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 شكر وتقدير
 

الحمد والشكر ! سبحانه وتعالى الذي منحنى الصبر والقدرة عل�ى تخط�ى الص�عاب، والظ�روف              

نت بفضله تعالى من إكمال ھذا البحث بالص�ورة الحرجة التي مررت بھا طوال فترة الدراسة، حتى تمك

  .المطلوبة

س�Gمية لرعايت�ه الدكتور حسن الجلبي رئ�يس الجامع�ة ا: لBستاذأتقدم بجزيل الشكر وا:متنان 

س�تاذ ال�دكتور ل�ى اJإتق�دم بالش�كر والعرف�ان أكم�ا  ،اJبوية لطGب العل�م والس�الكين ف�ي دروب المعرف�ة

ية العلوم السياحية في الجامعة ا:سGمية لصدره الرحب واھتمامه المتواصل محمد فريد عبدهللا عميد كل

ويطيب ل�ي أن أش�كر  ،بالمسيرة العلمية ولما بث في قلبي من العزيمة للولوج في الكتابة بھذا الموضوع

Jا بداھأة الصادقة التي خوّ من أعماق قلبي أستاذي الدكتور محمد دياب على الجھود العلمية المخلصة وا

ف�ي إب�داء المGحظ�ات  وعنايت�ه وص�برهطوال فترة إشرافه على البحث وعلى م�ا بذل�ه م�ن جھ�د وعن�اء 

ومتابع��ة تفاص��يل الرس��الة، وأق��دم أيض��ا ش��كري الخ��الص ال��ى ال��دكتور ص��فاء الموس��وي عل��ى متابعت��ه 

وعن�اء في العراق طيلة فترة إشرافه على البح�ث وعل�ى م�ا بذل�ه م�ن جھ�د  الدائمة وتشجيعه المستمر لي

لم�وظفي مكتب�ة الجامع�ة  والشكر الجزيل أيضاً   ،في إبداء المGحظات ومتابعة تفاصيل الرسالة واھتمام

    .ة من أجل إكمال ھذه الرسالةلمساعدتھم الجادّ  ،ا:سGمية، ومكتبة جامعة بيروت العربية

` يف�وتني أن  عل�ي، و ل�ه ح�قّ  نْ كما أتقدم بأسمى آي�ات الش�كر والعرف�ان إل�ى جمي�ع زمGئ�ي، وَم�

وا من أجلي معاناة البعد وا:فتراق، فجزاھم هللا عن�ي للما تحمّ  ،قلبي زوجتي وأطفالي، قأحيي من أعما

  ....خير جزاء المحسنين، والحمد ! رب العالمين

  

  الطالب
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 المقدمة

  

 ، واتخذت مدينة"دور ا:دارة المحلية في التنمية السياحية"أقّدم ھذه الدراسة تحت عنوان 

فيھا وذلك تلبية لحاجة وجدتُھا ملّحة وJسباب فرضتھا الظروف التي التي أحاطت  )أنموذجاً (كربء 

بالتنمية السياحية الدينية في العقود الماضية، ونظراً Jھمية المواقع الدينية المقدسة في كربGء ولندرة 

بات العربيّة لھا، وذلك للتعرف الدراسات المقدمة في مجال ا:فادة من السياحة الدينية ولحاجة المكت

مادي وإيماناً منّي على الجوانب التي يمكن استثمارھا في تنمية البلد لما توفّره ھذه السياحة من مردود 

بأن ما قّدمته سيكون له اJثر الكبير على الصعيد الديني، فقبور اJئمة اJخيار والمراقد والمقامات ھي 

لماذا تبقى ھذه الثروة النفيسة وعلى الصعيدين ا:جتماعي وا:قتصادي، كنوز خّص بھا هللا ھذه المدينة 

  بعيدة عن ا:ھتمام والتنظيم؟

 ةلذلك قد حاولت جاھداً أن أتخطى الصعوبات التي واجھتني أثناء قيامي بھذا البحث والعائد

ودعم القيمين  لقلة المصادر والمراجع التي تحدثت في ھذا الموضوع، ولم يتّم لي اJمر إ` بمؤازرة

عليه، وقد أظھرت فيه دور الGمركزية ا:دارية في إعGء الشأن ا:قتصادي في العراق الحبيب، إذا ما 

. تّم تنظيم ا:دارة السياحية الدينية Jنھا سياحة مستدامة وذات مردود عاٍل يمكن استثماره في تنمية البلد

التنمية السياحية الدينية ا:سGمية في مدينة كربGء وما الدراسة ھذه إ` للوصول إلى غاية، وھي إدارة 

المقّدسة، وذلك على غرار ما يُطبّق في دول العالم عامة وفي الدول ا:سGمية خاصة وخير مثال عنھا 

المملكة العربية السعودية التي أولت العناية وا:ھتمام الكبيرين بالحرم المّكي والمرقد النبوي الشريفين، 

   .مات والتسھيGت لزوار ھذه اJماكن المقّدسةفوفّرت الخد

  

  :أھمية الدراسة

البلدان القليلة التي تتوافر فيھا مقومات السياحة الناجحة لkستفادة من  منتُعّد دولة العراق 

، نظراً مناطق العالم، كونھا تتمتع بعوامل جذب واستقطاب الزوار من مختلف الدينية واردات السياحة

فضGً عن كونھا تتمتّع أيضاً بتضاريس . في الخزين اJثري والثقافي والديني لرصيدھا الكبير

إلى ، مما تعتبر حوافز مغرية `ستقطاب أكبر عدد من السياح ومناخات بيئية متباينة في الشمال

Gكھا ھذه اJماكن السياحية المتعددة وفي مقدمتھا السياحة الدينية من مراقد اJنبياء ت، وامالعراق

Jكھا مناطق آثارية واسعة ابتداًء من حضارة واGديرة والكنائس إضافةً إلى امتJالسومريين ئمة وا
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تتمثل في المناطق الشمالية في العراق  السياحة الترفيھية التي إليھا، يضاف واqشوريين والبابليين

  .منطقة كردستان

نة مرموقة وھذا يتطلب توظيف والمتمثلة بالجانب الديني واJثري مكاالثروات السياحية  وتشكل

ومن المسلمات العلمية أن ا:ستفادة المالية . وحيوي ليحقق الھدف المنشود الجانب ا:داري بشكل فّعال

Jي بلد يعود بالدرجة اJساس إلى  التحتية وتوفير الخدماتوا:ستثمارات ا:قتصادية وتطوير البنى 

  .تشرف عليھاطبيعة النظم ا:دارية التي تنظمھا وتنميھا و

قد مرَّ خGل الفترة السابقة والتي استمرت سنة  إن القطاع السياحي في العراق تأثر بشكٍل كبير

بسقوط النظام الملكي بنفق مظلم تمثَّل ذلك في عدم ا:ستقرار السياسي والحروب التي مرَّ بھا  ١٩٥٨

  .عن أداء مھامھا التنموية الشاملةمّما جعل السياحة معطلة ومشلولة تماماً  . ٢٠٠٣العراق حتى العام 

ية الدولة ، و:عادة تركيب الدولة العراقية بعيداً عن مركز٢٠٠٣ونتيجة للتغيرات السياسية لعام 

ليحدد فلسفة جديدة في إدارة اJقاليم  ٢٠٠٥لعراقي لعام وھذا ما أّكده الدستور ا، في ا:دارة

يؤسس تصميم النظام ا:تحادي في ): "٢٥(المادة فنّصت . والمحافظات والبلديات والھيئات المحلية

العراق بشكل يمنع تركيز السلطة في العراق ا:تحادية ذلك التركيز الذي جعل من الممكن استمرار 

إن ھذا النظام سيشجع على ممارسة السلطة المحلية . عقود ا:ستبداد وا:ضطھاد في ظل النظام السابق

أما المادة ". :دارة المناطق بعيداً عن المركزيةل إقليم ومحافظة من قِبل المسؤولين المحليين في ك

تتّخذ الحكومة كل ما كان ذلك عملياً إجراءات لمنح ا:دارات المحلية : "رّكزت على أن) ج/٥٣(

وا:قليمية والمحافظات سلطات إضافية وبشكٍل منھجي سيتم تنظيم الوحدات ا:قليمية وإدارات 

ومة إقليم كردستان على أساس النظام الGمركزي، ومنح السلطات لkدارات المحافظات بما فيھا حك

  .لتطوير اJقاليم "البلدية والمحلية

  

  :جّدة الدراسة وإشكالياتھا

لمحلي ستشّكل الثروات السياحية المتمثّلة بالجانبين الديني واJثري مكانة مرموقة في ا:نتاج ا

خططاً تنموية تھتم بھذه  د عام في العراق في حال وضعناه عاماً بعنموّ وفي زيادة الدخل القومي و

اJماكن، ونظّمنا إدارة ` مركزية تنھض بالسياحة الدينية بھدف ا:ستفادة منھا واستثمارھا اجتماعياً، 

حضارياً، تنموياً واقتصادياً، ويدخل نظام الGمركزية ا:دارية ليعطي صGحيات واسعة النطاق لkدارة 

دور ا:دارة المحليّة في (يضعنا أمام تساؤ`ت رئيسة لھا عGقة مباشرة بموضوع بحثنا  المحلية مّما

  ).كربGء أنموذجاً  –التنمية السياحية 
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فبعد أن قرأنا دراسات كثيرة تناولت الموضوع من جوانب متعددة لكنّھا لم تأخذ بعين ا:عتبار 

ا القطاع من خGل القيام بوضع إجراءات زيادة قيمة العائدات السياحية والحيلولة دون تدھور ھذ

ودراسات تعمل على تنمية صناعة السياحة وإزالة المعوقات التي تعترض طُرق ا:فادة منھا وذلك 

  :لتوظيف تنظيم إداري فّعال وحيوي يلبي ھذه الحاجات، ومن ھذه التساؤ`ت

 كيف تؤثر ا:دارة المحلية في تنمية القطاعين ا:قتصادي وا:جتماعي؟ .١

 كيف تُسھم ا:دارة المحلية في التنمية السياحية الدينية واJثرية؟ .٢

ما المعوقات التي تعترض طريق ا:دارة المحلية في عملية التنمية السياحية وكيف يمكننا  .٣

 معالجتھا؟

ما الخطط التي يجب وضعھا من قِبل ا:دارة المحلية لتأھيل المجتمع المحلي ثقافياً ومھنياً  .٤

 ستقطاب السياح وجذبھم؟للمساھمة في ا

ما ھي الُسبل الكفيلة لتحسين الوضع البيئي ولتجميل المناطق المحيطة باJماكن اJثرية  .٥

 والمواقع الدينية مع المحافظة على طابعھا الخاص؟

 ما ھو النظام القانوني لkدارة المحلية وما ھي أھدافھا؟ .٦

 مآخذ عليھا؟ما ھي مقومات ا:دارة المحلية؟ وما ھي حسناتھا وما ال .٧

ھل تنجح ا:دارة المحلية في خلق مناخ استثماري إنمائي ينعكس إيجاباً على المجتمع  .٨

 المحلي الكربGئي؟

  

  :ھدف الدراسة

ا:دارة المحلية في كربGء المقدسة، وقد جاء بعضھا  لقد قُدِّمت أبحاث كثيرة تناولت دراسة

ناول الجانب الديني وقسم آخر جاء ليتناول جانب المركزية والGمركزية، والبعض اqخر يتتناول 

وJن السياحة تمثّل أھمية بارزة في تطّور المجتمع لما لھا من آثار . وا:جتماعية الجوانب ا:قتصادية

، واعتماداً على ما يمكن أن تسھم به ور ا:جتماعي ونمّو الدخل القوميإيجابية على مسألتّي التط

نتاج المحلي، فقد جاءت ھذه الدراسة لتسھم في بلورة عناصر التفكير السياحة في توسيع السوق أمام ا:

العوائد السياحية والحيلولة دون تدھور معد`تھا عن طريق تنسيق الجھود في ھذا بالنظر إلى أھمية 

المجال، ووضع إجراءات ودراسات تستھدف تنمية صناعة السياحة في القطر وإزالة المعوقات التي 
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عن  الحديثعن إمكانيات تطّور السياحة يعني بالضرورة  الحديث، فإن لذا. ذلكتحول دون تحقيق 

  .اqثار التي يمكن أن تتركھا على بقية القطاعات ا:قتصادية في القطر حالياً  أو في المستقبل

  

  :فرضية الدراسة

ة، ولحجم استناداً للمعطيات اJثرية والدينية ولدور ا:دارة المحلية في مدينة كربGء المقّدس

إنفاق اJجانب على السياحة الدينية في (العوائد السياحية المتحققة منھا كذلك المصروفات السياحية 

  :، والذي يتأثر بالعوامل اqتية)كربء

 .عدد السائحين وبعبارة أخرى عدد السياح اJجانب الداخلين للمدينة .١

 .معدل إقامة كل من السياح اJجانب في كربGء .٢

 .ق السائح اJجنبي أثناء الزيارةمتوسط إنفا .٣

  :في خلق فرص عمل وتشغيل عن طريقينفإن السياحة تساھم 

 .دخل الصناعة السياحة في مرافقھا المتعددة: الطريق المباشر -

 .تّصلة بھادخل بقية القطاعات ا:قتصادية اJخرى الم: الطريق غير المباشر -

تساھم في مضاعفة الدخل الوطني، وكذلك يمكن  فاJموال التي ينفقھا السائح في مجا`ت متعّددة

أن تساھم السياحة في توسيع السوق أمام القطاعات ا:قتصادية اJخرى بحيث أنھا تؤثّر عليھا 

ؤّمن للسكان ارة الGمركزية تنھض بالسياحة وتبا:ضافة إلى أنھا تتأثر بھا، ونتيجة لذلك نرى أّن ا:د

فقھم الحيوية وخدماتھم بحيث تتكامل جھود الحكومة مع جھود المحليين كّل الدعم في إدارة مرا

المواطنين لتحسين المستوى المعيشي والتشجيع على البقاء والنمو، وھذا ما ينّمي الشعور القومي 

  .وروح المواطنة والو`ء الثقافي والسياسي وھذا ما يخلق جّواً من الحرية والديمقراطية

 

   :منھجية الدراسة

لدراسة عّدة مناھج علمية، منھا المنھج النظري، والمنھج التاريخي، والمنھج اعتمدت ھذه ا

المقارن، ومنھج المسح الميداني حيث أن كل منھج من ھذه المناھج قد أثرى البحث بالمادة العلمية التي 

  .يحتاجھا للوصول إلى سبل الرقّي بھا
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  :ھيكلية الدراسة

  :إلى ثGثة فصول تناولت فيھا ما يليفي ضوء ما تقّدم، اعتمدت تقسيم الرسالة 

اJّول عرضت : ماھية المركزية والGمركزية ا:دارية، وقّسمته إلى مبحثين: في الفصل اJّول

وفي الثاني عرضت فيه ، )تعريفھا، أسسھا العامة، أشكالھا، تقييمھا(مفھوم ا:دارة المركزية فيه 

يزھا عن غيرھا، صورھا في الدول العربية، تعريفھا، أسسھا، أنواعھا، تم(الGمركزية ا:دارية 

، أما في الفصل الثاني من ھذا البحث، فقد تناولت النظرية العامة )تقييمھا، حسناتھا والمآخذ عليھا

مفھومھا، تعريفھا، (اJّول ذكرت فيه ماھية التنمية السياحية : لkدارة المحلية وقّسمته إلى مبحثين

مفھومھا، تعريفھا، (ا في الثاني، فقد ذكرت ماھية ا:دارة المحلية ، أم)أغراضھا وخصائصھا ودوافعھا

أخذت انعكاسات إدارة النشاط ، وأخيراً في الفصل الثالث، فقد )نظامھا، مقوماتھا، فلسفتھا، أھدافھا

اJّول ضّم التقسيمات ا:دارية للقطاع : السياحي على الواقع الحالي في العراق وقّسمته إلى مبحثين

المحافظة، اJقضية وما يتبعھما من مكونات أساسية لصناعة السياحة وتنظيمات (في العراق  السياحي

، أما المبحث الثاني منه فضم إنعكاسات نمط ا:دارة على القطاع السياحي في محافظة كربGء )إدارية

قصيرة، : ، ا:جتماعي، والخطة الخماسية وأثرھا على مراحليالجانب ا:قتصادي، ا:دار(المقّدسة 

ثم أنھيت بحثي ھذا بخاتمة استخلصت فيھا العديد من النتائج وخرجت من ). متوسطة، أو طويلة اJمد

  .ھذا البحث بجملة توصيات الھدف منھا المساعدة في تفعيل دور ا:دارة المحلية موضوع البحث

  وهللا ولي التوفيق
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  الفصل ا)ول

  ماھية المركزية وال�مركزية ا�دارية

  

المركزية، والGمركزية، في القانون ا:داري وجھان من وجوه التنظيم ا:داري الذي تنتھجه 

نتھاجھا إبمدى  ،قتصاديةجتماعية وا`بظروفھا ا` يتأثر والنظام نفسه ،الدولة في نظامھا السياسي

النظام  وھو جزء منالنظام ا:داري إّن : "ومن ھذا المنطلق يمكن القول .اJسلوب الديمقراطي

رتباط وثيقاً طيلة ھذا ا` ىبقيو. ارھما يتفقان جوھراً وروحاً باعتبوالسياسي بمثابة الفرع من اJصل 

  . "مراحل التاريخ

الحديث عن طريقة ا:دارة، نضع على بساط البحث مسألة على جانب من اJھمية وھي وعند 

المركزية أو ( والدولة قد تتبنى ھذا النظام أو ذاك. الدستورالطريقة التي تدار بھا البGد، أي 

والمركزية، من حيث الوجود والتطبيق، . وقد تعمل، في أحيان كثيرة، بالنظامين معاً . )الGمركزية

  . قت ظھور الGمركزية ورافقت نشأة الدولة ومراحل تطورھا في العصر الحديثسب

التنظيم ا:داري بشقيه المركزي والGمركزي بمثابة ا:طار العام والبناء القانوني الذي  عدّ ويُ 

لذا، ينبغي علينا قبل الشروع . ترتكز عليه ا:دارة المحلية وتتفاعل معه لتحقيق اJھداف المنشودة

سة مفھوم ا:دارة المحلية وتحديد أثرھا في التنمية السياحية أن نحدد طبيعة ھذا النظام ا:داري بدرا

  . الذي تتحرك من خGله تلبية للحاجات العامة وخدمة للصالح العام

   

  

  

  

  

  

  

  

  



٧ 
 

  المبحث ا)ول

  مفھوم ا�دارة المركزية

  

حكم وا:دارة، وتقــوم على أساس بعتھا الدول في الالمركزية ا:دارية ھي أول النظم التي اتّ 

التوحيد وعدم التجزئة، وفي المجال ا:داري تحصل من خGل توحيد النشاط ا:داري وتجميعه في يد 

 . السلطة التنفيذية في العاصمة

وتقوم السلطة التنفيذية في ھذا النظام بالسيطرة على جميع الوظائف ا:دارية من توجيه 

النظام المركـزي، تلتزم السلطة الدنيـا بالقرارات التي تصـدر عن  وفي. وتخطيط ورقابة وتنسيق

السلطة التنفيذية، وتقسيم الموظفين  السائد فية الترتيب يويساعد على ھذه الخاص ،الســـلطة العليا

رؤساء، ومرؤوسين إلى درجات يعلو بعضھا بعضاً في سلم إداري منتظم، يخضع كل مرؤوس فيه 

  . ويعمل تحت إشرافه وتوجيھاته ،وينفذ أوامره لرئيسه خضوعاً تاماً 

و` تعني المركزية أن تقوم السلطة التنفيذية في العاصمة بجميع اJعمال في أنحاء الدولة، بل 

ستقGل في مباشرة تقتضي وجود فروع لھذه السلطة، غير أن ھذه الفروع ` تتمتع بأي قدر من ا`

وJجل استيعاب المفھوم العلمي . في العاصمة ومرتبطة بھاوظيفتھا، وتكون تابعة للسلطة المركزية 

  :للمركزية ا:دارية ينبغي ا:جابة عن التساؤ`ت اqتية

ما ھي المركزية ا:دارية؟ وعلى أي أسس تقوم؟ وھل لھا صور وأشكال؟ وما ھي الميزات أو  

  . الحسنات التي تتصف بھا؟
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  .تعريف المركزية: المطلب ا�ول

نھا تتعلق بطريقة تنفيذ القوانين، كما إ :إلى تعريف المركزية ا:دارية ` بد من القول ارةبا$ش

لذا، نجد أن ھناك جملة من التعاريف . أكد ذلك العديد من الباحثين في موضوع القانون ا:داري

  :ومنھاللمركزية ا:دارية، 

ا:داري في الدولة وتجميعھا  توحيد كل مظاھر النشاط"عّرف البعض المركزية ا:دارية بأنھا  .١

   .)١("في يد السلطة التنفيذية وفروعھا في العاصمة أو اJقاليم

توحيد اJسلوب ا:داري وتجانسه بالنسبة لكل أقاليم الدولة " : وتعني المركزية ا:دارية أيضاً  .٢

   .)٢("وعموم شعبھا

لحكومة المركزية في قصر الوظيفة ا:دارية في الدولة على ممثلي ا" عرفت أيضا بأنھا و .٣

   .)٣("العاصمة

ھي  واحدة رئاسية ھيئة يد في ا:دارية الوظيفة ا:دارية أيضاً تجميع بالمركزية ويقصد .٤

 السلطة فإن وبالتحديدأخرى،  ھيئة أية قبل من مشاركة دون المتمركزة بالعاصمة الحكومة

  . الدولة في والحكومة الرئاسة مؤسستي من عادة المركزية تتكون

وجود ھيئة مركزية تقوم بإدارة البGد وجعل ھذه ا:دارة منسقة "خيراً تعرف بأنھا وأ .٥

   ."ومتجانسة

ا تقدم، يمكن أن نعّرف ا:دارة المركزية، في مفھومھا ا:داري العام المبسط، بأنھا توحيد مّ مو

لممثلة برئيس ا:دارة في الدولة، وحصر السلطة بالحكومة التي تتو`ھا بواسطة إدارتھا المركزية ا

الدولة والوزراء، وبواسطة ممثليھا في اJقاليم الحكام ا:داريين، وجعل صGحيات البت النھائي، 

   .بالنسبة إلى كل نشاط إداري، من اختصاص السلطة المركزية

وفي النظام المركزي يرتبط الحكام . وكل ذلك يتم دون مشاركة ما من ھيئات أخرى 

با:دارة المركزية بتنظيم تسلسلي يجعل السلطة المركزية مصدر ) ً المحافظون، مث(ا:داريون 

  . عمال ا:داريةاJاJوامر والتعليمات، ومرجع الحسم والبت، بالنسبة إلى معظم 

  

                                                           
، مكتبة القاھرة، مصر، ٩٥، ص)دراسة مقارنة في نظم ونشاط ا�دارة العامة(القانون ا�داري : طعيمة الجرف )١(

١٩٧٤. 
 .١٩٥٧، بدون دار نشر، القاھرة، ٦٩محاضرات في تنظيم ا�دارة العامة، ص: فؤاد العطار )٢(
 .١٩٨٩، بدون دار نشر، مصر، ٥٥اري دراسة مقارنة، صالوجيز في القانون ا�د: سليمان محمد الطماوي )٣(
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    .ا�سس العامة للمركزية ا+دارية: المطلب الثاني

  :يليذكرھا كما ھناك مجموعة أسس تستند عليھا ا:دارة المركزية في عملھا يمكن 

تركيز السلطة في يد الحكومة المركزية، أي استئثار الحكومة المركزية في العاصمة بكل السلطات  .١

عمل الحكومة ` يقتصر على جزء معين من إقليم الدولة، ف. التي تشملھا الوظيفة ا:دارية في الدولة

رافق العامة، سواء بل يشمل الدولة بكاملھا، فيشرف الوزراء في العاصمة على جميع ا:دارات والم

و` مكان في مثل ھذا النظام، لمجالس إقليمية أو بلدية منتخبة تتولى . أكانت وطنية أم محلية

  . ا:شراف على المرافق المحلية

إن تركيز السلطة ا:دارية بيد الحكومة المركزية يتمثل في تركيز و`ية البت في القرارات النھائية  .٢

جال الحكومة المركزية، أي رجال السلطة التنفيذية في مدارجھا في جميع شؤون الوظيفة في يد ر

  . العليا في العاصمة وعّمالھا من موظفي فروع ھذه السلطة في اJقاليم

خضوع موظفي الحكومة المركزية لنظام التسلسل ا:داري، فالوظائف في كل وزارة أو مصلحة  .٣

وفي قمة الھرم ا:داري . درجة وكل موظف يخضع للموظف الذي يعلوه. تكون على شكل درجات

الھرمي في الجھاز ا:داري، ومقتضاه أن يخضع موظفي وھذا ما يسمى بالتدرج . يتربع الوزير

الحكومة المركزية بشكل متدرج ومتصاعد، تكون الدرجات الدنيا تابعة لBعلى منھا تحت قمة 

   . )١(الجھاز ا:داري وھو الوزير

جميع المصالح العامة وموظفوھا على طول السلم ا:داري الذي  متدرجة تخضع لھاالالتبعية  إنّ  .٤

ھو ما يعني عدم ا:عتراف للوحدات و اJقاليم،و تتجمع حوله المركزية وفروعھا في العاصمة

ا:دارية في المستويات المختلفة بحق إصدار القرارات التنظيمية والفردية إ` في حدود ما لھا من 

   .)٢(يما بينھا لفكرة التبعية ا:دارية للوحدات العلياا:ختصاصات بشرط أن تخضع ف

حق في تخصيص عمل معين للمرؤوس، كما الالسلطة الرئاسية تتناول المرؤوس وعمله، فللرئيس  .٥

، وبالنسبة إلى عمل إذا لزم اJمر حق في نقله أو ترقيته أو إنزال بعض العقوبات القانونية بهالأن له 

سلطة (وسلطة `حقة ) سلطة إصدار اJوامر والتعليمات(سلطة سابقة المرؤوس، فإن للرئيس عليه 

في الموافقة على أعماله، تعديلھا، إبطالھا، أو استبدالھا بغيرھا، دون أن يكون  أي الحقّ ) المراقبة

  . للمرؤوس حق ا:عتراض على أعمال رئيسه

فيھا المرؤوس اتخاذ قرارات ن السلطة الرئاسية ليست مطلقة، فھناك حا`ت معينة يخّول المشترع إ .٦

إذا كانت أوامر رئيسه (دون تدخل من رئيسه، كما أن ھناك حا`ت يسمح فيھا القانون للموظف 

 . با:متناع عن تنفيذھا، إ` إذا أكدھا الرئيس خطياً ) وتعليماته مخالفة للقانون بصورة واضحة

  
                                                           

 .٢٠٠٣، الشارقة، ا�مارات، ٨التنظيم الھيكلي ل<دارة المحلية في الوطن العربي، ص: ص>ح الدين فوزي )١(
، شركة دار ا�شعاع للطباعة، ٣٣٩شرح القانون ا�داري، المبادئ العامة والقانون ا�داري، ص: مصطفى كامل )٢(

 .١٩٨٤، القاھرة
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  :أشكال المركزية ا+دارية: المطلب الثالث

  . تركيز ا+داريالحصرية أو ال -أ

وفي ھذا النظام، تتركز الصGحيات كلھا في يد السلطة المركزية دون أن يكون لممثليھا في 

وھي الصـــورة البدائية للمركزية . العاصمة أو اJقاليم أية صGحية خاصة في تصـريف اJعمال

  .)١(الوزارة في ھذا النظاما:دارية، ويطلق عليھا أيضاً المركزية المتطرفة أو الوزارية، :براز دور 

ومعنى التركيز ا:داري، أن تتركز سلطة إتخاذ القرارات في كل الشؤون ا:دارية بيد الوزراء 

في العاصمة، بحيث ` يكون Jية سلطة أخرى تقرير أي أمر من اJمور، إنما يتعين على كافة 

وينحصر دور الموظفين في . الموظفين في اJقاليم الرجوع إلى الوزير المختص :صدار القرار

الجھاز ا:داري في تقديم المقترحات واqراء في المسائل المطروحة عليھم وانتظار ما يقرره الوزير 

   .)٢(المختص بشأنھا، وتنفيذ ھذه القرارات

كان محافظاً أم قائم مقاماً أم أوعلى ھذا اJساس، يتعين على ممثل السلطة المركزية، سواء 

فلقد كان ھذا النظام المركزي المتطرف سائداً في . رجوع إلى وزارته في كل شيءمدير ناحية، ال

دولة الحديثة، تتجه إلى توزيع فال. المجتمعات القديمة، أما المجتمعات الحديثة، فG نجد تطبيقاً له

في و .السلطات المحلية، أو المتخصصةو ختصاصات والصGحيات بين السلطة المركزية،ا`

فحاكم المدينة، أو الملك، ھو الذي يجمع بين . عراقية القديمة، كان النظام ا:داري مركزياً الحضارات ال

  .)٣(لهإيديه جميع السلطات باعتباره يمثل اqلھة في بعض الحا`ت أو باعتباره 

. و` شك أن ھذه الصورة من التركيز الشديد، تضر بمصالح اJفراد، وتعرقل عمل ا:دارة

تكون ھذه و أن تتخذ جھة إدارية واحدة كافة القرارات في كل أنحاء الدولة، فمن غير المتصور

  . توفر حGً لمشاكل اJفرادو مناسبة لظروف العمل ا:داريو القرارات مGئمة

  

  . ال7حصرية، أو عدم التركيز ا+داري -ب 

خفيف اJعباء في ھذا النظام تقوم السلطة المركزية بتوسيع صGحيات ممثليھا المحليين بغية ت

اتخاذ بعض القرارات، أو  عن كاھل ا:دارة المركزية، كأن تخول الحكام ا:داريين، كالمحافظين، حقّ 

                                                           
 .٥٣ص ،)س.م(الوجيز في القانون ا�داري دراسة مقارنة، : سليمان محمد الطماوي )١(
 .٣٤٣-٣٤٢ص، )س.م(شرح القانون ا�داري، المبادئ العامة والقانون ا�داري، : مصطفى كامل )٢(
 .١٩٨٨، القاھرة، ٣٤التاريخ السياسي والحضاري للدول العربية، ص: السيد عبد العزيز سالم )٣(
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تعيين بعض فئات من الموظفين، أو إعطاء بعض الرخص في مناطقھم ا:دارية، بل قد تمنحھم 

  . بعض اJمور دون الرجوع إلى الوزير المختصفي  البتّ صGحية 

تتم دائماً تحت  Jنھا. ستقGل عن السلطة المركزيةة ھذه الصGحيات ` تعني ا`ممارسإ` أن 

ولعل من أبرز وسائل تحقيق عدم التركيز ا:داري نظام . إشراف الوزير المختص أو الرئيس ا:داري

ويطلق عليه أيضاً المركزية الناقصة أو المعتدلة أو الG وزارية، وھي تعني  .)١(تفويض ا`ختصاص

ختصاص بالبت بحيث يتقرر ا` ،م تركيز اختصاصات الوظيفة ا:دارية في قمة السلطة المركزيةعد

  . ھا في العاصمة واJقاليميلاستقG`ً في بعض اJمور لفروع ھذه السلطة وممثّ 

وعلى ذلك، توزع سلطة البت في مجال نشاط معين بين الوزير الذي تكون له اختصاصاته، ثم 

يتقرر له من اختصاصات معينة، ورؤساء المصالح ومديري ا:دارات واJقسام وكيل الوزارة بما 

ختصاصات تمارس بعيداً وھذه ا` .وممثلي الوزارات في اJقاليم كالمحافظ والقائمقام ومدير الناحية

وتوزع ا`ختصاصات على ھذا النحو بين  .)٢(عن الوزراء ودون الرجوع إلى الوزارة بالعاصمة

الرؤساء ا:داريون عن طريق تفويض  أووقد يقوم به المشرع نفسه،  كزية وفروعھا،ا:دارات المر

بأن يعھد صاحب ا`ختصاص بممارسة جزء من "يعرف التفويض و .بعض سلطاتھم إلى مرؤوسيھم

اختصاصاته إلى أحد مرؤوسيه بشرط أن يسمح القانون بإجراء ھذا التفويض، وأن تكون ممارسة 

رقابة الرئيس ا:داري صاحب ا:ختصاص اJصيل ويھدف التفويض إلى ا:ختصاص المفوض تحت 

تخفيف العبء عن الرئيس صاحب ا:ختصاص اJصيل عبر نقل جزء من اختصاصه في مسألة معينة 

إلى أحد مرؤسيه أو جھة أو ھيئة ما، وتحقيق السرعة والمرونة في أداء اJعمال مما يسھل على 

   ".لمرؤوسين على القيام بأعمال الرؤساء فينمي فيھم الثقة والقدرةب ااJفراد قضاء مصالحھم ويدرّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، ٩٢مبادئ وأحكام القانون ا�داري، ص: علي محمد بدير، وعصام عبد الوھاب البرزنجي،  ومھدي الس>مي )١(

 .١٩٩٣مطبعة التعليم العالي، العراق، 
 .١٩٤٧، بدون دار نشر، مصر، ١٨٧ا�دارة العامة وتنظيمه، ص: عثمان خليل عثمان )٢(



١٢ 
 

  .تقييم المركزية ا+دارية: المطلب الرابع

وفق فاعلية المدى قدرتھا على و التقييم عمل تشخيص لمعرفة المؤشرات ا`نتاجية"إذا كان 

، ومن ھنا سس التصويب ا:داريفإن تقييم المركزية ا:دارية يعد من أ )١("التوظيفو مسألة التحصيل

  ` يمكن ا:ستغناء عن ذكر مزاياه

  :مزايا المركزية ا+دارية  - أ

  . تقوية السلطة الحكومية وتعزيز نفوذھا .١

تأمين الخدمات بالعدل والمساواة لكل المواطنين واJقاليم في الدولة، Jن وحدة الميزانية والمالية  .٢

ى كل المرافق العامة، وتساعدھا على توزيع كل تسھل على الحكومة المركزية مھمة السھر عل

ثم إن الدولة، بما تملكه من إمكانات فنية ومادية . موحدو الخدمات العامة وتنظيمھا بشكل عادل

  . ضخمة، تستطيع القيام بالمرافق الوطنية الكبرى التي تعجز عنھا الوحدات ا:قليمية

  . ا وتناسقھا في كل إدارات الدولة ومرافقھاحدتھا وتجانسھو استقرار اJنظمة ا:دارية، وضمان .٣

عتماد في تسيير الدوائر زدواجية، وا`عمليات التكرار وا`قتصاد في النفقات العامة، وتGفي ا` .٤

العامة على الفنيين ا:ختصاصيين المعينين، ` على اJشخاص المنتخبين الذين تنقصھم، في أغلب 

 . اJحيان، الخبرة والمؤھGت

  .لى كيان الدولةالحفاظ ع .٥

  

 :عيوب المركزية ا+دارية  - ب

  :مسألة المركزية ا:دارية ` تخلو من العيوب ذلك أنإن 

إلى إشغال ا:دارة المركزية أو الوزراء بمسائل قليلة اJھمية على حساب المھام يؤدي ھذا النظام  .١

  .اJكثر أھمية في رسم السياسة العامة لوزاراتھم

اشى مع المبادئ الديمقراطية القائلة بضرورة أن تدار الوحدات المحلية من المركزية ا:دارية ` تتم .٢

 .خGل سكان ھذه الوحدات عن طريق مجالس منتخبة من بينھم

المركزية ا:دارية وبسبب تركز السلطة بيد الوزراء وفئة قليلة من الرؤساء وا:داريين في  .٣

وظفين اqخرين Jن دورھم ينحصر بتنفيذ العاصمة تؤدي إلى قتل روح المثابرة وا:بداع لدى الم

 .اJوامر والتعليمات الصادرة من السلطة المركزية، وعدم مشاركتھم فيھا

                                                           
 .م٢٠٠٤، مجلة عالم التربية، العدد اZول، السنة اZولى، ٤- ٣التربوية ص نظام التقييم في المناھج: الفاضل الكثيري )١(



١٣ 
 

المركزية ا:دارية تؤدي إلى زيادة الروتين والبطء في اتخاذ القرارات ا:دارية المناسبة في الوقت  .٤

في الدولة، وبعد مصدر القرار في المناسب، بسبب استئثار السلطة المركزية باتخاذ كافة القرارات 

أكثر اJوقات عن اJماكن المراد تطبيق القرار فيھا، وغالباً ما تأتي ھذه القرارات غير متGئمة مع 

  . المراد حلھا المشاكلطبيعة 

بأن ھذه المركزية التي كانت ضرورية في : أما رأيَنا بالمركزية ا:دارية فيلخص بما يأتي

حديثة، لم تعد اليوم مقبولة، وخصوصاً بعد انتشار اJنظمة الديمقراطية، مرحلة نشوء الدولة ال

فقد تكاثرت واجبات الدولة وتعددت أعمالھا ومھامھا . ستقرار السياسي في ھذه الدولواستتباب ا`

ا:دارية حتى نأت بھا إدارتھا المركزية، وأضحى من الواجب والمصلحة معالجة الخلل با:صGح 

ولھذا، فضلت دول عديدة . ضطرابات وتتسبب في زعزعة أركان الدولةوتعم ا` ،النقمةلكيG تتفاقم 

  . التخلي عن النھج ا:داري القائم على المركزية وا`تجاه نحو الGمركزية ا:دارية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



١٤ 
 

  المبحث الثاني
  ال� مركزية ا�دارية

 

رفع مستوى أعمال ا:دارة العامة إن عناية العلوم ا:دارية تنصب على بحث أفضل الطرق ل

ن موضوع الGمركزية يثار أساساً أعن طريق اJخذ بنظام الGمركزية ا:دارية، وغني عن البيان 

بمناسبة بحث كيفية توزيع العمل ا:داري بين ا:دارة المركزية القائمة في العاصمة وا:دارات المحلية 

وعليه يمكن القول إذا كانت المركزية ا:دارية تعبر عن . الموجودة داخل اJقسام ا:دارية المختلفة

ن الGمركزية ا:دارية تعد أعلى مراحل نضوج الوعي فإ ،من مظاھر سلطة الدولة الموحدة مظھر

الديمقراطي، فإعطاء الصفة الGمركزية للوحدات ا:دارية يعني أنھا ضمنت لمجموعات المواطنين 

 ،في إدارة شؤونھم بواسطة ھيئات لھا رأي في تقرير ھذه الشؤون التمتع في بعض النواحي الGمركزية

ولھا سلطة تنفيذية متمثلة في شخص المحافظ الممثل للحكومة المركزية في المحافظة والقائمقام بالنسبة 

  . للقضاء ومدير ناحية بالنسبة للناحية

  :عبر التساؤ`ت اqتيةوللتعرف على الGمركزية ا:دارية، يمكن تلخيص المحاور اJساسية لھا 

 ما ھي الGمركزية ا:دارية؟ -

 ما ھي اJسس التي ترتكز عليھا؟ وما ھي أنواعھا؟ -

 لماذا تُعتبر الGمركزية ا:دارية ضرورة من ضرورات النظام الديمقراطي؟ -

  كيف يتّم تحديد الوحدات ا:دارية أو ا:قليمية؟ -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٥ 
 

  .+داريةتعريف ال7مركزية ا: المطلب ا�ول 

  : يمكن أن نستعرض أھم التعاريف الواردة لتوضيح مفھوم الGمركزية ا:دارية ومنھا 

توزيع الوظيفة ا:دارية بين السلطة المركزية في الدولة وبين الھيئات ا:دارية "عرفھا البعض بأنھا  .١

   .)١("المحلية وعلى أساس إقليمي

ة ا:دارية بين يدي الھيئات ا:دارية أو ا:قليمية ترك جزء من الوظيف"وعّرفھا البعض اqخر بأنھا  .٢

   .)٢("والتمتع بالشخصية المعنوية لتباشرھا تحت الوصاية ا:دارية للسلطات المركزية

تعدد اJشخاص المعنوية العامة في الدولة، "تعّرفھا فئة أخرى بأنھا الGمركزية ا:دارية أيضاً  و .٣

تصاصات الوظيفة ا:دارية في مجا`ت عديدة، وتھدف بحيث توزع بينھما وبين ھذه اJخيرة اخ

   .)٣("الGمركزية ا:دارية إلى تلبية رغبة مواطني اJقاليم وتحقيق العدالة في ا:نفاق العام

توزيع الوظائف ا:دارية للدولة بين الحكومة المركزية وبين ھيئات محلية أو "وأخيراً عّرفت بأنھا  .٤

   .)٤("ولكنھا تعمل بإشراف ورقابة من الحكومة المركزية ،لةمصلحية لھا شخصية معنوية مستق

طريقة من طرق ا:دارة تقضي "بأنھا ومن كل ما تقدم، يمكن أن نعرف الGمركزية ا:دارية 

تباشر اختصاصھا ) محلية أو مرفقية(بتوزيع الوظيفة ا:دارية بين الحكومات وھيئات عامة أخرى 

ومن أبرز مظاھر الGمركزية ا:دارية في دولة ما قيام ". تھاتحت إشراف السلطة المركزية ورقاب

وتتميز . نتخابسكان مدينة معينة بانتخاب ھيئاتھا ا:دارية المحلية دون تدخل السلطة المركزية في ا`

  :الGمركزية ا:دارية بوجھيھا ا:قليمي والمرفقي

  . تمتع ا:دارة أو المؤسسة الGمركزية بالشخصية المعنوية .١

  . ستقGل المالي وا:داريا` .٢

   .)٥(وصاية وزارة أو إدارة مركزية معينةلالخضوع  .٣

وتوقراطية، تميل أوبناًء على ذلك، فإن اJنظمة السياسية المستبدة، من عسكرية أو فاشية أو 

إلى اعتماد النظام المركزي المطلق، في حين أن اJنظمة الديمقراطية التي تحترم الحريات وا:رادات 

فيعتبر الGمركزية سمة  ،بل إن البعض يذھب بعيداً في ھذه المقارنة. بية تفضل اعتماد الGمركزيةالشع

  . للنظام ا:داري في الدول التي تعتمد النظام الديمقراطي في الحكم

  
                                                           

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٣نظرية ا�دارة المحلية والتجربة اZردنية، ص: عبد القادر الشيخلي )١(

، الغزال للنشر، ٢١٥وكذلك القاضي انطوان الناشف، النظام القانوني للعمل البلدي في لبنان، ص. ١٩٨٣بيروت، 

٢٠٠١. 
، دار ٢٢حاضرھا ومستقبلھا، ص –ا�دارة المحلية في المملكة ا`ردنية الھاشمية : شاھر علي سليمان الرواشدة )٢(

 .١٩٨٦المجد`وي للنشر والتوزيع، عمان، 
 .٢٠٠٨، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ٣٥٥أصول القانون ا�داري، ص: حسين عثمان )٣(
، المؤسسة الجامعية ١٧، ص)دراسة مقارنة(ا�دارة المحلية وتطبيقاتھا في الدول العربية : مد عواضةحسن مح )٤(

 .١٩٨٣للدراسات والنشر والتوزيع، 
 .١٩٩٨، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ٣٩الوسيط في شرح قانون البلديات، ص: موريس نخلة )٥(



١٦ 
 

  .أنواعھاو مركزية ا+داريةا�سس العامة ل7ّ : المطلب الثاني

  :مركزية ا+داريةا�سس العامة ل7ّ  -أ

مصالح محلية أو إقليمية متميزة عن المصلحة الوطنية، أو ` تتعارض معھا، ولكنھا تتطلب وجود  .١

ھتمام بھا وا:شراف عليھا للمواطنين المحليين أساليب مختلفة في معالجتھا، ومن اJفضل ترك ا`

  . الذين يستفيدون منھا بشكل مباشر

  . السماح بقيام ھيئات أو أجھزة محلية تؤمن ھذه المصالح .٢

عتراف نتائج ولھذا ا`. ريستقGل المالي وا:دا$لك الھيئات بالشخصية المعنوية واعتراف لتا` .٣

  :)١(قانونية، أھمھا

  . التمتع بالوجود القانوني المستقل -

  . الجھاز ا:داري الخاص -

  . الذمة المالية الخاصة -

  . حق التعاقد والتقاضي -

  . ات الناتجة عن أعمال موظفيھاأھلية اكتساب الحقوق، وتحمل المسؤولي -

احتفاظ السلطة المركزية بحق مراقبة الھيئات المحلية، فاستقGل ھذه الھيئات ليس مطلقاً، والسلطة . ٤

الGمركزية تبقى خاضعة لرقابة السلطة المركزية أو لرقابة ممثليھا المحليين، وھو ما يعرف 

قضى على جوھر بة يجب أن تكون محدودة، لئG يُ غير أن ھذه الرقا. بالوصاية أو الرقابة ا:دارية

وتتجلى الرقابة ا:دارية في ممارسة حق التصديق المسبق على قرارات الھيئات . الGمركزية

المحلية، وحق وقف تنفيذ ھذه القرارات، وحق سلطة الوصاية في الحلول أحياناً محل السلطة 

  . المحلية

  

  .أنواع ال7مركزية ا+دارية -ب

وھي تقضي بمنح اJقاليم في الدولة . "وتسمى كذلك ا:دارة المحلية. كزية ا:قليمية أو المحليةالGمر .١

ونظام الGمركزية المحلية وا:قليمية . الشخصية المعنوية وسلطة ا:شراف على المرافق المحلية

 ". ة بأنفسھميترك إدارة اJقاليم والمدن والقرى بيد ھيئات محلية ينتخبھا سكان كل إقليم أو مدين

. شتغال بالمسائل العامةھذا يؤدي إلى تقوية الشعور بالحرية في نفوس الشعب ويقود اJفراد إلى ا` .٢

   .)٢(وعلى أساس ذلك، كانت الGمركزية المحلية تجسيداً عملياً للديمقراطية ا:دارية

                                                           
 .٢٠٠٧، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ٥٧٠، صالقانون ا�داري العام: محي الدين القيسي )١(
 .١٩٥٨، مطبعة نصر، مصر، ٢٢٩القانون ا�داري المصري والمقارن، ص: محمد فؤاد مھنا )٢(



١٧ 
 

وغايتھا . ي المصالحوھي ` مركزية المصالح، أو الGمركزية ف. الGمركزية المرفقية أو المصلحية .٣

ستقGل ا الشخصية المعنوية وقدراً من ا`إنشاء مؤسسات عامة، وطنية كانت أم إقليمية، ومنحھ

ا:داري والمالي يسمح لھا بإدارة شـــؤونھا بنفسھا دون تدخل السـلطة المركزية، ولكن ضمن إطار 

  .)١(والوصايا الرقابية الرقابة ا:دارية

المصالح و من الGمركزية في النظام اللبناني ھي المؤسسات العامة وأبرز صورة لھذا النوع

  :منھا على سبيل المثالوالمستقلة، 

  .الجامعة اللبنانية -

  . مصلحة كھرباء لبنان -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .٢٦١، ص)س.م: (محمد فؤاد مھنا )١(



١٨ 
 

  .تمييز ال7مركزية عن غيرھا: المطلب الثالث

  .ال7مركزية السياسية -أ

فكلما اتسعت صGحيات . إداري وسياسي: ن قطبين متباعدينإن الGمركزية ا:دارية تتحرك بي

وكلما توزعت . قتربنا من القطب ا:داري، أي من الGحصريةاممثلي السلطة المركزية في اJقاليم 

تجھنا شطر القطب السياسي، أي شطر الGمركزية امظاھر السيادة في الدولة بين عدة سلطات 

   .)١(اديالسياسية أو النظام الفدرالي ا`تح

لتوضيح الفكرة، نقول أن الGمركزية ا:دارية ` تنال من الوحدة السياسية للدولة Jنھا، و    

في الواقع، ليست سوى نظام إداري صالح للتطبيق في أي دولة من الدول، سواء كانت بسيطة أم 

المرافق أو  بإمكان الدولة أن تعمل المركزية أو الGمركزية في آن واحد، فتخضع بعضو .مركبة

   .)٢(تترك الشؤون اJخرى، ا:قليمية أو المرفقية لسلطتھا المركزيةو المصالح، مثGً، لGمركزية

إنھا نظام سياسي ` نجد . أما الGمركزية السياسية، فنظامھا بعيد كل البعد عن الشأن ا:داري

ر السيادة فيھا بين الحكومة له أثراً إ` في الدول المركبة التي تتكون من عدة و`يات تتوزع مظاھ

ويتجلى ذلك ). حكومات الو`يات أو الكانتونات(والحكومات ا:قليمية ) الحكومة الفيدرالية(المركزية 

في وجود سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، خاصة بكل و`ية، إلى جانب السلطات الثGث ا:تحادية 

  . ية بكاملهتحادالتي تمارس اختصاصاتھا على إقليم الدولة ا`

ويمكن مGحظة الفرق بشكل كبير بين الGمركزية ا:دارية والGمركزية السياسية من خGل 

ففي الدولة الفيدرالية، يرسم الدستور حدود استقGل السلطات . دستور كل دولة ما بالنظر إلى طبيعتھما

ختصاصات الھيئات اتعيين الثGث في كل و`ية، بينما تقوم السلطة التشريعية في الدولة البسيطة ب

  . والمصالح الGمركزية

  .ال7حصرية ا+دارية -ب

عندما ننتقل إلى المقارنة بين الGمركزية ا:دارية والGحصرية ا:دارية نجد أن الGحصرية 

ليست سوى صورة من صور المركزية ا:دارية تقوم على تحويل جزء من صGحيات السلطة ا:دارية 

قتصاد في النفقات والعمل بتنظيم أفضل اومن محاسنھا تحقيق . ثليھا في المناطقفي العاصمة إلى مم

  . للمصالح العامة

                                                           
 .٢٠٠٢، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ٢٥٧القانون الدستوري والنظام السياسي، ص: محمد المجذوب )١(
 .١٩٩٥، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، ١٢٥القانون الدستوري والنظم السياسية، ص: نزيه رعد )٢(
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ففي النظام الGحصري . والتميز أو الفرق بين الGحصرية والGمركزية أمر يسير وواضح

من ھم ض من سلطتھا التقريرية لتمكينتتنازل السلطة المركزية لبعض ممثليھا المحليين المعينين عن بع

ولكن استقGلھم ھنا، . تصريف بعض الشؤون ا:دارية دون الرجوع إلى الرئيس أو الوزير المختص

ستقGل عابر أو مؤقت، Jن السلطة المركزية تستطيع، إن شاءت ومتى شاءت، وضع اھو في الواقع، 

ع ة تتمتله، في حين إن صGحيات التقرير في النظام الGمركزي تناط بھيئات محلية منتخب حدّ 

. )١(ستقGل المالي وا:داري، النابع من نص دستوري أو قانونيبالشخصية المعنوية وبقدر من ا`

إن الفرق اJساسي بين الGحصرية والGمركزية يكمن في أن صGحيات التقرير، في : بعبارة أوضحو

التقرير التي تملكھا النظام الGحصري، تمنح لموظفين تابعين للسلطة المركزية، في حين إن صGحيات 

  . المصالح أو الھيئات الGمركزية، في النظام الGمركزي، تستمد من النصوص الدستورية أو القانونية

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .١٩٩٨، أعمال وعقود إدارية، ١٢٤، ص١القانون العام، تنظيم إداري، ج: يوسف سعد هللا الخوري )١(
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  .صور ال7مركزية ا+دارية في الدول العربية: المطلب الرابع

نامية، تأخذ  إن معظم دول العالم، شرقية كانت أم غربية، بسيطة كانت أم مركبة، متقدمة أم

الدولة اJولى في العالم ) Jسباب تاريخية خاصة(وكانت بريطانيا . اليوم بالنظام الGمركزي ا:داري

البلدية، ووالGمركزية ا:قليمية فيھا تتمثل بالمقاطعات، والمدن الكبرى، . قت النظام الGمركزيةالتي طبّ 

  . والمراكز الحضرية الريفية، واJبرشيات

س فصله الحادي ودستورھا الحالي يكرّ . ا بھذا النظام منذ القرن التاسع عشروأخذت فرنس

عشر للحديث عن الوحدات ا:قليمية في فرنسا، وھي تتكون من المحافظات والبلديات وأقاليم ما وراء 

وتدير ھذه الوحدات شؤونھا بواسطة مجالس . و` يجوز إنشاء وحدات إقليمية أخرى إ` بقانون. البحار

  . خبةمنت

إذا كانت الGمركزية ا:دارية `قت قبو`ً في تقنينھا والعمل بھا في الدول الغربية، فما ھو 

  الدول العربية منھا؟بعض موقف 

  

  .ال7مركزية ا+دارية بالصورة الموسعة -أ

  .دولة ا:مارات العربية المتحدة -١

حيث خصص الدستور ا:ماراتي تحادي، العربية المتحدة، نظام الحكم ا` تعتمد دولة ا:مارات

والGفت في . تحاديةالبابين السادس والسابع منه لتبيان صGحيات كل إمارة وعGقتھا بالحكومة ا`

 :في الدستور ا:ماراتي الدستور ا:ماراتي، إن ھذه الفيدرالية ھي أقرب للGمركزية ا:دارية، فجاء

ي كل ما 2 ون التشريعات الخاصة بكل إمارة فختصاص اJساسي للحكومة ا:تحادية، وتكيعتبر ا`"

  .)١("تنفرد فيه السلطات ا`تحادية

  .جمھورية السودان -٢

إن السودان جمھورية "تحادي، وينص الدستور السوداني تأخذ جمھورية السودان بالنظام ا`

أطر و يةإتحادية تحكم في سلطانھا اJعلى على النظام ا:تحادي، الذي يرسمه الدستور وكذا قوم

و`ئية، وتدار في قاعدتھا الحكم المحلي وفق القانون، ذلك تأميناً للمشاركة الشعبية والشورى والتعبئة، 

   . )٢("وتوفيراً للعدالة في اقتسام السلطة أو الثروة

                                                           
 .٢٠٠٦وق ا�نسان، سنة الدساتير العربية، المعھد الدولي لحق: من الدستور ا�ماراتي) ١٢٢(المادة  )١(
 ٢٠٠٦الدساتير العربية، المعھد الدولي لحقوق ا�نسان، سنة : من الدستور السوداني) ٢(المادة  )٢(
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من الدستور، ويكون لكل و`ية واٍل ) ١٠٨(و`ية كما جاء في المادة  ٢٦ويقسم السودان إلى 

ومجلس الو`ية منتخب يتولى سلطة التشريع في الو`ية، كما ورد في المادتين  ينتخب من الشعب،

  . من الدستور السوداني) ٩٧و ٥٦(

 

  .جمھورية العراق -٣

إن الدولة العراقية وفقاً للدستور العراقي في الفصل الثاني من الباب الخامس ُخصص 

Gحيات ا:دارية والمالية الواسعة بما للمحافظات التي لم تنتظم في إقليم، فمنحت المحافظات الص

   .)١(يمكنھا من إدارة شؤونھا وفق مبدأ الGمركزية ا:دارية وينظم ذلك بقانون

  

  .ال7مركزية ا+دارية على أساس ا�قاليم والمحافظات -ب
  . الجمھورية التونسية -١

ور التونسي عبر من الدست) ٧١(تمارس الجمھورية التونسية الGمركزية ا:دارية وفق المادة 

  . )٢(ھوية والھياكل التي يمنحھا القانون صفة الجماعة المحليةمالمجالس البلدية والمجالس الج

  

  .الجمھورية العربية السورية -٢

تعتبر مجالس الشعب المحلية في سوريا بأنھا مؤسسات منتخبة إنتخاباً ديمقراطياً يمارس  

من ) ١٠(لة وقيادة المجتمع حسب ما جاء في المادة المواطنون من خGلھا حقوقھم في إدارة الدو

  . )٣(الدستور السوري

  

  .جمھورية مصر العربية -٣

من الدستور المصري على تقسيم الجمھورية إلى ثGث وحدات إدارية، ) ١٦١(تنص المادة 

ھي المحافظات والمدن والقرى، وعلى جواز إنشاء وحدات إدارية أخرى، وعلى تمتعھا بالشخصية 

وتشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجياً على مستوى الوحدات ا:دارية عن طريق . عتباريةا`

  . )٤(نتخاب المباشرا`

  

  .الجمھورية المغربية -٤

تطرق الدستور المغربي حول الجماعات المحلية في المغرب وھي الجھات، واJقاليم، 

وأن تنتخب . اعات محلية أخرى إ` بقانونوالجماعات الحضرية، والقروية، والتي ` يمكن إحداث جم

   .)٥(الجماعات المحلية مجالس تتكلف بإدارة شؤونھا وفق الشروط التي يحددھا القانون

                                                           
 .٢٠٠٦الدساتير العربية، المعھد الدولي لحقوق ا�نسان، سنة : من الدستور العراقي) ١٧٨(المادة  )١(
 .٢٠٠٦ربية، المعھد الدولي لحقوق ا�نسان، سنة الدساتير الع: من الدستور التونسي) ٧١(المادة  )٢(
 .٢٠٠٦الدساتير العربية، المعھد الدولي لحقوق ا�نسان، سنة : من الدستور السوري) ١٠(المادة  )٣(
 ٢٠٠٦الدساتير العربية، المعھد الدولي لحقوق ا�نسان، سنة  :من الدستور المصري) ١٦١(المادة  )٤(
 .٢٠٠٦الدساتير العربية، المعھد الدولي لحقوق ا�نسان، سنة : لدستور المغربيمن ا) ١٠١-١٠٠(المادتان  )٥(
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  .الجمھورية اليمنية -٥

تقسم أراضي الجمھورية اليمنية إلى وحدات إدارية، يبيّن القانون عددھا وحدودھا وتقسيماتھا، 

ھا التقسيم ا:داري، كما يبين القانون طريقة الترشيح وانتخاب واختيار واJسس والمعايير التي يقوم علي

ويكون لھا مجالس منتخبة انتخاباً حراً مباشراً  ،عتباريةوتتمتع ھذه الوحدات بالشخصية ا`. رؤسائھا

وأن تمارس مھماتھا وصGحياتھا في حدود الوحدة . ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية

   .)١(ا:دارية

  

  . المملكة العربية السعودية -٦

على الرغم من عدم إدراج نص خاص بالGمركزية ا:دارية في النظام اJساس للحكم، إ` أن 

واعتمدت الGمركزية . إمارة مرتبطة با:دارة المركزية ١٤إلى  قُسَِّمتالمملكة وفي أنظمة خاصة 

  . لقرويةا:دارية على مستوى المقاطعات والبلديات والمجمعات ا

  

  .مملكة البحرين -٧

من الدستور البحريني صGحيات تنظيم ا:دارة البلدية، بما يكفل لھا ) ٥٠(أناطت المادة 

ستقGل في ظل توجيه الدولة ورقابتھا، وبما يكفل لھيئات ا:دارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع ا`

 . )٢(قانونالمحلي التي تدخل في نطاقھا والرقابة عليھا وتنظم ب

 

  

  ). البلديات(ال7مركزية ا+دارية المحلية  -ج

    .مملكة اJردنية الھاشميةال -١

Jردني اختصاص إصدار التقسيمات ا:دارية في المملكة اJنية الھاشمية ردمنح الدستور ا

س أما شؤون البلدية والمجالس المحلية تديرھا مجال. بأنظمة يصدرھا مجلس الوزراء بموافقة الملك

  . )٣(بلدية أو محلية وفقا للقوانين الخاصة

  

  .فلسطين -٢

لkدارة المحلية وأجاز بقانون إنشاء وحدات ) ٧٦(إن القانون اJساسي للسلطة خصص المادة 

  .)٤(عتبارية، ويكون لكل وحدة منھا مجلس منتخب انتخاباً مباشراً إدارية محلية تتمتع بالشخصية ا`

   

                                                           
 .٢٠٠٦الدساتير العربية، المعھد الدولي لحقوق ا�نسان، سنة : من الدستور اليمني) ١٤٦-١٤٥(المادتان  )١(
 .٢٠٠٦سنة الدساتير العربية، المعھد الدولي لحقوق ا�نسان، : من الدستور البحريني) ٥٠(المادة  )٢(
 .٢٠٠٦الدساتير العربية، المعھد الدولي لحقوق ا�نسان، سنة : من الدستور اZردني) ١٢١-١٢٠(ان المادت )٣(
 .٢٠٠٦الدساتير العربية، المعھد الدولي لحقوق ا�نسان، سنة : من الدستور الفلسطيني) ٧٦(المادة   )٤(
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  .الكويت -٣

من الدستور الكويتي بالقانون تنظيم المؤسسات العامة وھيئات إدارة ) ١٣٣(أناطت المادة 

  . )١(البلديات بما يكفل لھا ا`ستقGل في ظل توجيه الدولة ورقابيتھا

  

  .الصومال -٤

بإجازة تطبيق الGمركزية في ) ٨٦(اكتفى الصومال بالنص الدستوري وفق ما جاء في المادة 

  . ذلك، وتقوم بھذه الوظائف الھيئات المحلية للدولة والھيئات العامة الوظائف ا:دارية كلما أمكن

 ّGحظ مما تقدم، أن الGعتماد على مركزية ا:دارية في الدول العربية تراوحت بين ا`ن

الوحدات ا:دارية الصغيرة أي البلدية، وصو`ً إلى الوحدات الكبرى أو الGمركزية السياسية أو 

من المسلمات وجود ھيئات محلية تدير شؤون البلدة أو القرية، فإن التباين في  وإذا كان. الفيدرالية

الدولة بتوسيع نطاق  تبدأوعندما . اعتماد أسلوب الGمركزية ا:دارية بصورة أكبر من نموذج البلدية

 الGمركزية ا:دارية فإنھا تسعى لوضع الضوابط لھذه الGمركزية الموسعة، وأحياناً نجد أن تقرير

   .)٢(على نطاق البلديات مكرساً في نص دستوريكان الGمركزية حتى ولو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .٢٠٠٦بية، المعھد الدولي لحقوق ا�نسان، سنة الدساتير العر: من الدستور الكويتي) ١٣٣(المادة  )١(
، مجلة الحياة النيابية تصدر عن مجلس النواب، ١١١ال>مركزية ا�دارية والية تطبيقھا في لبنان، ص: ميرنا يونس )٢(

 .٢٠٠٧، ٦٢العدد 
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  .تقييم ال7مركزية ا+دارية: المطلب الخامس

ا من ضرورات اJنظمة ھعلى محاسن عديدة جعلت البعض يعدّ الGمركزية تنطوي 

  :ذلك لعدة أسبابو الديمقراطية،

دت وتشعبت حتى أصبح من العسير على الحكومة ن واجبات الدولة وخدماتھا قد تعددت وتعقإ .١

  . تنجز كل المھامو المركزية أن تقوم وحدھا بكل اJعباء

النفقات العامة على و المشروعاتو ن الGمركزية تكفل قدراً كبيراً من العدالة في توزيع الخدماتإ .٢

  . مختلف المناطق في الدولة

. ديمقراطية إدارية تتجسد في الGمركزية ا:داريةن الديمقراطية السياسية ` تتحقق إن لم تصبھا إ .٣

فالGمركزية، تتجاوب وتتGءم مع المفھوم الحديث للديمقراطية، وتتيح للمواطنين فرصة ا:سھام 

في إدارة شؤونھم الخاصة المحلية والتمرس بالعمل ا:داري والسياسي، ما يؤدي إلى إعدادھم 

  . أعباء المسؤوليات الجسامل لمعالجة الشؤون الوطنية العامة وتحمّ 

الGمركزية تختصر النفقات، وتساعد على تبسيط المعامGت ا:دارية، وتكفل حسن سير المرافق  إن .٤

   .)١(العامة في المناطق

أدرى الناس بمصالحھم وحاجاتھم، وأكثرھم معرفة  ن في المناطق أو اJقاليم يعدونالمواطني إن .٥

وھم يرغبون في إدارة أمورھم بأنفسھم عن . واھتماماً بھا بشؤون مناطقھم، وأشدھم حرصاً عليھا

  . طريق انتخاب الھيئات المولجة بإداراتھا

إتاحة و التيار المطالب بالGمركزية ا:دارية شبيه بالتيار المنادي بتطبيق الديمقراطية السياسيةإن  .٦

  . الفرصة أمام المواطنين كي يحكموا أنفسھم بأنفسھم بواسطة نوابھم

التجارب واJحداث برھنت على أن النظام الGمركزي أقوى على مواجھة اJزمات الداخلية Jن  .٧

   .)٢(والخارجية من أي نظام مركزي

Gمركزية لGخذ عليھا لقد أُ . نتقادعلى الرغم من كل ھذه الحسنات والميزات، فقد تعرضت ال

تھدد و ذه السلطة ومختلف اJقاليم،تباعد بين ھو .بأنھا تضعف السلطة التنفيذية المركزية في الدولة

                                                           
، جامعة السيدة ٦٩وقائع مؤمر حول البلدية سلطة محلية ومشاركة مدنية في القانون والممارسة، ص: نھال، نوفل )١(

، منشورات البحر المتوسط ١٠٧؛ وخالد قباني، ال>مركزية ومسألة تطبيقھا في لبنان، ص١٩٨٩لويزة، لبنان، 

 .١٩٨١ومنشورات عويدات، باريس وبيروت، 
، بحث منشور في مجلة الحقوق، الكويت، ٦١اZساس القانوني لنظام ال>مركزية ا�قليمية، ص: علي الخطار )٢(

 .١٩٧٩، اZھلية للنشر والتوزيع، بيروت، ٣٩كذلك شفيق حاتم، القانون ا�داري، ص؛ و١٩٨٩
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 تشجع مختلف الوحدات الGمركزية على التناحر والتنابذ،و القانونية للدولة بالخطر،و الوحدة السياسية

  . إھمال المصالح العامةو تغري ھذه الوحدات برعاية مصالحھا الخاصةو

لح المستقلة ` ينبغي لھا أن غير أن ھذه المآخذ تتGشى، إذا أدركنا أن الھيئات المحلية أو المصا

ولعل الرقابة أو الوصاية . يضع حدوداً `ستقGلھا) الدستور(إن القانون وأحياناً . تتمتع باستقGل مطلق

ا:دارية التي تمارسھا السلطة المركزية ھي الوسيلة القادرة على تحقيق التGحم والتعاون بين ھذه 

مركزية ` يمكن أن تشمل كل الوظائف والمرافق في الدولة، ثم إن الG. السلطات والھيئات الGمركزية

فھناك شؤون وطنية عامة، مثل الخارجية، والدفاع، وا`قتصاد، والتربية، يجب أن تبقى دائما من 

  . اختصاص السلطة المركزية

ھذه و ،لدى دراستنا لGمركزية ا:دارية ويجب أن ` ننسى من المسائل المھمة التي تطالعنا

  :منھا مشاكللة تنطوي على عدة أالمس

  . مشكلة تحديد الوحدات ا:دارية التي تتكون منھا الدولة .١

  .ھل تتكون من مستوى واحد أو عدة مستويات؟: مشكلة تحديد مستويات ھذه الوحدات .٢

، أم )مساواة بين الوحدات(ھل يكون ذلك أفقياً : مشكلة تحديد الوضع اJنسب للعGقات بين الوحدات .٣

  . ؟)ضوع الوحدة الدنيا للوحدة العلياخ(ھرميا 

سترشد بھا، لدى معالجة مسألة الوحدات ا:دارية في النظام نعتبارات التي يمكن تلخيص ا`و  

  :)١(الGمركزي، باJمور اqتية

  . المصالح المشتركة التي تمثل روابط قوية بين مواطني الوحدة ا:دارية .١

  . الجوار أو القرابة، التي تشد المواطنين بعضھم إلى بعضجتماعية، كروابط البيئة أو الروابط ا` .٢

العدد المناسب من السكان الذي يسمح بتوفير الكفايات المطلوبة للخدمات المحلية والقدرة المالية  .٣

  . Jداء الواجبات

القدر المناسب من الثروات الطبيعية أو الصناعات المحلية، الذي يسمح بتوفير الواردات الGزمة  .٤

  . لنفقاتلسد ا

وھذه ا`عتبارات أو العوامل تتفاوت، من حيث الحجم واJھمية والتأثير، بتفاوت نوع الخدمات 

ية، ا`قتصاد التي يطلب تقديمھا، فالحجم السكاني اJنسب لتقدير خدمة ا:نارة يختلف من وجھة النظر

  . عن الحجم اJنسب لتقديم خدمات التعليم أو إقامة المكتبات العامة
                                                           

 .٥٥، ص)س. م( ال>مركزية ومسألة تطبيقھا في لبنان، : خالد قباني. د )١(
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Gفي احظ أن غالبية دول العالم تأخذ بأسلوب المجالس المحلية من مستويين ون ،ًGثنين، مث

 أما من ناحية عGقة الوحدات ا:دارية في). المحافظات والبلديات(فرنسا توجد وحدتان لkدارة المحلية 

رافاً على ما بينھا، نجد أن بريطانيا تعتمد أسلوب المساواة بين الوحدات، فG تمارس أي منھا إش

  . اJخرى
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  الفصل الثاني

  النظرية العامة لAدارة المحلية

 

 بھدف مجلسهو ، القبيلة شيخ بسيادة جتماعيةا` كياناتال تميزت ا:نساني التاريخ فجر منذ

 للحكومة مصغرة صورة تمثل المحلية الكيانات ھذه انتك قدو .جتماعيا` واJمن ستقرارا` ضمان

الصغيرة إلى  الحكومات تطورت ثم ،الحديث العصر بلغة القروية أو البلدية للمجالس اJساسية والنواة

 لدرجة وخدماتھا نشاطاتھا توسعت الحديثة الدولة ظھور بمجردو .المختلفة لھابمراح المدنية الدولة قيام

 الفاعلية لزيادة قصوى أولوية ذات مسألة الحكومية المھامو ا:دارية الوظائف توزيع أمر أصبح

 . للمواطنين المحلية الخدمات تقديم في والكفاءة

 جتماعيةا` ظروفھا مع يتGءم بما ا:داري التنظيم في أسلوبھا الحديثة الدولة تختار

 أمورھا تستقر عندماو .الدولة نشأة مطلع في ا:دارية السياسية، فتلجأ إلى المركزيةو قتصاديةا`و

 الحكومة لتفرغ ضمانًا ا:دارية تتحول إلى الGمركزية خدماتھا تتوسعو واجباتھا تزدادو حجمھا يكبرو

  . خدماتھمو مرافقھم إدارة في المواطنين مشاركةل تحقيقًاو الھامة السياسية لBمور المركزية

 مقومات بيانو العGقة، ذات المصطلحات عن تميزهو ا:دارة المحلية ولتوضيح مصطلح

 معنى وضوح في يسھم فكريًا إطاًرا للتشكّ  تبنيھا أھدافو ،تھافلسفو أركانھا،و ا:دارة المحلية،

 ا:دارة المحلية تطبيقات خGل من عليھا البناء يمكن أساسية، وركيزة ا:دارة المحلية أو الحكم مغزىو

  :والمالية من خGل عGقتھا بالسياحة، سنتناول في ھذا الفصل وا:دارية، التنظيمية،

  . ماھية التنمية السياحية :المبحث ا�ول

 . ماھية ا:دارة المحلية :المبحث الثاني
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  المبحث ا)ول

  ماھية التنمية السياحية

  

ھي ذات أبعاد و حاجة اجتماعية تخلق ظروفاً أفضل للحياة ا:نسانية،و حة ظاھرة إنسانيةالسيا

ثقافية لكونھا ظاھرة حديثة تلبي حاجة عميقة في نفس ا:نسان الدافع والرغبة في السفر و جتماعيةا

توسيع و ثقافياً، فھي تساعد على تھذيب الحواسو لتغذية نفسه روحياً و للتعرف على البلدان اJخرى

تصال الفكري بين الشعوب لتبادل الثقافات والعادات والتقاليد المدارك، وھي وسيلة من وسائل ا`

  . وتساھم في إغناء الشخصية ا:نسانية

ي بين مختلف مناطق البلد الواحد، ا`قتصاد أما التنمية السياحية فتساھم في تحقيق التوازن

ومثال على ذلك المناطق . المناطق اJقل حظاً في التنمية وذلك بإقامة المشاريع السياحية الجديدة في

الجبلية والزراعية وشواطئ البحار والصحراوية والتي تمتلك عناصر الجذب السياحي، وأيضاً حتى 

البيئة التي أوجدتھا الصناعة والمجتمعات الحضرية وازدحام السكان في المدن  مشاكليبتعد السائح عن 

القطاع و وزيع الدخل بين الريف والمدينة وبين العاملين في القطاعات اJخرىالكبرى، كما تساھم في ت

   .)١(السياحي

إّن الھدف الرئيس من ھذا المبحث، ھو محاولة التعرف على أھم ما وضعه المھتمون بھذه 

 أھميتھا على المستوىو بيان أنواع السياحةوومفاھيم للتنمية، للسياحة والسائح، الظاھرة من تعاريف، 

  . العام والخاص

  

  مفھوم التنمية تعريف السياحة وأھميتھا، و: المطلب ا�ول

من  التنميةمفھوم من ثم سنسلط الضوء على ، والسياحة وأھميتھاسنوضح في ھذا المطلب تعريف 

  :خGل

  :تعريف السياحة وأھميتھا: ا�ولالفرع 

جتماعية، ية، وا`ا`قتصاد ارھاتتجه دول العالم كافة إلى تطوير السياحة، وتنميتھا نظراً qث

تتميز الحضاري و ا`نفتاح ا`جتماعيو فالسياحة في التنمية ا`قتصادية للمزايا التي تحققھاو والثقافية،

                                                           
، ٢، العدد )مصر، اZردن، تونس(، دراسة عن اZقطار العربية ١٣مجلة السياحة العربية، ملحق اZبحاث، ص )١(

 .١٩٧٨حزيران، ٦
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 نتظار،بنظافتھا ووفرة الحصيلة من العمGت اJجنبية، وكذلك سرعة العائد المتوقع، وقصر مدة ا`

لحصول على السلعة، أي ` يحتاج إلى شحن أو تحرك مكاني كذلك تتميز بأّن السائح ھو الذي يذھب لو

    .)١(للمنتج

ولم تعد السياحة كما كانت بمفھومھا البسيط، إذ أصبحت من اJنواع المھمة للصناعة، في 

معظم مجا`ت الحياة اليومية، ولم تعد تعني وجود شخص يحمل حقيبة ليسافر إلى البلد كي يقضي فيه 

معالمه اJثرية، بل تغير الحال لتنطلق السياحة نحو آفاق متنوعة وغير منغلقة،  نيلي، ويتجّول باعّدة لي

ولم تعد تعرف السكون والجمود، فصارت صناعة بإمكانھا استيعاب كل راغب، فقيل أنھا تستوعب 

  .)٢(العالم كلّه، فھي صناعة العالم من العالم وإلى العالم كما وصفت بأنھا منجم ذھب يجب استغGله

عّرف السياحة بأنھا نشاط السفر بھدف الترفيه وتوفير الخدمات المتعلقة بھذا النشاط، ويوجد وت

تعريفان لكل نوع من السياحة، فتعرف السياحة العGجية مثGً بأنھا سفر المريض بغرض الحصول 

ساعة على خدمات تؤدي إلى الشفاء أو `ستقرار حالته المرضية خGل فترة ` تقل عن أربع وعشرين 

وعّرفت . أحياناً و` تصل إلى فترة ا:قامة الدائمة سواًء أكان ھذا ا:نتقال داخل الدولة أو خارجھا

مجتمعات قديمة وكذلك بالنسبة للسياحة لالسياحة الثقافية بأنھا امتصاص السائح لمظاھر الحياة الماضية 

جب ديني أو للتعرف على التراث الديني زيارة بعض اJماكن الدينية التي تنطوي تحت وا"الدينية بأنھا 

  .)٣("للدولة

ا`قتصاد، والمجتمع و رف على تأثيراتھا في البيئة،ويمكن بيان أھمية السياحة، عن طريق التع

   :من خGل ما يلي

التي و تساعد السياحة على تحقيق نھضة لBقاليم المختلفة، عن طريق إقامة البنى التحتية والفوقية .١

تفادة منھا على السياح الوافدين، بل تشمل فائدتھا سكان ا:قليم المقيمين فيه، مثل س` تقتصر ا`

الخدمات الصحية، و الكھرباء،و الطرق، والجسور، وشبكات الماء، والصرف الصحي،

  . والعGجية

ندثار عن طريق ا`و تعمل السياحة في المحافظة على المواقع اJثرية، والتاريخية من التدمير، .٢

  . ة المستمرة لكونھا تمثل عنصراً من عناصر الجذب السياحيا:دام

                                                           
 .٦٠، ص)س.م: (سھيل الحمدان )١(
 .١٨/١٢/٢٠٠٥، ليوم ٥جريدة الرأي األردنية، ص )٢(
أسعد حماد أبو رمان وزميله، قياس تنميات الخدمات العالجية من وجهة نظر السياح العرب القادمين إلى . د  )٣(

 .٢٠٠٥، لسنة ٢لعدد ، المجلة األردنية للعلوم التطبيقية، المجلد الثامن، ا٩٤، ٨٧األردن للعالج، ص
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تحافظ السياحة على البيئة الطبيعية كما خلقھا هللا، وبعيداً عن تدخل ا:نسان، عن طريق إقامة  .٣

المحميات الطبيعية النباتية، والحيوانية، واستغGل مثل ھذه المحميات كعناصر جذب سياحي 

  .)١(طبيعي

ستثمار المحلي واJجنبي بالشكل الذي يدعم دور الدولة في إقامة البنى تساعد على تشجيع ا` .٤

الفوقية، والتي تمثل إحدى المرتكزات اJساسية للسياحة، مثل إنشاء الفنادق، والمطاعم، وأماكن 

 . التسلية، والترفيه

اعاً تعمل السياحة على توفير فرص العمل لBيدي العاملة الماھرة، وغير الماھرة، لكونھا قط .٥

  . كثيف العمالة يقوم على الجھد البشري بالدرجة اJساس

قد يكون رئيساً من موارد الدخل و المساھمة في توفير العملة الصعبة لكونھا مورداً إضافياً، .٦

 . القومي للبلد

مثل التي يقبل السياح على اقتنائھا  ليديةتساعد السياحة على النھوض بالصناعات الشعبية، والتق .٧

 . للمناطق التي يزورونھاالصناعات اليدوية و التحفو اراتكالتذ

تساھم في إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات في حالة حصول أي عجز فيه ناتج من حركة  .٨

  . )٢(رأس المال السلبية أي خروج اJموال خارج الدولة

ل بين الريف كذلك توزيع الدخو ي بين مختلف مناطق الدولةا`قتصاد تساعد على تحقيق التوازن .٩

 . والمدينة

التقاليد عن طريق إقامة المھرجانات الثقافية و إحياء العادات،و تساعد السياحة على نشر الثقافة، .١٠

 . والفنية

ذلك لما توفره من فرص التخلص و صادرات السياحة يوماً بعد آخر ترتبط بنمط حياة اJشخاص، .١١

إمكانية فعل و ا`سترخاءو ير الراحةتوف ية، فھي تساعد فيتعقيدات الحياة اليومو من ضغوط

  .)٣(مختلف في بيئة جديدة شيء

تساھم السياحة في خلق اJثر المضاعف لkنفاق السياحي عن طريق توسيع دائرة انتقال النقود  .١٢

الذي يمكن التعّرف على حجم و ا:نفاق،و المحلي، ما يؤدي إلى زيادة الطلب ا`قتصاد داخل

  .)٤(ية للمنطقة، والحاجة إلى القوى العاملةا`قتصاد التنمية تأثيره في المجتمع عن طريق

                                                           
(1) Davidson Rob, Tourism - 2nd Edition – Pitman Publishing - Great Britain, 1993, p130. 

 .٦١، ص)س.م: (سھيل الحمدان )٢(
(3) Burns P. and Holden, A., Op. Cit, p39. 
(4) Ibid, p41. 
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 ية،ا`قتصاد وبسبب ھذا الدور المھم للسياحة، وتأثيرھا الكبير في كل نواحي الحياة

ھتمام بتحديد ا:مكانات الذاتية المتوفرة جتماعية، والثقافية، والحضارية، ُوجب على الدول ا`ا`و

اJغراض التي تدفع اJشخاص و تحديد الدوافع،و ذا يتطلب دراسة،ھو .لغرض قيام نھضة سياحية

  . إشباع رغباتھمو حتياجات الGزمة لسد حاجة ھؤ`ء اJشخاصمن ثم تحديد أھم ا`و للسياحة والسفر،

ي تحث على توبعد استعراض اJھمية الكبيرة التي تحققھا السياحة، نتناول أھم التعاريف ال

  :منھا ما يليو "السياحة"

قتصادي، والتنظيمي الخاص بانتقال اJفراد إلى بلد غير السياحة مجموعة النشاط الحضاري، وا`" .١

بلدھم وإقامتھم فيه لمدة ` تقل عن أربع وعشرين ساعة بأي قصد كان، عدا قصد العمل الذي يدفع 

  .)١("أجرة من دخل البلد المزار

جة اJولى التي تترتب على وصول ي بالدرا`قتصاد ھي مجموع كل الظواھر ذات الطابع" .٢

رحيلھم عنھا، وھي الظواھر التي ترتبط و إقامتھم فيھاو المسافرين إلى منطقة، أو و`ية معينة،

   .)٢("بالتبعية

السياحة تعبير يطلق على حا`ت الترفية، وھي مجموعة اJنشطة ا:نسانية المعبأ لتحقيق ھذا " .٣

   . )٣("ى سد حاجة السائحالنوع من الرحGت، وھي صناعة تتعاون عل

السياحة ھي مجموعة العGقات السلمية والرياضية، الناتجة عن ا:تصال بين اJشخاص، الذين " .٤

   .)٦("يزورون مكان ما، Jسباب أخرى غير اJسباب المتعلقة بالمھن

ا من السياحة ھي تلك الظواھر الطبيعية التي تنبعث أصGً من طبيعة ا:نسان وفطرته، وما تحتويھ" .٥

 جتماعية،ا`و ية،ا`قتصاد غرائز، وحواس منذ خلق، ونمت معه، وتطّورت مع تطورات حالته

ج في و ظھر بوضوحو آمنوا به،و ھي الدين الذي كثر معتنقوهو ...الفكريةو الثقافية،و السياسية،و

: جتماعية ھوا`و السياسية،و ية،ا`قتصاد عماد ھذا الدين المقبل لBمم من عثرتھاو .اJفق الدولي

   .)٤("المعاملة

                                                           
، مطبعة جامعة ١١طبيقية عن القطر العراقي، صمقدمة في الجغرافية السياحية، مع دراسة ت: صباح محمود محمد )١(

 .١٩٨٠بغداد، 
 .١٩٧٥ ،، الھيئة المصرية العامة للكتاب١٤ - ١٣السياحة الحديثة علماً وتطبيقاً، ص : محمود كامل )٢(

(3) Orgamization for Economic Co. Operation and Development, Tourism Development 

and Economic Growth, May 1966, Portugal, p. 13 
 .١٩٧٧شركة تراد كسيم، جنيف، : السياحة واوقات الفراغ، ترجمة أحمد اZورفلي: جان فوراستيه )٦(
 .١٩٦٣، القاھرة دار الصفا للطباعة، ٦٧الع>قات العامة والسياحة، ص: محمد حسين بازرعة )٤(
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الظواھر التي تترتب على سفر وعلى إقامة مؤقتة لشخص أجنبي في مكان ما و مجموع العGقات" .٦

ل قطالما لم ترتبط ھذه ا:قامة بنشاط يو طالما أن ھذه ا:قامة المؤقتة ` تتحول إلى إقامة دائمة،

   .)١("ربحاً لھذا اJجنبي

العGقات، والتصرفات المتولدة عن صناعة إقامة وارتحال اJفراد السياحة ھي عبارة عن مجموع " .٧

   .)٢("ھذا ا:رتحال ` يقصد بھما الربحو من أجل المتعة طالما أن ھذه ا:قامة

  : جد أنھا تشترك في الخصائص اqتيةمن استقراء ھذه التعاريف، ن 

 . دية أو جماعيةسواء كانت بصورة فر ،نتقال التي يقوم بھا ا:نسانإنھا عملية ا` .١

 . ارتحال تكون بصفة مؤقتةو حركة السياح بھيئة إقامة .٢

  . ما عدا غرض العمل تعددت أغراض السياحة   .٣

اختGف الجھات و .كما اختلفت ھذه التعاريف في الزاوية التي ينظر من خGلھا إلى السياحة

  . التي صدر عنھا ھذه التعريف

ن السائح إو ھا ظاھرة اقتصادية بالدرجة اJولى،فبعض التعاريف تنظر إلى السياحة باعتبار -

 ". مستھلك بحت"

 . أو اعتبارھا جانب من العGقات الدولية السلمية التي تتخذ أشكا`ً متعددة -

 . الحضارية للسياحةو أو يركز البعض على الجوانب ا:نسانية، -

  . ، فمن ھو؟)Touristالسائح (ومھما يكن التعريف، فالذي يھمنا أو`ً  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .١٦-١٥، ص)س.م(السياحة الحديثة علماً وتطبيقاً، : محمود كامل )١(
 .١٩٦٨، ٢، ط٣٥ص، ١جالسياحة والفنادق، : أبوبكر حميدي) ٢(
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   ١٩٣٧حسب التعريف لجنة الخبراء ا+خصائيين في عصبة ا�مم سنة  سائحال

أربع وعشرين ) ٢٤(Fكثر من و أي شخص يزور قطراً ما غير البلد الذي اعتاد ا:قامة به" ھو   

   .)١("ساعة إلى البلد غير البلد الذي اعتاد ا:قامة به

  :ھي، وياحيةساس ذلك اعتبرت المجموعات اqتية على أسو 

 . المعالجةو الناس المسافرين لغرض المتعة .١

 . المؤتمرات الدوليةو المسافرين لحضور ا:جتماعات .٢

 . التجارةو المسافرين Jجل إجراء اJعمال .٣

  . أولئك الذين يصلون من جھة البحر، حتى لو مكثوا أقل من أربع وعشرين ساعة .٤

  :سياحية كما أنھا تعتبر المجموعات اqتية

 . الذين يسافرون Jجل التوطن في بلد أجنبي أولئك .١

 . الطGب واJفراد في المدارس الداخلية اJجنبية .٢

 . الناس الذين يسكنون في مناطق حدودية ونقاط تقاطع الحدود Jجل العمل في بلد أجنبي مجاور .٣

ر لو كان مرورھم في ذلك القط، وأولئك الذين يسافرون مارين خGل قطر ما، دون التوقف حتى .٤

  .استغرق أكثر من أربع وعشرين ساعة

 ،، إ` أنه ` يزال يعمل بھا١٩٣٧على الرغم من كون ھذه ا:قرارات قد تحددت منذ عام  و

 سواء كان ذلك على المستوى العالمي، حيث تستخدمھا كل دولة على حدة في إحصاءاتھا القومية،

 International Union of Official "السفرو ا:تحاد الدولي للسياحة"تستخدم كذلك من قبل و

Travel Organization، والمعروف بـ"IUOTO" في مؤتمر و .حيث تقرن مع الحركة العالمية

السياحة المنعقد في روما تم إعداد تعريف معدل قامت به و دة الخاص بالسفر العالمياJمم المتح

"IUOTO" ي و محل إقامته المعتادة، أي شخص يزور قطر ما عدا القطر الذي فيه" :)٢(الذي ھووJ

يتضمن التعريف و .سبب كان، ماعدا تلك التي يحصل بھا على عوض من خGل زيارته لذلك القطر

  : فقرتين

 ًSي الذين يمكثون أكثر من أربع وعشرين ساعة في البلد الذ المؤقتونالزوار ھم و: السياح :أو

  : )٣(لBغراض اqتيةو يزورونه،

                                                           
(1) O E C D. tourism policy and international tourism in OECD member countries, p7-8, 

Paris, 1974 
(2) Robison H, a geography of tourism, p11, ،London, 1976 

 ).س. م(لسياحية مع دراسة تطبيقية عن القطر العراقي، صباح محمود محمد، مقدمة في الجغرافيا ا )٣(
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ستشفاء، التعليم أو التدريب، العطل الرياضية، المعالجة أو ا` ستجمام،لقضاء وقت الفراغ، ا` .١

 . أو لغرض ديني

 . حضور ا:جتماعاتو اJعمال، أغراض عائلية، زيارة اJصدقاء، بعثة دبلوماسية .٢

 

لمنطقة ما، وكثيراً ما يدلل ) ساعة ٢٤أقل من (ھم زائرون مؤقتون لبعض ساعات و: المتنزھون :ثانيا

حددت و .يشتمل على المسافرين حباً بالسفر والتجوالو Day Trip)(لرحلة اليومية عليھم با

 Organization for Economic Co-Operation" ي والتنميةا`قتصاد منظمة التعاون"

and Development،  والمعروف ب"OEClD "أي زائر : "بأن السائح ينبغي أن يعرف

حباً وأوصت أيضاً بأن المسافرين  كما .)١("ساعةأجنبي من قطر ما Jكثر من أربع وعشرين 

 "OECD" قد اعتبرت المنظمةو .في مجموعة منفردة التجوال ينبغي أن يصنفواو بالسفر

  :أغراضاً سياحية اJغراض اqتية

  . غرض إجراء اJعمال -

  . اJغراض العائلية -

  . غرض زيارة اJصدقاء -

  . غرض البعثات الدبلوماسية -

  . ا`جتماعات غرض حضور -

وقد دعت المنظمة إلى تشجيع جذب اJجانب ومواصلة العمل :طالة فترة بقاءھم في القطر 

ذا زار مكاناً على اJقل لمدة أربع إالشخص يصبح سائحاً : "أنيتضح مما سبق و .الذي يقصدونه

إذن . اھنتزربع وعشرين ساعة فإنھا تعتبر موعشرين ساعة، أما إذا كان لفترة أقل، أي أقل من أ

  ". معرفة ومحددة، حيث توالت عدة جھات تعريف السائح وتمييزه عن غير السائح" السائح"شخصية 

تعدد و و` يخفى ما لھذا التحديد من أھمية، فبالنظر لكبر عدد الوافدين إلى أقطار العالم،

حي، وبالتالي ح أمر ضروري Jجل حصر العدد السيااأغراضھم، فإن التمييز بين السياح وغير السي

  . العوائد السياحية

 

  

                                                           
(1) Robinson H, a geography of tourism, op. cit., p11. 
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  . تعريف التنمية: الثانيالفرع 

من الصعب تحديد معنى واحد لھذه الكلمة، لكن أفضل معنى لھا تجسد في مجموعة من 

. فالكلمة تعني أشياء مختلفة بالنسبة Jشخاص مختلفين. التعاريف التي وضعھا بمجموعة من العلماء

ليس ھناك من يعرف ماذا تعني ھذه الكلمة بالضبط، : "بقوله caidenفقد علّق البروفيسور كايدن 

علماء و علماء ا`جتماع يعدونھا التغير ا`جتماعي،و نتاج ا`قتصادي،فعلماء ا`قتصاد يعدونھا ا`

علماء ا:دارة يعدونھا و المقدرة السياسية،و السياسة يعدونھا الصيرورة نحو الديمقراطية،

  .)١("ية القصوىالفعالو البيروقراطية،

فإننا نواجه مصاعب،  ،developmentوعندما نحاول إيجاد تحديد معنى معجمي لكلمة تنمية 

  . Growthتصا`ً وثيقاً بالمعنى الذي تحمله كلمة نمو افالمعنى المعجمي لكلمة تنمية يتصل 

  . فالمعنى اJول لكلمة التنمية يعني تقدماً تدريجياً ونمواً على مراحل

  . شيءيعني العملية التي ينمو فيھا الالثاني لكلمة التنمية  والمعنى

  .)٢(وأما المعنى الثالث لكلمة التنمية فيعني خطوة من خطوات النمو

 Walt فقد عرفھا والت روستو. وھناك عدة تعاريف للتنمية، منھا ما تناولتھا بصورة عامة

Rosto" :تبني الخصائص السائدة في و يدية،بأنھا تخلي المجتمعات المتخلفة عن السمات التقل

  .)٣("المجتمعات المتقدمة

ما ھي إ` تغير وتحول من وضع إلى وضع آخر بصورة : "بأنھا) المشھداني(كما عّرفھا 

  . )٤("منظمةو واعية

ھذه القوة الموجھة و قوة موجھة نحو عدة أھداف محبذة،: "بأنھا) Pierceبيرس (وعّرفھا 

  .)٥("ات التي يرمي المجتمع إلى تحقيقھاتشتمل على قائمة من الصف

تنشيط ا`قتصاد : "فھي Gouletأما التنمية من المنظور ا`قتصادي كما يعرفھا دينس فاولت 

الديناميكية، عن طريق زيادة مقدرة و الثبات، إلى حالة الحركةو تحويله من حالة الركود، والقومي

  .)٦("الناتج القومي ا`قتصاد القومي لتحقيق زيادة سنوية في إجمالي

                                                           
 .١٩٧٨، جامعة الكويت، ١، ط١١ا�دارة العامة والتنمية، ص: فيصل السالم )١(
 .١٢، ص )ن. م(ا�دارة العامة والتنمية، : فيصل السالم )٢(
 .١٩٩٧، عمان ١، ط١ة الشاملة، مفاھيم ونماذج، صالتنمي: ص>ح عثمانة )٣(
 .١٩٨٩، مطبعة التعليم العالي، بغداد، ٨٧التخطيط السياحي، ص: خليل، إبراھيم المشھداني )٤(
 .، المصدر المذكور سابقاً ٤اللجنة ا`قتصادية وا`جتماعية لغرب آسيا، ص )٥(

(6) Denis Goulet, the cruel choice a new conception theory of development, New York, 

1975, p.332. 
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مصطلح : "نھاأبSeers في حين إَن التنمية من المنظور ا:نساني كما يعرفھا دودلي سيرز

المأكل حيث و الملبس،و الطعام،: معياري ھدفھا تنمية قدرات ا:نسان بتوفير الحاجات اJساسية مثل

  .)١("أن ھذه اJمور ھي حاجة بشرية

فھي العمليات المدبرة لتغيير البناء  ،عي كما يعرفھا الساعاتيأما التنمية من المنظور ا`جتما

 وظائف بھدف إشباع المطالب ا`جتماعية للفرد والمجتمع حيث يتم استثمار طاقاتھمو ا`جتماعي

   .)٢(التكامل الدؤوب في عمليات التغيير البنائيو إمكانياتھم المكتسبة بالتدريبو

التكامل " :بأنھا Myron Wenerقد عّرفھا مايرون وينر ف ،أماَ التنمية من المنظور السياسي

 انصھار السلوك،و نصھار السياسي تكامل العGقات ا:نسانية،ويشمل ا` أو ا`نصھار السياسي،

توحيد الوحدات السياسية في و روح المواطنة،و تنمية الشعور القومي،و الو`ء الثقافي، والسياسي،و

 . )٣("بوتقة واحدة 

عملية ديناميكية تتكون : "، فھي)حسونة(التنمية من المنظور ا:داري كما يعرفھا  في حين أنَ 

من سلسلة من التغيرات الوظيفية والھيكلية في المجتمع، وتحدث نتيجة للتدخل ا:داري من أجل توجيه 

التفاعل بين الطاقات البشرية في المجتمع وعوامل البيئة بھدف زيادة قدرة المجتمع على البقاء 

  . )٤("والنمو

العمليات : "أما التعريف الذي يكاد يقبله الجميع، وھو تعريف اJمم المتحدة، حيث عرفتھا بأنھا

جتماعية في ية وا`التي يمكن بھا توحيد جھود المواطنين والحكومة لتحسين اJحوال ا`قتصاد

ي تقدمھا بأقصى قدر المساھمة فو ندماج في حياة اJمة،المجتمعات المحلية، ومساعدتھا على ا`

ھي إجراء تفاعلي مع مقتضيات المجتمع من تحسين لكل ما يرتبط بالوضع المعيشي و" .)٥("مستطاع

   )٦("موارد تتماشى مع عوامل نھضتھمو خططو للناس وفق أطر

                                                           
(1) Dudley Seers, the meaning of development, Berkely University of development, Berkely 

University of California press, 1972, p123. 
ول ل>جتماعيين العرب، مجلة ، المؤتمر ا`١٣دور التخطيط ا�قليمي في التنمية ا`جتماعية، ص: حسن الساعاتي )٢(

 .١٩٨٠العلوم ا�جتماعية، 
(3) Myron. Wiener, political in tegration and political development, the developing nations, 

New York, 1972, p. 62. 
 .١٩٧٧كتاب، ، الھيئة المصرية العامة لل٥التنمية نظرياً وتطبيقياً، ص: أحمد أبو زيد، وعلية حسن حسين )٤(
 .١٢، ص)ن.م(التنمية نظرياً وتطبيقياً، : أحمد أبو زيد، وعلية حسن حسين )٥(
 .، بيروت٢٠٠٩دار المودة، ) أطروحة دكتوراه( ، ٢٩٧أثر العولمة في اZدب المغاربي، ص: الفاضل الكثيري )٦(
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ويمكنني القول من خGل ما سبق التنمية ھي عملية تخطيط شاملة تھدف إلى إحداث تغيير 

 ي الحياة، من أجل نقل المجتمع من حالة الركود والتخلف إلى حالة متقدمةشامل في جميع نواح

   .متطورةو

 )١("السياحيةو العلميةو الفكريةو ا`جتماعيةو لذلك يمكن ربطھا بكل الحركات ا`قتصادية"

بما أن السياحة و .ھتمام بھا في مناطق الجذب السياحيحيث تعد واحدة من أھم العمليات التي يجب ا`

  . مصدر جذب مستديم، لذلك وجب تنميتھا بشكل مستمر ھي

 النشاطات: "بأنھا) الخوري(وھناك عدة تعاريف توضح مفھوم التنمية السياحية فقد عرفھا 

الفعاليات التي ترمي إلى إشباع الحاجات البشرية بشكل مباشر، أو غير مباشر، عن طريق استثمار و

   .)٢("تائر متصاعدة في النموو حصول علىبما يؤمن الو المصادر السياحية المتاحة،

نتاج في القطاع السياحي نحو عملية تسعى إلى دفع عوامل ا`: "فقد عرفھا بأنھا) حداد(أما 

ا`ستفادة القصوى من و ذلك عن طريق ا`ستخدامو النمو بمعدل أسرع من معدل نموھا الطبيعي،

قة المثلى لتطوير الخدمات السياحية ومن ثم استخدامھا بالطري ،مقومات بناء السياحة بشرية

  .)٣("المقدمة

استثمار الموارد السياحية لتحسين و العملية التي تقود إلى استخدام: "بأنھا) الروبي(كما عرفھا 

    )٤("طريقة الحياة المعاشية

نشاط حيوي وحركي متغير يؤثر في سلوك الفرد وتصرفاته ذو : "فقد عّرفھا بأنھا) حنا(أما 

  .)٥("ذو تأثير اقتصادي بالغ اJھميةو المجتمع نتيجة `حتكاك الفرد بثقافات اqخرين، تأثير في

مجموع النشاطات العلمية، وا:عGمية، وا`قتصادية، : "بأنھا) شرقي(في حين عّرفھا 

والثقافية التي تحرك مؤشرات النمو السياحي نحو اJمام في الوقت الذي تعطي ثمارھا من خGل 

  .)٦("السياحية ا:يرادات

 استغGل ا:مكانات الطبيعية والبشرية مجتمعة، أو منفردة،: "بأنھا) عبد الوھاب(كما عّرفھا 

  .)٧("تغطية الطلب السياحي القائم الداخلي والخارجيو توزيعھا لتحقيق الموازنة ا:قليمية،و
                                                           

 .١٨٠، ص )ن.م(أثر العولمة في اZدب المغاربي : الفاضل الكثيري )١(
 .١٩٨٥، بيروت، ١، ط١٧السياحة في لبنان والعالم، ص: س الخوريلياإ )٢(
 .١٩٩٧، جامعة اليرموك، اZردن، ١٢٩السياحة مشاكل وھموم، ص: مھنا حداد )٣(
، مؤسسة الثقافة الجامعية، ا�سكندرية، ٨مجموعة الدراسات السياحية، اقتصاديات السياحة، ص: نبيل الروبي )٤(

١٩٨٦. 
، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية ا�دارة وا`قتصاد في ٢٩التخطيط للتنمية السياحية في العراق، ص :نعام داوود حنا )٥(

 .١٩٨٠في الجامعة المستنصرية، 
 .١٩٩٧، دار اZمل للنشر والتوزيع، عمان، ٢٢نظرية القدرات ا�دارية، ص: حسن علي شرقي )٦(
 .١٩٨٨، مطابع دار الشعب، القاھرة، ١٤٢صتخطيط الموارد ا`قتصادية، : ص>ح الدين عبد الوھاب )٧(
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ادة المستمرة المتوازنة في تلك العملية التي تھدف إلى تحقيق الزي: "فيعّرفھا بأنھا) الجGد(أما 

  . )١("الموارد السياحية، وتعميق وترشيد ا:نتاجية في القطاع السياحي

فت بأنھا عملية التغيير المقصود الذي يستھدف زيادة الوعي السياحي وجذب أكبر : "وكذلك ُعرِّ

  .)٢("عدد ممكن من السواح بشكل متطور ومستمر من خGل استثمار اJمثل للموارد السياحية

جزء من خطة تنموية شاملة عادة ما تكون : "بأنھا) Mclntoshماكلنتوش (كما عّرفھا 

مشتركة بين القطاعين العام والخاص، حيث يشترك كل منھما بشكل كبير في أجزاء معينة من 

والقطاع . غيرھاو النقل،و فالحكومة توفر عادةً خدمات البنية التحتية مثل الماء،. المشروع السياحي

   .)٣("الفنادق وغيرھاو الخاص يوفر البنية الفوقية مثل المطاعم

اJماكن ذات و إحدى الوسائل المھمة في تنمية اJقاليم،: "بأنھا) الزھاوي(وكذلك عّرفھا 

عمرانياً، ` سيما اJقاليم التي ` تمتلك مقومات اقتصادية فعالة و اجتماعياً و الجذب السياحي اقتصادياً 

استثمارھا بصورة عقGنية و لكه من المقومات السياحية في حال التخطيط لتنميتھامقارنة بما تمت

  .)٤("لغرض رفع المستوى المعاشي Jفراد ذلك المجتمع

 عبارة عن عملية استثمار الموارد ا`قتصادية الطبيعية: "بأنھا) Cochen كوشن(وعّرفھا 

  . )٥("م الموارد السياحية كافةالبشرية استثماراً أمثGً، تمكِّن اJفراد من استخداو

عملية تخطيط شاملة تھدف إلى إحداث تغيير شامل في : "أما التعريف ا:جرائي للتنمية السياحية فھي

المجتمع من خGل ا`ستثمار اJمثل للموارد السياحية المتاحة، سواء  كانت ھذه الموارد طبيعية أم 

  ".بشرية

  

  

                                                           
 .٣٠، ص)س.م: (أحمد الج>د )١(
، رسالة ماجستير ٢٤وقت الفراغ وأثره في تنمية النشاطات السياحية والترفيھية، ص: أكرم، عبد الرحمن عبد الكريم )٢(

 .٢٠٠٢مقدمة إلى كلية ا�دارة وا�قتصاد في الجامعة المستنصرية، 
(3) Robert. W. Mclntosh, Charles R. Goeldener. y. R. Brent Rich, Tourism principle, 

parcties pnilosophies seventh Ed. printedin in USA, 1995, p. 350. 
، رسالة ماجستير مقدمة إلى مركز ٤إمكانية تنمية النشاط السياحي في إقليم اZنبار، ص: محمد إبراھيم الزھاوي )٤(

 .٢٠٠١قليمي، التخطيط الحضري وا�
، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية ٣عبد هللا عبدي كوشن، التطور الحضري وأثره في تنمية الطلب السياحي، ص )٥(

 .٢٠٠١ا�دارة وا�قتصاد في الجامعة المستنصرية، 
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  .ائصھاأغراض السياحة وخص: المطلب الثاني

  .Tourism Motivationا�غراض السياحية : الفرع ا�ول

الدوافع السياحية تعني اJسباب التي من أجلھا قرر السائح السفر أمGً في تحقيق ا:شباع الذي 

فإذا تم ذلك عاد إلى بلده راضياً عن الرحلة مرّغباً غيره في السفر إلى المكان الذي . يرجوه من الزيادة

يعاود ھو الزيارة مرة ومرات، والعكس في حالة كونه لم يحقق ا:شباع المطلوب، فإنه ربما و زاره،

  . يعود إلى بلده ساخطاً، وقد يحذر غيره من زيارة المكان الذي قصده

لساعات و الشاقو كثيرة، فالعمل المستمر بمشاكلالحاضر، مBت الحياة اليومية وفي الوقت 

على قدم وساق، ومظاھر التمدن والتحضر الذي تشھده الميادين كافة، التصنيع القائم و طويلة في اليوم،

صورة دورية عن بو اq`ت في كافة الميادين، تدفع با:نسان إلى أن يبحث باستمرارو ودخول المكنة

 .مختلفة اً صورو التي تتخذ أشكا`ً و حيويته من جديد،و ستجمام كمحاولة منه لمعاودة نشاطها`و الراحة

من أھم النواحي التي تسھم في تخطيط سياسات  عدُّ تفع الزيارة من جانب السائحين لى دواالوقوف عو

تمتاز و .المكان المناسبينو في تشكيل المنتج السياحي المطلوب في الوقتو التسويق السياحي

من قبل المخططين ذا التداخل بين اJغراض يصعب فصله ھو اJغراض السياحية بشدة تداخلھا،

  . حتى الباحثين في مجال السياحةو السياحيين

الوقوف على دوافع قدوم السياح إلى منطقة  .عنايةو عليه، فإن بحث اJغراض السياحية بدقةو 

تركيبة و من شأن ذلك أن يعطي معايير ومؤشرات للقائمين بشؤون صناعة السياحة بنوعيةو معينة،

   .)١(باتھمإشباع رغو المنتوج السياحي المطلوب، Jجل إرضاء السياح

  :قد قسمت اJغراض السياحية إلى أربعة مجموعات رئيسية نبيّنھا كما يلي و

   Physical MotivatorاJغراض المتعلقة بالطبيعة  -١

المظھر الخارجي و )Climate(وھي اJغراض التي ترتبط بالمصادر الطبيعية كالمناخ 

Land) Scope( الماء و)Water badies( انيات الطبيعية في جميع أقطار تتوفر مثل ھذه ا:مكو

  . العالم على أنھا تتفاوت من الناحية نوعية ا:مكانات الطبيعية

مكانات ا`و يختلف عن البيئة التي يقيم فيھا، فإن السائح يقصد المكان الذي ،وبطبيعة الحال

ا العملية ھذو إذ تمثل المعالم المقصودة عامGً رئيسا في استقطاب السائح"الطبيعة  التي توفرھا

 . مدن الشواطئ السياحيةو المصحات،و كالمصايف، )٢("مراكز سياحية و تستوجب إنشاء مدن

                                                           
(1) Mointosh, I. R. W., Tourism, p52, principles, psto. Actices, philosophies, grid, lns., 

Columpus, Ohio, 1972 
 .، دار المودة العالمية، بيروت٢٠٠٩سنة ، ٢٨٦صأثر العولمة في اZدب المغاربي، : الفاضل الكثيري )٢(
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   Cultural MotivatorsاJغراض الحضارية  -٢

طرق عيش و تقاليدو وھي الرغبة في معرفة أنواع المجتمعات المختلفة، والتعّرف على عادات

  . جديدة

، ثقافة بيئات جديدةو تقاليدو أو دراسة عادات ستكشافقد يقصد منھا السياح من أجل ا`و"

إمكانياتھم و ھي في العادة تباشرھا مجموعات من الطلبة، في ظروف تتفق مع برامجھم الدراسيةو

   . )١("المادية

أناس آخرين، ھو الدافع و التعرف على أقاليم أخرى وأماكن جديدة،و ا`طGع،في فالرغبة 

تصال المتعددة ھذا الدافع، حيث جعلت من الممكن زت وسائل ا`قد حفو .وراء ھذا الغرض السياحي

إن   . مشاھدة أماكنھاو للذھاب إليھا أقطار بعيدة عنھم فيتشوقوا و أن يقرأوا ويسمعوا عن مناطق

اqثار، حيث تأخذ و اJقطار التي يقصدھا السياح لھذا الغرض عادة تتوفر فيھا المدن التاريخية القديمة

Jثرية، شكل زيارة اJثار، ومناطق التنقيب، والحفريات `ستخراج القطع اqماكن التاريخية، وا

رغبة ملحة لدى السائح في رؤية ھذه اJماكن التي درس و ا قوياوھذا ما يمثل دافع. والمعالم التاريخية

  . عنھا أو سمع بھا

فة والعلم إن ھذا النوع من اJغراض له جمھوره الخاص الذي يتصف بقدر معين من الثقا

وكثيرا ما يكون ھذا الدافع من السياحة مرتبطا بنوع من السائحين الذين يھدفون أغراضا أخرى غير 

سياحية بحتة في عملية سفرھم، كالبحث والتقصي، أي بعبارة أخرى يكون الباعث اJول علميا أو 

 ل ا:مكانات الطبيعيةليس سياحيا بالمقارنة مع ا:غراض الطبيعية حيث يكون المحرك اJوو ،ثقافيا

   .)٢()bona-fide tourist(السائح من اجلھا سائح أصيل و التي ترتبط كلھا بأغراض سياحية أصيلةو

  

    Interpersonal Motivators:اJغراض العائدة إلى العGقات الشخصية -٣

بالمقارنة مع و .ھي اJغراض المرتبطة بعامل الروابط العائلية، والصداقة، والمعرفة و

Jغراض المذكورة، يوصف ھذا الغرض أيضاً بأنه ليس غرضاً سياحياً أصيGً لكونه ` يرتبط أساساً ا

 مع موسم العطلة وعدم اتفاق مع المناخ أو أي غرض طبيعي آخر إضافة إلى ضعف مردوده

ي Jنه يحكم العGقات، فإن نسبة كبيرة من الزائرين في مثل ھذا النوع من اJغراض ` ا`قتصاد

 اJصدقاء،و ستخدم الفنادق أو اJنواع اJخرى من المآوى السياحية، بل تستخدم سكن اJقارب،ت

عداداً كبيرة من أفإن "وعلى سبيل المثال،  .)٣(المعارف في قضاء عدد من اJيام في منطقة زيارتهو

                                                           
 .٤٢-٤١ص، )س.م(: أبو بكر الحميدي )١(
 .١٨، ص)س.م(الجغرافية السياحية، : عادل سعيد الراوي. د )٢(
 .١٥ص ،)ن.م(الجغرافية السياحية، : عادل سعيد الراوي. د )٣(
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ھي " المتحدة المملكة"سعياً لرؤية عوائلھم أو أي سبب شعورھم بأن " البلد اJم"اJمريكان يزورون 

  .)١(مرجعھم

  

   Status and Prestige Motivators:المظھريةو اJغراض المنفعية -٤

 بدأ تأثيره واضحاً على السياحةبحيث قت الحاضر، وأخذ الطابع المادي يسود العالم في ال 

فائدة يحاول المسافرون أن يضيفوا إلى متعة السياحة، والتمتع با`ستجمام، والراحة . أغراضھا أيضاً و

  . مادية، وھذا ما يضاعف متعتھم

Jغراض إجراء اJعمال أو Jسباب حرفية أو ومن المGحظ أن أعدادا كبيرة من الناس تسافر 

فتجد أن رجال اJعمال والمال يحاولون ربط أسفارھم من أجل العمل بالحصول على المتعة . مھنية

  . والترفيه

الخ، خصصوا بعضاً من وقتھم ... ت تدريبيةفإذا سافروا من أجل اJعمال أو حضور دورا

 . لزيارة معالم البلدان التي يتواجدون فيھا

 أخذ طريقه في الظھور، الترفيه معاً و التي تجمع بين العمل" اJسفار المركبة"وھذا النوع من 

 وھناك أناس يسافرون .)٢(لم يعد ثمة معيار محدد بين ما يمكن اعتباره مجرد سياحة أو سفرة عملو

 أساليب إنتاج جديدة،و التعرف على وسائل عملو Jجل ا:تصال بأھل الحرف والصناعات،

  . منتوجات مجزيةو

وبالنسبة للمسافر لھذا الغرض، فإن رجل اJعمال على المستوى العالمي والذي يمثل عادة 

مارية مجموعة مؤسسات متعاونة بينھا، ولغرض محدد، يعتبر شخصاً ذا أھمية من الناحية ا`ستث

   .)٣(الصرفة أكثر من اعتباره سائحا أجنبيا

ية اJساسية `جتذاب ا`قتصاد حالياً أحد قطاعات البيئة نتيجة، فإن السوق العالمية، تعدوبال

والجدير بالذكر، أن المنطقة . ستفادة من مجال سياحتھم Jغراض إنتاجية أو استثماريةالسياح وا`

مجا2ً كبيرة من رجال اJعمال كونھا  يج العربي تستقطب أعداداً باJخص منھا منطقة الخلو العربية

ھكذا، فإن و .واسعاً كسوق للمتاجرة، وكذلك لكونھا منطقه تعتبر من أغنى مناطق العالم البترولية

   .)٤(اJقطار الخليجية تستقبل كل سنة أعداداً كبيرة من المھتمين بھذا النوع من المعامGت التجارية

                                                           
(1) Robinson H, a geography of tourism, op, cit, p. 13 

 .٢٠، ص )س.م(السياحة والفنادق، : أبو بكر الحميدي )٢(
(3) Adil S. Al-Rawi, The tourist industry in Iraq, Clasgow, Scotlend, 1982, p. 15. 
(4) Whelan j, ''Business in the Gulf'', HandbooK, Bath (1979), 20- 25. 
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يكون أن المكانة ا`جتماعية بين اJصدقاء والمعارف، أي و سفر وسيلة للتفاخر،كما يكون ال

الدافع وراء ھذا النوع من اJغراض ھو دافع سلوكي يھدف السائح إلى إظھار المنزلة والغنى بين أبناء 

  : با:ضافة إلى المجموعات اJربع من اJغراض السياحية، توجد أغراض أخرى نذكر منھاو .مجتمعه

  

 Spiritual Motivatorsأغراض دينية أو روحية   -٥

 وھذا النوع من اJغراض السياحية كان من الدواعي المبكرة للسفر، والذي يشمل أمور الحج

على وجه الخصوص ، والتي يھتم بھا بشكل خاص سكان الشرق اJوسطو زيارات اJماكن المقدسة،و

  . )١(وشعوب العالم ا:سGمي

ً ولھذا الغرض عّرفت اي بأنھا تلك السياحة التي تمارس فيھا النشاطات والتعاليم الدينية، "ضا

والفقھية، وتقتصر ھذه السياحة على المناطق ذات اJماكن الدينية وذات التاريخ الديني القديم التي 

تجذب السواح من مختلف أنحاء العالم، كما ھو الحال في أقطار الوطن العربي بوصفھا مھد الديانات 

  .)٢("ية مثل مكة المكرمة وبيت المقدسالسماو

التدفق المنظم من السواح القادمين من الداخل أو الخارج بھدف التعّرف على اJماكن "وبأنھا 

  .)٣("المقدسة وتاريخھا وبما تمثله من قيم روحية لھذا الدين أو المعتقد

  

  Congress Motivatorsالمؤتمرات و جتماعاتغرض حضور ا` -٦

اJغراض السياحية ھو حصيلة للتعاون بين الدول المختلفة والذي يأخذ شكل  وھذا النوع من

اجتماعات ومؤتمرات ذات أغراض مختلفة، أو قد تكون لغرض تداول اqراء في مجال معين، 

  . ومناقشة مواضيع ذات اھتمام مشترك

ط إنساني يضم إنّما ھي نشا، ووفي الحقيقة، ` تتخذ الظاھرة السياحية نمطاً أو شكGً واحداً 

، تبعاً لدوافع متعددة ھي أساس ا:قامة في الدولة، أو المنطقة المقصودةو أشكا`ً عدة للسفرو أنماطاً 

تتنوع اJسباب التي تدفع وتحفز الناس للقيام برحلة معينة إلى مكان ما في أرجاء ھذا و .نتقالفعل ا`

إّن اتخاذ . ع بعضھا بالنسبة للشخص الواحدتتداخل مو العالم، فإّن بعض أو معظم ھذه اJسباب تندمج

 اقتصادية متداخلة مع بعضھا،و اجتماعية،و القرار للقيام برحلة معينة يكون نتيجة عدة عوامل نفسية،

متغير يبدأ باللحظة التي تظھر فيھا ھذه العوامل بفكرة و التي تأخذ في التبلور ضمن نظام متحركو

) ١(الشكل و. )٤(ھا الشخص في اتخاذ قراره النھائي بالقيام بالرحلةتنتھي باللحظة التي يصل إليو معينة

  .يوضح أنواع دوافع السياحة والسفر

                                                           
  .١٩٨٩، مطبعة الرشاد، بغداد، ١٨٥صحمد، التشريعات في إدارة اZوقاف، عبد الرزاق، ھوبي م ) ١(
، مطابع التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعة المستنصرية، ٣٥خليل إبارهيم المشهداني، التخطيط السياحي، ص )٢(

 .١٩٨٩بغداد، 
 .٢٠٠٠، مدخل سلوكي، دار وائل للنشر، عمان، اZردن، ١٤١محمد عبيدات، التسويق السياحي، ص )٣(
 .١٩٩٧اZردن،  –، دار زھراء للنشر والتوزيع، عمان ٤٧صناعة السياحة، ص: ماھر عبد العزيز توفيق )٤(
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  ) ١(شكل رقم 

  السفرو دوافع السياحة

  

  

  

  

  

    

  

  

وھناك عدد من التقسيمات التي قام بھا المختصون في مجال السياحة منھا تصنيفات المدرسة 

 أنماط متعددة على أساس أّن السياحة ھي في الواقع إنتاج اقتصادي،لى إاJسبانية التي قسمت السياحة 

   .)١(المدرسة النمساوية التي صنفت السياحة على وفق اJغراض التي يقصدھا السائحو

السياحية، والتي  تعدد أنواع الرحGتو أنماط السياحة أدى إلى اختGفو إّن اختGف أنواع

Jتيةيمكن حصرھا باqثة اG٢(شكال الث(:  

ھي التي يطلق عليھا مصطلح و واضح،و رحGت سياحية تنفذ Jجل غرض أو ھدف محدد

ليس و ھذا النوع من الرحGت يكون Jغراض الترويحو ).Direct Trips(الرحGت المباشرة 

  .السياحة

في عملية اختيار الموقع ` سيما أّن مدة مكوث المشاركين سوف تقل تقوم السياحة بدور أساس 

  . كم ٢٥قد ` تتعدى المسافة التي يقطعھا المشارك أكثر من ، وساعة ٢٤عن 

تتميز و ،)Multi Purpose & one Direction(محددة ا:تجاه و رحGت متعددة اJغراض

فالمجموعة المشاركة بھذا النوع من الرحGت ` ترسم . واضحو ھذه الرحGت بعدم وجود ھدف محدد

ذ الرحلة، بل تحاول ا:كتشاف وزيادة المعرفة باتباعھا مسالك وطرق لھا غرضاً معيناً من جراء تنفي

                                                           
، رسالة ماجستير في ١٣المدن الحظارية وأثرھا في تطوير حركة السياحة الثقاية في العراق، ص: تغريد سعيد )١(

 .١٩٩٧دمة إلى مجلس كلية ا�دارة وا`قتصاد، الجامعة المستنصرية، السياحة مق
تقييم واقع المناطق الترويحية المكملة لعناصر الجذب السياحي داخل المدن مع التركيز على : موفق عدنان الحميري )٢(

، السنة العاشرة، ١٢٣الجامعة المستنصرية، العدد  -، مجلة كلية ا�دارة وا`قتصاد٢٨٠جزيرة بغداد السياحية، ص

١٩٩١- ١٩٩٠. 

  ا������
  و

	
 ا��

 دوا�� ا����م  دوافع دينية  دوافع ثقافية

دوافع 
  عرقية

دوا�� 
����  

 دوا�� ا�	ى  دوا�� ا����د�� دوافع رياضية

 .٥١ص، )س.م(صناعة السياحة، : ماھر، عبد العزيز توفيق: المصدر
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جديدة لم يسبق لھا اتباعھا و` يلعب الوقت أو المسافة إ` دوراً ضعيفاً في عملية اختيار الموقع 

  . السياحي

ھي تتميز بكونھا و ،)Multiple Purpose Trips(رحGت متعددة ا`تجاھات واJغراض 

  . تتوقف في أكثر من مكانو نقاط التوقف، فقد تجمع أكثر من غرض عند تنفيذھاو مجھولة اJغراض

ومن مGحظة ھذه اJنواع، نجد أنّه من الصعب اعتماد أسلوب المدرسة ا:سبانية في التقسيم 

أي عد السياحة نتاجاً اقتصادياً يمكن تقسيمه على أنماط، وذلك بسبب صعوبة عزل ھذه اJنماط عن 

Jّن من الممكن أن يكون ھناك أكثر من نمط واحد أثناء الرحلة السياحية، وخاصة في  بعضھا البعض،

  . رحGت السياحة الجماعية

عتماد على تقسيمات المدرسة النمساوية، والتي تقوم على أساس لذلك، صار من الشائع ا`

عه للمشاركة وما توفره الباعث على السفر، إذ أّن اشتراك السائح في الرحلة يقوم على الدافع الذي يدف

تنوعاً أوسع له ھذه المشاركة من إشباٍع للحاجات، كذلك فإن تقسيمات المدرسة النمساوية تعطي 

  :يوضح ھذه التقسيمات) ٢(والشكل رقم . وأشمل
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  ساس دافع السفرعلى أ

  الثقافية السياحة

  السياحة الدينية

  حة االقتصاديةالسيا

  السياحة الصناعية

  سياحة رجال االعمال

  السياحة السياسية

  سياحة المؤتمرات

  السياحة العالجية

  ةالسياحة الرياضي

  ةالسياحة االجتماعي

  دوافع اخرى
  على أساس عدد السياح

  سياحة فردية

  سياحة جماعية

  على أساس العمر

  االوالدسياحة 

  الشبابسياحة 

  نالناضجي سياحة

  سياحة المتقاعدين 

  على أساس فترة اإلقامة
  طويلة األمد

  قصيرة األمد

  على أساس نطاق السفر
  سياحة خارجية
  سياحة بينية

  سياحة داخلية

  على أساس الجنسية

  سياحة األجانب

  سياحة رعاياالدولة

  سياحة مزودجي الجنسية

  على أساس وسائل النقل

  السياحة البرية
  حرية والنهريةالسياحة الب 

  السياحة الجوية

  السياحة الصيفية  على أساس الموسم السياحي

  السياحة الشتوية

  سياحة المناسبات

  على أساس الجنس

  رجال

  نساء

تقسيم 

  متوسطة االمد  السياحة

  فنادق وشقق سياحية

  سياحة االستجمام

  على أساس نوع اإلقامة

  فنادق متحركة

  مخيمات 

 الســـياحة  تقسيم )     ٢(شكل رقم 

 .١٩٩٧، دار الزھران للنشر والتوزيع، عمان، ا#ردن، ١٥١صناعة السياحة، ص: يز توفيقماھر عبدالعز: المصدر
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  :ةيصناعة السياحالخصائص : الفرع الثاني

 قطاع الخدمات الترفيھية أو إلى حد ما إلى المصروفات المظھرية، تنتمي صناعة السياحة إلى .١

أن القطاع اJول قد وصف باعتبار  ،دراجھا في القطاع الثالث من قطاعات ا:نتاجإبذلك يمكن و

أما القطاع الثالث، فھو . القطاع الثاني وھو القطاع الصناعيو يضم النشاط الزراعي، بأنه قطاع

  .)١(فما ھي آثار ذلك بالنسبة للسياحة .قطاع الخدمات البشرية

د إ` في من المGحظ أن القوة ا:نتاجية في عمل ا:نسان في القطاع الثالث ` يمكن أن تزي   . أ

ستعانة باq`ت في القطاع الثالث، والخاصة في السياحة محدودة إذ فإمكانية ا`. حدود ضيقة

نادق ` يمكن أداء معظم خدماتھا وصناعية الف. ` يزال عمل ا:نسان ھو اJساس دائما

والدليل على ذلك، النقص الحالي في اJيدي العاملة في المھن الفندقية . بواسطة اq`ت

والسياحية الذي تعاني منه دول كثيرة، وفي ھذا دعم قوى للحجة التي تنادى بوجوب ا:ھتمام 

  .)٢(بالسياحة في البلدان النامية

إنتاج اJعمال البشرية، أي خدمات اJشخاص مجال التقدم الفني  لما كان ا:نتاج الثالث، وھو  . ب

وبذلك يتزايد بG . ضيق أو محدود، فقد ظل دائما يعاني ضعفاً بإنتاجه) التكنولوجي(أو 

تظل ھذه الخدمات و انقطاع الطلب على الخدمات والتي تشمل خدمات السياحة والفنادق،

ار نظراً لتزايد الطلب عليھا مع نقص مغرية لجماعات كبيرة يتضاعف عددھا باستمر

قانون ا:حGل يستمر على وضع السياحة مواجھة موضوع ا`ستھGك الدائم و العاملين فيھا،

أي يضع المستھلك في مواجھة ا:ختبار بين القيام . الفراء الغالي، والسيارةو كأثاث المنازل،

  .)٣(أمد استھGكھابالسياحة أو الحصول على مادة من ھذه المواد التي يطول 

  

   :السياحة صناعة مركبة -٢

فالصناعة، تقوم على ثGثة عناصر ھامة . السياحة صناعة مستكملة لجميع مقوماتھا ُعّدت

   :)٤(ھيو يجب توافرھا

 . المادة الخام .١

  . رأس المال .٢

                                                           
 .١٩٧٧، الجامعة المستنصرية، كتاب مطبوع بالرونيو، ٥٥المبادئ العامة للسياحة، ص: قيس رؤوف عبد هللا )١(
 .٨٦، ص)س.م(السياحة الحديثة علماً وتطبيقاً، : محمود كامل )٢(
 .٥٦، ص)س.م(المبادىء العامة للسياحة، : قيس رؤوف عبد هللا )٣(
 .٥١، ص)ن.م(المبادىء العامة للسياحة، : رؤوف عبد هللاقيس  )٤(
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  . العمل .٣

مثل تتو وھذه العناصر الثGثة متوفرة في السياحة، فالمادة الخام وھي مقومات السياحة

ھي و تمثل القيمة اJصلية للمنتج السياحي،و تتميز بھا على غيرھاو بالمغريات التي تنفرد بھا المنطقة

  : ھماو تتكون من صنفين رئيسين

  . الخ... الجاذبيات الطبيعية كالجبال، والبحيرات، والغابات .١

متاحف، كالفنادق، واqثار، وال) أي من صنع ا:نسان نفسه(الجاذبيات غير الطبيعية،  .٢

 . الخ... والمطاعم،

أما رأس المال، فھو عنصر آخر متوفر في السياحة، وعنصر ضروري يضاف إلى المادة 

رأس المال `زم و .الخام حتى تستكمل شكلھا لجذب السياح وتحقيق الفائدة التي ترجوھا الدولة منه

ار، وفي خلق مناطق سياحية في تجميل مناطق اqثو نشاء المراكز السياحية،إفي و للدعاية السياحية،

الترفيه، وكل ما يتعلق بخدمات و وسائل التسلية،و جديدة، وشق الطرق، وبناء الفنادق، والمطاعم،

  . السياحة

سواء في أجھزة السياحة  ،أما العنصر الثالث، فھو ينصب على العاملين في قطاع السياحة

كل سلعة أو خدمة سياحية صفات ذاتية تجعلھا لو .الرسمية أو مكاتب السياحة أو شركات النقل والفنادق

تساھم الصفات الذاتية للسلع السياحية في وضع مستوى و .تختلف أساساً عن أنواع العرض اJخرى

ھذه الجاذبية السياحية تخلق بدورھا و .معين لما يمكن أن يطلق عليه الجاذبية السياحية لمورد سياحي ما

  . سياحي مستوى معيناً من الطلب على أي مورد

فقط تعد الناشيء عنھا، ` رغم ذلك، فإن ھذه الجاذبية التي تشكل محور الطلب السياحي و

أيضاً ترتكز على المعطيات الموجودة  الكنھو نتيجة للخصائص الطبيعية الذاتية لمورد سياحي معين،

الذي بلغته قتصادية للمورد السياحي الناجمة عن المستوى ا`و الصفات ا`جتماعية،مشتملة على 

  : ھذه الجوانب ھيو. )١(قتصاديةلتنمية ا`جتماعية وا`ا

 . اJثريةو المناطق التاريخيةو المواقع .١

 . المنتجعات البحريةو الرمالو الشمس .٢

 . اJھوارو البحيراتو اJنھار .٣

                                                           
(1) Economic Connission For Western Asta (Ecwa); Tctd; Mathimatacal Analysis, 

Evaluation And Classification Of Tourism Resources And Attractions In the Ecwa 

Region; April 1983. Baghdad; Iraq p3, 
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 . المراكز الدينية .٤

 . المدن الكبرى والمراكز التجارية .٥

 . منتجات الجبال والتGل .٦

 . المياه البحريةو الصحاريو السھوب .٧

 . المنتجعات الصحية السياحيةو المصحات .٨

إنما ھي و ،ا`قتصاد السياحة ` تتطلب فقط تميزاً للموارد الناشئة عن الطبيعة، أو ا:نسان، أو

إذا كان ثمة فرق بين و. )١(الثقافيةو جتماعيةمسؤوليات واسعة على الجوانب ا`و ترتب أيضاً طلبات

 بالصناعة،" المنتج"ا من الصناعات، فإنه في جميع الصناعات، يقوم ا:نسان صناعة السياحة وغيرھ

  . إيصال منتوجه إلى أقرب مكان، حتى تكون السلعة في متناول المستھلكو

أما في السياحة، فالمطلوب من المستھلك أن يحضر إلى موقع ا:نتاج، أي أن المتحرك فيھا 

السياحي ثابت أو يقدم في مكان محدد، والعوامل الموقعية فالمنتوج ". ليس المنتوجو المستھلك" ھـو

  : :نتاج سلعة سياحية تتضمن ثGثة عوامل أساسية وھي

 . المأوى السياحي .١

 . الخدمات المكملة .٢

 . الـنـقـــل .٣

بل تستخدم الوسائل الثGث  ،وھذا يعني أن المادة الخام نفسھا ` تتقابل معھا صناعة السياحة

إلى موقع سياحي أو تستغل المناخ  كأن تحول شاطئا ،مادة الخام إلى سلعة سياحيةالمذكورة لتھيئة ال

ستيعابية نتاج تعني الزيادة في الطاقة ا`عتبار فإن الزيادة في ا:بھذا ا`و .وعناصره إلى مصيف

  . للفنادق أو الخدمات المكملة أو في وسائل النقل

ا متجددة، أي إن السائح سوف يكرر زيارته وحاجة ا:نسان إلى السلعة السياحية تتصف بكونھ

إن عارضي ھذه السلعة السياحية يستفيدون من وفود و .يسعدهو عندما يجد ما يرضيه ،مرات ومرات

 تتجه صناعة السياحة نحو السائحين اJجانبو .المستھلكين كما يستفاد منھم أصحاب السلع التكميلية

  ". السياحة الداخلية"تدعى و اطنينالسائحين الموو ،"السياحة الخارجية"تدعى و

                                                           
(1) J. Jafar, Study of torism within the context of the social sciences, torism pinninig for 

elghties, editions Alest, vol. 19, Berne, Switzerland, 1978, p. 339. 
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لعل أھم ، والخارجية Jي قطرو السوق السياحي يمتاز بحساسية شديدة للتطورات الدولية

والذي قد يضيع بجانبه ما تقوم به " العامل النفسي"العوامل التي تؤثر على السوق السياحي ھو 

  . ترويج السياحةو العوامل اJخرى بتشجيع

يرغب فيه السائح، لرأينا أنه عالم بعيد عن و الذي يصبو إليه" العالم"فلو نظرنا إلى ذلك 

 ،ھكذا، فإن أي أحداث غير مستقرةو .ستقرار والسGموأنه عالم الطمأنينة وا` ،الخوف أو الشعور به

ما إلى ذلك من و حروبا أو ما يشبھھا أو اضطرابات سياسية أو مراحل انتقالية في الحكم سواء كانت

  . يعرقل الحركة السياحيةشأنه أن 
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  لمبحث الثانيا

  ماھية ا�دارة المحلية

  

حول دقة كل من و ختGف في التسمية يثير التساؤل حول طبيعة كل من النظامين،إن ا` 

  . في التعبير عن كل منھما" ا:دارة المحلية"و "الحكم المحلي"اصطGحي 

زة عن ستطGع مدى إمكان قيام سلطات إدارية متميوتتطلب ا:جابة على ھذا التساؤل، ا

ستقGل الذي يمكن أن تتمتع به ثم مناقشة اqراء الفقھية المختلفة حول مدى ا`و .السلطات الحكومية

على التفرقة ، ولضوء على عGقة ا:دارة بالحكومةھذا يتطلب أن نلقي او .أسس التفرقة بين النظامين

  . ا:دارةو يفية الحكومية أو ما يسمي بالفصل بين السياسةالوظو بين الوظيفة ا:دارية

  

  .مفھوم ا+دارة المحلية وبيان مقوماتھا: المطلب ا�ول

لدى معظم الفقھاء المعيار اJمثل  عدمه بين ا:دارة والسياسة، يعدفي الحقيقة أن الفصل أو 

ھم وجھات النظر في ھذا المجال ` قبل أن نعرض Jو. )١(الحكم المحليو للتفرقة بين ا:دارة المحلية،

  ". ا:دارة"و" الحكومة"بد من تحديد المقصود من لفظي 

  

  .تعريف ا+دارة المحلية: الفرع ا�ول

على الرغم من أن لفظي الحكومة وا:دارة كثيراً ما يستعمGن مترادفين، فإن التمييز بينھما له  

 أعطى حكماو صوبو وجهبمعنى  حكم ظفكلمة حكومة، مشتقة في اJصل من لف. أھمية كبرى

تستعمل ھذه الكلمة بمفھوم عام فتعني التوجيه العام للسياسة الكلية للدولة، و الحكومة ھي شكل إداريو

: فإن استعمال ھذه الكلمة بمفھومھا العام تعني السلطات الثGث بالتاليو .بما في ذلك العمل التشريعي

  . القضائيةو التنفيذية،و التشريعية،

أي تعني . وقد تستعمل ھذه الكلمة بمعنى محدد أو ضيق فتعني توجيه النشاط التنفيذي فقط

أما كلمة إدارة، فھي مشتقة من أصل `تيني بمعنى . الھيئة التنفيذية دون غيرھا من الھيئات اJخرى

                                                           
صاد، ، كلية ا�دارة وا�قت١التحليل الكمي لظاھرة سفر العراقين خارج القطر، ص: عادل، سعيد عبد العزيز الراوي )١(

 .١٩٨٤قسم السياحة في الجامعة المستنصرية، كانون الثاني، 
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 ذلك الجانب الذي يتطلب أداؤه خبرة حدد الجانب الفني من عمل الحكومةھي بذلك تو الخدمة،

ً و   . كفايات خاصةو تخصصا

وبمقتضى ھذا التحديد اللفظي `صطGحي الحكومة وا:دارة أن تختص الحكومة بتقدير 

أما وجھة نظر  .)١(السياسة العامة، وأن تضطلع ا:دارة بتنفيذ ھذه السياسة العامة في كلياتھا وجزئياتھا

  : ك فريقانالفقھاء للتفرقة بين الوظيفة ا:دارية والوظيفة الحكومية فھنا

  . فريق ` يعترف بھذه التفرقة أو يتجاھلھا -

  . فريق يقر ھذه التفرقةو -

  

 ًSا+دارةو المنكرون للتفرقة بين الحكومة: أو:  

يقول أنصار ھذا ا`تجاه ـ وھذا ھو المنھج المتعارف عليه منذ القرن الثامن عشر ـ بمبدأ توزيع 

وھم . الھيئة التشريعية، والھيئة القضائية، والھيئة التنفيذية: السلطة العامة في الدولة بين ثGث ھيئات

ينظرون إلى السلطة التنفيذية كسلطة واحدة تقوم بمباشرة أعمالھا واختصاصاتھا السياسية وا:دارية 

 ً   . أخرى إداريةو دون تفرقة بين سلطة سياسية ،)٢(معا

الوزارة ھي و لعامة للدولة،إن كان مجلس الوزراء ھو الذي يضع السياسة او ويقولون، أنه

التي تتولى عملية تنفيذ ھذه السياسة، إ` أنه من ناحية عملية يGحظ ا:ختGط بين الوظيفتين ا:دارية 

   .)٣(والسياسية

ويرى العميد الفقيه ديجيه، أن جميع أعمال الدولة ` تخرج عن كونھا إما أعما`ً تشريعية، أو 

د تبعاً لذلك وظيفة تنفيذية تضطلع بھا الدولة تختلف عن الوظائف إدارية، أو قضائية، وأنه ` توج

إن أعمال رئيس الجمھورية إما أعمال دستورية أو : "يقول الفقيه بارتمليو .الثGث السابق ذكرھا

  ". أعمال إدارية وأنه ` توجد في الحقيقة أعمال حكومية

 

  :)٤(الحكوميةالوظيفة و أنصار التفرقة بين الوظيفة ا+دارية: ثانياً 

سلطة و سلطة الحكومة،: ويرى ھذا الفريق أن السلطة التنفيذية تتكون من شقين متميزين ھما

  . ا:دارة، حيث أن اJولى وظيفتھا سياسية بينما وظيفة الثانية فنية

                                                           
، ١٩٧٠، المنظمة العربية للعلوم ا�دارية، ٢٨٤، ص "ال>مركزية والتنمية ا`قتصادية"مقالة في : أحمد رشيد )١(

 .، دار المعارف١٩٨١لسنة  ٥، وط ٢٨٧، ص ١٩٧٢ومؤلفه في ا�دارة العامة، دار النھضة العربية، ط سنة 
 .١٩٧١، المنظمة العربية للعلوم ا�دارية، ١ا�دارة المحلية بين ال>مركزية وعدم التركيز، ص: ماجد الحلو )٢(
 .١٩٦٧، رسالة دكتوراه، كلية التجارة، جامعة القاھرة، ٣٤-٣٣الحكم المحلي في انكلترا، ص: ظريف، بطرس )٣(
 .١٩٧٢ضة العربية، القاھرة، ، دار النھ١٥٣-١٥٢ا�دارة العامة، ص: فؤاد العطار )٤(



٥٢ 
 

، تضمن اJعمال ا`ستثنائية ذات اJھمية الكبرى، أما الوظيفة )التنفيذية(فالوظيفة الحكومية 

ا:دارة تتولى و فالحكومة تتولى وضع السياسة العليا للدولة،. ة فتشمل اJعمال اليومية العاديةا:داري

 بنشاط السلطات العامةو أما الحكومة فتتصل أعمالھا بتنفيذ أحكام الدستور، .)١(تنفيذ ھذه السياسة العامة

  . بين الدولة وغيرھا من الدولو بالعGقات بين السلطة التشريعية،و

ا`قتصادية و أھم الحجج التي يقولھا أنصار ھذا الرأي، فھي قولھم بأن اJزمات السياسيةأما 

 .ألخ... قد تقال بسببھا الوزارة أو يحل المجلس التشريعيو غالباً ما تعطل الحياة النيابية في البGد،

ذلك لوجود و .تظل المرافق العامة مستمرة في أدائھا لعملھاو .لكن الحياة تبقى مستمرة رغم ذلكو

با$ضافة  ھذا .)٢(ھذا يعني أنھا سلطة متميزةو السلطة ا:دارية التي ` تنتھي وتتعطل بفعل اJزمات،

إرادة مستقلة في حدود السياسة العامة للدولة التي ترسمھا و إلى أن ا:دراة ھيئة لھا وجود ذاتي

  . الحكومة

تميز و ة ا:دارية عن الوظيفة الحكومية،فنخلص من ذلك كله، إلى أنه تأسيساً على تميز الوظيف

د ھيئات إدارية تتمتع بقدر من السلطة ا:دارية عن السلطة الحكومية، يمكن القول بإمكانية وجو

يكون في التفرقة بين السلطتين ھي نوع الوظيفة التي و ستقGل الذاتي في مواجھة الحكومة المركزيةا`

  . ى أساسھا يمكن تكييف نظام ا:دارة المحليةھذه نتيجة ھامة علو .تباشرھا كل منھما

  

  .النظام القانوني ل]دارة المحلية: الفرع الثاني

 ًSالتكييف القانوني للحكم المحلي: أو .  

الحكومة، ھل يجوز القول بأن نظام ا:دارة المحلية و في ضوء ما تقدم من تفرقة بين ا:دارة

ى آخر، ھل يجوز القول بأن المجالس المحلية في المملكة بمعنو يعتبر حكماً بالمفھوم السابق تحديده؟

 المتحدة مثGً ـ باعتبارھا مھد نظام ا:دارة المحلية ـ ھيئات تمارس الوظيفة الحكومية في مجموعھا

  أنھا حكومات على المستوى المحلي؟و

ا:دارة الحكومة، ` يمكن القول في تكييف نظام و وبناًء على ما تقدم من تفرقة بين ا:دارة

بالمفھوم المحدد لمعنى ھذه الكلمة، فھو ` يعدو أن يكون " حكم"المحلية في المملكة المتحدة ـ أنه نظام 

  :أسلوباً من أساليب ا:دارة على المستوى المحلي Jسباب عديدة أھمھا

                                                           
، كلية ا`قتصاد والعلوم السياسية، جامعة ٢، ص)دراسة مقارنة(تنظيم المجالس المحلية : عبد المعطي عساف )١(

 .١٩٧٤القاھرة، 
 .١١، ص)س.م(المحلية بين ال>مركزية وعدم التركيز، : ماجد الحلو )٢(



٥٣ 
 

ات حكومية، Jن السلطة الحكومية أن المجالس المحلية في المملكة المتحدة سلط` يمكن القول ب .١

الوحيدة الموجودة فيھا ھي من مجلس الوزراء، الذي يمارس الوظيفة الحكومية في جميع أنحاء 

  . البGد

فعملھا يكاد ينحصر . إن الھيئات المحلية ` تمارس اختصاصات سياسية، أو دبلوماسية، أو عسكرية .٣

 . في أداء الخدمات ذات الطابع المحلي

مكن القول بأن الھيئات المحلية حكومات محلية تأسيساً على أصالة استقGلھا، واتساع إنه ` ي .٤

حقھا في : حريتھا في العمل وقياساً على تساويھا مع الحكومة المركزية في بعض السلطات، مثل

فرض ضريبتھا المحلية، أو تعيين موظفيھا، أو الحصول على صGحيات جديدة عن طريق التقدم 

Jن ھذه السلطات تعتبر من مقومات ا:دارة المحلية،  .)١(وانين محلية خاصة بالبرلمانبمشروعات ق

 . والتوسع بھا عن تأصيل `ستقGلھا حتى تتمكن من تأدية وظيفتھا على خير وجه

اختصاصاتھا في و تتزايد سلطاتھا" التي تباشر الوظيفة الحكومية"إن الحكومات المركزية  .٥

ية، بينما تتناقض سلطات ا`قتصاد اJزماتو أوقات الحروب، الظروف ا:ستثنائية مثل

الدليل على ذلك و .يتضاءل استقGلھا كثيراً في مثل ھذه الظروفو .واختصاصات المجالس المحلية

ت مكاتب إقليمية ئففي المملكة المتحدة مثGً أنش. نجده في ما حصل أثناء الحرب العالمية الثانية

   .)٢(نفيذ سياسة الحكومة في ا:قليمللوزارات الھامة تتولى ت

فإذا كانت الھيئات المحلية سلطات حكومية بالمفھوم السابق تحديده، لما كان ھناك وضع 

:نشاء ھذه المكاتب ا:قليمية، و`ضطلعت المجالس المحلية بتنفيذ سياسة الحكومة كل في نطاقه 

  . ا:قليمي

  

  . المحلي الحكمو التمييز بين ا+دارة المحلية: ثانيا

  :سنعرض فيما يلي أھم ھذه اqراءو ا:دارة المحلية،و تتباين اqراء حول الحكم المحلي،

يرى فريق من الفقھاء والشراح، أن الفارق بين ا:دارة المحلية والحكم المحلي ھو أن اJولى    -١  

ة، إلى أسلوب معين من بينما تشير الثاني .)٣(تشير إلى أسلوب معين من أساليب الGمركزية ا:دارية

المفھوم أن اختصاصات الGمركزية ا:دارية تنفيذية فقط، و` ترتبط و .أساليب الGمركزية السياسية

                                                           
 .٤١٧، ص)س.م(الحكم المحلي في انكلترا، : ظريف بطرس )١(
قسمت الدولة في انكلترا خ>ل الحرب العالمية الثانية إلى أحد عشر إقليماً، وانشأت المكاتب ا�قليمية في نيو كاسل  )٢(

 .وليدز وتنجھام وكمبردج ولندن وريدنج وبرستول وكارديف وبرمنجھام ومانشستر وادنبرة
 .١٥٣ص، )س.م(ا�دارة العامة، : فؤاد العطار )٣(



٥٤ 
 

المركبة، بينما الGمركزية و بشكل الدولة أو وحدتھا السياسية، حيث قد توجد في الدولة البسيطة

حساب وحدة الدولة السياسية، حيث توزع تقوم على  ،السياسية النابعة من التنظيم الدستوري للدولة

 حقوق السيادة بين دول ا:تحاد والوحدات اJخرى المكونة لھا والتي تملك سلطات قضائية،

يبدو أن ھذا الفريق، يفرق بين مفھوم ا:دارة المحلية و .تنفيذية وفق دستور ا:تحادو تشريعية،و

على ھذا اJساس، فإن و. )١("حكم"و "إدارة"والحكم على أساس المدلول اللغوي لkصطGحين 

الحكم المحلي ` يوجد في إطار ھذا المعنى إ` في الدول الفيدرالية، أما نظام ا:دارة المحلية، فقد 

  . يوجد في الدول البسيطة والمركبة

ھي و .يرى الفريق الثاني، أن ا:دارة المحلية تشكل خطوة أولى على الطريق نحو الحكم المحلي   -٢  

يؤكد ھذا الفريق، أن ا:دارة المحلية و .التالي تشكل جزءاً من نظام الحكم المحلي ` يمكن فصلهب

ا:دارة و .تشكل اJداة الفعالة لتطوير المجتمع المحلي، يتضمن وجود إدارة محلية كأمر حتمي

ستفادة 2ھذا ما يمكن او .المحلية، تعتبر مرحلة أولى من مخطط طويل المدى لتحقيق الحكم المحلي

منه في وضع استراتيجية ناجحة في الدول النامية التي تستطيع أن تطبق نظاماً متقدماً للحكم المحلي 

 .)٢(خاصة في مناطق الريفو مرة واحدة نظراً لظروفھا ا:جتماعية المتخلفة،

 طاتفإن البعض يرى أن ا:دارة المحلية ينبغي أن تتمتع بقدر محدود من السل انطGقاً من ھذاو 

   .)٣(ا:ختصاصات ثم تتطور لتصبح حكماً محلياً و

إن التميز بين نظام الحكم المحلي وا:دارة المحلية، يقوم على أساس قدر ا:ستقGل الذي يتمتع به و     

والواضح أنه من الخطأ ربط النظام . كل منھما، فنجده با:دارة المحلية أقل منه بالحكم المحلي

                                                           
ومابعدھا، حيث  ١٩٧١، دار الفكر العربي، القاھرة، ٤شرح نظام الحكم المحلي الجديد، ص: طماويسليمان ال )١(

إن اص>ح الحكم ينصرف إلى جميع مظاھره، ومظاھر الحكم التقليدية ھي التشريع والتنفيذ والقضاء، إن نظام : "يقول

في مجال الوظيفة التقليدية فيما يتعلق بالمرافق  ولكن عمله ينحصر. ا�دارة المحلية ` شأن له بالتشريع، و` بالقضاء

، فالحكم يوجد في الدول "نعم: "وا�جابة". ھل ھناك حكم محلي؟: "ثم يقول متسائ>". ذات الطابع المحلي دون غيرھا

. لعالمذات الطابع الفيدرالي أو ا�تحاد المركزي، والذي تعتبره الو`يات المتحدة اZمريكية من أقدم تطبيقاتھا في ا

حسب (وفق ذلك، فإن أقاليم الو`ية . فالو`ية لھا اختصاصات تشريعية وقضائية إضافة إلى ا`ختصاصات التنفذية

أما ما تمارسه المجالس الشعبية المحلية في . تمارس ا�دارة المحلية عن طريق إنشاء إدارة مرافق محلية) تسميتھا

أاما التشريع بمجلس . المحلية با�شراف على المرافق المحلية مصر في مستوياتھا الخمس، فھي نوع من ا�دارة

 .الشعب كما تستأثر المحاكم بالوظيفة القضائية
، دار النھضة العربية، ٣٥إتجاھات معاصرة في نظام الحكم المحلي، ص: محمد فتح هللا الخطيب، وصبحي محرم )٢(

 .١٩٨١القاھرة، 
أمامنا تنظيمان : "ويقول أحمد رشيد في مؤلفه ھذا. ١٩٨١ر المعارف، ، دا٤٠ا�دارة المحلية، ص: أحمد رشيد )٣(

). ادارة محلية(`مركزية في ا�دارة ) ٢(، )حكم محلي(`مركزية الحكم المحلي ) ١: (محتم>ن في ال>مركزية ھما

سي يكون أبعد وأخطر وبالطبع يكون التنظيم اZول أكثر تطوراً في اتجاه ال>مركزية، كما أن تأثيره في النظام السيا

 .٤٠، ص"في الشكل الثاني



٥٥ 
 

ا`ختصاصات، ونطاق مدى ا:ستقGلية، Jن القياس على منطق و Gحيات،بعوامل متغيرة مثل الص

  . ھذا الرأي يستلزم منا تغيير النظام من حين qخر

لكن في و ،"الكيف"والمGحظ أن ا:ختGل بين ا:صطGحين وفقاً لھذا الرأي اختGف ليس في 

ر من النظام تطبق كل دولة ما ليس ھناك تدرج في اتباع ا:دارة المحلية، بل ھناك صوو ".الحكم"

المھم أن يمارس الشعب حقه في إدارة شؤون نفسه بنفسه، و .بالطريقة التي تراھاو يناسبھا منھا،

  . أقدر على حسمھاو فإنه أقدر على التعرف على مشاكله

ا مترادفان، بمعنى أن لھم" الحكم المحلي"و" ا:دارة المحلية"ثمة فريق ثالث يرى أن اصطGحي    -٣

يتباين تطبيقه من دولة إلى  ،مدلو`ً واحداً، وأنھما يشيران إلى أسلوب واحد، من أساليب ا:دارة

أخرى، بل من منطقة إلى أخرى داخل الدولة الواحدة، ومن ثم ` يوجد مبرر لھذا التمييز بين نظام 

درجة  ختGف في مدىأو ا`محلي وآخر على أساس التسمية، أو المدلول اللغوي لBلفاظ، 

فا:دارة المحلية، وفقاً . )١(ا`ختصاصات والصGحيات، أو الرقابة، أو التمثيل، والمشاركة الشعبية

  :تحاد الدولي للسلطات المحلية ھيا`و للتعريفات التي استقرت عليھا اJمم المتحدة

 

و المقاطعة دون مستوى الو`ية، أو الجمھورية، أو تقسيم جغرافي سياسي لدولة موحدة بسيطة،   -أ

 . في الدول الفيدرالية المركبة

وجود ھيئات منتخبة من أھل الوحدة المحلية، إما انتخابياً يشمل جميع أعضائھا، أو يشمل    -ب

ضطGع بإدارة كل أو بعض تعھد إليھا ا:دارة المركزية با`إما مختاراً محلياً و أكثريتھم،

 .أجھزتھا المحليةو ذمة مالية مستقلة،و نويةيكون لھا شخصية معو المرافق والشؤون المحلية،

وھناك إجماع بين الفقھاء أن  ،)٢( إشرافھا على ھذه الھيئات المحليةو رقابة السلطة المركزية  -ج

ا:دارة المحلية ` تتضمن ا:طار التشريعي، فالمجالس المحلية في الدول الفيدرالية، أو في دول 

صاص تشريعي أصيل، أو وظيفة تشريعية أصيلة، أو ختاالوحدة، ليس لھا في كل اJحوال 

في جميع  و"يسمح في العادة، و ،ة و`يات، أو دويGت داخل الدولةفھي ليست حكوم. قضائية

تكون لھا بموجب و محدودة،و للمجالس المحلية ممارسة اختصاصات تشريعية معينة" الدول

الرسوم و يكون لھا فرض الضرائبالتفويض، فھي ليست منبثقة من سلطة أصيلة في التشريع، ف

  . المحلية لدعم التمويل المحلي

  

                                                           
وما بعدھا؛ وحجة أصحاب ھذا الرأي مستمدة من تسمية  ٥١، ص)س.م(الحكم المحلي في انكلترا، : ظريف، بطرس )١(

 .بسيطة، فإن نظام ا�دارة المحلية فيھا يسمى الحكم المحليليست النظام في المملكة المتحدة برغم أنھا دولة 
 .١٩٨٣، جامعة ا`مارات العربية المتحدة، ١٩الحكم المحلي وا�دارة المحلية، ص: د هللافوزي، عب )٢(
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  :رأينا الخاص في التفرقة بين ا:دارة المحلية والحكم المحلي

بين ما يسمى بالحكم المحلي وفقاً لما جاء ، وإننا نؤيد التفرقة بين ما يسمى با:دارة المحلية

  :)١(أي الفريق اJول با:ضافة إلى ا`عتبارات اqتيةبر

فتباين . إنه قد يوجد مبرر قانوني للتمييز بين نظام محلي، وحكم محلي على أساس التسمية .١

الحكم، قد يعطي ميزة معينة عن طبيعة ھذا النظام أو ذلك، و تسميات النظم بين ا:دارة المحلية

 كما أنه قد يعطي مدلو`ت عن وجود أنماط معينة 

   .)٢(الھيئات المحليةو للعGقات المركزية

إن ا:دارة المحلية ` تعتبر درجة من درجات الحكم المحلي، بمعنى أنه ` يجوز القول بأن  .٢

  . نظام ا:دارة المحلية يمكن أن يتطور إلى نظام حكم محلي

إن ا:دارة المحلية ھي ا:صطGح العلمي الذي يعبر عن أسلوب ا:دارة المحلية على  .٣

دون الو`يات، أو الجمھوريات أو و .في الدول البسيطةالمستويات التي تكّون الحكومة القومية 

  . اJقاليم في الدول المركبة

أما الحكم المحلي، فھو ا`صطGح العام الشائع خطأ لذات أسلوب ا:دارة المحلية نظراً لعراقة 

نظمات ھذا تقليد أخذت به المو ارية المحلية في المملكة المتحدة،استخدامه للتعبير عن أقدم النظم ا:د

  . ا:تحاد الدولي للسلطات المحليةو الدولية مثل اJمم المتحدة،

  

  .مقومات ا+دارة المحلية: الفرع الثالث

. ا:دارة المحلية، ھي أسلوب ا:دارة يقسم بمقتضاھا إقليم الدولة إلى وحدات ذات مفھوم محلي

رقابة و الح تحت إشرافيمثلھا مجالس منتخبة من أبنائھا :دارة مصو تتمتع بشخصية إعتبارية

  . الحكومة المركزية

التطبيقات لنظام ا:دارة و وبالرغم من اختGف ا:يديولوجيات التي تصدر عنھا الشعوب

  :فإن ا:دارة المحلية تقوم على أركان ثGثة نعرضھا بالتفصيل. المحلية في دول العالم المختلف

  . ـ وحدات إدارية مستقلة تمثل مصالح محلية متميزة

  . ـ قيام مجالس محلية منتخبة :دارة المصالح المحلية

                                                           
 .١٩٩٧، دار الثقافة، عمان، ٣٥تشكيل المجالس المحلية وأثره على كفايتھا، ص: خالد، سمارة الزغبي )١(
  . ١٩٨٢عربي، القاھرة، ، دار الفكر ال١٦٩الوجيز في القانون ا�داري دراسة مقارنة، ص: سليمان، الطماوي )٢(
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  . رقابة السلطة المركزيةو ـ استقGل الھيئات المحلية في ممارسة اختصاصاتھا تحت إشراف

  

  . وحدات إدارية مستقلة تمثل مصالح محلية متميزة: الفقرة ا�ولى

ية مستقلة تتمتع بالشخصية يتركز نظام ا:دارة المحلية بالدرجة اJولى على وجود وحدات إدار

 مستقلة عن أشخاص منشأھا ھذه الوحدات تعدو .إقليم الدولةالمعنوية ضمن نطاق جغرافي معين من 

إبرازھا في ھذا الشكل القانوني الموحد ھو حل ا:شكا`ت الناجمة عن قيامھا بنشاطاته، و ممثليھا،و

ا:لتزام، وأصبح و اعتبر أھGً لkلزامكأنھا صادرة عن ھذا الشخص الذي و فاعتبرت تلك النشاطات

ھذا اJمر يتبعه ذمة مالية و التزامات،و قادراً على مباشرة التصرفات القانونية بما تفرضه من حقوق

من اJمثلة على تلك اJشخاص و .مستقلة لعدد اJشخاص المعنوية بما يسمح لھا القيام باختصاصاتھا

  . البلدياتو المعنوية المحافظات

  

 ًSتنظيم الوحدات المحلية: أو .  

يقوم تنظيم الوحدات المحلية في الدولة عن طريق تقسيم إقليمھا إلى تقسيمات فرعية مختلفة،  و

وتتبع  .)١(اختGف اJزمانو وھذا التقسيم يخضع `عتبارات متعددة يختلف باختGف ظروف كل بلد

النظم، تتبناھا دول العالم بنسب متفاوتة عند نظم ا:دارة المحلية السائدة في العالم عدة أنواع من ھذه 

  . إجراء التقسيمات ا:دارية وتحديد مستوى الوحدات ا:دارية وأنواعھا

  

  .وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح القومية: ثانيا

إن الحاجات ا`جتماعية للسكن ھي التي يمكن التعبير فيھا بالمصالح، سواء كانت حاجات 

 أو حاجات معنوية متعلقة بالنواحي الروحية،. النقل، والمواصGت، والماء، والكھرباءمادية كالسكن، و

  . اJدبية لkنسان كاJمن، والنظام، والتعليم، والصحة، والثقافةو

وإن الھدف من خلق الوحدات المحلية ھو وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح القومية 

 المرافقو التعدد بقدر تعدد اJقاليم،و بأساليب تقوم على التنوع،تتولى إدارتھا و لترعاھا تلك الوحدات

يامه بتوزيع عتبارات النظرية العامة عند قه يمكن للمشرع أن يستھدي ببعض ا`على أن. تنوعھاو

عتبارات التي تحدد اختصاص السلطة المركزية ھي أن كل المرافق التي تمس اJمة ختصاص، فا`ا`

  :اqتيةتباره كتلة واحدة يجب أن تتو`ھا الحكومة المركزية لBسباب في كيانھا الشامل باع

  . Jن نظرھا إلى الصالح العام يكون أبعد مدى وأوسع أفقاً من الھيئات المحلية .١
                                                           

 .١٩٧٧، المنظمة العربية للعلوم ا�دارية، ١دراسات مقارنة في الحكم المحلي، ص: طاھر، موسى عطية )١(
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  . كفاءة مما لدى الھيئات المحليةو Jن لديھا بين العاملين لديھا من ھم أكثر خبرة .٢

تسير في كل أرجاء الدولة على وتيرة واحدة يجب  فكل المرافق التي يستلزم إحسان أدائھا أن

 إدماجه حيث يجب التوحيدو بالمثل أن تناط بالدولة، Jنه إذا كان في توزيع العمل قوة فإن توحيده

  . ا:دماج قوة أكبرو

  :أما السلطات المحلية فيعھد إليھا بالمرافق المحلية التي يتوفر فيھا أحد الشروط التالية

  . يم أو البلدة أو القرية Jنھا تنصرف إلى شأن من شؤونھا الخاصةكونھا تھم ا:قل .١

كونھا تستلزم في أدائھا رقابة دقيقة دائمة ` تتاح للحكومة المركزية القيام بھا كما يتاح  .٢

  . قربه من الثانيةو للمحليات، لبعد المصدر التي تنبعث منه الرقابة في الحال اJولى

 توحيد النمط ويصلحھا تغييره تبعاً لحاجات اJقاليم المختلفة كونھا من المرافق التي يضيرھا .٣

   .)١(البلدات المتباينةو

ويتبع المشرع عادة أحد اJسلوبين في تحديد المصالح المحلية التي يجوز للھيئات المحلية 

اJسلوب ا`نجليزي، الذي يقوم على أن يحدد المشرع ا`ختصاص على سبيل الحصر : ھماو ممارستھا

بمقتضاه يحدد المشرع و اJسلوب الفرنسي،و .السلطات المحلية و` يجوز لھا تجاوزھامن 

  . اختصاصات السلطات المحلية طبقاً لقاعدة عامة، حيث يكون له صفة الو`ية العامة في إدارة شؤونھا

  

  .قيام مجالس محلية منتخبة: الفقرة الثانية

ا:دارية انطGقا من رؤساء المجالس المنتخبة ھد إلى أبناء الوحدة يمفجوھر ا:دارة المحلية 

 فG يكفي أن يعترف المشرع بأن ثمة مصالح محلية متميزة  ،يشبعوا حاجاتھم ا:دارية بأنفسھم كي

  . إنما يجب أن يشرف على ھذه المصالح المحلية من يھمھم اJمر بأنفسھمو على النحو السابق،و

Jقاليم أو البلدة أو يقوموا بھذه المھمة بأنفسھم ولما كان من المستحيل على جميع أبناء ا

  . ممباشرة، فإنه من المتعين أن يقوم بذلك من ينتخبونه نيابة عنھ

ومن ثم كان ا:نتخاب ھو الطريقة اJساسية التي يتم عن طريقھا تكوين المجالس المعبرة عن 

ذا النوع اJخير من الGمركزية لھذا، يكتفي المشرع في ھو. )٢(إرادة الشخص المعنوي العام ا:قليمي

                                                           
 .١٩٧٧، المنظمة العربية للعلوم ا�دارية، ٤٠مبادئ في ا�دارة المحلية وتطبقاتھا، ص: عبد المھدي مساعدة )١(
 .٦٧، ص)س. م( نون ا�داري، الوجيز في القا: سليمان، الطماوي )٢(
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مع عدم  أو الھيئات العامة،) المؤسسات(بوضع القواعد التي تكفل استقGل المجالس التي تشرف على 

  . نتخاب في تكوين تلك المجالسالتقيد بالتزام طريقة ا`

اً في نتخاب ليس ركنأن نادى بعض الفقھاء بأن مبدأ ا`وقد أدى قياس الGمركزية ا:قليمية إلى 

فؤاد و )١(تابعه في مصر فؤاد مھناو تحقيق استقGل المجالس بطرق أخرىيكفي و الGمركزية،

   .)٣(محمد حسنين عبد العال، و)٢(العطار

أحد  يُعدُّ غير أن الرأي الراجح في الفقه، والذي نؤيده يرى أن انتخاب أعضاء المجالس المحلية 

فالنظام الGمركزي  .لس المحلية عن السلطات المركزيةااJركان الجوھرية لضمان استقGل ھذه المج

ترك و نتخاب،لى مبدأ ا`فيجب أن يقوم أساسا عھو امتداد للفكرة الديمقراطية في القطاع ا:داري، 

اختيار أعضاء المجالس من بين أھالي سكان ھذه اJقاليم أنفسھم لصدق إحساسھم وصحة تقديرھم 

  . بالمصالح المحلية

  

  .استق7ل المجالس المحلية في ممارسة اختصاصاتھا تحت إشراف السلطة المركزية: الثةالفقرة الث

لة عن المركزية في الدولة التي تبقى مسؤوإن نظام ا:دارة المحلية ` يلغي وجود السلطات 

بقى تو ذات الخطورة التي يتعدى أثرھا إقليماً بعينه إلى سائر أنحاء الدولة،و مباشرة النشاطات الحيوية،

  . شعبھاو أيضاً رقيبة ساھرة على حماية المصلحة العامة للدولة

تبعاً لذلك، فإن من حقھا أن تتأكد أن ھذه المجالس المحلية تسير نحو اتجاه ` يتعارض مع و 

  . في نطاق السياسة العامة للدولة من جھة أخرىو المصلحة العامة من جھة،

 رقابة: والمركزية، يجب أن تكون على ھذا النحو عليه، فإن العGقة بين الھيئات المحليةو 

عدم المساس باستقGل ھذه و المصلحة العامة للدولة من جھة،و إشراف تصان بھما المصالح الحيوية،و

إ`  ،و استقGل أصيل مستمد من القانونفاستقGل الھيئات المحلية ھ. الھيئات المعنوية من جھة أخرى

ھو ما يسمى و ،رقابة السلطة المركزيةو ئات المحلية تحت إشراففممارسة الھي. أنه ليس مطلقاً 

  . بالوصاية ا:دارية أو الرقابة ا:دارية

                                                           
 .٢٨٢، ص)س. م(القانون ا�داري، : فؤاد، مھنا )١(
 .١٩٧٠، دار النھضة العربية، ٢٠٧مبادئ القانون ا�داري، ص: فؤاد، العطار )٢(
 .١٩٨١، ٧٩ا�دارة العامة، ص: محمد حسنين، عبد العال )٣(
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الموظفين الذين يديرون الوحدة المحلية و فلكي يكتمل نظام ا:دارة المحلية ذاتياً، فإن الھيئات

ھا بمنأى عن الحكومة مباشرة اJعمال التي تقتضيھا شؤونو ينشغلون في إصدار القرارات الGزمة،

  . المركزية

الوصاية ا:دارية قيداً على حرية الھيئات المحلية، أو معوقاً Jعمالھا طالما كانت  و` تعد 

تمارس في حدود القانون، وكان أسلوب ممارستھا يقوم على المساندة والمشاركة، فقديماً قال ستيوارت 

  ". رقابة  إن الحرية ذاتھا في حاجة إلى: "Stewart Melميل 

فالوصاية ا:دارية، عنصر من عناصر تكوين الGمركزية ذاتھا، ` يتصور قيام الGمركزية  

ھذه الوصاية بحكم الغرض الذي و .بدونھا، فG مركزية بدون وصاية، و` وصاية بدون ` مركزية

فإن وحدات ا:دارة فبمقتضى ذلك، . تستھدفه ` يمكن أن يعھد بھا إ` إلى الحكومة أو ھيئة تابعة لھا

  . لكنھا تخضع لوصايتھا في نطاق المشروعيةو المحلية ` تخضع لرئاسة الحكومة المركزية،

  

  .فلسفة ا+دارة المحلية وأھدافھا: المطلب الثاني

فكل نظام يقوم لتحقيق أھداف . اJصل في وجودھاو تتحدد أھداف النظم تبعاً Jسباب قيامھا،

ھياكل بنائھا، Jن تشكيل النظام ` يعدو أن و تحدد أساليب تشكل النظم،اJھداف بدورھا، و .معينة

يكون وسيلة لتحقيق اJھداف المرجوة التي اقتضت تطبيقه فقيمة النظام تقاس تبعاً لتحقيق أغراضه 

   .)١(التي أسس من أجلھا

ف ` يؤدي كما أن تماثل اJھدا. ويستتبع ذلك أن تختلف تطبيقات النظم تبعاً لتبيان أھدافھا

بالضرورة إلى وحدة النمط في التطبيق، فقد يختلف أسلوب التطبيق من دولة Jخرى، بالرغم من تماثل 

  . جتماعيةا`و قتصادية،ا`و ذلك تبًعا لظروف الدولة السياسية،و ،أھدافھا للنظام

ھداف فدراسة اJ .فلسفتهو من ھنا، تأتي أھمية دراسة أھداف النظم كأساس لفھم النظام ذاته

   .)٢(اJسس لفھم تطبيقاتھا في الدول المختلفةو المدخل تعدُّ العامة لkدارة المحلية 

  

                                                           
 .٥٣، ص)س. م(الحكم المحلي في أنجلترا، : ظريف، بطرس )١(
، دراسة مقارنة، محاضرات لطلبة الدراسات العليا، كلية ٢مذكرات في ا�دارة المحلية، ص: محمد، عبد هللا العربي )٢(

إنه إذا توافرت للدولة الثقة وا�طمئنان إلى شعبھا، :"؛ يقول الدكتور محمد العربي١٩٦٩الحقوق، جامعة القاھرة، 

ما عداھا للھيئات المحلية تحت إشراف الحكومة المركزية جعلت أجھزتھا الحكومية تتولى المرافق العامة و

أما إذا لم تتوافر للدولة ھذه الثقة وا`طئمنان تستأثر الحكومة المركزية بمباشرة جميع المرافق العامة من . وتوجيھاتھا

 ".قومية ومحلية
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  .فلسفة ا+دارة المحلية: الفرع ا�ول

البواعث التي قضت بتطبيقه أصGً با:ضافة و ينصرف مفھوم الحكومة المحلية إلى الدوافع

 ه أن يتكيف معھا حتى يكتب له البقاءالتي كان عليو إلى العوامل التي تأثر بھا خGل رحلته،

  . ا`ستمرارو

وبعبارة أخرى، لماذا ` تباشر الحكومة المركزية في العاصمة جميع الخدمات للشعب دون أن 

  المرافق ذات الطابع المحلي؟و تلجأ إلى الھيئات المحلية Jداء الخدمات

، والجھود الشعبية في أداء الواقع أن رغبة الدولة في توثيق التعاون بين الجھود الحكومية

الخدمات التي يفتقر إليھا الشعب، قد يكون الباعث اJول في توزيع الدولة للخدمات العامة بين ھيئات 

ستجابة لھذا الباعث ھو مدى ثقتھا بشعبھا أو محلية، والذي يحدو الدولة إلى ا`مركزية وھيئات 

  . اطمئنانھا إليه

ا نظام ا:دارة المحلية إلى تحقيقھا ھي في أكثر اJحيان وقد تكون اJھداف التي يسعى إليھ

  :الدوافع التي تبنى نظام ا:دارة المحلية، ويمكن تلخيص ھذه الدوافع على النحو التالي

كان تقسيم العمل منذ بدء المجتمعات ا:نسانية، ضرورة حتمية في كل نشاط بشري، سواء كان ھذا  .١

، تقسيم العمل في النشاط الفردي ادزدارتفعت حضارة المجتمع وكلما ا. النشاط فردياً أو حكومياً 

أصبح أداء الخدمات الحكومية في كل بقعة من بقاع الدولة على نحو سليم مھمة ينوء بھا كاھل و

  . الحكومة المركزية، سواء من ناحية التنظيم ا:داري أو التنظيم المالي

توفير العدالة و Jقاليم مع الخدمات التي تتلقاھاالعمل على تكافؤ اJعمال المالية المفروضة على ا .٢

أقاليم معينة بقدر كبير من الخدمات على حساب اJقاليم و المدن،و لھا، حتى ` تستأثر العواصم،

محلية و فقيام ا:دارة المركزية بجميع المرافق العامة من قومية .)١(اJخرى من نفس الدولة

ية، إذ يتبعه غبن على دافعي الضريبة، Jن الجانب يتعارض مع عدالة توزيع اJعباء المال

المخصص من ميزانية الدولة لمرافق الوحدات المحلية يكون توزيعه بمشيئة الحكومة المركزية ` 

يختلف الحال في نظام ا:دارة المحلية، و .بمشيئة أھل ھذه الوحدات بنسبة ما دفعوه لخزينة الدولة

ھذه المرافق بالذات با:ضافة إلى ما يؤديه في ضرائب  فإن ما يفرضه أھل الوحدة صرفه في

   .)٢(مركزية لمواجھة المرافق القومية

                                                           
 .٧٩ص ،)س. م(الوجيز في القانون ا�داري دراسة مقارنة، : سليمان، محمد الطماوي )١(
 .١٩٧٧، دار الفكر العربي، ١، ط٢٥المرفق المحلي، ص: منير، ابراھيم شلبي )٢(
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أھمية اشتراك المواطنين في إدارة شؤونھم ` تستدعيه مبادئ الديمقراطية فحسب، بل تتطلبه  .٣

ة، Jنه سبيل الحيوية، والمسؤولية، وا`ستمرار، فضGً عن أنه نشر الوعي جحا:دارة النا

من اJصول و. )١(تحمل المسؤوليةو تدريب المواطنين على شؤون ا:دارة المحليةو ديمقراطيال

نجاحه أن يلقي تجاوباً من اأي مرفق تتو`ه سلطة حكومية يجب المقررة في علم ا:دارة العامة أن 

ار زدھة مع الجھود الشعبية شرط أساسي :الشعب الذي يخدمه المرفق، وإن تعاون الجھود الحكومي

 ره، وتيسير أدائه، فاشتراك أھل الوحدة المحلية في إدارة مثل ھذه المرافقبالمرفق وتعميم خ

  .)٢(الخدمات يحقق التعاون على الوجه اJكملو

رتابة اJسلوب التي تسير عليه الحكومة المركزية عندما تباشر أداء خدماتھا و قصور وحدة النمط .٤

وعلى جميع بقاء  ،ھاً متماثGً يسري على جميع المواطنينالعامة في أرجاء الدولة، فنجده متشاب

مرافق ھذا ` حرج فيه في المرافق القومية، لكن اJمر يختلف في الو دون تميز ،الدولة على السواء

أساليب اJداء، حيث و ختGف يقتضي بالبداھة تفاوتاً في أنماط ا:نجازوالخدمات المحلية، وھذا ا`

. اثلة ھو إغفال التفاوت الطبيعي بين الوحدات ا:دارية المحلية المختلفةأن التقيد بأنماط متم

 تعدداً باJسلوب ليتناسب مع حاجات تلك الوحداتو فالظروف المحلية تستدعي تنوعاً في النمط

 . ظروفھاو إمكانياتھاو

ل تركيزھا في ا`قتصادي للدولة بتوزيع القوى ا:يجابية بدو السياسي،و جتماعي،تقوية البناء ا`. ٥

المصاعب التي تتعرض لھا الدولة من الخارج أو و العاصمة، مما يظھر أثره في مواجھة اJزمات

فإدارة الخدمات المحلية بمجلس منتخب في أكثرية من أھل الوحدة المحلية، ھو تدريب . من الداخل

ية، اJقل شأناً، كالنيابة عملي على أساليب الحكم النيابي، ما يؤھلھم فيما بعد Jداء الوظائف النياب

عن اJمة في مجالسھا القانوني، كما أن شعورھم بالدور الذي يؤدونه في إدارة مرافقھم المحلية، 

  . اعتزازھم بحقوقھم الوطنيةو من شأنه أن يرفع من كرامتھم الفردية

سيؤدي إلى التنافس في ا:نتاج، كما أنه و ستقرارتوزيع الخدمات، بما يعمل على ا` ضمان عدالة .٦

مد الفرصة لkبداع الشعبي في ھذا و .إفساح المجال لتجربة النظم ا:دارية على النطاق المحلي

دوافع قيام نظام و ھذه دواعي. العملو المجال، ثم ا`نتفاع بما تثبت صGحياته من أساليب ا:دارة

مصالح المجتمعات المحلية، التي تحدد المبادئ العامة للنظام، فا:عتراف بتباين و لkدارة المحلية،

المشاكل و يتطلب اتخاذ قرارات على الطبيعة بواسطة أشخاص يقيمون في موطن ھذه المصالح

يھمھم و مشاكلھميتأثرون بھا بطريقة مباشرة، Jنھم يدركون طبيعة و التي تتولد في الوحدة المحلية،

 . حسمھا قبل غيرھا

                                                           
 .١٠، ص)س.م(؛ ورمزي الشاعر، ٦١، ص)س.م(، "ال>مركزية والتنمية ا`قتصادية"مقالة في : أحمد، رشيد )١(
 .٤، ص)س. م(مذكرات في ا�دارة المحلية، : محمد، عبد هللا العربي )٢(
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يزة بواسطة ھيئات محلية منتخبة في الجانب ومقتضى ذلك، أن تدار المصالح المحلية المتم

ھذا . اختصاصاتو في حدود ما يخول لھا من سلطاتو باستقGل ذاتي في نطاقھا ا:قليمي،و اJكبر،

با:ضافة إلى تحقيق وحدة النظام ا:داري للدولة عن طريق ربط الھيئات المحلية بالسلطات المركزية 

  . التوجيهو بالرقابة

  

  .ھداف ا+دارة المحليةأ: الفرع الثاني

  :اجتماعية على النحو اqتيو تأسيساً على فلسفة ا:دارة المحلية يتبين أن لھا أھدافاً سياسياً 

 ًSھداف السياسية: أو�ا:  

نتخاب، وھو مبدأ أساس ا:دارة المحلية تشكيل الھيئات المحلية با` ترتبط ھذه اJھداف أساساً بمبدأ

  :الذي يحقق أھدافاً منھا

تعتبر الديمقراطية أحد اJھداف الرئيسية التي يسعى إلى تحقيقھا نظام ا:دارة المحلية، : لديمقراطيةا .١

دول أميركا الشمالي في القرن التاسع عشر، ھذه و فھي اJساس في العديد من الدول اJوروبية

ى الحكم وا:دارة الديمقراطية قد تمثلت في المجالس المحلية المنتخبة بواسطة المجتمع المحلي لتتول

ولقد أخذت الديمقراطية عقب الثورة الفرنسية سبيلھا إلى التحقيق في  .)١(في ھذه المجتمعات

أن ا:دارة المحلية : تشريعات ا:دارة المحلية في عدد كبير من دول العالم، وكثيراً ما يقال وبحق

دارة المحلية تعتبر جزءاً ` وفي الحقيقة، أن ديمقراطية ا:. ھي المدرسة النموذجية للديمقراطية

وإن ھذا ليس مقصوراً على . يتجزأ إن لم تكن أساساً وقاعدة لنظام الحكم الديمقراطي بالدولة كلھا

  ... دولة بعينھا أو نظام سياسي معين بل كل اJنظمة تأخذ به سواء كانت رأسمالية أم اشتراكية

حلية، يدربھم على أصول العمل السياسي اJمر والحقيقة أن إشراك المواطنين في إدارة وحداتھم الم

  ). التشريعية(ھم في ا:نتخابات النيابية حالذي يمكنھم من التفوق في إدارة الدولة بعد نجا

ھذا با:ضافة إلى إبراز العناصر الصالحة للقيادة وتنميتھا، وتدريبھا على تحمل المسؤوليات اJجل 

 ً لتعليم الديمقراطية حيث يتعلم اJعضاء الجدد من اJعضاء فالمجالس المحلية تعتبر مدرسة . شأنا

القدامى، فتتسع قاعدة الكوادر السياسية التي تستطيع ا:طGع باJعباء المحلية والقومية على 

   .)٢(السواء

                                                           
 .١٤، ص )س.م(إتجاھات معاصرة في نظام الحكم المحلي، : الخطيب، وصبحي محرم محمد، فتح هللا )١(
 .٢٤، ص)س.م(المرفق المحلي، : منير شلبي )٢(
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ففي الدول التي لم تستطع أن تحقق وحدة سياسية قوية اJركان، فإن نظام : دعم الوحدة الوطنية .٢

المطبق فيھا يجب أن يسعى إلى تدعيم وتأكيد الوحدة الوطنية، والقضاء على أي  ا:دارة المحلية

فنظام ا:دارة المحلية السليم يجب أن ` يؤدي إلى ظھور مثل ھذه . تسلط للقوة السياسية داخل الدولة

القوى القادرة على أن تنافس أو تعارض الحكومة المركزية، أو ` تمتثل للسياسة العامة التي 

تلجأ الحكومات المركزية خشية أن يترتب على تطبيق نظام و .ترسمھا ھذه الحكومةو ھاتضع

ا:دارة المحلية مثل ھذه النتائج إلى اتباع سياسة من شأنھا القضاء على أية اتجاھات أو نزاعات 

)١(وحدات ا:دارة المحلية اJخرىو المدنو استقGلية لBقاليم
 أن يكون التقسيم ا:داري وسيلة .

:ضعاف مراكز القوى التي تكون قائمة أو القضاء عليھا نھائياً، كما ھو الحال في كثير من 

  . التقسيمات ا:دارية في الدول التي بھا عصبيات قبلية أو طائفية أو إقليمية وغيرھا

 ا:شراف على تنفيذھاو ربط أھل الوحدة المحلية باJشخاص المسؤولين عن اتخاذ القرارات .٣

فا:دارة تقوم علي العGقات ا:نسانية حيث يحضر أھل الوحدة . اء المجلس المحليأعض بواسطة

يتولون محاسبته على أي و يمارسون رقابة فعالة على أعماله،و المحلية اجتماعات المجلس المحلي

ما . أما الرقابة المركزية، حيث يقوم الجانب اJكبر منھا عن طريق المراسGت. تقصير أو إھمال

  . للمواطنين التكامل مع الحياة السياسية القوميةيُيسر 

قتصادي، وا`جتماعي ف إلى تقوية البناء السياسي، وا`أخيراً، فإن نظام ا:دارة المحلية يھد و .٤

مما يظھر أثره في مواجھة . ختصاصات بد`ً من تركيزھا في العاصمةذلك بتوزيع ا`و .للدولة

  . لدول في الداخل أو من الخارجاJزمات والمصاعب التي قد تتعرض لھا ا

فقد ثبت بالتجربة أن الGمركزية ا:دارية أقوى على مواجھة اJزمات من النظام المركزي، ففي 

أما . أوقات الحروب والثورات يكفي أن يختل النظام في العاصمة حتى ينفرط عقدة في الدولة كلھا

على قدميه نظراً لما اعتاده من استقGل في  الGمركزية ا:دارية، فإنھا تمّكن كل إقليم من الوقوف

   . )٢(ممارسة شؤونه الخاصة

                                                           
والذي أعطى للمحليات الفرنسية نوعاً من الحكم الذاتي،  ١٧٨٩مثل قانون ا�دارة المحلية في فرنسا الصادر عام  )١(

ولم تلبث الحكومة الفرنسية أن أدركت مغبة ھذا، . ية في المقاطعات الفرنسيةمما قد ساعد على إذكاء الروح الفيدرال

لمواجھة ھذه الروح ا�ستق>لية في المقاطعات وما انطوت عليه من شعور بالتحدي  ١٧٩٥فصدر قانون آخر عام 

القانون الجديد ولذا، حقق . لدى السلطات المحلية تجاه الحكومة المركزية وفساد ا�دارة على مختلف المستويات

كذلك كان قانون الحكم المحلي ا�يطالي . إشراف الدولة إشرافاُ محكماً ودقيقاً على مقاليد الحكم وا�دارة في فرنسا

بعد توحيد إيطاليا وسيلة ھامة في تحقيق المزيد من المركزية وسيطرة الحكومة على مقاليد  ١٨٦٥الصادر عام 

طعيمه الجرف، القانون . يمية من جديد مما قد يؤثر على الوحدة ا�يطالية الوليدةاZمور خوفاً من إثارة الروح ا�قل

 .٢٩٤، ص ١٩٧٨ا�داري، دار النھضة العربية، 
 .٧٨ص ،)س.م(الوجيز في القانون ا�داري دراسة مقارنة، : سليمان، محمد الطماوي )٢(
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  قتصاديةا�ھداف ا+دارية واS: ثانيا

نظام ا:دارة المحلية ـ الذي يقوم على تنفيذ ا:رادة الشعبية بواسطة ھيئات منتخبة ـ وسيلة  يعد

ما  وتتلخص اJھداف ا:دارية في مGئمة Jداء الخدمات ذات الطابع المحلي، وا:شراف على إدارتھا،

  :يلي

  :تحقيق الكفاءة ا:دارية -١

حلية، فتلعب تحقيق كفاءة ا:دارة أحد اJھداف الھامة التي يسعى إليھا أي نظام لkدارة الم

كذلك في أداء الوظائف و فعا`ً وأساسياً في إدارة المحليات للخدمات المختلفة، كفاءة ا:دارة دورا

ستخدام اJمثل للموارد المتاحة وتوفير المجلس المحلي بكفاءة لتحقيق ا` بھا العامة التي يضطلع

  . Jكبر عدد منھمو الخدمات للمواطنين بأيسر السبل

ففي إدارة الخدمات، توجد عGقة بين من يؤدون الخدمة ومن ينتفعون بھا، ففي المشروعات 

في المشروعات العامة، تصبح و .نفقاتھاالخاصة، يقاس مدى كفاية الخدمة بقدر ما تحققه من خفض في 

 اJھمية اJولى لقياس مدى كفاية الخدمة بقدر إشباعھا لحاجات المواطنين أكثر منه قدر خفض نفقاتھا،

ختصاص اJول للمشرفين على إدارة الخدمات العامة وجوب تحقيق رضاء المواطنين عما يصبح ا`و

ھذا الرضى إلى عوائد أو أرباح تصبح الطريقة الوحيدة  بما أنه ` يمكن ترجمةو يقدم أھم من خدمات،

 إشرافه،و لتحقيقه ھي في جعل المشرفين على إدارة ھذه الخدمات ممثلين للشعب يعملون تحت رقابته

 يتحقق ذلك في نظام ا:دارة المحلية عن طريق المجالس المحلية التي تضطلع بتقدير الخدماتو

   .)١(ا:شراف على إدارتھاو

الوظائف و كفاءة ا:دارة المحلية بكفاءة إدارة الخدمات،و اقتران فاعليةو طور الزمن،ومع ت

 .)٢(جتماعيةا`و يةا`قتصاد خاصة في مجا`ت التنميةو التي يباشرھا، تزايدت أھمية الكفاءة ا:دارية

 جتماعيةية وا`ا`قتصاد تعتبر الكفاءة ا:دارية في حد ذاتھا إسھاماً في تنمية أي منطقة من الناحيةو

في الدول التي تأخذ بمبدأ مركزية التخطيط، فإن أداء الخدمات العامة بكفاءة على المستوى المحلي و

  . يعتبر أحد المتطلبات اJساسية لتحقيق نجاح الخطة القومية

تفادي و حاجات أھلھا،و حجمھاو تغير أنماط اJداء من وحدة محلية Jخرى، تبعاً لطبيعة الوحدة -٢

  . من عيوب ا:دارة المركزية داء على مستوى الدولة الذي يعداJ تنميط

                                                           
 .٢٠٠٢، مطبعة الزمان، بغداد، ٢٤لة ل�دارين، صالوجيز في السلطة القضائية المخو: القاضي ابراھيم المشاھدي )١(
 .١٧،  ص)س.م(إتجاھات معاصرة في نظام الحكم المحلي، : محمد، فتح هللا الخطيب، وصبحي محرم )٢(
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بعد ا:دارة، حيث تؤدي الخدمات بواسطة و قراطية التي تGزم تركيز السلطة القضاء على البيرو -٣

أشخاص ` يدركون طبيعة الحاجات المحلية، و` يخضعون لرقابة وإشراف المستفيدين بھا ـ 

فيما يتعلق بالخدمات المحلية ـ حيث قرر ممثلو اJھالي في المجالس تقريب المستھلك من المنتج ـ 

 يشرفون على إدارتھا، في الوقت الذي يستفيدون ھم أنفسھم بھذه الخدمات،و المحلية ھذه الخدمات

  . يشتركون معھم في تمويلھمو يمثلون بقية المستفيدين بھا،و

  

  ا�ھداف اSجتماعية: ثالثا

حلية ـ إلى جانب كونه الخيوط التي تبني نسيج الديمقراطية ـ المادة التي يعتبر نظام ا:دارة الم

تغذي جذور المجتمع، فالو`ء الذي يرتكز حول الوحدة المحلية من شأنه أن ينمي بين من يعيشون في 

بأنھم ـ بمجموعھم ـ يشكلون وحدة و ريف، أو حضر، شعوراً با`نتماء إلى مجتمع حقيقي متميز،

  . ية تتبلور فيھا صGتھماجتماعية أصل

  :تتركز اJھداف ا`جتماعية لkدارة المحلية فيو 

ا:دارة المحلية، وسيلة لربط البناء المركزي بالقاعدة الشعبية، وبذلك يحصل التجاوب بين   . أ

 . باقي القطاعات الشعبيةو الجھاز المركزي

. احترام حريته وكبريائهو لفردبالقيَم ا:نسانية، عن طريق تأكيد حرية او تعميق الثقة با:نسان  . ب

ينتمي معھم إلى بيئة محلية معينة يؤثر و بمعنى معاملته ككائن اجتماعي يرتبط بأفراد مجتمعه،

 . تطوير مجتمعه المحليو رغبته في ا:دارة وانتخاب من يمثلهو يتأثر بھا،و فيھا

أفراده إلى أعمال دعم الروابط الروحية بين أفراد المجتمع المحلي، بطريقة تحّول طاقات   . ج

  . )١(بواسطتھا يأخذ كل مجتمع لنفسه وجوداً ذاتياً، لغرض تحقيق مصالحه المشتركة

تخفيف آثار العزلة التي فرضتھا المدنية الحديثة على اJفراد بعد توسيع نطاق التنظيمات   . د

يضيع ا:حساس ففي الوحدات الكبيرة التي تضم مجتمعات محلية غير متجانسة . الحديثة

 . ختGط العام لkنسانية، حيث يحدد وضع الفرد تبعاً لمصلحة الجماعةلمجتمع كله في ا`با

إن ا:دارة المحلية وسيلة لحصول اJفراد على احتياجاتھم، وذلك Jن إدارة المصالح المحلية . ھـ

   .تحقق ميولهو تشبع رغباتهو حاجات المجتمع المحلي،و تتفق

                                                           
 .ومابعدھا ٢٣ص، )س.م(المرفق المحلي، : منير،  شلبي )١(
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  الفصل الثالث

  انعكاسات إدارة النشاط السياحي على الواقع الحالي في العراق

  

لكل أنواع الجماعات  كونھا أمراً حتمياً وحداته،  بكلأھمية ا:دارة في المجتمع تظھر 

با:دارة فالجھد الجماعي ` يتم على أكمل وجه إ` . والمنظمات ومھما اختلفت أشكالھا وظروفھا

  . ، وتحقيق الرفاھية، والتكامل بين الجھودفي ما بينھموتحقيق التعاون بين اJفراد  الناجحة

:دارة تحدث التغيير في المجتمع، وھي التي تحقق ا:ستخدام اJمثل للموارد والقوى إّن ا 

وھي عملية اجتماعية وفنية تھدف إلى تعظيم المنفعة من الموارد وتؤثر . البشرية والمادية المتاحة له

  . في اJداء البشري وتستفيد من ا:مكانات لتحقيق اJھداف التنظيمية المتناسقة والمرجوة

والسياحة، كباقي القطاعات اJخرى تحتاج إلى ا:دارة من أجل توفير قوة ديناميكية تساھم في 

  . توجيھھا نحو مجا`ت النشاط المفيدة المختلف

كيف يدار القطاع السياحي في العراق؟ ومن ھي الجھات المسؤولة : وفي ھذا الفصل محاولة لتوضيح

  . تأثيره على المجتمع المحلي في كربGء المقدسة؟عن إدارة وتوجيه ھذا القطاع؟ وكيف ينعكس 

  :لkجابة عن ھذه التساؤ`ت نقسم الفصل إلى مبحثين

  .التقسيمات ا:دارية للقطاع السياحي في العراق :المبحث ا�ول

  .انعكاسات نشاط القطاع السياحي على محافظة كربGء المقدسة :المبحث الثاني
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  المبحث ا)ول

  ا�دارية للقطاع السياحي في العراقالتقسيمات 

  

يُعد الھيكل ا:داري للجھات المختصة بعملية صناعة السياحة في العراق من اJمور اJساسية 

ختصة في السياحة، التي يجب التعرف عليھا وإدراكھا، ليتسنى لنا فھم نشاط واستراتيجية الجھات الم

رض توضيح اqليات ا:دارية السياحية في العراق ولغ. الواقع الميداني في العراق وحجم تأثيره في

  :ومعرفة واجباتھا الميدانية، سنقسم ھذا المبحث إلى مطلبين

  . التقسيمات ا:دارية للمحافظات في العراق :المطلب ا�ول

  . إدارة المكونات اJساسية لصناعة السياحة في العراق :المطلب الثاني

  

  .للمحافظات في العراقالتقسيمات ا:دارية  :المطلب ا�ول

لقد كانت و إن المGحظ للتقسيمات ا:دارية يرى أن ھناك تطورا تاريخيا من القدم حتى اqن

بقوا التقسيم إلى ، فأ"الفرس"ن التقسيمات ا:دارية في صدر ا:سGم على ما كانت عليه زمن الساسانيي

، فواسط والكوفة والبصرة قسمت الكورة إلى نواح عرفت طسوجو ،)جمع كورة وھي الصقع(كور 

ولما ضعف شأن العباسيين في العراق، اختص . كور" طساسج"، وميسان، وبادوريا، وقطربل "كور"

  . الو`ة ببعض الكور والمقاطعاتو كل واحد من اJمراء

، قّسم إيالة ١٥٣٤السلطان سليمان القانوني بغداد سنة  وجود العثماني، عندما دخلوفي زمن ال

قد أصبحت بغداد إيالة كبيرة و .أقضية، سبعة منھا نواحيو بعة عشر سنجقاً أو متصرفياتبغداد إلى س

في أوائل القرن الثامن عشر، و .يحكمھا واٍل يعيّنه السلطانو ،"بغداد، الموصل، البصرة"تشمل 

واستقلت ھاتان . وكان مركزھا كركوك". شھرزور"انقطعت مقاطعة الموصل عن بغداد، كما انقطعت 

وفي عھد مدحت باشا، قسمت و`ية العراق التي تتألف من مقاطعتين . اطعتان فترة، ثم تبعتا بغدادالمق

وكان يحكم . إلى متصرفيات، وقسمت كل متصرفية إلى أقضية، ثم إلى نواحٍ " بغداد والبصرة"

  . المتصرف، والقضاء القائممقام، والناحية المدير" السنجق"المتصرفية 

بريطاني، كانت ا:دارة البريطانية وعن طريق حكامھا السياسيين حتGل الوفي زمن ا`

يتصرفون بكثير من الدقة والحذر لتنفيذ اJوامر والتعليمات القاسية والشديدة، وJجل المحافظة على 

ترسيخ و إنما غايتھم تثبيت أقدامھم،، وإذ  تكن الغاية مصلحة البGد  –صورياً  –صداقة السكان 
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يخادعون رجال الدين لتجتمع القوى و فكانوا يستميلون الرؤساء والمشايخ،. يحكمھم ا`ستعمار

  . وھذا اJسلوب يتبع حالياً من قبل المحتل اJمريكي والبريطاني. المھيمنة بأيديھم

 ،التركي الجاري العمل به في أيام الوجودلقد أبقى المستعمر البريطاني آنذاك التقسيم ا:داري 

عن العشائر " كالنجف، كربGء والكاظمية"له عزل بعض المناطق الحساسة  بعد تحوير خاص أريد

وھذا . ١٩٢٠والتجمعات العشائرية، بسبب ما `قاه المستعمر من الثورة العراقية الباسلة سنة 

اJسلوب، يتبع حالياً أيضاً وكأن التاريخ يعيد نفسه، حيث أن المستعمر البريطاني واJمريكي يسعى 

عن محافظات العراق اJخرى بسبب ما " اJنبار، نينوى، ديالى، سامراء"اطق الحساسة إلى عزل المن

حيث أن اJمريكي نفسه ` "الوطنية الباسلة في ھذه المناطق، و `قاه المستعمر من المقاومة العراقية

نشر الفوض الموضعية في اJماكن و عزل المناطقسياسة بتقرير مشاريعه إ` و يستطيع السيطرة

   . )١("لقابلة لGضطرابا

بحيث يمكن إجراء تغيير بما  ،التقسيمات ا:دارية مرنةوقد ترك الغزو اJمريكي البريطاني 

وھذا . كان لكل متصرف عراقي مفتش انكليزي يأخذ برأيه في الشؤون ا:داريةو تقتضية مصالحھم،

وأما . ض إرادة المحتلما يحدث اqن، فلكل محافظ عراقي مفتش أمريكي، أو بريطاني يحاول فر

م إلى ثماِن مناطق ھي بغداد، سامراء، بعقوية، خانقين، الرمادي، الشامية، السماوة : "العراق، فقد قُسِّ

حول في حياة فكانت نقطة ت ١٩٢٠، ثم عيّن في كل منطقة حاكم سياسي، ثم جاءت ثورة "وذي قار

ئجھا، تعجيل إظھار الحكم مظھراً وطنياً، أي كان من أھم نتاو .ا:داريةو جتماعيةالعراق السياسية وا`

وصار الحكام ا:نكليز يحكمون . الواقعو صار الحكم وطنياً في الظاھر، استعمارياً، انجليزياً في الحقيقة

  . من وراء الستار

وفي العراق، فإن إنشاء الوحدة ا:دارية ا:قليمية خGل العھد الملكي بشكل عام يتم بإرادة 

، في ١٩٢٧لسنة ) ٥٨(من وزير الداخلية، كما أقر ذلك قانون إدارة اJلوية الملغى رقم  ملكية باقتراح

 يجوز إحداث وحدة إدارية بناًء على اقتراح وزير الداخلية: "المادة الثالثة منه، التي نصت على أن

) ١٦(قم بصدور قانون إدارة اJلوية الملغى رو. )٢("موافقة مجلس الوزراء المقترنة بإرادة ملكيةو

كما ". إنشاء الوحدة ا:دارية، يكون باقتراح وزير الداخلية: "، فقد أكد ھذا القانون على إن١٩٤٥لسنة 

بموافقة مجلس و يجوز إحداث وحدة إدارية بناء على اقتراح وزير الداخلية: "نصت المادة الثالثة منه

  ". الوزراء

                                                           
 . ٢٠٠٧إلى الفلوجة، جريدة صدى البلد، بيروت،  بيليطرمن : الفاضل الكثيري )١(
 ).س.م(، ١٩٢٧لسنة ) ٥٨(قانون ادارة ا`ولوية الملغى رقم  )٢(
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سواء كان لواء  ،منح أي من الوحدات ا:داريةإ` أن تلك القوانين السابقة يعاب عليھا بأنھا لم ت

إن قوانين ففضGً على ذلك،  . )١(التي تؤھلھا التمتع بالحقوق الكاملة" الشخصية المعنوية"أم قضاء 

إدارة اJلوية الملغاة لم تعط لkدارات الGمركزية أو المجالس المحلية حق إبداء رأيھا في إنشاء الوحدة 

  . مقتصراً على وزير الداخلية، ومجلس الوزراء ممثل السلطة المركزية العليا ا:دارية، بل كان اJمر

صدور قانون المحافظات المعدل ذي و ،١٩٥٨بإعGن النظام الجمھوري في العراق عام  و

، ١٩٢٧لسنة ) ٥٨(الذي اعتمد على قانون إدارة اJلوية الملغى رقم و ،١٩٦٩لسنة  ١٥٩الرقم 

أن إنشاء الوحدات ا:دارية ا:قليمية ` يتم إ` : "الذي أقرّ و عديGت،كأساس قانوني مع بعض الت

، كما أنه فّرق في إنشاء كل وحدة بقرار خاص، على العكس من القوانين السابقة "بمرسوم جمھوري

التي أّكدت على أن إنشاء جميع الوحدات يتم بطريقة واحدة، أي أن قانون المحافظات قّسم الوحدات 

، ويكون إنشاء كل وحدة بشروط "الناحية –القضاء  –المحافظة "قليمية إلى ثGثة أقسام ا:دارية ا:

  . خاصة بھا

بمرسوم جمھوري بناًء على اقتراح الوزير كما نص " المحافظة"وبموجب ذلك، يتم إنشاء 

رسوم بم.... تستحدث المحافظة"، المادة الرابعة منه ١٩٦٩لسنة ) ١٥٩(قانون المحافظات المعدل رقم 

. )٢("جمھوري يصدر بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس قيادة الثورة

مقتصراً على مصادقة مجلس قيادة الثورة  نون، أنه جعل إنشاء المحافظةوما يGحظ على ھذا القا

 بيرة سياسياً المنحل أعلى جھة في السلطة المركزية في العراق لما تتمتع به المحافظة من مكانة ك

  . إدارياً و اقتصادياً و

الذي يعد المرتبة الثانية بعد المحافظة في التقسيم ا:داري، فيتم إنشاؤه بمرسوم " القضاء"أما 

يستحدث "جمھوري بموافقة مجلس الوزراء بعد اقتراح الوزير استناداً لقرار مجلس المحافظة 

، "استناداً إلى قرار مجلس المحافظة"زير بمرسوم جمھوري يصدر بناء على اقتراح الو... القضاء

كذلك الناحية التي تعتبر أصغر وحدة إدارية إقليمية يعترف لھا  .)٣("وموافقة مجلس الوزراء

بالشخصية المعنوية، والتي يتم إنشاؤھا بمرسوم جمھوري باقتراح الوزير، وقرار مجلس المحافظة، 

: ، بالمادة السادسة منه١٩٦٩لسنة ) ١٥٩(رقم إذ نص قانون المحافظات . وموافقة مجلس الوزراء

بمرسوم جمھوري يصدر بناًء على اقتراح الوزير، استناداً إلى قرار مجلس ... تستحدث الناحية"

  ". المحافظة، وموافقة مجلس الوزراء
                                                           

، مطبعة النجاح، بغداد، ١٧المبادئ العامة والقانون ا�داري العراقي، ص –شرح القانون ا�داري : مصطفى، كامل )١(

١٩٤٩. 
 .١٩٦٩، لسنة ٤، م)١٥٩(قانون المحافظات رقم  )٢(
 .١٩٦٩لسنة  ،٥، م)١١٥(قانون المحافظات رقم  )٣(
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يعاب على قانون المحافظات أنه لم يحدد شروط محددة :نشاء الوحدة ا:دارية، بل أكد على و

  . اء الوحدة ا:دارية ا:قليمية، والجھة المسؤولة على إنشائھا والتي تمنحھا الشخصية المعنويةكيفية إنش

التقسيم الثGثي للوحدات ا:دارية في  ،٢٠٠٥لعراقي حالياً في دستور لقد اعتمد المشرع ا

مھورية وعلى أساس ھذا التقسيم، تم تقسيم الج. العراق الذي استمر العمل به خGل العھد الجمھوري

  . وسيتم تناولھا بالتفصيل كاqتي. العراقية إلى محافظات، والمحافظات إلى أقضية، واJقضية إلى نواحٍ 

  

 ًSالمحافظة : أو  

إ` أن ذلك . تُعد المحافظة أكبر التقسيمات ا:دارية في العراق، وقد تم ذكرھا في القانون

فھم أنھا ترتبط ارتباطاً مباشراً بالسلطة القانون لم يعّرف المحافظة، ولكن من سياق القانون، يُ 

  . المركزية، كونھا أكبر التقسيمات ا:دارية ا:قليمية المعتمدة في الجمھورية العراقية

فقد عَرَف العراق تسمية سنجق . وما يمكن قوله، أن تسمية المحافظة، ھي تسمية حديثة نسبياً 

وھي جزء من . كانت تسمية سنجق ھي السائدة فخGل العھد العثماني،. ولواء قبل تسمية المحافظة

وتُعد ھذه ". بغداد –البصرة  –الموصل : "فقد قّسم العراق آنذاك إلى ثGث و`يات ھي. الو`ية

الو`يات أكبر التقسيمات ا:دارية ا:قليمية، والتي تُقسم ھي اJخرى إلى سناجق، والذي يرأسھا يسمى 

، فقد اعتُمد تسمية اللواء كما أشار إليه قانون إدارة اJلوية الملغى أما خGل العھد الملكي". سنجق بيك"

بأن اللواء،  : "وبالرغم من أن ھذا القانون لم يعّرف اللواء، إ` أنه يمكن القول. ١٩٢٧لسنة ) ٥٨(رقم 

   .)١("ھو الوحدة ا:دارية الكبرى المشتملة على مركز اللواء واJقضية التابعة له

، بموجب `ئحة ١٩٣٩المحافظة أول مرة في التقسيمات ا:دارية عام وقد وردت تسمية 

، "المحافظة"سمھا تحت عنوان التعديل قانون إدارة اJلوية تتضمن جواز إحداث وحدة إدارية يعين 

  ". محافظ"والذي يرأسھا يسمى 

  

  . ا�قضية: ثانياً 

تتألف ھيئة الموظفين ا:داريين و .وتُعّد جزءاً مھماً من المحافظة، والتي تقسم بدورھا إلى نواحٍ 

نائب المحافظ، سكرتير و في مركز المحافظة، من المحافظ باعتباره الرئيس ا:داري اJعلى للمحافظة،

المحافظ، معاون المحافظ للشؤون الفنية، معاون المحافظ لkدارة المحلية، قائم مقام اJقضية ومدراء 

. كان يتم تعيينه عن طريق السلطة المركزيةو على للمحافظة،المحافظ ھو الرئيس ا:داري اJ. النواحي

  : المناصب اqتية يخضع لرئاسته الموظفون ذووو . أما اqن، فيتقلد المنصب با`نتخاب

  
                                                           

 .١٩٦٩، لسنة )١٥٩(قانون المحافظات رقم  )١(
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  :نائب المحافظ -١

السابق، كان يشترط في نائب المحافظ أن  ١٩٨٦لسنة  ٣٧في ظل قانون المعھد ا:داري رقم 

بعدھا . ين القائم مقامين الجيدين، ويدخل دورة تخصص في المعھد ا:دارييكون حقوقياً، يُرشح من ب

أما اqن، في ظل قانون . يشغل منصب نائب محافظ بعد أن يصدر أمر تعيينه من السلطة المركزية

نتخاب مع عدم التقيد بالشروط الواردة في قانون نتقالية، فيتم توليه المنصب با`إدارة الدولة للمرحلة ا:

  . عھد ا:داري السابقالم

وھذا اJخير، . ويرتبط بنائب المحافظ، قسم الحسابات، وقسم ا`تصا`ت، وقسم الخدمات

أما قسم . يرتبط به شعبة السيارات، واqليات، وشعبة الصيانة، وشعبة التنظيفات، وشعبة الحدائق

والتقاعد، والطابعة، اJفراد، فترتبط به شعبة الذاتية، واJوراق، وشعبة المGك، والخدمات، 

  . أما شعبة المختارين، فترتبط بنائب المحافظ مباشرة. وا`ستنساخ، والحاسوب، والصادرة، والواردة

  

  :سكرتير المحافظ -٢

  . أو الدوائر التابعة لھا ،ةيتم اختياره من قِبل المحافظ، من بين موظفي المحافظ 

  

  :معاون المحافظ للشؤون الفنية -٣

لسنة  ٦/٧في ١٢٤تم استحداث ھذا المنصب بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 

ويجب أن يكون حاصGً على شھادة جامعية أولية في الھندسة المدنية، وله خبرة في مجال . ٢٠٠٢

يرتبط به قسم الھندسة، وقسم ا:شراف على مشاريع مديريتي الماء و .)١(سنوات) ٥(عمله ` تقل عن 

   .والمجاري، وقسم ا:شراف على المشاريع مديريتي البلديات والتخطيط العمراني

  

  : معاون المحافظ لkدارة المحلية -٤

قسم اJمGك، قسم : يجب أن يكون حاصB على شھادة جامعية، وترتبط به اJقسام التالية

  . المكتبات، قسم المعامل والمشاغل، وقسم الخدمات المحلية للوزارة

  :امو اJقضيةقائم مق -٥

في ظل قانون المعھد ا:داري السابق، كان يشترط في َمن يتولى ھذا المنصب أن يكون 

النواحي، ويدخل دورة تخصص  في القانون، ومن اJكفاء من مديريحاصGً على شھادة بكالوريوس 

يخضع  ما اqن فإن ھذا المنصبأ. في المعھد ا:داري، ثم يصدر أمر تعيينه من السلطة المركزية

 .نتخاب من دون مراعاة الشروط أعGهل

                                                           
الوقائع العراقية، في  جريدة، ٣٩٤٠، العدد ٦/٧/٢٠٠٢في ) ١٢٤(قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم  )١(

٢٢/٧/٢٠٠٢. 
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  :النواحي مديري -٦

في ظل قانون المعھد ا:داري، كان يشترط فيمن يُعين في ھذا المنصب أن يكون حاصGً على 

. زيةبكالوريوس في القانون وخريج دورة تخصص في المعھد ا:داري، ويُعين من قِبل السلطة المرك

  . تخاب من دون مراعاة الشروط أعGهنأما اqن، فيتم اختياره با`

ق، وقسم شوؤن قسم الشؤون القانونية، قسم التدقي"وترتبط بالمحافظة أيضاً اJقسام التالية 

: ترتبط بالمحافظ، اJقسام اqتية ستخبارات الذي ترتبط به ا`ستعGمات، وكذلكالمواطنين، ضابط ا`

 .قسم التخطيط، والمتابعة، وشعبة المعلومات السكانية ،قسم المراسGت السرية، قسم العGقات وا:عGم

  

 

  :مدير الشؤون الداخلية -٧

شعبة : فما فوق وترتبط به الشعب اqتية ويكون عادة من ضباط الشرطة من رتبة رائد

 .الحركات والشؤون اJمنية، شعبة الحدود، شعبة الجمعيات، الشعبة السرية

  :المركزية وھم يرتبط بالمحافظ أيضاً رؤساء الدوائرو 

مدير البلديات، مدير الماء، مدير المجاري، مدير التخطيط العمراني، مدير الشرطة، مدير 

  .المرور، مدير الجنسية واJحوال المدنية، مدير الدفاع المدني

مديرية الزراعة، : "أما الدوائر المركزية اJخرى، فھي تخضع لرقابة وإشراف المحافظ ومنھا

  .)١(، الصحة، الطرق والجسور، الري، عقارات الدولةالضرائب، التربية

 

 ً   :القضاء: ثالثا

تتجزأ المحافظة إلى وحدات إدارية تسمى اJقضية، ويستحدث القضاء بناء على قرار السلطة 

ولكن يفھم من ذلك، أن . يعترف له بالشخصيةو المركزية بقانون، أو بقرار كما تم ا:شارة إليه سابقاً 

  :سمة إلى نواٍح، ولكن الواقع يشير إلى أن القضاء مقسم إلىجميع اJقضية مق

يتضمن حدود بلدية القضاء فقط، وتقّسم المناطق داخل حدود البلدية إلى محGت يرأس  :مركز القضاء

  . كل واحدة منھا مختار معين بنظام

 . جزء مھم من أجزاء القضاء :النواحي

الرئيس ا:داري المباشر  مقام كونه القائم: منوتتكون ھيئة الموظفين ا:داريين في القضاء  

رؤساء الدوائر الفرعية، ومدير معاونية و في القضاء، ومأمور مال القضاء، وكاتب تحرير القضاء،

  ). النواحي مديرو(لوحدات ا:دارية في القضاء شرطة القضاء، ورؤساء ا

                                                           
 .١٧/٥/١٩٧٩، جريدة الوقائع العراقية، في )٦٥٠٦(اZمر الوزاري المرقم  )١(
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  ) ٣(شكل رقم 

  ھيكلية ھيئة الموظفين ا+داريين في القضاء

  

                                                                      

  

   

                   مدير معاونيه شرطة القضاء               

  

  

النواحي الذين يشترط فيھم أن يكونوا خريجي  ھم مديروا :رؤساء الوحدات ا:دارية في عموم القضاء 

  . كلية القانون ودورة تخصص إدارية

  . ممثل وزارة المالية، ويكون مسؤو`ً عن الجوانب المالية في القضاء :مأمور مال القضاء .١

فھو المسؤول عن توثيق التعليمات، . ودوره يوازي دور مدير أفراد المحافظة :كاتب تحرير القضاء .٢

والدرجات الوظيفية، وتبليغھا إلى المعنيين، والتعيينات، والصادر والوارد، والتشكرات، 

  . ويكون مسؤو`ً أمام القائممقام. لعقوبات، وا`لتحاق بالوظيفة، وا`نفكاك عنھا، والغياب عنھاوا

وعادة يكون ضابط شرطة برتبة مقّدم فما فوق، وھو أداة القائممقام  :مدير معاونية شرطة القضاء .٣

 . اريةلتنفيذ القوانين، واJنظمة، والتعليمات، واستتباب اJمن، والنظام في الوحدة ا:د

مقام  يكونون مسؤولين أمام القائمھم موظفون غالبا  :رؤساء الدوائر الفرعية التابعين لعدة وزارات .٤

أما دوائر الماء، المجاري، . لضمان حسن أداء الخدمات ،بما له من حق الرقابة وا:شراف عليھم

 . البلدية، فتتبع له مباشرة ً

  

  . الناحية: رابعاً  

Jصغر في ترتيب سلم الوحدات ا:دارية ا:قليمية والتي يعترف لھا وھي الوحدة ا:دارية ا

يتم إنشاؤھا بقرار من السلطة المركزية بمرسوم جمھوري كما تمت ا:شارة إليه و بالشخصية المعنوية،

 ً   . سابقا

 القائم مقامية

 مأمور مال القضاء

  رؤساء الدوائر الفرعية في القضاء

رؤساء الوحدات ا:دارية في 
 عموم القضاء

 كاتب تحرير القضاء

 .إعداد وتصميم الطالب: المصدر
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  :وتتألف الناحية من

 . مركز الناحية، والذي يتضمن حدود بلدية الناحية فقط، والتي تقسم إلى محGت .١

 . لقرية، وھي كل منطقة تقع خارج حدود بلدية الناحية، وتأخذ إدارة خاصة بھاا .٢

يبلغ سكانھا . مجموعة أو أكثر من المساكن التابعة، والمنطقة الملحقة بھا"وقد عرفت القرية بـ 

   .)١("نسمة فأكثر، وتُدار من قِبل العمدة بمساعدة المجلس ٢٥٠

فَت القرية بـ   مع سكاني تربط سكانھا صلة القبيلة، أو القومية والدين، أو عبارة عن تج"كما ُعرِّ

المكان الذي تسكنه جماعة تضم "وعرفھا آخر . "ويتفاوت عدد سكانھا ومساحتھا تفاوتاً كبيراً . المھنة

   . )٢("شخصاً على اJقل، وتكون الزراعة مصدراً لدخل أغلبھم ٢٥٠خمسين أسرة أو 

  ) ٤(شكل رقم 

  ) فين ا+داريين في الناحيةھيكلية ھيئة الموظ( 

  مدير الناحية    

  

  

  

 كاتب تحرير الناحية     ضابط مركز شرطة الناحية                                    

            

  

 . وھو ممثل وزارة المالية، والمسؤول عن الجوانب المالية في الناحية :مأمور مال الناحية -١

المسؤول عن تحرير كافة الكتب الرسمية، وتوثيق التعليمات، وھو  :كاتب تحرير الناحية -٢

واJوامر، وتوثيق الصادر والوارد، والتشكرات، والعقوبات، وأوامر النقل، والتعيين، 

 . والتغيب

شرطة برتبة مقدم فما دون، وھو أداة مدير العادة يكون ضابط  :ضابط مركز شرطة الناحية -٣

 . ة، والتعليمات، واستتباب اJمن، والنظام في الناحيةالناحية لتنفيذ القوانين، واJنظم

                                                           
 ).٢(مادة  ١٩٥٧لسنة ) ١٦(ملغى رقم قانون إدارة القرى ال )١(
 .، دار النھضة العربية، مصر١٦٤التنظيم ا�داري، ص: عبد الحميد، ابو محمد وآخرون )٢(

في  رؤساء الدوائر الفرعية
 الناحية

 مأمور مال الناحية

 .من إعداد وتصميم الطالب: المصدر



٧٦ 
 

التابعين لعدة وزارات، ويكونون مسؤولين أمام مدير  :رؤساء الدوائر الفرعية في الناحية -٤

تكون الدوائر التالية ، والناحية بما له حق الرقابة وا:شراف عليھم لضمان حسن أداء الخدمات

 ". لماء، المجاري، البلديةا: "مرتبطة مباشرة بمدير الناحية وھي

  

  .إدارة المكونات ا�ساسية لصناعة السياحة في العراق: المطلب الثاني

يمتد ا`ھتمام بالسياحة في العراق إلى ثGثينات القرن الماضي، إذ شھد ھذا القطاع إصدار 

لسنة ) ٥٤(الكثير من القوانين التي اھتمت بتنظيم شؤون السياحة في العراق كان أولھا قانون رقم 

ولقد وضع ھذا ". تأسيس مناطق المصايف وبيع العرصات اJميرية فيه"، والذي سّمي بقانون ١٩٤٠

أعقب ھذا القانون صدور  ،)١("لجنة ا`صطياف"القانون اJسس العامة للسياحة والذي تألفت بموجبه 

ارتبطت ھذه  وبموجبه" مصلحة المصايف والسياحة"، وھو قانون ١٩٥٦لسنة ) ٧٣(القانون رقم 

وخول فيھا مجلس إدارة . المصلحة بوزارة ا:عمار وأناط بھا واجب ا:شراف على السياحة في العراق

لمصلحة المصايف والسياحة صGحية اتخاذ كافة التدابير الممكنة والتي يراھا مناسبة لتشجيع حركة 

 لحة المصايف والسياحة،، ليلغي مص١٩٦٠لسنة ) ١٢٣(وجاء القانون رقم  .)٢(ا`صطياف والسياحة

قد اھتما بوضع  القانونينيGحظ أّن و. )٣(يلحق مصلحة السياحة بوزارة العمل والشؤون ا`جتماعيةو

ا:ھتمام بتوفير المستلزمات  ا أغفGمصطياف والسياحة، لكنھ2الخطوط العامة لتشجيع حركة ا

متخصص لBداء السياحي بصورة التشغيلية للمشاريع السياحية سواء في تھيئة وتدريب الكادر ال

  . صحيحة، أو في مجال التسويق الذي يوازي في أھميته ما ينفق من أموال على إقامة ھذه المشاريع

ستثمارات السياحية في مختلف مناطق السياحة والسعي لزيادة ا`كان اھتمام الدولة آنذاك ب

المؤسسة العامة "موجبه إنشاء ، والذي تّم ب١٩٧٧لسنة ) ٤٩(العراق سبباً في صدور قرار رقم 

وارتبطت حينھا بوزارة ا:عGم، وصارت ھذه المؤسسة وحدة إدارية مسؤولة عن إدارة ". للسياحة

وكان من أھداف  .)٤(القطاع السياحي في العراق من حيث عملية التخطيط والتنفيذ للعملية السياحية

القطر واستثمارھا لBغراض السياحية  المؤسسة التي حددھا القانون تطوير المناطق السياحية في

وكذلك تشجيع وترويج . ورعايتھا بما يكفل تحسين وتجميل معالمھا الحضارية، والثقافية، والشعبية

  . الحركة السياحية في القطر لكونھا وظيفة اقتصادية وثقافية وإعGمية مھمة

                                                           
 .١٣٠، ص)س.م: (علي، سلمان المشھداني )١(
 .٢/٧/١٩٥٦في ) ٣٨١٩(نشر في جريدة الوقائع العراقية العدد  )٢(
 .١٧/١٠/١٩٦٠في ) ٤٢٧(نشر في جريدة الوقائع العراقية العدد  )٣(
 .٤/٤/١٩٧٧في ) ٢٥٨١(نشر في جريدة الوقائع العراقية العدد  )٤(



٧٧ 
 

أدت إلى تعثر الكثير و العمGت اJجنبية تشحّ  بسبب حرب الخليج اJولى،و ،١٩٨٠وبعد عام 

وقد كان تأثير ھذه اJحوال واضحاً في . توقف بعضھاو جتماعية،ية، وا`ا`قتصاد من خطط التنمية

المؤسسة العامة "وكان تطبيق نظام الترشيق ا:داري سبباً في حل . النشاط السياحي وخطط تنميته

، بموجب قرار "مديرية السياحة العامة"إنشاء مديرية ترتبط بديوان الرئاسة آنذاك ُسميت و "للسياحة

لجنة "تشكيل و ، صدر قراراً بحل ھذه المديرية١٩٨٨، أعقب ذلك وفي عام ١٩٨٧لسنة ) ٤١٠(رقم 

 .تابعة إلى وزارة المالية التي كان من أھم واجباتھا تصفية ممتلكات المؤسسة العامة للسياحة" السياحة

   .)١(ا من الفنادق الكبرى إلى شركات مساھمةمرفقاً سياحياً معظمھ) ١١(استطاعت تحويل و

وإنشاء لجنة لتصفية الممتلكات، وظھور الحاجة إلى  ،لقد كان إلغاء المؤسسة العامة للسياحة

إيجاد تنظيماً أو جھازاً يسھم في جمع ما تفرق، ويحقق ا:نسجام ا:داري سبباً في صدور قرار رقم 

 .)٢(، والتي ارتبطت بديوان الرئاسة آنذاك"يئة السياحةھ"، والذي تشكلت بموجبه ١٩٩٠لسنة ) ٢٩٩(

شعباً للسياحة في كل و بعد ذلك، صدرت قرارات تشكلت بموجبھا شعبة السياحة في وزارة الداخلية،

والذي بموجبه أُلغي قرار رقم ) ٩٢(، صدر قرار رقم ١٩٩٦في عام و .محافظة من محافظات القطر

صية المعنوية، وا`ستقGل المادي وا:داري، وعّدت الجھة واكتسبت ھيئة السياحة الشخ) ٢٩٩(

القطاعية المسؤولة عن القطاع السياحي في العراق عن طريق إدارة وتوجيه ومراقبة الشؤون 

   .)٣(|السياحية

  :)٤(وتتكون الھيئة بموجب ھذا القرار من مجموعة من الدوائر الرئيسة اqتية

  دائرة المجاميع السياحية  -١

 رافق السياحيةدائرة الم -٢

 الدائرة ا:دارية والمالية  -٣

 دائرة التفتيش والمتابعة -٤

ودائرة المجاميع السياحية ھي الدائرة التي يقع على عاتقھا إدارة وتنظيم نشاط المجاميع 

كل مجموعة سياحية "والمجموعة السياحية ُعرفت بموجب ھذا القرار بأنھا . السياحية داخل العراق

                                                           
 .٢٢٦، ص )س.م: (علي، سليمان المشھداني )١(
 .٦/٨/١٩٩٠في ) ٣٣١٩(نشر في الوقائع العراقية العدد  )٢(
 .١٦/٩/١٩٩٦في ) ٣٦٣٥(نشر في الوقائع العراقية العدد  )٣(
 .٢٣٣، ص)م س(: علي، سليمان المشھداني )٤(
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اJقل بقصد زيارة العراق وتنظم إقامتھا ببرنامج يعده المكتب السياحي  شخص في) ١٦(تتألف من 

   .)١("العراقي أو أية جھة عراقية مخولة بذلك

  ). ٥(ويمكن توضيح موقع دائرة المجاميع في الھيكل التنظيمي لھيئة السياحة بالشكل رقم 

  )٥(شكل رقم 

   الھيكل التنظيمي لدائرة المجاميع في ھيئة السياحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .٢٣٤، ص)س.م: (علي، سليمان المشھداني )١(

 رئيس هيئة السياحة
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  :تتكون دائرة المجاميع السياحية من أربعة أقسام ھي

ھو القسم المسؤول عن منح ا:جازة لفتح شركات السفر والسياحة، وذلك بعد التأكد  :قسم الشركات .١

من مدى استيفاء الشركة لشروط التأسيس من حيث الموقع والبناء والعاملين، ومن ثم متابعة عمل 

ومدى التزامھا بالضوابط، والتعليمات، ومدى الدقة في تنفيذ برنامجھا السياحي ھذه الشركات، 

المعد من حيث نوع ا:قامة، والنقل، والجو`ت السياحية وغيرھا، مما يتعلق ببرنامج الرحلة 

  . السياحية للمجموعة

السياحية  وظيفته منح الموافقات الرسمية للشركات السياحية `ستقبال المجاميع :المكتب الوطني .٢

 . الوافدة من خارج العراق وبخاصة بالنسبة لمجاميع السياحة الدينية

ھو متوقف عن العمل حالياً وكانت مسؤوليته تنحصر في تنسيق العمل بين  :المكتب المشترك .٣

لغرض توزيع مجاميع السياحة الدينية ) المنحلة(المكتب الوطني وبين شركة الھدى للسياحة الدينية 

لى شركات السفر، والسياحة الخاصة، إضافةً إلى تحديد حصة ھيئة السياحة من ھذه ا:يرانية ع

 . )١(المجاميع

ھو القسم الذي تقع على عاتقه مسؤولية التنسيق مع الوزارات والجھات  :قسم العGقات الدولية .٤

وضع  المھتمة بالسياحة في الدول العربية واJجنبية في عقد ا:تفاقيات والمعاھدات، وكذلك في

ا:جراءات الGزمة لفتح المكاتب السياحية العراقية في الخارج لغرض لتوريد السياح، ولمختلف 

كذلك يكون المسؤول عن التنسيق مع منظمة السياحة العالمية وكذلك المشاركة . اJغراض السياحية

  . في المؤتمرات الدولية والمعارض والمھرجانات

ي في العراق عانى من عدم استقرار السياسة السياحية شك فيه، أّن القطاع السياح وما `

 ية التي لم تعتمد على أسس ثابتة، وكذلك تراجع التنميةا`قتصاد من عدم استقرار السياسة ةالناتج

ي والذي أضّر كثيراً ا`قتصاد ية على مستوى البلد ككل، نتيجة لتأثير الحروب والحصارا`قتصاد

  . بالقطاع السياحي

غياب و إدارتھا،و القطاع السياحي في العراق على امتGك الحكومة للمشاريع السياحيةلقد بُنَي 

الGمركزية، ما أثقل كاھلھا بمشاكل تشغيلية إدارية أبعدھا عن واجبھا الحقيقي في التخطيط السياحي 

تھميش لدور القطاع الخاص في عملية و من ثم أدى إلى انكماشو المبني على أسس علمية متطورة،

سواء على  ،ا:دراك الكافي بالسياحة وأھميتھاو أضف إلى ذلك، عدم تبلور الوعي. التنمية السياحي

  . ي والثقافي أو الحضاريا`قتصاد المستوى

ويمكن أن نسلّط الضوء على كيفية إدارة المكونات اJساسية لصناعة السياحة في العراق من 

  :لذلك من خG، وقِبَل ھيئة السياحة المختصة بذلك
                                                           

 .٢/٧/٢٠١١مقابلة مع اZستاذ حسين محمد، مسؤول الع>قات في ھيئة السياحة في كرب>ء،  )١(



٨٠ 
 

  ةقع السياحياالمو: و`ً أ

رغم أن العراق يزخر وبشكل ملفت للنظر بالمكونات ذات اJصل الطبيعي، وھي الموارد 

ية والمھمة في تكوين المنتوج السياحي المتميز والقادر على الجذب، وفي جالطبيعية ذات القيمة التروي

والشمال الشرقي من أرض العراق،  مقدمة ھذه الموارد تقع الجبال، والغابات الواقعة في الشمال،

والتي تشّكل عنصر جذب وشد سياحي متميز وبخاصة حينما يتفاعل معھا عامل المناخ، كما أّن العراق 

كما أنّه . يتميز بغزارة مياھه وتنوع وكثافة الغطاء النباتي فيه، ووفرة الحياة البرية في البادية الغربية

ي تتميز بمكونات بيئية فريدة وغريبة والتي يمكن استثمارھا ينفرد بوجود اJھوار في الجنوب والت

   . )١(Jغراض السياحة البيئية أو السياحة الطبيعية

البشرية ذات اJھمية السياحية، فإرث اJجداد كبير، ومتنوع، وفريد، ويتمثل  اqثارأما 

زمنية وتاريخية متعددة بالمواقع والشواخص اqثارية المنتشرة في عموم العراق، والتي تمثل حقباً 

وجميع ھذه المواقع إدارتھا وا:شراف عليھا وإدامتھا واستثمارھا، ھو  .)٢(كاJبنية، والنصب التاريخية

من مسؤولية الجھات الحكومية والمتمثلة بھيئة السياحة، يساعدھا في ذلك مؤسسات حكومية أخرى، 

  . يةمثل المؤسسة العامة ل�ثار، والتراث، والدوائر ا:دار

إذ . أما المراقد والمواقع الدينية، فھي عنصر جذب متميز وفريد من نوعه أمام السياح الوافدين

فبا:ضافة إلى . أثارھا التي تعتز بھاو يعد العراق موطناً لكثير من الديانات، ولكل ديانة معابدھا

ھناك معابد ومزارات  .ةودور عباداتھم التاريخية المھم مزارات أنبياء اليھود والمسيحيين وكنائسھم

للصابئة ا`يزيدية وحتى السيخية، كما أنه يتبوأ مكانة مرموقة بين الدول ا:سGمية، لما يزخر به من 

إذ يضم بين جنباته رفاة اJئمة اJطھار، وأھل البيت عليھم السGم، والصحابة، . مناطق مقدسة

يمكن تحديد ما يقارب و .ل بقاع العالم، والتي تستقطب اq`ف من المسلمين من ك)رض(والصالحين 

  . اJديانو لمختلف الطوائفو موقع ديني) ١٠٠(

الشؤون و ، من مسؤولية وزارة اJوقاف٢٠٠٣إّن إدارة ھذه المواقع كانت وحتى أحداث عام  

  :أما حالياً، فتتوزع مسؤولية إدارتھا على ثGث جھات ھي. الدينية

  .ديوان الوقف الشيعي .١

 .لسنيديوان الوقف ا .٢

 .ديوان أوقاف الطوائف غير المسلمة .٣

                                                           
، مجلة ٢٥٤المعوقات اZساسية أمام نمو السياحة الوافدة إلى العراق وسبل تجاوزھا، ص: مثنى، طه ألحوري )١(

 .١٩٩٧، حزيران ٢١كلية ا�دارة وا`قتصاد، الجامعة المستنصرية، العدد  ا�دارة وا`قتصاد،
 .٢٤٦، ص )ن.م(المعوقات اZساسية أمام نمو السياحة الوافدة إلى العراق وسبل تجاوزھا، : مثنى، طه ألحوري )٢(
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) ٢١(صيانة المواقع الدينية ا:سGمية يخضع :حكام نظام العتبات المقدسة رقم و إّن إدارة

إّن فقرات ھذا النظام حددت كيفية تعيين . المعّدل، والذي مازالت معظم أحكامه سارية ١٩٦٩لسنة 

ايا والھبات والمنح النقدية التي ترد إلى ھذه اJماكن، العاملين في ھذه المواقع وطريقة التصرف بالھد

من إيراد المراقد الكبيرة :جراء % ٢٠وكذلك كيفية إجراء الصيانة على ھذه المراقد، إذ يُخصص 

   . )١(من ا:يراد يوّجه نحو الصيانة والترميم% ٣٠الصيانة الGزمة للمرقد، أما المراقد الصغيرة فإّن 

ة العائدة للطوائف غير المسلمة، فإّن إدارتھا ھي من مسؤولية متولي ھذه أما المواقع الديني

وتنحصر مسؤولية ديوان أوقاف الطوائف غير المسلمة في توجيه ھذه المواقع ورعايتھا، . المواقع

) ١٧(، والذي حدد رعاية ١٩٨١لسنة ) ٣٢(وذلك استناداً إلى أحكام نظام رعاية الطوائف الدينية رقم 

   .)٢(ية غير مسلمة معترف بھا رسمياً في العراقطائفة دين

وذلك لَكون الديانة المسيحية ھي ثاني . و` يخلو مكان في العراق من وجود دير، أو كنيسة

ديانة بعد اليھودية سكنت العراق قبل الفتح ا:سGمي، وقد كانت ھذه اJديرة والكنائس ليست أماكن 

إان معظم ھذه اJماكن . بل كانت مراكزاً لنشر الثقافة، والعلم:قامة الشعائر والطقوس الدينية فقط، 

اqن يمكن أن تُعد في الوقت نفسه مواقع أثرية، وذلك يعود إلى قَِدم المدة الزمنية لبنائھا، وكذلك 

  . اقتصار إقامة الشعائر الدينية فيھا على مناسبات معينة

يزيدية، والصابئة مثل الطائفة الجودھا في العراق، التي يتركز وأما الطوائف اJخرى  

يزيدية تتركز مزاراتھم في الجزء الشمالي فال. لدينية تتميز بخصوصية معينةالمندائيين، فإّن مواقعھا ا

وتقام فيھا  ،أو المزارات تقع في مناطق جبلية وھذه المواقع. ظة الموصل تحديداً للعراق، وفي محاف

وھي غير متاحة للجميع، . خاصة مناسبة و`دة صاحب المقامالمراسيم الدينية في اJعياد الدينية وب

تعرف بالمندى،  المندائيين، فإّن مزاراتھم أما الصابئة. يزيديةإلى الطبيعة المنغلقة للديانة الوذلك يعود 

وتكون قريبة من . تنتشر في أماكن استقرارھم في العراق، وخاصة في محافظتي ذي قار، وميسان

 تشھد إقامة الشعائرو وھذه المنديات مفتوحة دائماً . ماد طقوس ھذه الديانة على الماءاJنھار، وذلك `عت

  . الطقوس الدينية طوال العامو

تعاني بعض المواقع الدينية من ا:ھمال والعبث أدى إلى اندثارھا، مثل دير اJقيصر، ودير  و

وكذلك مقام النبي . واقع عسكريةمار إليليا الحيري، التي تحّولت إلى أماكن للرماية لوقوعھا في م

  . لسرقة والتخريبلفي محافظة ميسان الذي تعّرض ) ع(العزير

                                                           
 .١٩٨٩، مطبعة الرشاد، بغداد، ١٩١التشريعات في إدارة اZوقاف، ص: عبد الرزاق، ھوبي محمد )١(
 .١٨/١/١٩٨٢في  ٢٨٦٧نشر في الوقائع العراقية العدد  )٢(



٨٢ 
 

  :ةفق السياحياالمر: ثانياً 

نطباع اJول لدى الزائر عن البلد المزار؛ Jّن أماكن ا:قامة وا:يواء تولّد ا`من المعروف أن 

من مجموع وقته الذي يقضيه في % ٥٠لى مكان ا:قامة سيقضي فيه السائح أكبر مّدة ممكنة قد تصل إ

ومن ثّم، فإّن الخدمات المنَوعة التي يقدمھا الفندق، أو مكان ا:يواء، ھو الذي سيعطيه الفكرة . رحلته

   .)١(الحقيقية عن البلد المزار

. فإذا ركدت السياحة خلت الفنادق. إّن صناعة الفنادق ھي صناعة تعكس حال النشاط السياحي

ولقد أدركت الجھات المعنية بالقطاع السياحي في العراق ھذا اJمر . نشط التشغيل الفندقي وإذا نُشطَت

وعلى ھذا . وبدأت حملة لبناء الفنادق في ثمانينات القرن الماضي لغرض دعم الحركة السياحية

اJساس، تّم بناء العديد من الفنادق الممتازة في بغداد، والموصل، والبصرة، وبعض المحافظات 

اJخرى، من أجل تغطية الطلب على أماكن ا:يواء وعدد الفنادق في العراق بحسب المحافظات 

  . ودرجة التصنيف بعد استثناء الفنادق الشعبية غير المصنفة

ومن المGحظ أّن توزيع الفنادق غير مبني على أساس مناطق الجذب السياحي حيث تركزت 

كما يGُحظ ارتفاع أعداد . ى محافظات العراق اJخرىمعظم الفنادق في بغداد، وتوزعت البقية عل

وذلك لغرض تغطية الطلب السياحي الناتج . الفنادق، وأماكن ا:يواء في محافظتي النجف، وكربGء

إ` أّن معظم ھذه الفنادق،، ھي من الدرجة اJولى والثانية، وغياب تام لفنادق . عن السياحة الدينية

  . الدرجة الممتازة

وھذا التصنيف يراعى . ف منشآت ا:قامة في العراق ھو من مسؤولية ھيئة السياحةإن تصني

   :)٢(فيه ا:عتبارات اqتية

  . الموقع - ١ 

  ). عدد الغرف، عدد اJسرة(الطاقة ا:ستيعابية  - ٢ 

  . الكلفة - ٣ 

  . الديكور، واJثاث، ومساحة الغرف، والمطاعم - ٤ 

  . م، وخبرتھما:دارة وعدد العاملين، وكفاءتھ - ٥ 

                                                           
اZردن،  -، دار البركة للنشر والتوزيع، عمان١، ط٢١إدارة المنشآت السياحية، ص: مروان أبو رحمة، وآخرون )١(

٢٠٠١. 
-١٩٨٠ية للفترة من وحالة الطلب عليھا في الفنادق العراق) ا�يواء(واقع خدمات ا�قامة : حميد، عبد النبي الطائي )٢(

 .١٩٨٩، ١٠، مجلة ا�دارة وا`قتصاد، كلية ا�دارة وا`قتصاد، الجامعة المستنصرية، العدد ٣٢١، ص ١٩٨٦
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  ). الغرف، المطاعم، وسائل التسلية، والترفيه(الخدمات المقدمة وأسعارھا  - ٦ 

إّن دراسة واقع ھذه اJماكن، يُظھر أّن مستوى الخدمات المقدمة ` يتناسب مع اJسعار العالية 

ھم من غير % ٧٠المحددة، وكذلك فإّن نسبة كبيرة من العاملين في ھذه اJماكن تصل إلى 

إّن غياب التخصص في مثل ھذه اJماكن، قد يؤدي إلى فقدان الخبرة الفنية التي  .)١(لمتخصصينا

تسعى إلى خلق ميزة تنافسية تساعد على رفع درجة التشغيل في ھذه الفنادق، بحيث ` تكون العملية 

  . مجرد تحقيق ربح على حساب نوعية الخدمات المقدمة

بخاصة في مجا`ت إنتاج اJطعمة، والتدبير و عمل،كما يGحظ ارتفاع معد`ت دوران ال

يعود ذلك إلى ضعف الكفاءة والخبرة العملية في تخصص تقديم و .الفندقي، وتقديم الطعام، والشراب

كذلك النظرة . ية وا:دارية، كالحـــوافز، ومعد`ت الرواتبا`قتصاد الخدمة، إضافة إلى اJسباب

   . )٢(قارنة مع اJقسام اJخرىالمتدنية للعمل في ھذه اJقسام م

المحGت المعدة لتقديم "ماكن الطعام والشراب، فإّن المشّرع العراقي عرف المطاعم بأنھا أأما 

وھي تصنف على أساس الموقع، والبناء، والمدخل،  .)٣("أو المشروبات الروحية أو كليھما الطعام

خدمين، وجميع التجھيزات، والخدمات التي وسائل التسلية، وعدد المستو قاعات الطعام،و والصا`ت،

  . توفر الراحة للرواد

إذ تتركز . بخاصة في بغدادو وتنتشر في أرجاء العراق المطاعم على اختGف درجاتھا،

يGحظ قلة عدد و مطاعم الموجودة في محافظة نينوى،المطاعم ذات الدرجة الممتازة، تليھا في ذلك ال

م مع الحاجة التي تفرضھا ھذا ` يتGءو .حافظتي النجف وكربGءالمطاعم، ولمختلف الدرجات في م

حركة السياحة الدينية التي تشھدھا ھاتين المحافظتين، في حين أن ھناك انتشاراً للمطاعم الشعبية غير 

  . كبيرو شكل واسعبو المصنفة، ومطاعم اJكGت السريعة والكافيتريات،

لطعام، ھي من مقتضيات عمل رابطة المطاعم إن مسؤولية توجيه عمل مرافق ا:قامة وا

، وھي رابطة مھنية غير حكومية، تّم إقرار نظامھا الداخلي أثناء ١٩٧٣والفنادق والتي تأسست علم 

  :)٤(، ودورھا اJساس يتمثل بالنقاط اqتية٣١/٨/٢٠٠٠لھيئة السياحة المنعقدة بتاريخ ) ١٠٨(الجلسة 

  . سواء كان فندقاً أو مطعماً  ،التصنيف للمرفق السياحيا:شتراك مع ھيئة السياحة في تحديد  .١

                                                           
 .٥٩، ص )س. م: (مجيد العزاوي )١(
 .٤١، ص)س. م: (عبد ا`مير كاظم )٢(
 .١٥٠، ص)س. م: (علي، سلمان المشھداني )٣(
 .٦/٦/٢٠١١ة الفنادق والمطاعم في العراق يوم اZربعاء مع السيد اكرم الجبوري رئيس رابط )٤(
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تطوير الكفاءات والكوادر العاملة في المرافق السياحية على اختGف أنواعھا، ودرجاتھا، عن  .٢

 . طريق إقامة دورات تدريبية بالتنسيق مع ھيئة السياحة والمنظمات السياحية العربية والدولية

تي تنظمھا المنظمات المھتمة بالسياحة العربية منھا والدولية، المشاركة بالمؤتمرات والندوات ال .٣

 . وبصفة غير رسمية

في ھذا ا:طار فإن و Sعضاءساندة لالم نسبة لBعضاء، فھو ` يتعدى كونهأما دور الرابطة بال

بصورة كليّة بالتالي فإن عمل المرافق السياحية خاضع و .أي دور رقابي أو تشريعي ليس لھاالرابطة  

  . :شراف ھيئة السياحة

  

  :الخدمات:ثالثا

ستراتيجية لصناعة السياحة، وھي تمثل الوسائل لثالث من المكونات ا`وھي المّكون ا

واJساليب التي تسھّل للسياح من تحقيق الغرض من رحلتھم السياحية، وتجعلھم قادرين على تحسس 

  :وھي تقّسم على قسمين. وتذوق التجربة السياحية

   :ولالقسم ا� 

خدمات وتسھيGت ومرافق موجھة نحو المواطنين المحليين أصGً، لكن وجودھا ضروري 

وھي تشمل طرق النقل ووسائله، والمرافق العامة كالبنوك، والمصارف، . و`زم لقيام النشاط السياحي

  . والمراكز الصحية واJسواق

  

  :القسم الثاني

ھا أساس لنمو الحركة السياحية، كأماكن فھي خدمات ومرافق موجھة أصGً للسياح ووجود 

وكذلك . ا:قامة، وأماكن الطعام والشراب، وا:رشاد، والد`لة السياحية، والخدمات التوضيحية للسياح

وتقع خدمات النقل ووسائله في مقدمة الخدمات اJساسية الواجب توفرھا . ماركجتسھيGت الدخول وال

   .لغرض إتمام التجربة السياحية للسائح

يرتبط العراق بشبكة واسعة من . بمختلف الوسائل سبل الوصول إلى العراق ميسورة  إنّ 

كذلك التنقل داخل البلد متاحة عن . الطرق السريعة بدول الجوار، إضافة إلى الموانئ والمطارات

طريق الطرق السريعة التي تربط المحافظات والمدن ببعضھا البعض، وكذلك الطرق الداخلية التي 

إ` أنّه يGحظ الطرق الداخلية الواقعة داخل المدن . بط مراكز المدن باJقضية والنواحي التابعة لھاتر
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وبخاصة الدينية منھا، غير مGئمة من حيث السعة والتخطيط، إذ ھذه المدن وعدد الزائرين إليھا يؤدي 

ارات وحركة السابلة إلى خلق ا`ختناقات المرورية، والى حدوث حالة من التداخل بين حركة السي

  . والناتجة من ضيق الطرقات وكثرة عدد اqليات

أما بالنسبة لخطوط السكك الحديد، فإّن العراق يمتلك شبكة من الخطوط تربط شماله بجنوبه، 

بخاصة محافظتي النجف وكربGء والتي تتركز فيھا السياحة الدينية و لكنھا ` تغطي معظم محافظاته

  . فيھا

والتي يضم  ،توجيه وسائل النقل في العراق تقع على عاتق وزارة النقلو دارةإن مسؤولية إ

  :ھيكلھا التنظيمي ثماني شركات ھي

  . الشركة العامة لسكك حديد العراق .١

 . الشركة العامة للنقل البري .٢

 . الشركة العامة لنقل الركاب .٣

 . الشركة العامة :دارة النقل الخاص .٤

 . شركة الخطوط الجوية العراقية .٥

 . شركة الظGل العامة لنقل البضائع واJشخاص .٦

 . الشركة العامة للنقل المائي .٧

 . الشركة العامة لموانئ العراق .٨

ي ا`قتصاد ّن الســياحة في العراق وأثناء الســـنوات الماضية، وبخـاصة أثناء مدة الحصــــارإ

بالسيارات والباصات  وبخاصة النقل ،، اعتمدت بالدرجة اJساس على النقل البري)٢٠٠٣-١٩٩٠(

فقد برز دور اثنتين من شركات وزارة النقل في دعم الحركة السياحية، وبخاصة . بكافة أنواعھا

السياحة الدينية، وھي كل من الشركة العامة لنقل الركاب، وشركة الظGل العامة لنقل البضائع 

  . الخاصواJشخاص، إضافة إلى مساھمة ضعيفة من الشركة العامة :دارة النقل 

لقد تمثَّل دور ھاتين الشركتين في توفير الحافGت الGزمة لنقل المجاميع السياحية، عن طريق 

تانتھا وتتميز ھذه الحافGت بم. التعاقد مع الشركات السياحية التي تنظم برامج السياحة الجماعية

عظم شركات السياحة ما ھو موجود لدى شركات النقل الخاصة، إ` أّن مونظافتھا وحداثة طرازھا ع

لى إو ذلك يعود إلى قلة التكاليف أو`ً،و والسفر تميل إلى استئجار الحافGت من الشركات الخاصة،

   .)١(سھولة إنجاز عملية التعاقد ثانياً و سرعة

                                                           
 .٣٠/٨/٢٠١١مدير قسم المسافرين في شركة نقل الركاب يوم الث>ثاء الموافق ) ستار عودة عبد(مقابلة مع المھندس  )١(
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أما بالنسبة لوسائل النقل اJخرى، كالطائرات، والبواخر، والقطارات، فما زال دورھا شبه 

السياحية عموماً وللسياحة الدينية خاصة، وذلك يعود لبعدھا عن أماكن القصد  معدوم بالنسبة للحركة

  . `رتفاع تكاليفھاو السياحي

إذ أضحى المرشد السياحي أحد مكونّات . أما الخدمات التكميلية فإّن أولھا ھي ا:رشاد السياحي

بخاصة عندما و المكونات، بل ھو في بعض اJحيان أحد أھم ھذه. الرحلة السياحية ا:جمالية المنظّمة

من قِبَل شخص قليل الخبرة والتجربة مع السياحة، وھو يعد من مميزات و تكون الرحلة إلى بلٍد آخر،

ومواجھة  ،المشاكلفھو مدير في حل . ية المنظمةوعوامل الجذب التي تتجلى بھا الرحGت السياح

  . والفعاليات الصعاب أثناء الطريق وأثناء الزيارات، وھو المنسق لBنشطة

 ٣في نص المادة اJولى فقرة " الدليل السياحي"لقد َعّرف المشرع العراقي المرشد السياحي بـ 

الشخص الذي يقوم بمساعدة السائحين ومرافقتھم لشرح "، بأنّه ١٩٦٦لسنة ) ٣٧(من قانون رقم 

الجديرة بالمشاھدة في اJنحاء  المعالم التاريخية والعلمية والفنية لGماكن السياحية، واJثرية، والمحGت

   . )١("المختلفة من البGد لقاء أجر معين

لقد تأسست في العراق جمعية للمرشدين السياحيين ھدفھا الرئيس تنظيم شؤون المھنة، ورعاية 

ين عليھا، ومحاولة رفع قابليات اJعضاء عن طريق معمصالح أعضائھا، وحمايتھا من دخول الطا

  . ريبية والمحاضراتإقامة الدورات التد

إّن مھنة ا:رشاد السياحي في العراق تعاني من مشاكل عديدة، سواء في ا:عداد، أم التكوين، 

وھذا ناتج من عدم وجود تحديد واضح ودقيق لواجبات ومھام المرشد السياحي . أو الممارسة الفعلية

:رشاد، كانعكاس لقلة ا:ھتمام على المستوى ا:داري، إضافة إلى قلّة ا:ھتمام الرسمي والمھني با

وكذلك قلّة العاملين بھذا المجال واعتمادھم على الخبرة الذاتية وغياب الحافز . بالسياحة بشكل عام

  . المادي والمعنوي لھم

إذ . ومن الخدمات التكميلية اJخرى، والتي تظھر واضحة أكثر في السياحة الوافدة، الصرافة

ولكل عملة . ة عملتھا الخاصة بھا، والتي تُعد سمة من سمات استقGلھاأنّه من المعروف أّن لكل دول

ومن ثّم، ` بد عند إجراء المبادلة أن يكون ھناك سعر صرف . قيمة تختلف عن قيمة العمGت اJخرى

ية والسياسية ا`قتصاد بين العمGت يتغير باختGف نوع العملة، وكذلك باختGف الوقت والظروف

  . السائدة

. تغيراتھاو انتقال السياح من دولة إلى أخرى، غالباً ما يتأثر بأسعار الصرفو عملية تبادلإّن 

فكلّما زاد سعر . إذ يَُعد سعر صرف العملة واحد من العوامل الرئيسة المحددة للطلب السياحي

                                                           
 .١٣٨، ص)س.م: (علي سليمان المشھداني )١(
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إذ أّن ھناك عGقة عكسية تربط ما بين الطلب السياحي وسعر صرف . الصرف، قّل عدد السائحين

   .)١(لعملةا

ارتفاعھا، و لقد تأثرت السياحة في العراق كثيراً بتذبذب أسعار صرف العمGت اJجنبية

لذلك، تمنع الدولة  .)٢(وإّن العراق يُعّد بلداً مستورداً للسياح وليس مصدراً لھم. وخاصة بالنسبة للدو`ر

في  بدور كبيرلمركزي العراقي البنك اويقوم . ة اJجنبية إ` بموافقتھااJفراد من التعامل بالعمل

  . السيطرة على استقرار سعر الصرف

أما التسھيGت التي تمنحھا المؤسسات الحكومية والمھنية، فلھا دوٌر كبيٌر ومؤثر في تنمية 

النشاط السياحي في العراق، فسرعة الحصول على تأشيرة الدخول، وسھولة ا:جراءات المعتمدة في 

جراءات الروتينية في دخول السياح، وبخاصة المجاميع السياحية، كل ذلك، مارك، والتخفيف من ا:لجا

يشّجع الشركات السياحية المنتجة للرحGت الجماعية على ا:ستمرار في عملھا، وكذلك يشجع السياح 

لقد أثّرت الظروف التي مّرت بالعراق كثيراً في سھولة ومرونة . أنفسھم على تكرار الزيارة

ھيGت الممنوحة لشركات السفر والسياحة، ومن ثّم أثّرت كثيراً في عمل ھذه ا:جراءات والتس

. الشركات، والذي انسحب في النھاية على عدد المجاميع السياحية التي يمكن استضافتھا وخدمتھا

وبالتالي خلق التأثير ا:يجابي الذي يساعد على جعل ھذه المجاميع وسيلة من وسائل الترويج للسياحة 

  . دتھا إلى موطنھا اJصليعند عو

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
لب على السياحة الداخلية وإمكانية استخدامھا لرسم م>مح بعض العوامل ا`قتصادية المحّددة للط: إسماعيل ، الدباغ )١(

- ٨الطلب السياحي في العراق مستقب>ً، بحث أُلقي بالجلسة اZولى لمؤتمر السياحة العلمي اZول، بغداد، 

٩/١١/٢٠٠٥. 
ة منھا في صناعة السياحة ودورھا في تنمية اقتصاديات الدول المضيفة مع إمكانية ا�ستفاد: لطفي، حميد جودة )٢(

 .٩/١١/٢٠٠٥-٨العراق، بحث أُلقي في الجلسة اZولى لمؤتمر السياحة العلمي اZول، بغداد، 
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  المبحث الثاني

  نمط ا�دارة على القطاع السياحي على محافظة كرب�ء

  

الوطني لعدد كبير من اJقطار والمناطق التي ساھمت  ا`قتصاد السياحة إحدى مرتكزات تعد

لشعوب التي كما إّن السياحة أصبحت موضع اھتمام لجميع الدول وا. وتساھم بقسط كبير من اقتصادھا

يھا من مواقع ما عل، وتعتمد في نھضتھا وتقدمھا على عنصر الحوار الخام الذي يتمثل بالبيئة الطبيعية

المعالم الحضارية التي تشكل في مجموعھا عناصر الربط بين الماضي وازدھار  أثرية وسياحية، وھذه

  . الحاضر وأسس رسم المستقبل

ا جّراء عملية ا:نتاج، فھناك تتركھ اثارات وأيعي أن تكون لكل صناعة مخلّفومن الطب

  . الخ.... تلوث البيئة، ونفايات المصانع مشاكل

ما يخص ا:دارة المحلية وأثرھا على التنمية السياحية في محافظة كربGء المقدسة  وفي

ھا نستعرض في ھذا المبحث أھم النشاطات واJعمال التي تدار من قبل ا:دارة المحلية، وطبيعة أثر

التي يمكن أن تواجه ا:دارة المحلية  المشاكلوكذلك أھم . كربGء المقدسة وانعكاسھا على السياحة في

  :ذالك من خGل، وفي عملية التنمية السياحية بسبب التزايد في عدد السياح الوافدين إلى كربGء

  . يا`قتصاد الجانب :المطلب ا�ول

  . الجانب ا:داري :المطلب الثاني

  . الجانب ا`جتماعي :ب الثالثالمطل
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  . ياSقتصاد الجانب: المطلب ا�ول

تعمل ا:دارة المحلية في محافظة كربGء المقدسة التي تدير شؤون السياحة في المحافظة، 

المستلزمات الكافية لجذب السياح إلى المناطق السياحية فيھا، رغبة في الحصول على ا:يرادات 

سائل وقھا ھذا المنشآت، والمرافق السياحية، من جّراء إنفاق السيّاح وصرفياتھم على السياحية التي تحق

  . العبادة، والراحة، والطعام، والمبيت، إلى غير ذلك من أصناف ا:نفاق

ية ا`قتصاد وتمثل السياحة الدينية في محافظه كربGء المورد اJساس لتغطية المشاريع

والجدير بالذكر أن ا:لتفات إلى أھمية ھذه .  ع المحلي في كربGءالتنموية المتعلقة بخدمة المجتم

رغم كل اJوضاع التي تلت سقوط و إ` أنھا،.  السياحة جاء متأخراً Jسباب باتت معروفه للجميع

النظام السابق، شھدت تطوراً ملحوظاً خاصة في عدد الزوار اJجانب للعتبات المقدسه في العراق، 

، بلغ عدد السيّاح اJجانب من جھة، والزائرين ٢٠٠٧فمثGً، وفي العام . المقدسهومن بينھا كربGء 

مGيين سائح محققاً دخGً يتجاوز ) ٩,٣(والوافدين في الداخل إلى العتبات ألمقدسه من جھة أخرى، 

سنه اJخيرة، وكانت لتركيا حصة كبيرة فيه، حيث تعتبر  ٢٥دو`ر فاق أي رقم خGل  مليون) ٨,٥٦(

   .)١(نطقة عبور إلى اJراضي العراقيةم

 ومن ھنا، نھضت ا:دارة المحلية في كربGء بإعادة بناء وترميم وتجھيز المشاريع 

ية التي تجعل من المحافظه محطة سياحية نموذجية تكون مركز استقطاب الجذب السياحي، ا`قتصاد

الكشف الخاص بتجھيز مرقد  لغرض تنفيذ دو`ر) ١٢٦٠٠(تخصيص مبلغ قدره : ومن ھذه المشاريع

بأجھزة تكيف، كما قررت ا:دارة المحلية في المحافظة على تخصيص مبلغ ) ع(السيد احمد ابن ھاشم 

، لغرض تنفيذ الكشف الخاص بترميم جناح التخطيط العمراني في بناية بلدية دو`ر) ٦٠٠٠(قدره 

ذ الكشف الخاص بتكملة الخط ، أغراض تنفيدو`ر) ٢٧٥٠٨(كما تم تخصيص مبلغ قدره . كربء

وخصصت . المياه الصالح للشرب لمعالجة شح) الچاير) (ع(الھادي  الناقل للماء إلى منطقة حي

لغرض التجھيز آليات  دو`ر) ٢,٥٠٠,٠٠٠(ا:دارة المحلية في محافظه كربGء المقدسه أيضاً مبلغ 

   .)٢(٢٠٠٨مية اJقاليم لعام المديرية مجاري كربGء، وتقرر أن يكون التخصيص من واردات تن

ختناق الحاصل للواقع السكني في محافظة كربGء، كان للمورد السياحي ولمعالجة مشكلة ا`

مدخGً أساسياً لعGج اJزمة السكنية من خGل ما تدّره السياحة على المحافظة من واردات مالية 

ار القطعة الواقعة بعد الحزام اJخضر وخدمات أخرى، فقّررت ا:دارة المحلية في المحافظة على اختي

                                                           
 .٢٠٠٨عام  ٥/١جريدة رسمية حكومية تصدر يومياً من بغداد العدد  ،جريدة الصباح )١(
شھر ) ١٤٩(اثنين العدد جريدة كرب>ء اليوم، جريدة رسمية تصدر عن ا�دارة المحلية في محافظة كرب>ء كل يوم  )٢(

 .٢٠٠٨لعام  ١ت
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لغرض إسكان المتجاوزين حي اqخاء، على أن يكون البناء أفقياً مع إيصال كافة الخدمات الضرورية 

  . )١(لغرض إكمال الفرز وإعادة التصميم

ية التي `قت قبو`ً واسعاً من قبل السائحين، والمجتمع ا`قتصاد ولعل من بين أھم المشاريع 

الكربGئي، ھو ما قامت به ا:دراة المحلية في كربGء على تخصيص ثGث مليارات دينار  المحلي

. دونماً، والواقع في منطقة حي ا:صGح ٣٩، والذي تبلغ مساحته )متنزه الحسين الكبير(`فتتاح 

ريخ ية المھمة، ومن أكبر المتنزھات في تاا`قتصاد ويعتبر ھذا المشروع من المشاريع ا:ستثمارية

المحافظة، حيث يحتوي المشروع على بحيرتين صناعيتين، وحدائق متنوعة، ونصب ألعاب متنوعة، 

م، ونفقين حجريين، وساحات، ومصاطب لجلوس العوائل، ١٢٠إلى  ٥٠فورات بارتفاع ما بين وستة نا

نحو إنشاء  الكبير خطوة في بداية الطريق) ع(ويمكن اعتبار متنزه الحسين . )٢(وتسلية خاصة باJطفال

  . مناطق سياحية وترويجية حديثة

ية لتنمية القطاع السياحي من قبل ا:دارة المحلية في ا`قتصاد ومع ھذه الحركة ا:ستثمارية

ومن أھمھا، أن ترجمة التدفق الفجائي . محافظة كربGء المقدسة، إ` أنھا تواجه تحديات ميدانية كبيرة

غير أنه مھما . زيادة كبيرة في الطلب جمة اقتصادية تفترضا:جراءات تر للزوار والناتج عن ھذه

تقبلھا :رضاء الوافدين الخواص النوعية للظاھرة و كانت درجة استعداد ا:دارة المحلية في المحافظة

J٣(سعارالسياحية ` بد أن تؤدي إلى ميل في ارتفاع ا(.   

يمكن أن تتعرض لھا صناعة و ويوجد نوعان من ارتفاع أسعار العقارات والخدمات السياحية،

  : السياحة وھي

ھو ما تتعرض له أسعار الخدمات السياحية نتيجة للطبيعة الموسمية، والتي تكون في  :النوع ا�ول

فمن المعروف أن العطGت، وا:جازات في جميع أقطار العالم، تقع تقليدياً في . الغالب مGزمة للسياحة

فالسياحة مثGً، ). بموسم الذروة(وھذا يتسبب في خلق ما يدعى . صيفالوقت نفسه تقريباً أثناء شھور ال

في منطقة البحر المتوسط، ھي السياحة التقليدية التي تقع في موسم الذروة، وتكون النواة الرئيسية 

با ` تزال العطل والطلب على ا:جازات مرّكزة في كانون اJول، كانون ووفي أور. للطلب السياحي

   .)٤(ان وأيلولالثاني، حزير

أما في العراق على وجه الخصوص، فمحافظة كربGء تدور العطل الرسمية فيھا مدار 

اJعداد و )الجماعات(ففي شھري شعبان ومحرم، تتدفق اJفواج . المناسبات الدينية لدى المحافظة
                                                           

 ).س.م(جريدة كرب>ء اليوم،  )١(
 .٢٠٠٨من مشاريع تنمية اZقاليم للعام  )٢(
 .٧٤، ص١٩٧السياحة وأوقات الفراغ، ترجمة أحمد أورفلي، الجزء : جان، فوراستيه )٣(
 .٧٩، ص )ن.م(السياحة وأوقات الفراغ، : جان فوراستيه )٤(



٩١ 
 

زيادة أسعار  السياحية، ونتيجة للعرض المحدود من الخدمات السياحية، فإن الطلب المتزايد يتسبب في

  . الخدمات السياحية المقدمة

ورغم ا:عداد السياحي في ھذه المواسم الدينية، وقيام الجھات المحلية في محافظة كربGء 

المقدسة بتحديد تسعيرة ثابتة للفنادق، وأماكن المبيت، وفق معايير تّم على أساسھا تصنيف كل منھا 

مواسم الذروة، يؤثر بشكل كبير على ارتفاع أجور النقل  إ` أن شّدة الطلب في. حسب الدرجة السياحية

  . بالسيارات من داخل العراق إلى اJماكن المتعلقة بمحافظة كربGء، رغم وجود تسعيرة محدد لھا

ومن المGحظ عدم التزام السواق بالتسعيرة في ھذه المواسم، إضافة إلى عدم كفاية عدد 

Jل بعض اGھالي حاجة الوافدين إلى المحافظة عند عدم توفر أماكن إقامة،السيارات، إضافة إلى استغ 

   .)١(ذلك بتأجير غرف أو منازل بأسعار غاليةو

مواقع معينة من (وفي القضاء ) وبصفة خاصة في المناسبات الدينية(والتركيز في الوقت 

دم تقريباً في ، تعني بأن المنشآت وكافة المرافق السياحية وبقية الخدمات اJخرى تستخ)المزارات

، يميل )الخ... فنادق، ومطاعم، ومحGت بيع، وسيارات نقل(إذ أن العرض من . تغيير محدد من السنة

وھكذا، فإن الطلب غير الثابت، والطلب المرن يقابله عرض . إلى أن يكون دائماً موجود طوال العام

لموظفة في صناعة السياحة وھذا بشكل واضح ينجم عنه استخدام متذبذب للموارد والجھود ا. جامد

فموسمية السياحة الدينية في كربGء توضح عجز ا:دارة المحلية عن استيعاب . والنشاطات المكملة لھا

ستخدام غير المرن لرأس المال المستثمر، والمعدات، والتجھيزات، والقوى الناتجة عن ا`المشاكل 

، فإن أي شخص يحاول أن يجد غرفة في )الديني للموسم السياحي(وبالمقابل، وكنتيجة مباشرة . العاملة

   .)٢(أي فندق سوف يجد ذلك صعباً، مما يضطّره للعودة أو المبيت بالسيارة

أن تُقدم ا:دارة المحلية في محافظة كربGء المقدسة على اتخاذ : ونقترح :يجاد حل جذري

مواسم السياحية، وذلك عن التدابير الGزمة، بخصوص تشغيل المرافق السياحية في أوقات غير ال

طريق وضع أسعار تشجيعية للزوار لقضاء عدة أيام في المنشآت السياحية المنتشرة في 

ھكذا، ومن خGل اJسعار المنخفضة نسبياً، و .المحافظة،إضافة إلى توفير خدمات النقل المجانية أيضاً 

عرف على كل المواقع فمن الممكن أن نرى وجود بعض السواح، وخصوصاً في أوقات أخرى، للت

  . الدينية، واJثرية، والترفيھية لمحافظة كربGء المقدسة

  

                                                           
 .٢٠٠٨ة لھيئة السياحة، إحصائية السواح في منطقة الوسط والجنوب لعام المؤسسة العام )١(
 ).ن. م(المؤسسة العامة لھيئة السياحة،  )٢(



٩٢ 
 

  )١(جدول رقم 

   بيانات الفنادق السياحية المجازة في محافظة كرب7ء المقدسة

  التفاصيل 

  الدرجة 

  

  عدد الفنادق

  

  عدد الغرف

  

  عدد ا�سرة

  ٨٥٤  ٣٤٩  ١  ممتازة 

  ١١٧٢  ٣٤١  ٤  أولى 

  ١٤١٩٣  ٥٣٧٠  ٩٤  ثانية 

  ٧٤٦٤  ٢٧٣٣  ٧٨  ثالثة

  ٧٨١٢  ٢٦٤٦  ١٢٥  رابعة 

  ٣١٤٩٥  ١١٤٣٩  ٣٠٢  المجموع 

  .ھيئة سياحة كرب2ء: المصدر

  

  :بيانات المجاميع السياحية

  .ألف زائر  ٥٤٠.١٥٦/ ٢٠٠٧عدد الزوار العرب واJجانب لسنة 

  .ألف زائر ٨٨٣.٧٦٥/ ٢٠٠٨عدد الزوار العرب واJجانب لسنة 

  .مليون زائر ١.٢٥٣.٨٠٢/ F٢٠٠٩جانب لسنة عدد الزوار العرب وا

  . مليون زائر  ٢٠١٠/١.٥٠٠.٠٠٠عدد الزوار العرب واJجانب لسنة 

  .شركة) ٦٦(عدد الشركات السياحية المجازة في المحافظة 

  .مطعم) ٥(عدد المطاعم السياحية المجازة في المحافظة 

  . قاعة) ١(عدد القاعات المجازة في المحافظة 

عن ارتفاع أسعار منتجات القطاعات ذات  تفاع الخدمة في السياحةمن ار الثانيالنوع أما 

. من شأنه أن يرفع من أسعار السلعة السياحيةھذا الوضع و المواد المتعلقة بذلكو الصلة بالسياحة

. الخ... رتفاع في منتجات زراعية، أم صناعية، أم عقاريةأكان ھذا ا` سواء ،ث التضخمإحداوبالتالي، 

ھذا النوع الثاني من التضخم الذي تتعرض له النشاطات السياحية والمترتبة على ارتفاع أسعار و

إذ أن ارتفاع أسعار . التكاليف نتيجة للتشابكات القطاعية من صناعة السياحة وبقية القطاعات اJخرى
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ولفترة . ر نسبياً المستلزمات السلعية، والتجھيزات التي توفرھا القطاعات اJخرى للسياحة بمقدار كبي

   .)١(طويلة يكون له أثر تضخمي على أسعار المنتوج السياحي الذي تقدمه المراكز وا:نشاءات السياحية

وھناك مظھر آخر `رتفاع اJسعار يكون في تضّخم أسعار اJراضي نتيجة للنشاط السياحي، 

التي تكتسب شھرة سياحية فعلى أثر التوسع السياحي ترتفع أثمان اJراضي وتصل في بعض المناطق 

، و` يعود السبب في ذلك إلى السياحة فقط، بل إلى إثارة )في بعض اJحياء(خاصة، إلى أثمان خياليه 

   .)٢(ا:ھتمام بھذه المناطق إليھا االمواطنون أنفسھم

فعلى سبيل المثال، قطر صغير مثل لبنان تنميته مقرونة بشكٍل كبيٍر وواسع بجذب المستثمرين 

Jغراض التنمية السياحية، مما يسبب تضخماً في أسعارھاواJ رضJبالتالي، و. جانب، فھو يحتاج ا

  . سيؤدي  ذلك الى تھديد إمكانية قيام العديد من اJغراض

أما  .)٣(ھكذا، فإن تركيز السياحة في مواقع محددة قد يسبب مضاربة حامية على اJرضو   

لمقدسة حركة عقارية كبيرة نتيجة السياحة الدينية المتزايدة كربGء امحافظة في العراق، فقد شھدت 

وفي الواقع، . إليھا مما سبّب صعوداً ھائGً وأرقاماً خيالية Jسعار اJراضي المحيطة بالعتبات المقدسة

عجزت ا:دارة المحلية في محافظة كربGء عن مواجھة ھذا التضخم العقاري المتزايد، مما ترك 

  . على القدرة الشرائية لدى المجتمع المحلي في محافظة كربGء المقدسةانعكاساً سلبياً 

ومن جانب آخر، إن طلبات السياحة تتعارض في بعض اJحيان مع طلبات الزراعة، أو 

حيث أن تخصيص اJرض في أي منطقة للسياحة والزراعة بشكل مترادف، يجعل ھذا . تتنافس معھا

حة على اJرض في يد، وطلبات الزراعة على نفس اJرض في التعارض يتفاقم نتيجة لطلبات السيا

محافظة كربء  وھذه المشكلة شھدھا العراق بعد سقوط النظام البائد وخصوصاً في. اليد اJخرى

ستخدام المزدوج لBرض لBغراض السياحية والزراعية في آٍن واحٍد، ما سبّب المقدسة لحصول ا`

ً شعبي استياءً  السياحي الضرر بأمGك المزارعين، وخطراً لمربي الماشية في تلك حيث يلحق النمو  ا

ولم تستطع إلى يومنا ھذا ا:دارة المحلية من مواجھة ھذا النوع من اJزمات، ما جعل .  المناطق

اJراضي الزراعية يقّسمون أراضيھم ويفتّتوھا على شكِل قطٍع صغيرٍة من أجِل و أصحاب البساتين

لب اJراضي الزراعية في كربGء إلى أحياء سكنية رغم إن ا:دارة المحلية تحولت أغلھذا  بيعھا

ثّم عندما تّم تجزئتھا، أصدرت ا:دارة المحلية في كتابھا . أصدرت قرارات عديدة بمنع تفتيت البستنة

، قراراً بتشكيل لجنة متخصصة من بلدية كربGء، والتسجيل العقاري، ودائرة ٢٠٠٨لسنة  ١٢٨الرقم 

                                                           
 .٢٠٠٤، بغداد، ٦٢المبادى العامة للسياحة، ص: عبد هللا رؤوف )١(
 .١٩٩٦، دار الكتب المعرفة، ٣٨مستقبل السياحة، ص: اسماعيل علي )٢(
 .١٩٨٥، ٢٢٦سياحة في ا`قتصاد العراقي، صدور ال: خالد العبدلي )٣(
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وخرجت اللجنة بتوصيات، . ه الظاھرة ضمن القوانين الداخليةذط، والمحافظة، بالتعامل مع ھتخطي

وكان من أھمھا، التعامل مع البستنة كواقع حال، أي ما فتت وأصبحت حياً سكنياً يبقى كذلك والذي لم 

امت بتقنين اJزمة في الواقع، أن ا:دارة المحلية في محافظة كربGء قو.  )١(يصله التفتيت يبقى بستاناً 

  . عGج لھاالولم تعط 

وفي رأينا، يمكن إيجاد العGج المناسب من خGل تحفيز الفGحين ومالكي اJراضي الزراعية 

بمبالغ مالية، أو خدمات عينية لتطوير القطاع الزراعي، وإيجاد كل التدابير الGزمة والرادعة لحماية 

  . لتعامل معھا كواقع حالالثروة الزراعية في المحافظة بد`ً من ا

لى ا:ختGل بالتوازن بين العرض والطلب الذي إو ويجب أن نضيف إلى الميل إلى التضخم

فمن المؤثرات السلبية، ا:ضطرابات وا:ختناقات التي تسببھا . يسببه التركيز في الوقت والمكان

م، ليست لھا تلك المرونة التي إذ أن شبكات النقل، أو التوزيع، أو ا:عG. السياحة في مجال الخدمات

لمواجھة الزيادات الدورية في  ويجب عليھا أن تعمل طبقاً لنظام طبيعي مع استعداد. تضمنھا السياحة

  . ستخداما`

وبينما يكون ا:نفتاح إلى السياحة ينبغي أن يدير أو يجھز وسائل الراحة للمواطنين المحليين، 

منطقة ما، سوف يمثّل طلباً متزايداً على الخدمات المتوفرة في تلك فمما ` شك فيه أن قدوم السياح إلى 

فأوضحت الدراسات . ولكن ھذا الزخم من الطلبات يعتمد على حجم ھذا العدد السياحي القادم. المنطقة

، فاقت قيمة عائدات القطاعات ١٩٩٨التي أعدتھا منظمة السياحة العالمية أن عائدات السياحة عام 

  . على مستوى العالم كله -ناعة وزراعه وبترولص - ا:نتاجية 

من حجم العائدات الكلية في العالم، %) ١٥( ١٩٩٨فقد قُدرت عائدات السياحة والسفر لعام 

مليار دو`ر ) ٦٤٤(إلى نحو  ١٩٩٩وارتفعت عام . من حجم الصادرات العالمية%) ٣٧(وبنسبه 

مليون سائح  ٢٥احي الدولي قد ارتفع من ، وقد أوضحت الدراسات أن حجم الطلب السي%)٢١(بنسبة 

ومن . مرة ٢٧، أي تضاعف أكثر من ١٩٩٩مليون سائح في عام  ٦٦٤إلى ما يزيد  ١٩٥٠دولي 

من خGل انتقال مليون  ٢٠٠٠مليار دو`ر بنھاية  ٦٦١المتوقع أن تصل العائدات السياحية إلى 

 .)٢(سائح

  

  

                                                           
 .، صدر من ا�دارة المحلية في محافظة كرب>ء٢٠٠٨لسنة  ١٢٨أمر إداري رقم  )١(
 .١١٤، ص)س.م(السياحة وأوقات الفراغ، : جان فوراستيه )٢(
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  )٢(جدول رقم 

   ١٩٩٨القطاعات لعام عائدات العالم من الصادرات حسب 

  %النسبة  ا+يراد بليون دوSر  قطاع

  %٧.٩  ٥٣٢  قطاع السياحة

  %٧.٨  ٥٢٥  قطاع صناعة السيارات

  %٥.٧  ٥٠٣  قطاع الصناعات الكيميائية

  %٦.٦  ٤٤٣  قطاع الصناعات الغذائية

  %٥.١  ٣٤٤  قطاع الصناعات البترولية

قطاع صناعات الكمبيوتر وأثاث 

  المكاتب

٥.٩  ٣٩٩%  

  %٤.٩  ٣٣١  طاع صناعة المنسوجات والم7بسق

  %٤.٢  ٢٨٣  قطاع صناعة اSتصاSت

  % ٢.٣  ١٥٨  قطاع صناعة التعدين

  %٢.١  ١٤١  قطاع صناعة الحديد والصب

  .، دار المعارف، الرياض، ? تاريخ٦١ص  ،السياحة في المملكة العربية السعودية: مخلد خالد الفرج: المصدر

  

ى أن ا:نفاق على السياحة العالمية ينمو بمعد`ت تفوق النمو في إن دراسات عديد تشير إل

 .سنوياً % ٥السلع والخدمات اJخرى، إذ تقدر تلك الدراسات أن ھذا النمو سوف يصل إلى نحو 

جعل عائدات السياحة أحد يأكثر عشر دول استغG`ً للسياحة في العالم، ما  يوضح الجدول اqتيو

 .)١(مصادر الدخل المھم فيھا

                                                           
 ).س.م(، ٦١السياحة في المملكة العربية السعودية، ص: مخلد، خالد الفرج) ١(
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  )٣(جدول رقم 

   دول استغS7ً للسياحة في العالمكثر عشر أ

  عدد السياح بالمليون  الدولة  ت

  م١٩٩٩  م١٩٩٨

  ٧٣.٠  ٧٠  فرنسا  ١

  ٥٢.٠  ٤٧.٧  إسبانيا  ٢

  ٤٧.٠  ٤٦.٤  أمريكا  ٣

  ٣٥.٨  ٣٤.٨  ايطاليا  ٤

  ٢٧.٠  ٢٥.١  الصين  ٥

  ٢٥.٧  ٢٥.٧  بريطانيا  ٦

  ٢٠.٢  ١٩.٨  المكسيك  ٧

  ١٩.٦  ١٨.٨  كندا  ٨

  ١٧.٩  ١٨.٨  بولندا  ٩

  ١٧.٦  ١٧.٤  النمسا  ١٠

 .)س.م(، السياحة في المملكة العربية السعودية: مخلد، خالد الفرج: المصدر

  

    .عالم بالمليون موزعة حسب القاراتأعداد السياح في ال كما يوضح الجدول اqتي

  )٤(جدول رقم 

  أعداد السياح في العالم

الحصة من   بالمليونعدد السياح   القارة  الترتيب

  م١٩٩٩  م١٩٩٨  م١٩٩٧  السوق العالمية

  %٤٠  ٢٦.٩  ٢٤.٩  ٣٢.٢  أفريقيا  ١

  %١٨.٥  ١٢٢.٩  ١١٩.٩  ١١٦.٦  ا�مريكيتان  ٢

  %١٤.٦  ٩٧.٢  ٨٧.٢  ٨٨.٣  آسيا والمحيط الھادي  ٣

  %٥٩.٣  ٣٩٤.١  ٣٨٣.٨  ٣٧١.١  أوربا  ٤

  %٢.٧  ١٧.٨  ١٥.٣  ١٤.٣  الشرق ا�وسط  ٥

  %٠.٩  ٥.٧  ٥.٢  ٤.٨  جنوب آسيا  ٦

  %١٠٠  ٦٦٤.٤  ٦٣٦.٦  ٦١٨.٢  ا+جمالي

 ).س.م(السياحة في المملكة العربية السعودية، : مخلد خالد الفرج: المصدر
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ية، فإن عائدات السياحة يتم النظر إليھا على أنھا صادرات غير ا`قتصاد حسب المعايير

منظورة، حيث أنھا ` تتمثل في ناتج مادي يمكن قياسه ونقلھا من مكان الى آخر، فالمستھلك يقوم 

من دون أن تتحمل الجھة المصدرة أي نفقات نقل خارج بالحصول على المنتج بنفسه، وفي مكان أنتجه 

كما أن النفقات ). إ` إذا كانت وسيلة النقل التي يستخدمھا السائح مملوكة للجھة المصدرة. (حدودھا

` يتوقف الطلب السياحي فقط على العناصر السياحية، . على السياحة يتم النظر إليھا على أنھا واردات

السياحية التي ` تباع إ` من خGل السياحة، بل يتوقف أيضاً على السلع والتجھيزات، والخدمات 

وتتشعب مكونات النشاط السياحي، وترتبط باJنشطة اJخرى حيث أن الناتج . والخدمات المساعدة

وبالنسبة لدول . السياحي منتج مركب من العناصر المتكاملة التي يشارك في تقديمھا أكثر من قطاع

. لم، فإن السياحة العالمية تُعّد مصدراً ` ينضب للحصول على العمGت اJجنبية الصعبةعديدة في العا

من دول % ٨٣ولذا، فإن السياحة أصبحت تمثل واحدة من أھم خمس عوائد من صادرات بالنسبة إلى 

  . دولة من دول العالم على اJقل ٣٨كما أنھا مصدر مھم للعملة الصعبة في . العالم

م، ٢٠١٠ –م ٢٠٠٠منظمة السياحة العالمية، فإن السياحة خGل الفترة من  ووفق تقديرات

م إلى ٢٠١٠سوف تنمو بمعد`ت عالية، وإن عدد السياح المتوقع على مستوى العالم، سوف يصل عام 

قتصادي على مستوى العالم، وأصبحت امن ھنا، برزت السياحة كأھم قطاع . مليار سائح ١.٠١٨

يسھم في و أھم مصدر من مصادر الدخل للدولة، ماتيةا من أنشطة اقتصادية وخدبط بھتالسياحة وما ير

  . جتماعية لكثير من الدولية وا`ا`قتصاد المشاكلحل كثير من 

أما فيما يخص العراق، فالمشكلة ` تقل شأناً بالمقارنة مع بقية اJقطار السياحية، كما أن 

ت من أجل رفع المستوى المعيشي للمواطن لذا يجب التخصيصات الكبيرة التي تخّص الدولة للخدما

تھيئة فرص عمل أكبر ورفاھية أكثر للمواطن المحلي  وھذه المسؤولية  تقع على عاتق ا:دارة المحلية 

  . لجلب ا:ستثمار

ويGحظ أن محافظة كربGء المقدسة يتدفّق إليھا المGيين من الزائرين المحليين واJجانب في 

ية لشھري شعبان ومحرم الحرام، مما يجعل ا:دارة المحلية في محافظة كربGء أمام المواسم العباد

  . ي للمحافظةا`قتصاد خطة إستراتيجية تنموية لتطوير الجانب

ية التي يمكن أن تؤدي دوراً كبيراً في ا`قتصاد ومن الواضح أن السياحة تُعد من أھم النشاطات

Gء بما لديھا من مقومات أو مغريات سياحية متعددة، منھا ية لمدينة كربا`قتصاد تحقيق التنمية

لذا، يجب أن يعمل المخزون السياحي على إعادة وتوزيع الدخل . الطبيعية واJثرية، وخاصة الدينية

القومي الفعلي، وحسن توزيع السكان جغرافياً ومھنياً، وذلك با:ضافة إلى تحقيق التوازن بين 

  . القطاعات المختلفة
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نظرنا إلى إنفاق السائح على الطعام مثGً، لوجدنا ذلك يعد دخJ ًGصحاب المطاعم،  فإذا 

ومن ھذا الدخل، يتم دفع . وكذلك على الفنادق، واJماكن الترفيھية، وغيره من اJدوات السياحية

وليس ذلك فحسب، فھناك أيضاً فوائد يمكن . رواتب الموظفين وتنشيط المرافق الخدمية اJخرى

  :ارة المحلية في كربGء المقدسة الحصول عليھا من خGللkد

الدخل القومي في أي دولة له مكون محلي، ومكون أجنبي، فزيادة العمGت  :العمGت الصعبة .١

اJجنبية تؤدي إلى زيادة الدخل القومي وتحسين ميزان المدفوعات بعد تقديم الخدمات السياحية 

لBجانب في محافظة كربGء المقدسة بصفتھا دولة مضيفة وجميع السلع المكملة للمنتج السياحي 

  . وغالباً ما تكون عائداتھا أجدى من بيع ھذه البضائع بالخارج) تصدير غير منظور(

يؤدي قطاع السياحة الدينية في محافظة كربGء المقدسة إلى زيادة ا:ستثمار  :زيادة ا`ستثمار .٢

  . منتجات الوطنية، مما يؤدي إلى زيادة الدخل القوميوا:دخار وكذلك يساعد على الترويج لتصدير 

تعتمد الفكرة على أن كل إنفاق يولّد دخGً على سلوك دورات : اJثر المضاعف للنفاق السياحي .٣

جزٌء فيھا تستخدم في التداول ويزيد ا:ستھGك، ومن خGلھا  ا`قتصاد ، ويظلا`قتصاد ا:نفاق في

 ا`قتصاد رات في سلسلة متصلة الحلقات تعود نتائجھا إيجاباً علىيتضاعف أو يتكرر ا:نفاق عدة م

   .)١(الوطني لمحافظة كربGء المقدسة

النوع اJول، يسمى الضرائب . تفرض الحكومات نوعين من الضرائب :عائدات الضرائب السياحية .٤

المباشرة، وتكون على دخل اJشخاص الطبيعي والضرائب التي تكون على دخل الشركات 

وتُفرض عند التداول . والنوع الثاني، الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة المبيعات. مساھمةال

وشراء السلع والخدمات التي يدفعھا البائع للحكومة، مثل الضرائب التي تضرب على تذاكر 

  . شركات الطيران

المحلية في ھذا ما فعلته ا:دارة و تسھم السياحة في دعم الموارد المالية لkدارة المحلية،

محافظة كربGء المقدسة عندما فرضت رسوماً على السياح اJجانب الذين يدخلون محافظة كربGء 

، لكنھا لم تحدد الوجه الذي تصرف فيه اJموال ما ٢٠٠٨لسنة  ٥٣في قرارھا الرقم ) $٥(بمقدار 

  . الماليو زيد من الفساد ا:دارةمسبب ال

  

  

  

                                                           
 .٦٢، ص)س.م(السياحة في المملكة العربية السعودية، : رجمخلد، خالد الف )١(
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  .الجانب ا+داري: المطلب الثاني

للسياحة خصائص ومعالم محددة، وإن بعض خصائص السياحة قد تسبب مشاكل إدارية  

ومعوقات أمام النشاط السياحي ومصاعب تواجه التخطيط السياحي، يصعب على ا:دارة المحلية في 

ومن ھذه  .)١(محافظة كربGء المقدسة تخطيھا وتجاوزھا دون أسس سلمية في ا:دارة العامة للمحافظة

المنتوج (ص اJغراض المركبة للسياحة ما يؤدي الى صعوبة الجمع بين المصادر السياحية الخصائ

لذا، يجب أن يكون التوزيع في المنتوج السياحي شامGً . وقت واحدو جعله في موقع واحدو )السياحي

  .لعدة أغراض

ل، أن تقيم إن سوق السلعة السياسية يختلف عن غيرھا من السلع، فمن الممكن على سبيل المثا 

أسواق مركزية توفر فيھا معظم ا:حتياجات من السلع للمواطنين من أصغرھا إلى أكبرھا، ولكن من 

فقد . )٢(وقت واحدو إشباع كافة رغبات السائح في مكانو غير الممكن الجمع بين كافة اJغراض

لفنادق الضخمة ووسط يرغب السائح بزيارة اqثار واJسواق الشعبية إضافة إلى رغبته با:قامة في ا

. إلى غير ذلك... اJسواق التجارية، ويرغب بالتمتع بإشباع رغباته الروحية بزيارة العتبات المقدسة

السلع السياحية متنوعة ومختلفة، وھذا ما يشكل مشكلة إدارية وتنظيمية لدى  لذا، يفضل أن تكون

  .نشاط السياحيا:دارة المحلية في محافظة كربGء المعنية والمسؤولة عن ال

ونرى أنه با:مكان الحد من ھذه المشكلة التي تواجه ا:دارة المحلية في محافظة كربGء  

ومن خGل إقامة فنادق . المقدسة وذلك عن طريق الجمع بين عدة أغراض سياحية في موقع واحد

بات المقدسة ضخمة تتمتع بالمستلزمات الخدمية التي توفر للسائح أفضل راحة ومتعة، وتوسعة العت

لتشمل ضمن برنامج التوسع بناء اJسواق، والمراكز التجارية التي يستفاد من ريعھا لتطور البنية 

التحتية لمحافظة كربGء المقدسة، وسد النقص الكبير الحاصل في الخدمات، وبناء المتنزھات، والعناية 

أطول فترة ممكنة في كربGء  باJماكن اJثرية والطبيعية، يمكن حل المشكلة وجعل السائح يقيم

  . ستثمارالمقدسة، ما يضاعف ا:نفاق السياحي ويزيد ا`

وبا:مكان تحقيق ذلك عن طريق التوزع العادل للخدمات على المرافق السياحية كافة وخاصة 

أن كما إن من خواص السياحة الدينية . )٣(اJثرية، والدينية، والتاريخية للحيلولة دون تفاقم ھذه اJزمة

                                                           
 .١٩٧٨، دار النھضة العربية، القاھرة، ٢٢إدارة التسويق، ص: محمود، صادق )١(
 .١٩٩٦، دار الفكر، دمشق، ٤٣مبادئ التسويق، ص: عبد الخالق أحمد )٢(
 .١٩٩١الجامعة، الموصل، ، مطبعة ٢٨جغرافية العراق السياحية، ص: محمد، عبد الرزاق البغدادي )٣(
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ظروفھا كظاھرة جماعية، ھي ظروف بالغة التعقيد، تتطور تطوراً متواصGً تزيد من صعوبة المشاكل 

   .)١(التي تفرضھا، كما وتزيد من صعوبة الحلول التي يمكن أن تحولھا إلى أنشطة مثمرة

وھذه الخاصية، تجعل من مھمة ا:دارة المحلية في محافظة كربGء المقدسة المسؤولة على 

إ` أنه من خGل التخطيط السليم، والتوقع الجيد، يمكن توفير . شاط السياحي، مھمة ليست سھلةالن

وا`ختناقات في  المشاكلدوث مثل ھذه تھيئة ا:مكانات الGزمة للحيلولة دون حو المستلزمات الكافية

رفت أموال باھظة، فقد صُ . وھذا ما `حظناه في محافظة كربGء المقدسة في تنمية اJقاليم. المحافظة

من أجل مشاريع تبليط شوارع المدينة قبل تنفيذ مشاريع شبكة مجاري المياه الثقيلة، مما سبب استنزاف 

في الثروات وتردي في الخدمات في فصول الشتاء، تاركاً آثار سلبية على الواقع السياحي في محافظة 

تنسيق ا:داري بين الجھات المسؤولة ساھم فغياب التخطيط الميداني المسبق، وعدم ال. كربGء المقدسة

`حقاً من قبل ا:دارة  وتم تدارك ھذه اJزمة. ھا السياحيفي إيجاد أزمة أثرت على جمالية المدينة ونمو

لبناء  دو`ر) ١,٨٩٩,٣٢٥(، حيث أصدرت أمراً إدارياً بتخصيص مبلغ قدره  ٢٠٠٦المحلية لعام 

لعل من و .)٢(تبليط الشوارع :رجاع جمالية المدينة وتطورھا من ثم المباشرة فيو شبكة مياه مجاري،

ا:دارية التي تمر فيھا السياحة في العراق عامة، وفي محافظة كربGء على وجه  المشاكلأھم 

فالسوق السياحية في بلٍد ما، يمتاز . الخصوص، ھي تأثر السياحة الكبير باJحوال غير المستقرة

  .)٣(ولية والداخلية بھذا البلدبحساسية شديدة للتطورات الد

، والذي قد تضيع بجانبه )العامل النفسي(وإن أھم العوامل التي تؤثر على السوق السياحي ھو  

الذي يصبو ) العامل النفسي(ما تقوم به العوامل اJخرى لتشجيع وترويج السياحة، فلو نظرنا إلى ذلك  

الخوف أو الشعور به وأنه عالم الطمأنينة والراحة إليه ويرغب فيه السائح لرأينا أنه عالم بعيد عن 

ھذا التأثير بالظروف السياسية واJمنية للسياحة في أي قطر يجعل من السياحة عرضه و ،)٤(والھناء

  . تمثل ھذه التقلبات

وتعتبر ھذه الخاصية للسياحة، مسألة بالغة الحساسية ومشكلة كبيرة خاصة بالنسبة للبلدان التي 

فيھا بشكٍل  ا`قتصاد ة منھا المصدر الرئيسي للحصول على العمGت اJجنبية، بل ويعتمدتمثل السياح

وبالتالي، فإن أي ظروف غير . كبيٍر على السياحة كمصدر لkيرادات التي تدعم ميزانية الدولة

                                                           
 .١٢، ص)س.م(وھموم،  مشاكلالسياحة : مھنا حداد )١(
 .٣٢، ص)س.م(جغرافية العراق السياحية، : محمد، عبد الرزاق البغدادي )٢(
 .صادر من ا�دارة المحلية في محافظه كرب>ء المقدسة ٢٠٠٦لسنة  ١٥٩مر رقم أ )٣(
 .٢٠٠١، دار البركة للنشر والتوزيع، عمان، ٤١السياحية، صتسويق الخدمات : الحناوي والحسن وآخرون )٤(
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تلك طبيعية، أو غير مستقرة، يمكن أن يمر بھا البلد يكون لھا تأثيراً واضحاً على تدفق السياح إلى 

   .)١(وبالتالي ينعكس أثرھا على حصيلة البلد من العمGت اJجنبية من جراء السياحة. المنطقة

والتي . ، فإن اJحوال غير المستقرة تعكس آثارھا بشكل مباشر على ا:يرادات السياحيةعندئذ

مكانيات يعاني من نقص كبير في الموارد وا: ا`قتصاد قتصادية عريضة ويصبحاتتفاقم بشكل مشكلة 

  . ستثمارية وتنفيذ الخطط2للقيام بالمشاريع ا

وكما كانت السياحة متصلة ببقية القطاعات اJخرى، فإنه مما ` شك فيه، أن أي نقص في 

حركة السياحة ينعكس على انكماش في المبيعات التجارية وتصريف المنتجات الصناعية والحاصGت 

. ، وتقل الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تحصل منھاالزراعية، ومن ثم تقل فرص العمالة فيھا

   .)٢(الوطني كله ا`قتصاد وعليه، يتأثر

 وأفضل مثال لتأثير من ھذه الظروف واJحوال غير المستقرة على السياحة ھو ما شھده

إرھابي في أوضاعه السياسية،  من احتGل أمريكي، وصراع إقليمي، وتدخل) العراق(سيشھده و

ن كان إتماعية، وا`قتصادية، كما أدى إلى تخلّف السياحة في المناطق اJثرية، والتاريخية، بعد جوا`

محافظة كربGء المقدسة، والتي تعتبر من أھم و .يمثل أولى البلدان في منطقة الشرق اJوسط سياحياً 

إلى أن السائح المحافظات السياحية الدينية تأثّرت بشكل وبآخر في اJوضاع التي عصفت بالبGد 

  . الخ... الديني يختلف عن السائح الترفيھي أو السائح التجاري

فالسائح الديني، تجعل منه العقيدة ا:سGمية فاعGً ومتحدياً كل الظروف واJوضاع التي 

تنتقص من إرادته أو تضعف من ھّمته، بل إنھا تدخل في قناعاته الشخصية فضGً عن أن ھذه الظروف 

  . Jمنية تضاعف من أجره وثوابه حيث أن اJجر والثواب على  قدرالعناء والمشقةوالتحديات ا

وھذا ما رأيناه واقعاً أن حركة السياح المتدفقة باستمرار إلى محافظة كربGء المقدسة لم تتوقف 

المشكلة اJمنية في العراق  ئةأو تنقطع، رغم إن ا:دارة المحلية لم تلعب دوراً مھماً في تجز

صارھا على المناطق التي يصنع فيھا القرار السياسي كالعاصمة بغداد أو المناطق التي يمتاز وانح

  . سكانھا بالتنوع المذھبي والديني كالموصل

إن ا:دارة المحلية في محافظة كربGء المقدسة، معنية ومسؤولة إعGمياً، واقتصادياً، وإدارياً 

ن أن كربGء تشھد حالة حركة سياحية واستثمارية اقتصادية بأن تقنع الرأي العام الداخلي والخارجي، م

   .)٣(عبر أدواتھا ا:عGمية والصحفية

                                                           
 .٢٠٠١، مؤسسة الوراق، العراق، ٨مبادئ السفر والسياحة، ص: عبد اللة، الحوري )١(
 .١٩٨٤بغداد، مؤسسة الوراق، ، ٢٧اقتصاديات السياحة، ص: عبد اللة، الحوري )٢(
 .٢٠٠٤ة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، ، مطبعة وزار٥٢المدخل إلى ا�حصاء، ص: خاشع، الراوي )٣(
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ونسجل في ھذا الصدد، ضعف الجانب ا:عGمي لدى ا:دارة المحلية في محافظة كربGء 

عاجزاً فجريدة كربGء اليوم التي تصدر من ا:دارة المحلية تمثل إعGماً مقروءاً، و. المقدسة وتاريخه

  . عن إيصال أھدافة وغاياته أمام ا:عGم السمعي والبصري

ي، والسياحي، ا`قتصاد ومن ھنا، نقترح أن يتم إنشاء محطة فضائية مختصة بنقل الواقع

وا:داري، وا`ستثماري، لمحافظة كربGء المقدسة لتتبلور الصورة بشكل جيد للمتلقي المحلي والدولي 

  . قع الكربGئيعن الصورة الحقيقية للوا

وللمساھمة في تطوير البناء ا:داري للمحافظة كربGء المقدسة، وخلق مجتمع سياحي يمتلك 

   :)١(السلوك واJخGق السياحية يجب اJخذ بعين ا:عتبار ما يلي

توجيه العناصر ا:دارية والفنية العاملة في مجال السياحة أو تلك التي تتولى ا:عداد والتخطيط  .١

  . ستعانة بمختصينخدمات السياحية، وذلك عن طريق ا`والللبرامج 

وفھم أنماط . توفير العاملين بالقدر الكافي من المعلومات عن المناطق والخدمات السياحية المتوفرة .٢

جتماعية التي يعملون فيھا، خصوصاً إذا كان العاملون السائدة في المجتمع والبيئات ا` الثقافة

  . تمعات أخرى غير المجتمع المحليينتمون في اJساس إلى مج

 . ستفادة من الدراسات والنظريات ا:جتماعيةتدريبھم على كيفية ا` .٣

كيفية الحفاظ على البيئة الطبيعية، والمشروعات السياحية، وا`ھتمام بالتراث الثقافي للسكان  .٤

  . المحليين عند تنفيذ ھذه المشروعات

  . من تراث وصناعات وعاداتا`ھتمام بما يوجد في المناطق السياحية  .٥

تنشئة وتدريب أبناء المجتمعات السياحية على العمل السياحي وتحصينھم ضد ما قد يحدثه من تغير  .٦

جتماعي وثقافي نتيجة `حتكاكھم بالسائحين، خصوصاً إذا كانوا من جنسيات أخرى، أو ثقافات ا

الجيد مع السياح من قبل أبناء المجتمع تعزيز ا:تجاه نحو التعامل و مغايرة للثقافة اJصلية للمجتمع

  . المحلي

السياحية المتوقعة وطريقة التعامل معھا بطريقة `  بالمشاكلتوعية العاملين في المجال السياحي  .٧

 . تخلو من الفطنة والحكمة

 . عتماد على إدارة الجودة كمعيار في إدارة المرفق السياحيا` .٨

 . ن أجل إنشاء مركز تخصص للدراسات السياحيةاستقطاب الكفاءات العلمية وا:دارية م .٩

وضع القوانين والتعليمات ا:دارية التي تسھل إجراءات دخول السائح وتسھيل إجراءات سرعة  .١٠

 . الحصول على تأشيرات الدخول إلى المحافظة
                                                           

 .٢٠٠٦، مؤسسة الوراق، العراق، ٧٢إشكالية ا�ص>ح والتطوير ا�داري، ص: حسن الطيب )١(
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إن ا`ھتمام بالعنصر البشري وتطويره يجب أن يكون من أولى اJوليات في استراتيجية 

لية في محافظة كربGء المقدسة، والعنصر البشري المحلي يعتبر من أھم العناصر ا:دارة المح

وھذه السلعة الخدمية تقدم  .)١(اJساسية في القطاع السياحي حيث يعرض المنتج بالسلعة الخدمية

لذلك، فإن تأھيل الكوادر البشرية في مدينة كربGء المقدسة وتطويرھا . بواسطة العناصر البشرية

  . يعد استثماراً مھماً :نجاح المشاريع السياحية إدارياً 

أضف إلى ذلك، أن خير من يقدم الخدمة للضيوف ھم أبناء المدينة، وذلك Jنه الخدمة المقدمة 

لذا يجب إعادة النظر في المناھج  .)٢(للسائح تعكس كثيراً من ثقافته وعادات المدينة المستضيفة للسياح

عليمية، وإضافة بعض المواد التي تتعلق بتعريف التGميذ والطGب ببGدھم التربوية لجميع المراحل الت

وبصورة موسعة إلى فتح المزيد من المعاھد المتخصصة في مجال السياحة والسفر، لتأھيل المجتمع 

المحلي الكربGئي للعمل في مجال الشركات، والطيران، والفنادق، وا:رشاد، وبقية العلوم السياحية 

وعلى إعداد الكادر التدريسي والكوادر العلمية في مجال السياحة لفتح كلية . اجھا المدينةالتي تحت

السياحة والعلوم اJثرية في جامعة كربGء المقدسة لتأھيل المجتمع المحلي الكربGئي :دارة المرافق 

  .السياحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، دار مجد`وي للنشر والتوزيع، اZردن، ٤٤، ص٣إدارة وكا`ت وشركات السفر والسياحة، ج: وان محسنمر )١(

١٩٩٦. 
 .١٩٩٠، القاھرة، ٣١في التنمية والتخطيط السياحي، ص دراسات: محمد، عاطف غيث )٢(
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  . الجانب اSجتماعي: المطلب الثالث

نفتاح بين اJمم، كما إنھا ة أكبر عامل على نشر التعارف وا`احيمن المؤكد أن الحركة السي

فر عنھا مستقبGً وھنا، ` يستطيع أن يتوقع أحد النتائج التي سيس. خير وسيط لتعارف الشعوب وتآلفھا

ي ا`قتصاد وبدون أن نناقش التحو`ت ذات الطابع. نتقال الجماعي للمسافرين من بلٍد إلى أخرھذا ا`

فإن المعرفة، وتGحم الشعوب فيما بينھا، سوف يؤثران بطريقة حاسمة على العادات وأساليب والفني، 

مثل محافظة كربGء المقدسة يأتيھا خمسة و. )١(المعيشة، ليس فقط بالنسبة لBمم، ولكن للبشرية جمعاء

ساسياً بارزاً في التعايش بين المجتمعات دوراً أو سائح أجنبي يومياً تلعب التGقح بين الثقافات آ`ف

  . النسيج ا`جتماعي لھا

إ` أن ا:دارة المحلية في محافظة كربGء المقدسة تواجه تحديات اجتماعية نتيجة `تصال 

فالسياحة في واقع اJمر ما زالت تعد من الصناعات المستحدثة في ھذا العصر، . السياح بالمواطنين

وبا:مكان في ھذا الصدد أن  .)٢(تھا ا`جتماعي والثقافيوھي بذلك لم تلِق بعد الدراسة الكافية من وجھ

جتماعي ومدى استجابة ا:دارة يعة تأثير السياحة على الواقع ا`نذكر أھم اJطر العامة حول طب

  . المحلية في محافظة كربGء المقدسة السلوك السياحي المنفتح على الثقافات اJخرى

 ًSون أكثر غنى من إجمال السكان المحليين، وذلك ` يعود فقط إلى إن السائح إلى العالم الثالث يك :أو

كونه قادم من بلد متقدم اقتصادياً، ولكن لكونه يبدو من طبقة أغنى من المجتمع، وھذا ما يسبب 

  . نشوء معاملة سيئة لتلك القلة المتميزة عن باقي السكان

وھذا ` يشكل بحد ذاته سبباً قوياً `ستياء . ناميةتميز السياح عرقياً عن السكان المحلين للبلدان ال :ثانياً 

متعاض لدى السكان في من ا` جتماعي، وإنما لترادفه مع غنى السياح، فإنه سوف يولد شيئاا

  . البلدان السياحية النامية

 ً . إن تدفق السياح يسبب زيادة في المستوطنين في المكان الذي يعيش فيه المواطنون اJصليون :ثالثا

ة من التأثيرات السيكولوجية غير المGئمة نتيجة `رتفاع كثاف افة إلى أنه يؤدي إلى المعاناة$ضبا

ختناق السكاني بين السياح والمواطنين على العرض المحدود السكان، وھذا يعني التزاحم وا`

والمشكلة تتبلور في أن السياح بصورة عامة يفضلون على المواطن في استخدام . من الخدمات

                                                           
، دار الشؤون ٣٨ا�تصال والتغير ا�جتماعي في الدول النامية، ترجمة محمد ناجي الجوھر، ص: ھدبرو غورات )١(

 .٢٠٠٢الثقافية العامة، العراق، 
 .٢٠٠٢، مؤسسة الوراق، العراق، ١٢اقتصاديات السياحة، ص: حمدي عبد العظيم )٢(
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وھذا يمثل سبباً ھاماً لkستياء في البلدان النامية، حيث أن الخدمات . استھGك ھذه الخدمات أو

   .)١(مطلوب فيھا أن تواجه طلب المواطن عليھا با:ضافة إلى طلبات السياح

يحتمل أن تكون سلوكية وتصرفات السياح ونشاطاتھم غير مقبولة أو مرفوضة من قبل  :رابعاً 

وھذا يظھر بوضوح وبشكل متكرر مع . ن في محافظة كربGء المقدسةالمواطنين المحليي

السياحة في كربGء عندما تكون تقاليد وثقافة وعادات السياح تختلف كثيراً عن تلك التي يتمسك 

بھا السكان المحليين، فالمجتمع المحلي الكربGئي يرفض بعض الكلمات التي يستخدمھا السواح 

والتي ) لَك(والتي تعني اذھب فارسية اJصل أو كلمة ) برو(دة لتصوره أنھا تسيء له كمفر

تستخدم باللھجة العامة اللبنانية وتعني ا`ستھزاء بالمقابل عند العراقيين، كما أن المجتمع المحلي 

أو استياء لديھم كالتدخين  افي محافظة كربGء المقدسة يرفض بعض السلوكيات ما يسبب توتر

  .ت في المقاھي أو في الفنادق أو الطرق العامةمن قبل النساء السائحا

 ً جتماعي والتعايش السكاني غير المبرمج أو المنظم يسبب اضمحGل وتGشي إن ا:ندماج ا` :خامسا

جتماعي نھا تستبدل بتقاليد غريبة عن العرف ا`إالثقافات والتقاليد المحلية الكربGئية، وحيث 

النقل الھائلة للمسافرين، من بلد أو من قارة Jخرى بما وھكذا، فإن عمليات . لمحافظة كربء

يتسم به من تنوع، وھدم، وسرعة ھائلة في نقل الثقافات يمكن أن يغيّر من عادات السكان، 

   .)٢(إضافة إلى اختفاء واضح لمعظم العادات والتقاليد واJنشطة ا:نسانية

ي محافظة كربGء المقدسة المعنية وھذا يعمل على التسبب بصراع بين المواطنين المحليين ف

حيث يكون المواطن المحلي  تقاليد والحضارة المحلية في مأزقبالتالي، يصبح فيه التمسك بالو .بذلك

نمط و غير قادر على أن ينسلخ من تقاليده ليعيش الحياة التي يتمتع بھا السائح أو أن يحافظ على تقاليده

   .)٣(يستمر عليهو حياته

ستياء التي تنتج من توافد السياح للمنطقة التي ، فإن المصادر غير المباشرة لGلكإضافة إلى ذ

. جھة ما بين السياح والمواطناتقطنھا مجموعة من السكان، واحدة من المصادر التي ` تستمد من المو

المحافظات السياحية في العراق بوجه عام وفي محافظة  في أغلبالمصادر غير المباشرة تظھر  هوھذ

  :ربGء بوجه خاص وھيك

ستياء تجاه السياح، وذلك قصدھا السياح يمكن أن يشعروا با`المواطنون في المناطق التي ي

 . ستخدام من قبل المواطنينحة لبسبب التسھيGت التي تكون غير متا
                                                           

، دار النھضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٤٤تنمية المجتمع وتنظيمة، ص: عبد المنعم، شوقي )١(
١٩٨٧. 

 .٣٢، ص)س.م(التخطيط السياحي، : خليل ابراھيم المشھداني )٢(
 .١٩٩١، الشارقه صوت الخليج، ا�مارات، ٥٥إدارة التنمية السياحية، ص: فضل هللا علي )٣(
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نمو صناعة السياحة، يعني تزايد الحاجة إلى اJيدي العاملة Jجل ملء الوظائف التي تخلقھا 

ستعانة باJيدي العاملة اJجنبية لملء مثل ھذه الوظائف يز الخدمات السياحية، حيث تتم ا`اد وتجھ$عد

لعامل في المرافق السياحي إلى حيث يضطر ا. ضطراب والقلقل وھذا يمكن أن يكون مصدراً فّعا`ً 

ت اJعياد شتغال حتى ساعات متأخرة من الليل، إضافة إلى استمراره في العمل حتى في أوقاا`

  . وھذا ما له أثره الكبير على العاملين في السياحة وعوائلھم. والمناسبات والعطل

في الو`يات المتحدة، ) جزر الفرجيني(فعلى سبيل المثال، التدفق الكبير للعمال اJجانب إلى 

انب، إذ يشكل ية التي تولدھا السياحة، يقوم بھا عّمال أجا`قتصاد من اJنشطة اً كبير اً حيث أن مقدار

   .اJجانب ثGثة أرباع السكان المحليين في تلك الجزر

وا`ستياء والتوتر ما بين المجاميع المختلفة من اJجانب والسكان المحليين كبير جداً، 

ويمكن أن يكون ھذا . ع ما بين العّمال اJجانب والسكان المحلييناوالنز ھةجتماعي يزيد من المواجا`

ياً، حيث يھاجر العمال من مختلف اJجناس واJلوان والمتميزين باختGف طباعھم عن قوو النزاع حاداً 

جتماعية والتي في الغالب ترافق النمو السياحي تكون متعددة ا` المشاكلوھكذا، فإن . المحليينالسكان 

ما يؤدي . ھموالتي منھا استياء المواطنين الذي يزداد من جّراء استياء استيراد العمال اJجانب وعوائل

ستخدام والوظائف للسكان المحليين، حيث يقابل ذلك آثار مواجھة نتيجة لتفضيل انخفاض ا`إلى 

   .)١(اJجانب والذي يعطي انطباع بالمھانة للمواطنين

قتصادي ا`و ا`جتماعيو العرقي ضطراب والقلق ا`جتماعي الذي يمكن أن ينتج الفرزا`

الذي يكون ليس أقل من اJنشطة اJخرى التقليدية للبلدان و ة السياحةالذي يميز ھيكل العمال في صناع

 . النامية

ستياء، حيث أن المدى الوظيفي ل ستخدام الذي تولّده السياحة بحد ذاته مصدراً يشكل نمط ا`

 المستمر من الوظائف السياحية يكون منخفض اJجور ويستخدم فيھا العاملين في ساعات غير مناسبة

ا`جتماعية يمكن أن  والمشاكل. مزعجة إضافة إلى كون الترقيات في اJنشطة السياحية قليلةو طويلةو

ر المخطط وراء ولعل النمو السياحي السريع والغي. تتزايد، Jي من اJسباب السابقة الذكر أو جميعھا

   .المشاكلحدوث مثل ھذه 

المقدسة يصعب على ا:دارة أخرى تواجه القطاع السياحي في محافظة كربGء  مشاكلوھناك 

ومن ھذه المشاكل، تحول النشاط السياحي إلى نشاط تجاري بحيث . المحلية في المحافظة التغلب عليھا

                                                           
 .٢٠٠٦ ، بدون دار نشر،١١بحوث ودراسات احصائية في اقتصاد السياحة وا`ستثمار فيھا، ص: عبد المجيدحامد،  )١(
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` يھدف سوى الى تحصيل أقصى اJرباح، والذي يكون على حساب نوع الخدمة المقدمة والتي قد 

  . تكون نتيجة لذلك دون المستوى المطلوب

السياحي إلى سلعة استھGكية تخضع لنفس الضغوط والظروف التي  إذن، فتحول المنتوج

فقد يقوم البعض من أصحاب الفنادق . تخضع لھا أي سلعة في السوق، ينجم عنه أخطاء وسوء استخدام

اھتمامه اJول واJخير على تحقيق إيراد مرتفع دون  وأماكن ا:قامة بمثل ھذه اJعمال، حيث ينصبّ 

  .ت المنتوج السياحيمراعاة شروط ومواصفا

فقد يعمد بعض السكان المقيمين في المركز السياحي، إلى استغGل الموسم السياحي من خGل 

رفع إيجارات الغرف المقدمة لمبيت السياح، طالبين أسعار عالية ويكون ذلك على حساب جودة الغرف 

لسياحي نجده بشكل رئيسي والمعيار التجاري البحت بصورة عامة في النشاط ا. ووسائل الراحة فيھا

في حين أن مثل ھذه المشكلة ` نجدھا قائمة في  .)١(في المرافق السياحية التي يمتلكھا القطاع الخاص

المرافق السياحية التابعة للدولة، حيث أن خدمة السائح وراحته وسعادته تكون الھدف اJول واJخير 

زمات التي تعطي لدى السائح وخصوصاً اJجنبي، فيعمل القائمون فيھا على تھيئة كافة المستل. فيھا

ومن ھنا، نقترح  أن تتبنى الدولة العراقية إنشاء مدينة . انطباع حسن عن المراكز السياحية في العراق

سكنية للزائرين توفّر من خGلھا سبل الراحة والرفاھية للزائرين من جھة، وتضاعف الرقابة الفعالة 

وتفّعل التعليمات واللوائح التي تفرض الغرامة المالية . عة للقطاع الخاصعلى المراكز السياحية التاب

  . على القطاع الخاص السياحي في حالة عدم مراعاته الشروط المطلوبة لتھيئة النشاط السياحي المتميز

كما أن طراز اJبنية والمنشآت السياحية في المحافظة، يجب أن يكون ھو أيضاً من العوالم 

وحيث . بارزة في الوقت الحاضر، لما تتمتع به من بنيان ضخم ومرافق وملحقات فاخرةالحضارية ال

رياضية، إضافة إلى غرف النوم،  ادتوفر فيھا كافة المستلزمات الضرورية والترفيھية من مسابح ونو

  . مما يھيئ فرصة كبيرة `ستيعاب السائح لكافة أغراض السياحة

مل طابع البلد الذي أنشأت عليه تكون من عوامل الجذب كما أن اJبنية التقليدية التي تح

أضف إلى كونھا تعمل على المحافظة على التراث الثقافي والحضاري في . السياحي الھامة جداً للسياح

 يمثGن أصالة الحضارة) ع(وأخيه أبي الفضل العباس ) ع(فمرقد ا:مام الحسين  .)٢(فن البناء والعمارة

صالة مع ھذه ا: والذي يجب أن تكون اJبنية والترميم والتعمير منسجمة رمز التراث ا:سGميو

  . والتراث

                                                           
 .٥١، ص)س.م: (خليل، ابراھيم المشھداني )١(
 .١٩٩٨، بغداد، ٧٣التراث السياحي العراقي، ص : محمد أمين دھش )٢(
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الفنادق وأماكن ا:قامة القريبة من العتبتين المقدستين  ھذا البناء العمراني ا:سGمي معوينسجم 

ا:سGمي والذي نجد مع شديد اJسف ابتعاد اJبنية والفنادق والمنشآت السياحية فيه عن الفن المعماري 

  . ندفاع نحو التقليد لفن العمارة الجديدونقوشه وألوانه إلى غير ذلك، وا`والذي يتميز بأقواسه وزخارفه 

طراز العمارة الخاص و نGحظ بأن ذلك له تأثيره الواضح على ھدم المعالم الحضارية

عة لھا مرآة تعكس من خGل بالمنطقة، لھذا ينبغي التأكيد على أن تكون المرافق السياحية والمنشآت التاب

  . الفن المعماري الذي تمتاز به سوء أكان ذلك بطراز اJبنية، أم فنھا المتميز أم ألوانھا الزاھية

القطاع  إنما با:مكان أن نجعل من ، وفG يكفي ذلك من خGل المناطق أو البيوت اJثرية

 Gزياء لى فنادق مبنية على ھإالسائح بحاجة السياحي قطاعا متكامJذه الطراز، ويرتدي فيھا العاملون ا

التي تنسجم مع تراث محافظة أوشحة يكون فيھا، إشارة إلى قداسة محافظة كربGء المقدسة وموقفھا 

  . العقائدي للبشرية جمعاء

بدل المGبس (با:ضافة إلى المGبس التي تعكس تراث مناطق المحافظة أو سكان العراق 

ارسة أعمالھم بمستوى خدمة عالية مقرونة بالضيافة المعھودة، مما يكون له إضافة إلى مم) المستوردة

وبالتالي، سيحقق . وخصوصاً أن الشعب العراقي معروف بكرمه وضيافته. أعظم اJثر على السائح

مكاسب كبيرة سواء أكان بالمحافظة على التراث الحضاري أو تحقيق إيرادات كبيرة وضمان تزايد 

 . مرارتدفق السياح باست

للواقع السياحي في محافظة كربGء المقدسة  اإصGحي اويمكن في ھذا الصدد أن نقترح مشروع

  .ةتقوم به الجھات المختصة في ا:دارة المحلية، للنھوض بصناعة السياحة في المحافظ

ھتمام بھا على ة للحركة السياحية بالمحافظة وا`نطGقة الحقيقيإن ا`في البداية يمكن القول 

الوجه الذي يدفعھا إلى المزيد من النمو قد بدأ مع الخطة الخماسية الثالثة للدولة التي ركزت على زيادة 

عتماد العراقية للتقليل من ا`ية التي تزخر بھا الجمھورية ا`قتصاد المنتج العراقي واستغGل الموارد

المتوقع على التنمية الشاملة، فقد  الكلي على قطاع النفط، وحيث أن السياحة قطاع إنتاجي مھم له تأثير

  . بدأ ا`ھتمام به انطGقاً من ھذه اJھمية

ن الواقع الجديد للسياحة المحلية يفرض تكثيف الجھود آنياً ومستقبلياً للوصول بالسياحة إ

  :العراقية إلى المستوى الذي تؤثر فيه بقوة على كافة المستويات، ويمكن تحقيق ذلك على عدة مراحل
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 ًSمد: أو�مرحلة قصيرة ا :  

  :وتستغرق ھذه المرحلة ثGث سنوات وتشمل العناصر التالية

ھتمام بوسائل النقل وزيادة عدد الرحGت الجوية إلى المناطق صيانة المرافق الخدمية وا` .١

 ). سامراء -الكاظمية  -كربء  -النجف (والمحافظات السياحية مثل 

المحلية، وتخصيص مبالغ مالية كافية من ميزانية الدولة تشجيع لجان التنشيط السياحي و دعم .٢

 . لتتمكن من تنفيذ برامجھا وأنشطتھا المتنوعة

السماح للشركات والمؤسسات الوطنية بتنظيم البرامج واJنشطة التي تتفق مع الدين والعادات  .٣

في رعاية ھذه البرامج والتقاليد، وإتاحة الفرصة لھا `ستغGل ھذه المناسبات إعGنياً مقابل إسھامھا 

 . وفق الشروط المحددة

التركيز على نظافة المنتزھات والمناطق السياحية، ورشھا بالمبيدات لمقاومة الحشرات الطائرة  .٤

 . والزاحفة، وخصوصاً في المتنزھات البرية وأماكن ا:قامة في الغابات، والمتنزھات المفتوحة

ھتمام بالرياضات السياحية، ومنع ة والسياحية، وا`المناطق الطبيعيإيقاف التوسع العمراني في  .٥

 . رمي مخلفات المصانع والسفن الصرف الصحي بالقرب من الشواطئ

متابعة تنفيذ التصنيف الذي صدر مؤخراً للشقق المفروشة، وعادة تصنيف بعض الفنادق وفقاً  .٦

 . لتحسن أو تراجع مستواھا

  

  :مرحلة متوسطة المدى: ثانياً 

  :وتشمل على العناصر اqتية ،اتسنو ومنھا خمس

تحديداً شامGً، وتوفير الحماية الGزمة لھا على غرار الخطوة التي قامت تحديد المناطق السياحية  .١

 . بھا الھيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائھا

 ستثماروالحث على ا`. سات ورجال اJعمالستثمار على الشركات والمؤسعرض فرص ا` .٢

 . السياحي وفق شروط خاصة تعتمد على الخبرة والكفاءة والقدرة المادية الجيدة

التوسع في إقامة الكليات والمعاھد المتخصصة في السياحة والفندقة والخدمات السياحية المختلفة  .٣

 . بعد مراجعة المناھج وتقيمھا

المعوقات، وتشجيع الجوانب الة جتماعية للسياحة، :زية وا`ا`قتصاد التوسع في إعداد الدراسات .٤

 . نتخابية مع التركيز على الدراسات وا:حصاءات البيانيةا`
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توضيح ما قد و تنمية الوعي الوطني بالسياحة باعتبارھا أيضاً سبيGً لرفع ا:نتماء الوطني،و زيادة .٥

 . يخفى من أخطار وأضرار السياحية خارج الوطن وخصوصاً على الشباب والعائGت

  

 ً   :مرحلة طويلة ا�مد: ثالثا

  :سنوات وتشمل على العناصر اqتية ومدتھا عشر

تنفيذ مشروعات سياحية ذات طباع عالمي تتميز بالقدرة على الخدمة فترة طويلة، ويبدأ تنفيذ  .١

 . خطواتھا اJولى بعد ا:عداد لھا فنياً في المرحلة اJولى

جرداء، والتوسع في إنشاء تنظيف وتعميق الشواطئ، واستزراع المناطق الصحراوية وال .٢

 . المتنزھات الوطنية، واستغGل الموارد الطبيعية في المحافظة

ا:نتھاء من مشروع وطني متكامل لترميم جميع المناطق اJثرية في المحافظة وتوثيقھا ورصد  .٣

 . الموروثات الشعبية المختلفة

ارج البلد خصوصاً من الدول دراسة إمكانية استغGل المقومات السياحية `ستقطاب السياح من خ .٤

العربية وا:سGمية للوقوف على ما وصلت إليه المحافظة في كربGء من تطور وتقدم في مختلف 

 . المجا`ت وما توفر بھا من خدمات سياحية متنوعة



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  الخاتمة
  و

  التوصيات
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  الخاتمة

  

كربء (واتخذت " نمية السياحيةدور ا:دارة المحلية في الت"بعد أن أتممت البحث في موضوع 

نظراً Jھمية وقدسية ھذه المدينة كونھا تتمتع بعوامل جذب واستقطاب للزوار Jنھا تضم ) أنموذجاً 

، إضافة إلى )عليھما السGم(قبرين Jئمة المسلمين ھما ا:مامان الحسين بن علي والعباس بن علي 

اJديرة إضافة إلى اqثار القديمة الشاھدة على العديد من المقامات والمراقد اJخرى والكنائس و

  .حضارة السومريين واqشوريين والبابليين ولتمتعھا أيضاً بتضاريس ومناخات بيئية متباينة ورائعة

كّل ھذه الميزات قد دفعتني للبحث سيما وأن دولة العراق ھي من البلدان القليلة التي تتوافر فيھا 

علماً بأنه يمكن  اJخص السياحة الدينية والتي أُھملت في العقود الماضية المقومات السياحية الناجحة وب

ا:ستفادة منھا لدعم الميزان ا:قتصادي وذلك إن استطعنا توظيف الجانب ا:داري بشكٍل فّعال 

  :وحيوي، وقد توصلت بعد ذلك إلى النتائج التالية

 : عناصر التاليةإن السياحة صناعة تستكمل جميع مقوماتھا اJساسية وھي ال .١

 .المادة الخام  . أ

 .رأس المال  . ب

  .العمل  . ج

إن الھيئات المحلية المتخصصة في ا:رشاد السياحي ` تسد الحاجة المطلوبة في المشاريع السياحية  .٢

 .المستحدثة

إن السياحة بمرافقھا المتعددة تفسح المجال أمام المرأة للعمل لتأخذ حقّھا ولتشارك في عملية التطّور  .٣

 .والنمو

عائدات السياحية تُسھم في تحسين مستوى الخدمات السياحية، كما أنھا تساعد في دعم القطاعين ال .٤

 .الزراعي والصناعي

Gً في الميزان السياحي وعجزاً، فا:نفاق السياحي ` إن انخفاض في العائدات السياحية يشّكل خل .٥

ساساً بطريقة مدروسة وواعية يتناسب مع حجم العائدات السياحية، إذ إن قيمتھا لم تكن موّجھة أ

 .لتستطيع تغطية ا:نفاق، وھذا ما أّدى إلى العجز

لة وشخصية معنوية إقليم مستقل وانتخابات مستق: تميز ا:دارة المحلية بوضع استراتيجيات للحكم .٦

 .مستقلة، وھذا ما يجعلھا تختلف عن الحكومة المحليّة

 .ر العراقي، ولكنّه لم يفّعل لحد اqنعليه الدستوإن نظام الGمركزية ا:دارية نّص  .٧



١١٢ 
 

إن مجالس ا:دارة المحلية في محافظة كربGء المقّدسة تفتقر إلى مؤسسة متخصصة للتخطيط  .٨

 .السياحي تنسجم مع ا:مكانات المتوفرة في المحافظة

تعاني ا:دارة المحلية في محافظة كربGء من مشاكل إدارية واجتماعية واقتصادية، ويعود السبب  .٩

 .في ذلك لقلة العاملية المتخصصين في مرافقھا السياحية

م، وھذا ما أّدى إلى ١٩٩٦إن قانون السياحة قديم، وقد أُجريت عليه التعديGت وآخرھا كان العام  .١٠

 .ضعف القطاع وقلّة انتاجيته

 .افتقار مدينة كربGء إلى فنادق الخمسة نجوم التي تتوافر فيھا المواصفات السياحية المطلوبة .١١

إن القطاع السياحي ينقصه ا:ھتمام والتنظيم ويعاني من قلّة الخبرات ونقص المعلومات التي  .١٢

 .تشير لkحتياجات الفعلية لتغطيتھا بغية تطوير السياحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



١١٣ 
 

  التوصيات

  

إن النتائج التي عرضتھا في نھاية ھذا البحث والتي ألقت الضوء على حجم المشاكل التي يعاني 

المقّدسة، لما لھا من أثر ) مدينة كربGء(نھا القطاع السياحي في العراق، وقد ارتكزت فيه على م

سياحي ديني ومكانة تاريخية ودينية مرموقة عند المسلمين وغيرھم، وإيماناً مني بأن الواقع السياحي 

مة ا:ھتمام بھذا يستطيع الخروج مما يتخبط به من مشاكل، وذلك بإيGء الشأن ا:داري التنظيمي مھ

القطاع وتفعيل دوره الذي يخدم الدخل القومي، فدولة العراق من البلدان القليلة التي تتوافر فيھا 

  :مقومات السياحة الناجحة، ونظراً للواقع نرفع ھذه التوصيات

ا:ھتمام بتقديم الخدمات السياحية على أكمل وجه Jنھا تعكس وجھنا الحضاري والثقافي،  .١

 .الواجب إعادة النظر في مناھجنا التربوية وإضافة مواد تعّرف الطGب ببلدھمفلذلك من 

تعزيز التعامل الجيد مع السائحين وتدريب المجتمع المحلي على تقديم الخدمات السياحية  .٢

 .وتحصينه بمواجھة ما يحدثه ا:حتكاك بالزائرين من تغيير اجتماعي وثقافي

ي مجال السياحة وتشجيع المجتمع المحلي للدخول إنشاء المزيد من المعاھد المتخصصة ف .٣

 .إليھا

فتح كلية السياحة والعلوم اJثرية في جامعة كربGء المقّدسة لتأھيل المجتمع المحلي  .٤

 .الكربGئي :دارة مرافقه السياحية

ا:ھتمام بالثروات الطبيعية وإصدار قوانين لحمايتھا وكذلك المحافظة على نظافتھا وتشجيع  .٥

ن على زيارتھا والتمتع بجمالھا والمكوث في أماكن تُبنى فيھا على طراز طبيعي السائحي

 .يراعي خصوصية المكان

تطوير عملية ا:حصاءات داخل اJماكن السياحية لتحديد عائداتھا وضبطھا ومعرفة عدد  .٦

 .السائحين ومدة إقامتھم لوضع دراسات مستقبلية تھتم بدفع القطاع السياحي نحو اJفضل

ّجه نحو إعداد مشرفين وفنيين سياحيين وعاملين يتميزون بالخبرة والكفاءة لتفعيل دور التو .٧

 .وناجحة ويةقالسياحة على أسس 

إقامة مجمعات سكنية :يواء السائحين تحافظ على الفن المعماري العربي ا:سGمي وجعلھا  .٨

ُسبل الراحة  صورة جاھزة تحاكي الماضي العريق وتشمل كّل مستلزمات السيّاح وتؤّمن

 .نقاط قريبة من المدن والمواقع السياحية خدمة لسھولة تنقلّھموالمتعة لھم وتكون مبنية في 



١١٤ 
 

دفع الحركة السياحية نحو التطّور والنمّو لزيادة استغGل الموارد ا:قتصادية والتقليل من  .٩

فادة منھا على فالسياحة ثروة متجّددة غير ناضبة يمكن ا:. ا:عتماد الكلّي على قطاع النفط

 .المدى الطويل

الحفاظ على الطابع التراثي لBبنية والمنشآت المرممة أو المستحدثة وذلك للمحافظة على  .١٠

 .طابع المدينة التقليدي القديم

اشتراك النساء في بعض اJعمال السياحية بعد إعدادھن وتأھيلھن للقيام بھا والغاية من ذلك  .١١

يدي العاملة العربيّة واJجنبية بما يؤّمن ا:عتماد على على اJالحّد من كثرة ا:عتماد 

الطاقات البشرية المحليّة ويقلّص حجم النفقات ا:دارية وذلك Jّن أجور اJجانب مرتفعة 

 .جداً 

تفعيل دور القطاعين الزراعي والصناعي وربطھما بالقطاع السياحي لتأمين احتياجات  .١٢

 .المنشآت والمرافق السياحية

ت ومراكز حرفيّة للصناعات اليدوية والتراثية لتكون عامل جذب سياحي إقامة وحدا .١٣

ومصدر دخل للسكان المحليين وعامل دعم لھم للمحافظة عليھا كمورد رزق وتطويرھا 

 .Jّن السياحة تخلق السوق لتصريفھا

العمل على تشجيع الفGحين ومالكي اJراضي الزراعية بإعطائھم مبالغ مالية أو خدمات  .١٤

 .تخدم تطّور القطاع الزراعي بموازاة باقي القطاعات عينية

وضع أسعار تشجيعية للزائرين في مختلف المرافق السياحية والعمل على توفير النقل شبه  .١٥

 .المجاني لھم

إنشاء محطة فضائية تھتم بنقل الواقع الكربGئي يعرض أھمية اJماكن الدينية واJثرية  .١٦

شّجع على التنمية السياحية التي تنعكس آثارھا على والجغرافية الموجودة فيھا، وھذا ي

 .القطاعات اJخرى

يد وجھة استخدام العائدات المالية المتحقّقة من الرسوم الضريبية المفروضة على دتح .١٧

 .عن كل سائح) $٥(السياح اJجانب وھي 

ة لشغل المناصب ا:دارية واعتماد ھيكلية ھيئ إعادة إلى ا:ھتمام بالشروط اJساسية .١٨

) ٤(شكل رقم (وفي الناحية ) ٧٤ص) ٣(شكل رقم (الموظفين ا:داريين في القضاء 

 ).٧٨ص) ٥(شكل رقم (والھيكل التنظيمي لدائرة المجاميع في ھيئة السياحة ) ٧٥ص



١١٥ 
 

مراعاة التوفيق بين مستوى ونوعية الخدمات المقّدمة للسائح واJسعار المتوجب عليه دفعھا  .١٩

 .الربح على حساب نوعية الخدمات المقّدمةبحيث ` يكون الھدف تحقيق 

إعطاء صGحيات الرقابة والتشريع لرابطة المطاعم والفنادق وربطھا بدائرة المرافق  .٢٠

 .السياحية في ھيئة السياحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  
  
  
  
  
  

  مصادرال
  و 

  المراجع
  



١١٦ 
 

  المصادر والمراجع
  

  :الكتب العربية

، دار البركة للنشر والتوزيع، ١احية، طأبو رحمة، مروان، وآخرون، إدارة المنشآت السي .١

 . ٢٠٠١ا`ردن،  -عمان

أبو زيد، أحمد، علية حسن حسين، التنمية نظرياً وتطبيقياً، الھيئة المصرية العامة للكتاب،  .٢

١٩٧٧ . 

 . ١٩٦٣بازرعة، محمد حسين، العGقات العامة والسياحة، القاھرة دار الصفا للطباعة،  .٣

لوھاب البرزنجي ومھدي السGمي، مبادئ وأحكام القانون بدير، علي محمد وعصام عبد ا .٤

 . ١٩٩٣ا:داري، مطبعة التعليم العالي، العراق، 

 . ١٩٩١البغدادي، محمد عبد الرزاق، جغرافية العراق السياحية، مطبعة الجامعة، الموصل،  .٥

ن، اJرد –توفيق، ماھر عبد العزيز، صناعة السياحة، دار زھراء للنشر والتوزيع، عمان  .٦

١٩٩٧ . 

، مكتبة )دراسة مقارنة في نظم ونشاط ا:دارة العامة(الجرف، طعيمة، القانون ا:داري  .٧

 . ١٩٧٤القاھرة، مصر، 

 .٢٠٠٠الجGد، أحمد، التنمية السياحية المتواصلة، مطبعة عالم الكتب، القاھرة،  .٨

 . ١٩٧٩حاتم، شفيق، القانون ا:داري، اJھلية للنشر والتوزيع، بيروت،  .٩

 . ١٩٩٧وھموم، جامعة اليرموك، اJردن،  مشاكلد، مھنا، السياحة حدا .١٠

الحلو، ماجد، ا:دارة المحلية بين الGمركزية وعدم التركيز، المنظمة العربية للعلوم  .١١

 . ١٩٧١ا:دارية، 

 . ١٩٦٨، ٢، ط١حميدي، أبو بكر، السياحة والفنادق، ج .١٢

دار البركة للنشر والتوزيع، عمان، وآخرون، تسويق الخدمات السياحية،  –الحناوي والحسن  .١٣

٢٠٠١ . 

 . ١٩٨٤بغداد، سسة الوراق، ؤمالحوري، عبد هللا، اقتصاديات السياحة،  .١٤

 . ٢٠٠١الحوري، عبد هللا، مبادئ السفر والسياحة، مؤسسة الوراق، العراق،  .١٥



١١٧ 
 

الخطيب، محمد فتح هللا، وصبحي محرم، إتجاھات معاصرة في نظام الحكم المحلي، دار  .١٦

 . ١٩٨١العربية، القاھرة،  النھضة

 . ١٩٨٥، بيروت، ١الخوري، الياس، السياحة في لبنان والعالم، ط .١٧

  ١٩٩٨، أعمال وعقود إدارية، ١الخوري، يوسف سعد هللا، القانون العام، تنظيم إداري، ج .١٨

 .١٩٩٨دھش، محمد أمين، التراث السياحي العراقي، بغداد،  .١٩

 . ١٩٨١رف، رشيد، أحمد، ا:دارة المحلية، دار المعا .٢٠

، المنظمة العربية للعلوم ا:دارية، "يةا`قتصاد الGمركزية والتنمية"رشيد، أحمد، مقالة في  .٢١

، ١٩٨١لسنة  ٥، وط ١٩٧٢، ومؤلفه في ا:دارة العامة، دار النھضة العربية، ط سنة ١٩٧٠

 .دار المعارف، وما بعدھا

 . ١٩٩٥الحديثة للكتاب، طرابلس، رعد، نزيه، القانون الدستوري والنظم السياسية، المؤسسة  .٢٢

حاضرھا  –الرواشدة، شاھر علي سليمان، ا:دارة المحلية في المملكة ا`ردنية الھاشمية  .٢٣

 . ١٩٨٦ومستقبلھا، دار المجد`وي للنشر والتوزيع، عمان، 

الروبي، نبيل، مجموعة الدراسات السياحية، إقتصاديات السياحة، مؤسسة الثقافة الجامعية،  .٢٤

 . ١٩٨٦رية، ا:سكند

الزغبي، خالد سمارة، تشكيل المجالس المحلية وأثره على كفايتھا، دار الثقافة، عمان،  .٢٥

١٩٩٧. 

 . ١٩٨٨سالم، السيد عبد العزيز، التاريخ السياسي والحضاري للدول العربية، القاھرة،  .٢٦

 . ١٩٧٨، جامعة الكويت، ١السالم، فيصل، ا:دارة العامة والتنمية، ط .٢٧

 . ١٩٩٧نظرية القدرات ا:دارية، دار اJمل للنشر والتوزيع، عمان،  شرقي، حسن علي، .٢٨

 . ١٩٧٧، دار الفكر العربي، ١شلبي، منير ابراھيم، المرفق المحلي، ط .٢٩

تنمية المجتمع وتنظيمة، دار النھضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع،  ،شوقي، عبد المنعم .٣٠

 . ١٩٨٧بيروت، 

دارة المحلية والتجربة اJردنية، المؤسسة العربية للدراسات الشيخلي، عبد القادر، نظرية ا: .٣١

 . ١٩٨٣والنشر، بيروت، 

  . ١٩٧٨صادق، محمود، إدارة التسويق، دار النھضة العربية، القاھرة،  .٣٢



١١٨ 
 

الطماوي، سليمان محمد، الوجيز في القانون ا:داري دراسة مقارنة، دار الفكر العربي،  .٣٣

 . ١٩٨٢القاھرة، 

محمد، شرح نظام الحكم المحلي الجديد، دار الفكر العربي، القاھرة، الطماوي، سليمان  .٣٤

١٩٧١.  

 . ٢٠٠٦الطيب، حسن، إشكالية ا:صGح والتطوير ا:داري، مؤسسة الوراق، العراق،  .٣٥

 .١٩٨٧عبد الحميد، ابو محمد وآخرون، التنظيم ا:داري، دار النھضة العربية، مصر، سنة .٣٦

 . ١٩٩٦دار الفكر، دمشق،  عبد الخالق، أحمد، مبادئ التسويق، .٣٧

 .١٩٨٩عبد الرزاق ھوبي، محمد، التشريعات في إدارة اJوقاف، بغداد،  .٣٨

 . ١٩٨١عبد العال، محمد حسنين، ا:دارة العامة،  .٣٩

 . ٢٠٠٢عبد العظيم، حمدي، اقتصاديات السياحة، مؤسسة الوراق، العراق،  .٤٠

 .٢٠٠٤عبد هللا، رؤوف، المبادى العامة للسياحة، بغداد،  .٤١

 . ١٩٨٣د هللا، فوزي، الحكم المحلي وا:دارة المحلية، جامعة ا`مارات العربية المتحدة، عب .٤٢

 . ١٩٧٧عبد هللا، قيس رؤوف، المبادئ العامة للسياحة، الجامعة المستنصرية،  .٤٣

 ٢٠٠٦عبد المجيد، حامد، بحوث ودراسات احصائية في اقتصاد السياحة وا:ستثمار فيھا،  .٤٤

 . بدون دار نشر

ية، مطابع دار الشعب، القاھرة، ا`قتصاد ھاب، صGح الدين، تخطيط المواردعبد الو .٤٥

١٩٨٨ . 

 .١٩٨٥العراقي،  ا`قتصاد العبدلي، خالد، دور السياحة في .٤٦

 .٢٠٠٠عبيدات، محمد، التسويق السياحي مدخل سلوكي، دار وائل للنشر، عمان، اJردن،  .٤٧

 .٢٠٠٨ي الحقوقية، بيروت، عثمان، حسين، أصول القانون ا:داري، منشورات الحلب .٤٨

 . ١٩٤٧عثمان، خليل عثمان، ا:دارة العامة وتنظيمه، بدون دار نشر، مصر،  .٤٩

 . ١٩٩٧، عمان ١عثمانة، صGح، التنمية الشاملة، مفاھيم ونماذج، ط .٥٠

العربي، محمد عبد هللا، مذكرات في ا:دارة المحلية، دراسة مقارنة، محاضرات لطلبة  .٥١

 .١٩٦٩الحقوق، جامعة القاھرة، الدراسات العليا، كلية 



١١٩ 
 

 .١٩٥٧محاضرات في تنظيم ا:دارة العامة، بدون دار نشر، القاھرة،  ،العطار، فؤاد .٥٢

 . ١٩٧٢العطار، فؤاد، ا:دارة العامة، دار النھضة العربية، القاھرة،  .٥٣

 . ١٩٧٠العطار، فؤاد، مبادئ القانون ا:داري، دار النھضة العربية،  .٥٤

ات مقارنة في الحكم المحلي، المنظمة العربية للعلوم ا:دارية، عطية، طاھر موسى، دراس .٥٥

١٩٧٧ . 

 .١٩٩٦علي، اسماعيل، مستقبل السياحة، دار الكتب المعرفة،  .٥٦

، )دراسة مقارنة(عواضة، حسن محمد، ا:دارة المحلية وتطبيقاتھا في الدول العربية  .٥٧

 . ١٩٨٣المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

 . ١٩٩٠مد عاطف، دراسات في التنمية والتخطيط السياحي، القاھرة، غيث، مح .٥٨

 .، مكتبة المعارف، الرياض، ` تاريخالسياحة في المملكة العربية السعودية: مخلد خالد الفرج .٥٩

 . ١٩٩١فضل هللا، علي، إدارة التنمية السياحية، الشارقه، صوت الخليج، ا:مارات،  .٦٠

لي لBدارة المحلية في الوطن العربي، الشارقة، ا:مارات، فوزي، صGح الدين، التنظيم الھيك .٦١

٢٠٠٣ . 

الGمركزية ومسألة تطبيقھا في لبنان، منشورات البحر المتوسط ومنشورات قباني، خالد،  .٦٢

 . ١٩٨١عويدات، باريس وبيروت، 

 . ٢٠٠٧القيسي، محي الدين، القانون ا:داري العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  .٦٣

 . ١٩٧٥ ،، محمود، السياحة الحديثة علماً وتطبيقاً، الھيئة المصرية العامة للكتابكامل .٦٤

المبادئ العامة والقانون ا:داري العراقي، مطبعة  –كامل، مصطفى، شرح القانون ا:داري  .٦٥

 . ١٩٤٩النجاح، بغداد، 

ر كامل، مصطفى، شرح القانون ا:داري، المبادئ العامة والقانون ا:داري، شركة دا .٦٦

 . ١٩٨٤ا:شعاع للطباعة، القاھرة، 

المجذوب، محمد، القانون الدستوري والنظام السياسي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  .٦٧

٢٠٠٢ . 

، دار مجد`وي للنشر ٣محسن، مراوان، إدارة وكا`ت وشركات السفر والسياحة، ج .٦٨

 . ١٩٩٦والتوزيع، اJردن، 
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السياحية، مع دراسة تطبيقية عن القطر  محمد، صباح محمود، مقدمة في الجغرافية .٦٩

 . ١٩٨٠العراقي،جامعة بغداد، 

مساعدة، عبد المھدي، مبادئ في ا:دارة المحلية وتطبقاتھا، المنظمة العربية للعلوم ا:دارية،  .٧٠

١٩٧٧ . 

 . ٢٠٠٢المشاھدي، ابراھيم، الوجيز في السلطة القضائية المخولة لkدارين، بغداد،  .٧١

 . ١٩٨٩راھيم، التخطيط السياحي، مطبعة التعليم العالي، بغداد، المشھداني، خليل اب .٧٢

 . ١٩٥٨مھنا، محمد فؤاد، القانون ا:داري المصري والمقارن، مطبعة نصر، مصر،  .٧٣

 . ٢٠٠١الناشف، انطوان النظام القانوني للعمل البلدي في لبنان، الغزال للنشر،  .٧٤

ات الحلبي الحقوقية، بيروت، نخلة، موريس، الوسيط في شرح قانون البلديات، منشور .٧٥

١٩٩٨ . 

نوفل، نھال، وقائع مؤمر حول البلدية سلطة محلية ومشاركة مدنية في القانون والممارسة،  .٧٦

 .١٩٨٩جامعة السيدة لويزة، لبنان، 

 ،الجامعة اللبنانية) أطروحة دكتوراء ( في اJدب المغاربي أثر العولمة  :الفاضل ،الكثيري .٧٧

  .م ٢٠٠٩سنة 

  

  :ترجمةالكتب الم

السياحة وأوقات الفراغ، ترجمة أحمد اJورفلي، شركة تراد كسيم، جنيف، جان فوراستيه،  .١

١٩٧٧.  

ھدبرو غورات، ا:تصال والتغير ا:جتماعي في الدول النامية، ترجمة محمد ناجي الجوھر،  .٢

 . ٢٠٠٢دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، 

 

  :المقاب7ت

ي رئيس رابطة الفنادق والمطاعم في العراق يوم ا`ربعاء مقابلة مع السيد اكرم الجبور .١

٦/٦/٢٠١١. 

مدير قسم المسافرين في شركة نقل الركاب يوم الثGثاء ) ستار عودة عبد(مقابلة مع المھندس  .٢

 .٢٠١١/ ٣٠/٨الموافق 
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  :الجرائد والمج7ت

 .١٨/١٢/٢٠٠٥، جريدة الرأي اJردنية .١

 .٢٠٠٨عام  ٥/١، جريدة رسمية حكومية تصدر يومياً من بغداد العدد جريدة الصباح .٢

 :جريدة الوقائع العراقية .٣

  .١٧/١٠/١٩٦٠في ) ٤٢٧(العدد  −

 . ٢/٧/١٩٦٥في ) ٨١٩(العدد  −

  .٤/٤/١٩٧٧في ) ٢٥٨١(العدد  −

 .١٨/١/١٩٨٢في ) ٢٨٦٧(العدد  −

 . ٦/٨/١٩٩٠في ) ٣٣١٩(العدد  −

 .١٦/٩/١٩٩٦في ) ٣٦٣٥(العدد  −

السياح العرب أبو رمان، أسعد حماد وزميله، قياس تقييمات الخدمات العGجية من وجھة نظر  .٤

، لسنة ٢، المجلد الثامن، العددالمجلة اJردنية للعلوم التطبيقيةالقادمين إلى اJردن للعGج، 

٢٠٠٥. 

جريدة رسمية تصدر عن ا:دارة المحلية في محافظة كربGء كل يوم  جريدة كربGء اليوم، .٥

 . ٢٠٠٨لعام  ١شھر ت) ١٤٩(اثنين العدد 

الحميري، موفق عدنان، تقييم واقع المناطق الترويحية المكملة لعناصر الجذب السياحي داخل  .٦

، الجامعة مجلة كلية ا:دارة وا`قتصادالمدن مع التركيز على جزيرة بغداد السياحية، 

 .١٩٩١-١٩٩٠، السنة العاشرة، ١٢٣المستنصرية، العدد 

ام نمو السياحة الوافدة إلى العراق وسبل تجاوزھا، الحوري، مثنى طه، المعوقات اJساسية أم .٧

، حزيران ٢١كلية ا:دارة وا`قتصاد، الجامعة المستنصرية، العدد  مجلة ا:دارة وا`قتصاد،

١٩٩٧ . 

الساعاتي، حسن، دور التخطيط ا:قليمي في التنمية ا:جتماعية، المؤتمر ا`ول لkجتماعيين  .٨

  . ١٩٨٠ مجلة العلوم ا:جتماعية،العرب، 
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وحالة الطلب عليھا في الفنادق ) ا:يواء(الطائي، حميد عبد النبي، واقع خدمات ا:قامة  .٩

كلية ا:دارة وا`قتصاد، الجامعة  مجلة ا:دارة وا`قتصاد،، ١٩٨٦-١٩٨٠العراقية للفترة من 

  . ١٩٨٩، ١٠المستنصرية، العدد 

مجلة الوقائع ، ٣٩٤٠العدد  ،٦/٧/٢٠٠٢في ) ١٢٤(قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم  .١٠

  .٢٢/٧/٢٠٠٢في  العراقية،

، )مصر، اJردن، تونس(ملحق اJبحاث، دراسة عن اJقطار العربية  مجلة السياحة العربية، .١١

  . ١٩٧٨حزيران، ٦، ٢العدد 

، تصدر عن مجلة الحياة النيابيةيونس، ميرنا الGمركزية ا:دارية والية تطبيقھا في لبنان،  .١٢

 . ٢٠٠٧، ٦٢العدد مجلس النواب، 

  

  :رسائل وأبحاث

الحكم المحلي في انكلترا، رسالة دكتوراه، كلية التجارة، جامعة القاھرة،  ،بطرس، ظريف .١

١٩٦٧.  

جودة، لطفي حميد، صناعة السياحة ودورھا في تنمية اقتصاديات الدول المضيفة مع إمكانية  .٢

المستنصريه كلية السياحة، بغداد، جامعة /ا:ستفادة منھا في العراق، اللجنة المنظمة للمؤتمر

٩/١١/٢٠٠٥-٨ . 

حنا، نعام داوود، التخطيط للتنمية السياحية في العراق، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية ا:دارة  .٣

 . ١٩٨٠وا:قتصاد في الجامعة المستنصرية، 

وق، الخطار، علي، اJساس القانوني للنظام الGمركزية ا:قليمية، بحث منشور في مجلة الحق .٤

  .١٩٨٩الكويت، 

ية المحّددة للطلب على السياحة الداخلية وإمكانية ا`قتصاد الدباغ، إسماعيل، بعض العوامل .٥

استخدامھا لرسم مGمح الطلب السياحي في العراق مستقبGً، بحث أُلقي بالجلسة اJولى لمؤتمر 

 . ٩/١١/٢٠٠٥-٨السياحة العلمي اJول، بغداد، 

 . ٢٠٠٤ى ا:حصاء، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، الراوي، خاشع، المدخل إل .٦
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الراوي، عادل سعيد عبد العزيز، التحليل الكمي لظاھرة سفر العراقين خارج القطر، بحث  .٧

 ١٩٨٤مقدم إلى كلية ا:دارة وا:قتصاد، قسم السياحة في الجامعة المستنصرية، كانون الثاني، 

  . بدون نشر

اھيم، إمكانية تنمية النشاط السياحي في إقليم اJنبار، رسالة ماجستير الزھاوي، محمد ابر .٨

 . ٢٠٠١مقدمة إلى مركز التخطيط الحضري وا:قليمي، 

سعيد، تغريد، المدن الحظارية وأثرھا في تطوير حركة السياحة الثقافية في العراق، رسالة  .٩

 . ١٩٩٧الجامعة المستنصرية، ماجستير في السياحة مقدمة إلى مجلس كلية ا:دارة وا:قتصاد، 

عبد الكريم، أكرم عبد الرحمن، وقت الفراغ وأثره في تنمية النشاطات السياحية والترفيھية،  .١٠

 . ٢٠٠٢رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية ا:دارة وا:قتصاد في الجامعة المستنصرية، 

والعلوم  ادا`قتص ، كلية)دراسة مقارنة(عساف، عبد المعطي، تنظيم المجالس المحلية  .١١

 .١٩٧٤السياسية، جامعة القاھرة، 

المناھج التربوية، مجلة عالم التربية، العدد اJول، السنة : الكثيري، الفاضل، نظم التقييم .١٢

 .٢٠٠٤اJولى، 

كوشن، عبد هللا عبدي، التطور الحضري وأثره في تنمية الطلب السياحي، رسالة ماجستير  .١٣

 . ٢٠٠١الجامعة المستنصرية،  مقدمة إلى كلية ا:دارة وا:قتصاد في

معان، ابراھيم مثنى، تحليل واقع ا:ستثمار السياحي في العراق وإمكانية تطويره، رسالة  .١٤

ماجستير مقدمة إلى كلية ا:دارة وا:قتصاد، جامعةالمستنصرية، قسم السياحة وإدارة 

 . ١٩٩٩الفنادق، 

  

  :دساتير

 ). ١٢١-١٢٠(الدستور اJردني المادتان  .١

 ). ١٢٢(ر ا:ماراتي المادة الدستو .٢

 ). ٢(الدستور السوداني المادة  .٣

 ). ١٧٨(الدستور العراقي المادة  .٤

 ). ١٠١-١٠٠(الدستور المغربي المادتان  .٥

  ). ١٤٦-١٤٥(الدستور اليمني المادتان  .٦



١٢٤ 
 

  : قوانين

 .١٩٢٧لسنة ) ٥٨(قانون ادارة ا`ولوية الملغى رقم  .١

 . ١٩٥٧ لسنة) ١٦(قانون إدارة القرى الملغى رقم  .٢

 ).١١٥(قانون المحافظات رقم  .٣

 ). ١٥٩(قانون المحافظات رقم  .٤
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