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ــا  ــرض له ــي تتع ــة الت ــوادث اإلرهابي ــرة الح ــدت وت تزاي
املنشــآت االقتصاديــة مبنطقــة الــرق األوســط يف اآلونــة 
األخــرة، وذلــك بالتزامــن مــع تصاعــد حــدة التوتــرات األمنيــة 
التــي تجــاوزت دول األزمــات لتمتــد إىل دول أخــرى باملنطقة. 
ففــي دول مثــل تركيــا ولبنــان تعرضــت القطاعــات الرئيســية 
ــل القطــاع الســياحي، واملــايل، والنفطــي- لسلســلة  ــا –مث به
ــة  ــات اإلرهابي ــل التنظي ــن قب ــررة م ــات املتك ــن الهج م

واملســلحة.

ويبــدو أن تلــك التنظيــات تســعى مــن خــال ذلــك إىل 
تحقيــق هدفــني رئيســيني: يتمثــل أولهــا يف اإلرضار بالخصــم 
وتكبيــده خســائر اقتصاديــة كبــرة، ويتصــل ثانيهــا مبارســة 
ضغــوط مــن أجــل تحقيــق نتائــج بعينهــا أو تغيــر املواقــف 
املعارضــة ملصالحهــا ونفوذهــا. ومــن شــأن مجمــل الحــوادث 
ــابقة أن  ــة الس ــات االقتصادي ــال القطاع ــي تط ــة الت اإلرهابي
ــي تتكبدهــا دول  ــة الت ــم الخســائر االقتصادي ــؤدي إىل تراك ت

اإلقليــم منــذ عــام 2011. 

نماذج االستهداف:
يف اآلونــة األخــرة، تعرضــت املنشــآت واملرافــق االقتصادية 
بــدول اإلقليــم لسلســلة مــن الهجــات اإلرهابيــة املتكــررة، 

وتتمثــل أبــرز القطاعــات املتأثــرة يف:

البنــك  اســتهداف  محاولــة  تعــد  املــايل:  القطــاع   -١
ــه إىل عــدن منــذ ســبتمرب 2016  املركــزي اليمنــي عقــب نقل
أبــرز الهجــات اإلرهابيــة التــي طالــت املنشــآت االقتصاديــة 

يف األشــهر األخــرة. فقــد تعــرض مقــر البنــك الجديــد النفجــار 
ــر 2016.  ــر أكتوب ــة يف أواخ ــيارة ملغوم ــرب س ع

ــو  ــروت، يف يوني ــر يف ب ــان واملهج ــك لبن ــرض بن ــا تع ك
2016، لعمليــة تفجــر بســيارة ملغومــة بالقــرب مــن موقعــه، 
ــون  ــة قان ــوك اللبناني ــذ البن ــدء تنفي ــا يتزامــن مــع ب وهــو م
حظــر التمويــل الــدويل لحــزب اللــه يف إبريــل 2016، والــذي 
يقــي بتتبــع وتجفيــف مصــادر متويــل الحــزب بــدول العــامل 
كافــة، ومــن بينهــا لبنــان بطبيعــة الحــال، وهــي املركــز 

الرئيــي ألنشــطة الحــزب. 

٢- قطــاع النفــط: ويعــد أحــد القطاعــات الرئيســية التــي 
ــط  ــة للنف ــدول املنتج ــة بال ــرات األمني ــدة بالتوت ــرت بش تأث
عــى غــرار ليبيــا والعــراق وكذلــك اليمــن. ففــي إطــار الــراع 
العســكري الــذي تشــهده ليبيــا واليمــن منــذ أعــوام، تــررت 
املنشــآت النفطيــة نتيجــة للهجــات املتكــررة مــن قبــل 

ــة. بعــض أطــراف الــراع أو التنظيــات اإلرهابي

ففــي غضــون األشــهر األوىل من عــام 2016، تعــرض ميناءا 
الســدرة ورأس النــوف الليبيــان -قبــل الســيطرة عليهــا مــن 
ــي- لهجــات متكــررة  ــي الليب ــش الوطن ــوات الجي ــب ق جان
مــن قبــل تنظيــم »داعــش« بحســب شــواهد عديــدة، ومبــا 
تســبب يف انفجــار خزانــات النفــط وخطــوط أنابيــب النفــط 
الواصلــة مبصــايف النفــط بالبــاد. بينــا تعــرض خــط أنابيــب 
ــني املصفــاة ومحطــة الخــام  ــط ب ــذي يرب النفــط الرئيــي ال
ــر  ــك يف يناي ــفة وذل ــوة ناس ــراء عب ــرة ج ــدن ألرضار كب يف ع
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وعــى مســتوى تهديــدات عمليــات نقــل النفــط، واجهــت 
ــن  ــلة م ــاري سلس ــام الج ــن الع ــرة م ــهر األخ ــا يف األش تركي
العمليــات التفجريــة التــي طالــت خــط أنابيــب لنقــل الغــاز 
ــز«  ــران إليهــا. فيــا تعــرض خــط أنابيــب »شــاه دني مــن إي
الــذي ينقــل الغــاز الطبيعــي مــن أذربيحــان إىل تركيــا يف عــام 

2015 بــدوره لتفجــر آخــر. 

٣- قطــاع النقــل والطــران: كان قطاعــا النقــل والطــران 
ــلحة يف دول  ــة واملس ــات اإلرهابي ــيني للتنظي ــني رئيس هدف
املنطقــة، مثــل مطــار أتاتــورك باســطنبول الــذي تعــرض 
النفجــار يف يونيــو 2016 مــن قبل »حزب العال الكردســتاين« 
حســب مــا تشــر بعــض االتجاهــات، يف حادثــة تبــدو نقلــة 
نوعيــة يف تنفيــذ هجــات ضــد املنشــآت االقتصاديــة بالبــاد.

باملنطقــة،  البحــري  النقــل  لقطــاع  جديــد  وكتهديــد 
ــة  ــة ملجموع ــال تابع ــي املس ــاز الطبيع ــة للغ ــت ناقل تعرض
»تيــكاي« للشــحن لتهديــد قبالــة ســواحل اليمــن. وحســبا 
ــة هجوًمــا بعــدة  ــت الناقل ــواهد، واجه ترجــح بعــض الش
ــون  ــرة مي ــرب جزي ــة ق ــل قراصن ــن قب ــة م ــف صاروخي قذائ
الواقعــة عــى بعــد 14 كلــم مــن ســاحل جنــوب اليمــن، وهــو 
مــا يتزامــن مــع تزايــد التوتــر مبمــر املاحــة البحريــة ببــاب 
املنــدب يف أعقــاب اســتهداف الحوثيــني للمدمــرة األمريكيــة 
»يــو أس أس ميســون« يف األســبوع الثــاين مــن أكتوبــر 2016. 

سمات متباينة:
واقــع األمــر إن طبيعــة الهجــات اإلرهابيــة التــي تتعــرض 
لهــا املنشــآت االقتصاديــة تتســم بالتبايــن الشــديد بنــاء عــى 
تفــاوت التكتيــكات املســتخدمة والقطاعــات املســتهدفة، 
عــاوة عــى درجــة تكــرار الهجــات نفســها، بشــكل يــؤدي 

إىل إحداث أرضار متفاوتة، وهو ما ميكن تناوله يف اآليت:

ــم  ــراع باإلقلي ــورات ال ــر تط ــة: تش ــدل التكراري ١- مع
منــذ عــام 2011 إىل أن قطاعــي النفــط والســياحة هــا أكــر 
القطاعــات التــي تعرضــت لهجــات إرهابيــة، ويرجــع ذلك إىل 
ســبب رئيــي وهــو أن القطــاع النفطــي يُعــد نشــاطًا رئيســيًّا 
بــدول الــراع، أو يُعتــرب املــورد الوحيــد بهــا عــى غــرار ليبيا أو 
اليمــن، وهــو مــا ميثــل حافــزًا لتلــك التنظيــات، إمــا للســيطرة 
عــى املــوارد النفطيــة، أو إللحــاق الــرر األكــرب بهــا لتكبيــد 

الخصــم خســائر كبــرة.

٢- تكتيــكات مختلفــة: مــن دون شــك فــإن آثــار الهجات 
ــة القطــاع  ــدة، كطبيع ــف عــى محــددات ع ــة تتوق اإلرهابي
العمليــة.  أهــداف  أو  املســتخدمة،  التكتيــكات  أو  ذاتــه، 
ــا مــن هــذه املحــددات، ميكــن القــول إن القطاعــني  وانطاقً
النفطــي والســياحي هــا أيًضــا األكــر تأثــرًا بهــذه الهجــات، 
إذ أن اســتخدام تكتيــكات عاليــة املخاطــر كإطــاق النــران أو 
املتفجــرات وغرهــا يســبب أرضاًرا كبــرة باملنشــآت النفطيــة 

مبــا فيهــا خطــوط األنابيــب.

وباســتخدام تكتيــكات أعــى خطــورة كالقذائــف الصاروخية، 
فــإن ذلــك -مــن دون شــك- يُعــد عامــا أكــر تهديــًدا للقطــاع 

املاحــي ببــاب املنــدب، وبالتــايل قطــاع النقــل البحــري.

ــإن  ــة حــوادث، ف ونظــرًا لحساســية القطــاع الســياحي ألي
ــة مهــا  ــات اإلرهابي ــذ العملي ــكات لتنفي ــة تكتي اســتخدام أي
انخفضــت درجــة خطورتهــا، يتســبب يف تراجــع القطــاع 
ــاع  ــبة للقط ــدث بالنس ــا يح ــرار م ــى غ ــدة ع ــياحي بش الس

الســياحي الــريك. 

مصفوفــة العمليــات اإلرهابية الموجهة ضد 
المنشــآت االقتصادية بالمنطق
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أسباب متشابكة:
املنشــآت  اســتهداف  إىل  املؤديــة  األســباب  تتداخــل 

التــايل: النحــو  عــى  وذلــك  االقتصاديــة،  واملرافــق 

ــي الراهــن،  ــزاع اليمن ١- الضغــط الســيايس: يف إطــار الن
مــن الواضــح أن هــدف املحاولــة الفاشــلة الســتهداف البنــك 
املركــزي بعــد نقلــه بفــرة قصــرة إىل عــدن هــو تهديــد 
ــرة  ــاد، فضــا عــن توســيع دائ ــدة للب ــة الجدي ــة التحتي البني
الــراع لتشــتيت جهــود الحكومــة الرعيــة مــن خــال 

ــراع. ــاور ال ــع مح تنوي

   وبعبــارة أخــرى، ميكــن القــول إن اســتهداف البنــك 
مُيثــل إشــارة رصيحــة بــأن محــاوالت االســتقال املــايل التــي 
ــرب  ــن الح ــأى ع ــون مبن ــن تك ــة ل ــة الرعي ــا الحكوم تبذله
الدائــرة يف اليمــن، وبالتــايل لــن تكــون املواجهــة فقــط عــرب 
رفــض توريــد الرائــب واملــوارد املاليــة يف تلــك املناطــق إىل 

ــزي يف عــدن. ــك املرك البن

أمــا يف لبنــان، ففــي أعقــاب حــادث تفجــر بنــك املهجــر، 
كشــفت بعــض االتجاهــات عــن تــورط حــزب اللــه يف العملية 
مــن أجــل الضغــط عــى القطــاع املــريف لعــدم التشــدد أو 
ــر  ــاص بحظ ــي الخ ــون األمري ــود القان ــق بن ــز يف تطبي التحي
متويــل الحــزب، ال ســيا بعــد أن قامــت بعــض البنــوك 
اللبنانيــة بإغــاق حســابات بعــض عنــارص الحــزب، والــركات 

واملؤسســات الخريــة التابعــة لهــا.

٢- اإلرضار بالخصــم: مــن دون شــك فــإن أحــد األهــداف 
يف  يتمثــل  اإلرهابيــة  للعمليــات  األساســية  االســراتيجية 
إلحــاق الخســائر بالخصــم عــى مســتويات عديــدة، بحيــث 
ال يقتــر مداهــا عــى مجــرد األهــداف املحــددة مــن قبــل 
التنظيــات اإلرهابيــة، وإمنــا متتــد تبعاتهــا إىل كافــة املجــاالت 
أو القطاعــات األخــرى. وهــذا الهــدف يبــدو جليًــا مــن خــال 
ــزب  ــة و«ح ــة الركي ــني الحكوم ــايل ب ــراع الح ــات ال دينامي
العــال الكردســتاين«، الــذي يســتهدف بشــكل متكــرر عــدة 
قطاعــات اقتصاديــة قــد يكــون لهــا مــردود ســلبي عــى 

ــريك.  االقتصــاد ال

ويف هــذا الســياق، فقــد كانــت العمليــات اإلرهابيــة التــي 
وقعــت يف بعــض املــدن الســياحية الركيــة منــذ األشــهر األوىل 
ــة أســباب، يف  ــام 2016 ســبباً رئيســياً، مــن ضمــن جمل يف ع
الراجــع الحــاد لعــدد الســياح األجانــب بركيــا إىل 20.25 

ــل  ــا خــال التســعة أشــهر األوىل مــن عــام 2016 مقاب مليونً

30 مليــون يف الفــرة نفســها مــن عــام 2015. وباإلضافــة ملــا 

ســبق، فمــن شــأن الهجــات املتكــررة التــي تُصيــب أنابيــب 

النفــط أن تؤثــر عــى إمــدادات النفــط بالبــاد بشــدة، وهــو 

ــة  ــل املنشــآت االقتصادي ــة عم ــؤدي إىل عرقل ــا ميكــن أن ي م

بانتظــام.

تكاليف االحتواء:
مــن الواضــح إذن أن إلحــاق األرضار باملنشــآت واملرافــق 

االقتصاديــة يعــد ظاهــرة متصاعــدة بالــرق األوســط يف 

اآلونــة األخــرة. ورمبــا ميكــن القــول إن اآلثــار الســلبية التــي 

ــدى  ــى امل ــر ع ــآت ال تقت ــذه املنش ــتهداف ه ــا اس يفرضه

ــرًا  ــك نظ ــة، وذل ــة طويل ــرة زمني ــد إىل ف ــا متت ــر، وإمن القص

لتعــدد القطاعــات املتــررة، باإلضافــة إىل أن نطــاق التأثــر 

ال ينعكــس فقــط عــى الجوانــب االقتصاديــة، بــل ميــس كافــة 

ــة. ــة واالجتاعي ــية واألمني ــتويات السياس املس

وعــى مــا يبــدو فــإن قــدرة دول املنطقــة عــى التصــدي 

لهــذه الهجــات ضعيفــة بشــكل عــام يف ظــل حالــة الهشاشــة 

ــداد  ــة، أو امت ــن ناحي ــات م ــدول األزم ــة ب السياســية واألمني

تلــك األزمــات إىل دول الجــوار عــى غــرار تركيــا مــن ناحيــة 

أخــرى. 

وبرغــم ذلــك، يبدو أن مســتوى االســتجابة الدوليــة لبعض 

تطــورات املشــهد الســابق يُعــد عامــا حاســًا لتقليــص حــدة 

ــت  ــا تدخل ــدث عندم ــا ح ــرار م ــى غ ــدات، ع ــذه التهدي ه

ــاث  ــى ث ــة ع ــات صاروخي ــن رضب ــة بش ــوات األمريكي الق

محطــات رادار تابعــة للحوثيــني عــى ســواحل اليمــن، وذلــك 

ردًّا عــى اســتهداف املدمــرة »يــو أس أس ميســون«، وهــو مــا 

يعــد إشــارة واضحــة لــردع أي مصــدر تهديــد للممــر املاحــي 

ببــاب املنــدب، ومــن ثــم قطــاع النقــل البحــري.

وختاًمــا، ُيكــن االســتنتاج إذن بــأن مســتوى التهديــدات 

التــي تتعــرض لهــا املنشــآت االقتصاديــة باملنطقــة بــات 

ــز  ــتلزم تعزي ــا يس ــبق، مب ــا س ــًدا م ــر تعقي ــًدا وأك متصاع

التعــاون اإلقليمــي والــدويل الحتــواء هــذه التهديــدات 

ــة. ــة ممكن ــى درج بأق

تبعات استهداف التنظيمات اإلرهابية للمنشآت االقتصادية بالمنطقة


