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 رؤى عالمية

اتجاهات مستقبلية:
تداعيات أزمة فيس بوك.. ومرحلة ما بعد أردوغان.. وتطلعات الشباب العربي

العدد 7، 17 أكتوبر 2021

- “رؤى عامليــة” تصــدر عــن “املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة”، وتهــدف إىل عــرض أبــرز مــا يُنــر يف مراكــز الفكــر واملجــات ودور النــر الغربيــة، 
مــن أفــكار غــر تقليديــة واتجاهــات صاعــدة يف مختلــف املجــاالت السياســية واألمنيــة والعســكرية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والتكنولوجيــة.

- اآلراء الواردة يف اإلصدار تعرب عن كُتّابها، وال تعرب بالرضورة عن آراء “املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة”.

1- أزمة فيس بوك و”نقطة الالعودة”:
ــراً  ــة The Economist تقري ــع مجل ــر موق ن
ــرب  ــوك تق ــس ب ــع في ــمعة موق ــوان “س بعن
مــن نقطــة الالعــودة”)1(، وفيــه يســتعرض 
أبعــاد مــا وصفهــا بـــ »الكارثــة” التــي رضبــت 
أكــر شــبكة اجتامعيــة يف العــامل، يف 4 أكتوبــر 
ــات األخــرى  ــوك والتطبيق ــس ب ــف في ــا توق ــك عندم 2021، وذل

ــاعات.  ــدة 6 س ــل مل ــن العم ــة، ع ــة بالرك املرتبط

يف اليـوم التـايل، قامـت “فرانسـيس هوغـن”، عاملـة البيانـات 
ومهندسـة الربمجيـات التي كشـفت عـن عـرات اآلالف من وثائق 
التـي  املخالفـات  عـن  الكونجـرس  بإبـاغ  الداخليـة،  بـوك  فيـس 
متارسـها الركـة، والتـي تصـل إىل حـد تعريـض القيـم الدميقراطيـة 
للخطـر. كل ذلـك دفع الكثرين للتسـاؤل عـاّم إذا كان العامل يحتاج 

إىل التخـي عـن فيـس بـوك إىل األبـد.

ــوك  ــس ب ــى في ــم ع ــن االزدراء املرتاك ــم م ــى الرغ ــن ع ولك
وغضــب السياســيني تجاهــه، فــإن العــامل غــر قــادر عــى تنســيق 
ــذي يجعــل املســتثمرين  الجهــود لكبــح جامحــه، وهــو األمــر ال

مســتمرين يف رشاء األســهم داخــل فيــس بــوك. ومــع ذلــك، 
ــث  ــة، حي ــعر بالراح ــب أن تش ــة ال يج ــر أن الرك ــرى التقري ي
إن الغضــب تجاههــا وسياســاتها يرتاكــم، ويبــدو أنــه يف طريقــه 

ــيطرة. ــن الس ــروج ع للخ

وخـال هذه الفرتة تم تسـليط الضوء بقوة عـى نتائج األبحاث 
الداخليـة التـي يُجريهـا فيس بـوك، والتي جلبت الغضـب واالنتقاد 
للركـة، ولكـن يبـدو أن تقريـر The Economist يـرى أن هـذه 

االنتقـادات ُمتحيّـزة بعض اليشء.

تســتعرض »رؤى عامليــة«، يف عددهــا الـــ 7، العديــد مــن القضايــا واملوضوعــات الدوليــة واإلقليميــة التــي ســلطت مراكــز 
الفكــر واملجــالت ودور النــر الغربيــة الضــوء عليهــا، ومــن بينهــا أزمــة فيــس بــوك األخــرة ووصــول ســمعة هــذه الركــة 
ــويص آكار” كوريــث محتمــل للرئيــس الحــايل  ــريك “خل ــاع ال ــر الدف ــاً إىل »نقطــة الالعــودة”، ونظــرة الغــرب لوزي عاملي
“رجــب طيــب أردوغــان” وكيفيــة تعامــل الواليــات املتحــدة معــه، وكذلــك اســتعراض نتائــج الدراســة االســتقصائية التــي 
ــل أبعــاد  تتحــدث عــن رؤيــة الشــباب العــريب ملســتقبله يف العقــد القــادم، باإلضافــة إىل نظــرة عــى كتــاب جديــد يُحلَّ
الجغرافيــا السياســية الجديــدة يف آســيا، وصــوالً إىل نتائــج التشــبيه »املُضلــل« بــن حــريب فيتنــام وأفغانســتان باعتبــاره 

املســؤول عــن ســقوط كابــول يف أيــدي حركــة طالبــان.
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مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

 Instagram فقـــد أظهـــرت األبحـــاث الداخليـــة أن تطبيـــق
ـــوء  ـــعر بالس ـــني يش ـــني أمريكي ـــن كل 5 مراهق ـــداً م ـــل واح يجع
ـــي  ـــة الت ـــامل النتيج ـــم إه ـــه ت ـــر أن ـــرب التقري ـــه، ويعت ـــاه نفس تج
تفيـــد بـــأن هـــذا التطبيـــق يجعـــل ضعـــف عـــدد األشـــخاص 
ـــك أن  ـــر كذل ـــرى التقري ـــهم. وي ـــاه أنفس ـــن تج ـــعرون بتحس يش
نســـبة كبـــرة مـــن الشـــكاوى املوجهـــة لفيـــس بـــوك هـــي يف 
ـــال،  ـــبيل املث ـــى س ـــام. فع ـــكل ع ـــت بش ـــادات لإلنرتن ـــع انتق الواق
ـــاوز  ـــال تتج ـــرويس« لألطف ـــوى الف ـــم »املحت ـــة تنظي ـــألة كيفي مس
فيـــس بـــوك، ألن األمـــر ذاتـــه ينطبـــق عـــى تطبيقـــات أخـــرى 

.YouTube مثـــل

ــذي  ــوك، وال ــس ب ــر رضراً لفي ــي األك ــاء الحقيق ــن االدع ولك
ــت  ــد أخف ــة ق ــامم، هــو أن الرك ــن االهت ــدر م ــل ق حظــي بأق
انخفــاض عــدد مســتخدميها مــن الشــباب األمريكيــني، مــام 
ــني بنســبة %45  ــام يف املســتخدمني األمريكي ــاض ع ــدد بانخف يُه
ــه رضبــة قويــة  خــال العامــني املقبلــني. وهــو األمــر الــذي يُوجِّ
للمســتثمرين، ناهيــك مــن فقــدان الثقــة يف الركــة مــن جانــب 
ــة  ــة أن الرك ــذه املعلوم ــن ه ــتنتاج األّويل م ــني، ألن االس املُعلن

ــة. ــات مهم ــم معلوم ــي عنه ــني وتُخف ــل املُعلن تُضلِّ

وعــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن أســهم رشكــة فيــس بــوك 
ــام  ــة، ك ــهر الـــ 12 املاضي ــاً يف األش ــبة 30% تقريب ــت بنس ارتفع
أن قضيــة االحتــكار املوجهــة لهــا هــي يف حقيقــة األمــر معيبــة، 
ألنهــا تتجاهــل وتســتبعد معظــم الشــبكات االجتامعيــة األخــرى 
مثــل Telegram وTikTok. ولكــن تراكــم الغضــب تجــاه فيــس 
بــوك قــد يُعرِّضــه لانضــامم إىل صفــوف الــركات املنبــوذة مثــل 

ــودة”. ــة الاع ــا إىل “نقط ــل به ــربى، ويص ــغ الك رشكات التب

2- خليفة »أردوغان” الُمحتمل وعالقته مع 
الغرب:

For- ـــي املنشـــور عـــى موقـــع ـــه التحلي  يف مقال
eign Policy)2(، حـــاول »خليـــل كارافيـــي”، 
ـــاز،  الباحـــث يف معهـــد آســـيا الوســـطى والقوق
ـــذ  ـــرب أال ينب ـــى الغ ـــب ع ـــاذا يج ـــد مل أن يُفنِّ
وزيـــر الدفـــاع الـــريك، خلـــويص آكار، بصفتـــه 

ـــان. ـــب أردوغ ـــب طي ـــس رج ـــالً للرئي ـــاً محتم وريث

ـــات  ـــض الفرضي ـــن بع ـــث ع ـــه بالحدي ـــي مقال ـــدأ كارافي ويب
املنتـــرة يف الغـــرب عـــن آكار، وتّدعـــي هـــذه الفرضيـــات أن 
ـــرض  ـــل م ـــا، يف ظ ـــم تركي ـــويل حك ـــل لت ـــل املحتم ـــو البدي آكار ه
ـــره  ـــا ذك ـــد م ـــى ح ـــيايس، ع ـــده الس ـــامالت تقاع ـــان واحت أردوغ
الكاتـــب، وأن هـــذا لـــن يكـــون خـــرباً جيـــداً للغـــرب؛ بســـبب 
معاداتـــه للواليـــات املتحـــدة. بـــل وتذكـــر تلـــك الفرضيـــات أن 
ــني يف  ــاط القوميـ ــن الضبـ ــة مـ ــع مجموعـ ــأ مـ ــد تواطـ آكار قـ
الجيـــش الـــرتيك ملعاقبـــة الضبـــاط الذيـــن قضـــوا وقتـــاً طويـــاً 
ــه كان مســـؤوالً بشـــكل  ــدة، وأنـ ــات املتحـ ــا أو الواليـ يف أوروبـ
ــط    ــر املتوسـ ــا يف البحـ ــدواين لرتكيـ ــف العـ ــن املوقـ ــارش عـ مبـ

خـــال صيـــف عـــام 2020، والـــذي وضـــع أنقـــرة يف مواجهـــة 
حليفتيهـــا يف حلـــف “الناتـــو”؛ اليونـــان وفرنســـا.

ــرضوري أال  ــن الـ ــه مـ ــي، فإنـ ــر كارافيـ ــة نظـ ــن وجهـ ومـ
يســـتجيب صانعـــو السياســـة يف الواليـــات املتحـــدة لتلـــك 
ــيعمل  ــاً، سـ ــح رئيسـ ــرى أن آكار إذا أصبـ ــل يـ ــات، بـ الفرضيـ
عـــى اســـتعادة التحالـــف الـــرتيك - األمريـــي، فهـــو مـــن دعـــا 
ـــة  ـــا نياب ـــراز قوته ـــرة إلب ـــامد عـــى أنق واشـــنطن مؤخـــراً إىل االعت

عـــن الغـــرب يف الـــرق األوســـط.

ـــة،  ـــات األمريكي ـــة يف السياس ـــكلة الحقيقي ـــدو املش ـــا تب ورمب
التـــي أبعـــدت مؤخـــراً الفصيـــل املهيمـــن يف الجيـــش والدولـــة 
الرتكيـــة )وهـــم القوميـــون املحافظـــون(، وذلـــك مـــن خـــال 
دعـــم األكـــراد يف ســـوريا. فبعـــد أن كان هـــذ الفصيـــل مواليـــاً 
للواليـــات املتحـــدة يف الســـابق، صـــار ينظـــر إليهـــا باعتبارهـــا 
سياســـاتها  يف  واشـــنطن  اســـتمرت  وإذا  وجوديـــاً.  تهديـــداً 
املؤيـــدة لألكـــراد يف ســـوريا، فقـــد يتحـــول الجيـــش الـــرتيك يف 

النهايـــة إىل قـــوة ُمعاديـــة للغـــرب بشـــدة.

وبالرغـــم مـــن ذلـــك، نجـــد أن آكار حاليـــاً ليـــس متحالفـــاً 
ـــرتيك  ـــش ال ـــدة يف الجي ـــات املتح ـــني للوالي ـــاط املُعادي ـــع الضب م
)وهـــم القوميـــون املحافظـــون(، بـــل يعارضهـــم. صحيـــح أنـــه 
تعـــاون معهـــم يف الســـابق للتخلـــص مـــن بعـــض الضبـــاط يف 
ــات  ــاً يف الواليـ ــاً طويـ ــوا وقتـ ــم قضـ ــس ألنهـ ــام 2016، ليـ عـ
املتحـــدة أو أوروبـــا؛ ولكـــن ألنهـــم كانـــوا موالـــني لرجـــل 
ـــاً أو  ـــد آكار متعاون ـــا اآلن مل يع ـــن«. أم ـــه جول ـــح الل ـــن »فت الدي
متحالفـــاً مـــع أولئـــك الضبـــاط القوميـــني املناهضـــني للغـــرب، 

حســـب مـــا ذكـــره الكاتـــب.

ــام  ــر املتوســـط  يف عـ ــا يف البحـ ــركات تركيـ ــأن تحـ ــا بشـ أمـ
“الناتـــو”،  يف  حلفائهـــا  مـــع  رصاع  إىل  أدت  والتـــي   ،2020
ــا تحـــركات  ــان؛ فـــرى كارافيـــي أنهـ ــا واليونـ وتحديـــداً فرنسـ
ال تجعـــل آكار عـــدواً للغـــرب، بـــل هـــي تحـــركات تتناســـب 
ـــد أن  ـــخ نج ـــر للتاري ـــد النظ ـــة. وعن ـــا الوطني ـــح تركي ـــع مصال م
ـــرتدد  ـــرب، مل ي ـــص للغ ـــل املخل ـــورك، الرج ـــامل أتات ـــى ك مصطف
ـــه  ـــام جعل ـــط، م ـــا يف رشق املتوس ـــح تركي ـــن مصال ـــاع ع يف الدف
عـــى شـــفا حـــرب مـــع فرنســـا يف عـــام 1938. واألمـــر نفســـه 
فعلـــه رئيـــس الـــوزراء الراحـــل بولنـــت أجاويـــد، وهـــو زعيـــم 
ـــزو  ـــام بغ ـــا ق ـــام 1974، عندم ـــرب، يف ع ـــوال للغ ـــر م ـــريك آخ ت

قـــربص.
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 رؤى عالمية

3- رؤية الشباب العربي للمستقبل:
قامــت “فلورنســا جــوب”، نائــب مديــر “معهــد 
EU- ــة”  ــات األمني ــاد األورويب للدراس )االتح

ISS(، بإجــراء دراســة اســتقصائية بعنــوان 
»مســتقبل الشــباب العــريب«)3(، حيــث تــم 
واملغــرب  وليبيــا  مــر  يف  اســتطالع  إجــراء 
والضفــة الغربيــة بفلســطن، يف الفــرة بــن ينايــر 
وأبريــل 2021، واســتند االســتطالع إىل مناقشــات جامعيــة مركزة 
ونوعيــة ومقابــالت مــع ســكان الحــر مــن الشــباب، وذلــك مــن 
أجــل فهــم أعمــق ملــا يشــعر بــه هــذا الجيــل تجــاه املســتقبل.

وحســب الكاتبــة، غالبــاً مــا يُنظــر إىل الشــباب العــريب )الذيــن 
تــرتاوح أعامرهــم بــني 15 و35 عامــاً( عــى أنهــم جيــل ُمحــارَص 
ــة.  ــف والبطال ــع العن ــرة وواق ــام الهج ــني أح ــق ب ــأس، عال بالي
وهــذا االنطبــاع مل يــأت مــن فــراغ؛ فقــد تســبّب العقــد املــايض 
يف خســائر فادحــة لهــذا الجيــل، حيــث كانــت فــرتة مراهقتهــم 
بــني عامــي 2013 و2019، وخــال هــذه الفــرتة شــهدت املنطقــة 
ــرة  ــروب مس ــت 3 ح ــاب، وأوقف ــا اإلره ــن ضحاي ــدد م ــرب ع أك
ــون طفــل عــريب، وأدت أعــامل الشــغب والقمــع  ــم 13 ملي تعلي
إىل خســائر اقتصاديــة بلغــت 600 مليــار دوالر. لذلــك كان مــن 
ــدى  ــل: إىل م ــذا الجي ــؤال ه ــة إىل س ــه الدراس ــي أن تتج املنطق
يشــعر بأنــه قــادر عــى تغيــر األمــور وخلــق مســتقبل أفضــل؟

وتــم ســؤال الشــباب يف هــذه الدراســة حــول قدرتهــم عــى 
التحكــم يف مصرهــم، وشــعورهم العــام تجــاه املســتقبل: إذا 
ــا  ــاه م ــك تج ــعورهم كذل ــاؤم، وش ــاؤل أو التش ــم بالتف كان يتس
يتعرضــون لــه مــن مظــامل. وقــد جــاءت النتائــج مناقضــة للتصــور 
القائــل بــأن الشــباب العــريب متشــائم ولديــه رؤيــة ســلبية 
ــل  ــاة أفض ــش حي ــى عي ــم ع ــزت رؤيته ــث ركّ ــتقبل، حي للمس
وأكــر اســتقالية وتفــاؤالً. وقــد رأى الشــباب - الذيــن تبلــغ 
ــر  ــرص اآلن أك ــه ف ــم لدي ــل- أن جيله ــاً أو أق ــم 35 عام أعامره

ــنوات. ــل 3 س ــال قب ــه الح ــت علي ــام كان م

وميكــن أن يُعــزى هــذا التحــول يف املواقــف تجــاه املســتقبل 
إىل مجموعــة مــن العوامــل، وهــي التعليــم، واالتصــال الرقمــي، 
ــك أدى إىل  ــه. كل ذل ــريب” وتوابع ــع الع ــمى بـــ »الربي ــا يُس وم
ظهــور جيــل يريــد أن يكــون مســؤواًل عــن حياتــه الخاصــة بــدالً 

مــن أن يكــون ســلبياً، ومجــرد ُمتفــرِّج.

ويف عـــامل السياســـة غالبـــاً مـــا يتـــم تأطـــر الشـــباب عـــى 
ـــرتاوح  ـــن ت ـــكِّل الذي ـــة يُش ـــة، ولكـــن يف املنطقـــة العربي أنهـــم أقلي
أعامرهـــم بـــني 15 و35 عامـــاً حـــوايل 36% مـــن إجـــاميل الســـكان 
ـــن الــــ  ـــال دون س ـــة األطف ـــد إضاف ـــبة إىل 50% عن ـــل النس )وتص
15 عامـــاً(. وبينـــام مـــن املتوقـــع أن ينخفـــض هـــذا “التضخـــم 
ــام  ــول عـ ــام 2030، و29% بحلـ ــول عـ ــبايب” إىل 32% بحلـ الشـ
2050، فإنـــه ال يـــزال بعيـــداً عـــن الوصـــول إىل املســـتويات 
ـــة  ـــات املوجه ـــي أن السياس ـــذا يعن ـــة 17%. وه ـــة البالغ األوروبي
ـــت  ـــة وليس ـــود السياس ـــب جه ـــون يف قل ـــب أن تك ـــباب يج للش

ـــش. ـــى الهام ع

4- الجغرافيا السياسية الجديدة في آسيا:
أصـــدر مؤخـــراً “املعهـــد الـــدويل للدراســـات 
بعنـــوان  كتابـــاً   ،IISS االســـراتيجية” 
“الجغرافيـــا السياســـية الجديـــدة يف آســـيا: 
القـــوة العســـكرية والنظـــام اإلقليمـــي”)4(، 
املنافســـات  خـــراء   5 يـــدرس  وفيـــه 
الـــراء  واتجاهـــات  املتزايـــدة  الجيوسياســـية 
الدفاعـــي وتطويـــر القـــدرات العســـكرية يف آســـيا يف ســـياق 
3 اتجاهـــات اســـراتيجية واســـعة؛ هـــي تراجـــع اســـتعداد 
ـــد  ـــي يف آســـيا، وتصاع ـــات املتحـــدة لضـــامن النظـــام األمن الوالي
وإضعـــاف  والصـــن؛  املتحـــدة  الواليـــات  بـــن  التوتـــرات 

التعدديـــة اآلســـيوية.

وتشـــر املنافســـات الجيوسياســـية املتصاعـــدة، وزيـــادة 
اإلنفـــاق الدفاعـــي، وانتشـــار أحـــدث التقنيـــات العســـكرية يف 
ــة  ــرتة طويلـ ــأة لفـ ــة ُمهيـ ــيا؛ إىل أن املنطقـ ــاء آسـ ــع أنحـ جميـ
ـــتقبل  ـــة ملس ـــاك 3 رؤى متنافس ـــرتاتيجي. فهن ـــراع االس ـــن ال م
النظـــام اآلســـيوي، وهـــي نظـــام »اإلنـــدو- باســـيفيك« الحـــر 
ـــول  ـــز ح ـــام املتمرك ـــدة، والنظ ـــات املتح ـــادة الوالي ـــوح بقي واملفت
الصـــني، والنظـــام املســـتوحى مـــن منظمـــة اآلســـيان. وليـــس 
ــابقة  ــة الثاثـــة السـ مـــن املتوقـــع أن يســـود أي مـــن األنظمـ
عـــى املـــدى القصـــر إىل املتوســـط. لذلـــك يـــزداد خطـــر 
نشـــوب رصاع مفتـــوح، وتظهـــر معـــه الحاجـــة إىل آليـــات 

ــتقرار. ــام واالسـ ــى السـ ــاظ عـ ــة للحفـ فّعالـ

وعـــى الرغـــم مـــن االزدهـــار املذهـــل القتصـــادات شـــامل 
ـــني  ـــك الص ـــث متتل ـــايض، حي ـــل امل ـــدى الجي ـــى م ـــيا ع رشق آس
ـــامل،  ـــة يف الع ـــادات وطني ـــرب اقتص ـــث أك ـــاين وثال ـــان اآلن ث والياب
فإنهـــا صـــارت أيضـــاً منطقـــة مليئـــة بالتوتـــرات والنزاعـــات. 
ـــاملية  ـــا الش ـــان وكوري ـــني والياب ـــني الص ـــل ب ـــاك رصاع حاص فهن
الحصـــول عـــى  الجنوبيـــة وتايـــوان مـــن أجـــل  وكوريـــا 
ــلحة  ــك األسـ ــا يف ذلـ ــة، مبـ ــدة ومتنوعـ ــلحة جديـ ــة أسـ أنظمـ
ــدث  ــدى، وأحـ ــدة املـ ــخ بعيـ ــة والصواريـ ــة املتقدمـ التقليديـ
ــة  ــرب اإللكرتونيـ ــج الحـ ــاالت وبرامـ ــادة واالتصـ ــة القيـ أنظمـ
املتقدمـــة. ومـــع تطـــور القـــدرات العســـكرية لهـــذه الـــدول، 
عـــاد الحديـــث بقـــوة عـــن سياســـة “الفعـــل ورد الفعـــل” يف 
ــن  ــيُزيد مـ ــذي سـ ــر الـ ــة، األمـ ــة يف املنطقـ ــات الدوليـ العاقـ

ــر الـــراع. حـــدة التوتـــرات ومخاطـ
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وعـــى العكـــس، نجـــد أن منطقـــة جنـــوب رشق آســـيا 
ــني  ــة بـ ــة املكثفـ ــات العدائيـ ــبب العاقـ ــة بسـ ــت ممزقـ ليسـ
دولهـــا، ولكـــن ينبـــع التحـــدي األمنـــي   الرئيـــي مـــن خـــارج 
ـــى  ـــيطرتها ع ـــط س ـــني إىل بس ـــاه الص ـــل يف اتج ـــة، ويتمث املنطق
هـــذه املنطقـــة. والافـــت أنـــه ليـــس هنـــاك اتفـــاق بـــني دول 
ـــدول  ـــك ال ـــى تل ـــي، وحت ـــر الصين ـــم الخط ـــول تقيي ـــة ح املنطق
التـــي تـــدرك أبعـــاد هـــذا الخطـــر، فإنهـــا تســـتجيب لـــه 
بـــاألدوات الدبلوماســـية فقـــط وليـــس مـــن خـــال العســـكرة.

ونظـــراً ألن قـــادة آســـيا يســـعون إىل إعـــادة بنـــاء اقتصاداتهـــم 
ـــن األفضـــل  ـــد19-«، فم ـــاب جائحـــة »كوفي ـــم يف أعق ومجتمعاته
أن يُفّكـــروا يف الـــدروس التـــي يقدمهـــا الوبـــاء وإمكانيـــة 
ـــي  ـــات الت ـــد أن املجتمع ـــرتاتيجي. فنج ـــال االس ـــا يف املج تطبيقه
التزمـــت باتخـــاذ تدابـــر وقائيـــة صارمـــة هـــي مـــن اجتـــازت 
األزمـــة بفاعليـــة. لذلـــك، عـــى املســـتوى االســـرتاتيجي نجـــد 
ــراءات  ــذه اإلجـ ــئ لهـ ــو املكافـ ــلح« هـ ــن التسـ ــد مـ أن »الحـ
الصارمـــة يف الوبـــاء، وهـــي الخطـــوة التـــي ســـتُجنِّب املنطقـــة 

ويـــات الحـــروب والنزاعـــات العســـكرية.

5- تداعيات التشـــبيه الُمضلل بين حربي 
فيتنام وأفغانستان:

يف مقالـــه التحليـــي املنشـــور عـــى موقـــع 
يجـــادل   ،)5(The Atlantic Council
ــة  ــؤون الدوليـ ــتاذ الشـ ــر”، أسـ ــول ميللـ “بـ
ــر  ــبيه غـ ــاون، أن التشـ ــورج تـ ــة جـ بجامعـ
ــتان،  ــام وأفغانسـ ــريب فيتنـ ــن حـ ــق بـ الدقيـ
هـــو املســـؤول عـــن النهايـــة »الكارثيـــة« التـــي 
حدثـــت مؤخـــراً يف كابـــول، وكأنهـــا نبـــوءة حّققـــت نفســـها.

ويـــرى ميللـــر أن تشـــبيه فيتنـــام بأفغانســـتان مل يكـــن 
ســـوى حالـــة ذهنيـــة قـــادت صانعـــي القـــرار األمريكيـــني إىل 
ـــروب  ـــد دارت الح ـــطحي. فق ـــبيه س ـــو تش ـــة، فه ـــرارات خاطئ ق
ـــاً؛  ـــة متام ـــرتاتيجية مختلف ـــات اس ـــام يف بيئ ـــتان وفيتن يف أفغانس
ـــر  ـــب ويفتق ـــادي الجان ـــي أُح ـــام كان التدخـــل األمري ـــي فيتن فف
ـــان  ـــان عظمي ـــت قوت ـــث تنازع ـــعة، حي ـــة واس ـــة دولي إىل رشعي
ـــاً  ـــامً مدعوم ـــدة خص ـــات املتح ـــت الوالي ـــك واجه ـــة، لذل بالوكال
مبـــوارد غـــر محـــدودة تقريبـــاً مـــن االتحـــاد الســـوفييتي 
ــة  ــة دوليـ ــتان عمليـ ــراع يف أفغانسـ ــام كان الـ ــني. بينـ والصـ
ــوى  ــان سـ ــة طالبـ ــدى حركـ ــن لـ ــاب، ومل يكـ ــة اإلرهـ ملكافحـ

مـــوارد قليلـــة نســـبياً، ومل يكـــن هنـــاك خطـــر للتصعيـــد مـــع 
أي قـــوة عظمـــى راعيـــة للقـــوى املحليـــة.

ـــات  ـــام يف بيئ ـــتان وفيتن ـــروب يف أفغانس ـــت الح ـــك وقع كذل
عملياتيـــة وتكتيكيـــة مختلفـــة؛ فقـــد أرســـل الفيتناميـــون 
ــوة  ــة والقـ ــات واملدفعيـ ــاً بالدبابـ ــاً تقليديـ ــامليون جيشـ الشـ
ـــم مـــن نجحـــوا يف إســـقاط  الجويـــة ملواجهـــة األمريكيـــني، وه
بينـــام يف أفغانســـتان، ســـيطرت  ســـايغون يف عـــام 1975. 
طالبـــان عـــى األرض نتيجـــة رفـــض القـــادة املحليـــني للقتـــال 

ــة. ــة والدوليـ ــاعدات األمريكيـ ــحاب املسـ ــد انسـ بعـ

ـــاً  ـــارة متام ـــام ض ـــة فيتن ـــتعارة تجرب ـــت اس ـــع، كان ويف الواق
ـــتعارة  ـــذه االس ـــليم، ألن ه ـــي الس ـــكري األمري ـــط العس للتخطي
ـــل الخســـائر،  ـــق املفـــرط غـــر الواقعـــي لتقلي شـــّجعت عـــى القل
ـــرار للتفكـــر – بشـــكل غـــر واقعـــي-  ـــل ودفعـــت صانعـــي الق ب
يف »اســـرتاتيجية الخـــروج« الخاصـــة بهـــم، وذلـــك يف حـــرب ال 
ـــا. ـــيطرة عليه ـــارها أو الس ـــؤ مبس ـــاس- التنب ـــن األس ـــم – م ميكنه

ــريب  ــني حـ ــابه بـ ــاك تشـ ــه إذا كان هنـ ــر أنـ ــرى ميللـ ويـ
فيتنـــام وأفغانســـتان، فهـــو يف أن عمليتـــي اإلجـــاء كانتـــا 
مبنزلـــة إهانـــات دوليـــة عامـــة للواليـــات املتحـــدة، واُعتـــربت 
دليـــًا عـــى حـــدود القـــوة والعزميـــة األمريكيـــة. وهـــذا أمـــر 
حّمـــل الكاتـــب مســـؤوليته للرئيـــس األمريـــي، جـــو بايـــدن، 
والـــذي قـــال يف اليـــوم التـــايل لســـقوط كابـــول: »لـــن أطلـــب 
مـــن القـــوات األمريكيـــة االســـتمرار يف املخاطـــرة بحياتهـــم يف 
عمـــل عســـكري كان يجـــب أن ينتهـــي منـــذ فـــرتة طويلـــة«. 

ــن  ــام ال ميكـ ــل فيتنـ ــاً مثـ ــدن أن حروبـ ــد بايـ ــد اعتقـ فقـ
ـــرب  ـــها يف ح ـــدة نفس ـــات املتح ـــدت الوالي ـــا، وإذا وج ـــوز به الف
شـــبيهة بحـــرب فيتنـــام، فيجـــب عـــى اإلدارة إنهاؤهـــا يف 
ـــن  ـــم م ـــى الرغ ـــك ع ـــدن ذل ـــّدق باي ـــن. وص ـــت ممك أرسع وق
االختافـــات الدراماتيكيـــة بـــني الجيـــش الفيتنامـــي الشـــاميل 
ــاردة والحـــرب ضـــد اإلرهـــاب،  ــان، وبـــني الحـــرب البـ وطالبـ
وبـــني الحـــرب التـــي قتلـــت 2500 أمريـــي كل شـــهرين 
ــاً.  ــي يف 20 عامـ ــا 2500 أمريـ ــل فيهـ ــرب قُتـ ــا وحـ يف ذروتهـ
ـــرب يف  ـــد أن الح ـــدن كان يعتق ـــة، أن باي ـــارة للدهش ـــر إث واألك

ــا. ــار فيهـ ــن االنتصـ ــتان ال ميكـ أفغانسـ
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