حمممول همممذا التطمممویر ممممن
حوالی ٓٓٔ سمنة ،بمل و یحتماج المی التمنفم و
التعمیر و االسلوب الهندسی  ،فی همذا التطمویر
ال یوعد برنامج او افکار هندسی الیعاد مدینمة
دینیة و لقافیة و الخ

•
•
•
•
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•
•
•
•
•

ٖٕٓٓ :

مساحة التطویر لشرکة الدیوان فی سنة الهدؾ
حدود لالث مبة الؾ متر مرب ( ٖٓٓٓٓٓ )
الفضاء الیمدمی و المکاتمب و العمدران الحمرمین و  . . . . .سمیکون  30%ممن کمل
الفضاء
وفضاء الممرات سمیکون  30%ممن کمل الفضماء (  ( 90000 m^2م السمتیعاب
ا،ل من مبتین الؾ نفر
مساحة الفضاء البا،ی لزیارة و الصالة فی حدود مبة و عشرون الؾ متر مرب
الفضاء المنظور للصالة لشیص واحد 0.66 m^2
120000 / 0.66 = 180 000
معمممموع الفضممماء المسمممتوعب فمممی و،مممت المممذروة فمممی همممذاالتطویر فمممی سمممنة الهمممدؾ
ٖٕٓٓلشمرکةالدیوان ( مم طمماب السممرداب ) لمزوار اباعبممدهللا الحسممین ع 500 :
 000زابر !!!
عدد الزوار لشرکة الدیوان ٓٓٓ ٕٓٓ ٔ زابر  ،کیؾ حصل ؟

کیؾ یکون اعمال و اعراء هذا التطمویر{المدیوان} و نحمن نعلمم عمدد المزوار فمی الو،مت
الحاضممر(ٕٕٔٓ) فقممط فممی لیممالی العمعممة ؼیممر ایممام الزیممارة المیصوصة اکلممر مممن
االستیعاب المنظورفی التطویر لسنة ٖٕٓٓ
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فی الزیارة العامعة الکبیرة  [ :یا اهل بیت النبوة ] و آلارکم فی اَلار و ،بورکم فی القبور
»
»
»
»

مساحة عامعة کربالء المقدسة:
شاس ة مکم  :ش
شاس ة م سم ة  :ش
شاس ة مشقجعح  :ش

•

خشس شبة م شجع شعد
خشس شبة م شجع شعد
شجع شعد

»
»
»
»

مساحة مقبرة العدیدة کربالء :
شجع شعد
شاس ة مکم  :خشس ش
شجع شعد
شاس ة م سم ة  :ثال ش
شجع شعد
شاس ة مشقجعح  :ش

مساحة حرم الحسینی الشریؾ  +مساحة حرم ابی الفضل العبام ع  +بین الحرمین :
•
•

شاس ة مکم  :؟ ؟ ؟
•
شاس ة م سم ة  :قم ش شبة م شجع شعد
شاس ة مشقجعح  :ثال شبة م شجع شعد

•

اإلمام الحسین علیه السالم سید الدنیا و اَیرة و حرم اإلمام احلی مقبرة فی العالم و شهادة اإلمام فی یوم
عاشوراء ووا،عة یوم الطؾ أکبروأحسن عامعة للبشر ةنّ شهادة اإلمام استنقذ العالم من العهالة وحیرة الضاللة

•

م هذه التفاصیل کیؾ یکون حرم اإلمام علیه السالم صؽیرا و افکار التوسی ضعیؾ و نحن ؼیرمنتبهین لهذا الموضوع . . . .
کیؾ یکون اإلمام ع فی مدینته مظلوم و فی هذه المدینة مساحات العامعة و المقبرة و  ....مالیین متر مرب ؟ ؟ ؟
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یشارب ٓ ٔٓٗ9ریاضیا ریاضیة ،طی من ٓ 7فر حفل افتتان اولمبیاد لندن ٕٕٔٓ الزایر باالر،ام ؼدا العمعة ،وهنا ابرزها:
 ٔٔ -ملیون بطا،ة لحضور االلعاب االولمبیة بی  %75منها فر بریطانیا و 6مالیین وٓٓ 6الؾ بطا،ة بیعت للبریطانیین انفسهم .اما البا،رفقد توزع بین اللعنة االولمبیة الدولیة ( )%5والرعاة ( )%8واللعان االولمبیة الوطنیة (ٕٔ.)%

 -انفقت بریطانیا ٖر 9ملیارات عنیه استرلینر (5ر 14مليار دولر أو 6ر 11مليار یٍرو)وتضاعفت الموازنات االولیة لالمن وحفلر االفتتان والیتام ،وسیكلؾ امن االلعاب نحو ٖ 55ملیون عنیه استرلینر (ٓ 69ملیون یورو) ،بینما
ارتفعت میزانیة حفلر االفتتان والیتام الى ٔ 8ملیون عنیه (ٔٓٔ ملیون یورو).
 -سیزور لندن ملیونا شیص لحضور االلعاب ،وف الوزیر المكلؾ االشراؾ االلعاب االولمبیة هیو روبرتسون .وسیقوم المتفرعون بنحو ٕٓملیون رحلة مستیدمین نظام النقل العام منها ٖ مالیین فر الیوم االكلر اكتظاظا.

االربعینیة اإلمام الحسین علیه السالم هو أکبر و فی العالم وفیه یعتمعون العشا الحسین ع من کل البالد العالم .
کیؾ سابر الدول یبرزون دولتهم و یصرفون مقادیر کلیرة من النقود و یقترحمون برنمامج لقمافی و  . . .منمذ سمنین و نحمن ال نعمرؾ
کیؾ نتعامل فی تطویر و توسی حرم فیر الکونین ؟

اذذذس ة مح ذذذنو مشحهذذذ م فذذذی ش اذذذک  :شال ذذذ عذذذنن شذذذ ماذذذسب
ذع جهم . . .
جعشذ رذ ب مع اذی
ز ع ها مشکذس
ضس م ک شة مع ا س ر دهم رجخع ده الج !
ضذس شثذم هذذا ماذس ة فذذی دذالن خذعو شثذذم شع کذس دع طس ذذس
....
ف ج سم ی

انظممروا کیممؾ یتعامممل دول االیممر م م عنممد المعهممول و کیممؾ
نتعامل م اإلمام الحسین الشهید المبین المعلوم ؟؟؟
هل من الصحیح ان یکون فی ،رب الروضمة الحسمینیة اسموا و
معممار البسممة نسممابیة و العمماب و ...وهممذا المکممان محممل نممزول
المالبکة و....
عدد السکان  75 :ملیون نفر
»
»
»
»

عدد السابحین من سابر الدول
سنة ٕٕٓٓ  13 :ملیون نفر
سنة ٕٓٔٓ  30 :ملیون نفر
حسابات لسنة ٕٗٔٓ  35 :ملیون نفر
عوابد اال،تصاد من سفر و السیاحة
»
سنة ٕٕٓٓ  9 :ملیارد دوالر
»
سنة ٕٓٔٓ  ٕٔ :ملیارد دوالر
»
( مصرؾ کل شیص تقریبا فی حوالی ٓٓ 7دوالر)
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اکبر مطار من حیث عدد المسافرین :
مطار هارتسفیلد عکسون فی آمریکا
عدد المسافرین فی سنة ٕٓٔٓ  :تسعین ملیون شیص
عدد المسافرین یومیا ی  :مبتین ویمسون الؾ نفر
کل لالث د،اب طابرة تطیر أو تنزل فی المطار
اکبر مطار حالیا ی فی شر اةوسط  :مطار دبی
عدد الرحالت الحالیة ٕٕٔٓ  :یمسین ملیون رحلة

عدد الرحالت المقترن ٕٕٓٓ  :مبة ملیون رحلة
مطار اللانی فی مدینة دبی یسمی بمطار آل مکتوم
مطار آل مکتوم اکبر مطار فی العالم  : ٕٓٔ4عدد الرحالت
السنویة ٓ ٔٙملیون رحلة.

»

إستراتیعیة الصالة العمعة و العماعة
( فی الحرم الحسینی الکبیر)

ِهللا الحسین ،
الى یا اَبا َع ْبد َّ ِ
یا َم ْو َ
الصلو َة و َآ َت ْیتَ َّ
أ ْ
ش َه ُد اَ َّن َب َ،دْ اَ َْ ،متَ
سولَ ُه َح ّتى اَتی َب ا ْل َیقینُ
هللا َو َر ُ
َّ
الزكو َة َو اَ َم ْرتَ بِا ْل َم ْع ُروؾِ َو َن َه ْیتَ َعنْ ا ْل ُم ْن َك ِر َواَ َط ْعتَ َّ َ

و نقول لکفار بنی امیة  ( :التکفیریة و الوهابیة و ) . . .

الحسین علیه السالم کان مسلما ویصلی ث لماذا استحللتم دمابه ؟ وهتکتوم حرمته ؟ وایضا نحن شیعة اباعبدهللا الحسین علیه
السالم ث مسلمون ونصلی فی اتعاه الکعبه و لیم فی اتعاه شباک الحسین علیه السالم ) و لماذا تستحلون دمابنا ؟

أكلر من ملیونر ُمصل ی دون صالة العمعة و العماعة بالمسعد الحرام
Friday prayers at the Holy Mosque More than two million worshipers perform

صالة العمعة و العماعة

اکلر من ملیون مصل

الصلوة الملیونیة

•
•
•
•
•
•
•
•

یٍم ألػاشر من ألمحرم ألحرأم ( غاشٍرأ)
غشرین ألصفر ألمظفر ( أربػیویة)
یٍم غرفة ( ثاصع ذی ألحجة ألحرأم)
غید ألطحی ألمبارک
غید ألفطر
خامس غشر من ألشػبان ألمػظم
صالة ألجمػة
صلٍة لیلة ألجمػة ( مغرب یٍم ألخمیس)
،د تم تصمیم احداث مسعد الحسین ع الکبیر مابین باب القبلة االمام الحسین ع وابی الفضل العبام ع
•
•
•
•
•
•

من محسنات هذه التطویر تشکیل صالة العمعة والعماعة فی یارج الروضتین المقدسة  ،و لهذا السبب ال تکون ا تدایل فمی
الصلوة و الزیارة
مساحة العرصة  :اربعین الؾ متر مرب
مساحة البنا ء  :ستین الؾ متر مرب ( شامل طاب االرضی و نص طاب فی عناحین )
عدد االستیعاب المصلین فی و،ت الصالة العماعة اکلر من مبة الؾ نفر
عدد االستیعاب المصلین فی و،ت الصالة العمعه و زیارات الملیونیة ملل یوم العاشموراء و اعیماد و  - . . .بعمد فمتح االبمواب
المسعد من یلؾ و اتصال صالة العماعة الی صحن الحسینی الکبیر اکلر من ملیون نفر
سقؾ المسعد من کونکریت و الزعاج علی اسلوب المعماریة االسالمیة

تصحیح القبلة مابین الحرمین
فی هذا المشروع بعد بناء المسعد الحسین ع الکبیر و اتعماه المصملین
الی المسمعد و المنمارتین المسمعد المسمعد یحمدث فمی ممابین ،بلمة االممام
الحسمین وابمی الفضمل العبممام سمالم هللا علیهمما هممذا الیطم فمی االتعمماه
القبلة مابین الحرمین الحالیة  ،یتصحح )
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الدِّین َولِین ِذ ُروا َْ ،و َم ُه ْم إِ َذا َر َع ُعوا
« َو َما کانَ ا ْل ُم ْ ِم ُنونَ لِینفِ ُروا کا َّف یة َفلَ ْو َال َن َف َر مِن کل ِّ ف ِْر ٍَ ،ة ِّم ْن ُه ْم َطابِ َفة لِّی َت َف َّق ُهوا فِر
ِ
یح َذ ُرونَ »
إِلَی ِه ْم لَ َعلَّ ُه ْم ْ

الحضورفی و،ت واحد االساتذة والطالب الحوزة العلمیة و کلیة العلوم االسالمیة وزیارة الحرم الحسینی الشریؾ
امکانیة الحضورالطالب واالساتذة الحوزة العلمیة وکلیة علوم االسالمیة فی یدمة الحرم الحسینی الشریؾ
امکانیة الحضور الطالب و االساتذة الحوزة العلمیة و کلیة علوم االسالمیة فی حمایة الحرم الحسینی الشریؾ فی وض االمنی
الحوزة العلمیة و کلیة علوم االسالمیة یعب ان تکون فی اصلها و معدنها و هی عوار روضمة الحسمینی ع الن اصمل االسمالم و فرعمه و
معدنه من اهل بیت النبوة و من الؽلط ان تبنی الحوزة و المدارم العلمیة بعیدا من الحرم االبمة علیهم السالم
تقلیل کوادر الیدمیة و االمکانات و السیارات النقلی و ایاب و ذهاب االساتیذ و الطالب و المسبولین
الحراسة و االمن فی الحوزة العلمیة و کلیة علوم االسالمیة ستکون بنعان
التبلیػ المباشرلزوار اباعبد هللا الحسین ع لحضور و تسعیل و مشارکة دراسیة فی الحوزة العلمیة
حضور الطالب و االساتذة من المدن االیر و من یارج القطر
کلیممرای مممن النممام یم تون لزیممارة اباعبممدهللا الحسممین ع و یریممدوا ان فممی هممذا الزیممارة ث هممم یممزورون و هممم یراععممون الممی بالدهممم فقیهما ی فممی
اسبلتهم الشرعیة و لهذا االمر یعب بان الطالب العلوم الدینیة یباحلون مقابل هذا الزوار و یکونون حاضرین فی و،ت من الزیارات
الحوزة العلمیة و کلیة علموم االسمالمیة فمی حمرم الحسمینی الشمریؾ سمیکون سمو العیشمی و اکلمر نظمرا ممن ان یکمون فمی نقطمة یمارج
الحرم الحسینی ع
مدینة کربالء المقدسة _ یصوصا مرکز المدینة _ الزم تکون مدینة دینیة و حوزویة و فکریة  ,کما کان فی الساب
حوزة العلمیة فی کربالء الزم تستوعب ٔ % ٓ.من العمعیة النفوم العرا سنویا [عمعیة النفوم العرا حالیا لاللمین ملیمون نفمر و
عدد الطالب العلوم الدینیمة عمرا،یین سمیکون لاللمین المؾ نفمر و عشمرین المؾ ؼیمر عمرا،یین  /معمموع الطمالب الحموزة العلمیمة و کلیمة
العلوم االسالمیة فی کربالء = یمسین الؾ نفر]
ملیارد و یمم مبة ملیون عدد المسلمون فی العالم ومنهم لالث مبة ملیون شیص شیعی و ،ریب یمم مبة ملیون مسملم یعیشمون فمی
الشر االوسط و هم یتکلمون لؽة العربیة ث فی معال التصمیم لشر االوسمط  ،ممن کمل المؾ نفمر  ،شمیص واحمد یکمون معممم او طالمب
علوم دینی ث حوزة العلمیة العرا ث الزم یستوعب و تربی یمم مبة الؾ نفر من الطالب العلوم الدینیمة لشمر االوسمط [ حالیما ا،مل ممن
ٓٔ  %من یمم مبة لؾ ]  -و فی معال التصمیم لکل السکان المسلم العالم من کمل المؾ نفمر مسملم  ،شمیص واحمد یکمون معممم او
طالب علوم الدینیة لشیعة الععفریة ث نحتاج الی ملیون و یمسة مبة الؾ طالب علوم اهل البیت فی حوزات العلیمیمة الععفریمة کمل العمالم
کما فی العرا و االیران و [ ....حالیا ی ا،ل من ٕٓ  %من ملیون و یمسة مبة الؾ ]

الحوزة العلمیة و کلیة العلوم االسالمیة
المساحة المقترحة :
مساحة العرصة  :عشرین الؾ متر مرب
مساحة البناء  :اربعین الؾ متر مرب
و یمکن لاللطالب و االساتیذ ان یستفادون من
مساحات الحرم الحسینی للدراسات
اسکان طالب العلوم الدینیة فی مرکز مدینة کربالء المقدسة
م ی م ع ی مشن ة من ة الاالش ة جسج می الاکس الاسج ا
مرضالج مطالب م زت م ش ة م م من ة فی طع
م عم م ا ی مرع
اج سب عرع م طسمب ع م ن ی ع ب هم فی رق اک ة فی
شس فی مشقجعح مشرع
طع م عم م ا ی مرع

«لیم الحد من المسلمین ان ینتیب و ییتار ؼیر
المسلم لالمارة و السلطنة علی المسلمین،
لورة العشرین لورة اندلعت فر العرا ضد االحتالل
البریطانر وسیاسة تهنید العرا تمهیدا لضمه إلى
بریطانیا كسلسلة من االنتفاضات التر حدلت فر الوطن
العربر عراء عدم ایفاءالحلفاء بالوعود المقطوعة للعرب
بنیل االستقالل كدولة عربیة واحدة من الهیمنة العلمانیة.

یا
الؽزو البریطانر  ،ف ُرؼ َم ضعؾِ اإلمكانیات ،
الدور اةساسر فر مقاوم ِة
كانَ للحوز ِة العلمی ِة برعاالتِها وتوعیهاتِها ،
َ
ِ
وتیاذل العم ِ
ِ
الدور الفاعمل َ فمر التحشمی ِد
بر َزتْ أسماء علمابیة كلیرة كانَ لها
العلمانر ،
َ
وانتحار ،اب ِد ِه الذ ،ادَ فر النهای ِة إلى هزیم ِة المقاومة َ ،
ِ
والمشارك ِة الفعلیة  ،االمام محمد تقی الشیراز والسید محمد سعید الحبوبر  ،والسید مهد الحیدر  ،والشیخ مهمد الیالصمر ،
وشیخ الشریعة االصفهانر و .....
ِ
أسباب فشل لورة ٕٓٔ9الحدیث عن الفشل الذ اصاب لورة العشرین الیالدة،
وهر فر شهورها اةولى ،حدیث لم یتف على اسبابة الم ریون ،فر الو،ت
الذ اتس نطا اللورة فشمل الفرات اةوسط ب عمعة ،و،سم ؼیر ،لیل من
المحافظات العنوبیة والشمالیة ،بل ان اةضطرابات سرت إلى بؽداد وباتت
مهددة من الدیل والیارج بالعناصر الوطنیة  ،یتم سح اللورة وافشالها ،
ویتعر الكاتب إلى تقصر الظروؾ واةسباب التر احاطت بهذا الفشل
ویحصرها باةسباب التالیة:
،لة موارد اللورة.
 ندرة العتاد الحربر لدى اللوار.
 تفو العیا اةنكلیز .
 نشاط سالن العو البریطانر.
 امتداد زمن القتال.
 عهل اللوار ب سلوب الحرب النظامیة.
 عهل اللوار ب سلوب حرب الؽور.
 حصر اللورة فر الفرات اةوسط.
 فقدان القیادة العامة (.ارتحال اإلمام الشیراز )
 ییانة بع البرعوازیین واة،طاعیین.
، دوم برسر كوكم باةمانر.
 انقطاع الصلة بالعالم الیارعر.

حوزة العلمیة فی مدینة ،م المقدسة _ اللورة االسالمیة
فی عوار الحرم فاطمة المعصومة بنت االمام موسی بن ععفر علیهم السالم

الحوزة العلمیة – العمهوریة االسالمیة االیرانیة

،ال رسول هللا صلى هللا علیه وآله و سلم:
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الحضور فی و،ت واحد االساتذة و الطالب فی عامعة القرآن و الحدیث و فی زیارة الحرم الحسینی الشریؾ
امکانیة حضور الطالب و االساتذة العامعة القرآن و الحدیث فی یدمة الحرم الحسینی الشریؾ
امکانیة الحضور الطالب و اإلساتذة العامعة القرآن و الحدیث فی حمایة الحرم الحسینی الشریؾ فی الوض االمنی
العامعة القرآن و الحدیث ستکون فی اصله و معدنه و هی فی عوار الروضة الحسینیة علیه السالم
تقلیل کوادر الیدمی و االمکانات النقلی و ایاب و ذهاب االساتید و الطالب و المس لین
الحراستة و االمن فی العامعة ستکون بنعان
تبلیػ مباشر لزوار اباعبد هللا الحسین ع لحضور و تسعیل و مشارکة فی العامعة القرآن و الحدیث
حضور الطالب و االساتیذ من المدن االیر و من یارج القطر
تشکیل برنامج اسبوعیة و شهریة و العطلة الصیفیة و السنویة و  ....لکل من یرید تعلیم القرآن و الحمدیث و ممن ا،صمی نقماط
العالم [البرنامج النموذعیمة فمی بریطانیما و تحمت عنموان تعلمیم لؽمة االنکلیزیمة لشمباب کمل العمالم و فمی مدارسمهم و عامعماتهم و
مکررا تبلیؽاتهم لالطفال و الشباب الشر االوسط فی ،ناة  BBCو ....کلیرای عدای]
العامعة القرآن و الحدیث فی حرم الحسینی الشریؾ سیکون سو العیشی و اکلر نظمرا ممن ان یکمون فمی نقطمة یمارج الحمرم
الحسینی ع
برنممامج حفممظ القممرآن و الحممدیث الزم یسممتوعب ٔ %مممن عمعیممة نفمموم العممرا سممنویا [عمعیممة النفمموم العممرا حالیمما لاللممین
ملیون نفر و یریج هذه العامعة الزم سنویا سیکون لالث مبة الؾ نفر عرا،یین و مبتی الؾ ؼیمر عمرا،یین  /معمموع الیمریج
السنویة یمم مبة الؾ نفر]

العامعة القرآن و الحدیث
المساحة المقترحة :
مساحة العرصة  :عشرة الؾ متر مرب
مساحة البناء  :عشرین الؾ متر مرب
و یمکممن لاللطممالب و االسمماتیذ ان یسممتفادون
من مساحات الحرم الحسینی للدراسات

»

لحصممول علممی المدینممة الدینیممة و

االسمممالمیة نحتممماج المممی االسمممکان
االسمممماتیذ و الفضممممالء و الطممممالب
عامعممممة القممممرآن و الحممممدیث فممممی
اطراؾ الحرم الحسینی الشریؾ
»

اسممممممتیعاب عشممممممرات االؾ مممممممن
الطالب العامعة القرآن و الحمدیث
فی معمعات سمکنیة او حسمینیات

فمممممی اطمممممراؾ الحمممممرم الحسمممممینی
الشممممممریؾ کممممممما فممممممی المقتممممممرن
المفرو

» توسعة مکة المکرمة و المدینة المنورة رسالة تحلیلیة »

مکة المکرمة
ام ِبا ْل َح ِّج
« َو أَ ِّذنْ فِر ال َّن ِ
َی ْ ُتو َب ِرعاالی َو َعلى ُكل ِّ ضام ٍِر
َی ْتِینَ مِنْ ُكل ِّ َف ٍّج َعمِی ٍ *
لِ َی ْ
ش َهدُوا َمنافِ َ لَ ُه ْم َو َی ْذ ُك ُروا
ت
هللا فِر أَ َّی ٍام َم ْعلُوما ٍ
اس َم َّ ِ
ْ
َعلى ما َر َز َُ ،ه ْم مِنْ َب ِهی َم ِة
َ
عام َف ُكلُوا ِم ْنها َو أَ ْط ِع ُموا
اة ْن ِ
ضوا
ِیر* ُل َّم ْل َی ْق ُ
ِم ا ْل َفق َ
ا ْلباب َ
ور ُه ْم َو
َت َف َل ُه ْم َو ْل ُیوفُوا ُن ُذ َ
حج:
ْل َی َّط َّوفُوا ِبا ْل َب ْی ِ
ت ا ْل َعتِی ِ ( ّ
.»)ٕ9 -ٕ7

ِ ِ
ِ
•إِنَّما ي عمر م ِ ِ
الصال َة َوآتَى َّ
الزَكا َة َولَ ْم
ام َّ
آم َن بِاللَّو َوالْيَ ْوم اآلخ ِر َوأَقَ َ
ساج َد اللَّو َم ْن َ
َ َْ ُُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ين
ك أَن يَ ُكونُواْ م َن ال ُْم ْهتَد
ش إِالَّ اللَّوَ فَ َع
سى أ ُْولَئ َ
يَ ْخ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اى َد في •
ْح ِّ
آم َن باللَّو َوالْيَ ْوم اآلخ ِر َو َج َ
ارَة ال َْم ْسجد ال َ
َج َعلْتُ ْم س َقايَةَ ال َ
ْح َر ِام َك َم ْن َ
أَ
اج َوع َم َ
ِ
ِ
ِ
سبِ ِ ِ
ِِ
ين
َ
يل اللَّو الَ يَ ْستَ ُوو َن عن َد اللَّو َواللَّوُ الَ يَ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ
ِ
اى ُدواْ فِي َسبِ ِ
يل اللَّ ِو بِأ َْم َوالِ ِه ْم َوأَن ُف ِس ِه ْم أَ ْعظَ ُم َد َر َجةً ِعن َد اللَّ ِو •
ج
و
ا
و
ر
اج
ى
و
ا
و
ن
آم
ين
ذ
الَّ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ
ك ُى ُم الْ َفائُِزو َن
َوأُولَئِ َ
َّات لَّهم فِيها نَ ِع ِ
شرُىم ربُّهم بِرحم ٍة ِّم ْنوُ وِر ْ ٍ
ٍ
يم •
يم ُّمق ٌ
ض َوان َو َجن ُ ْ َ ٌ
َ
يُبَ ِّ ُ ْ َ ُ َ ْ َ
ِ
ِ
َخالِ ِد ِ
يم •
يها أَبَ ًدا إِ َّن اللَّوَ عن َدهُ أ ْ
ين ف َ
َج ٌر َعظ ٌ
َ
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المدینة المنورة
« السالم علیب یا رسول هللا
النبوة »
السالم علیکم یا اهل بیت
ّ
زیارة ،بر النبی صل هللا علیه و آله و سلم فی الروایات
،ال رسول هللا صل هللا علیه و اله و سلم « فمن حج ولم یزرنی
فقد عفانی »
،ال امیرالم منین علی بن ابی طالب علیه السالم «أَتِ ُّموا ِبرسول هللا
هللا َفإِنَّ َت ْر َك ُه َع َفاء َو ِب َذلِ َب أُم ِْر ُت ْم َو
(ص) َح َّع ُك ْم إِ َذا َی َر ْع ُت ْم إِلَى َب ْی ِ
ت َّ ِ
بِا ْلقُ ُبور الَّتِر أَ ْل َز َم ُك ُم َّ
ار َت َها»
هللاُ َع َّز َو َعلَّ َح َّق َها َو ِز َی َ
ِ
ر خ ین

 ،یصال ،ج  ،2ص406؛ عالشه شح ای ،بحاراةنور ،ج  ،97ص.139

،ال رسول هللا صل هللا علیه و اله و سلم « من زارنی حیا ی أو میتا ی کنت له شفیعا ی یوم القیامه»
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الحکومة :

التسمیة
أ م هذذذذ ع الاذذذذم "سممممعودیین" كذذذذس فذذذذال مشع اذذذذال میذذذذسنعت شذذذذ قدذذذذم
مجسد ذة الدذ اذ ن .فذال 12
البریطانیین ،امك مإلرذسعت لمذا معحذسم مقذ
حشذذسنا ل مذذا 1351هذذد مش فذ  10أغاذذطس 1932م قذذن دسمطذذسب حجشذذس
عأ ضذذع عت
م شذذسج لع ذذس ششث ذذال ععس ذذس مشش كذذة حش ذ ش ذ مش ذ ط
جغ ع شاشا من مة ش شش كذة م حذسز حذن ش قسجهذس لمذا شاذشا هذع من مذة
ك نت شجكج ة ع ا ض ج جسبج امك الحجشس جم جغ ع الام لما مشش كة م عد ة
ما ن ة]17[.

مملكة نعد والحعاز
شش كذذة م حذذسز حذذن ش قسجهذذس ن مذذة جؤاا ذ د ذذن ج ذذن ا ذ ط ة حذذن شش كذذة م حذذسز
ق سنت ا طس حن عدن م ز ز د ا ن ،جم ج ی ده
دسم رع س ش مقع مشسضال ج
ش كذذس ع ذذا م حذذسز دذذسم عم مشكذذال ذ م  8ذذس ع  .1926د ذذنهس د ذذسم ،أم ذ م  29ذذس ع
 1927أع ذ راذذه ش كذذس ع ذذا حذذن أ ضذذس دذذنال شذ مقذذب ماذ طس  ،د ذذن ش سهذذنت حذذنت دذ
م ك شذذة مدع طس ذذة شش كذذة م حذذسز حذذن ش قسجهذذس اذذ ة  1927م ،عجعفذذ ف هذذس
مشش كذذة مشج ذذنت د دذذن م ز ذذز ش كذذس ع هذذس ذ جذذم كعذذال معاذذشال كش ذذك ع ذذا شش كذذة
م حسز حن ش قسجهس.
فذذال  23اذذدجشدع  1932جذذم مضذذم معاذذشال مكذذم ش ذ ك اذذسج مقط ذ مج ذذك مشش كذذة
شاشا حن ن ه مشش كة م عد ة ما ن ة.
ج نهس ج
جشك شش كة حن م حسز دادب عالقسجهس م ث قة ش مشش كة مشج نت ،ش اجكشسم
ا ساجهس مج ا ة امك ع طع جز نهس دسلا ة ك ح ز ة.
جم ا ب شش كة م حسز ش عیدة لشم امك دط ب ش مش ك عدن م ز ز .فال ا ة
 1926عجع كج سن ما ف جال دشش كة م حسز حن جد جهس م ال س مشج نت ا ة
 .1931فال ا ة  1932أدق كم ش مشش كة مشج نت ،كج سن ما ف جال ،جعك س،
فسعس ،ه م ن ع ا شر ض سجهس فال حنت ،أشس فع اس ،ل طسم س ،شیع فقن أدق ع ا
ششث ق ی غ ع عاش

4
5

السممعودیة عاذذش س المملكممة العربیممة السممعودیة هذذال ن مذذة جق ذ فذذال
ح ب غعب آا س جركم محزج لكدع ش رده محز عت م عد ة لا
جد ذذم شاذذس جهس ذ مال ش ذ ال ك ذ شجع شعد ذ  .ذذنهس ش ذ مرذذشسم
ش مرشسم مرذعقال ،شذ مرذع
لعن ج نهس مك
مع
ج ذذنهس كذذم شذذ قطذذع كشذذسع م عد ذذة مشج ذذنت دسكضذذسفة لمذذا
مد ع مجذال جذعجدط دسماذ ن ة شذ خذالم حاذع مش ذك فهذن م قذ
ع ا مخ ج م عدال ،ش مح ب ج نهس م ش  ،ا ط ة عشس شذ
نهس مد ع ل شع ش حهة مغعب]8[.
مح ب مرعقال ،كشس
كس ذذذ دن ذذذة ماذذذ ن ة دجؤاذذذ س من مذذذة ماذذذ ن ة ل مذذذا (لشذذذسعت
منعع ة) ع ا ن ش شذن دذ اذ ن اذ ة  1157هذد  1744 /مجذال
جه ا ة  1235هد  ]9[،1820 /ثم جد جهس من مة ما ن ة مثس ذة
(لشسعت حن) كس قن دنأ د ن اق ط من مة ل ما لما أ جه
ا ة  1308هد  ]10[.1891 /ال قذس حذع ش ذس ال مجؤاذ س ن مذة
ا ن ة ثسمثة فجم امك ع ا ن عدن م ز ز آم ا ن اذ ة  1319هذد
ال قذس اذ ط ة حذن ثذم د ذن امذك شش كذة م حذسز
 ،1902 /فؤید
ج ذذ شاذذشا مشش كذذة م عد ذذة
حذذن ش قسجهذذس لمذذا أ أیذذد
ن ،كذس امذك فذال
ما ن ة د ن ج ن حش أع ض هس فال ك س
 1351هد  23 /ادجشدع 1932م ]11[.ججؤم ما ن ة سم س ش 13
ش طقذذة لن ع ذذة ،ج قاذذم كذذم ش طقذذة ش هذذس لمذذا عذذنن ش ذ مش سف ذذس
خج عننهس ش ش طقة لما أخعا ،ج قام مش سف ذة لمذا شع كذز
جذذعجدط لن ع ذذس دسمش سف ذذة أ كشذذسعت ]12[.حذذن دهذذس مشاذذحن م ذذع م
م ق ذ فذذال شكذذة مشكعشذذة ،مشاذذحن م د ذ م فذذال مشن ذذة مش ذ عت،
ن أهم لشسك مشقناة ع ن مشا ش .
ما
ما ن ة عض فذال شح ذس مج ذس مذن م مخ ذ ج م عد ذة حسش ذة
من م م عد ة لشم مشج نت عكة عذنم ال ذسز ع دطذة م ذسمم
كاالشال ش شة مج س كاالشال شحش عة م رع ی ن
م قن من مال ش شة مجحسعت م سمش ة ش شة من م مشینعت م رط
(أ دك)]13[.
ججشجذذذ ماذذذ ن ة د ضذذذ ا ساذذذال قجیذذذسنم شاذذذجقع فذذذال م شذذذ م
قجیسنهس رطال لا أ هس جشج ك ثس ال أكدع ل ج سطال م دجع م اسنس
ج سطال غسز ]14[،أكدع شیذنع رذط خذسم فذال م ذسمم مذام رذكم
قع دة  %90ش میسنع  ،ج جم مشش كة مشعجدذة مجساذ ة عرذع
ش د أكدع قجیسن م سمم هال خسشس أكدع شاسهم فال ی ن
م قن من مال مد ذك مذن مال ،جش ذك ذ قذ ف جذ دقذ ت  %3فذال
م قذذن مذذن مالُ ]15[.ج جدذذع ماذذ ن ة شذذ مقذذ ا مشذذإثعت
یذذ ن
ا سا س قجیسن س فال م سمم ،مشكس جهس كاالش ة ثع جهس القجیسن ة
ج كشهس دؤا سع م رط لشن ن جه م سمش ة ح نهس كعالشال مكد ع
مشطد عة16[.
مرضسب ة می
مشجشثم فال عنن ش مق

ع م حن (- 1926
 22ادجشدع
)1932
التاریخ المعاصر
امذك د ذن ج ذن ش سطقهذس ج ذ شاذشا مشش كذة م عد ذة
كس مش ك عدن م ز ز آم ا ن أ م ش ك م اذ ن ة درذك هس م ذن
ما ن ة فال  21حشسنا ل ما  1351هد مش ف  23ادجشدع 1932م جخا مقب »حالمة ش ك مشش كة م عد ة ما ن ة»،
فال عسم 1352هد (1933م) ع د ه لكدع ا ن د عدن م ز ز م س م هن د ن مش فقة أخذا مد ذة مذه ،قذن كذس اذس ن
فال أش ع من مة ،فال م حسز كس ذ ب ع ذه د ذه ف یذم دذ عدذن م ز ذز .اذجشع عدذن م ز ذز فذال م كذم لمذا أ جذ فال فذال
مطسب ا ة  1373هد (1953م).
د ن فست مش ك عدذن م ز ز جشذ شدس ذة د ذه اذ ن ش كذس اذ ة 1373هذد (1953م) ،فذال عهذن جشذ م ن ذن شذ كیذال س
من خ ذذة مشرذذع عس م شع ذذة شذ أهشهذذس ،ل رذذسج شح ذذس مذ زع ج لاذ سن عبساذذجه لمذذا ف یذذم دذ عدذذن م ز ذذز ،م هضذذة
ع فهن دذ عدذن م ز ذز ز ذع م ش ذسع  ،عشذم ع ذا
مج ش ة مجال جم ف هس ج م شن ع ة مش سع لما ز عت مش سع
ج ا ة مشاحن م د م مام عُجشن شرع عه فال عهن مش ك عدن م ز ز ،ثم ج ا ة مشاحن م ع م .أشس ف شس ج دذسكعالم فقذن
عشم ع ا ل رسج مشإااس می سف ة له ة ،أ رذؤ م ن ذن شذ كا عذس  ،كشذس أ رذؤ ز عت كعذالم اذ ة  1381هذد أاذس
مش ك ا ن مم ن قسنع ع ا مجیع فال رإ م كم لشع
مج رز فال  1383هد ]37[.فال  1383هد (1964م) شع
مام اج حب عزمه فذال  1384هذد ،ج ذ أخذس ف یذم دذنال ع ذه ،فذال  1388هذد (1969م) جذ فال مش ذك اذ ن فذال أث ذس
دسم س ]38[.
د ن أ ج ما مش ك ف یم م كم عشم ع ا أش ع عنت أدعزهس ،م شم ع ا ضذم حسش ذة مش ذك عدذن م ز ذز له ذة لمذا من مذة
ف شس د ن حسش ة كشسم ش شن د ا ن كاالش ة ،كشس عشم ع ا ج م
مش سهن م ش ة لما حسش ة أید
ج م مك س
ك ة مدجع م لما حسش ة مدجع م مش سن  .فال عهن كس جن ع میع عس م عد ة كاع ب ة فذال [[ ذعب أكجذ دع| ذعب
م سرذذع ش ذ عشضذذس  1393هذذد مش ف ذ ماذذسنس ش ذ أكج ذ دع 1973م]] ذ كس ذ ما ذ ن ة ل ذذنا مذذن م مشرذذسعكة فذذال
م عب ،أشع دقط لشن ن مدجع م عذ مذن م مشإ ذنت كاذع ب م ،فكذس شاذس ن مج ذك مقضذ ة شسن ذس ش ذس لمذا أ قُجذم اذ ة
 1395هد (1975م)]37[.
ذس فذال مد ذسج مج ش ذة ،جذعأس
فال عسم  1395هد  1975 /ج ما مش ك خسمن م كم ،فرذهن مشش كذة فذال عهذن جطذ ع ش
م ن ذذن ش ذ مشذذإجشع مش ذذة كق ش ذذة فذذال رذذجا مشحذذسال ما سا ذ ة القجیذذسن ة الحجشسع ذذة ،جذذعأس عذذنت شذذإجشع
لاالش ة ُ ،ن ش شإااال شح س مج س مخ حال ،ضع أ م شإجشع قشة مه مجال أق ش اذ ة  1401هذد (1981م) .كذس
عهن جش ز دسمعخسج القجیسنم ف شم ع ا جط ع عنن ش مشع ف  ،فرهن م هضة مج ش ة جطذ ع كد ذع  ،ذ جذم فججذسح
حسش ذة مش ذك ف یذم دسمذنشسم حسش ذة أم مقذعا دشكذة مشكعشذة ،فذال مشحذسم ما ساذال فقذن هذجم د ذنن شذ مقضذس س م عد ذة
كاالش ة ،شذ أدعزهذس مقضذ ة مر اذط ة ،نعذم مشحسهذن لفغذس لدذس م ذعب ماذ ف ج ة فذال أفغس اذجس شاذسعنجهم فذال
مش سفم ما سا ة ش هس كق ش ة .ج فا مش ك خسمن فال مع س ا ة  1402هد (1982م) ]37[.فال ا ة  1402هد  1982ج ما
مش ك فهن م كم جخا مقب خسنم م عش مرع ر  ،فال عهن دعز م ن ن ش ك حسز ع ذا میذ ن كاذالشال ،أهشهذس
ی
شرع خسنم م عش مرع ر م شسعت م عش مرع ر  ،ج ا جهشس كال اج عب مشاحن م ع م أكثع ش ش
شسبجال أم شیم ،دسكضسفة لما جط ع مش ذسط مش طذة دهذس .دسكضذسفة لمذا
شیم م عم مشن ال أكثع ش ش
ش
مذنعم ما ساذال مشذسنم مش ذ م ،فذال
ش قره فال مقضس س م عد ة كاالش ة مجال ش أهشهس مقض ة مر اط ة ش
عهن هض مذدالن ضذسع س رذش م ن ذن شذ مشع فذ  ،فقذن جطذ ع مج ذ م فذال عهذن زنهذع م عكذة م شع ذة ،شذ
م هضة می سع ة .كشس رهن مشش كة فال عهذن هضذة زع ع ذة كد ذعت لا قذنش من مذة نعشذس كد ذع مذ ز عت مزع عذة د ذ
 24عسشس]37[.
جط ع مزع عة خسیة فال شحسم مقشح .ج فال ا ة  1426هد (2005م) ،د ن أ اجشع كشه
فذذال  26حشذذسنا رخذذعت  1426هذذد مش ف ذ  1أغاذذطس 2005م ج ذ ما مش ذذك عدذذن هللا م كذذم ذذجر د قذذب خذذسنم م ذذعش
مرع ر  ،ع ا طس د عدن م ز ز م س م هن ا شس د عدن م ز ز سبدس مه ،مك ا طس ج فال فال  24ا مق نت 1432
هد مش ف  22أكج دع  ]39[،2011فخ ره س د عدن م ز ز مام اجشع لمذا فسجذه فذال  26عحذب  1433هذد مش فذ 16
 ]40[،2012ثم ُع ا شس م س م هن .فال عهن مش ك عدذن هللا جطذ ع شخج ذ مقطسعذس  ،شذ أدعزهذس ج اذ ة مشاذحن
مك س ل رسج حسش ة مش ك عدن هللا م ذ م مجق ذة ،دسكضذسفة لمذا دع ذسشج
م ع م مشاحن م د م ،ز سنت عنن محسش س
القجیسن ة]41[.
خسنم م عش مرع ر مالدج س مخسعحال ،لشع دإ رسج عنن ش مشن
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ع م م حسز (18
س ع 22 - 1926
ادجشدع )1932

التاریخ القدیم
ماالال لكثع عنن د اكس ه لقنش  ،كشس كس
جش ز رده محز عت م عد ة دش ق هس مام ج اط دالن مرع لن ا مقن م ،نع هس مدرعم مشإثع فا جك
خط ط جیسالجه قجیسن سجه ]20[.جذنم رثذسع مدسق ذة أ رذده محز ذعت شذع درجذع شج سقدذة دن ذة دشذس خ رذه
مهس ی ب أ ضس ش ن ع م اسطة مجؤث ع فا د
حع ة عا م دن ب ة شجرعقة ،كشس أ هس ججضش أاساس شس جعكجه محشسعس م عد ة مشج ضعت فذا عیذ عهس
ك اس مدن بال مقن م فال م ی ع م حع ة ش أن
لدع ج مشاسك مشقسدع ،شس عثع ع ا شس ج ج ه ش آثسع شج عة لن
مجسع خ ة مقن شة ش آثسع ش شسع ة قسبشة كدقس س مش سدن لا ع مان ن م ی
م قش ،فال ش سط عنت ش أ سج رده محز عت م عد ة ]21[.أرسع الكجرسفس لثع ة لما ح ن أقذنم م ضذسع
م
مز ة ف
الاج شسم م شال أن
مجسع خ ة ع ا شاج ا رده محز عت م عد ة فال ش طقة حع  ،ش أقنم م ضسع مشكجررة فال رده محز عت ضسعجال م د ن نمش م ج زنهعجس فذال ش طقذة
كجرر أقنم آثسع م ضسعت ك اس ة ،قن حسج اكع نمش فال مكجسدس مشاشسع ة مقن شة مجال ج ذ ن لمذا لمر ذة مثسمثذة قدذم مشذ الن
ل اسج مخ ج م عدال،
رشسم ا ع س]22[.
مجال حن فال دالن مع فن
ش م ضسع مجال زنهع فال رده محز عت ،ضسعت ق م عسن ما اك رده محز عت م عد ة ،ق م مدس ث أ شاسك عسن كس فال ل قس م ق ذة فذال
ح ب معد مخسمال .ش م ضسع مجال فال رده محز عت أ ضس ضسعت ق م ثش ن مجال ج ن ش ضش م ضسع مدسبنت مجال جؤمر شذ قدسبذم عرذسبع شج ذننت.
ن ع شس ش مشن ة الزنهسع فذال رذشسم محز ذعت م عد ذة ،جرذ مشإعخذ مشاذ ش ع ذا أ أهذم ن ذسعهم كس ذ دذ نم مقذعا ف شذس دذ م حذسز
قن د غ
د جهم فال محدسم]22[.
مرسم ،حن آثسع مهم فال شن ة م ال د مشن ة مش عت جد ك كس د ن ق م عسن ،قن جش ز ك هم ج
زنهع كامك ضسعت شن  ،هم ما أعام هللا لم هم د ه ر ب ع ه ماالم ،م ؤشعهم د دسنت هللا ج سما .ج ذ ن ضذسعجهم لمذا شذس قدذم مقذع مثسمذ عرذع .م
فجعت زنهسعهذس لمذا ذن ن ش طقذة شذس ذع ر م ذال رذشسم م حذسز
مح ب مرعقال ش خ ج م قدة ،ج ق ی مهس
جرع فال لق م شجن لما مرع
مجحسعت]22[.
كس مهم رؤ كد ع فال ما طعت ع ا طع
هال مش طقة ماه ة م ق ة
مجال قسش ع ا ضرجال نم ح
زنهع شش كة ش
كشس ج حن مكث ع ش م ضسع مجال ج م فال رده محز عت م عد ة،
ضسع شع كز مرع
م ضسعت مش ة فال شعكز عف ضسهال ف
م شسعت مزخعفة ،مجال ض ف
ضعش  ،مجال جش ز أه هس فال ف
د حع
مش سط فال رشسم محز عت م عد ة خسعحهس،
مقن م فال شیع دالن مع فن  ،كشس دعع فال مزع عة می سعة رجهع أ ضس دسمجحسعت ،شجن ر اهم لما د
ج ن لم هم ق ش قن شة عُثع ع هس فال شن ة م ال قعب نم مقعا .قن زن ن رهعت م ضسعت مش ة جا ی لما شع كز ضسع م سمم مقن م ،كجذب
كرر ع جسبج ع ش ة جر ع أ
مح
ع هس مكالا ك ش م س مع شس مد ثس لثع ة ك طسم ة مرع ا ة مجال قسش دؤعشسم ج ق ب فال ش ق ش أع
من مة مش ة عسیع شع ة زنهسع شش كة ادؤ كس أ س س جسد ة مهس أ س س أخعا ج شم دركم شاجقم ع هس.

التاریخ اإلسالمر
رده محز عت م عد ة فجعت ش الضطع دس عنم الاجقع ع القجیسنم ما ساال دسن كث ع ش مقدسبم م عد ة أ ق فذال لاذع أ ضذطع
د نأ
ُد عا م كاالم ش شن فال رذده محز ذعت م عد ذة ،م جرذع كاذالم
لما هحع ش ط هس لی ة ،حسج م یع ماهدال م ضسعت م عد ة ش ه ع كاالم،
ف هس اجشع منع ت لما أ ی خسعحهس رعقس غعدس ،مام ش ز م ضسعت كاالش ة أ هس مم جقم ع ا مجش ز م یعم مربة أ حشسعة ش ة ،لشع مام ه ؤ
مر ب كاالش ة]25[]22[.
كدن منا شخج
د بة ش سادة مج
ن نهس فال عهن م دال ش شن فال عهن خ رسبه مجرشم كسفة أ سج رده محز عت م عد ة ثم جحهذ
جخا من مة كاالش ة ش مشن ة مش عت عسیشة مهس ج ا
لما خسعحهس ،مك رده محز عت مم جخ ش أ ن شث عت خسیة ج ك مجال ی د ن فست م دال ش شذن ،أدعزهذس ذع ب مذعنت مجذال ق ذ فذال عهذن أدذ دكذع
مجال عشم ف هس ع ا مقضسج ع ا مشعجن ع كاالم .ثم جقم شعكز مخالفة د ن عهن مخ رذسج مع رذن لمذا نشرذ خذالم فجذعت كذم من مذة لش ذة،
مین
كس رده محز عت فال ج ك مرجعت جسد ة م ن مة لش ة مجال عجشن ع ا نعم مقدسبم م عد ة عش ع ا جعا خ شدسنئ كاالم فال مدالن مجال فج هس زنهع
م م فال م یع لش م ،حسج ش د نهس من مة م دسا ة مجال جقم ف هس شعكز مخالفة ش نشر لما دغن ن م زز ش شكس ة مخ ج كطع د عم م جحسعت ش
می د ن أفع ق س مرعق ة ،امك ع ا اسب طع مجحسعت عدع مد ع ل شع مك ا طعت من مة م دسا ة مم جاجشع ع ا رده محز عت م عد ة دركم كسشذم
ماالشة]22[.
ل بم م ج لما شكة ش خالم ج ا هم مطع مش یال جؤش
ا ا شسبة عسم .قن رح مخ رسج م دسا
رهن ل ضس فال رده محز عت م عد ة د ن امك جنه ع ضطع دس ش جركك مخالفة م دسا ة عحزهس ع ما طعت ع ا أعحسج من مة ،ثم ا طع مرسطش د ن
امك ع ا م حسز ع نشس أ ها یالح من ل دال من مة مرسطش ة فال شیع ،اجطس أ رع ا طعجه ع ذا م حذسز ]26[.ثذم شجذن اذ طس مششسم ذك ع ذا هذا
ا طعجهم ع ا دذالن رذده محز ذعت م عد ذة خسیذة مشذن
مخالفة د ن امك .قن أ كم م ثشس
جا م م ثشس
مدالن ش عسم  650هد جا عسم  923هد،
م شس ة مشدسرعت خالفس مشس كس ع ه ش سط مدسن ة مش سط مد ذنت ذ أ هذس مذم جكذ ج ذ اذ طعجهم دسمكسشذم ،لضذسفة لمذا امذك فذإ
مشقناة مجال كس ج
ن ن رده محز عت خی یس ش س ة مخ ج م عدال ،فال م ق مام كس ف ه من مة م ثشس ة ج سعب محدهة ل ع د ة ضن م شاس
مدعجغسم كس هسحش
ع ا س ،محدهة مرعق ة ضن لاعت میر ة فذال فذسعس .هذس كذس مضذ قذن نب فذال من مذة م ثشس ذة ،فؤخذا مذ الت جشذعن ع ذا اذ طجهس ش ذ ع هذس
ط د الاجقالم .فال أ اط مقع مخسشس عرع مش النم هسحع محن لكدع لاعت آم ا ن شس د عد ة مشع نم ش ح ع مقط لمذا حذن ذ اذجقع
قسم دجؤا س شن ة منعع ة.

تاریخ شبه العزیرة العربیة
رده محز عت م عد ة هال ج ك مش طقة محغع ف ة مجال جق فال ح ب غعب قذسعت آاذ س ع ذن جالقذال قذسعت آاذ س شذ قذسعت أفع ق ذس .مهذس ذن ن ْد ِ ع ذة شذ
مرشسم مغعدال ججشثم فال مد ذع ل شذع خ ذ ج م قدذة ،شذ مح ذ ب د ذع م ذعب شذ مح ذ ب مرذعقال خ ذ ج عشذس مخ ذ ج م عدذال جضذم رذده
4
قطع مد ع ]18[.
مك
7محز عت ش م س ة ما سا ة سم س عنت ن م هال مشش كة م عد ة ما ن ة م ش عشس لعن كشسع
جقنع مشاس ة كحشسم ة م حز ذعت م عد ذة دذدثالثة شال ذ ك ذ شجذع شعدذ أغ دهذس ش ذسط یذ ع ة غ ذع شاذجغ ة .قذن أثدجذ م ن ذن شذ منع اذس
مح م ح ة م ن ثة دؤ حز عت م عب كس قدم قب زش ة د ذنت ذة خضذع ج جحذعم ف هذس ل هذسع ج ذج دش ذسهع م ذست مشج عذة ،لشذع مذام
ح م خج سعهس شكس س ش سادس م ست ك اس ش ذا أقذنم م یذ ع .ججشجذ أع ضذال محز ذعت م عد ذة دذسمكث ع شذ مشذ عن مخ ذع مطد ذة مجذال أكاذد
ذس ع ذا ماذس ة من م ذة .جح ذ دیذ عت أ ضذح دسالكجرذسفس م رط ذة فذال
ش هذس ش ذ ع شهشذس ذب ن ع كد ذع
مش طقة أهش ة قجیسن ة ح
جقن ع كد عت ال ج سط س م رط ن خم أع ض هس]19[.
مشسض
مقع

هل فکرنا لماذا ال تنحل ،ضیة فلسطین منذ عشرات سنین الماضیة ؟
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حدث فر الطابرة الملكیة لیادم الحرمین الشریفین الملب عبد هللا بن عبد العزیز ،و،د حطت فر مطار القاهرة ،وأبى الربیم المصر
العدید عبد الفتان السیسر إال أن یوفر على الضیؾ السعود الكبیر مشقة النزول الى المطار ،وتوعه الى الطابرة إلعراء محادلات م
الملیب السعود
ومن العانب السعود حضر المباحلات فر صالون الطابرة الملكیة وزیر الیارعیة السعود اةمیر سعود الفیصل ،واةمیر فیصل بن
محمد بن سعود الكبیر ،واةمیر بندر بن سلطان بن عبد العزیز أمین عام معلم اةمن الوطنر
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تحلیلیه عنابیة لعرابم الوهابیة السلفیة و آل سمعود ضمد المرا،مد المقدسمة فمی العمرا
ٕٔٔٔ ٖٖٗٔ
دیل سعود بن عبدالعزیز م النا عشر ألؾ عند ولم یکمن فمی البلمدة{،کمربالء المقدسمة} إال عمدد
،لیممل مممن الرعممال المستضممعفین ةن رعممال کممربالء کممانوا ،ممد یرعمموا یمموم ذاک إلممى النعممؾ اةشممرؾ
لزیارة ،بمر اإلممام أمیمر المموءمنین یموم الؽمدیر ،فقمال «ا،تلموا المشمرکین واذبحموا الکمافرین» فقتمل
الوهّاب ّیون کل من وعدوهم ،فقدر عدد الضحایا فی یموم واحمد بلاللمة آالؾ ،وأمما السملب فکمان فمو
الوصؾ ویقال أن مابتى بعیر حملت فو طا،تها بالمنهوبات اللمینة

علمان بمن بشمر نعمد الوهمابی فمی کتماب « عنموان المعمد فمی تماریخ نعمد» ٕٔٔٙهمو فیهما سمار
سعود بالعیوا المنصورة و الییل العتا المشهورة من عمی حاضمر نعمد و بادیهما ،و العنموب و
الحعاز و تهامة و ؼیر ذلب و ،صد ار کربال و نمازل اهمل بلمد الحسمین ،و ذلمب فمی ذ القعمدة،
َف َح َ
شممد علیهمما المسمملمون و تسم ّموروا عممدرانها و دیلوهمما عنمموة و ،تلمموا ؼالممب اهلهمما فممی اةسمموا و
البیوت و هدموا القبة الموضوعة بزعم من اعتقد فیها علی ،بر الحسین و ایذوا ما فمی القبمة و مما
بالزمرد و الیا،وت و العمواهر ،و
حولها ،و ایذ النصیبة الّتی وضعوها علی القبر و کانت مرصوفة
ّ
ایذوا عمی ما وعدوا فی البلد من انواع اةموال و السمالن و اللبمام و الفمرا و المذهب و الفضمة
و المصاحؾ اللمینة و ؼیر ذلب ما یععز عنه الحصمر ،ولمم یلبلموا فیهما إالّ ضمحوة و یرعموا منهما
،رب الظهر بعمی تلب اةموال ،و ُ،تل من اهلها ،ریب ألفی رعل.
ل ّم انّ سعودای ارتحل منها علی الماء المعروؾ باةبی المعمروؾ ،فعمم الؽنمابم و عمزل أیماسمها،
،سم با،یها ،للراعل سهم و للفارم سهمان ،ل ّم ارتحل ،افال إلی وطنه
و ّ
ایتار محمد بن سعود ولده عبدالعزیز ولیا ی للعهد من بعده با،تران محمد بن عبدالوهاب ،فکان أول أمیر یبای بوالیة العهد من السعودیین ،ومنمذ
ذلب العهد أصبحت اإلمارة تنتقل بالمبایعة بوالیة العهد تمامما ی کمما فعمل معاویمة مم ولمده یزیمد ،وممن ؼریمب الصمدؾ ان سمیرة عبمدالعزیز تشمبه
سیرة یزید ابن معاویة من وعوه:
ی
ّ
ی
أوالی :إن کالی منهما عاا فی کنؾ أبیه اةمیر بالعز والدّ الل.لانیا :نش کل منهما عاهال ال یزینه علم وال یل وال لقافة.
لاللا ی :ما عرفا به من القسوة والؽلظة ،والبعد عن الرحمة والرأفة.رابعا ی :الحکم عن طری المبایعة بوالیمة العهمد بمعاونمة الحواشمی والهمواما،
ال عن طری الشورى واالیتیار.یامسا ی :ما و ،فی عهدهما من القال،ل والفتن والحروب.
سادس ما ی :ؼممزا یزیممد المدینممة المنم ّمورة ،وأبممان منهمما ممما ذکممره الم ریممون لو،عممة الحممرة ،وؼممزا مکممة المکرمممة ،وضممرب الکعبممة بممالمنعنی .وألممؾ
عبدالعزیز السعود الوهّابی عیشا ی بقیادة ولده سعود ،وؼزا مکة ،وهدم ،بة مولد النبی ،و،بة السیدة یدیعة،
و،بة زمزم ،والقباب التی حول الکعبة ،وهلب سنة (ٕٔٔ8ه ).وفی سنة (ٕٕٔٔ) ؼزا المدینة ،وهدم ،بمور أبممة البقیم وؼیرهما ،وعمن تماریخ
العبرتمی « :لمما اسمتولى الوهمابیون علممى المدینمة المنمورة أیمذوا عمیم ذیممابر الحعمرة النبویمة وعواهرهما ،حتمى أنهممم ممألوا أربم سمحاحیر مممن
الزممرد ،ونحمو مبمة سمیؾ ملبسمة ،راباتهما بالمذهب الیمالص،
العواهر المحالّة بالمام والیا،وت العظیمة القدر ،وممن ذلمب أربم شممعدانات ممن
ّ
وعلیها یا،وت ،ونصابها من الزمرد»( .کشؾ االرتیاب للسید اةمین).
سابعا ی، :تل یزید سید الشهداء ،وریحانة رسول هللا صلّى هللا علیه وآله وسلم الحسین ابن أمیر الم منین علی علیه السالم ،وذبح أطفاله ،وسمبى
نساءه فی کربالء ..وکذلب ؼزا عبدالعزیز کربالء بعیشه الذ ،اده ولده سعود ،وهدم ،بر الحسمین ،ونهمب عمیم مما فیمه ممن المذیابر ،وأعممال
السیؾ بالکربالبیین ورعالهم ونسابهم وأطفاهلم وکان ذلب سنة (ٕٔٔٙه ).
لامنا ی :إن فعلة یزید وعیشه فی کربالء هزت العالم ،ونقم عمی المسلمین على یزید بیاصة ،واةمویین بعاممة ،وهمذا مما حصمل بالمذات حمین فعمل
عیا عبدالعزیز ما فعل فی کربالء، ،ال فیلبی فی تاریخ نعد ص(:)99
«ا،تحم سعود بعشی أبیه کربالء ،وبعد حصار ،صیر أعمل السیؾ فی ر،اب أهلها ،ود ّمر ضریح الحسین علیه السمالم ،ونهمب المعموهرات التمی
کانت تؽطی الضریح ،وعم کل شیء ذا ،یمة فی المدینة ..والح یقال :إنّ عمله همذا همز العمالم کلمه فضمالی عمن الشمیعة ،فقمد کمان نقطمة انطمال
رکینة لإلنقالب على الوهابیین ،کما أدّى فیما بعد إلى عوا،ب وییمة على هذه الدولة»

ما تفعله "داعا" الیوم فعله آل سعود ،بل ،رن ومازالوا یفعلون

5
0

الرأ العام العربر واالسالمر مصدوم هذه االیام وهو یرى العمرابم
التممر تیممرج عممن نطمما كممل تصممور  ،التممر ترتكبهمما "داعمما" ضممد
البشر والشعر والحعر فر العرا وسوریا ،رؼم ان التاریخ العربر
المعاصممر مممتیم بفظمماب تفممو فظمماب "داعمما" ارتكبهمما آل سممعود
والوهابیة فر عزیرة العمرب بمدعم واضمح ومكشموؾ ممن المسمتعمر
البریطانر فر بدایة القرن المنصرم .کما اؼارال سمعود علمی كمربالء
وطو،وا أهلها ،و،تلوا فر یوم واحد مما یزیمد علمی یمسمة
المقدّ سة،
ّ
آالؾ ،ونهبمموا االشممیاء اللمینممة مممن الحممرم الحسممینرّ الشممریؾ .لمم ّم
دیلمممموه وا،تلعمممموا الشمممم ّباب الیشممممبرّ الممممذ كممممان مممممن النفمممممابم،
ّ
وحطموه،وأو،دوا النار من أیشابه علی القبر المط ّهر
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تعربة المملكة السعودیة فر دعم سو النفط واال،تصاد تحظى بتقدیر العالم
جح ب مینشس مشسم ة) ،سدة ع
ر سع ( م ش القجیسنم مج
ج قن شحش عة م رع قشجهس ها م سم فال أاجع م س غن د ن غن ،ج
مش ك عدنهللا د عدن م ز ز آم ا ن ،عأا فن مشش كة م قشة یس ب ماش مش كال لش ع ا شس د عدن م ز ز آم ا ن مال م هن ،سبب عب س
شح س م زع ج ،ز ع منفس  ،ر ه هللا.،
 ،ح م القجیسن م سمشال أكثع شع ة م ج سشم
عكز حن م أعشسم مقشة ع ا ج ز ز ش قجیسنم أق ا ش خالم ج ا جسبج مجحسعت مج
ش مینشس فال مشاجقدم .كشس اجقنم مقشة م قسنت جیع س (د س ) نن مجز شس ما ساس م دشحش عة ك ا جم ج ر اهس.
شرسعكة مال م هن فال قشة م رع فال اجع م س ج زز ض ع مشش كة ع ا می ن من مال فال م مج ن س مع ه ة.
قسم خدع ج قجیسن
مخدع ج دسمن ع مش عم مام ج ه ده مشش كة فال مشحش عة مجا ج جج  %85ش م سجج مش ا الحشسما  %75ش مجحسعت م سمش ة ،ال
ا شس ع ا ی ن نعم مج ش ة مشاجن شة فال من م مرق عت ،اجقع ع ما م رط ة.
أرسع ما هش ة شرسعكة اش مال م هن الش ع ا شس د عدن م ز ز فال قشة م رع القجیسن ة فال م مج ن س مع ه ة فال ین عجهس یالح
مشإااس مشسم ة القجیسن ة من م ة ج ز ز ن ع مقطس مخسص فال مج ش ة جرح م ش مق م مشج ز فال طسع مش سف ة ع ا شیسمح من م
مشجقنشة م سش ة ع ا ن ا ج.
أرسع ما هش ة اجرسنت ن م مشحش عة ش جحعدة مشش كة فال ج ز ز شا عت مج ش ة مشاجن شة نعم مرقع ج ،شر ع ما رس مشش كة كثع ش 70
مشش كة ز ن ش ش نال رسقهس ع ا مج ش ة ععس ة مرقع ج م جحس ز امك عنت
الخ عت مها مغع  ،شض رس
ش سع ن الع خالم ما
ض س مش نال م سمش ة درهسنت الشم مشج نت ش حهجه ،رسع منكج ع عدنهللا د شععال د ش ر ششثم شح س مغع ما ن ة فال غعفة حنت
هش ة
مشاجه ك
م رط ،شر ع ما جش ز ما سا ة ما ن ة د عیهس ع ا شیسمح مش جح
ما من ع ماا ج ه ده مشش كة فال شحسم ا
دجقن ع
جا ال كس امك دسما ب ع ا ش ز مجحسعت م سمشال .رسع ما مشش كة
دقسج الا سع فال مش طقة مش جنمة دسم ادة م طعف
مع ه
ن م م سمم ع نشس جنخ كثع ش شعت ش حم ضشس االشة الشن ن فال ما ال ا شس فال قس الزشس  .أرسع ما ال خرس
فال الا سع ن م دة ا سا ة ،كثع ش ه ععضس ط دس ،شر ع ما أ غع ما شإخع دكش س ش خسعج رط أ دك ،نا ما هد ط الا سع
ط ة ع ا ضشس اجقع ع ا سع م رط ،االشة
دسما ساة م ك شة مخسنم م عش مرع ر مجا جعكز ش ا ا
دؤكثع ش .%20
ج جج قع دة  %30ش رط دك مشقنع د ما 30
فال م ق مش ساب اج سن ما ن ع مشش كة
ا قص فال الا
ج
الشن ن
دعش م ش س.
ش
لاير ش نم ش یم ما
ش حهجه ،رسع سبب عب س شح س لن عت غعفة حنت ما مشش كة ن مة ع بنت قجیسن س دش ز ة جقجعب ش مجع
م سدس  .رسع ما مجحعدة ما ن ة مشسم ة ا ما ساس
ج سطال قنم فال م سمم یم ما  700ش سع ن الع د ن می
 ،%6ثسم
مشج ر ة ثدج حن هس دی عت كد عت دس الزشة مشسم ة م سمش ة فال  ،2008ش رجس ما ق ت مشعكز مشسما م د ك ما ن ة عجرس عدس هس ما
كثع ش  30ش سع لاير خالم م سم مشسضال .رسع ما مشإااس مشسم ة ما ن ة مم جج ع لم زشس بجشسب ة ج حة مجز شهس دسما ساس
مد ك مغعد ة الشع ك ة.
مش ض عة ،عنم الغع فال رع ج من  ،شث شس ف
ن ف بن ش حم نعم
مقع
دن ع مشش كة مشج س م فال نعم شا عت مج ش ة فال من م مرق عت ش خالم مشاسععة فال جقن م مشاسعن
مشرسع مج ش ة دهس .أكن ع ا هش ة ن ع مشش كة فال ج ز ز مرع كة القجیسن ة د الغ سج مرقع ج ش حهة مراسن ع ا كسفة

مشاج سج راهس
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تؽییر المعماریة القدیمیة الی حضارة آل سعود !!!

اللقافممة> الممدین والفكمممر  -شممر التعمماون اون الیمممن اةیبممار الدولیممة كتمممب:
وبعد التحذیرات المتكررة ،یالحظ الم ریون ممرة أیمرى أن تطمویر الضمرر
الهیكلر إلمى الممدن المقدسمة فمر مكمة المكرممة والمدینمة المنمورة ،والسمعر
وتممممممممممممممممممممممممممممماریخ االنتهممممممممممممممممممممممممممممماء ممممممممممممممممممممممممممممممن المدینمممممممممممممممممممممممممممممة.
و"البنمممماء أسممممبوع أون الیممممن"،Construction Week Online" ،
(م سسمة لدراسمة اةحمداث البنماء فممر الشمر اةوسمط) ،سمامر Angvy-
اإلسمممالمیة واعتمممرؾ الشممماهد الیبیمممر العممممارة أن الكلیمممر ممممن النمممام فمممر
الصحیفة السعودیة أن ترالهم اللقافر ودممرت بمدال الفنماد مراكمز التسمو
الفممممممممممممممممممممممممممممممممممممممایرة للیممممممممممممممممممممممممممممممممممممممروج مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممن اةر .
وأكد أن "كل من مكة المكرمة والمدینة المنورة ،والبع تاریییا االنتهماء
تقریبمما باسممتلناء ناطحممة سممحاب ال یمكممن العلممور علممى أ شممرء فممر هممذه
المدینممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة".
 ،مدیر اةبحاث التراث اإلسالمر م سسة التنفیمذ -عرفمان العلمو -حمول
ما یسمیه "الهمعیة اللقافیة" حذر الصوفیة .ویقول" :حتمى اَن ،و،مد فقمد
حمموالر ٓٓٗ و ٓٓ 5الموا،مم اللقافیممة فممر المملكممة العربیممة السممعودیة".
وأشمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممار.
وأعرب علو عن أمله فر أن المعتم المدولر یسمتیقظ فمر النهایمة ونمرى
ما یحدث فر اةماكن اإلسمالمیة المقدسمة .وشمدد علمى أن "أحمدا لمن تسممح
أبمممدا اةهراممممات دممممرت ،فلمممماذا ال یسممممح لتتالشمممى وتیتفمممر اَلمممار إلمممى
اإلسالم؟"
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لماذا المعتم الدولر من أعل القضاء على مكة
المكرمة والمدینة المنورة التاریییة صامت؟

توسعة الحرم الشریؾ – مکة المکرمة
جرم م محش ة (  19/09/1432هذد  19أغاذطس  2011م) فذال شكذة مشكعشذة د ضذ خذسنم م ذعش مرذع ر عدذنهللا دذ عدذن م ز ز حذع
لاسس مشرع أكدع ج ا ة فال جسع خ م عم مشكال مرع  ،هال ج ا ة ،كشس رع فال می  ،جشجن ش محهذة مرذشسم ة م شاذحن م ذع م ع ذا
ركم هالم مجضم ن خ هس أحز ج ش أ سج شكة مقن شة شثذم مشذنعا مرذسش ة مقذع عت ،امذك دهذن أ ججاذ اذس س مشاذحن مخسعح ذة مش ذ ال
شیذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم.
ها مج ا ة مضخشة م عم مرع ج ن ثسم ج ا ة فال م هن ما نم .كس مج ا ة ل ما فال عهن مش ك ا ن عسم 1375هد رش لنخسم
كس مشا ا آ ا ك ش ریال ع مشاحن طع قس م شسعت جق م ف ه منكسك ج ذ ط دذه مشاذسك  ،فرذش مج اذ ة لز مذة
ج ن ال ع ا مشا ا،
مشدس ال مشجسحع ش ه د سج طسد ع م ف قه مز سنت اج سد ه .نث مج ا ة مثس ة فال عهن خسنم م عش مرع ر مش ذك فهذن دذ عدذن م ز ز،
م م جط لما مج ا ة محن نت فال عهذن خذسنم م ذعش مرذع ر عدذنهللا دذ
ف هس أض حزج حن ن أم دسمشاحن ش محهة مغعد ة .هس
عدذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن م ز ز ،مجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال جطشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذح لمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا أ جاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذج عب ش ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ال شیذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم.
ذن  ،فقذن ضذس م ذعم دسمشعجذسن ش ذا مقذع ل م مإلاذالم ،مذامك شجذن
ضذ م ذعم مشكذال دسمشیذ مذ س أشذع شعجدطذس دسم یذع م ذن
شرسع ج ا ة مشاحن م ع م عدع مجسع خ ،فكس أ م ج ا ة م عم فال عهن مخ رة مثس ی ثم ج جهذس ج اذ ة ثس ذة فذال ثسمذ مخ رذسج م ذسم 26هذد.
مشس حسج عدنهللا دذ مزد ذع عذسم  65هذد أضذس ج اذ ة أخذعا م شاذحن ،ثذم أث ذسج مخالفذة لش ذة قذسم م م ذن دذ عدذن مش ك عذسم 91هذد دز ذسنت اذ ة
اج سب م عم .فال م یع م دساال دنأ أد ح رع مش ی ع عهن دشرع ج ا ة م شاحن م ع م عسم 137هد جد ه فال امذك ش شذن مشهذنم مذام
ز ن كث ع فال شاس ة مشاحن عن ج ا جه ش أع ذم مج اذ س مجذال أق شذ فذال م ذعم ،خججشذ مج اذ س م ذعم فذال م هذن م دساذال دج اذ ة
مخ رة مشقجنع دسهلل عسم  306هد ثم دقذال مشاذحن أكثذع شذ أمذ عذسم ن أم ج اذ ة حن ذنت ،لمذا أ قسشذ من مذة ماذ ن ة مثسمثذة ذ اذجإ ر
شرذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذسع مج اذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ة شذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ حن ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن.
ها مج ا س مجال دنأ ش ا مقع ل م مإلاالم ،جقسم ش أحم اج سب مجكسثع مشطذعن فذال أعذن ن مشاذ ش  ،مجذال جج ذسشا داذععة دسمغذة د اذدة
شع ش ا ع شجس س
دس م ی م لما مشاحن م ع م ش أقیا شكس فال لع
فال ها م یع
كد عت ،لا أضر س لما امك جغ ع م ع
م كث ذذذذذذذذذذذع  ،أنعك ذذذذذذذذذذذس أ أعذذذذذذذذذذذن ن مشیذذذذذذذذذذذ اذذذذذذذذذذذج م فذذذذذذذذذذذال ج ذذذذذذذذذذذسم شاذذذذذذذذذذذجشع م سحذذذذذذذذذذذة لمذذذذذذذذذذذا مج اذذذذذذذذذذذ ة مذذذذذذذذذذذ جج قذذذذذذذذذذذ .
هذذا م ق قذذة جذذنف د ذذس لمذذا مجاذذسإم ،ك ذ اذ جهال لشذذع دسمشاذذحن د ذذن خشاذ عسشذذس ،جذذعا هذذم اذ شجن أفق ذذس مجج ذ م شكذذة ك هذذس لمذذا شاذذحن؟ أم أ
مج ا س مقسنشة اججحه لما الشجن ن م ش نم فجز ن أعن ن مط د فال م عم م ج م مشاحن لما سط ة ا سب؟

نصب آلیات ورافعات ضیمة فر ساحات الحرم المكر إیذانا
بانطال أعمال توسعة المطاؾ
عكة عشم م یب آم س ع ف س ضذخشة
سم ذذس ،فذذال لرذذسعت مدذذنج شرذذع ج ا ذ ة

مش ة ع
كرر ل نا می
فذذال اذذس س م ذذعم مشكذذال مرذذع
مشطس .
ادشس ق ی رة " مشن ة" ،فإ ه جم جعك ب أكدع ع ف ة ( ش) فال مرع
ل اط ز ن عجرسعهس ع ا  200شجع ،أشسم شحش ن ع مش س فذال ماذس س
مرشسم ة مرعق ة ع ا شاس ة جقنع دد  250شجع شعد س.
ج شم ها مع ف ة ع ا جاذه م قذم لجعدذة مشذ ن مجذال اذ جم لخع حهذس شذ
ن خم مشاحن م ع م ش ن مد سج ش ماس س لما ن خم مشاحن م ذع م ن
مش جشع أ مجؤث ع ع ا عكجهم.
مجض ع ا مشی
ش حهجذه مذم إكذن مشج ذن معاذشال م عبساذة م سشذة مرذإ مشاذحن م ذع م
أ شن ش شن مش ی عم فال جیع ح م ی رة طال مشرع  ،قسبال ل مذ س
من ه أم جرسی م دخی ص شرع ج ا ة مشطس .

بدء تنفیذ المرحلة اةولى من تطمویر اةنفما بمكمة والمشماعر
المقدسة
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،درة اإلستیعاب ملیونر حاج فی توسی المسعد الحرام
مشقناذة مح ذب ش ذ ال

ش ز سعت أش ع شكة مشكعشة خطذط مج اذ شاذحن م ع م  ،ج ر ذا خطذط مشش كذة م عد ذة ماذ ن ة اكذع أ قذنعت لشذسك
رخص.
ق ی رةعکس شیسنعهس ق مه » خطط مج ش ة فی ج ا مشاحن م ع م ش دع مج ا مشاحن مرع رهن ع ا شع مجسع خ.
ذذذذذذجم ج ر ذذذذذذا شاذذذذذذحن فذذذذذذال ش ذذذذذذ ع ثالث ذذذذذذة مخطذذذذذذة مج ش ذذذذذذة مهذذذذذذا مشرذذذذذذع  ،قنعجذذذذذذه م یذذذذذذ م لمذذذذذذا ش ذذذذذذ ال ذذذذذذسج مشیذذذذذذ ،
مشع فذ لخذعا مجذال جذنعم م عكذة شذ أحذم
ل رذس
مش ع مثس ال لما ماس ة مخسعح ة ،دشذس فذال امذك مخذنشس میذ ة مد دذس
ج
ق م دن ع مش ع مثسم فال مش طقة مجه ة سم مكهعدسج جج خص مشسج.؟
االاة نخ م خع ج م حسج مش جشع
ن ع مرضسج فال خطجهس م ج ش ة می  750أم شجع شعد رشم شع ة مجط ع ش مشز ع ش دسب مرسش ة می مدسب مشع ت دسب مه نم حدذم
مرسش ة الاج ب ة
اجشعخطة مج ش ة فی ثال ا
سج فال ماسعة لما  105أم رخص فال ماسعة،
قنعت كاج سب ش خشا أم

تم تطویر تصمیم عدید یقوم على بیت هللا الحرام وحوالر ملیون و ٓٓٓٔ٘ٓ،مترمرب اضافة منطقة إلى المسعد الحرام

سبعة مالیین حاج فی المشاعر المقدسة و منی
سج فی مشرذسعع مشقناذة
ششس نم ع ا مقنع م ی م لما اد ة شال
ش ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذی
قن كر شح س شكة مشكعشة مشرسعع مشقناة خطذة مج ش ذة مرذسش ة شرذ ع
ذذذذذذذذذذذسج.
مشذذذذذذذذذذذ عن ماذذذذذذذذذذذد ة شال ذذذذذذذذذذذ
لمذذذذذذذذذذذا ز ذذذذذذذذذذذسنت مقذذذذذذذذذذذنع
أع مشح س لع ا م شكة مشرسعع مشقناة جقسع ع اسبم العذالم ماذ ن ة
قال ع مش ق كمكجع ال م ج خطة رسش ة حن نت مإلعالم ش طقة مشرذسعع
إنم لما مقنعت ع ا الاج سب أكثع شذ  7000000ذسج.؟ اذ جم
ا
ذسج فذی ش ذی
اک خشاة شال ذ
د سج دع ج اک ة فال محدسم ش ی  ،ا
ش سط أخعا الاج سب ش ال سج.
عدن م ز ز د عدن هللا مخض عو لشذ م ذسم م شح ذس لع ذا شكذة مشكعشذة
مشرسععع ا اج ن ن مجغ ع طع قة مجرك ع م شرهذ م شكذة مشكعشذة ..؟ ؟؟
قسم كم رالج جغ ع لال شكة مك دة
 %99ش شس جن ع ع ه شكة مشكعشة ،مشیذسمح الرذخسص فذی شكذة مشكعشذة،
شك د سج شكة مشكعشة.
م س مق م  ،آشم أ مق م مثقسف ة مشكجد س،
ال أ ن ش خسعج أ نخم شكة ف دقا فی م ز ز ة قذسم :شذ الاذ مخطذط
مرع س مشج ننت ف ه ع ن اساذ ة
مشطع ة فی مج ا ش محهس
شثم مد ی مج ج ة  ...ال حن ج ا د مشرسع شجسد ة سم شخج
قسم  :اذ جم عدذط شكذة مشكعشذة حذنت ش ذس .فذإ مجیذش م محن ذن خ ذ خشاذة
مطع معب اال مشإنم لما شكة مشكعشة حنت شكة مشكعشة حنت مطع ذ
ماع مام عدط رس مشاج ا.
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استلمار ٖٓٓ ملیار لایر سعود فر مكة المكرمة
،ال ربیم اللعنة المركزیة الحج السعودیة:یهدؾ المشروع ٖٓٓ

 ٔٙملیار دوالر  ,عوابد اال،تصاد من ا،امة الحعاج فی
مکة المکرمة ٕٕٓٔ-

ملیارفی مکة المکرمة لیدمة حعاج بیت هللا الحمرام ةداء مناسمب

استحصمممل الفنممماد فمممر "مكمممة المكرممممة" فمممر عمممام ٕٕٔٓ ممممن

الحج ؟؟؟

الحعاج والمعتمرین حوالر  ٔٙملیار دوالر.

و،ممممال امیممممر مکممممة إن الؽممممر مممممن عهممممود المشمممماری
والمبمممادرات التمممر تعمممر حالیممما لتقمممدیم افضمممل الیمممدمات
للحعماج وال یوعممد فممر السمعودیة مممن الناحیممة اال،تصممادیة
والربحیة فر الحج والعمرة؟؟

أعلنت واحدة من مدینة مكة المكرمة مس ولر ،طماع الفنماد أن

هذا الفناد نمو اإلیمرادات بنسمبة ٓٔ :مقارنمة مم عمام ٕٔٔٓ.

و،ممال أن السممعودیة تمموفر الیممدمات والمبممادرات فممر هممذا االتعمماه

ووفقا لإلحصاءات التمر تقمدمها معظمم المسمافرین ،واؼلبیمة دیمل

لضممممیوؾ الممممرحمن ونفممممذت علممممى رأم التممممزام المملكممممة العربیممممة

هممذا الفنمماد مممن الحعمماج الممدول العربیممة فممر الیلممیج و ایممران و

السعودیة لتكمریم المقدسمات والحعماج بیمت هللا المقدسمة تمم تكمریم

مصر وتركیا والمؽرب وتونم واندونیسیا ومالیزیا.

لیدمتها.

ومن المتو ،أنه بحلول نهایة المشروع التوسی المسمعد الحمرام

ٖٓٓ ملیممار لایر سممعود ربممح سممنویا ی مممن توسممی
المسعد الحرام و المشاعر المقدسة

فنمماد مکممة المکرمممة فممر عممام ٕٕٔٓ مممن اإل،امممة الحعمماج كممان
حوالر  ٔٙملیار دوالر لدیهم دیل.

فر مكمة المكرممة ،والقمدرة علمى اسمتقبال سمتزید ممن ٓٔ مالیمین
الحعاج الحالیة ،ونمو أربان ،طماع الفنماد فمی مکمة المکرممة /

من یالل مشروعات تطویر توسمعة المسمعد الحمرام وزیمادة القمدرة وباإلضممافة إلممى ذلممب ،فممإن المشممروع سممیزید إلممى ٓٓ٘ ألممؾ متممر
علمممى التكیمممؾ الحعممماج ممممن العمممام المقبمممل ،سممموؾ یوصمممل عابمممدات مرب مسعد منطقمة متمر فمر المنطقمة" ،عبمال اممر" ،والمذ یقم
السیاحة فر كل عام إلى ٖٓٓ ملیار لایر
بالقرب من المسعد الحرام ،المذ بنمر مبمات فنماد ممن أن یكمون
أعلنت السلطات السعودیة ومركز السیاحة ،ان الدیل السنو للبلمد ،درة االستقبال ٕٓٓ ألؾ حاج.
بعممد االنتهمماء المشممروع وتوسممعة المسممعد الحممرام وزیممادة ،ممدرتها
عامعة أم القرى ،استضافت معموعة عمل لدراسة
على ٖٓ ملیون حاج فر کل عام،ث سوؾ تصل إلى أكلمر ممن ٖٓٓ
تطویر المسعد الحرام
ملیار لایر / .و،ال "أحمد بافقیه نابمب ربمیم معلمم إدارة الحمج
السعودیة ومملل شركة تنمیمة السمیاحة بمان المسمعد لدیمه مشمروع یتم تشكیل لعنة تحقی فمر المسمعد الحمرام و تنظمیم حعماج بیمت هللا
مدته أرب سمنوات لتطمویر وزیمادة القمدرة علمى ٖٓ ملیمون مسمافر الحرام لهذا العام فر عامعة أم القرى فر المملكمة العربیمة السمعودیة.
سنویا للحج و العمرة  ،بما فر ذلب الحعاج البقاء ٓٔ أیام فر مكمة و،الت لعنة المتابعة العلیا ونابمب ربمیم ،سمم التربیمة والتعلمیم العمالر
المكرمة والمدینة المنورة  ،فإن ٓٔ آالؾ لایر على اة،ل تكلؾ کمل
الممدكتور بکممر بممن معتممو عسممام فریممدة مممن نوعهمما" للتحقی م فممر
حاج و ٖٓٓ ملیمار لایر علمى اة،مل فمر نهایمة العمام كمان سیكسمب
تطممویر المسممعد الحممرام ،وتقممدیم التسممهیالت للحعمماج بیممت هللا الفری م
،طاع السیاحة السعود  /.وأضماؾ أن ٓٔ ألمؾ لایر الحمد اةدنمى
للمبلػ كل حاج سیتحمل یالل لمدة ٓٔ أیام إلى رحلمة المبالد للبقماء العامل الساب یتم تشكیل عامعة أم القرى .الفریم العاممل فمر القاعمة،
فممر المملكممة العربیممة السممعودیة والتنقممل بممین مممدینتر مكممة المكرمممة "الملمممب فیصمممل" مممم مسممم ولین حكمممومیین ومسممم ولین ممممن الیدممممة
والمدینممة المنممورة .ومممن المتو ،م للمشممروع أن یكتمممل فممر ؼضممون لحعاج بیت هللا الحمرام وتموفیر بیبمة آمنمة ومریحمة لمنا،شمة الصمفقة.
أربممم سمممنوات ،وبالتمممالر كسمممب المممدینر موسمممم السمممفر والسمممیاحة
اللعنممة السمملطات علممى تطممویر المسممعد الحممرام ویبممراء االسممتعرا
السعود سیزید من المتعة واعبة
والمیدان تنظیم حعاج بیت هللا الحرام هذا العام لمنا،شة لهم.

ماکیت و معسم
من
تطویروتوسی
مسعد الحرام فی
متحؾ – مکة
المکرمة
57
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فضالی  ..اععلوا توسعة المطاؾ بدایة إلعادة عمارة المسعد الحرام وف نظریة كونیة! – دکتر عبدهللا المسند
 .ولقد تسنى لر اإلطالع على نماذج مصورة للتوسعة العدیدة والتر هر اةكبر فر تاریخ الحرم المكر
(والتر ستق فر العهة الشمالیة من المسعد الحرام)  ..وعند الت مل فر كل توسعات المسعد الحرام القدیمة
منها (التوسعة العلمانیة عام 979ه )
والعدیدة (توسعة یادم الحرمین الشریفین الملب عبدهللا ٕٔٗ9ه ) وبالنظر كذلب فر النمط الهندسر المتب
ابتداء بإحاطة صحن الكعبة الدابر
فر التیطیط للمسعد الحرام نعد أن الهندسة المعماریة العلمانیة عمدت
ی
بروا حعر مستطیل ومتكسر اةضالع ..
وأحسب أن المیططین والمهندسین المعماریین العلمانیین آنذاب لم یوفقوا فر استیدام هذا النمط الهندسر
 ،بل وال ینسعم أو یتناؼم م الطبیعة الدابریة للطابفین والمصلین المحلقین حول الكعبة المشرفةث وعلى إلر هذا
الیط الهندسر القدیم بحسب رأیر انسحبت حوله التوسعات التالیة والعدیدة  ..هذا أوالی.
ولانیا ی فإن التوسعات اةییرة والمحیطة بالبناء العلمانر عاءت وف نمط معمار إسالمر وهو السراد ذو الشكل المربم والمتكمرر والمتنماظر
والممذ یفصممل بینهمما ممممرات تحممددها مبممات اةعمممدة الضممیمة حتممى أصممبحت الصممفوؾ ؼیممر متوازیممة وال متصمملة وال حتممى متنمماظرة بسممبب نظممام
السراد واةعمدة والتر تصلح وتنسعم م مسعد له ،بلة واحدة ،وال تصلح أو تتماشى م النمط الدابر للمسعد الحرام  ..كما أنها اسمتهلكت
الكلیر من المساحة.
 .:هذه المشكلة المركبة فر الشكل الهندسر العام للمسعد الحرام وطریقة البناء وف نمط السراد وما نتج وینتج عنهمما ممن سملبیات متراكممة
دفعتنر إلى المشاركة فر الرأ والتفكیر ،والحدیث عن فكرة ونظریة هندسیة تنقل المسمعد الحمرام لأللفیمة القادممة بمإذن هللا تعمالى .ولقمد عماءت
هذه الفكرة فر توسعة وتطویر المسعد الحرام بناء على حیلیات مهمة منها:
ٔ .یشكل المسلمون حوالر ٕٓ %من سكان العالم ویقدر عددهم ب ٘ ٔ.ملیار مسلم وأعدادهم بازدیاد.
ٕ .نسبة الزیادة فر المسلمین تصل إلى ٕ %سنویا ی وتعد اةعلى عالمیا ی.
ٖ .الطا،ة القصوى للمسعد الحرام والمشماعر المقدسمة تبلمػ حموالر ٕ ملیمون حماج! ،وبحسماب بسمیط فإننما نحتماج إلمى ٕٓ٘ سمنة حتمى یمتمكن
ٓٓ٘ ملیون مسلم فقط من الحج وفقا ی للطا،ة االستیعابیة الحالیة!(.على افترا أن ملیار مسلم تحت سن البلوغ أو ؼیر ،ادرین على الحج).
ٗ .ووفقا ی ةعداد المسلمین فر العالم الذین یعب علیهم الحج یفتر أن تكون الطا،ة المدنیا للمسمعد الحمرام والمشماعر المقدسمة  7ملیمون حماج
حتى یتمكن ٓٓ 5ملیون مسلم من ت دیة فرابضهم وذلب یالل فترة زمنیة ال تتعاوز ٓ 7سنة.
٘ .إذا اسممتمرت طا،ممة المسممعد الحممرام والمشمماعر المقدسممة ٕ ملیممون حمماج فقممط ،فیعنممر بالضممرورة أن حمموالر ٓ ٖٙملیممون مسمملم ،ممادر علممى
الحج یموتون ،بل أن تتان لهم ت دیة الركن الیامم!!.
 .ٙوفقا ی للنمط القابم فر آیر لالث توسعات كبمرى للمسمعد الحمرام ،مد نضمطر إلمى توسمعات تاریییمة كمل  ٕ7سمنة وهمذا فیمه همدر للممال والعهمد
وإرباب للمعتمرین والحعاج
 .7ونتیعة لتوالر التوسعات التاریییة سنضطر لهدم اةبراج التعاریة والسمكنیة التمر بنیمت أو تبنمى اَن والمحیطمة بالمسمعد الحمرام ،بمل عمام
ٖٓ٘ٔه .
ی
ی
 .8التوسعات العدیدة عبارة عن مبان ضیمة ومكلفة ملحقمة وملصمقة بمالحرم بشمكل ؼیمر منمتظم هندسمیا! وذلمب نظمرا لطبیعمة الشمكل الهندسمر
العلمانر القدیم وكذا طوبؽرافیة المكان.
 .9إذا استمرت التوسعات على النمط القدیم فإنه وبعد حوالر ٓٓٔ سنة سیكون وضم المسمعد الحمرام عبمارة عمن مبمانر متالصمقة مم بعضمها
البع والماذن واةبواب الربیسة ستصبح فر وسط الحرم بدالی من أطرافه!.
ٓٔ .اَلیة المعتمدة حالیا ی فر توسعات الحرم مكلفة عدای مالیا ی وزمنیا ی.
ٔٔ .نمط البناء المعمول به وهو السراد ب عمدتها الكلیرة والتر تحعب ر یة القبلة ال تتناؼم م طبیعة الحرم الدورانیة.
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"إعادة عمارة المسعد الحرام وف نظریة كونیة ٔ
شهد المسعد الحمرام بمكمة المكرممة تطمورای وتوسمعا ی أفقیما ی ورأسمیا ی ویمدمیا ی
وتقنیا ی إبان العهمد السمعود  ،ممما أللمج صمدور المم منین فمر شمتى أصمقاع
الدنیا ،و،د كان المسعد الحرام وفر و،ت مبكر هو الهم اةكبمر لموالة اةممر
وهاعسهم فر حلهم وترحالهم ،و،د بذلوا فمر سمبیل تطمویره وعمارتمه ممن
العهد والمال الشرء الكبیر وهمو لمیم بكلیمر علمى بیمت هللا الحمرام ،و،بلمة
المسممملمین ،ومهممموى أفبمممدة المالیمممین ممممن الموحمممدین  ..فكتمممب هللا اةعمممر
للمحسنین من اةولین واَیرین وأعزل لهم المن والعطاء.
 .:وةن المسلمین فمر العمالم أعمم یتزایمدون بمعمدل ،مد یصمل إلمى ٕ.. %
وةن وسممابل السممفر أصممبحت أكلممر أمن ما ی وأسممرع وأسممهل مممن ،بممل  ..وةن
الدور والنزل حول المسعد الحرام آیذة باالتساع والتطور  ..وةن المسعد
الحرام بات أرحب وأوس من ذ ،بل  ..لذا فإن أعداد المزوار والمعتممرین
والحعاج لبیت هللا الحرام بات بازدیاد مطرد ،وبشكل ملفت لصمانعر القمرار
السممعود  ،اةمممر الممذ ععممل البیممت الحممرام یضممی بهممم علممى سممعته شممیبا ی
فشیبا ی .و،د أدركت الحكومة السمعودیة ذلمب ومنمذ و،مت مبكمر فسمارعت فمر
عهممد المؽفممور لممه بممإذن هللا تعممالى الملممب سممعود بممن عبممدالعزیز بعمممل أكبممر
وأضیم توسعة شهدها المسعد الحرام آنمذاب وذلمب عمام ٖ٘ٔ7هم توسمعة
أحاطممت بممالحرم إحاطممة السمموار بالمعصممم مطو،ممة اةرو،ممة العلمانیممة بلاللممة
أدوار ضیمة أحدها تحت اةر .
 .:وبقیت مساحة المسعد الحرام منسعمة م عمدد زواره سمنین عدیمدة ..
حتممى ضمما بهممم المسممعد الحممرام مممرة أیممرى فممر موسمممر الحممج ورمضممان
فسارع یادم الحرمین الشریفین الملب فهد بمن عبمدالعزیز رحممه هللا تعمالى
إلى إطال مشروع توسمعة الحمرم المكمر عمام ٔٗٓ9هم والتمر تعمد اةكبمر
مسمماحة واةكلممر تقممدما ی فممر التقنیممات المسممتیدمة فممر تمماریخ الحممرم المكممر،
وعلممى الممرؼم مممن كممل العهممود المبذولممة والتوسممعات الكبیممرة إال أن الطا،ممة
االسممتیعابیة للحممرم وبعممد مممرور أ،ممل مممن عشممرین سممنة مممن أكبممر توسممعة
شهدها تاریخ الحمرم المكمر أصمبحت محمدودة وال تسمتوعب أعمداد الحعماج
والمعتمممرین المتصمماعد یاصممة فممر رمضممان وموسممم الحممج.وفممر هممذا العممام
 ٕٔٗ9ه م سممم العممالم اإلسممالمر بنیممة الحكومممة السممعودیة إطممال توسممعة
عدیمدة وكبیممرة بصممورة ؼیرمسمبو،ة وذلممب بعدمرورعشممرین سمنة فقممط مممن
أكبرتوسعة شهدها المسعد الحرام

مقام إبراهیم علیه السالم

 .:وتتضمن النظریة الدورانیة لبنماء المسمعد الحمرام أیضما ی معالعمة مشمكلة
حركممة وانسممیابیة الطممابفین حممول الكعبممة بسممبب مو ،م مقممام إبممراهیم علیممه
السممالم و،ربممه مممن الكعبممة وتوسممطه مممن مسممار الطممابفین  ..لممذا أ،تممرن أن
یصمممم مقممام إبممراهیم وف م فكممرة عصممریة عریبممة ومفیممدة وذلممب أن یكممون
المقام متحركا ی  ..أ یبنمى فمو ،اعمدة ریامیمة متحركمة (علمى ؼمرار منبمر
العمعة) یتزحزن بعیدای عن الكعبة كلما زاد عمدد الطمابفین لیعطمر انسمیابیة
ومرونممة ولیسمممح بتممدف المزیممد مممن الطممابفین كممما تسمممح فكممرة القاعممدة
المتحركة بترعی المقام بمكانه اةصلر فر ؼیر أو،ات الموام
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"إعادة عمارة المسعد الحرام وف نظریة كونیة ٔ و ٕ "
منذ أكلر من عقدین وأنا أتاب المشاری التوسعیة التر تعر فر المسعد الحرام ومحیطه ،وفر عام ٕٔٗ9ه ولما علمت بتوسعة تاریییة عدیدة ،سوؾ یتم
إنشا ها شمال المسعد الحرام ،ورأیت المیططمات والتصمامیم المزمم تطبیقهما علمى الوا،م  ،وكانمت تصمامیما ی ممن وعهمة نظمر تقلیدیمة ،وتیلمو ممن النظمرة
العلمیة والعملیة والمستقبلیة والعمالیة ،بل ُتكرم یط ی هندسیا ی بدأ منذ أن ُبنر المروا العلممانر عمام  979هم  ،واسمتمر الیطم الهندسمر فمر التوسمعات التمر
تلتهث وعلیه سارعت بعر فكرة هندسیة أحسمب أنهما موعمدة فمر أذهمان الكلیمر ووسممتها بم " إعمادة عممارة المسمعد الحمرام وفم نظریمة كونیمة ٔ و ٕ "
ورفعتها لمقام یادم الحرمین ،وللعهات المعنیة على حد سواء ،وهلل الحمد تم تؽییر التصمیم ،واةیذ بفكرة المبنى الدابر  ،ولألمانة ال أعلم هل أیذوا برأیر؟
أو برأ ؼیر ؟ ال أدر ولم أس ل  ..ولكن النتیعة فر أر الوا،م تكشمؾ أنمه تحقم مما اصمبوا إلیمه بشمكل كبیمر ،والحممد هلل المذ بنعمتمه تمتم الصمالحات.
 .:هذا من عهة ومن عهة أیرى شاهدت و،رأت كؽیر رؼبة العهات المعنیة بتوسعة المطاؾ ،بعد دراسة وتردد ةكلر من ٕ٘ سنة ،حیث ُعرضمت آیمر
التصامیم المعسمة على یادم الحرمین الشریفین فر رمضان ٕٖٗٔ ه  ،ولقد استو،فتنر التصامیم المعروضة ،فبحلت عن معلومات وأر،مام وصمور للتصممیم
المراد تطبیقه لحل أزمة المطاؾ ،ولم أتفاع فر الوا ،من شح المعلومات بل انعدامها!! حیث تواصلت مم إدارة معنیمة بهمذا الشم ن ،فم یبرونر أنمه ال یوعمد
معلومات عن التصامیم لدیهم!!.
وفر محرم ٖٗٗٔ ه بدأ العمل فر مشروع توسعة المطاؾ وف النمط المشار إلیه فر هذا " التقریر" وهر توسعة أزعم أنها صعبة ،ومزععة ،ومكلفمة ،بمل
وأحسب أنها ستكون م ،تة بمیرعاتها الؽریبة فر هندستها وشكلها ،وما زلت عند رأیر الساب أن تقموی بنیمان المسمعد الحمرام القمدیم (المروا العلممانر
979ه  +توسعة الملب سعود ٖ٘ٔ7ه  +توسعة الملب فهد ٔٗٓ9ه ) أمرای حتمیا ی فمر ظمل كلافمة زیمارة الزابمرین ،وعشموابیة هندسمة البنماء القمدیم ،وعمدم
انسممعام الشممكل والتصمممیم القممدیم م م وظیفممة المسممعد الحممرام ،وأرى أن یممتم التقمموی بشممكل تممدریعر ،متزامن ما ی م م افتتممان توسممعة الملممب عبممدهللا العمال،ممة،
والمصمممممة لیكمممون بنممماء المسمممعد الحمممرام علمممى شمممكل دابمممر ملمممالر ،وآممممل أن بقیمممة المقترحمممات المسمممطرة هنممما منمممذ عمممام ٕٔٗ9هممم تممممت دراسمممتها.
 .:أ،ول هذا وأنا أرى اَن (صفر ٖٗٗٔه ) معاول الهدم ،د شرعت من أعل توسعة المطاؾ ،الهدم الذ بدأ یعج ویضج ب عواء الحرم المكر الشریؾ هذه
اللحظة ،ووفقا ی للمیططات الهندسیة التر اطلعت علیها فر هذا " التقریر" أرى أن هذه التصامیم اعتهاد فر ؼیر محله ،ومعانب للصواب ،وتحمد للصمعاب،
ومؽامرة ال تستح اةتعاب ،وذلب وف نظریات العؽرافیا التیطیطیة والعمرانیة .وتوسعة المطاؾ وفقا ی للمیططات الواردة فر " التقریر" عملیة تر،یعیمة ،ال
یمكن أن تصمد ةكلر من لاللة عقود ،وهر مضیعة للو،ت والمال ،لم سی تر من یهدمها كما هُدم المسعى القدیم ،وتوسعة الملب سعود التر تتهاوى اَن تحت
معول من ال ینظر إال فر تقویمه وأعندته التر ال تمتد ةكلر من عمره  ..وهللا المستعان.

عمارة المسعد الحرام وف نظریة كونیة
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما الحمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممل إذن؟
 .:أن نتحل بالشعاعة ،والحكمة ،والنظرة الهندسیة اللا،بة ،والتیطیطیة السابرة ،وذلب ب ن نض حالی عذریا ی لهندسة بناء المسعد الحرام وذلب لیصمد ةكلر
من ٕٓ٘ سنة  ..ال ُمسكنا ی و،تیای ،وحالی تر،یعیای ،وأحسب أن العهة المس ولة عن توسعة وتطویر المسعد الحرام أنها س ُتبقر معاول الهدم وأدوات البنماء فمر
ساحات الحرم المكر الشریؾ أیاما ی مدیدة وسنین عدیدة ،وذلب فر مالحقة عملیات التصحیح والتوسی والتطویر والتر،ی المستمرة ،و،د ال تؽیب عن أنظمار
المعتمرین وال المصلین رافعات الهدم والبناء لفترة طویلة  ..عاكسمة عال،مة ؼیمر منضمبطة بمین الهندسمة والمهندسمین ،وكاشمفة ُ،صمر نظرتنما إلمى المسمتقبل
البعیمممممممممممممممممممممممممممممممد كعمممممممممممممممممممممممممممممممادة العمممممممممممممممممممممممممممممممرب فمممممممممممممممممممممممممممممممر التیطمممممممممممممممممممممممممممممممیط  ..وهلل فمممممممممممممممممممممممممممممممر یلقمممممممممممممممممممممممممممممممه شممممممممممممممممممممممممممممممم ون.
 .:لم ت ملوا وانظروا إلى الصورة التالیة والمتییلة للمطاؾ العدید وشیصیته البنابیة! والتر ال تمت للهندسة اإلسمالمیة العمالیمة بصملة وال رحمم ،فضمالی أن
تكون منسعمة م طبیعة ووظیفة المسعد الحرام ،بل هر أ،رب لمالمح مبنى موا،ؾ السیارات المتعدد اةدوار! أو دابرة حكومیة!
 ..فهل نعید حساباتنا بش ن استبدال مبنى الحرم القدیم بعدید ،على أن تكون نواته توسعة الملب عبدهللا العدیدة؟ .أ،ول هذا فر الو،ت الذ نمى إلى علمر أن
العمل بتوسعة المطاؾ بدأ ،بل أن ُتستكمل المیططات الهندسیة النهابیة ،والدراسات العلمیة واإلعرابیة! وهذا إن صح فهر كارلة ال تقل عن فاععمة المیطمط
المعتمممممممممممممممممممممممممممد تنفیمممممممممممممممممممممممممممذه اَن ،وممممممممممممممممممممممممممممن نظممممممممممممممممممممممممممر فمممممممممممممممممممممممممممر العوا،مممممممممممممممممممممممممممب سمممممممممممممممممممممممممملم ممممممممممممممممممممممممممممن النوابمممممممممممممممممممممممممممب.
التوسعة العدیدة للمطاؾ فر اةدوار العلیا (المضلعة) تضطر الطابؾ لقط نحو ٓٓٙم * ٕٗٓٓ = 7م ةداء الطواؾ.
 .: 6إن هندسة توسعة المطاؾ تقتضر أن یتحق بناء أكبر وأوس ،بة حدیدیمة عرفهما اإلنسمان ممن أعمل تظلیمل الكعبمة المشمرفة والصمحن والمطماؾ ،وتكییفمه
 4بصورة تتناسب م مناخ وطقم المكان الذ یعد من أشد اةعواء حرارة فر العالم ،وهذا ی لر سلبا ی على طم نینة المصلین والمعتمرین والزابرین ،والتقنیات
الهندسیة والحسابات الریاضیة واإلمكانات المادیة والعزیمة السعودیة ،ادرة على صنعها ،والشواهد الهندسیة المعماریة ماللة فمر الشمر والؽمرب والحكممة
ضالة الم من  ..وعلیه أرف نداء إلى مقام البانر یادم الحرمین الشریفین بتبنر فكرة "إعادة عمارة المسعد الحرام وف نظریة كونیة (ٔ4ٕ9هم )" وفكمرة
إعادة تصمیم توسعة المطاؾ ،ومعها مقترن " إسكان الحعاج فر منى بمین الوضم الحمالر والمشمروع المقتمرن (ٔ4ٔ7هم )" وهللا یكتمب لمه اةعمر والملوبمة
ویطیل بعمره لیرى لمرات عزمه ورأیه.
 .:وفر الیتام  ...أ،ول لمن هو فر المیدان وبیده القرار فر التصمیم والتنفیذ یذ بالمشورة والرأ فإن أبیت  ...فاحفظ هذه السطور ،و،بلها المقال المصور
هللا إِنَّ
س َت ْذ ُكرُونَ َما أَُ،ول ُ لَ ُك ْم َوأ ُ َف ِّو ُ أَ ْم ِر إِلَى َّ ِ
المسطور ،فقد تق فر أید عیل من بعدب ی یذون بالفكرة ،وهم یقوضون ما تبنون اَن  ..وهللا المستعان ( َف َ
دکترعبدهللا المسند.عضوهیبة التدریم بقسم العؽرافیا بعامعة القصیم والمشرؾ على عوال كون
هللا َبصِ یر بِا ْل ِع َبا ِد).
َّ َ

ومن أعل تحقی عدة أهداؾ إستراتیعیة كبرى أ،ترن إعادة بناء المسعد الحرام ممن عدیمد وفقما ی لشمكل هندسمر دابمر ینسمعم مم طبیعمة
ووظیفة المسعد الحرام  ..و،د یظن البع أن تقموی المسمعد الحمرام وإعمادة بنابمه ممن عدیمد ضمرب ممن الییمال وسمفاهة!  ..ویما ،موم
لیم بر سفاهة ولكنر أذكركم أن المسعى أزیل بالكامل وهاهو یبنى من عدید وكذا الكعبة من ،بله وكان القرار عین الصواب.
ممیزات البناء الدابر العدید:
ٔ .ارتفاع الطا،ة االستیعابیة للمسعد الحرام الدابر بشكل یفو النمط التقلید بمراحل.
ٕ .كل الصفوؾ مهما ت یرت تستطی أن تشاهد الكعبة المشرفة حتى على بعد ٓٓ5م.
ٖ .الد،ة فر توعیه كل الصفوؾ إلى القبلة.
ٗ .التقلیل من أعداد اةعمدة بنسبة كبیرة ومن لم توفیر مساحة أوفر للمصلین.
٘ .سهولة توسی الحرم مستقبالی بطریقة وآلیة ؼایة فر البساطة والسرعة دون المسام بشیصیة المسعد الحرام المعماریة الدورانیة.
 .ٙسهولة تر،یم الصفوؾ والكتابة علیها ،ملالی الصؾ المحیط بالكعبة ر،مه واحد والصؾ اةییر ،د یكون ر،مه ٓٓٓٔ وهكذا.
 .7تقسیم الحرم (الدابر ) إلى أربعة أ،سام ربیسة وفقا ی لالتعاهات العؽرافیة اةصلیة (شمال ،عنموب ،شمر  ،ؼمرب) عبمر حلقمات مذهبمة
وعمیلة تطو وسط اةعمدة وتتمایز كل عهة عؽرافیة عن اةیرى من یالل ألوان یاصة لكل عهة.
 .8تر،م اةعمدة أیضا ی على نفم الحلقات المذهبة المطو،ة لألعمدة.
 .9والعم بین المیزة السادسة والسابعة واللامنة تمنحنا أبعادای لاللیة وتعطینا إحدالیات عؽرافیة لتحدید الموا ،بد،ة فر المسمعد الحمرام
والتر ستسهل إلدارة الحرم إدارتها ،وللمصلین حركاتهم دایل المسعد الحرام أیضا ی.
ٓٔ .سهولة إدارة المسعد الحرام أمنیا ی وإداریا ی ویدماتیا ی.
ٔٔ .التوسعة المقترحة تتصدى ل ٓ ٕ5سنة دون الحاعة لتوسعة عدیدة وهللا أعلم.
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بدء االستعدادات لبناء الدور اللانر للحرم النبو الشریؾ

6
9

بدء االستعدادات لبناء الدور اللانر للحرم النبو الشریؾ
تستعد الشركة المنفذة لمشروع توسعة یادم الحرمین الشریفین للمسعد النبمو الشمریؾ لبمدء تنفیمذ بنماء المدوراللانر ،فمر حمین تو،م
مصدر مطل أن تبدأ أولى اةعمال اإلنشابیة لبناء الدور اللانر بعد شهر رمضان.
ونقلت صحیفة "المدینة" عن المصدر أن التوسعة السابقة فر عهد الملب فهد راعت بنماء دور لمان ،مبینما ی أن بنماء المدور اللمانر سموؾ
یمر بعدة مراحل ،أولها بناء العسر النا،ل للممواد والمعمدات ،لمم بنماء اةعممدة وتنفیمذ البنیمة الالزممة لعمم الیمدمات ممن تكییمؾ وإنمارة
وؼیرها ،لم تسقیؾ السطح والتشطیب.
وأضاؾ المصدر ،ب ن الشركة المنفذة بدأت بنزع المظالت الموعودة فر الساحات الشمر،یة للحمرم النبمو تمهیمدای إلنشماء العسمر النا،مل
للمعدات الالزمة ومواد البناء.
یشار إلى أن سطح المسعد النبو الشریؾ الحالر ،یستیدم للصالة عند الحاعة ،وتبلػ مساحته ٓٓٓ ٙ7متر مربم منهما ٓ٘ 87متمر
مرب مساحة اةفنیة المؽطاة بالقباب والبا،ر مساحة مهی ة للصالة.

عقارا لصالح توسعة المسعد النبو
ٗ ملیارات تعویضا ی ل أكلر من ٕٓٔ
ی
مارا بالمدینمة المنمورة اسمتلموها عممن
أنهمتْ وزارة المالیمة دفم ممما یقمارب ٗ ملیمارات لمسمتحقیها كتعمموی ل َمما یقمارب حموالى ٕٓٔ عقم ی
منازلهم التر تدیل ضممن نطما توسمعة المسمعد النبمو الشمریؾ فمر المرحلمة اةولمى والتمر تبلمػ عمدد عقاراتهما حموالى ألفمین ومابمة
عقارا من التعویضات والتر شملت عدة أحیاء منها المركزیة وباب الشامر واةعمدة بعد أن تم إنهماء إعمراءات التنمازل
وتس ولمانین
ی
عن تلب العقارات بكتابة العدل لصالح التوسعة ومنحتهم مهلة لإلیالء باإلضافة إلمى أنمه یعمر حال ییما العممل علمى إنهماء بقیمة معمامالت
المرحله اةولى للتوسعة وعملیة صرؾ التعویضات الیاصة بالعقارات التر تقرر نزع ملكیتها فر المرحلة اةولى لصالح مشروع یادم
الحرمین الشریفین الملب عبدهللا بن عبدالعزیز للتوسعة الكبرى للمسعد النبو الشریؾ وتطویر المناط المحیطة المرتبطمة بمه ،حیمث
عقمارا حتمر نهایمة اةسمبوع الماضمر ،فیمما سملّ َم منمدوبو فمرع وزارة المالیمة بالمدینمة
تم االنتهاء من إفراغ ما یزید عن مابة وعشمرین
ی
المنممورة الشممیكات الصممحاب العقممارات ممما یقممارب أربعممه ملیممارات لایر تقری یبمما ،ووف یقمما لمصممادر «المدینممة» إنممه عممار العمممل علممر إنهمماء
المعامالت وعملیة اإلفراغ لبقیة العقارات التر تدیل ضمن نطا التوسعة فر مرحلته اةولى من إفراؼات المرحلمة اةولمى المسمتععلة،
حیث سیتم تسلیم التعویضات ّ
لمالب العقار ومن لم اإلفراغ فضالی عن منح مدد كافیة لمستلمر تعویضاتهم لإلیالء ،وأكدت المصادر أنمه
سیتم فصل الیدمات بعد انتهاء المهلة الممنوحة لصاحب العقار فر حال عدم مراععته لفرع الوزارة لتسلیم العقار الذ استلم تعویضمه
حیث إنه بعد أن یتم استالم ّ
المالب للتعویضات یتم منحهم مهلة إلیالء العقمارات كافیمه ولمم یمتم الت كیمد علمى عملیمة البمدء بفصمل التیمار
الكهربابر عن العقارات التر استلم أهلها التعویضات وذلب لوعود عدد من العواب التر من أهمها منح المسمت عرین و ،یتما كاف ییما للبحمث
عن بدیل والتر یعر البحث من ،بلهم عن أماكن بدیلة لتلب التر سیتم إیال هما تمهیمدیا إلزالتهما ،واعتبمر بعم الممالب المذین اسمتلموا
صرفت معزیة ومنصفة لهم وتمت الموافقه علیها من ،بل أصحاب العقارات ومن لم یتم موافقته علمى
تعویضاتهم ب ن التعویضات التر ُ
التعویضات عرى إشعاره من ،بل فرع وزارة المالیة بالتعویضات المقررة لعقاره وعرى إعالمه بذلب یط ییا من ،بل فمرع وزارة المالیمة
بقیمة تعویضه ،ویعر العمل حال ییا على إنهاء بقیه العقارات والتمر سمیتم بعمد االنتهماء منهما البمدء فمر تقیمیم عقمارات المرحلمه اللانیمة
لتوسعه الكبرى التر تشهدها المدینه المنورة لتوسعة المسعد النبو الشریؾ.
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"الحج" :زوار المدینة المنورة لن یت لروا بإزالة ٓ٘ فند،ا ی بعوار المسعد النبو
،ط مدیر فرع وزارة الحج بالمدینة المنورة محمد البیعاو ،
بعدم ت لر ،طماع الحمج فمر المدینمة بإزالمة أكلمر ممن ٓ٘ فنمد،ا ی
لمصلحة مشروع توسعة المسعد النبمو فمر العهمة الشممالیة
الشر،یة.
وأوضح أن الفناد التر سمتزال یمالل اةیمام المقبلمة ،همر فمر
اةصل مؽلقة ومقطوع عنها التیار الكهربابر ولم تسمتیدم فمر
هذا العام ،الفتا ی إلى أن هناب ٖٓ٘ ألمؾ سمریر بفنماد دایمل
المنطقة المركزیة ویارعها تم استیدامها فمر إسمكان الحعماج
همممذا العمممام ،وسمممیتم اسمممتیدامها فمممر موسممممر العممممرة والحمممج
المقبلین.
وأشار البیعماو  ،وفقما ی لمما أوردت صمحیفة "عكماظ" ،إلمى أن
القممابمین علممى توسممعة المسممعد النبممو راعمموا أن تكممون إزالممة
فناد المنطقة المركزیة وف آلیة صحیحة مبرمعة ،تض فر
اعتبارها تدرج المشروع فر مراحله اللالث.
مممن عهتممه، ،ممال ربممیم لعنممة السممیاحة فممر الؽرفممة التعاریممة
والصممناعیة بالمدینممة المنممورة عبممدالؽنر اةنصممار  ،إن إزالممة
ٓ٘ فنممد،ا ی سمموؾ یفقممدنا أكلممر مممن عشممرة آالؾ ؼرفممة ،وذلممب
یسممتلزم ضممخ اسممتلمارات عدیممدة تعممو الؽممرؾ المفقممودة فممر
الفناد المزالة.
وطالمممب اةنصمممار أمانمممة المدینمممة المنمممورة وهیبمممة التطمممویر،
بتوفر أرا استلماریة عمن طریم اإلیعمار الطویمل لممدة ٕ٘
إلممى ٓ٘ عامما ی لتؽطیممة هممذا الععممز وفممتح فممرص توظیممؾ بدیلممة
عن المفقودة التر تقدر بنحو ٕٓ٘ وظیفة.

إنعاز ٖٓ  %من أعمال الهدم لتوسعة المسعد النبو
،الت إحدى الصحؾ الیوم إن نسبة اإلنعاز فمر أعممال توسمعة المسمعد النبمو الشمریؾ ممن العهمة الشمر،یة وصملت إلمى ٖٓ ،%
حیث أنهت الشركة المنفذه إزالة  7عقارات من معموع العقارات المقرر إزالتها لصالح التوسعة.
وحسبما أوردت صحیفة "عكاظ" عن مصادر لها ،فإن اإلزاالت ،التمر تنفمذ فمر الو،مت الحمالر تشممل سمو اةنصمار وسمت  ٙممن
الفناد الكبرى.
كشممؾ مصممدر مس م ول فممر وزارة المالیممة ،أن اةر التممر تممم تیصیصممها بمسمماحة ٘ٔ ملیممون متممر مرب م  ،إلسممكان المممواطنین
المنزوعة عقاراتهم لصالح توسعة المسعد النبمو  ،سم ُیبنى علیهما مدینمة سمكنیة متكاملمة تحتمو علمى كافمة الیمدمات وفم أحمدث
المواصفات العالمیة.
وأوضح المصدر أن ،ط اةراضر فر همذا المیطمط سمتباع للمسمتفیدین بسمعر یقمدر بم ٕٓٓ ألمؾ لایر للقطعمة الواحمدة ،وبتصمریح
عار اَن على إنهاء اإلعراءات النظامیة إلنشاء هذه المدینة.
أربعة أدوار لكل مبنى ،مبینا ی حسب "عكاظ" ،أن العمل ٍ
من عانبه، ،ال نابب ربیم المعلمم البلمد بالمدینمة المنمورة عبمدالؽنر اةنصمار  ،إن المدینمة المزمم إ،امتهما تململ أحمد الحلمول
للحد من إشكالیة ارتفاع أسعار العقار فر المنطقة.
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میطط سكنر نموذعر لمالب العقارات المنزوعة لتوسعة المسعد النبو
واف م المقممام السممامر علممى تیصممیص أر تقممدر مسمماحتها ب ٘ٔ ملیممون متممر مرب م فممر المدینممة المنممورة ،لتصمممیم میطممط سممكنر
نموذعر لمالب العقارات المنزوعة لصالح مشروع توسمعة المسمعد النبمو الشمریؾ ،بحیمث تبماع القطم فیمه ب سمعار میفضمة تتمراون
بین ٓٓ٘ الى ٓٓ ٙألؾ لایر للقطعة الواحدة.
أبان مصدر أن اةر التر تم تیصیصها تتمیز بمو،عهما االسمتراتیعر المذ یطمل علمى طریم المدابر اللالمث ،وتقم علمى مقربمة ممن
محطة القطار ومطار اةمیر محمد بن عبدالعزیز العدید ،إضافة إلى عدد من الكلیات والمراف الحكومیة ،وفقا ی ل "المدینة".
وأشممار إلممى أن المیطممط سممیكون عمماهزای یممالل سممنة بعممد اكتمممال التیطممیط وتمموفیر یممدمات المیمماه والكهربمماء واالتصمماالت ،وؼیرهمما مممن
المراف الیدمیة ،موضحا ی أن على من یرؼب فر شراء ،طعة ،أن یكتب إ،رارای بذلب ،حیث سیتم یصم ،یمة اةر من مبلػ التعموی
على العقار المنزوع.

مدینة نموذعیة لمالب العقارات المنزوعة لصالح
توسعة المسعد النبو

وحدات سكنیة بدیلة ةو،اؾ المدینة

"تطویر المدینة" ترف لیادم الحرمین التصمیم
العدید لتوسعة الحرم النبو
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رفعت هیبة تطویرالمدینة المنورة التصمیم العدید لمشروع
توسعة المسعد النبو الشریؾ للمقام للنظرفیه واعتماده.
وأوضح مصدر مطل فر الهیبة ،وفقا ی لصمحیفة "الشمر "،
أن الموافقمممة علمممى التصممممیم تعنمممر االنطمممال فمممر التنفیمممذ،
یاصمممة بعمممد صمممدور توعیهمممات یمممادم الحمممرمین الشمممریفین
باالنتهاء من المشروع یالل عامین.
وكشممؾ المصممدر ذاتممه ،عممن أن مشممروع التصمممیم العدیممد
سممیكون علممى شممكل حممرؾ () ،Uحیممث سممتتم التوسممعة مممن
العهات الشمالیة والؽربیة والشر،یة للمسمعد الحمالر ،الفتما ی
إلى أن المبنى الحالر سیبقى كما هو دایل التصمیم

أكد مدیر عام الش ون اإلسمالمیة واةو،ماؾ فمرع المدینمة المنمورة
الدكتور محمد اةمین الیطر علمى تشمكیل لعمان میتصمة لشمراء
وحدات سكنیة بدیلة عن اةو،ماؾ التمر سمیتم إزالتهما فمر المنطقمة
المركزیمممة ویارعهممما ضممممن مشمممروع التوسمممعة للمسمممعد النبمممو
الشریؾ.
وأضمماؾ الیطممر أن اللعممان تضمممنت المحكمممة الشممرعیة كإحممدى
العهممات التممر سمموؾ تقممؾ علممى هممذه المبممانر وفممر حالممة تمموفر
االشممتراطات المطلوبممة سممیتم شممرا ها علممى الفممور ،مشممیرا إلمممى
وعمممود تنظمممیم عدیمممد ةو،ممماؾ المدینمممة وصمممدور أممممر سمممام بهیبمممة
تنظیمیة لألو،اؾ وفر انتظار صمدور البحمة تنظیمیمة تكفمل حقمو
المستفیدین.
وفر الو،ت الذ تشهد نهایة الشهر الحالر إیالء ٖٓ ألمؾ عقمار
فممر العهممة الشممر،یة ،ارتفعممت أسممعار العقممارات أكلممر مممن ٓ٘ٔ%
أوضممح ربممیم اللعنممة العقاریممة بؽرفممة المدینممة طممالل العمممر أن
اةسمعار ارتفعممت والسممیما لألراضممر الوا،عممة دایممل نطمما الممدابر
اللالث بسبب ،لة العر مقابل ارتفاع وتنمامر الطلمب النماعم عمن
عملیمممة نمممزع الملكیمممات وتطمممویر العشممموابیات ،ومشمممروع توسمممعة
الحرم النبو الشریؾ ،وكذلب ازدیاد عدد سمكان المدینمة المنمورة
ونتیعة الهعرة بكلافة إلیها ممن الممدن والمحافظمات المیتلفمة فمر
المملكممة ،مبینمما أن أسممعار اةراضممر السممكنیة الوا،عممة فممر نطمما
الممدابر اللممانر فمممما دون ارتفعممت یممالل عمممام واحممد بمقمممدار ٓ8
بالمابة بعد أن طالبت وزارة المالیة بإیالء الدور السكنیة ،مشمیرا
إلممى مواعهممة سممو العقممار مشممكلة شممحا عقاریمما ،ممما دف م هیبممة
تطویر المدینة إلى تنظیم ملتقى عقار كبیر إلیعاد حلول لمشمكلة
ارتبمماب السممو العقممار فممر المدینممة المنممورة ،فیممما شممكلت أمانممة
المدینمممة لعانممما إلیعممماد حلمممول عاعلمممة لتنظمممیم میططمممات زراعیمممة
وتحویلها إلى سكنیة

مقبرة البقی تشهد أكبر توسعة فر تارییها ضمن التوسعة الحالیة للمسعد النبو
ذكممرت مصممادر صممحفیة أن مقبممرة بقیم الؽر،ممد ،ستشممهد أكبممر توسممعة فممر تارییهمما ،ضمممن
التوسعة الحالیة للمسعد النبو الشریؾ.
وأوضحت المصمادر أن التوسمعة التمر سمتكون ممن العهمة الشمر،یة للبقیم  ،سمتعادل ضمعؾ
التوسعة السابقة التر كانت ،بل نحمو٘ٔ عامما ی والتمر بلؽمت مسماحتها نحمو ٓ ٔ8ألمؾ متمر
مرب  ،وكانت ضمن مشروع توسعة وعمارة المسعد النبو الشریؾ اةولى.
وأشممارت المصممادر إلممى أن التوسممعة المقترحممة ستشمممل تحویممل مسممار طری م الملممب فیصممل
(السممتین) ،وضممم اةراضممر والمممزارع الوا،عممة فممر العهممة الشممر،یة مممن تعمموی أصممحابها،
متو،عة أن یدیل مبنى هیبة اةمر بالمعروؾ والمبانر المعاورة له ضمن التوسعة ،وفقا ی لم
"عكاظ".
عدیر بالذكر أن أهالر المدینة المنورة كمانوا ،مد رفعموا عمدة طلبمات لتوسمعة مقبمرة البقیم ،
نظرای لكلرة من یدفن فیها من أهالر المدینة ومن الحعاج والزابرین على مدار العام

توسعة الحرم النبو عنوبا أولى من توسعته شر،ا وؼربا
یمسة آالؾ مهندم وعامل یسابقون عقارب الساعة إلنعاز المرحلة الرابعة لتوسعةالمسعد النبو
تساب عهود أكلر من ٘ آالؾ فرد ما بین مهندم وعامل ععلمة المزمن إلنهماء المرحلمة الرابعمة ةعممال اإلزالمة للعقمارات الوا،عمة
فر العهة الشر،یة لصالح مشروع توسعة المسعد النبو من العهة الشر،یة بعد االنتهاء من نزع الملكیات وتشممل اإلزاالت التمر
برعما سمكن ییا یتضممن فنمد المدییل وفنمد دلمة وفنمد اةو،ماؾ وعمدد ممن
نفمذتها الشمركة لصمالح مشمروع التوسمعة أكلمر ممن ٕ٘ ی
اةدوار السكنیة وسو اةنصار ومستشفى النساء والوالدة القدیم ،وكانت كامیرا المدینة ،د تعولت فر مو ،المشروع ممن العهمة
الشممر،یة ورصممدت تضممافر عهممود المهندسممین وضممیامة أعمممال اإلزالممة بالمعممدات اللقیلممة فممر إنهمماء المرحلممة الرابعممة مممن مشممروع
التوسعة للمسعد النبو الشریؾ.
و،الت مصادر ل »المدینة» إن إنعاز المرحلة الرابعة من مشروع التوسعة العدیدة للمسعد النبو الشریؾ ستنفذ عن نحو ٕ٘ٔ.
هكتمار تحتممو علمىٓٓٔ عقممار ،وتعمرى حال ییما َ االسممتعداد لبمدء مشممروع إزالمة العقممارات مممن العهمة الؽربیممة المواتیمة لبمماب السممالم
وتشمل العقارات الوا،عة فمر طریم السمالم وكانمت مراحمل المشمروع اةربعمة ،مد بمدأت فمر تنفیمذ اةولمى منهما منمذ انطال،مة أعممال
اإلزالمة لصمالح المشمروع وتضممنت العدیمد ممن العقمارات أبرزهما سمو اةنصمار وسمتة ممن الفنماد الكبمرى المعماورة لمم المرحلممة
اللانیة وتمت یاللها إزالة أكلر من ٕٓ من الفناد الكبرى عقبها تنفیمذ المرحلمة اللاللمة التمر تممت یاللهما إزالمة مستشمفى الموالدة
القدیم الذ شید ،بل لاللة عقود وكذلب عدد من الوحدات السكنیة المعاورة وایتتمت المرحلة الرابعة التر تضمنت إزالة عمدد ممن
الفناد واةسوا المحاذیة للدابر اةول .وكان تعوی المتر المرب الواحد فر توسعة المسعد النبو الشریؾ حسمب مما تشمیر
المصادر ،د بلػ ٓٓٗ ألؾ لایر كما أن هذه التوسعة ستشمل العهات الؽربیة والشمر،یة والشممالیة ممن السماحة المحیطمة بالمسمعد
مصل.
النبو الشریؾ وتستوعب بعد إنعاز مشروع التوسعة ٓٓٓٔ.ٙٓٓ.
ٍ
وتشكل نقلة نوعیة كبرى فر توسعات المسعد النبو وتعد اةكبر على ممدار التوسمعات ممما ی كمد حمرص والة اةممر -علمى یدممة
الحرمین الشریفین والتسهیل على المصلین وزوار المشاعر المقدسة.
وفر ذات السیا أوضح الدكتور تنضیب الفاید الباحمث فمر تماریخ المدینمة المنمورة أن توسمعة المسمعد النبمو الشمریؾ العدیمدة
ستشمل عددیا من الموا ،اةلریة والتاریییة ممن العهتمین الشمر،یة والؽربیمة والتمر تتضممن حموا ،مرة بماا شممال ز،ما الطیمار
وببر بضاعة من اَبار النبویة التر كانت فر دور بنر ساعدة و بالقرب من سقیفتهم.
باإلضافة إلى عبل سلی وسو المدینة القدیم الذ یبدأ من مسعد الؽمامة حتى عبمل سمل «،لعمة بماب الشمامر» وأضماؾ الفایمد
أن من اَلار التر ستدیل التوسعة من العهة الؽربیة للمسعد النبو سقیفة بنمر سماعدة وهمر الظلمة التمر كانمت لبنمر سماعدة بمن
كعب بن الیزرج من اةنصار وكانوا یعلسون تحتها عند ببر ُبضاعة بالمدینة.
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یادم الحرمین یعتمد المیطط النهابر لتوسعة المسعد النبو
اعتمد یادم الحمرمین الشمریفین الملمب عبمدهللا بمن عبمدالعزیز آل سمعود ،رسممیا ی الیموم ،التعمدیالت النهابیمة الكبمرى للمسمعد النبمو فمر
العهات الشمالیة والشر،یة والؽربیة ،و،ام بالتو،ی على میطط التوسعة العتماد المشروع وتنفیذه فمر ممدة أ،صماها سمنتان لیسمتوعب
المسعد بعد التطویر أكلر من ملیون وستمابة ألؾ مصل.
عاء ذلب بعد إطالع الملب فر مقر إ،امته بروضة یمریم علمى التعمدیالت التمر سمب أن وعمه بهما للتوسمعة الكبمرى ،واسمتم الملمب إلمى
شرن من وزیر المالیة الدكتور إبراهیم بن عبدالعزیز العساؾ ،ومساعد وزیمر المالیمة اةسمتاذ محممد بمن حممود المزیمد والقمابمین علمى
المشممممممممممممممممممممروع وذلممممممممممممممممممممب علممممممممممممممممممممى المعسممممممممممممممممممممم والمیططممممممممممممممممممممات النهابیممممممممممممممممممممة لمشممممممممممممممممممممروع التوسممممممممممممممممممممعة.
و،ال یادم الحرمین فر معر تعلیقه على المیططات التنفیذیة النهابیة للتوسعة " :إن هذه التوسعة فیها ییمر وبركمة لحعماج وزوار
بیت هللا الحرام وللشعب السعود اةبر وأس ل هللا أن یوفقنا لما یحبه ویرضاه لیدمة دیننا ووطننا".
من عانبه أوضح وزیر المالیة الدكتور إبراهیم بن عبدالعزیز العساؾ أن هذه التعدیالت التر وعه بها الملب علمى المعسمم والمیططمات
النهابیة للتوسعة أتت بعد أن تم عر البدابل التر تتف وتناسب التوسعة التر أیدها المفتر وهیبة كبار العلماء.
أضاؾ وزیر المالیة أن یادم الحرمین الشریفین وعه بالبدء الفور للمشمروع حرصما ی منمه علمى تیسیرسمبل الراحمة والطم نینمة لمزوار
المسعد النبو  ،موضحا ی أن المسعد سوؾ یستوعب بعد االنتهاء من اةعمال أكلر من ملیون وستمابة ألؾ مصل ،الفتما ی إلمى أنمه سمیتم
یالل اةیام القادمة اإلعالن عن الموا ،التر ستشملها التوسعة الكبرى

یادم الحرمین یدشن أكبر توسعة للمسعد النبو بسعة  ٔ.ٙملیون مصل
دشن یادم الحرمین الشریفین فر حفل أ،یم مساء االلنین أكبر توسعة للمسعد النبو بالتاریخ لرف الطا،مة االسمتیعابیة للمسمعد ممن
ٓٓ٘ ألؾ إلى  ٔ.ٙملیون مصل.
وكان یادم الحرمین وصل إلى المدینة المنورة ،ادما من المؽرب ومن لم توعمه مباشمرة للمسمعد النبمو الشمریؾ حیمث أدى الصمالة
بالروضة الشریفة ورعى حفل التدشین للتوسعة.
هذا وینتظر أن یدشن الملب عبدهللا ویض حعر اةسام ل ٓٔ مشروعات تطویریة وتنمویة أیرى یالل زیارته للمدینة المنمورة ممن
بینها مشروع ،طار الحرمین ومشاری مدینة المعرفة اال،تصادیة إلى عانب مشاری أیرى.

یادم الحرمین الشریفین أمر اةسبوع الماضر
بتنفیذ توسعة كبرى للحرم النبو الشریؾ فمر
المدینممة المنممورة امتممدادای لحرصممه وعهمموده فممر
یدمة اإلسالم والمسلمین.
بلمممػ تعممموی المتمممر المربممم الواحمممد فمممر توسمممعة المسمممعد
النبممو الشممریؾ التممر أمممر بهمما یممادم الحممرمین الشممریؾ،
ٓٓٗألممؾ لایر ،وتبلممػ المسمماحة اإلعمالیممة للتوسممعة ٕ٘ٔ.
هكتممار ،بقیمممة تعویضممات إعمالیممة تقممدر بنحممو ٕ٘ ملیممار
لایر.
وبحسمممب صمممحیفة "عكممماظ" ،فإنمممه ممممن المتو،ممم أن تبمممدأ
عملیممات اإلزالممة مباشممرة بعممد االنتهمماء مممن موسممم حممج عممام
ٖٖٗٔه  ،وذلب بعد االنتهاء من تسلیم المسمتحقات المالیمة
الیاصة بمالب العقارات المراد إزالتها.
وتو،عت الصحیفة أن تبدأ عملیة اإلزالمة فمر العقمارات التمر
تق ضمن التوسعة بعمد أن ینتهمر المقماول المتیصمص ممن
رف عمی الیامات دایل تلب العقارات.
ویبلػ عدد العقمارات المتو،م إزالتهما لصمالح التوسمعة التمر
أمممر بهمما الملممب عبممد هللا بممن عبممد العزیممز ،نحممو ٓٓٔ عقممار
تتوزع على العهتین الشر،یة والؽربیة.
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«تطویر المدینة» تقر نزع الملكیات الدایلة فر «التوسعة» ..وتنا،ا دراسات النقل العام
،رر معلم هیبة تطمویر المدینمة المنمورة نمزع الملكیمات الدایلمة ضممن نطما توسمعة الحمرم النبمو  ،موعهما ی فمر الو،مت ذاتمه باسمتكمال
الدراسات لمنظومة النقل العام ،تمهیدای لرفعها إلى یادم الحرمین الشریفین.
وعاء ذلب یالل اعتماع استلنابر عقدته الهیبة لمنا،شة مشروع النقل العام بالمدینة ،برباسة أمیر منطقة المدینة المنورة صاحب السمو
الملكر اةمیر فیصل بن سلمان بن عبدالعزیز وعضویة وزیر المالیة والحج وأمین منطقة المدینة.
ویعد هذا المشروع أحد میرعات المیطط الشامل للمدینمة المنمورة ،ویتضممن تطمویر شمبكة نقمل متكاملمة حدیلمة علمى أر،مى المواصمفات
العالمیة للنقل العام عالر السعة ،وشبكة مترو وحافالت سمریعة ومما یمرتبط بهمما ممن موا،مؾ مسماندة ومحطمات ومراكمز یدممة وصمیانة
وأنظمة نقل ذكیة ،لتستوعب الشبكة الطلب المتزاید على النقل فر المدینة المنورة من اةهالر والحعاج والمزوار ،بمما یسمهم فمر التقلیمل
من اَلار السلبیة لحركة المرور ،وتحقی الربط م ،طار الحرمین السری  ،ومشروع توسعة مطار اةمیر محمد بن عبمدالعزیز المدولر،
فضالی عن یدمة حركة الحعاج والمعتمرین عبر میقات «ذ الحلیفة».
وسینفذ المشروع على مراحل بحسب أولویاته من أهمها :الطر الربیسة ملل طری الملب عبدالعزیز وطریم الهعمرة وطریم السمالم،
لیكون مواكبا للمشاری العمال،ة العار تنفیذها فر المدینة المنورة ،وأهمها مشروع یادم الحرمین الشریفین لتوسعة المسعد النبمو ،
ومشروع ،طار الحرمین الشریفین وتوسعة المطار ،ومدینة الحعاج فر طری الهعرة.
وفر السیا ذاته ،تدارم المعلم مشروع التوسعة الكبرى للمسعد النبو الشریؾ وف ما یطط له ،وهو المشمروع المذ سمینفذ بمما
یحتاج إلیه من أعمال نزع ملكیات ،وف عداول زمنیة تراعر متطلبات العر والطلب ،ومدى اسمتعداد العهمات المعنیمة لتنفیمذ مهماتهما
تعاه المشروع ،بما یضمن سیر التنفیذ ،وتعنب آلار نقص المساكن واةبراج السكنیة واةسموا  ،ممن یمالل إیعماد البمدابل عبمر مشمروع
مدینة الحعاج على طری الهعرة ،وإعادة تطویر المناط القریبة من المسعد النبو الوا،عة یارج المنطقة المركزیة.
ومممن المتو ،م أن تتضمماعؾ الطا،ممة االسممتیعابیة للحعمماج والممزوار فممر هممذه المشمماری وسممتتوافر فممرص عمممل عدیممدة للعمماملین بمیتلممؾ
المعاالت ،بما یواكب الحركة العمرانیة الضیمة فر تلب المشاری  ،فیما أكد المعلمم أهمیمة إتاحمة الفرصمة للصمناعات الوطنیمة وإعطماء
اةولویة للكفاءات المحلیة فر تنفیذ المشروعات.

الملب یض حعر اةسام ةكبر توسعة للمسعد النبو الشریؾ
یصل یادم الحرمین الشریفین الملب عبدهللا بن عبمدالعزیز إلمى المدینمة المنمورة الیموم ،لزیمارة المسمعد النبمو الشمریؾ للصمالة فیمه
والسممالم علممى النبممر صمملى هللا علیممه وسمملم ،ویض م یممالل الزیممارة حعممر اةسممام ةكبممر مشممروع توسممعة للحممرم النبممو الشممریؾ،
لیستوعب ما یقارب ملیونا وٓٓ 8ألؾ مصل.
و،مال أمیمر منطقمة المدینممة المنمورة اةمیمر عبممدالعزیز بمن ماعمد ،إن هممذه الزیمارة لهما معنممى یماص حیمث تتممزامن مم المذكرى اللانیممة
واللمانین للیوم الوطنر للمملكة ،عندما استطاع الملب عبدالعزیز ،طیب هللا لراه ،أن یعم شتات هذا الوطن ویوحد صمؾ همذه اةممة
على هد الكتاب والسنة ،لیبنر دولة حدیلة استطاعت بفضل هللا أن تتبوأ مكانتها فر مصاؾ الدول المتقدمة.
وأشار أمیر المنطقة فر تصریح نقلته صحیفة "الوطن" الیوم اةحد ،إلى أن"اهتمامات یادم الحرمین الشمریفین بمشماری التنمیمة ال
تتو،ؾ عند حد ،حیث ّ
سیر كافة اإلمكانات لمتابعة تنفیذها ،والمدینة المنورة تمنعم بحممد هللا بنصمیب كبیمر ممن همذه المشمروعات فمر
میتلؾ العوانب التنمویة التعلیمیة والصحیة واالعتماعیة واال،تصادیة"
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الكلبانر :هیبة كبار العلماء ترف

التوسعة المقترحة للمسعد النبو باةؼلبیة

أكد اممام الحمرم المكمر السماب الشمیخ عمادل الكلبمانر (ٕٕٔٓ )ٕٔ/ٔٔ/أن هیبمة كبمار العلمماء رفضمت التوسمعة المقترحمة للمسمعد
النبو الشریؾ من العهة العنوبیة باةؼلبیة.
وأضاؾ فر تؽریدة له على تویتر ب ن سبب الرف هو أن التوسعة المقترحة تتسبب فر تشویهها للمسعد.
وكانت عدة مصادر أیرى نقلت عبر وسابل التواصل االعتمماعر ان هیبمة كبمار العلمماء السعودیةصموتت اةحمد بعمدم موافقتهما علمى
التصمیم المقترن لتوسعة الحرم النبو الشریؾ بعد اناحال الدیوان الملكر لها مشروع التصمیم المقتمرن طالبما رأیهما الشمرعر فیمه
.
ولم یصدر أ بیان رسمر ی كد اةنباء التر أوردها الشیخ الكلبانر أو المصمادر اةیمرى.وتتركمز معظمم االعتراضمات علمى التصممیم
المقترن وایقاؾ التوسعة العنوبیة للمسعد.

الشیخ البراب :مشروع توسعة المسعد النبو ؼیر
مقبول ال دینا ی وال منظرای
طالب الشیخ عبدالرحمن البراب اةستاذ بعامعة اإلممام محممد بمن
سمممعود اإلسمممالمیة سمممابقا ی (ٕٕٔٓ)ٓٙ/ٔٔ/بإعمممادة النظمممر فمممر
مشممروع التوسممعة المزمعممة للمسممعد النبممو  ،كممون المشممروع
ؼیرمقبول ال دینا ی والنظرای وال منظرای ،وفقا له.
و،ممال البممراب علممى صممفحته الشیصممیة بمو،مم "تممویتر" الیمموم:
"التوسممعة المزمعممة لمسممعد النبممر صمملى هللا علیممه وسمملم حسممب
الصممورة المنشممورة لمعسممم المشممروع یعممب إعممادة النظممر فیهمما
وعممدم اإلصممرار علممى الممرأ فممالرعوع إلممى الصممواب ییممر مممن
التماد فر الیطم  ،وشمكل المشمروع ؼیمر مقبمول دینما ی وال نظمرای
وال منظرای كما أوضح ذلب المیالفون الناصحون".
وارت ى الشیخ البراب أن "یبقمى المحمراب والمنبمر فمر مكانهمما،
،مممریبین ممممن الروضممممة ،فیبقمممى المسممممعد اةول مركزیممما ی لعممممموم
المسممعد ،وأن تكممون توسممعة یممادم الحممرمین مممن عهممة الشمممال
امتدادای لتوسعة الملب فهد".
وأضاؾ" :إذا كانت التوسعة العدیدة ذات طابقین تمیزت توسمعة
یادم الحرمین الملب عبد هللا ،وفقمه هللا لمما فیمه رضماه ،ویصمبح
الشكل مناسبای ،وتبقمى المسماحة العنوبیمة میمدانا ی النسمیاب النمام
وحركتهم دیوالی ویروعا ی".
وناشممد البممراب مممن بیممدهم اةممممر التریممث، ،ممابال" :تریلمموا أیهممما
المس ولون عن المشروع وتدبروا ،فإنمه بعمد المضمر فمر الیطم
ال یمكن التصحیح .وإذا صح ما یذكر من أن الموضوع أحیل إلى
هیبممة كبمممار العلممماء ،فإننممما نسمم ل هللا أن یممموفقهم للممرأ السمممدید
واالتفا علیه وأن یعیذهم ممن االیمتالؾ المذ یكمون سمببا ی لنفماذ
الرأ المرعون"
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تركر الدییل :توسعة الحرم رد أبر متعب
"العملر" على اإلساءة للنبر الكریم
أكد الكاتب واإلعالمر السعود تركمر المدییل أن توسمعة الحمرم
ی
توسمعة همر اةضمیم فمر تارییمه كانمت المرد العملمر ممن
النبو
یمممادم الحمممرمین الشمممریفین الملمممب عبمممدهللا بمممن عبمممدالعزیز علمممى
المتطاولین على مقمام النبمر (علیمه الصمالة والسمالم) ،فمر و،مت
ایتار فیمه آیمرون اسمتؽالل الحمدث لتقمدیم المسملمین باعتبمارهم
متعطشمممین للمممدم یعمممر القتمممل والتفعیمممر فمممر عینممماتهم اللقافیمممة
ومكوناتهم الدینیة.
وعمممدَّ المممدییل همممذا المممرد همممو اةبلمممػ واة،ممموى واةكلمممر انتشمممارای
وت لیرای" ،ففر الو،ت الذ یقدحون فیه فر نبینا نزیمد المتعلقمین
بمه ،وفیممما یحماولون تشممویه صمورته نسمماعد اةعمداد المضمماعفة
لتصمملر فممر مسممعده وتسمملم علیممه وعلممى صمماحبیه فتستحضممر
سیرته العطرة".
و،ال إن الملب عبدهللا عماء إلمى المدینمة حمامالی لهما الییمر ،فبقمر
بعوار ،بر المصمطفى وأعلمن عمن أضمیم توسمعة للحمرم النبمو
فر التاریخ وهذا هو عوهر المشروع العملر للمدفاع عمن النبمر،
موضحا أن المفار،ة الالفتة هر صمت الحزبیین عن هذا المدفاع
العملر عن مقام النبوة ،فر الو،مت المذ یط ّبلمون فیمه ال لألفعمال
بل للكلمات الر ّنانة لمن یشترب معهم فر االنتماء لتنظیمهم.
وتاب " :إنها ؼشاوة الحزبیة التر تعمر وتصم .فالذین یعتقدون
أن الممممدفاع عممممن النبممممر یكممممون بالصممممراخ واالنتممممماء للتیممممارات
اةصممولیة أو إحممرا السممفارات أو التهیممیج هممم أنممام یریممدون
استلمار الحدث سیاسیا ی أكلر من إرادتهم الدفاع عن النبمر وعمن
مقام النبوة الشریؾ".
ویتم الدییل فر مقاله بصحیفة "الریا
بمبادرتممه الكبیممرة ،ممال للعممالم :

" بالقول" :أبمو متعمب

لننمما نحممب النبممر علیممه

الصالة والسالم ال بكلیر كالم بل بكبیر عمل".

المیطط الشامل یكشؾ تفاصیل توسعة الملیب للمسعد النبو
یكشؾ المیطط الشامل للمدینة المنورة تفاصیل التوسعة الكبرى التر أمر بها یادم الحرمین الشریفین أمم لتوسعة المسعد النبمو الشمریؾ فمر
المدینة المنورة والتر سیتم تنفیذها على لالث مراحل تتس اةولى منها لما یتعاوز ٓٓ 8ألؾ مصل ،وفر اللانیة واللاللة سمیتم توسمعة السماحتین
الشر،یة والؽربیة للحرم بحیث تستوعب ٓٓ 8ألؾ مصل إضافیین و،د یضعت المنطقة المركزیة إلعادة تطویر كامل تقریبا وتمم تزویمدها بیمدمات
عدیدة تدعم المسعد النبو الشریؾ و،د تم فر هذا المیطط الشامل إیراد ا،تران توسعة لتیفیؾ الضمؽوط المتزایمدة برفم الطا،مة االسمتیعابیة ممن
المصلین من الوض القابم البالػ ٓٓٓ ٘٘ٓ.الى الوض المستقبلر البالػ ٓٓٓ 78ٓ.شیص ،للتوسعات المقبولة بالفعل لساحتر الحمرم الشمر،یة
والؽربیة ،م مراعاة استیعاب تدفقات حركة المشاة التر تتطلب توسمعات أیمرى فمر إطمار تیطمیط أكلمر تفصمیال ویتعمین تنسمی همذه التوسمعة مم
طمراز البنماء الحضمر المحمیط لضممان أن التوسمعة تعمممل علمى تحسمین تمدفقات المشماة دایمل المنطقممة المركزیمة وتتنماؼم عمرانیما مم مما حولهمما
ٕ ٔ.ملیون
ی
وستستوعب التوسعة المقترحة (إعماال) ما یقرب من ٕ ٔ.ملیون شیص بحلول عام ٕٔٗٙه (ٕٓٗٓم) وفقما للدرسمات المیطمط الشمامل عمالوة
على ذلب ،تعتمد التوسعة على التاریخ اإلسالمر الؽنمر للمدینمة ،حیمث تتضممن توسمعتها الدینیمة المقترحمة تطمویر المبمانر المحیطمة بهما المعروفمة
باسم الروا وتوسعتها ،مترابطة فر ذلب م المنایة التاریییة وسیوفر الروا عتبة تواصمل وظیفمر وعمرانمر بمین المدینمة والمسمعد الشمریؾ،
وتحسین الیدمات ،وزیادة ساحة المصلى .وتوصر أیضما اإلسمتراتیعیة بتحسمینات للسماحات العاممة والسماحة االعتماعیمة حمول المسمعد الشمریؾ،
وكذلب دعم دورها كقلب مدنر وروحانر للمدینة وكتحسین ،صیر اةعل ،یوصر المیطط الشامل بم ن یمتم تحویمل الملكیمات المطلوبمة للتوسمعة إلمى
الملكیة العامة .كما یعب إعداد میطمط معممار تفصمیلر للتوسمعة فمر ضموء اإلرشمادات العاممة المتضممنة فمر المیطمط الشمامل حمول همذا الشم ن.
ویمكن أن تستمر الفناد المشمولة موا،عها بالتوسعة فر التشؽیل لحین استكمال تعهیزات المو ،إلنشماء التوسمعة .وفمر ذلمب الحمین ،سمیتم همدم
الفناد المستهدفة نظرا لوعود حاعة إلى  ٕٔ.5هكتار من اةر من أعل تسهیل التوسعة الشمالیة وإذ أن سمعر تعموی المتمر المربم فمر تلمب
الموا،مم یقممدر بمم مبلػ ٓٓٓ ٗٓٓ.لایر سممعود  ،فممإن إعمممالر التعمموی عممن هممذه المسمماحة یقممدر اسممتلمار بحمموالى  ٕ5بلیممون لایر سممعود .
تطویر المركزیة
ووف یقا للمیطط الشامل الذ اطلعت « المدینة» على نسیة منه فإن توسعة المسعد النبو الشریؾ ستقود تطمویر المنطقمة المركزیمة عمومما فمإن
التحسمینات اةیممرى الموصمى بهمما فممر إطمار تطممویر المنطقممة المركزیمة سممتوفر الیممدمات السمكنیة والتعاریممة والفراؼیممة واةمنیمة المعضممدة لوظیفممة
ومكانة المنطقة المركزیة عموما والمسعد الشریؾ على وعه الیصوص وتعتبمر الحاعمات الروحانیمة لمرتماد المسمعد النبمو الشمریؾ وبالتمالر
التطویر العام للمنطقة المركزیة ذات أهمیة كبرى والشب أن مرتاد المسعد الشریؾ یریدون اإل،امة على مقربة من المنطقمة المركزیمة نظمرا ةن
المشر یكون ممكنما لهمم ،ممن والمى المسمعد الشمریؾ.و،مد أصمبحت المنطقمة المركزیمة همر المنطقمة الربیسمیة لسمكن المزوار وأصمبح همذا التطمویر
الفنممد،ر المكلممؾ فعمماال فممر تمموفیر یممدمات اإل،امممة واإلعاشممة لهممم ،ولكممن هممذا النمموع مممن الكتممل العمرانیممة الفند،یممة ،ممد عمماء علممى حسمماب التماسممب
االعتماعر بین المقیمین الدابمین والزوار فلدى المقیمین إحسام بالحاعة إلى السكن بالقرب من المسمعد النبمو الشمریؾ أیضما وممن المسملم بمه
أن المنطقممة المركزیممة والمسممعد النبممو الشممریؾ یلممزم أن یواكبمما التؽیممر فممر الطلممب ،كممما ونوعمما ،مممن حیممث تمموفیر السمماحات والیممدمات المتنوعممة
المناسبة .كما أن الطا،ة االستیعابیة للمسمعد النبمو الشمریؾ یلمزم أن تكفمر السمتیعاب الطلمب المتزایمد ممن المرتمادین ،وفمر ذات الو،مت االحتفماظ
بالمسممممممممممممممممممممممممممممممعد الشممممممممممممممممممممممممممممممریؾ كرمممممممممممممممممممممممممممممممز إسممممممممممممممممممممممممممممممالمر مركممممممممممممممممممممممممممممممز  ،عمرانیمممممممممممممممممممممممممممممما وروحانیمممممممممممممممممممممممممممممما.
امتداد المنطقة وتطویرها
یقترن المیطط الشامل أیضا منطقة مركزیة موسعة محاطة بالطری الدابر العدید تعاه العنموب والشمر والشممال وبمالطری المدابر المتوسمط
تعاه الؽرب .ومم همذه الحمدود العدیمدة ،ستصمبح مسماحة المنطقمة المركزیمة العدیمدة حموالى لاللمة أضمعاؾ مسماحتها الحالیمة .وستصمبح المنطقمة
المركزیة العدیدة أكلر ،درة على توفیر اإلسكان والمنشات التعاریة والیدمیة واةمنیة ،لفابدة المرتمادین والمقیممین .وتتضممن التحسمینات ،صمیرة
اةعل الموصى بها الحصول على  ٖ9هكتارا من اةر  ،بقیمة تعویضمیة تبلمػ تقریبما  ٕ.ٔٙبلیمون لایر سمعود  ،لتمدیل كمسماحة مفتوحمة حمول
عبل سل ث م البدء فر تیطیط وتصمیم مفصلین لنظام نقل عام مترابط لربط المسارات اةولیمة بمالموا ،التاریییمة وبمحطمة القطمار السمری وممن
لم بالمسعد النبو الشریؾ.
كما تتضمن تلب التحسینات الحصول على اةر وبدء الدراسات الهندسیة التفصیلیة للطری المدابر العدیمد والشمارع العمری العنموبر العدیمد
(طری الكعبة العدید) .وتقدر تكمالیؾ نمزع الملكیمة لألراضمر للطریم المدابر العدیمد بمبلمػ یصمل تقریبما إلمى  ٕ.8بلیمون لایر سمعود  ،والتكلفمة
التقدیریة للشارع العمری العنموبر العدیمد تقمدر بمبلمػ یصمل تقریبما إلمى ٕ 97بلیمون لایر سمعود  .ویعمب أن یكمون المیطمط التفصمیلر للمنطقمة
المركزیة مكمتمال ،ویقمدم مسماحات مفتوحمة عدیمة ذات تصمامیم مناسمبة وعمودة تنفیذیمة عالیمة .ویمكمن اسمتكمال البرنمامج السمتحداث أنفما مشماة
وعسور من أعل إدارة التعمار بمین حركمة المركبمات وحركمة المشماة المذین یعبمرون الطریم المدابر اةول إلمى المسمعد الشمریؾ ،بمالتزامن مم
اسمممممتعمال الحمممممارات محكممممممة اإلدارة لتنسمممممی حركمممممة المركبمممممات مممممم حركمممممة المشممممماة یمممممالل فتمممممرات المممممذروة علمممممى وعمممممه الیصممممموص.
الفرص التنمویة
وستعمل المنطقة المركزیة اةكبر م المزید من الفرص التنمویة على تشعی القطاع الیاص على إعمادة تطمویر الموا،م لتموفیر منشمات سمكن و
إعاشة عدیمدة للمزوار .عمالوة علمى ذلمب ،یعمب شمراء معموعمات إسمتراتیعیة ممن اةراضمر ،أو العممل فمر شمراكة تطویریمة حكومیمة مم أصمحاب
اةراضر والملكیات الیاصة فر المنطقة المركزیة من أعمل البمدء فمر مشمروعات إعمادة التطمویر ،صمیرة اةعمل كیطموات محفمزة للتطمویر العدیمد.
وكتحسین ،صیر اةعل ،یوصمر المیطمط الشمامل بم ن تحصمل اةعهمزة العاممة علمى عمدد ممن معموعمات اةراضمر القریبمة ممن المنطقمة المركزیمة.
وسیكون شراء هذه اةراضر والملكیات اَن أ،ل كلفة من شرابها و،ت بدء إعادة التطویر .وهذا یضماعؾ ممن فمرص نعمان تنفیمذ میطمط المنطقمة
7المركزیممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة السمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماب .
7تصمیم العشوابیة
ویقترن المیطط الشامل تصممیم عمام عدیمد للمنماط العشموابیة حمول المنطقمة المركزیمة مم رسمم الطمر المناسمبة ،والمرافم المعتمعیمة والبنیمة
التحتیة .كما یقترن المیطط ،ابمة من مناط ذات أولویة ممن حیمث للحصمول علمى وتعمیم العقمارات .وسمتقوم اةعهمزة العاممة بشمراء العقمارات،
المیلصممة تممدریعیا مممن المبممانر دون المسممتوى المطلمموب ،وسممیتم یممدمتها مممن الطممر المحسممنة .وفممر هممذه الحالممة المحسممنة ،یمكممن بیم أو تم عیر
معموعممممممممممممممممممممات أكبممممممممممممممممممممر لقطمممممممممممممممممممماع التطممممممممممممممممممممویر لبنمممممممممممممممممممماء تطممممممممممممممممممممویرات االسممممممممممممممممممممتیدام المتعممممممممممممممممممممدد العدیممممممممممممممممممممدة.
وفر المدى القصیر ،تسمح لوابح البناء التر أوصى بها المیطط الشامل للمبانر دایل الطری الدابر العدید ب ن تكون أكلر ارتفاعا نوعما مما مم
زیادة محدودة فر الكلافة .وم ذلب ،فلن تتعاوز االرتفاعات القصموى للمبمانر هنماب  ٔٙطابقما ویعممل همذا علمى اسمتحداث مبمادرة أممام اسمتحلاث
وتشعی وزیادة عدوى إعادة التطویر من یالل إسهام القطاع الیاص.
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بناء مطار عدید فر عدة
یطط إلنشاء مطار عدید فر عدة بتكلفة

ٖ ٕٙ.ملیار لایر بحلول

أعلنت المملكة العربیة السعودیة.عمن تنفیمذ ٘ٗ %ممن مشمروع بنماء المطمار العدیمد
میناء عدة السعود ،
و اضافت صحیفة عکاظ عن تنفیذ مشماری البنماء المطمار العدیمدة عمدة و تنفیمذ ٘ٗ
فر المبة من اإلطال التعار فر لعام ٕ٘ٔٓ.
العالممات واةعمرا المطمار العدیمد الملمب عبمد العزیمز المدولر فمر عمدة علمى نطما
واس واضحة للعیان بسمبب یموم العممل المتواصمل لمیال ونهمارا لععمل همذا المشمروع
حیز التشؽیل فر عام ٕ٘ٔٓ.
العمممل هوحالیممافر المراحممل النهابیممة مممن البنمماء ،و،ممد تممم تنفیممذ التصمممیم اةولممر وتممم
االنتهاء من أعزاء كبیرة من العسر.
عممدد العمممال مطممار عممدة والمشمماركین فممر المشممروع هممم حمموالر ٕٗألممؾ شممیص فممر
المشروع و نحو ٓٓ ٕٙاَالت المستیدمة
فممر عممام ٕٓٔٓ ،تممم تو،ی م العقممد للمرحلممة اةولممى مممن المشممروع .اةولممى ،لقممدرة
االستیعاب المطار إلى ٖٓ ملیون شیص سنویا
تم اإلعالن عن مشروع لمطار عدید فر مدینة عدة فر نهایة المرحلة النهابیة سوؾ
تكون ،ادرة على التعامل م ٓ 8ملیون مسافر سنویا
حوالر ٔٗ :من عمی المطارات فر یدمات نقل الركاب مطار عمدة المملكمة العربیمة
السعودیة والتر ،وفقا لتقاریر حدیلة اة،مراص الصملبة لمانیمة مالیمین حماج والعممرة
والسفر من المطار.
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ٖٓٓ ملیار لایر لتطویر منشات
البنیة التحتیة الربیسیة
وتو،م أن تنفم الحكوممة السمعودیة نحمو
ٖٓٓ ملیمممار لایر لتطمممویر منشمممات البنیمممة
التحتیممة الربیسممیة بممما فممر ذلممب المطممارات
والسمممكب الحدیدیمممة والطمممر مشمممیرا إلمممى
نممممو االسمممتلمارات بقطممماع السمممیاحة فمممر
المملكممة بمعممدل نمممو سممنو مركممب یبلممػ
 ٙ.9بالمابمممة یمممالل الفتمممرة ممممن ٕٕٔٓم
إلى ٕٕٕٓم.
وأشممار التقریممر الممى أن إعمممالر إسممهامات
،طاع السفر والسیاحة فر النماتج المحلمر
اإلعمالر بالمملكمة العربیمة السمعودیة بلمػ
ٕ ٔٔٙ.ملیمممممار لایر ( 5.4بالمابمممممة ممممممن
إعممممممالر النممممماتج المحلمممممر) فمممممر العمممممام
ٕٔٔٓم.
وتشممیر اإلحصمماءات الفعلیممة لمركممز مممام
بالهیبممة العامممة للسممیاحة واَلممار الممى أن
عمممممدد الوظمممممابؾ المباشمممممرة فمممممر ،طممممماع
السیاحة والسمفر عمام ٕٓٔٓم بلمػ ٕٙ9
ألممممؾ وظیفممممة ،وشممممكلت ممممما نسممممبته (9
بالمابة) من إعمالر الوظمابؾ فمر القطماع
الیمممماص وبنسممممبة (  4.9بالمابممممة) مممممن
إعمالر الوظابؾ فر اال،تصاد السعود .
و،د بلػ عدد المنشات السمیاحیة بالمملكمة
ٖ ٖٗ.ٕ7عمممام ٕٔٔٓم منشممم ة مقارنمممة
بعمممممدد  ٗٗ.ٔٗ8عمممممام ٕٓٔٓم مسمممممعال
تراععممما نسمممبته ٓ ٕ.بالمابمممة عمممن العمممام
الساب إال أن عدد المنشات على مستوى
المملكممة زاد بنسممبة  ٖٖ.8بالمابممة یممالل
السنوات السب الماضیة.

٘ 8٘/ملیار لایر عوابد متو،عة للسیاحة السعودیة عام ٕ٘ٔٓ
رعحت الهیبة العامة للسیاحة واَلار أن یستحوذ ،طاع السیاحة فمر السمعودیة علمى  %ٕ.7ممن النماتج المحلمر اإلعممالر یمالل العمام
العار  ،وأن یبقى بالنسبة نفسها فر العام المقبل فیمما تو،عمت أن یسمتحوذ علمى  %5.3ممن النماتج المحلمر ؼیمر النفطمر فمر ٕٗٔٓ
وارتفاعه إلى  %5.4فر ٕ٘ٔٓ.
وذكر تقریر أصدره مركز المعلومات واةبحاث السیاحیة “مام” التاب للهیبة أن القیمة المضافة لقطاع السمیاحة فمر المملكمة سمتبلػ
ٔ 8ٓ.ملیار لایر بنهایة العام العار  ،وسترتف إلى ٘ 8٘.ملیار لایر فر العام المقبل.
وأضاؾ التقریر أن عدد الرحالت السیاحیة الدایلیة فر المملكة بنهایمة عمام  ٕٓٔ4سمیرتف إلمى  ٕٙ.ٙملیمون رحلمة بإعممالر إنفما
ٗ ٘ٓ.ملیار لایر فیما ستصل إلى ٗ ٕ8.ملیون رحلة فر عام ٕ٘ٔٓ بإعمالر إنفا  ٘ٙ.7ملیار لایر.
ویتو ،أن یصل إعمالر اإلنفا على الرحالت السیاحیة الدایلیة فر عام ٕٕٓٓ إلى ٖ ٔٔ٘.ملیار لایر.
وحول عدد الرحالت السیاحیة الوافدة تو ،مركز “مام” أن یصل إعمالر الرحالت بنهایة  ٕٓٔ4إلى  ٕٓ.4ملیمون رحلمة بإعممالر
إنفا  ٙٙملیار لایر فیما تزداد الرحالت إلى  ٕٔ.5ملیون رحلة یالل عام  ٕٓٔ5بإعمالر إنفا ٗ 7ملیار لایر.
وبش ن الوظابؾ المباشرة فر ،طاع السیاحة تو ،أن یصل عددها إلى  795ألؾ وظیفمة بنهایمة العمام العمار بینمما فمر عمام ٕٓٔ5
ستصل إلمى ٔٗ 8ألمؾ وظیفمة فیمما بلؽمت التو،عمات إلعممالر الوظمابؾ المباشمرة وؼیمر المباشمرة فمر عمام ٕٗٔٓ إلمى  ٔ.ٔ9ملیمون
وظیفة ،وفر عام  ٕٓٔ5إلى  ٔ.ٕٙملیون وظیفة.
وفر عام ٖٕٔٓ كانت مساهمة ،طاع السیاحة فر الناتج المحلمر اإلعممالر فمر المملكمة بنحمو ٘ 7ملیمار لایر تململ  %ٕ.7ممن حعمم
الناتج

ارتفاع عدد الرحالت السیاحیة الدایلیة فر المملكة إلى  ٕٙ.ٙملیون فر ٕٓٔ4
ٓ ٙبلیون لایر عابدات السیاحة فر السعودیة سنویا ی بحلول ٖٕٕٓ
»

»

»

»

»

»

»
»
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،دّر منظمو سو السفر العربر (الملتقى) الذ تستضیفه إمارة دبر سنویای ،استلمارات المملكة العربیة السمعودیة فمر القطماع السمیاحر فمر
السنوات العشر المقبلة بنحو  ٖٓ.9بلیون دوالر .وأكد مس ولون فر شركة «رید ترافیمل إكزیبشمنز» المنظممة للحمدث یمالل حملمة تسموی
للملتقممى فممر السممعودیة ،أن الحكومممة السممعودیة «تسممتلمر بقمموة فممر القطمماع السممیاحر ممما یمموفر فممر شممكل أسممام فممرص عمممل للیممریعین
السعودیین».
واستنادای إلى تقریر السیاحة والضیافة للشر اةوسط وشمال أفریقیا لعام ٖٕٔٓ ،والذ أعدته الم سسة االستشاریة «أرانكا»ُ ،یتو،م أن
«یرتف معدل النمو السنو المركب لقطاع السیاحة بنسبة ٗفر المبة سنویا ی فر السنوات العشر بین عامر ٖٕٔٓ وٖٕٕٓ».
وتو ،المدیر العام للمعار فر «رید ترافیل إكزیبشنز» مارب والا ،أن «تزید المساهمة المباشرة لمعمدل النممو السمنو المركمب لقطماع
السیاحة فر الناتج المحلر السعود إلى ٗ فر المبة سنویای ،لتصل إلمى  8ٖ.7بلیمون لایر بحلمول عمام ٖٕٕٓ ،مما یعمادل نحمو  9فمر المبمة
من الناتج السعود الحالر».
ورعح أن «یزداد عدد السمیان فمر المملكمة بنسمبة ٕ فمر المبمة سمنویای ،لیصمل إلمى ٖ ٕٔ.ملیمون زابمر بمین عمامر ٖٕٔٓ وٖٕٕٓ ،مما ،مد
ّ
ی
ی م د إلممى ارتفمماع ،یمممة العابممدات إلممى  6ٓ.9بلیممون لایر (نحممو  ٔ7بلیممون دوالر) بحلممول عممام ٖٕٕٓ ،نظممرا إلممى زیممادة أعممداد الحعمماج
والمعتمرین ونمو مراكز التسو العالمیة».
والستیعاب هذه اةعداد المتزایدة ،وضعت الحكومة السعودیة یطة السمتلمار أكلمر ممن ٖٓ بلیمون دوالر فمر مطاراتهما بحلمول عمام ٕٕٓٓ،
صمص مما یزیمد علمى  ٕٔ.5بلیمون دوالر فعمالی للمطمارات الدولیمة الربیسمة فمر المملكمة،
منها ٓٔ بالیین استلمارات یاصة بالقطماع ،فیمما ُی ّ
وتشمل عدة والریا والدمام والمدینة المنورة.
وأشار والا إلى أن «هذه المطارات اةربعة تتعامل م  9ٔ.5فر المبة من حركة النقمل العمو فمر المملكمة ،شماملة  7ٕ.5فمر المبمة ممن
الرحالت الدایلیة .فیما ُیتو ،ازدیاد إنفا الزوار سنویا ی بنسبة  4.4فر المبة لیبلػ  79بلیون لایر سعود بحلول عام ٖٕٕٓ».
وكانت المملكة العربیة السعودیة واحدة من ست دول فر الشر اةوسط على عدول زیارة فری سو السفر العربر فر العولمة التسمویقیة
التر استمرت أسبوعای ،وشملت البحرین ولبنان وسلطنة ُعمان والكویت ودبر.
وتو ،ولا مشاركة وفد كبیر من المملكة فمر سمو السمفر العربمر لهمذه السمنة ،تقموده الهیبمة العاممة للسمیاحة واَلمار ،ویضمم «الیطموط
العویة السعودیة» و«عمرة» و«معموعة مكارم للضیافة» ،و«فرسان» للسیاحة و«هانكو لت عیر السیارات» و«ابریز تیمب» ،و«رحمال»
العالمیة وشركة «الییار الفرید».

م ق ع فال شقنشة شرسع
شرع
ن خم مشش كة
اجقطسب ماسب

»

القطاع السیاحر یراهن على
تطور المنتعات العقاریة
،دراته
وتنوعها لرف
التنافسیة

تؽییر صحار المملکة العربیة السعودیة الی مزارع کبیرة
مد ب ة رده
اج ن مه ناة مش شسع ة لادس ة  forwardthinkingarchitectureجدعك ر ة ج م م ع
محز عت م عد ة ش طقة ععت شعكز مزع عة م سمش ة ش خالم عدط میذ ع ج ،مزع عذة مشسب ذة مطسقذة مشجحذننت
مششسعاس مزع ع ة  -زع عة م دسجس دن شع ة مجعدة –
ذسم مطسقذة مرشاذ ة مجذال
اجخنم آ اس مشرع أكثع ش  1447795ك شجع شعد شذ لع ضذال معش ذة شذ
ن ضخشة م قم مدضسب لما مشن مشحس عت مغطسج.
لع
ج جج ه نع د ک سم م قم ج
ا
جذج كم
رشم مشرع آ اس د سج می ب محسهزت ن شكذ لعذسنت جذن عهس .عذنت اذجع ج ح ة اذ د ة ،اذ
ذسم
مد بة شد ا فال غ سب أم ح مخال س مرشا ة مشثدجة ع ا اطح طسقة كسف ة م دسجس یط سع ة ج شم كضسجت
الع جقنم لعسنت جن ع مش س م عم ش مجك م ح س مزع ع ة م دسجس مشسب ة مشاجخنشة خسعح س م دسجس
سقم ج
مشعف .
مد م حال مج جرع فال حش أ سج م ع
مج
لع .
لعرسب مر كه ش خالم م سقال ج
جرشم مش جحس محن نت جم قم مخضع
آ اس مشرع ل م ش عه فال مش طقة أ اجخن م مطسقة مرشا ة ه نع د ک مزع ع ة محش د ك رسج
شعف شكجر ة ا ج س.
شك أ جج سشم ش قص مغا ج م سحة م ن ش م عن مغا ب ة ز سنت ج ز ز مطسقة مشجحننت.
فال م ق  ،آ اس مشرع لما می ع ج مهن مطسقة مشجحننت فال مش طقة ج جشن ع ا مزع عة
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« یا محبی الحسین

علیه السالم .

أین تذهبون »

(أَ َفلَ ْم َیسِ ی ُروا فِر ْاةَ ْر ِ َف َت ُكونَ َلهُ ْم ُ،لُوب َی ْعقِلُونَ ب ِ َها أَ ْو َآذان َی ْس َم ُعونَ ب ِ َها )
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[ كاع ج ]72 :

« یا محبی الحسین

علیه السالم

ف ین تذهبون »

انظروا الی االنسعام و الترتیب و النظم الهندسیة فی التوسمعات الحمرم
و المسعد النبو الشریؾ
کممل القبممب السممقؾ الروضممة النبویممة ال تصممل الممی نقطممة الشممروع القبممة
الیضراء النبی صلوات هللا علیه و آله
ممماتنظرون فممی صممورة عویممة مممن سممقؾ الروضممة النبممی ص ا شممیا ی
اضافیا ی ملل المکیفات و الستالیتات و  ...کمما کمان فمی سمطون الحمرم و
فی عنب القبب الذهبیة فی کمربالء التوسمعات الحمرم النبمو و مدینمة
النبی و الشوارع و المحمالت التعاریمة و السمکنیة تکمون فمی مسمتو
واحممدة و هممذا االصممول الزم ندرسممه و نسممتفاده فممی توسممعة الروضممة
الحسینی الشریؾ و مدینة کربالء المقدسة

مضی اکلر من عشر سنوات من سقوط النظام البابد و م
االسؾ نحن ال ،دمنا تصمیما صحیحا وال نعحنا فی توسعة
الروضة الحسینیة الشریفة وایضا توسعة مدینة کربالء لم تکن
علی اسلوب و نظام هندسی
القبب الذهبیة ترالیة و یبین لنا بان القبة ة إمام و لکن
حالیا ال یمکن ر یتهما ملل الساب :

توسعات الروضة الحسینیة یعب ان تکون توسعات حسینیة و ال توسعات سلطانیة و ال توسعات فند،یة
تسقیؾ الصحون العتبات المقدسة صحیح ولکن هذا التسقیؾ حالیا ؼیرصحیح الن التسقیؾ الزم یکون فمی النقطمة السمفلی عمن القبمة
( انظروا فی تسقیؾ المسعد النبو فی المدینة المنورة )
تؽلیؾ الحرمین المقدستین عدا ؼلط و هذا التؽلیؾ ستکون فی التدایالت فی توسعة المستقبلة للروضة الحسینیة
بناء الصحون المتعددة ؼیر صحیح عدای و هذا الصحون یمحو معالم کربالء و وا،عة یوم الطؾ
بناء ابراج اکلر من اربعة طوابم ( وعشمرات الطوابم حالیما ی) فمی شمعاع المؾ متمر ممن القبمب الذهبیمة عمدا ؼیمر صمحیح ( راععموا المی
التوسعات المسعد النبو الشریؾ و مدینة المنورة و مشهد الرضا علیه السالم فی ایران)
بعم المسم لین و االهممالی کمربالء  ,الیهمهممم التوسمی الروضمة الحسممینیة و مدینمة کممربالء و بعضمهم ال یفهممون بممان حالیما الزیممارات
الملیونیة ستؽیراسلوب مدینة کربالء و بعضهم ال یرودون ان یؽیروا شیا و ....
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« العرا

بقوم حتی یؽیروا ما ب نفسهم »
« انَ هللا ال یؽیر ما
ٍ
« المملکة العربیة السعودیة »
المقدسة»

مشروع KARBALA1400 .COM
سنة الهدؾ ٕٕٓ7 :
ذکر ٓٓ٘ٔ سنة من مولود النبی االکرم (ص)
مدة الزیارات  :سنة کاملة
عدد الزوار من دول السکان الشیعة  :اکلر من یمسین ملیون
زابر
العوابد اال،تصادیة الزوارالعرا  ٖ7 :ملیار دوالر
العوابد اال،تصاد
العوابد اال،تصاد
العوابد اال،تصاد
العوابد اال،تصاد

لمدینة کربالء المقدسة  ٔٗ :ملیارات دوالر
لمدینة النعؾ االشرؾ ٔٓ :ملیارات دوالر
لمدینة الکظمیة المقدسة  ٔٓ :ملیارات دوالر
لمدینة سامراء المقدسة  ٖ :ملیارات دوالر

الزیارة االربعینیة  :صورة النعان العرا وتعزیز الكرامة
االنسانیة و االسالمیة الکلرمن لاللین ملیون زابر من کل العالم
،درة اإلستیعاب ملیونر زابر فی توسی الروضة الحسینیة
الشریفة
مشروع توسی الروضة الحسینیة الشریفة فی صحن واحد و
مفتون و انشاء سرداب کامل و واحد ینظم الزیارات المتعددة
فی روضة الحسینة الشریفة و یشمل الصحن بالحرمین
الشریفین و نهر الفرات و المییم و تل الزینبیة و کؾ العبام
و مقام عبدهللا الرضی و علی االکبر و امام المهد و...
یوعد ،سم الهدایا و النذورات فی المزارات و ایضا یوعد
شباک االبمة علیهم السالم لتبرعات

سنة الهدؾ ٕٓٔ7 :
مدة الزیارات  :سنة کاملة
عدد الحعاج  ٖٓ :ملیون نفر
عوابد اال،تصادیة مکة المکرمة سنة ٕٕٔٓ ٔ7 :ملیار دوالر
أعلنت السلطات السعودیة ومركز السیاحة ،ان الدیل السنو
للبلد بعد االنتهاء المشروع وتوسعة المسعد الحرام وزیادة
،درتها على ٖٓ ملیون حاج فر کل عام،ث سوؾ تصل إلى أكلر
من ٖٓٓ ملیار لایر /.فی حدود مبة ملیار دوالر
،درة اإلستیعاب ملیونر حاج فی توسی المسعد الحرام و سبعة
مالیین حاج فی المشاعر المقدسة و منی
مساحة المسعدالنبی صل هللا علیه وآله (والبقی ):
ملیون ویمسمبة الؾ مترمرب
یادم الحرمین یدشن أكبر توسعة للمسعد النبو بسعة ٔ.ٙ
ملیون مصل
یادم الحرمین الشریفین أمربتنفیذ توسعة كبرى للحرم النبو
الشریؾ فر المدینة المنورة امتدادای لحرصه وعهوده فر
یدمة اإلسالم والمسلمین.
کالم ملب عبدهللا :
إننا نحب النبر علیه الصالة والسالم ال بكلیر كالم بل بكبیر
عمل".
کل الحضارات االسالمیة و التاریییة فی الحعاز سیتؽیر بید
الحکومة السعودیة
وسوؾ الیوعدمن ،بلهم تاریخ وال من بعدهم تاریخ
ال یوعد ،سم الهدایاونذورات والیوعد شباک لنبی صل هللا
علیه وآله واالبمة علیهم السالم لتبرعات
مساحة الحرم الحسینی فی تصامیم المسم لین العمرا،یین فمی سمنة
ٖٕٓٓ فممی حممدود لممالث مبممة الممؾ متممر مربم إلسممتیعاب میلممون و
مبتی الؾ نفر ( کل مترمرب

للممانی نفمرات) – و مسماحة الحمرم

النبممو فممی سممنة  ٕٓٔ7فممی حممدود ملیممون و یمسمممبة الممؾ متممر
مرب

إلستیعاب ملیون و ستمبة الؾ نفر ( کل مصل مترمرب )

و م ةسمؾ ان المسم لین ذو االفکمار التعبانمة حتمی ال یریمدون
أن یدرسوا المشروع الکامل و الشامل (کربالء )1400

و نت سممؾ بممان الحکممام الوهابیممة السممعودیة یسممتفادون مممن عنمموان
یادم الحرمین الشریفین  ،النقاط السیاسمیة و اإل،تصمادیة و  ...و
نحن ال نفتهم بان سفینة ورایمة الحسمین علیمه السمالم سموؾ یهمدینا

التصمیم {ؼیر صحیح }المصد لمدینة کربالء من ،بل
المس لین العرا،یین _ تطویر شرکة دیوان _ ،ایسوا م
توسعات الهامشة فی مکة المکرمة و مدینة المنورة

الی دارالقرارفی العرا

حرم اإلمام الرضا علیه السالم

( معاسمة مج

مدینة مشهد  -ایران
ة)

روضة الرضویة المقدسة یادم الضریح اإلمام فر مدینة مشهد الرضا هو اةسام والو،ؾ رضو الضریح الطاهر القدسی اإلمام
الرضا علیه آالؾ التحیة و اللنا ،والكلمة تعنر ،بصفة عامة ،فر مزار والوكاالت والم سسات ،الم سسات اللقافیة ،والصناعة،
والزراعة ،والصحة ،الخ ویعتقد أن یشمل اةو،اؾ التاریییة إلمام علر بن موسى الرضا .ومن أعل الحفاظ على أنشطة اإلنعاا
اةو،اؾ رضو وتنفیذ االلتزامات وفقا لنوایا االمام علر بن موسی الرضا یدرب احتیاعات زوار مضععه الشریؾ.
أصبح الوصر الرسمر المزار من أوابل التشی الصفو فر إیران مهم وعین من ،بل الملب .بعد اللورة اإلسالمیة بقیادة المرشد
اةعلى سماحة االمام سید رون هللا الیمینر انتیب أمینا .رضو صیا على العملة التر تبدأ م سماحة الشیخ عبام الطبسر.
هیكل
وهو یت لؾ من ست نابب ،نابب الحعاج إلى اةماكن واةشیاء المقدسة ،واإلعالن ،واالتصاالت ،ونابب فرع، ،سم دعم التنمیة
واإلدارة ،إدارة الممتلكات واةراضر والش ون القانونیة واةو،اؾ والمساعدة التقنیة وتطویر اةو،اؾ تنظیم واحد تحت ل ضریح
تنمیة الیصوصیة الرضو بوصفها راعیة للضریح وبناء معهد رضو اال،تصادیة و یمسین شرکة اال،تصادیة و یمسة عشر
لمعهد الحقو االعتماعیة واللقافیة من ،بل المعلم اةعلى لالللقافیة
م سسة اةو،اؾ النام یستیدمون تبرع أكلر من ٖٓٓ ملیون حاج یسافرون ضریح اإلمام الرضا [السنة] .وكان یعتمد على التنظیم
اال،تصاد للشركات تمول رضو من ٖ : 4من اةراضر السكنیة واةراضر الصالحة للزراعة حول مشهد ومدن أیرى ملل طهران
و،زوین وأصفهان ودامؽان ،سمنان،و  ....وینتمر إلى آستان ،دم رضو  .وتقدر القیمة التقریبیة لألر إلى حوالر ٕٓ [ملیار]
دوالر .م سسة هر أكبر رب عمل فر المحافظة ،التر تستضیؾ نحو ٓ 5من الشركات ورعال اةعمال ملل النباتات والیشب والیبز
،دم رضو  ،الد،ی  ،معهد الحیوان ،دم رضو م أكلر من ٓٓٓ ٖٔ،رأم من الماشیة ،والعامعة باعتبارها عامعة رضو
للعلوم اإلسالمیة وعامعة التكنولوعیا رضا (ع) و،ال أنشطتها م سیارات اةسهم نعوم ومعال السیارات
اةو،اؾ
ترحب ضریح اإلمام الرضا سنویا أكلر من ٖٓ ملیون الحعاج الشیعة من عمی أنحاء العالم .ومن المرعح أن اةصول أصول
الم سسة والمزید من ،دامى المحاربین الذین یعتقد أن یكون واحدا من أكبر وأؼنى أسم العمهوریة اإلسالمیة رضو  .العدید من
ضریح شیعر میصص لممتلكاتهم التر لدیها تاریخ طویل فر إیران والیارج .فر عام ٓ ٔ99صاحب أكلر من ٓٓ ٕ.9میل مرب من
آستان ،دم رضو  ،أو ٓ :9من اةراضر الصالحة للزراعة فر محافظة ,و اراضی کلیرا آیر فر طهران و،زوین وأصفهان ویزد
وكرمان وسمنان ودامؽان ،الخ ،وبالتالر فإن و،د هبطت یراسان .الیدمات اللقافیة ،واالعتماعیة .و،د دفعت الم سسة أكلر من
ٖٓٔ ملیون دوالر سنویا
 ٖٓ ملیممون عممدد الممزوار اإلمممام الرضمما فممی السممنة
منهم لالث ملیون من یارج القطر
 ٖٓٓ ملیون تشرؾ الی الحرم فی زیمارة مضمع
الشریؾ اإلمام علی بن موسی الرضا علیه السمالم
فر السنة (ٕٗٔٓ)
 لاللین الؾ یاىم لروضة الرضمویة و ممنهم تسمعة
و عشرین الؾ متطوعین
 أكلمممر ممممن ٕٓ ملیمممون یمممدمات لمممزوار و المسمممنین
والمعو،ین فر السنة
 مساحات الزیمارات  :ملیمون متمر مربم  -ملیمون
متمممر مربممم ممممن مسممماحة الزیمممارة لمممزوار اإلممممام
الربمممموؾ و العدیممممد مممممن الیممممدمات دون انقطمممماع
الزیارات
 ٖٖٓ ألمممممؾ متمممممر مربممممم ممممممن تعبیمممممد المقاصمممممة
الؽبارلحصول النظافة فی روضة الرضویة
 ضیافة ملیونی و یممم مبمة المؾ نفمر ممن المزوار
فی المضیؾ االمام الرضا علیه السالم
 افراا أكلر ممن ٕ٘ ملیمون متمر مربم ممن الحمرم
القدسر من الزوالی و السعادات
 أكلر من مابة ملیون مشمرب مماء الصمالح و ٘7
ألؾ لتر من الصابون السابل فی المؽاسل الزوار
 تنظیؾ  ٙآالؾ السعاد المنسوعة یدویا
 أکلر من مبتی الؾ کتب االدعیة و القرآن
 یممممم مبمممة المممؾ یمممدمات عربممماین للمعمممو،ین و
الشیوخ
 مبممة الممؾ مسمماعدات للمرضممى و الیممدمات الطبیممة
الطاربة
 حوالر ٓٗ ألؾ لمبة فی روضة الرضو
 ٔ٘ٓٓ عدد اللریات فی روضة الرضو

اطعام فی صحون الروضة الرضویة _ سفرة افطار فی شهر رمضان المبارک

ماکیت ( مدل و معسم ) من الروضة الرضویة علیه اسالم

صور ،دیمیة من الروضة الرضویة و حدود لمدینة مشهد الرضا علیه السالم

صور ،دیمیة من الروضة الرضویة ومدینة مشهد الرضا_ سنة  ٔ977م القبة الذهبیة الرضویة کان منظورا من
مسافات بعیدا الن ارتفاع بناء المحالت و البیوت و الفناد کان ا،ل من ارتفاع القبة الذهبیة

صور ،دیمیة من الروضة الرضویة ومدینة مشهد الرضا_ سنة  ٔ977م القبة الذهبیمة الرضمویة کمان منظمورا ممن
مسافات بعیدا الن ارتفاع بناء المحالت و البیوت و الفناد کان ا،ل من ارتفاع القبة الذهبیة

بناء السو الکبیرالرضا علیه السالم فی حول التوسی الحرم المستقبل و تعوی
للمعاورین اإلمام الربوؾ ،بل هدم محالتهم و بیوتهم (ٓ)ٔ97
و فی ا،ل مدة و ا،ل میزانیة نعح هذه التوسی

المحالت و الفناد

مبات آالؾ من الزوار االمام علی بن موسی الرضا ع متشتتین فی صحون و روا،ات متعددة

توسعات هامشة لمدینة المشهد الرضا

علیه السالم

_ بعد مرور یمسین سنة ( ) ٕٓٔ4 – ٔ9ٙ5

بعد مرور اکلر من یمسین سنة من التوسعات الهامشیة و الکبیرة فی الحرم الرضو و مدینة مشهد  ,المس لین راععوا الی انفسهم و
الزوار یسبلون :
 هل هذه التوسعات صحیحة ؟
 هل احداث الصحون المتعددة الذ تکلؾ ملیارات من المیزانیة للروضة الرضویة  ,صحیح ؟








ام ال ؟ و لماذا ؟

هل یکون للزوار ان ینظروا الی القبة الذهبیة او شباک اإلمام الرضا ع من ا نقطة فی الحرم الرضو
هل توسعة المدینة مشهد علی اسلوب صحیح ؟
هل هذه التوسعة ستکون فی یدمة الزوار اإلمام الرضا علیه السالم و ستوفر الیدمات االنسانیة و االعتماعیة أو تکون یالؾ ذلب ؟
هل تؽیرت االسلوب المدینة مشهد الرضا من المدینة الزیارة والدینییة الی المدینة السیاحیة ؟
هل الحضوا نقاط اإل،تصادیة و السیاسیة و  ...فی توسی الحرم الرضو و مدینة مشهد أم ال ؟
هل توسعة الحالیة لمدینة مشهد مکمل لتوسعة الحرم الرضو أم ال ؟

لماذا مدینة مشهد تحتاج الی توسعات صحیحة و تؽییرات سریعة ؟

االنتقادات الشدیدة الیطیب الصالة العمعة فی روضة الرضویة سماحة آیة هللا علم الهد :

المعماریة الحالیة فی مشهد  ,معادیة لالسالم و للورة االسالمیة
سوؾ تصبح مدینة مشهد ،عزیرة سیاحیة عبارة فر منتصؾ ،بة ذهبیة وبناء اةدوات التر
توعد فر حول الحرم القدسر
أكد سماحة ایة هللا سید احمدعلم الهد فی لقابه المهندسین و المعمارین التیطیط العمرانی فی مدینة مشهد  ,ان الدین له القیم و هذه القیم یعب إدیالها فر
المیدان و أن إلحیاء الدین والقیم الدینیة والتحول اللقافر  ,یعد ا،تضابات فی العمارة االسالمیة و العمران من االسام الوارد و ینبؽی ان تفهم المتطلبات
إذا یبراء فر معال الهندسة المعماریة فر العمارة واإلسمكان فمر المنماط الحضمریة القمیم سموؾ تنظمر فیمه للبیبمة، ،مد تكمون التصمامیم المعماریمة اللوریمة أو
اإلسالمیة .وهو المبدأ اةساسر الكامن فر دینر واةسرة ،والحفاظ على "العفة
یعب اتباع المتطلبات والقیم الدینیة التر ینبؽر إدیالها بحیث عندما المبنى هو أن یبنى على المبدأث وان الظروؾ فر ععمل العممارة االبمراج والشمق السمکنیة
الحالیة ستکون المعادیة لإلسالم.
ولألسؾ ،مدینة مشهد  ،سوؾ تصبح عزیرة سیاحیة عبادة فر منتصؾ ،بة ذهبیة وبناء اةدوات التر توعد فر حول الحرم القدسمر ومم اةسمؾ ،یمتم فقمدان
الهویة الحالیة فر المدینة اإلمام الرضا علیه السالم فإن رأم المال الفكر هر التر عطلت بناء الهویة فر مدینة مشهد
وبصرؾ النظر عن شوارع ال مكان لر یة ،بة اإلمام الرضا ،و القبة اإلمام الرضا ؼاببة تماما
والهندسة المعماریة لهذه المدینة لیم یملل والیعبر عن هذه المدینة بملابة الهویة الدینیة أو الرضویة و یصوصا المبانر ومراكز التسو و العمارات حول
الحرم الرضو فی مدینة مشهد الیکون عال،ات م هویته

من جع د ع ی  ,سبب مشح س م ب _ حشه ع ة الاالش ة ال ع ة :

ٕٔ عاما ی الستراتیعیة الرضو یاطبة فر اةنسعة المحیطة بها الضریح و الحرم
استراتیعیة یطة وطنیة ومشروع اةعیال ور یتها لوعود شعور عمی بقبول المس ولیة فی مدینة المقدسة مشهد الرضا علیه السالم
لألسؾ ،بسبب السیا الحضر  ،لهذا المشمروع الكبیمر الموطنر "اسمتراتیعیة یاطبمة"  ،واحمدة ممن أ،مدم منماط واةكلمر البالیمة ممن الشموارع التعاریمة وؼیمر
القیاسیة والضیقة ،وحدة سكنیة متهالكة والعلل االعتماعیة التر یسببها العو سیبة فر محیط اةسرة من اةضرحة المعیدة المقدمة
و ،ال  :الیوم ،وبعد عقدین من الزمن ،یعب أن نعترؾ باةسؾ ب ن الیطوات التر اتیذت فمر همذا االتعماه ،سمواء للمشماری الصمؽیرة والتكیمؾ مم احتیاعمات
زوار ,لم تكن كافیة.
وأشار إلمى العقبمات التمر بمذلت عهمودا فمر ٕٔ عامما الماضمیة ممن فعالیمة مشمروع الصمعود لیسمت كافیمة ،و،مال المشمروع الموطنر الكبیمر وعلمم اةممرا ممن
"استراتیعیة یاطبة" ،والتر لیصت .ایتیار االستراتیعیة ،وتنفیذ "التوازن المالر الصفر" هر ،وهو ما یعنمر أن تكمالیؾ مذهلمةث لیلم المسماحات والمرافم
واةماكن العامة ،ممن عابمدات الیطمة اةمنیمة .عمن طریم ایتیمار همذه االسمتراتیعیة التؽلمب علمى نحمو فعمال المتطلبمات اللقافیمة ومعماییر التصممیم علمى أسمام
المشاری اللقافیة واال،تصادیة بحتة یتم تیفی  .و یتم تحدید العدید من المشاری الصؽیرة والكبیرة التر تعر حالیا فر السمن ،من ،بل المستلمرین م حاكم
"معدل العابد الدایلر على رأم المال" ،واةمر نفسه ینطب على معاییر ا،تصادیة بحتة ،وهیبة اللقافیة طؽت على المنطقة السمن
تلیر االموریطیرة .هذا هو ةننا على مقربة من مركز الضوء ،والتنویر ،ولمم ینقمل همو االنحمراؾ فمر التیطمیط الحضمر  .أر فمر مشمهد ،المهممة الربیسمیة
بؽ النظر یاطبة  .نموذج للضریح المقدم تبدأ المدینة المقدسة مشهد .م شر هو أنه إذا كنت االبتعاد عن الضریح باعتباره لقاء القضاء صدمة م االنقطاع
اللقافر هو معروؾ لنا ،ونحن تنسی العمل ؼیر صحیح .ضریح اإلمام الرضا (ع) هو ضوء التنویر ،منذ المنشورة .لدینا تمدریعیا یتحمول بعیمدا إلمى درعمة أن
المدینة المقدسة مشهد الذین یذهبون الى ابعد نهایة التنویر ،هناب شعور.
بالطب ، ،د المسافة المادیة أیضا یف التنویر الیاصة و العدید فر أ مكان ال تهمل هذه المهمة .یعب أن لدینا ملعب لملعب المدینة تیتلمؾ .یعمب أن نكمون
میتلفین مركز ترفیهر ،مركز أعمال ،یعب أن تكون میتلفة.
طریقة واحدة للیروج من هذا الم ز  ،وأنه هو أبعد من ذلب
ونحن نتعهد كل یطوة ،كل یطة أننا الموافقة أو الموافقة على أ میزانیة ،أ المشروع الربیسر الصفقة ،افتتح فر عمی هذه اةشیاء التر ینظر فیما إذا كان
یتف م بعلة مشهد ،أم ال؟

مسبول اللقافی فی معلم اإلدارة البلدیة مشهد الرضا :
ولذا فمن الضرور وض المبانر الروحیة والمقدسة اإلمام
اللامن علیه السالم حول مو ،االمتلال الش ون اللقافیة
اَن بنماء حمول الحمرم فماعر واللقافممة اإلسمالمیة والمسماحة حمول الحمرم هممو
ؼیر منسقة وبال حیاة.
إهمال المبنى فمر البیبمة المحیطمة وعممل الضمریح همو یطم ویعمب أن یكمون
اللقافیة،
بینما التعامل مم تشمیید المبمانر التمر تشمكل هویمة · و یمتم منم أیضما القما
ؼیر منظم وؼیر متناسمقة مم العممارة اإلسمالمیة المبنیمة .و یعمب االسمتفادة
من الهندسة المعماریة اإلیرانیة واإلسالمیة ممن حالمة المبنمى حمول الضمریح
رضو

ارتفاع البناء و االبراج حول الحرم الرضو لمدینة المشهد الرضا ع _و ال یکون النظر الی القبة الذهبیة
الرضویة کما فی الساب اال من ارب شوارع ربیسیة او من الفضاء

دراسات عدیدة لتؽییر االیرادات التوسعة المدینة مشهد ( عبورو المرور ،سکن الزوارو اهالی مدینة مشهد ،
محالت تعاریة و حرم اإلمام الرضا علیه آالؾ التحیة و اللناء)

انشمماء شممارع محیطممی
فممممی مرکممممز المدینممممة (
عدیممد) و هممدم البیمموت
و المحممممالت القدیمیممممة
بعمممد ممممرور اکلمممر ممممن
اربعممممممین سممممممنة مممممممن
التوسمممممممعات المدینمممممممة
مشمممممممممممهد ویکلمممممممممممؾ
الملیممممممممممممارات مممممممممممممن
المیزانیممممممة ( ٕٓٔٓ -
ٕٕٓٓ)

مشهد إمام الرضا

علیه السالم

« سالم علی روض ٍة حل ّ فیها إمام یباهی به الملبُ و
الدّین»
مساحة الحرم الرضو
مشروع توسی الفضاء الحرم والزیارة
فی مدیل الحرم الشریؾ یست ذنون الزوار من االمام فی دیول
و ینظرون الی عاهه و عظمته  :السلطان علی بن موسی الرضا
ع
کلما یقربون الروضة المقدسة وهم علی سکینة و و،ار و
لسانهم فی حالة الذکر و نفوسهم مطمبنة حتی یصلون الی
الشباک المقدم
« ف دیلی فی عباد و ادیلی عنتی »

امین العام لروضة الرضویة المقدسة منذ لاللین سنة اتیذ
برنامج لقافیة وهندسیة وبحمدهللا توسی الحرم ،د کان فیر
لشیعة و لزوار االمام ابا الحسن علی بن موسی الرضا علیه
السالم
مساحة الحرم حالیا ی فی حدود ٓٓٓ ٓٓ 4مترمرب و االن
اشتروا مساحات کبیرة من المنازل السکنیة و محالت تعاریة
حول الحرم الشریؾ أو عوضوهم عرصات أوفضاء تعار و. .
 .و هذه المساحة – حرم الرضا ع  -انشاءهللا ،د یوصل الی اکلر
من ملیون متر مرب ( ٓٓٓٔ متر * ٓٓٓٔ متر ) فی سنین
القادمة

مدینة مشهد إمام الرضا علیه السالم
بطوم یا لها من مصیب ٍة»
« و ،بر
ٍ
عددالزواروعوابداال،تصاد لمدینة مشهد المقدسة حسب
اسکان وشراء الزوار
عدد الزوارلمشهد الرضا ع فی سنة ٕٔٔٓ ٕٗ :ملیون
زابر{ ٖٕ ملیون من ایران و ملیون واحدمن یارج القطر }
عدد الزوارلمشهد الرضا ع فی سنة ٕٕٔٓ  ٕ8 :ملیون
زابر {  ٕٙملیون من ایران و ملیونین من یارج القطر }
عدد الزوارلمشهد الرضا ع فی تطویر لسنة ( ٕٕٓٓ) ٖٗ :
ملیون زابر{ ٓٗ ملیون من ایران و ٖ مالیین من یارج
القطر}
عدد التشرؾ الی الحرم لزیارة االمام فی سنة ٕٔٔٓ – ٕٕ7
ملیون تشرؾ
عدد التشرؾ الی الحرم لزیارة االمام فی سنة ٕٕٔٓ – ٕٓ7
ملیون تشرؾ
العوابد اال،تصادیة فی بقاء الزوار االمام الرضا ع  :اذا کان
بقاء الزوارفی مدینة مشهد یومین اکلر ث یتنفعون اهالی
المدینة مشهد  ،اکلر من ملیار دوالر ( 1 000 000 000 $
) لسنة واحدة مطاب عدد زوار فی سنة ٕٔٔٓ ( ٕٗ
میلون زابر)
و من الواضح اذا ازداد عدد الزوار ،هذه االر،ام هم تزید
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بناء مر،د
سید رون هللا الیمینی
،ابد لورة االسالمیه فی ایران
– طهران

کل االعمدة التی تکون فی الوسط = اربعة اعمدة

مسافة بین کل اعمدة = اربعین متر
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بناء مسعد سلطانی ( ملکی )  -مسعد الشیخ زاید بن سلطان آل نهیان  -مدینة ابوظبی

مسعد الشیخ زاید بن سلطان آل نهیان یعح لاالشال دسعز فال ن مة كشسع  .ق مشاحن فال مدینة أبوظبر ع ش س دشاحن مر خ
مشاس ة مك ة د ن مشاحن م ع م مشاحن
ز ن أ مشاحن مكد ع أ أ ضس شاحن مر خ ز ن مكد ع .ن ع د أكدع شاحن فال م سمم ش
م د م شاحن م ا مثس ال دسمن ع مد ضسج دشاس ة جد م  412،22شجع شعد س دن مد ع م سكاة مه ،أ ن أكدع عرعت شاسحن فال م سمم ش
جا م مال 40،000
حم مشاحن .جا مشاحن لكثع ش  7000شی ال فال من خم مك ش مششك ش اج شسم مشاس س مخسعح ة
مخسعحال دسعجرس  107أشجسع م شؤا ة شكا ة كسش ة
شیم مكسفة أقاسم شد ا مشاحن ]1[.ش ش سمشه مشش زت ح ن أعد ة شآا فال أعكس می
]2[.
دسمعخسم لد
كس معب س كشسع جال مع م مر خ ز ن د ا طس آم ه س —قن حه دد سج ها مشاحن فال م سم  1996اسع س دامك ل ك ها مشاحن
یع س لاالش س عاخ ش مثقسفة كاالش ة شرسه شهس ق شهس من ة ماش ة ،شعكز م م من كاالشال .أ م یالت جقسم فال مشاحن كس
یالت ع ن لض ا فال م سم  1428هحع س ( 19ن اشدع  )2007مك آ ا ك مم ج جه أعشسم مد سج فال مشاحن جشسم .قن جم ال جهسج ش أعشم مد سج
نعهم لشسع جال.
 167ش
فال شسعس  .2008د م لحشسمال جك رة مشرع ش سع
عمل البناء
مه كم
لرع ن بعت مرإ مد ن ة ،جم ج ر ا مشرع ع ا شع ج  ،جضش ل ما د سج لاساس
دنأ أعشسم مد سج فال  1998ج
نعهم .أشس مشع ة مثس ة فجضش أعشسم مجرط ب مزخعفة من خ ة مخسعح ة ،ك ر ش سع 267
مخعاس ال د غ جك رجهس  750ش
نعهم ع ا لعشسم مخسعح ة.
نعهم .یع أ ضس شد م  150ش
شك عإ ة مشاحن ش ز س شخج رة ش
جم د سج مشاحن ع ا عجرس  9أشجسع ع شاج ا مرسع د سج ع ا أ شع مر خ مر خ ز ن رخی س ،د
شاسفة د نت[]2
قسش عنت رعكس دسم شم ع ا مشرع  ،لا ج قر عنن ش مرعكس فال أ قس شخج رة م نت أادسب .دنأ رعكة هسمكع ك ح ز ة أعشسمهس
ك طسم ة لشدع ح ك هسج مشرع ]3[.
كساجرسعم ع ا مشرع فال  ،2001عش ش رعكة مشقس ال
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المسعد من الدایل
ك م ش ن م ن شقاشس لما أعد ة
مقدسب مضخشة ،یشش د
د م عنن لعشنت ن خم قسعة میالت معب ا ة  24عش ن ج شم لاق
مشط م دسمین دؤركسم عن ة دسج ة ،شس ضرال حشسال ع قس فال مقسعة.
عكسبز ،ج شم م ق ن م سش ة م قدسب .ها لعشنت شكا ت دسمعخسم لد
لما ع ن مقدة معبا ة ،لا یم عجرسعهس لما  45شجع]3[.
أد سن مشاحن من خ ة هال  50شجع فال  55شجع ،یم عجرس ماق  33شجع ع لع
سعادة المسعد
 627شجع شعد س یشش در ع ق ة حش ة جضرا ش زت مجرعن ع ا
جغطال أعض ة مشاحن أكدع احسنت فال م سمم جد م شاس جهس  5آال
اح فال ل ع ش قدم رعكة احسن ل ع عشم ع هس  1200ساج ساحة 20 ،ف س  30عسشال .د م عنن
مشاحن .ماحسنت ن ة می
نعهم]2[.
 30ش
 12ط س ش مقط  .ك ر ماحسنت
عقنت جز ماحسنت  47ط س 35 ،ط س ش هس ش می
م قن ف هس  2,268ش
،باب المسعد
د م عجرسعهس  83شجع دقطع ن خ ال د م  .32،8جز مقدة أم ط  ،زخعف ش من خم
ج ن قدة مشاحن معب ا ة أكدع قدة فال م سمم،
دسمحدس مشق ا دسلم س  ،یششه ف س ععب دزخسع دسج ة فع نت ،یشش خی یس م شاحن ،دسكضسفة لما كجسدة آ س قعآ ة.
یم عنن مقدسب فال ها مشاحن  82قدة شخج رة ل حسم ،جغطال لع قة مخسعح ة مشن خم معب ا ة محس د ة ،حش هس شكا ت ش مخسعج
شهعت شجخیی دشثم ها م ش لعشسم.
مشجش ز ش من خم دسمزخسع مش رات ش محدس مجال قسم دج ر اهس ف
دسمعخسم لد
الصحن والمحیطات
مخسعحال م شاحن أ جك د سم دالطس خعاس ة ضخشة ش ش مة ع ا عكسبز خعاس ة ،شكا ت دؤح ن أ
ع عال فال جیش م أعض ة می
معخسم مشزخع دجیسش م دسج ة ش ة دساج شسم مرا راسج مجغط ة شاس ة می دسمكسشم مدسمغة  17أم شجع شعد ش ضش أكدع مشاس س
مخسعحال مش ح نت دسلع قة مش طة دسمی ف د م أمرس  48عش ن شكا س
مشكر فة مش ح نت فال مشاسحن دسم سمم كاالشال .أشس عنن أعشنت می
دسمعخسم مشط م دسل حسع رده مكع شة ،دجیش ش س دسج ة أزهسع ش ة مهس ج حس ش ن ة شط ة دسماهب.
أ ط لع قة مخسعح ة م شاحن دد ع شسب ة ج كس حهس مشاحن ،ششس ض لم ه جش ز ش م س ة مجیش ش ة ،أعض سجهس شكا ت دسمعخسم
مشط م
ش اج شسم عخسم أخضع فال مششع مجال جإنم لما می  ،كشس ع عال دؤ جك أعشنت لع قة مخسعح ة ش معخسم لد
لد
دسل حسع رده مكع شة ،قسم دجثد جهس عشسم شهعت اجقنش خی یس ش مه ن ،دسكضسفة لما جسج لعشنت ،مشیشم دركم عأس خ ة ش لمش م
مشاهب.
 100قطة ض ج]2[.
دسكضسفة لما امك ،فإ ه ق فال كم ش مز ة مرعق ة مرشسم ة مرعق ة مح د ة أشسك م ض ج ،شك ة ش  80ن عت ش س
مكتبة العام
ج ج م ثالثة آال ع  ،ش زعة ع ا شخج مشحسال م ش ة مثقسف ة ،فال أكثع ش ث جال عرعت مغة ة ،ش ضش هس شحش عس ش رسبس مكجب
ل رطة مخسیة دؤعشسم مجعحشة م رع م شال فال شحسال م م
م سنعت ،ج فع مشكجدة مخنشس مشكجد ة م ع ة مشاسهشة فال لن عت مر سم س
مشخجی  .ج جدع مشكجدة ش م س ة مش شسع ة عشم
مشهجش
م عد ة كاالش ة ,شقج س مشكجدة جج سشا داععة ق سا ة ،هال شجس ة م دس ث
قسش رعكة ش ة ( عك ن لعشسم من ك ع)د ض مجیش م من خ ال مخسص دسمشكجدة قن عص مشیشم /م .اس أد
ف ال شكشم م حسش ,
ا ن /ع ا جقن م مجیش م مش سیع م ن ا قسعنت حا ع عش قة فال م شسعت كاالش ة م عد ة الی ة
قن نف مر خ ز ن د ا طس آم ه س فال محهة مرشسم ة ش مشاحن فال  3فشدع  ،2004قدم أ جهسج أعشسم د سج مشاحن.
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» دبی

( الرسالة التحلیلیة )

»

إمارة دبر (تنط محلیا ی اد َبر) هر إحدى إمارات دولة اإلمارات العربیة المتحدة ،وتعتبر إمارة دبر لانر أكبر إمارة فر االتحاد بعد إمارة أبوظبر حیث تبلػ مساحتها ٗٔٔٗ,

كمٕ

وهو ما یعادل ٘ %تقریبا من مساحة اإلمارات.
ی
یبلػ عدد سكان اإلمارة ٓٓٓ ٕ,ٕٕٙ,ك كبر إمارة تعدادا للسكان فر اإلتحاد اإلماراتر منهم ٓٓٓ ٕٔٗ,مواطنین والبا،ر من اةعانب أ مایعادل ٘ %9.من إعمالر السكان.
تحد دبر كل من إمارة أبوظبر فر الؽرب وإمارة الشار،ة فر الشر  ،وتعتبر العاصمة اال،تصادیة لإلمارات العربیة المتحدة ،و،د تطورت تطورای كبیرای یالل السنوات الماضیة.
اال،تصاد الحر والنشط فر اإلمارة وعدم وعود نظام ضریبر لعب دورا كبیرا فر عذب المستلمرین من عمی أنحاء العالم .وتق إمارة دبر بین إمارتی بوظبر والشار،ة.

/

وتتمیز إمارة دبر ب ن دیلها اال،تصاد ال یعتمد على اإلیرادات النفطیة بشكل أساسر على عكم با،ر دول الیلیج العربر حیث یعتمد أ،تصاد دبر على التعارة والعقارات
والیدمات المالیة وأیضا على السیاحة .النفط والؽاز یشكلون  %ٙمن إعمالر اال،تصاد .علبت النهضة اال،تصادیة والعمرانیة الكبیرة التر فر دبر شهرة عالمیة لإلمارة لتحتل
مكانة مرمو،ة عالمیا.

التاریخ
،لعة الفهید وتعتبر أ،دم بناء فر دبر والتر بنیت عام  ٔ799وهر عنان عدید من متحؾ دبر
ی
عنمدما اسمتقر مما یقمارب ممن ٓٓ8
مدیریة الرام فر دیرة أعوام الستینات  /یمكن القول إن ت سیم دبر یعود إلى لاللینیات القرن التاس عشر (تحدیدا فر عمام
شیص ینتمون إلى ،بیلة بنر یام بقیادة آل مكتوم عند منطقة الیور .وكان الیور و،تبذ یشكل مینا یء طبیعیا ی للمنطقة ،مما أدى الحقا ی إلى بروز دبر كمركز لصمید اةسمماب والل لم
والتعارة / .م بدایة القرن العشرین كانت دبر میناء شهیرای ،وكان إعمالر عدد سكان دبر حوالر ٓٓٓ ٕٓ,نسمة ،وشكل المقیمون نسبة الرب منهم.وبعد اكتشاؾ المنفط فمر
ٖٖ]ٖ[]ٕ[)ٔ8

العام  ،ٔ9ٙٙعمل الشیخ راشد بن سعید آل مكتوم على استلمار واردات النفط فر تطویر البنیة التحتیة لدبر .فقام بتشیید المدارم والمستشفیات وشم الطمر  .وأرسمى فمر تلمب
الفترة دعابم شبكة اتصاالت ومواصالت حدیلة ،كما تم فر عهده تشیید مبنى ومرف حدیلین فر مطار دبر الدولر وعرى تطویر مدرج الهبوط لیستوعب كافة أنواع

الطابرات]4[.

المناخ
تتمیز دبر بمناخ حار عدا .الصیؾ فر دبر حار للؽایة ،والریان مشبعة بالرطوبة ،م ارتفماع متوسمط درعمات الحمرارة نهمارا إلمى ٓٗ درعمة (ٖٓٔ درعمة فهرنهایمت) وتهمبط لمیال
إلى حوالر ٖٓ درعة مبویمة ( 87درعمة فهرنهایمت) .معظمم اةیمام مشمسمة علمى ممدار العمام .الشمتاء دافما مم متوسمط درعمات الحمرارة ٖٕ درعمة مبویمة (ٖ 7درعمة فهرنهایمت)
نهارا ،و ٖٔ درعة مبویة ( ٘7درعة فهرنهایت) لیال .وم ذلب، ،د تزاید فر العقود القلیلة الماضیة هطول اةمطار المتراكمة لتصل إلى ٓ٘ٔ ملم (ٔ ٘.9انا) فر السنة.

یبیر فر التراث  :دبر ،ادرة على التحول إلى عاصمة لقافیة عالمیة
»
»

»

»

»

شفقنا أكد روبرت بالمر مدیر دابرة اللقافة والتراث اللقافر فر معلم أوربا أن مدینة دبر فر دولة اإلمارات العربیة المتحدة ،ادرة على ترسیخ مكانتها
كوعهة لقافیة ،على یلفیة فوزها بح تنظیم معر إكسبو ٕٕٓٓ .
و،بیل انعقاد ،مة المدن المستضیفة ٖٕٔٓ والتر تعر فعالیاتها یومر اةربعاء والیمیم المقبلین فر دبر، ،ال بالمر " :التنوع اللقافر الؽنر الذ تتمیز
به دبر ،یمنح الزابرین تعربة ممیزة وهابلة ،كما أن دبر تتطل دوما ی الحتالل مو ،ریاد فر معال السیاحة ،وأن تصبح أیضا ی وعهة لقافیة بارزة ،ولیم
معرد مكان للترفیه و،ضاء العطالت ،لذلب یعب أن یكون تركیز دبر على كونها وعهة لللقافة وتبادل اةفكار ،وملتقى للشر والؽرب ،وذلب عبر تنظیم
فعالیات یكون التركیز فیها أكبر فیما یتعل بالتفاعل بین اةشیاص والمعتمعات ،التر تتمیز بیصابص میتلفة ،وتال،ر اللقافات المتعددة".
وأضاؾ بالمر " :أهمیة معر إكسبو العالمر ال تتو،ؾ على الفعالیات التعاریة ،وإنما كونه منصة لقافیة عالمیة لتبادل اَراء حول اإلبتكارات والتحدیات
التر یواعهها العالم ،وتحتاج دبر لتعزیز مكانتها كمدینة عالمیة منفتحة على التقدم والتنوع ،ووعهة للتبادل اللقافر واإلبتكارات اللقافیة ،وترحب بالنام
من كافة الیلفیات اللقافیة".
وبحسب بالمر أیضای ،فإنه یرى التنوع اللقافر واحدای من اةسباب التر تمنح دبر القوة لتعزیز مكانتها ،باإلضافة إلى ر یتها ومیططاتها طویلة اةمد ،والتر
تسعى من یاللها إلى إنشاء تواصل بین عذورها فر الماضر ومستقبلها ،وأضاؾ " :یعب أن یكون الت كید على تعدید الحیاة اللقافیة فر دبر ،والحفاظ
على التراث ،والت كید على التطور اللقافر المستوحى من طابعها المحلر وترالها الؽنر".
ویرى بالمر الذ ألؾ كتاب "مدن حافلة باةحداث  ..إدارة اللقافة وإحیاء الحضارة" أن یطوة دبر المقبلة تتلیص فر تحقی تواصل وترابط متینین ما
بین المدینة واةحداث التر تقام فیها ،وأضاؾ " :ذلب ضرور بالنسبة ة مدینة ملل دبر ،تمتلب تركیزای على الفعالیات بؽیة اإلنتقال من مدینة مستضیفة
للفعالیات إلى مدینة حافلة بالفعالیات ،وذلب یعنر أن تتمت المدینة بمیطط إستراتیعر وتركیز أ،ل على التعریؾ بالمدینة ،واإلهتمام بشكل أكبر بصناعة
المدینة ،وربطها والمقیمین فیها ببرامج الفعالیات ،لتصبح أكلر تمیزای ودینامیكیة وتواصالی وحیویة ،ةن اللقافة هر ،لب هذا التؽییر ،ولدى دبر بال شب كل
اإلمكانات التر ستععل منها أول مدینة حافلة بالفعالیات على مستوى المنطقة".
كشس ج ق ش مرعكس ا مقنع لكدع الاجرسنت مقی ا خی یس رذعكة أعكذس مشذ ن مد ذسج رذعكة أاذش مرذسعقة رذعكة أاذش الج ذسن رذعكة
اش مخ ج .مقطسعس مجال اجاذجر ن دذ عذسشال  2020 2019ا اذجشع قطذس م قذسع  ،مد ذسج ،مخذنشس مشیذعف ة كاذش دسالاذجرسنت طذ م هذا
مرجعت ،ش امك ،فإ مقطسعس مجال اجاجر ن خالم عسشال  2020 2019فال كعن ن مها م ن خالمه م جقجیع ع ا مقطسعذس مشذاك عت أعذال  ،ذ
اجرهن رعكس قطس مض سفة ،مط ع  ،مخنشس م حاج ة الجیسال طرعت .فش دذ مرذعكس مشنعحذة فذال قطذس مط ذع اجاذجر ن رذعكة محز ذعت
مرعكة م عد ة م ط ع ط ع أد دال ،كشس اجرهن رعكة ن لجیسال ش فال رجع كس مه جذ م قسمذة ،كذامك قذن ج یذم كذم شذ رذعكجال ح جذال
كال حال أم م حاج ة ع ا عق ن قم حن نت.ش ز ة ند جخطط ندال مز سنت ال رس م ك شال د ادة 11دسمشبة م سم مشقدم لما أع ا شاج ا مه ش ا أزشة م قسع
اجق م دإطال شرسع حن نت م د ة مج ج ة .جرذ ع خطذة ش ز ذة عذسم  ، 2014مجذال فذ ع هذس ذسكم ندذال مرذ خ ش شذن دذ ع رذن آم
فال عسم 2008
شكج م ،لما جز ن مثقة فال ج سفال كشسعت ش ه سع م قسع خالم الع م  2010-2008مجال أن ما مجخ ع اذن ن ن هذس .قذن قذعع م ك شذة ز ذسنت
ل رسقهس لما  37.88ش سع نعهم شسع جال ( 10.3ش سع ن الع شع كال) منعم م ش القجیسنم .ش مشج ق أ ز ذن ال رذس ع ذا مد ذة مج ج ذة 13دسمشبذة فذال
م سم مشقدم لما  6.35ش سع نعهم شسع جال .ش د مشرسع لخعا ،جخطط كشذسعت میذع  2ش ذسع ن الع شع كذال د ذ م عذسم  2017مد ذسج ق ذست اذط
مشع اال ش سط اذ س ة أخذعا .فذال م قذ راذه ،شذ مشج قذ أ جعجرذ عسبذن م ك شذة
حهة د ع ة حن نت شك اجخن شهس فال مر سن
مشن ة مخ
13دسمشبة مجاحم  37ش سع نعهم شسع جال فال عذسم  2014ذ جج قذ كن عت مشسم ذة نخذم شذ معاذ م ،مجذال جشثذم 67دسمشبذة شذ مشحشذ  ،أ عجرذ لمذا
24دسمشبة ش حع ج مج ا القجیسنم .ش مشج ق عجرس منخم ش محشسعك ضع بب مد ك لح د ة ،مجال جشثم 21دسمشبة ش ك ع ن  ،د ادة 1دسمشبذة
فال م سم مشقدم .جركم یسفال عسبن م رط 9دسمشبة فقط ش مشحش  .جج قذ خطذة مش ز ذة عحذز قذنع  882ش ذ نعهذم شذسع جال فذال م ذسم مشقدذم ،أ
م حز ش  1.5ش سع نعهم لشسع جال فال مش ز ة خالم عسم  . 2013مم اكع د ذس خطذة مش ز ذة ف شذس
0.27دسمشبة ش م سجج مش ال كحشسمال ،م خرس
ك ش ة مجش م م حز فال ش ز جهس .ع ا معغم ش أ ندذال قذن قضذ ع ذا م حذز جقع دذس ،فإ هذس شذس ز مذ اذج حه ج ذن س فذال
ا كس ندال اجینع ا ن
رذعكسجهس مذن هس دسمر ذم مجز شذس
م قذن مذن مال ،فذإ ن مذة كشذسع
مشجذع كم شذ أعقذسب لزشذة .فقذس میذ ن
مشقد ة فال مج سشم ش حدم من
ما
مخذسعحال
شاج قة دق شة  60ش سع ن الع شع كال د م عسم  ،2017ش د هس  42ش سع ن الع شع كال ن شاج خالم م سش مشقد  .شك مالقجع
مقسنشة دشز ن ش ك رس
م سمال أ إنم لما ز سنت فال جؤخ ع ش ع ن الاج قس فال ما
كاد ندال  2020فإ من لما م سجج مش ال كحشسمال قن یم
عا ش ع
أ ن كشسع م عد ة مشج نت قن
لما  65-60دسمشبة د م عسم  2021فال
جهال فال ن ن 20-19دسمشبة د م عسم 2021

دبی تفوز باستضافة ˝إكسبو ٕٕٓٓ˝
فمازت دبمر ،التممر كانمت ،ممدمت عطماء الستضمافة معممر اكسمبو ٕٕٓٓ فممر نموفمبر ٕٔٔٓ ،باستضمافة المعممر العمالمر اكسممبو ٕٕٓٓ ،لتصمبح أول دولمة فممر منطقمة الشممر
اةوسط وشمال افریقیا وعنوب آسیا الستضافة هذا الحدث .و،د تم ایتیار « تواصل العقول وصن المستقبل» شعارای لهذا الحدث مركزین على عمدة عنماوین منهما أ) االسمتدامة -
مصادر دابمة للمیاه والطا،ة ،و ب) التنقل  -نظم ذكیة من الیدمات اللوعستیة والنقل  ،و ج ) الفرص  -مسارات عدیدة للتنمیة اال،تصمادیة .وسموؾ تسمتلمر دولمة االممارات ٖٓ
ملیار درهم اماراتر (ٔ 8.ملیار دوالر امریكر) فر بنیة تحتیة عدیدة إلى عانب المشاری اةیرى العاریة حالیا والتر تبلػ حوالر ٘ٓ 7ملیار دوالر امریكر فر العشمر سمنوات
المقبلة .ومن المتو ،أن یستقطب هذا الحدث ما یقارب  ٕ5ملیون زابر ،منهم أكلمر ممن ٘7بالمبمة ممن الیمارج ،كمما یتو،م أن یمدر عوابمد بمین ٕ٘ و ٖ٘ ملیمار دوالر امریكمر
(مما یملل ٕ٘بالمبةإلى ٓٗ بالمبة من الناتج المحلر اإلعمالر للدولة لعام ٕٕٔٓ ) وبالتالر ارتفاع الناتج المحلر اإلعمالر فر دبر بحوالر ٕبالمبةعلى ممدى السمنوات القادممة،
باإلضافة إلى یل بین ٕٓ٘ إلى ٖٓٓ ألؾ فرصة عمل یالل الفترة القادمة والتر یتو ،أن تستمر ٖٓبالمبة إلى ٓٗبالمبة من هذه اةعمال .وبحسب تقریر صادر علمى مركمز
«علوبل» :ان الت لیر المضاعؾ لإلنفما الحكمومر سیشممل اال،تصماد بعمیم مكوناتمه ،كمما سمتكون فرصمة عیمدة لتعریمؾ العممالء والمسمتلمرین المحتملمین بالشمركات اإلماراتیمة.
وإلى عانب االستفادة من تعزیز البنیة التحتیة ،فإنها فرصة الستقطاب اهتمام وسابل اإلعالم العالمیة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة ،كما سمیكون المعمر فرصمة رابعمة لوضم
دولة اإلمارات كالعب مهم علمى السماحة الدولیمة وأن تظهمر للعمالم أنهما المكمان الملمالر لقطماع اةعممال.تعریمؾ بمعمر اكسمبو العالمیمالمعر العمالمر (والمعمروؾ أیضما باسمم
معر اكسبو العالمر) هو معر عام كبیر یعم مزیعا من عرو االبتكار التكنولوعر ،وتسهیل التبادل اللقافر وتعزیز العالمات التعاریة الوطنیمة .وهنماب نوعمان ممن همذه
معترؾ بها دولیة متیصصة .وتستند المعار المسعلة علمى فكمرة ربیسمیة عالمیمة ،فمر حمین أن المعمار المعتمرؾ بهما تسمتند
المعار  :معار مسعلة عالمیة ومعار
على فكرة ربیسیة محددة ضیقة النطا  ،وتكون مدة المعار المسعلة أكبر وتتراون مدتها بین ستة أسابی إلى ستة أشهر ،فر حین تكمون ممدة المعمار المعتمرؾ بهما أ،صمر
تتراون بین لاللة أسابی إلى لاللة أشهر .و،د عقد معر اكسبو العالمى ةول مرة فر لندن فر عام ٔ٘ ،ٔ8واطل علیه «المعر الكبیر» بتكلفة تقمدر بم  ٔ.7ملیمون دوالر
امریكر وشارب فیه ٕ٘ بلدا وحضره ما یقرب ستة مالیین زابمر .ومنمذ ذلمب الحمین ،شمهد العمالم ٖ٘ معرضما ی بمتوسمط تكلفمة  ٕٖ9ملیمون دوالر امریكمر وبحضمور إعممالر بلمػ
حوالر ٓٓ 9ملیون زابر.المعار السابقة ،یمة ا،تصادیة مضافة للبلمدان المضمیفةإن تحلیمل لللاللمة معمار التمر عقمدت فمر زاراؼموز (إسمبانیا)  ،شمانؽها (الصمین) ویوسمو
(كوریا العنوبیة) یمالل اةعموام  ٕٓٓ8وٕٓٔٓ و ٕٕٔٓ علمى التموالر یظهمر أن ا،تصمادات همذه البلمدان اسمتفادت بقموة ممن استضمافة همذا الحمدث ،والمذ انعكمم فمر ارتفماع
اإلیرادات وزیادة االستلمارات ویل فرص عمل عدیمدة .وتراوحمت اإلیمرادات عمراء همذه المعمار بمین ٔ و 9ملیمارن دوالر امریكمر ،فمر حمین تراوحمت التكمالیؾ التمر تكبمدتها
الدول بین ملیار وعشرة ملیمارات دوالر امریكمر .أمما القطاعمات الربیسمیة التمر اسمتفادت ممن همذه المعمار فهمر السمیاحة والنقمل والعقمارات والبنماء ،وهمذا بمدوره یلم مما بمین
ٓٓٓ 9ٓ,و ٓٓٓ ٕٙ7,فرصة عمل عدیدة .و،د انتعا ،طاع السیاحة من یالل التدف القو للزوار ( تراون ما بین ٗوٖ 7ملیون زابر) من عمی أنحماء العمالم .وشمهد ،طماع
النقل بناء الطر العدیدة والمطارات ،ویطوط السكب الحدیدیة ،فر حین شمهد ،طماع العقمارات بنماء فنماد وعقمارات سمكنیة عدیمدة .و،مد عقمد المعمر المسمعل اةییمر (اكسمبو
ٕٓٔٓ) فر شنؽها فر عام ٕٓٔٓ .وكانت الفكرة الربیسیة للمعر هر « مدینة أفضل ،حیاة أفضل» لیدل على الوض فمر شمنؽها كمدینمة حدیلمة و،مد عمذب المعمر ٖ7
ملیون زابر من میتلؾ أنحاء العالم ،وبلؽت إعمالر تكالیؾ التشؽیل یالل مدة المعر  ٔ.9ملیار دوالر امریكمر ،فمر حمین بلؽمت اإلیمرادات ٔ ٕ.ملیمار دوالر امریكمر  .وتظهمر
التقدیرات أن المعر ساهم ب  5بالمبة من الناتج المحلر اإلعمالر للمدینة ،فر حین زاد نسبة االستلمارات للمنطقة بنسمبة ٓٗ٘ٓ-بالمبمة ،وبالتمالر تعمززت القطاعمات العقاریمة
والسیاحة والنقل .وفر المستقبل ستستضیؾ میالنو (إیطالیا) المعر المسعل القادم فر عمام ٕ٘ٔٓ ،فمر حمین ستستضمیؾ أسمتانا (كازایسمتان) المعمر المعتمرؾ بمه القمادم
اكسبو فر عام  .ٕٓٔ7الت لیر على القطاع المصرفیسمی لر معمر دبمر اكسمبو أیضما إیعابما علمى نممو القطماع المصمرفر إلمى حمدكبیر .فوفقما للتقمدیرات الرسممیة ،فمإن المعمر
سیعزز اال،تصاد اإلماراتر ب ٖٕ ملیار دوالر امریكر یالل السنوات ٕ٘ٔٓ إلمى ٕٕٔٓ  ،أ مما یعمادل ٕٗٗ.بالمبمة ممن النماتج المحلمر اإلعممالر .وسمتمول الحكوممة المعمر
من یالل مزیج من إصدار السندات ،والقرو البنكیة والنقد الناتج عن التیارج من بع االستلمارات .وسی د همذا اال،تمرا الضمیم إلمى نمموحعم القمرو لمدى القطماع
المصرفر ،والذ سی د بدوره إلى تحقی رسوم عالیة على صفقات االستلمار المصرفر .وتملب البنوب اإلماراتیة القدرة على تقدیم ،رو إضافیة بحوالر ٖٓٓ ملیمار درهمم
اماراتر ،وفقا لنسب اإل،را الحالیة والمتو،عة .أما البنوب المستفیدة الكبرى فهر البنوب التر تملب حصة كبیرة فر السمو ممن حیمث الودابم  ،ونسمب مالبمة رأم ممال عالیمة،
وانیفمما القممرو إلممى نسممب الودابم و التعممر المممنیف للقطاعممات الحكومیممة .كممما إن البنمموب المتواعممدة فممر دبممر ستحصممل علممى حصممة أكبممر مممن فممرص تمویممل المشمماری
بالمقارنة م البنوب التر تق فر أبموظبر ،كونهما أكبمر البنموب فمر دولمة اإلممارات ،حیمث سیحصمل بنمب اإلممارات دبمر الموطنر علمى أكبمر حصمة ممن إعممالر اإلنفما علمى البنیمة
التحتیة على الرؼم من أن نسب اإل،را الحكومر الزابدة ،د تشكل عابقا ی .ومن بین البنوب اةیرى المتواعدة فر دبر ،سیستفید بنب دبر اإلسالمر .كما سیسمتفید بنمب المشمر
وبنب دبر التعار م حصتهم العالیة فر السو من القرو اإلعمالر لدولة اإلمارات .أمما ممن بمین البنموب القابممة فمر اإلممارات فسمیكون بنمب أبموظبر التعمار وبنمب الیلمیج
اةول اةكلر استفادة من ؼیرها نظرا لتعرضهم المنیف (ٕبالمبة ؤٔبالمبة على التوالر) للقطاع الحكومر .وسوؾ یستفید بنب أبموظبر الموطنر نظمرا لحعممه الكبیمر.التم لیر
علممى ،طمماع العقممارات والبناءوكممما حممدث فممر معممر اكسممبو ٕٓٔٓ  ،حیممث ارتفعممت أسممعار العقممارات فممر شممنؽها بنسممبة  ٙ8بالمبممة ،نتو ،م ان یعممزز معممر دبممر إكسممبو
ٕٕٓٓ ،طاع العقارات المحلر على نطا ممالل .ولقد شهد القطاع العقار انهیارای یمالل اةزممة المالیمة عمام  ،ٕٓٓ8ولكنمه حقم انتعاشما كبیمرا منمذ ذلمب الحمین ،ویاصمة فمر
عام ٖٕٔٓ ،على یلفیة ارتفاع التفا ل فر السو وتحسین اَفا اال،تصادیة .ولقمد شمهد القطماع بالفعمل ارتفاعما ی فمر اةسمعار بنسمبة ٓ4بالمبمة تقریبما فمر عمام ٖٕٔٓ مقارنمة
بالعام الماضر ،فر حمین إرتفم م شمر القطماع ٖ7ٓ.بالمبمة منمذ بدایمة عمام ٖٕٔٓ .و،مد كشمفت االحمداث مم یرای عمن اسمتعداد المطمورین لبیم ،طم أراضمر حمول مو،م اكسمبو
ٕٕٓٓ والتر تقدر بملیارات الدوالرات .كما نعتقد ب ن المعر سیساعد مستقبالی فر تحقی المزید من النممو فمر القطماع العقمار وال یمكمن اسمتبعاد احتممال مضماعفة اةسمعار.
وعلى وعه الیصوص ،فإنه من المتو ،أن تستفید شركة إعمار العقاریة بشكل كبیر نظرا لحصتها السو،یة وسمعتها القویمة فمر دبمر ،كمما ستسمتفید شمركة المدار صمرون أیضما ی
من المعر .إن التحسن فر القطاع العقار سیعزز تلقابیا ی ،طاع البناء بسبب ظهور مشاری عدیدة .ومن المتو ،أن یتم االنتهماء ممن مشماری بقیممة  6.8ملیمار دوالر امریكمر
استعداد لحدث عام ٕٕٓٓ  ،هذا وسیكون من المفید للمقماولین المحلیمین ممن یمالل التیفیمؾ ممن المنافسمة ،التمر كانمت سمببا فمر انیفما الهماما لمبع الو،مت .كمما إن مو،م
معر إكسبو ٕٕٓٓ والذ تبلػ مساحته حوالر  ٖٗ8هكتار والذ من المتو ،ان ینتهر بتكلفة من ٕ إلى ٗملیمار دوالر كمویتر ،همو بحمد ذاتمه مشمروع كبیمر ،باإلضمافة إلمى
مترو دبر ب  ٔ.4ملیار دوالر امریكر واإلنفا على تحسمین البنیمة التحتیمة بحموالر ٕ إلمى ٗ ملیمار دوالر أمركمر والمذ ممن شمانه تعزیمز القطماع اكلمر.ونتو،م لشمركتر أرابتمب
ودریب آند سكل ،وهما أكبر مقاولین فر دبر ،عنر أ،صى ،در ممن المنماف ممن المعمر بسمبب یبمرتهم الواسمعة ووعمودهم القمو فمر السمو  .فمر حمین ،ستسمتفید شمركة دیبما
أیضما ممن هممذا الحمدث .أمما شممركات المقماوالت والبنماء اال،لیمیممة اةیمرى والتمر ستسممتفید ممن همذا المعممر فهمر شمركة أوراسممكوم لالنشماء المصمریة ،باإلضممافة إلمى المعموعمة
المشتركة من الكویت ،حدید العزیرة العمانیة ،شمركة صمناعات ،طمر (،سمم الحدیمد) وشمركة سمابب (،سمم حدیمد) باإلضمافة إلمى شمركة علفمار الهندسمیة العمانیمة.تم لیر علمى ،طماع
اإلسمنت دى النمو الكبیر فر سو عقارات اإلمارات العربیة المتحدة یالل الفترة بین ٕٗٓٓ و  ٕٓٓ7إلى زیادات هابلة فر طا،ات انتماج شمركات االسممنت فمر االممارات .ولكمن
عنمدما انهممارت سمو العقممارات فمر عممام  ، ٕٓٓ8شممهد ،طماع اةسمممنت اإلمماراتر زیممادة كبیممرة فمر المعممرو ممما أدى إلممى انیفمما مسمتویات اسممتیدام طا،مات انتمماج الشممركات
اإلماراتیة لتصل الى مستوى ٓٙبالمبة تقریبا .وعلى الرؼم من أن شركات اةسمنت تحاول تفریػ الطا،مة الفابضمة ممن یمالل تصمدیر اإلسممنت إلمى المدول المعماورة ،لكمن الطا،مة
الفابضة ما زالت مستمرة ومازالت تشكل عببا على القطاع .ولكن بعد اإلعالن عن المعر  ،نعتقد ب ن الحال سیتؽیر یالل السنوات القادمة حالما تبدأ العقود فر التنفیذ .
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مجذذی اذذجغعق اذذسعج جقع دذذس ع ذذا  3ح ذ ال م جی ذ  ،ج ذذسفس ع هذذس كذذم ش ذ (ندذذی أزش ذذع مجعك ذذة اذذس دس م مدع ز ذذة
د اذذب عش ذذة مجی ذ
دهس أزش ع مجعك ذة
قدم أ ج
د نشس ین أقم لی
كسجع دعج مع ا ة)  ،كس شن ة اس دس م مدع ز ة قن خعح ش مح مة ل ما م جی
مجقیذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذی د ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنهس ندذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذی شن ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذسجع دعج مع اذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ة.
ن فقط مكم ن مة.
رسعك فی القجع ششث  163ن مة ش لعضسج فی مشكجب من می م ش سع د ق ی
ر سع "جغا ة مك كب ،طسقة م ست" ،امك د ن أ حعا
م سمشی فی شن ة ش ال ك طسم ة فی اخجه مشقد ة عسم  ،2015ج
م مش ع
ش مشقعع أ
ج شه فی شن ة ر غهسو می ة فی عسم .2010
أشس مر سع ماو جقنش ده كشسع الاجضسفة ش ع لكاد من می  2020فه "ج یم م ق م ..ی مشاجقدم".
ججشج كم ش هس دح سح خسص ،ج ع ف ه ش جحسجهس خنشسجهس.
می  166ن مة،
رسعك فی مش ع
ز بع خالم اجة أرهع ،هی فجعت مش ع .
د اب ش ق "لكاد  2020ندی" ،فإ ه ش مشج ق أ جاجقدم ندی ،أكثع ش  25ش

صورة النعان وتعزیز الكرامة الوطنیة
أرسع مدع ف ا ع فال القجیسن فال »شنعاة م ن مألعشسم» ،آ نع اك  ،لما أ »ندال اجح ال مكث ع ش مق شة معشز ة الاجضسفة
ش ع (لكاد  ، )2020أهشهس قم ی عت حسح القجیسن كشسع جال لما م سمم ،الا شس ش ق ش طقة مرع ل اط فال شكس
مغعب ،جعك ز ندال ع ا ع دطهس م سمش ة مش زت مجال ججشج دهس م ق سم دسلعشسم مجحسع ة ،فضال ع أ ه مم جم
شثسمال د مرع
ج م مش ع فال ش طقة مرع ل اط أ لفع ق س ش قدم».
أضس أ » مجرسعم ش مش ط فال ن نع م رخع م ط ال شاسعنجهم ع ا مشرسعكة ال جرسم د حسح من مة فال الاجضسفة
ج ز ز معفس
ج م مش ع  ،ا اهم فال ج ز ز مكع شة م ط ة ،هال أش ع اجإنم لما جط ع ج ز ز عش س ج ط م سب
م ط ال»
ر ی ة واضحة ، +ی ادة ممی زة = إنع ازات ؼیر مسبو،ة !
مم كدد فا كشكدس لطالقس جیدم شن ة ندال لما ها منعحة مهسب ة ش مجش ددز معقال م ن ثة  ،لال ش ح ن ق دسنت رن نت م ة كدن  ،اجطدسع ع ا
قی ددعت – فا عشددع من م –  ،ج م مشن ة ش ی ددع ج قس ة ششجددنت أشسم لع دد  ،لما نت ش أفضددم أع م مشن م یددع ة فا م ذدسمم
شنا ا دد
..
القی ادة الحالی ة لمدینة دبر  ،والتى یمل ل ،مة ه رمها الشی خ محم د بن راش د آل مكت وم ُ ،تعتب ر بال عدال أكل ر القیم ادات ت لی م رای فمى تماریخ مدینمة دبمر منمذ
ت سیسه ا حتى یومنا هذا ..

“ال أعع ف شس ا ك قسبن ح ن م ال  ،مك شس أععفه أ ا ر فا شعكز ق ددسنم  ،ع نم عإ ذة ضذ ة جشسشذس م شاذجقدم  ،جشجذن قنشدذدس لمذا  20أ  30عسشذس ..
أا ددع ع ا خطا منم مر خ ع رن د ا دن آم شكج م  ،أدقا ع ا لطال ع ا كم ر ا  ..أاهب م ش ق أع قب  ،أقددعأ م حذ  ،أجخذا مقذع ع مش ساذدة ..
ط دخطا اع ة مجطد ها مقددع ع د شسس عز ددشة ال عسم دد “
مر خ ش شن د ع رددن آم شكج م  ،د ن ج

دده م دس م هن شسعت ندال فا شسعس .. 1995

الع الم كله  ..یعیا فى مدینة واحدة !
الرك أ ش أدددعز ع شم حدسح شن ة ندال عسمش ددس  ،هال قنعت مشن ة مشش ددزت فا یهددع كسفة مح ا دس م فنت لم هس م م سمم أحشد – دذال اجث ذدسج – ع ذا
لدن عس فا رجا مشحسال ..
نت  ،اجخدالص أفضدم شسمنا ها ” مشحجش من مال مشق م ع ا أعضهدس “ ش أفكدسع قنع
أع
ف فقدس م ك د دن س  ،ادة لحس ب – دشخج ح ا سجهم – مشق ش فا ندال – یدسب س  – 2008جقجددعب ش  % 90ش اكدس كشددسعت  ،ششس ح هذس جج ذد م فذا
مهس عسمش دس دسعجددسع شن ة م دش م حش دد
ن ا جهس لما شحجشد ن مال شج نن مح ا دس  ،مجاد
مدین ة التحدی ات الكب رى
م حس س مشججسم ة مجا ج ققهس مشن ة ع ا كسفة لی ددنت  ،م مشن ة لما شاجض رة ن بشددة م شرددع عس مكدددعا م شالقة مشنهرددة  ،مجذا ق شدذدس جج حذن فذا
أكدددع شن م سمم  ،أكثدعهس ن ثة عیددع ة ..
ها مشردع عس مضخشة – مجا شثددم ش هس ( دددعج خ رددة ) أ ن أدددعز ش ذسمم مشن ذة قطدذدة فذا د دذدع ك حدذدسز م شالقذة مجذا جج قذ فذا كذم عكدذد فذا
ل ددالم مرددعص مشط ددة ع ا مخ ددج)..
مشن ة – اسهشد فا ش هددس مشز ن ش مرهددعت م سمش دة فا ك هس ( أع
ش أهم اددسب حدسح مشن ة ع ا كطددال  ،هال أ هس – دساجشددع ع -شن ة مشرددع عس مكددعا ؛ ال جها شردع ضخددم  ،لال ؤجا ع إ شردذدع أكددذدع
مطرددع مكدددعا ع ا كسفة لی ددنت ..
ضخسشة جش ددز  ..ششس ح م مشن ة دساجشددع ع خ ة دم ال جكددم ال جشددم ش ج ق ك حددسز
دال رك  ،ال ا ها مشقسم مقی دع كم ع شذم حدذدسح ( ندذال ) مشن ذة م سمش ذدة مشُرددعفذدة مكذم م دذدعب  ،مجذا ج جددذدع نمذ ال ذدس ض ذدس أ م دذدعب مذن هم
مششجددسز مكذم
مقددنعت ع ا لدهددسع م سمم ك ه  ،لا أخددا دش س ددع م حددسح مشد ة أ ال ع ا د دسج ك ادس  ،معإ ة م ض ة  ،م شم محسن مش م  ..مجاد
ل حددسز أ لدن جم ج ق ددقه ..
أخ ددع  ،فددع عشددم أع ح ددك جددز دجقن دم مج ددة مق ددسنت ر دب كشددسع م عد ة مشج نت  ،ع ا ج ق دد ها ك حددسز مشش ددز ..
الناتج المحلر
ش حهجه ،ج ق سبب مشن ع منا ش هن مجش م من مال مش طقة مرع ل اط لفع ق س ،منكج ع غسعدس لع ن س  ،أ اهم ف ز ندال دساجضسفة »لكاد  »2020فال
ش م سجج مش ال كحشسمال مندال دش نم ا م لضسفال ع ح د  %2 1ز سنت عذ ش ذنم م شذ مشج قذ  ،الفجذس لمذا أ » مخطذط م ك ش ذة مإل رذس اذجك هذال
مش نن م ادة م ش كضسف ة مش ققة».
م جین ع مذ رط خذالم
مج ق س
كر أ »(ش هن مجش م من مال) عف ج ق سجه م ش نال م ش مإلشسع ش  %3.9لما  %4.7ج حة مز سنت مجال جر
لرهع مجا ة ل ما شذ م ذسم محذسعم» ،الفجذس لمذا أ »ز ذسنت الاذجثشسع م ك ش ذة مج ر ذا مشرذع عس مشعجدطذة دساجضذسفة (لكاذد  )2020اذ ز ن شذ شذ
قطسعس مجحسعت ما س ة مش یال غ عهس ،شس عف م سجج مش ال كحشسمال م قطس غ ع م رطال ش  %4.1فال عذسم  2012لمذا  %4.6فذال عذسم  2013ثذم
مشقد ة».
لما ادة أع ا خالم ما
ش احذس م قذنعت ع ذا مج ذ
أكن لع ن س أ »ج م (لكاد  )2020خط ت ش فقة ش ندال مج م عسبن جهس ش مقطسعس غ ع م رط ة» ،شإكن أ »ندال أید
مق ذة
القجیسنم ج ش ة ل رطة القجیسن ة مجحسع ذة ،د ذن أ ق ذ شاذسهشة مقطسعذس م رط ذة شذ سجحهذس مش ذال شذ  %50لمذا ذ  %30خذالم ماذ
مشسض ة».
تعظیم الفابدة
دن ع  ،قسم مدع ف ا ع فال القجیسن فال »شنعاة م ن مألعشسم» ،آ نع اك  ،ل ه »ع ا معغم ش مثقة فال أ ندال اجاجر ن ش اجضسفة (لكاد ) أكثع ش أم
ن مة أخعا ،فإ ه حب ال جدس لما م س ة مشسم ة كع مط م لشن م ش ع أ ال مج م مرسبنت القجیسن ة م ن ».
أ ضح أ ه »ش م س ة مشسم ة ،فإ الاجضسفة (لكاد ) ف بن عنت شقسع ة ش مر سم س مع سض ة مكدعا ،لا ل مد ة مج ج ة مجال ججط دهس اجضسفة مش ع أقم،
ال جعك خ ره ش رآ ال شك لعسنت اجخنشهس شثم مشاسدح مشالعب مع سض ة».
ده اك لما أ ه »لا جم ج م مش ع فال ش طقة م حاج ة ح نت ،أ فال ش طقة ك مجط ع می سعال ف هس شط دس فال مشع ة مشقد ة ،فإ ه شك م شن ة مجال
م قسع فال ندال ،فإ اجضذسفة »لكاذد »2020
جاجض ره م ن ش ق ة مرسع ة مخاسعت ع ن مجط ع» ،الفجس لما أ ه ع م د ة مج ج ة م ض م سمال ما
اجقنم نف ة قی عت لشن لما القجیسن مش ال

أهمها زیادة نمو الناتج المحلر وعذب استلمارات أعنبیة ونشاط
القطاعات الیدمیة
یبراء یرصدون  7فوابد ا،ت صادیة من تنظیم «إكسبو ٕٕٓٓ»
اد ف بن مج م ش ع »لكاذد » مذن مال  2020فذال
عین خدع ج قجیسن
ندذذال ،أهشهذذس مشاذذسهشة فذذال ش ذ م ذذسجج مش ذذال كحشذذسمال مإلشذذسعت دش ذذنم ا ذ م
لضسفال ع ح د  %2 1ز سنت ع ش نم م ش مشج ق  ،ز سنت ش مقطسعس
غ ع م رط ة ،ز سنت شاسهشجهس فال م سجج مش ال كحشسمال مندال.
حذذم
مشقد ذذة ز ذذسنت فذذال عذذنن مرذذعكس
قذذسم ل ندذذال اجرذذهن خذذالم ما ذ
الاجثشسع لح د ة ،خی یذس ل ع د ذة ،مجذال اذج شم طالقذس شذ ندذال ،فذال
ش س مة م ر ز د یة ش مشرع عس مشعجدطة دد»لكاد » ثم جاجقع فال ندال د ن
امذذذك ،الفجذذذ لمذذذا أ قطسعذذذس مجرذذذ ن مد ذذذسج ،ماذذذ س ة ،جحذذذسعت مجحزبذذذة،
مر سن  ،مشطسعم اجك أكثع مقطسعس اجرسنت ش مش ع .
أكذذن مخدذذع ج أ ندذذال اذذجح ال مكث ذذع شذ مق شذذة معشز ذذة الاجضذذسفة مش ذذع ،
أهشهذذس قذذم یذذ عت حذذسح القجیذذسن كشذذسع جال لمذذا م ذذسمم ،جعك ذذز ندذذال ع ذذا
ع دطهس م سمش ة ،مش زت مجال ججشج دهس م ق سم دسلعشسم مجحسع ة ،الفجذ لمذا أ
مجرسعم ش مش ط فذال ذن ذنع م رخذع مذ ط ال شاذسعنجهم فذال مشرذسعكة
ال جرذذسم د حذذسح من مذذة فذذال الاجضذذسفة ،ج ذ م مش ذذع  ،ا اذذهم فذذال ج ز ذذز
مكع شذذة م ط ذذة ،هذذال ع شذذم اذذجإنم لمذذا جط ذ ع ج ز ذذز عش ذذس جذذ ط
معفس م ط ال.
م سب
استلمارات أعنبیة
مشغذع م ،ل
جری ال ،قسم سبب معب س فال د ك »م شدذسعن أ ن ذه» ،عضذ
»ه سك ف بذن عذنت الاجضذسفة (لكاذد  )2020اذجشجن لمذا مقطسعذس القجیذسن ة
كسفة ،فال ق ا كس ف ه م ن ع ا ز سنت ش م سجج مش ال كحشسمال مندال،
ز ذذسنت شذذ مقطسعذذس غ ذذع م رط ذذة شاذذسهشجهس فذذال م ذذسجج مش ذذال كحشذذسمال
مإلشسعت».
أضذس أ » ك رذس م كذ شال مشج قذ ع ذا شرذع عس مد ذة مج ج ذة مالزشذذة
الاجضسفة م ن م سمشال ،ا ر ن ش م مرعكس م سش ذة فذال ندذال ،مذا فذإ فشذ
حذذم
مشقد ذذة ز ذذسنت فذذال عذذنن مرذذعكس
مشج ق ذ أ جرذذهن ندذذال خذذالم ما ذ
الاذذجثشسع لح د ذذة ،خی یذذس ل ع د ذذة ،مجذذال اذذج شم طالقذذس شذ ندذذال فذذال
ش س مة ش هس م رذ ز د یذة شذ مشرذع عس مشعجدطذة دذسمش ع  ،ثذم جاذجقع فذال
ندال د ن امك».
ج ق مشغع م أ جك قطسعس مجر ن مد ذسج ،ماذ س ة ،جحذسعت مجحزبذة،
مر ذسن  ،مشطذسعم أكثذع مقطسعذس اذجرسنت شذ »لكاذد  ،»2020لضذسفة لمذذا
حش ذذذ مقطسعذذذس لخذذذعا مجذذذال اجاذذذجر ن شذذذ ل رذذذس م فذذذ ن مشرذذذسعكة ز ع
مش ع  ،شإكذن أ » مر بذن م سجحذة عذ اجضذسفة مش ذع ثسدجذة قذن ج ققذ
من م اد أ اجضسف ن ع اسدقة م ش ع ».
اجد ن مشغع م أ جؤثع ك رس م ك شال فال ندال ع ا مشرذع عس مخسیذة
مشاج قة ع ا رعكس فال ندال خالم ما
دساجضسفة مش ع  ،د حم من
قذسن مش ذع  ،شعح ذس
مجذال جاذد
مشقد ة ،م زن ن ك رس جنع ح س فال ما
امك لما أ ندال أثدج م سمم قنعجهس ع ا م فسج دسمجز شسجهس جا فال أ قس لزشة
مشسم ة م سمش ة ،سم س شك مإلشسعت أ جاجر ن ش ج ا ق م لی م فال م سمم،
مد أم ش لی م مجال فال زجهس عسمش س مجند ع ما مة ل عغد فال امك.

ماه و معر

إكسب و ؟

ش ددع ( لكاددد ) من مال ه ش ددع عسم ن مال ضخدم  ،جم ج شه كم
فا ل نا شن م سمم مشجش ددزت  ،فا جق ددن شاجشددع ش ا مقع
خشس ا
مجسا عردع  ..ج جدددع مشن مرسبزت فا ج م ها مش ع ش أعقا شن
م سمم أكثعهس جقنشس جط ع شاسهشددة فا م شددسج ك ادس ال دكسفة شحسالجه..
كس ن مة كشدسع مشج نت قن جقنشد دإاجضسفة مش ع م سم 2020
دسمر ددم فا
ر ددسع ” ج یددم م ق م ی مشاجقدددددم “  ..ح
ج
مام اجشددع مرجعت أقیسهس  6أرهددع  ،ج جدددع أ م
مردد ز دج م مش ع
شن ة ع ا كطال فا ش طقة مرع ل اط فع ق ددس ح ب رع آا ددس
مجا جردد ز دج ددم م رددم ..
مش ددع ل طدد م شعت ل ما فا م سیشة مدع طس دة م ن فا م سم 1851
م م مش جحدس می دسعة ش ن م م سمم
ع دد ” مش ع
م  ،كس ج
“  ،كؤ ن مر سم دس مشش ددزت مجا كس جقدسم فا الشدع ط ع ة مدع طس ددة
مثقدسفال .
قجبددا مج ز ز م القس من م ة ال جردسج دسمج
ج جدع ندال م م ن هم ش مش سط مجا م مدرع ش كم ن م لع
دسم ش ف هس كاجرسنت ش مرعص مجحسع ة مجا جؤج هس ش مرع مغعب،
امك دسعجدسعهس نت ش هم شع كز مشسم العشسم فال م سمم .
فد ن رؤجهس جط عهس ش شحجش اس ال یغ ع ق م ع ا ی ن لاشسك
اجخع ج م إمإ ،هس هال مشعكز مجحسعم معب اال ع ا مخ ج م عدال
شعكز عشالقس م هضة مش شسع ة مشث عت مشدجكعت.
ر سع (( ج یم م ق م
كاد  2020ج
ن ف ز ندال دج م ش ع
ی مشاجقدم )) شكاب كد ع من مة الشسع دركم عسم  ،مندال دركم
خسص امك مالادسب مجسم ة :
ٔ #یعزز هذا الفوز من سمعه دبر المتمیزة كمركز عالمر للمال واالعمال.
ٕ #یساهم فر ینمو سو الوظابؾ بشكل كبیر عدا  ،حیث من المتو ،ان
یحق هذا الفوز حوالر ٕٓٗ الؾ وظیفة ٓٗ  %منها فر معال السیاحة .
ٖ #بالتاكید سوؾ یكون لهذا الفوز تالیر ایعابر على اال،تصاد االماراتر
بشكل عام وبشكل یاص على ا،تصاد امارة دبر  ،حیث من المتو ،ان
یحق تنظیم هذا المعر عابدات لدبر تقدر بحدود ٓٓٔ ملیار دوالر .
ٗ #یعزز هذا الفوز من سمعة دبر كواحدة من افضل الوعهات السیاحیة فر
العالم حیث من المتو ،ان یصل عدد السیان بحلول ٕٕٓٓ م الى ٕٓ
ملیون سابح.
٘ #یملل هذا الفوز فرصة عدیدة للعیل العدید فر االمارات على المدى
البعید لالستفادة من االستلمارات الضیمة التى ستضیها حكومة دبر فر
البناء واالستلمار لالستعداد لهذا الحدث العالمر  ،والذى بالتاكید سیكون له
تالیر كبیر فر حركة النهو والتقدم التى تشهدها امارة دبر فر المستقبل .

الدروم المستفادة من نعان دبر
ك حسز ال جقسس د حم من م
منعس ل م لكثدع ض دس م حش دد ..ال حسز مكد عت ال ج جددع أدن
شدس ی ب مش دسم م ن م یغ عت م حم  ..فقط مجخط ط م دسحح  ،مج ر ددا
مش م ع ا لع ه مام ق ش سنمة م حدسح  ،حجاب ال حدسز
مكدددعا غ ع مشاد قة  ..مش سفاددة فال عسمش دس م م ال جقدسس دسمضخدسشة
مش عن  .دم ج جشددن ع ا مكرسجت مج ددم اععة نقة
كدددع م حم ج
مج ر دددا  ..ها شسجع ددن جقد مه مك شن ددة ندال دؤدع حهس مرسشخة دش جها
مدادسطة !

ستستفید دبر من معر

إكسبو ٕٕٓٓ  -وظابؾ بمبات اَالؾ و عوابد بالملیارات
 ،س

قذ

م ذع لمذا شخج ذ

د ن أ اش ندال اجضسفة ش ع "لكاد  "2020الاجضسفة ها م ن مكد ع مام جم ج شه شعت نت كم خشس ا
مقطسعس مشضط ة دسم شم فال ها م ن مام ن أ ن أهم مش سادس م سمش ة دشس ف هس كؤس م سمم لم سب ل مشد ة.
مش ذع
جر ع نع اة أعنهس "شعكز أكار عن م نع اس القجیسن ة" م مشعن ن مشسنم ككاد ندال  ،2020أ م سبن مشسم ة مشج ق ة م د ن مجال جاجض
مر ز دساجضسفة م ن  ،هم ش نال م ش القجیسنم فال ندال مالعجرس ش  %3.5ما %5
 139ش سع نعهم ،كن خدع ج ش
عدشس جیم لما
من م
فه م س كؤم ش ع عسنم مقطس ش نن دم ه حسش مكم مشحسال
م كم خشس ا
ع ل "لكاد " ه ش ع عسمشال عف
د م .2014
مثقسفس مشخج رة ش كم قسع م سمم.

،طاع النقل والطیران
فال عسم  2012اسفع عدع شطسع ندال مذن مال أكثذع شذ  51ش ذ شاذسفع ،مقع دذة  220حهذة عدذع  150رذعكة ط ذع  .شذ كذم امذك فذإ مشطذسع
ما ا ضع مش ع لكاد  2020ع ا شذنا  6أرذهع .د اذب
مز ع من م
معب اال مندال خض كعسنت جط ع ج ا م اج عب شال
یذ شذ مذز ع شذ ذ م م ذسمم أ شذس قذسعب  300أمذ رذخص ش ذس ،عذن عذ
جشم أ قین مش ع قع دة  17ش
ج ق س مش ش
محهس مجال اجرسعك د ع ضهس ف ه ش أكثع ش  180ن مة .جحعم الاج ن ن ش ر ش ا طس مط ع مجذال جقذ م دج اذ جعق ذة
مرعكس
مد ة مج ج ة مح ة .خض شطذسع ندذال مذن مال مجحن ذن جد ذم ك رجذه  7.8ش ذسع ن الع ا اذشح امذك م شطذسع اذج سب  90ش ذ شاذسفع فذال ماذ ة.
ججضش ها مج ا س د سج مك ك عس  3مك ك عس  4ج ا مد دج ( 2 1ج عش سم .)21
ش شطسع ندال ،أیدح ه سك طسقة اذج سد ة لضذسف ة جقذنع د ذ مال  160ش ذ شاذسفع اذ م د ذن أ حذعا شذإخع جنرذ شطذسع آم شكجذ م مذن مال
الاجقدسم مشاسفع  ،ق شطسع آم شكج م من مال فال ش طقة حدذم ع ذال غذعب ندذال هذ مشطذسع مذن مال مثذس ال فذال ندذال هذ قع ذب شذ ش قذ لكاذد
شن ة ندال عمذن اذ جع م مجذال جد ذم شاذس جهس شسبذة أعد ذ ك ذ شجع شعد ذس ج جذ م ع ذا اذ ش ذسط دشذس ف هذس ش طقذة مط ذع ش طقذة مخنشذة
مخط ط م ن ن ة.
م شسع
م حاج ة مش طقة مجحسع ة مش طقة ماك ة ،لضسفة لما شع ف أاسا ة أخعا شثم مر سن
ا جر شطسع آم شكج م شطسع ه ثذع م یذدح أكدذع شطذسع فذال م ذسمم ج قذ أ ج جقذم عش ذس رذعكة ط ذع كشذسع لمذا هذا مشطذسع محن ذن عذسم
 .2015جر ق ندذال ع ذا ش سفاذسجهس شذ شذن فذال مدع ز ذم ع اذ س جعك ذس مذ س دقذنع شطسع جهذس ف اذب دذم أ ضذس دذسمش ق محغع فذال رذعكس
مط ع أ م سقم م ط ال.
شاسفع جا شسبجال ش ،
ا طم مشطسععنت أعقسم ق سا ة أخعا لا ا ك ف ه خشاة شن عج ش قنعت اج سد ة ا ة جیم لما شسبة اج ش
ط ا س ،د ن لكشذسم شرذع آم شكجذ م مذن مال ،ا ضذم ثذال عشذسع ال ج ذسع مذع ال خشاذة
د غ مقنعت ع ا قم ما ث ال عرع ش
ذ جذنفقس مشاذسفع م یذدح أكدذع شطذسع فذال م ذسمم د اذب دذ م
ذن اذ جحس ز شطذسع أجال جذس مذن مال شذ
شذن عج مهدذ ط أعدذ طذسبع فذال آ
غع ر  ،معب س مج ر ام مشطسع ندال.

السیاحة والضیافة
اجقد ف سن ندال أكثع ش  10شال ز بع ن مال ل م شعت خالم م سم  2012د اب جقن ع عاش ة ،شثم معقم ز ذسنت د حذم  %9شقسع ذة شذ
ما ة ماسدقة ،دم قق ف سن ندال ع بن كد عت د غ  5.12ش سع ن الع ،دز سنت د غ  %17.9ع ما ة ماسدقة.
ا قسم ش ع لكاد عسم  2020اذجك ندذال قذن ضذسعر أعذن ن ز عهذس لمذا
ج ز ز ما س ة ف
ج ن ها مدن ة فقط فال نفس ندال مق م
ع ل ش ع لكاد ا قسم د أكج دع أدع م أم خالم اجة أرهع ،ذعا أ ذن مشذع قد أ مجذؤث ع ك حذسدال م ش ذع
ز بع ا س.
 20ش
ن كؤس م سمم فال قطع.
مض سفة ا ك هسبال دم ر
ع ا قطس مر سن
ر ع حسم ك ا شن ع رعكة اجرسع فال قطس مض سفة فال ندال دسمق م ل ه ج قذ أ كذ جذؤث ع اجضذسفة لكاذد ع ذا ندذال أكدذع دكث ذع شذ
جؤث ع اجضسفة قطع مدط مة كؤس م سمم.
مشطسعم.
رة فال قطس مر سن
جقنع لعقسم مجال أع ع هس ما طس فال ندال أ اجضسفة لكاد  2020ا من قع دة  111أم
جا ش عن ش ذع لكاذد  2020دشذس
مض سفة محن ن مجال اجنخم ما د م قجسمع ه
ا جم ج م ن كم ها م سب ش خالم شرسع مر سن
ف هس قع دة  100ش رؤت جؤجال ضش مشرع مضخم ه شن ة ش شن د ع رن .
جكر لد س مجال اج ن لما ن ع ش سع لكاد ماسدقة مجال أحعجهذس شإااذة دذال كذال ل  ،PKFأ ز ذسنت شذ  %20شذ مذز ع شذ فبذة
من م ا ؤج لما ندال خالم فجعت مش ع .كشس جج ق ا مشإااذة أ مر ذسن خذالم ج ذك مرجذعت اذج شم دذؤكثع شذ  %90شذ طسقجهذس
مض
الاج سد ة مجضغط ع ا عنن مغع مشج فعت .مك جؤث ع مح ع ا ر ن قطس مض سفة فال كشسع مشحس عت شثم أد دال.
مشقد ة ،ش مشج ق أ ججم لضسفة  45أم غعفة ف نق ة حن نت الاذج سب  25ش ذ ز بذع
ار هن قطس مر سن فال ندال طرعت كد عت خالم ما
ش مغع خالم ها مرجذعت جذا  2020د ذ  %6,4اذ س،
شج ق خالم م ن  %70ش هم ش خسعج من مة ،شج ق س أ جع ح ش مش ع
دجك رة اجثشسع ة شقنعت د  31ش سع نعهم.
ن ش ق ش ع لكاد فال ش طقة حدم ع ال ش زت أاسا ة فه شجن مقع دة  438ه كجسع ا جم جط عهس دش رآ ض سفة ا س ة شجكسش ة .ع ا ندال
ك ا جم الاجرسنت ش هس د ن جهسج مش ذع  ،ذعا كاذ أ ندذال شجشعاذة فذال هذا مشحذسم
ج سمج جد س ها مش رآ د ن لقسشة مش ع
م ش م ندذال
داح هس مشضالج فال م حسح فال أش ع كها مضشس الاجن شة ش ع ج مشرسع محن نت ،كرال م ع لما ش طقة مدعرسج مجال د
زنهع ش عسم  2005مجضج دسم ة م رسط سم س.
م عا ك

العقارات والبناء
مد ذة مج ج ذة مجطذ ع مر ذنقال م قذسعم دذندال ،ع ذن اجضذسفة “لكاذد  2020د ذ مال  67ش ذسع

قنع شیسع عسمش ة حم ك رس فال شرذسع
نعهم ( 18,3ش سع ن الع).
م قم غ عهس ش مشرسع
خط ط مطع
قنع د ك  HSBCحم ك رس م سم مشج ق ع ا شرسع مد ة مج ج ة مالزشة كقسشة شعكز مش ع
 32,1ش سع نعهم ،ف شس قنع ك رس مخسص مشج ق ع ا مشرسع مشیس دة د ذ 34,9
مجال جضش هس ش ندال الاجضسفة "لكاد "2020
ش سع نعهم ،ش هس  31,2ش سع نعهم ع ا شرسع ف نق ة  3,7ش سع نعهم ع ا مخنشس مخسیة دؤح ة من م مشرسعكة فال مش ع ،
ج قذ
رذة حن ذنت ج قذ أ ذجم ج م ذنهس الاجضذسفة مش ذع
مرق ماك ةز ش د قع دة  300أمذ
ا ك مش ع شاسهشس دساجن شة ا
د ك اجس نعن جرسعجعن أ  %90ش هس اجج فع د عسشال  .2021 2018ج ق أ جج م ش م ها م سب لما سب ن بشة ج من دذن عهس ط دذس
اجعف لا سع.
ماك فال كشسع
عا ا
اجرجح ها الاجثشسع مضخشة ره ة مد ك مشیذسع فذال كشذسع مجذؤش ماذ مة مالزشذة مجش ذم هذا مشرذسع ج ق ذ اذجن شة فذال م شذ
مجؤث ع القجیسنم مثقسفال فال م سمم د ذن دط مذة كذؤس م ذسمم مكذعت
اج ن ن مها م ن مام ن ثسم أكدع مر سم س م سمش ة غ ع مجحسع ة ،ش
مقنم ن عت لم سب ل مشد ة.
نعم ها مجی ع جقع ع أینعجه شإااة ف جش فال ادجشدع م جؤث ع لكاد ع ا قجیسن ندال مام اذ سم نعشذس ق ذة درضذ ه خسیذة ع ذا شاذج ا
لاهم ع ا مشنا مقع ب ش خالم ج ز ز مثقة دی عت أكدع فال قجیسن ندال.
أا
قطس م قسع
أش عكس ش ع م م ش ،أ ض ف ز كشسع دساجضسفة لكاد  2020یذ قطذة شب ذة
كشس ج ق ح ش ر م ی دس مش م القجیسنم مد ك
ا س لما م سجج مش ال كحشسمال م ن مة فال أع م  2016لما  2019قطج شب ج فال عسشال  ،2021- 2020امك ع ذا خ ر ذة ج قذ أ یذم
مشرسعك لما  23ش سع ن الع ( 84ش سع نعهم) امك د أع م  2015لما .2021
حم ك رس م ك شال مز بع
أش عكس ش ع م م ش ،فإ ه ش مشج ق أ ج ر ك شة ندال قع دة  6.8ش سع ن الع فال أعشسم مد سج مجط ع مد ا مج ج ذة جذا ش عذن
فقس مد ك أ
ن.
رة فال قطس ك رسج
لقسشة مش ع  .ج ق مد ك خ  80أم
ك رذسج مشاذجر ن لكدذع شذ اجضذسفة ندذال م ذن  ،طدقذس م جقذسع ع معاذش ة فذإ حذم مجش ذم مشط ذ ب مشج قذ
ا ك قطسعال م قذسع
 ،جیذم یذة ك شذة ندذال ف ذه لمذا  6.8ش ذسع ن الع أ  %81ج جذسج كشذسعت ك رسقهذس
م ن ا یم لما  8.4ش سع ن الع ع ا شنا أعد ا
ع ا جط ع شرسع د ة ج ج ة فال شن ة ندال مم جم مرع دهس د ذن ،فذال ذ ذنخم مشد ذم مشجدقذال هذ  1.6ش ذسع ن الع ضذش مجك رذة مجرذغ ة
مجال ش مشج ق أ ججم جغط جهس ش خالم م بن مجال ا جم ج م نهس خالم م ن راه.
م ن
مشع فذ
اذجد م شاذذس ة لكاذذد  1,2 2020ش ذ شجذذع شعدذ شذ مشاذذس س مشد ذذة ،ش هذذس  700أمذ شجذذع شعدذ اجخیذص لح ذذة مش ذذع
مش رآ من عشة ضش ش ق لكاد مام ا جم جضس ه فال شعكز ضش شطسع ندال عمذن اذ جع م ،فذال محهذة مح د ذة مغعد ذة شذ ندذال دش ذسا ت
شطسع آم شكج م من مال ع ا شقعدة ش ش سج حدم ع ال.
ال ن عجرس أا سع م قسع عقب مر ز دساجضسفة ش ع لكاد أشع غ ع شاد قس لا رهن ر غسهسم فذال لرذهع مجذال اذدق اجرذسفجهس م ذن
عسم  2010ی ن یسع خ س د م  %68ششس نف دش سف مشن ة مرع ضع دة حن نت ق ن قس ة أخعا مجهنبة ما .
ا اسهم مر ز دساجضسفة لكاد  2020در عت د سج حن نت فال ندال م ج یم شخططس مش ق معب اال م ش ع م ش فقة جا عسم  2015ج ق
أ دنأ م شم ف ه د ن امك م اجكشم جشسشس عسم 2019

البنوب وأسوا اةسهم
لاهم جؤثع ل حسدس أاهم مرعكس مجال ج قذ أ جكذ ضذسم ة دشرذسع مش ذع شثذم رذعكس مد ذسج
كس ف ز ندال ع ا ا
م قذذم م قذذسع شثذذم أع دج ذذك لعشذذسع ط ذذع م عد ذذة .عجر ذ مشإرذذع م ذذسم ما ذ ندذذال مشذذسمال د اذذدة  ،%0.85د ذذن أ یذذم
مشاج ا  2915.78قطة اجطس مشإرع أ ض معی ن شكساب د غ  24.62قطة عقب كعال ع فذ ز ندذال دساجضذسفة
مش ع .
عمذن
عجر د عیجس ندال أد دال م لعد سج دنعم عهس س فال م س لخ عت ع ا أ ندذال اذجر ز د ذ اجضذسفة ش ذع
كاد  2020كس مجن م أكدع ع ا لاهم مجال جقن مشاجثشع لفع ن أ هس اجاجر ن أكثذع لا اجضذسف ندذال مش ذع  .عجرذ
اهم ندال مالاجثشسع مجال جشج ك أع ضال م مش قذ مشقجذعح م ش ذع  3.1دسمشبذة یذ ن اذهم لعشذسع م قسع ذة  1.3دسمشبذة الج ذسن
م قسع ة  2.7دسمشبة
مك م س ش م ضح شنا اجشع ع ة ها مشكساب فال أا سع لاهم ،ش مشج ق أ ج ق لاهم عجرسعس مك امذك اذ دقا ع ذا
مشنا مقی ع ،ع ا مشنا مشج اط حب ال ضذ ج فذال ن عت م شذ القجیذسنم العج سن ذة فذال ندذال د اذب خد ذع فذال رذعكة رذعكة
مشاجثشع م ط ال
هال رعكة ج شم فال شحسال الاجثشسع مشدسرع جقن م الاجرسع الاجثشسع ة لن عت لی م .دقا ج ق مشكساذب ع ذا مشذنا
مد ن أشع اجنعال م ع فال ع شم عن نت أخعا.
ال شك یع كم مقطسعس القجیسن ة مجال اجاجر ن ش ج م ش ع لكاد  2020جشسشس ،لا أ أغ د جهس اججؤثع ل حسدس م د اذب
شجرس جة.
ه سك حس ذب هذسم هذ شرذسعكة مذن م دؤح جهذس م ط ذة ،فضذال عذ شرذسعكة مرذعكس مجحسع ذة ،ه ذس دذعز شحذسم اذ مالدجكذسع
الاجرسنت مجال ججسح مكم ن م م سمم خسیة من م م عد ة دسم ع لما قعدهس محغع فال ش ش ق م ن فضال ع ك ذه ذجم فذال شن ذة
ععد ة یسعنت د غ رهعجهس اش جهس مط دة أقیا دقس م سمم.

« العرا

المقدم»

مشروع

بقوم حتی یؽیروا ما ب نفسهم
« انَ هللا ال یؽیر ما
ٍ
»

KARBALA1400 .COM

« دبی »

سنة الهدؾ ٕٕٓٓ :
اکسبو ٕٕٓٓ دبی

سنة الهدؾ ٕٕٓ7 :

معر

ذکر ٓٓ٘ٔ سنة من مولود النبی االکرم (ص)

مدة المعر

مدة الزیارات  :سنة کاملة

عدد السابحین  ٕ٘ :ملیون نفر

عدد الزوار من دول السکان الشیعة  :اکلر من یمسین

العوابد اال،تصاد السابحین دبی  ٖ8 :ملیار دوالر

ملیون

ا،تصاد دبی  :سیاحة  /تعارة  /عقار  %٘ /نفط

 :ستة اشهر

العوابد اال،تصادیة الزوارالعرا  ٖ7 :ملیار دوالر
اربان ا،تصادیة للمعر

:اکلرمن مبة ملیار دوالر

العوابد اال،تصادیة لمدینة کربالء المقدسة  ٔٗ :ملیارات دوالر
العوابد اال،تصادیة لمدینة النعؾ االشرؾ ٔٓ :ملیارات دوالر
العوابد اال،تصادیة لمدینة الکظمیة المقدسة  ٔٓ :ملیارات دوالر
العوابد اال،تصادیة لمدینة سامراء المقدسة  ٖ :ملیارات دوالر

الزیارة االربعینیة  :صورة نعان العرا وتعزیز الكرامة
االنسانیة و االسالمیة

حضاریة العرا

 :اکلر من لاللة آالؾ سنة

معر

االاکسبو  :صورة النعان وتعزیز الكرامة الوطنیة

امیر دبی انسان محترم و شعاع ولقافی النه یحترم شعبه
و کل العالم یحترمونه لتصامیمه الصحیحة
مممدیردابرة اللقافممة والتممراث اللقممافر فممر معلممم أوربمما أن
مدینة دبمر فمر دولمة اإلممارات العربیمة المتحمدة ،مادرة علمى
ترسممیخ مكانتهمما كوعهممة لقافیممة ،علممى یلفیممة فوزهمما بح م
تنظیم معر إكسبو ٕٕٓٓ

حضاریة دبی  :ا،ل من لاللین سنة

نموذج من کالم المس لین العرا،یین و کربالبیین حین تقدیمنا المشروع (کربال ٓٓٗٔ)
•

التطویر لطیؾ ث ولکن نحن ؼیر،ادرین علی ذلب  /انشاء هللا احفادنا ،ادرون علی ذلب

•

صحیح بان الحسین علیه السالم هویتنا ث لکن التطویر عدا ضیم و نحمن النقمدر علمی إعرابمه  /راععموا لنما بعمد مبمة سمنة
لنفکر فی هذه المسبلة

•

میزانیة محافظة کمربال  ,لاللمبمة ملیمون دوالر و انمتم تقولمون اربمان کمربال بعمد التوسم الصمحیح لروضمة الحسمینی و مدینمة
کربالء المقدسة اکلر من عشرة ملیارات دوالر ؟؟؟ هذه ال یمکن !!!

•

نحن اتفقنا علی ؼیر تطویر – صحیح بان التطویر شرکة  .......ؼلمط _ انشماء هللا فمی سمنة ٖٕٓٓ نوافم علمی مشمروعکم
الصحیح

•

این المحالت الترالیة فمی کمربالء ؟  /صمحیح بمان تربمة الحسمین و عاشمورا و یموم الطمؾ ترالنما و لکمن المحمالت کمربالء همم
تراث !!!

•

لماذا و ا سبب کل المحالت التاریییة  -منذ مبة سنة -فی اطراؾ الحمرم الحسمینی فمی تطمویرکم  ,تمنظم لروضمة الحسمینیة
علیه السالم؟ لماذا یکون وا،عة الطؾ فی ساحة مفتوحة _ منذ الؾ و اربعة مبة سنة  -؟

•

تصممممیمکم ؼیرمعقمممول !!! تصممممیمکم یحتممماج المممی لمممورة کبیمممرة !!!! انمممتم متممم یرون وال نسمممم کالمکمممم و ال نمممدرم
مشروعکم و ....

•

کلیر من هذا الکالمات . . . . .

« العرا

المقدسة»

« یا محبین الحسین علیه السالم ف ین تذهبون »

« دبی »

حضاریة « العرا

المقدسة»

« یا محبین الحسین علیه السالم ف ین تذهبون »

حضاریة« دبی »

برنامج ا،امة الزابرین فی العرا

سنة الهدؾ االول ٓ ٔ44هعر ( ٕٓٔ9میالد ) ذکر ٓٓ ٔ4سنة من استشهاد امیر الم منین علی ع
سبعة ایام

کربالء
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ٖ
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لیل
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یومین کامل
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لیل

نهار

لیل

4

4

5
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نهار

یوم کامل و لیل واحد
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نهار واحد

7

7
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عدد الزوار فی سنة الهدؾ ذهاب ( فقط کربالء) ٔٓ8,ٖٔ5,999
عدد الزوار العرا،یین فی سنة الهدؾ
کربالء)

لیل

نهار

لیل

ٕ88,ٖٕ5,758

ٓٔ7,9ٕٖ,44

ایام
سنة ایام
ذهاب ( فقط
 46,6ٖ4,ٓ94اعتیادیة  ٖٔ,99ٓ,ٕٕ8میصوصة

عدد الزوار من یارج العرا فی سنة الهدؾ ذهاب 6ٔ,68ٔ,9ٓ5

معموع

ٔٓٔٔ49,ٕٕ9,
ٖٔ9,ٓ96,657

ٕٕٖٔ,9ٖٖ,

نسبة

سفر عو
عدد

سفر م
القطار

من یارج العرا

سفر بر

%ٕ5

ٖ4,774,ٔ64

ٓٔ%

ٖٔ,9ٓ9,666

%65

9ٓ,4ٕٔ,8ٕ7

***** لزوم توسعة فضاء العتبات المقدسة فی العرا

عدد الزوار فی سنة الهدؾ
عدد الزوار العرا،یین فی سنة الهدؾ

سفر م

القطار من دایل العرا

عدد

سفر بر

%ٕ4

ٖ5,8ٔ4,984

%75

ٔٔٔ,9ٕٔ,8ٕ6

 +طر

ٔٓٔٔ49,ٕٕ9,

 +مطارات  +الیدمات الفند،یة و الخ . . . .

سنة الهدؾ االول ٓ ٔ44هعر ( ٕٓٔ9میالد ) ذکر ٓٓ ٔ4سنة من استشهاد امیر الم منین علی ع

ٕٕٓ78,ٖٖٔ,9

ٕٕ4ٕٔ,7ٓٔ,4

ٓٔ7,9ٕٖ,44

ایام
سنة ایام
ٖٔ,99ٓ,ٕٕ8
9ٖ,ٕ68,ٔ88
میصوصة
اعتیادیة

عدد الزوار من یارج العرا فی سنة الهدؾ ٔ85,ٓ45,7ٔ4
متوسط مصرؾ الزابر( من دایل العرا ) ایام
اعتیادیة
متوسط مصرؾ الزابر ( من یارج العرا ) ایام
اعتیادیة
متوسط مصرؾ الزابر( من دایل العرا ) ایام
میصوصة
متوسط مصرؾ الزابر ( من یارج العرا ) ایام
میصوصة

سفر عو

ٔ%

ٔٔ,49ٕ,ٕ9

ٖٔ9,ٓ96,657

معموع

مصرؾ الزابرین فی کربالء

نسبة

ٕٕٖٔ,9ٖٖ,

معموع

مصرؾ کل اردفة

ٕٓ5,ٔ9ٓ,ٓٔ4
ٕٔ6,5ٔٔ,4ٓ9

$

ٓٔ

ٓ9ٖٕ,68ٔ,88

$

ٖٓ

5,55ٔ,ٖ7ٔ,4ٕ8
$

5

559,6ٓ9,ٕٔ8

$

ٕٓ

ٓ6ٕ9,ٖٖٔ,89

7,67ٕ,976,ٖٕ6 $

معموع کل المصارؾ الزوارفی کربالء

مصرؾ الزوار من یارج العرا فی سنة الهدؾ االول ٓ ( ٔ44من یروعهم من بالدهم و مراععتهم الی مواطنهم )
عدد الزوار من یارج العرا فی سنة الهدؾ

متوسط مصرؾ الزابر ( من یارج العرا )

معموع کل المصارؾ الزوارؼیر العرا،یین

ایام اعتیادیة

6ٔ,68ٔ,9ٓ5

ایام میصوصة

ٔ5,7ٖٕ,847

$

ٖٓٓ

$

ٕٕٖٓ,ٕٕ4,4ٕ5,6

برنامج ا،امة الزابرین فی العرا

سنة الهدؾ اللانی  ٔ448هعر ( ٕٕٓ7میالد ) _ ذکر ٓٓ ٔ5سنة من میالد رسول االعظم (ص)
عشرة ایام

1

کربالء

اربعة ایام کامل

2

نعؾ

یومین کامل و نهار واحد

3

کاظمیة

یومین کامل و لیل واحد

4

سامراء

یوم کامل

عدد الزوار فی سنة الهدؾ ذهاب ( فقط
کربالء)
عدد الزوار العرا،یین فی سنة الهدؾ
کربالء)

ذهاب ( فقط

هسع

مم

هسع

مم

هسع

مم

هسع

مم

1

1

2

2

3

3

4

4

مم

هسع

5

5

مم

هسع

6

هسع

6

مم

عنن

ارع ش مقطسع

ارع دعو

154,726,563
82,223,271

سنة  -ایام
اعتیادیة

9

ایام
16,444,654
میصوصة

شحش

ٕٖٓ,ٕٕ5,ٔ59

10,875,494

ٔ88,5ٓ8,558

ادة

%40
%25

47,127,140

%35

65,977,995

ارع ح و
عنن

ارع ش

مقطسع من دایل العرا

ارع دعو

%3

6,906,755

%37

85,183,309

%60

138,135,095

ٔ88,5ٓ8,558

***** لزوم توسعة فضاء العتبات المقدسة فی العرا

 +طر

ٕٖٓ,ٕٕ5,ٔ59

 +مطارات  +الیدمات الفند،یة و الخ . . . .

سنة الهدؾ اللانی  ٔ448هعر ( ٕٕٓ7میالد ) _ ذکر ٓٓ ٔ5سنة من میالد رسول االعظم (ص)

عدد الزوار فی سنة الهدؾ

454,459,708

عدد الزوار العرا،یین فی سنة الهدؾ

164,446,542

عدد الزوار من یارج العرا فی سنة الهدؾ

290,013,166

متوسط مصرؾ الزابر( من دایل العرا ) ایام
اعتیادیة
متوسط مصرؾ الزابر ( من یارج العرا ) ایام
اعتیادیة
متوسط مصرؾ الزابر( من دایل العرا ) ایام
میصوصة
متوسط مصرؾ الزابر ( من یارج العرا ) ایام
میصوصة

8

10

4ٔ8,7ٖٖ,7ٔ7

27,320,148

75,403,423

معموع

مصرؾ الزابرین فی کربالء

8

10
9

ادة

من یارج العرا

هسع

هسع

7
7

عدد الزوار من یارج العرا فی سنة الهدؾ ذهاب 72,503,292

ارع ح و

مم

مم

هسع

مم

6ٔ8,ٖ8ٓ,596

27,320,148
سنة  -ایام
اعتیادیة

16,444,654

ایام میصوصة شحش

ٕ96,ٖٓٓ,776

مصرؾ کل اردفة

ٕٖٕٕٓ,ٖ76,8

10,875,494

$

ٓٔ

ٕٓٔ,644,465,4

$

ٖٓ

8,7ٓٓ,ٖ94,987
$

5

657,786,ٔ68

$

ٕٓ

ٔ,74ٓ,ٓ78,997

معموع کل المصارؾ الزوار

$

مصرؾ الزوار من یارج العرا فی سنة الهدؾ اللانی

ٖٕٔ,74ٕ,7ٕ5,57

 ( ٔ448من یروعهم من بالدهم و مراععتهم الی مواطنهم )

عدد الزوار من یارج العرا فی سنة الهدؾ

متوسط مصرؾ الزابر ( من یارج العرا )

معموع کل المصارؾ الزوارؼیر العرا،یین

ایام اعتیادیة

ٕ7ٕ,5ٖٓ,ٕ9

ایام میصوصة

ٕٔ,75ٓ,987
$

ٓٓ4

$

ٖٔٔ7,7ٓٔ,7ٔٔ,6

عدد زوار( العرا،یین) کربالء فی کل یوم من االسبوع  -ایام اعتیادیة  -سنة  ٔ448الهعر

حش ه
648,299

أعد سج
553,426

خش س
790,608

ثالثسج
284,619

مث
252,995

أ ن
252,995

اد
379,492

900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
Series1

عدد زوار (یارج القطر) کربالء فی کل یوم من االسبوع _ ایام اعتیادیة  -سنة  ٔ448الهعر
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
حش ه
906,291

أعد سج
906,291

خش س
976,006

ثالثسج
766,862

مث
627,432

أ ن
627,432

اد
766,862

0
Series1

عدد زوار کربالء فی کل یوم  -ایام اعتیادیة -سنة  ٔ448الهعر
2,000,000
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
حش ه
1,554,590

خش س
1,766,614

أعد سج
1,459,717

ثالثسج
1,051,481

مث
880,427

أ ن
880,427

اد
1,146,354

0
Series1

عدد زوار حرم اباعبد هللا الحسین ع کربالء فی ساعة الزروة ( و،ت الصالة) -ایام اعتیادیة  -سنة ٔ448
الهعر
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
حش ه
1,088,213

خش س
1,236,630

أعد سج
1,021,802

ثالثسج
736,037

مث
616,299

أ ن
616,299

اد
802,448

0
Series1

برنامج ا،امة الزابرین فی العرا

(ٓ ٕٓ4میالد ) ذکرة ٓٓ ٔ4سنه من استشهاد ابا عبد هللا الحسین ع

سنة الهدؾ اللالث ٔ ٔ46هعر

عشرة ایام

1

کربالء

سم سشم

عد ة

2

نعؾ

ش

سشم

هسع

ن

3

کاظمیة

ش

سشم

مم

ن

4

سامراء

هسع

مم

هسع

مم

هسع

مم

هسع

مم

1

1

2

2

3

3

4

4

مم

هسع

5

5

مم

هسع

6

6

هسع

مم

8

8

م سشم

عدد الزوار العرا،یین فی سنة الهدؾ

ذهاب ( فقط کربالء)

عدد الزوار من یارج العرا فی سنة الهدؾ ذهاب

ارع ح و

من یارج العرا

ارع دعو

51,877,663

84,406,817

عدد الزوار فی سنة الهدؾ
عدد الزوار العرا،یین فی سنة الهدؾ
عدد الزوار من یارج العرا فی سنة الهدؾ
متوسط مصرؾ الزابر( من دایل العرا ) ایام
اعتیادیة
متوسط مصرؾ الزابر ( من یارج العرا ) ایام
اعتیادیة
متوسط مصرؾ الزابر( من دایل العرا ) ایام
میصوصة
متوسط مصرؾ الزابر ( من یارج العرا ) ایام
میصوصة

9

ٖٓٔ44,6ٓٔ,4

معموع

29,542,386

ٕ86,98ٖ,ٔ78

ادة

%40

114,793,271

%20

57,396,636

%40

114,793,271

ارع ح و
عنن

ارع ش

مقطسع من دایل العرا

ارع دعو

%5

17,230,071

%35

120,610,494

%60

206,760,846

ٕ86,98ٖ,ٔ78

***** لزوم توسعة فضاء العتبات المقدسة فی العرا

10

6ٖٔ,584,588

ایام
سنة ایام
22,335,277
127,630,152
میصوصة
اعتیادیة

معموع

مصرؾ الزابرین فی کربالء

10
9

ادة

عنن

هسع

هسع

7
7

عدد الزوار فی سنة الهدؾ ذهاب ( فقط کربالء) 212,036,969

اقع ع ی

مم

مم

هسع

مم

 +طر

ٖٓٔ44,6ٓٔ,4

 +مطارات  +الیدمات الفند،یة و الخ . . . .

سنة الهدؾ اللالث ٔ ٔ46هعر

592,887,572

(ٓ ٕٓ4میالد ) ذکرة ٓٓ ٔ4سنه من استشهاد ابا عبد هللا الحسین ع

ٖٔ,ٓٓ7,9ٓ8,87

51,877,663

ایام
سنة ایام
22,335,277
255,260,304
میصوصة
اعتیادیة
29,542,386

337,627,268

شحش

4ٖٖ,94ٕ,5ٔ7

مصرؾ کل اردفة

57ٖ,966,ٖ56

$

ٓٔ

ٕٓ,55ٕ,6ٖٓ,ٓ4

$

ٖٓ

ٔٓ,ٕٔ8,8ٔ8,ٓ45
$

5

89ٖ,4ٔٔ,ٓ64

$

ٕٓ

4,7ٕ6,78ٔ,754

معموع کل المصارؾ الزوارفی کربالء المقدسة

$

ٖٓٔ8,ٖٓٔ,6ٖٔ,9

مصرؾ الزوار من یارج العرا فی سنة الهدؾ اللالث ٔ ( ٔ46من یروعهم من بالدهم و مراععتهم الی مواطنهم )
عدد الزوار من یارج العرا فی سنة الهدؾ

متوسط مصرؾ الزابر ( من یارج العرا )

معموع کل المصارؾ الزوارؼیر العرا،یین

ایام اعتیادیة

84,4ٓ6,8ٔ7

ایام میصوصة

ٕ59,ٓ84,77
$

ٓٓ4

$

57,ٖ96,6ٖ5,587

عدد زوار( العرا،یین) کربالء فی کل یوم من االسبوع  -ایام اعتیادیة  -سنة ٔ ٔ46الهعر
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
حش ه
1,006,315

خش س
1,227,213

أعد سج
859,049

ثالثسج
441,797

مث
392,708

أ ن
392,708

اد
589,062

0
Series1

عدد زوار (یارج القطر) کربالء فی کل یوم من االسبوع _ ایام اعتیادیة  -سنة ٔ ٔ46الهعر
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
حش ه
1,055,085

خش س
1,136,246

أعد سج
1,055,085

ثالثسج
892,764

مث
730,444

أ ن
730,444

اد
892,764

0
Series1

عدد زوار کربالء فی کل یوم  -ایام اعتیادیة -سنة ٔ ٔ46الهعر
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
حش ه
2,061,400

خش س
2,363,459

أعد سج
1,914,134

ثالثسج
1,334,561

مث
1,123,152

أ ن
1,123,152

اد
1,481,827

0
Series1

عدد زوار حرم اباعبد هللا الحسین ع کربالء فی ساعة الزروة ( و،ت الصالة) -ایام اعتیادیة  -سنة ٔ ٔ46الهعر
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000

عمعه
1,442,980

یمیم
1,654,421

أربعاء
1,339,894

لاللاء
934,193

اللنین
786,206

أحد
786,206

سبت
1,037,279

0

عدد الزوار

بناء الحسینیات و مبیت للزوار الحسین علیه السالم من کل الدول و المدن الشیعة فی العالم حسب العدد السکان الشیعة

بناء الحسینیات و مبیت للزوار الحسین علیه السالم من کل الدول و المدن الشیعة فی العالم حسب العدد السکان الشیعة

بناء الحسینیات و مبیت للزوار الحسین علیه السالم من کل الدول و المدن الشیعة فی العالم حسب العدد السکان الشیعة

»
»

بسن هللا الزحوي الزحٍن

الى  /السٍذ الوذٌز التخطٍط العوزاًً هذٌٌت كزبالء الوقذست (سٌذعشٍ الوحتزم)
»

م/اعتزاض لوشزّع الحضزي لوزكش الوذٌٌت _ شزكت دٌْاى

»

ّ تقذٌن هشزّع هتطْر ّ كاهل ّ هوتاس هي جِاث الٌِذسٍت ّ الثقافٍت ّ االسالهٍت ّاالقتصادٌت (جوع هي الوٌِذسٍي كزبالءٌي خادهٍي اباعبذهللا الحسٍي علٍَ
السالم)

»

هي اُن التزاث الشٍعت ؛ تزبت الحسٍي ع ّ حزب الحسٍي ع فً ٌْم العاشز هي الوحزم

»

حزباالهام الحسٍي ع هع اصحابَ االّفٍاء فً صحزاء كزبالء هقابٍل جوعٍت كثٍزة هي اُل الكفز ّ الٌفاق ّ االلحاد  ،حٍاة ّ تزاث ّ فخز الشٍعت

»

هي عالهاث الوؤهي سجْد علً تزبت الحسٍي ع ّ سٌارة االربعٌٍٍت

»

عذدالشّار فً اٌام اعتٍادٌت ّ سٌاراث الولًٍٍْت ٌضاعف سٌت بسٌت ّ تْسٍع الحزهٍي الشزٌفٍي ضزّري ّ ُذا التْسع السم ٌكْى هباشزة هع تْسع هذٌٌت كزبالء
الوقذست

»

كربالء الیوم تحتاج االصالن و ال ترمیم وال تعمیر و البد من التوس المدینة و الحرم ث م هذه التفاصیل فر تطویر شركة دیوان ما نظرنا ا فكر لقافر او
أسالمر او هندسر أو ا،تصاد و ...






هذا المشروع الیلی بش ن الزوار و اهالر كربالء المقدسة ( هندسة الحرم مت لرة من المحالت و الشوارع الحالیة)
عدد االستیعاب الزوار لسنة الهدؾ فر حرمین الشریفین محسوب لشركة دیوان ٓٓٓ ٓٓ ٙزابر وال ٓٓٓ ٕٓٓ ٔ زابر
عدد الزوار االربعینیة لسنة ٖٕٓٓ محسوب فر حسابات الشركة ٖ ملیون زابر ( عدد الزواراالربعینیة فر سنة ٖٕٔٓ اكلر من عشرین ملیون زابر)
المساحات المقترحةالدارة الحرمین و المضیؾ و المتحؾ و ورا اصالن و حراسة و تیزین و مدارم دینیةو مركز الصحر و  ....فر هذا التطویر ا،ل من ٕٓ
الؾ متر مرب و نحن نعلم المراكز المطلوبة تحتاج اكلر من مبة الؾ متر مرب
بنر المحالت و الشوارع حول الحرمین الشریفین من حوالر ٓٓٔ سنة ،بل و فر هذا السنین شاهد كربالء زیاراة ملیونیة لم یوشهد ،بل ث ولذا تحتاج كربالء و
المحالت و الشوارع الر التنفم و البناء العدید وعلر اسلوب هندسر ثفر تطویر شركة دیوان الیوعد أ فكر او برنامج الیعاد مدینة دینیة و لقافیة
أسام اسلوب الفكریة لهذا التطویر یط _ أالصول تربة الحسین ع و حرب الحسین ع و حرم الحسین ع والمحالت فروعیات و من الؽلط ان نعتبر ان الحرم
الحسینر منذ ٓٓٗٔ سنة یكون فر یط متساویة م المحالت عمرهن ا،ل من ٓٓٔ سنة
شراء الفناد و المحالت مابین الحرمین ؼلط عدا و هذه الشراءیحتاج الر میزانیة و نقود كلیرة
كل مدینة دینیة فر العالم _ مكة المكرمة و مدینة النبر ص و مشهد االمام الرضا ع _ لتوسی الحرم  ،اول یبنون بناء معو علر اسلوب هندسر و التیطیط
العمرانر لم یعوضون المحالت و الفناد الحول الحرم و بتالر یفلشون المحالت و ...و یلحقوهم بالحرم و هذه الیطة ال تحتاج میزانیة او نقود كلیرة






م تحیاتنا لوزارة البلدیات و مدیریة العامةالتیطیط العمرانر و العتبتین المقدستین و اهالر كربالء المقدسة نقدم مشروع متطور و كامل و ممتاز من عهات
»
الهندسیة و اللقافیة و االسالمیة واال،تصادیة من تم التنفیذ و اةعراء یالل فطرة ،صیر
»

فر هذا المشروع ،د تم مراعاة تناسب توسی الحرم و حوله یعد عدم الفهم الصحیح لتوسی االماكن من حول الحرم مشكلة فر توسی الحرم نفسه

و السبب فر طرن هذاالمشروع یكمن فر ضرورة تؽییر النسیج التقلید فر مدینة كربالء المقدسة و توسی الحرمین الشریفین اضافة الر التكلفة الباهظة فر
»
االمتالب االراضر و المنازل من حول الحرم و من عهة االیر ضرورة تقسیم االراضر بین السكان و البابعین بصورة عادلة فر هذا النسیج العدید
ٔ.
ٕ.
ٖ.
.4
.5
.6
.7
.8
.9
ٔٓ.
ٔٔ.
ٕٔ.
ٖٔ.
ٔ.4

مساحة الكل التطویر ٓٓٓ ٓٓ 7 7متر مرب ( دابرة بقطر ٖٖٓٔ متر ) و بمركز الحرم الحسینر الشریؾ ع
مساحة الحرمین الشریفین ٓٓٓ ٓٓ٘ ٔ متر مرب (دابرة بقطر ٓٓٗٔ متر ) و یشتمل كل المقامات وا،عة یوم الطؾ و نهر العلقمه و النیل و مقام االمام
الصاد ع و مقام االمام المهد عج _ةستیعاب اكلر من لالث ملیون زابر
فضاء الیدمر لألدارة و المضیؾ و المتحؾ و ورا اصالن و حراسة و مدارم دینیة و  ....اكلرمن مبة الؾ متر مرب
مسعد الحسین ع الكبیر اكلر من اربعین الؾ مترمرب الستیعاب مبة الؾ مصلر
سیتم انشاء ٗٔ باب مقابل الشوارع االربعة عشر
مساحة الشوارع فر حدود ٖ ملیون متر مرب _ ٓٗ %من كل الفضاء
مساحات الحسینیات و الفناد و المحالت اكلر من ٖملیون متر مرب ( بنا اكلر من ٘ٔ ملیون متر مرب )
مدة التوس فر حدود ٕٔ سنة ( سنة البدایة المشروع ٖ٘ٗٔ الهعر )
هذا المشروع ال یحتاج أ میزانیة من ،بل الحكومة
عمعیة الشیعة فر سنة ٕٓٔٓ فر حدود ٖٓٓ ملیون نفر ( ٖ ٙدولة سكان الشیعة )
كل المدن الشیعة فر العالم نعطیهم فضاء لبناءالحسینیة و القنصولیة و المصارؾ دولر  ،حسب ،درة شرابهم و امكانیتهم
عدد الزوار فر سنة الهدؾ االول _ ٓٗٗٔ الهعر
كربالء المقدسة فر حدود لمانیة ملیار دوالر
عدد الزوار فر سنة الهدؾ اللانر _  ٔٗٗ8الهعر
كربالء المقدسة فر حدود النر عشر ملیار دوالر
عدد الزوار فر سنة الهدؾ اللالث _ ٔ ٔٗٙالهعر
المقدسة فر حدود لمانیة عشر ملیار دوالر

_ ٕٓٗ ملیون زابر \ عدد المحسوب لزیارة اةربعینیة  ٔ8ملیون زابر \ عوابد اال،تصاد

لمدینة

_ ٕٓ ٙملیون زابر \ عدد المحسوب لزیارة اةربعینیة  ٕ7ملیون زابر \ عوابد اال،تصاد

لمدینة

_ ملیار زابر \ عدد المحسوب لزیارة اةربعینیة ٔ٘ ملیون زابر \ عوابد اال،تصاد
»

لمدینة كربالء

(عم من المهندسین الكربالءیین یادمین اباعبدهللا الحسین علیه السالم)

برنامج ا،امة الزابرین فی العرا

 ٔ448هعر ( ٕٕٓ7میالد ) _ ذ کر ٓٓ ٔ5سنة من میالد رسول االعظم (ص)

سنة الهدؾ اللانی

عشرة ایام

کربالء
المقدسة

1

 2نعؾ االشرؾ

اربعة ایام کامل

هسع

مم

هسع

مم

هسع

مم

هسع

مم

1

1

2

2

3

3

4

4

یومین کامل و نهار واحد

3

کاظمیة

یومین کامل و لیل واحد

4

سامراء

یوم کامل

هسع

5

5

هسع

6

6

ذهاب

عدد الزوار من یارج العرا فی سنة الهدؾ رحالت

7

154,726,563

ارع ح و
عنن

8

10

8

82,223,271
72,503,292

من یارج العرا

ارع دعو

10

9

ٖٓ9,45ٖ,ٕٔ5

0
سنة  -ایام
اعتیادیة

مم

7

ایام میصوصة

0

شحش

ٕٔ64,446,54
ٖٔ45,ٓٓ6,58

0

ادة

ارع ش مقطسع

هسع

9

عدد الزوار فی سنة الهدؾ رحلة ( نعؾ
االشرؾ)
عدد الزوار العرا،یین فی سنة الهدؾ

مم

مم

هسع

مم

مم

هسع

هسع

مم

ادة

%40

58,002,633

%25

36,251,646

%35

50,752,304

معموع

ارع ح و

عنن ارع ش مقطسع من دایل العرا
ارع دعو

%3

4,933,396

%37

60,845,221

%60

98,667,925
ٕٔ64,446,54

ٖٔ45,ٓٓ6,58

**** لزوم توسعة فضاء العتبات المقدسة فی العرا
* و الخ . . . .

 +طر

متوسط مصرؾ الزابرین فی نعؾ الشرؾ

سنة الهدؾ اللانی  ٔ448هعر ( ٕٕٓ7میالد ) _ ذکر ٓٓ ٔ5سنة من میالد رسول االعظم (ص)

عدد الزوار فی سنة الهدؾ

381,956,417

عدد الزوار العرا،یین فی سنة الهدؾ

164,446,542

عدد الزوار من یارج العرا فی سنة الهدؾ

217,509,875

 +مطارات  +الیدمات الفند،یة

ٖ8ٔ,956,4ٔ7

0
سنة  -ایام
اعتیادیة

ایام میصوصة

0
0

شحش

مصرؾ کل اردفة

ٕٔ64,446,54
ٕٔ7,5ٓ9,875

متوسط مصرؾ الزابر( من دایل العرا ) ایام اعتیادیة

$

ٓٔ

ٕٓٔ,644,465,4

متوسط مصرؾ الزابر ( من یارج العرا ) ایام
اعتیادیة

$

ٖٓ

ٓ6,5ٕ5,ٕ96,ٕ4

متوسط مصرؾ الزابر( من دایل العرا ) ایام
میصوصة

$

ٓ

ٓ

متوسط مصرؾ الزابر ( من یارج العرا ) ایام
میصوصة

$

ٓ

ٓ

$

معموع کل المصارؾ الزوار

مصرؾ الزوار من یارج العرا فی سنة الهدؾ اللانی

ٓ8,ٔ69,76ٔ,66

 ( ٔ448من یروعهم من بالدهم و مراععتهم الی مواطنهم )

عدد الزوار من یارج العرا فی سنة الهدؾ

متوسط مصرؾ الزابر ( من یارج العرا )

معموع کل المصارؾ الزوارؼیر العرا،یین

ایام اعتیادیة

ٕ7ٕ,5ٖٓ,ٕ9

ایام میصوصة

ٕٔ,75ٓ,987
$

ٓٓ4

$

ٖٔٔ7,7ٓٔ,7ٔٔ,6

برنامج ا،امة الزابرین فی العرا

سنة الهدؾ اللانی  ٔ448هعر ( ٕٕٓ7میالد ) _ ذکر ٓٓ ٔ5سنة من میالد رسول االعظم (ص)
عشرة ایام

کربالء
المقدسة

1

 2نعؾ االشرؾ

اربعة ایام کامل

هسع

مم

هسع

مم

هسع

مم

هسع

مم

1

1

2

2

3

3

4

4

یومین کامل و نهار واحد

3

کاظمیة

یومین کامل و لیل واحد

4

سامراء

یوم کامل

عدد الزوار فی سنة الهدؾ رحلة (
کاظمیة)
عدد الزوار العرا،یین فی سنة الهدؾ
)

ذهاب ( کاظمیة

عدد الزوار من یارج العرا فی سنة الهدؾ رحالت

مم

هسع

5

5

مم

هسع

6

6

هسع

مم

عنن

ارع ش مقطسع

من یارج العرا

ارع دعو

7

8

10

8
9

127,318,806

72,503,292

9

ایام میصوصة

0

شحش

ٔٓ9,6ٖٔ,ٕٓ8

0

ٖٔ45,ٓٓ6,58

ادة

%40

58,002,633

%25

36,251,646

%35

50,752,304

ارع ح و

عنن ارع ش مقطسع من دایل العرا
ارع دعو

%3

3,288,931

%37

40,563,480

%60

65,778,617

ٖٔ45,ٓٓ6,58

**** لزوم توسعة فضاء العتبات المقدسة فی العرا
* و الخ . . . .

10

ٕٔٔ54,6ٖ7,6

0
سنة  -ایام
اعتیادیة

54,815,514

معموع

متوسط مصرؾ الزابرین فی مدینة الکاظمیة
المقدسة

هسع

7

ادة
ارع ح و

مم

هسع

مم

هسع

مم

 +طر

ٔٓ9,6ٖٔ,ٕٓ8

 +مطارات  +الیدمات الفند،یة

سنة الهدؾ اللانی  ٔ448هعر ( ٕٕٓ7میالد ) _ ذکر ٓٓ ٔ5سنة من میالد رسول االعظم (ص)

عدد الزوار فی سنة الهدؾ

327,140,903

عدد الزوار العرا،یین فی سنة الهدؾ

109,631,028

عدد الزوار من یارج العرا فی سنة الهدؾ

217,509,875

متوسط مصرؾ الزابر( من دایل العرا ) ایام اعتیادیة
متوسط مصرؾ الزابر ( من یارج العرا ) ایام
اعتیادیة
متوسط مصرؾ الزابر( من دایل العرا ) ایام
میصوصة
متوسط مصرؾ الزابر ( من یارج العرا ) ایام
میصوصة

ٖٖٕٓ7,ٔ4ٓ,9

0
سنة  -ایام
اعتیادیة

ایام میصوصة

0
0

شحش

مصرؾ کل اردفة

ٔٓ9,6ٖٔ,ٕٓ8
ٕٔ7,5ٓ9,875

$

ٓٔ

ٓٔ,ٓ96,ٖٔٓ,ٕ8

$

ٖٓ

ٓ6,5ٕ5,ٕ96,ٕ4
$

ٓ

ٓ

$

ٓ

ٓ

$

معموع کل المصارؾ الزوار

مصرؾ الزوار من یارج العرا فی سنة الهدؾ اللانی

ٕٓ7,6ٕٔ,6ٓ6,5

 ( ٔ448من یروعهم من بالدهم و مراععتهم الی مواطنهم )

عدد الزوار من یارج العرا فی سنة الهدؾ

متوسط مصرؾ الزابر ( من یارج العرا )

معموع کل المصارؾ الزوارؼیر العرا،یین

ایام اعتیادیة

ٕ7ٕ,5ٖٓ,ٕ9

ایام میصوصة

ٕٔ,75ٓ,987
$

ٓٓ4

$

ٖٔٔ7,7ٓٔ,7ٔٔ,6

برنامج ا،امة الزابرین فی العرا

سنة الهدؾ اللانی  ٔ448هعر ( ٕٕٓ7میالد ) _ ذکر ٓٓ ٔ5سنة من میالد رسول االعظم (ص)
عشرة ایام

کربالء
المقدسة

1

 2نعؾ االشرؾ

اربعة ایام کامل

هسع

مم

هسع

مم

هسع

مم

هسع

مم

1

1

2

2

3

3

4

4

یومین کامل و نهار واحد

3

کاظمیة

یومین کامل و لیل واحد

4

سامراء

یوم کامل

هسع

5

5

هسع

6

6

ذهاب

عدد الزوار من یارج العرا فی سنة الهدؾ رحالت

7

127,318,806

ارع ح و
عنن

8

10

8

54,815,514
72,503,292

من یارج العرا

ارع دعو

ایام میصوصة

0

شحش

ٖٔ45,ٓٓ6,58

ادة

%40
%25

36,251,646

%35

50,752,304

معموع

متوسط مصرؾ الزابرین فی سامراء المقدسة

9

ٔٓ9,6ٖٔ,ٕٓ8

0

58,002,633

ارع ح و

عنن ارع ش مقطسع من دایل العرا
ارع دعو

%3

3,288,931

%37

40,563,480

%60

65,778,617

ٖٔ45,ٓٓ6,58

**** لزوم توسعة فضاء العتبات المقدسة فی العرا
* و الخ . . . .

10

ٕٔٔ54,6ٖ7,6

0
سنة  -ایام
اعتیادیة

مم

7

ادة

ارع ش مقطسع

هسع

9

عدد الزوار فی سنة الهدؾ رحلة (سامراء
المقدسة)
عدد الزوار العرا،یین فی سنة الهدؾ

مم

مم

هسع

مم

مم

هسع

هسع

مم

 +طر

ٔٓ9,6ٖٔ,ٕٓ8

 +مطارات  +الیدمات الفند،یة

سنة الهدؾ اللانی  ٔ448هعر ( ٕٕٓ7میالد ) _ ذکر ٓٓ ٔ5سنة من میالد رسول االعظم (ص)

عدد الزوار فی سنة الهدؾ

182,134,320

عدد الزوار العرا،یین فی سنة الهدؾ

109,631,028

عدد الزوار من یارج العرا فی سنة الهدؾ

72,503,292

ٕٖٓٔ8ٕ,ٖٔ4,

0
سنة  -ایام
اعتیادیة

ایام میصوصة

0
0

شحش

مصرؾ کل اردفة

ٔٓ9,6ٖٔ,ٕٓ8
ٕ7ٕ,5ٖٓ,ٕ9

متوسط مصرؾ الزابر( من دایل العرا ) ایام اعتیادیة

$

ٓٔ

ٓٔ,ٓ96,ٖٔٓ,ٕ8

متوسط مصرؾ الزابر ( من یارج العرا ) ایام
اعتیادیة

$

ٖٓ

ٕ,ٔ75,ٓ98,747

متوسط مصرؾ الزابر( من دایل العرا ) ایام
میصوصة

$

ٓ

ٓ

متوسط مصرؾ الزابر ( من یارج العرا ) ایام
میصوصة

$

ٓ

ٓ

$

معموع کل المصارؾ الزوار

مصرؾ الزوار من یارج العرا فی سنة الهدؾ اللانی

ٖ,ٕ7ٔ,4ٓ9,ٕٓ7

 ( ٔ448من یروعهم من بالدهم و مراععتهم الی مواطنهم )

عدد الزوار من یارج العرا فی سنة الهدؾ

متوسط مصرؾ الزابر ( من یارج العرا )

معموع کل المصارؾ الزوارؼیر العرا،یین

ایام اعتیادیة

ٕ7ٕ,5ٖٓ,ٕ9

ایام میصوصة

ٕٔ,75ٓ,987
$

ٓٓ4

$

ٖٔٔ7,7ٓٔ,7ٔٔ,6

1
5
0

www.karbala1400.com

1
5
1

www.karbala1400.com

1
5
2

www.karbala1400.com

1
5
3

www.karbala1400.com

1
5
4

www.karbala1400.com

1
5
5

www.karbala1400.com

1
5
6

www.karbala1400.com

1
5
7

www.karbala1400.com

اةضرار اال،تصادیة لمدینة _کربالء المقدسة_ لسنة واحدة من ،بل التصمیم المصاد من ،بل المس ولین === النا عشر ملیارد دوالر
اةضرار اال،تصادیة لوطننا الؽالی _العرا _لسنة واحدة من ،بل التصمیم المصاد من ،بل المس ولین === یمم و لاللین ملیارد دوالر

المبلػ المساحة التابعة للحرم الحسینی الشریؾ =مساحة تعوی مقبرة من الحرم الشریؾ فی توسی العدید
تتوس الحرم الحسینی الکبیر بسهولة و بدون ا ِ میزانیة من الحکومة

1
6
0

