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O

rtadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), 11 Ekim 2017 tarihinde “Ortadoğu’da Bölgesel Güvenlik: Lübnan’dan Bir
Bakış” başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlemiştir. Beyrut merkezli Isticharia Strateji ve İletişim
Çalışmaları (ISCS) Başkanı Dr. Imad Risk, Ortadoğu’daki güvenlik meseleleri ve yeni güç dengelerine
ilişkin açılış konuşmasında temel
olarak Suriye ve Irak’taki son duruma ve geniş coğrafyadaki etkilerine
dikkat çekmiştir. Isticharia Başkanı
Dr. Imad Risk özellikle 2010 yılından beri Ortadoğu’da yaşanan
gelişmelerin önemini vurgulayarak
konuşmasına başlamıştır. Suriye,
Irak, Libya ve Yemen’de güvenliğin
ciddi ölçüde azalmasına neden olan
çeşitli güvenlik krizlerine ve gerilimin arttığı merkezlere değinmiştir.
Aynı zamanda, bu ülkelerdeki genel güvenlik durumu
kötüleştiğinden, dünyanın her yerinden bu bölgeye terörist akını yaşandığının da altını çizmiştir. Dr.
Risk, bölge ülkelerinin bu risklere yönelik politikaları
ve stratejileri üzerinden konuşmasını sürdürmüştür.
Risk’e göre bölgesel güçler toplumlardaki mezhepsel
ve etnik ayrımları ve köktenciliği manipüle etmeye
çalıştıkça, bu güçler arasındaki rekabet artmaktadır.
Ayrıca, önde gelen dünya güçlerinin, güç dengesini
altüst edecek şekilde, kendi çıkarlarına öncelik verdiğini belirterek sözlerine devam etmiştir. Dr. Risk,
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teröristlerin hayatta kalma stratejilerinden birinin Libya ve Afganistan’daki bölgelerin restorasyonunu önlemek olduğunu ve teröristlerin, Şam ile silahlı muhalefet arasındaki ateşkes girişimlerini sabote ettiklerini
vurgulamıştır. Risk’e göre Suriye’de gerilimin düşük
olduğu bölgelerin tesisi, düşmanlığın sona ermesini
teşvik etmeye ve insani yardımın ulaşmasını ve sivillerin korunmasını kolaylaştırmaya yönelik önemli
bir adımdır. Risk, durumu
denetlemek ve Rusya’nın
girişimiyle Suriye, Türkiye ve İran arasında işbirliği
sağlamak amacıyla gerilimin düşük olduğu bölgelerde bir kontrol mekanizmasının oluşturulduğunu
eklemiştir. Ancak, Dr. Risk
dış müdahale riskinin ve iç gelişmelerin mevcudiyetini koruduğu konusunda uyarıda bulunmuştur.
Bu nedenle, mevcut sorunun üstesinden gelmek için
taraflar arasında sürekli işbirliğinin ve siyasi çözüm
bulmaya yönelik çabaların gerekli olduğu yönünde
öneride bulunmuştur.
Risk’in konuşmasının ardından, yuvarlak masa
toplantısı soru-cevap bölümüyle devam etmiş ve birçok diplomat, akademisyen, uzman ve araştırmacı,
ORSAM Başkanı Doç. Dr. Şaban Kardaş’ın moderatörlüğünde toplantıya katkıda bulunmuştur.
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