
تصاعــدت حــدة العمليــات اإلرهابيــة التــي اســتهدفت 
ــط،  ــرق األوس ــن دول ال ــدد م ــياحية يف ع ــق الس املناط
ــرًا،  ــب األردن مؤخ ــا، إىل جان ــس وتركي ــر وتون ــل م مث
وهــو مــا يشــر بوضــوح إىل أن التنظيــات اإلرهابيــة 
تتبنــى نهًجــا جديــًدا يف تنفيــذ عملياتهــا يقــوم عــى 
ــات الفارقــة،  ــار التوقيت ــة عنــارص رئيســية، هــى اختي ثالث

ــة. ــق الحيوي ــتهداف املناط ــة، واس ــزام بالتكراري وااللت

وتســعى تلــك التنظيــات مــن خــالل ذلــك إىل تحقيــق 
هدفــني رئيســيني، هــا اســتمرار تقويــض االقتصــادات 
ــة لهــا  ــة املعادي ــارص األجنبي ــة، والضغــط عــى العن املحلي
باإلقليــم. ويف هذا الســياق، يبــدو أن أداء القطاع الســياحي 
سيشــهد مزيــًدا مــن الراجــع بالفــرة املقبلــة، ال ســيا يف 
الــدول التــي تشــهد اضطرابــات مرتفعــة، وهــو مــا ســيؤثر 

مــن دون شــك عــى االقتصــادات اإلقليميــة ســلبًا. 

أبعاد رئيسية:
تكشــف سلســلة األحــداث اإلرهابيــة التــي تعرضــت 
ــن  ــام 2015 ع ــذ ع ــرق األوســط من ــا بعــض دول ال له
ــاع  ــتهدف القط ــة يس ــات اإلرهابي ــد للتنظي ــج جدي نه

ــل يف: ــية تتمث ــاد رئيس ــدة أبع ــن ع ــياحي، يتضم الس

ــة  ــات اإلرهابي ــُد التنظي ــم: تَْعِم ــت الحاس ١- التوقي
–مثــل »داعــش«- إىل اختيــار توقيتــات حاســمة ومؤثــرة 

ــم  ــى املواس ــدة ع ــر بش ــة تؤث ــات إرهابي ــذ عملي لتنفي
الســياحية يف الــدول املختلفــة. وعــى ســبيل املثــال، 
يُعتــر قيــام »داعــش« بتنفيــذ عمليــة قلعــة الكــرك 
بــاألردن، يف أواخــر ديســمر 2016، والتــي أســفرت عــن 
قتــل ســائحة هولنديــة، هــزًة جديــدة للســياحة األردنيــة 
ــد مــن أكــر  ــذي يُع ــة العــام ال ــاد عطل قبــل موســم أعي

ــياحة. ــا للس ــنة انتعاًش ــات الس أوق

وفــور الحــادث، أصــدرت وزارة الخارجيــة األمريكيــة 
تحذيــرًا بشــأن الســفر إىل األردن، فيــا أعلــن عــدد مــن 
املســئولني عــن صناعــة الســياحة األردنيــة أن عــدًدا مــن 
ــار  ــل. ويف اإلط ــا بالفع ــم إلغاؤه ــاألردن ت ــوزات ب الحج
نفســه، يُعــد توقيــت تنفيــذ تفجــر الكنيســة البطرســية 
ــيثر  ــياحية، إذ س ــاط الس ــال األوس ــا آلم ــر مخيبً يف م
الســياحة  تعــايف  إمكانيــة  حــول  مجــدًدا  الشــكوك 
املريــة التــي شــهدت تحســًنا نســبيًّا يف الشــهور األخــرة 

مــن العــام الجــاري.

أن  أيًضــا  الواضــح  مــن  الحــوادث:  تكراريــة   -٢
ــكات أخــرى  ــى تكتي ــم تتبن ــة باإلقلي التنظيــات اإلرهابي
تقــوم عــى تنفيــذ الحــوادث اإلرهابيــة بتكراريــة عاليــة 
ويف مواقــع ســياحية مختلفــة، وهــو أمــر مــن شــأنه تأكيد 
الشــعور بعــدم األمــان يف املقصــد الســياحي املســتهدف 
لــدى الســائح األجنبــي، بشــكل يكبــد القطــاع الســياحي 

ــة. ــة طويل ــدول املختلفــة خســائر لفــرة زمني يف ال
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ــررة  ــلة متك ــا لسلس ــت تركي ــار، تعرض ــذا اإلط ويف ه
والتــي   ،2015 عــام  منــذ  اإلرهابيــة  الهجــات  مــن 
والجاعــات  الكردســتاين«  العــال  »حــزب  يشــنها 
ــة كردســتان«،  ــل »صقــور حري ــه مث املســلحة التابعــة ل
ــي  ــرى الت ــة األخ ــات اإلرهابي ــض الهج ــب بع إىل جان
نفذهــا تنظيــم »داعــش«. وكانــت املواقــع الســياحية يف 
ــات  ــة للتنظي ــداف الجاذب ــن األه ــرة م ــطنبول وأنق اس
الســابقة، ولعــل أكرهــا خطــورة وتأثــرًا حــادث تفجــر 
شــارع اســتقالل الســياحي أحــد أكــر شــوارع التســوق 
وســط مدينــة اســطنبول يف مــارس 2016. كــا تعرضــت 
تونــس لسلســلة مــن الحــوادث اإلرهابيــة يف عــام 2015 
ــب  ــائحني، إىل جان ــم س ــة تض ــتهداف حافل ــملت اس ش
الهجــوم عــى متحــف بــاردو، ومنتجــع ســياحي بسوســة.

العمليــات  تنفيــذ  يرتبــط  حيويــة:  أهــداف   -٣
ــتهداف  ــابقة باس ــات الس ــل التنظي ــن قب ــة م اإلرهابي
الحيويــة  واألثريــة  الســياحية  واملناطــق  املنشــآت 
ــات  ــبب يف تبع ــا يتس ــه، مب ــت نفس ــة يف الوق واملزدحم
أو  الســيايس  الصعيــد  عــى  ســواء  واســعة،  ســلبية 
الدبلومــايس أو املــادي أيًضــا. ومــن دون شــك، فــإن 
ــب  ــري عق ــياحي امل ــاع الس ــعة للقط ــائر الواس الخس
حــادث إســقاط الطائــرة الروســية يف شــبه جزيــرة ســيناء 
يف أكتوبــر 2015 ترهــن بقــوة عــى املــدى الواســع 

الحيويــة. املنشــآت  اســتهداف  ألرضار 

أقبلــت  التــي  األخــرى  التكتيــكات  أحــد  أن  كــا 
الجاعــات اإلرهابيــة عــى تنفيذهــا هــي اســتهداف 
ــة السياســية أو الدبلوماســية يف دول  الشــخصيات األجنبي
اإلقليــم، مبــا قــد يضطــر الــدول األجنبيــة لتشــديد قيــود 
الســفر عــى أســواقها الســياحية. ويف هــذا الصــدد، ومع أن 
الســبب املبــارش لقيــام الرطــي الــريك مولــود مــرت الطن 
ــوف،  ــه كارل ــا أندري ــرويس بركي ــال الســفر ال طــاش باغتي
وفًقــا لتقاريــر عديــدة، هــو املشــاعر العدائيــة التــي 
ــب، إال أن  ــة حل ــاء معرك ــا تجــاه روســيا بعــد انته يحمله
هــذه العمليــة قــد تُحقــق هدفـًـا آخــر أليٍّ مــن التنظيات 
اإلرهابيــة، وهــو تقويــض العالقــات االقتصاديــة بــني تركيــا 
وروســيا، مبــا فيهــا الراجــع املحتمــل لحركــة الســياح 
الــروس إىل تركيــا، والذيــن ميثلــون املرتبــة الثانيــة يف تعداد 
الســياح بركيــا، إذ مــن املرجــح فــرض روســيا قيــوًدا عــى 
ســفر املواطنــني الــروس إىل تركيــا خشــية تعــرض املواطنــني 

ــة مســتقبلية. ــا لهجــات عدائي ــروس يف تركي ال

أسباب التصاعد:
تتعــدد العوامــل التــي تســببت يف تصاعــد الهجــات 
اإلرهابيــة يف منطقــة الــرق األوســط مؤخــرًا، وهــو مــا 

ميكــن تناولــه عــى النحــو التــايل:

١- انتشــار التوجهــات العدائيــة: تكشــف الحــوادث 
ــدف  ــياحية ه ــع الس ــن أن املواق ــابقة ع ــة الس اإلرهابي
جــاذب للتنظيــات اإلرهابيــة، وخاصة تنظيــم »داعش«، 
الــذي يهتــم بشــكل خــاص باســتهداف األجانــب، أو 
ــده  ــدويل ض ــف ال ــاركة يف التحال ــدول املش ــني لل املنتم
يف العــراق وســوريا. وبخــالف الجنســية األمريكيــة التــي 
كانــت هدفًــا يف املــايض للتنظيــات اإلرهابيــة، يبــدو أن 
املشــهد الحــايل، ال ســيا عقــب اغتيــال الســفر الــرويس 
الســتهداف  جديــدة  بدايــات  عــن  يكشــف  بركيــا، 
اتجاهــات  تــرى  بالخــارج، حيــث  الــروس  املواطنــني 
عديــدة أن روســيا إحــدى القــوى املســئولة عــن معانــاة 

ــوري. ــعب الس الش

ــم إىل  ــة دول اإلقلي ــادرت كاف ــوة: ب ــداف رخ ٢- أه
تعزيــز اإلجــراءات االحرازيــة لتأمــني املواقــع واملنشــآت 
واالحتجاجــات  الثــورات  انــدالع  عقــب  الســياحية 
اإلرهابيــة  الحــوادث  ترهــن  ذلــك،  ومــع  العربيــة. 
ــات  ــهلة للتنظي ــا س ــت أهدافً ــا كان ــى أنه ــابقة ع الس
اإلرهابيــة. ورمبــا يُعــزَى ذلــك إىل عــدم الكفــاءة البريــة 
أو املاديــة لتأمــني املواقــع الســياحية وغرهــا مــن املواقع 
ــكات  ــور التكتي ــن تط ــال ع ــم، فض ــض دول اإلقلي يف بع
الهجوميــة للتنظيــات اإلرهابيــة يف اســتهداف هــذه 

ــآت.  املنش

أن  يف  شــك  ال  املحليــة:  االقتصــادات  تقويــض   -٣
قطــاع الســياحة يف عــدد مــن دول الــرق األوســط 
ــا لهــا يف توفــر النقــد األجنبــي، وخلــق  ميثــل رافــًدا هامًّ
فــرص العمــل، فقــد أشــارت تقديــرات مجلــس الســياحة 
ــم يف  ــياحي باإلقلي ــاع الس ــي إىل أن القط ــفر العامل والس
عــام 2015 حقــق إيــرادات بنحــو 72.4 مليــار دوالر مــن 
إجــايل الناتــج املحــيل للمنطقــة )%3 مــن الناتــج املحيل 
اإلجــايل(، ووفــر 2.5 مليــون فرصــة عمــل )%3.3 مــن 
إجــايل الوظائــف(. ومــن ثــم فــإن اســتهداف املنشــآت 
االقتصاديــة  املكاســب  مــن  يخصــم  قــد  الســياحية 

ــتقبال.  ــا ومس ــا حاليًّ ــة له املتحقق
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تداعيات محتملة:
ــدأت  ــم ب ــياحية باإلقلي ــواق الس ــض األس ــع أن بع م
ــهد  ــذي ش ــي ال ــوق التون ــل الس ــا مث ــاىف تدريجيًّ تتع
التوتــرات  أن  إال  إليــه،  الوافديــن  أعــداد  يف  زيــادة 
األمنيــة باملنطقــة، عــالوة عــى الحــوادث اإلرهابيــة 
ــا واألردن،  التــي شــهدتها مؤخــرًا دول مثــل مــر وتركي
ســتحد مــن مكاســب القطــاع الســياحي الــكيل بالنهايــة، 
إذ مــن املتوقــع أن يســتمر االتجــاه الهابــط ألعــداد 
ــن للمنطقــة. ويف العــام املــايض تراجــع  الســياح الوافدي
ــل  ــة ليص ــية باملنطق ــواق الرئيس ــائحني باألس ــدد الس ع
ــائح يف  ــون س ــل 73.1 ملي ــائح مقاب ــون س إىل 71.3 ملي
ــياحة  ــة الس ــات منظم ــب بيان ــك بحس ــام 2014، وذل ع

ــة. العاملي

ــدأت  ــي ب ــن الواضــح أن األســواق الســياحية، الت وم
تتعــاىف أو املســتقرة، ســتتأثر أيًضــا بالعدائيــة التــي 
ــع  ــروس يف الشــهر الجــاري م ــرت بوادرهــا تجــاه ال ظه
ــك أن يبطــئ  ــن شــأن ذل ــرويس، إذ م ــال الســفر ال اغتي
مــن حركــة الســياحة الروســية الوافــدة لإلقليــم، ليحبــط 
ــدول التــي عوضــت  -يف الوقــت نفســه- آمــال بعــض ال
غيــاب الســائح الغــريب بالســائح الــرويس عــى غــرار 
ــام  ــالل الع ــس خ ــياحي يف تون ــم الس ــهده املوس ــا ش م

ــاري. الج

ورمبــا لــن تقتــر خســارة بعــض دول اإلقليــم عــى 
ــول.  ــة أط ــرة زمني ــد لف ــد متت ــا ق ــر، وإمن ــل القص األج
ــا  ــياحي فيه ــاع الس ــإن القط ــل األردن، ف ــة مث ــا دول أم
ــة  ــرة زمني ــر يف ف ــايب األخ ــادث اإلره ــاوز الح ــد يتج ق
وجيــزة قــد ال تتعــدى األشــهر. يف حــني رمبــا يعــاين 
القطــاع الســياحي يف دول مثــل مــر وتركيــا عــى 
املــدى الطويــل، ال ســيا أن عــدًدا مــن الــدول األوروبيــة 
ــا  ــفر إىل مدنه ــود الس ــدد قي ــيا- تش ــة إىل روس -باإلضاف

الســياحية. 

اإلرهابيــة  الحــوادث  إن  القــول  ميكــن  وختاًمــا، 
الســياح  لــدى  كبــر  قلــق  محــل  ســتظل  باملنطقــة 
ــاع  ــة القط ــتعادة عافي ــل اس ــا يجع ــا، مب ــن إليه الوافدي
ــول  ــرة أط ــتغرق ف ــا يس ــة، ورمب ــر صعوب ــياحي أك الس
ــة  ــى مكافح ــر ه ــة أك ــع قضي ــل م ــا بالتعام ــل رهًن تظ

اإلرهــاب.
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــالل املرحلــة الحاليــة، مــن خــالل رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــالت 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــالت   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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