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ضم االهوار لالئحة المردود االقتصادي السياحي ل

 التراث العالمي

  

 الخزاعيبسام عبد الباري هندي  .م.م
 مديرية تربية ذي قار  

 العراق

 

 

 الملخص 

في جنوب العراق وخاصة بعد انضمامها الى الئحة التراث تعد االهوار من اهم المصادر للتنمية االقتصادية    

التي  لك ونظرا لالهميةكمحمية طبيعية دولية  لذ  7171( يوليو )تموز 71فق عليها اليونسكو في االعالمي التي و

نتطرق الى مقومات التنمية في هذة المناطق  س موضوع البحث حيث سوف تكون  تتمتع بها هذة المنطقة 

قسم ار وسوف يكون مكان الدراسة . اذ نتي تتوفر فيها وقد تم اختيار هور الجبايش كنموذج لالهووالعناصر ال

توضيح لمفهوم التنمية االقتصادية ودورها في رفع المستوى  ضم المبحث االول مباحث ثالث هذا البحث الى

من هذة المقومات في االهوار المعاشي لالفراد وكذالك ضم عناصر ومقومات التنمية االقتصادية  وما هو موجود 

والذي سوف يساهم في تطويرها وارتقاءها اما المبحث الثاني فضم  التركيز على دور السياحة في التنمية 

حة االقتصادية وتركز الموضوع حول دورها في اهوار الجبايش لما حدث فيها من تغيرات بعد انضمامها الى الئ

 وحسب ماذكرالجرائد الرسمية للمنطقة  واح فيها بحسب ما ذكرتهساعداد ال التراث العالمي وخاصة ارتفاع

اما المبحث الثالث فقد ضم بعض المقترحات لتطوير السياحة في المنطقة لجعلها قبلة  االستاذ جاسم االسدي

 . لسواح العالم
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The Economic Return of Tourism to 

Include the Marshes into the List of 

World Heritage 

 

 

 ABSTRACT 

The Marshlands are one of the most important sources of economic development in 

southern Iraq, especially after its accession to the World Heritage List, which was 

approved by UNESCO on 17 July 2017 as an international natural reserve. The 

importance of this region will be the subject of research. Areas and elements that have 

been selected Hor Chibayish has been selected as a model of the marshes and will be 

the place of study. . As we divide this research into three sections included first topic 

to clarify the concept of economic development and its role in raising the living 

standards of individuals, and also included elements of the elements of economic 

development, and what is the present of these ingredients in the marshes, which will 

contribute to the development and upgrading its either second section annexation 

focus on the role of tourism in development economic focus on its role in the topic 

marshes Chibayish what happened to the changes after its accession to the World 

Heritage list, especially tourists high number of prepare them according to the official 

Newspapers according to professor Jassim al-Asadi tower, while the third section 

included some of Proposals for the development of tourism in the region to make 

them front the world for tourists.                                                                       
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 شكلة البحثم
تعاني االهوار من اهمال واضح في كافة المستويات االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالرغم من امتالكها موارد 

والنباتية وكذلك كونها من المناطق السياحية اقتصادية متعددة من اهمها الموارد البشرية والثروات الحيوانية 

التراث العالمي التي يمكن ان تجذب السواح من مناطق مختلفة من العالم  الئحة المهمة وخاصة بعد انضمامها الى

 هم في النمو االقتصادي للمنطقة .والتي يمكن ان تسا

 فرضية البحث
لى تحسين التنمية االقتصادية في المنطقة من خالل يؤدي تنشيط السياحة في االهوار وخاصة اهوار الجبايش ا

توفير العمالت االجنبية وتنشيط الصناعات المحلية والقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل للعديد من السكان 

 المحليين وبالتالي رفع المستوى المعيشي للفرد .

 اهداف البحث
 ومقوماتها .ــ توضيح مفهوم التنمية االقتصادية وتحديد عناصرها 7

 تحديد مصادر الثروات في االهوار  -7

 توضيح مدى تاثير السياحة على التنمية االقتصادية للمنطقة  -3

 منهج البحث 
بعض المصادر العلمية  اعتمد البحث على المنهج الميداني في جمع البيانات والمقابالت الشخصية والرجوع الى

  اضافة الى المنشورات من البحوث والجرائد الرسمية

 حدود البحث 
اهوار الجبايش هي مجموعة من االهوار في العراق شرق الناصرية تعتبر امتدادا لهور ابو زرك وهو الحمار 

مساحة هور الحمار دونم  713111مساحة االهوار الوسطى تتغذى اهوار الجبايش من نهر الفرات ونهر دجلة 

  دونم 70511)الجبايش فقط(

ماء الهور تم التحضير لها بعناية وكونت  تي هي جزيرة صناعية تسبح على سطحجمع كلمة جبيشة ال والجبايش

من طبقات الطمي والقصب والبردي والتي تتم تكديسها فوق بعضها حتى تصبح مثلها كمثل جزيرة  عائمة يمكن 

هذة الطريقة للعيش من خالل  مدونات السومريين قبل سبعة صب او الصرايف وقد وردت قعليها ديار الان تبنى 

 االالف سنة  

 

 المبحث االول

 ماذا نعني بالتنمية االقثصادية

 
ان اقتصاد اي دولة هو عنوان امن ونجاح هذة الدولة واكثر ما تهتم به القوى االقتصادية في الدول المتقدمة هو 

 لك اال من خالل النمو االقتصادي الذي يعتمد على التنمية االقتصادية .وال يتحقق ذتحسين دخل افرادها  

والذي يتحقق بالتحسين الكمي للموارد  االقتصادية وانتاجية فالنمو االقتصادي يعد النمو الكمي في الدخل القومي 

 لدولة مفهوم التنمية االقتصاديةالعمل والنمو الديموغرافي ودخل الفرد الحقيقي وال يتحقق ذلك ال عندما تطبق ا

ان التنمية االقتصادية هي مجموعة وسلسلة من الخطط والتغيرات والسياسات التي تحدثها الدولة للنهوض بالنمو 

من الحياة ا لكريمة للفرد ماعية والفكرية والسياسية التي تؤاالقتصادي في مختلف القطاعات االقتصادية واالجت

 ن استمرارية النمو االقتصادية وتحسين مستوى دخله وتضم

 مقومات التنمية االقتصادية  

 / االمن السياسي . 3
يعتبر االمن واالستقرار السياسي وقدرة الدولة على ادارة ثرواتها ومواردها االقتصادية من االمور المهمة 

البنية التحتية، وينهب فإذا تعثر األمن السياسي في أي دولة فهذا بال شك سيدمر  لتحقيق التنمية االقتصادية

المنشآت الصناعية، ويسبب تفشي الفقر والبطالة، والكثير من المشاكل االقتصاديّة األخرى، كما يؤثر التنظيم 
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السياسي الذي يميل للمصلحة العامة في المحافظة على سير عجلة التّنمية االقتصادي، أي أّن النظام السياسي 

 مام بدخل الفرد، وهذا ينعكس سلبياً على نمو اإلنتاج والنمو االقتصادي للدولةالفاسد هو بعيد كّل البعد عن االهت

 .التعليم  /3

فاالهتمام بالتعليم واحداث تغييرات في النظام التعليمي اجة ملحة في التنمية االقتصادية  ة حيعتبر التعليم وتقدم

مع التقدم الصناعي والتكنلوجي الذي يشهده  على التكيف يساهم في رفع المستوى التعليمي للفرد حتى يكون قادرا 

فاالهتمام بالتعليم عند نقل التكنولوجيا إلى داخل البالد ال بدّ من أفراد لديهم الكفاءة والعقلية العلمية للعمل مع  العالم

مما يساهم في تحسين اإلنتاج االقتصادي، وخلق روح اإلبداع لمواكبة المزيد من التقدم التكنولوجي،  التكنولوجيا

 فتفشي الجهل وتراجع المستوى التعليمي ال يحقق شيئاً من التّنمية االقتصادية

 

 التنظيم االداري . /1
في ازالة كافة القيود التي تعيق التنمية  هو ان يتمتع الجهاز الحكومي للدولة باالدارة السليمة والتنظيم المنهجي 

وذلك بإعادة تنظيم اإلدارات المالية وأهمها إدارة الضرائب، وكذلك اتخاذ القرارات اإلدارية التي  االقتصادية

ستخدام الموارد االقتصادية والمحافظة عليها، وإنشاء المؤسسات المالية والمصرفية القادرة على إدارة وتوجيه ت

م مع حاجات التّنمية االقتصادية، ونزع تتالئستثمارية في الدولة، وأيضاً سن التشريعات المالية التي الموارد اال

 .االنتماءات السياسية والقضاء على العادات والتقاليد التي تؤثر في الجهاز الحكومي الذي يقود التّنمية االقتصادية

 

 عناصر التنمية االقتصادية 

 هنالك عدة عناصر للتنمية االقتصادية واهمها 

 الموارد الطبيعية  اوال /

 الموارد البشرية ثانيا /

 الموارد المصنعة  / ثالثا

 

 الموارد الطبيعية
ت الحيوانية والنباتية  والمياه المناخ والتضاريس والثرواهي عبارة عن اشياء مادية لها قيمة اقتصادية مثل 

حيث يقع به بالنسبة الى اهوار الجبايش فالموقع الذي تتمتع  ة القومية كلها لها تاثير على الثرولجغرافي والموقع ا

  . دونم 705111ة الكبيرة التي تصل الى بين دجلة والفرات ومساحت

زركي ودجاج الماء وتوجد والاما بالنسبة الى الثروات الحيوانية فتوجد انواعا عديدة من  الطيور مثل الخضيري 

  واع من االسماك كالخشني والسمتي والشلكان

( صياد مجاز رسميا 7511 – 7111حيث توفر االسماك الدخل الكافي لشريحة كبيرة من الصيادين تتراوح بين )

 منهم 

( راس جاموس 75111وكذلك يعتبر الجاموس من العالمات البارزة لالهوار حيث يعيش في مناطق االهوار )

ساهم في رفع المستوى االقتصادي لشريحة كبيرة من من الحليب ومشتقاتة واللحوم  هة هذة الثروة وبما توفر

 لك يوجد في القضاء اكثر منالنخالة  ، التبن  ، الطحين ( وكذمجتمع القضاء  اضافة الى تنشيط تجارة االعالف )

 ( راس غنم  7111( راس ابقار و )0111) 

 والجوالن وغيرها  والبردي المائية مثل القصب اتوتوجد النبات اتية اما بالنسبة الى الثروات النب

  

 الموارد البشرية
تعتبر بيئة االهوار بجانبيها االجتماعي والطبيعي فريدة من نوعها لعدة اعتبارات موضوعية ومنطقية مما جعل 

ريف او الحضر . لقد لسكانها )افرادا وجماعات( ميزات وخصائص  تختلف عن سكان البيئات المجاورة لها في ال
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مختلف لم  ساهمت  تلك البيئة  الفريدة في بلورة ثقافات خاصة بها وهي عبارة  عن عادات وتقاليد ونسق حياتي

  يتغير  فترة طويلة 

قرى محاذية او بعيدة نسبيا عن  تمتاز االهوار بقلة سكنة االهوار في داخل المكون ويتمركز السكان المحليون في 

تمثل هذة الموارد للهور . ر الفرات وكذلك القنوات المغذية ان معظم القرى تقع على طول نه حيثحدود المكون 

. اما بالنسبة الى حجم ونوعية القوة البشرية المتاحة )العاملة وغير العاملة ( وهو ما يعرف براس المال البشري 

 .  7170احصاء ( نسمة حسب  55111)        قضاء الجبايش يصل التعداد  السكاني الى

  في االهوار  وقد تباينت مراكز االستطيان 

بالسلف او القرية التي تنشا  عادة على اجزاء المرتفعة من الهور  ى محليامستوطنات  حافة االهوار ، وتسم -7

بالقرب من مجاري  المياه وحافات االنهار كما في قرية ابو خصاف في الجزء الشمالي الغربي من الممتلك 

صريفة  )بيت قصبي _ طيني بسيط ( وقد يستخدم مادة الطابوق   311_ 711.ويضم السلف او القرية حوالي 

 لبناء كمادة ل

مستوطنات الجزر الصناعية الدائمية . وهي جزر دائمية من صنع االنسان يتم انشاءها عن طريق وضع  -7

اساس من طين وقصب وحصائر القصب على شكل طبقات وتداس كلها بعناية لتكون منصة كبيرة وقوية قادرة 

 على تحمل  الصريفة او المواشي  

تمتاز بكونها جزر حرة طافية من القصب متحركة ، وقد يستعملها بون ،، الد،،العائمة ،،التهل،،  او  الجزر-3

  السكان والصيادون لالقامة الموقتة . 

 

 المواد المصنعة
يعتمد سكان االهوار بنسبة عالية من معيشتهم على عدد من االنشطة االقتصادية االساسية المتنوعة والتي تتميز  

 من هذة الصناعاتة في منطقة االهوار يالعديد من الصناعات المحلهناك بها معظم مناطق االهوار و 

 

 صناعة المنسوجات النباتية – 3
لقد عرفت هذة الصناعات من قبل معرفته لصناعة االواني الفخارية فقد وجدت في مدينة اور الجنوبية والتي 

ة على اوان فخارية ، ناهيك عما ذكره الى حوالي ثالثة االف سنة قبل الميالد اثار السالسل مطبوعيعود  تاريخها 

المصدر الريئيسي لهذة  والقصب والبردي وتعتبر النخلةالمؤرخون القدامى الذين كتبوا الكثير عن احوال العراق 

 في مناطق االهوار وكذلك القصب والبردي ولهذة الصناعة اربع اساليب للعمل الصناعة لكثرة اعداد النخيل

 : وموادة الحلفاء واغصان االشجار الطرية او سيقان بعض النباتات اللف

 : وموادة اغصان اشجار الصفصاف والخيزران والقصب وخوص النخيل الضفر

 البردي والحلفاء : وموادة سيقاناللضم والتداخل 

 : وموادة جريد النخيل التشابك والتدخل

ن الحبوب ، وسائط النقل الزنابيل ، السالسل، البواري ، بيوت خزومن جميع هذه المواد تصنع المراوح اليدوية ، 

 مثل المشاحيف ، االسرة ، الكراسي وغيرها . المائية 

 

 الصناعات الخشبية  - 3 
ان يبني  حرفة قديمة ظهرت الحاجة اليها عندما وجد االنسان ضرورة ملحة الستقراره فتطلب حياته الجديدة

السقوف واالبواب وغيرها يتعلم االنسان هذة الحرفة عن طريق التمرين والتدريب البيوت فدخل الخشب في عمل 

فيحاكية  تاذه او ابيهاالهلية على يد اسنجارة لالعملي عليها كان واليزال يخضع لتعلمها منذ الطفولة في معامل ا

لهاون الخشبي ، االسرة ومن هذة الصناعات  المهد ، ا اول االمر ويقلدة بعد ذلك الى ان يبلغ مرحلة المهارة

ل المشط الخشبي ، المحمل ، ومن االدوات الموسيقية مثل الناي ، الطبلة ، راسي ، المالعق ، ادوات الزينة مث،الك

 الدف .
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 الصناعات الحديدية  - 1 
، المناجل ، الفؤوس ، واالالت وهي صناعة بدائية توجد في بعض القرى ومناطق االهوار  وتشمل المساحي 

القاطعة كالسكاكين والسيوف وما يستعمل للصيد مثل الفالة وفي االونه االخيرة تطورت هذة الصناعة حيث 

 .شملت صناعة االبواب والشبابيك وغيرها

 

 

 الصناعات الغذائية  – 3
االهوار حيث يعتمد سكان االهوار على هذة  لصناعات المهمة والضرورية في حياة سكانهذة الصناعة من ا

المعتمدة على المنتجات الحيوانية المتوفرة في الطبيعة مثل صناعة االجبان المعروف )بجبن الظفاير    الصناعة

الي يكون على شكل ظفيرة للشعر (او الجبن العرب المحلي او الكيمر او الروبة او السمن الحيواني والمعروف 

 الخريط المصنوع من حبوب اللقاح لنبات البردي ( او من المنتجات النباتية مثل باسم ) دهن الحر

 
 

 المبحث الثاني

 في االهوار دور السياحة في النمو االقتصادي

 

ر جوبير فرويلر ( هي ظاهرة من ظواهيمكن التعرف على مفهوم السياحة بحسب ما يرى الباحث  االلماني )

المتزايدة الى الراحة وتغيير الهواء واالحساس بجمال الطبيعة والشعور العصر الحديث انيثقت من الحاجة 

 بالبهجة والمتعة من االقامة في مناطق لها طبيعتها الخاصة .

والسياحة صناعة تعتمد على حركة السكان السياحية ولمدة معينة من منطقة الى اخرى داخل الدولة او من دولة 

 الى اخرى 

 منها الدينية  والعالجية  والترفيهية واالعمال والبيئية   وهنالك عدة انواع للسياحة

 التنمية االقتصادية  ويمكن  ان نبرز دور السياحة في

تساهم في توفير العملة الصعبة  للدولة . الن التجارب القائمة تشير الى ارتفاع النسبة التي تشارك بها في  -7

 تكوين ايرادات الدول من العملة الصعبة 

في انشاء مناصب عمل  جديدة فهي بذالك تعتبر قطاعا مساعدا في محاربة البطالة على سبيل المثال  تساهم -7

انشاء فندق يؤدي الى خلق وظائف عمل جديدة او انشاء اسطول للمراكب  السياحية سوف يؤدي الى تشغيل 

 العديد من العاطلين عن العمل من غير حاملي الشهادات

 القومي من خالل ما ينفقهة السواح اثناء رحلتهم تساهم في زيادة الدخل - 3

 تشجيع استثمار رؤؤس االموال الوطنية وتنوع استخدامها في المشروعات الجديدة – 0

 زيادة مقدرة القطاعين العام والخاصعلى ايجاد فرص عمل  عن طريق انشاء مشاريع سياحية جديدة   - 5

 االستغالل االمثل للموارد الطبيعية واالقتصادية  وايجاد استخدامات جديدة لها  -6

  االهوار اما 

لفظ محلي يطلق على  او هي  عبارة عن مسطحات مائية عذبة تغطي مساحات شاسعة من العراق .هي ف

ة ماهي اال المستنقعات المنتشرة قرب مصب نهري دجلة والفرات جنوبي العراق وهذة المظاهر االرضي

اليها بعض الروافد الثانوية  مسطحات منخفضة نسبيا يستقبل البعض منها كميات من المياه العذبة التي تحملها

لنهري دجلة والفرات وتربة االهوار خصبة تتكون من الغرين والطين .وتعيش فيها كائنات حية متنوعة مثل 

ي هذة االهوار محاصيل زراعية مختلفة وتكثر فيها الطيور واالسماك والحيوانات البرية والمواشي وتزرع ف

 بب تدفق مياه نهري دجلة والفرات النباتات المائية بس

تعرضـــت األهـــــــوار العراقيـة خالل العصر الحديث وابتداًء من سبعينيات القرن الماضي إلى أكبر عملية وقد  

اقتصادية مثل استخراج النفط ومنها سياسية وعسكرية تجفيف وتدمير بيئي شهــــده التاريخ لعدة أسباب منها 
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وأمنية مما أدى إلى اختفاء مساحـــــــات شاسعـة منهــا وتحويلها إلى أراضي قاحلة جرت بعض المحاوالت 

% من المساحة الكلية لألهوار الدائمية لعام 71سوى  7117الفاشلة الستصالحها ولم يبقى من األهوار في عـــام 

 7 كم 0351الغة والب 7713

ً واتخذت إجراءات  7113وبعد سقوط النظام السابق في نيسان من عام  أعدت وزارة الموارد المائية و خططا

فعلية إلعادة المياه إلى األهوار عن طريق عمل فتحات خالل أكتاف نهر الفرات وفتـــــح النواظم الذيلية التي 

نهري المسحب والصالل في محافظــــــة البصرة إضافة إلى فتح كانت مغلقة سابقاً وكذلك فتح سدتي الغلق على 

وتطهير األنهر المندرسة المغذية لألهوار مع إزالة كافة المنشآت التــــي ساهمـت أو إستخدمت في عملية 

حيث تــــم تحديدها بناًء على العوامل  7كم 5561التجفيف . وتمثل المساحة المطلوب إعادة إغمارها حاليا 

تغيرات التي طرأت على المنطقة ودراسة الظروف المستقبلية مـــن خـــــالل كميـــــة الواردات المائية والم

 . لنهري دجلة والفرات وغيرها من العوامل فيما تم استبعاد المساحة المتبقية من االغمار

% ) في 11غمــار إلــى شهدت عملية إعادة اإلغمار تقدم كبير وملحوظ خالل السنوات الماضية لتصل نسبة اإل

 ( . 7111عام 

 

إالّ أن تعرض العراق والمنطقة إلى موجة الجفاف والذي أدى إلى انخفــــاض الواردات المائية لألنهر الرئيسية  

اال ان االجــراءات االنية التي اتخذت من قبل الوزارة     7117و  7110أدى إلى تراجع هذه النسبة خالل اعوام 

خاص في حينها و اهمها اللجوء الى استخدام ميـــــــاه المصب العام في اعادة اغمار اجزاء  و المركز بشكل

واسعة من اهوار الحمار و غليوين كتطبيق عملي لمبدأ االستخدام االمثـل للمياه و االستفادة منها قبل تصريفها 

ــــــي مدينة الجبايش لتحويل المياه الى الى الخليج كما كان سابقا ، باالضافة الى انشاء سدة على نهر الفرات فـ

هور الحمار و االهوار الوسطى . ان كل هذه االجراءات ساهمت في اعادة اغمار مساحات واسعة و عودة اجزاء 

 .كبيرة من االهوار الى ما كانت عليه 
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 عوامل نجاح السياحة في االهوار 

 
نرى من الضروري القيام بحملة وطنية شاملة تشارك فيها كافة المراكز والمؤسسات المتخصصة وبالتنسيق مع 

االهوار كل حسب الوزارات ذات العالقة ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشاريع إنمائية ، لتطوير واقع 

ستثمار.الن منطقة االهوارفي جنوب العراق تزخر بالموارد اختصاصه ، لجعل هذه المنطقة بيئة جاذبه لال

 القادرة على استيعاب االستثمارات الوطنية واالجنبية، وفيها فرص استثمارية كبيرة على سبيل المثال االقتصادية

  ات إلى سكان االهوار واستثمار الموارد الطبيعية ونقلها الىلتسهيل إيصال الخدممد شبكة الطرق والمواصالت 
محطات تصفية المياه، وتحسين شبكة الكهرباء، . مراكز التسويق او الخزن في المحافظات

واالرتقاء بمستوى الخدمات الصحية وزيادة وزيادة محطات الوقود وإنشاء محطات وقود نهرية . 

انية . بناء المدارس و النوادي الرياضية واالجتماعية داخل منطقة المراكز الصحية وتخصيص فرق صحية ميد

االهوار وبالقرب من السكان، وليس في أطراف االهوار لضمان أجراء التغيير االيجابي، لبناء االهوار لكي 

 يتناسب مع عاداتبناء مجمعات سكنية تتالئم وبيئة االهوار، وبما يكونوا عونا ً للراغبين في االستثمار. 

وكذلك يمكن جعلها مكان  وتقاليد سكان االهوار وبالشكل الذي ال يؤثر على المكانة الطبيعية لبيئة االهوار

 فصل الشتاء صيد االسماك او الطيور وخاصة فيكلممارسة بعض االلعاب الرياضية وممارسة هواية الصيد 

لذلك تعتبر  عدن بالمياه  او كما تسمى بجنة المحاطة وبما انه اهوار الجنوب مكان مشابة لمدينة البندفية االيطالية

     . مناطف سياحية جميلة

من خالل  ما توفر لدينا من معلومات حول مقومومات وعناصر التنمية االقتصادية وما هو متو فر منها في 

منطقة  منطقة االهوار والتي يمكن استغاللها وبشكل مثمر للمساهمة في عملية نجاح السياحة في هذة ال

وخصوصا بعد ارتفاع نسية السواح الى المنطقة في االونة االخيرة والتي ال تقتصر على السواح االجانب بل 

        

 سم 3133 – 3133جدول لنسب اإلغمار للسنوات 

  

 

 

 

  
 2014 2013 2012 2011 الشهر التسلسل

 
  1 1 47 46 61 67 
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حتى العراقيين من كافة انحاء العراق ولكي تكون هذة المنطقة قبلة للترفية والتسلية والراحة النفسية للسواح 

) اي سياحة موسمية ( كما هو موجود اليوم بل تحويلها وجذب اكبر عدد ممكن اليها وليس لمدة زمنية محددة اي 

الى منطقة استثمار سياحي دائمي من خالل توفير الراحة الدائمة للسواح  ولذلك سوف اقدم في هذا البحث 

 مجموعة من االقتراحات التي تساهم في نمو السياحة في المنطقة

 ))بحسب ما ورد في جريدة الناصرية العالمي هذا  وان اعداد السواح ازداد بعد انضمامها الى الئحة التراث 

شهدت اهوار الجبايش توافد كبير للعوائل ومن جميع محافظات العراق بمناسبة اعياد النوروز اضافة الى موسم 

السفرات المدرسية الترفيهية واتساع ظاهرة زيارة االهوار من الشباب لما يمتلكه القضاء من مساحات مائية 

 . طبيعي رائع وحياه سكنه االهوار الريفيةواسعه و منظر 

انه جاء مع عائلته من مدينة الناصرية الى ” وقال احد السواح ويدعى علي حسين لجريدة الناصرية االلكترونية 

قضاء الجبايش لكونه يتمتع بمناظر طبيعة خالبة واستقرار امني ومسطحات مائية واسعه وهدوء االجواء . الفتا 

ضم نصب الشهداء الذي يتوسط االهوار و يعد من أهم المراكز الثقافية و السياحية في المحافظة الى ان القضاء ي

 . وبالتالي اصبح قبلة لتوافد السواح من داخل العراق وخارجه

ان النصب شهد في اول ساعات الصباح ” الى ذلك قال مسؤول اعالم نصب الشهداء في الجبايش  دمحم االسدي 

افد عشرات المواطنين من داخل محافظة ذي قار وخارجها اثناء جوالتهم السياحية في اهوار من عيد النوروز تو

 الجبايش ((

كما ورد ذالك في جريدة الصباح الرسمية ))وتسهم عملية ادراج اهوار العراق في الئحة التراث العالمي في 

استقرارا نسبيا في جميع النواحي فضال  جذب المزيد من السياح االجانب السيما ان المناطق الجنوبية للبلد تشهد

ويرى   المناطق  عن تفعيلها لجوانب اقتصادية كثيرة تسهم في معالجة جملة من محددات التنمية في هذه

االكاديمي االقتصادي الدكتور ماجد البيضاني ان توافد اعداد كبيرة من السياح االجانب الى االهوار من شأنه ان 

ويحقق موارد مالية لمحافظات ذي قار وميسان والمثنى والبصرة كونها محافظات تمتلك  يعزز البيئة االقتصادية

 .عدداً من االهوارالتي تتمتع باجواء خالبة من مياه عذبة وقرى وبيوت القصب وغيرها من معالم جميلة ورائعة

ئحة التراث العالمي ان الحملة التي انطلقت الدراج االهوار على ال« : الصباح«واضاف البيضاني في حديث لـ

من شأنها جذب االنتباه الدولي الى السياحة في العراق وما يتمتع به البلد من آثار وشواهد تاريخية قلما امتلكها بلد 

 .آخر

ودعا الى ايالء القطاع السياحي مزيدا من الدعم السيما في ظل المرحلة الراهنة والظروف التي يشهدها العراق 

 .اثرها في االوضاع العامةمن تراجع االيرادات و

مبينا ان ذلك سيمكن شركات السياحة المحلية ان تعيد نشاطها في السياحة الداخلية الى جانب نشاطها في جذب 

  العالم . السياح من مختلف دول

 

 المبحث الثالث

 قتراحات لتطوير السياحة في االهواربعض الم

 
 

 / انشاء الفنادق السياحيةوال ا
 التي يجب توفرها لنجاح السياحة في هذة المنطقة هو توفير اماكن للمبيت والراحةان اول الشروط 

) كالفنادق والشقق الموثثة (   وخصوصا ان هذة المنطقة تفتقر لمثل هذة االماكن ولكن يجب مراعاة بعض  

  .  ر الجذب الساحيعشوائية وخالية من عناص نالشروط النشاءها فال يجب ان تكو

  شروط انشاء الفنادق  
التخطيط العلمي السليم النشاء هذة المرافق حيث يجب ان تكون قريبة من االهوار او المناطق التراثية او  -7

السياحية )كنصب الشهيد  مثال ( ويجب  ان تكون خاضعة لموافقة الدولة في انشاءها  حيث يجب ان تكون خالية 

 خدمات اخرى موجودة في المنطقةمن العشوائية  ويجب ان ال تتضارب مع 
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 االستغالل االمثل للموارد الطبيعية  والبشرية  -7

  

فعلى سبيل المثال عند انشاء فندق يجب ان يكون انعكاس لما هو متوفر في الطبيعة مثال انشاء حجرات من 

 استخدام ادوات  للتقديم مصنعة يدويا من مصادر طبيعية .............. الخالقصب او 

  

 .يجب وضع الشروط  في انشاء الفنادق للمحافظة على البيئة فهي المورد االساسي للجذ ب الساحي -3

  

 ثانيا / توفير المطاعم 
للشروط الصحية ومجازة صحيا وفحص تكون خاضعة  م في المنطقة ويجب انيجب مراعاة توفير المطاع

المطاعم ما  المنطقة  وكذلك يجب ان توفر هذة نتشار االمراض فيالعاملين فيها وبشكل دوري لالبتعاد عن ا

في هذة المنطقة وهي االسماك  والخبز  رمشهوهوفيها كتوفير االكالت الشعبية وخاصة ما  يطمح السائح اليجاده

 . العراقي

 

 احييلثا /   تطوير اماكن الجذب السثا
السياحي ولكن هذا ال يعتبر القدر ان توفر الموارد الطبيعية كالهوار هي بحد ذاتها عامل من عوامل الجذب 

اطول فترة ممكنة في المنطقة هم لجذب السواح ولبقاءوفير اماكن جديدة الكافي الرضاء السواح لذلك يجب  ت

ة  كانشاء مدينة في  وسط الهور مصنوعة اماكن تعكس البيئالكتشاف كافة هذة االماكن  فعلى سبيل المثال توفير 

وبالطريقة القديمة النشاء المنازل في الهور وهي ) الجباشة ( والتي جاء منها اسم  باكملها من القصب والبردي 

عكس هذا المشروع المطاعم والمقاهي  فيها ويجب ان يالجبايش  مع مراعاة توفر اسباب الراحة فيها مثل انشاء 

والعقال  ة العراقية عاملين مثل  الدشداشصورة الحياة البسيطة للمنطقة فمثال يجب ارتداء الزي المحلي لل

  .والجماغ

باالضافة الى ذالك يجب مراعاة االماكن االثرية وتطويرها  وتوفير كادر متخصص للعناية بها وارشاد السواح 

 الماكن تواجدها

  

 رابعا/ العمل على رفع كفاءة العنصر البشري
والتدريب المستمر حيث يجب ان يقدم لهم لعاملة في مجال السياحة من خالل  التعليم وهو يعني االهتمام بالقوى ا

الدعم المستمر لتوفير كوادر مالئمة للعمل في القطاع الساحي وبشكل يؤدي الى رفع مستوى ايداء الخدمات من 

احي قادر على يخالل توفير دورات وفتح اقسام دراسية جديدة لمجال السياحة بذالك يتم انشاء كوادر لالرشاد الس

 متطلبات السياحةالتعامل مع ازدياد 

  

 خامسا / وضع خطط ترفيهية للسواح 
س  وكتب الملصقات واالعالنات وتوفير كرامن خالل مثل لنجاح هذة السياحة العالم الدور االحيث يكون ل

  . للتعرف على المنطقة

 السواح من خالل ويتم الترفيه 

  

 تنظيم رحالت منظمة للمناطق التراثية في المنطقة مثل قبر نبي هللا شعيب و   -7

االستثمار يجب ان تكون حيث يجب توفير كوادر ارشاد سياحي ووسائل نقل ومواصالت بشكل دائم ولزيادة في 

 ل تابعة لهيئة السياحة في المنطقةهذة الوسائ
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في المنطقة مما يودي الى زيادة الدخل الفردي للمواطن وزيادة  عمل اسواق شعبية لبيع المواد المصنعة يدويا -7

وتكون هذة االسواق اما دائمية خالل االسبوع او وقتية اي الدخل القومي للمنطقة بتوقير العمالت الصعبة االجنبة 

 مثال (ين في االسبوع فقط )كوقت العطل في يوم واحد او اثن

 

 من خالل تنظيم رحالت الى اعماق االهوار مع تامين اسس السالمة فيها .تهيئة مجموعة من الزوارق للترفيه  -3

 

 االستنتاجات

تمتازبصفتها العشائرية وحياتها البسيطة المستمدة من تاريخ هذة  جميلة جداطبيعية  هوار بيئة بيئة اال -7

المنطقة والتي حافظت على صفاتها التاريخية رغم التقدم الكبير في المجتمعات ودخول التكنلوجيا فتجد فيها 

د ناس البسطاء الذين ياخذون قوتهم اليومي من العمل في الصيوال  الزوارق الخشبية المعروفة  )المشحوف ( 

والزراعة  وعمل وجباتهم اليومية بايديهم من منتجات بسيطة من حيوانتهم وعمل الخبر بالتنور مصنوع من 

بحت قلة ما ه قديمة من الطين والقصب والبردي  هذة الصفات اصقالطين وكذالك تجد المنازل مصنوعة بطري

مقومات النجاح  لكي تكون منطقة جاذبة  تمتلك العديد منالعالم  وكذالك انها  تجدها في ظل التطور الذي يعيشه

رفع مستوى دخل الفرد واقضاء على البطالة للسواح وتحقيق اعلى مستويات التنمية االقتصادية  لكي تعمل على  
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