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جامعة النيلين

جامعة سامراء – كلية اآلثار

كلية الدراسات االقتصادية واالجتماعية

المستخلص
يهدف بحثنا هذا إلى تسليط الضوء على األهمية االقتصادية واالجتماعية لقطاع السياحة،

باإلضافة إلى دراسة واقع القطاع السياحي في مدينة سامراء ،وتسليط الضوء على مقومات

القطاع السياحي في المدينة ،وتشخيص أهم المعوقات التي حالت دون نمو وتطور هذا القطاع.

تطرقت البحث إلى االستخدام العملي لعملية التخطيط ،وامكانية استخدام التخطيط السياحي

من قبل الحكومة المحلية والمؤسسات العلمية والبحثية ورجال األعمال في سبيل تنمية القطاع
السياحي.

توصل البحث إلى مجموعة من االستنتاجات كان من أهمها تمتع مدينة سامراء بالعديد من

المقومات السياحية التي تساعد على بناء قطاع سياحي واعد ،ومن هذه المقومات المراقد الدينية
المقدسة ،المراكز االثرية والتاريخية اضافة إلى المقومات الطبيعية المتمثلة بالموقع الجغرافي
المتميز وما تتمتع به المدينة من مناخ وتضاريس تساعد على قيام السياحة الصيفية والربيعية

على ضفاف نهر دجلة وبحيرة سد سامراء.

وقد رصد بحثنا عدد من المعوقات التي يواجهها القطاع السياحي في المدينة ،جاء في مقدمتها

تدهور البنى التحتية للقطاع السياحي األمر الذي ادى إلى غياب الخدمات السياحية االساسية
عن المدينة من ايواء واطعام ونقل وترفيه ،اضافة إلى التحديات االمنية التي واجهتها المدينة

بسبب العمليات االرهابية ،وغياب دور التخطيط لتنمية السياحة ،اضافة ضعف دور الترويج
واالعالم السياحي ،وقد أوصى بحثنا بضرورة استخدام عملية التخطيط لتنمية السياحة ووضعت
دراستنا مقترح للجهات التي يفترض اشتراكها في وضع خطة مقترحة لتنمية السياحة في المدينة،

ورسمت اهدافها واالليات الكفيلة بتنفيذها.
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Abstract.
The current research aims to highlight the economic and social
importance of tourism. The research also aims to case study the tourism
sector in Samarra, highlighting the rectifiers of tourism in the city, and
identify the challenges that banned this tourism sector from grew and
development.
The study discussed the practical use of tourism planning and
possibility of using tourism planning by local government, scientific
institutions and businessmen in Samarra in order develop the tourism
sector.
The study comes up with several results, such as the city of Samarra
possesses several tourism rectifiers which help the city to build successful
tourism sector, these rectifiers are holy religious graves, archeological
locations, historical centers geographic and nature that increase the
opportunity to build spring and summer tourism beside Tigris river and
the lake of Samarra’s dam.
The research observed many challenges facing the tourism sector in
the city, among these challenges the first was the impairment of tourism
infrastructure, the absence of tourism service from city such as housing,
feeding, transporting, in addition the research show that the security
situation had effected the tourism beside other factors such as the absence
of tourism planning and the weakness of media and marketing services.
The research proposes some recommendations among which is the
suggestion to use the tourism planning as an instrument to develop
tourism sector in the city, the research designed a plan to develop the
tourism in the city and suggested the parties that should involve in
designing and implementing this plan and finally drew the aims of the
plan and the successful means to execute it.
Key Word: Oil Prices, OPEC, Oil Shocks
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مقدمة.
يكتسب موضوع التخطيط للقطاعات االقتصادية أهمية كبيرة بالنسبة لواضعي السياسات

االقتصادية وخصوصاً في الدول النامية ،وذلك لما تعانيه هذه الدول من مشاكل اقتصادية ناجمة

عن ندرة رؤوس األموال الالزمة لتمويل المشاريع االستثمارية ،مما يؤدي إلى ارتفاع معدالت

البطالة والفقر وتدني مستويات الخدمات الصحية والتعليمية.

والتخطيط السياحي هو احد فروع التخطيط االقتصادي وهو عبارة عن مجموعة من

اإلجراءات المرحلية والمنهجية والمنظمة التي تهدف إلى توفير المستلزمات المادية والمعنوية

لتحقيق استغالل واستخدام أمثل لعناصر الجذب السياحي المتاح والكامن لتحقيق أقصى درجات

المنفعة الممكنة من القطاع السياحي.

وتلعب المواقع الدينية واألثرية دو اًر بار اًز في تنشيط حركة السياحة ،وذلك لما تتمتع به

هذه المواقع من عوامل جذب تخلق طلب كبير على الخدمات السياحية من نقل واقامة ومنتجات
سياحية متنوعة ،األمر الذي ينعكس باإليجاب على األوضاع االقتصادية واالجتماعية في الدولة

المضيفة للسياحة الدينية واالثرية بصورة عامة والمدينة أو اإلقليم المضيف بصورة خاصة.

سيحاول الباحث من خالل ورقة العمل هذه تسليط الضوء على األهمية االقتصادية للقطاع

السياحي بصورة عامة ،ودراسة أهمية ودور عملية التخطيط السياحي في تنمية القطاع السياحي،
إضافة إلى تحديد التحديات التي تواجه القطاع السياحي في مدينة سامراء وامكانية تجاوزها عن

طريق استخدام التخطيط السياحي.

هيكلية البحث:

 -المبحث االول :منهجية البحث.

 المبحث الثاني :االطار النظري للتخطيط السياحي. المبحث الثالث :واقع السياحة في مدينة سامراء. -المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات.
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المبحث االول

مشكلة البحث:

منهجية البحث

تكمن مشكلة البحث عدم وجود خطة تنمية سياحية واضحة المعالم في مدينة سامراء ،مما
ادى الى تدهور البنى التحتية السياحية في المدينة وساهم في تعطيل عمل القطاع السياحي في

المدينة .

أهمية البحث:
تتلخص أهمية البحث في دراسته النظرية للقطاع السياحي في مدينة سامراء من خالل
تسليط الضوء على ألهمية االثرية والدينية للمدينة ودورها في تشجيع السياحة ،إلى جانب الدراسة

الميدانية التي يسعى البحث خاللها الى تحديد مقومات السياحة في مدينة سامراء ،إضافة إلى
محاولة تحديد المعوقات التي حالت دون تنمية وتطور القطاع السياحي في المدينة ،واقتراح

اعتماد منهج التخطيط السياحي لمحاولة تجاوز هذه المعوقات والعمل على تنشيط وتنمية القطاع

السياحي في مدينة سامراء.

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية:

 .1تسليط الضوء على االهمية االقتصادية التي يتمتع بها القطاع السياحي في مدينة سامراء.
 .2محاولة تحديد المعوقات التي تواجه امكانية تنشيط وتنمية القطاع السياحي في مدينة سامراء.

 .3محاولة اعتماد منهج التخطيط السياحي كأداة يمكن من خاللها تنمية القطاع السياحي في
مدينة سامراء.

فرضية البحث:

يعتمد البحث على فرضية تفيد بان مدينة سامراء تتمتع بأهمية سياحية كبيرة لما تمتلكه

من مواقع اثرية وتاريخية عريقة ومراقد دينية مقدسة ،وأن التدهور االمني الذي شهده العراق
بصورة عامة ومدينة سامراء على وجه الخصوص ساهم مساهمة فاعلة في تدهور القطاع

السياحي في المدينة ،وأن التخطيط السياحي يعتبر من الوسائل الفاعلة لتالفي تداعيات هذا

التدهور.

منهجية البحث:
اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي ،اضافة الى المنهج التاريخي من خالل

تحليل االحداث المتسلسلة زمنياً والتي اثرت على القطاع السياحي وعرضها بأسلوب اكاديمي.
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المبحث الثاني

االطار النظري للتخطيط السياحي
إن تحقيق تنمية اقتصادية سياحية يتطلب العمل على بناء وتنمية المقومات السياحية

للدولة المقصودة أو المدينة على المستوى المحلي ،وهذا ما يمكن تحقيقه عن طريق عملية

التخطيط السياحي ،بهدف تطوير وتحسين األوضاع االقتصادية ومستويات المعيشة لسكان تلك
الدولة أو المدينة ).(1

ويمكن تعريف عملية التخطيط من وجهة النظر االقتصادية بأنها "مجموعة جهود واعية،

ومستمرة تبذل من قبل حكومة ما لزيادة معدالت التقدم االقتصادي واالجتماعي ،والتغلب على

جميع اإلجراءات المؤسسية التي من شأنها أن تقف عائقاً في وجه تحقيق هذه األهداف (.)2
تعريف التخطيط السياحي:

يعرررف التخطرريط السررياحي بأنرره "رسررم صررورة تقديريررة مسررتقبلية للنشرراط السررياحي فرري دولررة

معينة وفي فترة زمنية محددة( ،)3ويقتضي ذلك حصر الموارد السياحية فري الدولرة مرن أجرل تحديرد
أهررداف الخطررة السررياحية وتحقيررق تنميررة سررياحية س رريعة ومنتظمررة مررن خررالل إعررداد وتنفيررذ برنررامج

متناسق يتصف بشمول فروع النشاط السياحي ومناطق الدولة السياحية(.)4

وتأسيسر راً عل ررى م ررا تق رردم يمكنن ررا تعري ررف التخط رريط الس ررياحي ه ررو برن ررامج عم ررل تش ررترك في رره

الجهات الحكومية والقطراع الخراص وافرراد المجتمرع ،لرذا يجرب أن يكرون عمليرة تشرترك فيهرا جهرود
جميع الجهات المنظمة للقطراع السرياحي ،وهري الجهرات الحكوميرة المشررفة والراعيرة لهرذا القطراع،

ومقرردمي الخرردمات السررياحية مررن المؤسسررات ورجررال األعمررال ،والمجتمررع المض ريف للسررياحة ،برردءا

من مرحلة صياغة األهداف المراد تحقيقها وانتهاء بمرحلة التنفيذ والتطبيق لبرامج الخطة السياحة.

أهمية التخطيط السياحي:
يلعب التخطيط السياحي دو اًر بالغ األهمية في تطروير النشراط السرياحي ،وذلرك لكونره منهجرا

علميررا لتنظ رريم وادارة النشرراط الس ررياحي بجميررع عناصر رره وأنماط رره ،فهررو ي رروفر إطررار عم ررل مش ررترك
التخرراذ الق ر اررات فرري إدارة الم روارد السررياحية ويررزود الجهررات المسررؤولة باألسرراليب واالتجاهررات الترري
يجب أن تسلكها ،مما يسهل عملها ويوفر الكثير من الجهود واالموال(.)5

ومررن م ازيررا التخطرريط السررياحي انرره يسرراعد علررى توحيررد جهررود جميررع الجهررات المسررؤولة عررن تنميررة
القطاع السياحي وتنسيق عملها ،ويقلل من ازدواجية الق اررات واألنشطة المختلفة ،مما يساعد على
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إنجاز األهداف العامة والمحددة لهذا النشاط ،لذا فإن التخطريط السرياحي يترأثر بالتقلبرات السياسرية
واالجتماعية والطبيعية أكثر من تأثره بعوامل اإلنتاج والقوى االقتصادية المختلفة(.)6

تعرف التنمية السيياحة علرى أنهرا "تروفير التسرهيالت والخردمات إلشرباع حاجرات ورغبرات السرياح،
وتشمل كذلك بعض تأثيرات السياحة مثل :إيجاد فرص عمل جديدة ودخول جديدة" (.)7

وتش ررمل التنمي ررة الس ررياحية جمي ررع الجوان ررب المتعلق ررة باألنم رراط المكاني ررة للع رررض والطل ررب

الس ررياحيين ،التوزي ررع الجغ ارف رري للمنتج ررات الس ررياحية ،الت رردفق والحرك ررة الس ررياحية ،ت ررأثيرات الس ررياحة

المختلفة(.)8

فالتنميررة السررياحية هرري االرتقرراء والتوسررع بالخرردمات السررياحية واحتياجاتهررا .وتتطلررب التنميررة

السرياحية ترردخل التخطرريط السررياحي باعتبراره أسررلوباً علميراً يسررتهدف تحقيرق أكبررر معرردل ممكررن مررن
النمو السياحي بأقل تكلفة ممكنة وفي أقصر مدة ممكنة (.)9

أهداف التنمية السياحة:

تهرردف تنميررة السررياحية إلررى تحقيررق زيررادة مسررتمرة ومتوازنررة فرري الم روارد السررياحية ،وان أول

محررور فرري عمليررة التنميررة هررو المروارد البش ررية الررذي يعررد أداتهررا الرئيسررية ،لهررذا فررإن الدولررة مطالبررة
بالسررعي إلررى ترروفير كررل مررا هررو ضررروري لبنرراء القرردرات البدنيررة والعقليررة والنفسررية للم روارد البش ررية

السياحية على أكمل وجه(.)10

إن عملير ررة تنمير ررة وتطر رروير السر ررياحة تتطلر ررب جر رررد المصر ررادر التر رري يمكر ررن اسر ررتخدامها فر رري

الصرناعة السررياحية وتقويمهرا بشرركل علمري بررل وايجراد منرراطق جديردة قررد تجرذب إليهررا السرياح ،مثررل
المنتجعررات والقرررى السررياحية وغيرهررا مررن المجمعررات السررياحية ،والتقررويم هنررا لرريس مجرررد تخمررين

نظ ررري ،وانم ررا تق ررويم مق ررارن م ررع المنتج ررات الس ررياحية لل رردول المنافس ررة واعتماده ررا عل ررى اتجاه ررات
وخصائص الطلب السياحي العرالمي والرذي يعرد األسراس فري تحديرد وايجراد البنيرة التحتيرة والقوميرة

للسررياحة عبررر تشررجيع االسررتثمار السررياحي وتسررهيل عمررل شررركات االسررتثمار مررن خررالل تخفرريض
الضرائب واإلجراءات الجمركية على األجهزة والمعدات الالزمة لمشاريعهم(.)11

تتطلب عملية تنمية النشاط السياحي تعاون كافة العناصر واإلمكانيات والجهود العاملة في

القطراع السرياحي ،ألن السرياحة قطراع اقتصرادي يضرم م ارفرق عديردة ونشراطات اقتصرادية مختلفرة،
لذلك فإن أي تخطيط للتنمية السياحية يجب أن يهدف إلى وضع برامج من أجل استخدام األماكن

والموارد سياحياً ،ثم تطويرها لتكون مراكز سياحية ممتازة تجذب السائحين إليها سواء أكران مباشررة
أو عب ررر اإلع ررالن الس ررياحي أو غير رره م ررن مر رزيج االتص ررال التس ررويقي .إن تنمي ررة القط رراع الس ررياحي

تتطلب عدة اعتبارات ال بد من مراعاتها وهي على النحو التالي(:)12
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 اعداد وتدريب الموارد البشرية الالزمة التي يحتاج إليها القطاع السرياحي لتمكرين المنشر ت
السياحية من القيام بدورها بالشكل المطلوب.

 حمايررة المواقررع السررياحية وتمنيتهررا ،حيررث ان جررذب السررياح إلررى هررذه المنرراطق قررد يعتمررد
على المناخ أو الطبيعية أو التاريخ أو أي عامل آخر تتميز به المنطقة السياحية.

 االس ررتغالل الجي ررد للمر روارد الس ررياحية المتاح ررة م ررع ت رروفير المرون ررة له ررا لت ررتمكن م ررن مواكب ررة
احتياجات الطلب السياحي المحلي والعالمي.

 إجرراء د ارسررة شراملة للتأكررد مرن الجرردوى االقتصرادية لالسررتثمارات السرياحية المقترحررة وفيمررا
سيدر أرباحاً أم ال.
إذا كان االستثمار ّ
 دعررم الدولررة للقطرراع السررياحي ،عبررر معاونررة القطرراع الخرراص فرري تنفيررذ الب ررامج السررياحية
ويكون ذلك عبر خطة إعالنية تسويقية متكاملة.

 ربط خطة التنمية السياحية مع خطط التنمية االقتصادية األخرى.

 تحديد المشاكل التي قد تعترض تنمية الصرناعة السرياحية ثرم وضرع خطرط بديلرة فري حرال
حدوث طارئ معين.

 د ارسررة االسرواق السررياحية  ،مررن أجررل معرفررة نوعيررة السررياح الوافرردين ومررا هرري تفضرريال تهررم
للسعي إلى توفيرها قدر اإلمكان.

 ترروفير شرربكة مررن المنشر ت السررياحية المناسرربة لكررل شرركل مررن أشرركال الرردخل ،ولكررل نمرراذج
الرغبررات ،بخاصررة المناسرربة منهررا لررذوي الرردخل المحررددة ،فحركررة السررياحة لررم تعررد مقتص ررة

على األغنياء.

دور مهمر راً ف رري تط رروير التنمي ررة
 رف ررع مس ررتوى النظاف ررة والخ رردمات الس ررياحية ألنهم ررا يؤدي رران اً
السررياحة ،فحررين يررتم الحفرراظ علررى نظافررة الش روارع والش رواط واآلثررار وغيرهررا مررن عوامررل

الجذب السياحي ،تجعل السائح يرغب في العودة إلى هذا البلد.

مراحل إعداد خطة التنمية السياحية (:)13

تشررمل عمليررة إعررداد خطررة التنميررة السررياحية علررى عرردد مررن الخط روات المتسلسررلة والمترابطررة

وهي كالتالي(:)14

أ -إعداد الدراسات األولية عن متطلبات النهوض بالخدمات السياحية االساسية مرن وسرائل نقرل
واقامة وترفيه وخدمات ضرورية أخرى.

ب -تحديررد أهررداف التخطرريط بشرركل أولرري بحيررث يمكررن تعررديلها مررن خررالل التغذيررة العكسررية خررالل
عملية إعداد الخطة ومرحلة تقييم النتائج.
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ج -جمع المعلومات واجراء رصد وتقييم للوضع الراهن في المنطقة السياحية.
د -تحليررل البيان ررات (المس رروحات) :وتشررمل ه ررذه المرحل ررة علررى تحلي ررل وتفس ررير البيانررات الت رري ت ررم
جمعهرا مررن خررالل المسرروحات وتوليفهررا والخررروج بحقرائق وتعميمررات تسرراعد فرري إعررداد الخطررة،

ورسم خطواتها العامة والتفصيلية.

هر  -إعداد الخطة :وهنا يتم وضع السياسات السياحية المناسبة ويتم تقييم هذه السياسات

(البدائل) الختيار ما هو مالئم ومناسب لتنفيذ الخطة ،وكذلك يتم تحديد البرامج والمشاريع

التي يجب تنفيذها لتحقيق أهداف الخطة.

و -الشروع بتنفيذ الخطة بتوصياتها وبالوسائل التي يتم تحديدها في المرحلة السابقة.
ر -تقييم ومتابعة الخطة السياحية وتعديلها وفق التغذية العكسية إذا تطلب األمر ذلك.

والجدير بالذكر أن الرصد وجمع البيانات وتحليلها تشكل المدخالت األساسية لخطط التنمية

السياحية وتحتاج هذه المرحلة إلى دقة وتنظيم كبيرين ،وأهم الجوانب التي يمكن جمع معلومات

عنها(:)15

 عناصر الجذب السياحي.
 المرافق والخدمات.
 وسائل النقل.

 خدمات ومرافق البنية التحتية.
وتتطلب هذه المرحلة األخذ ب راء المسؤولين في أجهزة الدولة كرل حسرب تخصصره ،وأيضراً

ممثلي القطاع الخاص وممثلي المجتمعات المحلية ،ومراجعة الدراسات المتوفرة والخرائط والبيانات
الجغرافيرة والخصرائص الطبيعيررة والبيئيرة ود ارسررة األسرواق السرياحية ،وخصررائص السرياح ومعرردالت

إنفاقهم وأوجه اإلنفاق السياحي وكفاءة السياحة المحلية ،وخطوط النقل الجوي.

بناء على ما تقدم يتضح أن واقع السياحة الدينية واألثرية في مدينة سامراء ومحيطها يشير
ً
إلى وجود تحديات حقيقية ينبغي مواجهتها ،فتدهور البنى التحتية السياحية المتمثلة في اغالق
الفنادق السياحية القائمة ،وانعدام المجمعات السكنية السياحية وغيرها ،ساهم مساهمة فاعلة في

إعاقة تنمية السياحة في مدينه سامراء وحال دون استفادة االقتصاد المحلي من الوفورات

االقتصادية التي كان من الممكن للسياحة الدينية واألثرية تحقيقها ،األمر الذي يتطلب اعتماد
خطة تنمية سياحية شاملة تعمل على انعاش القطاع السياحي في هذه المدينة ،حيث أن

المقومات السياحية المتوفرة لو حظيت باهتمام القطاعين الخاص والعام ستشكل قاعدة رصينة

للنهوض بالواقع االقتصادي واالجتماعي للمدينة( ،)16وذلك من خالل اعتماد منهج التخطيط
السياحي الشامل إلعداد خطة تهدف إلى تنشيط القطاع السياحي في مدينة سامراء.
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المبحث الثالث

واقع السياحة في مدينة سامراء.
تتميز مدينة سامراء ومحيطها بوجود العتبة العسكرية الدينية المقدسة ،اضافة الى المواقع

األثرية والتاريخية والعوامل الطبيعية التي تعد عوامل جذب سياحي كبير على المستويين المحلي
والدولي ،حيث تشير تقديرات ديوان الوقف الشيعي العراقي إلى أن عدد الزوار المحليين واألجانب

الذين دخلوا مدينة سامراء عام  2015تجاوز ( )3ماليين زائر( ،)17مما يساهم في خلق طلب
كبير على الخدمات السياحية األساسية ،إال أن غياب الخدمات السياحية األساسية عن المدينة
ومنها الفنادق والمطاعم والمجمعات السكنية السياحية والمؤسسات السياحية المتخصصة ،أدى

إلى حرمان السكان المحليين من موارد اقتصادية كبيرة ،حيث يالحظ دخول الزوار ألداء مراسم
الزيارة للعتبة العسكرية المقدسة في أوقات قصيرة ال تتجاوز في معظم األحيان مدة  24ساعة،

يغادر بعدها الزوار عائدين الى اماكن اقامتهم الدائمة.

كما تعاني سياحة المواقع االثرية والثقافية في مدينة سامراء من تحديات خفضت من أعداد

الزائرين والسياح بشكل كبير ،فمعظم المراكز األثرية في مدينة سامراء تقع خارج الطوق األمني
الذي تفرضه القوات االمنية ،وبسبب العمليات االرهابية التي نفذها تنظيم داعش االرهابي توقفت

حركة زوار هذه المواقع ،لتبقى المأذنة الملوية وجامعها داخل مدينة سامراء هي المقصد الوحيد

لزوار المواقع االثرية والتاريخية ،وبأعداد محدودة جداً ،نتيجة النعدام الخدمات السياحية،
واالوضاع االمنية التي شهدتها البالد عموماً ومدينة سامراء على وجه الخصوص منذ 2006

وحتى الوقت الراهن.

مقومات السياحة الدينية واألثرية في مدينة سامراء

أوالً :المواقع الدينية المقدسة.

ضريح اإلمامين العسكريين عليهما السالم.
تشرفت مدينة سامراء باحتضانها لضريح اإلمامين العسكريين علي الهادي عليه السالم

المتوفي سنة ) 868م 254 -ه) ،واالمام الحسن العسكري عليه السالم والمتوفي سنة ( 874م
–  260ه) ،ويعتبر ضريح االمامين العسكريين عليهما السالم من أهم معالم مدينة سامراء،

ويضم أيضاً مرقد السيدة نرجس ابنة االمام جعفر الزكي وزوج اإلمام الحسن العسكري عليهما
السالم ،ومرقد السيدة حكيمة بنت اإلمام الجواد عليه السالم ،اضافة إلى قبة الجامع الكبير

الواقعة فوق سرداب بيت األئمة الثالثة علي الهادي والحسن العسكري والحجة بن الحسن عليهم
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السالم .يتخذ البناء الداخلي للضريح الشريف شكالً مربعاً تقريباً ،حيث يبلغ طوله  146مت اًر،

وعرضه من جهة الشمال  133مت اًر ،ومن جهة الجنوب  115مت اًر ،أما حجرة األضرحة ،فيبلغ

طولها  53مت اًر ،وعرضها  37مت اًر ،وارتفاعها  11مت اًر ،وفوق األضرحة ترتفع القبة الكبيرة ،وتقوم
هذه القبة على رقبة بارتفاع متر واحد .أما ارتفاع القبة نفسها فيبلغ أربعة وستين مت اًر ،ومحيطها

 68مت اًر ،وقطرها  22مت اًر ،وتتميز هذه القبة بأنها مكسوة بالذهب ،حيث يبلغ عدد الطابوق
()18

المطلي بالذهب  7200طابوقة ،وتعتبر أكبر قبة مذهبة في العالم اإلسالمي

.

ثانياً :المواقع االثرية والتاريخية:

تتميز مدينة سامراء بوجود العديد من المعالم االثرية والتاريخية ،منها ما زال شاخصاً

مشرعة ابوابه للزوار والسياح ،ومنها ما تعرض للضرر ويحتاج لعمليات صيانة وترميم ،ومن هذه

المعالم المأذنة الملوية الشهيرة ونافورتها ( شيدها المتوكل سنة  234ه ،) .قصر بلكو ار ( شيده
المعتز سنه  247ه ،).وقصر المعشوق ( شيده المعتمد سنة  264ه ،).وقصر المعتصم (
الجوسق الخاقاني) ،وقصر المختار ،والقصر الوزيري ،وقصر العروس ،والقصر الجعفري،

ومدينة المتوكلية ( تبعد  10كم شمال مدينة سامراء) ،وقصر الجص ،وبركة المتوكل ،والقبة
الصليبية ،ودار العامة ،وتل الصوان ،وبرج القائم .يتضح لنا بعد هذا الجرد كثرة عدد المواقع

األثرية وتركزها داخل المدينة ومحيطها ،األمر الذي يشكل عامل جذب سياحي واعد اذا ما
توافرت له فرص الرعاية من خدمات سياحية اساسية حول هذه المواقع باإلضافة إلى جهود
الصيانة والترميم لهذه المواقع االثرية المهمة على مستوى العالم

()19

.

ثالثاً :الموقع الجغرافي والعوامل الطبيعية

باإلضافة إلى احتضان مدينة سامراء للعديد من المواقع الدينية المقدسة والمراكز االثرية

والتاريخية العريقة ،تتمتع سامراء بموقع جغرافي متميز وبيئة طبيعية تساعد على قيام منتجعات
وقرى سياحية تساعد على قيام سياحة ربيعية وصيفية واعدة ،فضفاف نهر دجلة والمزارع
والبساتين المحيطة بالمدينة ،تعتبر عوامل جذب للسياحة الطبيعية اذا ما توفرت لها البنى التحتية

المالئمة من متنزهات وقرى سياحية ومطاعم وكافيتريات ،يضاف إلى ذلك بحيرة سد سامراء التي

تحيط بالمدينة من جانبها الغربي ،حيث منحت بحيرة السد مواقع ومناظر جميلة حول المدينة

يمكن استثمارها في اقامة رحالت نهرية لالستجمام وصيد األسماك وخصوصاً في فصول الربيع
والصيف ،لكن غياب البنى التحتية السياحية حال دون ذلك ،وال زالت شواط نهر دجلة وبحيرة

سد سامراء غير مستثمرة سياحياً حتى االن(.)20
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معوقات تنمية السياحة الدينية واألثرية في مدينة سامراء ومحيطها:
يعاني القطاع السياحي في مدينة سامراء من مجموعة من المعوقات حالت دون تطوره،

وحرمت المدينة من وفورات اقتصادية كبيرة كان من الممكن ان يخلقها قطاع السياحة لو توفرت

له فرص الرعاية والنجاح ،ويمكن تقسيم المعوقات التي يواجهها القطاع السياحي في مدينة
سامراء إلى عدة محاور وهي كما يأتي:

اوالً :افتقار المدينة للخدمات السياحية األساسية.

ان انعدام خدمة ايواء السياح من فنادق ومجمعات سكنية ومدن سياحية كان العامل االشد

تأثي اًر على حركة السياحة في المدينة ،حيث ادى تدهور االوضاع االمنية إلى اغالق جميع فنادق
المدينة الواقعة بالقرب من العتبة العسكرية المقدسة ،وقد شاهدنا الزوار يؤدون مراسيم الزيارة
خالل ساعات محدودة فقط ،فيضطرون بعدها لمغادرة المدينة بسبب اغالق الفنادق وعدم توفر
خدمة االيواء ،كما تفتقر المدينة إلى مطاعم سياحية تستوعب االعداد الكبيرة من الزوار في حال

تمكنوا من دخول المدينة واالقامة فيها ،يضاف إلى ذلك العدد المحدود من المتنزهات والحدائق
العامة ،فموقع المئذنة الملوية وهو احد اكبر مقومات الجذب السياحي االثري والتاريخي في

المدينة يعاني من انعدام الخدمات السياحية الضرورية والمتمثلة بوجود المطاعم والكافيتريات

والمتنزهات السياحية واشجار الظل ووسائل الراحة.

ثانياً :التحديات األمنية التي شهدتها المدينة ومحيطها خالل المدة .2014 – 2006

كان لألوضاع االمنية الخطيرة التي شهدتها البالد اثا اًر كبيرة على القطاع السياحي في

مدينة سامراء ،حيث ادى انتشار العصابات االرهابية المتشددة في المدينة ومحيطها الى تحديد

حركة زوار العتبة العسكرية المقدسة ،وادى إلى توقف حركة السياحة االثرية والتاريخية الوافدة إلى

المدينة ،في المقابل قامت القوات االمنية والحشد الشعبي بفرض طوق امني حول المدينة بعد ان

خاضت معارك شرسة وقدمت تضحيات جسيمة في سبيل حماية المدينة خصوصاً خالل فترة
 ،2015 – 2014واليوم تتمتع مدينة سامراء بأوضاع امنية مستقرة نسبياً حيث تم تامين محيطها

من العصابات االرهابية ،وبالفعل نشطت حركة السياحة الدينية الوافدة إلى سامراء من داخل

العراق وخارجه ،حيث شهد عام  2015وصول اكثر من ( )3ماليين زائر إلى العتبة العسكرية
المقدسة ،اال ان هؤالء الزوار لم يتمكنوا من دخول المدينة حتى األن ألسباب تم ذكرها.
ثالثاً :االفتقار إلى خطة تنمية سياحية واضحة المعالم.

ان القطاع السياحي شأنه شان كل القطاعات االنتاجية ،يتطلب مجموعة من المقومات

والمستلزمات التي تجعل نجاحه ونموه ممكناً ومستم اًر عبر الزمن ،وهنا يلعب التخطيط السياحي
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الدور الحاسم في تحديد متطلبات ومستلزمات نجاح ونمو القطاع السياحي ،ويعمل على توفيرها

ضمن بيئة مناسبة خالل فترات مقبله( ،)21ومن الواضح ان دور التخطيط السياحي في مدينة
سامراء تم تغييبه تحت ضغط الظروف االمنية التي شهدتها محافظة صالح الدين والعراق بصورة

عامة السيما بعد  ،2014مما ادى إلى تدهور وتقادم البنى التحتية السياحية في المدينة ،حيث
اغلقت جميع فنادق المدينة ابوابها نتيجة للظروف االمنية وبسبب قلة رؤوس االموال لصيانة تلك

الفنادق واالستثمار في فنادق جديدة ،والحال نفسه ينطبق على المطاعم السياحية ومكاتب
السياحة والسفر ،مما ادى اخي اًر إلى انعدام الخدمات السياحية االساسية في المدينة.
رابعاً :االفتقار الى الوعي الشعبي باألهمية االقتصادية واالجتماعية للسياحة.

يعتبر المجتمع المضيف للسياحة من العوامل الحاسمة في جذب السياح إلى جانب عوامل

الجذب السياحي األخرى ( الدينية واألثرية والطبيعية) التي تعمل على جذب السياح وتكرار

زياراتهم المستقبلية ،وفي هذا المجال فأن وعي افراد المجتمع بأهمية المردودات االقتصادية التي
تولدها السياحة يدفعهم الى تشجيع السياحة والمساهمة الفاعلة في رفدها بالعناصر البشرية

والمادية التي تساهم في نجاح السياحة واستمرارها ،وفي هذا المجال فأن المجتمع المحلي في
سامراء شأنه شأن المجتمع العراقي يعاني من تواضع مستويات الوعي بأهمية السياحة ،حيث

تسود بعض االفكار المشوشة عن سلبيات السياحة ،األمر الذي يخفي عن افراد المجتمع ما

تجلبه السياحة من ايجابيات ومنها خلق فرص عمل للشباب العاطلين ،وتوفير عمالت اجنبية
ومحلية من شأنها تحسين االوضاع االقتصادية والمعيشية للسكان ،اضافة إلى ما تحققه السياحة

من تنوع ثقافي واجتماعي يساعد المجتمعات المضيفة للسياحة على مواكبة

االجتماعية والثقافية العالمية(.)22

التطورات

خامساً :غياب دور الترويج واإلعالم السياحي.

من خالل متابعتنا الميدانية للقطاع السياحي في مدينة سامراء ،رصدنا غياب دور االعالم

والترويج السياحي عن المدينة نتيجة لقلة عدد المكاتب السياحية وانحسار انشطتها ،وهنا تبرز

الحاجة إلى برنامج ترويج سياحي متكامل نظ ار لدوره الفعال في تنشيط حركة السياحة خاصة في
المواقع الدينية واالثارية والطبيعية( ،)23من خالل ما يوفره من معلومات حقيقية حول المعالم

السياحية النادرة التي تنطوي عليها ،والسيما تلك المصنفة عالمياً كالمأذنة الملوية وقصر العاشق
وغيرها كما ذكرنا ،اضف الى ذلك افتقار المدينة الى عالمات داللة ترشد السياح الى المواقع

السياحية التي تم االشارة اليها ،والتي تحتاج إلى االهتمام بها من الناحيتين اإلعالمية والتسويقية
لتصبح قطبا سياحيا عالميا يمكنه أن يجذب ماليين السياح سنويا.
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المبحث الرابع

االستنتاجات:

االستنتاجات والتوصيات

توصلنا من خالل ما تم عرضة في هذ البحث إلى مجموعة من النتائج نوجزها باآلتي:
 .1ضعف الخدمات السياحية األساسية في المدينة.

حيث ساهم ضعف الخدمات السياحية االساسية من فنادق ومجمعات سكنية ومدن سياحية
ومطاعم وكافيتريات ومتنزهات سياحية واشجار ضل ووسائل راحة في تدهور القطاع السياحي

في المدينة وحال دون امكانية تنميته وتحقيق الوفورات المالية الكفيلة بضمان استم ارريته وتطوره .
 .2تأثير التحديات األمنية على حركة السياح الوافدين إلى المدينة.

كان لألوضاع االمنية الخطيرة التي شهدتها البالد اثا اًر كبيرة على القطاع السياحي في مدينة

سامراء ،حيث أثرت العمليات اإلرهابية على حركة زوار العتبة العسكرية المقدسة ،كما ادت إلى
توقف حركة السياحة االثرية والتاريخية الوافدة إلى المدينة ،مما ترك اثا اًر سلبية على امكانية نمو

قطاع السياحة وتطوره.

 .3ضعف دور التخطيط السياحي في المدينة.

من الواضح ان دور التخطيط السياحي في مدينة سامراء تم تغييبه تحت ضغط الظروف االمنية

التي شهدتها محافظة صالح الدين والعراق بصورة عامة السيما بعد  ،2014مما ادى إلى تدهور
وتقادم البنى التحتية السياحية في المدينة ،حيث اغلقت جميع فنادق المدينة ابوابها نتيجة

للظروف االمنية وبسبب قلة رؤوس االموال لصيانة تلك الفنادق واالستثمار في فنادق جديدة.
 .4تراجع مستوى الوعي الجماهيري باألهمية االقتصادية واالجتماعية للسياحة.

يتصف المجتمع المحلي في سامراء شأنه شأن المجتمع العراقي بتواضع مستويات الوعي بأهمية
السياحة ،حيث سادت بعض االفكار المشوشة عن سلبيات السياحة ،مما أخفى عن افراد المجتمع
ما تجلبه السياحة من ايجابيات ومنها خلق فرص عمل للشباب العاطلين ،وتوفير عمالت اجنبية

ومحلية من شأنها تحسين االوضاع االقتصادية والمعيشية للسكان.
 .5ضعف دور اإلعالم السياحي.

يعاني القطاع السياحي في المدينة من عدم وجود برنامج ترويج سياحي متكامل يساعد في
تنشيط حركة السياحة خاصة في المواقع الدينية واالثارية والطبيعية ،اضافة الى ذلك افتقار
المدينة الى عالمات داللة ترشد السياح الى المواقع السياحية التي تم االشارة اليها.
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التوصيات:
بعد عرض أهم النتائج التي توصل لها البحث وفي سبيل تنمية القطاع السياحي في مدينرة
سامراء نوصي بوضع خطة تنمية سياحية للمدينة تهدف الى انشاء وصيانة مشاريع البنى التحتية
السياحية المترابطة ،والتي تحقق التوافق برين مرا يطلبره السرياح مرن خردمات سرياحية متكاملرة وبرين

مررا يمكررن للقطرراع السررياحي عرضررة مررن منتجررات سررياحية ،ومررن المهررم ان تش رترك فرري وضررع هررذه
الخطر ررة الحكومر ررة المحلير ررة فر رري محافظر ررة صر ررالح الر رردين وسر ررامراء ،ومر ررديريات االسر ررتثمار واآلثر ررار
والمؤسسرات العلميرة والبحثيررة فري محافظرة صررالح الردين ،اضرافة الررى رجرال االعمرال والمسررتثمرين
واصحاب الفنادق والمطاعم وشركات السياحة والسفر ،وفي ما يلي تفاصيل هذه الخطة المقترحة:

أوالً :أهداف الخطة :نقترح أن تهدف هذه الخطة الى تحقيق األتي:

 .1العمل على توفير االمن والحماية للمراكز االثرية والدينية في مدينة سامراء لتمكين السياح من
زيارتها بظروف أمنة.

 .2العمل على افتتاح وتأهيل وانشاء مشاريع البنى التحتية السياحية من الفنادق والمجمعات

السكنية السياحية والمنتجعات والمطاعم وشركات النقل وبما يتناسب مع اإلعداد الوافدة من

السياح سنوياً.

 .3تأهيل المراكز األثرية والعمل على إنشاء منتجعات سياحية ترفيهية في محيطها لتكون عنصر
أخر لجذب السياح المحليين واألجانب.

 .4تهيئة الظروف القانونية والمالية المناسبة أمام القطاع الخاص والمختلط للقيام بتمويل وتنفيذ
وادارة مشاريع البنى التحتية المذكورة أعاله مع إمكانية خصخصتها في المستقبل.

 .5نشر الوعي والثقافة السياحية وتعريف السكان المحليين باألهمية االقتصادية والثقافية للسياحة
على مستوى االقتصاد المحلي لمدينة سامراء.

 .6اعتماد برنرامج تررويج سرياحي محلري ودولري يهردف الرى تعريرف السرياح بأهميرة المعرالم الدينيرة
واالثرية والطبيعية السياحية للمدينة في سبيل تشجيع السياح على زيارة المدينة.

ثانياً :الجهات المشرفة على وضع الخطة وتنفيذها.

بهرردف وضررع وتنفيررذ خطررة تنميررة سررياحية تعمررل علررى انعرراش قطرراع السررياحة فرري مدينررة سررامراء

نوصي باآلتي:

 .1تشرركيل لجنررة لوضررع وتنفيررذ خطررة التنميررة السررياحية فرري سررامراء يكررون فرري عضررويتها كررل مررن
الجهات االتية:

أ .الحكومة المحلية في محافظة صالح الدين متمثلة بالسيد المحافظ والسيد مردير الوحردة االداريرة
لقضاء سامراء.
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ب .قيادة عمليات سامراء.

ج .العتبة العسكرية المقدسة.

د .هيئة استثمار صالح الدين ،دائرة اثار سامراء ،كلية االثار في جامعة سامراء.
ه .اصحاب الفنادق ومكاتب السياحة والمطاعم ورجال االعمال في سامراء.

ثالثاً :اليات تنفيذ الخطة.

فر رري سر رربيل تنفير ررذ خطر ررة التنمير ررة السر ررياحية المقترحر ررة فر رري مدينر ررة سر ررامراء ونظ ر ر اًر للضر ررروف

االقتصادية الحرجة التي يمر بها القطاعين العام والخاص في العراق نقترح على الجهات المشررفة

على وضع الخطة وتنفيذها القيام بما يأتي:

 .1اعتماد ألية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في انشاء وتأهيل المشاريع السياحية الحيوية
م ررن فن ررادق ومجمع ررات س ررياحية وم رردن الع رراب ومتنزه ررات وغيره ررا م ررن خ ررالل ص رريغة المش رراريع

المختلط ررة ،حي ررث ت رروفر الحكوم ررة المحلي ررة قط ررع اال ارض رري الالزم ررة إلقام ررة المش رراريع الس ررياحية
المقترحة ،مقابل حصة في اسهم المشروع ويقوم المستثمرين من القطاع الخاص بتروفير رؤوس

االموال وتنفيذ المشاريع وفقاً لقوانين القطاع المختلط النافذة في العراق.

 .2التشاور والتعاون مع العتبة العسركرية المقدسرة إلعرادة افتتراح وتأهيرل الفنرادق السرياحية القائمرة
فرري المدينررة ،والسررماح للررزوار باالسررتفادة مررن هررذه الفنررادق بمررا يضررمن تطررور وازدهررار الحركررة

التجارية والثقافية للمدينة.

 .3التنسيق والتعاون مع شركات ومكاتب السياحة والسفر داخل العراق وخارجة وتقديم التسرهيالت
السياحية المناسبة لتنشيط حركة السياحة الدينية واألثرية والطبيعية في مدينة سامراء.

 .4تبني خطة ترويج سرياحي يكرون هردفها تعريرف المجتمرع فري العرراق وخارجرة بمرا تمتلكره مدينرة
سررامراء مررن مواقررع دينيررة وم اركررز أثريررة وتاريخيررة مررن خررالل اسررتخدام وسررائل الترررويج واألعررالم
السياحي االلكتروني ومن خالل المطبوعات اضافة الى اقامة المهرجانات السياحية الدورية في

المدينررة ،اضررافة الررى تجهيررز المدينررة بعالمررات داللررة مروريررة ترشررد السررياح الررى المواقررع الدينررة
والمراكز االثرية والتاريخية من اجرل تشرجيعهم علرى زيرارة المدينرة واالسرتمتاع بمرا تتميرز بره مرن

عوامل جذب سياحي.
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