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ملخص 

العراق،  يف  الدينية  السياحة  القتصادايت  الراهنة  احلالة  توصيف  الدراسة  هذه  حتاول   
والوقوف على طبيعة املشاركة الفعلية هلا يف االقتصاد القومي للبالد، فضاًل عن رصد احلراك املتبادل 
بي عنصري العرض السياحي الديين والطلب السياحي الديين وتقييمه، يف مناطق الذروة السياحية 
هلذا النمط السياحي املتنامي. ومل تغفل الدراسة التطرق إىل اإلشارة إىل أهم العوائق واملؤشرات اليت 
تقف حائاًل دون حتقيق انطالقة مثلى لقطاع السياحة الدينية، ومن مث حتصيل أكرب قدر من اجلدوى 

االقتصادية املعززة للناتج القومي واملوازنة العامة يف العراق. 

Abstract: 

This study attempts to characterize the current climate of religious 
tourism economies in Iraq, and to determine their actual contribution 
to the country’s national economy, as well as to monitor and evaluate 
the mutual mobility between supply and demand in this growing 
sector. The study did not overlook reference to the key obstacles to a 
successful religious tourism sector, and then to achieve the greatest 
economic feasibility leading to enhancing the national product and the 
public budget in Iraq.
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مقدمة

برزت السياحة الدينية يف اآلونة األخرية منطاً اقتصادايً ذا جدوى مؤثر يف ميزانيات الدول 
واجملتمعات؛ فأصبحت جديرة ابالهتمام الرمسي واجملتمعي إىل الدرجة اليت مل يعد خيلو فيها بلد ما 

من معلم ديين يعزز املنظومة السياحية العامة، ويساعد يف دعم االقتصاد القومي))). 

وقد ابت القطاع السياحي العام يف البلدان األوروبية مبا فيه قطاع السياحة الدينية يشكل 
نسبة كبرية من حيث املشاركة يف الناتج احمللي اإلمجايل، وهي النسبة اليت تصل إىل 12.4 %، يف 

مقابل نسبة أقل لدى البلدان الشرق أوسطية اليت تبلغ 9.5 % فقط))).

للعراق، حتاول  الدينية  للسياحة  االقتصادية  للجدوى  القصوى  األمهية  إدراك  من  وانطالقاً 
هذه الدراسة اإلملام ابلوضع الراهن القتصادايت هذا القطاع احليوي، ومن مث بلورة رؤية متكاملة 
النفط يف بلد مثل  البديلة واجلديرة مبوازاة  ملستقبله، إمياانً أبمهيته كونه من القطاعات االقتصادية 
واستكشاف  االقتصادي،  التخطيط  أولوايت  حتديد  يف  قدماً  املضي  لضرورة  واستشعاراً  العراق، 
الروافد املالية األكثر مرونة واألسرع جدوى من حيث القدرة على تعزيز املوازنة العامة للدولة العراقية. 

على  القائم  الوصفي  املنهج  على  ابعتمادها  اإلشعار  وجب  الدراسة،  هذه  مستهل  ويف 
استقراء أهم ما خيص قطاع السياحة الدينية يف العراق، وكذلك برتكيزها على هدفها العام واخلاص، 

). احتلت السياحة الدينية هذه املكانة العاملية نظراً الرتباطها العميق ابجلوانب الروحية والطقوس الدينية الراسخة لدى اجلماهري 
الناحية االقتصادية كأحد عوامل اجلذب  العريضة من معتنقي الدايانت والعقائد املختلفة، فضاًل عن توظيف هذه اجلوانب من 

السياحي والتنمية االقتصادية على املستوى الرمسي.
). انظر: جعفر طالب أمحد زينب علي داشور، السياحة الدينية وأثرها يف الدخل القومي العراقي، جملة الكوت للعلوم االقتصادية 

واإلدارية، اجلزء األول ))0)، منشورات جامعة واسط، ص: 3)، متاح على: )بتصرف يسري(

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=70282 



5

السياحة الدينية يف العراق: الواقع واملأمول - دراسة وصفية

املتمثلي يف حترير السياحة الدينية من قيودها املتسببة يف تعطيل مشاركتها املباشرة وغري املباشرة يف 
إنعاش االقتصاد القومي العراقي.

أما فيما خيص فرضيات الدراسة وإشكالياهتا فهي تتلخص ابآليت:   

• إن اقرتان الثراء السياحي العام والديين اخلاص يف العراق بنتائج اقتصادية ضعيفة حيمل بي طياته 	
تساؤالت حمرية واجبة البحث عن إجاابت مقنعة.

• إن احملددات االقتصادية للنمط السياحي الديين يف العراق غارقة يف العمومية السياحية للدولة؛ 	
مبعىن أنه يصعب الفصل الدقيق بي املؤشرات االقتصادية هلذا القطاع من جهة، واملؤشرات 

املماثلة األخرى لبقية القطاعات السياحية املغايرة.

• إن هذه الدراسة بصدد اختبار صعب أمام احلصول على اإلحصاءات والبياانت املعينة على 	
إجنازها.

وفيما خيص هيكلية الدراسة، فقد اشتملت إىل جانب املقدمة على ثالثة مباحث: محل   
األول عنوان: )مقومات السياحة الدينية يف العراق(، وفيه إشارات مركزة على أصالة السياحة الدينية 
يف العراق وما تتضمنه من جذور وأركان ومكوانت مثالية لتحقيق هنضة اقتصادية ونوعية يف العراق. 
ومحل املبحث الثاين عنوان: )االقتصادايت الراهنة للسياحة الدينية يف العراق( وفيه توصيف لطبيعة 
املشاركة االقتصادية واملالية للسياحة الدينية حالياً على وفق ما هو متاح من بياانت ومؤشرات. 
نظرة  وفيه  العراق(،  الدينية يف  السياحة  )مستقبل  عنوان:  واألخري حتت  الثالث  املبحث  مث أييت 
استشرافية بشأن ما ميكن أن يكون عليه مستقبل السياحة الدينية يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة 

من معطيات إجيابية، وإشكاالت أخرى سلبية جسدها الوضع الراهن. 
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املبحث األول 

مقومات السياحة الدينية يف العراق

الرمسي  االقتصادي  التوظيف  إطار  يف  الدينية  السياحة  مصطلح  حداثة  من  الرغم  على 
ابلعراق، بيد أن التطبيق العملي ملفهوم هذا املصطلح َتّسد حااًل وواقعاً منذ أزمنة بعيدة على أرض 
هذا البلد؛ إذ يُعدُّ العراق من الدول الرائدة سياحياً على وفق املنظور الديين، وعلى وفق امتداد 
حضارته العريقة ألكثر من سبعة آالف عام، إذ متتاز أراضيه وحمافظاته مبقومات اجلذب السياحي 

بصفة عامة، واجلذب السياحي الديين بصفة خاصة.

التأرخيية،  املقومات  أقسام هي:  العراق ستة  الدينية يف  السياحة  وميكن تصنيف مقومات 
واملقومات املادية، واملقومات الروحية، واملقومات املكانية، واملقومات الزمانية، واملقومات النوعية؛ 

وهو ما ميكن تفصيله على النحو التايل:

أواًل: املقومات التأرخيية: 

األجيال  عرب  العراق  يف  الديين  السياحي  املسار  بتواصل  تفيد  اليت  املؤشرات  مجلة  وهي 
والعصور املختلفة، وهو ما ميكن رصده يف هذه النقاط: 

	 حيمل العراق إراثً سياحياً ودينياً عتيقاً يعود أترخيه إىل األلف السابع قبل امليالد، حيث توافد
احلضارات املختلفة للسومريي والبابليي واآلشوريي، وبعدهم الرومان واليوانن والفرس واملسلمي 
وغريهم، وهو ما تسدت معه البذور األوىل للسياحة العفوية والدينية، وظهرت إىل جواره نوازع 

االعتزاز ابألثر واحلجر)3).

3. انظر: رفاه قاسم اإلمامي، التنمية السياحية يف العراق وارتباطها ابلتنمية االقتصادية، رسالة ماجستري مقدمة لقسم االقتصاد بكلية 
اإلدارة واالقتصاد / األكادميية العربية يف الدمنارك، 3)0)، ص: 9)، وما بعدها، ملف الدراسة متاح على:

 http://www.rooad.net/news-604.html  )بتصرف(. 
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	 ارتبطت املدن واملناطق العراقية يف قرون ما قبل امليالد بتأريخ األنبياء والرسل، بل كانت
متثل العواصم الدينية لكثري من احلضارات، فعلى سبيل املثال: ارتبطت مدينة أور القدمية جنويب 
العراق بوالدة نيب هللا إبراهيم فيها مابي املدة  000) و1700 قبل امليالد، واشتهرت مبعابد اآلهلة 
يف األساطري السومرية القدمية اليت كانت تعرف بــ)الزقورة(. بينما كانت مدينة نيبور أو نفر القدمية 
الواقعة جنوب بغداد متثل العاصمة الدينية للسومريي والبابليي، وهو ما يؤكد العمق الديين لآلاثر 

السياحية الدينية ابلعراق منذ القدم)4).

	 انفردت شريعة محورايب العراقية القدمية إبشارات مبكرة للتنظيم السياحي ومنها على سبيل
املثال فرض ضريبة خمصوصة على الزائرين والداخلي إىل مدينة اببل، وشهدت احلقبة امللكية ابلعراق 
ظهور أول هيكل إداري خمتص مبهنة السياحة حينما أُنِشَئ أول دائرة سياحية عراقية وأسندت إدارهتا 

ألمحد شوقي احلسيين أول عراقي يشغل هذا املنصب)5).

	 على الرغم من العديد من احملن واألزمات السياسية واالقتصادية والعسكرية اليت مّر هبا
العراق يف العصور احلديثة، وتعرض القطاع السياحي العراقي أبركانه النوعية كافة لإلمهال والرتاجع، 
لكنَّ اجلهود الرامية إىل تعزيز وجه العراق احلضاري والسياحي والديين مل تنقطع أترخيياً -على الرغم 
من التفاوت والتباعد- حيث شهدت املدة املمتدة منذ األربعينيات وحىت ما بعد األلفية الثانية 
بعض التنظيمات اإلدارية للسياحة العراقية ومن بينها السياحة الدينية؛ فقد »أدير النشاط السياحي 
مصلحة  أنشئت  مث  العراقية،  املصايف  جلنة  إشراف  حتت   1956 وحىت   1940 من  املدة  يف 
املؤسسة  من:  إنشاء كل  مت  الثمانينيات  هناية  يف  بينما  السبعينيات،  والسياحة خالل  املصايف 

4. راجع تقرير اجلزيرة نت حتت عنوان )أهم املواقع األثرية العراقية(، بتأريخ )3 /) /2008، أتريخ الزايرة هلذا املوقع وبقية املواقع 
اآلتية 15/8/2018، متاح على:

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/82e78253-ea99-4fd6-a6f5-f0d29e112654 )بتصرف(.
5. انظر: رفاه قاسم اإلمامي، مصدر سبق ذكره، ص: 30 )بتصرف(. 
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العامة للسياحة، واملديرية العامة للسياحة، ويف عام 1996 مت استحداث اهليئة العامة للسياحة اليت 
أحلقت بعد مخسة أعوام اتلية بوزارة الثقافة العراقية«)6)، وقد كللت هذه اجلهود مؤخراً، ابستحداث 
وفق  عام 2005،  األول  تشرين  من  العشرين  العراق يف  أتريخ  واآلاثر يف  للسياحة  وزارة  »أول 
الثوابت اليت أقرها الدستور العراقي وعلى رأسها اعتماد السوق احلر يف إدارة وتوجيه االقتصاد عموماً 

واالقتصاد السياحي والديين على وجه اخلصوص«)7).

اثنياً: املقومات املادية:  

ونعين هبا مجلة اآلاثر الدينية احلاضرة أبرض العراق، اليت تشتهر أبهنا )بلد العتبات الدينية   
الصاحلي، وكذلك  األنبياء، واألولياء  املزارات، واملراقد، ومقامات  تنتشر  إذ  املقدسة(؛  واألماكن 
الكنائس واألديرة، واملعابد يف ربوعها وأرجائها كافة، والسيما يف مناطق الشمال والوسط واجلنوب 
حيث تتجلى شواهد السياحة الدينية ومعاملها للطوائف والدايانت كافة وليس على املسلمي فقط، 

وذلك على النحو التايل: 

	 املزارات اإلسالمية: على مستوى اآلاثر واملعامل السياحية اإلسالمية، يستحوذ العراق على
النسبة األكرب من املزارات الدينية املقدسة للمسلمي، وهي وحدها »تشّكل ما يقارب 90 % من 
قواعد مزارات األنبياء واألولياء يف العامل العريب«)8)، »ضمن خريطة سياحية تضم أكثر من 6500 

6 . انظر: سحر كرمي كاطع، املنظور االسرتاتيجي لقطاع السياحة يف العراق، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة القادسية، 2014، 
ص: 14، متاح على :

 http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2016/11/25-1.pdf )بتصرف(. 
7 . انظر: رفاه قاسم اإلمامي، مصدر سبق ذكره، ص: )9 )بتصرف(. 

8. انظر: رفاه قاسم اإلمامي، مصدر سبق ذكره، ص: 16 .
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موقع أثري وديين وترفيهي«)9)، »فضاًل عن متيز احملافظات العراقية ابمتالك ست قباب ذهبية من 
أصل سبع قباب يف العامل اإلسالمي«)0)).

	 املزارات املسيحية: يوجد ابلعراق عدد كبري من الكنائس، وقد أحصت الدراسة ما يزيد
على 150 كنيسة يف اثنيت عشرة حمافظة فقط من إمجايل 18 حمافظة عراقية، منها 75 كنيسة يف 
بغداد، و30 يف نينوى، و16 يف البصرة، و3) يف دهوك، وال شك أنه توجد كنائس أخرى يف 
عموم احملافظات العراقية، وهذا يتوافق مع طبيعة التواجد املسيحي ابلعراق؛ إذ »تعد املسيحية اثنية 
كربى الدايانت يف العراق من حيث عدد األتباع -بعد اإلسالم- وهي داينة ُمعرَتف هبا يف الدستور 
العراقي، الذي يعرتف أبربع عشرة طائفة مسيحية يتوزع أبناؤها على أحناء خمتلفة من البالد«)))).

	 ابلطائفة اخلاصة  واملزارات  األضرحة  من  عدد كبري  العراق  يف  يوجد  اليهودية:  املزارات 
اليهودية، ومنها على سبيل املثال: سوق اهلدااي اليهودية، وضريح ذي الكفل )حزقيال( بي النجف 
وبغداد، ومزار األضرحة ألنبياء اليهود الثالثة دانيال، وحني، وعزير يف قلعة كركوك، ومعبد التوراة 

9. انظر: قاسم جبار خلف، كرمي سامل حسي، تنمية القطاع السياحي يف العراق .. املقومات .. التحدايت .. املتطلبات، جملة 
القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد 18 العدد ) لسنة 2016، ص: 146، متاح على :

 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=109440 
0). انظر: دنيا طارق أمحد، يسري حممد حسي، األمهية االقتصادية للسياحة الدينية يف حمافظيت كربالء والنجف، جملة كلية بغداد 

للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد اخلامس والثالثون، 3)0)، ص: 98، متاح على :

 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=79091 )والقباب السبعة هي: قبة اإلمامي موسى الكاظم 
وحممد اجلواد يف بغداد، وقبتا اإلمام احلسن العسكري واإلمام علي اهلادي يف سامراء، وقبة اإلمام علي بن أيب طالب يف النجف، 

وقبتا اإلمام احلسي واإلمام العباس يف كربالء(.
)). راجع تقرير صحيفة الشرق األوسط اللندنية حتت عنوان )الوجود املسيحي يف العراق وأبرز وجوهم(، بتأريخ 17 آذار 2017، 
)عراقيبيداي  موسوعة  أيضاً  وراجع  املذكور،  ابلعنوان  البحث  مع   ،https://aawsat.com : على  متاح   ،14354 العدد 

http://wikiraq.org، كنائس العراق(. 
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يف منطقة العشار يف البصرة، إىل غري ذلك من آاثر سياحية دينية ومزارات تقصدها هذه الطائفة 
من شىت بقاع العامل)))).

اثلثاً: املقومات الروحية:

وهي املقومات اليت تتمثل يف جمموعة السمات املميزة ملا ميتلكه العراق من آاثر ومواقع   
ببقية األمناط السياحية األخرى، مما يعين امتالك العراق  الدينية قياساً  ومزارات خاصة ابلسياحة 
ملقومات ذاتية وحتمية يف نفوس الزائرين والوافدين إىل أماكن السياحة الدينية، وهذه السمات هي: 

الرغبة يف 	  النفس، وليس جملرد  الدينية لدى السائح من أعماق  الرغبة السياحية  انطالق 
التسلية أو املتعة واإلاثرة.

ارتباط الزايرات الدينية حباجات ماسة لدى الزائر والوافد كالرغبة يف االستشفاء الروحي 	 
والبدين، أو تلبية الرؤى واألحالم والنذور، وكلها ارتباطات أساسية دافعة إىل الزايرة، وليست اثنوية 

كما قد حيدث يف أنواع سياحية أخرى. 

السياحي 	  اجلذب  بشروط  وال  السياحية،  املواسم  ابعتبارات  الدينية  السياحة  تقيد  عدم 
املثايل الواجب توافرها يف خدمات السياحة العامة، ومن مث فإن السائح الديين ال تشغله صعوابت 
احلل والرتحال، وال حتول بينه وبي الزايرة املقدسة اشرتاطات السالمة واخلدمة املميزة» فهو جيتاز 
األئمة األطهار  الضريح، وتقبيله، والتقرب إىل  كل احلواجز واحلدود والتضحية من أجل مسك 

واألولياء الصاحلي«)3)).

)). انظر: رفاه قاسم اإلمامي، مصدر سبق ذكره، ص: 37 )بتصرف(. 
3) . انظر: صالح داود سلمان، عبد الستار عبود كاظم، أثر املراقد الدينية على منو السياحة الدينية )مدينة بغداد أمنوذجاً(، جملة 

العميد، السنة السادسة، اجمللد السادس، العدد الثاين والعشرون، 2017، ص: 152، متاح على:
http://alameed.alameedcenter.iq/uploads/facb33773df8d3561bad2ff6546c83c5.pdf  
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رابعاً: املقومات املكانية:  

ونعين هبذه املقومات هنا تلك اخلصائص املكانية اليت متتاز هبا املعامل السياحية الدينية يف   
العراق على اختالف تنوعها وانتماءاهتا، اليت ميكن إمجال أمهها يف اآليت: 

العامة يف البالد؛ حيث يهّيء 	  الدينية والسياحة  االنتشار املكاين الداعم حلركة السياحة 
التوظيف  تنتظر  اقتصادية واعدة  لبيئة  العراق  املقدسة يف  املزارات  اجلغرايف واملكاين خلريطة  الواقع 

واالستغالل. 

قدرة املزارات الدينية على تغيري الواقع العمراين للبقع واملناطق اليت تقع هبا إجيابياً من الناحية 	 
الكاظمي -عليهما  االقتصادية والسياحية واحلضارية، وخري مثال على ذلك هو مرقد اإلمامي 
السالم- يف بغداد، الذي مّثل النواة األوىل للحركة العمرانية واالقتصادية والسياحية اخلدمية النامية 

يف مدينة الكاظمية)14).

خامساً: املقومات الزمانية:  

واملقصود هبذه املقومات هنا هو خروج منط السياحة الدينية عن النطاق الزماين املألوف   
للمواسم السياحية االعتيادية؛ مبعىن أن الزايرات الدينية يف العراق ذات موسم ممتد وطويل، بل إن 

شئت قل هو موسم دائم للزايرة إبطالق، وهو ما نلتمسه يف اآليت: 

كثرة عدد املناسبات والزايرات الدينية الثابتة يف العراق كل عام، اليت تبدأ منذ بداية السنة 	 
اهلجرية يف األول من حمرم، ومتتد حىت الثامن عشر من ذي احلجة، الذي ميثل عيد الغدير األغر، 

مروراً بعدة مناسبات يقارب عددها الثالثي مناسبة سنوية)15).

14. انظر: أثر املراقد الدينية على منو السياحية الدينية، مصدر سبق ذكره، ص: 15 )بتصرف(. 
15. انظر: األمهية االقتصادية للسياحة الدينية يف حمافظيت كربالء والنجف، مصدر سبق ذكره، ص: 7 )بتصرف(. 
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العام خبالف 	  العراق طوال  التقليديي للمزارات واملراقد املقدسة يف  الزائرين  انقطاع  عدم 
مواعيد الزايرات املشار إليها آنفاً واحملددة بزمن، وهو ما يعين امتالك العراق ملقوم االنفتاح الزمين 

ملعاملها الدينية وامتداد الزايرات التقليدية فهي زايرات »مستمرة وغري حمددة بوقت أو زمن«)16).

سادساً: املقومات النوعية:  

عن  ابلعراق  املقدسة  واألماكن  واملراقد  للمزارات  الدينية  املناسبات  طبيعة  اختالف  وتعين 
مناسبيت احلج والعمرة كوهنما املناسبتي الرئيسيتي لعموم املسلمي يف العامل، وهذا االختالف ينقسم 

على: 

• اختالف كيفي: يتمثل يف إمكانية انفتاح املناسبات الدينية العراقية على غري املسلمي، 	
حبيث يسمح هلم ابلزايرة واملشاركة يف طقوس احلدث الديين روحياً وجسدايً على اختالف دايانهتم 

وتوجهاهتم، بينما ال ميكن حدوث ذلك يف شعائر احلج والعمرة)17).   

• اختالف كّمي: وهو ما يرتتب على االختالف الكيفي املشار إليه آنفاً، حيث تستوعب 	
القادمي إىل مناسك احلج والعمرة يف مكة  العراقية أعداداً كبرية تفوق أعداد  الدينية  املناسبات 
واملدينة، فعلى سبيل املثال: »تستقطب زايرة األربعي يف كربالء أكرب عدد من املسلمي يف مكان 

واحد ووقت واحد، وهو العدد الذي قد يصل إىل 0) مليون زائر«)18).

16. املصدر السابق نفسه، ص: 7.
17. راجع: غيث التميمي، الزايرة األربعينية.. االستثمار يف طقوس احلج، موقع الصدى نت، بتأريخ ) تشرين الثاين 2017، 

متاح على http://elsada.net/64098/ )بتصرف(. 
18. املصدر السابق نفسه )بتصرف يسري(. 
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وبنظرة فاحصة إىل مقومات السياحة الدينية املشار إليها يف العراق، سنجد أهنا تؤكد ما   
أييت: 

قدرة املعامل السياحية الدينية يف العراق على خلق األنشطة االقتصادية والتجارية واخلدمية . 1
وتوسيعهما، واملساعدة على إنشاء جمتمعات عمرانية جديدة وقابلة للتطوير. 

مرونة السياحة الدينية العراقية كماً وكيفاً ونوعاً، قياساً ابألمناط السياحية األخرى، وهو . 2
ما يعين صالحيتها وقابليتها؛ ألن حتتل مكان الصدارة يف إنعاش الوضع السياحي العام ابلعراق 

اقتصادايً وحضارايً واجتماعياً. 

تنوع خريطة السياحة الدينية ابلعراق وثراؤها، وانفتاحها على مزيد من االنسجام والتطوير، . 3
فضاًل عن دميومة أنشطتها وفعالياهتا، ومشولية استقطاهبا الشعيب واجلماهريي وامتالكها ثرواٍت غري 

مستغلة.  
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املبحث الثاين 

االقتصادايت الراهنة للسياحة الدينية يف العراق 

ال شك أن ما ميتلكه العراق من ثراء واسع يف منافذ السياحة الدينية وروافدها ومواقعها اليت 
ترتكز إىل مسار عريق من اجلذور التارخيية، وحشد هائل من اآلاثر احلضارية النادرة، يتيح احلصول 
على مساعدات اقتصادية ومردودات مالية غري مسبوقة يف أتريخ األمم والشعوب، يف حال ُأحسن 

التوظيف واالستغالل، وتلتمس الوسائل املثلى يف حتقيق اآلليات اإلدارية الضامنة لتحقيق ذلك.

يف  الدينية  السياحة  لقطاع  الراهنة  االقتصادية  املعطيات  مالمح  على  التعرف  وابإلمكان 
العراق من خالل نقاط العرض اآلتية: 

أواًل: حجم اإلسهام املايل للسياحة الدينية:   	 

لتوصيف الوضعية االقتصادية لقطاع السياحة الدينية يف العراق، ومعرفة مدى مشاركته يف 
الناتج احمللي اإلمجايل )GDP(، والناتج القومي اإلمجايل )GNP) بنحٍو دقيق، كان جيب االستناد 
إىل معلومات رمسية موثوقة ميكنها الفصل الرقمي واإلحصائي بي مشاركة القطاع السياحي العراقي 
يف الناتي املشار إليهما قياساً ببقية القطاعات االقتصادية األخرى، هذا من جهة، ومشاركة قطاع 
السياحة الدينية يف جممل حصيلة القطاع السياحي العام قياساً ببقية األمناط السياحية األخرى من 

جهة اثنية، ولكن اصطدمت الدراسة إبشكاليتي رئيسيتي: 

	 ،األوىل: ندرة البياانت واإلحصاءات الرمسية الصادرة عن العراق يف الشأن السياحي العام
وشأن السياحة الدينية بنحٍو خاص، وهو ما يعكس استمرار حالة اإلمهال املؤسسي داخل العراق 

للقطاع السياحي أبمناطه السياحية جمملة، ومن بينها منط السياحة الدينية)9)).

9). مل تشتمل خطط التنمية الوطنية ابلعراق وآخرها خطة التنمية الوطنية 2018 / ))0)، إال على إشارات موجزة وإحصاءات قليلة جداً 
.)https://mop.gov.iq :بشأن حجم السياحة الدينية، وطبيعة مشاركتها يف االقتصاد القومي للدولة العراقية )راجع وثيقة اخلطة على الرابط
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	 الثانية: وجود هوة شاسعة بي حجم الوصول السياحي املعلن للعراق من خالل املزارات
املؤشرات  بعض  يف  املتداول  االقتصادي  املردود  وحجم  جهة،  من  الدينية  السياحية  واملناسبات 
السياحية الرمسية نتيجة هذا الوصول من جهة أخرى، وهو ما يوقع الباحث يف حرية التوفيق بي 

األرقام واملؤشرات على ندرهتا لعدم توافر اإلحصاءات اجلازمة واملوثوقة)0)). 

وبنظرة مدققة سنجد أن العراق يف اآلونة األخرية قد أدرك األمهية القصوى للقطاع السياحي 
كقطاع حيوي، ميكنه املشاركة بفاعلية يف االقتصاد القومي، ولكن هذا اإلدراك ما يزال من الناحية 
الرمسية والعملية، جمرد رؤية نظرية مل تتبلور بعد إىل هنج اقتصادي صارم وحثيث، وهو ما يعد نتيجة 
طبيعية »الستمرار تدين كفاءة األداء املؤسسايت، ومواصلة اإلخفاق يف إخضاع اإلدارة احلكومية 

ملنطق احلساب االقتصادي السليم«)))).

وعلى الرغم من ذلك لدينا بعض املؤشرات اإلجيابية اليت ال ميكن إغفاهلا فيما خيّص األداء 
السياحي العراقي فيما خيص السياحة الدينية واإلسالمية مؤخراً، ومن أمهها: 

تصنيف العراق ضمن أفضل الدول اإلسالمية من حيث األداء السياحي للعام 2015، 
وضمن أفضل 0) دول تتمركز فيها عائدات السياحة الدولية لدول منظمة التعاون اإلسالمي بواقع 
121.9 مليار دوالر هلذه الدول جمتمعة، وبنسبة 87.5 % من إمجايل العائدات السياحية للمنظمة 

وفق تقديرات العام نفسه، وهو ما ينفي هتمة الرتاجع السياحي يف العراق ويؤكد عكسها)))).

0). تتناول مؤشرات السياحة الدينية -غالبًا- أرقاماً ضخمة لعدد الزائرين والوافدين إىل املزارات املقدسة كل عام ويف كل مناسبة، 
لكن ال توجد مردودات اقتصادية ملموسة على أرض الواقع تتناسب وهذه األعداد املتداولة يف البحوث والدراسات ووسائل اإلعالم 

احلكومية واخلاصة، وهو ما سيتضح الحقاً عرب سطور هذه الدراسة. 
)). انظر: وثيقة خطة التنمية الوطنية 2018 / ))0)، وزارة التخطيط العراقية، ص: 17، متاح على: 

 https://mop.gov.iq/static/uploads/.pdf  ) بتصرف يسري( 
)). انظر: تقرير السياحة الدولية يف الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي: اآلفاق والتحدايت 2017، الصادر عن مركز 

األحباث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسريك(، ص: 18، متاح على:
http://www.sesric.org/dloads/TourismReport2017/ARA/InternationalTourismReport_AR_2017.pdf 
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الدينية خاصة، ضمن اهتمامات 	  العراقي عامة، وقطاع السياحة  دخول القطاع السياحي 
خطط التنمية الوطنية العراقية وعلى رأسها خطة التنمية الوطنية 2018 - ))0) بعدما كشفته 
خطة التنمية الوطنية )0)0) - 2014( وخطط أخرى موازية من إمكاانت اقتصادية هائلة تنطوي 
عليها السياحة الدينية يف البالد، اليت كان من بعض مظاهرها بلوغ عدد زوار العتبات املقدسة خالل 

عام 0)0) مليون ونصف املليون سائح، وبواقع عائدات سياحية تاوزت املليار دوالر)3)). 

تفوق منط السياحة الدينية على ما سواه من أمناط السياحة العراقية على وفق مؤشرات 	 
حبثية حديثة، وهي املؤشرات اليت تقر ابلدور املهم للسياحة الدينية يف النهوض االقتصادي ابملدن 
تليها   %  80 »بنسبة  العراقية  السياحة  أمناط  بي  األوىل  املرتبة  يف  وتضعها  اجلاذبة،  السياحية 

السياحة الثقافية واألثرية بنسبة 15 % مث سياحة األعمال بنسبة 5 %«)24).

ذي 	  العراقي  السياحي  القطاع  اقتصادايت  فإن   ،2017 العام  إحصائيات  وفق  وعلى 
الصبغة الدينية حتتل أمهية قصوى لدى الطبقة العاملة يف العراق حيث يعتمد عليها ما يقرب من 
544 ألف شخص، يف حي تؤكد تقديرات اجمللس العاملي للساحة والسفر، أن هذا القطاع يشكل 

3 % من إمجايل الناتج احمللي، وبعائدات ممكنة ومتاحة تقدر بــ 5 مليارات دوالر)25). 

ارتفاع معدالت النمو السنوي للقطاعات السياحية ابلعراق -ومنها قطاع السياحة الدينية- 	 
الثقافية، وهو ما  السياحة  لقطاع  سريعاً  املؤشرات منواً  السنوات األخرية، وُتظهر  ملحوظاً يف  ارتفاعاً 

3). انظر: سجاد قاسم، الدور االقتصادي للقطاع السياحي يف العراق، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة القادسية، 2017، ص: 
))، متاح على:

  http://qu.edu.iq/repository/wp-.pdf )بتصرف يسري(. 
24. انظر: سجاد قاسم، مصدر سبق ذكره، ص: 0) )بتصرف(. 

بسبب  العراق  يف  الدينية  السياحة  تضرب  )أزمة  عنوان  االسرتاتيجية حتت  والدراسات  للبحوث  الروابط  مركز  تقرير  راجع   .25
العقوابت على إيران(، نقاًل عن صحيفة العرب اللندنية، بتأريخ 16 /8 /2018، متاح على:

 http://rawabetcenter.com/archives/71767 )بتصرف(. 



17

السياحة الدينية يف العراق: الواقع واملأمول - دراسة وصفية

يصب يف صاحل السياحة الدينية، كون السياحة الثقافية أحد روافد السياحة الدينية يف كثري من األحيان 
)26)؛ إذ تؤكد أحدث املؤشرات ارتفاع معدالت النمو السنوي للسياحة الدينية بنسبة 7.8 % خالل 

املدة من 2014 إىل 2016 حيث زاد عدد الوافدين للسياحة الدينية من 904.7 ألف زائر عام 
للسياحة  السنوي  النمو  ارتفعت معدالت  2014 إىل 1.052 مليون زائر عام 2016، يف حي 
الثقافية بنسبة 70 % نظراً لزايدة أعداد الوافدين ألجل هذا النمط من 27 ألف سائح عام 2014 
إىل 78 ألف سائح عام 2016، وحبجم إيرادات متزايدة بنسبة 31.2 % من 218.4 مليون دينار 

عراقي شهرايً عام 2014 إىل 286.6 مليون دينار عام 2015 )27). 

تطور مؤشرات البنية التحتية واإليرادات وعدد النزالء وبقية املؤشرات للمرافق السياحية يف 	 
مدن اجلذب السياحي الديين ومواقع الذروة، وذلك على وفق اإلحصائيات املتاحة التالية للعامي 

2015، و2016: 

ـــ عدد الفنادق وجممعات اإليواء السياحي:   
عام  سياحياً  مرفقاً  بنسبة %14.5 وذلك من )1296(  السياحية  املرافق  نسبة  ازدادت 
2015 إىل )1484( مرفقاً عام 2016، حيث شكلت حمافظة كربالء النسبة األعلى من هذه 
الزايدة بواقع 44.9 %، مث حمافظة النجف بنسبة 23.2 %، تلتها حمافظة بغداد بواقع 22.2 %، 
مث البصرة بنسبة 4.1 %، مع ضرورة اإلشارة إىل أن غالبية هذه املرافق مملوكة للقطاع اخلاص وبنسبة 
كبرية تصل إىل 99.7 %)28)؛ حيث« مل حيدث تغيري يذكر يف املرافق السياحية احلكومية )جزر 
ومدن سياحية( إذ بقي عددها )) مرفقاً سياحياً وفق إحصائيات عامي 2014 /2015«)9)).

26. وأيضاً ابعتبار الثقافة الدينية جزءاً ال يتجزأ من اهتمامات الوافدين للسياحة الثقافية. 
27. انظر: وثيقة خطة التنمية الوطنية 2018 / ))0)، مصدر سبق ذكره، ص: 38 )بتصرف يسري(.

28. انظر: وثيقة مسح الفنادق وجممعات اإليواء السياحي لسنة 2016، وزارة التخطيط العراقية، اجلهاز املركزي لإلحصاء، ص: 
 www.cosit.gov.iq/documents/trade/tourism :متاح على ،(

29 . انظر: وثيقة خطة التنمية الوطنية 2018، مصدر سبق ذكره، ص: 38 
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ــــ عدد النزالء وليايل املبيت:   

ارتفعت أعداد النزالء من )4922( ألف نزيل عام 2015 إىل )7749( ألف نزيل عام 
2016، وبنسبة زايدة قدرها 57.4 %، وجاءت حمافظة كربالء يف املقدمة من هذه الزايدة قياساً 
بواقع  النجف  الدينية، مث حمافظة  السياحة  بفعل أتثري  قدرها 42.6 %؛  وبنسبة  احملافظات،  ببقية 
29.7 %، بعدها حمافظة بغداد بنسبة 22.6 %، مث البصرة 2.6 %، وقريب من هذا أيضاً ابلنسبة 
ليايل املبيت؛ فقد زادت ليال املبيت من )14294(ألف )سرير/يوم( عام 2015، إىل )16736) 
ألف )سرير/يوم( عام 2016 وبنسبة زايدة قدرها 17.1 %، وكما هو غالب على مدن السياحة 
تلتها  بنسبة 53.0 %،  املبيت  ليايل  األسبقية من حيث عدد  احتلت حمافظة كربالء  فقد  الدينية 
النجف بواقع 25.1 %، مث بغداد 15.7 %، مث كركوك 2.6 %، فالبصرة بواقع 2.5 % من 

إمجايل عدد الليايل)30).

ــــ اإليرادات واملصروفات:   

إىل   2015 عام  دينار  مليون   )417199( من  اخنفاضاً  املتحققة  اإليرادات  سجلت 
النسبة  حمافظة كربالء  وشغلت  قدرها 14.5 %،  وبنسبة  عام 2016  دينار  مليون   )356557(
األكرب من هذه اإليرادات بنسبة 48.0 %، مث بغداد 24.9 %، مث النجف 18.5 %، مث البصرة 
6.5 %، ومن جهة أخرى ازدادت مجلة املصروفات من )99975( مليون دينار عام 2015 إىل 
)122437( مليون دينار عام 2016 وبنسبة زايدة بلغت 22.5 %، وبرتتب احملافظات؛ إذ جاءت 
حمافظة كربالء يف املرتبة األعلى من حيث إمجايل املصروفات بنسبة 49.6 %، مث بغداد 26.9 %، مث 
النجف 17.7 % مث البصرة 3.7 %))3)، وتدر اإلشارة هنا إىل أن احلركة التجارية لألنشطة السياحية 

30. انظر: وثيقة مسح الفنادق 2016، مصدر سبق ذكره، ص: ) ) بتصرف يف الصياغة(.
31. املصدر السباق نفسه، الصفحة نفسها.  



19

السياحة الدينية يف العراق: الواقع واملأمول - دراسة وصفية

يف العراق ومن بينها أنشطة السياحة الدينية، قد سجلت ارتفاعاً يف إيراداهتا املالية؛ إذ زادت من 10.4 
مليون دينار عراقي يف اليوم عام 2014 إىل 17.047 مليون دينار عام 2016 ))3).

النقل واخلدمات، فقد استحوذ قطاع اخلدمات ومن 	  منو األنشطة السياحية يف قطاعي 
بينه قطاع الفنادق واملطاعم )الوجه املعرب عن احلركة السياحية( على النسبة األكرب من االئتماانت 
املصرفية املمنوحة ابلعراق، وبواقع 49.8 % عام 0)0) و39 % عام 2016، وهو دليل على 
استناد الرواج السياحي ذي األغلبية الدينية ابلعراق إىل ضماانت أصيلة ومستقرة ال يستهان هبا من 
الناحية املالية)33)، ولعل التنامي امللحوظ يف عدد الرحالت السياحية الداخلية واخلارجية يعد أحد 
أوجه تلك الضماانت املستقرة؛ فقد ازدادت نسبة اعداد املسافرين جواً بواقع 16.3 % وذلك 
من 5.26 ألف مسافر عام 3)0) إىل 8.280 ألف مسافر عام 2016، وبواقع منو يف عدد 
الرحالت اجلوية بنسبة 13.9 % من )55262( رحلة عام 3)0)، إىل )81635( رحلة عام 
2016، يف حي سجل قطاع النقل السياحي بي احملافظات العراقية طفرة ملحوظة؛ حيث زاد 
عدد املسافرين والوفود من 12.2 مليون مسافر عام 2014 إىل 9) مليون مسافر عام 2015 
وإبيرادات متزايدة من 33.9 مليار دينار عام 2014 إىل 34.2 مليار دينار عام 2015 )34). 

وعلى الرغم من وجود هذه املؤشرات اإلجيابية املشار إليها، إال أن الواقع االقتصادي للسياحة 
الدينية يف العراق، يؤكد أهنا ما تزال حتبو حبواً بطيئاً دون حتقيق األهداف املنوطة هبا وعلى رأسها 
البنية االقتصادية للبالد؛ فإذ كّنا نتحدث عن مناسبات دينية  التأثري اإلجيايب الواضح واحملدد يف 
سنوية اثبتة تقرتب من الثالثي مناسبة، بعضها يتجاوز فيه عدد الزائرين حاجز املليون زائر، وبعضها 

)3. انظر: خطة التنمية الوطنية 2018، مصدر سبق ذكره، ص: 38.
33. املصدر السابق نفسه، ص: 27-26 ) بتصرف يسري( .

34. املصدر السابق نفسه، ص: 33 )بتصرف( .
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اآلخر يصل فيه عدد الزائرين إىل 8 ماليي زائر)35)، يف حي يصل حجم اإلنفاق الكلي الشهري 
ملئتي زائر فقط من هذه املاليي، ما جمموعه )46.300.000( دينار عراقي )385833 دوالر 
مالية  احلديث عن عوائد  فإننا نكون بصدد  تقديرات،  نتحدث عن هكذا  فإذا كنا  تقريباً()36)، 
ضخمة متحققة من السياحة الدينية تتجاوز حجم العوائد الرمسية املعلنة بكثري جداً، وهو ما يضعنا 
أمام تساؤل حمري: أين تذهب عوائد السياحة الدينية يف العراق؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل، ال بد 

من التعويل على عدة أسباب رئيسة أمهها: 

• احتالل العراق مرحلة متقدمة يف مؤشر مدركات الفساد، ومن مث تعد العوائد املالية يف 	
القطاعات االقتصادية كافة ومنها قطاع السياحة الدينية عرضة للتالعب والفساد)37).

• اخلاصة 	 العوائد  جممل  على  اخلاص  القطاع  واستحواذ  النفطي،  القطاع  هيمنة  استمرار 
ابلسياحة الدينية ابلعراق، بينما تتكبد الدولة يف املقابل األعباء االقتصادية اخلاصة بتأمي الزوار 
أمنياً وطبياً، إىل جانب عدم مشول السياحة الدينية من مقتضيات وإلزامات قانون الضرائب العراقي؛ 
لذا فإن »احلكومة العراقية ال تكسب أي أرابح من السياحة، وخاصة السياحة الدينية«)38)، أو 
35. على سبيل املثال تتجاوز أعداد الزائرين ملرقد اإلمام احلسي عليه السالم يف مدينة كربالء وحدها كل عام املليون زائر، بينما 
حتقق بعض املناسبات الدينية اخلاصة كليلة النصف من شعبان يف املدينة نفسها واملدن املماثلة أرقاماً قياسية قد تصل إىل 8 ماليي 

زائر )راجع تقرير شبكة اإلمام الرضا عليه السالم حتت عنوان »دور املراقد يف هنضة الشعوب«، دون أتريخ، متاح على :
  https://www.imamreza.net/old/arb/imamreza.php?id=1919&pag 

36. راجع حيثيات هذا التقدير يف الدراسة املعنونة )أثر املراقد الدينية على منو السياحة الدينية )مدينة بغداد أمنوذجاً(، مصدر 
سبق ذكره، ص: 167.

37. يتصدر العراق قائمة الدول األكثر فساداً يف العامل إذ أييت يف املركز 169 بواقع 18 نقطة، على وفق تقديرات منظمة الشفافية 
الدولية 2017/2018 إىل جانب فنزويال، وكوراي الشمالية، وغينيا اإلستوائية، وغينيا بيساو، وليبيا، والسودان، واليمن، وأفغانستان 

وسوراي، وجنوب السودان، والصومال راجع:
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017 

38. راجع تصرحيات اخلبري االقتصادي عمر هشام لوكالة أنباء اإلعالم العراقي، متاح على:
http://www.al-iraqnews.com/news/newwss/economic-news/167017.html 
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على حد التعبري القائل:»ومن املعلوم أن السياحة يف العامل كله أتخذ من السائحي، لكنها يف العراق 
تعطيهم فضاًل عن أن أتخذ منهم«)39).

اثنياً: مؤشرات إقليمية:   	 

ومقارنتها  العراق،  يف  الدينية  للسياحة  املتاحة  االقتصادية  املالمح  جممل  يف  النظر  حي 
بنظائرها لدى دول اجلوار اإلقليمي، جند تفاواتً شاسعاً من حيث املردود املايل والتأثري االقتصادي 

لصاحل دول اجلوار ابلطبع، وابلنظر للبعد السياحي اإلقليمي بصفة عامة لوحظ اآليت: 

• أن عوائد السياحة الدينية لدى العراق يصعب مقارنتها مبثيالهتا يف دول اجلوار؛ ففي حي 	
ترتاوح العوائد العراقية بي مليار ومخسة مليارات دوالر على أكثر التقديرات إجيابية وتفاؤاًل، جند أن 
العوائد السعودية بلغت 17.6 مليار دوالر عام 0)0) )40)، وزادت لتبلغ 22.8 مليار دوالر عام 
مليار دوالر عام  الدينية وغريها حنو 26  السياحة  الرتكية من  العوائد  بلغت  )41)، يف حي   2017

.(42( 2017

39. راجع: بيت احلكمة العراقي على الرابط :
 http://www.baytalhikma.iq/News_Details.php?ID=760 .

40. انظر: السياحة الدينية وأثرها يف الدخل القومي العراقي، مصدر سبق ذكره، ص: 6، عن تقرير منشور بصحيفة الغارداين 
 .www.hrmmakah.com : الربيطانية بتأريخ 9) /)) /0)0) على املوقع

41. انظر: الصاوي، عبد احلافظ، اقتصادايت احلج يف السعودية: الفرص والتحدايت، تقرير املعهد املصري للدراسات، بتأريخ 
15 متوز 2017، متاح على: https://eipss-eg.org، مع البحث ابلعنوان املذكور. 

42. راجع: سعيد عبد الرازق، تركيا تستهدف 36 مليون سائح يف 2018، تقرير صحيفة الشرق األوسط اللندنية، بتأريخ )) 
.https://aawsat.com/home/artic2018  :شباط 2018، العدد 14321، متاح على
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• تشكل شرحية اإليرانيي النسبة األكرب يف عدد الوافدين إىل العراق بنحٍو يكاد يكون اثبتاً 	
ابستثناء بعض الظروف األمنية، والسيما بعد العام 003) )43)، ورمبا هذا يتفق وكون إيران هي 
»اثين بلد بعد تركيا من حيث حجم التبادالت التجارية مع العراق )6.7 مليار دوالر/2017) 
بتحرر  إجيااب  أتثر  قد  للعراق  اإليرانية  الوفود  زايدة  أن  وال شك  رمسية«)44)،  تقديرات  وفق  على 
السياحة الدينية العراقية من حالة التقييد السياسي والرقايب اليت كان يفرضها النظام احلاكم ابلعراق 
قبل 003) على جممل الوفود اإليرانية )30000 زائر إيراين أسبوعياً(، على الرغم مما كان جينيه 

منها من عوائد ضخمة كانت تقدر وقتها بـــ 1050000 دوالر)45).

43. بعد العام 003) ازدادت أعداد الوافدين اإليرانيي إىل العراق بغرض السياحة الدينية، وحدثت الطفرة األوىل هلذه الزايدات 
يف املدة من 003) وحىت 2007 حيث ارتفعت األعداد من )88085( إىل )504972( عام 2007، مث إىل )863657) 
عام 2008 لتواصل هذه األعداد الزايدة يف سنوات اتلية )راجع:  األمهية االقتصادية للسياحة الدينية يف حمافظيت كربالء والنجف، 

مصدر سبق ذكره، ص: 116(. 
44. راجع تقرير مركز الروابط، مصدر سبق ذكره )بتصرف يسري(. 

45. راجع تقرير صحيفة املدى العراقية حتت عنوان )السياحة يف العراق ..كنز ثري مهمل(، بتأريخ اخلميس 26 آاير 2005، 
. http://almadapaper.net/sub/05-396/7.pdf : العدد 396، متاح على
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املبحث الثالث 

مستقبل السياحة الدينية يف العراق

من املسلم به أن القطاعات السياحية يف العامل تتطور بنحٍو كبري ومذهل، والسيما مع تنامي 
أعداد السائحي الذي »سيصل حبلول عام 030) إىل 5 مليارات سائح سنوايً«)46)، فضاًل عن 
بلغت  اليت  الدينية بصفة عامة والسياحة اإلسالمية بصفة خاصة،  للسياحة  االقتصادية  اجلدوى 
نفقاهتا على  وفق أحد التقارير املتخصصة »أكثر من 145 مليار دوالر عام 2015«)47)، وهي 
مرشحة للزايدة ابلنظر إىل تنامي البيئة السياحية اإلسالمية، وعلى رأسها السياحة البينية بي الدول 
املسلمة )العراق واحدة من هذه الدول(، اليت »ارتفع عدد السياح الوافدين فيما بينها من 60.9 

مليون سائح يف ))0) إىل 67.7 مليون سائح يف 2015«)48).

وعلى وفق أتمل الوضعية الراهنة للمعطيات الشاملة للسياحة الدينية يف العراق، تدرك هذه 
الدراسة صعوبة أن حيقق هذا النمط السياحي الواعد النتائج املرجوة منه سريعاً يف ظل الوضعية 
االقتصادية والسياسية املعقدة حالياً يف العراق، اليت وإن كانت تدفع ابتاه الرغبة الرمسية وامللحة يف 
تنويع مصادر الدخل، ومن مث تنامي االهتمام ابلقطاع السياحي جمماًل، إال أهنا تتسبب يف عرقلة 
البديلة للنفط ابلعراق، ومنها هذا القطاع  التطور املأمول للقطاعات كافة القطاعات االقتصادية 
احليوي؛ قطاع السياحة الدينية، وهذا وإن كان ينطبق على املدى القريب، إال أنه -على املديي 
السياحي  القطاع  تطورات جذرية وكبرية يف  الدراسة على حدوث  تتوقع هذه  والبعيد-  املتوسط 

46. راجع تقرير SPUTNIK ARABIC على الرابط:
 https://arabic.sputniknews.com/world/201708111025593834

47. املصدر السابق نفسه. 
 .VII :48. انظر: تقرير السياحة الدولية يف الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، مصدر سبق ذكره، ص
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الدينية على وجه اخلصوص ابلعراق، وهو ما توحي به بعض املؤشرات  عموماً، وقطاع السياحة 
اقتصادية وسياحية جادة يف  الرمسي ابستقطاب خربات  االهتمام  اليت أييت يف مقدمتها  النوعية، 
جمايل التخطيط واإلدارة، ابلتزامن مع إحلاح الوضع االقتصادي العام للمضي قدماً يف تنويع مصادر 

الدخل. 

االقتصادية  العوائد  مضاعفة  إمكانية  يف  األمل  الدراسة  تقطع  ال  ذلك  من  الرغم  وعلى 
للسياحة الدينية خالل املرحلة القريبة املقبلة، على الرغم من الصعوابت احلالية، لكن شريطة الشروع 

الفوري يف معاجلة املؤشرات السلبية التالية: 

ضعف الوعي السياحي املؤسسي، وندرة أعداد مدارس التأهيل السياحي واملرشدين. 1 1)

مجود الدور الوقفي يف تطوير املزارات واملراقد وجممل املعامل السياحية والدينية فضاًل عن 1 2)
وجود منازعات ملكية بي اهليئات الوقفية.

املنظومة 1 3) يف  الدمج  من  حمرومة  الدينية  واملعامل  واملراقد  ابملزارات  احمليطة  املساحات  بقاء 
السياحية إىل جانب حرماهنا من التطوير االقتصادي والعمراين.

تغييب الفكر االقتصادي يف التعامل مع املقدسات بنحٍو يعوق االهتمام ابلتحصيل املايل 1 4)
ويضعف أنشطة االستثمار السياحي، ويفتح الباب على مصراعيه للثغرات وعدم التنظيم. 

السماح بتطوير البنية التحتية ملعامل السياحة الدينية على وفق وجهات نظر تعتمد الطراز 1 5)
الغريب؛ وهذا بدوره يؤدي إىل فقدان هويتها اإلسالمية وإىل عدم حاجة السائح األجنيب لتكرار 

زايرهتا.
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تذبذب السيطرة املركزية على جممل العوائد املالية للمراقد واملقدسات، والتقصري يف إجياد 1 6)
وسائل بديلة لتعويض البعد اجلغرايف للحكومة املركزية عن هذه املعامل. 

إىل جانب 1 7) ومزارات،  ومعامل  حتتية  بنية  من  هبا  يرتبط  وما  الدينية  األقليات  إمهال محاية 
التفريط يف استقطاب املبعدين واملهّجرين وتيسري عودهتم.  

هتميش وسائل تنشيط السياحة الدينية، وعدم إدراك ما يشتمل عليه هذا النمط من عوائد 1 8)
ممكنة وخفية كالنذور، واهلبات، ورغبات الدفن مدفوعة األجور إىل جوار املراقد املقدسة، وغري ذلك 

من روافد اقتصادية حتتاج االكتشاف والتفعيل. 

غض الطرف عن االقتداء ابلتجارب التطبيقية الناجحة والقريبة يف جمال السياحة الدينية، 1 9)
كتجربة إقليم كردستان، إىل جانب بعض التجارب األخرى يف حمافظات الذروة السياحية. 

التغاضي عن دعم قطاع السياحة الدينية مبا حيتاجه من ِحَزم التسويق السياحي كاملعارض 1 10)
واألسواق والدعاية املسموعة واملقروءة واملرئية، إىل جانب إمهال الربط الدعائي بي أمناط السياحة 

العراقية على تنوعها وثرائها.

إخضاع حركة السياحة الدينية لالعتبارات السياسية واخلالفات اإلقليمية بنحٍو يؤدي إىل 1 11)
تكرار تميدها وإضعاف مشاركتها االقتصادية واملالية.
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استنتاجات: 

من خالل ما تقدم يف هذه الدراسة، أمكن التوصل إىل مجلة االستنتاجات تتمثل مبا أييت: 

• ميتلك العراق مقومات السياحة الدينية اخلالقة اليت متكنه من تكوين اقتصاد مواٍز القتصاد 	
النفط، وبوسائل أقل كلفة وأكثر أتثرياً يف تعزيز املالية العامة للدولة، ولكن ما يزال إدراك ذلك نظرايً 

ال عملياً يف دوائر الدولة الرمسية.

• يشهد قطاع السياحية الدينية ابلعراق تطوراً إجيابياً يف حجم الوصول السياحي ويف مرافق 	
البنية التحتية وحجم اإليرادات، لكنه يعد تطوراً حمسوابً لصاحل القطاع اخلاص، وهو ال يعرب عن 

التطور األمثل الذي ميكنه تعزيز االقتصاد القومي على املستوى الرمسي. 

• يعرب الوضع الراهن القتصادايت السياحة الدينية ابلعراق عن خلل جسيم يف حجم العوائد 	
واألموال املتحصلة من هذا النمط السياحي املهيمن، وتؤكد املقارنة بي العرض والطلب السياحيي 
عن عجز يف ميزان املدفوعات السياحي، فضاًل عن تقصري حكومي شديد يف زايدة أعداد املرافق 
السياحية ))) مرفقاً منذ 2014 وحىت اآلن(، إىل جانب تواضع املردود االقتصادي لألنشطة 

السياحية وبواقع 17.047 مليون دينار عراقي يف العام 2016.

• السياحة 	 قطاع  بشأن  املتداولة  الرمسية  وغري  الرمسية  واإلحصاءات  املؤشرات  أغلب  تعد 
الدينية يف العراق من قبيل املؤشرات التقديرية وغري اجلازمة؛ فال هي جامعة وال مانعة، وينقصها 

الكثري من الدقة ومطابقة الواقع. 

• يبقى منط السياحة الدينية هو النمط املهيمن والغالب على بقية األمناط السياحية ابلعراق، 	
ويعد األكثر جاهزية لالستغالل والتوظيف االقتصادي يف املستقبل على املديي القريب واملتوسط. 
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• الداخل 	 مثيالهتا يف  على  بّيناً  تفوقاً  اجلوار  الدينية يف دول  السياحية  اقتصادايت  تتفوق 
العراقي، والسيما يف اململكة العربية السعودية وتركيا، بينما يبقى السائح اإليراين هو األكثر أتثرياً يف 

حجم الوصول السياحي للمقدسات واملزارات السياحية الدينية ابلعراق. 

• حتتل حمافظتا كربالء والنجف املكانة األبرز يف حجم الوصول السياحي املرتبط ابلسياحة 	
الدينية يف العراق، وأهنما تشكالن استثناًء بي بقية احملافظات العراقية من حيث القابلية السريعة 

لتضخيم العوائد املالية ومضاعفة أعداد الوافدين.

توصيات: 

ويف ختام عرضها، توصي الدراسة ابآليت:   

• ختصيص مؤسسة حكومية سيادية إلدارة السياحة الدينية وحتصيل عوائدها املالية مع إلزام اهليئة 	
لزم األمر  املالية، وإذا  الشؤون  الفنية فقط واستبعادها من  للسياحة واآلاثر ابملهمات  العامة 
التعاقد مع طواقم غربية حمرتفة يف التسويق السياحي والتحصيل املايل لتويل اإلدارة مع تشديد 

الرقابة واملتابعة. 

• تويل خططاً طموحة للنهوض مبواقع السياحة الدينية رأسياً وأفقياً، إىل جانب التوسع يف عقد 	
الشراكات السياحية البينية وإنشاء املراكز الدعائية والتسويقية مع الدول اإلسالمية الستقطاب 

أكرب عدد ممكن من الزوار والوفود إىل تلك املواقع. 

• وإقليمياً 	 حملياً  الواعدة  السياحية  التجارب  تبين  أجل  من  والدراسات  البحوث  مراكز  متويل 
ودولياً ابلطباعة والدراسة والتحليل، إىل جانب حتليل املؤشرات واإلحصاءات الرمسية الصادرة 
يف الشأن السياحي عموماً وشأن السياحة الدينية على وجه اخلصوص للنهوض هبذا القطاع 

احليوي. 
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• العمل على الربط املبتكر بي منط السياحة الدينية من جهة، واألمناط السياحية العراقية األخرى 	
كافة من جهة أخرى، إىل جانب إشراك الربامج التسويقية يف توظيف املناسبات الدينية إلحياء 
املتاحة من أجل تويد املعروض السياحي وتشجيع  الرتاثية مبا يتفق وطبيعة املعطيات  املهن 

االستثمار السياحي وتدوير اإلنتاج الوطين.

• الشروع العاجل يف تقليص الفجوة بي حجم اخلربات السياحية العملية والتسويقية الغالبة لدى 	
القطاع احلكومي واملؤسسي، وذلك عرب تكليف كل  املتدين لدى  القطاع اخلاص، ومقابلها 
مرفق سياحي خاص ابستضافة مالك أو اثني أو ثالثة من القطاع احلكومي وتدريبهم لقاء 
نواة إلدارة  املتدربة  أو اإلدارية، على أن تكون املالكات  املالية  املميزات والتسهيالت  بعض 

مرافق سياحية حكومية وتدريب مالكاهتا مستقباًل. 

• إىل 	 الدينية،  السياحة  ومواقع  منشآت  رأسها  وعلى  السياحية  املنشآت  محاية  بتعزيز  املبادرة 
جانب املواجهة احلازمة مع الفكر التكفريي املتطرف عرب الوسائل املتاحة واملناسبة، فضاًل عن 

تعزيز الشعور ابالنفتاح الديين واالنتماء الوطين لدى شرائح اجملتمع العراقي. 

• يف 	 عام  ابنعقاده كل  أبس  وال  العراق،  يف  املقدسة  األماكن  إلعمار  سنوي  مؤمتر  ختصيص 
إحدى الدول اإلسالمية املرحبة ابستضافته، طاملا دعت احلاجة إىل ذلك، وفيه ميكن فتح ابب 
اإلسهام اخلريي للنهوض ابملواقع الدينية العراقية وعلى رأسها مزارات األنبياء واألئمة -عليهم 

السالم-. 
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