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:يستخدمهافالقائد العسكري 

خططه؛من أجل خدمة −

.وضمان نجاح تدخالته العسكرية في الميدان−

الحرب حتى بعدتسبق وتواكب وتستمر القديمة نجدها منذ العصور 

؛العسكرية

 قديمة قدم المجتمع البشريتعتبر الحرب النفسية

...مقدمة
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 والحدر اؤالت فإنها مازالت تثير العديد من التسأساليبها، رغم أهميتها وتطور إن الحرب النفسية
عند العديد من الباحثين؛ 

التحليل مما جعل البحث فيما يخص الكثير من الحروب والثورات ينحصر بالدرجة األولى في

. التاريخي لألحداث والعمليات  العسكرية

ورة نتمعن في االنتاج الفكري حول االحتالل الفرنسي للجزائر وثمثال عندما 

ة لألحداث التحرير نجد أن أغلبية الكتابات تندرج ضمن التحاليل التاريخية السردي

(.  الفرنسيينالجزائريين أو الباحثين كتابات الباحثين سواء ) 

راسةدفيالمؤرخينفقطوليسالمختصينمختلفيساهمأنالضروريمن
قاعمأكثرقراءةإلىالوصولاجلمنوتحليلهاالجزائرتاريخمنالمرحلةهذه

.والتدقيقاتوالمقارباتالتساؤالتتعددبفضل
فمبرنو أولثورةإنجاحفيالنفسيةالحربدورالورقةهذهفيسنتناول

.للمستعِمراالستيطانمشروعوا فشال1954

...مقدمة
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منمتكافئتينغيرقوتينبيندارتنوفمبرثورةتفجيرعننتجتالتيالحربأنإلىالتنبيهيجب
.واالقتصاديةالسياسيةالناحيةومنالعسكريةالناحية

نجد فيما يخص القوة العسكرية، -أوال
. من جهة جيش التحرير الوطني ومن جهة أخرى جيش الدولة الفرنسية

علىاسباألسيعتمدكان.النشأةحديثةعسكريةمؤسسةيعتبر:الوطنيالتحريرجيش
السالح،خداماستعلىالقاعديالتدريبإلىحاجةفيأغلبيتهمومتطوعينالخفيفةاألسلحة

.الثورةدايةبمعخاصةالماديوالدعموالتجربةوالتنظيمالعتادفيالنقصإلىباإلضافةهذا

ويملكجيدة،بصورةومنظمومدربمهيكلالجيشهذايعتبر:الفرنسيةالدولةجيش
بخبرةتمتعهمع(بحرجو،بر،)األنواعمختلفوفيالثقيلةإلىالخفيفةمنمتطورةأسلحة
.طويلةقتالية

...مقدمة
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فيما يخص القوتين السياسيتين المتقابلتين -ثانيا
:نجدفإننا نالحظ نفس الصورة، حيث 

قويةعقيدةاألساسيةقوتهمشبابعليهاأشرفالنشأةحديثتنظيموهي:الوطنيالتحريرجبهةجهةمن
.القضيةلهذهالشعبأغلبيةطرفمنودعمللتضحيةكاملواستعداد"الجزائراستقالل"قضيتهميخصفيما
هذا.قصيرةيالديبلوماسوالعملوالتسييرالتنظيميخصفيماوتجربتهممحدودةالماديةإمكانياتهملكن

علىالحصولإلىالثورةمناألولىالمرحلةفيحاجةفيكانالسياسيالتنظيمهذاأنإلىباإلضافة
.الدوليعالمجتموكذلكالشعبوعامةالجزائريةوالشخصياتوالجمعياتاألحزابمنلكلالرسمياالعتراف

دارتهابمؤسساتهاومنظمةمهيكلة:الفرنسيةالدولةالمقابلوفي علىواجدمتقويوا عالموأحزابها،وا 
بينفيماةمرموقبمكانةالوقت،ذلكفيتتمتعالدولةهذهكانتذلكوفوق.والدوليالداخليالمستوى
بشريعتهارجي،والخاالداخليالمستويينعلىعليهغبارالواعترافالعالمية،الساحةعلىالمسيطرةالدول

.مؤسساتهاوشريعة

ونصفنواتسسبعدامتوالتيالشاملةفالمعركةاالستعماريةالقوةلصالحالصارخالفارقهذاورغم
.الجزائرأنصفت

أماميصمدملالمستعِمرلصالحوالتنظيميةالماديةاإلمكانياتيخصفيماالكبيرالفارقأنحيث
.المستعَمرلصالحالتحريربعقيدةواإليمانالنفسيةالمعنوياتفيالكبيرالفارق

...مقدمة



بيعة معنى الحرب النفسية ثم طالبداية من هذه المداخلة سنشرح في 
النفسية التي عرفتها مختلف مراحل االحتاللعمليات الحرب  
قبل تحليل دور وهذا الفرنسي للجزائر 

.المعنويات النفسية في ثورة التحريروأهمية 

7

مقدمة
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الحروب،أنواعأخطرمنالنفسيةالحربتعتبر

ويتهم ودفعهم تدمير روح معنبهدف الطرف اآلخر ألنها تستهدف عقول وتفكير وقلوب أفراد 
امكانيات الثقة في مؤسساتهم من جهة، واالنبهار بقدرات و وفقدان إلى االنهيار النفسي 

إرادة القتال وتبقى الغاية المقصودة من هذه الحرب هو القضاء على. وفعالية الطرف المقابل
.  عند العدو وتنمية لديه االستعداد لتقبل الهزيمة

العسكريةالحربوليسالدولية،الصراعاتإدارةفياألساسهياليومالحربهذهأصبحتلقد
.الباردةالحربقبلالسابقفياألمركانمامثل

الحربتائجنتثبيتأجلمنإليهايلجأالثاني،الصفإلىفعالتحولتالعسكريةالحربإن
:يلياممنهانذكرأسبابعدةإلىراجعوهذاالنتائج،بعضبحدوثللتعجيلأوالنفسية

علىتؤثرتيالالعواملمعرفةفياالجتماعيةوالعلومالنفسيةالعلومأحرزتهالذيالتقدم1)
؛(المجموعةأوالفرد)السلوك

واالتصال؛اإلعالمتكنولوجيةيخصفيماالكبيرالتقدم2)
الجميعأصبحممامرعبة،بصورةالبلدانمنعددعندالشاملالدمارأسلحةتطور3)

.ةاألسلحهذهإلىاللجوءفكرةوكبحالردعأجلمنفقطتستخدمأنعلىيحرص

...؟ماذا نقصد بالحرب النفسية. 1
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أنإلىولىاالبالدرجةيعودوذلك،النفسيةحربللالتسمياتمنالعديديوجدانهإلىاإلشارةتجدر-
نظراتهممنو بالدهمتجاربمنوتحليالتهمتناوالهمفيينطلقونبالموضوعوالمهتمينالباحثين
:البلدانحسبالتاليةالتسمياتنجدفمثالالخاصة،
بريطانيا؛فيالسياسيةالحرب
ألمانيا؛فيالفكريةالحرب
روسيا؛فيالدعايةحرب
أمريكا؛فياألعصابحربأوالنفسيةالعملياتحرب
؛الصينفيالحضاريةالحرب
فرنسافيالنفسيةالحرب....

الحربوادةالر حربوالعقولوحربالعلميةالحرب:يليماأيضانجدالتسمياتهذهإلىوباإلضافة-
.العقائدية

...؟ماذا نقصد بالحرب النفسية. 1
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أكثرمناسبةنارأيحسبالتسميةهذهألنالنفسيةحربالتسميةاستخداماخترناالمحاضرةههذفي
نوفمبرولأثورةتفجيرعنالناتجةالعسكريةالحربورافقتسبقتالتيماديةالغيرللحرب

.التحريرية

بهاوآمنواهاآزرو الذينالشعبأفرادوأغلبيةالثورةهذهفجرتالتيالقياداتخصائصألنوذلك
بعدالةإيمانهمةنتيجوهذامحدودةالغيرالعاليةالنفسيةالمعنوياتوهيهامةبصفةيتميزونكانوا

فيتشهاداالسأواالستقاللإماوهوغيرالالمخرجثنائيوحيدحللتقبلواستعدادهمالقضية
.المعركةساحة

...؟ماذا نقصد بالحرب النفسية. 1
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الموضوعإن)السلوكتغييرأجلمنواألفكارالكلماتعلىباألساسمبنيةالنفسيةالحربعملياتإن
.(الفردشخصيةهوالحربلهذهالمفضل

شائعاتوالوالدعايةالجواسيسعلىتعتمدكانتحيثالقدم،مندمستمراتطوراعرفتأسلحتهاإن
ثارةواإلرهابوالتخويف ....التمردوتشجيعواالغتياالتالفتنوا 

فيطوروتتدقيقاتالحربهذهأسلحةعرفتاالتصالوتكنلوجيةواإلعالمالنفسعلمتطورومع
اإلعالمائلوسعلىوتعتمدمدروسةعلميةأسسعلىتبنىبرامجهاأصبحتحيثوالوسائل،األسلوب
.(...والشبكاتيةالبصرية-والسمعيةوالمكتوبةالسمعية)متطورةالجدالمختلفة

:فمن األسلحة التي أصبحت شائعة االستخدام نجد ما يلي
 ؛(تمزيق شخصية الفرد وخلق شخصية جديدة)غسل الدماغ
؛استخدام األقليات العرقية والعشائرية
 ؛(االمحلية والدولية بشرائها ماليا أو عقائدي)استخدام المنظمات
؛....(العملة، الجوزات)التزوير
؛الضغوطات والحصار االقتصادي
العمل على تعطيل وسائل االتصال الخاصة بالعدو.....

...؟ماذا نقصد بالحرب النفسية. 1



عمليات الحرب النفسية متعددة وشاملة لمختلف جوانب الحرب في الحروب إن 
:وتصنف هذه العمليات إما على أساس . الشاملة، مثل ثورة التحرير الجزائرية

(الجمهور الداخلي، جمهور العدو، الجمهور المحايد)إليه الجمهور الموجة طبيعة -
:وهيالنفسية، ونجد بها ثالثة أنواع ومدى الحرب طبيعة أو -

دة النفسية االستراتيجية وهي موجهة للجميع أي كل أنواع الجمهور وغير محدالحرب -
؛بالزمان والمكان

يدان وهي موجهة لجيش العدو ورعاياه في م( العملياتية)النفسية التكتيكية الحرب -
المعركة وهدفها 

وغرس روح االستسالم عند جنوده؛الحربية جهود العدو عرقلة 
لى النفسية التعزيزية وهي موجهة باألساس للمدنيين وذلك من أجل الحصول عالحرب -

ممكنةأكبر درجة 
طرفهم من أجل تسهيل تحقيق األهداف االستراتيجيةمن التعاون من 

.

12



13

منهجية البحث. 2

ل الفرنسي للجزائر لتقديم إجابات وافية عن هذه اإلشكالية المتصلة بالحرب النفسية المعتمدة خالل االحتال
لحرب وطبيعة حيث تم تحليل استراتيجيات هذه ا. ، عمدنا إلى استخدام المنهج التحليلي(1830-1962)

: محتوياتها ونتائجها في إطار سياقها التاريخي والسياسي والحربي، وذاك من خالل

والتقاريرامةالهالتاريخيةوالوثائقوالوطنيةالدوليةالبحوثمنالعديدوتحليلدراسة-1
؛الفترةبهذهالصلةذاتاإلعالميةوالوسائطالتشريعيةوالنصوص

ائط اإلعالمية والوستنظيم األدلة البحثية الموثقة في هذه البحوث والوثائق والتقارير -2
.سلسلة من البيانات الكمية والنوعيةإليها في المتوصل

ما وراء شاف فهم واكتهو التعمق أكثر في البحث، إن الهدف من االعتماد على المنهج التحليلي في هذا 
.  اريخ الجزائرالمرحلة الحرجة من تالحرب النفسية في هذه سادت وسيرت والكلمات التي الظواهر واألفكار 

ي إطار هذه ترى ماهي األفكار التي بنيت عليها برامج الحرب النفسية واألسلحة التي تم استخدامها ف
الحرب اثناء االحتالل الفرنسي للجزائر في مختلف مراحله ؟
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:بعدة مراحل وهيمر ( 1962-1830)خالل الحرب النفسية إن مسار 

ر مرحلة عزو فرنسا للجزائ-1
بداية 1830)وبسط سطرتها 

نهاية آخر ثورة 1900-الغزو
(:مقاومة شعبية

مرحلة محاوالت التكيف -2
-1900)مع الهزيمة 

1954):

مرحلة التحرير -3

(1954-1962:)

طبيعة الحرب النفسية. 3
للجزائرفي مختلف مراحل االحتالل الفرنسي 
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ل أفكار ووسائفيما يلي نقدم معطيات تخص 
ن مالتي تم استخدمها الحرب النفسية وأدوات 

و المرحلة األولى من غز طرف المستعِمر أثناء 
.  الجزائر

:غزو فرنسا للجزائر( 1900-1830)المرحلة األولى . 4
...المستعِمرالمعتمدة من طرف الحرب النفسية نجاح 
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ويق األفكار التي اعتمدت لتس

ر مشروع االستيطان للجزائ

فرنسا حاملة للحضارة ألرض -
الجزائر؛

سكان الجزائر متوحشين وبدائيين-
وغير قابلين للتحضر؛

استعمار الجزائر قضية شرف -
؛وكرامة بالنسبة لفرنسا

الوسائل واألدوات التي استخدمت
،هيقوفيكثور، توكفيلدي )النخبة المثقفة -

؛....(المرتين
البصري، -السمعي، السمعي)رجال العالم -

؛...(المكتوب
وبا؛شخصيات سياسية وعلمية داخل فرنسا ومن أور -
رجال الدين؛-
استخدام المنظمات السياسية ومنظمات المجتمع -

المدني؛
دوات، السفارات، الن)استخدام مختلف وسائل االتصال -

؛....(المقابالت

والعالمالموجهة إلى الفرنسيين والحلفاء األوربيين الحرب النفسية 

:غزو فرنسا للجزائر( 1900-1830)المرحلة األولى . 4
...المستعِمرالمعتمدة من طرف الحرب النفسية نجاح 
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أفكار لمخادعة الجزائريين وكسب ود البعض -1

:منهم لتسهيل الغزو والحد من المقاومة

ر فرنسا بلد قوي ومتحضر سيساعد سكان الجزائر على التحض-
والتخلص من سيطرة األتراك،

م وأمالكهم،فرنسا القوية ستحترم دين الجزائريين ولغتهم وثقافته-
إن جيش فرنسا قوي جدا وال يهزم ولهذا ال توجد أية جدوى من -

واألسلم للجميع هو جنوح السالم واالبتعاد على ...مواجهته
. المشوشين

الوسائل واألدوات التي 

استخدمت

الدعاية بمختلف أنواعها؛-
الجواسيس؛-
العمالء؛-
المنشورات-
الترهيب والتخويف-

الموجهة إلى الجزائريينالحرب النفسية 

:غزو فرنسا للجزائر( 1900-1830)المرحلة األولى . 4
المعتمدة من طرف المستعِمرالحرب النفسية نجاح 
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د أفكار لغرس روح الدونية واالستسالم عن-2

:الجزائريين

وضع قانون خاص بالسكان الجزائريين؛-
عرب وال( يصلحون لألعمال اليدوية)التفرقة بين البربر -
،(الكسالى فهم على حالهم ال يتغيرون)
الساكنين التفرقة بين سكان الجزائر من عرب وبربر واليهود-

،بالجزائر

الوسائل واألدوات التي 

استخدمت

(1865)قانون األهالي -
(1871)إكريموقانون -
الدعايات؛ -
الشائعات؛-
قة؛استخدام تقنيات التفر -
؛التخويف واالغتياالت-

الموجهة إلى الجزائريينالحرب النفسية 

:غزو فرنسا للجزائر( 1900-1830)المرحلة األولى . 4
...المستعِمرالمعتمدة من طرف الحرب النفسية نجاح 
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زء والقضاء على جوالتركيعأفكار للترهيب -3

من سكان الجزائر بهدف التمكن التام من طرف

:المعمرين من األرض

التهجير بداخل وخارج الجزائر؛-
التفقير االقتصادي لألهالي؛-
التفقير الثقافي لألهالي؛-
التفقير األخالقي لألهالي؛-
؛العقاب المادي الفردي والجماعي، بسبب وبدون سبب-

الوسائل واألدوات التي 

استخدمت
حرق المحاصيل الزراعية،-
االستالء على الراضي،-
القتل الجماعي،-
المحارق؛-
وتهجيروالمداشرحرق القرى -

سكانها؛
المحتشدات؛-
االغتياالت؛-
االعتداء على شرف األسر؛-
تحويل المساجد إلى كنائس أو -

مقرات أو هدمهم؛
غلق المدارس؛-

.....

الموجهة إلى الجزائريينالحرب النفسية 
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األوروبيينن،الفرنسيي)الجميعشملالنفسيةالحربيخصفيماالمستعِمربرنامجبأنالواضحمن
.االستيطانيةالتوسعيةطموحاتهمعويتجاوب(والجزائريين

ياسيينالسوقادتهجيشةطرفمنالمقترفةالتجاوزاتلكلغطاءكسبمنالمستعِمرتمكنلقد
؛شيءكلاستباحأنهرغموالعسكريين،

يصيرأنقبلدخنويإرباإرباويقطعالتعذيبأنواعبكليعذبالعربيجسمإن"يقولبيجوالقائدفهذا
تأحرقحيثوالجمادالنباتوصلمحدودالغيرالتحطيمأنالعلممع."خاممادةاألمرنهايةفي

.والمداشروالقرىوالمساجدالمبانيودمرتواألشجاروالمحاصيلالمزارع
اجلمنالجزائراحتاللفيعليهااعتمدالنظرةهذهإن(2007)قرانميزونيقولاإلطارهذاوفي

.للمعمرينواألمنالسلماستتباب

فيالهمجيالطابعذاتالوحشيةاألموربهذهيقوموالمالمستعمرقياداتأنإلىالتنبيهيجب-
إن.تخطيطنوبدو سبببدونوالحرقوالنهبوالسلبالقتللمجردعليهااستولواالتيالجزائر
وتركيعهميباقالترهيبو السكانمنجزءعلىالقضاءفيالرغبةهوهذاكلمنالمقصودالهدف
.النفــــســيةحـــــربالإنها...حدأقصىإلى
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كبيرعناءنبدو الجزائرلمدينةالجزائريةالدفاعاتتجاوزبعدمباشرةبدأتالمستعِمرتجاوزاتإن.
تسليمتمزيالغالقواتمكلفةالغيرسطاواليمعركةوبعدفرجسيديشواطئفيقواتهنزلتحيث

.1830جويلية5يومالمدينة

حيثستسالم،ادونلكنكامللشعبمريرةلتجربةقاسيةبدايةوانهزامهاالجزائرمدينةسقوطويبقى
.(ةبوعمامالشيخثورةنهايةمع)العشرينالقرنبدايةحتىودامتالشعبيةالثوراتبدأت

يمكنهايةمركز مؤسساتوجودعدم:أوالهامتين،نقطتينوجودعلىتدلالشعبيةالثوراتهذهنإ
االستعدادمعالجزائرمناطقمختلففيوطنيشعوروجود:وثانياالعدومعالشاملةالمواجهةتنظيم

.وحشيتهرغمالعدولمواجهة
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يإدار نظامإحاللعلىعملالمرحلةهذهخاللالمناطق،اغلبيةمنالمستعِمرتمكنماوبعد
الواجباتإاللديهمباألهاليخاصوالتاني(الحقوقبكليتمتعون)بالمعمرينخاصاألولمزدوج

(1865).

يات إن الجيل الذي عايش الغزو من بدايته إلى غاية استكماله، رغم كل التضح
ومع . ازيفشل في إحداث تنظيم قادر على طرد الغوالمحاوالت الشجاعة التي قام بها، 

ويات بداية القرن التاسع عشر بدأت مرحلة جديدة مع جيل جديد وبتصورات ومعن
.جديدة

بدون حق كان الهدف من هذا القانون هو إبقاء الجزائريين قابعين في وضعية المغلوبين

وح إن المستعِمر استخرج هذا األسلوب إلهانة األهالي وغرس ر. المبادرة وحق الفعل

ألساس االتهام إلى فترسانة القوانين االستعمارية حملت في طياتها با. الدونية في نفسيتهم

.سيةالحرب النفإنها ...كل جزائري على أنه أهلي وبالتالي من درجة أقل من الفرنسي

:غزو فرنسا للجزائر( 1900-1830)المرحلة األولى . 4
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:عمد االستعمار إلى القيام بما يليهذه المرحة  خالل -

منبقىتماسلب)الجزائريةوالشخصيةالجزائريالفردهدمفيالمواصلة•
،(....التفرقة،التهجير،المداهمات،االغتياالت،أراضيه،

،(خرىأاستثنائيةقوانيناصدار)الجزائريالفردتحقيرفيالمواصلة•
ومتابعتهمتهممراقبفيجلدتهمأبناءباستخدامالجزائريينخزيفيالمواصلة•

.(والقيادالبشاغاوات)
الحتفال بالذكرى المئوية الحتالل الجزائرا-ثانيا

(عملية التحضير)اشهر5-
،(ريعبر التراب الجزائ... مهرجانات، مؤتمرات، محاضرات) اشهر احتفاالت متنوعة 6-
كتاب تعرف بكراريس الذكرى المئوية، حيث12ألف عدد من الكتاب عدة كتب، أهمها -

أبرز فيها المؤلفون محاسن االستعمار وتغاضوا عن المآسي التي يعاني منها
.إنها الحرب النفسية... الجزائريين 

:تدعيم فلسفته السابقة حيث عمل على -أوال

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


