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ال شك أن صعود التيارات السياسية ذات التوجه اليميني 

املحافظ إلى الواجهة ووصولها إلى السلطة أصبح ظاهرة 

بنجاح في حد ذاته، ويبدو أن هذا التوجه ازداد حدة 

املنادين إلى البريكسيت وفوز ترامب في االنتخابات 

الرئاسية األمريكية، فضال عن استئثار اليمين بعدد 

متزايد من املقاعد البرملانية في مناطق مختلفة من أوربا. 

وبغض النظر عن أسباب تنامي النزعة املحافظة في 

العالم، يحاول هذا اليوم الدراس ي استشفاف التداعيات 

تملة لتنامي اليمين املحافظ واملتطرف على مسارات املح

التعاون الدولي في املنطقة املتوسطية بشكل خاص 

سيما وأن  ،والتحوالت املحتملة على الصعيد األمني

األحزاب اليمينية الصاعدة تمتلك أجندة قومية 

متشددة، وتطلعات جيوستراتيجية معلنة، ومواقف 

اديكالية في التعامل اقتصادية حمائية، واستراتيجيات ر 

 مع التهديدات الالتماثلية كالهجرة واإلرهاب.

 أهمية املوضوع:

بالنظر إلى األجندة الراديكالية ملعظم التيارات اليمينية، 

فإن تحوالت املشهد السياس ي لصالح التيارات اليمينية في 

البلدان الفاعلة على الساحة العاملية واإلقليمية ستلقي 

حتما بثقلها على مسارات التعاون املتعثرة وعلى املنظومة 

ا العاملية أيضا األمنية الهشة في املتوسط، بل أن تداعياته

سيكون لها ارتدادات متفاوتة على املنطقة. وعليه فإن 

دراسة هذا املوضوع يهدف إلى تحصيل قراءات متعددة 

لواقع الحال وعرض سيناريوهات للتوجهات املحتملة 

يوفر فرصة ما واالستجابات الضرورية للتعامل معها. وهو 

ثين لتفعيل تقنيات العصف الذهني كذلك بالنسبة للباح

والطلبة املنضوين في دراسة إشكاليات التعاون واألمن 

املختلفة، والذين يعملون في إطار مسارات التكوين التي 

 يؤطرها مخبر البحث: األمن في منطقة املتوسط.
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