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اتجاهات مستقبلية:

تداعيات أزمة فيس بوك ..ومرحلة ما بعد أردوغان ..وتطلعات الشباب العربي
تســتعرض «رؤى عامليــة» ،يف عددهــا الـــ  ،7العديــد مــن القضايــا واملوضوعــات الدوليــة واإلقليميــة التــي ســلطت مراكــز
الفكــر واملجــات ودور النــر الغربيــة الضــوء عليهــا ،ومــن بينهــا أزمــة فيــس بــوك األخــرة ووصــول ســمعة هــذه الرشكــة
عاملي ـاً إىل «نقطــة الالعــودة” ،ونظــرة الغــرب لوزيــر الدفــاع الــريك “خلــويص آكار” كوريــث محتمــل للرئيــس الحــايل
“رجــب طيــب أردوغــان” وكيفيــة تعامــل الواليــات املتحــدة معــه ،وكذلــك اســتعراض نتائــج الدراســة االســتقصائية التــي
تتحــدث عــن رؤيــة الشــباب العــريب ملســتقبله يف العقــد القــادم ،باإلضافــة إىل نظــرة عــى كتــاب جديــد يُحلَّــل أبعــاد
الجغرافيــا السياســية الجديــدة يف آســيا ،وصــوالً إىل نتائــج التشــبيه «املُضلــل» بــن حــريب فيتنــام وأفغانســتان باعتبــاره
املســؤول عــن ســقوط كابــول يف أيــدي حركــة طالبــان.
 -1أزمة فيس بوك و”نقطة الالعودة”:
نــر موقــع مجلــة  The Economistتقري ـراً
بعنــوان “ســمعة موقــع فيــس بــوك تقــرب
مــن نقطــة الالعــودة”( ،)1وفيــه يســتعرض
أبعــاد مــا وصفهــا بـــ «الكارثــة” التــي رضبــت
أكــر شــبكة اجتامعيــة يف العــامل ،يف  4أكتوبــر
 ،2021وذلــك عندمــا توقــف فيــس بــوك والتطبيقــات األخــرى
املرتبطــة بالرشكــة ،عــن العمــل ملــدة  6ســاعات.

مســتمرين يف رشاء األســهم داخــل فيــس بــوك .ومــع ذلــك،
يــرى التقريــر أن الرشكــة ال يجــب أن تشــعر بالراحــة ،حيــث
إن الغضــب تجاههــا وسياســاتها يرتاكــم ،ويبــدو أنــه يف طريقــه
للخــروج عــن الســيطرة.
وخلال هذه الفرتة تم تسـليط الضوء بقوة على نتائج األبحاث
الداخليـة التـي يُجريهـا فيس بـوك ،والتي جلبت الغضـب واالنتقاد
للرشكـة ،ولكـن يبـدو أن تقريـر  The Economistيـرى أن هـذه
االنتقـادات ُمتحيّـزة بعض اليشء.

يف اليـوم التـايل ،قامـت “فرانسـيس هوغـن” ،عاملـة البيانـات
ومهندسـة الربمجيـات التي كشـفت عـن عشرات اآلالف من وثائق
فيـس بـوك الداخليـة ،بإبلاغ الكونجـرس عـن املخالفـات التـي
متارسـها الرشكـة ،والتـي تصـل إىل حـد تعريـض القيـم الدميقراطيـة
عما إذا كان العامل يحتاج
للخطـر .كل ذلـك دفع الكثريين للتسـاؤل ّ
إىل التخلي عـن فيـس بـوك إىل األبـد.
ولكــن عــى الرغــم مــن االزدراء املرتاكــم عــى فيــس بــوك
وغضــب السياســيني تجاهــه ،فــإن العــامل غــر قــادر عــى تنســيق
الجهــود لكبــح جامحــه ،وهــو األمــر الــذي يجعــل املســتثمرين
 “رؤى عامليــة” تصــدر عــن “املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة” ،وتهــدف إىل عــرض أبــرز مــا يُنــر يف مراكــز الفكــر واملجــات ودور النــر الغربيــة،ـات صاعــدة يف مختلــف املجــاالت السياســية واألمنيــة والعســكرية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والتكنولوجيــة.
مــن أفــكار غــر تقليديــة واتجاهـ
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 -اآلراء الواردة يف اإلصدار تعرب عن كُتّابها ،وال تعرب بالرضورة عن آراء “املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة”.

مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

فق ــد أظه ــرت األبح ــاث الداخلي ــة أن تطبي ــق Instagram
يجع ــل واح ــدا ً م ــن كل  5مراهق ــن أمريكي ــن يش ــعر بالس ــوء
تج ــاه نفس ــه ،ويعت ــر التقري ــر أن ــه ت ــم إه ــال النتيج ــة الت ــي
تفيـــد بـــأن هـــذا التطبيـــق يجعـــل ضعـــف عـــدد األشـــخاص
يش ــعرون بتحس ــن تج ــاه أنفس ــهم .وي ــرى التقري ــر كذل ــك أن
نســـبة كبـــرة مـــن الشـــكاوى املوجهـــة لفيـــس بـــوك هـــي يف
الواق ــع انتق ــادات لإلنرتن ــت بش ــكل ع ــام .فع ــى س ــبيل املث ــال،
مس ــألة كيفي ــة تنظي ــم «املحت ــوى الف ــرويس» لألطف ــال تتج ــاوز
في ــس ب ــوك ،ألن األم ــر ذات ــه ينطب ــق ع ــى تطبيق ــات أخ ــرى
مثـــل .YouTube
ولكــن االدعــاء الحقيقــي األكــر رضرا ً لفيــس بــوك ،والــذي
حظــي بأقــل قــدر مــن االهتــام ،هــو أن الرشكــة قــد أخفــت
انخفــاض عــدد مســتخدميها مــن الشــباب األمريكيــن ،مــا
يُهــدد بانخفــاض عــام يف املســتخدمني األمريكيــن بنســبة %45
خــال العامــن املقبلــن .وهــو األمــر الــذي يُو ِّجــه رضبــة قويــة
للمســتثمرين ،ناهيــك مــن فقــدان الثقــة يف الرشكــة مــن جانــب
امل ُعلنــن ،ألن االســتنتاج األ ّويل مــن هــذه املعلومــة أن الرشكــة
تُضلِّــل امل ُعلنــن وتُخفــي عنهــم معلومــات مهمــة.
وعــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن أســهم رشكــة فيــس بــوك
ارتفعــت بنســبة  %30تقريبــاً يف األشــهر الـــ  12املاضيــة ،كــا
أن قضيــة االحتــكار املوجهــة لهــا هــي يف حقيقــة األمــر معيبــة،
ألنهــا تتجاهــل وتســتبعد معظــم الشــبكات االجتامعيــة األخــرى
مثــل  Telegramو .TikTokولكــن تراكــم الغضــب تجــاه فيــس
بــوك قــد يُع ِّرضــه لالنضــام إىل صفــوف الــركات املنبــوذة مثــل
رشكات التبــغ الكــرى ،ويصــل بهــا إىل “نقطــة الالعــودة”.
المحتمل وعالقته مع
 -2خليفة «أردوغان” ُ
الغرب:
يف مقال ـ�ه التحلي ـ�ي املنش ـ�ور ع ـ�ى موق ـ�ع �For
 ،)2(eign Policyحـــاول «خليـــل كارافيـــي”،
الباح ــث يف معه ــد آس ــيا الوس ــطى والقوق ــاز،
أن ُيف ِّن ــد مل ــاذا يج ــب ع ــى الغ ــرب أال ينب ــذ
وزيـــر الدفـــاع الـــريك ،خلـــويص آكار ،بصفتـــه
وريثــاً محتمــاً للرئي ــس رج ــب طي ــب أردوغ ــان.
ويب ــدأ كارافي ــي مقال ــه بالحدي ــث ع ــن بع ــض الفرضي ــات
املنتـــرة يف الغـــرب عـــن آكار ،وت ّدعـــي هـــذه الفرضيـــات أن
آكار ه ــو البدي ــل املحتم ــل لت ــويل حك ــم تركي ــا ،يف ظ ــل م ــرض
أردوغ ــان واحت ــاالت تقاع ــده الس ــيايس ،ع ــى ح ــد م ــا ذك ــره
الكات ــب ،وأن ه ــذا ل ــن يك ــون خ ــرا ً جي ــدا ً للغ ــرب؛ بس ــبب
معادات ــه للوالي ــات املتح ــدة .ب ــل وتذك ــر تل ــك الفرضي ــات أن
آكار قـــد تواطـــأ مـــع مجموعـــة مـــن الضبـــاط القوميـــن يف
الجي ــش ال ــريك ملعاقب ــة الضب ــاط الذي ــن قض ــوا وقتــاً طويــاً
يف أوروبـــا أو الواليـــات املتحـــدة ،وأنـــه كان مســـؤوالً بشـــكل
مبـــارش عـــن املوقـــف العـــدواين لرتكيـــا يف البحـــر املتوســـط
خـــال صيـــف عـــام  ،2020والـــذي وضـــع أنقـــرة يف مواجهـــة
حليفتيهـــا يف حلـــف “الناتـــو”؛ اليونـــان وفرنســـا.
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ومـــن وجهـــة نظـــر كارافيـــي ،فإنـــه مـــن الـــروري أال
يســـتجيب صانعـــو السياســـة يف الواليـــات املتحـــدة لتلـــك
الفرضيـــات ،بـــل يـــرى أن آكار إذا أصبـــح رئيســـاً ،ســـيعمل
ع ــى اس ــتعادة التحال ــف ال ــريك  -األمري ــي ،فه ــو م ــن دع ــا
واش ــنطن مؤخ ـرا ً إىل االعت ــاد ع ــى أنق ــرة إلب ـراز قوته ــا نياب ــة
عـــن الغـــرب يف الـــرق األوســـط.
ورمب ــا تب ــدو املش ــكلة الحقيقي ــة يف السياس ــات األمريكي ــة،
الت ــي أبع ــدت مؤخــرا ً الفصي ــل املهيم ــن يف الجي ــش والدول ــة
الرتكيـــة (وهـــم القوميـــون املحافظـــون) ،وذلـــك مـــن خـــال
دع ــم األكــراد يف س ــوريا .فبع ــد أن كان ه ــذ الفصي ــل مواليــاً
للواليـــات املتحـــدة يف الســـابق ،صـــار ينظـــر إليهـــا باعتبارهـــا
تهديـــدا ً وجوديـــاً .وإذا اســـتمرت واشـــنطن يف سياســـاتها
املؤيـــدة لألكـــراد يف ســـوريا ،فقـــد يتحـــول الجيـــش الـــريك يف
النهايـــة إىل قـــوة ُمعاديـــة للغـــرب بشـــدة.
وبالرغ ــم م ــن ذل ــك ،نج ــد أن آكار حاليــاً لي ــس متحالفــاً
م ــع الضب ــاط امل ُعادي ــن للوالي ــات املتح ــدة يف الجي ــش ال ــريك
(وه ــم القومي ــون املحافظ ــون) ،ب ــل يعارضه ــم .صحي ــح أن ــه
تعـــاون معهـــم يف الســـابق للتخلـــص مـــن بعـــض الضبـــاط يف
عـــام  ،2016ليـــس ألنهـــم قضـــوا وقتـــاً طويـــاً يف الواليـــات
املتحـــدة أو أوروبـــا؛ ولكـــن ألنهـــم كانـــوا موالـــن لرجـــل
الدي ــن «فت ــح الل ــه جول ــن» .أم ــا اآلن مل يع ــد آكار متعاونــاً أو
متحالفــاً مـــع أولئـــك الضبـــاط القوميـــن املناهضـــن للغـــرب،
حس ــب م ــا ذك ــره الكات ــب.
أمـــا بشـــأن تحـــركات تركيـــا يف البحـــر املتوســـطيف عـــام
 ،2020والتـــي أدت إىل رصاع مـــع حلفائهـــا يف “الناتـــو”،
وتحديـــدا ً فرنســـا واليونـــان؛ فـــرى كارافيـــي أنهـــا تحـــركات
ال تجعـــل آكار عـــدوا ً للغـــرب ،بـــل هـــي تحـــركات تتناســـب
م ــع مصال ــح تركي ــا الوطني ــة .وعن ــد النظ ــر للتاري ــخ نج ــد أن
مصطف ــى ك ــال أتات ــورك ،الرج ــل املخل ــص للغ ــرب ،مل ي ــردد
يف الدف ــاع ع ــن مصال ــح تركي ــا يف رشق املتوس ــط ،م ــا جعل ــه
ع ــى ش ــفا ح ــرب م ــع فرنس ــا يف ع ــام  .1938واألم ــر نفس ــه
فعل ــه رئي ــس ال ــوزراء الراح ــل بولن ــت أجاوي ــد ،وه ــو زعي ــم
ت ــريك آخ ــر م ــوال للغ ــرب ،يف ع ــام  ،1974عندم ــا ق ــام بغ ــزو
ق ــرص.
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رؤى عالمية

 -3رؤية الشباب العربي للمستقبل:
قامــت “فلورنســا جــوب” ،نائــب مديــر “معهــد
االتحـ�اد األورويب للدراسـ�ات األمنيـ�ة”( (�EU
 ،)ISSبإجــراء دراســة اســتقصائية بعنــوان
«مســتقبل الشــباب العــريب»( ،)3حيــث تــم
إجــراء اســتطالع يف مــر وليبيــا واملغــرب
والضفــة الغربيــة بفلســطني ،يف الفــرة بــن ينايــر
وأبريــل  ،2021واســتند االســتطالع إىل مناقشــات جامعيــة مركزة
ونوعيــة ومقابــات مــع ســكان الحــر مــن الشــباب ،وذلــك مــن
أجــل فهــم أعمــق ملــا يشــعر بــه هــذا الجيــل تجــاه املســتقبل.
وحســب الكاتبــة ،غالبـاً مــا يُنظــر إىل الشــباب العــريب (الذيــن
ـاص
تــراوح أعامرهــم بــن  15و 35عام ـاً) عــى أنهــم جيــل ُمحـ َ
باليــأس ،عالــق بــن أحــام الهجــرة وواقــع العنــف والبطالــة.
وهــذا االنطبــاع مل يــأت مــن ف ـراغ؛ فقــد تس ـ ّبب العقــد املــايض
يف خســائر فادحــة لهــذا الجيــل ،حيــث كانــت فــرة مراهقتهــم
بــن عامــي  2013و ،2019وخــال هــذه الفــرة شــهدت املنطقــة
أكــر عــدد مــن ضحايــا اإلرهــاب ،وأوقفــت  3حــروب مســرة
تعليــم  13مليــون طفــل عــريب ،وأدت أعــال الشــغب والقمــع
إىل خســائر اقتصاديــة بلغــت  600مليــار دوالر .لذلــك كان مــن
املنطقــي أن تتجــه الدراســة إىل ســؤال هــذا الجيــل :إىل مــدى
يشــعر بأنــه قــادر عــى تغيــر األمــور وخلــق مســتقبل أفضــل؟
وتــم ســؤال الشــباب يف هــذه الدراســة حــول قدرتهــم عــى
التحكــم يف مصريهــم ،وشــعورهم العــام تجــاه املســتقبل :إذا
كان يتســم بالتفــاؤل أو التشــاؤم ،وشــعورهم كذلــك تجــاه مــا
يتعرضــون لــه مــن مظــامل .وقــد جــاءت النتائــج مناقضــة للتصــور
القائــل بــأن الشــباب العــريب متشــائم ولديــه رؤيــة ســلبية
للمســتقبل ،حيــث ركّــزت رؤيتهــم عــى عيــش حيــاة أفضــل
وأكــر اســتقاللية وتفــاؤالً .وقــد رأى الشــباب  -الذيــن تبلــغ
أعامرهــم  35عامــاً أو أقــل -أن جيلهــم لديــه فــرص اآلن أكــر
مــا كانــت عليــه الحــال قبــل  3ســنوات.
وميكــن أن يُعــزى هــذا التحــول يف املواقــف تجــاه املســتقبل
إىل مجموعــة مــن العوامــل ،وهــي التعليــم ،واالتصــال الرقمــي،
ومــا يُســمى بـــ «الربيــع العــريب” وتوابعــه .كل ذلــك أدى إىل
ظهــور جيــل يريــد أن يكــون مســؤولً عــن حياتــه الخاصــة بــدالً
مــن أن يكــون ســلبياً ،ومجــرد ُمتف ـ ِّرج.
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ويف عـــامل السياســـة غالبـــاً مـــا يتـــم تأطـــر الشـــباب عـــى
أنه ــم أقلي ــة ،ولك ــن يف املنطق ــة العربي ــة يُش ـكِّل الذي ــن ت ــراوح
أعامرهــم بــن  15و 35عام ـاً حــوايل  %36مــن إجــايل الســكان
(وتص ــل النس ــبة إىل  %50عن ــد إضاف ــة األطف ــال دون س ــن الـــ
 15عامــاً) .وبين ــا م ــن املتوق ــع أن ينخف ــض ه ــذا “التضخ ــم
الشـــبايب” إىل  %32بحلـــول عـــام  ،2030و %29بحلـــول عـــام
 ،2050فإنـــه ال يـــزال بعيـــدا ً عـــن الوصـــول إىل املســـتويات
األوروبي ــة البالغ ــة  .%17وه ــذا يعن ــي أن السياس ــات املوجه ــة
للش ــباب يج ــب أن تك ــون يف قل ــب جه ــود السياس ــة وليس ــت
ع ــى الهام ــش.
 -4الجغرافيا السياسية الجديدة في آسيا:
أصـــدر مؤخـــراً “املعهـــد الـــدويل للدراســـات
االســـراتيجية”  ،IISSكتابـــاً بعنـــوان
“الجغرافيـــا السياســـية الجديـــدة يف آســـيا:
القـــوة العســـكرية والنظـــام اإلقليمـــي”(،)4
وفيـــه يـــدرس  5خـــراء املنافســـات
الجيوسياســـية املتزايـــدة واتجاهـــات الـــراء
الدفاعـــي وتطويـــر القـــدرات العســـكرية يف آســـيا يف ســـياق
 3اتجاهـــات اســـراتيجية واســـعة؛ هـــي تراجـــع اســـتعداد
الوالي ــات املتح ــدة لض ــان النظ ــام األمن ــي يف آس ــيا ،وتصاع ــد
التوتـــرات بـــن الواليـــات املتحـــدة والصـــن؛ وإضعـــاف
التعدديـــة اآلســـيوية.
وتشـــر املنافســـات الجيوسياســـية املتصاعـــدة ،وزيـــادة
اإلنف ــاق الدفاع ــي ،وانتش ــار أح ــدث التقني ــات العس ــكرية يف
جميـــع أنحـــاء آســـيا؛ إىل أن املنطقـــة ُمهيـــأة لفـــرة طويلـــة
م ــن الــراع االس ــراتيجي .فهن ــاك  3رؤى متنافس ــة ملس ــتقبل
النظـــام اآلســـيوي ،وهـــي نظـــام «اإلنـــدو -باســـيفيك» الحـــر
واملفت ــوح بقي ــادة الوالي ــات املتح ــدة ،والنظ ــام املتمرك ــز ح ــول
الصـــن ،والنظـــام املســـتوحى مـــن منظمـــة اآلســـيان .وليـــس
مـــن املتوقـــع أن يســـود أي مـــن األنظمـــة الثالثـــة الســـابقة
عـــى املـــدى القصـــر إىل املتوســـط .لذلـــك يـــزداد خطـــر
نشـــوب رصاع مفتـــوح ،وتظهـــر معـــه الحاجـــة إىل آليـــات
ف ّعالـــة للحفـــاظ عـــى الســـام واالســـتقرار.
وع ــى الرغ ــم م ــن االزده ــار املذه ــل القتص ــادات ش ــال
رشق آس ــيا ع ــى م ــدى الجي ــل امل ــايض ،حي ــث متتل ــك الص ــن
والياب ــان اآلن ث ــاين وثال ــث أك ــر اقتص ــادات وطني ــة يف الع ــامل،
فإنهـــا صـــارت أيضـــاً منطقـــة مليئـــة بالتوتـــرات والنزاعـــات.
فهن ــاك رصاع حاص ــل ب ــن الص ــن والياب ــان وكوري ــا الش ــالية
وكوريـــا الجنوبيـــة وتايـــوان مـــن أجـــل الحصـــول عـــى
أنظمـــة أســـلحة جديـــدة ومتنوعـــة ،مبـــا يف ذلـــك األســـلحة
التقليديـــة املتقدمـــة والصواريـــخ بعيـــدة املـــدى ،وأحـــدث
أنظمـــة القيـــادة واالتصـــاالت وبرامـــج الحـــرب اإللكرتونيـــة
املتقدمـــة .ومـــع تطـــور القـــدرات العســـكرية لهـــذه الـــدول،
عـــاد الحديـــث بقـــوة عـــن سياســـة “الفعـــل ورد الفعـــل” يف
العالقـــات الدوليـــة يف املنطقـــة ،األمـــر الـــذي ســـ ُيزيد مـــن
حـــدة التوتـــرات ومخاطـــر الـــراع.
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م ــوارد قليل ــة نس ــبياً ،ومل يك ــن هن ــاك خط ــر للتصعي ــد م ــع
أي قـــوة عظمـــى راعيـــة للقـــوى املحليـــة.
كذل ــك وقع ــت الح ــروب يف أفغانس ــتان وفيتن ــام يف بيئ ــات
عملياتيـــة وتكتيكيـــة مختلفـــة؛ فقـــد أرســـل الفيتناميـــون
الشـــاليون جيشـــاً تقليديـــاً بالدبابـــات واملدفعيـــة والقـــوة
الجوي ــة ملواجه ــة األمريكي ــن ،وه ــم م ــن نجح ــوا يف إس ــقاط
ســـايغون يف عـــام  .1975بينـــا يف أفغانســـتان ،ســـيطرت
طالبـــان عـــى األرض نتيجـــة رفـــض القـــادة املحليـــن للقتـــال
بعـــد انســـحاب املســـاعدات األمريكيـــة والدوليـــة.
وعـــى العكـــس ،نجـــد أن منطقـــة جنـــوب رشق آســـيا
ليســـت ممزقـــة بســـبب العالقـــات العدائيـــة املكثفـــة بـــن
دولهـــا ،ولكـــن ينبـــع التحـــدي األمنـــيالرئيـــي مـــن خـــارج
املنطق ــة ،ويتمث ــل يف اتج ــاه الص ــن إىل بس ــط س ــيطرتها ع ــى
ه ــذه املنطق ــة .والالف ــت أن ــه لي ــس هن ــاك اتف ــاق ب ــن دول
املنطق ــة ح ــول تقيي ــم الخط ــر الصين ــي ،وحت ــى تل ــك ال ــدول
التـــي تـــدرك أبعـــاد هـــذا الخطـــر ،فإنهـــا تســـتجيب لـــه
ب ــاألدوات الدبلوماس ــية فق ــط ولي ــس م ــن خ ــال العس ــكرة.
ونظـرا ً ألن قــادة آســيا يســعون إىل إعــادة بنــاء اقتصاداتهــم
ومجتمعاته ــم يف أعق ــاب جائح ــة «كوفي ــد ،»-19فم ــن األفض ــل
أن يُفكّـــروا يف الـــدروس التـــي يقدمهـــا الوبـــاء وإمكانيـــة
تطبيقه ــا يف املج ــال االس ــراتيجي .فنج ــد أن املجتمع ــات الت ــي
التزم ــت باتخ ــاذ تداب ــر وقائي ــة صارم ــة ه ــي م ــن اجت ــازت
األزمـــة بفاعليـــة .لذلـــك ،عـــى املســـتوى االســـراتيجي نجـــد
أن «الحـــد مـــن التســـلح» هـــو املكافـــئ لهـــذه اإلجـــراءات
الصارم ــة يف الوب ــاء ،وه ــي الخط ــوة الت ــي ســتُج ِّنب املنطق ــة
ويـــات الحـــروب والنزاعـــات العســـكرية.
المضلل بين حربي
 -5تداعيات التشــبيه ُ
فيتنام وأفغانستان:
يف مقالـــه التحليـــي املنشـــور عـــى موقـــع
 ،)5(The Atlantic Councilيجـــادل
“بـــول ميللـــر” ،أســـتاذ الشـــؤون الدوليـــة
بجامعـــة جـــورج تـــاون ،أن التشـــبيه غـــر
الدقيـــق بـــن حـــريب فيتنـــام وأفغانســـتان،
هـــو املســـؤول عـــن النهايـــة «الكارثيـــة» التـــي
حدثـــت مؤخـــراً يف كابـــول ،وكأنهـــا نبـــوءة حقّقـــت نفســـها.
ويـــرى ميللـــر أن تشـــبيه فيتنـــام بأفغانســـتان مل يكـــن
س ــوى حالـــة ذهنيـــة ق ــادت صانع ــي القـــرار األمريكي ــن إىل
ق ــرارات خاطئ ــة ،فه ــو تش ــبيه س ــطحي .فق ــد دارت الح ــروب
يف أفغانس ــتان وفيتن ــام يف بيئ ــات اس ــراتيجية مختلف ــة متامــاً؛
فف ــي فيتن ــام كان التدخ ــل األمري ــي أُح ــادي الجان ــب ويفتق ــر
إىل رشعي ــة دولي ــة واس ــعة ،حي ــث تنازع ــت قوت ــان عظمي ــان
بالوكال ــة ،لذل ــك واجه ــت الوالي ــات املتح ــدة خصــاً مدعومــاً
مبـــوارد غـــر محـــدودة تقريبـــاً مـــن االتحـــاد الســـوفييتي
والصـــن .بينـــا كان الـــراع يف أفغانســـتان عمليـــة دوليـــة
ملكافحـــة اإلرهـــاب ،ومل يكـــن لـــدى حركـــة طالبـــان ســـوى
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ويف الواق ــع ،كان ــت اس ــتعارة تجرب ــة فيتن ــام ض ــارة متامــاً
للتخطي ــط العس ــكري األمري ــي الس ــليم ،ألن ه ــذه االس ــتعارة
ش ـ ّجعت ع ــى القل ــق املف ــرط غ ــر الواقع ــي لتقلي ــل الخس ــائر،
ب ــل ودفع ــت صانع ــي الق ــرار للتفك ــر – بش ــكل غ ــر واقع ــي-
يف «اس ــراتيجية الخ ــروج» الخاص ــة به ــم ،وذل ــك يف ح ــرب ال
ميكنه ــم – م ــن األس ــاس -التنب ــؤ مبس ــارها أو الس ــيطرة عليه ــا.
ويـــرى ميللـــر أنـــه إذا كان هنـــاك تشـــابه بـــن حـــريب
فيتنـــام وأفغانســـتان ،فهـــو يف أن عمليتـــي اإلجـــاء كانتـــا
مبنزلـــة إهانـــات دوليـــة عامـــة للواليـــات املتحـــدة ،وا ُعتـــرت
دلي ـ ًـا ع ــى ح ــدود الق ــوة والعزمي ــة األمريكي ــة .وه ــذا أم ــر
ح ّمـــل الكاتـــب مســـؤوليته للرئيـــس األمريـــي ،جـــو بايـــدن،
وال ــذي ق ــال يف الي ــوم الت ــايل لس ــقوط كاب ــول« :ل ــن أطل ــب
م ــن الق ــوات األمريكي ــة االس ــتمرار يف املخاط ــرة بحياته ــم يف
عمـــل عســـكري كان يجـــب أن ينتهـــي منـــذ فـــرة طويلـــة».

فقـــد اعتقـــد بايـــدن أن حروبـــاً مثـــل فيتنـــام ال ميكـــن
الف ــوز به ــا ،وإذا وج ــدت الوالي ــات املتح ــدة نفس ــها يف ح ــرب
شـــبيهة بحـــرب فيتنـــام ،فيجـــب عـــى اإلدارة إنهاؤهـــا يف
أرسع وق ــت ممك ــن .وصــ ّدق باي ــدن ذل ــك ع ــى الرغ ــم م ــن
االختالفـــات الدراماتيكيـــة بـــن الجيـــش الفيتنامـــي الشـــايل
وطالبـــان ،وبـــن الحـــرب البـــاردة والحـــرب ضـــد اإلرهـــاب،
وبـــن الحـــرب التـــي قتلـــت  2500أمريـــي كل شـــهرين
يف ذروتهـــا وحـــرب قُتـــل فيهـــا  2500أمريـــي يف  20عامـــاً.
واألك ــر إث ــارة للدهش ــة ،أن باي ــدن كان يعتق ــد أن الح ــرب يف
أفغانســـتان ال ميكـــن االنتصـــار فيهـــا.
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