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 اسرتاتيجية صناعة السياحة يف العراق
ودورها يف حتقيق التنمية الشاملة     

 قسم تقنيات ادارة المواد  - أحمد عثمان محمد .م
الرصافة/ معهد االدارة  

pfkvmxc@gmail.com 
 المستخمص:

تمثؿ السياحة اىمية كبرل لمعديد مف دكؿ العالـ بالرغـ مف قكة كتنكع اقتصاد تمؾ الدكؿ       
لما يشكمو القطاع السياحي مف مردكدات كعكائد اقتصادية سياحية تساىـ في دعـ االقتصاد 

لمبمد, ناىيؾ عف تطكير  القكمي كتؤثر في نمك ميزاف المدفكعات كالناتج المحمي االجمالي
   العالقات بيف الشعكب كالعمؿ عمى زيادة التكاصؿ الثقافي المتبادؿ بيف كؿ دكؿ العالـ.
كعمى الرغـ مما يمتمكو العراؽ مف كؿ المقكمات السياحية المتنكعة كالمنتشرة في جميع ارجائو 

القطاع السياحي بالشكؿ  اال انو يعاني مف االىماؿ عمى مدار كؿ السنكات السابقة كلـ ُيستغؿ
الصحيح نتيجة السياسات الخاطئة لمحككمات المتعاقبة ناىيؾ عف الحركب كاالكضاع االمنية 
الغير مستقرة, كؿ ىذا اثر بشكؿ مباشر كسمبي عمى تطكر القطاع السياحي في العراؽ, لذلؾ 

رؤية صحيحة نجد اف قطاع السياحة بحاجة الى اعداد خطط سياسية, تنمكية كدراسة كاسعة ك 
في مختمؼ المجاالت مف اجؿ النيكض في الكاقع السياحي في العراؽ كمكاكبة الدكؿ المتقدمة 

 سياحينا اك عمى االقؿ دكؿ الجكار.
 .الكممات المفتاحية:)استراتيجية, صناعة السياحة في العراؽ(
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The tourism industry strategy in Iraq and its role in 

achieving comprehensive development 

M. Ahmed Othman Mohamed / Department of 

Materials Management Technologies 

Management Institute / Rusafa 
Abstract:  
Tourism is of great importance to many countries of the world despite 

the diversity of their economies, because the tourism sector represents 

in terms of economic returns and returns that contribute to supporting 

the national economy. Tourism make power and development of 

relations between people and work to increase mutual cultural contact 

between all countries of the world. Despite what Iraq possesses of all 

various tourism potentials, it suffers previous years has not been 

properly exploited by wrong policies of successive governments. 

Therefore, we find that the tourism sector in Iraq needs to prepare 

political development plans in order to advance the tourism reality and 

pace with other countries, or at least, countries nearby. 

Key words;( Strategy, tourism in Iraq). 

 
  :مقدمةال

البمداف التي تمثؿ السياحة أحد األنشطة االقتصادية التي تتمتع بأىمية كبيرة في      
مكانياتو التي يتـ التر مكاقع سياحيةتمتمؾ  دد الييا ، اك لدييا مقكمات الجذب السياحي كا 

، لذا فإف كجكد الخطط التنمكية كالعممية المبنية عمى أسس كزيارتيا مف قبؿ السياح
صحيحة يمثؿ البداية النطالؽ كنجاح أم جيد سياحي ييدؼ الى اجتذاب المزيد مف 

 فؽيرادات فعمى المستكل المحمي تمثؿ المراالسياح كيحقؽ اقصى مستكل مف اال
السياحية في العراؽ الثركة الحقيقية الدائمة إذا ما تـ تطكيرىا كالعناية بيا ، كاالىتماـ 
بيا مف ناحية التسكيؽ كتركيج كتييئة الخطط اإلدارية الصحيحة فالقطاع السياحي يعد 

ء أسس التنمية االقتصادية مف أىـ القطاعات في العراؽ لما لو مف دكر كبير في إرسا
كاالجتماعية كلما يكفره مف فرص لتشغيؿ األيدم العاممة ، كىك مصدر مف المصادر 

  الرئيسة لمحصكؿ عمى العمالت األجنبية التي تعزز الدخؿ  القكمي االجمالي لمبمد.



هـ2110-م  0202. لسنة  ثالثال/العدد الثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد   

 

 
302 

كالسياحة كما ىي القطاعات االقتصادية األخرل تحتاج مقكمات الصناعة فييا       
االدارة الرشيدة مف اجؿ تكفير قكة ديناميكية تساىـ في تكجيييا نحك مجاالت الى 

النشاطات المفيدة. اف ىذا البحث ىك محاكلة لتكضيح كيفية ادارة القطاع السياحي 
لة عف ، كمف ىي الجيات المسؤك ة المككنات االستراتيجية لمسياحةالعراقي، ككيفية ادار 

يؤثر ذلؾ في تنشيط السياحة, كمف ثـ رؤية  ككيؼ ،إدارة كتكجيو ىذه المككنات
 مستقبمية لمسياسة السياحية في العراؽ.

 :المبحث األول
       البحث: مشكمة -أوال
  : . ال يزاؿ قطاع السياحة في العراؽ يعاني مف العديد مف المشاكؿ لعؿ مف اىميا1

     عدـ كجكد طمب حقيقي عمى السياحة في العراؽ ؟
  السياحة في العراؽ الذم يكاجو الكثير مف الصعكبات التي حالت.غياب دكر 2

      حتى اآلف دكف كصكليا إلى المستكل المطمكب الذم يالئـ ما يممكو العراؽ مف
     مقكمات الجذب السياحي التي تجعمو مف الدكؿ الرائدة في مجاؿ السياحة.

   ي لمنيكض بيذه.عدـ كجكد خطط تنمكية كككادر متخصصة في المجاؿ السياح3
     الصناعة مما انعكس سمبا عمى تقديـ منتكج سياحي متكامؿ كمتنكع كغني

     باألنشطة السياحية المالئمة لمقكمات الجذب السياحي.
  :اهمية البحث - ثانيا  
مف  ، كالسيمااؽ كمجاؿ لمدراسة الكتسابو اىميةلقد اختير القطاع السياحي في العر      

ناحية المكرد البشرم لككف السياحة ىدفيا الرئيس ىك تحقيؽ نكع مف الترفيو المتعو 
    الذاتية لشخص كخمؽ اتصاؿ اجتماعي بيف المجاميع الكافدة مع بعضيا اآلخر. 

كيمتمؾ العراؽ كؿ مقكمات الجذب السياحي كامكانياتو فيك يعد مف الدكؿ التي      
العرض كاقع ي دراسة فكمف ىنا تنبع اىمية البحث  تمتمؾ ثركة مف السياحة المتنكعة. 

تعمؿ  كالطمب السياحييف في العراؽ كتحميميا مف خالؿ تكفير الخدمات المتنكعة التي
 .سائح كرغباتو المالية كالمستقبميةحاجات العمى تحقيؽ اعمى درجات االشباع ل
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كفي حاؿ تـ استثمار السياحة بشكؿ صحيح فسيكفر ذلؾ الحصكؿ عمى مستكل      
جيد مف الدخؿ القكمي كالذم يمكف اف يحقؽ فائدة كبيرة لمبمد كما انو سيساىـ في 

 ة.تحسيف مستكل التعميـ كيحؿ جزء كبير مف مشكمة البطالة كيطكر البنى التحتي
   :هدف البحث -ثالثا  

 ييدؼ البحث إلى دراسة السبؿ التي تؤدم إلى زيادة إعداد السياح عمكما في     
 العراؽ، ككذلؾ سبؿ تطكير الخدمات السياحية كالخدمات التطكيرية اإلدارية األخرل

بيدؼ تحقيؽ المساىمة الفاعمة لمقطاع الصناعي السياحي في عممية التنمية 
كاالجتماعية في العراؽ، كالسيما بعد ما مر بو مف أحداث عصيبة أدت إلى  االقتصادية

اختالؿ اكضاعو االقتصادية كتأزميا مما يستكجب تفعيؿ القطاعات المنتجة لمنقد 
 االجنبي بغية عدـ االعتماد الكمي عمى االقتصاد كحيد الجانب.

  :فرضيات البحث -رابعا 
فاعال في تمكيؿ التنمية االقتصادية ك تكفير النقد . لـ تؤد السياحة في العراؽ دكرا 1

األجنبي بسبب عدـ استقرار األكضاع السياسية كاألمنية كتردم نكعية الخدمات 
    .السياحية

لعراؽ سكاء كانت مف عدـ كجد استراتيجية كاضحة في مجاؿ صناعة السياحة في ا. 2
      .حيلطمب السياا حيث العرض اـ

  :البحثمنهجية  -خامسا
يتناكؿ بحثنا أىـ اإلجراءات الكفيمة لتحقيؽ أىداؼ البحث الحالي مف حيث تحديد  

 المناسب. مجتمعو كمتغيراتو كاستخداـ اسمكب المعاينة في تحديد االسمكب التحميمي
 إسموب البحث: -سادس ا

اعتمدنا االسمكب الكصفي الكيفي في كتابة فقرات البحث ككف ىذا االسمكب ىك 
 ككف الدراسة تجمع بيف السرد التاريخي كالتحميؿ المنطقي لمكضكع الدراسة. االنسب
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 فقرات االستبيان :
 مجتمع البحث كعينتو: -اكال
فراد يعممكف في مجتمع البحث: يشمؿ مجتمع البحث اختيار مجمكعو مف اال -أ

كيبمغ عددىـ خمسيف شخصا كمف شرائح المجتمع  شكائيةع بصكره الشركات السياحية
   العراقي المختمؼ.

لقد تـ اختيار عينو مف االفراد المشمكليف بشكؿ عشكائي كبمغ عدد  عينة البحث: -ب
 كيعممكف في القطاع السياحي. كمف جميع االعمار افرادىا خمسيف فردا

الفقرات التي  ديتككف االختبار مف جزئيف ، االكؿ يمثؿ عد كصؼ االختبار: -ت
 كالجزء الثاني: نتائج تحميؿ استبياف البحث.   .تخص أىداؼ البحث

 
 المبحث الثاني

 نظرة عامة عمى السياحة
 المفهوم والنشأة:

تعتبر السياحة نشاط كظاىرة انسانية كحاجة اجتماعية تخمؽ ظرفنا افضؿ لمحياة     
كاالجتماعي كالثقافي في جميع االنسانية لككنيا عامالن مف عكامؿ التطكر االقتصادم 

 البمداف.
كالسياحة تعمؿ عمى تدعيـ التفاىـ بيف الشعكب كاالىتماـ بالتراث الحضارم في      

العالـ كزيادة التعرؼ عمى القيـ الثقافية بخمقيا ظركؼ افضؿ لمحياة االنسانية عمى 
ستفادة مف كقت المستكل الدكلي في اغناء الشخصية االنسانية كتنظـ نشاط االنساف لال

 الفراغ كتسيؿ االتصاالت كالتفاىـ بيف ابناء المعمكرة. 
 ظاىرة السفر كالسياحة ىي ظاىرة إنسانية كلكي نفيميا مف جميع جكانبياكلذا ف    

 المختمفة
السياحة  ينبغي عمينا اف نستعرض كلك بشكؿ مكجز المراحؿ التاريخية التي مرت بيا

   في العراؽ.
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   :تعريف السياحة - أوال  
 السياحة ىي أكثر مف مفيكـ ككؿ منيا يختمؼ عف اآلخر بقدر اختالؼ الزاكية    

التي ينطمؽ منيا. فالسياحة في المغة العربية تعني التنقؿ مف بمد إلى آخر طمبا لمتنزه 
( كالسياحة بعضيـ ينظر ليا عمى انيا 11: 1997كاالستطالع كالكشؼ.)تكفيؽ, 

ية مف خالؿ تأثيرىا االقتصادم ، بينما ينظر إلييا المجتمع مف خالؿ ظاىرة اقتصاد
 تأثيرىا عمى سمكؾ الفرد في المجتمع، فيما ينظر السياسي ليا مف خالؿ تأثيرىا عمى
 القرار السياسي كاتجاىات الرأم العاـ كمنيـ مف يرل أثرىا في تنمية العالقات الدكلية

  (15كاالنسانية . )تكفيؽ ", 
 تـ تعريؼ السياحة في المؤتمر العالمي لمسياحة الذم تـ عقده في ركما عاـ كقد   

بأنيػا مجمكعػة األنشػطػػة الحضػاريػة كاالقتصاديػػة الخاصػػة بانػػتػقاؿ   ـ 1963
قامتيػـ فيو لمدة ال تقؿ عف  األشػػخاص إلى ساعة بأم قصد كاف  24بمد غير بمدىـ كا 

  ( 25: 1976جره مف داخػؿ البمػػد المزار" . )أبك رباح ، عدا قصػد العمػػؿ الذم يدفػػع أ
  : كبذلؾ يمكف اف نتكصؿ إلى اف مفيـك السياحة تشترؾ في الخصائص اآلتية

   دكدةػدة محػر لمػف إلى آخػاف معيػة مف مكػاؿ األفراد أك الجماعػة انتقػا عمميػاني -أ
  .عمى عمؿكمؤقتة ثـ العكدة إلى مكانيـ األصمي مف دكف الحصكؿ 

 .انيا تشبع حاجة ممحة بالمتعة كالبيجة كالراحة كالتغيير -ب 
 (28انيا تعمؿ عمى تكطيد أكاصر العالقات كالمعرفة بيف الشعكب . )تكفيؽ :  -ت

  نشأة السياحة وتطورها : -ثانيا 
 ال يمكف دراسة أم ظاىرة أك عمـ بدكف العكدة الى النشأة كالتاريخ ، كمف ىذا الجانب 
 سيتـ التعرض بصكرة مختصرة لممراحؿ التاريخية التي مرت بيا عممية نشأة السياحة 

 كتطكرىا ، كالمراحؿ منذ القدـ كلحد اآلف.
 
 :السفر في العصكر البدائية.1
 كيقصد ىنا في المراحؿ البدائية ما قبؿ التاريخ أم المراحؿ التي عاش فييا       

 تبدأ ىذه المرحمة منذ نشأة عصكر الحجرية، ك دكيف كالتي سميت بالاإلنساف قبؿ الت
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 الخميقة حتى األلؼ الخامس قبؿ الميالد أم حتى ظيكر فجر حضارات كادم الرافديف 
 كالحضارة الفرعكنية في مصر حيث كانت ابرز سمات ىذه المرحمة عدـ كجكد اثر 

 كد لمممكية لمحككمات كالدكؿ كال لمجيكش كال القكانيف كاألنظمة كال كجكد لمنقكد ككج
 .، كأيضا ال كجكد لممعامالت التجارية )البيع كالشراء( كعدـ تكامؿ الكازع الدينيالفردية

  
  )15: 2113العزاكم ، ) .

نشكء الحضارات في اقاليـ مختمفة كالحضارة السكمرية كالبابمية كاالكدية  ف  إ   
كاالشكرية كغيرىا في العراؽ كالحضارة الفرعكنية في مصر ككذلؾ نشكء الحضارات 
االخرل كالفينيقييف الذيف بدأك بإستخداـ القكارب الشراعية بشكؿ مثقؼ ألغراض النقؿ 

يانية كالركمانية, حيث بدأ االىتماـ في ىذه ككذلؾ نشكء الحضارات اليكنانية كالما
االكقات بتشييد الطرؼ كاصبح السفر ممكننا كنتيجةه لذلؾ كانت ىناؾ عالقات متبادلة 
بيف القبائؿ كالدكيالت المختمفة كالتي تككف احياننا متجاكرة كقد تككف بعيدة ككاف ىذا 

ث التجارة كالحركب كذلؾ التفاعؿ لو تأثير عميؽ في مصير االقاليـ المتجاكرة مف حي
كاف حافزنا كبيرنا لمتجار لمقياـ برحالت بعيدة بحثنا عف السمع النادرة حيث ظير نظاـ 
المقايضة ام مبادلة السمع بيف الجماعات كاصبح التنقؿ بيف المراكز التجارية ىك حافز 

كرم: التجار لمبادلة السمع فكاف لمتجارة دكر كبير كباعث عمى التنقؿ كالسفر. )الب
1972 :15 .) 

  مرحمة العصكر الكسطى:.2
 ىذه المرحمة تمتد إلى القرف الرابع عشر الميالدم حيث بقيت كممة السياحة     

بمدلكليا الحالي غير معركفة لدل الشعكب مع استمرار االتجاه نحك السفر لمتجارة 
   .كالحج كالرحالت االستكشافية كالدراسة

 كقد تفرد العرب في الفترة ما بيف القرف الثامف كالرابع عشر في تطكير مبادئ      
 السياحة ككضعكا األسس األكلى لمعظـ فركع السياحة كقد برزت في ىذه الفترة مدينة 
 بغداد كأصبحت مركزا ميما مف مراكز المدف الثقافية كالحضارية كجذبت إلييا المثقفيف
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 نحاء العالـ, كخير مثاؿ عمى ذلؾ انشاء المدرسةاكاألدباء كالعمماء مف جميع 
 ـ(.1227\ىػ625المستنصرية مف قبؿ الخميفة العباسي المستنصر باهلل عاـ )

 30)  )العزاكم: 
  الحضارةكقد انطمؽ الرحالة العرب يجكبكف العالـ الذم كاف يدكر في فمؾ تمؾ 

. )ابف تمؾ العصكر الرحالة، مف أشيرىـ في ىؤالء الرحالة كثائؽ سياحية فذة ، كقد ترؾ
 بطكطة(  ك )ابف جبير( كغيرىـ.

كبعد ذلؾ قاـ االيطالي )ماركك بكلك( في القرف الثالث عشر الميالدم برحمة الى     
 الصيف

ككانت فمسطيف بداية رحمتو ثـ ارمينيا ثـ انحدركا بطريؽ ارض الجزيرة إلى الخميج 
 (.21: 2111رحمة ، العربي ثـ اتجيكا إلى بكيف )الصيف(. )أبك 

 كفي نياية العصكر الكسطى ظيرت فئو مف طمبة العمـ الذيف يقكمكف برحالت      
 ، سياسية المكجكدة في الدكؿ االخرل، كالتعرؼ عمى النظـ اللغرض العمـ كالدراسة

  (31: يد الشعكب في ىذه الدكؿ. )تكفيؽكذلؾ التعرؼ عمى العادات كتقال
  يثة:السياحة في العصكر الحد.3

  اشتير في ىذا العصر ما يسمى االستكشافات الجغرافية مثؿ اكتشاؼ:
  .1492كريستكفر ككلكمبس ألمريكا عاـ  -
 .رحمة فاسكك دم كاما التي كشؼ فييا رأس الرجاء الصالح -
  .رحمة ماجالف حكؿ العالـ في القرف السادس عشر  -  

تالىا فقد بدأت صناعة السياحة تؤثر تأثيرنا اما مرحمة الثمانينات كالتسعينات كما       
كبيرنا بكؿ مرافؽ اقتصاديات العالـ كبدأت صناعة السياحة تتكسع لتقديـ خدمات خاصة 
ا كتشعبت كبدأت مرحمة السياحة  كاخرل عامة ككذلؾ انكاع السياحة تنكعت ايضن

 الترفييية كاضحة المعالـ.
بأنيا عصر المعمكماتية كاالتصاالت  كقد اعتبرت مرحمة التسعينات كما تالىا     

حيث حصؿ تطكر كبير في القدرات الشرائية لممكاطنيف كبدأ الناس يبحثكف عف 



هـ2110-م  0202. لسنة  ثالثال/العدد الثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد   

 

 
306 

تدر امكاالن طائمة تستفيد ميا مجاالت لقضاء الكقت كاصبحت صناعة السياحة 
 اقتصاديات الدكؿ.

 (57: 2111)الطائي:  
 المبحث الثالث

 واقع السياحة في العراق
 مقومات السياحة في العراق : -أوال  

السياحة في العراؽ تتمتع بمميزات تنافسية ديناميكية كذلؾ بسبب ما يمتمكو  ف  إ    
العراؽ مف ثركات سياحية متنكعة كتعتبر فريدة احياننا بيف دكؿ العالـ كلكف لالسؼ لـ 

ـ تناكؿ الجانب ُتستغؿ ىذه الثركات الى االف, حتى ضمف خطط التنمية الكطنية لـ يت
السياحي كلـ يكضع ضمف برنامج عمؿ مشترؾ لدعـ االقتصاد الكطني كتطكير البنى 

 التحتية في العراؽ. 
كعمى الرغـ مف كؿ ىذه المعكقات التي يمتمكيا العراؽ كلكف ظؿ القطاع السياحي      

متكاضعنا كخجكالن في امكانياتو بالمقارنة مع دكؿ الجكار, لذا يتطمب مف الحككمة 
ة بعد ما مر بو العراؽ في االكاف االخير مف ازمات  كالنظاـ السياسي العراقي كخاصن

العراقية اتخاذ سياسيات كاستراتيجيات تفضيمية اقتصادية كسياسية فعمى الحككمة 
لمتنمية السياحية في مختمؼ جكانبيا ككضع مكاصفات كقياسات لممنتج السياحي 
المحمي لكي يستطيع القطاع السياحي مف الصمكد في كجو كؿ المنافسات سكاء كانت 

 اقميمية اك دكلية. 
 تأثير السياحة عمى الدخل القومي: -ثاني ا
لسياحة في العراؽ كالسيما السياحة الدينية كالتاريخية ثقالن كبيرنا كليما مستقبؿ تمثؿ ا    

زاىر في الطمب الخارجي كىي في الظركؼ االعتيادية حيث يتكقع اف تكفر عائدات 
( مميكف دكالر سنكينا بإفتراض تكفير امكانات لتحفيز 151سنكية تـ تقديرىا بنحك )

يالت السياحية خارج كداخؿ البمد كمع عكدة االمكر الطمب مف خالؿ تكفير كافة التسي
 الى مجراىا الطبيعي.

 (192, 1992)مكتب االستشارات االدارية كاالقتصادية كاالحصائية,               
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يؤثر االنفاؽ السياحي في االقتصاد القكمي كاف العالقة ليا اثر كبير بيف االنفاؽ      
ياحية حيث تككف ىذه العالقة طردية فكمما زاد السياحي كالدخؿ القكمي لمدكلة الس

االنفاؽ السياحي زاد الدخؿ القكمي لمدكلة السياحية كالعكس صحيح, كلكف تتكقؼ تمؾ 
الزيادة في الدخؿ القكمي الناجمة عف االنفاؽ عمى الشيرة السياحية لتمؾ الدكلة بصفة 

ية كمما كانت الشيرة اساسية فكمما كانت الشيرة السياحية لمدكلة كبيرة بصفة اساس
السياحية كبيرة في االكاسط السياحية العالمية كبالتالي سكؼ تؤدم لتدفؽ السياح عمييا 
بأعداد كبيرة كمف ثـ يزداد االنفاؽ السياحي فييا كىذا ما يؤثر بالتالي عمى دخميا 

 القكمي.
في دعـ ميزاف االقتصاد  1991-1981كقد ساىـ القطاع السياحي في الفترة مف      

العراقي حيث تمكف القطاع السياحي في تمؾ الفترة مف تحقيؽ ايرادات سنكية بمغت 
( مميكف دينار عراقي حيث بمغت اقياـ مصركفات ىذا النشاط 1417,968بحدكد )
يا حيث بمغت المكاسب السياحية ( مميكف دينار عراقي كلممدة ذات1367,91بحدكد )
 ( مميكف دينار عراقي. 49,98الصافية )

(.111)مكتب االستشارات االدارية كاالقتصادية كاالحصائية:   
االزمات المتعاقبة التي مر بيا العراؽ كالقرارات السياسية الغير صحيحة التي  ف  إ   

القتصادم الذم ادخمت العراؽ في حركب ككاف نتيجة ىذه الحركب ىك الحصار ا
ادخؿ العراؽ نفقنا مظممنا شمؿ جميع مجاالت الحياة سكاء كانت اجتماعية اك اقتصادية 
اك صحية اك بيئية اك ثقافية..... الخ. اف العقكبات التي فرضت عمى العراؽ في 
التسعينات ادت الى صعكبة تصدير النفط كادخمت العراؽ في عزلة دكلية مما نتج عنو 

شرة عمى جميع القطاعات االقتصادية في العراؽ كمف ضمنيا السكؽ اثار سمبية مبا
السياحية العراقية مف حيث العرض كالطمب كانتاج كاستيراد كتصدير كخاصة في الفترة 

حيث تأثر القطاع السياحي بنسبة كبيرة ككما مكضح في الجدكؿ ادناه  1991-2111
العراقي حيث كصمت الى  النسبة الضئيمة مف النشاط السياحي في الدخؿ القكمي

% كبمغ مجمكع العكائد السياحية 1,1112كمف ثـ انخفضت الى  1991% عاـ 1,1
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مميكف دينار عراقي  11مميكف دينار كبمتكسط سنكم بمغ حكالي  111,19طيمة المدة 
 فقط.

)فترة  2111-1991( يكضح النسبة الضئيمة لمنشاط السياحي مف عاـ 1الجدكؿ رقـ )
  دم(الحصار االقتصا

االىمية النسبية لمعكائد 
 السياحية %

 الدخؿ القكمي
2مميكف دينار عراقي   

 العكائد السياحية
1مميكف دينار عراقي   

 السنة

 
1.11 46387.1 52.8 1991 
1.11 35922.2 9.1 1991 
1.12 99641.3 12.8 1992 
1.113 269814.7 7.3 1993 
1.1115 1441957.7 7.6 1994 
1.11111 5817374.8 5.4 1995 
1.1111 5641424.1 4.8 1996 
1.11113 12235481 4.2 1997 
1.1113 141124222 4.5 1998 
1.1111 31271148.4 1.3 1999 
1.1112 45534634.7 1.6 2111 
مميكف دينار 111.9    المجمكع 

 
 

 
المدفكعات مف المصدر: البنؾ المركزم, المديرية العامة لالحصاء, قسـ احصاء ميزاف 

1991-2111. 



هـ2110-م  0202. لسنة  ثالثال/العدد الثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد   

 

 
309 

كمف خالؿ االرقاـ نالحظ اثر النشاط السياحي في دعـ االقتصاد العراقي, كنتيجة      
الحصار كحاجة البمد لمعممة الصعبة إلرتفاع الدكالر كما لو مف اثر كبير في انخفاض 

الميـ لما قيمة الدينار العراقي مما ادل الى تغيير سياسة الدكلة تجاه القطاع السياحي 
يدره عمييا مف عمالت صعبة فكاف ىناؾ تكجو نحك االىتماـ بالسياحة الدينية لجمب 
العممة الصعبة مف انحاء العالـ لتغذية االقتصاد العراقي كبالفعؿ فقد استطاع مف 

كالرات عف طريؽ السياحة الدينية. اف السياحة بالعراؽ بشكؿ الحصكؿ عمى مالييف الد
صدرنا رئيسينا بعد النفط لزيادة النفقات المالية لمبمد كدخكؿ مصادر عاـ يمكف اف تككف م

كبيرة مف العمالت االجنبية كبالتالي يككف ىذا القطاع مصدرنا لكسب العمالت االجنبية 
ا تنمي البنى التحتية لمب د كتكفر فرص عمؿ مالتي تدعـ ميزاف المدفكعات كايضن

  (.61لمعاطميف. )الطائي: 
اعمنت كزارة الثقافة كالسياحة اف عدد السياح الذيف يدخمكف  2113كبعد عاـ      

مالييف سنكينا فمك قامت الحككمة العراقي  5العراؽ بدأ في التزايد حيث كصؿ الى 
ة اثناء الزيارات الدينية لكانت لو مردكد  بأستقطاع مبالغ عف دخكؿ ىؤالء السياح كخاصن

كالفساد الحككمي ساىـ في تعطيؿ كؿ اقتصادم كبير اال اف دخكؿ البيركقراطية, 
االجراءات التي مف شأنيا تنمي ىذا القطاع الميـ كتساىـ في دعـ االقتصاد الكطني, 
اف السياحة في العراؽ تحتاج لمساندة جيات حككمية حقيقية بيدؼ استثمارىا بالشكؿ 

قكانيف بشكؿ الصحيح اال اف الفساد االدارم كالتعددية في اتخاذ القرارات كعدـ تطبيؽ ال
دكالرات مف جميع  11صحيح  مف قبؿ الجيات الحككمية ساىـ بإيقاؼ قرار استقطاع 

السياح الداخميف لمبمد كذلؾ بسبب كجكد تعارض في تطبيؽ القكانيف بيف كزارة الداخمية 
 كالخارجية كالمنافذ الحدكدية كالشركات السياحية.

 (18: 2118)االنصارم  
السياح الداخميف لمعراؽ في التزايد, حيث بمغ عدد بمغ عدد  2111كفي عاـ      
االجانب الكافديف  السياح( سائح في حيف بمغ عدد 11847العرب ) السياح

( سائح, كعمى الرغـ مف عدـ امتالؾ العراؽ االمكانيات السياحية حيث 11752783)
رت عمى العراؽ شكمت ىذه االرقاـ ثقالن كبيرنا عميو فمك تـ استغالليا سياحينا ألد
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مردكدات مالية كبيرة لساىمت في حؿ جزء مف مشاكؿ العراؽ االقتصادية, فالطاقة 
ا في كؿ  ا كخمالن كاضحن االستيعابية ال تكفي لكؿ ىؤالء السياح حيث ظير ىناؾ نقصن
الخطط التنمكية السياحية كضعؼ الرؤية التنمكية لتنشيط كتفعيؿ ىذا القطاع الميـ 

ع القطاع النفطي لتمكيؿ ميزانية الدكلة كرفع كفاءة السكؽ العراقية )السياحي( كدمجو م
كبالتالي حؿ مشكمة العاطميف عف العمؿ كالعمؿ عمى تحقيؽ صناعة سياحية رصينة 

 (.31: 2113)طارؽ:  تيدؼ الى نمك االقتصاد العراقي.
 :معوقات العمل السياحي في العراق - ثالث ا
يعتبر العراؽ مف الدكؿ النامية التي تكاجو العديد مف المشاكؿ في القطاع السياحي      

فالحككمات المتعاقبة لـ تعطي ام اىتماـ ليذا القطاع الميـ عمى الرغـ مف امكانية 
العراؽ الطبيعية كالتاريخية كالبشرية الغير مستغمة, فالسياحة كنشاط اقتصادم ال يمكف 

مككنات السياسة االقتصادية لمبمد. اال اف االزمات السياسية  اف يغض النظر عنو كأحد
كاالقتصادية كالتحديات التي كاجيت العراؽ تركت اثرنا كبيرنا عمى المجتمع العراقي ككاف 

 ( 195) عبد الرزاؽ : التحدم االكثر تعقيدنا في مجاؿ السياحة. 
حة كالعمؿ عمى حميا صدكر مثؿ ىذه القكانيف ساىـ في مرحمة عمؿ السيا ف  إ     

كضميا الى كزارات مف غير تخصصيا ساىـ في تراجع دكر السياحة في العراؽ حيث 
 ال تكجد كزارة اك ىيئة متخصصة في العمؿ  السياحي .

في السبعينيات كبداية الثمانينيات سجؿ العرض السياحي تطكرا ممحكظا كبات      
جتيف األكلى كالثانية في ؽ مف الدر العراؽ يمتمؾ شبكة مف الفنادؽ الممتازة كفناد

ألثرية كالمناطؽ ، ناىيؾ عف كافة التحسينات التي تحققت بالفعؿ في المكاقع امحافظاتو
 .السياحية األخرل

كلقد كاجيت الحركة السياحية في العراؽ معكقات ساىمت في عرقمة عمميا       
( . ففي الثمانينيات مف  65كابتعادىا عف كاقع العمؿ الفعمي كتالشييا . ) العزاكم : 

دكف إكماؿ  1988- 1981اإليرانية  -القرف الماضي أدت الحرب العراقية 
ام سنة بعد  (1989في عاـ ) ، ياحية كتحقيؽ األىداؼ المخطط ليااالستثمارات الس

, منيـ نسبة ( زائرا1,125,149عدد الزائريف ) االيرانية اذ بمغ -انتياء الحرب العراقية 
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% منيـ مف السياح, اخذت ىذا النسبة بالتنازؿ التدريجي كخاصة 81-%71تتراكح 
 (13)الحكرم: (1991 الطرؽ المتقطعة الساخنة التي اغمقت عاـ  1989بعد عاـ 
حيث أدت حرب الخميج كما تالىا مف أضرار مادية نتيجة  1991ففي عاـ       

األضرار المعنكية التي الحصار االقتصادم أثرت عمى االقتصاد القكمي إضافة إلى 
، كمف ثـ اثر تأثيرا كبيرا عمى السياحة بنية التحتية كالبنية االجتماعيةأثرت عمى ال

الداخمية كالخارجية في العراؽ نتيجة لطبيعة مقكمات العرض كالطمب في ىذا النشاط 
 ،كانعداـ االستقرار السياسي في العراؽ. 

 خداـ االسمحة ذات اليكرانيكـ المخصباعالف االعالـ العراقي عف است ف  )إ     
Depeted uranium  اضافة الى الكضع الصحي المتدىكر كما  في ساحة المعركة

رافقو مف حصار اقتصادم ادل الى تراجع كتدىكر في كافة مرافؽ الحياة كخاصة مف 
الناحية الطبيعية حيث ادل الى انتشار االمراض كاالكبئة ادت ىذه العكامؿ جميعا في 

العرض السياحي ىك المحرؾ االساسي لمطمب السياحي  ككما افاجع الطمب السياحي تر 
 .( فأف ىذه العكامؿ تعتبر عكامؿ طاردة لمسياحة الكافدة كمحددة لمعرض السياحي

 (14)الحكرم:
ؼ الحصار التي كلـ يكف لتشكيؿ ىيئة السياحة أم دكر يذكر أك نشاط نتيجة ظرك     

، حيث تأثر النشاط السياحي بشكؿ كبير كتكقؼ غالبية مكاتب السفر كاف يمر بيا البمد
. ( مف عددىا اإلجمالي في العراؽ%91-81كالسياحة كبنسبة تراكحت ما بيف ) 

منشآت  ككذلؾ تكقؼ الكثير مف االعماؿ في جميع المنشآت السياحية المختمفة باستثناء
، صاالت الحفالت كدكر  ، مقاىي كازينكىات سياحيةاإليكاء السياحي مف مطاعـ

( مف العدد اإلجمالي ليذه  % 25-21السينما ... الخ كبنسبة تتراكح مقدارىا ما بيف ) 
 ( 71المشيداني : )ت في القطر . المنشا

كقد شيدت المنشآت السياحية كاآلثار العراقية في جميع أنحاء العراؽ في فترة       
خريبية مثؿ التدمير كالحرؽ كالسمب ، مما إلى أعماؿ ت 1991حرب الخميج الثانية عاـ 

أدل إلى إعاقة العمؿ في ىذه المنشآت كنتيجة لمظركؼ التي مر بيا العراؽ مف 
حصار اقتصادم كأعقبو االحتالؿ األمريكي أدل ىذا إلى تسريب معظـ الككادر الفنية 
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إلى  كالمينية التي كانت تعمؿ ضمف النشاط السياحي مف العرب كاألجانب ، مما أدل
جعؿ المنشآت السياحية في كضع حرج كاثر بدكره عمى طبيعة أدائيا الخدمي . أف 
الظركؼ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كانعداـ األمف في العراؽ خالؿ فترة 

أثر بشكؿ كبير عمى النشاط  2113التسعينيات كما تالىا مف احتالؿ أمريكي عاـ 
رار االجتماعي اثر ما أف انعداـ األمف كعدـ االستقالسياحي الداخمي كالخارجي لمعراؽ ك

بشكؿ كبير عمى تقدـ الحركة السياحية في العراؽ حيث لـ يبؽ اثار لسياحة باستثناء 
السياحة الدينية كالتي انخفضت خالؿ فترة االحتالؿ بنسبة كبيرة بسبب عدـ تكفر األمف 

تكفر األمف كاالستقرار السياسي اذ اف زيادة أعداد السياح لمعراؽ بصكره عامة مقركنة ب
 (.75:العزاكمتشجيع السائح عمى زيارة البمد. )

 فيركسقطاع السياحة في العراؽ بحيث الحؽ رئة االخيرة  اآلكنةكقد اصاب في )      
جسيمة شركات السياحة كبقطاع الفنادؽ كالمطاعـ كالمتاجر في العراؽ  ككركنا اضرار

 .(كاحاؿ عشرات االؼ مف العماؿ الى جيكش العاطميف عف العمؿ
ر مكاسـ انتعاش كقبؿ تفشي فيركس ككركنا كانت مكاسـ الصيؼ في العراؽ اكث      

برامجا متنكعة  كشركات تتبنىدكالر  41, في ظؿ تأشيرة دخكؿ تبمغ السياحة مع ايراف
مقارنة بالسياحة في تركيا كلبناف اك مصر. ناىيؾ عف االؼ الزكار مف ايراف كدكؿ 
عربية لمعراؽ لغرض زيارة االماكف المقدسة. كمع تفشي فيركس ككركنا فقد االالؼ مف 

فندقا في كربالء كالنجؼ نتيجة  537العامميف كظائفيـ حيث سببت الجائحة بأغالؽ 
لمسياحة الدينية اثر منع دخكؿ االجانب خاصة الكافديف مف ايراف مما االنكماش التاـ 
 عامال في قطاع السياحة بالمدينة. 8468ادل الى تسريح 

مكجة الكساد السياحي ضربت ايضا المطاعـ السياحية في العراؽ مما اضطر  ف  إ     
حمؿ الرسـك % مف قدرتيا مع ت15اصحابيا الى غمؽ ابكابيا أك العمؿ بما اليزيد عف 

كالضرائب كفكاتير الماء كالكيرباء كالخدمات االخرل كبالمحصمة فأف االالؼ التحقكا 
 .(في العراؽ المتناميبجيش البطالة 

كاخيرنا يمكف القكؿ اف عدـ كجكد استراتيجية كاضحة طكيمة االمد لتنمية القطاع 
ف الدكلة ليذا القطاع السياحي كقمة االستثمارات كمحدكدية المكارد المالية المكجية م
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كىجرة الككادر السياحية المينية لممكاقع االثرية كالمتاحؼ كنيب كتدمير المكاقع االثرية 
اثناء الغزك االمريكي كمف ثـ احتالؿ داعش لممناطؽ االثرية تعتبر مف اىـ االسباب 

 كالمعكقات كالتحديات التي تكاجو القطاع السياحي في العراؽ.
 المبحث الرابع

 استراتيجية صناعة السياحة في العراق
 استراتيجية السياحة في العراق :  -أوال 
اما في اقتصاديات الدكؿ كتحتؿ مكاف مرمكقا كاىتم ميمان  تمعب السياحة دكران )    

حيث االصرار عمى اف الدكلة التي اخذت في عالميا في جانب الحككمات كالخبراء 
تأخذ طريقيا نحك التنمية االقتصادية كتحسيف تطكير كتنمية القطاع السياحي فيما 

الييكؿ االقتصادم كيظير األثر االقتصادم لمسياحة في زيادة االيرادات السياحية مف 
النقد االجنبي التي ينفقيا السائحكف خالؿ اقامتيـ عمى مختمؼ الخدمات كالسمع 

 السياحية كغير السياحية.
كتسيـ السياحة في ايجاد فرص عمؿ كطنية مباشرة تتمثؿ في العامميف في شركات     

السياحة سكل كانت اىمية اك حككمية كالعمؿ في الفنادؽ كمجاؿ السياحة تكفر عمالة 
الضغط عمى القطاع الحككمي حيث تكفر فرص عمؿ لمشباب كطنية كتسيـ في ازالة 

 .التالي الى زيادة العمؿ كاالنتاج(كتؤدم ب
الصناعة في  تستند السياحة في العراؽ إلى المقكمات نفسيا التي تقكـ عمييا ىذه     

، لكف ما يميز لطبيعية كالبشرية التي يتمتع بيا، كىي العناصر ابمداف العالـ األخرل
العراؽ ىك امتداد اإلرث الحضارم في عمؽ التاريخ البشرم ممثال بالمكركث المعرفي 

ياـ اقدـ الحضارات فيو كالتي ال تقتصر عمى بقعة معينة مف ىذه كالعممي كالمعمارم كق
 .التي عرفت ببالد ما بيف النيريف، أك بالد الرافديف البالد

إطالؽ صناعة سياحية في العراؽ البد أف يككف أحد أبرز عناصر االستراتيجية  إف     
التي سيبني عمييا أم خطة  الجديدة تعتمد البنى التحتية الرصينة ككنيا األرضية

 .سياحية
 (  25:  2115) جكدة ،                                                    
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 : استراتيجية السياحة في العراؽ ىيأف أىـ األفكار التي تعتمدىا 
 . احية الحالية المختمطة، كالخاصة. إعادة تأىيؿ المشاريع السي1
لمزكار مف إقامة ككضع امني كفير مستمزمات الراحة . تأىيؿ المكاقع الدينية كت2

 .مستقر
. العمؿ عمى تأىيؿ كصيانة المتاحؼ كالمكاقع االثارية كتكفير مستمزمات كصكؿ 3

 السياح ليا بأماف كطمأنينة 
. متابعة تطكير العمؿ السياحي كفؽ احدث الصيغ كالتنسيؽ العالي بيف ىيئة السياحة 4

 محمي كالخارجي .العامة كالقطاع الخاص كال
. خمؽ ككادر إدارية سياحية مف خالؿ إرساؿ البعثات إلى خارج البمد لالطالع عمى 5

 ما حكلنا مف تطكر كنيكض في مجاؿ السياحة كمكاكبة تكنكلكجيا العصر الحديث .
 . إنشاء إعالـ سياحي عممي يقـك بدكره المحمي كاالقميمي كالدكلي كالتركيج لمسياحة .6
 ستثمارات كجذب رؤكس األمكاؿ إلقامة مرافؽ سياحية . . تشجيع اال7
. إقامة طرؽ مكاصالت حديثة كفؽ المعايير الدكلية لمكصكؿ إلى المكاقع السياحية 8

يجاد أفضؿ الخدمات لمسكاح   (. 75) المشيداني :  كا 
كفي مجاؿ التنمية السياحية فيي ابرز أىداؼ التنمية العامة التي تتطمب إنشاء     

كزارة لمسياحة كما في جميع دكؿ العالـ التي تعتمد عمى صناعة السياحة كمصدر مف 
مصادر دخميا القكمي كالعمؿ عمى إنشاء كتشجيع قياـ االستثمارات كالمشركعات 

عفائيـ مف الرسـك السياحية مف خالؿ تقديـ التسييالت لممس تثمريف كتشجيعيـ كا 
الضريبية أف ذلؾ سكؼ يسيـ في انتعاش السياحة كبالتالي تككف ىناؾ تنمية كصناعة 
حقيقية لمسياحة كمف ثـ سكؼ تسيـ ىذه التنمية في تحسيف ميزاف المدفكعات مف خالؿ 

الي سكؼ تدفؽ رؤكس الماؿ األجنبية كالعمالت الصعبة في المشاريع االستثمارية كبالت
تسيـ ىذه األمكاؿ في منافع اقتصادية مع السياحة كتعمؿ ىذه المشاريع عمى تكفير 
فرص عمؿ جديدة مما يؤدم الى رفع مستكل الدخؿ كالرفاىية لشرائح كاسعة مف 
المجتمع كسكؼ تسيـ في القضاء عمى البطالة كتخفؼ مف الضغط عمى الطمب 

األخرل أف زيادة الفرص االستثمارية  المتزايد في التعيينات عمى مؤسسات الدكلة
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المربحة تؤدم الى النيكض بالكاقع السياحي ، كتكفر مبالغ كبيرة مف األمكاؿ الدكلة . ) 
 (.25:  2118عميكم 

الى االف لـ تعطي ام اىمية  2115استراتيجية الدكلة لمتنمية الكطنية مف عاـ  ف  إ   
افية كاالثرية عمى الرغـ مف اىمية ىذا تذكر إلعادة كتأىيؿ المنشآت السياحية كالثق

القطاع االستراتيجي, ككانت كؿ الخطط الحككمية ىدفيا االكؿ اعادة تأىيؿ البنى 
 (.35: 2113التحتية لمقطاع النفطي كالطاقة كالخدمات االساسية. )طارؽ: 

كاجب الحككمة العراقية ىك كضع استراتيجية كرسـ خطط كبرامج رقابية عمى  ف  إ  
اع السياحي ألنو يشكؿ مردكد اقتصادم كبير لمدكلة,  كالعمؿ عمى تأىيؿ المرافؽ القط

السياحية كتأميف مخصصات مالية لالنشطة السياحية كالثقافية كاالثرية كانشاء طرؽ 
حديثة تربط المكاقع السياحية مع بعضيا كتأىيؿ المنشآت التي تضررت نتيجة االرىاب 

عمى تشجيع االستثمار في انشاء المرافؽ السياحية  كالحركب. اضافة الى ذلؾ, العمؿ
كتقديـ تسييالت لممستثمريف عمى سبيؿ المثاؿ اعفائيـ مف الضرائب كتقديـ ليـ 
االمتيازات التي جاء بيا قانكف االستثمار العراقي الجديد كالذم اعطى فرص جديدة 

في البمد كيعد القطاع  الخدمية كتأىيؿ البنى التحتيةلمساىمة الدكلة في انشاء المشاريع 
السياحي رائدنا في خمؽ ىذا التمازج مع باقي الفركع كاالنشطة االقتصادية. )طارؽ: 

41) 
 التسوق السياحي :  -ثانيا  

يعد التسكيؽ احد العمـك النكعية لعمـ السياحة كىك يؤدم دكرا كبيرا في اقتصاديات     
 لتسكيؽكالسياحة كسيمة ىامة  الدكؿ ميما بمغت درجة تقدميا كتبقى شركات السفر

الفعاليات السياحية أك تحكيؿ الفعالية الى سمعة مغرية لمسائح حسب الرغبة كالحاجة ، 
إذ تؤدم شركات السفر كالسياحة دكرا كبيرا في التنشيط السياحي في أم بمد ، لما تقـك 

ؼ بيا عبر بو مف إيصاؿ الكفكد كالسياح الى المكاقع السياحية كالتركيج ليا كالتعري
إقامة العالقات المتبادلة مع شركات السفر كالسياحة األجنبية كلما يدره ىذا النشاط مف 

 إيرادات مالية كبيرة تدعـ التدخؿ القكمي . 
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لالستثمار المالي  خصبناكيعد ىذا الجزء مف القطاع الخاص في العراؽ مجاال     
كلمعكائد االقتصادية التي يجمبيا ، لما يتميز بو العراؽ مف مرافؽ سياحية متنكعة كغزيرة 

. 
كلحد االف نتيجة ظركؼ  1981تكقؼ بعض شركات السفر كالسياحة منذ عاـ  ف  إ     

ني العراؽ السياسية كظاىرة الحد مف سفر العراقييف ككذلؾ عدـ االستقرار السياسي كاألم
. ) تدىكر الكاقع السياحي في العراؽ الذم عاني منو العراؽ ساىـ بشكؿ اك باخر مف

 ( 211المشيداني : 
تقصير الجانب االعالمي كالتركيجي كاضحا اذ يفترض اف تقكـ السفارات  ف  إ    

كالقنصميات العراقية في الخارج بالتركيج لمسياحة في العراؽ كتعمؿ عمى نشر اعالنات 
تشجيع كتركج لمسياحة في العراؽ كتدعك مستثمريف لالستثمار في العراؽ كالسيما في 

اجؿ تطكير البنى التحتية لمسياحة كالقضاء المدف التي تتمتع في استقرار امني مف 
عمى البطالة في تمؾ المدف حيث يكلد العمؿ لدل سكاف ىذه المدف استقرار نفسي يسيـ 

 في بناء المجتمع كتطكيره.
تنظيـ عمؿ كنشاط ىذه الشركات ىك مف مسؤكلية رابطة مكاتب السفر  ف  إ    

في العراؽ دكر ميـ بالنسبة  كالسياحية . اف دكر رابطة مكاتب السفر كالسياحة
 لمشركات المنظمة تحت لكائيا لككنيا الجية المسؤكلة عف حؿ المشكالت كالمعكقات

، كما تؤدم دكرا ميما في خمؽ التكاصؿ بيف شركات القطاع التي تكاجو ىذه الشركات
الخاص كالمؤسسات الحككمية المعنية بالشأف السياحي لخمؽ صيغة أفضؿ في التعامؿ 

مف حيث تكفير اإلجراءات القانكنية كالتشريعات التي  الشركاتدكر أداء ىذه  كتحسيف
 ( 55تدعـ عمميا لتؤدم دكرىا المطمكب في خمؽ سياحة متطكرة . )عبد الرزاؽ : 

أما عمى صعيد تنمية كتطكير العامميف في ىذه الشركات فإف الرابطة تقكـ بتنظيـ      
 مدراء المفكضيف لمشركات كدكرات لإلدالءدكرات تدريبية مثؿ دكرات تطكيرية لم

السياحييف كدكرات القطع التذاكر كالحجكزات ، كما تحرص إدارة الرابطة كلك بصفة 
غير رسمية عمى المشاركة في المؤتمرات كالندكات اإلقميمية كالدكلية كالعربية المعنية 

شركات نجد بالسياحة كسبؿ تطكر العمؿ فييا كعف طريؽ مالحظة عمؿ كنشاط ىذه ال
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ىيمنة إدارة كتنظيـ كتنفيذ المجاميع السياحية كمف ثـ تحـر الشركات مف حرية المنافسة 
 (219)المشيداني :كتيميش دكر الرابطة. المطمقة فيما بينيا 

 :رؤية مستقبمية لسياسة سياحية في العراق
غياب السياسة السياحية الكطنية كعدـ كضكح رؤية االىداؼ السياحية عمى  ف  إ   

حقيقتيا ادت ىذه العكامؿ الى اختالؿ كاضطراب في رؤية االىداؼ السياحية كمف ىذه 
 العكامؿ:

 كضعؼ امكانياتيا المادية. كالبشرية : ضعؼ تنمية المكارد السياحيةاوال  
 ياحي.: االختالؿ في معدالت النمك السثاني ا
 : ضعؼ الجانب التنظيمي كالمؤسسي لمقطاع السياحي.ثالث ا
 : ضعؼ الخدمات كالتسييالت السياحية.رابع ا

: عدـ كجكد تنظيـ كتنسيؽ بيف السياحة كالقطاعات االقتصادية االخرل في ظؿ خامس ا
 غياب التنسيؽ بيف القطاع السياحي كالقطاعات االخرل.

كالمتكازنة عمى مستكل االقاليـ اك مستكل االماكف : ضعؼ التنمية المستدامة سادس ا
 السياحية المكجكدة في كؿ البالد.

 : ضعؼ الجانب التسكيقي كالمعمكماتي في دراسة االسكاؽ السياحية.سابع ا
القطاع العاـ كالخاص  عمى مستكلالرقابي كالمحفز  اختالؿ في دكر الدكلة: ثامن ا

 كالمختمط.
عمى عاتؽ صانعي القرار في العمؿ إلعادة ىيكمية القطاع ف ىذه العكامؿ تقع أ    

السياحي في البمد كرسـ سياسات سياحية كطنية شاممة عمى اسس صحيحة كاىداؼ 
 كاقعية.

 (21: 2118)االنصارم:  
كلكي يتـ اعادة كىيكمة السياحة في العراؽ بشكؿ صحيح يجب اخذ بعيف االعتبار    

ديدة لمنظاـ السياسي كاالقتصادم العراقي كاف تككف المستجدات كالتطكرات في ادارة ج
ىناؾ سياسة سياحية شاممة كمناسبة كمرتبطة مع السكؽ العالمي كعمى النظاـ السياسي 
العراقي بكؿ اجيزتو الرسمية كغير الرسمية ككالن حسب اختصاصو اخذ الخطكات 
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كاضعي السياسة التالية كىي بمثابة اىداؼ ككسائؿ جديدة لصانعي القرار السياسي ك 
 السياحية كىي كما يمي:

: تغيير النظرة الجزئية الى النشاط السياحي الى نظرة شاممة كمؤثرة كاف ُتزاؿ كؿ  اكالن
التعقيدات كالفساد في كؿ القرارات الغير مدركسة الحككمية بحيث يصبح القطاع 

 ف.السياحي مجاالن خصبنا الثراء العراؽ كيعمؿ عمى تحقيؽ الرخاء لممكاطني
ثانينا: النظر في االمكانيات المالية المحتممة مف اجؿ تعبئتيا بقصد تحقيؽ االىداؼ 

 المرسكمة ليا عمى اف ال تككف نظرة احادية البعد بؿ شاممة كىذا يتطمب ما يمي:
 نظرة عينية كمالية لكافة المكارد المتاحة لمتنمية السياحية سكاء كانت مكارد بشرية, -

 كمكارد مالية الزمة لتعبئة المكارد المذككرة.( مقكمات االنتاج السياحي  سياحية)
نظرة تنظيمية لالطار التنظيمي لتعبئة المكارد الف غياب التنظيـ الغير مناسب  -

 كالعشكائي يكدم الى تبديد كؿ المكارد المتاحة.
ثالثنا: العمؿ عمى تحديد االىداؼ السياحية السياسية لكي تككف مرشدنا ليذه السياسة 
بأتجاه طريؽ العمؿ السياحي الصحيح كاف تتضمف االىداؼ القكمية اىدافنا 

كبيئية كسياسية كثقافية كفنية كاف تقسـ الى اىداؼ اقتصادية كاىداؼ اجتماعية 
تكسطة المدل حسب متطمبات المرحمة طكيؿ المدل كاخرل قصيرة المدل كاىداؼ م

 الراىنة كمستقبميا كاف تحدد االىداؼ حسب االكلكيات التالية:
العمؿ عمى رفع معدؿ النمك السياحي في العراؽ مف خالؿ دعـ المتغيرات  -أ

االقتصادية نحك تحقيؽ التنمية الكطنية الشاممة مف خالؿ زيادة الدخؿ السياحي 
ديف الزكار عف طريؽ تكرار الزيارات السياحية كرفع مع الزيادة المتكقعة لمكاف

مستكل نكعية السائح كزيادة معدؿ اقامتو كانفاقو اليكمي مف خالؿ دراسة السكؽ 
السياحية كالعمؿ عمى معرفة جنسيات كثقافات كدكافع الزكار القادميف الى العراؽ. 

تصدر كافة اف السياحة الدينية كانت ت 2118كالبيانات تؤكد كخاصة بعد عاـ 
االنماط السياحية كاثبتت اف ىذا النمط مف السياحة كاف ىك الرائد بالمقارنة مع 

 االنماط االخرل حتى في فترات االرىاب كاالزمات كالحركب.
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كاخذ بنظر االعتبار عمى تقديـ التسييالت لمزكار اك السياح مف ناحية الدخكؿ 
كالنيرم كربط المدف العراقية مع )الفيزا( اضافة الى تطكير النقؿ البرم كالجكم 

بعضيا كصيانة كتطكير البنى التحتية لممطارات كسكؾ الحديد النيا تعتبر 
 كسيمة اقتصادية فعالة في اغمب الدكؿ المتقدمة سياحينا.

االىتماـ في السياحة الداخمية كالعمؿ عمى تكفير كؿ مستمزمات تطكيرىا  -ب
ية حيث يككف ىذا االىتماـ سببنا في رفع ألنيا النكاة االساسية لمسياحة العالم

معنكيات الفرد العراقي مف خالؿ تكفير كؿ مستمزمات الخدمات السياحية 
كاماكف الراحة كالترفيو مع اخذ بنظر االعتبار الجكدة كالسعر المناسب كالتقاليد 

 كالعادات كالمفاىيـ الدينية.
كحماية كافة المكارد  اعادة تأىيؿ كصيانة المناطؽ التاريخية كالحضارية -ج

الطبيعية مف التمكث نتيجة الحركب كاالرىاب عمى اف يككف ىناؾ تنسيؽ بيف 
كزارة السياحة كىيئة السياحة كدائرة االثار كالتراث, كالعمؿ عمى حماية االرث 
الطبيعي كاقامة مجمعات طبيعية كالتي تعتبر احد الكسائؿ الكفيمة في محاربة 

ؽ االجياؿ القادمة مف التمتع بالتراث الحضارم كالمكارد كبالتالي تأكيد حالفقر 
 الطبيعية التي تعتبر مف اىـ اسباب جذب السياح بالعراؽ.

اعطاء القطاعات الثالثة )العاـ كالمختمط كالخاص( الحرية في اخذ دكره  -د
في التنمية السياحية كفقنا لضكابط يصنعيا التشريع مع تحديد سمطة الدكلة في 

صر الصناعة السياحية كاالشراؼ عمييا لضماف سير العمؿ تكجيو عنا
السياحي مف خالؿ تحقيؽ استقرار البيئة السياسية كاالقتصادية بما يمتمكو مف 
ادكات قيادية, تشريعية كتنفيذية يمكف اف يككف دكرىا مركزم كمساند مف حيث 

لدقيقة تحديد التكجييات العامة لمسياسة السياحية ثـ ُتحدد بعض السياسات ا
 لدفع النشاط السياحي بإتجاه معيف كعدـ مزاحمة القطاع الخاص في نشاطاتو.

تييئة كاعداد ككادر سياحية مينية في القطاع السياحي مف خالؿ  -ق
 السياسات المناسبة كالتدريب كالتعميـ لكي تضمف كفاءة االنتاج السياحي.
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تجدات عمى الساحة اعداد الدراسات كالبحكث حكؿ المرحمة الحالية كالمس -ك
االقميمية كالدكلية كالمحمية لكي نتجاكز كؿ االنحرافات التي تشكك منيا صناعة 
السياحة في العراؽ, كالتي كاف سببنا في جعؿ ىذا القطاع متخمفنا كمنسينا عمى 
خارطة الدكؿ السياحية, عمى اف يككف ىناؾ تعاكف بيف متخصصيف 

 كاكاديمييف ميتميف في صناعة السياحة.
كاخيرنا, يجب عمى الحككمة العراقية الحرص عمى اف تككف سياساتيا السياحية مركزة 
ككاضحة كالنتيجة المنطقية انو سيعكد عمييا بخطة مثالية مف خالؿ تعريؼ كتقديـ 
العراؽ كمقصد سياحي, ليس ىذا فحسب بؿ انو سيسيـ ىذا التطكر بتطكير الجانب 

ف ناحية اخرل مما يؤدم الى جذب المستثمريف التجارم مف ناحية كالجانب الثقافي م
 كتعزيز النمك االقتصادم كاالجتماعي بشكؿ اكبر.

 استفتاء البحث : -ثالثا 
 .الفقرات التي تقيس اهداف البحث :1

 الفقرات ت
الفقرات السياحة أداة لتعميؽ االنتماء كتنمية الكطنية كاالعتزاز بالكطف  1

اإلنسانية كتماسؾ المجتمع بما تعززه مف كتساىـ في بناء الشخصية 
 أشكاؿ التالؼ كالتعارؼ .

السياح الذيف يدخمكف البمد يساىمكف في نقؿ ثقافات كنشر المفاىيـ  2
 المدنية .

السياحة تساىـ في تكفير رؤكس األمكاؿ األجنبية كالعمالت الصعبة  3
 كتعمؿ لمقضاء عمى البطالة .

الضغط كالطمب المتزايد عمى التعيينات في السياحة تسيـ في تخفيؼ  4
 مؤسسات الدكلة عف طريؽ تكفيرىا لفرص العمؿ لمعاطميف .

السياحة تشجع االستثمارات االجنبية كجذب رؤكس األمكاؿ إلقامة  5
 المرافؽ السياحية

السياحة تساىـ في تكفير الفرص لتعريؼ الغرب كالعالـ في حضارة  6
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 العراؽ كتاريخو .
احة تقكد إلى التطكر االجتماعي بيف أفراد المجتمع في الدكؿ السي 7

المستقبمة لمسائحيف نتيجة االحتكاؾ المباشر مع السائحيف كبيف أفراد 
 المجتمع .

السياحة نشاط إنساني كظاىرة اجتماعية تسكد المجتمعات المختمفة فتؤثر  8
يجابية ألنيا تقكـ عمى تفاعؿ مباشر بيف السائح كأفراد  بيا سمبا كا 

 المجتمع المضيؼ .
 السياحة تساىـ في نقؿ الثقافات الشاذة كالغريبة عف مجتمعاتنا العربية . 9

السياحة تسيـ في كسب الميارات الثقافية كالخبرات المختمفة مف  11
 السائحيف لدكؿ القادميف الييا مثؿ المغة كاالفكار السممية .

 الوسائل االحصائية: -2
اعتمدنا في البحث عمى تحميؿ بيانات االستمارة عمى استخراج الكزف المئكم إلجابات 

 المئكية النسبةالمبحكثيف مستخدميف قانكف 
 الجزء          

                         100 X 
 الكؿ          

 ام
 النسبة المئكية تساكم عدد الذيف اجابكا بنعـ       

                                                                    X 111    
 العدد الكمي                     
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 . نتائج فقرات البحث : 3
 فيما يمي جدكؿ يكضح نتائج الفقرات حسب الكزف المئكم.

 الكزف المئكم الفقرات ت
المتزايد عمى التعيينات السياحة تسيـ في تخفيؼ الضغط كالطمب  1

 في مؤسسات الدكلة عف طريؽ تكفيرىا لفرص العمؿ لمعاطميف .
111% 

السياحة تشجع االستثمارات األجنبية كجذب رؤكس األمكاؿ  2
 اإلقامة المرافؽ السياحية.

98% 

السياحة تساىـ في تكفير رؤكس األمكاؿ األجنبية كالعمالت  3
 . الصعبة كتعمؿ لمقضاء عمى البطالة

96% 

السياح الذيف يدخمكف البمد يساىمكف في نقؿ ثقافات كنشر  4
 المدنية.   المفاىيـ

95% 

السياحة أداة لتعميؽ االنتماء كتنمية الكطنية كاالعتزاز بالكطف  5
كتساىـ بناء الشخصية اإلنسانية كتماسؾ المجتمع بما تعززه مف 

 أشكاؿ التالؼ كالتعارؼ .

93% 

كسب الميارات الثقافية كالخبرات المختمفة مف السياحة تسيـ في  6
 السائحيف لدكؿ القادميف إلييا مثؿ المغة كاألفكار السميمة .

91% 

السياحة نشاط أنساني كظاىرة اجتماعية تسكد المجتمعات  7
يجابا ألنيا تقكـ عمى تفاعؿ مباشر بيف  المختمفة فتؤثر بيا سمبا كا 

 السائح كأفراد المجتمع المضيؼ .

85% 

السياحة تقكد إلى التطكر االجتماعي بيف أفراد المجتمع في الدكؿ  8
المستقبمة لمسائحيف نتيجة االحتكاؾ المباشر مع السائحيف كبيف 

 افراد المجتمع .

81% 

السياحة تساىـ في تكفير الفرص لتعريؼ الغرب كالعالـ في  9
 حضارة العراؽ كتاريخو .

75% 

 %48 الثقافات الشاذة كالغريبة عف مجتمعاتنا العربية .السياحة تساىـ في نقؿ  11
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 االستنتاجات : 
. تبيف أف التركيج ككسيمة أساسية في زيادة المبيعات المنظمة تكاد أف تككف شبو 1

 معدكمة في المجاالت السياحية .
. عدـ مكاكبة االدارات السياحية لمتطكرات كالتقنيات الحديثة في دكؿ العالـ كمحاكلة 2

 استخداميا في زيادة الطمب .
. لـ تيتـ اإلدارات السياحية بدراسة المستيمؾ ككاقعو لمشراء اك خصكصياتو كانما 3

 اكتفت بعرض منتجاتيا بأم كسيمة تركيجية مف دكف االىتماـ برغبة المستيمؾ .
. اف غياب الرؤية الكاضحة لالىداؼ السياحية في ظؿ غياب السياسة السياحية 4

العراؽ عمى مدار كؿ السنيف المنصرمة ساعدت في خمؽ العديد مف  الشاممة في
االختالالت في القطاع السياحي مما ساىـ في تعطيؿ المكارد السياحية سكاء كانت 
بشرية اك مادية كأثر بشكؿ كبير عمى دكر السياحة الداعمة لالقتصاد العراقي كمف ثـ 

 سياحي( عمى باقي القطاعات.ساىـ بإضعاؼ اثره التحريض التراكمي )المضاعؼ ال
قصكر في التشريعات كالقكانيف التي تساىـ في تحفيز القطاع المحمي الخاص  -5

العربي كاالجنبي لالستثمار في العراؽ كعدـ كجكد مناخ مالئـ لالستثمار في العراؽ 
كاف بسبب فساد الحككمات المتعاقبة ناىيؾ عف عدـ االستقرار االمني كضعؼ الجياز 

في تقديـ التسييالت االئتمانية كسكء سياسة تكجيو المستثمر نحك اكثر  المصرفي
القطاعات فائدة اجتماعينا كاقتصادينا لمبمد في ظؿ سكء تكزيع المشاريع التنمكية بيف 

 المناطؽ كاالقاليـ ذات الميزة السياحية.
 التوصيات :

االقتصادية . تحديد كاختيار السياسة الشاممة كالمالئمة لمظركؼ السياسية ك 1
كاالجتماعية كالتي بالتالي تعكس مكانة السياحة كقطاع انتاجي يساىـ في تحقيؽ 

 اىداؼ السياسة االقتصادية في العراؽ.
. التركيز كالبحث في عممية خمؽ ككادر ادارية سياحية مف خالؿ ارساؿ البعثات الى 2

السياحة كمكاكبة خارج البمد لالطالع عمى ما حكلنا مف تطكر كنيكض في مجاؿ 
 تكنكلكجيا العصر الحديث .
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 . كضع ميزانية لمتركيج كتييئة خطة لفترات محددة لعرض المنتجات بصكرة مناسبة .3
. التكسع في مجاالت الدراسة كأف يككف ىناؾ قسـ لدراسة السياحة اك خاص 4

 -اد بالسياحة في معيد اإلدارة ؛ ألف كجكد قسـ السياحة في كمية االدارة كاالقتص
الجامعة المستنصرية غير كافي فالبد مف كجكد مجاالت كاسعة األفؽ لخمؽ سياحة 

 متطكرة . 
. فتح مراكز معمكماتية سياحية عند المناطؽ الحدكدية سكاء كانت برية اك جكية اك 5

 بحرية, كحتى في داخؿ المدف اك في المراكز البعيدة عف المدف.
يزا( اك التفتيش الكمركي اك االجراءات الصحية . تقديـ التسييالت في اجراءات )الف6

 كالنقدية.
. تغيير في انماط السياحة كعدـ التركيز عمى نمط السياحة الدينية فقط فمف الممكف 7

ادخاؿ انماط اخرل مف السياحة مثؿ السياحة االثرية كالسياحة الصحراكية كالعالجية 
 شكؿ العرض السياحي.كالمؤتمرات كالصناعات الفمكمكرية, ام تغيير في 

. اعادة النظر في كؿ التشريعات السياحية كتعديميا بما يضمف ىذا التعديؿ المطمكب 8
احداثو التالئـ مع النصكص القانكنية كالعمؿ عمى اصدار قانكف السياحة االساس الذم 
يتضمف تنظيمنا شامالن لكؿ العمؿ السياحي, كاصدار قانكف استخداـ االراضي الذم 

تقبالن النمك العشكائي كحسف استخداـ االراضي كخاصةن االراضي المطمة عمى يمنع مس
االنيار, ككذلؾ االىتماـ في مناطؽ االىكار كالحفاظ عمى التكازف بيف السياحة كالبيئة 

 كحفظ حؽ االجياؿ القادمة كالحالية لمتمتع بيا.مف خالؿ استدامة المكارد السياحية 
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 المصادر :
 ( القطاع السياحي بالعراؽ, شبكة النبأ, 2118. د. االنصارم, رؤكؼ )1

www.iasj.net 
 ( السياحة في العراؽ, مطبعة ثنياف, بغداد.1972. البكرم, عالء الديف )2
( عكامؿ تقيد الطمب السياحي عف المنتجعات الجبمية 2111. الحكرم, مثنى طو , )3

التجريبية , مقبكؿ لمنشر , كمية االدارة كاالقتصاد, خالؿ فصؿ الشتاء , كدراسة النظرية 
 الجزائر.

 االردف. –(, اصكؿ صناعة السياحة, الكراؽ لمنشر, عماف 2111.الطائي, حميد, )4
( مستقبؿ السياحة الكافدة الى العراؽ كاثرىا عمى 2113. العزاكم ، مجيد حميد ، )5

المعيد العالي لمدراسات السياسية  المكارد االقتصادية ، رسالة غير منشكرة مقدمة إلى
 كالدكلية ، الجامعة المستنصرية ، بغداد.

صادم " اثر السياحة الدكلية عمى التطكر االقت(1976). ابك رباح ، عبد الرحمف ، 6
 لمبمداف النامية " ، عماف, االردف.

،  ، دار البركة " ادارة المنشآت السياحية "(2111). ابك رحمة ، مركاف كآخركف ، 7
 عماف ، االردف.

( " صناعة السياحة " دار زىراف لمنشر, 1997. تكفيؽ ، ماىر عبد العزيز ، )8
 االردف.

( االىمية االقتصادية لمسياحة الدينية, كمية العمكـ االقتصادية, 2113دنيا طارؽ, ) .9
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