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لقد أمتأل الشرق األوسط أبمثلة عن عدم كفاءة الوالايت املتحدة وحلفائها إبنشاء دول
مستقرة .فالفرتة االستعمارية من القرن التاسع عشر ،واالنتداب يف النصف األول من القرن العشرين،
وأيضاً أحداث احلرب الباردة يف النصف الثاين من القرن العشرين ،وقد مهدت هذه السلسلة من
األحداث الطرق للجهود األمريكية إلعادة بناء العراق بعد أن أطاحت القوات األمريكية بصدام
حسني عام 2003م .يف حني أن املشاريع الصغرية كانت انجحة ،لكن التدخالت االجنبية اليت
حدثت ألكثر من قرن من الزمن تركت دول املنطقة متخلفة عن الكثري من بقية دول العامل من
النواحي االقتصادية والتنمية البشرية و كذلك يف طرق ادارة االمم بصورة سلسلة  ،وقد خلفت هذه
السياسات املتبعة عدداً كبرياً من االنقسامات يف اجملتمعات احمللية بسبب العداء العرقي والطائفي.
من جهة يشري البعض إىل أن حتدايت الشرق األوسط هي نتيجة لتطفل سياسات الغرب،
وهو الذي جعل املنطقة ضعيفة ومنقسمة .ومن جهة أخرى ،هنالك من يتجادلون أبن مشاكل
الشرق األوسط هي نتيجة األحقاد القدمية والعادات القمعية املتجذرة يف اتريخ املنطقة واليت مل
تعقيدا مما سبق بل هي خليط مما سبق.
يتمكن الغرب من امخادها .ولكن احلقيقة أكثر ً
أقل ثقالً ثقافياً:
رغم ذلك فإن العديد من حتدايت املنطقة تنبثق من مصادر ُ
إخفاقات احلكومات املركزية .وانعدام املبادرات احمللية ،وتوزيع املوارد على أساس احملسوبية
ادى اىل تفكيك اجملتمعات ،كل هذه االسباب ادت اىل هدم الثقة ابحلكومات املركزية.

التكنولوجيا يف هذا العصر توفر فرصاً إلعادة بناء الروابط املنقسمة بني الطبقة احلاكمة
وعامة الشعب يف الشرق األوسط .تطبيق هذه التقنيات سيسمح للحكومات الغربية بلعب دور
بناء يف معاجلة العالقات بني الدولة واجملتمع يف الشرق األوسط خصوصاً تلك البلدان اليت تثري قلق
السياسات الغربية.

* مدير برانمج الشرق األوسط يف مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية يف واشنطن.
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اخلدمات العامة مثل الطاقة الكهرابئية واملياه والصريف الصحي تعترب عوامل رئيسية ميكن
من خالهلا احلكم على عالقة عامة الشعب ابحلكام يف الشرق األوسط .هذه اخلدمات تكلف
مبالغ ضخمة من اإلنفاق العام ،وتؤثر على حياة كل املواطنني .ويف العديد من البلدان ذات الدخل
املتوسط ،اثبتت احلكومات اهنا غري قادرة على تلبية الطلب املتزايد هلذه اخلدمات .مما ادى بدوره
اىل تراكم احللول قصرية االمد واملؤقتة فوق بعضها .كانت النتائج ابهظة الثمن وغري مستدامة بيئياً
وغري كافية لتلبية االحتياجات يف هناية املطاف.
التطورات التكنولوجية يف السنوات األخرية وفرت حللوالً طويلة االمد وبتكلفة اقل .تكاليف
تشغيلها أقل ،ومت تقليل أتثرياهتا السلبية على البيئة ،وايضاً ازدادت كفاءهتا االنتاجية .وكميزة إضافية
ميكن إدارة العديد من هذه االدوات املتطورة حمليًا ،واعتماد هذه التكنلوجيا اجلديدة سوف يوفر
اخلدمات للمجتمع وسيخلق فرص عمل للشباب.
وحىت اآلن هنالك شكوك وتلكؤ من قبل اإلدارات احلكومية متنع أتييد العديد من هذه
التقنيات .اتريخ األداء املتقلب ،واحملاابة والتعامل الذايت جتعل املاليني يشكون يف أن احللول
املستدامة مستدامةٌ من االساس .خماوف العامة تكمن يف ان هذه القرارات سوف تثري األقوايء
وتنقل الوضع الراهن من سيئ إىل أسوأ .ابإلضافة إىل ذلك عدم دعم االقتصاد السياسي يف العديد
من البلدان لرواد األعمال العاملني يف هذه اجملاالت ،وذلك الن الفوائد السياسية حتقق ارابحها
إببقاء الوضع الراهن كما هو.
ومع ذلك فإن تلك العوائق نفسها تشري إىل أمهية النجاح يف هذا املسعى .إن دميومة
اخلدمات سوف يؤدي إىل حتسني الظروف البيئية بشكل ملحوظ يف الشرق األوسط .وتفري هذه
اخلدمات يعد وسيلة ملعاجلة انعدام الثقة يف العديد من جمتمعات الشرق األوسط .إن انعدام الثقة
هذا يتزايد مع عجز احلكومات لتلبية احتياجات شعوهبا املتزايدة .إن الدعم والتطبيق هلذه التقنيات
وضمان عملها سوف ترجع ااثره االجيابية على عالقة الشعب ابحلُكام .ستكسب احلكومات
القادرة على حتقيق الفعالية والكفاءة واإلنصاف يف تقدمي اخلدمات ترحيباً كبرياً من العامة .إن
بناء مناخ يعزز االبتكار يف اجملال البيئي ويكافئه سيكون له فوائد إضافية أيضاً ،ليس فقط إنشاء
سوق لالبتكار التكنولوجي ولكن توفري الفرص للشباب والشاابت املوهوبني للنهوض ببلداهنم أثناء
تقدمهم يف حياهتم املهنية.
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إن بذل جهد جاد إلدامة هذه اخلدمات سيكون له أتثري إجيايب يفوق التوقعات .سيكون
له أتثري على العديد من التحدايت االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت تواجه هذه اجملتمعات.
تتيح التطورات التكنولوجية تقدمي اخلدمات بشكل أكثر فاعلية واقتصادية ودميومة مما هي عليه
اآلن ،مما يؤدي لوصول هذه اخلدمات إىل عدد أكرب من السكان.
اما ابلنسبة للحكومات الغربية املستعدة للمساعدة يف جتاوز هذه حتدايت يف الشرق
األوسط ،توفر هذه اخلدمات يفتح طريقاً ألنوع جديدة من التواصل وبنتائج خمتلفة عما سبق.
األنظمة والعادات والسلوكيات الالزمة لتبين مثل هذه التقنيات يف متناول اليد ،وسوف متتد فوائدها
إىل املدى البعيد.
يف حني أن التكنولوجيا ميكن أن متهد الطريق ،إال أهنا ليست كافية .جيب على احلكومات
واملواطنني على حد سواء أن يكونوا مستعدين الغتنام الفرصة وتوحيد وجهات النظر .البعض قد
يكونون رافضني هلا ،والبعض اآلخر قد يفسدها .ومع ذلك ،ابلنسبة ألولئك املوجودين يف املنطقة
ٍ
مستقبل أفضل ،ان هذه املشاريع ميكن أن تطلق سلسلة كاملة
وخارجها الذين قد فقدوا األمل يف
من التغيريات اإلجيابية
املصدر:
https//:www.csis.org/analysis/toward-sustainable-states
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