البطاقة التعريفية لمقياس ملتقى الحروب اللتاماثلية:
السداسي:
الطور :الماستر
السنة :الثانية
الرابع
التخصص :القانون الدولي والعلقات الدولية.
اسم المقياس :ملتقى الحروب اللتاماثلية.
اسم الستاذ :قسايسية إلياس.
الهأداف المنتظرة من المقياس:
تامكين الطالب من الحصول على معارف ومدركات متعديننة المننناظير :
قانونية ،أمنية-عسكرية-إستراتايجية  ،اقتصادية-تانموية ،حضارية -ثقافية،
يتمكن من خللها الطالب مننن فهننم الظننواهأر الدوليننة محننل الدراسننة،
والوعي بالتوظيف السياسي والستراتايجي لمظاهأر وتاجليننات العلقننات
الدولية لصالح القوى الدولية الكبرى.
المحاضرة الخامسة :التهديدات اللتاماثلية المركبة

-

هأي تالك الحزمة من التهديدات الصادرة عن فواعل غير دولتاية ،تتارتاب عمومننا
وفق مصفوفة التهديدات الجديدة والمرتابطة بتداعيات العولمة ،وفي مقدمة هأننذه
التهديدات الحركات المطلبية النفصالية على أسنناس عرقنني-إثننني أو طننائفي ،أو
جهوي ،والتي تاتبنى الخيننار العسننكري كوسننيلة لتحقيننق مطالبهننا ،ثننم التنظيمننات
الرهأابية والجرامية والتي تاقوم بتهديد مصالح الدول من خلل استهداف الهأداف
الرخوة كالتجمعننات السننكنية ،ووسننائل النقننل ،وخطننوط المنندادات والمجمعننات
الصناعية والتجارية ،والمنشآت الطاقوية وغيرهأا.
إن أهأننم ميننزة للتهدينندات اللتاماثليننة أنهننا ل قطريننة وعننابرة للحنندود )عننابرة
للوطان( Transnationales ،وهأو ما يزي د ف ي خطوتاه ا ،إذ ل م تاع د التهدي دات
محددة جغرافيا بفعل تاداعيات العولمة والثورة في وسائل التاصال والمواصننلت،
كما لها ميزات وخصائص أخرى تاتحدد ب
أنها من طبيعة غير عسكرية تانامت بشدة بعد نهاية الحرب الباردة.
أنها تاصدر عن فواعل غير دولتاية ،مما يصعب تاحديد مصدرهأا.
أنها تاؤثر على أمننن جميننع الفواعننل والمرجعيننات )القنناليم ،النندول ،المجتمعننات،
الفراد(.
أنها تارتابط في أغلبها بالدول النامية ،وهأو ما يصعب عمليننة احتننواء خطرهأننا نظننرا
لقلة إمكانيات هأذه الدول ،ومحدودية خبرتاها وسهولة اختراقها.
أنها تاأخذ عادة شكل الخطر قبل أن تاصننبح تاهدينندا ،فننإن كننان التهدينند فنني غننالب
الحيان معررف ا ا ويلحق ضررا مباشرا ،فإن الخطر ضبابي وغير قابل للقياس.
وخطورة التهديدات اللتاماثلية المركبة تاكمن في كونها عبارة عننن تاجمننع بيننن
مختلف أشكال التهديدات اللتاماثلية ،فهي عبارة عن تاحالف بين شبكات الجريمننة

المنظمة ،مع التنظيمات الرهأابية وزعماء القبائل والمناطق الثائرة عن حكوماتاهننا
المركزية.
ومن هأذا المنطلق فالحرب على التهديدات اللتاماثلية المركبة تابدأ أول بفصننم
العلقة بين هأذه التهديدات.

المحاضرة السادسة :الحرب الدولية على الرإهاب.
 -1مفهوم الرهأاب والرهأاب الدولي.
المقاربننة الصننلبة فنني الحننرب الدوليننة علننى الرهأنناب :الحننرب المريكيننة علننى
الرهأاب ،استهداف التنظيمات مصنفة إرهأابية.
 - 2المقاربننة التنمويننة فنني الحننرب علننى الرهأنناب :تاجفيننف المنننابع الجتماعيننة
للرهأاب.
 - 3قطع التمويل المالي عن الجماعات الرهأابية :مصادرة الودائع ،وقننف عمليننات
جمننع التبرعننات ،تاجريننم دفننع الفديننة لطلقا صننراح الرهأننائن المحتجزيننن لنندى
الجماعات الرهأابية.
 -4كلفت الحرب الدولية على الرهأاب  6تاريليون دولر ،لننو أنفقننت علننى التنميننة
ورفع الفقر وتاحسين المستوى المعاشي لقضت على الرهأاب ومنننابعه والجريمننة
بمختلف أشكالها.

المحاضرة السابعة :الحرب الدولية على الجريمة المنظمة.
 - 1مفهننوم الجريمننة المنظمننة ،وأهأننم أشننكالها )التجننارة غيننر الشننرعية فنني
المخدرات ،التجارة غير المشننروعة فنني السننلحة ،تاننبييض المننوال ،الهجننرة غيننر
الشرعية(.
 - 2أبعنناد ومسننتويات الحننرب الدوليننة علننى الجريمننة المنظمننة :ذات أبعنناد عنندة
قانونية ،أمنيننة ،اقتصننادية ،اجتماعيننة-ثقافيننة ،وعلننى جميننع المسننتويات المحليننة،
الجهوية ،القليمية والعالمية.
 - 3الهيئات القليمية والدولية المعنية بمحاربة مختلف أشكال الجريمة المنظمة.

المحاضرة الثامنة :الحروب اللتاماثلية والمن الطاقوي.
 - 1تاأتاي أهأمية هأننذه المحاضننرة مننن أهأميننة موضننوع المننن الطنناقوي ،فالقتصنناد
الدولي يرتابط بمفاهأيم المن الطاقوي.
 - 2نلحظ أن الجماعات الرهأابية تاستهدف بالخصوص المنشآت الطاقوية ،قواعنند
الحياة ،أنابيب النقل ،منصات التنقيب ،بواخر نقل النفننط )القرصنننة البحريننة فنني
خليج غينيا ،ومضيق ملقا....(....
 - 3تاحليل لتداعيات استهداف المنشآت الطاقوية على المننن الطنناقوي العننالمي،
حالة سيطرة داعش على مناطق النتاج النفطي بالعراقا وسوريا ،حادثة تانقتورين
وأثرهأا على المن الطاقوي للجزائر.
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