
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

Кафедра языкознания и страноведения Востока 

 

 

 

ПОЛЕЩУК 

Виктор Григорьевич 

 

Гражданская война в Алжире 1991-2001 в контексте становления и 

развития радикального ислама 

 

Магистерская диссертация 

Специальность: востоковедение 

 

 

Научный руководитель:  

доцент кафедры 

языкознания и страноведения 

Востока 

 

 

 

 

Одериха В.В 

________________  
        (подпись)  

«__»____________2017г. 

 

Допущена к защите 

Заведующий кафедрой 

языкознания и страноведения Востока, 

профессор В..Боровой 

________________  
     (подпись)  

«__»____________2017 г. 

 

 

Минск, 2017 
 



Реферат 

Полещук Виктор Григорьевич 

Гражданская война в Алжире 1991-2001 в контексте становления и развития 

радикального ислама 

 АЛЖИР, ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В АЛЖИРЕ, ИСЛАМ, 

ТЕРРОРИЗМ, ФРАНКО-АЛЖИРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, РАДИКАЛЬНЫЙ 

ИСЛАМ, СЕВЕРНАЯ АФРИКА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК 

 Целью данного исследования является выявление особенностей  в 

истории развития политического исламского движения в Алжире. Объектом 

исследования выступает Гражданская война в Алжире 1991-2001 гг. 

Предметом исследования выступает история становления и развития 

исламских движений в Алжире в контексте гражданской войны в 1991-2001 

гг. Истории Алжира в к. ХХ – н. ХХI вв. посвящена разнообразная литература 

историеведческого  характера. Многие авторы работ по истории Алжира конца 

ХХ в., по особенностям внешней и внутренней политики страны, по развитию 

исламистских течений и идеологий, терроризму как региональному, так и 

мировому так или иначе затрагивают события гражданской войны 1991-2001 

гг. В данной работе мы опирались на труды Ланды Р.Г., Мироновой Е.И., 

Бабкина С.Э. и др. Материалом для исследования статьи, монографии, 

электронные ресурсы по истории Алжира, истории Востока, истории 

международных отношений. 

Итогом долгого кровопролитного конфликта, в котором погибло почти 

200 тыс. человек стало мирное политическое решение. После 10 лет 

гражданской войны народ, уставший от вечной напряженности, с обеих 

конфликтующих сторон охотно принял закон об амнистии добровольно 

сдавшихся исламистов. Количество людей поддерживающих исламские 

радикальные движения сократилось, и они потеряли свое былое влияние, хотя 

до сих пор некоторые очаги не задушены до конца. На наш взгляд в алжирский 

метод решения конфликта с радикально настроенными исламистами 

показателен, ведь стоит отметить, что, несмотря на не самую простую 

ситуацию в стране, правительству удалось соблюсти некоторые политические 

права и свободы граждан и добиться демократизации общества.  

Магистерская диссертация состоит из введения, 3-х глав, заключения и 

списка использованной литературы. Магистерский проект выполнена на 59 с. 



 

Рэферат 

Палешчук Віктар Рыгоравіч 

Грамадзянская вайна ў Алжыры 1991-2001 у кантэксце станаўлення і 

развіцця радыкальнага ісламу. 

АЛЖЫР, ГРАМАДЗЯНСКАЯ ВАЙНА У АЛЖЫРЫ, ІСЛАМ, 

ТЭРАРЫЗМ, ФРАНКА-АЛЖЫРСКІ АДНОСІНЫ, РАДЫКАЛЬНЫ ІСЛАМ, 

ПАЎНОЧНАЯ АФРЫКА, БЛІЖНІ УСХОД 

Мэтай дадзенага даследавання з'яўляецца выяўленне асаблівасцяў у 

гісторыі развіцця палітычнага ісламскага руху ў Алжыры. Аб'ектам 

даследавання выступае Грамадзянская вайна ў Алжыры 1991-2001 гг. 

Прадметам даследавання выступае гісторыя станаўлення і развіцця ісламскіх 

рухаў у Алжыры ў кантэксце грамадзянскай вайны ў 1991-2001 гг. Гісторыі 

Алжыра ў к. ХХ - н. ХХI стст. прысвечана разнастайная літаратура 

гісторыяведчага характару. Многія аўтары работ па гісторыі Алжыра канца 

ХХ ст., па асаблівасцях знешняй і ўнутранай палітыкі краіны, па развіцці 

ісламісцкіх плыняў і ідэалогій, тэрарызму як рэгіянальнаму, так і сусветнай 

так ці інакш закранаюць падзеі грамадзянскай вайны 1991-2001 гг. У дадзенай 

працы мы абапіраліся на працы Ланды Р.Г., Міронавай Е.І., Бабкіна С.Э. і інш. 

Матэрыялам для даследавання артыкулы, манаграфіі, электронныя рэсурсы 

па гісторыі Алжыра, гісторыі Усходу, гісторыі міжнародных адносін. 

Вынікам доўгага кровапралітнага канфлікту, у якім загінула амаль 200 

тыс. чалавек стала мірнае палітычнае рашэнне. Пасля 10 гадоў грамадзянскай 

вайны народ, які стаміўся ад вечнай напружанасці, з абодвух бакоў канфлікту 

ахвотна прыняў закон аб амністыі добраахвотна здаўшыхся ісламістаў. 

Колькасць людзей якія падтрымліваюць ісламскія радыкальныя руху 

скарацілася, і яны страцілі сваё былое ўплыў, хоць да гэтага часу некаторыя 

агмені ня задушаныя да канца. На наш погляд у алжырскі метад рашэння 

канфлікту з радыкальна настроенымі ісламістамі паказальны, бо варта 

адзначыць, што, нягледзячы на не самую простую сітуацыю ў краіне, ураду 

ўдалося выканаць некаторыя палітычныя правы і свабоды грамадзян і 

дамагчыся шырокай дэмакратызацыі грамадства. 

Магістарская дысертацыя складаецца з ўводзінаў, 3-х глаў, заключэння 

і спісу выкарыстанай літаратуры. Магістарскі праект выкананы на 59 с. 



Summary 

Poleshchuk Viktor Grigorievich 

Civil war in Algeria in 1991-2001 in the context of the formation and 

development of radical Islam 

ALGERIA, CIVIL WAR IN ALGERIA, ISLAM, TERRORISM, FRENKO-

ALGERIA RELATIONS, RADICAL ISLAM, NORTH AFRICA, MIDDLE EAST 

The purpose of this study is to reveal the features in the history of the 

development of the political Islamic movement in Algeria. The object of the study 

is the Civil War in Algeria in 1991-2001. The subject of the study is the history of 

the formation and development of Islamic movements in Algeria in the context of 

the civil war in 1991-2001. History of Algeria in the XX - n. ХХI centuries. A 

diverse literature of a historical history is devoted. Many authors of works on the 

history of Algeria at the end of the 20th century, on the specifics of the country's 

foreign and domestic policy, on the development of Islamist trends and ideologies, 

terrorism, both regional and world, are affected in one way or another by the events 

of the civil war of 1991-2001. In this paper we relied on the works of Landa R.G, 

Mironova E.I., Babkina S.E. and others. The material for researching the article, 

monographs, electronic resources on the history of Algeria, the history of the East, 

the history of international relations. 

The result of a long, bloody conflict, in which nearly 200,000 people were 

killed, was a peaceful political decision. After 10 years of civil war, the people, tired 

of eternal tension, willingly accepted the law on amnesty of voluntarily surrendering 

Islamists from both conflicting sides. The number of people supporting Islamic 

radical movements has decreased, and they have lost their former influence, 

although until now some foci are not smothered to the end. In our opinion, the 

Algerian method of resolving the conflict with radical Islamists is indicative, since 

it is worth noting that, despite the not very simple situation in the country, the 

government managed to observe some political rights and freedoms of citizens and 

achieve extensive democratization of the society. 

This magister’s project consists of an introduction, 3 chapters, a conclusion 

and a bibliographic list. Master's thesis is complited on 59p. 

  



 


