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  تمهیــــــد  
  

ـــر  ـــي تعیشـــها الجزائ ـــب مـــن األزمـــة المستعصـــیة الت ـــر مـــن حظـــي هـــذا الجان ـــدر كبی بق
و ربما یعود السبب في , سواء من طرف المحللین أو الصحفیین أو حتى السیاسیین, االهتمام

  ذلك إلى كون أن السبب المباشر في تفجیر الوضع في الجزائر كـان سیاسیـا و تمثل 
فــي إلغــاء نتــائج االنتخابــات التشــریعیة التــي كانــت لصــالح  -لــدى الجمیــع كمــا هــو معــروف-

األمــر الــذي شــكل ســببا مباشــرا لــدخول الجزائــر مرحلــة جدیــدة مــن , جبهــة اإلنقــاذ اإلســالمیة
  ".اإلرهاب " تاریخها میزتها سیادة كاملة و شاملة لمصطلح واحد و هو 
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   رهاب في الجزائرلظاهرة اإل  ةالسیاسیقاربة الم. 9
  احتكار السلطة في الجزائر .1.9

السیاســي فـــي الجزائــر علــى أســاس احتكـــار الســلطة مثلــه مثــل جمیـــع لقــد قــام النظــام   
و في الجزائر كان احتكار السـلطة  ،خلفة التي تحكم بلدان العالم الثالثتاألنظمة السیاسیة الم

علــى تولیفــة مـن الشــرعیة الثوریــة و و هــي النخبـة التــي اسـتندت , مـن طــرف النخبـة العســكریة
كمـــا اتخـــذت مـــن جبهـــة التحریـــر , بنـــاء أجهـــزة الدولـــة إلـــىو قـــد عمـــدت  ،الدســـتوریة الشـــكلیة

ــةالــوطني واجهــة  و طــورت جهــاز األمــن و مؤسســات العقــاب و أدوات , ةیـــو سیاس إیدیولوجی
  . )1(لسیاسيتركیز شدید في عناصر القوة السیاسیة عند قمة الهرم ا إلىمما أدى , القمع

و , طریــق مســدودة إلــىدي ـؤ ة النظــام السیاســي القــائم علــى الحــزب الواحــد تـــطبیعــ إن  
ذلك لقیامه علـى احتكـار السـلطة مـن قبـل أقلیـة متعسـفة ممـا یسـاعد علـى خلـق وضـع متفجـر 

التــــي تتعــــرض لهــــا قــــوة  اإلقصــــاءعملیــــة  إلــــىو یعــــود ذلــــك باألســــاس  ،آجــــال أم عــــاجال إن
واقفها ـایرة بحیـث تمنـع مـن حریـة التعبیـر عـن مـغـة و عقائدیة میت سیاساجتماعیة ذات توجها

و . طــر شــرعیةأ وضــمن دفاع عــن مصــالحها بطریقــة منظمــةـكمــا تمنــع مــن الــ, و تصــوراتها
  ثم , ة السلمیة أوالـالمقاوم هووى ـام هذه القـون بذلك البدیل الوحید أمـیك

تناقضـــات مســـتوى یفـــوق قـــدرة المؤسســـات لالنفجـــار عنـــدما تبلـــغ الاالحتجـــاج العنیـــف المولـــد 
  .)2(هالقائمة على ضبطه و احتوائ

الجماهیریـة مات ظالمنبإخضاع  قام, "هواري بومدین " في مرحلة حكم الرئیس الراحل   
و ، 1969یمـه سـنة ظم للعمـال الـذي أعیـد تنامثل االتحـاد العـ, یمها أو حلها نهائیاظدة تنـاعإ و 

بة ـو االتحاد الـوطني لطلـ, 1970ة ـها سنـلها و حظر نشاطـتم حالتي  ةـاإلسالمییة القیم ـجمع
 إلــى 1970بعــد سـنة  أـلجـو . )3(د ذلـكـو أعیــد تنظیمـه بعــ 1971ه سـنة ـالجزائـر الـذي تــم حلـ

و التاریخیــة و قـد ظهـر فــي هـذا السـیاق  جانـب الثوریـة إلـىتكریس الشرعیة الدستوریة للدولـة 
  ال معظمكمـا تم اعتق, 1976دستور و میثاق 

  ـــــــــــــــــــــــ 
  .49ص ،مرجع سابق ،عبد الباسط دردور) 1

  .49ص ،مرجع سابق ،نصر العیاشيع) 2
3) Abed chref, Algerie: le grand dérapage, éd. De L'aube, France,1994, p67.     



  ظاهرة اإلرهاب في الجزائرل ةالسياسي قاربةالم                                                                الفصل التاسع

 184

و , 1976 قمیثـاالثـورة الزراعیـة و التعـدیالت التـي أتـى بهـا  تالتي عارض اإلسالمیةالرموز 
  .)1("عبد اللطیف سلطاني " و " محفوظ نحناح " من تلك الرموز الشیخین 

على احتكارهم للسـلطة و قـد عبـروا  اإلبقاءحاول أنصاره " بومدین "  سیئالر بعد وفاة  
أن صــراعا ظهــر  إال, 1980الــوطني عــام  عــن ذلــك فــي المــؤتمر االســتثنائي لجبهــة التحریــر

تغییـر فــي  إحــداث إلـىتـولى الحكــم و سـعى  الـذي   " بـن جدیــد" بیـنهم و بـین أنصــار الـرئیس
و قـــد عمـــد , "بالمراجعـــة " دیة الجزائریـــة وهـــو مـــا اســـماه الـــرئیس المعادلـــة السیاســـیة واالقتصـــا

زاحــة المعارضــین لـــالــرئیس إلــى تقویــ ل الحــزب الحــاكم و الســلطة و ـه تــدریجیا داخـــة موقعــه وإ
ادمات عنیفـة ـنتجـت عنـه مصـ, اكبیر  اشعبی اانفجار  هدش الذي 1988أن جاء عام  إلى,الجیش

ــم تشــهده , العدیــد مــن المــدن الجزائریــة الرئیســیة إلــىفــي الشــارع الجزائــري امتــدت  و هــو مــا ل
  .1962الجزائر منذ استقاللها عام 

رى و ـألنــه كــان یــ, وزنــا كبیــرا فــي البدایــة اإلســالمیینأن الــرئیس لــم یعــط  ظو المالحــ 
و هــو االفتــراض الــذي  اإلســالمیةلدیمقراطیــة ذات ثقــل أكبــر مــن القــوى أن القــوى ا وهمســاعد
عــدم صــحته حیــث تمكنــت هــذه القــوى مــن اســتیعاب و حشــد تلــك الجمــاهیر  األحــداثأثبتــت 

ـــك الـــبالد  إلیهـــاالناقمـــة و الســـاخطة علـــى األوضـــاع التـــي آلـــت  فشـــل النظـــام  إلـــىمرجعـــة ذل
ــــــــة  ــــــــق المهــــــــام الموكل ــــــــهالسیاســــــــي فــــــــي تحقی ــــــــة إلی ــــــــة, الوحــــــــدة, كالحری ــــــــة , التنمی و العدال

  . )2(الخ...االجتماعیة
عتقد أن المجتمـع الجزائـري حقیقـة كـان أقـل وعیـا مـن أن تسـلم لـه نوفي هذا الصدد،     

سـنة تحـت إدارة حكـم فرنسـي  132إدارة الحكم بعد االسـتقالل مباشـرة علـى اعتبـار أنـه عـاش 
ذلـك ال ینفــي وجــود بعــض الفئــات  مــن أجــل تغییـب الــوعي و الرشــد عنــه، إال أن اعمـل جاهــد

یــــوم  المثقفــــة والواعیــــة سیاســــیا لدرجــــة تؤهلهــــا للمشــــاركة فــــي تســــییر شــــؤون الــــبالد منــــذ أول
  .لالستقالل

عـدد معـین مــن  بأیـديمــن السـلطة وبقیـت هـذه األخیــرة  تاسـتبعد تلـك الفئـات أن غیـر
نـاألفــ بعـــض  كـــان راد یتصـــارعون فیمــا بیـــنهم كـــل مــن أجـــل تحقیــق مصـــلحة معینـــة، حتــى وإ

  األشخاص فعال قد عملوا جاهدین من أجل وضع الجزائر في مكانة متقدمة بالنسبة لدول 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .50ص  ،مرجع سابق ،بد الباسط دردورع )1
  .51 50ص ص ،المرجع نفسه) 2
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ن كانـت ،العـالم، كمـا أن الرغبــة فـي تحقیـق أهــداف معینـة أي بــیعنـي ال  ،ةـنبیلــ اـالنوایـ حتــى وإ
حـبط فـي األخیـر لـن مألن الفـرد المقصـى و المهمـش و ال, اآلخـرین إقصـاءوال ـال من األحـح

  .وى قنبلة موقوتة قابلة لالنفجار تحت ضغط أي سبب ـیكون س
إذن الجماعات اإلسالمیة التي من المفترض أنها تقود العمل اإلرهابي الیوم هي تمثـل   

معینة لجزائر االستقالل إال أنهـا وجـدت نفسـها مقصـاة تلك الفئات التي كانت تحمل تصورات 
مــن الحیــاة السیاســیة ومــا یترتــب علــى هــذا مــن إقصــاء مــن الحیــاة العامــة بشــكل كامــل، فكــان 
األحــرى بالدولــة جــذب جمیــع األطــراف الفاعلــة و محاولــة إشــراكها فــي اللعبــة السیاســیة منـــذ 

أنصـارهم و التـي یعبـرون عنهـا عنـد أي االستقالل حتى تتحاشـى األحقـاد الدفینـة لـدى هـؤالء و 
  .مناسبة مواتیة

  فشل النظام السیاسي في الجزائر. 2.9
یقــارب الــثالث عقــود مــن علــى الــرغم مــن أن الســلطة فــي الجزائــر بقیــت محتكــرة لمــا   

الـــزمن مــــن قبـــل بعــــض األفـــراد الــــذین أحكمـــوا قبضــــتهم علـــى دوالیــــب الحكـــم، إال أن هــــؤالء 
التـي كـان مـن المفـروض القیـام بهـا علـى اعتبـار أنهـم وجـدوا فـي  لم ینجزوا المهـام صاألشخا

، في حـین كـان االهتمـام األكبـر مـن جـانبهم یتمحـور حـول ذلك تلك المناصب السیاسیة ألجل
  .تغذیة مصالحهم الشخصیة

لقد أخفـق النظـام السیاسـي فـي الجزائـر فـي تحقیـق أي مـن األهـداف المعلنـة، وبالتـالي   
ـــدا و  ـــه اهتـــزت شـــرعیته، وب ـــي فقدان ـــل ف ـــه أصـــبح یعـــاني نقطـــة ضـــعف أساســـیة تتمث اضـــحا أن

للشــرعیة، خاصــة وأن قاعدتــه التقلیدیــة المتمثلــة فــي الشــرعیة التاریخیــة و الثوریــة قــد أضــحت 
إلــى قیــام  إضــافةجیــل الشــباب المولــود بعـد االســتقالل،  االتـي یمثلهــبـدون معنــى لــدى الغالبیــة 

التأكیــد علــى التواصــل الــذي یمیــز النظــام السیاســي النظــام السیاســي علــى القــوة، وهكــذا یمكــن 
وذلـــــك علـــــى الـــــرغم مـــــن التغیـــــرات الطارئـــــة علـــــى القیـــــادات  ومســـــاره العـــــام منـــــذ االســـــتقالل

  .)1(ؤسساتهاالحساسة في أجهزة الدولة وموالشخصیات التي احتلت المراكز و المواقع 
نظــام الحــاكم، حیــث فــي فتــرة الثمانینــات فقــدت الثقــة تمامــا بــین الشــعب الجزائــري و ال

  أصبحت تثار في الشارع الجزائـري أسئلة كثیرة حول المبالغ التـي دخلت البالد نتیجة
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .9عنصر العیاضي، مرجع سابق، ص) 1
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ــین قــد  ــنفط، أضــف إلــى ذلــك أن كثیــرا مــن المحلل إلــى الثــراء الكبیــر الــذي  ارواشــألتصــدیر ال
یـن غــاب أالثمانینــات ین فـي الحكومــات المتعاقبـة خاصــة فـي مرحلـة اصـابه عـدد مــن المسـؤول

  .الحسیب والرقیب
مظـاهر التبـذیر و البـذخ كثیـرة ومـن ذلـك إقامـة مشـاریع باإلضافة إلى ما سـبق كانـت  

" ال معنــى لهــا مثــل المركبــات الســیاحیة التــي تحولــت بعــد فتــرة قصــیرة إلــى خرابــات، ومشــروع 
الذي شكل أكبر مدخل ومخرج ألكبر الرشاوى التـي تقاضـتها " یدمقام الشه"  و ،"ریاض الفتح

، )السیاسـیة، والتخریـب االقتصـادي ،أوراق المال(الطبقة الحاكمة، والتي اختلطت فیها األوراق
مـن طـرف  بهـا كل هذه األمور وغیرها كثیر أفقد النظام السیاسـي تلـك الثقـة التـي كـان یحظـى

  .من الزمن الشعب و التي دامت لما یقارب عقدین
فــتح الســاحة  أمیزهــاسیاســیة كــان  بإصــالحاتومــن أجــل تــدارك األوضــاع، قــام النظــام   

وهو آخر یـوم مـن  1988، ففي العاشر من أكتوبر 1989السیاسیة للتعددیة الحزبیة في عام 
  ."في العمق" حداث تحوالت إخطابا یتعهد فیه ب" بن جدید" األحداث قدم الرئیس 

 یعلم بالضبط ما الـذي سـیقوم بـه، "بن جدید" الرئیس  ین لم یكنأنه في ذلك الح غیر 
دعـا  أیـامبعد ذلك بثالثـة  ،*وما سینجر عن ذلك من أحداث ستعرفها الجزائر في تاریخ الحق
 إصـالح، وبعد تبني 1988الرئیس إلى إعادة الدستور وقد حدد موعدا لذلك مع بدایة نوفمبر 

س الحكومـة، هـذا أعلـى ر " قاصـدي مربـاح" الـرئیس  الدستور في الثالث من نفس الشهر عین
وبالتحدیـــد فـــي مـــارس  ذلـــك،ســـنة بعـــد  ،1988فـــي أحـــداث أكتـــوبر األخیـــر اســـتطاع الـــتحكم 

 إذ م منـذ االسـتقالل،ـتم فصل الجیش عن حـزب جبهـة التحریـر الـوطني الحـزب الحاكـ 1989
ائـر عهـد الدیمقراطیـة التـي لدخول الجز  داـتم ذلك ألجل إبعاد الجیش عن الحیاة السیاسیة تمهی

تعطــي الحــق للشـــعب فــي اختیـــار مــن یســیر بـــالده ولــیس كمـــا كــان فــي الســـابق عنــدما كـــان 
  .)1(الجیش هو من یخول لنفسه القیام بذلك 

علـى أسـاس خـاطئ بفعـل غیـاب  1989انطلقت التجربة الدیمقراطیة فـي الجزائـر عـام   
ى انتفاضة أكتوبر، وكذلك الطموحـات تقویم جدي وموضوعي لألوضاع المتأزمة التي أدت إل

فأزمــة أكتــوبر وعلــى الــرغم مــن أن جــذورها ، و اآلمــال التــي وقــع التعبیــر عنهــا قبــل وبعــد ذلــك
  الجزائر إلى أوصلالذي  الرشیدحقیقة هي سیاسیة بسبب النظام السیاسي غیر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) Zahir Farés, Algérie: le bonheur ou son contraire,éd, l'Harmattan, paris, 1996, p 211. 

  ).01(للتوضیح أكثر أنظر الملحق رقم * 
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مــن الوضــع االقتصــادي المتــردي بشــكل غیــر  أن معانــاة الشــعب كانــت ، إالمثــل هــذه الحالــة
على أن الشعب الجزائري وهذا خیر دلیل " بأزمة الخبز" قابل لالحتمال، فأزمة أكتوبر سمیت 

لى مستوى من الفقر و الحاجة ما یجعله غیر آبه بحقوقه السیاسیة التـي ركـزت علیهـا وصل إ
هــذه اإلصــالحات، لقــد كانــت أحــداث أكتــوبر أزمــة اقتصــادیة إال أنهــا عولجــت بحــل سیاســي 

  .تمثل في التعددیة الحزبیة
هــذه األخیــرة لــم تكــن الجزائــر مؤهلــة للخــوض فیهــا لعــدة أســباب لعــل أهمهــا كمــا ذكرنــا   

مقولـة شـهیرة  الة الجوع والفقر والتشرد التي أصبح یعانیها المواطن الجزائـري، وهنـا تحضـرنحا
، "إن الشـعوب ال یمكنهــا الـذهاب إلـى الجنــة ببطـون فارغــة" " هــواري بومـدین" للـرئیس الراحـل 

وهذا ما ینطبق على الوضع السائد في الجزائر فـي تلـك الفتـرة، فكیـف یمكـن أن نعـرض علـى 
جزائــري حقــه فــي االنتخــاب وهــو یفقــد أصــال حقــه فــي العــیش؟ كیــف یمكــن إعطــاء المــواطن ال

المــواطن الجزائــري حــق  إیصــال مــن یــراه مناســبا إلــى الســلطة، هــذا  العمــل الــذي یحتــاج منــه 
ــم جیــدا أن عملیــة التفكیــر تفكیــرا عمیقــا، وهــو فــي عملیــة بحــث  مضــني عــن الغــذاء وكمــا نعل

الغالبیـة  اما أصبحت تفتقـده هي تغذیة سلیمة، هذه األخیرةه یالسلیم تحتاج إلى جسم سلیم تبن
إن الشـعوب ال یمكنهـا الـذهاب " " بومـدین" العظمى من الشعب الجزائري وعطفا على ما قال 

  ".إلى الدیمقراطیة ببطون فارغة
  ل التحول الدیمقراطـي في الجزائرـفش. 3.9

تعددیـة الحزبیـة التـي أقرهـا انتفاضة أكتوبر وفي ظـل ال أعقبفي الجو المشحون الذي   
وقعـــت أول انتخابـــات تعددیـــة فـــي تـــاریخ الجزائـــر المســـتقلة فـــي جـــوان  1989دســـتور فیفـــري 

  هیاكل السلطة ( ، وكانت انتخابات محلیة لتعیین مجالس البلدیات و الوالیات 1990
عنها ، وقد حملت معها عددا من المفاجآت الكبرى حیث لم تكن النتائج التي أسفرت )المحلیة

  :)1(متوقعة من كل المتنافسین، ویمكن ذكر أهمها فیما یلي
مـن النـاخبین، وسـاد اعتقـاد  %35كانت نسبة االمتناع عالیة جدا حیث قـدرت بحـوالي  -    

والحركــة مــن  ه كــل مــن جبهــة القــوى االشــتراكیة،تــخــاطئ مفــاده أن نــداء المقاطعــة الــذي وجه
كــل مــا ســبق فنــدت  1991تــائج التشــریعات عــام أجــل الدیمقراطیــة كــان وراء ذلــك، غیــر أن ن

  .ذكره، حیث كانت نسبة االمتناع أعلى على الرغم من عدم وجود أیة دعوة للمقاطعة
  ــــــــــــــــــــــــ
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ــاذ بغالبیــة المقاعــد فــي معظــم جهــات الــوطن، إذ  -    لقــد كــان فــوز الجبهــة اإلســالمیة لإلنق
ات،  %35.2ملیــون صــوت بمعــدل  4.5 نأكثــر مــلت علــى حصــ ي االنتخاب جلین ف ن المس م

  .من المصوتین%54.2وبنسبة 
عرفــت جبهــة التحریــر الــوطني الحــزب الحــاكم منــذ االســتقالل، ســقوطا حــرا وهــذا علــى  -   

ن  %17الـــرغم مـــن كـــل الوســـائل التـــي وضـــعت تحـــت تصـــرفها، ولـــم تحصـــل ســـوى علـــى  م

  .من المصوتین فعال %25ثر قلیال من أصوات الناخبین أو أك

بهـذه االنتخابــات  لإلنقــاذ اإلسـالمیةوبعــد فـوز الجبهــة  1990جـوان  12بعـد انتخابــات   
أصبحت الجماعات اإلسالمیة صاحبة الكلمة الفصل في الحكـم علـى مـا یجـوز ومـاال یجـوز، 

سلســـلة  وهكـــذا انقلبـــت حیـــاة النـــاس الیومیـــة رأســـا علـــى عقـــب وخـــالل عـــام واحـــد ســـجلت فیـــه
دانیة فــي أحیــاء المـدن الرئیســیة تحــت شــعار األمــر المعــروف و ـالمیــ راءاتـاإلجــمتالحقـة مــن 
فقــد تضــخمت الجماعــات اإلســالمیة بانضــمام أعــداد هائلــة مــن الشــباب ، كــرنالنهــي عــن الم

الضائع العاطل عـن العمـل إلـى صـفوفها حیـث راح یبحـث عـن مخـرج ألزمتـه و لتهمیشـه مـن 
  .فیه كل الضوابط وأصبح مفتوحا على كل االحتماالت والزوابعطرف مجتمع تالشت 

ــه مــع سلســلة مــن عملیــات القمــع ضــد األفــراد   بحیــث  تهماوممارســوقــد ترافــق ذلــك كل
 الصـحیح أو تلــك التــي تعـرض األخــالق العامــة للخطـر، فمــثال منعــت اعتبـرت منافیــة للســلوك

" لینـدا دوسـوزا" یة، البرتغالیـة األصـل المغنیـة الفرنسـ هـاكان مـن المقـرر أن تحیی أمسیة غنائیة
حراقهــافــي قاعــة فــي وســط العاصــمة بعــدما جــرى التهدیــد بتكســیر القاعــة  إذا مــا تــم الحفــل  وإ

جنــوب الــبالد أضــرمت النیــران فــي منــزل تملكــه امــرأة اعتبــر " ورقلــة" المقــرر، و فــي مدینــة 
ـــي یخطـــ ـــا لألخـــالق، وتوالـــت التظـــاهرات و التجمعـــات الت ـــادة الجبهـــة ســـلوكها منافی ب فیهـــا ق

  .)1(بهدف التعبئة والتوعیة  لإلنقاذاإلسالمیة 
كمــا تعرضــت المســاجد إلــى حملــة مــن طــرف أئمــة الجبهــة اإلســالمیة لإلنقــاذ، حیــث 

جمعـة فـي كـل یـوم " باب الـوادي" كانت الجماهیر تفترش األرضیة المحیطة بجامع السنة في 
  ."علي بلحاج" سي التي كان یقدمهالالستماع إلى الخطب الدینیة ذات الطابع السیا

  "مولود حمروش" ة في تلك الفترة ـن رئیس الحكومـوكان في وقت سابق قد أعل 
  ـــــــــــــــــــــــــمنع النشاط السیاسي في " أربع مراسیم تحدد وظیفة المساجد وقد جاء فیها 
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 -- المسجد یـدار مـن طـرف النـاظر-لنظارة وبناء المساجد من طرف الدولةاتعیین -المساجد
 15ه فـي نیـ، هذه المراسیم األربعة أكملت بمرسوم خامس تم تب"طرف الدولةتعیین األئمة من 

ـــس  مـــاي مـــن الســـنة نفســـها مـــن طـــرف مجلـــس الحكومـــة، ویتعلـــق هـــذا المرســـوم بإنشـــاء مجل
تعــالیم الصــحیحة لإلســالم، و محاربــة الفهــم إســالمي أعلــى، مهمــة هــذا المجلــس هــي نشــر ال

، )1(المشـوه لهـذه التعـالیم، ترقیـة الــوعي اإلسـالمي، كمـا أخـذ علــى عاتقـه مهمـة إعـالن الفتــاوى
  .إال أن هذا اإلجراء جاء متأخرا

" و " عباسـي مـدني" ا كـل مـن ـدعـ 1991ر مـاي سـنة ـرین مـن شهــفي الثالث و العشـ  
كانــت ى إضــراب عــام مفتــوح إبتــداءا مــن الســبت وبالفعــل ، فــي نــدوة صــحفیة، إلــ"علــي بلحــاج

  .كبیرة الجزائرین إلى هذه الدعوة ةاستجاب
دارا  30لــق أول مــن لبــى دعــوة اإلضــراب ثــم تــم غ عمــال البلدیــة و التنظیــف لقــد كــان

للحضانة، كما بدأت جماعات من العمال المضربین بمنع زمالئهم من الدخول إلى المصانع، 
وقف العمـل ـصحاب المحالت إلى إغالق محالتهم تحت ضغط التهدیـد، وتـواضطر التجار وأ

كــذلك فــي قســم البریــد المركــزي، وانتقلـــت الفوضــى إلــى الجامعــات، كــل هــذا و المســـیرات ال 
أصـبح المتظـاهرون یخرجـون إلـى الشـوارع و یحملـون  1991تتوقف فـي الشـوارع، ففـي جـوان 

  ر ـذه المظاهرات ظهالل هـرفعون القرآن مفتوحا و خـاألعالم و ی
  .للمرة األولى في شوارع العاصمة بلباسهم األفغاني الممیز" األفغان"

یوما إلى أن حدث الصدام بین السلطة  12مدة الفوضى شوارع الجزائر  توهكذا عم 
جــوان حیــث أعلــن رئــیس  4جــوان ووصــل إلــى ذروتــه یــوم  2الجبهــة اإلســالمیة یــوم  وأنصــار

ــــة الحصــــار وهــــي أقصــــى حــــاالت االســــتثناء جــــاعال الــــبالد خاضــــعة للحكــــ  مالجمهوریــــة حال
 سـقطت الحكومــة الثانیــة منــذ 1991العسـكري، وفــي جــو العصــیان المـدني الــذي میــز صــیف 

  .)2(1988أكتوبر 
ـــي برنـــامج تلفزیـــوني    عـــن تنظـــیم " بـــن جدیـــد" أعلـــن الـــرئیس " لقـــاء الصـــحافةفـــي "وف

 تشـریعات مســبقة، وطلــب مــن الجزائــریین تــوفیر الجـو المالئــم لســیر االنتخابــات قصــد الســماح
 دیســمبر أعلــن الــرئیس أن االنتخابــات التشــریعیة 5للشــعب االختیــار بحریــة ودیمقراطیــة،وفي 

  في نهایة السداسي الثاني من عـام ستكون في الستة أشهر القادمة، هذا یعني أنها ستكون 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1) Abed charef, op., cit., p17. 
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  .حینما أعلن الرئیس أن اإلصالحات السیاسیة قد أنجزت 1991
یــة االنتخابــات كمــا كــان متوقعــا لهــا مــع نها إنجازهــالــم یــتم  اإلصــالحات أن هــذه غیــر

الجولــة الثانیــة مــن هــذه  ألغیــتكمــا  ،التشـریعیة، ألن هــذه األخیــرة ألغیــت نتــائج جولتهــا األولــى
وكــان متوقعــا للجبهــة اإلســالمیة  1992جــانفي  16فــي  إجراؤهــااالنتخابــات التــي كــان مقــررا 

تـي كانـت قــد حالـة الطــوارئ واعتقلـت قیـادة الجبهـة الثانیــة ال الفـوز فیهـا، وهكــذا أعلنـت لإلنقـاذ
السـجن حیـث كـان قـد " علي بلحـاج" و " عباسي مدني" " الفیس" شكلت عقب دخول زعیمي ت

  .قد أوقفا أثناء أحداث جوان اعاما وكان) 12(حكم علیهما بـ اثني عشرة
وفــي النهایــة فشــلت تجربــة التحــول المؤسســي نحــو التعددیــة الحزبیــة فــي الجزائــر ألن   

لسائد لم یكن یتقبل هذه التجربة وهو یعیش حالة الصراع على مناخ عدم االستقرار السیاسي ا
  .)1(امتالك السلطة و توظیفها من أجل الحكم و الضبط المركزي و القهر ولیس توزیعها

لقـد شـكل إلغــاء االنتخابـات التشــریعیة فـي الجزائــر مـن طــرف الجـیش ســببا مباشـرا فــي   
األصــولیین، جــاعلین مــن ذلــك مبــررا تدشــین أعمــال اإلرهــاب الدمویــة بصــورة علنیــة مــن قبــل 

  الستعطاف الرأي العام في الداخل و الخارج مما زاد عدد المجندین في صفوفهم، الناقمین 
وهـــذا مـــا توضـــحه  علــى النظـــام الـــذي أجهـــض التجربــة الدیمقراطیـــة فـــي الجزائـــر فــي مهـــدها،

   .الدراسة المیدانیة 
  تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة. 4.9

  في الجزائر یبیـن قناعة اإلرهابیین بانعدام الدیمقراطیـة:  -27-رقمالجدول 

  %  ك  االحتمــــــاالت
  %03.33  2  ناجحــــة

  %80  48  غیر موجودة
  %10  6  الدیمقراطیة تتنافى و الدین اإلسالمي

  %06.66  4  غیـر مبیــن
  %99.99  60  المجمــــــــــوع

  ــــــــــــــــــــــــــ
، دار المعرفـــة 1، االجتمـــاع المقـــارن و النظریـــة االجتماعیـــة مــا بعـــد الثالثـــة عـــوالم، ترجمـــة جمــال محمـــد أبـــو شـــنب، طجراهــامكرو) 1

  .257، ص 2002الجامعیة، اإلسكندریة، 
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ـــالي هـــم  %80أكـــد  ـــر، وبالت ـــر موجـــودة فـــي الجزائ مـــن المبحـــوثین أن الدیمقراطیـــة غی
مــر آلتقـبض علــى زمـام األمـور، فهـي ایعتقـدون أن سـلطة الحكـم متركـزة فــي أیـدي فئـة معینـة 

الناهي في كل شيء، أما نسبة الذین یعتقدون بأن الدیمقراطیة تتنافى مع الدین اإلسالمي فلـم 
  .أن التجربة الدیمقراطیة في الجزائر ناجحة %03.33فیما یرى  %10تتعدى 

ضـافوا فــي مـن المبحـوثین الــذین أكـدوا عـدم وجـود دیمقراطیــة فـي الجزائـر أ %50إن نسـبة    
حقوقهم التـي سـلبت  تسترد نفس السیاق أنهم یتمنون وجود دیمقراطیة حقیقیة في الجزائر حتى

  .منهم عندما تم إلغاء نتائج االنتخابات التشریعیة التي كان فاز بها مرشحیهم
إلــى أن القضــیة هــي موقــف الدیمقراطیــة مــن " فهمــي هویــدي" وفــي هــذا الصــدد یشــیر   

، وال سـیما أن الخطـاب ةیس موقف الحركـات اإلسـالمیة مـن الدیمقراطیـالحركات اإلسالمیة ول
دیمقراطیــة " ة، ففــي تــونس ســمعنا عــن یبــربي أصــبح یحتــوي علــى مفــاهیم غر ـدیمقراطي العـــالــ

، وهـذا مـا "المهددة للدیمقراطیـة" ، أي أن نستثني من الخریطة الدیمقراطیة القوى "االستثناءات
النظـام فـي إلغـاء نتـائج االنتخابـات التشـریعیة هـو الخـوف حدث في الجزائر حیث كانت حجة 

ــى الــوطن مــن التهدیــدات التــي تترصــده لــو أن األصــولیین وصــلوا إلــى ســدة الحكــم، لهــذا  عل
هـذا البــاب، و الحیلولـة دون وصـول هـذه القـوى، ومــن  قإلغـال" الـدیمقراطیین" تكاتفـت جهـود 

  .راطیة إزاء الحركة اإلسالمیةهناك تعسف من جانب القوى المنسوبة إلى الدیمقثم 
فـإذا كـان قـد أخطـأ  ،وهنا یمكن القول أن النظام السیاسي في الجزائر أخطـأ لثالـث مـرة  

بالنســـبة للشـــعب الجزائـــري، وتـــرك " هویـــة"ألول مـــرة عنـــدما أهمـــل عنصـــر الـــدین الـــذي یمثـــل 
اغ فیمـا بعـد، أطرافـا أخـرى تسـد هـذا الفـر  المجتمع یعاني فراغا رهیبا فـي هـذا الجانـب مـا جعـل

ذا كـان قــد أخطــأ لثــاني مــرة عنـدما فشــل فــي تحقیــق طموحــات هـذا الشــعب الــذي تســلل إلیــه  وإ
هذه المرة كان معلنا عندما صادر أصـوات الشـعب وحقـه خطأه الشعور بالحقرة و الظلم، فإن 

  .في اختیار من یتولون تسییر شؤونه بعد أن صودرت حقوقهم في التعبیر لمدة طویلة
  
  
  
  

  قبل التحاقهم بالجماعات اإلرهابیة یبین افتقاد اإلرهابیین لحریة الرأي:  -28-ل رقم الجدو
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  %  ك  االحتمــــــاالت

  %16.66  10  نعــم
  %83.33  50  ال

  %99.99  60  المجمـــــوع
    

 1989یفـري كانت كل الحریات المنصوص علیها في مواد الدساتیر السابقة لدسـتور ف
حـــزب جبهـــة التحریـــر ( تنـــدرج ضـــمن إطـــار محـــدد لوحـــدة الحـــزب الواحـــد الحـــاكم فـــي الـــبالد 

ولــدوره القیـادي و التــوجیهي للحیـاة العامــة، ولــیس غریبـا أن یكــون هـذا العامــل مــؤثرا ) الـوطني
  .في مفهوم و مجال و كیفیات التعبیر عن هذه الحقوق و الحریات

یـات مــن هیمنـة توجیهـات الحـزب الحـاكم إال بصــدور ولـم تتحـرر هـذه الحقـوق و الحر  
، غیر أن اإلجراءات المستحدثة في هذا الدستور لم تكن سوى حبـرا 1989فیفري  23دستور 

ــــى ورق ــــي تعــــرض لهــــا النشــــط اإذ بمــــاذ، عل ــــرة الت  اءیمكــــن تفســــیر موجــــة االعتقــــاالت الكبی
كل مخیـف إلـى درجـة السیاسیون مـع بدایـة عشـریة التسـعینات حیـث صـودرت حریـة الـرأي بشـ

جعلت الكثیر من الجزائریین یلتحقون بالجماعـات المسـلحة خوفـا مـن اعتقـال السـلطة لهـم مـن 
س لهـم یسـتطیعون مـن خاللـه التعبیـر عـن رفضـهم للواقـع فجهة، ومن جهة ثانیة بحثا عن متن

  . المتعفن السائد في البالد
ة الــرأي قبــل أن یلتحقــوا كــانوا یفتقــدون حریــ نهــمأمــن المبحــوثین  % 83.33لقــد أكــد   

بعـد حالـة اإلحبـاط التـي مكبوتـاتهم  الوحید إلفراغبالجماعات المسلحة، التي مثلت لهم السبیل 
  .أصیبوا بها جراء تهمیشهم من الحیاة العامة وقمع النظام السیاسي لهم

  
  
  

عـن  یبین التحاق اإلرهابیین بالجماعات اإلرهابیة للتمكن من التعبیـر:  -29-الجدول رقم 
  رفضهم للواقع في الجزائر
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  %  ك  االحتمــــــاالت
  %65  39  نعـــم

  %35  21  ال
  %100  60  مجمــــوعال

    
تمكنــوا مــن التعبیــر عــن رفضــهم للواقــع الــذي  أنهــمكانــت نســبة المبحــوثین الــذین أكــدوا 

، وهنـا نؤكـد علـى أن كامـل الظـروف %65 اإلرهابیةبالجماعات  التحاقهمیعیشونه من خالل 
ـــرة وتنتشـــر بهـــذا الشـــكل ك ـــل هـــذه الجماعـــات الخطی ـــر حتـــى تظهـــر مث ـــي الجزائ ـــأة ف انـــت مهی

  .الرهیب
بمثابة قنبلـة موقوتـة  -وما یسببه ذلك من كبت یخنق األفراد-مصادرة الرأي لقد كانت 

یمكــن أن تنفجــر إذا مــا حركتهــا أطــراف لهــا مصــلحة فــي تفجیــر األوضــاع و محاولــة تغییرهــا 
غالبیــة المجتمـــع مهضــومة الحقــوق األمـــر الــذي یزیـــد مــن تشـــبع  نـــتإذا كا ةلصــالحها خاصــ

  .العالقات مع النظام الحاكم ودخول فئات من المجتمع في صدام مع الماسكین بمقالید الحكم

  یبین قناعة اإلرهابیین بفشل النظام في الجزائر: -30-الجدول رقم 

  %  ك  االحتمــــــاالت
  %13.33  8  نعـــم

  %86.66  52  ال
  %99.99  60  مجمــــوعال

    
حـق العمـل لألفـراد، حیـث جـاء  1976من دستور ) 1(، الفقرة)59(لقد ضمنت المادة 

تشـیر إلـى أن العمـل ) 2(، الفقـرة »مـن الدسـتور) 24(حق العمل مضمون طبقـا للمـادة  «فیها
وهـو فـي " شرط أساسي لتنمیة البالد وهو المصدر الذي یضمن به المواطن وسائل عیشـه"...

كمـا " الحـق فـي اخـذ حصـته مـن الـدخل القـومي" وقت نفسـه، وبالنتیجـة شـرط لالسـتفادة مـن ال
  .)1(1976من دستور ) 3(، الفقرة )59(تؤكده المادة 
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إن الحقـوق التــي تحــدث عنهــا الدســتور الجزائـري هــي بعیــدة المنــال بالنســبة للجزائــریین   
ظـــام السیاســـي فـــي الجزائـــر مـــنهم أن الن %86.66مثلمـــا أكـــد ذلـــك المبحوثـــون، حیـــث یعتقـــد 

فاشــل، فــإذا كــان الدســتور تحــدث عــن الحــق األساســي للمــواطن المتمثــل فــي العمــل الــذي مــن 
خالله یمكن ألي شخص توفیر ظـروف معیشـته مـن مأكـل، وملـبس ومـأوى فـإن أزمـة البطالـة 
ومــا یالزمهــا بالضــرورة مــن أزمــات، كأزمــة الســكن، وتــدني المســتوى المعیشــي، وارتفــاع نســبة 

إلخ، التي تعاني منها الـبالد دلیـل واضـح وصـریح علـى أن النظـام قـد ...لعزوبیة في المجتمعا
فشــل فعــال فــي ضــمان حقــوق المــواطنین فكــان ذلــك مــن بــین أقــوى الــدوافع التــي كانــت وراء 

  .ظهور اإلرهاب في الجزائر
  جزائریبین السبب الذي جعل اإلرهابیین یحكمون بفشل النظام في ال:  -31-الجدول رقم 

  
  %  ك  االحتمــــــاالت

  %5  3  شعب غیر واعيالألن 
  %59.61  31  شعب محقور وحریته مصادرة  الألن 

  %34.61  18  ألن السلطة متركزة في ید فئة معینة من األفراد
  %99.99  52  مجمــــوعال

    
ن حكمهــم بفشـل النظــام فــي الجزائــر، فـي ســؤالنا لهــم عـن الســبب الــذي جعلهـم یصــدرو 

مــن المبحــوثین أن قنــاعتهم هــذه ترســخت مــن خــالل مشــاهدتهم الیومیــة لواقــع  %59.61أكــد 
  .المجتمع وما یعانیه الشعب المغلوب على أمره من حقرة وظلم ومصادرة لحریاته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
دیة والثقافیة، سلسلة كتب الخلفیات السیاسیة واالجتماعیة واالقتصا: سلیمان الریاشي، وآخرون، األزمة الجزائریة )1

  .107، ص 1996، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 1، ط11المستقبل العربي، العدد 
  

من المبحوثین فشل النظـام إلـى فسـاده بسـبب تركـز السـلطة فـي  %34.61بینما ارجع   
  ید فئة معینة من األفراد تعمل من أجل تحقیق مصالحها الخاصة، وهذا ما جعل بعض 

وهـــذا مـــا  ،طـــراف تســـتغل عنصـــر الفســـاد فـــي الـــبالد مـــن أجـــل تعبئـــة الشـــعب ضـــد النظـــاماأل
  .-32-یوضحه الجدول رقم 
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  یبین طبیعة الوعود المقدمة لإلرهابیین من طرف الجماعات اإلرهابیة:  -32-الجدول رقم 
  

  %  ك  االحتمــــــاالت  
  %28.33  17  تحسین المستوى المعیشي

  %28.33  17  تأسیس دولة إسالمیــة
  %43.33  26  القضــاء على الفسـاد

  %99.99  60  مجمــــوعال
  
وثین أن زمالءهــم فـي الجماعــات المسـلحة وعــدوهم بالقضــاء حـمــن المب %43.33 دأكـ

ــ تاا نســبـمــأ ،علــى الفســاد فــي الجزائــر ــذین قــدمت ل و , عــود بتحســین المســتوى المعیشــيهم و ـال
  . %28.33هما و  نتا متساویتیناسالمیة فكإأیضا تأسیس دولة 

ه مـــن نـــو مـــا ینجـــر ع-كـــد الـــدور الكبیـــر الـــذي یلعبـــه الفســـاد ؤ جابـــة المبحـــوثین تإن إ  
في التحاق األفراد القـانتین مـن هـذه األوضـاع المتردیـة بالجماعـات  -بالظلم و الحقرة حساسإ

هــــذه األخیــــرة التــــي وجــــدت الظــــروف فــــي الجزائــــر مهیــــأة لتحشــــد أكبــــر قــــدر مــــن , اإلرهابیــــة
المحـرك  تكـون أیضـاو , یین في صـفوفها حتـى تكـون ضـاغطة أكثـر علـى نظـام الحكـمالجزائر 

  . الرئیسي لما یحدث في البالد
و یعتقـــد اإلرهـــابیون أن قیـــام دولـــة تطبـــق شـــرع اهللا هـــي الســـبیل الوحیـــد للقضـــاء علـــى   

  . -33-، وهذا ما یوضحه الجدول رقم الفساد الذي یعم البالد
  
  

       
  ن الهدف الذي التحق من أجله اإلرهابیون بالجماعات اإلرهابیةیبی: -33-الجدول رقم

   
  %  ك  االحتمــــــاالت

  %16.66  10  تغییر األوضاع السائدة في البالد
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  %16.66  10  تأسیس دولة الحق و القانون
  %56.66  34  تطبیق شرع اهللا

  %10  6  غیر مبین
  %99.89  60  المجمــــــوع

    
القـرآن إلـى نه یجـب تطبیـق شـرع اهللا و ذلـك باالسـتناد من المبحوثین أ %56.66یرى 

    . وج من األزمة التي تعیشها البالدالكریم و السنة النبویة الشریفة للخر 
أن اإلرهــابیین یؤكــدون علــى أن الدولــة كــافرة و جمیــع  إلــىشــیر ن, و فــي هــذا الصــدد  

و ال یسجلون , ة طالقو یطلقون بغیر ورق, فهم یتزوجون بغیر قسیمة زواج, مستنداتها باطلة
نواع أكما یحرمون جمیع  ،وم بهذه المهام كافرةجهزة الدولة التي تقأالن ألوالدهم شهادة میالد 

  .االتعامل مع البنوك وشهادات االستثمار ویعتبرونها رب
لیس  ,أثیرا سیاسیاتن تملك أرهابیة المتطرفة دینیا في الجزائر تتعمد ن الجماعات اإلإ 

أما التسیس الشدید الذي یمیز هذه الجماعـات  ،بل لكي تنفذ برنامجها الدیني ألهداف سیاسیة
ــــريفهــــ إذ بســــبب األزمــــات , و نــــاجم عــــن الظــــروف الســــیئة التــــي یمــــر بهــــا المجتمــــع الجزائ

, ةـاإلقتصادیة و االجتماعیـة و السیاسـیة صـارت الجماعـات المتطرفـة دینیـا ذات شـعبیة واسعـ
ا تفــاقم ـو كلمــ ،ة لنشــوب الصــراع علــى الســاحة نفســهاـیــذا اصــطدمت بالســلطات السیاسـو هكــ
  . دافها دینیة و اعتقادیةـلت أهظلت لغتها و ظو إن , راع ازدادت تسیساـالص

و تخلـیص الـبالد مـن , یؤكد اإلرهـابیون علـى تطبیـق شـرع اهللا إلنقـاذ المجتمـع و الـدین  
قهم و بالتـالي هـم مكلفـون و هذه المهمة هي حسب اعتقادهم مسؤولیة كبیـرة علـى عـات, الفساد

  .هذا ما جعلهم غیر نادمین على أعمال العنف التي قاموا بها, بالقیام بها
  

  یبین عدم شعور اإلرهابیین بالندم : -34-الجدول رقم

  
  %  ك  االحتمــــــاالت  

  %21.66  13  نعم 
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  %71.66  43  ال
  %6.66  4  غیر مبین 

  %99.98  60  مجمــــوعال
    

حــول اإلرهــاب فــي مصــر أن نســبة مــن نــدموا " عبــد الحمیــد رشــوان  "جــاء فــي دراســة 
بینمــا كانــت نســبة مــن أكــدوا أنهــم غیــر , %80علــى األعمــال اإلرهابیــة التــي قــاموا بهــا كانــت 

  . %20ن على ما اقترفوه من أعمال عنف إرهابیة ینادم
النـدم عـن أي كد أن نسبة الذین لم یشـعروا بؤ أن الدراسة المیدانیة التي أجریناها ت غیر  

بینمــا الــذین أكــدوا أنهــم فعــال یشــعرون بالنــدم فكانــت , %71.66عمــل إرهــابي قــاموا بــه كانــت 
  . اإلجابة نمنهم ع %6.66فیما امتنع , %21.66نسبتهم 

إطــالق  ذا مــا تــمإأكــد بعــض العناصــر مــن هــؤالء اإلرهــابیین المتواجــدین بالســجن أنــه 
مقتنعــون بكــل مــا  -علــى حــد قــولهم-ألنهــم, كثــرعمــال ذاتهــا و أاألســراحهم فــإنهم ســیقومون ب

  .و هذا ما یؤكده الجدول التالي ،قاموا به
  

  

  

  حاق اإلرهابیین بالعمل اإلرهابي عن قناعةتیبین إل -35-الجدول رقم

     
  %  ك  االحتمــــــاالت

  %78.33  47  عن قناعة 
  %10  6  بك  هناك من غرر

  %1.66  1  هناك من أجبرك 
  %10  6  غیر مبین
  %99.99  60  المجمــــــوع
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بالجماعــات المســلحة عــن قناعــة  حــاقهمتاللقــد كانــت نســبة المبحــوثین الــذین أكــدوا أن   
أو , )%10(غــرر بهــم  مـن ي نســبة مرتفعـة مقارنــة مـع الــذین قــالوا بـأن هنــاكـو هـ 78.33%

  ).%1.66(هناك من أجبرهم 
قناعـة هـو شـعور  نكـان عـ أن شعور اإلرهابیین بأن التحاقهم بالجماعة اإلرهابیـةغیر 

و , و الـذي یعــاني مـن وضـعیة اقتصـادیة متردیــة, ذلـك أن الشـخص البعیــد عـن الـدین, مزیـف
ال یمكنــه أن یملــك شخصــیة قویــة بإمكانهــا أخــذ قــرارات خطیــرة , مغیــب عنــه الــوعي السیاســي

ضـعیف مـن السـهل جـدا أن بـل هـذا الشـخص هـو فـرد  ،بالجماعـات اإلرهابیـة تحـاقاللاكقرار 
  .رر به أشخاص یستفیدون من انضمامه إلیهمیغ

وى االنفعــالي بشــدة االنفعــال و ـا هــو معــروف فــإن اإلرهــابي یتســم علــى المستـــو كمــ 
و الحــب الــذي , رض لــه فــي الــرأيارف فیــه فالكراهیــة مطلقــة و عنیفــة للمخــالف أو للمعــطــالت

الي ال یمكـن لإلرهـابي و بالت, د التقدیس و الطاعة العمیاء لرموز هذا الرأيحیصل عنده إلى 
بـه و إنمـا یعتقـد بشـكل كبیـر  اه في الجماعات التي ینتمي إلیهـا قـد غـررو ءاالعتراف بأن زمال

  . أحد ابهم بكامل إرادته و لم یسلبه إیاه حقتلاأنه قد 
  

  

  

  

  النتیجـة الجزئیـة الثالثـة

     
البـاب فـي غلـق ة هو بمثاب 1991یؤكد اإلرهابیون أن إلغاء االنتخابات التشریعیة عام   

وجه األشـخاص الـذین وجـدوا لهـم تأییـدا مـن طـرف الشـعب الجزائـري ممـا حـال دون وصـولهم 
إلى سدة الحكم، وهكذا تم مصادرة أصوات الشعب وحقه في اختیار مـن یتـولى تسـییر شـؤونه 

التحـاق غیـاب الدیمقراطیـة سـببا فـي فكان  ،بعد أن صودرت حقوقهم في التعبیر لمدة طویلة
السـبیل الوحیـد إلفـراغ مكبوتـاتهم ، حیث شكلت هذه األخیـرة بیین بالجماعات اإلرهابیةاإلرها
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الجـداول  ،بعد حاالت اإلحباط المتتالیة التي أصیبوا بهـا جـراء تهمیشـهم مـن الحیـاة العامـة
)27(، )28( ،)29.(  
  

 كأزمــــةكمـــا یؤكــــد اإلرهــــابیون أن األزمــــات المختلفــــة التـــي یعیشــــها الشــــعب الجزائــــري   
بسـبب فشـل النظـام السیاسـي هـي  ،إلـخ...تـدني المسـتوى المعیشـي، ،بطالة ، أزمة السـكانال

  ).33(، )32(، )31(، )30(الجداول  ،في القیام بالواجبات الملقاة على عاتقه
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


