"األمن في خض ّم االنحالل"
تحديات ضمان استمرارية الترتيبات األمنية في الشرق األوسط
وسط واقع انحالل النظام اإلقليمي وعمليّة التف ّكك التي يشهدها
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بيت المستقبل ،بكفيا

أصبح مصطلح "الشرق األوسط" اليوم مصطلحا ً مرنا ً للغاية في ظ ّل الفوضى التي تسود المنطقة نتيجة
بشكل انتفى معه أ ّ
ي معنى للحدود .يعيش الشرق
للصراعات التي تشهدها ،والتي تتم ّدد لتعبر حدود الدول
ٍ
إقليمي أزمةً عميقةً بسبب الصراعات الوطنيّة التي يشهدها والتي تفاقمت بفعل الت ّدخالت
كنظام
األوسط
ٍّ
ٍ
الخارجيّة :تعيش الدول حالةً من التشرذم وصلت في بعض األحيان إلى التف ّكك ،ويقف بعضها على حافة
االنهيار الكامل؛ تع ّززت ظاهرة الجماعات التي تعتنق رؤية متطرّفة لإلسالم ،وتتربع الدولة اإلسالمية
(داعش) على رأس هذه الظاهرة كوليدة مشؤومة لهذه الحقبة من الفوضى والنزاعات؛ تهاوي حدود الدول
نتيجةً ا لمارسات بعض الالعبين التابعين ألنظمة الحكم وبعضهم اآلخر الخارج عن الدولة ،ما أدى إلى تغيير
مفاهيم الهويّة والمواطنة واالنتماء إلى دولة وطنيّة ،كما أدى إلى تف ّك ٍك اجتماع ّي.
نتيجة لذلك ،بدأت تظهر في المنطقة مؤشرات تد ّل على وجود صدمة اجتماعيّة عميقة وأزمة هويّة على
ت تشهد تنامي الشعور باالنتماءات
مستوى الدولة والمجتمع في آن واحد .وبدأت الدول التي تعيش صراعا ٍ
الفرعيّة من دينيّة وطائفيّة وعرقيّة وقبليّة ،وظهرت مجتمعات صغيرة تقوم على أساس هذه االنتماءات ،لتح ّل
قرن من الزمن.
مكان المجتمعات الوطنية الجامعة التي بذلت الدول المستقلّة جهوداً كبيرةً لتشكيلها على مدى ٍ
في ظ ّل هذا االنقراض الجماعي للدول الذي تشهده منطقة الشرق األوسط منذ االضطرابات التي اندلعت فيها
في أعقاب الثورات العربيّة ،وصل التفتّت والتف ّكك إلى مستوى دولي م ّزق معه الطوائف والقبائل والجماعات
اإلثنية والمناطق واألحزاب وحتى الجماعات اإلسالميّة المتطرّفة الناشئة حديثا ً .في الوقت عينه ،أظهرت
كيانات االندماج اإلقليمي بمختلف أشكالها ،من جامعة الدول العربيّة إلى مجلس التعاون الخليج ّي ،ضعفا ً
وهشاشةً لم تشهد لهما مثيالً.
وعلى الرغم من أن التط ّورات اإلقليميّة والدوليّة ال تبشر بالخير لجهة فرص استعادة استقرار النظام في
الشرق األوسط ،وعلى الرغم من فداحة هذه المشهديّة المتمثّلة بالتوترات والصراعات المتصاعدة ،فهذا ال
يعني التخلي عن النظم األمنية إذ أنها ،على هشاشتها ،تضمن للمجتمعات المتضرّرة الح ّد األدنى من
االستمراريّة والبقاء.
يقترح المؤتمر السنوي لمؤسسة "بيت المستقبل" البحث في ظاهرة تف ّكك الدول وعملية التفتيت الداخليّة التي
ي وتقييم تداعيات ذلك على
تشهدها (دون أن يتعمق باألسباب التي أدت إليها) ،قبل تناول انهيار النظام اإلقليم ّ
مختلف المجاالت.

يهدف هذا البحث إلى تحديد المقاربات الالزمة إلدارة التداعيات السلبيّة لألحداث التي تشهدها المنطقة
وإمكانية احتوائها وعكسها ،حتى ولو كان ذلك موضعيّا ً ومحليّاً ،إضافةً إلى توعية صنّاع القرار والرأي العام
والجمهور العريض على األضرار الناتجة عنها والتي ّ
ب مماثل ٍة
يتعذر تخطّيها ،وذلك عبر استعراض تجار ٍ
ت مقارنة.
وإجراء دراسا ٍ
تتألف فعاليّات المؤتمر من خمس جلسات ،يدير ك ّل منها من ّس ٌ
ق ويتحدث فيها ثالثة محاضرين.

