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  النتیجـة العامـة للدراسـة  

إذ منـذ  ،تعتبر هذه المرحلة الحاسمة التي وصلنا إلیها حلما لطالما تمنینا أن یتحقق
ا ـراودتنا فكرة دراسة أسباب ظاهرة اإلرهاب في الجزائر و الفضول یسـكننا لمعرفـة حقیقـة مـ

و لعـل , ةـتلفـة البحث فـي هـذا الموضـوع خـالل أشـواطه المخـعلى الرغم من صعوب, حدثی
و , مـن جانـب" بسكرة " ة اإلرهابیین المسجونین في سجن  ـاح لنا بمقابلـأصعبها عدم السم

مــن جانــب آخــر رفــض اإلرهــابیین أنفســهم التجــاوب مــع أســئلة االســتمارة كــونهم شــكوا فــي 
التـي أقنعـتهم أن , انتمائنا إلى المؤسسة األمنیة لـوال التـدخل الفاعـل لألخصـائیة االجتماعیـة

  . أجوبتهم ستكون ضمن إطار دراسة علمیة فقط
  حیث كنا نعتقد, إلیها كانت غیر متوقعة إلى حد كبیر ناج التي توصلـإن النتائ  

، أن األسباب الحقیقیة لظاهرة اإلرهاب في الجزائر هي اقتصادیة -كما یعتقد الجمیع -
   .ذكره بینما من خالل هذه الدراسة توصلنا إلى نتیجة أخرى مخالفة لما سبق

لقد أكد اإلرهابیون أن الهدف الحقیقي الـذي مـن أجلـه التحقـوا بالعمـل المسـلح تمثـل 
 مفي ضرورة تطبیق شرع اهللا إلنقاذ المجتمع و الدین وتخلیص البالد من الفسـاد، مـا جعلهـ

غیــر نــادمین علــى مــا اقترفتــه أیــدیهم مــن أعمــال عنــف مــاداموا یجاهــدون فــي ســبیل إعــالء 
وصـیانة الـدین اإلسـالمي الـذي یمثـل هویـة بالنسـبة للشـعب  -حد تعبیـرهم على -كلمة اهللا 

ــدیني )35(، )34(الجزائــري و الــذي حــرف حســب رأیهــم، الجــداول  ، فلــوال غیــاب الــوعي ال
بهـذه الطریقـة المتطرفـة مـن جهـة، ولمـا  صداخل المجتمع الجزائري لما فكر هؤالء األشـخا

  .من جهة أخرى) غیر الواعي دینیا( جزائري وجدوا تأییدا واسعا لهم من طرف الشعب ال
ــائج البحــث بطریقــة تسلســلیة، وفــي نهایــة هــذه العملیــة وجــدنا  بعــد عملیــة عــرض نت

أزمـة " أنفسنا نناقش النقطـة ذاتهـا التـي كنـا قـد انطلقنـا منهـا عنـد بدایـة هـذا العـرض، وهـي 
ه كانــت الفرضــیة التــي كانــت الســبب الحقیقــي لظهــور اإلرهــاب فــي الجزائــر، وعلیــ" الهویــة 

األولــى هــي األكثــر صــدقا، بینمــا كانــت الفرضــیتین الثانیــة والثالثــة ســتكونان صــادقتین إلــى 
  :حد كبیر لو أنهما صیغتا على النحو التالي

  
  .ساهمت األزمة االقتصادیة في ظهور اإلرهاب داخل المجتمع الجزائري :الفرضیة الثانیة
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  .في ظهـور اإلرهـاب داخل المجتمع الجزائري ساهمت األزمة السیاسیة :الفرضیة الثالثة
نمـا  إن األزمتین السیاسیة واالقتصادیة لم تؤدیا إلـى ظهـور اإلرهـاب فـي الجزائـر، وإ
ساهمتا بشكل كبیر في ظهوره، حیث هیأت لظاهرة اإلرهاب األرضیة الخصـبة لكـي تنمـو، 

یئة التــي یعیشـــها وكــان أن اســتغل التیــار األصــولي الظـــروف االقتصــادیة و السیاســیة الســ
  .المجتمع لیخلق له شعبیة كبیرة، بینما بقي محافظا على لغته وأهدافه الدینیة

ــا القــول    ــي خلقهــا االســتعمار الفرنســي فــي فــي األخیــر یمكنن ــة الت أن أزمــة الهوی
الغتــراب الثقــافي التــي یعیشــها تیــار كبیــر، لــه شــعبیة واســعة داخــل الجزائــر، وحالــة ا

ــي الجزائــر ــذلك نؤكــد علــى ضــرورة المجتمــع هــي الســبب الحقیقــي لظــاهرة اإلرهــاب ف ، ل
  .االهتمام أكثر بالمدخل الثقافي لدراسة ظاهرة اإلرهاب في الجزائر

  
ه الدراســـة نقتـــرح وفــي ضـــوء النتـــائج الجزئیـــة المتوصـــل إلیهـــا وكــذا النتیجـــة العامـــة لهـــذ

  :مایلي
  یجــب االهتمــام بالتربیــة الدینیــة اإلســالمیة، بحیــث تكــون الكتــب الدینیــة بعیــدة عــن

درسون مشـهود لهـم بالكفـاءة و العلـم ـام، ویقوم بتوضیحها وتفسـیرها مــوض واإلبهـالغم
وااللتــزام األخالقــي، وبالتــالي تطــویر نظــم التعلــیم علــى النحــو الــذي یســاهم فــي إرســاء 

 .اهیم الصحیحة عن الدین و الحیاةالمف

  
  رساء قیم ثقافة تحبذ التسامح ونبذ اإلرهاب وتؤكـد علـى االهتمام بالنواحي الثقافیة وإ

مـن خـالل قوافـل التوعیـة  "عامل الناس كمـا تحـب أن یعـاملوك "مبدأ اإلسالم السامي 
 .التي یجب أن تصل إلى أقصى نقطة في الجزائر

  
 ینیة من خالل علمـاء دیـن لهـم حضـور جمـاهیري ولهـم تطویر أسالیب المواجهة الد

قدرة على مواجهة أفكار اإلرهاب الخاطئة، كما یجب االجتهاد في الدین لتقدیم فتـاوى 
عصــــریة توفــــق بــــین قواعــــد اإلســــالم مــــن منابعــــه األصــــلیة، وبــــین متطلبــــات الحیــــاة 

رف الـدیني العصریة، حیث كما رأینا أن من أهم أسباب اإلرهاب في الجزائر هو التط
 .و التمسك بأفكار متحجرة ومحاولة تطبیقها على المجتمع المعاصر
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  تنمیة المناطق التي شهدت إهماال مسـتمرا طـوال العقـود الماضـیة وعانـت كثیـرا مـن

الفقر و البطالة وتدني مستوى المرافق و الخدمات االجتماعیة، وهو األمر الذي خلق 
 .مهیأ للتطرف واإلرهاب احباطات كثیرة ومثل بیئة خصبة ومناخا

  
  هـدار المـال العـام، ومـا إلـى ذلـك محاربة الفساد ومكافحة الرشوة واسـتغالل النفـوذ وإ

مــن صـــور االنحـــراف التــي تســـتفز الشـــعب الجزائـــري ویســتغلها اإلرهـــابیون فـــي حشـــد 
 .المواطنین إلى جانبهم

  
  ،والقضـاء تكثیف برامج الشباب من خالل قنوات شرعیة بعیـدا عـن الكبـت و القهـر

علـــى أوقـــات الفـــراغ التـــي یعـــاني منهـــا الشـــباب الـــذي یمثـــل فریســـة ســـهلة للجماعـــات 
 .اإلرهابیة

  
 ة حقیقیة فـي مجتمـع یسـوده العـدل و المسـاواة و التعـاون ـة حیاة دیمقراطیـیجب إقام

 .التي هي من صفات المجتمعات اإلسالمیة ولم یتم استیرادها من الغرب

  
  الجانـــب الســـیكولوجي لظـــاهرة اإلرهـــاب فـــي الجزائـــر، ضـــرورة القیـــام ببحـــث یتنـــاول

ــا  ــا فــي دراســتنا هــذه الجوانــب الثقافیــة، واالقتصــادیة، والسیاســیة فیمــا تركن حیــث تناولن
ــنفس االجتمــاعي، ألن هــذا الجانــب  ــم ال الجانــب الســیكولوجي إلــى المختصــین فــي عل

وسـیكولوجیته  موضوع قائم بذاته، ودراسته تقودنا إلى التعرف على شخصـیة اإلرهـابي
وبالتــالي محاولــة تقــدیم العــالج المناســب لــه، خاصــة بعــد خروجــه ثانیــة إلــى المجتمــع 

  .واحتكاكه بالناس


