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 (أمنوذجاً العراق كردستان إقليم) على القطاع السياحي هراا أثر اإل

 خالد ولي علي

 / كلية الرتبية/ جامعة كرميان                                                                              قسم اجلغرافية
Khalid.wali@garmian.edu.krd 

 امللخص
ويؤدي ذلك إلحجامهم عن  ,السياح حياولون قضاء أجازتهم يف دول آمنة على القطاع السياحي لكون هراا يؤثر اإل

مما يؤدي إىل تسريح عمالة كبرية تعمل يف قطاع السياحة نتيجة اخنفاض أعداد  هراا زياهرة الدول اليت ينتشر فيها اإل
كبرية يف ميزان  مما ينعكس ذلك بنسبة عدم وجود فرص عمل جديدة يف قطاع السياحةل البطالة السائحني، فضال عن

 .املدفوعات
التأكيد على  مع ياً وحملياًإقليمعلى القطاع السياحي عاملياً و يةهراابيات اإلمعرفة اآلثاهر املرتتبة للعمل البحث حياول

ة املسمى )داعش( يف يهرااببعد ظهوهر املنظمة اإل قليمي الذي واجه اإلهرااباإلبعد التهديد  السيما اًحيردستان كنموذجاً ك إقليم
 .املنطقة 

 ردستانك إقليممستقبل السياحة الدولية عموما و املباشر وغري املباشر على هراا ثاهر اإلتوضيح آواهلدف من البحث او 
 كمكن قحقيقها من اليت األقتصادية املكاسبضر  يف  هراا خصائص البيئة السياحية ودوهر اإلوكذلك مااية  خصوصاً العراق

 . حملياًياً وإقليم و عاملياً هراا االفكاهر واملقرتحات للتصدي لإل تقديم بعضة وصناعة السياح

 كردستان،العراق السياحة،األهراا ،إقليم: كلمات املفتاحية

 املقدمة:
ك لموضع قلق للكثري من اخلرباء والسياسني وذ بأاتماما واسع من قبل اجملتمع الدولي واصبح هراا موضوع اإلظى حي 
خطراً على الفرد واجملتمع ,ومن اذة األثاهر مايطال النشاط ية اليت تشكل هرااباآلثاهر النامجة من األعمال اإلخوفاً من 

ية على أستهداف صناعة السياحة إدهراكاً هراابوالتنظيمات اإلاألقتصادي وخصوصاً النشاط السياحي حيث أعتمدت اجلماعات 
سهولة التأثري عليها واالستفادة من الطبيعة اخلاصة بها لتحقيق عدد  منها لضعف تلك الصناعة للعوامل اخلاهرجية وبالتالي

ية هراابتنظيمات اإلمن قبل ال ةاً ألعداد السياح للدول واألقاليم املهدد, وعليه تشااد تراجعاً ملحوظمن األاداف األسرتاتيجية
تدخل يف شؤنها الداخلية والتطاول على ية للهراابة سياسياً ألنها تصبح ادفاً سهالً للتنظيمات اإلستقراملغري وكذلك للدول 

أقتصاديات الدول وخاصة الدول اليت تعتمد بشكل كبري على القطاع  على بالتالي تؤثر بشكل مباشر قطاعاتها املختلفة,
ضاء يشعر بها باألمان وق أن السائح يفضل املناطق التىف وفوكما او معر السياحي كمصدهر للدخل وقحسني حالتها األقتصادية,
 فرتة أستجمام وهراحة نفسية بعيداً عن الصخب واملشاكل.

 مشكلة البحث
ؤثر على القطاعات املختلفة وخصوصاً يجسيمة وخيلق فوضى  ئر اقتصادية وبشريه وبيئيةخيلف خسا هراا اإلاصبح خطر 

 تية.من خالل األسئلة اآل التعبري عن مشكلة البحثكمكن  وعليهقطاع السياحة 

mailto:Khalid.wali@garmian.edu.krd
mailto:Khalid.wali@garmian.edu.krd


 جملة جامعة كرميان                   UniversityJournal of Garmian                 طؤظاري زانكؤي طةرميان

326 |                                    acadj@garmian.edu.krd                Vol.5, No.1 (May, 2018) 
 

 ؟ ية واحملليةقليميشل حركة السياحه العاملية واإل هراا اإل ال-1
 ؟ اليت كمكن قحقيقها من صناعة السياحةاألقتصادية  يف تقويض املنافع واملكاسب دوهر  هراا ال لإل-2
 ؟ هراا خبطر اإل كردستان إقليمالقطاع السياحي يف  تأثراىل أي مدى -3

 فرضية البحث
مدهروسة  خبطى دية ووجب مما الزم اجلميع اىل الوقوف دولياً ياً وحملياًإقليمعامليا وشل حركة السياحة اىل  هراا يعمل اإل -1

 ملواجهته.
وإنتكاس  يؤثر على الدخل القومى عزعة االستقراهر األمنى للدول واإلقاليم املختلفة والذي بدوهرهز دوهر كبري يف هراا لإل -2

  قتصادية.احلالة اال
ستقراهر األمين خالفاً واال قليميف املنطقة وذلك ملكانة اإل هراا بشكل نسيب مبخاطر اإل كردستان إقليمتأثرت السياحة يف -3

 العراق. منللمناطق األخرى 

 حدود البحث
العراق, اذا ما أعتربنا ان  كردستان قليمالشك ان مثة صعوبات تكتنف تعيني احلدود اجلنوبية واجلنوبية الغربية إل

سياسية  اي حدود سياسية للعراق واضحة املعامل, اي اي حدود قليماحلدود الشمالية والشرقية وكذلك الشمالية الغربية لإل
 )أيران و تركيا و سوهريا(. دولية بني العراق وجواهره

  -ْ   33َ   07يقع بني دائرتي العرض ) ردستانك إقليممجاع معظم األكادميني واملختصني يف اذا اجملال فأن ولكن و وفق إ 
, والفرتة الزمنية لدخول داعش اىل (1نظر اخلاهرطة )ي .(1) ْ( شرقاً 46َ   18  -ْ   41َ   08ْ( مشاالً و خطي طول ) 37َ   22

 . 2017اىل  2014العراق وإقليم كردستان يقع بني سنة 

 أاداف البحث
 ية على القطاع السياحى من خالل اخلطوات التالية:هراابختلفها اجلمعات واملنظمات اإل اهلدف من البحث معرفة اآلثاهر اليت

 على القطاعات املختلفة وخاصة القطاع السياحي . هراا معرفة مدى تأثري اإل-1
 ية على أقتصاديات الدول من خالل ضر  اذا القطاع احليوي.هراابالتهديدات اإل قحليل لآلثاهر اليت ختلفها-2
 .هراا تأثراً باإلامل حي للمناطق منوذجأك العراق كردستان إقليم ختاذإ-3
 .على القطاع السياح هراا ثاهر وخماطر اإلإجياد السبل واآلليات املتاحة للتقليل من آ-4
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 ( /موقع إقليم كردستان بالنسبة للعراق1خاهرطة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

( ااشم ياسني وئةوانى تر، ئةتلَةسى اةهريَمى كوهردستانى عيَراق، عيَراق وجيهان، ضاثخانةى تيَنووس، 1عمل الباحث أعتماداً على:  مناملصدهر/ 
 .81، ل2009ضاثي يةكةم، 

 املبحث األول
 على القطاع السياحي وتداعياتها هراا مفهوم اإل

 يف العراق هراا و نبذه عن تاهريخ اإل هراا مفهوم اإلاملطلب األول: 
تُعد ظاارة اإلهراا  املتزايدة يف العامل من أخطر أشكال التهديدات األمنية اليت تواجه الدول ألنها تستهدف يف  

مت تعريفة من قبل األمم املتحدة على  بتعاهريف عدة منها ما تحظي وقد ،جانب مهم منها أمن واستقراهر ومستقبل جمتمعاتها

 2001مريكية يف أكتوبر سنة وزاهرة اخلاهرجية األ .وعرفته(2)أنه)أعمال العنف اخلطرية اليت تصدهر من فرد أو مجاعة(

من  هراا .ولعل من أفضل التعاهريف األصطالحية لإل(3))العنف املتعمد ذو الدوافع السياسية بغية التأثري على اجلمهوهر(بوصفه
صفه) بو السالمي التابع لرابطة العامل االسالمي فقد عرفهجممع الفقه ا ما توصل اليه هراا ث الشمولية وقحديد سلوك اإلحي

وعلية كمكننا تعريفه  .(4)وعرضه( ودمه وعقله وماله )دينهأفراد أو مجاعات أو دول بغياً على االنسان  العدوان الذي كماهرسه
لتحقيق ادف سياسي, بأسلو  خميف ومرعب وموجه حنو املدنيني  أو التهديد عنفال منظم من أفعال فعل او اإلهراا )أن  على

وغري املدنيني بشكل مباشر وغري مباشر وقد تكون دوافع اإلهراا  سياسية او أقتصادية او أيدولوجية أو البحث عن السلطة 

 .وتفتك شعوبها على خمتلف اديانهم واصوهلم واعراقهماضحت تضر  اغلب بلدان العامل لذا  (, تحقيق الذاتلواواملصاحل 
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الذي متاهرسه اجلماعات املسلحة ضد  هراا ومنها اإل ,احلكومي ضد االشخاص او اجملموعات هراا اشكال متعددة منها اإل هراا ولإل
وامتاز , يف الشأن العراق يةقليماإلو يةالدول دخالتلتاقي يف العراق نتيجة بشكله احلقي هراا املدنيني االبرياء. ولقد برز اإل

والرتحيل   بالقسوة واستخدام العنف خالل احلكم البعثي للعراق، ومتثل يف عمليات القتل واالغتصا  والتهجري القسري هراا اإل
 يمواالنفال واستخدام السالح الكيمياوي احملظوهر دوليا واملقابر اجلماعية واالبادة العرقية البناء العراق بعد سقوط نظام الزع

، حيث تغري نوع البعثي احلكومي ضد الشعب اىل ان سقط النظام هراا الكريم قاسم وجميء البعثيني للحكم. واستمر اذا اإلعبد
اجلماعات املسلحة، ولعل اخطراا واشداا وطأة تلك املتمثلة بالتداوهر املريع يف الوضع االمين  إهراا اىل  هراا واسلو  اإل

وغيا  االستقراهر وانعدام اخلدمات االساسية مثل الكهرباء واملاء والوقود واي مصاعب عسرية مل تعد خافية عن احد، وباتت 

 .اعب واملعاناةتهدد احلياة العامة واخلاصة للمواطنني وتنذهر مبزيد من املت

 .(5)والسنوات القادمة  السنوات السابقةالعراق على مدى  الذي ادد هراا ويف مايلي أنواع اإل

 .العقائدي والطائفي: واو كماهرس ضد املخالفني يف الفكر والعقيدة والدين واملذاب هراا اإل-1

 . يف العراق او املنظمات والفئات العنصرية ضد االعراق االخرى بائداهرسه النظام الكمالعنصري: الذي كان  هراا اإل -2

 :االقتصادي ومنه هراا اإل -3

سبا  عرقية او مذابية، عالوة على توزيع نقولة وغري املنقولة ملعاهرضيها ألأ. مصادهرة الدولة العراقية السابقة للممتلكات امل

 .للعراقثروات العراق حسب ما كان يرتئيه الدكتاتوهر السابق 

 .هراا  . احلصاهر الذي فرض على الشعب العراقي، الذي عانى من الفقر واحلاجة وكان من االسبا  الرئيسة النتشاهر اإل

 اىل يومنا اذا. 1921الدولة العراقية يف عام  األستقراهر السياسي فى العراق منذ نشوءج.عدم 

الفردي: الذي يقوم به فرد او عدة افراد واهلدف منه قحقيق مكاسب شخصية من قبل مدمين املخدهرات والعصابات  هراا اإل -4
الفردي قد كماهرس يف اطاهر الدولة او  هراا املسلحة وحمرتيف جرائم الدعاهرة واالغتصا ، دون ان يكون له ابعاد اخرى واإل

 .خاهرجها

وغريه   سب على النظام السابق وكذلك تنظيم القاعدةحـُوهرد من قبل اجلماعات اليت تاملست هراا املستوهرد: واو اإل هراا اإل -5

 .من اجلماعات االخرى

 .على السياحة ية املرتتبةهرااباإل األثاهر: املطلب الثاني

ــال   ــك النجــاح  مــن رغمب ــه ذل ــذى وصــل الي ــة  لل نتيجــة الســياحي القطــاع ال ــتغريات الدولي ــل وامل ــن العوام ــد م عدي
ــادية او       ــية او اقتص ــل سياس ــك العوام ــت تل ــواء كان ــة س ــدود الوطني ــابرة للح ــك ,   الع ــري ذل ــة او غ ــة او طبيعي ــا  إالأمني أنه

ــتقراهرا     تعرضــت اىل ــت دون اس ــيت حال ــاطر ال ــديات والضــربات واملخ ــات والتح ــن العقب ــد م ــ االعدي ــود   اوتطوهرا ــالل العق خ

ــام    األخــرية , خصوصــا  ــن الع ــن ســبتمرب م ــذ أحــداا احلــادي عشــر م ــاح   2001من ــك األســبا  االنفت ــن ضــمن تل ــان م م , ك
ــائ          ــن النت ــثري م ــل الك ــة و اا ــث أدت الغفل ــة , حي ــدات املادي ــدول بالعائ ــك ال ــات تل ــد موازن ــذي هرف ــتثماهر نفســه ال واالس

 قحـــول تلـــك الـــدول اىل معـــرب لالنفتـــاح اىل  الســـلبية واالنعكاســـات اخلطـــرية لـــذلك التمـــادي الغـــري مقـــنن او مـــدهروس 
ــا لإل ــات اإل    هرا ــبة للتنظيم ــة خص ــة وبيئ ــدود الوطني ــابر للح ــن     هراابالع ــثري م ــوال والك ــيل األم ــدهرات وغس ــة و ــاهرة املخ ي

 .(6)ه ة اخلطرينياملشاكل االجتماعية والثقافية واألم
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له ، إىل تأثري خمتلف األزمات اليت  أشاهر تقرير اجمللس العاملي للسياحة والذي يتخذ من لندن مقراً ويف اذا السياق   
يشهداا العامل على قطاع السياحة ، حيث حلل اخلرباء عوامل خمتلفة منها تفشي األمراض اخلطرية، والكواهرا البيئية، 

, وأكد تقرير اجمللس أن تأثري االضطرابات السياسية على السياحة او األشد، حيث أن فرتة  هراا واالضطرابات السياسية، واإل

أن السياحة يف الدول دائمة الصراع السياسي اي  شهرا 27تعايف سوق السياحة يف البلد الذي يتعرض هلزات سياسية تصل إىل 
والفرق بني البلدان يف سرعة عودة النمو السياحي   على املدى الطويل، تعاني أكثر من تلك اليت تأثرت بهجمات إهراابية فردية

, بعد االستقراهر السياسي كأام عامل  إىل طبيعته بعد ضربة إهراابية كربى، او دهرجة الثقة مبدى توفر شروط السالمة واألمن

مدة  2004كما يستغرق تعايف قطاع السياحة حسب التقرير يف البلد الذي يتعرض لكواهرا طبيعية كتسونامي تايالند سنة 

شهرا على التسونامي , وكشفت الدهراسة  14  طويلة ، فحسب ما سجل يف تايالند اليت مل يتعاف قطاعها السياحي إال بعد مضي
 .(7) ( شهرا13ًصل اىل )ية يإهرااب عن أن متوسط فرتة انتعاش سوق السياحة يف بلد تعرض هلجمات

ــا ويعــد اإل       ــطرابات والفوضــى          هرا ــل االض ــاني بعــد عام ــي الث ــه الســبب الرئيس ــكاله وتوجهات جبميــع أش
والفوضـــى واالضـــطرابات السياســـية هرحلـــت  هراـــا السياســـية تـــأثريا علـــى قطـــاع الســـياحة العـــاملي , فأينمـــا حـــل اإل 

ــياحة, ــكل )السـ ــهل لإل   (,1ينظر اىل شـ ــدف سـ ــنوات األخـــرية اـ ــياحة يف السـ ــبحت السـ ــث أصـ ــا حيـ ــ هراـ ــابر للحـ دود العـ
ــى        ــة , وعل ــن جه ــية م ــة السياس ــات واألنظم ــى احلكوم ــزاز ووســيلة للضــغط عل ــأداة لالبت ــاً ك ــا دائم ــتم اختياهرا ــة , ي الوطني
ــل            ــا كمث ــرى , وكالام ــة أخ ــن جه ــر م ــة والفق ــة البطال ــروهرية حملاهرب ــادية ض ــواهرد اقتص ــن م ــه م ــالل حرمان ــن خ ــع م اجملتم

 .نيحاضنة أساسية لتجنيد مزيد من املتطرف
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 املستثمرون

 العاملون والسياح

 السكان احملليني

 

 السياح

 

 املقومات البشرية

 ( /االثاهر املرتتبة من االعمال االهراابية على السياحة1شكل )

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

لسياحية, جامعة اهلام خضري شرب,اهرزمة االهراا  ومستقبل السياحة,كلية العلوم ا وهرقة عمل أعتماداً على عمل الباحثاملصدهر/ 
 .2016املستنصرية, 
 هراا املتأثرة باإل: أشكال السياحة املطلب الثالث
املنفذ السهل الذى كمكن من ية , كما تعد من جهة أخرى هراابعد معظم أشكال أو أنواع السياحة معرضة اىل األعمال اإلت 
خالهلا دخول املتطرفني اىل من كمكن  السياحة اليتني اىل الدول السياحية قحت مسمى السائح أما أنواع هراابدخول اإل خالله

 -:(8)اي عن طريق السياحةالدول املختلفة 
 ختلف األديان وامللل.اىل األمكان املقدسة للشعو  ومبالسياحة الدينية: ويقصد بها السفر -1
 أي زياهرة املعامل التاهرخيية واألثرية واحلضاهرية والثقافية. السياحة التاهرخيية والثقافية:-2
ستجمام أي زياهرة املناطق الطبيعية كالشواطىء الراحة واالاملناطق السياحة بهدف سياحة الراحة واألستجمام: أي زياهرة -3

 والغابات بقصد الرتفية عن النفس. واألنهاهر
 السياحة العالجية: بقصد العالج والنقااة واألسرتخاء.-4

انخفاض االستثمار الفندقي 

 ولتسهيالت والخدمات المقدمة

 

 استثمار النقل

 االستثمار الثقافي

االستثمار في المنشات 

 المجهزة للسياحه

 البنى التحتية السياحية

 

 المواقع االثرية والتاريخية

 

المنشات السياحية فنادق ، 
 شركات ، مراكزسياحية

 

 الصناعات املرتبطة بالسياحة

 

 أثاهر االهراا  على السياحة

 

 فرص االستثماهر السياحي

 

 الدخل السياحي

 

 

انخفاض الطلب السياحي 

 عددالسياح وليالي المبيت

 

انخفاض النقل السياحي برا 

 وجوا وبحرا

 

 انخفاض االنفاق السياحي

 

انخفاض معدالت االشغال 

 الفندقي

 

وسائل النقل مطارات ، 

 موانئ بحرية ، طرق برية

 

 صناعة البناء والتشييد

 

 صناعة النقل بانواعه

 

 صناعة التامين
 الصناعات التقليدية 
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ستثماهر والتجاهر والتصدير ثمرين وهرجال األعمال بقصد جلب االالسياحة األقتصادية: أي الزياهرة التى يقوم بها املست-5
 واألسترياد.

  عا  واوايات معينة.لالسياحة الرياضية: ويقصد بها حضوهر املهرجانات واملناسبات الرياضية ومماهرسة األ-6
م على جوانب 2016– م2001 العام من الفرتة خالل العاملية السياحة قطاع لضر  املوجهة يةهرااباإل األعمال تركزت وقد

 .(9) ونواح خمتلفة من أبرزاا

 قطاع لضر  املوجه هراا اإل أشكال أكثر من األجانب اختطاف السياح واملطالبة بفدية نظري إطالق سراحهم: يعدخطف -1
 ,والفرق ،والشواطئ التكاليف بااظة الفنادق على السياق اذا يف يةهرااباإل األعمال أشكال تركزت وقد , العاملي السياحة
 منها اختطافهم مت اليت الدولة او دوهلم مطالبة ثم ومن , واختطافهم للسياح الرتصد يتم حيث , االوملبية واأللعا , املوسيقية
 قد ما ذلك اىل يضاف , الدولتني بني الدبلوماسية العالقات اضطرا  اىل األوقات بعض يف بدوهره يؤدي قد ما , كبرية بفدية
 يف ذلك البلد.واألستقراهر ألمن اضطرا  لثقة السياح واحساسهم بفقدان ا من عليه يرتتب

 فكر على طرأت اليت اجلذهرية التغيريات ضمن منضر  املواقع األثرية احليوية للتأثري على مصادهر الدخل السياحي: -2
 عن صادهرة دهراسة فوفق , العاملية والرتاثية واحلضاهرية األثرية املواقع ضر  اىل التحول او واملتطرفة يةهرااباإل التنظيمات
 بل ، فحسب واملستقبل احلاضر تهديد على يقتصر ال ذلك من اهلدف ان على ، بالقاارة اإلسرتاتيجية للدهراسات يقليماإل املركز
 مر على املنطقة اكتسبتها اليت احلضاهرية اهلوية مقومات وكل األثرية والثروات التاهريخ طمس على العمل إىل ذلك تتجاوز اي

 التنظيمات ا اه ظل يف العربية، الدول بعض يف ”احلضاهري الرتاا”لـ املوجهة التهديدات حدة تصاعدت ) حيث السنني
 بيعها، أو ختريبها بغاية اآلثاهر عن التنقيب إىل التهريب وعصابات املسلحة وامليليشيات داعش، تنظيم هرأسها وعلى ية،هرااباإل

 واألصول املواهرد على لالستحواذ رافاألط كافة وسعي ، الصراع باقتصادات يسمى ما إطاهر يف املسلحة، الصراعات بؤهر يف خاصة
 الرتاا تهديدات وتتنوع ,يستهدفونها اليت البلدان يف السياحي القطاع ضر  غايةل أو الصراع، يف االستمراهر عملية لتمويل
 األثرية، واملناطق املتاحف ونهب العشوائي، والتنقيب اجلواهر، دول اىل آلثاهرل تهريب عمليات بني ما لعربيةا للدول األثري

 الصراعات. خضم يف التاهرخيية املنشآت لبعض العشوائي والقصف تراثية، كمواقع عامليّا املصنفة للمواقع املتعمد والتخريب
 عليه يطلق ما او املسلحة، يةهرااباإل التنظيمات قبل من اآلثاهر إستهداف عمليات تعد وسرقة األثاهر الوطنية:  هراا اإل-3

 اقتصاد وتدمري السياحة لضر  خلفها يقف ومن التنظيمات تلك ملخططات امتداد الفنية واألعمال اآلثاهر عرب التجاهري بالتبادل
  اهرة موجة معها لتنتشر ، بعيد حدّ إىل ممنهجة األخرية اآلونة يف العمليات اذه أصبحت وقد ، الشعو  وذاكرة الدول بعض
 الدول تعجز حني يف ، العلنية باملزادات فيها تباع بعيدة بلدان يف وداتاملفق بعض على الحقاً العثوهر يتم حيث ، األثرية القطع
 واالقتصادية األمنية التحديات أبرزاا ، أخرى بأموهر إنشغاهلا بسبب معظمها إسرتجاع عن منها اآلثاهر سرقة مت اليت

 يةإهرااب مجاعات متويل يف مباشر غري وبشكل والغر  الشرق يف دول وقوف التقاهرير من العديد أكدت وقد , واالجتماعية
 من بأسرع تطوهرت ، حديثة ظاارة او األسلحة مقابل الفنية باألعمال التجاهري التبادل ) ويعد اليها. األثاهر تهريب من تستفيد
 وممثل اإلحتياطية املاهرينز قوات يف كولونيل واو بوغدانوس ماتيو - وحبسب عنها, املعلومات مجع اإلحصائيون يستطيع أن

 تأتي املسروقة باآلثاهر التجاهرة فإن - باتريك وليام مع باالشرتاك بغداد" "لصوص كتا  ومؤلف مانهاتن، يف العام ءاإلدعا
 . (10) االختطاف حاالت يف الفديات دفع طريق عن التمويل على احلصول بعد الثانية بالدهرجة

 األسبا  واام ابرز من املسلح العنف وأحداا يةهرااباإل والعمليات هراا اإل يعدالتأثري على املستثمرين يف اجملال السياحي: -4
 نتيجة االستثماهر عن القطاع اذا يف املستثمرون حيجم حيث , السياحي بالقطاع واحملليني األجانب املستثمرين ثقة تزعزع اليت



 جملة جامعة كرميان                   UniversityJournal of Garmian                 طؤظاري زانكؤي طةرميان

332 |                                    acadj@garmian.edu.krd                Vol.5, No.1 (May, 2018) 
 

 بناء يف كاالستثماهر لسياحيةا القطاعات خمتلف يف واستثماهراتهم أمواهلم هرؤوس هلا تتعرض اليت املخاطر سقف اهرتفاع
 لككذ تتأثر كما , أمواهلم لرؤوس اًوامن اًاستقراهر أكثر أماكن عن البحث اىل يدفعهم ما, السياحية واملكاتب واملنتزاات الفنادق
 .والنقل كالصناعة الداعمة القطاعات بقيةو بالسياحة الهرتباطها

 عليه يطلق ما , بالسياحة هراا اإل عالقة عن نتجت اليت املخاطر ابرز منية: هراابالسياحة الوامية وخماطراا اإل-5
 العابرة يةهرااباإل بالتنظيمات مباشرة غري او مباشرة اهرتباطات هلا سياحية مكاتب بوجود تتعلق واي , الوامية بالسياحة
 والعر  املسلمني الطلبة افيه يدهرس واليت , الغر  يف خصوصا األكادكمية املؤسسات بعض توجهات عرب او , الوطنية للحدود
السياحية لطلبها يف بعض الدول اليت  الرحالت بعض إقامة بهدف وذلك , الكليات من غرياا او السياحة كليات يف ذلك كان سواء

 ية.هراابتستهدفها تلك التنظيمات اإل
 باستهداف عليه يطلق ما عرب دولال هلا تعرضت اليت املخاطر أشكال ابرز منية والتطرف: هراابليات اإلالسياح ومتويل العم-6
 عرب املباشرة يةهرااباإل بالعمليات للقيام األجانب السياح استغالل او , السياحة لقطاع يةهرااباإل والتنظيمات هراا اإل

 املنشوهرات نشر او كالتجنيد خمتلفة وأشكال وسائل عرب , املتطرفة واألفكاهر الثقافات بث خالل من او , االنتحاهرية العمليات
 االتفاق عرب او , يةهرااباإل للتنظيمات املباشر التوجيه خالل من ذلك كان وسواء , واملخدهرات اجلنس استغالل او , والكتب

 اذا يف حذهر وقدأو أستخباهراتية  سسية  جيوسياسية او سياسية ألاداف الدول وبعض التنظيمات تلك بني أالستخباهراتي
 متويل ، علم بدون يساعدون قد السياح ) أن من واجلركمة باملخدهرات املعين ملتحدةا األمم مكتب مدير فيديتوف يوهري السياق
 فيديتوف أشاهر ، واألمن السياحة عن االسبانية مبدهريد عقد مؤمتر .ويف األطفال عمالة استغالل على واجملرمني املهربني عمليات
 الواقع يف تكون قد الربيئة التذكاهرية اهلدايا فبعض .املخدهرات  اهر كباهر إهرباح يف يسهما أن كمكن والسفر السياحة أن إىل
 عامل من حيوي جزء "السياحة أن -: وأضاف , والغابات الربية احلياة من مشروعة غري منتجات أو ، فنية أعماال أو أثرية قطعا

 . (11) ينيهراابظمة واإلنمتصل ولكنها أيضا عرضة لالستغالل من قبل اجلركمة امل
 يف واألمنية االستخباهراتية الدهراسات من العديد عرب تأكيداا مت اليت املخاطر ابرز منالسياحة األستخباهرتية والعسكرية: -7
 باألنظمة لإلطاحة والسعي بالتجسس القيام الدول من العديد حماوالت بني الوثيق التاهرخيي االهرتباط ذلك او , السياق اذا

 األفواج بعض عرب ينيهراابواإل واجلواسيس العمالء دخول إمكانية ,النوع هلذا األشكال ابرز منو , ياحةالس قطاع عرب السياسية
 على والرتاثية الثقافية بالسياحة عليه يطلق ما عرب او والرياضية الدينية املناسبات يف خصوصا , سياح بصفتهم السياحية
 التنظيمات خالل من ذلك كان سواء ,مسبقاً له معد خمطط خالل من الدول تلك يف انتشاهرام يتم حيث , احلصر ال املثال سبيل
 . (12) مشرتكة ألاداف التنظيمات وتلك الدول بعض استخباهرات بني التعاون عرب او يةهرااباإل

 املبحث الثاني
 ياًإقليمية على السياحة عاملياً وهراابتداعيات األعمال اإل

 ية.هراابباألعمال اإلاملطلب األول: السياحة العاملية ومدى تأثراا 
 أصبحت بل قبل, من كانت كما أنتقال عملية أو فردي نشاط جمرد تعد مل والعشرين الواحد القرن يف اليوم السياحة أن 
 جمموعة من مركبة صناعة األن فهي سواء حد على والنامية املتقدمة العامل دول من كثري عليه تعتمد ضخماً أقتصادياً اًنشاط

 كما ,(13) اخره اىل الغذائية والصناعات السياحية واخلدمات والفندقة والبناء التشيد نطاقها يف يدخل متشابكة صناعات
 سائح مليون 25.3 من الدوليني السائحني أعداد ادتز الصدد اذا ويف اخلمسينات, منذ ملحوظ بشكل السياحية العوائد أهرتفعت
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 والسياحة السفر قطاع عائدات قيمة إمجالي اهرتفعت اذا غراهر وعلى 2016 عام يف سائح ملياهر 1,235 إىل 1950 عام يف
 عدد صلي ان ويتوقع العاملية السياحة منظمة بيانات حبسب يوميا دوالهر ملياهرات 4 بواقع دوالهر تريليون 1,5 اىل العاملي
 عن كشفت كما ,دوالهر ملياهر 2000 حوالي اىل وعائداتها ,2020 عام خالل سائح ملياهر 1,561 من أكثر الدولني الوافدين

  سائح ملياهر (1,087) اىل 2013 سنة يف السياح عدد بلغ حيث أخرى اىل سنة من متفاوتة بنسب الدوليني السياح عدد ادةزي
 2015 سنة يف  سائح ملياهر (1,184) واىل سائح, مليون (51) بزيادة أي سائح ملياهر (1,138) اىل العدد اذا أهرتفع حني يف

 بزيادة أي سائح (ملياهر1,235) اىل 2016 سنة يف السياح عدد بلغ ,كما2014 بسنة مقاهرنة سائح (مليون46) بزيادة
اال  توأن اذه الزيادة من سنة اىل أخرى ليس .(2والشكل ) (1جلدول ).أنظر ا (41)2015 بسنة باملقاهرنة سائح (مليون51)

 . تأكيداً على أامية اذا القطاع احليوى

 (2016-2013)/ عدد السياح عاملياً بامللياهر للفرتة بني (1جدول )

 لياهراملبعاملياً عدد السياح  السنة
2013 1,087 
2014 1,138 
2015 1,184 
2016 1,235 

 2016اىل  2013الباحث باألعتماد على التقاهرير السنوية ملنظمة السياحة العاملية من  املصدهر/ عمل

 ( بامللياهر 2016اىل  2013عدد السياح عاملياً من ) (/ 2شكل )

 

  (1ألعتماد على على بيانات اجلدول )ااملصدهر/عمل الباحث ب

 والعائدات املادي باملردود يتعلق ما يف خصوصا , السياحة قطاع حققه الذي اهلائل والنجاح التطوهر اذا شجع وقد
 القيود من الكثري من السياحة قطاع قحرير على العمل اىل الدول من لعديدل االقتصادية األزمات تزايد ظل يف السياحية املالية

 النجاح ذلك أمام عثرة كحجر تقف اليت التحديات ابرز من األحيان بعض يف تعد اليت والثقافية واألمنية القانونية واملعوقات
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 املكملة القطاعات ببقية يتعلق ما كل يف وواسع كبري بشكل والدولية احمللية االستثماهرات تشجيع اىل أخرى ناحية من دفعها كما ,
 .(51) ذلك وغري والرتفيه والفنادق النقل كقطاع , له والداعمة
ك الختلو اذه النجاحات من عقبات تهدد مستقبل اذا القطاع املزدار وخصوصاً يف مايتعلق باألعمال بالرغم من ذل 

ية وخصوصاً أنها تعتمد على السواح هراابياحي األكثر تأثراً بتلك األعمال اإليعد القطاع السوكما أسلفنا سابقاً  ية ألنههرااباإل
زمة لتفادي حدوا تلك اللذلك جيب على الدول السياحية أختاذ التدابري األمنية الالوافدين من دول أخرى اىل الوجهة السياحة 

   مردود مادى وهرفع املستوى األقتصادى للدول. ية داخل بلدانهم وبتالي ضمان أزدااهر القطاع السياحى وكسبهرااباألعمال اإل
 ية يف العامل.هراابؤهرة األعمال اإلاملطلب الثاني: السياحة يف منطقة الشرق األوسط بأعتباهراا ب

 انه حيث ,هراا اإل قبل من ةاملهدد الدول يف العاملي املستوى على السياحة قطاع تراجع تؤكد ومؤشرات أدلة برزت قدل 
 فرباير يف باملائة 3 إىل الدولية الرحالت عدد يف النمو تراجع فقد الدولية لالستشاهرات " "آي.بي.كيه شركة أجرته مسح ) ويف

 تسببت األمنية املخاوف إن الشركة مؤسس فرايتاج هرولف وقال 2015 العام من هانفس الفرتة يف باملائة 4.6 مقابل 2016
 م2016فرباير بداية يف أجري الذي املسح مشلهم شخص ألف 50 بني ومن املتوقع. النمو يف باملائة 1.5 بنسبة الرتاجع اذا يف
 .(16) بلده يف كل العطلة قضاء أو السفر عدم إما اختاهروا إنهم باملائة 15 قال بلدا 42 يف

منطقة الشرق األوسط املرتبة األخرية بني الوجهات السياحية  تأحتلتقاهرير منظمة السياحة العاملية فقد السياق ووفق  ويف اذا
(. ويرجع ذلك اىل املخاوف األمنية وعدم األستقراهر السياسي يف اذه املنطقة 3( والشكل )2العاملية .ينظر اىل اجلدول )

ؤثر على زعزعة األستقراهر يف املنطقة ية والتشكيالت املسلحة الذي تهرااببيئة خصبة لظهوهر املنظمات اإلتالي أصبحت الوب
أوهربا  ان نالحظ (.3والشكل ) (2منهم القطاع السياحي.وأذا أمعنا النظر اىل جدول )جع معظم القطاعات األقتصادية من ضوترا

كل من أسيا  وتليها ( من النسبة املئوية الكلية%50و  %51( على التواىل بنسبة )2016و 2015) أحتلت املرتبة األوىل لسنيت
( ويف تراجع 2016و  2015%( لسنيت )4% و 5واحمليط اهلادي و األمريكيتني وأفريقيا وأخرياً الشرق األوسط بنسبة مئوية )

 .(17) يف املنطقة عليهمستمر أذا أستمر احلال على مااو 
 (.2016و  2015لألقاليم السياحية املصنفة حسب ترتيب منظمة السياحة العاملية لسنة )والنسبة املئوية نسبة (/ عدد السياح 2)جدول 

 األقاليم السياحية
 2015عدد السياح  
 باملاليني

 النسبة املئوية %
 2016عدد السياح 
 باملاليني

 النسبة املئوية %

 50 615 51 609 أوهربا

 25 309 23 227 والباسفيكأسيا 

 16 200 16 191 األمريكيتني

 5 58 5 53 أفريقيا

 4 54 5 54 الشرق األوسط

 %100 1,235 %100 1,184 العامل

 .السنوي ملنظمة السياحة العاملية املصدهر/ عمل الباحث أعتماداً على بيانات التقرير
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 ( 2016 – 2015(/عدد السياح نسبة لألقاليم السياحية العاملية لسنة ) 3شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 (.2) ألعتماد على بيانات اجلدولااملصدهر/ عمل الباحث ب

 املطلب الثالث: السياحة يف العراق
نشاط أقتصادي الكمكن  االها ضمن املكونات األقتصادية للدول أيا كان شكلها ونظامها السياحة بوصفها  

السياسات  ةقية ملزمة هلذه الدول كببعض الدول أولوية يف املكونات فتصبح السياحة سياسة شامل ااألقتصادي, بل تعطيه
 .(18) األقتصادية كسياسة األسكان والسياسة املالية والنقدية

السياسات احلكومية, فضالً يف العراق, طاملا عانى القطاع السياحي يف العراق من مشاكل ومعوقات عديدة أبرزاا أداء  
معظم األماكن السياحية وأبتعاده أو خروجه من  من حرو  ودماهر شديدين طاال عن احلصاهر األقتصادي وما تعرض له العراق

على اذا القطاع احليوي, لذلك األمر الذي أنعكس سلباً  دول العامل ةقيتصادية والسياسية والثقافية مع بدائرة العالقات األق
ة ومواقع أثرية و دينية متنوعة, والذي اجة ماسة اىل تنمية شاملة ملا كمتلكه اذا القطاع من مقومات وإمكانيات سياحيحب فانه

, سيحتل موقعه املتميز ص من خالل توجيه االستثماهرات اليهالقطاع اخلا دولة والدوائر ذات العالقة السيماان تعهدته وهرعته ال
ن قطاع السياحة يعد هرائدا يف خلق التشابكات مع بقية الفروع واألنشطة الد, نظراً ألكبري من عائدات الب يف توفري جزء

األقتصادية حيث الروابط األمامية واخللفية هلذا القطاع, كما إن السياحة يف العراق تستند اىل املقومات ذاتها التى تقوم 
ومع كل , , فضالً عن السياحة الدينيةالكثري من املواقعالعناصر الطبيعية والبشرية التى تتمتع بها  عليها يف دول أخرى,واي

اىل  2013ول يف نهاية كانون األ ي )داعش(هراابفقد تعرض العراق مرة أخرى اىل اجمة شرسة من قبل التنظيم اإلتلك العقبات 
يف  وقع كبري على احلركة السياحية يف العراق وكذلك تشرد ونزوح فئة كبري من املواطنني العزل , وكان لذلك2014بداية 

 دن مبا فيها املناطق األثرية اليتاىل العدوان, مع تدمري كامل للبنى التحتية للتك امل أجزاء متفرقة من املناطق اليت تعرضت
ملرافق وكذلك مجيع ا يلة اليت قحكي حقبة من األزدااهر يف زمن مضىوختلدت بتلك األثاهر اجلم يعود تاهرخيها اىل قروناً مضت

جند تدني , (4,والشكل )(3اجلدول )حركة السياحة يف العراق وعند مالحظة  السياحية األخرى, مما أثر بشكل كبري بل شل
 اىل 2010عدد الوافدين اىل العراق يف  حوض حيث بلغنسبة الوافدين اىل العراق لغرض السياحة بشكل مل

(ألف شخص واىل أقل من ذلك فقد وصل 891,532اىل ) 2013يف بداية األزمة أي  (مليون شخص يف حني بلغ1,502,549)
مستوى خطري بل أقتصر واذا مؤشر واضح على هرجوع القطاع السياحي يف العراق اىل  2015( ألف شخص يف 280,738اىل)
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 والسياحة الدينية بات من املواهرد االقتصادية جنو  العراق وسط و قدسة يفالسياحة الدينية وزياهرة العتبات امل الوافدين على
 .(19) وعتبات مقدسة ومساجد كبريةواضرحة ( موقعاً دينياً مابني مراقد 60يف العراق وخصوصاً ان العراق يضم مايقاهر  ) املهمة

 

 (2015اىل  2010اىل العراق للفرتة مابني ) (/ عدد السياح القادمني3جدول )

 أعداد السياح القادمني السنوات

2010 1,502,549 
2011 1,500,212 
2012 1,110,845 
2013 891,532 
2014 904,785 
2015 280,738 
 6,190,661 اجملموع

 .2015اىل  2010من  املصدهر/ عمل الباحث أعتماداً على بيانات ايئة السياحة العراقية

 (2015 - 2010بني )مااىل العراق للفرتة  القادمني(/ عدد السياح 4شكل )

 

 (.3املصدهر/عمل الباحث أعتماداً على بيانات اجلدول )

 املبحث الثالث
 ي يف املنطقةهراابلية التخلص من الفكر اإلوآ كردستانالسياحة يف أقيم 

 كردستان إقليماملطلب األول:السياحة يف 
العامل أدهركت العديد من الدول وبضمنها الدول النامية, بأن تطوير السياحة  يف ضل التحديات اجلديدةاليت تواجه 

قد  او طريق متميز بالنسبة للتنمية األقتصادية واألجتماعية وبشكل خاص للدول اليت تعتمد على موهرد أقتصادي واحد
وعلى اذا األساس ويف ضل األمكانات  ق الضرهر املالي واملادي بأقتصاداا الوطين,يتعرض يف أي وقت للرتاجع والتوقف مما يلح
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العمل على جعل مبناخ معتدل ومناظر طبيعية خالبة, أذ البد من  قليمومتتع اإل كردستان إقليميف  ةالطبيعية والبشرية املتوفر
 . (20) من الداخل واخلاهرج لسياحل ستقطا واواجهة سياحية ومنطقة جذ   قليماإل

ونظراً ألامية التخطيط الشامل لقطاع السياحة ضمن منظومة التخطيط لالقتصاد الوطين ومن أجل تفعيل قطاع  
عداد خطة شاملة قد شرعت يف إ كردستان إقليميف االقتصاد الوطين، فإن اهليئة العامة للسياحة يف  اتهإسهامالسياحة وزيادة 
لقطاع السـياحة، حبيث تكون اخلطة جمـدية وقابلة للتنفـيذ. ويتطلب األمـر مراجعة شاملة لكل ما له صلة  للتنمية املستدامة

 .(21)بتطوير صناعة السياحة املتكاملة وذلك ضمن عدة خطوات فعالة منها.
 ة. تطوير وتأايل مناطق اجلذ  السياحي، صيانة املواقع األثرية، ترميم املباني التاهرخيية والرتاثي-1

 ...(. النقل و املوصالت توسعة وقحديث شبكات البنى التحتية األساسية )كهرباء، مياه، صرف صحي، طرق-2
 : عالقة، مبا يؤدي إىل قحديث شامل للتشريعات ولألنظمة واللوائح ذات ال-3

 نونية، وسلسلة إعفاءات اجتذا  املستثمرين للتوظيف يف األعمال واملشاهريع السياحية )من خالل سلة تسهيالت إداهرية وقا
 ضريبية، ومزايا أخرى كمكن أن تعطى هلم أو ملشاهريعهم السياحية(. 

  .)...تنشيط األعمال السياحية واخلدماتية املرتبطة بالسياحة )وكاالت سفر وسياحة، شركات نقل، مراكز تسوق وترفيه 

  االصطياف...(. تطوير وقحديث البنى السياحية الفوقية )فنادق ومطاعم منتجعات ومراكز 

 قليممن خالل محالت إعالمية ودعائية تروج للسياحة يف اإل قليماجتذا  السياح إىل اإل . 

يف جمال القطاع السياحي فقد مت تصنيف  2025وضمن اخلطة املستقبلية األسرتاتيجية املقرهرة حتى عام  عليهو
 املشاهريع السياحية اىل 

 أعداد اخلطة واملاسرت بالن هلا .أوالً : )مشاهريع قيد التنفيذ( واليت مت 
ثانياً: )املشاهريع الواعدة( أي تلك املناطق اليت مت تعينها وسيتم أعداد اخلطة التنفيذية هلا بعد أمتام املشاهريع التنفيذية 

 األوىل. 
اندسية على مستوى ( مت إعداد تصاميم 5وألجل النهوض بهذا القطاع الباهرز .استناداً إىل املنهجية املوضحة يف الشكل )     

(، كذلك جرى 4مشروع سياحي موزعة على احملافظات الثالثة وإداهرة كرميان كما او موضح يف اجلدول ) 67ماسرت بالن لعدد 
 قحديد مواقع مشاهريع التطوير السياحي املقرتحة على خاهرطة هرقمية للنشر على شبكة االنرتنت وتوضع بتصرف املهتم
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ملحق هرقم  كردستان إقليم, وزاهرة البلديات والسياحة, اهليئة العامة للسياحة, اخلطة األسرتاتيجية للسياحة يف كردستان إقليمحكومة  املصدهر:
 (, مشاهريع التطوير السياحي.1)

 عدد املشاهريع املقرهر تنفيذاا حسب اخلطة األسرتاتيجية/ (4جدول )

 املشاهريععدد  احملافظة

 19 أهربيل

 20 السليمانية

 19 داوك

 9 إداهرة كرميان

, وزاهرة البلديات والسياحة, اهليئة العامة للسياحة, اخلطة كردستان إقليمحكومة  بيانات عتماداً علىاملصدهر: اجلدول من إعداد الباحث ا
 (, مشاهريع التطوير السياحي.1ملحق هرقم ) كردستان إقليماألسرتاتيجية للسياحة يف 

من ناحية أخرى، جرى توزيع املشاهريع حسب مواقعها اجلغرافية يف األقضية ويف كل احملافظات، وجرى تقسيم كل  
حمافظة إىل وجهات سياحية، تضم كل منها جمموعة من املواقع واملشاهريع السياحية املتقاهربة جغرافياً، واليت توفر عدة 

ياحية فقد جرت معاجلة متطلبات كل وجهة سياحية حبيث تبني النطاق اجلغرايف لكل وجهة سياحية )جمموعة نقاط منتجات س
اجلذ  السياحي اليت تتكون منها الوجهة(، وموقعها على خريطة الوجهة، وطبيعة املشروع السياحي املقرتح وحجمه، وطريق 

يت تتضمن حاجة كل منطقة ضمن اذه الوجهة السياحية من مشاهريع بنى الوصول إليه، إضافة إىل عناصر التطوير املقرتحة ال
خر أحصائية مقدمة من اهليئة العامة للسياحة , ويف آقحتية أساسية )ماء، كهرباء، اتصاالت(، ومن مرافق خدماتية وسياحية
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السياح حسب احملافظات يف  (, مع عدد5( .ينظر اىل جدول)2016لسنة ) كردستان إقليمعن الثكنات و الوحدات السياحية يف 
 .(22) كردستان إقليم

 .2016لسنة  كردستان إقليمالوحدات السياحية حسب احملافظات يف الثكنات وعدد السياح و/ (5جدول )
 اجملموع الكلي طةهرميان داؤك سليمانية أهربيل نوع النشاط ت

 430 4 67 74 285 األوتيالت 1
 271 2 61 83 125 املوتيالت 2
 91 0 4 44 43 السياحية القرى 3
 61068 401 11864 12514 36289 قدهرة األستيعا  4
 768 7 140 297 324 افرتياتوك مطاعم 5
 23851 119 4055 4801 14876 عدد الغرف 6
 1603400 10022 88390 728823 776165 عدد السياح 7
 3806346 20950 476637 1511620 1797139 عدد اليالي 8

 .كردستان إقليماملصدهر/ عمل الباحث باألعتماد على بيانات اهليئة العامة للسياحة يف 

 .كردستان إقليمية يف املنطقة على النشاط السياحي يف هرااباملطلب الثاني: أنعكاسات ظهوهر القوى اإل
ونتائجها واددت استقراهر العامل العامل باحداا وازمات خمتلفة يف العقود الثالا االخرية اختلفت اسبابها ر لقد مّ

وما يرتتب عليها من ازمات  هراا عموما على مستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي والبيئي والسياحي ولكن نرى ازمة اإل
الستقراهر واألمن االجتماعي والسياسي من فأ اخرى كانت العامل االقوى يف التاثري على اقتصاديات العامل على كافة املستويات

يؤثر على التنمية  هراا أام مقومات التنمية االقتصادية، فبدون األمن ال تكون اناك تنمية وبدون ذلك تنهاهر الدول، فاإل
يف زيادة البطالة ويؤدي إىل اختالل اقتصادي واجتماعي تتجاوز خطوهرته النطاق  هراا االقتصادية وعلى االستثماهر. ويؤثر اإل

واحلد من آثاهره  هراا واآلثاهر االقتصادية له تربز أامية مكافحة اإل هراا لي، فالعالقة بني اإلي والدوقليماحمللي إىل النطاق اإل
 .(23) على اقتصاد الدولة حتى يتحقق االستقراهر السياسي واألمين واالقتصادي

نشودة حتى على تطوير السياحة وفق اخلطة امل قليمبالرغم من السعي املتواصل من قبل اهليئة العامة للسياحة يف اإل 
 تعرضه بعد عموماً وإقليم كردستان خصوصاً ادية املرتدية يف املنطقةولكن ويف ضل الظروف السياسية واألقتص, 2025عام 
 قليمية على اإلهرااببعد التهديدات اإل يأتي اذاو لعمل يف معظم املشاهريع السياحية التوقف عن اب تسببت كبرية  اليةمزمة أل

 (, فقد تعرض معظم املناطق املسمى باملناطق املتنازع عليها اىل2ية )داعش(,ينظر اىل اخلاهرطة )هراابمن قبل املنظمة اإل
ت معظم النشاطات مما أثر سلباً على القطاع األقتصادي عموماَ  والقطاع السياحي خصوصاً فقد توقف ,يةهرااباهلجمات اإل
ضل فقد  قليموخاصة املناطق اخلاضعة للسلطة الكلية لإل قليمبا  األمن يف معظم مناطق اإلت, ومع ذلك وبفضل استالسياحية

( 6, ينظر اىل اجلدول )مما كان عليه يف السنوات السابقة أقل بأقبال ولكن مستمراً تدفق السياح اىل املناطق السياحية
مهوهرية اجلعلماُ ان معظم السياح القادمني  اىل اإلقليم ام من وسط وجنو  العراق وبعض الدول اجملاوهرة خصوصاً  (,6والشكل )

 األسالمية االيرانية.
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 (2017  – 2014للفرتة بني )   قليم كردستان العراقاهراابية )داعش( يف ( /املناطق احملتلة من قبل املنظمة اال2خاهرطة )

 

 

عن املناطق اليت تسيطر عليها  املوقع الرمسي لوزاهرة الدفاع االمريكييف  اخلاهرطة املنشوهرة املصدهر/ عمل الباحث اعتماداً على
  / https://www.defense.gov .12/4/2015بتاهريخ  داعش يف العراق والشام

 

 

 

https://www.defense.gov/
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 (2016 – 2007للفرتة مابني ) كردستان إقليماىل  السياح القادمني(/ عدد 6جدول )

 عدد السياح السنوات
2007 377397 
2008 558860 
2009 791345 
2010 1313841 
2011 1702390 
2012 2216993 
2013 2952027 
2014 1529434 
2015 782251 
2016 1603400 
 13827938 اجملموع

 .كردستان إقليمعتماد على بيانات اهليئة العامة للسياحة يف باالاملصدهر/ عمل الباحث 

 (2016 – 2007للفرتة مابني ) كردستان إقليماىل  (/عدد السياح القادمني6شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.6عمل الباحث أعتماداً على بيانات اجلدول ) املصدهر/

يف  عدد اىل أعلى مستوياتهاذا البينما أهرتفع  ,(ألف شخص377397عدد السياح القادمون ) كان 2007ففي سنة 
( مليون شخص 2952027(مليون شخص و اىل )2216993اىل ) 2012على التواىل حيث وصل يف سنة  2013و 2012سنتى 

العدد اىل اذا , ولكن أخنفض 2012باملقاهرنة مع  ( ألف شخص735034أي بزيادة قدهراا ) 2013يف سنة 
( ألف 782251) اىل و ينلبشكل ع ية يف املنطقةهراابأي يف بداية ظهوهر القوى اإل 2014(ألف شخص يف سنة 1529434)

أثر بشكل واضح على  ايف املنطقة مم (داعش)ية هراابية من قبل املنظمة اإلهراابأي يف ذهروة اهلجمات اإل 2015شخص يف سنة 
مرطة والقوات العراقية وتقليص نفوذ املنظمة ولكن وبعد األنتصاهرات املتالحقة لقوات البيش قليمالنشاط السياحي يف اإل

عدد السياح مرة أخرى بشكل ملحوظ حيث وصل اىل  اليت كانوا يسيطرون عليها أزداداألجزاء يف معظم  (داعش)ية هرااباإل
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األثر  , مما يربان2015 (ألف شخص باملقاهرنة مع سنة 821149أي بزيادة ) 2016(ألف شخص يف سنة 1603400)
  .(24)ية على القطاع السياحي وجممل القطاعات األقتصاديةهراابال اإلالواضح لألعم

 :كردستان إقليميف سياحي الستقبل امل و هراا إلا مكافحة طلب الثالث:امل
, ولذلك يتعرض اىل العديد من املخاطر نييعد القطاع السياحي أكثر القطاعات تأثراً باألستقراهر والسالم العاملي 

, لذلك البد من خطة علمية مدهروسة هلا أسبابها ونتائجها اليت ختتلف من بلد اىل اخراليت داخلياً وخاهرجياً وواألزمات املعقدة 
للتطوير مع مستوى املشكالت اليت تواجهها للحفاظ على عناصر الطلب والعرض  ألداهرة املخاطر واألزمات وتكون يف حاجة دائمة
فة وأن تساام اجياباً يف حل املشكالت بفكر أداهرى يتناسب مع نوع األزمة من خالل السياحي املتاح  واملستقبلي يف الدول املختل

 .(25) عداد كل عناصر التعامل الناجح مع اذة املخاطر واألزماتري واتوف
واجة السياحة يف الوقت احلالي , أما عن كيفية التصدى تعد من أخطر األزمات التى تية هرااباألعمال اإل وعليه فأن  
تكمن فيما ية هراابافع وهراء تلك األعمال اإلوسبل معاجلتها, فالدوية هراابالدوافع وهراء تلك األعمال اإل البد من معرفةهلا 
 :(26)يآتي

 اما سياسية لتحقيق ااداف سياسية اوتصفية خصوم سياسيني.-1
 توفري فرص للعمل والعيش الكريم.عدم توزيع الثروات بشكل عادل او عدم  من اقتصادية او بسبب الشعوهر بالظلم دوافع-2
 .اجلوع واحلرمان والبؤس واجلهل مثالز اجتماعي كالشعوهر بالتميي دافع -3
 .وأنتهاك حقوق األنسان بسبب تعطيل العمل بالقوانني  -4
 اناك عامل مشرتك واو التهميش والعنف الذي يولد العنف والقوة واالقصاء. -5

املثل العليا عن اجملمتع، وكذلك القدوة احلسنة، وحلل اذه املشكلة البد غابت   القانون وفهناك صعوبة يف منع اجلركمة اذا غا
وان تكون مناذج تدعو الي اطالق  الفاضلة االخالقو القدوة احلسنةبأخالقيات  كون مناذج القيادات مناذج تتميز من ان ت
تطبيق القانون دون متييز يساعد على كسب املواطن وتاكيد كما ان , ليساعد علي مقاومة اجلركمة  اخلري لدى الفرد  اجلانب

 ايبة الدولة وقوتها يف محاية االهراضي واملواطن.
 .هراا اإل  كمكن ان نطرح بعض النقاط اليت كمكن من خالهلا معاجلة  او دوافعه هراا بعد احلديث عن اسبا  اإل

 عادة ما تكون مصدهر للنزاع. حقوقها اليت  القضاء على البطالة والفقر واعطاء االقليات -1
  . هراا احرتام حقوق االنسان وسيادة القانون يف مكافحة اإل -2
واليت منها الفقر والظلم السياسي واالقتصادي فمعظم الدهراسات تؤكد ان  هراا اإل نشوء التصدي للعوامل اليت تسهم يف -3
 .هراا البيئة اليت ينمو فيها اإل اليت ختلف االجتماعي اي  ينتشر يف اجملتمعات الفقرية، فالفقر واحلرمان والتهميش هراا اإل
البد من اشباع حاجات اجملتمع بتوزيع الثروات بشكل عادل واحرتام حقوق االنسان ومحاية اجملموعات الضعيفة مثل االهرامل  -4

 وااليتام.
 ية.هراابصول على االموال واملواهرد الالزمة للقيام بالعمليات اإليني من احلهراابمنع اإل -5
بتدهريب الشرطة وتوفري الوسائل اليت حيتاجها االمن للقيام بعمله مع مالحظة ان   هراا تطوير قدهرات الدولة على دحر اإل -6

ية لالنتقام إهراابوم باعمال وتق  تطبيق القبضة احلديدية سينشر الرعب وحيول البيئة املظلومة اىل فئات قحمل السالح
 للنفس.
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 واسرام وتسهيل عملية اعادة حياتهم اىل جمرااا الطبيعي. هراا جيب مساعدة ضحايا اإل -7 
 .هراا تشجيع اجملتمع املدني للمساامة يف جهود مكافحة اإل - 8
 تشجيع املواطنيني على التعاون يف اذا االمر. -9

 ن الوظيفة وااداهر املال العام.والرتبح م  مكافحة استغالل النفوذ -10
  ي، واناك احباا مت عملها وكمكن االستعانة بها. هراابجية اإلويكولاعمل احباا لدهراسة س -11
 بتطوير اخلدمات العامة من ماء وكهرباء وامن. هراا تنمية املناطق املهملة احلاوية لإل -12
 توسيع املشاهركة السياسية وقحقيق التنمية الدائمة. -13
ونشر الوعي بني  هراا يف عمليات مكافحة اإل  استخدام وسائل االعالم و مؤسسات العمل االالي واملؤسسات التعليمية -14

 املواطنني.

 والتوصيات اتالألستنتاج
 األستنتاجات

 التالي:ستنتاجات ندهرجها أدناه حبسب تسلسل املباحث املذكوهره يف الدهراسة وعلى النحو توصلت الدهراسة اىل مجلة من اال
ألخرى ية بشكل كبري مقاهرنة بالقطاعات اهراابيعد قطاع السياحة من القطاعات األقتصاديةاملهمة اليت تتأثر باألعمال اإل-1

 بحث عن الراحة واألستجمام و األمان.كونه يتعامل مع فئة معينة ت
على قطاع  جبميع أشكاله وتوجهاته السبب الرئيسي الثاني بعد عامل االضطرابات والفوضى السياسية تأثرياً هراا يعد اإل -2

 .والفوضى واالضطرابات السياسية هرحلت السياحة هراا السياحة العاملي , فأينما حل اإل
 املنفذ السهل الذى كمكن من خالله ية , كما تعد من جهة أخرىهراابمعظم أشكال أو أنواع السياحة معرضة اىل األعمال اإل-3

 مى السائح .ني اىل الدول السياحية قحت مسهراابدخول اإل
 25.3 من الدوليني السائحني أعداد زادت الصدد اذا ويف اخلمسينات, منذ ملحوظ بشكل العاملية السياحة عائدات أهرتفعت-4

 السفر قطاع عائدات قيمة إمجالي اهرتفع اذا غراهر وعلى 2016 عام يف سائح ملياهر 1,235 إىل 1950 عام يف سائح مليون
 يصل ان ويتوقع العاملية السياحة منظمة بيانات حبسب يومياً دوالهر ملياهرات 4 بواقع دوالهر تريليون 1,5 اىل العاملي والسياحة
 الهردو ملياهر 2000 حوالي اىل وعائداتها ,2020 عام خالل سائح ملياهر 1,561 من أكثر الدولني الوافدين عدد
 إىل الدولية الرحالت عدد يف النمو تراجع حيث هراا اإل قبل من ةاملهدد الدول يف العاملي املستوى على السياحة قطاع تراجع -5
ملنطقة الشرق األوسط حظاً متعثراً  وقد كان 2015, العام من هانفس الفرتة يف باملائة 4.6 مقابل 2016 فرباير يف باملائة 3

السياحة املعدة من  املناطقتل املرتبة األخرية ضمن ية يف العامل وقحهرااباألخرى بأعتباهراا بؤهرة العمليات اإل باملناطقمقاهرنة 
( ويف تراجع مستمر أذا أستمر احلال على مااو 2016و  2015%( لسنيت )4% و 5قبل منظمة السياحة العاملية بنسبة مئوية )

 يف املنطقة. عليه
العراق من مشاكل ومعوقات عديدة أبرزاا أداء السياسات احلكومية, فضالً عن احلصاهر  عرض القطاع السياحي يفيت-6

معظم األماكن السياحية وأبتعاده أو خروجه من دائرة العالقات  العراق من حرو  ودماهر شديدين طاالاألقتصادي وما تعرض له 
 س سلباً على اذا القطاع احليوي.األقتصادية والسياسية والثقافية مع باقي دول العامل األمر الذي أنعك
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اىل  2010ل عدد الوافدين اىل العراق يف حيث وصتدني نسبة الوافدين اىل العراق لغرض السياحة بشكل ملحوض  -7
(ألف شخص واىل أقل من ذلك فقد وصل 891,532اىل ) 2013(مليون شخص يف حني وصل يف بداية األزمة أي 1,502,549)

واذا مؤشر واضح على هرجوع القطاع السياحي يف العراق اىل مستوى خطري بل أقتصر  2015 ( ألف شخص يف280,738اىل)
 الوافدين اىل السياحة الدينية وزياهرة العتبات املقدسة يف جنو  العراق.

وذلك  اىل إعداد خطة أسرتاتيجية شاملة للتنمية املستدكمة لقطاع السـياحة كردستان إقليماهليئة العامة للسياحة يف  تبنت-8
ألامية التخطيط الشامل لقطاع السياحة ضمن منظومة التخطيط لالقتصاد الوطين ومن أجل تفعيل قطاع السياحة وزيادة 

واجهة سياحية ومنطقة جذ  وأستقطا  السياح من  قليمجعل اإليف االقتصاد الوطين و للنهوض بالقطاع السياحي و اتهإسهام
 الداخل واخلاهرج .

فقد ضل تدفق السياح اىل  قليموخاصة املناطق اخلاضعة للسلطة الكلية لإل قليماألمن يف معظم مناطق اإلبا  تبفضل است -9
وذلك بسبب تردي األوضاع السياسية واألقتصادية يف العراق بشكل عام ودخول  من قبل املناطق السياحية مستمراً ولكن أقل

 هراا املنطقة بصراع مع قوى اإل
(ألف شخص بينما أهرتفع اذا العدد اىل أعلى 377397) كردستان إقليمد السياح القادمون  اىل عد كان 2007يف سنة  -10
(مليون شخص و اىل 2216993اىل ) 2012على التواىل حيث وصل يف سنة  1013و 2012يف سنتى ياته مستو
ولكن أخنفض اذا , 2012( ألف شخص باملقاهرنة مع 735034) تبلغأي بزيادة  2013( مليون شخص يف سنة 2952027)

اىل  ية يف املنطقة, وصوالًهراابأي يف بداية ظهوهر القوى اإل 2014(ألف شخص يف سنة 1529434العدد اىل )
 .2016(ألف شخص يف سنة 1603400)

قراهراا لذا البد من تهديداً مباشراً لزعزعة امنها واست وتهديداً مباشر لقضايا السالم الدولية احلالية  هراا كمثل اإل -11
 .كردستان إقليميف حبثنا لضمان سوق سياحي مزدار يف  علمية مدهروسة واذا ماتوصلنا اليه وفق أسس لتصدى لها

 اليها اذه الدهراسة نوصي بــ: تعلى ضوء اإلستنتاجات اليت توصل
وتداعياته على مستقبل السوق السياحي من اجل قحقيق املتطلبات االمنية  هراا اإل تبين اسرتاتيجية منوذجية ملواجهة ازمة -1

 للسياح واملستثمرين والعاملني يف القطاع السياحي  وحلماية املواقع واملنشات السياحية وتتضمن :

 . تأمني املطاهرات واملواقع والطرق الربية والبحريه ووسائل النقل السياحي 

  االثرية والطبيعية .تأمني املواقع واالماكن 

 سياحة(دق ومطاعم واماكن تسليه وشركات تأمني كافة املنشات السياحية )فنا 

 من خالل وضع انظمة مراقبة متطوهرة فيها ومحاية املواطنني والتدخل االمين املناسب .

 واقع السياحية اليت يتواجد فيها دعم االجهزة االمنية بالكفاءات البشرية واملواهرد املالية اليت متكنه من محاية املرافق و امل
 السياح .

 ضمن فريق عمل يتصف باملهاهرة واخلربة الفنية واالمنية  هراا وضع خطط الداهرة االزمات السياحية وخاصة مواجهه العنف واإل
 ملعاجلة االزمة وختفيف سلبياتها .
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 نظم ريفملعلومات او تبادل املعلومات بتوثوهرة امن كملك املعلومة كملك القوة يصبح السبيل املهم يف عامل  من مبدأ انطالقاً  -2
معلومات متطوهرة واالستفادة من التقنيات احلديثة واملبتكرة الستباق مجيع املخاطر والتخطيط لالستجابة يف احلاالت الطاهرئة 

 واملتوقعة .

 دوليعلى املستوى ال حية واالثريةاملتعلقة باملواقع السيا وخاصة يةهرااباالتفاق على سن قوانني هرادعة ملرتكيب العمليات اإل -3
 زم اجلميع بتنفيذه .تي ويلقليمواإل

فتح مجيع قنوات االتصال اجلمااريي ) تلفاز وصحف وحماضرات عامه ودهروس يف املساجد واملؤسسات الفكرية والثقافية( . من  -4
وبالتالي ضمان سوق  خطابهاجل منو فكر اسالمي صحيح ومعتدل ويضيق من فرص التياهر املتطرف الذي يتبنى العنف يف 

 . اقتصادي سياحي بعيداً عن العنف

اعتماد اسلو  احلواهر اهلادف والبناء وخاصة مع شرحية الشبا  الن مجيع االعمال اليت تصدهر عن االنسان امنا تصدهر من   -5
ل ساعدت  على ذلك ماجليل احلالي من الشبا  يفتقد اىل العمق الثقايف والديين وذلك لعدة اسبا  وعواومعظم  معتقداته

 .هراا وقوعهم يف مصيدة اإلدون واهلادف حيث  فاحلواهر اهلادىء

عن طريق فتح فرص األستثماهر األقتصادي و السياحي ودعم فئات اجملتمع وخصوصاً  معاجلة الظروف االجتماعية واالقتصادية -6
) الفقر والبطاله واالمراض وتداوهر  ألنَ هراا اليت تصبح دافعا قويا للعنف واإلالشبا , والبتعاد عن االفكاهر املتطرفة 

.ويكفينا ان نذكر ان معدل البطاله يف العراق  هراا صاحلة لإل حاضنه توى املعيشة ( كلها  عل احملرومنياخلدمات وتدني مس
وخاصة يف املناطق الساخنة  هراا حاضنة للجركمة واإل له%واصبحت البطا15بلغت  2003اتسع وبشكل واضح بعد احداا 

 وهرة خاصة بسبب العنف واخلطف واالغتياالت بص

ال والبنوك سواء عن طريق وسائل وطرق التربع وغسيل االمو هراا التعاون والتنسيق يف اجراءات املراقبة ملصادهر التمويل لإل -7
 عمل دولية مشرتكة . والشركات من خالل آلية

اجلامعات من اجل توعية الطفل والشبا  باامية الوطن جذهرية باملناا  الدهراسية من هرياض االطفال اىل بصوهرة اعادة النظر  -8
 واملواطنة واامية التعايش واملشاهركة االنسانية ومعرفة احلقوق والواجبات واالنتماء احلقيقي من اجل استقراهر وتطوهر الوطن .

يهية لرصد التهديدات الرياضية والدينية والرتف اثناء الفعالياتحلماية التجمعات اجلمااريية من الناس  وضع خطط مدهروسة -9
 الناشئة وتوفري احلماية ضد اهلجمات التقليدية وغري التقليدية يف اذه التجمعات .

ية والتحريض على هراابرئية واملطبوعة وشبكات االنرتنت من دعم املنظمات اإلمراقبة ومنع وسائل االعالم املسموعة وامل -10
 الفتنة والعنف باطاهر تعاون امين دولي.  

ومااي سبل تفعيل  هراا املؤمترات والندوات الدولية لالتفاق على الية عمل مشرتكة للوقايه ومكافحة اإلعقد  -11
 واالفكاهر الداعية هلا . هراابيهاالجراءات ملواجهة االعمال اال

 اهلوامش 
كردستان, مركز كردستان للدهراسات األسرتاتيجية,  إقليمد.جزا توفيق طالب, املقومات اجليوبولتيكية لألمن القومي يف -1

 .18, ص2005السليمانية,
 .42, ص2003سرطان اجملتمعات املعاصرة, داهر طوبق للنشر والتوزيع, الرياض,  هراا عبدالرمحان ياسني, اإل-2
 .130, ص43يف العراق دهراسة يف األسبا  احلقيقية ,جملة العلوم السياسية, جامعة بغداد, العدد  هراا د.دنيا جواد, اإل-3
 .58, ص2001صناعة غري اسالمية, داهر البياوي للنشر, القاارة,  هراا نبيل لوقا, اإل-4
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, 3223لعدد وتأثرياا على الدول األخرى, بغداد, صحيفة االقحاد, ا هراا سامية عزيز حممد خسرو, ظاارة اإل-5
12/2/2005. 
 .48, ص2004,جامعة نايف للعلوم األمنية, الرياض, 1د.على بن فايز اجلحين وأخرون, األمن السياحي, ط-6
 .24, ص2015التقرير السنوي ملنظمة السياحة العاملية  -7
دهراسة تطبيقية يف جمال داهرة املكونات اإلسرتاتيجية  للسياحة وتأثرياا يف سياحة اجملاميع ) إزينب صادق مصطفى , -8

السياحة الدينية يف العراق( , هرسالة ماجستري ) غري منشوهرة( , اجلامعة املستنصرية , كلية اإلداهرة واالقتصاد قسم السياحة , 
 .28-27, ص2007

 , ص.2011, مطبعة بيشوا, أهربيل, هراا بنيامني يوخنا دانيال, السياحة و اإل-9
, 1992ن السياحي وأثره على الدخل الوطين,املركز العربي للدهراسات األمنية, الرياض, العميد مسري عثمان فهمي, األم-10
 .51ص

11- B.Buzan, People, States and fear. An Agend a for international Security 

studies in the post- cold war era, Review of international studies, No. 1, 

1996, p.p.31-34. 
بتاهريخ   www.aldiyarlondon.comندنيةلبنيامني يوخنا دانيال, السياحة العسكرية, موقع الدياهر ال -12
1/12/2014. 

 .26, ص2001فؤاد هرشيد مساهره, تسويق اخلدمات السياحية, داهر املستقبل للنشر والتوزيع, عمان,  -13
 .2016اىل  2013( للسنوات من W.T.Oياحة العاملية )تقاهرير منظمة الس-14
 71, ص2011, داهر أسامة للنشر والتوزيع, األهردن, 1أمنة أبو حجر, اجلغرافيا السياحية, ط -15
 .15/3/2016, شبكة النبأ املعلوماتية,بتاهريخ هراا ندى على,السياحة يف العامل يقطعها مبضع اإل-16
 العاملية, مصدهر سابق.تقاهرير منظمة السياحة -17
, 1مدخل للتنمية املستدامة يف العراق, جملة املثنى للعلوم واالقتصادية, العدد اهرس كريم بريهي, تطوير السياحة أ.د.ف-18

 .15, ص2011
 .2015اىل  2010ايئة السياحة العراقية, قسم األحصاء, بيانات منشوهرة من سنة -19
, مؤسسة الوهراق للنشر والتوزيع, األهردن, 1ياحية تطبيقات على الوطن العربي, طأبراايم خليل بظاظو,اجلغرافيا الس -20

 .148, ص2009
 إقليم, وزاهرة البلديات والسياحة, اهليئة العامة للسياحة, اخلطة التوجيهية للسياحة يف كردستان إقليمحكومة  -21

 .10( أسرتاتيجية املشاهركة يف القطاع اخلاص, ص11تقرير هرقم ) كردستان
 .2016, وزاهرة البلديات والسياحة, اهليئة العامة للسياحة,بيانات منشوهرة لسنة كردستان إقليمحكومة  -22
 .17ص, 1998عمان  ,دائرة املطبوعات والنشر, 1يف العاملني العربي والغربي، ط  هراا د. امحد يوسف التل،اإل-23
اىل  2007العامة للسياحة,بيانات منشوهرة لسنوات من, وزاهرة البلديات والسياحة, اهليئة كردستان إقليمحكومة  -24

2016. 
 .61,ص 1998حممد البنا, اقتصاديات السياحة ووقت الفراغ ,مطابع الوالء احلديثه ,مصر   -25

http://www.aldiyarlondon.com/
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واألمن يف العراق,حبث مقدم اىل املؤمتر املوسع لدعم حقوق األنسان يف العراق,والية   هراا الفريق امحد كاظم البياتي, اإل-26
 .2011/متوز/23شيغان, الواليات املتحدة األمريكية, بتاهريخ  م

 املصادهر 

 2011, داهر أسامة للنشر والتوزيع, األهردن, 1أبو حجر, أمنة, اجلغرافيا السياحية, ط. 
  مؤسسة الوهراق للنشر والتوزيع, األهردن, 1العربي, طبظاظو, أبراايم خليل,اجلغرافيا السياحية تطبيقات على الوطن ,

2009. 
   1998البنا, حممد, اقتصاديات السياحة ووقت الفراغ ,مطابع الوالء احلديثه ,مصر. 
 1998عمان  ,دائرة املطبوعات والنشر, 1امحد يوسف ،اإلهراا  يف العاملني العربي والغربي، ط  ,التل. 
  2004,جامعة نايف للعلوم األمنية, الرياض, 1وأخرون, األمن السياحي, طاجلحين, على بن فايز. 
  ,2011دانيال, بنيامني يوخنا, السياحة و اإلهراا , مطبعة بيشوا, أهربيل. 
   ,2001فؤاد هرشيد, تسويق اخلدمات السياحية, داهر املستقبل للنشر والتوزيع, عمان, مساهره. 
  اجليوبولتيكية لألمن القومي يف إقليم كردستان, مركز كردستان للدهراسات األسرتاتيجية, طالب, جزا توفيق, املقومات

 .2005السليمانية,

  ,1992فهمي, العميد مسري عثمان, األمن السياحي وأثره على الدخل الوطين,املركز العربي للدهراسات األمنية, الرياض. 
 2001لبياوي للنشر, القاارة, نبيل لوقا, اإلهراا  صناعة غري اسالمية, داهر ا. 
  ,2003ياسني, عبدالرمحان, اإلهراا  سرطان اجملتمعات املعاصرة, داهر طوبق للنشر والتوزيع, الرياض. 
 1- 1بريهي, فاهرس كريم, تطوير السياحة مدخل للتنمية املستدامة يف العراق, جملة املثنى للعلوم واالقتصادية, العدد ,

 .15, ص2011

   البياتي, الفريق امحد كاظم, اإلهراا  واألمن يف العراق,حبث مقدم اىل املؤمتر املوسع لدعم حقوق األنسان يف العراق,والية
 .2011/متوز/23ملتحدة األمريكية, بتاهريخ  مشيغان, الواليات ا

  ,130, ص43دنيا, اإلهراا  يف العراق دهراسة يف األسبا  احلقيقية ,جملة العلوم السياسية, جامعة بغداد, العدد جواد. 

  ,3223سامية عزيز حممد, ظاارة اإلهراا  وتأثرياا على الدول األخرى, بغداد, صحيفة االقحاد, العدد خسرو ,
12/2/2005. 

 داهرة املكونات اإلسرتاتيجية  للسياحة وتأثرياا يف سياحة اجملاميع ) دهراسة تطبيقية يف جمال إزينب صادق ,  ,مصطفى
السياحة الدينية يف العراق( , هرسالة ماجستري ) غري منشوهرة( , اجلامعة املستنصرية , كلية اإلداهرة واالقتصاد قسم 

 .2007السياحة , 
  2015التقرير السنوي ملنظمة السياحة العاملية. 

 ( تقاهرير منظمة السياحة العامليةW.T.O للسنوات من )2016اىل  2013. 

  2015اىل  2010ايئة السياحة العراقية, قسم األحصاء, بيانات منشوهرة من سنة. 

  ,اهليئة العامة للسياحة, اخلطة التوجيهية للسياحة يف إقليم كردستان حكومة إقليم كردستان, وزاهرة البلديات والسياحة
 ( أسرتاتيجية املشاهركة يف القطاع اخلاص.11تقرير هرقم )

  2016حكومة إقليم كردستان, وزاهرة البلديات والسياحة, اهليئة العامة للسياحة,بيانات منشوهرة لسنة. 

  2016اىل  2007والسياحة, اهليئة العامة للسياحة,بيانات منشوهرة لسنوات منحكومة إقليم كردستان, وزاهرة البلديات. 
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 1-B.Buzan, People, States and fear. An Agenda for international Security 
studies in the post- cold war era, Review of international studies, No. 1, 
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  15/3/2016ندى على,السياحة يف العامل يقطعها مبضع اإلهراا , شبكة النبأ املعلوماتية,بتاهريخ. 
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The impact of Terrorism on Tourism sector (Kurdistan Iraqi Region as 

a sample) 

Abstract 

One of the effect of terrorism on tourism sector is that the tourists would like to 

spend their holidays in the countries that are safe and secure.  Basically, tourists avoid 

visiting those countries, which terrorist attacks happen. Consequently, many of 

employees who work in tourism sector lose their jobs due to not having enough tourists. 

Eventually, it will leave many people without jobs and that affects the balance of 

payments. 

This research attempts to find the effect of terrorist attacks on tourism sector in 

the world, regions, and local areas. The research emphasize on Kurdistan region to be 

taken as a sample, especially after ISIS’s operation in the area.  

The purpose of this study is to clarify the direct and indirect impact of terrorism 

on the future of international tourism, specifically in Kurdistan region of Iraq. In 

addition, the study attempts to identify the characteristics of the tourism’s environment, 

and it aims to determine the role of terrorism in impacting the economical profit. 

Finally, it attempts at shedding light on different viewpoints that might be depended in 

facing terrorism in the world, regions, and the local places    
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