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اضطرابات أمنية:

فشل أمريكي في بناء الجيوش ..وترويض صيني لخطر التكنولوجيا
 lمركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

تنوعــت اهتاممــات مراكــز الفكــر واملجــات والدوريــات البحثيــة ودور النــر الغربيــة خــال األيــام املاضيــة ،حيــث
ســلطت الضــوء عــى العديــد مــن القضايــا واملوضوعــات الدوليــة واإلقليميــة .ومــن خــال نظــرة ُمعمقــة عــى مــا تــم
نــره يف هــذه املؤسســات املختلفــة ،تســتعرض هــذه النــرة الدوريــة بعنــوان “رؤى عامليــة” ،يف عددهــا األول ،أســباب
فشــل الواليــات املتحــدة يف بنــاء جيــوش الحلفــاء وذلــك اســتناداً لتجربتهــا األخــرة يف أفغانســتان ،وتأثــر تطويــر صواريــخ
“كــروز” يف الــرق األوســط عــى االســتقرار اإلقليمــي ،وتحليــل اإلخفاقــات الهائلــة لــإدارة األمريكيــة الســابقة برئاســة
دونالــد ترامــب يف التعامــل مــع أزمــة فــروس كورونــا ،ومحاولــة الحكومــة الصينيــة الســيطرة عــى قطــاع التكنولوجيــا،
وصــوالً إىل توضيــح قــدرة “البيانــات املاليــة املفتوحــة” عــى تحســن أداء االقتصــاد العاملــي.
 -1أسباب فشل الواليات المتحدة في بناء
جيوش الحلفاء:
يف مقالهــا التحليــي املنشــور عــى موقــع
مجلــة « ،)1(»Foreign Affairsاتخــذت
راشــيل تيكــوت ،األســتاذ املســاعد يف الكليــة
الحربيــة البحريــة األمريكيــة ،مــن ســقوط
أفغانســتان يف يــد حركــة طالبــان ،مناســبة
لتحليــل الفشــل األمريــي يف بنــاء جيــوش الحلفــاء،
عــى مــدار أطــول ثــاث تجــارب عســكرية لواشــنطن يف فيتنــام
والعــراق وأفغانســتان.

قــوات األمــن» أو «بنــاء قــدرة الرشيــك» أو «عمليــات التدريــب
والتجهيــز» ،تظــل أحــد أعمــدة اســراتيجية الدفــاع األمريكيــة.
وبغــض النظــر عــن حالتــي أفغانســتان والعـراق ،تنفــق الواليــات
املتحــدة مليــارات الــدوالرات كل عــام وتنــر اآلالف مــن األفـراد
لتدريــب ومســاعدة الجيــوش األجنبيــة مــن دول يف جميــع أنحــاء
العــامل؛ بهــدف زيــادة قــدرة الجيــوش الرشيكــة عــى تحمــل
األعبــاء األمنيــة املحليــة.

وتــرى الكاتبــة أن جهــود الواليــات املتحــدة لتعزيــز قــوات
األمــن األفغانيــة وصلــت إىل نهايــة ُمخزيــة ،حيــث إن الجيــش
األمريــي أمــى  20عام ـاً ورصف نحــو  83مليــار دوالر يف بنــاء
قــوة تالشــت يف غضــون أســابيع .وهنــا تســتحرض الكاتبــة ذات
املشــاهد ولكــن يف مناطــق جغرافيــة وأزمنــة مختلفــة ،حيــث
إن املشــهد األفغــاين تكــرر يف ســايغون الفيتناميــة عــام ،1975
واملوصــل العراقيــة عــام .2014
وتنطلــق أهميــة هــذا املوضــوع مــن كــون أن «مســاعدة
“رؤى عامليــة” هــي نــرة دوريــة تصــدر عــن “املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة” ،وتهــدف إىل عــرض أبــرز مــا يُنــر يف مراكــز الفكــر واملجــات ودور
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والتكنولوجيــة.
النــر الغربيــة ،مــن أفــكار غــر تقليديــة واتجاهــات صاعــدة يف مختلــف املجــاالت السياســية واألمنيــة والعســكرية واالقتصاديــة واالجتامعيــة
1

ويف الــدول الضعيفــة أو الفاشــلة ،حيــث تركــز الواليــات املتحدة
مســاعدتها األمنيــة ،غالبـاً مــا يكــون رشكاء واشــنطن غــر مهتمــن
ببنــاء جيــوش قــادرة عــى القتــال .وغالبــاً مــا يعطــي القــادة
األولويــة لبقائهــم الشــخيص والســيايس عــى حســاب تعزيــز جيوش
دولهــم ،بــل وأحيان ـاً يســتخدمون جيشــهم كمصــدر للمحســوبية
أو هـ ّراوة ضــد خصومهــم السياســيني املحليــن .وهنــا تــرى الكاتبــة
األمريكيــة أن عالقــات الـراكات كانــت مختلــة ،فحــن كان يفشــل
املستشــارون العســكريون األمريكيــون يف التأثــر وتشــكيل ســلوك
الرشيــك ،مل يكــن يُســ َمح لهــم باتخــاذ أي خطــوات حازمــة قــد
ت ُعــ ِّرض العالقــة للخطــر .لذلــك تح ّولــت الجهــود األمريكيــة إىل
مجــرد عمــل بريوقراطــي يتخــذ إجــراءات ال تعكــس الكفــاءة
الفعليــة للجيــوش املحليــة.
إن التقييــات املنحرفــة للجهــود االستشــارية يف أفغانســتان
ليســت اســتثنا ًء ولكنهــا قاعــدة عامــة للجهــود االستشــارية
األمريكيــة .ففــي العـراق ،ركــزت التقييــات العســكرية األمريكيــة
عــى مقاييــس ضعيفــة وشــكلية ،مثــل مــا إذا كانــت قــوات األمــن
لديهــا املعــدات واألف ـراد املــرح لهــم باســتخدامها أم ال ،وكذلــك
يف فيتنــام مل تكــن هنــاك مــؤرشات لقيــاس مــدى كفــاءة الضبــاط،
ولكــن تــم اعتــاد نظــام تقييــم استشــهد مبقاييــس مثــل وصــول
طائ ـرات  M16كدليــل عــى التقــدم.
وتــرى الكاتبــة يف التجربــة األمريكيــة القصــرة لتدريــب جيــش
كوريــا الجنوبيــة مــن عــام  1948إىل عــام  ،1953منوذج ـاً ينبغــي
االعتــاد عليــه مســتقبالً ،حيــث إن الجـرال «جيمــس فــان فليت»،
قائــد الجيــش األمريــي الثامــن آنــذاك ،كان قــد تــوىل القيــادة
املبــارشة لجيــش كوريــا الجنوبيــة ،وهـ ّدد بتقليــص حجمه يف ســبيل
تحســن كفاءتــه ،وضَ ِمــن ترقيــة الضبــاط األكفّــاء إىل القيــادات
الرئيســية ،وجعــل الجيــش يف معــزل عــن السياســة.

 -2تأثير تطوير صواريخ «كروز» على األمن
اإلقليمي:
نــر موقــع «املعهــد الــدويل للدراســات
االسـراتيجية»  IISSيف لنــدن( ،)2دراســة بعنوان
«صواريــخ كــروز يف الــرق األوســط» ،حيــث
قــدم خاللهــا تحليـاً لربامــج تطويــر تكنولوجيا
صواريــخ «كــروز» يف منطقــة الــرق األوســط،
ودوافــع الــدول اإلقليميــة إىل تطويــر هــذه الربامــج،
وآثارهــا املحتملــة عــى االســتقرار اإلقليمــي.
فخــال العقديــن املاضيــن ،كانــت إرسائيــل هــي الدولــة
الوحيــدة التــي تعمــل عــى تطويــر أنظمــة صواريــخ «كــروز»
بشــكل مضطــرد ،ولكــن مؤخــرا ً انضمــت إليهــا إيــران وتركيــا.
كــا أن هنــاك دوالً أخــرى مثــل الجزائــر ومــر والكويــت وقطــر
والســعودية ،اشــرت بالفعــل صواريــخ «كــروز» مــن الخــارج ،أو
تبــدو عازمــة عــى القيــام بذلــك يف املســتقبل القريــب ،حســب
الدراســة .وامتــد األمــر ليشــمل الفواعــل مــن غــر الــدول ،حيــث
اســتخدم الحوثيــون يف اليمــن صواريــخ «كــروز» يف حملتهــم
العســكرية ضــد التحالــف العــريب الــذي تقــوده الســعودية،
وذلــك بدعــم تقنــي ومــادي قــوي مــن إي ـران.
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وتتنـــوع دوافـــع انتشـــار صواريـــخ «كـــروز» يف املنطقـــة؛
وذل ــك مل ــا متتلك ــه ه ــذه املنظوم ــات م ــن مزاي ــا ،فه ــي ق ــادرة
ع ــى مراوغ ــة األنظم ــة الدفاعي ــة والتغل ــب عليه ــا .ك ــا متن ــح
ه ــذه الصواري ــخ الجه ــات الفاعل ــة الت ــي تفتق ــر إىل الق ــوات
الجويـــة الحديثـــة القـــدرة عـــى رضب أهـــداف يف عمـــق
أرايض األع ــداء األفض ــل تجهيــزا ً .لذل ــك فه ــي مناس ــبة متامــاً
لتك ــون مبنزل ــة أدوات للح ــرب غ ــر املتكافئ ــة وكذل ــك لل ــردع
غ ــر املتكاف ــئ .لك ــن يف الوق ــت نفس ــه ،فه ــي قطع ــة س ــاح
أساس ــية للطائــرات املقاتل ــة املتقدم ــة ،وبالت ــايل فه ــي خي ــار
منطق ــي للبل ــدان الت ــي متتل ــك بالفع ــل ق ــوات جوي ــة عالي ــة
الق ــدرة.
ويبـــدو أن دوافـــع انتشـــار صواريـــخ «كـــروز» تتجـــاوز
االحتياج ــات واالعتب ــارات العس ــكرية الضيق ــة ،حي ــث أصبح ــت
العديــد مــن دول الــرق األوســط تطمــح إىل تطويــر صناعــات
األس ــلحة املحلي ــة ،م ــع الرتكي ــز بش ــكل خ ــاص ع ــى الذخائ ــر
املو ّجهـــة بدقـــة ،واألســـلحة الجويـــة املضـــادة للطائـــرات،
والطائ ـرات م ــن دون طي ــار .ويف ه ــذا الص ــدد ،متث ــل صواري ــخ
«ك ــروز» خي ــارا ً جذّابــاً وواقعيــاً ملش ــاريع التطوي ــر العس ــكري
الطموح ــة.
وبالتـــايل فـــإن الفاعليـــة العاليـــة لصواريـــخ «كـــروز»
يف تنفيـــذ رضبـــات دقيقـــة بعيـــدة املـــدى ،وقدرتهـــا عـــى
مراوغـــة األنظمـــة الدفاعيـــة ،توفـــر حوافـــز لـــدول املنطقـــة
العتامده ــا كاس ــراتيجيات عس ــكرية وقائي ــة ،م ــا ق ــد يضف ــي
عنــرا ً آخ ــر م ــن ع ــدم االس ــتقرار ع ــى األزم ــات اإلقليمي ــة،
حي ــث أصبح ــت تل ــك الصواري ــخ متث ــل أدوات قوي ــة للجه ــات
الفاعل ــة الت ــي تس ــعى إىل قل ــب التوازن ــات العس ــكرية القامئ ــة
يف املنطقـــة.
 -3كواليس إخفاق إدارة ترامب في
مواجهة فيروس كورونا:
يــروي «أنــدي ســافيت» ،املستشــار الســابق
رفيــع املســتوى بالبيــت األبيــض ،يف كتابــه
الصــادر يف يونيــو  ،2021تحــت عنــوان:
«القصــة الداخليــة لكيفيــة فشــل القيــادة
والسياســة واألنانيــة يف القضــاء عــى
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اســتجابة الواليــات املتحــدة لفــروس كورونــا»( ،)3اإلخفاقــات
الهائلــة إلدارة الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب يف مواجهــة أزمــة
فــروس كورونــا ،وكذلــك اإلخفاقــات األعمــق لقطــاع الصحــة
األمريــي ،والتــي بــدأت قبــل ذلــك بوقــت طويــل.
ويقــدم الكتــاب نظــرة مــن وراء الكواليــس عــى أزمــة جائحة
كورونــا يف الواليــات املتحــدة ،عــن طريــق «ســافيت» ،وهــو
أحــد األصــوات األكــر شــهرة وتأثــرا ً يف مجــال الرعايــة الصحيــة
األمريكيــة .وكأن الكتــاب عبــارة عــن الئحــة اتهــام مك ّونــة مــن
 336صفحــة ضــد ترامــب وعاملــه الــذي افتقــر إىل التامســك
االجتامعــي ،واتســم بالجشــع ،عــى حــد وصــف الكاتــب.

وحس ــب «س ــافيت» ،ف ــإن سياس ــات ترام ــب ذات الدواف ــع
الثقافي ــة والسياس ــية واالقتصادي ــة ،بجان ــب التعص ــب الح ــزيب
املف ــرط واالزدراء الش ــعبوي للخ ــراء والعل ــم؛ كل ذل ــك أدى إىل
خســـائر يف أرواح األمريكيـــن .ويأخـــذ «ســـافيت» القـــارئ إىل
داخ ــل الغ ــرف ،حي ــث يت ــم اتخ ــاذ القــرارات املصريي ــة ،م ــع
تركي ــزه ع ــى الش ــخصيات ذات الحيثي ــة الت ــي كان ــت تق ــع يف
مرك ــز النظ ــام الس ــيايس ونظ ــام الرعاي ــة الصحي ــة ،ل ُيظ ِه ــر أن
القي ــادات الس ــيئة واالنقس ــامات السياس ــية والثقافي ــة وع ــدم
الرغبـــة يف االســـتمرار يف التضحيـــة ،خلّفـــت مشـــهدا ً مأســـاوياً
يف الب ــاد.
ويحـــاول الكتـــاب رسد الحقائـــق غـــر املريحـــة التـــي
أوصلـــت الواليـــات املتحـــدة إىل الوضـــع الصحـــي الراهـــن،
ويطـــرح الحلـــول التـــي ســـتمنع تكـــرار هـــذه التجربـــة مـــرة
أخـــرى.
 -4قطاع التكنولوجيا في الصين «أكبر من
أن يفشل»:
يف مقالـ�ه املنشـ�ور عـلى موقـ�ع« «�The Her
 ،)4(»itage Foundationيُحلِّــل «مايــكل
كننغهــام» ،الباحــث املتخصــص يف الشــأن
اآلســيوي ،أداء قطــاع التكنولوجيــا يف الصــن،
وســعي الحكومــة للســيطرة عليــه.
ويُقــ ِّر الكاتــب يف البدايــة حقيقــة أن الحــزب الشــيوعي
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الصينــي الحاكــم يشــعر بالتهديــد مــن حجــم وتأثــر رشكات
التكنولوجيــا يف البــاد واألباطــرة الذيــن يديرونهــا ،وهــو مــا
اتضــح مــن خــال تعامــل الحكومــة الشــديد مــع رشكــة DiDi
الصينيــة للنقــل التشــاريك ،بعــد أيــام مــن طــرح أســهمها
لالكتتــاب العــام يف الواليــات املتحــدة ،حيــث حذفــت تطبيــق
الرشكــة مــن متاجــر التطبيقــات ،وتــدرس توقيــع غرامــة ضخمــة
أو تعليــق عمليــات معينــة للرشكــة ،أو إدخــال مســتثمر مملــوك
للدولــة ضمنهــا.
وتهــدف هــذه اإلجــراءات الصينيــة إىل ردع رشكات
التكنولوجيــا األخــرى مــن اإلدراج يف البورصــات األمريكيــة.
بينــا تشــر تقاريــر أخــرى إىل أن بكــن تُقلِّــل مــن حجــم رشكات
اإلنرتنــت لديهــا إلعــادة توجيــه رأس املــال نحــو التقنيــات
ذات األولويــة األعــى ،مثــل أشــباه املوصــات والتكنولوجيــا
الحيويــة .ولكــن مــن املؤكــد أن هــذه الحملــة تهــدف باألســاس
إىل تنظيــم قطــاع صناعــة التكنولوجيــا يف الصــن ،ألنــه لــدى
الحــزب الحاكــم ارتيــاب طويــل األمــد يف اإلنرتنــت كأداة اتصــال
جامهــري ال ميكــن الســيطرة عليــه بشــكل كامــل .عــاوة عــى
ذلــك ،تخــى بكــن أن يــؤدي الحجــم الهائــل لالقتصــاد الرقمــي
إىل اضطرابــات مدنيــة أو حتــى الخ ـراب االقتصــادي إذا تُركــت
دون رادع.
وقــد وجــدت دراســة حديثــة أجراهــا مركــز أبحــاث تابــع
للحكومــة الصينيــة أن االقتصــاد الرقمــي ُيثــل مــا يقــرب مــن
 %40مــن الناتــج املحــي اإلجــايل للبــاد عــام  ،2020باملقارنــة
بنســبة  %9يف الواليــات املتحــدة عــام  .2019واألمــر األكــر إثــارة
هــو أن أكــر مــن  %80مــن املدفوعــات يف الصــن تتــم عــر
تطبيقــات األجهــزة املحمولــة .ويُق ـ ِّر الكاتــب أن هــذا القطــاع
أكــر مــن أن يفشــل.

ومــن وجهــة نظــر الكاتــب ،فــإن الدوافــع السياســية
تلعــب دورا ً يف الحملــة الحكوميــة الحاليــة يف الصــن ،إال أن
هنــاك أيضــاً دوافــع اقتصاديــة .فكلــا أصبــح اقتصــاد الصــن
ومجتمعهــا أكــر اعتــادا ً عــى قطــاع أو رشكــة معينــة ،زادت
رغبــة الحكومــة يف تعزيــز التنظيــم والرقابــة عليــه ،حتــى لــو
كان ذلــك يعنــي تعريــض رفاهيــة الــركات الرئيســية للخطــر.
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وهكــذا فــإن حملــة الصــن عــى رشكات التكنولوجيــا الكبــرة
ليســت ُمفاجئــة ،وبغــض النظــر عــن الدوافــع األخــرى التــي
لعبــت دورا ً يف هــذا األمــر ،فقــد أصبــح القطــاع أكــر مــن أن
يفشــل ،وســيظل هدف ـاً حتــى تقتنــع بكــن بأنــه تــم ترويضــه
نهائي ـاً .لذلــك رمبــا لــن تنتهــي هــذه الحملــة أبــدا ً.
 -5قــدرة «البيانات المالية المفتوحة» على
تحسين االقتصاد العالمي:

ترشح الباحثتـــان “أوليفيا
وايت” و“أنو مادغافكار”

يف مقالهـــا املنشـــور عىل
موقــ�ع«  «�project-syndi
 ،)5(»cateأهميـــة إنشـــاء
رع التفاعـــات بني
أنظمـــة رقميـــة للبيانـــات ،تُســـ ِّهل وتُـــ ِّ
املؤسســـات املالية وعمالئهـــا من األفراد والـــركات؛ ألن ذلك
من شـــأنه أن يُوفِّـــر دفعة أكرب للناتج املحـــي اإلجاميل العاملي.
فمــن خــال متكــن بيانــات العميل مــن التدفق بني املؤسســات
املاليــة مــن خــال واجهــات برمجــة التطبيقــات ،ترتاجــع الحاجــة
إىل املعالجــة اليدويــة للبيانــات .ومــع وجــود الضامنــات ،ميكــن أن
تكــون الفوائــد كبــرة ،حيــث ميكــن لألف ـراد والــركات الصغــرة
زيــادة الوصــول إىل الخدمــات املاليــة .فعــى ســبيل املثــال ،ميكــن
للبيانــات أن تُظ ِهــر أن هنــاك عميـاً لديــه ملــف ائتــاين موثــوق
حســن مــن فرصــه يف
ويدفــع فواتــر خدماتــه بانتظــام ،مــا يُ ِّ
الحصــول عــى قــرض بنــي للمــرة األوىل.
وتشــمل املزايــا األخــرى للمســتهلكني مزيــدا ً مــن الراحــة ،فــا
داعــي ملــلء املزيــد مــن األوراق ،والقيــام بعمليــات مكتبيــة شــاقة.
ففــي اململكــة املتحــدة ،حيــث يعمــل مــا يُســ َمى بالخدمــات
املرصفيــة املفتوحــة منــذ عــام  ،2018ميكــن للعمــاء بســهولة
تبديــل الحســابات مــن مؤسســة إىل أخــرى لكســب معــدل إيــداع
أعــى ،وميكنهــم مقارنــة معــدالت الرهــن العقــاري مــن مقدمــي
خدمــات مختلفــن مــن دون الحاجــة إىل املرور بالرســوم (ســارسة
الشــحن).

ويســتفيد مقدمــو الخدمــات املاليــة أيضـاً ،حيــث إن االعتــاد
حســن مــن كفاءتهــا التشــغيلية،
عــى البيانــات املفتوحــة يُ ِّ
ويُح ِّررهــم مــن املهــام الشــاقة املتمثلــة يف اإلدخــال اليــدوي أو
البحــث عــن املعلومــات يف مســتودعات البيانــات .ويقلــل هــذا
بشــكل كبــر مــن التكاليــف املرتبطــة مبعالجــة البيانــات الســيئة
إلدارة العالقــة مــع العمــاء ،والتــي تُقــدر حاليـاً بنســبة  %20مــن
دخــل املؤسســة املاليــة النموذجيــة.
كذلــك فــإن االعتــاد الواســع ألنظمــة البيانــات املفتوحة ميكن
أن يوفــر دفعــة اقتصاديــة كبــرة ،والتــي قــد تـراوح بــن %1.5-1
مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف االتحــاد األورويب واململكــة املتحدة
والواليــات املتحــدة عــام  ،2030وميكــن أن تصــل يف الهنــد خــال
الفــرة نفســها إىل حــوايل  .%5-4ويف الوقــت الحــايل ،فــإن الــدول
التــي تتصــدر تبنــي نظــام البيانــات املفتوحــة ال تجنــي ســوى جــزء
بســيط مــن مكاســبها املحتملــة ،حيــث تحصــل اململكــة املتحــدة
حاليــاً عــى  %40-30مــن املكاســب املحتملــة ،بينــا تحصــل
الواليــات املتحــدة وأوروبــا عــى مــا يعــادل  %10فقــط.
ويتطلــب تحقيــق االســتفادة الكاملــة مــن هــذا النظــام،
تحقيــق مســتوى عــال مــن التوحيــد القيــايس للبيانــات واتســاع
نطــاق مشــاركتها بــن اقتصــادات العــامل .وهنــا يشــر التوحيــد
القيــايس إىل وجــود آليــات موحــدة ملشــاركة البيانــات ،بينــا يشــر
االتســاع إىل عــدد األنــواع املختلفــة مــن البيانــات املاليــة املشــركة.
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