Al-Bayan Center for Planning and Studies

حنـو اسرتاتيجيـة لتطويـر السياحـة العراقية
أمحد حسن علي
سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

عن املركز
مقره الرئيس يف بغداد ،مهمته الرئيسة
مر ُ
رحبيّ ،
كز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ ،غريُ ّ
فضالً عن قضااي أخرى -تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليتختص العراق بنحو ٍ
مستقل،
خاص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام .ويسعى املركز إىل إجراء حتليل
ّ
ّ
احلقلي السياسي واألكادميي.
هتم
معقدة
لقضااي
ة
جلي
ة
عملي
حلول
وإجياد
ّ ْ
ّ ّ

حقوق النشر محفوظة

2018

www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

حنـو اسرتاتيجيـة لتطويـر السياحـة العراقية

نحـو استراتيجيـة لتطويـر السياحـة العراقية
أحمد حسن علي *

ابتت السياحة قطاعاً مهماً ذا أتثري جوهري على تنمية االقتصادات ،إذ تعمل على توفري فرص
العمل وزايدة الناتج القومي للبلدان .وصار القطاع السياحي لكثري من الدول مصدراً مهماً للدخل
القومي .وتعتمد قدرة االقتصاد الوطين لدولة ما على االستفادة من السياحة ابالستثمار يف تطوير
البنية التحتية الالزمة ،ومقدرة تلك الدولة على توفري احتياجات السياح.
ولدى العراق إمكاانت سياحية ومقومات لتطوير هذا القطاع مبختلف أشكاله بعد رسم سياسة
واضحة جلذب املستثمرين .ويف هذه الورقة نعرض دراسة عن فرص التنمية السياحية وحتدايهتا يف
العراق ،وأتثريها يف االقتصاد العراقي ،ومدى احتمالية زايدة الدخل القومي ،وتوفري الكثري من فرص
العمل للسكان.
املقومات السياحية يف العراق
بعد  37عاماً من احلروب واألزمات الداخلية املستمرة منذ عام  1980وحىت هناية عام
- 2017حينما أعلنت احلكومة العراقية هناية احلرب على تنظيم داعش -تسنت أمام صانع القرار
العراقي فرصة احلديث عن إمكانية تطوير القطاع السياحي؛ ولكن السنوات الطويلة من احلروب
واألزمات خلقت انطباعاً عاماً يف ذهنية السائح األجنيب ،فالعراق بلد احلروب الذي ال يريد إلقاء
السالح ذي النزعة العسكرية واجملتمع املسلح ،وإن إمكانية السفر إىل العراق لغرض السياحة
مغامرة حمفوفة املخاطر .فحني إجراء حبث يسري ابللغات املختلفة عن العراق على شبكات الفضاء
اإللكرتوين ،تتضح الصورة يف ذهنية العامل من صور احلروب واخلراب والفساد.
يغي تلك الصورة النمطية ويصري حمطة للسفر
لكن ما الذي ميتلكه العراق ويستطيع فيه أن ّ
والسياحة!؟
إن العراق بلد غين ابلرتاث القدمي ملا قبل األداين السماوية الثالثة وما بعدها؛ مبا ميتلكه من
أماكن أترخيية وثقافية وبيئية ودينية ،ويقدر عدد املواقع الدينية والتأرخيية األثرية والطبيعية والثقافية يف
العراق بـ( )6500موقع مل يتم االهتمام ابألساسيات منها ابلنحو املطلوب ،فيما مت جتاهل الكثري
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
3

مركز البيان للدراسات والتخطيط

منها .وإن توجه احلكومة العراقية لرسم اسرتاتيجية يف تبين هذه املواقع ابلنحو املطلوب سوف حيقق
دخالً هائالً لالقتصاد العراقي.
ويف الثقافة الغربية -وعلى وفق للكتاب املقدس يف الداينتني املسيحية واليهودية -فإن النيب
إبراهيم ينحدر من بلدة أور اليت تقع يف جنوب العراق اليت فيها أيضاً موقع جنة عدن اإلجنيلية،
وتلقب أيضاً مبهد احلضارات ،إذ كانت موطناً لبعض أعظم املراكز احلضرية يف العامل مبا يف ذلك
أور ،واببل ،ونينوى ،واملدائن ،وبغداد.
والعراق القدمي هو مسقط رأس بعض أهم االخرتاعات يف العامل ،مثل (الساعة  60دقيقة)
و(الدقيقة  60اثنية) والعجلة والكتابة وأول تقومي دقيق واخلرائط األوىل واملدارس األوىل .وأشهر
قصة أطفال (علي اباب واألربعني حرامي) كتبت يف العراق منذ ألف عام.
إن ثقافة أكثر من مليار ونصف من املسيحيني ممن يقرؤون الكتاب املقدس جيدون أن الشعب
األكثر ذكراً هم بنو إسرائيل ،مث شعب العراق ولكن أبمساء أخرى مثل اببل وبالد ما بني النهرين.
وإن السم العراق جذوراً عميقةً ومهمة جداً يف الكتاب املقدس ،والكثري من قصص العهد القدمي
واجلديد تتحدث عن اببل ،وأور ،وغريها من بالد العراق .فمن القصص املهمة يف الكتاب املقدس
هي قصة (النيب نوح الذي أنشأ السفينة ،وقلعة اببل ،وأور ،والنيب إبراهيم ،والسيدة راحيل العراقية
زوج النيب إسحاق ،ومملكة آشور اليت أهنت وجود دولة السامرة (إسرائيل الشمالية) ذات القبائل
العشر اإلسرائيلية ،واببل اليت غزت القدس وقضت على دولة إسرائيل اجلنوبية ونفت معظم سكان
قبيليت يهوذا وبنيامني إىل اببل ،والنيب حزقيال (ذو الكفل) ،والنيب دانيال اللذان عاشا ببابل ضمن
قصة النفي اإلسرائيلي ،وقصة الرجال العربانيني الثالثة مع املسيح ،وغريها من القصص الكثرية(.)1
ويع ّد العهد القدمي (كتاب اليهود املقدس) مصدر أترخيي للمؤرخني الغربيني عموما ومن أقدم
الواثئق التارخيية اليت بقيت حمفوظة ،دون التقيد ابهلالة اليت فرضتها على اليهود .ويف مقابلة للكاتب
مع بعض النخب األوروبية من املثقفني ،تساءلوا عن كيفية زايرة األماكن األثرية يف العراق وحتديداً
اببل وأور!
ومن املقومات األخرى للسياحة العراقية ،تبلغ مساحة األرض العراقية أكثر من ( )437ألف
كيلو مرت مربع يف موقع جيد ابلشرق األوسط ،وهي مساحة واسعة بطبيعة خمتلفة من جبال يف
الشمال مروراً ابلسهول الواسعة يف الوسط واجلنوب ،حيث األهوار واألراضي املنخفضة املستنقعية
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اليت جتمع مياه هنري دجلة والفرات.
ويف الشمال تصل قمم اجلبال إىل ( )3600مرت فيما يف أقصى اجلنوب تكون ابلكاد فوق
مستوى سطح البحر .ولعل أهم ما ميتلكه العراق هو النهران العظيمان اللذان ميتدان من الشمال
إىل اجلنوب ،إذ ميتد هنر دجلة مبسافة ( )1.418كيلومرتاً يف العراق بينما يسري هنر الفرات على
مسافة ( )1.213كيلومرتاً ،ويلتقي النهران يف أقصى اجلنوب حيث يشكالن شط العرب النهر
الذي طوله ( )185كيلومرتاً قبل أن يصب يف اخلليج(.)2
وقد سعت احلكومات العراقية املتعاقبة بعد  2003إىل إعادة ملء األهوار اليت ُج ّففت معظمها
يف عهد صدام حسني .ومع بعض العمل اجلاد إلحياء األهوار عادت بعض أنواع األمساك والطيور
من جديد .وحبلول عام  ،2008اُستعيدت معظم مياه األهوار مبا يف ذلك األهوار الكبرية ،وقد
أُدرجت ضمن قائمة اليونسكو للمناطق الرتاثية العاملية(.)3
لذا فإن العراق ميتلك مقومات اجلذب السياحي اخلارجي والداخلي كما أشران من العمق
التأرخيي ذات البعد املقدس ،والتنوع اجلغرايف يف الشمال اجلبلي واجلنوب حيث األهوار ،والعتبات
املقدسة اليت ال ختضع للمنافسة .وجيدر الذكر أن املراقد املقدسة ليست حصراً على املسلمني
الشيعة ،بل السنة أيضاً؛ لوجود ضريح اإلمام أيب حنيفة النعمان ،واإلمام أمحد بن حنبل ،وأضرحة
أئمة الصوفية ،مثل :الشيخ عبد القادر الكيالين ،وغريه من شيوخ الطرق الصوفية.
وقبل إعالن احلكومة العراقية هناية احلرب على اإلرهاب هناية العام املاضي ،أشارت بعض
التقارير الرمسية إىل أن عدد السياح ازداد من ( )1.5مليون عام  2014إىل قرابة ( )3.5مليون
عام  ،2017على الرغم من أن معظمها كانت لزايرة العتبات الدينية الشيعية ،وحتديداً يف مناسبة
أربعينية اإلمام احلسني -عليه السالم ،-مع مالحظة أن السكان العراقيني يتربعون يف خدمة زوار
األربعينية جماانً؛ ما يعين عدم االستفادة االقتصادية(.)4
أنواع السياحة املمكنة يف العراق

ميكن تصنيف القطاع السياحي يف العراق على وفق احتياجات السائحني ،وأسباب سفرهم إىل
أربع فئات رئيسة هي :السياحة الرتفيهية ،والسياحة البيئية ،والسياحة الثقافية ،والسياحة الدينية.
وتعتمد السياحة يف كل بلدان العامل بنحو كبري على السياحة الداخلية اليت يتنقل فيها املواطنون
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داخل البالد نفسها ،مما يوفّر الكثري من فرص العمل ،ويدر الدخل اجليد بدالً من شراء العمالت
األجنبية وإنفاقها خارج البالد .وحينما تنجح السياحة الداخلية عرب التسويق والرتويج الصحيح يف
جذب السياح احملليني ،تنجح قطاعات السياحة يف جذب السياح من اخلارج فيما يعرف ابلسياحة
اخلارجية.
أوالً :السياحة الرتفيهية:
هي سياحة العطالت للسائحني الذين يسافرون لقضاء أوقات ممتعة بعيداً عن الروتني اليومي،
أو لزايرة األصدقاء واألقارب .ويرغب هؤالء عادة يف احلصول على الراحة واالسرتخاء هرابً من
الروتني املعتاد .ومن األمثلة على هذا النوع من السياحة ،زايرة مدن أو مناطق مشهورة بفنادقها
ومطاعمها وحمال االستجمام فيها ،والقيام برحالت حبرية أو هنرية على منت سفن أو بواخر سياحية،
واالسرتخاء على الشواطئ ،والتنقل بني املدن ،وقضاء أوقات ممتعة يف مناطق ذات طبيعة جغرافية
خمتلفة .وتع ّد سياحة التسوق والسياحة الصحية للعالج ضمن السياحة الرتفيهية.
وشهدت السياحة الرتفيهية للعراقيني زايدة يف أعداد املغادرين خارج العراق حنو تركيا وإيران
ولبنان واألردن واهلند وغريها من الدول؛ ويعود السبب الرئيس لعدم وجود رؤية واضحة لدى الدولة
العراقية يف كسب املستثمرين يف جمال السياحة الرتفيهية الذين يرغبون يف تقدمي أنواع متعددة من
اخلدمات الرتفيهية.
وابستثناء إقليم كردستان يف مشال العراق ،فإن السياحة الرتفيهية يف مناطق وسط وجنوب العراق
تكاد تكون شبه معدومة .ومع أن كردستان جنحت يف استقطاب السياح العراقيني من وسط
وجنوب العراق يف أثناء موسم عيد الفطر املاضي يف شهر حزيران بنسبة زادت ( )% 40مقارنة
مع العام املاضي بنحو ( )139ألف سائح دخلوا إىل حمافظة السليمانية وحدها؛ بسبب مناخها
بيد أن السياحة من خارج العراق إىل مناطق كردستان تعد ضعيفة أيضاً(.)5
املعتدل يف الصيفَ ،
ويبدو أن تركيا هي الوجهة السياحية الرتفيهية األفضل للعراقيني ،إذ أشارت تقارير إعالمية نقالً
عن مصادر رمسية تركية إىل أن أكثر من ( )137ألف سائح عراقي قد زاروا تركيا يف عام ،2017
وازداد العدد إىل ( )150ألفاً حىت هناية متوز .)6(2018
يتحول العراق إىل وجهة للباحثني عن السياحة الرتفيهية الداخلية من قبل القادمني من
وحىت ّ
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اخلارج ،فإن هناك ضرورًة لتحسني البنية التحتية ،وتوفري اخلدمات ،واالهتمام ابلفنادق ،والنزل
والسيما تلك املوجودة يف املناطق السياحية ،-وإتقان الرتويج ،والدعاية ،واإلعالن.ويعد دخول العراق لسوق التنافس خبدمات ومرافق سياحية ضعيفة أو معدومة أمراً غري ٍ
ُّ
جمد
َ
تفوقت يف الرتويج للسياحة ،يف وقت مل تعمل احلكومات السابقة -رمبا بسبب
متاماً مع دول أخرى ّ
احلروب واألزمات الداخلية -على توقيع االتفاقيات اخلاصة ابلسياحة مع القطاع اخلاص.
وعلى الرغم من وجود شركات سياحية حمسوبة على القطاع اخلاص العراقي اليت حاولت بنفسها
الرتويج مبا يشد السياح إليها ،لكن هذه اجلهات ال تستطيع تغيري الوضع جذرايً دون تدخل
احلكومة وطرح رؤية متكاملة لتطوير هذا القطاع .وهناك بعض املشاريع الرتفيهية االستثمارية اليت
ميكن للحكومة طرحها على القطاع اخلاص لكن ضمن ضوابط وحمفزات تشجع املستثمرين.
مدن وحدائق األلعاب
تتمثل أحد أهم عناصر السياحة الداخلية الرتفيهية يف إقامة مدن وحدائق األلعاب املوجودة يف
كثري من دول العامل اليت يزورها ماليني السياح سنوايً .وتعود هذه املدن واحلدائق بفوائد اقتصادية
واجتماعية اليت من شأهنا أن تولد طرق تبادل ثقافية جديدة يف تلك املناطق.
وحني احلديث عن تكلفة تشييد مدن األلعاب -جند على سبيل املثال -أن احلكومة الرتكية
طرحت على القطاع اخلاص إنشاء مدينة ألعاب متوسطة احلجم بتكلفة ( )100مليون يورو تقريباً
ابستثناء تكلفة شراء األرض .وتساعد مدن األلعاب يف منو املردود السياحي ،إذ إن األسر اليت
لديها أطفال تفضل األماكن الرتفيهية أكثر .وحبسب تقدير املصادر الرمسية الرتكية فإن األماكن
الرتفيهية يف تركيا حتصل على ( )12مليار دوالر سنوايً (تركيا  80مليون نسمة) مع توقع يف زايدة
ابإلرابح(.)7
إن إنشاء مثل هذه املدن الرتفيهية ذات احلدائق املائية يف مناخ حار ملعظم شهور السنة كمناخ
العراق ،سيدر على القطاع اخلاص والدولة بنحو عام واردات كبرية ،ويف الوقت نفسه سيوفر فرص
عمل كثرية .وإن مناذج مثل (ديزين الند) املوجودة يف ابريس و(أورالندو) ابلوالايت املتحدة تع ّد من
مدن األلعاب املركزية يف العامل .وفيما حتتوي (ديزين الند) على ألعاب تناسب األطفال ،مت تشييد
مدن ألعاب للكبار.
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وصارت تلك املدن الرتفيهية مصادر مستدامة للدخل احمللي يف احملافظات اليت تُنشأ فيها.
وإن توقيع احلكومة االحتادية ببغداد أو احلكومات احمللية اتفاقيات مع أصحاب الشركات الرصينة
مثل (ديزين الند) أو غريها أمر مهم يف تنشيط السياحة الرتفيهية الداخلية اليت إن جنحت ستحفز
السياحة الداخلية مث اخلارجية.
وتعتمد بعض الدول مناذج خاصة هبا من مدن األلعاب مثل فياالند يف إسطنبول اليت تشغل
مساحة ( )600ألف مرت مربع ،يف تصميم مشابه ملدينة (دزين الند) مع اخلدمات الثانوية املتنوعة
امللحقة هبا .وتشتمل تلك املدينة على ثالثة أقسام (قسم األساطري ،وقسم األلعاب ،وقسم املغامرة)،
فضالً عن مركز كبري للتسوق مع مسرح ،وسينما ،وموقف للسيارات ،ومصلى ،وعيادة طبية(.)8
إن طرح مشروع إنشاء مدينة ألعاب على االستثمار على غرار (ديزين الند) أمر ضروري لتنشيط
السياحة الرتفيهية ،وكانت مصر قد طرحت مشروعاً مماثالً بتكلفة وصلت إىل ( )3.3مليار دوالر
على مستثمرين غربيني وخليجيني(.)9
ومن التجارب الناجحة األخرى ،مشروع مدينة ألعاب األطفال يف املكسيك اليت اعتمدت
على فكرة التعليم الرتفيهي عرب املزج بني التعليم والتسلية اليت جذبت املدارس وأولياء أمور األطفال.
واعتمد املشروع على مستثمرين تواصلوا مع الشركات التجارية املعروفة وجنحوا يف استخدام العالمات
التجارية لتلك الشركات اليت صارت الراعي الرمسي للمشروع ،ودفعت األموال مقابل وجودها يف
مدينة األلعاب؛ وبلغت عائدات املشروع السنوي حوايل ( )400مليون دوالر من فروعها املختلفة
مع مالك زاد على عشرة اآلف شخص.
وتقوم فكرة مدينة ألعاب األطفال على قاعدة متثيل وحماكاة األدوار املهنية للكبار ،إذ تربط فيها
كل شركة وظيفة من الوظائف مبثيلتها يف العامل احلقيقي .على سبيل املثال :تقدم شركة طريان ما
لعبةً جتعل فيها األطفال يقودون طائرة ،أو تصمم شركة مصرفية لعبةً تعلم األطفال كيف يفتحون
حساابً مصرفياً ،وهكذا(.)10
قرى الواحات الصحراوية

إن العراق الذي يف جزء كبري منه بطبيعة صحراوية قادر على إنشاء منتجعات يف الصحراء،
ابالستفادة من جتارب الدول األخرى اليت أنشأت مراكز سياحية يف الصحراء .ومن األمثلة الناجحة
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على القرى السياحية يف البادية ،منتجع املها يف اإلمارات العربية املتحدة الذي يبعد ( )65كيلومرتاً
من ديب .وقد أُنشئ هذا املنتجع بطراز عريب مجيل على هيئة بيوت غري مرتبطة ببعضها تتوسطها
برك للسباحة بني الرمال فيما تنتشر أشجار النخيل داخل القرية(.)11
وتوجد القرى السياحية الصحراوية على شكل تشكيالت سكنية مع مطاعم ٍ
ومقاه ومراكز
رايضية ،مبا جيعلها خمصصة للسياحة العائلية يف أجواء تشبه الواحات املائية اخلضراء داخل الصحراء.
ومن النماذج األخرى ،القرى السياحية اليت تقام على األهنار؛ على سبيل املثال :تع ّد قرية (ذا
فيالدج) يف لبنان اليت تشغل مساحة ( )6500مرت مكعب مبا فيها من مطاعم ٍ
ومقاه وحدائق،
أبهنا مشروع سياحي انجح يف استقطاب الرحالت العائلية(.)12
وعند مراجعة جتارب الدول األخرى اليت تشابه العراق يف طبيعتها اجلغرافية ،نرى مناذج من القرى
الصحراوية تعرف ابسم الواحات ،والواحة عبارة عن قرى موجودة يف الصحراء ،وتعتمد على املياه
اجلوفية .وخيتلف حجم الواحة من بركة صغرية مع جمموعة من النخيل إىل قرية كبرية مع مساحات
زراعية واسعة.
ويف احلقيقة أهنا واحات اصطناعية تعتمد على اآلابر اليت تستخرج املياه اجلوفية ،وتشهد هذه
الواحات درجات حرارة تساعد على منو النبااتت بشكل سريع ،والسيما أشجار النخيل اليت تزين
مجيع الواحات الصحراوية فيما ميكن زراعة احلمضيات ،واخلضراوات ،واحلبوب.
ويف أمنوذج على الواحات يف العراق ،تع ّد منطقة عني التمر اليت يعود أترخيها إىل ألف سنة قبل
امليالد ،وتقع غرب مدينة كربالء املقدسة ،مكاانً ميكن أن يستفيد منه يف حتقيق أنشطة سياحية
ترفيهية ،ودينية ،وثقافية ،وعالجية؛ لوجود مقامات إسالمية ،وقصور ،وقالع أترخيية ابلقرب منها
خاصة أبهل بيت النيب
مثل :قصر األخيضر ،فضالً عن كنائس أثرية ،وشواهد أترخيية إسالميةّ ،
عليهم السالم ،-والعيون املعدنية اليت تستخدم ألغراض صحية(.)13وهنا نتحدث عن إطالق برانمج متكامل يف إنشاء واحات سياحية من قبل احلكومة بدعم
من برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ومشاركة املستثمرين .فتفعيل مثل هكذا برانمج يستغرق سنوات
ويشمل تطوير األماكن الرتاثية ،ومشاريع املياه اجلوفية ،وتدريب سكان املنطقة على صناعة املنتجات
احمللية السياحية ،وتنفيذ مشاريع السياحة الرتفيهية ،ومشاريع يف الزراعة اليت تعتمد الوسائل احلديثة
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يف الري ،ومشروع يف استخدام الطاقة الشمسية ،فضالً عن مشاريع النقل واالتصاالت.
األهوار

إن منطقة األهوار يف جنوب العراق من املناطق املؤهلة إلقامة القرى السياحية واالستفادة من
املسطحات املائية يف حمافظات (البصرة ،وذي قار ،وميسان) .وتكثر األمساك يف األهوار مع الطيور
املهاجرة ،وتشتهر بزوارقها التقليدية ،وبيوت أكواخ القصب .وتعد مناطق األهوار يف العراق من
أكرب املسطحات املائية يف الشرق األوسط ،وتتكون من ثالث مناطق رئيسة هي :هور احلويزة،
احلمار.
واألهوار الوسطى ،وهور ّ

ويعتقد اخلرباء إن طبيعة منطقة األهوار مع وجود ثروة مسكية والطيور ميكن أن جتعلها منطقة
سياحية ،فيما إذا جنح القطاع اخلاص إبنشاء فنادق صغرية مع مطاعم ومقاه ،واالستفادة من
الزوارق الصغرية للتنقل واالستجمام .وكل ذلك غري ممكن إال إذا أقامت احلكومات احمللية شبكة
من الطرق الربية مع هتيئة الظروف األخرى من مقومات البنية التحتية.
احلمار الذي يبلغ طوله ( )120كيلومرتاً وعرضه ( )25كيلومرتاً يف اجلزء اجلنويب
يقع هور ّ
الشرقي من العراق بني حمافظيت ذي قار والبصرة ،ويتغذى قسمه الشرقي من األهنار الصغرية املتفرعة
من شط العرب فإن جزءه الغريب يعتمد على األهنار املتفرعة من هنر الفرات .أما هور احلويزة الواقع
يف اجلانب الشرقي من هنر دجلة يف حمافظيت ميسان والبصرة اجملاور للحدود اإليرانية ،فيبلغ طوله
( )80كيلومرتاً وعرضه ( )30كيلومرتاً ،ويتغذى من السيول املومسية وهنر دجلة(.)14
وحاولت احلكومات العراقية بعد عام  2003التواصل مع املنظمات الدولية لتفعيل النشاط
السياحي والبيئي يف منطقة األهوار بعد إدراجها يف الئحة الرتاث العاملي .ومرة أخرى ،نرى أن
القطاع اخلاص لن يتمكن من إقامة القرى السياحية ،وأماكن للسكن ،ومرافئ للزوارق يف األهوار
ما مل تكن هناك رؤية حكومية تشجع االستثمار وتنظمه.
وعلى الرغم من ارتفاع أعداد السياح إىل األهوار بعد انضمامها لالئحة الرتاث العاملي ،إال أهنا
ما تزال تفتقر للكثري من اخلدمات األساسية اليت يتطلبها جناح النشاط السياحي وازدهاره .على
سبيل املثال :إن أول ما يواجه السائح إىل مركز األهوار يف منطقة اجلبايش يف حمافظة الناصرية هو
رداءة الطريق القدمي ذي املمر الواحد من أجل رحلة آمنة للسياح بعد ازدايد احلوادث املرورية.
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تفتقر املناطق السياحية يف األهوار إىل اخلدمات الصحية ،وال تستوعب أعداد السائحني،
فضالً عن مشكلة النظافة؛ وهو ما يتطلب إنشاء جماميع صحية يف مناطق متفرقة من األهوار
تليب حاجات السائحني .ومن املشكالت األخرى هي تفاقم مشكلة التلوث البيئي عن خملفات
السائحني الذين يرمون قناين املاء واألكياس يف مياه األهوار؛ لعدم وجود حاوايت جلمع النفاايت
يف معظم األماكن أو لوحات ارشادية للتوعية البيئية.
وتغيب املنتجعات واملشاريع التجارية الصغرية واملتوسطة يف املواقع السياحية ابألهوار ،مثل:
املطاعم ،واحملال التجارية ،واألكشاك ،فضالً عن حمال لبيع الصناعات احلرفية اليت تشتهر هبا مناطق
األهوار.
وعلى الرغم من أن منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم (يونسكو) كانت قد ضمت
احلمار ،واحلويزة ،واألهوار الوسطى ،والوركاء يف
األهوار واملناطق األثرية فيها (أور ،وأريدو ،وهور ّ
بيد أن اخلدمات السياحية يف تلك املناطق ال تتناسب مع النشاط
املثىن) إىل الئحة الرتاث العامليَ ،
السياحي(.)15
السياحة العالجية
حىت عام  ،2003اعتمدت الدولة العراقية على( )12كلية للطب العام وطب األسنان
احلكومية يف ختريج األطباء املتميزين الذين عملوا بكفاءة يف املستشفيات العراقية والقطاع اخلاص.
وبعد عام  ،2003أنشئت مخس كليات طب حكومية إضافية مع ( )15كلية طب وطب أسنان
للقطاع اخلاص .وفيما كان عدد املتخرجني سنوايً من كليات الطب حىت  2003حنو ()3000
آالف طالب ،بلغ العدد هناية عام  2017زهاء ( )12ألف سنوايً يعملون يف ( )260مستشفى
حكومياً و( )121مستشفى للقطاع اخلاص(..)17( )16
وانعكست الظروف األمنية والسياسية على الوضع الطيب يف العراق ،وفيما كانت كلية الطب
وطب األسنان يف السابق للطلبة املتفوقني ،لكن اآلن دخل إىل السلك الطيب كثري من الطلبة غري
املؤهلني لغاايت اجتماعية أو للحصول على الوظيفة احلكومية فقط .وكانت النتائج سلبية على
الرغم من حماوالت وزارة التعليم وضع ضوابط صارمة.
وقد ابتت النتائج العكسية واضحة يف توجه املرضى لطلب العالج أو إجراء العمليات اجلراحية
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يف اخلارج .وإن نظام التعيني املركزي احلكومي نشر األطباء بكثافة يف املستشفيات احلكومية ،وسط
شكاوى املواطنني بعدم تلقي اخلدمة الطبية املناسبة ،إما بسبب تراخي بعض األطباء وإما لغياب
املواد الطبية الالزمة وأجهزة الفحص والتشخيص.
واستفادت بعض الدول على حساب العراق يف حتقيق السياحة العالجية واستقبال املرضى
العراقيني ،بعد أن انتشرت وكاالت سفر تروج للعالج خارج العراق .وأصبحت اهلند الوجهة املفضلة
للسياحة الطبية؛ بسبب أسعارها املناسبة وخدماهتا اجليدة .وجاءت األردن ،وتركيا ،وإيران يف املرتبة
الثانية ابلتنافس يف استقبال العراقيني للعالج.
واملالحظ أن هناك ارتفاعاً يف أعداد املسافرين العراقيني للعالج ابخلارج مقارنة ابلسنوات
املاضية ،وال تقتصر األعداد على امليسورين ،بل تشمل ذوي الدخل احملدود ممن حيصلون على املال
بطريقة أو أخرى لعالج احلاالت الطبية الصعبة(.)18
إن فكرة تبين القطاع اخلاص يف العراق إلنشاء مستشفى مبالكات هندية متخصصة ابألمراض
املختلفة أفضل من سفر العراقيني للعالج يف اهلند .على سبيل املثال :لو جنحت احلكومة ببغداد
يف جذب املستثمرين اهلنود إلنشاء أكثر من مستشفى للقطاع اخلاص يف بغداد ،أو البصرة ،أو
املوصل ،أو يف بقية احملافظات ،ونقل النسخة اهلندية مبالقاهتا وأجهزهتا ،فإن ذلك سيحقق قفزة يف
السياحة العالجية العراقية للداخل.
وسبب توجه الكثري من العراقيني إىل اهلند للعالج هو األجور املناسبة مع جودة العالج؛ ومن
هنا ،فإن الدعوة إىل االستثمار يف بناء مستشفيات هندية على غرار املستشفيات الرتكية أو اإليرانية
حل ممكن ،مع تفعيل نظام التأمني الصحي للقطاع اخلاص بنحو يسمح للمشرتكني يف نظام التأمني
الصحي العالج يف املستشفيات اخلاصة ،بدالً من إنفاق أموال طائلة عند السفر للخارج .وهناك
عدة عوامل تشجع العمل الطيب اهلندي يف احملافظات العراقية لكثرة الراغبني ابلسفر إىل اهلند وتلقي
العالج(.)19
اثنياً :السياحة البيئية
تشمل السياحة البيئية السفر إىل املناطق ذات الطبيعة اجلغرافية املختلفة والقيام مبغامرات
سياحية للذين يريدون جتربة أمور غري اعتيادية ،مثل :املشاركة يف األنشطة املثرية كتسلق الصخور،
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وركوب القوارب النهرية ،والقفز ابملظالت ،والغوص يف املياه .وميكن أن تتضمن مشاهدة الطيور
وزايرة األرايف النائية مع االستمتاع ابلطعام وصيد األمساك .وميكن ع ّد سياحة اهلواايت والسياحة
االجتماعية أيضاً جزءاً من السياحة البيئية.
ويتمتع العراق مبناطق جبلية وصحراوية توفر فرصة االستمتاع ابملغامرات للراغبني ابلرحالت
املعروفة (ابلسفاري) اليت ميكن أن تنتشر يف املناطق الصحراوية القريبة من اآلابر أو عند األهوار،
حيث توفر شركات السياحة اخليام واملعدات الالزمة .وتصلح صحاري جنوب العراق يف كثري من
مناطقها إلقامة سباقات السيارات ،والدراجات ،وركوب اجلمال.
وحني النظر إىل الطبيعة البيئية يف العراق جند أهنا حتتوي على مجيع املكوانت البيئية الطبيعية.
وتنقسم البيئة العراقية عدة أقسام ،هي :األهوار ،ومناطق اهلضاب والتالل ،واملناطق السهلية ما بني
هنري دجلة والفرات ،واملناطق اجلبلية ،واملناطق الصحراوية.
إن كل مقومات السياحة البيئية موجودة يف العراق اليت ميكن أن ترتجم إىل عدة نشاطات ،مثل:
تسلق اجلبال ،ورحالت مراقبة احلياة الربية من طيور ونبااتت ،والرحالت الصحراوية اليت هتدف إىل
اخلروج إىل الطبيعة دون قيود حضارية ،وإقامة حفالت الشواء القائمة على وسائل بدائية تضمن
جتربة صفاء ذهين وروحي للسائح ،ورحالت تصوير الطبيعة .وكل تلك النشاطات ما هي إال أمثلة
على تنوع اجملاالت اليت ميكن للسائح من خالهلا قضاء وقت ممتع.
وميكن أن تشمل السياحة البيئية عدة نشاطات منها:
	-الفعاليات الرايضية النهرية مثل :السباحة ،والغطس.
	-التخييم يف العراء.
	-مشاركة اجملتمع احمللي منطه املعيشي ملدة ما ،والسيما يف السكن والطعام يف منازل تقليدية
حقيقية ،مثل بيوت القصب يف األهوار.
	-املهرجاانت الشعبية الرتاثية.
	-املعارض احلرفية والفنية.
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وبوجود هنري دجلة والفرات وروافدمها والبحريات املتعددة ،فإن العراق يتمتع مبيزة على العديد
من جريانه يف العامل العريب للسياحة القائمة على املياه ،وهناك إمكاانت كبرية لالستثمارات اخلاصة
يف مشاريع السياحة النهرية.
وتع ّد أهوار العراق موطناً لكثري من التنوع احليايت ،فضالً عن أسلوب حياة سكان األهوار الذين
حافظوا على التقاليد القدمية يف املعيشة اليت تعود إىل العهد السومري ،ومتثل األهوار إمكاانت فريدة
ورئيسة للسياحة البيئية.
حتتاج السياحة البيئية يف العراق إىل عملية ختطيط تنموي؛ من أجل إنشاء املشروعات السياحية
اليت من املفرتض أن يشارك فيها القطاع اخلاص .وتبدأ عملية التخطيط التنموي يف حتديد املناطق
احلمار-
املؤهلة لتكون مناطق سياحية بيئية جتلب السياح؛ وبعد حتديد تلك املناطق -مثل هور ّ
يعمل القطاع اخلاص على تنفيذ املشاريع املفرتضة.
ولكن هناك جمموعة من اخلدمات اليت ينبغي توافرها قبل قيام القطاع اخلاص أبي نشاط،
وتشمل ما أييت:
 1 .طرق النقل :إنشاء الطرق الرئيسة والفرعية السليمة واآلمنة إىل مراكز املناطق السياحية،
وتصميم وسائل نقل مناسبة مثل القوارب واملمرات واجلسور الصغرية يف تلك املناطق.
2 .2الطاقة الكهرابئية :وتبقى معضلة توفري الطاقة الكهرابئية أساسية يف تقدمي اخلدمات
السياحية.
3 .3الصرف الصحي :اتباع سياسة صحية مالئمة يف تصريف املياه عرب شبكة من األانبيب اليت
تستخرج املياه من مجيع املراكز السياحية ،و ّأل تسبب حاالت تلوث أو تراكماً للنفاايت.
4 .4مياه الشرب :توفري مياه الشرب الصحية لوحدات املراكز السياحية مثل :الفنادق ،واملطاعم،
واحملال التجارية.
 5 .شبكة االتصاالت :ينبغي تغطية املراكز السياحية بشبكات االتصاالت والفضاء اإللكرتوين،
ملا هلا من أمهية يف احلياة اليومية والسيما يف احلاالت الطارئة.
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وهناك مجلة من اخلدمات العامة اليت ال بد من توافرها يف املراكز السياحية:
 1 .الفنادق الصغرية واملتوسطة :اليت تتألف من مكتب استقبال وصالة وغرف جمهزة حبمامات
خاصة واملساعدات األولية والصيانة ،وأن تكون الفنادق قريبة من املطاعم واحملال التجارية.
ويف مثال األهوار ،جيب أن يكون هناك مرسى للقوارب اليت تعد ضرورية لنقل السياح عرب
إدارة الفندق.
 2 .قرى سياحية ذات وحدات سكنية منفصلة حتتوي على العديد من املباين املصممة حسب
الوضع االجتماعي اليت توفر العزلة السكنية للعوائل املزودة بتجهيزات كاملة للسكن.
3 .3تويل شركات أمن خاصة مهمة سالمة الفنادق والوحدات السكنية ابلتعاون مع املؤسسات
األمنية احلكومية ،مبعىن توظيف حارس خاص اتبع لشركة أمنية يف كل وحدة سياحية.
 4 .تويل املكاتب السياحية مهمة إعداد كل ما يلزم من عناصر جتعل املشروع السياحي انجحاً
مثل :خدمات احلجز ،ودفع الرسوم ،واخلدمات الطبية ،والتنظيف ،واخلدمات الرتفيهية،
وألعاب األطفال.
5 .5تويل مؤسسة خاصة اإلعداد للمهرجاانت والفعالية الفنية والرايضية اليت تتناسب
والظروف البيئية .ويف مثال األهوار ،وركوب القوارب ،وصيد األمساك ،وصيد
الطيور ،وتقدمي عروض تراثية هتتم بنحو رئيس ابلتقاليد الثقافية للحياة يف األهوار.
ويرى الباحث أن هذه املشاريع ال ميكن أن تنجز إال برؤية حكومية متكاملة تتضمن
اآليت:
أوالً :تشجيع االستثمارات يف القطاع السياحي إبعداد خرباء احلكومة دراسة عن االستثمارات
السياحية ومحاية حقوق املستثمرين ،وكيفية حتسني اخلدمات العامة املشار إليها آنفاً يف تلك
املناطق.
اثنياً :إنشاء البىن التحتية وتطويرها :إن هتيئة البىن التحتية هو مسؤولية احلكومة إبنشاء الطرق
وشبكات الطاقة الكهرابئية واملياه والصرف الصحي واملراكز الطبية املتوسطة احلجم.
اثلثاً :ينشئ القطاع اخلاص الفنادق واملطاعم والقرى السياحية واملراكز الرتفيهية واملراكز الطبية
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

الصغرية ،مع وجود شركات أمنية خاصة تتوىل مراقبة الوحدات السياحية.
رابعاً :الرتويج والتسويق السياحيني :يتوىل القطاع اخلاص مهمة التسويق للنشاط السياحي
وجلب السياح.
خامساً :محاية البيئة :يقع على عاتق املؤسسات األمنية مع قطاع السياحة مسؤولية محاية البيئة
من التلوث ومحاية األمساك والطيور واحليواانت.
إن وضع رؤية وطنية من قبل احلكومة ابلتعاون مع املنظمات الدولية وحتديد ميزانية خاصة
لتأهيل املناطق السياحية البيئية ،إبنشاء البنية التحتية وتنظيم وتشجيع االستثمار سوف يساعد يف
بناء قطاع سياحي متقدم يف العراق(.)20
اثلثاً :السياحة الثقافية
يزخر العراق بثروة عظيمة من املواقع السياحية الثقافية التأرخيية اليت تعود إىل حقب مهمة يف
أتريخ العراق القدمي واحلديث؛ مما يؤكد أمهيتها الرتاثية ورسوخ قدمها يف التأريخ .وتعد تلك املواقع
من املوارد السياحية اليت ينبغي استثمارها بعناية فائقة؛ ألهنا جتذب العديد من السياح املهتمني
ابجلانب الثقايف والرتاثي ،وهو نوع له جانب اقتصادي مهم ضمن أنواع السياحة املوجودة ابلعراق.
واعتماداً على ذلك ،فإنه ينبغي لوزارة السياحة العمل على حتديد املواقع الثقافية وتطويرها
وهتيئتها كوهنا بيئة سياحية خاصة ،تساعد يف التنمية االقتصادية للبالد ،ويف تنمية املناطق السكانية
القريبة منها .وال ميكن القيام ابلتنمية السياحية إال من منهج الشراكة بني القطاعني العام واخلاص
بعد حتديد إسرتاتيجية عامة لتنمية السياحة الثقافية.
إن املواقع السياحية الثقافية هو كل ما شيدته األمم السابقة من مدن وقرى ومباين ذات قيمة
أثرية أو عمرانية أو ثقافية ،وميكن تصنيفها ملا أييت:
 -١املباين الرتاثية ذات األمهية التأرخيية واألثرية اليت حتتوي على الزخارف والكتاابت القدمية.
وتظهر اإلحصاءات أن هناك حنو ( )1800مبىن تراثي مسجل يف دائرة الرتاث يف حمافظات بغداد،
والبصرة ،ونينوى ،والنجف ،وكربالء ،وكركوك ،تضررت نسبة كبرية منها بنحو واضح بسبب العوامل
الطبيعية واملياه اجلوفية واالنفجارات(.)21
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خاصة ابلرتاث
وتوجد يف مدينة بغداد مباين كثرية تعود إىل القرن اخلامس عشر وما قبله ّ
العباسي ،وهناك ٍ
مبان أترخيية عمرها أكثر من ( )100عام من الرتاث احلديث وهي جزء مهم من
تراث بغداد ،وقصور ومنازل قدمية يف البصرة ،واملوصل ،وكركوك ،وغريها من املناطق .فضالً عن
اخلاانت القدمية املهددة ابلسقوط.
وال ب ّد من اإلشارة إىل بيوت الرواد من األدابء والفنانني املعروفني مثل :بيوت الشاعر حممد
مهدي اجلواهري ،والشاعر بدر شاكر السياب يف البصرة وغريها .فاختفاء هذا الرتاث العظيم يعين
خسارة كارثية ملدينة بغداد واملدن األخرى اليت اشتهرت هبويتها عرب تلك املواقع والشخصيات.
 -٢البلدات والقرى الرتاثية اليت هلا أمهية أترخيية وأثرية سواء من صنع اإلنسان أو الطبيعة .ويبلغ
عدد املواقع األثرية يف العراق أكثر من  12ألف موقع تعود ملختلف العصور التأرخيية ،حسب دراسة
ملؤسسة الشرق يف جامعة شيكاغو األمريكية .وركزت الدراسة يف املدن األثرية ذات الشهرة العاملية
اليت حتوي كنوزاً وآاثراً مثينة ،تعرض بعضها للسرقة والتدمري وما تزال أخرى عرضة للمخاطر(.)22
ومن أهم هذه املواقع السياحية األثرية( :أور ،ومنرود ،ونيبور ،وإيسن ،واببل ،ونينوى ،وآشور،
وأوروك) .ومبراجعة أتريخ هذه املواقع جند أهنا موغلة يف القدم؛ على سبيل املثال :كانت أور -اليت
تقع على بعد  17كيلومرتاً جنوب شرق مدينة الناصرية يف جنوب العراق -عاصمة للسومريني،
ومسقط رأس النيب إبراهيم اخلليل -عليه السالم -الذي ولد فيها يف القرن التاسع عشر قبل امليالد.
ومن أشهر مبانيها الباقية معبد الزقورة املؤلفة من عدة طبقات.
أما نيبور فقد كانت عاصمة دينية للسومريني والبابليني وهي اآلن يف مدينة (عفك) على بعد
( )170كيلومرتاً جنوب بغداد .وتشتهر نيبور بزقورهتا الشهرية املوجودة فوق تل ترايب .وعلى مسافة
( 24كيلومرتاً) جنوب مدينة عفك ،هناك بقااي مدينة إيسن اليت تعاقب على حكمها سالالت
من السومريني والبابليني.
ولعل اببل تعد األكثر شهرة ،ومن أشهر حكامها محورايب يف القرن الثامن عشر قبل امليالد
ونبوخذ نصر يف القرن اخلامس قبل امليالد .وتشتهر اببل ابلعديد من اآلاثر ،مثل املسرح البابلي،
وأسد اببل احلجري ،وأطالل احلدائق املعلقة ،والقصور.
وهناك أوروك الواقعة على بعد ( )250كيلومرتاً جنوب بغداد من القرن اخلامس قبل امليالد،
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فهي إحدى أهم املدن السومرية ومركز ديين كبري ،ومن أشهر حكامها جلجامش صاحب األسطورة
املعروفة مبلحمة جلجامش.
وكانت منرود -اليت تبعد ( )34كيلومرتاً جنوب املوصل -العاصمة الثانية لآلشوريني ،لكنها
لألسف -تعرضت لتدمري كبري من قبل تنظيم داعش إابن مدة احتالله حملافظة نينوى .وما تزالنينوى حتتضن آاثر حضارات آشور ،ومن شواهدها بلدة احلضر(.)23
وهنا ينبغي حتديد برانمج خاص ابملباين الرتاثية والقرى األثرية من أجل احملافظة على هذا الرتاث
العمراين يف العراق وتطويرها وتنميتها لتشمل كل املواقع الرتاثية واألثرية ،عرب اخلطوات اآلتية:
	-تنمية الرتاث العمراين وأتهيله ومحايته واستثماره سياحياً.
	-تشجيع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف تنمية املواقع السياحية.
	-إجياد بيئة مناسبة يف تلك املواقع لسكان تلك املناطق يف احلصول على العمل.
متول من طريق:
وينبغي اعتماد معايري الختيار املباين الرتاثية اليت ّ

	-معرفة أمهيتها التأرخيية.
	-قدمها.
	-شكلها املعماري.
	-مدى تعرضها للضرر.

	-كيفية االستفادة منها سياحياً.
	-إمكانية إقامة الفعاليات الثقافية املختلفة ابلقرب منها.
	-وجود املستثمرين الراغبني ابالستثمار الثقايف.
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إن الربانمج احلكومي (املفرتض) اخلاص ابملباين الرتاثية والقرى األثرية وبعد اعتمادها على معايري
ميول بعض املشاريع السياحية الصغرية واملتوسطة عرب جمموعة
يف اختيار املواقع السياحية ،ميكن أن ّ
من الشروط والضوابط الصارمة ،وإعداد املستثمرين دارسات يف اجلدوى االقتصادية وخطة عمل
املشروع.
رابعاً :السياحة الدينية
على وفق األرقام الرمسية لوزارة السياحة العراقية ،فقد بلغ عدد السياح الذين دخلوا البالد عام
 2017إىل مخسة ماليني إلجراء الزايرات الدينية واألثرية ،ويزور أغلبهم مرقد اإلمام احلسني بن
علي ،والعباس بن علي -عليهم السالم -يف مدينة كربالء املقدسة ذات الرمزية اخلاصة عند املسلمني
الشيعة ،وأيضاً مراقد بقية األئمة مثل اإلمام علي بن أيب طالب -عليه السالم -يف مدينة النجف
األشرف ،واإلمامني موسى بن جعفر الكاظم ،وحممد بن علي اجلواد -عليهم السالم -يف بغداد،
واإلمامني علي بن حممد اهلادي ،واحلسن بن علي العسكري -عليهم السالم -يف سامراء(.)24
ويف بغداد يوجد العديد من أضرحة أئمة املسلمني ويف مقدمتهم ضريح اإلمامني موسى الكاظم
وحممد اجلواد -عليهما السالم ،-وضريح اإلمام أيب حنيفة النعمان واإلمام أمحد بن حنبل .وفضالً
عن األئمة ،هناك مراقد ألنبياء مثل نيب هللا يوشع أحد أحفاد النيب يعقوب ،ومراقد للصحابة مثل
سلمان الفارسي ،وعبد هللا بن جابر األنصاري ،وحذيفة بن اليماين ابملدائن .ومن أضرحة أئمة
الصوفية ،ضريح الشيخ عبد القادر اجليالين ،والشيخ معروف الكرخي ،ومنصور احلالج ،ورابعة
العدوية (البصرة) .ويذكر املؤرخون وجود قبور شخصيات أترخيية وثقافية مثل الشاعر أيب نؤاس.
وتضم بلدة الكوفة ابلقرب من مدينة النجف األشرف ضريح النيب هود ،والنيب صاحل ،وضريح
مسلم بن عقيل ،وهانئ بن عروة ،وشخصيات أترخيية إسالمية أخرى .ويزور املسلمون الزيديون
من اليمن مقام اإلمام زيد بن علي يف الكوفة .ويقع مسجد السهلة يف الكوفة أحد أكرب املساجد
اليت ُشيّدت خالل القرن اهلجري األول ،وما زال أثرها وذكرها خالداً إىل اآلن ملا هلا من آاثر دينية.
ويقع ضريح نيب هللا ذي الكفل يف بلدة الكفل بني النجف وبغداد ،وإىل جانب مرقد النيب
ذي الكفل وحتت البناء نفسه يرقد مخسة من احلواريني أصحاب النيب (ذي الكفل) متجاورين يف
قبورهم ،ويعتقد اليهود أن هؤالء هم الذين كتبوا كتاب التلمود يف اببل بعد إحراق جيش نبوخذنصر
التوراة عند غزوه للقدس يف القرن اخلامس قبل امليالد.
19

مركز البيان للدراسات والتخطيط

إن كثرة عدد املناسبات الدينية اإلسالمية املرتبطة بتأريخ هجري اثبت كل عام اليت تصل إىل
ثالثني مناسبة ،بدءاً من األول من حمرم ،مث عيد الغدير األغر ،مث يف مناسبات شهر صفر ،وربيع
األول إىل هناية السنة ،جتعل من السياحة الدينية سياحة مستمرة طوال السنة ويف مناطق خمتلفة من
العراق؛ مما يتيح الكثري من فرص العمل املتنوعة.
ولكن ال توجد إحصاءات دقيقة من اجلهات السياحية الرمسية عن السياحة الدينية ،بل إن وزارة
السياحة تركت األمر على عاتق املؤسسات األخرى جلمع البياانت اخلاصة ابلشأن السياحي ،مثل:
وزارة الداخلية ،وجمالس احملافظات ،وهيئة األوقاف.
وعند مراجعة القطاع السياحي الديين يتضح جلياً عدم وجود رؤية أو اسرتاتيجية يف استثمار
هذا القطاع الذي يشهد زايرة ماليني السياح األجانب إىل عدة مدن عراقية خالل أوقات خمتلفة
من السنة .وهو ما ابت واضحاً يف اهلوة الشاسعة بني املردود االقتصادي للسياحة الدينية وأعداد
السياح.
وعلى وفق مؤشرات دراسة حبثية جلامعة القادسية فإن السياحة الدينية قد تفوقت على بقية
أمناط السياحة األخرى بنسبة ( ،)% 80تليها السياحة األثرية والثقافية بنسبة ( ،)% 15وسياحة
األعمال بواقع ( ،)% 5وهنا نتحدث عن السياحة الدينية اخلاصة ابملسلمني الشيعة ،فيما ال
توجد رؤية لتبين سياحة دينية ختص املسلمني الصوفيني ،وممن يرغب بزايرة ضرحيي اإلمامني أيب
حنيفة وأمحد بن حنبل ،أو الزايرات الدينية املسيحية إىل أور مسقط رأس النيب إبراهيم وبقية املناطق
املقدسة يف وادي الرافدين(.)25
وعلى وفق بياانت اجمللس العاملي للسياحة والسفر لعام  ،2017يعمل يف قطاع السياحة
العراقي حنو ( )544ألف شخص بنحو مباشر وغري مباشر ،مع عائدات من السياحة الدينية تقدر
مببلغ مخسة مليارات دوالر وهو ما يشكل نسبة ( )% 3من إمجايل الناتج احمللي(.)26
وحبسب دراسة حبثية عن مدينة كربالء املقدسة اليت تشهد أكرب نسبة من السياحة الدينية يف
السنة والسيما يف مناسبة األربعني ،ميكن تصنيف السياح الدينيني ثالثة أصناف:
	-احملليون :وهم العراقيون الذين يشكلون نسبة ( )% 90من جمموع السياحة الدينية.
وترتواح مدة بقائهم يف كربالء ليوم أو يومني.
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	-السياح العرب :ويشكلون نسبة (.)% 2
	-السياح األجانب :ويشكلون نسبة (.)% 8
وترتاوح مدة بقاء العرب واألجانب بني  7 - 3أايم .وتشري اإلحصائيات إىل أن عدد السياح
الدينيني إىل كربالء عام  2017بلغ عشرين مليون ،منهم ثالثة ماليني سائح أجنيب وعريب حبسب
األرقام اليت أعلنتها احلكومة احمللية يف حمافظة كربالء لعام .)28( )27(2017
وقد اخنفضت أعداد الزوار اإليرانيني إىل مدينة كربالء يف العام  ،2018بسبب العقوابت
األمريكية وأتثريها على هبوط قيمة العملة اإليرانية .بيد أن مناسبة األربعني لعام  2018شهدت
حضوراً قوايً للسياح اإليرانيني ،وذكر املركز اإلعالمي اخلاص بزايرة األربعني يف حمافظة كربالء،
أن مليون وحنو ( )645ألف زائر أجنيب وعريب دخلوا العراق للمشاركة يف زايرة األربعني لعام
.)29(2018
وأشار اجلهاز املركزي لإلحصاء إىل أن عدد الفنادق وجممعات اإليواء السياحي يف العراق (ما
عدا إقليم كردستان) بلغ ( )1618وحدة سياحية لسنة  ،2017بنسبة زايدة بلغت ( )% 9مقارنة
بسنة  .2016وأن تلك الزايدة جاءت ابلدرجة األوىل يف حمافظة كربالء بنسبة ( ،)%46.8مث
حمافظة بغداد بنسبة ( ،)%22.5تليها حمافظة النجف بنسبة ( ،)%22.1مث حمافظة البصرة بنسبة
( ،)%3.2وأن القطاع اخلاص تبىن نسبة ( )%99من هذه الفنادق واجملمعات السياحية(.)30
وأشار اجلهاز املركزي لإلحصاء أيضاً إىل أن الفنادق املمتازة ذات فئة (مخس جنوم) ش ّكلت
نسبة ( )%1فقط من الفنادق من جمموع مخسة عشر فندقا يف العراق منها سبعة فنادق يف بغداد
وثالثة يف البصرة .بينما شكلت فنادق الدرجة األوىل ذات الفئة أربع جنوم نسبة ( ،)% 1وفنادق
الدرجة الثانية (ثالث جنوم) نسبة ( ،)٪20والدرجة الثالثة فئة جنمتني نسبة ( ،)٪24والدرجة
الرابعة فئة جنمة واحدة نسبة ( ،)% 19أما فنادق الدرجة اخلامسة (الشعبية) نسبة (.)31()%35
وحني النظر إىل مدينة كربالء كأمنوذج للمدن السياحية يف العراق جند أهنا متتلك نقاط
قوة ابحتضاهنا للعتبات املقدسة ،ووجود ختصيص مايل من الدولة ،ومن إدارة العتبات املقدسة
للمساعدة يف إدارة املناسبات املهمة ،فضالً عن وجود مالك متخصص ،وكلية سياحة يف جامعة
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كربالء ،واألهم املشاركة الشعبية التطوعية يف خدمة السياح الدينني يف مناسبة الزايرة األربعينية اليت
تشهد دخول معظم الزائرين األجانب والعرب.
لكن نقاط الضعف تكمن يف قلة أعداد الفنادق املطاعم؛ بسبب عدم تفعيل قانون االستثمار،
وعدم التنسيق بني اجلهات ذات الصلة ابلسياحة ،وضعف البنية التحتية من شبكات املياه والصرف
الصحي والطاقة الكهرابئية وشبكة املواصالت.
وإن الدراسة البحثية اخلاصة ابلسياحة الدينية يف مدينة كربالء املقدسة ،توصلت إىل
استنتاجات مهمة ،هي(:)32
 1 .عدم وجود هيئة خاصة ابلسياحة الدينية تشرف على تنظيم هذا النوع من السياحة.
2 .2تعارض الصالحيات بني اإلدارات املختلفة ،وعدم وجود مركزية يف اختاذ القرار.
تضم املراقد املقدسة ،أو املناطق
 3 .سوء التخطيط العمراين يف املنطقة اخلاصة ابلزائرين اليت ّ
القريبة منها.
 4 .الصعوابت الكبرية يف تطبيق قانون االستثمار ،والبريوقراطية ،وظاهرة الفساد اإلداري يف
مؤسسات الدولة.
 5 .ضعف البنية التحتية اليت أشران إليها آنفاً من شبكات املياه ،والصرف الصحي ،والطاقة
الكهرابئية ،والنقل.
6 .6ضعف مستوى اخلدمات املقدمة يف املطاعم والفنادق على الرغم من األسعار العالية.
االستنتاجات والتوصيات:
مما سبق ذكره ابلدراسة ميكن القول :إن السياحة يف العراق أبصنافها كافة (الرتفيهية ،والبيئية،
والثقافية ،والدينية) متتلك مقومات كبرية للنجاح ودوافع اجلذب السياحي .فضالً عن وجود العتبات
املقدسة اليت تشكل حالياً الغالبية العظمى من قطاع السياحة يف العراق ،وهناك مواقع كثرية ميكن
استثمارها يف االستجمام والرتفيه وزايرة املواقع األثرية ،والتأرخيية ،واملتاحف .وينبغى تبين سياسة
لتطوير السياحة البيئية اليت تضم سياحة املغامرات ،والسياحة إىل الصحراء ،واملؤمترات ،واملهرجاانت.
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لكن قطاع السياحة العراقي يواجه أربعة معوقات تشكل حتدايت للحكومة العراقية ،هي:
أوالً :التشريعات القانونية يف محاية الرتاث واالستثمار وآليات تنفيذها.
اثنياً :البريوقراطية والفساد اإلداري يف مؤسسات الدولة.
اثلثاً :البنية التحتية والفنادق واملطاعم ودور التسلية.
رابعاً :التخطيط العمراين للسياسة السياحية.
وميكن تنمية قطاع السياحة يف العراق من طريق اآليت:
	-إصدار تشريعات خاصة إلحياء الرتاث العراقي والسيما يف بغداد اليت تشهد آتكل املباين
الرتاثية.
	-احملافظة على املعامل واملقومات السياحية ،والبيئية ،والطبيعية ،والثقافية ،والتأرخيية ،وإعادة
أتهيلها ،وصيانتها بنح ٍو دائم.
	-رسم صورة واضحة عن الفرص املتاحة ،وأنواع السياحات املرغوبة من قبل السياح،
والسيما احملليني منهم الذين يشكلون نسبة كبرية وأساسية يف تطوير القطاع السياحي.
	-تبيان مواطن الضعف والبناء على نقاط القوة املوجودة ،واالستعانة بھا يف رسم أي خطة
مستقبلية أو اسرتاتيجية.
	-تنويع املنتج السياحي املعروض عرب املناطق السياحية املختلفة مبا يؤمن إقامة صناعة
سياحية متطورة تقوم بدورها بتأمني فرص عمل تشارك مبحاربة الفقر وحت ّد من البطالة.

يعتمد تطوير السياحة على تنمية دائمة للمنتجات السياحية املوجودة وابتكار منتجات سياحية
جديدة ،اليت تثري الرغبة ابلسفر ،وتنمية املهارات والقدرات التعليمية والتدريبية للعاملني يف القطاع
السياحي والفندقي ،واألخذ مبعايري اجلودة العاملية املتعلقة ابلقطاع السياحي والفندقي ،وإجياد
وسائل تسويقية جديدة.
وعند مراجعة جتارب البلدان األخرى يف االستثمار ابلقطاع السياحي -مصر مثاالً -نرى يف
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قانون االستثمار املصري ُّ
يعد نقلة نوعية لتحفيز االستثمار وتشجيعه سواء للمستثمرين األجانب
أو احملليني ،وتوفري احلماية للمستثمر من الوقوع حتت طائلة السيطرة احلكومية عرب حزمة قوية من
املواد واإلجراءات احملفَّزة على االستثمار ،منها تطبيق نظام الشباك الواحد اخلاص مبنح الرتاخيص
للمستثمرين؛ تفادايً لسقوط املستثمر يف دوامة البريوقراطية ،واملساواة بني املستثمرين ،ومنح حوافز
لالستثمار يف املناطق النائية والفقرية(.)33
وحيتاج العراق إىل تطبيق نظام «الشباك الواحد» لشؤون االستثمار؛ حبيث ميكن أن تنتدب
مجيع مؤسسات الدولة موظفاً عن كل مؤسسة ،ويكون موجوداً مبقر مركز االستثمار ليؤدي عملية
التنسيق بني مؤسسة االستثمار ومؤسسته اليت يعمل حلساهبا .والغاية من أتسيس ذلك املركز القضاء
على قضييت البريوقراطية والفساد اإلداري اللتني تشكالن أهم عوائق االستثمار.
وبعد االستقرار األمين يف العراق ،تتمثل اخلطوة األوىل لتهيئة املناخ الناجح لالستثمار يف
تشريع القوانني ذات االختصاص ،ووضع اآلليات الناجحة اليت حتول املناخ االستثماري من طارد
إىل جاذب .وحيتاج القانون االستثماري العراقي إىل التعديل جلذب مشروعات االستثمار ،كما
هو احلال يف القانون املصري الذي منح األرض ابجملان مع ختفيض يف أسعار الطاقة ،وإعفاء من
الضرائب ملدة ( )10سنوات .وينبغي تقدمي حوافز خاصة للمشروعات االستثمارية تتمثّل يف خصم
(بنسبة ما) من التكاليف االستثمارية يف املناطق السياحية األكثر احتياجاً للتنمية.
وينبغي للحكومة إلزام الشركات االستثمارية ابإلنفاق يف جماالت اجتماعية (من نسبة من
صم من الضريبة السنوية ،مثل الصحة ،ومحاية البيئة ،والتعليم املهين
صايف دخل املشروع) حبيث ُت َ
()34
والبحوث العلمية ،والتنميتني االجتماعية والثقافية .
إن املباين العراقية الرتاثية -والسيما يف مدينة بغداد -ختطف األنظار جبماهلا املعماري ومبوقعها
يف امليادين القدمية ،لكن يف السنوات األخرية تعرضت بعض تلك املباين الرتاثية إىل اهلدم وإزالتها
لألبد من سجل الرتاث العراقي.
وهنا ،ندعو إىل إجراء بعض التعديالت على القانون املنظم هلدم املباين واملنشآت غري اآليلة
للسقوط واحلفاظ على الرتاث املعماري ،من أجل تعديل واستحداث بعض التعريفات للمباين
الرتاثية اليت مت تسجيلها بسجالت املباين ذات الطراز املعماري املائز.
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ويعكس نشاط السياحة الدينية فقط التجاهل احلاصل يف األنواع األخرى للسياحات ،وإذا
كانت السياحة الدينية قد جنحت يف جذب ثالثة ماليني سائح أجنيب سنوايً ،فإن االستثمار
احلكومي واخلاص يف األنواع األخرى من السياحات قد جيذب ماليني من الداخل واخلارج؛ مبا
حيقق نسبة جيدة يف إيرادات املوازنة العامة للدولة العراقية .وغين عن القول ما سيوفره هذا القطاع
من فرص عمل وحركة اقتصادية تفوق واردات الضرائب ،والتعريفات اجلمركية.
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املصادر:
( )١كتاب اببل والتوراة ،األب سهيل قاشا.www.ssnp.info ،
(www.worldatlas.com / Iraq )٢
(The Marshlands of Iraq Inscribed on UNESCO’s World )٣
Heritage List, unesco.org
( )٤السياحة يف العراق  ..إمهال البدائل االقتصاديةhttp://fcdrs.com ،
( )٥سياحة السليمانية :ارتفاع نسبة السياح الوافدين nrttv.com ،40%
( )٦السياحة يف تركيا احصائيات وأرقامsafaraq.com ،
( )٧السياحة الرتفيهية وتطور مدن األلعاب يف تركياturkey-post.net ،
( )٨مالهي «فياالند» األكثر ازدحاماً أايم العيدturkpress.co ،
( )٩الفوائد االقتصادية ملشروع «ديزين الند» ىف مرسى مطروحakhbarak.net ،
( )١٠رجل األعمال الذي جىن املليارات من «عمل» األطفالbbc.com ،
( )١١تدشني منتجع (املها) أول مشروع بيئي يف اإلماراتalbayan.ae ،
(« )١٢ذا فيالدج» ..قرية سياحية كاملة متكاملةaawsat.com ،
( )١٣عني التمر العراقية :واحة الينابيع وعروس الصحراءalquds.co.uk ،
( )١٤هور احلمارiraqi-marshlands.mowr.gov.iq ،
( )١٥تفتقر للخدمات السياحيّة واالهتمام  ..أتخر إطالق التخصيصات املالية يه ّدد انضمام
األهوار للرتاث العامليiraqiwomensleague.com ،
( )١٦العراق يغص ابألطباء اجلُدد ،ومرضاه يتسابقون للعالج يف اخلارجyaqein.net ،
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( )١٧مؤشرات البيئة ،اجلهاز املركزي لالحصاءhttp://cosit.gov.iq ،
( )١٨العراق يغص ابألطباء اجلُدد ،ومرضاه يتسابقون للعالج يف اخلارجyaqein.net ،

( )١٩واسط تبحث إنشاء مستشفى يف احملافظة بكادر هندي وهذه هي التخصصات املقرتحة،
alghadpress.com
(The Management of the Marshes of Thigar Governo� )٢٠
rate in the South of Iraq, omicsonline.org
( )٢١محلة إلنقاذ املباين الرتاثية ابلعراقaljazeera.net ،
( )٢٢أهم املواقع األثرية العراقيةaljazeera.net ،
( )٢٣املصدر السابق.
( )٢٤مخسة ماليني سائح يزورون العراق سنوايًalsumaria.tv ،
( )٢٥السياحة الدينية يف العراق :الواقع واملأمولbayancenter.org ،
( )٢٦أزمة تضرب السياحة الدينية يف العراق بسبب العقوابت على إيرانfrance24. ،
com
( )٢٧السياحة الدينية وسبل تنظيمها مبنظور اسرتاتيجي :دراسة حالة حمافظة كربالءmob� ،
t3ath.com
( )٢٨الفرات األوسط :عدد الزوار األجانب  3مليون وندعو إلنشاء طرق حولية وجمسرات
لكربالءalsumaria.tv ،
( )٢٩مليون وأكثر من  645ألف زائر أجنيب وعريب إلحياء األربعينية يف كربالءhttp:// ،
aliraqnet.net
( )٣٠املركزي لإلحصاء :زايدة أعداد الفنادق ابلعراق واخلمس جنوم تشكل alsu� ،1%
maria.tv
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( )٣١املصدر السابق.
( )٣٢السياحة الدينية وسبل تنظيمها مبنظور اسرتاتيجي :دراسة حالة حمافظة كربالءmob� ،
t3ath.com
( )٣٣التنمية يف العراق  -دو ٍاع لتشريع قانون جديد لالستثمارbayancenter.org ،
( )٣٤املصدر السابق.
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