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  سيادة الدكتور إبراهيم اجلعفري احملترم
  رئيس وزراء احلكومة العراقية 

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  

  مشروع أكاديمية للسياحة الدينية في النجف األشرف ومعرض ومؤتمر سياحيين: الموضوع
  

وعراقنا . صبحت اليوم طريقا حضاريا عامليا للبلدان، ومصدرا لألعمال يرفد اقتصادهاال شك أن السياحة أ
. احلبيب فيه الكثري من الكنوز السياحية وعلى رأسها املراقد الدينية املقدسة لدى املسلمني على اختالف مذاهبهم

عراق واألمة اإلسالمية يعود ويسرنا أن نتقدم إليكم مبشروع حضاري جديد لتطوير آفاق السياحة الدينية يف ال
  .بالنفع العميم على العراق ويكون إجنازه موضع افتخار لعراقنا احلبيب وحكومتكم املؤقرة

  

املشروع باختصار شديد هو إنشاء أكادميية للسياحة الدينية، وذلك ملا نراه من التوسع يف السياحة الدينية على 
ة القادرة على البحث والتحليل واملزودة باملعلومات التارخيية والدينية وتعد األكادميية الكوادر املؤهل. صعيد عاملي

اليت جتنب األمة من اإلنزالق يف متاهات اجلهل، واملستعدة للعمل ميدانيا، وفق أحدث األساليب واألجهزة 
  .وطرق اإلدارة

  

 يف العراق والتعريف به ونظرا ملا يتمتع به النجف األشرف من مكانة مقدسة، فمن الواجب جعله قبلة السياحة
وتبذل اآلن جهود كبرية . وقد أضحت املعارض الدولية وسيلة هامة للتعريف بسياحة أي بلد. على نطاق عاملي

على إعداد املعرض السياحي األول لدول منظمة العامل اإلسالمي والذي يراعي خصوصيات العامل اإلسالمي 
 النجف األشرف عمال مشاا، أو يزيد على ذلك إذ أن النجف ويستحق. ويلفت النظر إىل إمكانياته السياحية

  .األشرف حاضرة دينية، ومركز علمي وفيه معامل سياحية كثرية
  



كما أن املعرض ينبغي أن يدعمه مؤمتر سياحي ويكون متزامنا معه أو يف وقت خمتلف على أن يكون النجف 
ن يدعى إىل املؤمتر أساتذة السياحة يف العامل وممثلون عن وزارات السياحة يف وينبغي أ. األشرف موضعا إلنعقاده

  .دول العامل اإلسالمي
  

ويسرين أن أفيدكم علما أن جملة السياحة اإلسالمية مستعدة لللمسامهة يف تبين كل من املعرض واملؤمتر وتتوىل 
  .أعدادمها واإلعالن عنهما وتسيريمها

  

 واجلهد يف مثل هذه املشاريع ولكن إخالصنا لوطننا العزيز يدفعنا إىل طرح هذه وحنن ندرك مقدار التضحية
ونرجو من وراء ذلك وصول بلدنا إىل أعلى درجات السمو يف ظل قيادتكم احلكيمة واملخلصني . األفكار وتبنيها
  . من أبناء العراق

  

ال السياحة الدينية قد أخذت مكاا يف وأخريا، نلفت عنايتكم إىل أن جملة السياحة اإلسالمية الرائدة يف جم
العربية، : وهي اآلن تصدر خبمس لغات، هي. اإلعالم السياحي والثقايف، وأصبحت رائدة يف هذا املضمار

وكذلك هلا موقع متميز بكل هذه اللغات تطبع عليه نشرات أخبارية . اإلنكليزية، الفرنسية، األسبانية واألملانية
 الكثري من املؤسسات العاملية بالتقرب من الة خللق فرص التعاون يف جمال إقامة وقد أخذ. سياحية متميزة

  .املعارض السياحية الدولية املتخصصة واملؤمترات واحملطات والربامج التلفزيونية وغريها
  

  .وتقبلوا يا سيادة رئيس الوزراء خالص إعتزازنا وشكرنا
  

  .واهللا ويل التوفيق
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