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: لك من خاللوفيما يخص الجانب الجزائري فإن جيل هذه المرحلة بدأ عملية بناء الذات والمعنويات وذ

لاألحوامصالحرفضالعدو،مدارسرفض)شخصيتهطمسلعمليةالصامتةالمقاومتهاعتماد
،(....الشخصية

االستعمار؛بمظالمللتنديدوالعرائضالشكاوىتقديمفياالستمرار
؛(باديسابنراسم،عمر)الجزائريينبقضاياتهتمبصحافةالمطالبةفيالتصعيد
نيلسونإلىبرسالةبعثخالداألمير،مثالالجزائريينحقعلىتدافعجزائريةشخصياتظهوربداية

المصير،تقريرعلىالجزائربمساعدةيطالبه(1919)
منهاالجزائرمستقبلحولتصوراتلديهاسياسيةتنظيماتظهوربداية:

؛(العشرينالقرنبداية)جلولبنبقيادةالجزائريينالنوابحركة•
؛(1916)(بسويسرة)وتونسالجزائراستقاللأجلمنلجنة•
؛(1919)الجزائريالشبابحركة•
؛(1926)افريقياشمالنجم•
؛(1931)المسلمينالعلماءجمعية•
؛(1943)والحريةالبيانأحباب•

.(اإلسالميةوالكشافةةوالفنيوالرياضيةالثقافيةالنوادي)الثالثينياتفيالجمعويةالتنظيماتظهوربداية-

:صعوبة التكيف مع الهزيمة( 1954-1900)الثانية المرحلة . 5
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:اللإن جيل هذه المرحلة أستوعب هزيمة المرحلة السابقة وبدأ يتدرج في التعبير على ذاته من خ

ووطنه،بدينهقهوتعلالمستعِمرشخصيةعلىالمختلفةشخصيتهيخصفيمابقناعاتهالتصريح

الحقوق،ببعضللمطالبةالموطنجهاتمختلفتمثلجماعيةبمبادراتالقيام

ادية؛واالقتصاالجتماعيةاألوضاعفيتحسيناتعلىالحصولمقابلاالندماجفكرةتجريب

والجمعوية،يةالحزبالتنظيماتعليهأشرفتالجزائر،مستقبلحولمعتبرسياسينقاشتنشيط

واالجتماعيةافيةالثقالجمعياتمختلفونشاطتسميةفيوشخصيتهدينهفيالجزائريتميزإظهار
.والرياضية

:صعوبة التكيف مع الهزيمة( 1954-1900)الثانية المرحلة . 5
...والمعنوياتإعادة بناء الذات 



26

الختالف من منظور علم النفس يمكننا أن نقول بأن السبب يكمن في ا
.  نالقيادتيفي الخصائص العامة والمعنويات النفسية لهاتين 

تكونتوطنيةدةلقياتشكيلالفارطالقرنمناألربعينياتوبدايةالثالثينياتخاللالجزائرعرفت
طرفمنيادةكقبهامعترفكانتالقيادةهذهأنالعلممع.الميادينمختلفوتمثلطبيعيةبصورة
.طاتالسلهذهطرفمنلمضايقاتتعرضهارغماالستعمار،وسلطاتالجزائريينأيالجميع

ثوريةثانيةقيادةتكوينإلىاألربعينياتنهايةمعأدتالطبيعيةالقيادةهذهإن.

المصيرقريرلتالطريقخريطةمنجوانبيخصفيماتصورهمافيالقيادتينهاتيناختلفتالقد.

ترى لماذا هذا االختالف؟
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خصائص القيادة الطبيعية

شخصيات متقدمين في السن،-

مستوى تعلمي عال، -
،اغلبيتهم متزوجين: الوضع االجتماعي-
اعتراف اجتماعي عال من طرف كل        -

المستعِمر والشعب الجزائري،-: من
نهم الكثير م)أغلبيتهم من أصول حضرية -

من ذوي الهن ذات المكانة االجتماعية 
....(العالية

خصائص القيادة الثورية التي فجرت

تورة نوفمبر

شباب في مقتبل العمر،-
مستوى تعلمي متوسط،-
أغلبيتهم غير متزوجين،-
وال أغلبيتهم غير معروفين ال من طرف المستعِمر-

من طرف الشعب الجزائري،
ة أغلبيتهم من أصول ريفية أو الطبقة المتوسط-

(....   حرفيين)

العامةالخصائص : خصائص القيادتين 
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خصائص القيادة الطبيعية

اليمان بتقرير المصير، -
اليمان بضرورة العمل المسلح من أجل -

االستقالل،
ام معنويات عالية لتحضير الشعب للقي-

بالثورة المسلحة،
مل معنويات نفسية عالية فيما يخص تح-

،المسؤولية التاريخية

خصائص القيادة الثورية التي فجرت

تورة نوفمبر

اليمان بتقرير المصير، -
،اليمان بضرورة العمل المسلح من أجل االستقالل-
، معنويات عالية في الشروع في الثورة المسلحة-

لحة،وقناعة باستعداد الشعب الستقبال الثورة المس
معنويات نفسية غير محدودة فيما يخص تحمل -

المسؤولية التاريخية،

الخصائص النفسية: خصائص القيادتين 
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فيحدثالديفاالختالفهمفيكبيربقدرتساعدناالقيادتينبينالموجودةالفوارقفيالتمعنإن
الطبيعيةالقيادةمباركةانتظاربدونالثورةبتفجيرالثوريةالقيادةقيامسرفهمفيوتفيدناالمرحلةتلك
الركببااللتحاقتمييزأيدونالجزائريالشعبأفرادجميعمنطالبتأنهاذلكمناألكثربل

التحريرشوجيالوطنيالتحريرجبهة)والعسكريمنهالسياسيالجديدينالتنظيمينإلىفرادى
.(نوفمبرأولبيان)الجزائرتحريرأجلمن(الوطني

دثالحهذاحدوثفيحاسمةوكانتأخرىمرةالفارقصنعتالتيهيالنفسيةالمعنوياتإن
لوسائلابكلالجزائرتحريربدايةعلىواإلعالننوفمبرأولثورةتفجيرايالهام،التاريخي
.والالزمةالمشروعة
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علىالمرحلةهذهشهدتهاالتيالنفسيةالحربعملياتمجموعوتحليلعرضيخصفيماسنعتمد

:أيومداهاطبيعتهاحسبالحربهذهعملياتتصنيف

.بالمكانوالبالزمانالمحددةوغيرللجميعموجهةوهياالستراتيجيةالنفسيةالحرب1)

جهودعرقلةهاوهدفالمعركةميدانفيورعاياهالعدولجيشالموجهة(العملياتية)التكتيكيةالنفسيةالحرب2)
.جنودهعنداالستسالمروحوغرسالحربيةالعدو

منتعاونالمنممكنةدرجةأكبرعلىالحصولأجلمنوذلكللمدنيينالموجهةالتعزيزيةالنفسيةالحرب3)
.االستراتيجيةاألهدافتحقيقتسهيلأجلمنطرفهم

هذهفيالصراعساحةشهدتهاالتيالنفسيةالحربعملياتمختلفبشمللنايسمحالتصنيفهذاإن-

.والمستعَمرالمستعِمربينفيماالمرحلة

:ثورة التحرير( 1962-1954)المرحلة الثالثة . 6
...محدودةمرحلة المعنويات الغير 
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:الحرب النفسية االستراتيجية. 1.6

هذهتوصيلالهدفيكونحيثطرف،كلعقيدةأساسعلىتبنىاالستراتيجيةالنفسيةالحربإن
بلدانالأوطانوداخلالوطنداخلوالجيشالشعبفئاتكل)الناسكلوقلوبعقولإلىالعقيدة

:يليمالضمانوهذا(حلفائهوأوطانالعدووطنداخلوالجيشالشعبفئاتوكلالصديقة

؛مةالمرسو االستراتيجيةباألهدافالصديقةوالبلداناألتباعطرفمنااليماناستمرار

األهدافقتحقيعمليةمنتسهلبصورةالعدووأصدقاءأتباعنظرووجهاتأراءعلىالتأثير
المرسومة؛االستراتيجية

ص ترى ما هي عقيدة الطرفين فيما يخ
؟ 1962-1954معركة 
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عقيدة الثورة الجزائرية

اد؛ثورة مستمرة حتى النصر أو االستشه-
االستعمار ال يفهم إال لغة السالح؛-
ة       استخدام كل الوسائل المشروعة والمتاح-

للثورة،
يد جبهة التحرير الوطني هي الممثل الوح-

للشعب الجزائري؛
الثورة هي ثورة شعب بأكمله وليس -

مجموعة من األفراد؛
يس الثورة هي ضد االستعمار الفرنسي ول-

ضد الشعب الفرنسي؛
لى العروبة ينتس- ...بشعب الجزائر مسلم وا 

عقيدة المستعِمر

؛(اوال يمكن أن نتخلى عنها أبد)الجزائر فرنسية -
فرنسا جلبت الحضارة إلى الجزائر؛-
ن درجة أعلى م)المسلمون الجزائريون الفرنسيون -

؛(صفة األهالي لكن دون الفرنسيين المعمرين
الحرب على الرهاب؛-
عب عزل الرهابيين والخارجون على القانون عن الش-

ريين إصالح األوضاع االقتصادية واالجتماعية للجزائ)
؛(المسلمين الفرنسيين

دين الجيش الفرنسي قادر على القضاء على المتمر -
والرهابيين واسترجاع األمن واالستقرار؛

؛الفالقة-
عمليات التهدئة؛-
سالم الشجعان؛-
اجبات المساوات بين كل الفرنسيين في الحقوق والو -

؛ بما في ذلك المسلمين الجزائريين الفرنسيين
تقرير المصير حسب مشروع فرنسا؛-

  ....

.معلومات حول عقيدة كل من قيادة تورة التحرير الجزائرية وقيادة المستعِمر

:ثورة التحرير( 1962-1954)المرحلة الثالثة . 6
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فيستراتيجيةاالأهدافهوبالتاليعقيدتهومصداقيةثباتعلىيحافظأنأستطاعالثورةتنظيمإن
.الزمنوعبرالميدان

منتعِمر،المسطرفمنحرجةالجدالمرحلةهذهفيالتدميرعملياتزادتكلماأنهعمليابرهنلقد
معنويتهفييادةالز جوابهكانوالتقتيل،التدميرأنواعكلفيهااستخدمالتيالعسكريةحربهخالل

.بعقيدتهالتشبثفيوالزيادةالشعبومعنويات

فسنفيهابقط  وماسووشالسوستالجاكأمثالوجنيراالتسياسيونقادهاالتيالحربإن
فيوهذاتطورأكثربفتكلكناالحتالل،مناألولىالمرحةفيبيجوطبقهاالتيالهمجيةالممارسات

ميماسياق .اإلرهابعلىبالحربس 

الجماعي،قتيلالتومحذورة،تقليديةغيرحربوسائلاستخدام،المثالسبيلعلىمنهاالبعضنذكر
،والمداشررىالقوحرقتدمير،اإلعدامأشكاله،بكليدوالفر الجماعيالتعذيبالمدنيين،مناالنتقام
...الشائكةباألسالكالجزائرتسييج،األمالكمصادرة،محتشداتفيالجزائريينوضع
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فيالزيادةعلىالثورةعملتالوضعهذالمواجهة:

مقاطعة)عِمرالمستسلطةلالعمليوالرفضواالستقاللبالحريةالنداءاتو الفدائيةالعمليات
....(واإلضراباتالمظاهراتفيةاديز الو المختلفةلمصالحهالشعب

قدراتفيقةالثيفقدوجعلهالعدوفياالستسالموروحالدعرإدخالهوكانالعملياتهذهمنالهدفإن-
.الهزيمةقبولهوبالتاليوالمتطورةالمحترفةومؤسساتهالمدجججيشه
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وهورهيبوعيدنتتضمكانتالفرنسيتينواإلدارةالجيشلقيادةترسلكانتالتيالقويةالرسائلف:

يون هنا فالجزائر .... فرنسا مهما دمرت وعذبت وحرقت وقتلت وهجرت يا 
يأتيك من على العهد باقون مقاتلون رافضون لكل أنواع سلطتك والخطر س

فرنسا لى حرب التحرير وصلت إ)كل جزائري بدون استثناء وفي كل مكان 
كنت تسميهم ومهما تنازلت واعترفت بالمساواة بين الفرنسيين ومن(.  ذاتها

ن نتخلى فإننا ل( دوقولتقرير المصير المنظم من طرف الجنرال )باألهالي 
. ابدا على مطلب الحرية واالستقالل

لتعزيزيةاةالنفسيحرباللعبتالميدانفيعملياالرسائلهذهتجسيدأجلومن
.وحاسماهامادوراالتكتيكيةالنفسيةحربوال
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...محدودةمرحلة المعنويات الغير 



36

التعزيزية،سيةالنفحربالمحتوىيخصفيماللطرفينبالنسبةومصيريةحيويةتحدياتيوجدكان
:منكلكسبأجلمنكانفالصراع

بالنسبةأمارنسيالفالشعبمنأصدقاءوتكوينالتحريريةللثورةبالنسبالجزائريالشعب-أوال
لفكرةالفرنسيالشعبتأييدعلىوالحفاظالجزائريالشعبمودةكسبعلىتبحثفكانتلفرسا

؛فرنسيةالجزائر

حليفةتعتبرلتياأوالمحايدةالبلداناتجاهاتوتغييرالصديقةالبلدانتأييدعلىالحفاظ-ثانيا
اآلخر؛للطرف

ألهدافالصاحالدوليةالمحافلفيالقراراتعلىالتأثيرأجلمنالدوليةالمنظمات-ثالتا
.طرفكلاهدافحسبوهذااالستراتيجية

:التعزيزيةالحرب النفسية . 2,6
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بعمليةكلفالذييواإلدار السياسيالتنظيمهيكلةعلىنوفمبراولتفجيربعدمباشرةالثورةقيادةعملت
المجالسكز،المر اللجان،الخاليا،نجدالهياكلهذهبينمن.والمدنوالمداشرالقرىفيالجماهيرتأطير

.وغيرها...السياسيالمرشدالشعبية،
مانهاماهدافعدةتحقيقعلىالعملأجلمنوذلكالجماهيرمعمستمراتواصالالهياكلهذهجسدت

:يلي
الوسائل؛بمختلفيطلقهاكانالتيوالشائعاتالعدودعاياتمواجهة
تجنيدهم؛أومعينةمهاملتحميلهمنيالمناسبوالنساءالرجالاختيار
الحاتاإلصخاللمناالستعماريحققهاأنيريدالتيالخلفياتحولالجماهيرتوعية

المزعومة؛
؛الحاجياتبمختلفالشعبيالوطنيالجيشإمدادفيالمساهمة
المسؤوليات،وتحملالثورةبصفوفااللتحاقعلىالطلبةتشجيع
االجتماعية؛واآلفاتالقبليةالنعراتمحاربة
المجاهدين؛وعائالتالمساجينو الشهداءعائالتمساعدة
والسياسيةوالقضائيةالمدنيةالحالةعلىاإلشراف.

:ثورة التحرير( 1962-1954)المرحلة الثالثة . 6
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وطريقةالشعبمنوالتبرعاتالزكاةوأموالاالشتراكاتلجمعنظامالثورةوضعتاإلطارنفسوفي
.الشعبأفرادبينوالخصوماتالنزاعاتلفضالشرعيةاللجانلظهوروأسستالموال،هذهتوزيع

منبالعديدكلفتهوالبريدوالمواصالتواإلعالمباالستعالماتخاصجهازتطويرعلىالثورةوعملت
:يليماأهمهاالمهام،

مععاملينالوالجواسيسالثورةأوالشعبأوساطفيالمندسينالمتعاونينعلىالكشف
وعتاده؛الفرنسيالجيشوحداتومراقبةفرنسا

ا حصاءو (...واألسرىوالغنائمالخسائر)بالمعاركيتعلقماكلحولمعلوماتتسجيل
.ارباالستعمالتحريرجيشألحقهاالتيوالخسائروالتهديم؛التخريبخسائر

اجرين عملت الثورة على فتح المجال واسعا أمام الطلبة والنساء والعمال والمه
سمح سواء في فرنسا أو غيرها ومدت جسور تواصل متينة معهم جميعا، مما
.نوياتلها من بناء خلفية جماهرية متينة زادها قوة من حيث اإلمكانيات والمع

:ثورة التحرير( 1962-1954)المرحلة الثالثة . 6
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منجيتهااستراتيضمنالوطنيالتحريرجبهةحددتالدوليالمستوىعلىالقضيةربحاجلمن
لمواضحةمبادئو قواعدعلىسياستهاوبنيت.الدوليةالمحافلفيالجزائريةالقضيةتدويلالبداية
:يليماامنهالجزائرية،القضيةعدالةوتبرزالفرنسيةالدعايةفيهاتكذب،الزمنمعتغيرها

:العمل الديبلوماسي-ب

الفرنسي؛الغزوقبلموجودةكانتالجزائريةالدولة

وطمسريالجزائالشعبعلىالقضاءوتحاولمعتديةالفرنسيةالدولة
شخصيته؛

بمغتصحقباستعادةتطالبشعبيةثورةالجزائرية،الثورة...

:ثورة التحرير( 1962-1954)المرحلة الثالثة . 6
...محدودةمرحلة المعنويات الغير 
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ثم(العربيمغربالبلدان)الحيويمحيطهافيأوالالديبلوماسيةأهدافهاتحقيقعلىالثورةقيادةعملت
تقفزجعلهامماحدةالمتاألممإلىالجزائرقضيةاوصلتذلكوبعد.واألسيويةواإلفريقيةالعربيةالبلدان

:بفضلوهذا.هامةنوعيةقفزةالدوليةالمحافلفي

حيث،ومامالصواديمؤتمربعدخاصةالديبلوماسيللعملالمستمرةوالهيكلةالتنظيم
الديبلوماسية،السيروقواعدالخارجيةالسياسةالمؤتمرهذاضبط

علىالمستعمرانوطغيوعدالتهابالثورةالتعريففيكبيرةبصورةساهمقويثوريإعالم
.الدوليوالمستوىالداخليالمستوى

الجزائريالشعبنعاالستعماريةالمصالحبعزلهاالتعزيزيةالنفسيةالحربفيالثورةفازتوهكذا
لهابتدويأخرىجهةومنجهةمناالستعمارضدعارمةبمظاهراتللقيامالشعبوتجنيدها
دراجهاالجزائريةللقضية قناعالمتحدةاألممأعمالجدولفيوا  وبهتانهاقضيتبعدالةالعالموا 
.الفرنسيةالدولةادعاءات

:ثورة التحرير( 1962-1954)المرحلة الثالثة . 6
محدودةمرحلة المعنويات الغير 
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ا

Des officiers français ont déclaré à la fin 
des manifestations de décembre 1960

" Nous avons subi un Diên

Bien Phu psychologique "
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:العملياتية/الحرب النفسية التكتيكية. 3.6

:ثورة التحرير( 1962-1954)المرحلة الثالثة . 6
محدودةمرحلة المعنويات الغير 

:التاليةلألسبابوهذاخاصوتدقيقخاصةمعالجةإلىيحتاجالتكتيكيةالنفسيةالحربملفإن

فيمامثيرةاتمواجهشهدتالجزائريةوالثورةالفرنسياالستعماربيندارتالتيالشاملةالحربإن
كلمنةقاسيضرباتوعدةاختراقاتعدةهناككانتحيثالتكتيكية،النفسيةالحربيخص
نماالصراع،نتائجيخصفيمامصيريةالعملياتهذهتكنلمولكنطرف، ومؤكدةمةمدعكانتوا 
الحسبانيفيأخذأنمنهماكلعلىيجبكانوبالتاليالميدان،فيفعليتينقوتينوجودعلى

.اآلخرالطرف

وقتاتتطلبحثوالبالتدقيقعمليةوبالتاليجداالسريالطابععليهايغلبالحربهذهعملياتإن
أكثر؛

منالنوعذاهقوةتحددهاالالفرنسياالحتاللضدالجزائرثورةمثلالشاملةالحروبنتائجإن
الحربسببباألولىبالدرجةتكونالنتائجكفةأنحيث،(العملياتيةالنفسيةالحرب)الحروب
التعزيزية؛النفسيةوالحرباالستراتيجيةالنفسية
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لديهاكانأنواعهابكلالنفسيةحربالأنقدمناهالذيالعرضخاللمنواضحايبدو-
.للجزائرالفرنسياالستعمارتاريخمسارتحديدفيكبيرادورا

أنونالجزائرياستطاعسنةمائةمنأزيدلمدةلهاحدودالومعاناتهزيمةفبعد
.محدودةرغينفسيةمعنوياتإطارفيالطبيعيالمسارإلىالتاريخسكةيعيدوا
واقعالحقائقوتحدواالعزمعقدواونساءرجالالحديثتاريخهافيظهرحيث
.الوطنسبيلفياالستشهادأوالنصرحتىثورةإنهاوقالواالمرير

الخاتمة



44

حربالفينجحتالثورةبأنالتاريخيةالمعطياتتحليلعلىبناءنقولأنويمكننا
التعزيزية،النفسيةحربالو االستراتيجيةالنفسية

لحربيناهذينمنكليخصفيماالفرنسياالستعمارعلىفعالتفوقتالثورة،
الجزائريينلىعالغبنبرفعوعجلتواالستقاللالحريةلصالحالكفةرجحتوبالتالي

مختلفإلىورةالثهذهبريقوصلاالنتصارهذالقوةونتيجة.كرامتهملهمواستعادت
.الالتينيةوأمريكاواإلفريقيةالعربيةالبلدانخاصةالعالمأنحاء

الخاتمة
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الخاتمة
باألمرليسجةالحر الظروففيالنصرلمتطلباتالتصديفيالجزائريينعزيمةأنهوبالذكروالجدير

.الجديد

حتىثورةيرتفجالعمرمنسنةالعشرينفيشبابنجحلماذالنايفسرمانجدالتاريخإلىرجعنافإذا
بعفويةوكيفاالستشهاد،أوواالستقاللالحريةإمافقطواحدهوالمخرجبأنبصدقواإلعالنالنصر
...شعبالأفرادأغلبيةوآزرهم،صارمالالحلهذالمثلالوطنيالتحريرجيشأفراداستجابكبيرة

زيادابنارقطاللسانالطليقالحراألمازيغيالجزائريهذافسبقوهم،مننجدناتاريخفينتمعنعندما
لكينودهجفيويخطباإلسالم،لنشراسبانياشواطئعلىبهاأرسىالتيالسفنبحرقجندهيأمر

العدو...الجنودهاأي"المشهورةقولتهوقال،النصرفيومعنوياتهمثقتهمتزعزعإمكانيةنهائيايجنبهم
هللالكموليسوراءكموالبحرأمامكم منتخلصونتسماإالالنصرعلىيعينكموالالموتأوالنصرإالو
"...عدوكمأيدي

إنا....ممالئهز و لطفيو مهيديبنالعربيوأقوالأفعالفيفعالمتجسدانجدهالكالمهذافيالتمعنإن
ناهلل .راجعونإليهوا 

الشهداءثورةهيالجزائريةالتحريرثورةفإنولهذا.
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شكرا على حسن االنتباه


