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السياحة الدينية يف املدينة املنورة ومستقبلها

السياحة الدينية يف املدينة املنورة ومستقبلها
دراسة باستخدام نظم املعلومات الجغرافية
باسمة يحيا الطالب

امللخص

 لذلك تنشط بها السياحة الدينية والتي ُتعد،نظرا ً لوجود املواقع التاريخية والرتاثية السياحية بها ويف مقدمتها املسجد النبوي الرشيف
 ويهدف البحث.من األنماط السياحية قصرية األمد التي تتميز بقضاء املراسم الدينية خالل فرتة قصرية ترتاوح ما بني اليوم إىل ثالثة أيام
إىل دراسة السياحة الدينية يف املدينة املنورة ومستقبلها االقتصادي واالجتماعي باالعتماد عىل تقنية نظم املعلومات الجغرافية وذلك
 استخدمت الدراسة املنهج التاريخي والتحلييل. لتحليل خريطة السياحة الدينية فيهاSpatial Analysis بتطبيق منهجية التحليل املكاني
واملوضوعي اإلقليمي ملعالجة البيانات الرقمية باإلضافة إىل التمثيل البياني والكارتوغرايف إلبراز الخصائص املكانية للمواقع التاريخية
 توصلت الدراسة إىل أن توزيع املواقع مرتبط بعالقة قوية باملوقع الجغرايف للمسجد النبوي الرشيف.واألثرية السياحية باملدينة املنورة
 كما أن أكثر. مما يعني أن املواقع أقرب إىل النمط املتجمع حول املسجد النبوي الرشيف0,50 حيث بلغت قيمة معامل الجار األقرب الفعيل
أوصت الدراسة بتوفري إحصاءات دقيقة
 وقد.مرت من الطرق الرئيسية200-1  من املواقع تقع ضمن املسافة التي ترتاوح بني٪50 من
َ
عن أماكن اإليواء السياحي من فنادق وشقق سكنية مفروشة وذلك ملعرفة االحتياجات املستقبلية للسياحة مع تدريب القوى العاملة
.الوطنية للعمل يف هذا املجال
. نظم املعلومات الجغرافية، املدينة املنورة، السياحة الدينية:الكلمات املفتاحية

Religious tourism in Al Madina Al Munawara and its future
A Study Using GIS
Basimah Yahya AL Talib

Abstract:

Al Madina Al Munawara has a great cultural legacy especially the city of Al Madina Al Munawara, which has a
global importance for the historical, heritage and touristic sites it encompasses, most notably the Holy Masjid
of Prophet Muhammad (PBUH). This place witnesses an active religious traffic as a short-term model of touristic
activities where Muslims can practice religious rituals within a short period ranging from one to three days.
This research aims at shedding light on religious tourism at Al Madina Al Munawara including its social and
economic future guided by GIS technology by application of Spatial Analysis of religious tourism map at such
an outstanding place. This study applied regional historical, analytic and objective approach to process digital
data as well as graphical and cartographical representation with a view showing spatial characteristics of the
historical and archeological touristic sites of the city of Al Madina Al Munawara. The study came to the fact
that distribution of sites has strong bonds and ties with the geographical sites of the Prophet’s Masjid where
actual Nearest Neighbor Analysis was 0.50. This means that sites are closer in their nature to the model of the
community around the Holy Prophet’s Masjid. More than 50% of sites fall within a distance ranging from 1-200m
far from highways. The study recommends that accurate statistics should be made available as to the touristic
hosting sites such as hotels and furnished residential apartments in order to get acquainted with future needs of
tourism including the training of national manpower in this domain.

Keywords: Religious Tourism; Al Madina Al Munawara; GIS.
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الطالب

املقدمة

السياحة الدينية هي ذلك النشاط السياحي الذي يعتمد عىل انتقال
السائحني من أماكن إقامتهم إىل مناطق أخرى ،وذلك بهدف القيام
بزيارات ورحالت دينية لفرتة من الوقت (عمر،)273 ،2016 ،
وتزخر املدينة املنورة برتاث ديني غني ،كما تحظى بأهمية عاملية
نظرا ً لتوفر املواقع اإلسالمية بها وىف مقدمتها املسجد النبوي
الرشيف وبعض املساجد األخرى ذات األهمية التاريخية وهناك
مواقع أثرية وتاريخية مهمة أخرى ترتكز بالقرب من محطة
سكة حديد الحجاز.
و ُتعد السياحة الدينية من األنماط السياحية قصرية األمد ،أي أن
الشعائر الدينية من املمكن أن تؤدى يف فرتة قصرية نسبيا ً مقارنة
باألنماط السياحية األخرى طويلة األجل كالسياحة العالجية أو
االستجمام أو االصطياف التي قد تطول إىل أشهر أو أكثر ،أما
بالنسبة للسياحة الدينية فال تتجاوز أياما ً معدودة من يوم إىل
ثالثة أيام إلنهاء الزيارة يف املوقع الديني الواحد (املالكي،2002 ،
.)152
وتتمثل الرؤية واألهداف االسرتاتيجية للتنمية السياحية بمنطقة
املدينة املنورة بجعل املنطقة وجهة سياحية رئيسية يف اململكة
وتعزيز وضعها كوجهة دينية ذات أهمية عاملية (الشيخ ،2012،
.)47
ويستند االقتصاد يف املدينة املنورة عىل السياحة املرتبطة بأداء
الشعائر الدينية ويفد إليها سنويا ً حوايل  10ماليني سائح ،ويضم
قطاع الفنادق يف املدينة املنورة  142فندقا ً تحوي 10500غرفة،
إضاف ًة إىل وجود العديد من الشقق املفروشة وبيتني للشباب
ويوجد  56وكالة سفر إىل جانب  228وكالة لتقديم خدمات الحج
والعمرة ،كما يوجد يف املدينة املنورة  850مطع ًما فضالً عن 57
وكالة لتأجري السيارات والعديد من املرافق األخـرى مثل الحدائق
واملرافق الرياضية (الجهاز التنفيذي للسياحة واآلثار باملدينة
املنورة1437 ،هـ).
تكتسب املدينة املنورة أهميتها الدينية من وجود املسجد النبوي
الرشيف الذي يفد إليه ماليني السائحني كل عام؛ مما أعطى
للمكان خصوصية دائمة.
ً
ً
و ُتؤدي تقنية نظم املعلومات الجغرافية ( )GISدورا متميزا يف
دراسة وتحليل خريطة السياحة الدينية يف املدينة املنورة وخاصة
يف إيجاد التحليل املكاني  ،Analysis Spatialهذا باإلضافة اىل
استخدام عدد من املناهج وكذلك بعض أساليب وأدوات جمع
البيانات مثل االستبيانات واملقابالت.

مشكلة البحث:

يمكن تحديد أهم املالمح العامة ملشكلة الدراسة يف النقاط التالية:
• األنشطة السياحية يف املدينة املنورة تحتاج إىل إعادة نظر لتفعيل
دورها يف التنمية السياحية.
• العمل عىل تقليل الفجوة الواضحة بني ما تمتلكه املدينة من
املقومات السياحية وبني نصيبها من حركة السياحة العاملية.
• محاولة إلقاء نظرة جديدة أو إعادة تقييم جغرايف لهذه البؤرة
املهمة يف حياة املسلمني.

تساؤالت البحث:

نصيب املدينة املنورة من حجم حركة السياحة الدولية الوافدة
بالقياس إىل ما يتوفر بها من مقومات سياحية؛ منخفض مما
يثري كثريا ً من التساؤالت التي يمكن أن نذكر منها:
• ما أهم العوامل الطبيعية والبشــرية للسياحــة الوافدة للمدينة
وما مدى كفاءة الخدمات السياحية املتوفرة بها؟
• ما العائد االقتصادي املستقبيل للسياحة الدينية باملدينة املنورة؟
• هل يتماىش عدد املؤسسات الدينية باملدينة املنورة مع النمو يف
حركة السياحة الدينية الدولية الوافدة للمدينة؟
• هل يعكس النمو يف الطاقة الفندقية توازنا ً يف التوزيع الجغرايف
عىل مستوى املناطق السياحية باململكة العربية السعودية
عامة وعىل مستوى املدينة املنورة بشكل خاص؟
• ما فرص العمل التي يمكن أن توفرها صناعة السياحة الدينية
يف املدينة املنورة؟

أهداف البحث:

يهدف البحث إىل دراسة ما ييل:
• دراسة العوامل الجغرافية املؤثرة يف حركة السياحة الدينية
الوافدة إىل املدينة املنورة.
• دراسة حركة السياحة الدينية الوافدة ودورها يف دعم وتنمية
القطاعات االقتصادية.
• إجراء التحليل املكاني ملواقع وحركة السياحة الدينية يف املدينة
املنورة.
• توقع مستقبل السياحة الدينية يف املدينة املنورة وآثاره
االقتصادية واالجتماعية.

مناهج البحث وأساليبه:

اع ُتمد يف تحقيق أهداف البحث عىل املناهج التالية:
• املنهج التاريخي :لدراسـة التطور التاريخي للسياحـة الدينيـة يف
املدينـة املنـورة وأبعادهـا االقتصادية واالجتماعية.
• املنهج التحلييل :استخـدم يف إبراز الخصـائص املكانيـة للمواقـع
األثريـة والســياحية يف املدينـة املنــورة.
• املنهج املوضوعي اإلقليمي :هو مزيج من املنهجني املوضوعي
واإلقليمي ،الذي يهتم بدراسة موضوع سياحي معني يف إقليم
جغرايف معني.
• منهج تحليل التباين املكاني :من أجل تفسـري التنظيم املكاني
للظاهرة الجغرافيـة وزيـادة فاعليـة التطبيق الجغرايف.
كما ت َّم االعتماد عىل عدد من األسـاليب الكميـة واإلحصائيـة ذات
العالقـة يف معالجة املتغـريات مثل تطبيق معادلة النمو املركب
للتنبؤ بعدد السائحني املستقبيل وذلك من خالل توظيفها يف
التحليـل لخدمة الجوانب الجغرافيـة املرتبـطة بالبحث ،فضالً عن
تحليـل البيانات الرقمية وتحويلها إىل مجموعة من الخرائط
والرسوم البيانية والكارتوجرافية والتي أفادت العديد من مواضع
البحث ،وتوافقا ً مع هذا االتجاه فقد تم استخدام عدد من برامج
الحاسوب مثل برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
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 ،SPSSوبرنامج  10.2 Arc Mapباتباع عدِّة أساليب منها (أسلوب
التحليل للمركز االفرتايض والفعيل املتوقع ،تحديد اتجاه التوزيع
الجغرايف ،أسلوب تحديد املسافة املعيارية ،تحليل صلة الجوار
باإلضافة إىل التحليل بحسب الدوائر ذات املسافات املتساوية
ومعيار البعد عن الطرق الرئيسية ومعيار املوقع من الطرق
الدائرية) وذلك بهدف الحصول عىل النتائج وحساب معامالت
االرتباط بني بعض املتغريات .

أدوات البحث وإجراءاتها ومصادر البيانات:

ت َّم جمع بيانات الدراسة من املصادر التالية:
 خرائط طبوغرافية للمدينة املنورة بمقياس رسم 50000:1صادرة من أمانة املدينة املنورة – قسم التخطيط واملشاريع
لعام 1435هـ .
 خرائط سياحية للمدينة املنورة بمقياس رسم 45000:5 صورة القمر الصناعي إيكونس للمدينة املنورة ال ُت ِقطت عام2010م.
 مخططات للمدينة املنورة تم الحصول عليها من األمانة لعام1437هـ
 خريطة الطرق واملواصالت ملنطقة املدينة املنورة مقياس رسم 50000:1والصادرة من هيئة تطوير املدينة املنورة لعام
1437هـ.

خطوات البحث:

تتلخص خطوات الدراسة من خالل ما ييل:
 جمع البيانات من املصادر املختلفة والتي تتمثل يف الخرائطومخططات أمانة املنطقة واملرئيات الفضائية والبيانات النصية
والحقلية.
 إسقاط املواقع األثرية والسياحية عىل خريطة املدينة املنورة بعدأن تم اقتطاعها من املرئية الفضائية.
 تطبيق منهجية التحليل املكاني للمواقع األثرية والسياحية. عرض النتائج مع التحليل والتفسري. التوزيع الجغرايف ألهم املواقع األثرية والسياحية باملدينة املنورةوالتي ت َم الحصول عىل بياناتها من الهيئة العامة للسياحة
واآلثار فرع منطقة املدينة املدينة املنورة وقد بلغ عددها نحو
( 62موقعاً) انظر امللحق (.)1

الدراسات السابقة:

ُتمثل الدراسات السابقة إطارا ً جغرافيا ً ألي دراسة نظرية أو
تطبيقية ،ومن الدراسات السابقة التي تتناسب مع ال ُبعد التقني
لهذه الدراسة ما ييل:
ناقشت دراسة ال َب َّلع ( )2008السياحة يف ينبع من حيث دراسة
املالمح الجغرافية واالمكانات السياحية العامة للمنطقة ،كما
تضمنت الدراسة التحليل املكاني للخدمات والتسهيالت السياحية
املقدمة للسائح باإلضافة إىل التحليل االحصائي الجغرايف لخصائص
السياح باملنطقة وكيفية تطورها وآفاق تنميتها فضالً عن
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االتجاهات املستقبلية لحركة السياحة وتوزيع الحركة عىل
مستوى الفنادق املتوفرة بها .كما اهتمت الدراسة بإمكانية تنمية
املقومات غري مستغلة أو غري معروفة سواء كانت طبيعية أو
برشية .وانتهت الدراسة إىل عدد من النتائج أهمها أن البنية
األساسية للسياحة يف محافظة ينبع والخدمات املرفقة وامللحقة
بها غري كافية كما ً ونوعاً ،كما أن السياحة يف ينبع ال تقترص عىل
املناطق الشاطئية واألنشطة البحرية بل توجد إمكانات سياحية
منوعة أخرى ولكنها غري مستغلة وتحتاج إىل تطوير .وقد أوصت
الدراسة بعمل برنامج إعالمي متكامل للمناطق السياحية يف ينبع
وتشغيل ميناء ينبع عىل مدار العام للحجاج واملعتمرين لفتح
وتنشيط مجال السياحة الدولية والداخلية.
وتناولت دراسة الزخ َّيان ( )2010التخطيط املكاني للخدمات
الصحية يف لواء ناعور باألردن من خالل استخدام نظم املعلومات
الجغرافية ،وسعت هذه الدراسة إىل الوصول إىل نموذج عام
للتوزيع األمثل للخدمات الصحية بما يتناسب مع توزيع السكان
يف منطقة الدراسة آخذين بعني االعتبار التوزيع األمثل بني هذه
املراكز والتجمعات السكانية .وقد اعتمدت الدراسة بشكل رئييس
عىل تحليل الخرائط وقواعد البيانات من خالل اتباع مجموعة من
اإلجراءات والعمليات لتحليل هذا التوزيع وإيضاح مدى مالءمته
من الناحية العلمية والعملية .وقد خلصت الدراسة لعدد من
النتائج أهمها أن منطقة الدراسة تعاني من مشكلة سوء توزيع
الخدمات الصحية وعدم مراعاتها ألسس تخطيطية واضحة ،كما
وتعاني معظم املراكز الصحية يف املنطقة من ضعف يف كفاءتها
وفعاليتها يف تقديم الخدمة لسكان املنطقة نظرا لبعدها أو ضعف
إمكانياتها التخصصية .وتويص الدراسة باتباع التوزيع األمثل
للخدمات الصحية بحيث يتواجد يف مناطق قريبة من السكان مما
يؤدي إىل تحسني مستوى هذه الخدمات.
ناقشت الشيخ ( )2010التحليل املكاني للمواقع األثرية والسياحية
يف املدينة املنورة باستخدام تقنية نظم املعلومات الجغرافية من
خالل أدوات التحليل املكاني التي تتميز بقدرتها عىل تحليل البيانات
املكانية املرتبطة بقاعدة بيانات وصفية ،للتعرف عىل خصائص
املكان من خالل دراسة العالقات املكانية للظاهرة الجغرافية،
ومعرفة نمط التوزيع الجغرايف للمعالم الجغرافية وانتشارها عىل
سطح األرض .وقد اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل
يف معالجة البيانات الرقمية من خالل االستعانة ببعض األساليب
اإلحصائية ،والتمثيل البياني والكارتوغرايف إلبراز الخصائص
املكانية للمواقع األثرية والسياحية يف املدينة املنورة .وخلصت
الدراسة إىل وجود تباين واضح يف التوزيع الجغرايف للمواقع
السياحية واألثرية .حيث تركزت معظم املواقع يف الجهة الجنوبية
جمايل
الغربية للمسجد النبوي الرشيف وبنسبة  ٪39من إ
عددها .كما أظهرت الدراسة أن نمط توزيع هذه املواقع هو نمط
متجمع .وقع نحو  ٪47من هذه املواقع ضمن أربعة كيلومرتات
من املسجد النبوي .ونحو  ٪62من هذه املواقع تقع ضمن نصف
كيلو من الطرق الرئيسة.
هدفت دراسة عسكر ( )2015إىل استخدام نظم املعلومات

الطالب

الجغرافية لتقييم الوضع الراهن ملواقع املدارس الحكومية بمدينة
غزة ،عن طريق توظيف نظم املعلومات الجغرافية لتوثيق املواقع
الراهنة للمدارس الحكومية يف املدينة والتوصل ألهم املعايري
املؤثرة يف اختيار مواقع املدارس بحيث تتناسب مع مدينة غزة
بشكل خاص وقطاع غزة بشكل عام ويمكن االعتماد عليها يف
اختيار مواقع املدارس مستقبال ،وبناء نموذج تطبيقي للمالئمة
الختبار أنسب املواقع إلنشاء مدرسة والخروج بخرائط ورقية
ورقمية للمدارس قابلة للتحديث .ت َّم الرتكيز يف الدراسة عىل
التوزيع الراهن ملواقع املدارس الحكومية بمدينة غزة وتحليله
باستخدام نظم املعلومات الجغرافية من خالل (أسلوب التحليل
باستخدام صلة الجوار ،أسلوب تحديد املسافة املعيارية واملركز
الفعيل واالفرتايض املتوقع ،تحليل اتجاه نمط االنتشار ،الحرم
املكاني ،تحليل عدالة التوزيع ،تحليل مناطق التخصيص) ،وقد
توصلت الدراسة إىل أن املدارس داخل مدينة غزة غري منترشة
بشكل جيد ،ويغلب عليها النمط التجميعي ،وأن انتشارها يأخذ
االتجاه شمال  -جنوب ،كما وتعاني غالبيتها من تداخل كبري جدا
يف نطاق التأثري مما يدل عىل سوء توزيع أماكنها ،وقد أوصت
الدراسة بتوحيد املعايري املتبعة يف اختيار مواقع املدارس بني كافة
الجهات مع العمل عىل دعم إجراء مزيد من الدراسات التطبيقية
لنظم املعلومات الجغرافية يف مختلف املجاالت.
اهتمت دراسة عمر ( )2016باستخدام نظم املعلومات الجغرافية
لتحليل خريطة السياحة الدينية يف املدينة املنورة ،من خالل إبراز
القيمة الدينية للمدينة املنورة بما تزخر به من آثار سياحية يأتي
يف مقدمتها املسجد النبوي الرشيف مما يجعل املدينة املنورة ذات
أهمية عاملية ووجهة دينية تساعد عىل تطوير أنماط سياحية
رئيسية تتسم باالستدامة واالنسجام مع الطابع البيئي والثقايف
والرتاثي للمنطقة .وتلعب تقنية نظم املعلومات الجغرافية دورا
متميزا ً يف دراسة وتحليل خريطة السياحة الدينية يف املدينة املنورة
خاص ًة يف اتجاه التحليل املكاني ،واتبعت الدراسة عددًا من املناهج
منها املنهج الوصفي التحلييل والسببي .وانتهت الدراسة إىل عدد
من النتائج منها إنشاء مجمعات سكنية مخصصة للزائرين يف
أماكن تبعد عن املركزية مع تسهيل خدمات الوصول منها إىل
املسجد النبوي الرشيف.
ناقشت دراسة شعت ( )2018التحليل املكاني للخدمات التعليمية
يف محافظة خان يونس باستخدام نظم املعلومات الجغرافية
( )GISوهدفت الدراسة إىل تحليل واقع الخدمات التعليمية يف
محافظة خان يونس من حيث مدى فعاليتها ،ومدى مواءمتها
للحجم السكاني ،والتوسع العمراني ،ومدى مطابقتها ملعايري
الخدمات التعليمية الفلسطينية ،كما هدفت إىل تحليل مكاني
للخدمات التعليمية وتقدير االحتياجات للمدارس حتى عام
2025م .وتب َّنت الدراسة أكثر من منهج علمي منها املنهج
اإلقليمي ،املنهج التاريخي ،املنهج األصويل ،املنهج التحلييل ،املنهج
الوصفي ،املنهج االستنتاجي ،املنهج االستقرائي ،واملنهج
اإلحصائي الكمي .وقد توصلت إىل عدة نتائج منها -1 :تعاني
منطقة الدراسة من عدم توفر خطة واضحة تتضمن التوزيع

املكاني للخدمات التعليمية ،وبالتايل فإن الخدمات التعليمية تعاني
من عدم االنتظام يف التوزيع املكاني لها -2 .معظم مواقع املدارس
يف منطقة الدراسة لم تقم عىل أساس تخطيط مسبق وإنما حسب
الظروف واإلمكانات املتوفرة يف املنطقة -3 .من خالل أسلوب
صلة الجوار تبني أن معظم الخدمات التعليمية هي من نمط
متقارب يتجه للعشوائي .وكان من أهم التوصيات رضورة وجود
قاعدة بيانات يف كل مدرسة خاصة بها تحتوي عىل معلومات
حول الطالب واملعلمني واألبنية املدرسية بشكل كامل ،ووضع
معايري التخطيط الفلسطينية التي تناسب الحالة السكانية
واالقتصادية لألرايض الفلسطينية ،مع األخذ باالعتبار الزيادة
الطبيعية للسكان.
مما سبق ُيالحظ أن الدراسات السابقة تتناسب تقن َّيا ً مع موضوع
الدراسة ،إال أن الدراسة الحالية تنفرد بالتنبؤ بحركة السياحة
الدينية يف املدينة املنورة.

خطة البحث:

لتحقيق أهداف البحث يمكن تناول خطته كما ييل:
أوالً :العوامل املؤثرة ىف السياحية الدينية باملدينة املنورة:
دراسة السياحة باملدينة املنورة من الدراسات املهمة التي تعد أهم
األنشطة االقتصادية عىل مستوى اململكة ككل خاصة أنها ترتبط
بأحد الحرمني الرشيفني اللذين خص بهما الله ورسوله الكريم
مدينة رسول الله (املدينة املنورة) وفيما ييل نتناول أهم العوامل
املؤثرة يف السياحية الدينية باملدينة املنورة:

أ -موقع املدينة املنورة بالنسبة للمملكة:

تقـــع منطقــة املدينـــة املنــورة غــرب اململكــــــة
العربيـــــة السعوديـــة بيـن دائرتي عــــرض (َ º22 30و 30
 )º27شماالً ،وخطي طول (َ º36 96و  )º42 20رشقا ً كما يظهر
يف الشكل ( ،)1وعىل بعد 150كم من ساحـــل البحــــر األحمــر،
كما تبعد املدينة مسافة  800كم غرب مدينة الرياض (عاصمة
اململكة) وترتبط بها بطريق رسيع مرورا ً بالقصيم .
و ُي ِّ
مثل موقع املدينة املنورة ملتقى لعدد من الطرق الرئيسية
والثانوية عىل مستوى اململكة أهمها :محور الشمال  -الجنوب
وهو طريق تبوك الرسيع /املدينة املنورة /مكة املكرمة ،ومحور
الرشق  -الغرب وهو طريق القصيم الرسيع  /املدينة املنورة/
رابغ /ينبع.
و ُتم َّثل املدينة املنورة عاصمة منطقة املدينة املنورة التي تضم ست
محافظات هي (ينبع -العال -بدر -خيرب -الحناكية  -املهد) إضاف ًة
إىل النطاق اإلرشايف للمدينة املنورة ومراكزها ،وتبلغ املساحة
اإلجمالية للمنطقة حوايل 150ألف كم 2موزعة عىل مختلف
املحافظات ،ويبلغ حجم السكان اإلجمايل  2,1مليون نسمة
وبنسبة  ٪6,6من إجمايل سكان اململكة العربية السعودية البالغ
نحو  7,31مليون نسمة طبقا ً لنتائج املسح الديموغرايف الصادر
من الهيئة العامة لإلحصاء لعام 1437هـ.
وتقع املدينـة املنـورة يف مركز منطقة املدينة املنورة ،وتعترب هي
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السياحة الدينية يف املدينة املنورة ومستقبلها

نقطة االرتكاز التي ترتكز عليها شبكة الحركة اإلقليميـة بها؛ إذ
يصب يف املدينـة جميـع الطرق اإلقليميـة باملنطقـة وهي :طريق
املدينـة املنورة /بدر ،ينبـع وهو الطريق الذي يربطها بمحافظتي
ينبع وبدر يف الغـرب ،وطريق املدينـة املنورة /القصيم الرسيع
والذي يربطها بمحافظة الحناكية وبمنطقتي الرياض والقصيم
رشقاً ،وطريق املدينة املنورة /مكة املكرمة الرسيع والذي يربطها
باملراكز الجنوبية للمدينـة املنورة (وادي الفرع) ،وطريق املدينـة
املنورة /تبوك والذي يربطها بمحافظـة خيرب مباشـرة وبمحافظة
العــال عرب طريق خيرب /العال أو طريق شجوى /العال ،يف حني
ترتبط املدينـة املنـورة بمحافظـة املهد عرب طريق مكـة املكرمـة
أو من طريـق آخـر ثانوي مباشـر ينتهي عند محافظـة املهد.
ويبني الشكل ( )2التقسيم اإلداري لبلديات املدينـة املنـورة.

ب -املعالم األثرية والدينية باملدينة املنورة:

تتميز املدينة املنورة بآثارها ومعاملها التاريخية والعمرانية
املتنوعة ،وقد أكسبها موقعها الجغرايف عرب القرون أهمية خاصة؛
حيث تسلكها طرق التجارة والحج ،باإلضافة إىل أنها منطقة
جذب لالستقرار البرشي بسبب توفر املراعي والواحات والسهول
الساحلية واملوارد الطبيعية وعىل وجـــه الخصوص املعادن
الثمينـــة وبالتحديد مناجم الذهب والفضة والنحاس ،وإذا كانت
املدينة املنورة ذات شهرة من فرتة ما قبل اإلسالم بسبب وجود
مدينة يثرب وهجــرات القبائل إليها ،فقد زادت شهرتها بعد
الهجــرة النبوية الشـريفة وأصبحت طيبة أو املدينــة منطلق
الدعوة للدين اإلسالمي الحنيف وعاصمة الخالفة اإلسالميــة
(الشيخ.)45 ، 2012 ،
وتتميز املدينة املنورة بالكثري من املواقع التاريخية واألثرية
السياحية ،كاملساجد ،والقالع ،ومواقع الغزوات واملعارك،
والحدائق واملتنزهات كما يظهر يف الشكل ( ،)3وقد ارتبطت
الخصائص املكانية لهذه املواقع ارتباطا ً وثيقا ً مع البعد التاريخي
والجغرايف للمسجد النبوي الرشيف ،ونظرا ً للتوسعات املتعاقبة
شكل ( :)1النطاق اإلداري ملحافظات منطقة املدينة املنورة

املصدر :من إعداد الباحثة يف  Arc GISاعتمادا عىل وزارة الشئون البلدية والقروية – أمانة املدينة
املنورة1438 ،هـ
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للمسجد النبوي الرشيف ،والنمو البرشي املطرد للسكان ،والحركة
املستمرة للس َّياح من حجاج ومعتمرين عىل مـدار العـــام،
واألهميــة البالغة لهذه املواقع من الناحية التاريخية والجغرافية
والسياحيـة (مركز ماس للمعلومات واألبحاث السياحية،)2016 ،
فإنه يمكن توضيح أهم املعالم الدينية واألثرية باملدينة كما ييل:
 -1املسجد النبوي الرشيف:
ُيعد ثاني أقدس موقع يف اإلسالم بعد املسجد الحرام يف مكة
املكرمة  ،وهو املسجد الذي بناه سيدنا محمد يف املدينة املنورة بعد
هجرته إليها يف العام األول من الهجرة املوافق 622م .وتم القيام
بعدة توسعات للمسجد عرب التاريخ ،مرورا ً بعهد الخلفاء الراشدين
والدولة األموية ثم العباسية والعثمانية ،وأخريا ً يف عهد الدولة
السعودية .
 -2جبل أُحد ومقابر الشهداء:
شكل ( :)3املواقع التاريخية واألثرية السياحية يف املدينة املنورة
حسب تصنيفاتها
جبل أحد يطل عىل املدينة املن ّورة من الجهة الشمالية وكان يبعد
عنها ثالثة أميال ونصف قبل أن يصله العمران  ،يمتد الجبل
كسلسلة من الرشق إىل الغرب ويميل نحو الشمال ،شهد جبل أحد
عدة أحداث بعد ظهور اإلسالم وله مكانته الدينية ،أما مقربة
شهداء أُحد ف ُتعد من أهم املعالم اإلسالمية يف املدينة املنورة ،تقع
شمال املسجد النبوي عىل بعد  5كم ،سميت بهذا االسم ألنها تضم
أجساد سبعني من الصحابة الكرام الذين استشهدوا يف غزوة أحد
(مركز ماس للمعلومات واألبحاث السياحية ،)2016 ،تقع املقربة
عند قاعدة جبل أحد حيث قام املسلمون بدفن شهدائهم السبعني
بعد انتهاء املعركة ،ولهذا الجبل مكانة متميزة يف نفوس املسلمني.
 -3البقيـــع:
بقيع الغرقد هي املقربة الرئيسة ألهل املدينة املنورة منذ عهد
النبي محمد ،ومن أقرب األماكن التاريخية إىل مبنى املسجد النبوي
حالياً ،ويقع يف مواجهة القسم الجنوبي الرشقي من ُسور ِه ،وقد
ُ
ض َّمت إليه أراض مجاورة وبني حوله سور جديد مرتفع مكسو
بالرخام .وال تزال املقربة قيد االستخدام حتى اآلن .وموضع
شكل ( :)2التقسيم اإلداري لبلديات املدينة املنورة
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البقيع يقصد به بقيع الغرقد املنسوب إىل شجر الغرقد وهو
يختلف عن بقيع الزبري وبقيع الخيل ،وتبلغ مساحته الحالية مائة
وثمانني ألف مرت مربع؛ يضم بقيع الغرقد رفات اآلالف من أهل
املدينة ومن تويف فيها من املجاورين والزائرين أو نقل جثمانهم
عىل مدى العصور املاضية ،ويف مقدمتهم الصحابة الكرام ،ويروى
أن عشـرة آالف صحابي دفنوا فيه ،منهم ذو النورين عثمان بن
عفان ثالث الخلفاء الراشدين وأمهات املؤمنني زوجات النبي
محمد عدا خديجة وميمونة ،كما دفن فيه ابنته فاطمة الزهراء
وابنه إبراهيم وعمه العباس وعمته صفية وزوجته عائشة بنت
أبي بكر الصديق وحفيده الحسن بن عيل ريض الله عنه (مركز
ماس للمعلومات واألبحاث السياحية.)2016 ،
 -4مسجد قبـــاء:
أول مسجد بني يف اإلسالم ،وأول مسجد بني يف املدينة املنورة ،
يقع املسجد إىل الجنوب من املدينة املنورة ،بني املسجد من قبل
النبي محمد وذلك حينما هاجر من مكة متوجها ً إىل املدينة ،بلغت
مساحة املصىل وحده  5000مرت مربع ،وبلغت املساحة التي
يشغلها مبنى املسجد مع مرافق الخدمة التابعة له  13500مرت
مربع  ،وأصبح يستوعب  20ألف مصيل  ،تقوم هيئة تطوير
املدينة املنورة باالستعداد لبدء مرشوع توسعة مسجد قباء
واملنطقة املحيطة به الستيعاب األعداد املتزايدة من الحجاج
والزائرين ،وتطوير املنطقة املحيطة به عمرانيــا ً وبيئيـاً ،ومن
املتوقع أن يستوعب مسجد قباء بعد اكتمال التوسعة  55ألف
مصيل (أمانة منطقة املدينة املنورة1438 ،هـ) .
 -5مسجد القبلتني:
هو مسجد يقع يف الطرف الغربي من املدينة املنورة ويشتهر
سلِ َم ْه عىل هضاب ح َّرة الوبرة يف
ببياضه الناصع يف منطقة بني َ
الطريق الشمايل الغربي للمدينة املنورة ،وتحديدا ً عىل طريق خالد
بن الوليد وتقاطعه مع شارع سلطانة (املركز التجــاري يف املدينة
املنورة) .وهو قريب جدا ً من الدائري الثاني (طريق امللك عبد الله)
من جهة الغرب ،مساحة املسجد  3920م ً
رتا مربعًا تعلوه قبتان
شكل ( :)3املواقع التاريخية واألثرية السياحية يف املدينة املنورة حسب
تصنيفاته

األوىل قطرها 8م والثانية 7م واالرتفاع ما يقارب 17م لكل منهما
(أمانة منطقة املدينة املنورة1438 ،هـ).
 -6املساجد السبعة:
من أهم املعالم التي يزورها القادمون إىل املدينة املنورة ،وهي
مجموعة مساجد صغرية عددها الحقيقي ستة وليس سبعة
ولكنها اشتهرت بهذا االسم ،نظرا ً إلضافة البعض ملسجد القبلتني
ضمن هذه املساجد ،وذلك ألن من يزورها يزور ذلك املسجد أيضا ً
يف نفس الرحلة فيصبح عددها سبعة .
 -7مسجد امليقـــات:
يطلق علية ايضا ذو الحليفة وهو ميقات اإلحرام ألهل املدينة
والذين يمرون عليه من غري أهلها يحرمون منه ،وهو من املواقيت
التي حددها النبي ويقع املسجد عىل الجانب الغربي من وادي
ال َع ِقيق املبارك ،ويف املنطقة معروف باسم "أبيار عيل" ويطلق
عليه البعض مسمى مسجد أبيار عيل أو آبار عيل ،ويبعد عن
املسجد النبوي قرابة أربعة عرش كيلومرتا (أمانة منطقة املدينة
املنورة1438 ،هـ).
 -8دار أبي أيوب األنصـــاري:
تقع الدار عند الركن الجنوبي الرشقي من املسجد النبوي الرشيف،
وقد كانت الدار مكونة من طابقني ،نزل فيها الرسول محمد عند
وصوله املدينة .
 -9مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف:
هو أكرب مطبعة يف العالم لطباعة املصحف الرشيف وهو أحد
املعالم املرشقة التي تقدمها اململكة العربية السعودية لخدمة
اإلسالم واملسلمني يف مختلف أرجاء العالم .وقد وضع خادم
الحرمني الرشيفني امللك فهد بن عبد العزيز حجر األساس للمجمع
عام 1403هـ وافتتحه عام 1405هـ وينتج املجمع سنويا ما
متوسطه عرشة ماليني نسخة ،كما أنتج أكثر من  160إصدا ًرا
و 193مليون نسخة ،ويجري املجمع دراسات وأبحاث مستمرة
لخدمة الكتاب والسنة ويضم أحدث ما وصلت إليه تقنيـــات
الطباعـة يف العالم (مركز ماس للمعلومات واألبحاث السياحية،
.)2016
و ُي َّ
بي الجدول ( )1نسبة حجم السياحة يف املدينة املنورة ضمن
املواقع األثرية والسياحية املذكورة يف الجدول.
من الجدول ( )١يتضح أن املسجد النبوي الرشيف يحتل املركز
األول من إجمايل حجم السياحة يف املدينة املنورة وبنسبة بلغت
 ٪53يليه مسجد قباء ومسجد القبلتني بما ُيمثل َ ٪18و  ٪8عىل
التوايل ،بينما احتل دار أبي أيوب األنصاري املركز األخري من إجمايل
حجم السياحة يف املواقع األثرية والسياحية باملدينة املنورة.

ج -املزارات السياحية يف املدينة املنورة:

يوجد بالنطاق العمراني للمدينة حواىل ( )62موقعا ً أثريا ً وتاريخيا ً

املصدر :وزارة الشئون البلدية والقروية – أمانة منطقة املدينة املنورة ،وكالة التنمية االسرتاتيجية
واالستثمار ،إدارة التنمية1438 ،هـ ملعرفة املزيد عن املواقع األثرية والسياحية انظر امللحق ()2

ذو أهمية سياحية مسجلة بفرع الهيئة العليا للسياحة واآلثار عام
1428هـ  ،ويرتكز الجزء األكرب منها يف املنطقة املركزية قريبا ً من
الحرم النبوي الرشيف (املناطق املحيطة بمساجد أبي بكر واإلجابة
وأبي ذر الغفاري والعنربية) ،وتقع أيضا ً مجموعـــة أخرى من
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السياحة الدينية يف املدينة املنورة ومستقبلها

العنارص يف حلقة خارجيــة حول الطريق الدائري الثانــي
(منطقة جبل أحد يف الشمال ،واملنطقة املحيطة بمسجد القبلتني
يف الشـمال الغربـي ،وقصـر كعب بن األشـــرف وبـرج امليـاه
وسـد وادي بطحـان يف الجنـوب واملنطقـة املحيـطة بمسجــد
عمـر بن الخـطاب) (ابراهيم.)136 ،1992 ،
وتنترش أيضا ً بعض املواقع التاريخية واألثرية يف األطراف
الخارجية وخاصة يف املناطق الجنوبية (املنطقة املحيطة بمسجد
اإلمام البخاري جنوب طريق الجامعات وميقات آبار عيل وجبل
عري ومنطقة حمراء األسد عىل االمتداد الجنوبي لطريق الهجرة).
فضالً عن موقعني يف الطــرف الشمايل الشــرقي (سد بحرية
العاقول) والطــرف الشمــايل الغربي (محطة مخيط).
ويوضح الشكل ( )4مدى أهمية املواقع السياحية باملدينة املنورة
التي رصدها مركز ماس (املركز الوطني للمعلومات واألبحاث
السياحية عام  )2016وفق الدراسة التي قام بها بهدف ال َّتعـــرف
عىل املواقع التي تلقى قبوالً أكرب باملدينة املنورة ،ومن خاللها تم
رصد تدرج األهمية النسبية حسب القيمة الدينية والتاريخية
ملنظومة املقاصد الدينية باملدينة املنورة.

ثانياً :التحليل املكاني ملواقع أماكن السياحة الدينية يف املدينة
املنورة:

يمكن تناول التحليل املكاني لألماكن التاريخية واألثرية السياحية
من خالل دراسة ما ييل:
 -1املركز املتوسط (االفرتايض) واملسافة املعيارية:
بتطبيق تحليل املركز املتوسط وهو أحد تحليالت النزعة املركزية
للظاهرات النقطية ،ملعرفة املركز املتوسط الذي يمثل مركز الثقل
للتوزيع املكاني للمواقع التاريخية واألثرية والسياحية .يتضح
من الشكل ( )٤املركز الجغرايف املتوسط لجميع النقاط والتي تبعد
عن املسجد النبوي الرشيف مسافة تبلغ  2010أمتار يف الجهة
الجنوبيـــة الغربيــة منه بالقرب من طريق السـالم وتقع عىل
طريق امللك عبدالله (الدائري الثاني) يف املنطقة الواقعة بني حي
السقيا وحي األصيفرين يف بلدية "العقيق".
جدول ( :)1التوزيع النسبي لحركة السياحة بني املواقع األثرية والسياحية
يف املدينة املنورة
املواقع األثرية والسياحية

م

1

املسجد النبوي الرشيف
جبل أُحد ومقابر الشهداء

4

مسجد قباء

2

البقيع

3

مسجد القبلتني

5
6
7
9

18
8

دار أبي أيوب األنصاري

0,2
13

100

املصدر :من اعداد الباحثة اعتمادا ً عىل أمانة منطقة املدينة املنورة ،إدارة التنمية اإلقليمية1437 ،هـ
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شكل ( :)٤املركز املتوسط االفرتايض واملسافة املعيارية للمواقع التاريخية
واألثرية السياحية يف املدينة املنـورة

4

0,1

الرشيف

 -2املركز املتوسط (الفعيل) واتجاه التوزيع الجغرايف:
بتطبيق تحليل املركز املتوسط الفعيل  Central Featureعىل
نقاط املواقع التاريخية واألثرية والسياحية ،سجل موقع ميدان
محطة السكة الحديد باملدينة املوقع األكثر توسطا ً بني هذه
املواقع ،ويتم حسابه من خالل حساب املتوسط الحسابي للمسافة
بني كل هذه املواقع .وهو يقع يف حي (السقيا) ضمن بلدية
"العقيق" عىل بعد نحو  1285مرتا ً من املسجد النبوي الرشيف يف
الجهة الجنوبية الغربية عىل طريق عمر بن الخطاب .ويبعد املوقع
املتوسط الفعيل عن املركـز املتوسـط االفرتاضـي املمثل عىل
الخريطـة نحو  1008مرت الواقـع أيضا ً عىل حدود حي (السقيا)،
وهذا يرجع إىل أن املركز املتوسط الفعيل يحسب املواقع الفعلية
لكل األماكن األثرية والسياحية ،بينما املركز املتوسط االفرتايض
يحسب املساحة الكلية للمدينة املنورة.
وبتطبيق تحليل اتجاه التوزيع ملعرفة االتجاه التوزيعي الجغرايف
للمواقع التاريخية واألثرية السياحية يف املدينة ،من خالل رسم
شكل بيضاوي يمثل اتجاه توزيع أغلب املواقع ،سجلت قيمة
زاوية انحــراف التوزيع عن نقطة املتوســط املكانــي زاوية
ميـل املحـور األكرب مقاســ ًة من اتجــاه الشــمال (  ،) º179أي

1,7

املساجد السبعة

مجمع امللك فهد لطباعة املصحف

اإلجمايل

53

2

مسجد امليقات

8

نسبة حركة السياحة ٪

وبحساب قيمة املسافة املعيارية (املناظرة ملفهوم االنحراف
املعياري للبيانات غري املكانية) والتي ُتعد نصف قطر الدائرة
املعيارية التي تحدد منطقة تركز أغلب مفردات الظاهرة قيد
الدراسة (داود ،)165 ،2012 ،وبتطبيق تحليــل املســافة املعيارية
الذي يحدد الرتكز حول املوقع الوســط لكل املواقع التاريخية
واألثرية السياحية يف املدينة ،والذي بلغ نصف قطرها – الدائرة
التي تمثل املسافة املعيارية  6996 -مرتا ً عن املركز املتوسط،
والنموذج األسايس ُ 1 Standard Deviationينتج دائرة تضم ما
يقرب من  ٪ 68,26من مجموع النقاط .بينما يف حالة املواقع
باملدينة نتج عنها دائرة للمسافة املعيارية احتوت عىل  52موقعاً،
بنسـبة  ٪ 83,8من إجمايل عدد املواقع مما يظهر أن نمط التوزيع
الجغرايف هو نمط متجمع عنقودي (ابو عيانة. )185 ،1987 ،
ويفيد هذا التجمع يف تنشيط السياحة وذلك لقرب املواقع األثرية
والسياحية من بعضها وبالتايل سهولة التنقل فيما بينها.

املصدر :من اعداد الباحثة يف Arc GIS

الطالب

اتجاه شمايل جنوبي؛ وهو ما يتمىش مع اتجاه مجرى وادي
بطحان ووادي العقيق الشمـايل الجنـوبي ،حيث ترتكز وتتجمع
معظم املواقع التاريخيـة واألثريـة السياحيـة حولهم كما يظهر
يف الشكل ( .)4وهذا يعني أن السياحة الدينية يف املدينة املنورة
ترتكز يف املواقـع األثرية والسياحية املمتدة ما بني الشمال
والجنوب حسب اتجاه التوزيع.
 -3تحليل كثافة الرتكز املكاني (كرينل):
يظهر التحليل املكاني كثافة النقاط حول نقطة املركز ،ويظهر عىل
شكل خاليا شبكية  Rasterمتصلة بحيث تعكس كثافة املواقع
التاريخية األثرية والسياحية ،وقد سجل تحليل "كرينل" خمس
نطاقات للرتكز وهي:
يف املرتبة األوىل كثافة تركز مرتفعة جدا ً أي مركز ثقل الرتكز يف
الجهة الغربية الجنوبية من املسجد النبوي الرشيف ،حيث يقع
أربعة مساجد تاريخية ضمن حي النقا وبضاعة واملناخة والسقيا
واملغيسلة التابعة لبلدية الحرم والعقيق ،وجاء يف املرتبة الثانية
املواقع يف منطقة السبع مساجد حيث يوجد ست مساجد تاريخية
تقع يف السفح الغربي لجبل سلع الذي وقعت فيه غزوة الخندق
ضمن حي الفتح التابع لبلدية العيون ،وسجلت املواقع حول وادي
العقيق املرتبة األخرية.
 -4تحليل صلة الجوار (الجار األقرب):
يهتم هذا التحليل بمعرفة نمط  Patternانتشار ظاهرة معينة
جغرافيا ً أو مكانياً ،وذلك من خالل مقارنة التوزيع الفعيل للظاهرة
مع توزيع نظري معني (داود .)51 ،2012 ،و ُيحسب مؤرش أقرب
جار عىل أساس متوسط املسافة من كل نقطة إىل النقطة األقرب
لها ،ويبدأ دليل املعيار بنقطة التطرف األوىل (صفر) حيث تتجمع
جميع نقاط التوزيع يف مكان واحد  -ويسمى توزيع عنقودي
متجمع  -مارا ً بجميع النقاط حتى نقطة التطرف األخرية ()2,15
وهذا ما ُيعرف بالتوزيع املنتظم  Uniform Distributionبينما
القيمة ( )1تعني توزيع عشوائي ( Random Distributionمجلة
جامعة أم القرى1430 ،هـ.)154 ،
وبتطبيق تحليـل صلة الجـوار لألماكن التاريخيـة واألثرية
السياحيـة يف املدينـة املنـورة؛ ت َّبني أن قيمة معامل الجار األقرب
شكل ( :)٥املركز املتوسط الفعيل واتجاه التوزيع الجغرايف
للمواقع التاريخية واألثرية السياحية يف املدينة املنورة

بلغت  ،0,76مما يعني أن نمط توزيع املناطق أقرب إىل النمط
املتجمع املتقارب.
وبإعادة حساب معادلة الجار األقرب وإدخال املساحة الفعلية –
التي تضم املواقع الدينية واألثرية السياحية يف البحث  -للمدينة
املنورة  2294كمَّ 2
تبي أن قيمة معامل الجار األقرب الفعيل بلغت
 0,50مما يوضح أن نمط توزيع املناطق أقرب إىل النمط املتجمع
حول املسجد النبوي الرشيف ووادي العقيق ومنطقة السبع
مساجد.
 -5التحليل حسب معيار املسافة (الدوائر ذات املسافات املتساوية):
يمكن تناول دراسة التحليل املكاني بحسب معيار املسافة من
خالل التحليل املكاني حسب معيار ُبعد املواقع عن املسجد النبوي
الرشيف ،حيث تم قيـاس املسـافة التي تقع عليها املواقع
التاريخية واألثرية السياحيـة بالنسبة للمسجد النبـوي الرشيف،
و ُيعد املسـجد النبـوي مركز املدينـة املنـورة الذي تنطلق منـه كل
الزيارات إىل املواقع التاريخية واألثرية السياحية؛ وقد تم رسم
ستة نطاقات حول املسجد ،بلغ نصف قطر ك ٍل منها  2كم.
ومن تحليــل وتتبع الجـدول ( )2والشــكل (َّ )5
تبي ازديـاد عدد
املواقع بالقرب من املسجد النبوي الرشيف والعكس هو الصحيح،
وقد بلغ عدد املواقع التي تقع عىل بعد  2كم من املسجد النبوي
الرشيف  24موقعاً ،بنسبة  ٪ 38,7من إجمــايل عدد املواقــع ،ثم
النطاق الثــاني الذي يبعد عن املسجد حـوايل  4كم ،والذي يضــم
 14موقعاً ،بنسبة  ،٪ 22,6ثم النطاق الثالث الذي يقع عىل بعد 6
كم من املسجد والذي يضم  10مواقع بنسبة .٪ 16,2
وسجـل النطاق الرابع والخامس اللذان يبعدان عن املسجد نحو 8
كم َو  10كم عىل التوايل ويضمان  6مواقع وبنسبة  ، ٪ 9,6كما
سجل النطاق السادس ما نسبته  ٪ 3,2بينما بلغ توزيع املواقع
التاريخية واألثرية خارج النطاق األخري  . ٪ 9,7وهذا يعني أن
 ٪90,3من املواقع التاريخية واألثرية السياحية مرتبطة باملوقع
الجغرايف للمسجد النبوي.
 -6التحليل حسب معيار البعد عن الطرق الرئيسية:
ُتم َّثل الطرق الرئيسية باملدينة املنورة رشايني حركة النقل للوصول
إىل األماكن التاريخية واألثرية السياحيــة حيث تلعب دورا ً هامــا ً
جدول ( :)2التوزيع الجغرايف للمواقع التاريخية واألثرية السياحية
بالنسبة للمسجد النبوي الرشيف
م

املسجد النبوي الرشيف
نطاق  4كم

14

22,6

1

نطاق  2كم

3

نطاق  6كم

2
4
5
6
7

اإلجمايل

املصدر :من اعداد الباحثة يف Arc GIS

البُعد عن

عدد
املواقع

النسبة
املئوية ٪

نطاق  8كم

24
10

نطاق  10كم
خارج نطاق  12كم

6

املصدر :من عمل الباحثة اعتمادا ً عىل .Arc GIS

16,2

3
3

نطاق  12كم

38,7

4,8
4,8
3,2

2

9,7

100

62

13

السياحة الدينية يف املدينة املنورة ومستقبلها

يف إمكانيــة ُسهولة الوصول .لذا ت َّم تطبيق التحليــل املكاني
حسب معيار ال ُبعد عن الطرق الرئيسية؛ لقياس مدى ارتباط هذه
املواقع بالطرق الرئيسية .وتم تحديد خمسة نطاقات خطية عن
وسط الطرق بمسافة  200مرت لكل نطاق ،وكما يتضح من
الجدول ( )3زيادة عدد املواقع بالقرب من خط وسط الطرق
الرئيسـية والعكس هو الصحيح ،حيث بلغت أعىل نسـبة لعدد
األماكن التاريخيــة واألثرية السياحيــة عن الطرق الرئيسية
ضمن املســافة التي ترتاوح بني (200-1م) نحو نصـف عدد
املواقع وبنسبة بلغـتْ أكثر من  .٪ 50وجاء النطاق الذي يبعُ د عن
الطرق مسافة (400 -200م) ما نسـبته  .٪ 9,20بينمــا احتـوى
النـطاق الذي يقــع ضمن املســافة التي ترتاوح بني (-600
800م) عىل أقل نسـبة ،وسجلت  .٪ 4,8يف حني سجلت املواقع
التي تبعد عن نطاقات الطرق الرئيسية واحتلت النطاق األخري
بنسبة بلغت  ٪ 9,7هي املواقع التي تمثل الجبال وسدود وادي
بطحان ووادي العقيق.
 -7التحليل حسب معيار املوقع من الطرق الدائرية:
ومن أهم الطرق التي تم اختيارها إلجراء عملية التوزيع املكاني
بني الطرق الدائرية ما ييل :الطريق الدائري األول (طريق امللك
فيصل) والطريق الدائري األوسط (طريق األمري عبداملجيد)،
والطريق الدائري الثاني (طريق امللك عبدالله) ،وطريق الجامعات،
وطريق امللك خالد بن عبدالعزيز الدائري .وبتحليل الجدول ()4
َّ
تبي ما ييل:

املرتبة األوىل سجلتها املواقع التاريخية واألثرية السياحية يف
النطاق بني الدائري األول (طريق امللك فيصل) ،والطريق الدائري
األوسط (طريق األمري عبداملجيد) واملواقع بني الطريق الدائري
الثاني (طريق امللك عبدالله) ،وطريق الجامعات الدائري بعدد
مواقع بلغ 17موقعا ً وبنسـبة  ٪ 27,4من إجمايل املواقع.
وسجل املرتبة الثانية النطاق الذي يقع فيه املواقع بني الطريق
الدائري األوسط (طريق األمري عبداملجيد) ،والطريق الدائري الثاني
(طريق امللك عبدالله) ،بعدد  10مواقــع وبنسبة بلغت  ٪ 16,1من
إجمايل املواقع.
شكل ( :)٦كثافة الرتكز املكاني حسب املسافة للمواقع التاريخية واألثرية
السياحية يف املدينة املنورة

وجاء يف املرتبة الثالثة النطاق الذي يقع فيه املواقع داخل الطريق
الدائري األول (طريق امللك فيصل) بعدد ثمانية مواقع مثلت ما
نسبته  ٪ 12,9من إجمايل املواقع والتي تشمل ست مساجد
تاريخية لصحابة الرسول صىل الله عليه وسلم ومقربة البقيع.
ويف املرتبة األخرية جاءت املواقع يف النطاق بني طريق الجامعات
الدائري وطريق امللك خالد بن عبدالعزيز وخارج طريق امللك خالد
بن عبدالعزيز ،بعدد بلغ  5مواقع وبنسبة  ٪ 8,1من إجمايل عدد
املواقع التي تمثل الجبال وسدود وادي بطحان ووادي العقيق.

ثالثاً :الحركة السياحية يف املدينة املنورة:

يشـكل الحجم السـكاني للمدينـة املنـورة وحجم التدفقـات
السنوية للسائحني واحدا ً من أهم الخصائص التي تحدد السمات
الرئيسية للمدينة املنورة ،ويحكم خصائص قوامها االقتصادي
واالجتماعي؛ والذي تتبـاين حاالته املختلفـة بدرجـة كبرية بني
املـدن الصغـرية والكبرية .وتعترب املدينة املنـورة حاليا ً وبطبيعة
دورها العاملي إحدى املدن الكربى يف اململكة حيث أصبحت مدينـة
مليونية بالفعل منـذ ما يزيـد عن عامـني ،حيث تجـاوز حجم
السـكان  -ألول مـرة  -حاجز املليـون نسـمة (عمر،2016 ،
.)313
 -1تطور أعداد الس َّياح (الحجاج واملعتمرين):
يعترب أعداد الس َّياح القادمني للمدينة املنورة املحرك الرئييس
لعملية نموها السكاني والعمراني يف فرتاتها املختلفة؛ ودراسة
ِّ
يمثل مدخالً
تطور أعداد الس َّياح سواء الحجاج أو املعتمرين
لدراسة التداخل االجتماعي واالقتصادي بني السكان والس َّياح.
أ -تطور أعداد الحجاج:
نظرا ً للجهود الكبرية التي تبذلها اململكة لخدمة الحجاج
واملعتمرين ،توجد زيادة ملحوظة ومضطرده خالل السنوات
العرش املاضية ألعداد املعتمرين والحجاج بصفة عامة ،وكذلك
زيادة أعداد الذين يزورون املدينة املنورة؛ حيث بلغ إجمايل أعداد
الحجاج القادمني  2,352,122حاجا ً عام 1438هـ ،والجدول ()5
يوضح تطور أعداد الحجاج القادمني للمدينة خالل الفرتة من عام
1429هـ وحتى 1438هـ.
وأظهرت النتائج من الجدول والشكل ( )7بعض النقاط التي يمكن
جدول ( :)3التوزيع الجغرايف للمواقع التاريخية واألثرية السياحية
بالنسبة للطرق الرئيسية يف املدينة املنورة
م

البعد عن خط وسط الطرق الرئيسية

عدد املواقع

1

نطاق من  200 :1مرت

32

النسبة
املئوية ٪

3

نطاق من  600 :400مرت

13

51,6

4

20,9
6,5

2
4
5
6

املصدر :من اعداد الباحثة يف Arc GIS
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نطاق من  400 :200مرت
نطاق من  800 :600مرت

نطاق من  1000 :800مرت
خارج نطاق  1كم

املصدر :من عمل الباحثة اعتمادا ً عىل .Arc GIS

3
4
6

62

4,8
6,5
9,7

100

الطالب

جدول ( :)4التوزيع الجغرايف للمواقع التاريخية واألثرية السياحية
بالنسبة للطرق الدائرية يف املدينة املنورة

إيجازها عىل النحو التايل:
• اتجاه نمو عدد الحجاج تصاعدي بصفة عامة يف الفرتة من
النسبة
عدد
(1429هـ – 1433هـ) .فقد شغل املرتبة األوىل حجاج عام
املوقع
م
املواقع املئوية ٪
1433هـ حيث بلغ عددهم  3,161,573حاجا ً ُتم َّثل  ٪ 13,3من
بني الطريق الدائري األول (طريق امللك
إجمايل أعداد الحجاج ،وهذا يعكس االستقرار السيايس
27,4
17
فيصل) والطريق الدائري األوسط (طريق
1
باإلضافة إىل التطورات االقتصادية واالجتماعية عىل مستوى
األمري عبداملجيد)
بني الطريق الدائري الثاني (طريق امللك
املدينة املنورة واململكة بشكل عام.
27,4
17
2
عبدالله) وطريق الجامعات الدائري
• إال أنه يف عام 1430هـ انخفض معدَّل النمو بالسالب حيث بلغ
بني الطريق الدائري األوسط (طريق األمري
 ٪ 9,7وذلك نتيجة الخوف الذي تأ َّثرت به عدد من دول العالم
16,1
10
عبداملجيد) والطريق الدائري الثاني (طريق
3
بسبب انتشار إنفلونزا الخنازير.
امللك عبدالله)
• انخفضت أعداد الحجاج القادمني للمملكة خالل األعوام التالية،
داخل الطريق الدائري األول (طريق امللك
12,9
8
4
وسجل عام 1437هـ أقل نسبة للحجاج والتي بلغت  ٪7,8من
فيصل)
جملة الحجاج للفرتة ذاتها ،وهذا نتيجة النتشار فريوس كرونا
بني طريق الجامعات الدائري وطريق امللك
8,1
5
5
خالد بن عبدالعزيز
وبال َّتب ِع ّية ال َّتخوف من انتشار الفريوس بني الحجاج.
8,1
5
خارج طريق امللك خالد بن عبدالعزيز
6
إن وجود هذه األعداد من الحجاج يمكن أن يضيف ويؤثر يف
100
62
اإلجمايل
اقتصاد املدينة من جوانب عدَّة ،حيث يأتي الحجاج إىل املدينة
املصدر :من عمل الباحثة اعتمادا ً عىل .Arc GIS
املنورة يف موسمية سنوية ذات معلمني واضحني؛ يتم َّثل أولهما يف
فرتة ما قبل الحج خالل شهر ذو القعدة حتى  7ذو الحجة وتبلغ
نسبتها أكثر من  ٪55من الحجاج ،وثانيهما األعداد الباقية التي
جدول ( :)5تطور أعداد الحجاج القادمني للمدينة خالل الفرتة
تأتي بعد قضاء فريضة الحج من يوم  14ذو الحجة وحتى 15
من عام 1429هـ وحتى 1438هـ
املح ّرم من العام التايل .وهذا يرتبط بربامج الحج املتفق عليها مع
نسبة الزيادة عن
أعداد الحجاج
النسبة املئوية ٪
السنة
العام السابق
(حاجاً)
حمالت الحج باإلضافة إىل الطاقة االستيعابية للفنادق باملدينة
ـــ
10,1
2,408,849
1429هـ
املنورة التي ال تستطيع استيعاب كل هذه األعداد من الحجاج
- 3,9
9,7
2,313,278
1430هـ
دفع ًة واحدة.
20,6
11,7
2,789,399
1431هـ
ب -تطور أعداد املعتمرين:
4,9
12,3
2,927,717
1432هـ
يتوىل فرع وزارة الحج باملدينة املنورة مهام متابعة ومراقبة أداء
7,9
13,3
3,161,573
1433هـ
شـركات العمـرة السعودية املرخص لها ،وما تقدمه من خدمـات
- 37,3
8,3
1,980,249
1434هـ
للمعتمرين من لحظة وصولهم لحني مغادرتهم حسـب النظام
5,3
8,7
2,085,238
1435هـ
والالئحة التنفيذية الستقبـال ومغادرة املعتمرين وزائري املسجد
- 6,4
8,2
1,952,817
1436هـ
النبوي الرشيف .وأظهرت اإلحصـاءات ارتفـاع أعـداد املعتمـرين
- 4,6
7,8
1,862,909
1437هـ
26,3
9,9
2,352,122
1438هـ
الزائرين للمدينة املنـورة بشكل ملحوظ خالل الفـرتة من عام
100
23,834,151
اإلجمالــي
1429هـ وحتى 1438هـ ،حيث ارتفع عـددهم من 2,132,440
املصدر :بيانات الحجاج واملعتمرين ،فرع وزارة الحج بمنطقة املدينة املنورة 1438هـ.
معتمـر عام 1429هـ إىل  5,003,501معتمـر عام 1438هـ.
ويوضح الجدول ( )6والشكل ( )8تطور أعداد
املعتمرين القادمني للمدينة خالل الفرتة من عام
شكل ( :)٧تطور أعداد الحجاج القادمني للمدينة املنورة خالل الفرتة من 1429هـ وحتى
1438هـ
1429هـ وحتى 1438هـ كما ييل:
• هناك زيادة يف أعداد املعتمرين الزائرين القادمني
من الخارج للمدينة املنورة عاما ً بعد عام وبلغت
أعىل زيادة ( )٪51عام 1438هـ بما ُي ِّ
مثل ٪16,2
من إجمايل أعداد املعتمرين للفرتة املذكورة ،وذلك
بسبب تزامن شهر رمضان مع فرتة اإلجازات
الصيفية للعاملني يف اململكة.
• تجاوزت أعداد املعتمرين حاجز الثالثة ماليني
سنويا ً بدءا ً من عام 1432هـ حتى عام 1438هـ
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جدول ( :)6تطور أعداد املعتمرين القادمني للمدينة املنورة خالل الفرتة
من عام 1429هـ وحتى 1438هـ
السنة

أعداد املعتمرين
(معتمر)

النسبة املئوية ٪
6,9

نسبة الزيادة عن
العام السابق
ـــ

5,73

1429هـ

2,132,440

1430هـ

2,254,708

7,4

1431هـ

2,723,170

8,8

20,78

1432هـ

3,028,221

9,8

11,20

1433هـ

3,000,248

9,7

0,92 -

1434هـ

3,065,731

9,9

2,18

1435هـ

3,374,398

10,9

10,07

1436هـ

2,996,873

9,7

11,19 -

1437هـ

3,313,583

10,7

10,57

1438هـ

5,003,501

16,2

51

اإلجمالــي

30,892,873

100

املصدر :بيانات الحجاج واملعتمرين ،فرع وزارة الحج بمنطقة املدينة املنورة 1438هـ

جدول ( :)7التوزيع الجغرايف لعدد التأشريات املمنوحة
للمعتمرين خالل عام 1438هـ
الجنسية

عدد التأشريات

النسبة ٪

إيران

873,658

23,71

مرص

617,295

16,75

باكستان

339,866

9,22

األردن

279,032

7,57

سوريا

240,143

6,52

تركيا

214,433

5,82

العراق

186,851

5,07

الجزائر

140,582

3,82

الهند

121,914

3,31

إندونيسيا

112,393

3,05

باقى الجنسيات

558,445

15,16

اإلجمايل

3,684,612

100

املصدر :بيانات الحجاج واملعتمرين ،فرع وزارة الحج بمنطقة املدينة املنورة1438 ،هـ

شكل ( :)8تطور أعداد املعتمرين القادمني للمدينة املنورة خالل الفرتة من عام
1429هـ وحتى 1438ه

باستثناء عام 1436هـ ،ويرجع ذلك إىل انتشار الخوف من
فريوس كرونا عىل مستوى العالم.
ومن خالل العرض السابق لالرتفاع امللحوظ ألعداد الحجاج
واملعتمرين خالل السنوات السابقة سواء الذين يأتون للمملكة
عىل وجه العموم أو الذين يقومون بزيارة املدينة املنورة ،يتضح
وجود أسباب مهمة أدت إىل حدوث هذه االرتفاعات واستيعابها
يمكن إيجازها يف التوسعات الكبرية التي شهدها كل من الحرم
املكي والحرم املدني باإلضافة إىل ارتفاع حجم الطاقة االستيعابية
للفنادق والشقق املفروشة يف كلتا املدينتني.
 -2التوزيع النسبي لنوعيات وجنسيات الزائرين (الحجاج
واملعتمرين):
توزع حصص تأشريات الحج عىل أساس أعداد السكان املسلمني
بكل أقطار العالم حيث تم توزيعهم عام 1438هـ عىل ()186
جنسية بمعدل تأشرية واحدة لكل ألف مسلم بالدولة ،وهذا عىل
عكس العمرة والزيارة حيث يكون املجال أوسع للحصول عىل
التأشريات حسب رشكات العمرة والحج بكل دولة ،ويوضح
الجدول ( )7تطور عدد التأشريات املمنوحة للمعتمرين خالل عام
1438هـ ألكثر الجنسيات قدومــــاً .وقد أظهرت النتائج يف
الجدول والشكل ( )٨ما ييل:
• استأثرت كل من إيران ومرص بالنسبة األكرب من التأشريات
والتي بلغت َ ٪ 23,71و  ٪ 16,75عىل التوايل من إجمايل
التأشريات الصادرة ،وهذا يتناسب مع التعداد السكاني الكبري
لكال الدولتني.
و ٪ 7,57و ٪ 9,22عىل الرتتيب من إجمايل التأشريات املمنوحة
للمعتمرين ،ويرجع انخفاض التأشريات لهذه الدول إما لعدم
االستقرار السيايس أو النخفاض املستوى املعييش مما ُيشكل ِعبئا ً
عىل املعتمرين.
• عىل الرغم من أن إندونيسيا تعد أكرب البالد اإلسالمية؛ إال أنه لم
تصدر لها تأشريات للعمرة تتوازى مع هذا العدد ،حيث بلغ
متوسط التأشريات حواىل  ٪ 3,05وهي نسبة منخفضة جــدا ً
مقارنة بتعدادها السكاني ،ويرجع ذلك إىل ارتفاع تكاليف
السفر واإلقامة بالنسبة للمعتمرين األندونيسيني.
• كذلك بالنسبة لرتكيا التي يقرتب فيها تعداد السكان من التعداد
شكل ( :)٩التوزيع النسبي لعدد التأشريات املمنوحة للمعتمرين
يف بعض دول العالم اإلسالمي خالل عام 1438هـ

املصدر :أطلس الوطن العربي والعالم1999 ،م ،بترصف.
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الطالب

السكاني لكل من مرص وإيران ،إال أن التأشريات املمنوحة
لرتكيا ال تتجاوز ثلث التأشريات املمنوحة ألي من مرص أو
إيران.
 - 3أماكن إقامة (الحجاج واملعتمرين) باملدينة املنورة:
يتناول رصد الوضع الراهن ألنماط إسكان الس َّياح؛ الوضع الحايل
ملبانِ ووحدات اإلقامة عىل مستوى املدينة املنورة سواء أكانت
غرف فندقية أم دورا ً سكنية مفروشة ،وفيما ييل وصف ملالمح
الوضع الراهن إلسكان السائحني:
أ -الفنادق
ِ
الرئيس لطالبي السياحة الدينية باملدينة
تعترب الفنادق هي املسكن
املنورة ،وتستحوذ املنطقة املركزية عىل نسبة  ٪ 41,85من جملة
الغرف الفندقية تقريبا ً باملدينة واملوزعة عىل جميع الشقق
واألجنحة الفندقيــة باملنطقة املركزيــة ،يف حــني تستأثر دور
اإلقامــة خـارج املنطقة املركزية بنسبة  ٪ 58,2من إجمايل غرف
دور اإلقامة املتاحة ،واملنطقة املركزية (املركز الرئييس للفنادق)
هي املنطقة أو املساحة العمرانية املحيطة باملسجد النبوي الرشيف
والساحات التابعة له وهي النواة املركزية لسكن السائحني عىل
مستوى املدينة املنورة ،ويحدها من الخارج طريق امللك فيصل
(الطريق الدائري األول) ،وتبلغ مساحتها اإلجمالية حواىل 2,46
كم - 2بعد انتهاء التطوير  -بما فيها بقيع الغرقد .وتضم املنطقة
املركزية خمسة أحياء تم تطوير أربعة منها وهي حي بضاعة
(الحي الشمايل) وحي املناخة (الحي الغربي) وحي النقا (الحي
الجنوبي الغربي) وحي بنى خدرة (الحي الجنوبي) ويجري العمل
حاليا ً يف تطوير الحي الخامس حي بنى النجار أو (الحي الرشقي)
عىل ضوء املخطط التطويري املعتمد عام 1421هـ (أمانة هيئة
تطوير مكة املكرمة واملدينة املنورة1435 ،هـ).
وتنقسم أنماط إسكان السائحني إىل قسمني رئيسني اثنني هما
الفنادق والدور السكنية املفروشة ،تخضع الفنادق منها حاليا ً
إلرشاف الهيئة العامة للسياحة واآلثار والتي تعترب الجهة املسئولة
عن منح التصاريح لهذه الفنادق بعد انتقالها من وزارة التجارة
واالستثمار ،يف حني أن دور سكن السائحني التي تستخدم من قبل
الحجاج ترشف عليها لجنة إسكان الحجاج باملدينة املنورة التابعة
إلمارة املنطقة ،ووفق بيانات الهيئة العامة للسياحة واآلثار لعام
1438هـ ممثلة يف الجهاز التنفيذي للسياحة واآلثار باملدينة
املنورة فإن املدينة تشتمل عىل  72فندقا ً ما بني الدرجة املمتازة
واألوىل (أ ،ب) والثانية (أ ،ب) ،وتبلغ جملة الطاقة االستيعابية
لهذه الفنادق مجتمعة حوايل  68ألف نزيل.
ومن خالل هذه البيانـات َّ
تبي أن الفنـادق املمتـازة باملدينـة
املنـورة يبلغ عددهـا  22فنـدق تمثل نحو  ٪ 30,6من جملة
الفنادق باملدينة وبطاقة استيعابية بلغت  17987نزيل .وهي تمثل
فئة السائحني ذوي الدخول املرتفعة يف بالدهم ويؤدون الحج أو
العمرة يف املستـوى األول من مؤشـرات قيـاس تكاليف الحج
والعمـرة املدفوعـة مقدما ً يف بلد الحاج أو املعتمر وهو من يبلغ
جملة تكاليف حجـه من دولتــه أكـثر من  20ألف ريال ،وكذلك

املعتمـرين املـرتددين عىل املدينــة املنــورة طوال العــام أكـثر
من  5آالف ريـال وتبلـغ نسـبتهم من جمـلة الحجــاج  ٪18,8أي
خمـس نســبة الحجـاج القادمـني ،ونســبة  ٪2من جمـلة
املعتمـرين وهي نسـبة ضئيـلة جـداً؛ ويرجع السـبب فيـها
ملاه َّيـة أداء العمـرة من كونـها س َّنة وليست فرضا ً .
أما بالنسـبة لفنـادق الدرجـة الثانيـة باملدينـة املنـورة وعددها
 50فندقا ً تمثل حوايل  ٪ 69,4من جملة فنادق املدينة املنورة
وبطاقة استيعابية ُقدِّرت بِـ  50013نزيل ،وهي تمثل فئـة
السائحني ذوي الدخـول املنخفضة يف بالدهم ويؤدون الحج أو
العمـرة يف املسـتوى الثالث واألخـري من مؤشـرات قيـاس تكاليف
الحج والعمـرة املدفوعـة مقدمـا ً يف بلد الحـاج أو املعـتمر حيث
تندرج هذه الفئـة تحت املستوى الثالث من السائحني وهو من
يبلغ جمـلة تكاليف حجـه أو عمرتـه من دولته أقل من  10آالف
ريال وكذلك السائحون املرتددون عىل املدينـة املنـورة طوال العـام
أقل من  2500ريال ويمثلون نسـبة من جملة الحجـاج بواقع
 ٪10,5والنســبة الغالبــة من جملة املعتمرين بواقـع ٪ 91,1
ويرجع السـبب فيها لكـثرة أداء العمـرة بانتظام لدى كثري من
املسـلمني مما يدفعهم للسـكن باملسـتوى الثالث من الفنادق
تقليصا ً لنفقات العمـرة ،باإلضـافة إىل توفـر الحـد األدنى من
مقومـات سـكن السائحني (الجهاز التنفيذي للسياحة واآلثار
باملدينة املنورة1437 ،هـ) .
ب -الشقق السكنية املفروشة:
ُتعد مباني اإلسكان املوسمي (الشقق السكنية املفروشة) مصد ًرا
رئيسا آخر لسكن السائحني بما تشمله من شقق وأجنحة
ً
مخصصة لهذه املواسم ،وتشري بيانات لجنة إسكان الحجاج
بإمارة منطقة املدينة املنورة إىل أن عدد الشقق السكنية املرصح
لها من قبل اللجنة يف عام 1437هـ بلغ  819شقة سكنية ،وقد
سـكنها نحو  398ألف نزيل يف العـام ذاته (الجهاز التنفيذي
للسياحة واآلثار باملدينة املنورة1437 ،هـ) .

رابعاً :الرؤية املستقبلية للجوانب االقتصادية واالجتماعية
للسياحة الدينية يف املدينة املنورة:
يتم التنبؤ بحجم الحركة الســياحية من أجل بناء خطة ســياحية
ناجحة تعتمد عىل أُسس علمية يف دراسة األرقام الســياحية ،مما
ُيساعد املدينة املنورة عىل التهيئة واالستعداد الستقبال األعداد
املتوقعة من السائحني.
ِّ
ويوضح الجدول ( )8والشكل ( )١٠األعداد املتوقعة للس َّياح
القادمني إىل املدينة املنورة حتى عام 1451هـ 2030/م  -بما
يحقق رؤية اململكة – نحو  9150592سائح وذلك يف ظل ثبات
الظروف الحالية من قلِّة الفنادق والشقق السكنية املفروشة
وارتفاع األسعار و ِقلَّة الدعاية واإلعالن ،و...إلخ ،من خالل حساب
ُمعدَّل النمو املُ َّ
ركب (السعدي ،2002 ،ص )231للسنوات من عام
1429هـ وحتى عام 1438هـ باتباع الخطوات التالية:
 -حساب متوسط العدد الحقيقي للسائحني
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السياحة الدينية يف املدينة املنورة ومستقبلها

السياحيـة داخل املدينـة املنـورة (أمانة منطقة املدينة املنورة،
إدارة التنمية اإلقليمية1437 ،هـ) وختامـا ً اسرتاتيجيـة التنمية
السياحية الشاملة عىل مستوى منطقة املدينة املنورة وهي:
 -1القضايا والتحـديات التي واجهت اسرتاتيجيـات التنميـة
لقطاع السياحـة باملدينـة من واقع الدراسـات السـابقة ذات
العالقة .ولعل من أبرز القضـايا والتحـديات التي استشعرنا
بها ذات العالقة بهذا الشـأن هو الزيادة املضطردة ألعداد
السائحني أثناء موسـم الحج والعمرة وانعكاسه عىل الربامج
الزمنية السرتاتيجيـات تطوير الخـدمات وتأهيل البنيـة
التحتيـة باملدينـة املنـورة ،وهناك الكثري من الدراسات التي
تناولت هذا الشـأن من أهمها الدراسـة التحليليـة ملؤشـرات
الخصائص االجتماعيـة واالقتصاديـة للحجاج واملعتمرين
والزوار الصـادر عن إدارة التنميـة اإلقليمية عام 1432هـ،
والتي تناولت بالتحليل خصـائص الزائرين طول العـام عن
موسـم حج 1432هـ وموسم الزيارة للعـام ذاتـه .
 -2السياسات املقرتحة لتنمية السياحة الدينية داخل املدينة
املنورة حيث ترتكز السياسات املقرتحة للتنمية السياحيـة
داخل املدينة املنورة عىل مجموعة من التوجهات األسـاسية
وتتنوع السياسـات املقرتحـة للتنميـة فيما بني سياسـات
وطنيـة عىل مسـتوى اململكـة وسياسـات محليـة عىل
مسـتوى املدينـة املنـورة ،ويمكن تلخيص السياسات املحلية
كما ييل:

 حساب متوسط الفرق بني كل سنتني حساب العدد املتوقع للسائحني = عدد السائحني يف آخر سنة +متوسط الفرق بني كل سنتني
5322508 = 319007 + 5003501
مثال:
 5641515 = 319007 + 5322508وهكذا ...
ومن الجدول ( )9يمكن أن نستنتج توزيع أماكن إقامة السائحني
املتوقعة خالل الفرتة 1438هـ2017/م وحتى عام
1451هـ2030/م عىل النحو التايل:
 من املتوقع أن يصل إجمايل فنادق الدرجـة املمتازة األوىل 40فندقـاً ،وبنســبة زيادة ُتقدَّر خالل الفـرتة بِـ .٪82
 ُقدِّرت فنادق الدرجة الثانية حتى سنة الهدف بنحو  91فندقاً،وبنسبة زيادة بلغت .٪82
 من املُقدَّر أن تبلغ الشقق السكنية املفروشة عام1451هـ2030/م ما ُيقارب 1498شقة ،أي بزيادة ُت ِّ
مثل
.٪83
الجدول من إعداد الباحثة اعتمادا ً عىل:
 بيانات الجدول ()8 ُمعدَّل الخدمة = عدد السكان عام 1438هـ ÷ مكان إقامةالسائحني (الحجاج واملعتمرين) لنفس العام.
 ت َّم حساب االحتياج املستقبيل من وحدات اإلقامة للسائحني(الحجاج واملعتمرين) كما ييل:
عدد السكان يف سنة الهدف 1451هـ2030/م ÷ ُمعدَّل الخدمة.
و ُتعد دراسـة برامج وخطط التنميـة املقرتحـة لتنمية املعالم
التاريخيـة واملزارات السياحيـة باملدينـة املنـورة من الدراسـات
الهامـة حيث يمكن من خـالل تلك الربامـج والخـطط وضع خطة
تنمويـة للسـياحة باملدينـة املنـورة حتى عام الهدف
1451هـ2030/م ،وفيما ييل نتناول القضـايا والتحـديات التي
رصـدتها دراسات مثيلة وتوجهات اسرتاتيجيـات قطاع إسكان
السائحني ( الحجاج واملعتمرين ) والسياسـات املقرتحة للتنميـة

أ -يف مجال اإلسكان:
• توفر قاعدة بيانات عن مباني إسكان السائحني للمدينة املنورة
مرتبطة جغرافيا ً بنظم املعلومات الجغرافية إلمكانية إجراء
األعمال التحليلية املختلفة عن أعداد الحجاج واملعتمرين
القاطنني بكل منطقة من املناطق املحيطة بالحرم وأعدادهم
وتدفقهم من وإىل الحرم مما يساعد عىل تطوير الخطط
املرورية ومسارات املشاة وفقا ً ملعدالت التدفق من كل جهة أو

جدول ( :)8التقديرات املتوقعة لعدد السائحني القادمني إىل املدينة املنورة حتى عام 1451هـ2030/م
السنة
هجري/ميالدي

العدد الحقيقي
للسائحني

الفرق بني كل سنتني

سنة التوقع

العدد املتوقع للسائحني

1429هـ2008/م

2,132,440

-

1439هـ2018 /م

5,322,508

1431هـ2010/م

2,723,170

468,462

1441هـ2020/م

5,960,522

1430هـ2009/م
1432هـ2011/م
1433هـ2012/م
1434هـ2013/م
1435هـ2014/م
1436هـ2015/م
1437هـ2016/م
1438هـ2017/م
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2,254,708
3,028,221
3,000,248
3,065,731
3,374,398
2,996,873
3,313,583
5,003,501

122,268

1440هـ2019/م

305,051

1442هـ2021/م

-27,973
65,483

308,667

1443هـ2022/م
1444هـ2023/م
1445هـ2024/م

-377,525

1446هـ2025/م

1,689,918

1448هـ2027/

316,710

اإلجمايل

30,892,873

2,871,061

املتوسط

3,089,287

319007

1447هـ2026/م

5,641,515
6,279,529
6,598,536
6,917,543
7,236,550
7,555,557
7,874,564
8,193,571

1449هـ2028/م

8,512,578

1451هـ2030/م

9,150,592

1450هـ2029/م

8,831,585

الطالب

• توسيع الطاقة االستيعابية للموارد البرشية العاملة (أمانة
منطقة املدينة املنورة ،إدارة التنمية اإلقليمية1437 ،هـ).

منطقة سكنية لهؤالء الحجاج.
• استكمال تنفيذ مرشوع تخطيط املنطقة املركزية باملدينة املنورة
إليجاد سمات عمرانية للمكان ،وتوفري طاقة استيعابية تصل
إىل نحو  320ألف نزيل.
• تكثيف الرقابة عىل عمليات تفويج وإسكان السائحني أثناء
موسم الحج أو العمرة باملدينة املنورة.
• إنشاء املجمعات السكنية املخصصة للسائحني يف أماكن تبعد
قليالً عن املنطقة املركزية ويمكن إدراج هذه املجمعات داخل
برامج الحج والعمرة بالدول قبل السفر ،مع تسهيل خدمات
الوصول منها إىل املسجد النبوي الرشيف.
• تقديم العديد من الخدمات املميزة التي يراها الزائرون السائحون
والتي من أهمها إتاحة إمكانية تسكني األرس يف غرف منفصلة
وتقديم خدمات فندقية وتحسني مستوى التجهيزات يف الغرف.
• تنمية العمالة الوطنية وتطوير مهاراتها بالفنادق والدور
السكنية املفروشة لتقديم أفضل خدمة للسائحني من الحجاج
واملعتمرين بمختلف الجنسيات ،والتآلف مع عادات وتقاليد
هذه الجنسيات وإبداء مرونة أكرب يف الرد عىل استفسارات
السائحني املستمرة (أمانة هيئة تطوير مكة املكرمة واملدينة
املنورة واملشاعر املقدسة1435 ،هـ).

ج -يف مجال الخدمات االجتماعية املقدمة للسائحني:
• رفع مستوى معيشة السكان وتحسني نوعية الحياة كنتيجة ملا
تتطلبه السياحة من ارتقاء بالبنية االساسية وتجميل ونظافة
املواقع السياحية وما يحيط بها .
• االهتمام بكل ما يتعلق بالبيئة عىل اعتبار أن البيئة النظيفة من
أهم عوامل الجذب السياحي.
• استمرار منهجية استطالع أراء السائحني باملدينة املنورة عىل
مستوى الخدمات املقدمة لكافة القطاعات املعنية بخدمة
الحجاج ومرئياتهم للنهوض بمستوى األداء.
• العمل عىل زيادة عدد الالفتات واملطبوعات اإلرشادية باللغات
املختلفة.
• العمل عىل تحسني مستوى أداء الخدمات بموسم العمرة والزيارة
من خالل وضع خطط تشغيلية أسو ًة بموسم الحج.
• تنمية العمالة الوطنية ورفع مهارتها والتدريب عىل خدمة
ضيوف الرحمن وخصوصا ً للعاملني بالخدمات.
• النهوض بالخدمات املقدمة للمعاقني وكبار السن من خالل
الجهات املعنية.
• زيادة العروض التنافسية لرشكات الجوال لتلبية احتياجات
السائحني.
• توفري مستوى الئق من الخدمات الصحية (أمانة منطقة املدينة
املنورة ،إدارة التنمية اإلقليمية1437 ،هـ).

ب -يف مجال التنمية االقتصادية:
• التوجيـه لصناعـات وطنيـة لخلق آالف الوظائف للشـباب
وخصوصـا ً يف ظل العائد الضخم الذي تحققه مبيعات هدايا
الحجـاج ،والتي تكون يف معظمها صناعـة أجنبيـة يسـتوردها
التجار لبيعها يف املدينـة املنـورة عىل الحجـاج واملعتمرين
الخاتمة والنتائج:
والس َّياح ،كذلك تخصيص مدينـة صناعيـة خاصة بالصناعات
ُ
ُيعد هذا البحث ضمن أبحاث عديدة أجرِيتْ من زوايا مختلفة عن
واملنتجات التي يحتاجها السائحون ،رشيطة أن تكون ضمن
فئة الشـباب واألرس املنتجة؛ وإيجاد حاضنات أعمال
شكل ( :)١٠العدد املتوقع للسائحني القادمني إىل املدينة املنورة حتى عام 2030م
ومصانع صغـرية ومتوسـطة والتي تشكل العمـود
الفقـري القتصـاديات املدينـة املنـورة.
• إنشاء ما يشبه مدينة متكاملة لألسواق املركزية املتنوعة
مثل سوق مركزي للذهب واملجوهرات والفضيات وسوق
آخر لألجهزة الكهربائية واإللكرتونيات وسوق ثالث
لألقمشة ورابع للمستلزمات الدينية ،وأركان للمطاعم
حسب الجنسيات الرئيسية وهو ما سيمثل عامل جذب
آخر حيث سيوفر عىل السائحني مشقة التجول يف األسواق
سريا ً عىل األقدام أو من خالل سيارات األجرة يف ظل عدم
وجود شبكة نقل عام باملدينة املنورة.
ً
مصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا عىل بيانات الجدول ()8

مكان اإلقامة

جدول ( :)9تقدير االحتياجات املستقبلية
من أماكن اإلقامة للسائحني يف املدينة
فنادق الدرجة املمتازة واألوىل
املنورة
فنادق الدرجة الثانية
بحسب أنواعها حتى سنة الهدف
اإلجمالـــــي
1451هـ2030/م
الشقق السكنية املفروشة

العدد عام
1438هـ2017/م

معدَّل خدمة
مكان اإلقامة/نسمة

االحتياج لسنة الهدف
1451هـ2030/م

املقرتح إنشاؤه

22

227432

40

18

50
72

819

100070
-

6109

91

131

1498

41
59

679
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السياحة الدينية يف املدينة املنورة ومستقبلها

السياحة يف اململكة ربما تكون مفيدة إذا ما تكاملت مع بعضها
ُ
وقدَّمت أفكارا ً و ُرؤى عملية لتطوير السياحة يف مجتمع اململكة.
وتهدف السياحة بشكل عام والسياحة الدينية يف املدينة املنورة
بوجه خاص؛ أن تكون رافدا ً لالقتصاد الوطني من خالل زيادة
أعداد الس َّياح إىل ما ُيقارب  10ماليني سائح بحلول عام
1451هـ2030/م ،وزيادة مشاركتهم يف إجمايل الناتج الوطني،
وإيجاد فرص عمل للقوى الوطنية يف هذا املجال.
والجغرافيا املحلية بمكوناتها الطبيعية والبرشية التي ترسم
شخصيتها عىل أرض املدينة املنورة ُتعترب داعمة للتنمية السياحية
التي تط َّورت بشكل رسيع يف السنوات العرش املاضية ،فقد ن َما عدد
الفنادق من  51فندقا ً عام 1420هـ إىل نحو  72فندقا ً عام
1438هـ ،وقد انترشت يف أماكن مختلفة من املدينة املنورة ولم
تعُ د املنطقة املركزية – املحيطة باملسجد النبوي – مقرها فحسب.
كذلك بالنسبة للشقق السكنية املفروشة التي بلغت  819شقة يف
عام 1438هـ بعد أن كانت  792شقة يف عام 1424هـ .وقد ت َّم
جمع أهداف هذا البحث يف ثالث نقاط:
األوىل :التعرف عىل أهم وأكثر املواقع التاريخية واألثرية السياحية
يف املدينة املنورة مزاراً.
الثانية :التحليل املكاني لهذه املواقع باستخدام تقنية نظم
املعلومات الجغرافية ،فقد بلغ عددها نحو  62موقعا ً وقد ت َّم
تحديدها عىل شكل نقاط ،وقد سعى البحث إىل الكشف عن نمط
التوزيع الجغرايف لهذه املواقع ومدى ارتباطها باملسجد النبوي
الرشيف الذي ُيعد امل َ ْعلَم الديني والتاريخي واألثري األهم يف املدينة
املنورة ،اُستخدمت العديد من االختبارات اإلحصائية الكارتوغرافية
التي توفرها هذه التقنية لتحقيق أهداف البحث.
الثالثة :التنبؤ بحركة السياحة الدينية يف املدينة املنورة من عدِّة
جوانب اقتصادية واجتماعية.

النتائج:

 أظهرت نتائج التحليل املكاني أن نمط التوزيع الجغرايف للمواقعالتاريخية واألثرية السياحية يف املدينة املنورة هو النمط
املتجمع العنقودي.
 ارتبط التوزيع الجغرايف للمواقع املذكورة بعالقة ارتباط قويةمع موقع املسجد النبوي الرشيف ،فقد بلغت قيمة معامل
الجار األقرب الفعيل  0,50مما يعني أن املواقع التاريخية
واألثرية السياحية أقرب إىل النمط املتجمع حول املسجد النبوي
الرشيف باإلضافة إىل وادي العقيق ومنطقة السبع مساجد.
 أظهر التحليل املكاني أن املركز املتوسط االفرتايض لهذه املواقعيبعُ د عن املسجد النبوي الرشيف مسافة 2010مرتا ً يف الجهة
السقيا وحي
الجنوبية الغربية؛ يف املنطقة الواقعة بني حي ُ
األصيفرين يف بلدية العقيق ،بينما وقع املركز املتوسط الفعيل
الذي ُي ِّ
مثل أحد املواقع عىل ُبعد  1285أمتار من املسجد النبوي
السقيا ضمن بلدية العقيق.
الرشيف يف حي ُ
 من التحليل املكاني َّتبي أن اتجاه التوزيع الجغرايف (االنتشار)
ً
ً
للمواقع املذكورة ا َّتخذ شكال بيضاويا يتمحور حول املسجد
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النبوي الرشيف باتجاه شمايل جنوبي ،وهو مواز التجاه مجرى
وادي بطحان ووادي العقيق الشمايل الجنوبي حيث ترتكز أغلب
املواقع التاريخية واألثرية السياحية.
 من تحليل املسافة املعيارية َّتبي مدى تك ُّتل املواقع ،حيث أن أكثر
من  ٪83من املواقع املدروسة تقع ضمن انحراف معياري
واحد من املركز املتوسط لهذه املواقع؛ مما يدل عىل تجمعها يف
الفراغ الجغرايف املحيط بمنطقة الحرم النبوي الرشيف.
 أظهر التحليل املكاني أن أكثر من  ٪38من املواقع تقع ضمننطاق ال يزيد عن  2كم من املسجد النبوي الرشيف حسب معيار
املسافة أو ما ُيعرف بالدوائر ذات املسافات املتساوية.
 بلغ عدد املواقع التاريخية واألثرية السياحية أكثر من  ٪50منإجمايل املواقع ضمن املسافة التي ترتاوح بني 200-1مرت من
الطرق الرئيسية.
 من التحليل املكاني للمواقع التاريخية واألثرية السياحية؛وبحسب معيار املوقع من الطرق الدائرية َّ
تبي أن نسبة ٪27,4
من اجمايل املواقع يرتكز يف النطاق بني الدائري األول (طريق
امللك فيصل) والدائري األوسط (طريق األمريعبداملجيد)،
واملواقع بني الطريق الدائري الثاني (طريق امللك عبدالله)
وطريق الجامعات الدائري.
 من خالل البحث وبعد حساب ُمعدَّل النمو املركب للفرتة الزمنيةمن 1429هـ وحتى 1438هـ ،ت َّم التنبؤ بالعدد املتوقع توفره
من أماكن إقامة السائحني حتى سنة الهدف 1451هـ2030/م
بحيث يصبح عدد الفنادق من الدرجة األوىل واملمتازة والدرجة
الثانية ما يقارب  40و 91فندقا ً عىل التوايل.
 من املتوقع أن يبلغ عدد الشقق السكنية املفروشة يف سنة الهدفنحو  98شقة وبزيادة ُت ِّ
مثل .٪83
 ت َّم طرح عدد من السياسات املقرتحة لتنمية السياحة عىلمستوى املدينة املنورة يف عدِّة جوانب منها اإلسكان ومجال
التنمية االقتصادية ومجال الخدمات االجتماعية املقدمة
للسائحني.

التوصيات:

يف ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج يمكن تقديم مجموعة من
التوصيات كما ييل:
 أهمية املحافظة عىل الطابع الحضاري والسياحي للمواقعالتاريخية واألثرية يف املدينة املنورة من خالل االهتمام بها
ورعايتها وصيانتها باستمرار.
 االهتمام بنرش الخرائط واملخططات التاريخية واألثريةالسياحية وبمختلف اللغات ،والعمل عىل توفريها يف املكتبات
العامة ونرشها من خالل وسائل التعليم املختلفة ليسهل
تناولها.
 تصميم وانشاء موقع رسمي متكامل لخدمة املدينة املنورةوتاريخها من خالل االستعانة بالباحثني واملهتمني بتاريخ
املدينة وذلك تحت مظلة هيئة اآلثار والسياحة.
 -إنشاء مكتبة إلكرتونية غنية باملؤلفات التي تخدم تاريخ ومعالم

الطالب

املدينة املنورة التاريخية واألثرية السياحية ،وذلك ملساعدة
السائحني للتعرف عليها من داخل اململكة وخارجها.
 إصدار مجلة سنوية سياحية للمدينة املنورة لتعريف املواطنواملقيم ومن يتواجد بالدولة خالل موسمي الحج والعمرة،
وتوزيعها عليهم مجانا ً عَ ْب وسائل النقل املختلفة مثل النقل
الجماعي والطريان والسفن.
 عمل دورات للغات املختلفة بحيث تكون ُمو َّثقة بشهاداتمعتمدة من الوزارة ،باإلضافة إىل دورات يف فن التعامل
واإلرشاد السياحي خاص ًة للعاملني بالسياحة يف املدينة املنورة
بحيث ال يتم تجديد العقود السياحية والرتاخيص إال بعد
الحصول عىل دورات مناسبة حسب تعليم كل مهنة.
 توفري إحصاءات دقيقة ألماكن اإليواء السياحي؛ من فنادقوشقق سكنية مفروشة عىل مدار السنة وذلك ملعرفة
االحتياجات املستقبلية للسياحة ،واملردود االقتصادي وتنميته
خالل السنوات القادمة.
 العمل عىل إيجاد فرص عمل من خالل تدريب مجموعات منالقوى العاملة الوطنية يف املجال السياحي ووضع منهج جغرايف
متكامل للتعرف عىل أهم األماكن السياحية يف املدينة املنورة.
 ُيعد املسجد النبوي الرشيف من العوامل القوية املُؤثرة يف التوزيعم

امل َ ْعلم

نوعه

املوقع

562152.86

270227.20

 3كم جنوب املدينة

قباء

562762.07

2703111.76

العقيق

الجامعة

557449.39

2708332.25

600م غرب املدينة

العقيق

األصيفرين

560345.45

2704889.18

600م غرب املدينة

العقيق

السقيا

560534.53

2705975.39

مسجد

 1كم غرب املدينة

العيون

الفتح

560502.08

2707099.99

مسجد

 3كم شمال املدينة

مسجد

قباء

مسجد الدرع

561872.96

2708836.05

 3كم جنوب املدينة

العيون
أُ ُحد

الراية

561312.45

2707656.91

562582.06

2702701.45

قباء

الجمعة

562555.39

2703791.52

مسجد

500م جنوب املدينة

الحرم

النقا

561685.09

2705866.96

مسجد

400م جنوب املدينة

562479.42

2707119.77

مسجد

 1كم رشق املدينة

الحرم
أُ ُحد

النقا

561709.41

2706026.14

564291.14

2703895.35

200م رشق املدينة

العوايل

562875.30

2706715.08

565575.73

2708392.21

 8كم غرب املدينة

العقيق

ذو الحليفة

555241.33

2700235.53

561181.16

2705563.32

العقيق

السقيا

561019.79

2705479.84

1
3

مسجد القبلتني

مسجد

 2كم غرب املدينة

4
5

جبل األصيفرين

6

مسجد السيدة فاطمة ريض الله
عنها

7

مسجد ذياب ( الراية )

9

مسجد مصبح

8
10
11

مسجد املسرتاح
مسجد الجمعة

مسجد عمر بن الخطاب ريض الله
عنه

12

مسجد الغمامة

14

مسجد الفقري

13
15
16
17
18
19
20

محطة
القطار
مسجد

مسجد
مسجد

مسجد أبي ذر ( البحرية )
مسجد اإلجابة

مسجد

مسجد العريض

مسجد

مسجد العنربية

مسجد

مسجد سلمان الفاريس ريض الله
عنه

مسجد السقيا

21

مسجد الفتح

23

مسجد القبلتني

22

مسجد

مسجد

مسجد امليقات

مسجد سيدنا عيل بن أبي طالب

البلدية

الحي

POINT-X

املسجد النبوي الرشيف

مسجد املنارتني

يف ضوء نتائج البحث وتوصياته تقرتح الباحثة إجراء الدراسات
والبحوث اآلتية:
 تصميم نظام معلومات جغرايف سياحي تفاعيل بقاعدة بياناتمتكاملة اعتمادا ً عىل نتائج هذا البحث.
 دراسات تفصيلية حول جدوى االستثمار السياحي الديني يفاملدينة املنورة وإمكانيات تطوره.
 دراسات تكاملية تأخذ التنمية السياحية وبشكل خاص السياحةالدينية يف املدينة املنورة إىل جانب خطط التنمية الصناعية
والزراعية والعمرانية ،وذلك لجعلها مدينة مميزة تسعى
لتحقيق التنمية املستدامة.

POINT-Y

مسجد

2

مقرتحات لبحوث مستقبلية:

ملحق ( :)1املواقع التاريخية واألثرية السياحية يف املدينة املنورة
وسط املدينة

مسجد قباء

الجغرايف للمواقع التاريخية واألثرية السياحية يف املدينة املنورة،
لذلك تويص الباحثة العمل عىل إيجاد كافة الوسائل التي تساهم
يف تخفيف الضغط عىل املنطقة املركزية املحيطة باملسجد
النبوي الرشيف بهدف املحافظة عىل الطابع الحضاري
والتاريخي للمسجد النبوي الرشيف واملنطقة املحيطة به.

مسجد
مسجد

 3كم شمال املدينة

 2كم جنوب املدينة

 1كم رشق املدينة

 5كم رشق املدينة

600م غرب املدينة
600م غرب املدينة

الحرم

العوايل
العوايل

العقيق

الحرم الرشيف
الخاتم

العصبة

بني عبد األشهل
الرشيبات

بني معاوية
العريض
السقيا

مسجد

 1كم غرب املدينة

العيون

الفتح

560543.40

2707322.99

مسجد

 1كم غرب املدينة

العيون

الفتح

560555.91

2707352.91

560490.46

2707139.99

مسجد

 2كم غرب املدينة

العقيق

القبلتني

558810.18

2708000.16

مسجد

 1كم غرب املدينة

العيون

الفتح
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امل َ ْعلم

م

24
25

تابع ملحق ( :)1املواقع التاريخية واألثرية السياحية يف املدينة املنورة
نوعه

مسجد السبق

مسجد أبو بكر الصديق ريض الله
عنه

مسجد

500م غرب املدينة

البلدية
الحرم

الحي

املوقع

املناخة

561505.01

مسجد

200م غرب املدينة

الحرم

النقا

561652.29

2706069.51

مسجد

200م غرب املدينة

الحرم

النقا

561642.65

2706169.92

موقع غزوة

 1كم غرب املدينة

العيون

الفتح

560528.93

2707279.91

 3كم شمال املدينة

العيون

بئر عثمان

558999.37

2709443.93

قباء

قربان

563759.93

2703757.94

العهن

564161.78

2702878.21

عروة

559006.85

2704271.31

26
27

مسجد عيل بن أبي طالب ريض
الله عنه
السبعة املساجد

28

بئر رومة

بئر أثري

29

بئر غرس

بئر أثري

 2كم جنوب املدينة

30

بئر العهن

بئر أثري

700م رشق املدينة

قباء
العقيق

31

بئر عروة

بئر أثري

 2كم غرب املدينة

32

جبل ثور

معلم تاريخي

 4كم شمال املدينة

POINT-X

POINT-Y
2706825.41

أُ ُحد

الغابة

560187.05

2716716.44

33

جبل سلع

معلم تاريخي

005م غرب املدينة

العيون

الفتح

560866.69

2706720.65

34

جبل عظيم ( أعظم )

معلم تاريخي

 01كم غرب املدينة

البيداء

أبو مرخة

548207.23

2700735.14

35

جماء أم خالد

معلم تاريخي

 4كم غرب املدينة

العقيق

الجماوات

556453.00

2705691.02

36

جماء العاقل ( العاقر )

معلم تاريخي

 5كم غرب املدينة

البيداء

السالم

554070.16

2707251.58

37

جبال تضارع

معلم تاريخي

 6كم غرب املدينة

العقيق

الجماوات

558118.86

2704813.78

38

جبل املنكمني

معلم تاريخي

 6كم غرب املدينة

العقيق

ذو الحليفة

556182.98

2701654.33

39

جبل عري

معلم تاريخي

 6كم جنوب غرب املدينة

قباء

جبل عري

558102.04

2697454.31

40

جبل وعرية
جبل أُ ُحد

معلم تاريخي

 14كم شمال رشق املدينة

موقع غزوة

 3كم شمال املدينة

42

جبل الرماة

موقع غزوة

 3كم شمال املدينة

أُ ُحد

562747.60

2712340.40

أُ ُحد

جبل أُ ُحد
الشهداء

562232.18

2710049.53

43

قصور عروة

قرص

 2كم غرب املدينة

العقيق

عروة

559127.10

2704176.77

44

قاعة ومسجد قصور عروة

قرص

 2كم غرب املدينة

العقيق

عروة

559165.78

2704256.09

45

قرص عاصم بن عمرو

معلم تاريخي

 6كم غرب املدينة

العقيق

أم خالد

558167.40

2704016.10

46

قرص كعب بن األرشف

قرص

 2كم جنوب املدينة

قباء

السد

564460.89

2700801.94

قباء

الروابي

565079.90

2699927.77
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47

سد وادي بطحان

سد قديم

 5كم جنوب املدينة

48

خيف البصل

مدينة أثرية

 30كم شمال رشق املدينة

أُ ُحد

وعرية

568500.20

2715597.00

أُ ُحد

سد الغابة

564430.90

2725604.80

49

قلعة قباء

قلعة

 2كم جنوب املدينة

قباء

الدويمة

562298.23

2703998.60

50

مرشبة أم إبراهيم

بيت قديم

 1كم رشق املدينة

العوايل

بني ظفر

564334.72

2704512.55

51

أطم رصار

حصن

 5كم رشق املدينة

العوايل

العريض

565586.37

2708348.08

52

كهف بني حرام

كهف أثري

500م غرب املدينة

العيون

الفتح

561153.30

2706644.47

53

محطة مخيط

محطة قطار

 20كم شمال املدينة

البيداء

طيبة

547478.10

2709450.50

54

ميدان محطة السكة الحديد باملدينة

ميدان قديم

600م غرب املدينة

العقيق

السقيا

561045.39

2705577.58

55

محطة القطار باملدينة

محطة قطار

600م غرب املدينة

العقيق

السقيا

561002.84

2705530.72

56

محطة الحفرية

محطة قطار

 20كم غرب املدينة

خارج النطاق العمراني
واإلداري

536334.40

2719751.40

57

روضة خاخ

موقع تاريخي

 15كم جنوب املدينة

قباء

خاخ

557130.50

2688940.90

58

سقيفة بني ساعدة

موقع تاريخي

 3كم شمال املدينة

الحرم

املناخة

561699.21

2706524.38

59

حمراء األسد

موقع غزوة

 8كم جنوب غرب

العقيق

املدينة الصناعية

555028.80

2693023.20

60

سد عاصم

معلم تاريخي

 6كم غرب املدينة

العقيق

الجماوات

557774.63

2704125.20

61

مقربة البقيع

مقربة

200م رشق املدينة

الحرم

البقيع

562605.37

2706191.45

62

سيد الشهداء

موقع غزوة

 3كم شمال املدينة

الشهداء

562154.31

2710228.94
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الطالب

م

املَوقع

ملحق ( :)2املواقع التاريخية واألثرية والسياحية يف املدينة املنورة حسب تصنيفاتها
املَوقع
م
التصنيف

1

مسجد الفقري

سرية – تراث عُ مراني

49

السبعة مساجد

3

روضة خاخ

سرية

51

مسجد الدرع

2
4

جبل ثور

سرية

سقيفة بني ساعدة

سرية

حمراء األسد

سرية

العدوة القصوى

سرية

10

ميدان محطة السكة الحديد باملدينة

تراث عُ مراني

12

محطة الحفرية

تراث عُ مراني

5
6
7
8
9

11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

جبل الرماة
الغابة

محطة مخيط

محطة القطار باملدينة

سرية
سرية

تراث عُ مراني

محطة البوير

تراث عُ مراني

محطة الزبيدية

تراث عُ مراني

العالية

تراث عُ مراني

تراث عُ مراني
تراث عُ مراني

مسجد امليقات

أثري – سرية  -تراث عُ مراني

أثري – سرية  -تراث عُ مراني

مسجد سلمان الفاريس

أثري – سرية  -تراث عُ مراني

مسجد سيدنا عيل بن أبي طالب

أثري – سرية  -تراث عُ مراني

مسجد السبق

أثري – سرية  -تراث عُ مراني

مسجد أبو بكر الصديق

أثري – سرية  -تراث عُ مراني
أثري – سرية  -تراث عُ مراني
أثري – سرية  -تراث عُ مراني

مسجد عيل بن أبي طالب

أثري – سرية  -تراث عُ مراني

بئر غرس
جبل أُحد

أثري  -سرية

بئر رومة

بئر مبرييك

آبار نصيف

قلعة البوير

أثري  -سرية
أثري  -سرية
أثري
أثري
أثري

موقع الحمراء

أثري

شجوى

أثري

جبل املدرج

موقع جداعة

موقع الحفرية

61
62
63
64
65
66
67
68

أثري – سرية  -تراث عُ مراني

مسجد أبي ذر ( البحرية )

مسجد القبلتني

60

71

أثري – سرية  -تراث عُ مراني

مسجد الفتح

58

أثري – سرية  -تراث عُ مراني

مسجد عمر بن الخطاب

مسجد اإلجابة

56

69

أثري – سرية  -تراث عُ مراني

مسجد الغمامة

55

تراث عُ مراني

اسطبل عنرت

مسجد الجمعة

54

59

تراث عُ مراني

الفقرة

53

تراث عُ مراني

مسجد املسرتاح

محطة بواط

52

57

تراث عُ مراني

مسجد العريض

50

أثري
أثري
أثري

70
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

التصنيف

أثري  -سرية

مصانع الفخار بطريق املطار

أثري  -حرف

مسجد ذباب ( الراية )

أثري – تراث عُ مراني

مسجد العنربية

أثري – تراث عُ مراني

سبيل عروة

أثري – تراث عُ مراني

مسجد مصبح
مسجد السقيا
بئر العني

بئر عروة

جبل سلع

أثري – تراث عُ مراني
أثري – تراث عُ مراني
أثري – تراث عُ مراني
أثري
أثري
أثري

جبل عظيم ( أعظم )

أثري

جماء العاقل ( العاقر )

أثري

جماء أم خالد

نبط ( اآلبار السلطانية )
جبل املنكمني
جبل عري

جبل وعرية

أثري
أثري
أثري
أثري
أثري

سد وادي بطحان

أثري

قرص كعب بن األرشف

أثري

مرشبة أم إبراهيم

أثري

كهف بني حرام

أثري

قاعة ومسجد قصور عروة

أثري

سد الخنق الثاني

أثري

خيف البصل
قلعة قباء

أطم رصار

قصور عروة

سد الخنق األول

أثري
أثري
أثري
أثري
أثري

سد عروة والنقوش التي بالجبل املطلة عليه

أثري

قرص سعيد بن العاص

أثري

نقوش عروة (بيت الشيخ الحافظ )
السد

أثري
أثري

عني القراح

أثري

العمري

أثري

الجدر

أثري

الدور
تا ّيد

أثري
أثري

غدير رواوه ونقوشه

أثري

املليليح

أثري

املندسة

أثري

الوطية ( بديعة )

أثري

بئر صالح

أثري

بئر الحفاء

أثري
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املَوقع

م

تابع ملحق ( :)2املواقع التاريخية واألثرية والسياحية يف املدينة املنورة حسب تصنيفاتها
التصنيف

م

أثري

94

45

بئر الضعيني

أثري

47

أبيار بن حصاني

أثري

بئر ضاعة

46

أبيار بن حصاني

48

أثري

املَوقع

التصنيف

93

أم الربك

أثري

95

رواوة

أثري

الشربة

أثري

املصدر :وزارة الشئون البلدية والقروية ،أمانة منطقة املدينة املنورة ،وكالة التنمية االسرتاتيجية واالستثمار ،إدارة التنمية1438 ،هـ

املراجع

إبراهيم ،أحمد حسن ( .)1992السياحة يف إقليم عسري  -مقوماتها
وخصائصها الجغرافية .مجلة معهد البحوث والدراسات العربية،
( ،)20القاهرة.
أبو عيانة ،فتحي محمد ( .)1987مدخل إىل التحليل اإلحصائي يف
الجغرافيا البرشية .اإلسكندرية :دار املعرفة الجامعية.
أطلس الوطن العربي والعالم ( .)1999بريوت :جيوبروجكتس.
أمانة منطقة املدينة املنورة (1438هـ) .إدارة التنمية اإلقليمية-
دراسات الوضع الراهن باملخطط اإلقليمي .املدينة املنورة.
أمانة هيئة تطوير مكة املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة،
(1435هـ) .التقرير األول لألوضاع الراهنة للمدينة املنورة–
مرشوع األوضاع الراهنة الستعماالت األرايض والخدمات
واالسكان.
البالَّع ،هيفاء يحيى ( .)2008السياحة يف محافظة ينبع -دراسة
جغرافية (رسالة ماجستري غري منشورة) .كلية الرتبية بجامعة
طيبة ،املدينة املنورة.
الجهاز التنفيذي للسياحة واآلثار (1437هـ) .بيانات الفنادق
والدور السكنية .املدينة املنورة.
خوجيل ،مصطفى محمد (1421هـ) .السياحة الدينية وآثارها.
مجلة العقيق ،)31(16 ،املدينة املنورة.
داود ،جمعة محمد ( .)2015أسس وتطبيقات االستشعار عن بعد.
القاهرة ،مكتبة االنجلو.
الرويثي ،محمد أحمد (1417هـ) .جوانب من الشخصية الجغرافية
للمدينة املنورة .املدينة املنورة ،الغرفة التجارية الصناعية.
الزخ َّيان ،محمد عبدالهادي ( .)2010التخطيط املكاني للخدمات
الصحية يف لواء ناعور باستخدام نظم املعلومات الجغرافية
(رسالة ماجستري غري منشورة) .الجامعة األردنية ،ع َّمان.
السعدي ،عباس فاضل ( .)2002جغرافية السكان .بغداد ،دار
الكتب للطباعة والنرش.
شعت ،إيهاب غانم ( .)2018التحليل املكاني للخدمات التعليمية يف
محافظة خان يونس باستخدام نظم املعلومات الجغرافية GIS
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(رسالة ماجستري غري منشورة) .كلية اآلداب بالجامعة اإلسالمية،
غزة.
الشيخ ،آمال يحيى ( .)2012التحليل املكاني للمواقع األثرية
والسياحية يف املدينة املنورة باستخدام تقنية نظم املعلومات
الجغرافية ( .)GISالدمام :امللتقى الوطني السابع لنظم املعلومات
الجغرافية.
عزاز ،لطفى كمال؛َ الشيخ ،آمال يحيى ( .)2013نرش مواقع
السياحة الدينية يف املدينة املنورة عىل شبكة االنرتنت باستخدام
تكنولوجيا نظم املعلومات الجغرافية العنكبوتية .املؤتمر الجغرايف
الدويل ،جامعة طيبة ،املدينة املنورة.
العزب ،تغريد خريي ( .)1998سياحة املؤتمرات ومستقبلها يف
مرص .الكتاب السنوي للسياحة والفنادق ،الجمعية املرصية
لخرباء السياحة العلميني .اإلسكندرية :منشأة املعارف.
عسكر ،أحمد عيل ( .)2015التحليل املكاني للمدارس الحكومية يف
مدينة غزة باستخدام نظم املعلومات الجغرافية-حالة دراسية:
حي الشيخ عجلني (رسالة ماجستري غري منشورة) .كلية اآلداب
بالجامعة اإلسالمية ،غزة.
عمر ،محمد عمر ( .)2016استخدام نظم املعلومات الجغرافية
لتحليل خريطة السياحة الدينية يف املدينة املنورة .مجلة كلية
اآلداب – جامعة القاهرة ،)7(76 ،القاهرة.
فرع وزارة الحج بمنطقة املدينة املنورة ،بيانات الحجاج
واملعتمرين1438( ،هـ) .املدينة املنورة.
كفايف ،حسني ( .)1991رؤية عرصية للتنمية السياحية يف تنمية
األقاليم يف الدول النامية .القاهرة ،الهيئة املرصية العامة للكتاب.
املالكي ،وجدان عبد األمري ( .)2002التوجهات املستقبلية للسياحة
الدينية يف مدينتي سامراء والكاظمية  -دراسة يف جغرافية
السياحة (رسالة ماجستري غري منشورة) .بغداد :جامعة بغداد.
مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية1430( ،هـ) .تحليل
صلة الجوار يف الدراسات الجغرافية بالتطبيق عىل املستوطنات
البرشية يف منطقة مكة املكرمة .)1(1 .مكة املكرمة.
مركز ماس  -املركز الوطني للمعلومات واألبحاث السياحية،
( .)2016دراسة أهمية املزارات الدينية التي تلقى قبوالً لدى الزائر
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. الرياض.باملدينة املنورة
 أمانة منطقة املدينة.)هـ1438( ،وزارة الشئون البلدية والقروية
. املدينة املنورة. إدارة التخطيط واملشاريع- املنورة
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