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خليجي )25( يف البصرة: قراءة يف األبعاد االقتصادية على العراق

عن املركز

، مقرُّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة  مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبيٍّ
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
 ، ختّص العراق بنحو خاٍص، ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليٍل مستقلٍّ

وإجياد حلول عمليَّة جليَّة لقضااي معقدة هتمُّ احلقلْيِ السياسي واألكادميي.

امللخص: .  

ر اقتصادي يتعلَّق بقطاع األنشطة الرايضية، إذ تكمن املشكلة 	  ة خللق مؤشِّ هنلك حاجة ملحِّ
بعدم توفر بياانت تفصيلية عن بياانت السياحة الرايضية، ومقدار اإليرادات اليت خيلقها هذا 
السياحة  هبيئة  املمثلة  الرمسية  اجلهات  إمهال  بينها  من  عديدة،  ألسباب  العراق؛  يف  القطاع 
واجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنلوجيا املعلومات لتلك اإلحصاءات، واعتماد التصنيف القدمي 
لألمم املتحدة عند تقسيم قطاعات االقتصاد العراقي. ومن َثَّ صعوبة احلصول على بياانت 

دقيقة عن السياحة عموماً والسياحة الرايضية خصوصاً. 

للسياحة 	  الوافدين  السياح  بواسطة  األجنبية  العمالت  من  العائد  بي  ما  موازنة  إجراء  راعاة 
من جهة، وما ينفق ابلعمالت األجنبية على استرياد مستلزمات اإلنتاج املستخدمة من قبل 

املنشآت السياحية من جهة أخرى.

ميكن إللغاء رسوم )الفيزا( أن يكون له قراءة سلبية؛ ألنَّه سيعمل على قطع إيراد مايل مهم من 	 
الرسوم، وسيدفع هذا األمر املشجعي خصوصاً إىل مغادرة البصرة ابجتاه الكويت يومياً؛ ممَّا 

حيرم قطاع الفنادق واملرافق السياحية األخرى من فرصة املكوث فيها. 

حتديد سعر بطاقات الدخول إىل املالعب ابلدوالر األمريكي ميكن أن حيقِّق يومياً )1.25( 	 
مليون دوالر أمريكي، إال أنَّ حتديد سعر تذاكر الدخول ابلدوالر سيشكل ضغطاً إضافياً على 

سعر صرف الدينار يف وقت يشهد فيه الدينار تراجعاً أمام الدوالر.

تركُّز االهتمام يف املناطق احلضرية، وتوسيع األنفاق فيها سيدفع إىل هجرة من الريف إىل املدينة 	 
وضغط سكاين على املدن، لذا تدفع احلاجة إىل التخطيط العمراين يف بناء املدن الرايضية والفعاليات 

الرايضية األخرى مستقباًل؛ ألنَّ قطاع الرايضة سيشكِّل رافداً أساسياً يف التنمية املستدامة.

خليجي )25( في البصرة: قراءة في األبعاد 
االقتصادية على العراق
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وانتقال الالعبي البارزين إىل األندية2. كما أنَّ كثرياً من األندية بدأت تستثمر يف أرابحها يف شراء 
األسهم، والسندات، واستطاعت أن ختلق وفرة مالية عن طريق استغالل األرابح اليت حتققها من 
تنظيم األلعاب. فمثاًل اندي )غلطة سراي الرتكي( بدأ يدور أمواله يف أنشطة، وأسهم العقارات، 
ممَّا رفع أسهم النادي يف بورصة إسطنبول3. ولذا تبز أمهية األنشطة الرايضة يف حتقيق مكاسب 

اقتصادية مجة، إذا ما أُِديَرت بطريقة مدروسة، ومنها كأس خليج البصرة )25(. 

السياحة الرايضية: االصطالح واملفهوم واألنواع .    

خارج  إىل  السفر  طريق  عن  جمهول  مكان  واكتشاف  والبحث،  األرض،  يف  السعي  هي 
املنطقة؛ هبدف الرتفيه، أو العالج، أو التجارة، وبذلك فهي تنطوي على نشاط اقتصادي وعمليات 
اقتصادية، والسياحة كمفهوم هي ظاهرة اجتماعية تتمثَّل يف انتقال الفرد مؤقتاً من البلد املقيم فيه 
إىل بلد آخر، أو منطقة أخرى أليِّ غرٍض غري أغراض اهلجرة والعمل. وعادة ما يُقسَّم النشاط 
السياحي على أنواع عديدة، فهناك السياحة الرتفيهية، والرايضية، والدينية، والعالجية، والثقافية، 
فضاًل عن أنواع أخرى ساعد على ظهورها التقدُّم والتطور العلمي، واالستقرار السياسي، وتقدم 
احلياة االقتصادية واالجتماعية، ومنها السياحة الرايضية اليت ينتج عنها توفري خدمات وتسهيالت 
وجتهيزات وعناصر جذب ختتلف إىل حدٍّ ما يف خصائصها ومواصفاهتا عمَّا كانت عليه متطلبات 
األنواع األخرى من السياحة التقليدية. ففي الوقت احلاضر مل تعد السياحة تقتصر على زايرة اآلاثر 
القدمية اليت خلفها األجداد، لكن بدأ هناك اجتاه عاملي جديد لربط السياحة ابلرايضة مبا حيقق 
ل معظم الناس قضاء اإلجازات ووقت الفراغ يف ممارسة النشاط  خدمة كلٍّ منهما لآلخر، إذ يفضِّ
السياحة  السياحة غري  املختلفة، ونشأ عن ذلك نوع آخر من  الدول  أو مشاهدهتا يف  الرايضي 
ا  انتقال الفرد بصفة مؤقتة من البلد الذي يقيم  التقليدية، ومنها السياحة الرايضية اليت تعرف على أنَّ
فيه إىل بلد آخر بغرض املشاركة  يف املنافسات الرايضية، أو حضورها، وما يصاحبها من نشاطات 
الدول املتقدمة  النوع من السياحة، وانتشر يف كثري من الدول، خصوصاً  خمتلفة. وقد ظهر هذا 
ذات الدخل واملستوي املعيشي املرتفع، فضاًل عن توافر املنشآت الرايضية من مالعب وغريها من 
مقومات السياحة، مثل الطقس املناسب ملمارسة األلعاب، والقرى الرايضية، واألوملبية، والسواحل، 

2. Jose Banos et al, The economic impact of football on the regional economy, 
2007. 
3. Mustafa Serdar Terekli and Hilal Orbay, Developing Economic Values in Foot-
ball: Example of Turkish Football Federation, open access library journal, 2018. 

سيكون هذا احلدث مهماً يف التعريف ابلقدرات الرايضية والتعرُّف عليها، فضاًل عن التعرُّف 	 
على الطبيعة االقتصادية اليت تدير هبا األنظمة الرايضية أنشطتها، ومن بينها أندية دول اخلليج 
العربية اليت قطعت شوطاً يف تنويع رأمسال أنديتها. وهو األمر الذي يدعو رمبا إىل مراجعة األطر 
القانونية اليت تدار فيها األنشطة التجارية لألندية العراقية احمللية، والتعرُّف على املعايري واألسس 

اليت تدار هبا هذه الفعاليات االقتصادية من الناحية االقتصادية. 

مقدمة.   

حتتضن البصرة منافسات النسخة اخلامسة والعشرين من كأس اخلليج العريب يف املدَّة )-6
19 كانون الثاين املقبل( على ملعيب البصرة الدويل وامليناء األومليب. علماً أنَّ العراق قد استضاف 
كأس اخلليج للمرة األوىل يف عام 1979 يف العاصمة بغداد على ملعب الشعب الدويل، وتـُّوَِج 
منتخب “العراق “بلقب النسخة اخلامسة حينها. وحناول يف هذه الورقة قراءة هذه البطولة الرايضية 
من زاوية اقتصادية، ونعرِّج على اعتباراهتا السياسة.  ويف احلقيقة، تؤكِّد الدراسات أنَّ ألعاب كرة 
القدم ميكن أن تساهم يف تعزيز الناتج احمللي اإلمجايل، ودفع شروط النمو، عن طريق االستثمار يف 
النقل، والفندقة، ومبيعات البطاقات، والسياحة، والرسوم األخرى، واملطاعم، واهلدااي، فضاًل عن 

-وهو األهم- رفع األسهم االقتصادية لألندية الرايضية والالعبي احملليي.  

تنظيمها لكأس  بـ)17( مليار دوالر من  إيرادات تقدَّر  استطاعت قطر أن حتقِّق  فمؤخراً 
العامل، وهو أعلى قيمة يف اتريخ تنظيم كأس العامل. وُيشري تقرير ديب لألنشطة الرايضية الذي غطَّى 
عدداً من العوامل االقتصادية املرتبطة بكرة القدم إىل أنَّ هناك زايدة ترتاوح بي )4-2.4( مليار 
دوالر يف االستهالك احمللي يف روسيا حي استضافت كأس العامل. كما أوضح التقرير أنَّ معدل 

دخل الفرد يف روسيا قد ارتفع مبقدار )%1( جراء تنظيمهم لكأس العامل1. 

حقَّقت مبيعات أجهزة التلفاز -يف فرنسا- ارتفاعاً بنسبة )%40( يف أاير وَحزيران 2018. 
فضاًل عن ذلك، ففي شهر َحزيران حقَّقت املطاعم الفرنسية زايدة يف املبيعات بنسبة )%20(. إىل 
جانب ذلك، ونقاًل عن إحصاءات من إحدى املؤشرات العاملية فإنَّ قيمة أسهم أندية كرة القدم 
احملرتفة ارتفعت بنسبة )%11( بي عامي 1992 و2016، مدفوعة بكل من نتائج املبارايت، 

1. Is the FIFA World Cup 2022 in Qatar profitable?, SSBM, https://www.ssbm.ch/
blog/is-the-fifa-world-cup-2022-in-qatar-profitable/#:~:text=Qatar%202022%20
CEO%20Nasser%20al,cost%20of%20debt%20of%205%25.
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الدخل السياحي، لكن املشكلة تكمن بعدم توفر بياانت تفصيلية يف ذلك ألسباب عديدة، من 
بينها إمهال اجلهات الرمسية املمثلة هبيئة السياحة واجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنلوجيا املعلومات 
اعتماد التصنيف القدمي لألمم املتحدة عند تقسيم قطاعات االقتصاد  لتلك اإلحصاءات، واثنياً 
العراقي بدمج قطاع السياحة مع جتارة اجلملة واملفرد والفندقة، وما شابه ذلك ممَّا يؤدِّي إىل صعوبة 
فصل املؤشرات السياحية عن مؤشرات التجارة الداخلية، ومن َثَّ صعوبة احلصول على بياانت دقيقة 

عن الساحة عموماً، والسياحة الرايضية خصوصاً. 

االنعكاس على املوازنة العامة: .  

تنطوي عملية استضافة السياح القادمي على احلصول منهم على العمالت األجنبية عن 
طريق منح مسات الدخول هلم. وبذلك تكون السياحة مصدراً مهماً لكسب العمالت األجنبية، 
واليت تدعم فيه ميزان املدفوعات. وجيب -يف هذا الصدد- مراعاة إجراء موازنة ما بي العائد من 
العمالت األجنبية بواسطة السياح الوافدين للسياحة من جهة، وما ينفق ابلعمالت األجنبية على 
استرياد مستلزمات اإلنتاج املستخدمة من قبل املنشآت السياحية من جهة أخرى. وحصيلة الفارق 
بي العائد واإلنفاق هي اليت تقّرِر دور السياحة يف ميزان املدفوعات. ففي حالة تفوق العائد، يكون 
هناك فائض يف العمالت، وينشأ الدور اإلجيايب، ويف حالة تفوق اإلنفاق يكون هناك عجز وينشأ 
الدور السليب. كما ميكن للسياحة أن تكون مصدراً مالياً مهماً خلزينة الدولة عن طريق اإليرادات 
اليت حتققها الرسوم املستوفاة من السياح والزوار عن اخلدمات املقدمة هلم، ال سيَّما إذا اقتنع السائح 
والرايضية  والتارخيية  األثرية  املواقع  تطوير  ألغراض  أيضاً  تنفق  سوف  األموال  هذه  أبنَّ  الزائر  أو 
واملؤسسات اخلدمية التابعة هلا. وتُعدُّ الضرائب والرسوم اليت تـُْفَرض على املشاريع املرتبطة ابلسياحية 

مصدراً مهماً مليزانية الدولة، واإليرادات املتوقعة للدولة، واليت أتيت من: 

أواًل: احلصول على أتشرية الدخول جلماهري بطولة كأس اخلليج العريب لكرة القدم »خليجي 
25«، وكان من املقرر يف بداية األمر أن تبلغ رسوم أتشرية الدخول )200( دوالر، ُتْسَتْحصُل يف 

املنفذ احلدودي بطريقة مباشرة.

العراقية؛  األنباء  وكالة  نشرته  خاصاً  إلكرتونياً  رابطاً  العراقية  الداخلية  وزارة  أطلقت  اثنياً: 
لغرض استالم املوافقة أو الرفض اخلاصة بـ)الفيزا( يف )72( ساعة من وقت تقدمي الطلب، شريطة 
أن يكون ملقدم الطلب عنوان سكن يف العراق أو حجز فندقي أو غريمها، وجيب أن تكون مدة 

واملوقع اجلغرايف الذي يتوسط كثري من الدول احمُلبة هلذه الرايضة. 

اآلاثر االقتصادية للسياحة الرايضية .   

ترتبط املنظومة الرايضية ارتباطاً وثيقاً ابلسياحة ىف مجيع أحناء العامل، وبذلك يكون للرايضة 
دور واضح يف دعم اقِتصادايت البلدان، ودعم كثري من القطاعات االقتصادية، فضاًل عن أنَّ قطاع 
الرايضة أصبح قطاعاً تسويقياً ميكن عن طريقه تسويق بطوالت تعود ابلفائدة املالية واالقتصادية 
اليت  للدولة  للغاية  مرحباً  أمراً  الرايضية  يُعدُّ حضور األحداث  إذ  املستقبلة،  الدولة خصوصاً  على 
د أكثر من  تقيم فيها هذه املناسبة مثل مباراة برشلونة أو رايل مدريد لكرة القدم اليت مُيكن أن حتشِّ
)100( ألف شخص يف اليوم نفسه، أو مبارايت كأس العامل لكرة القدم، أو كأس أبطال األمم 

األفريقية أو اآلسيوية. ممَّا ينتج عنها آاثر اقتصادية إجيابية مباشرة وغري مباشرة نتناوهلا إبجياز.

1. أثر السياحة الرايضية على الدخل الوطين: السياحة متارس أنشطتها عن طريق وحداهتا 
عناصر  بتداخل  بدورها  تقوم  واليت  إخل،  النقل...  ووسائل  واملطاعم،  ابلفنادق،  املتمثلة  اخلدمية 
اإلنتاج وحتويلها إىل جمموعة خدمات تباع للسياح، إذ يؤدِّي اإلنفاق على اخلدمات والسلع املرتبطة 
ابحلدث الرايضي إىل انتقال أموال من جيوب السائحي إىل جيوب أصحاب هذه اخلدمات والسلع 
املشتغلي هبا فيتفرَّع عن هذا االنتقال لألموال سلسلة أخرى من اإلنفاق مثل: اإلقامة ابلفندق 
للفرق الرايضية املشاركة واجلماهري الوافدة املناصرة لفرقها من اجلنسيات املختلفة، وال شكَّ أنَّه كلَّما 
زاد تدفق حجم احلركة السياحية الرايضية خصوصاً أثناء التظاهرات الرايضية سواًء احمللية أم الدولية 
زاد اإلنفاق العام على السلع االستهالكية، ومن َثَّ يؤدِّي إىل ارتفاع معدالت االدخار؛ بسبب زايدة 
ط هذه الصناعات واخلدمات املتصلة بصناعة السياحة  الدخول الناجتة من زايدة اإلنفاق؛ ممَّا ينشِّ
سواًء بطريقة مباشرة أم بطريقة غري مباشرة، ممَّا يتولَّد عن ذلك اإلنفاق اتساع نطاق العمل يف هذه 
االقتصاد  نظرية  به يف  املسلَّم  السياحة، ومن  واملتصلة بصناعة  املرتبطة هبا  الصناعات واخلدمات 
أنَّ كلَّ استثمار جديد يولَّد عنه إنفاق جديد فتنشأ دخول جديدة، إذ إنَّ املبالغ اليت تنفق من 
قبل السياح والزوار، واليت تكون إيراداً ألصحاب املشاريع السياحية، يُعاد إنفاقها مرة اثنية واثلثة. 
وهكذا فإنَّ الدخل املتحقِّق من نشاط السياحة يتضاعف يف ناية األمر ملرات عديدة حبكم أتثري 

املضاعف االقتصادي.

بياانت  من  بدَّ  العراق ال  القومي يف  الدخل  أو  الناتج،  تكوين  السياحة يف  أمهية  وملعرفة 
مع الرتكز على السياحة الرايضية ومسامهتها يف  وإحصاءات خصوصاً ابلدخل السياحي عموماً 
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سكان املدن بكل مستلزمات احلياة العصرية، فإنَّ سكان املدن الصغرية واألرايف يعانون من نقص 
شديد يف هذا اجملال، ممَّا يؤدِّي إىل التوزيع غري العادل للتنمية والدخل. غري أنَّ ذلك ال ينطبق على 
قطاع السياحة، ففي العراق على سبيل املثال تتوزَّع املواقع األثرية والتارخيية واملراقد الدينية املقدسة 
يف املدن الكبرية كما هو يف بغداد وكربالء وسامراء والكوفة، وهنا أييت دور السياحة الرايضية عن 
طريق اإلنفاق احلكومي االستثنائي للتحضري للبطولة الذي ُخصَّت به حمافظة البصرة يف توزيع عادل 
للدخل واملشاريع التنموية يف كل املناطق النائية واملدن الصغرية والكبرية، وابخلصوص مشاريع الطرق 
العراقي  الوزراء  قرَّر جملس  إذ  الرايضي،  ابلتسويق  املرتبطة  املشاريع  من  وغريها  واخلدمات  والنقل 
ختصيص دعم مايل للبطولة اليت تستضيفها مدينة البصرة، للمدَّة من السادس وإىل غاية 19 من 
لعام 2023،  للبالد  العامة  للموازنة  املالية  التخصيصات  هذه  الثاين 2023، وتضمي  كانون 
واليت تُقدَّر بنحو )33( مليون دوالر؛ لسد متطلبات البطولة؛ ممَّا يرتك أثراً يف تنشيط االستثمار 
يف مشاريع البىن التحتية. ولكن هذا الرتكيز يف العمران يف املناطق احلضرية سيدفع إىل اهلجرة من 

الريف إىل املدينة. 

أمَّا عن األثر يف تسويق بعض السلع، فاملعروف أنَّ السائحي حيتفظون جبزء كبري من ميزانياهتم 
لإلنفاق على املشرتايت يف الدول اليت يزورونا، ليس فقط لشراء اهلدااي التذكارية السياحية، بل 
لشراء بعض املنتوجات والسلع اليت جيدونا مناسبة، خصوصاً منتجات الصناعات واحلرف اليدوية. 
ويُعدُّ هذا اإلنفاق من قبيل التصدير ملنتجات وطنية دونا حاجة إىل شحن وتسويق خارجي، ومن 
َثَّ يُعدُّ هذا التصدير ختلُّصاً من صعوابت املنافسة يف التجارة الدولية، وكلما زادت حركة السياحة 
الدولة  التصدير من داخل  ارتفعت حصيلة هذا  اإلنفاق-  القادرين على  السائحي  -وخصوصاً 
إىل املشرتين السائحي والزائرين. ومن أشهر أسواق البصرة اليت يقصدها السياح هو شارع  سوق 
الصيادلة، يف حي أنَّ »هذا السوق كان قدمياً يسمى )سوق اهلنود وسوق املغايز( ومسي سابقاً 
بسوق اهلنود؛ ألنَّه كان مقراً للجالية اهلندية اليت كانت تعمل يف حمال بيع التوابل يف السوق املذكور، 
ويضم هذا السوق حمال بيع املالبس املستوردة والقماشة واليت أغلبها تباع ابجلملة يف خمازن كبرية 
وحمال الصاغة )حمال بيع الذهب اجلملة واملفرد(، وحمال اجلملة لبيع القرطاسية أبنواعها، ويشهد 
العام  )بدء  مثل:  السنة  معينة من  مواسم  املتبضعي يف  من  أعداد كبرية جداً  السوق وجود  هذا 
الناس بكثافة؛ للتسوق، وشراء املالبس  الدراسي اجلديد، واألعياد، وشهر احملرَّم(، إذ تقبل عليه 
اخلاصة بكل موسم، وبذلك تكمن أمهية هذا السوق التجارية، إذ يوجد كثري من املتبضعي ومن 
خمتلف احملافظات والسائحي موجودين للتبضُّع ومن أسواق وخمازن اجلملة؛ لذا من املتوقع أن تشهد 

نفاذية اجلواز ال تقل عن )6( أشهر من اتريخ تقدمي الطلب. وتستمر صالحية )الفيزا 30 يوماً( 
من اتريخ الوصول.

وكان من املمكن أن تدرَّ إبيرادات مالية ابلعملة األجنبية ترفد ميزانية الدولة يف ظلِّ توقعات 
قبل  البطولة  مبارايت  العريب؛ حلضور  اخلليج  دول  من خمتلف  املشجعي  من  أعداد كبرية  بتدفُّق 
أن تقوم احلكومة بوقت الحق من إلغاء تلك الرسوم، إذ أعلن االحتاد العراقي لكرة القدم توجيه 
بطولة  مبارايت  الراغبي حبضور  املشجعي  أمام  الدخول  رسوم أتشريات  إبلغاء  العراقية  احلكومة 
»خليجي 25« املقررة يف مدينة البصرة، يف خطوة عدَّهتا احلكومة أبنا هتدف إىل دعم البطولة، 
وتسهيل وجود اجلمهور بسهولة وانسيابية عالية وإجناحها، إالَّ أنَّه ميكن النظر إىل هذا اإلجراء من 

زاوية أخرى، وهي أالَّ يُْدَفَع ابملشجعي للمكوث يف البلد طيلة أايم البطولة.

اثلثاً: هو اإليرادات املتوقعة من بيع تذاكر دخول املالعب، إذ تقام املبارايت على ملعيب 
البصرة الدويل )65 ألف متفرج( وامليناء األومليب )10 آالف متفرج(، وقد ُحدِّدت أسعار تذاكر 

البطولة أبلوان خمتلفة، إذ تنقسم على أربع فئات، وجاءت األسعار على النحو اآليت: 

الفئة األوىل: يبلغ سعرها )30( دوالر أمريكي. 

الفئة الثانية: يبلغ سعرها )20( دوالر.

الفئة الثالثة: يكون سعرها )14( دوالر. 

الفئة الرابعة: سعرها )10( دوالرات. 

ومن متوسط أسعار البطاقات وأعداد املتفرجي املتوقعة ميكن تقدير اإليرادات املتوقعة بنحو 
مليون وربع املليون دوالر يومياً، إال أنَّ الغريب يف األمر أنَّ سعر تذاكر الدخول ابلدوالر يشكِّل 
ضغطاً إضافياً على سعر صرف الدينار يف وقت يشهد فيه الدينار تراجعاً أمام الدوالر؛ ألسباب 

وصفتها احلكومة ابلفنية.

إعادة توزيع الدخل وتنشيط التنمية احلضرية.   

السكان،  وكثيفة  الكبرية  املدن  يف  األساس-  -ابلدرجة  التنموية  املشاريع  تُنفَّذ  ما  غالباً   
ويكون ذلك على حساب املدن الصغرية واألرايف واألماكن النائية. ففي الوقت الذي ينعم فيه 
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الطبيعي بعد سلسلة أحداث دامية، ويعكس أيضاً حالة السكينة اليت مير هبا العراق، وسوف تفتح 
البطولة الباب أمام استضافة العراق مزيداً من األحداث الرايضية الكبى يف احلقبة املقبلة.

مقومات السياحة الرايضية يف البصرة .     

متتلكه  مبا  العراقي  الوطين  الدخل  الرايضية شأن كبري يف  للسياحة  أن يكون  املمكن  ومن 
القادرة على  التحتية وأماكن اإليواء  من مقومات حضارية تتمثَّل ابملواقع األثرية ابملالعب والبىن 
استقطاب السياح، واستضافة مواسم البطوالت الرايضية، ومن هذه املقومات الفنادق السياحية، إذ 
أعلنت وزارة الثقافة والسياحة واآلاثر العراقية عن جتهيز فنادق يف حمافظة البصرة؛ الستقبال وفود 
ومجاهري بطولة خليجي )25( اليت ستنطلق يف 6 كانون الثاين 2023، ومن هذه الفنادق اليت 
تستعد الستقبال الضيوف العربية واجلماهري العراقية من سائر احملافظات بلغ عددها )70( فندقاً، 
فضاًل عن أربعة فنادق »مخسة جنوم« املخصَّصة للمنتخبات املشاركة والكوادر الرايضة األخرى، 
فإنَّ أسعارها تكون خمتلفة عن سائر الفنادق األخرى، وأسعار املبيت لليوم الواحد هلذه الفنادق 

)70 فندقاً( غري متساوية، إذ تباينت من )80-25 دوالراً)، ومن أشهر الفنادق يف البصرة: 

1 ..))Basrah International Airport Hotel فندق مطار البصرة الدويل

2 ..)) Castle Hotel( فندق كاستل

3 ..))- Horizon Hotel( فندق هورايزون

4 ..)- Mnawi Basha Hotel( فندق مناوي ابشا

5 ..) Shams Al-Basra Hotel( فندق مشس البصرة

6 ..        )   Al-Maha Hotel( فندق املها

املعروف  البصري  املواطن  سيَّما  ال  العراقي  للشعب  أنَّ  املهم-  -وهو  ذلك  عن  فضاًل 
بـ)األصالة، والكرم، والضيافة(. إذ ال شكِّل ارتفاع أسعار الفنادق ودور السكن عائقاً أمام ضيوف 
الفيحاء، إذ فتحِت البصرة قلبها وبيوهتا للجماهري القادمة وسط مبادرات عديدة حتمل عنوان »يف 
ضيافة بصراوي”، وهذا األمر قد ال يتوفر يف كثري من الدول؛ إال أنَّ العراقيي اعتادوا على ذلك، 

وهم يتفاخرون به. 

أسواق البصرة إقبااًل واسعاً من قبل السائحي من الداخل واخلارج؛ ممَّا يسهم يف تنشيط حركة السلع 
واخلدمات، وخلق سلسلة من العمليات والنشاطات اإلنتاجية. وبناًء على ذلك فإنَّ آاثر السياحة 
متتدُّ إىل القطاعات األخرى، وبذلك تكون حمركاً قوايً لالقتصاد الوطين؛ إال أنَّ ذلك يعتمد على 
مرونة اجلهاز اإلنتاجي للسلع املنتجة حملياً، وحجم االستريادات السلعية إىل إمجايل املعروض السلعي 
االهتمام  الدولة  على  لذا جيب  داخلياً.  املضاعف  أثر  يضعف  ممَّا  مرتفع جداً؛  ِبال شكٍّ  الذي 
ابلصناعات واحلرف اليدوية، وتقدمي الدعم الالزم هلما؛ لتطويرمها والتفكري يف توسيع دائرة املنتجات 

اليدوية والفولكلورية يف العراق، وتشجيعها، وإقامة مهرجاانت للتسوق يف كل املدن العراقية. 

األثر السياسي واالجتماعي .    

ا من انحية أخرى   إذا كانت السياحة الناجحة مؤثِّرة أتثرياً إجيابياً يف اجلانب االقتصادي؛ فإنَّ
قد حتقِّق أهدافاً سياسية إذا ما رغب صانعو القرار السياسي يف ذلك. فإنَّ تنقَّل األشخاص ضمن 
البلد الواحد يفسح اجملال واسعاً للتعارف، والتحاور، وبلورة التصورات اآلنية واملستقبلية يف خمتلف 
فضاًل  املشرتكة،  املخاوف  الرؤى ضمن  وتوحيد  واالجتماعية،  واالقتصادية،  السياسية،  اجملاالت 
عن ذلك، فإنَّ االحتكاك بي أشخاص من جنسيات خمتلفة سيكسبهم ال حمالة قدراً من الفهم، 
تعمل  اآلخرين وعاداهتم ومعتقداهتم ونط حياهتم، وهذه كلها  ثقافات  والوقوف على  واإلدراك، 
ا بي التنظيمات  على مد اجلسور بي شعوب ذات الثقافات املتباينة ليس بي األفراد فحسب، وإنَّ
املختلفة واحلكومات أيضاً، وهنا تتشكَّل تصورات تنطلق من معطيات أقرب إىل احلقيقة منها إىل 
التخمي، أي: سيولِّد االحتكاك تغيرياً يف البيئة االجتماعية والثقافية. وقد برهنت القرون املاضية 
أبنَّ احتكاك سكان املدن الدينية مع القادمي لزايرة مراقدها املقدسة أدَّى إىل رفع املستوى الثقايف 
للسكان، وانعكس على الرتكيبة السكانية املتساحمة للمدن الدينية. ويُعـدُّ النشـاط السياحي حساسـاً 
للظـروف السياسـية، واألمنية، ويتـأثَّر هبـا أتثرياً كبيـراً جـداً، وكلما حتقَّق االستقرار السياسي  جـداً 
البلدان، وانـتعش النشـاط السياحي، ومن  واألمين توطدِت العالقات السياسية والدبلوماسية بي 
َثَّ يؤدِّي إىل ارتفـــــــــــاع الطلــــــــــب السياحي، إذ إنَّ الســـــــــــائح يبحـــــــــــث عـــــــــــن األمان، كما ينهض 
النشاط السياحي بدور مهم يف العالقات الدولية، وهو أحد االجتاهات احلديثة لتقليل حدة الصراع 
واخلالفات الدولية، وأصبح رمزاً للسالم بي الدول، وكسب ود الرأي العام العاملي، وفيما يتعلق 
إبقامة خليجي )25( يف البصرة، ففضاًل عن أنَّه حدث رايضي فهو ال خيلو من أنَّه حدث سياسي، 
العراق إىل وضعه  العراقية، ممَّا يعكس عودة  البطولة بعد رفع احلظر الدويل عن املالعب  إذ أتيت 
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اخلامتة.   

كرة القدم هي الرايضة األكثر شعبية يف العامل، على الصعيدين الوطين والدويل. اليوم تنهض 
كرة القدم -وهبذه القوة الشعبية اليت متتلكها- بدور مهم يف اإلعالن والرتويج للبلدان املستضيفة. 
أمهية كبرية هبذا  الناس هلا  اليت يشاهدها عدد كبري من  الدولية  القدم  واملشاركة يف بطوالت كرة 
املعىن. ولكن األهم من ذلك هو أنَّ مثل هذه البطوالت ميكن تنظيمها وحتقيقها داخل البلد، وهو 
مكسب للعراق؛ ألنَّه -ويف الوقت احلاضر- ميكن لتنظيم مثل هذه البطوالت الرايضية الكبرية أن 
تقدِّم مسامهات كبرية لالقتصاد بداًل من عدِّها عنصراً لتكلفة رأمسالية على العراق. وإذا ما اقتصرت 
مناسباً  ذلك  يكون  فلن  الراحبة  أو  اهلادفة  وغري  املتنوعة  وغري  األساسية  اخلدمات  على  الرايضة 

للهيكل االقتصادي للدولية العراقية، وأيضاً حملافظة البصرة. 

سيكون هذا احلدث مهماً يف التعريف ابلقدرات الرايضية والتعرُّف عليها، فضاًل عن التعرُّف 
اخلليج  أندية دول  بينها  أنشطتها، ومن  الرايضية  األنظمة  تدير هبا  اليت  االقتصادية  الطبيعة  على 
العربية اليت قطعت شوطاً يف تنويع رأمسال أنديتها؛ ويدعو هذا األمر إىل مراجعة األطر القانونية اليت 
تدار هبا األنشطة التجارية لألندية العراقية احمللية، والتعرُّف على املعايري واألسس اليت ُتدار هبا هذه 

الفعاليات االقتصادية من الناحية االقتصادية.

 


