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  دمةــمق  

ر عصورها المختلفة صورة أو أخرى مـن صـور اإلرهـاب، إال  عرفت البشریة على مّ
اجسا یقلــق ـتعــرض لــه فــي الوقــت الحاضــر فــاق كــل تصــور، و أصــبح اإلرهــاب هــتأن مــا 

حتـى فـي منزلـه،  أوشـارع  أو مطعم أواإلنسان في كل زمان و مكان سواء كان في طائرة 
ــ اإلنســانال طــی أنكمــا یمكــن   اإلرهــابیونبالقضــایا التــي یتبناهــا  إطالقــاذي ال عالقــة لــه ال

ـــد اإلرهـــابیون  اإلنســـانال یطـــمثلمـــا  ـــأالـــذي یعتق ـــي یریـــدون  باألهـــدافوثیـــق الصـــلة  هن الت
  .تحقیقها

على كل  " اإلرهاب" كلمة  أصبحتحیث  ،ظاهرة دولیة بال هویة اإلرهابلقد صار 
یمكــن وصــفها  ل العنــف التــي الشــفة ولســان خصوصــا بعــد تطبیقهــا علــى عــدد مــن أعمــا

یتضـمن  حیث هناك من الجرائم ما إرهاباالعنف یعد  أو، فلیس كل استخدام للقوة باإلرهاب
هــو نــوع خــاص مــن العنــف و  اإلرهــاب إنمــاو  ،إرهابــاالعنــف و ال یعــد  أواســتخدام القــوة 

كبـر أن خلق جو مـن العنـف و الرعـب و الترویـع و الـذعر بـی إلىاستخدام القوة فیه یهدف 
، بـل أبریـاءقـد یكونـون  ألنهـملـیس فقـط الضـحایا  دفالمقصـو المـدنیین،  األشـخاصعدد من 

خلـق حالـة مـن الهلـع و الـذعر و لـیس بالضـرورة تحقیـق هـدف  إلـىالمقصود هو الوصول 
     .معین

و النساء و الشیوخ و تدمیر  األطفالمن  األبریاءتقتیل  اإلرهابوضوع ـمن مـو یتض
د ـخاصــة، ووســائل النقــل العامــة و الخاصــة علــى حــ أوكــات عامــة كانــت و تخریــب الممتل

بالنســـــبة  وأیـــــز یة دون تمـة عشوائیــــــة ســـــواء كـــــان ذلـــــك بطریقــــــســـــواء، و المرافـــــق الوطنیـــــ
  .الشعب كافة أوة من الناس ـب و الفزع في نفوس طائفـبث الرع ةمعینین بغی ألشخاص

وضــع ال تحســد علیــه ألنهــا و الجزائــر مثلهــا مثــل بعــض الــدول وجــدت نفســها فــي 
ـــزال وال -واجهـــت  مكـــان ویســـدد  وأيعـــدوانا مجهـــول المصـــدر یضـــرب فـــي أي وقـــت  -ت
ــــذعر و الخــــوف داخــــل المجتمــــع  إشــــاعة إلــــىرامیــــا  إنســــانأي  إلــــىضــــربته  الرعــــب و ال

 أخبـارالـذي جعـل  األمـرالذي تكبد خسائر مادیة وبشریة كبیـرة جـدا  األخیرالجزائري، هذا 
  .من عشریة من الزمن ألكثرالعالم  أخبارالجزائر تتصدر 

باعتبــاره واقعــة اجتماعیــة فــي حیــاة الفــرد و المجتمـــع  اإلرهــابدراســة  أصــبحتلقــد 
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 إلـىالحقیقیـة الدافعـة لهـا حتـى یمكـن الوصـول  األسـبابوهـذا قصـد معرفـة  ىقصـو ضرورة 
ــة، قبــل تفهــم أســب و الوقایــة منــه إذ یســتحیل العــالج اإلرهــابالســبل المالئمــة لقمــع  اب العل

ن ، ألحیـــث أن البحـــث فـــي أســـباب ظهـــور اإلرهـــاب فـــي الجزائـــر أصـــبح فعـــال أمـــرا ملحـــا
و تغلغلهـا فـي المجتمـع بصـورة تجعـل  محاولة تجاهل الظاهرة سیؤدي ال محال إلى تنامیها

الحـدیث  نأجندت كافة الوسائل للقیام بـذلك، فـال شـك  إذامن الصعب جدا مواجهتها حتى 
 إالیكـون لـه معنـى  تجاوز المحنة الراهنة التي عصفت بـالبالد ال تعن خیارات و احتماال

و البحـــث فـــي األســـباب الحقیقیـــة لظهـــور  ،بعـــد محاولـــة تشـــخیص دقیـــق للوضـــعیة الحالیـــة
  . المعاصرة اإلرهاب في الجزائر

نتجاهـل ظــاهرة  أالالظـرف الـذي تعیشـه الجزائـر حالیـا یجعـل الواقعیـة تفـرض علینـا و 
هــذا الحاضــر الــذي یبــدو مستعصــیا علــى  نأفــالواقع  ،ب التعتــیم علیهــانتجنــ نأو  اإلرهــاب

مـاض قریـب، و مـا لـم  إلـىنلـم بعوامـل ترجـع  أنالفهم، یصعب استنطاقه طالما لـم نحـاول 
التـي یصـفها نجري قـراءة فاحصـة فـي السـنوات العشـرة الماضـیة  أن أخرىنحاول من جهة 

  ." بالعشریة الحمراء" بعضهم 
ــا لموضــ و تأسیســا علــى مــا و  "أســباب اإلرهــاب فــي الجزائــر" وع ـســبق كــان اختیارن

نتیجــة عامــة فصــول و  تســعةالــذي تناولنــاه مــن خــالل خطــة البحــث التــي شــملت مقدمــة و 
  .للدراسة

ثـارة للموضـوعوقـد جـاءت المقدمـة  فقـد أثیـرت أمـا الفصـل األول  ،عبـارة عـن تقـدیم وإ
ر الموضوع، و الهدف من الدراسة، و أخیرا و أسباب اختیا، تهاوأهمیة، ـإشكالیة الدراس فیه

 شـابهةو أما الفصـل الثـاني فتناولنـا فیـه مفهـوم اإلرهـاب و المفـاهیم الم .الدراسات المشابهة
  .ه كالعنف السیاسي، و الجریمة المنظمة، و المقاومة المسلحةل

و  أســـالیبه، أهدافـــه، ،ي لإلرهـــابـور التاریخــــا خصصـــنا الفصـــل الثالـــث للتطــــفیمـــ 
و قـد جـاء فـي الفصـل . بشـكل عـام بنا فیـه أسـباب اإلرهـاتناولتالفصل الرابع ف أما، واعهأن

و  ،و العینـة ج،ـة فـي المنهــي هـذا البحـث و المتمثلــة المتبعة فـالخامس اإلجراءات المنهجی
أمــــا . یاترضــــفي والزمنــــي للدراســــة، و أخیــــرا الـو المجــــال والمكانــــ ،تاـأدوات جمــــع البیانــــ
ــهالفصــل الســادس  ــا فی للمــداخل النظریــة للدراســة حیــث كــان المــدخل الــوظیفي هــو  فتطرقن

  .الماركسي، ومدخل الصراع الحدیث: المدخل الرئیس، بینما تم االستعانة بالمدخلین
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جاء في شكل دمج بین التراث النظري الذي ألـف حـول  الفصل السابع الذي كان ثم
ین الدراسـة المیدانیـة التـي أجریـت علـى وبـ. األزمة الجزائریة، وظـاهرة اإلرهـاب فـي الجزائـر

، وقــد جــرت العملیــة نفســها مــع الفصــلین عینــة مــن اإلرهــابیین المتواجــدین فــي ســجن بســكرة
لمــدخل الثقـافي لظـاهرة اإلرهــاب ا ا الفصـل السـابع لتنـاولخصصــنهكـذا  و .الثـامن والتاسـع

 وأیضافي الجزائر  في الجزائر، حیث تطرقنا فیه إلى دور االستعمار في بروز أزمة الهویة
السیاسـي وأولـى  اإلسـالمعدم االتفاق حول القیم والمعاییر في الجزائر، ثم تطرقنـا لحركـات 
المیدانیـة وختمنـا الفصــل  جماعـات العنـف فـي الجزائـر، وأخیـرا قمنــا بتحلیـل بیانـات الدراسـة

      . بالنتیجة الجزئیة األولى

رة اإلرهــاب فــي الجزائــر مــن خــالل وفــي الفصــل الثــامن تناولنــا بالدراســة أســباب ظــاه
ـــه  تـــردي األوضـــاع االقتصـــادیة فـــي منتصـــف الثمانینـــات، المـــدخل االقتصـــادي، وجـــاء فی
، وأخیـــرا تحلیـــل بیانـــات الدراســـة المیدانیـــة، وختمنـــاه 1988وانفجـــار األوضـــاع فـــي أكتـــوبر 

  .بالنتیجة الجزئیة الثانیة

اهرة اإلرهاب في الجزائر من وأخیرا جاء الفصل التاسع لیتناول المدخل السیاسي لظ
 ثـمخـالل احتكـار السـلطة فـي الجزائـر، فشـل النظـام السیاسـي، وفشـل التحـول الـدیمقراطي، 

 النتیجـة العامـةقـد جـاءت حللنا بیانات الدراسة المیدانیة، وختمناه بالنتیجة الجزئیة الثالثـة، و 
     .للدراسة في شكل خاتمة لهذا البحث

  
  
  


