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 :من بعداش بن ضبدي إىل القضاة الفرنسضٌن
 »فماذا عسى ابأمل أن يفعل بالرجل؟، اؼبعدن يُثىن واغبديد ُيصهر«

 م2846أبريل  22إلعدام يوم ُحِكَم علضو با
 م 2846يولضو  14أُعِدم يوم 
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 عموميات. 1
التعذذذذذيب فعذذذذل يسذذذذّل  مذذذذن عاللذذذذو أمل حسذذذذي أو معنذذذذوي  ذذذذديد علذذذذى  ذذذذ   مذذذذا ل ذذذذرض 
اغبصول منو، أو من أ  اص آعرين، علذى معلومذات أو اعفافذات أو ؼبعاقبتذو علذى نشذاط 

ويقتضذذي ىذذذا . آعذذرين أو زبذويفهم سضاسذي قذذام بذو أو إىانتذذو أو زبويفذذو، أو إىانذة أ ذذ اص
التعريف أّن اعبالد يريد من عالل تسلض  ابأمل علذى الضذحضة رسذر إرادتذو، ىذذا مذن جهذة، 

 .ومن جهة أعرى، فإن التعذيب فعل رتضب ولو ىدف ؿبدد
 2878والتعذيب اؼبعرف هبذه الطريقة، والذي راد أن ينقرض يف اعبزائر مذا بذٌن عذامي 

 .ظاىرة متفشضة وروتضنضة 2881ب عام ، أصبح منذ انقال2882و
إّن إحصذذذاء  ذذذرذ التعذذذذيب اؼبعروضذذذذة يف الفصذذذل الثذذذاين يعتمذذذذد أساسذذذا علذذذى  ذذذذهادات 

ورذذل  علذى  ذهادات صُبعذت يف  تقرير حول وضذعضة حقذوذ اإلنسذان يف اعبزائذرصُبعت يف 
 .الكتاب ابأبض  حول القمع يف اعبزائر

عسذذكرية، وـبذذافر الشذذر ة، واكنذذات الذذدرك ديذذاَرس التعذذذيب عذذادة يف مرارذذز اؼب ذذابرات ال
رما ديارس أيضا يف اكنات اعبضش، ويف فضالت ومستودعات سرية، ويف السذوون . الو ين

ويُسذذمي الشذذذارع اعبزائذذذري تلذذ  ابأمذذذارن الذذ  ديذذذاَرس فضهذذذا . مثذذل سذذذوين سذذرراجي واغبذذذراش
علذذى اؼبكذذان اسذذم ويذذروي رثذذًن مذذن اؼبعذذذَّبٌن أّن جالديهذذم يطلقذذون    .»البذذا وار«التعذذذيب بذذذ

ويف ىذذذه العضةنذذة مذذن الشذذهادات الذذ  بذذٌن أيذذدينا   إحصذذاء (. ـبتذذرب بالفرنسذذضة) »البورا ذذوار«
يوجذذد معهمهذذا يف واليذذة العاصذذمة والواليذذات ا ذذاورة ؽبذذا،    أرثذذر مذذن أربعذذٌن مررذذزا للتعذذذيب

 .وبونؼبديّة، البلضدة، مضلة، ورذل  يف واليات أعرى يف غرب البالد وجامثل 
يف بوزريعذة واكنذات ( العصذافًن) »يل زوازو«من ىذه اؼبرارز ذات السذمعة السذض،ة، دارة و 

اؼب ابرات العسكرية يف بن عكنون وحضدرة، وؾبموعات الدرك الو ين يف عٌن الدفلذة، عذٌن 
رايذذ ، بذذودواو، بذذوقرة، بذذومرداس،  دراقذذي، بًنعذذادم، بًنمذذا ايذذة، بابذذا حسذذن، بذذاب الذذزوار، بر 

ج منايل، بوزريعة،  ل وم العضد،  راقة، اغبمضز، إيسذر، ابأربعذاء، الناصذرية، برج الكضفان، بر 
العامذذة لنمذذن الذذو ين يف بذذاب  اتاؼبذذديريو تضوالبذذٌن، و أوالد موسذذى، رغايذذة، سذذي مصذذطفى 

ـبذذافر الشذذر ة يف بذذاب الذذواد، بذذاش جذذراح، بلكذذور، بذذرج الكضفذذان، درقانذذة، و رافنضذذاك، و الذذواد 

 

 .دبعىن أعذوه إىل اؼبسلخ »أّداوه للبا وار«العبارة الشعبضة ىي (. abattoir)يعين اؼبسلخ بالفرنسضة  »لبا وارا«    
 .بع  يف أرثر من مررزعذب ال   
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مدرسة الشذر ة يف  ذا وناف، واكنذة قذوات و تضبازة، و بل، رويبة العناصر، ابأربعاء، حي اعب
مكافحذذة الشذذ ب يف الناصذذرية، واكنذذة قذذوات التذذدعل السذذريع يف الشذذراقة، وقذذوات التذذدعل 

 .السريع يف رغاية، وسوين سرراجي واغبراش
ذذذد أّن ىذذذذه القائمذذذذة غذذذًن راملذذذة درَّ

ُ
فمذذذثال العضةنذذذذة مذذذن الشذذذهادات الذذذ  ُدوَّنذذذذت يف . مذذذن اؼب

عذذذدة أمذذذارن  ذذذائنة مل تُذذذذرر أْعذذذاله، ومنهذذذا اؼبررذذذز  تشذذذًن إىل   وات مذذذن ال صذذذوت ؽبذذذمأصذذذ
اكنذة لونذارو  –يف دّل   نيف بن عكنون، واكنتا( CPMI)الرئضسي للتحقضقات العسكرية 

(Onaco ) اؼبالَّحذذةسذذابقا واكنذذة ( مذذا يسذذمىLes Salines )– وؾبموعذذات الذذدرك الذذو ين ،
كر ذذة، بَذْ لَّضذذة، سذذضدي داود وأم البذذواقي، وـبفذذر الشذذر ة العذذٌن ْسذذَحاولة، البنضذذان، اليف عذذٌن 

أمذذا العضةنذذة مذذن الشذذهادات الذذ  نشذذرىا ايذذامي ؿبمذذود علضلذذي ومرصذذد اعبزائذذر . يف سذذامل بذذاي
صي عدة مرارز للتعذيب مل تُعٌنَّ من قبل، ومنها مرارز اؼب ذابرات العسذكرية ُمَدعَّراً فهي ربُ 

َدنِضَذذة، بذذين مسذذوس،
َ
، واكنذذة سذذوناروم (وىذذران)وماجنتذذا ( البلضذذدة)اغبمضذذز، حذذوش ّ ذذْنو  يف اؼب
(Sonacome ) سذذابقا يف الرويبذذة واكنذذة سذذونضباك(Sonipec ) سذذابقا يف دلّذذ ، وؾبموعذذات

الشذذر ة يف بذذاب  افر، وـبذذ(تضذذارت)ومادريسذذة ( أم البذذواقي)نشذذًن تذذوم ين ىالذذدرك الذذو ين يف 
   .شنةالزوار، بومرداس، ديّل ابراىضم وطبض  اػب

 طرق التعذيب. 5
. سًنّرز ىذذا العذرض علذى تصذنضف ووصذف  ذرذ التعذذيب الذواردة يف العضةنذة مذن الشذهادات

الذذىين ب ذرض تبسذض  الطذرح، -وسضستند ىذا التصنضف ضمنضا إىل التفذرّع الثنذائي اعبسذدي
 .رغم أن ذل  يقّل  االستضعاب الكامل لنمل

ؿبضذذة عنذذد اعبذذالد فقذذ ،    ًناً عذذن سذذاديةولذذض  التعذذذيب الذذوارد يف ىذذذه الشذذهادات تعبذذ
ولكنذذو جذذزء مذذن اسذذفاتضوضة يّتبعهذذا اعبذذالدون إلدارة رّد فعذذل الضذذحايا علذذى ابأمل وإضذذعاف 

إّن ىذذذه االسذذفاتضوضة غرضذذها نقذذل الضذذحايا مذذن اغبالذذة اغبذذادة إىل اغبالذذة . مقذذاومتهم أيضذذا
ىذذا الكامذذل وتذذرّدي قذذدرا ا اؼبزمنذذة، وىذذي حالذذة اهنضذذار الضذذحضة الذذ  تتولذذى عمومذذا يف إجهاد

 .العقلضة، و عورىا بالضضاع النفسي وفقدان الش صضة والعزدية
 
سذذذذذامل بذذذذذدي  .والكذذذذذان، ل. لعلضذذذذذوي، ر. س. حسذذذذذٌن، م. فذذذذذاروذ، م. آيذذذذذت لعذذذذذر ، م. الشذذذذذهادات م ؾبمذذذذذوعراجذذذذذع    
 .، يف اعبزء ابأول من ىذا الكتابأصوات من ال صوت ؽبم، (ؿبررين)
 .M. Khelili, La Torture en Algérie (1991-2001), Octobre 2001, www.algeria-watch.org: ع جرا    
  

-2633تَذلَذذذُذذ بإْحذذذداث ابأمَل لذذذدى ال ذذذًن،  َلبذذذاً للتَهذذذذّض  اعبنسذذذي أو إل ذذذباعو، وىذذذو َمْنسذذذوب إىل اؼبْررضذذذز دو سذذذاد   
 .، ويُذْعذتذرب الضوم اكبرافاً جنسضاً 2723
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 االعتداء البدني والَجلد .1.5
وردت فبارسات االعتداء البدين واعبَلد يف معهم الشهادات، وىذي تتبذاين مذن صذفعات إىل 

. التناسذذذلضةلكمذذات وررذذذالت ُتسذذذدد كبذذذو الوجذذذو وابأذن والذذذبطن والصذذذدر والههذذذر وابأعضذذذاء 
ويَبدأ ىذذا التحطذضم قبذل بذدء االسذتنطاذ، ويسذلَّ  علذى الضذحايا بعذد أن يذتم ذبريذدىم مذن 

. وضع ابأغالل يف أرساغهم، من ِقبل ؾبموعة من اعبالديذن الذذين يتنذاوبون علذضهمتُ اضاهبم و 
واعبَلد اؼبوصوف يف ىذه الشذهادات يذتم ضذمن نوبذات التعذذيب يكذون فضهذا الضذحايا عذراة 

ويذذرر . قي ابأيدي، ويذتم اعبلذد بواسذطة أسذالك رهربائضذة، وأحزمذة عسذكرية، وعصذيّ ومواو 
، أي الضذذذرب اؼبذذذربح علذذذى ابأرجذذذل وابأيذذذدي بواسذذذطة آلذذذة »الفلقذذذة«بعذذذ  الضذذذحايا حصذذذ  

 .صلبة

 الضرب والجرح بواسطة السالح األبيض والهراوات .5.5
ذيب الذذذذ  وردت يف ذبذذذذدر اإل ذذذذارة إىل بعذذذذ  النمذذذذاذج مذذذذن ىذذذذذه ا موعذذذذة مذذذذن  ذذذذرذ التعذذذذ

الذ  ُضذِرب  »العصذا«فالسضد عبد القادر سامل، الذي ُعِذب يف بوزريعة، يصذف . الشهادات
جيب القول أهنا عصا عاصذة جذدا، فهذي عبذارة عذن ىذراوة رهربائضذة، جذزء منهذا م طذى «: هبا

ضذربُت هبذا حذن انكسذر ىذذا اعبذزء . جبلد، وحيتوي اعبزء اآلعر علذى اذالث نتذوءات معدنضذة
ويروي عبد القادر بذن عذودة الذذي ُحذب   ».ورنت أنزف دماً من الرأس وابأنف. اؽبراوة من

مث أواقذذوا يذذدي ورجلذذي إىل حديذذد السذذرير وأعذذذ أحذذدىم «: بسذذون البلضذذدة العسذذكري قذذائال
ؿبمد الذي عذب يف ـبفر الشر ة حبذّي اعببذل يذذرر مذن صبلذة . وب ».يقطع غبمي بسكٌن

اعبذذروح الدامضذذة وىذذي  ىيف ظهذذري مث أعذذذوا يضذذعون اؼبلذذح علذذ بشذذفرة اغبالقذذة«تنكضلذذو القطذذع 
 .»تنذزف، فبا أّدى إىل آالم فهضعة

تلّقضذذذُت أربذذذع  عنذذذات بسذذذكٌن، واحذذذدة يف اػبذذذد واللسذذذان، «: ومصذذذطفى سذذذلضماين يقذذذول
: ويضذذضف ».وأعذذرى يف رتفذذي ابأديذذن، وأعذذرى يف ف ذذذي ابأديذذن، وأعذذرى يف جنذذ  ابأيسذذر

وسامل بلقاضي، الذي ُعِذب  ».ى رأسي حن أُغمي عليّ ُضربت بأطب  رال نضكوف عل«
الَشذذْطب علذذى الشذذهّضات «يف اكنذذة الذذدرك الذذو ين بذذأوالد موسذذى، يذذروي أنذذو عذذا  التنكضذذل بذذذ

وذرر عبد الكرمي حسٌن، الذذي عُذذةب يف اكنذة اؼب ذابرات العسذكرية . »حبربة رال نضكوف
ويقذول  ».بآلذة تشذبو الثّقابذة الكهربائضذةضذربوين علذى الذرأس «: حبضدرة وأُعذِدم بعذد ذلذ  بقولذو

ُسذذّلطت علضنذذا أسذذالضب «: نذذور الذذدين بذذوبكر الذذذي عُذذِذب يف اكنذذة الذذدرك الذذو ين بابأربعذذاء
وتذذويّف عبذذد الكذذرمي  ».أعذذرى مذذن التعذذذيب أرثذذر فهاعذذة، مثذذل إدعذذال  ذذرف مفذذ  يف الذذبطن

رأسذو ورسذذر ( ضمأي  شذ)مذانو مذن اغبذراش ربذت التعذذذيب مذن ِقبذل قذوات ابأمذن بعذذد قرقعذة 
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، الذذي رذان يُقذضم يف اغبذراش، رذان يههذر   وجثة اؼبعذذب س. عموده الفقري بعصا حديدية
عذذذدة اقذذذوب يف اعببهذذذة مذذذن أاذذذر اّقابذذذة رهربائضذذذة، ورذذذان ذراعذذذو مفذذذروم «علضهذذذا حسذذذب أقاربذذذو 

 .»بالعرض من هناية أحد أصابعو إىل عضده

 التعذيب بالخنق .2.5
التقلضديذة تعتمذد  »النشذاف«و ريقذة . رثًن من الشذهادات  ورد ىذا ابأسلوب من التنكضل يف

. يف فذم اؼبعذذَّب وىذو مقضَّذدمثذًنة لل ثضذان و  ةعلى إدعال فبْسذحة أو عرقذة أو إسذفنوة وِسذ 
وضذعوا عرقذة يف «يذرر ؿبمد عثمان بلذدي، الذذي عُذذةب يف مررذز الشذر ة بالعاصذمة، أهنذم 

وىذذه العملضذة  . »صذدري وبطذين دِبطرقذة اؼبرحاض وأدعلوىا يف فمي مع إغالذ أنفي وضرب
واؼبذذاء . رثذذًنا مذذا يتبعهذذا إدعذذال رمضذذة ربذذًنة مذذن اؼبذذاء يف فذذم اؼبعذذذَّب الذذذي يُذْ لَذذق أنفذذو ػبنقذذو

بذذذو  البذذذارد لذذذض  السذذذائل الوحضذذذد اؼبسذذذت َدم، حضذذذ  تذذذذرر  ذذذهادات رثذذذًنة مذذذاًء حذذذاراً، ومذذذاءً 
ذذرا، اخ الذذذي عُذذذةب حذذن أُغمذذي . إ. ويذذذرر السذذضد ح. صذذابون، ومذذاء صذذاقال، وسذذائال مطهة

عنذذد اسذذفجاعي للذذوعي وجذذدتين أعتنذذق ورأسذذي يف برمضذذل «: علضذذو يف مفذذرزة درك بذذاب الذذزوار
رادت بطين أن . مث تواصل التعذيب بإدعال أنبوب يف فمي وفتح اغبنفضة]...[ مضاه قذرة 

 ويذذذذرر ؿبمذذذد بويوسذذذف أنذذذو تعذذذرض ».تنفوذذذر، ورنذذذت ال أظبذذذع  ذذذض،ا، ورانذذذت رأسذذذي تصذذذّفر
للكهربذذذذاء، واػبرقذذذذذة اؼببللذذذذذة دبذذذذاء قذذذذذذر أو مذذذذذادة رضمضائضذذذذة ال أعرفهذذذذذا لكذذذذذن ؽبذذذذا نفذذذذذ  تذذذذذأاًن «

رانوا يبللون اػبرقذة . الكلوروفورم، ورانوا يست دمون أيضا مادة أعرى ال    أهنا حام 
 ».بالفّقاعاتامتن جسمي هبذه اؼبواد الكضمضائضة حن أحفذ جلد وجهي ورقب  وظهري و 

 بالعقاقيرالتعذيب  .2.5
يبدو أّن ىذا النوع مذن التنكضذل مل ُيسذت دم علذى نطذاذ واسذع، والشذهادات الذ  تشذًن إلضذو 

فضذرر ؿبمد عضمات الذي عُذذةب يف مررذز الشذر ة . غًن واضحة خبصوص اؼبواد اؼبست َدمة
 ذذذذعرت أّن أحذذذذد اعبالديذذذذن وضذذذذع مذذذذادة رضمضائضذذذذة علذذذذى صذذذذدري وبطذذذذين أانذذذذاء «: بالعاصذذذذمة
عذذذذالل اسذذذذتنطاقي، أصذذذذاب وجهذذذذي غذذذذاز مسذذذذضل «: ل مصذذذذطفى سذذذذلضماينويقذذذذو  ».التعذذذذذيب

قذد عُذذةب عبذد العزيذز . »للدموع، فذاضبّرت عضنذاي، وصذرت ال أرى  ذض،ا حذن فقذدت وعضذي
ظهري وسذعضد  ضبذاوي وسذامل بلقاضذي واظباعضذل منصذوري رلهذم يف ـبفذر الشذر ة ببذودواو، 

بشذذذًن قصذذة زمضذذذل  . ويذذذرر ي .»ُحقذذون يف أقاضذذذضبهم«عذذذدة فذذًنوون أّن جالديهذذذم حقنذذوىم ب

 
بذذذل  أوامذذر اعتذذًن عذذدم ذرذذر االسذذم ىنذذا لضذذمان سذذالمة عائلذذة الضذذحضة الذذذي قُذذّدم ؽبذذم تذذابوت ـبتذذوم وفتحذذوه ـبذذالفٌن    

 .جالدي الط مة العسكرية
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يف اغبصة الثانضة، بعد اؼبنشذفة «: ران يُعذَّب معو يف مررز ابأمن بدائرة حسٌن داي، فضقول
والقذذرْع بالعصذذا حكذذى لنذذا أهنذذم أجذذربوه علذذى  ذذرب مذذادة، ( التعذذذيب الكهربذذائي)واعبضوذذٌن 

 ».أُغمي علضووذرر أنو ؼبا  رهبا  عر بنوع من الت دير لفمو و فتضو، فأحّ  ب ثضان، مث 

 التعذيب بالكهرباء. 2.5
رذذذر يف رثذذذًن مذذذن الشذذذهادات، حُيذذذدث أؼبذذذاً إّن ىذذذذا ابأسذذذلوب اؼبرعذذذب مذذذن التنكضذذذل، الذذذذي ذُ 

فهضعذذاً يف اعبسذذد رمذذا يذذدمل الذذذاررة بأنذذو قذذد اسذذُت دم بكثذذرة أانذذاء اغبذذرب التحريريذذة مذذن ِقبَذذل 
بعذد ذلذ   لذب «: قذائال يصذف عبذد القذادر سذامل التعذذيب بالكهربذاء. االستعمار الفرنسي

اعبالد الرئضسي أن يُدتى بنوع عاص من اآلالت، فُأِتَ بسرير معذدين، لذو مسذند مائذل، وُأِتَ  
فَرَمذذذاين بوحشذذذضة علذذذى السذذذرير اؼبعذذذدين ووضذذذع يل الشذذذ   (. gégène  )رذذذذل  بذذذذاعبضوٌن 

القِذذ  بعذدىا أمسذذ   ذحمة أذين دب. اآلعذر، اعبذالد القصذذًن، أْصذفاداً علذى مسذذتوى اؼبذرفقٌن
مث  ذذّ لوا اؼبولّذذد . رذذانوا متهّضوذذٌن جذذداً [" …]سأضذذع لذذ  حلقذذاً يذذا ابذذن الذذذ: "معدنضذذة وقذذال

ران ابأمل صاعقا، ورنذت أصذرخ وأتقلذب بكذل . الكهربائي، فعضضت لساين مرات عديدة
ويف نف  الوقت استأنف اعبذالد ابأصذلع الكبذًن ضذر  . قوة بأّن قدماي رانتا غًن مقّضدتٌن

 ».ئضة يف أسفل البطنهبراوة رهربا
يقذذول اؼبرحذذذوم حسذذن رعذذوان، الذذذي رذذان معذذذتقال يف . ويسذذت دم اعبذذالدون  رقذذا أعذذرى

رمذذوين علذذى سذذرير معذذدين مكتّذذف الضذذدين والقذذدمٌن، وعذذذبوين «: السذذون العسذذكري بالبلضذذدة
ورذذانوا يُصذذبعون علذذيَّ اؼبذذاء لضذذزداد ابأمل . بالكهربذذاء مذذدة سذذاعة ونصذذف تقريبذذا يف الضذذوم ابأول

ورغذم اغبالذذة الذذ  رنذذت فضهذا فقذذد ضذذربين أحذذدىم . ال أسذذتطضع وصذذف ىذذذا ابأمل. الكهربذائي
ومل ينفعذين صذراعي وال  لذ  . مث أوصلوا زردية معدنضذة بالكهربذاء بذذرري. دبطرقة على بطين

وبعذد فصذذلهم ابأسذالك الكهربائضذذة عذن بذذدين، جذاء أحذذد ا ذرمٌن ومسذذح الذدم عذذن . للنوذدة
 .»رنت ال أستطضع فتحهما  ٌنللتوجهي وأذين وعضين ا

بتذذذذو اؼب ذذذذابرات العسذذذذكرية وأعُتقذذذذل يف السذذذذون العسذذذذكري  أمَّذذذذا مولذذذذود بو لذذذذة الذذذذذي عذَّ
وضذذذع اعبذذذالدون ابأسذذذالك الكهربائضذذذة يف أذين، وفتحذذذة الشذذذرج وأعضذذذائي «: بالبلضذذذدة فضقذذذول

الل ويذذذذرر عبذذذد الذذذرضبن ماضذذذي اؼبعتقذذذل يف السذذذون العسذذذكري بالبلضذذذدة أنذذذو عذذذ. »التناسذذذلضة
تعذيبذذو أوصذذلوا ابأسذذالك الكهربائضذذة بأذنضذذو ورذذانوا يصذذّبون اؼبذذاء علذذى رأسذذو عذذالل التعذذذيب 

 .بالكهرباء

 
 .ِم نض  أو موّلد رهر ضسي است دم أاناء اغبرب التحريرية من قبل اعبالدين الفرنسضٌن   

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 التعذيب والضحايا 
 

 

23 

+ + 

+ + 

إضذذافة إىل ىذذذه البذذداِئل يف َمْوِضذذع ابأقطذذاب الكهربائضذذة يف اعبسذذد ذبذذدر اإل ذذارة إىل أّن 
ا يعمذدون رانوا ال يقتصرون على سبرير الكهرباء من ابأذنٌن إىل اعبسم، بل رانو   «اعبالدين 

ابأعضذذاء "إىل عصذذا غلضهذذة ديذذر هبذذا تضذذار رهربذذائي رىضذذب ورذذانوا يضذذعون الطذذرف الثذذاين علذذى 
، رمذذا يذذروي نذذور الذذدين مصذذطفاي الذذذي عذذذةب يف مفذذرزة الذذدرك يف »مذذن اعبسذذم" اغبساسذذة
 .باب الزوار

ال «: والصذذعوبة يف وصذذف ابأمل بدقذذة تذذربز يف  ذذهادة حسذذن رعذذوان، الذذذي ديضذذي قذذائال
صف ابأمل، إنو ال يوصف، ومن ذل  الوقت انتابين الرعب وأصبَحت دقات قلذ  ديكنين و 

 ».أسرع وإىل اآلن أ عر ورأّن جسدي فبتلئ بابأ واك
ويف تقريذذذر حذذذول اآلاذذذار اعبسذذذدية والنفسذذذضة للتعذذذذيب بالكهربذذذاء الذذذ  ُتسذذذلَّ  ؿبلضذذذا علذذذى 

(Schilling ضلنغ الباح  عضلة ما، يقول 
ائي إحساسا يصعب يسّبب الصعق الكهرب«(:   

ىذذزة بدنضذذة ونفسذذضة عنضفذذة تصذذحبها رعشذذات تشذذنعوضة وفقذذدان للسذذضطرة العضذذلضة فبّذذا : وصذذفو
فالضذذحضة يف عضذذم االرتعذذاش والشذذرارات يصذذرخ ]...[. يعطذذي الضذذحضة إحساسذذا بالضذذضاع 

وىذذو ال يسذذتطضع التفكذذًن يف أّي .  ذذيء يقذذب  علضذذو بكذذل مذذا أوِت مذذن قذذوة، باحثذذا عذذن أيّ 
فضصذذبح حضن،ذذذ أّي تعذذذيب . يسذذتطضع صذذرف انتباىذذو عذذن ىذذذا ابأمل الفهضذذع  ذذيء آعذذر وال

إضذذذايف زبفضفذذذا عنذذذو، بأنذذذو ديكنذذذو مذذذن صذذذرف انتباىذذذو عذذذن ابأمل ابأساسذذذي ومذذذن اإلحسذذذاس 
فذابأمل اإلضذايف يأتضذو منّوضذا، والقذرع بالعصذا . بابأرض وجبسده الذي يبدو ورأنو ينفلت منذو

و بضذذرب رأسذذو علذذى ابأرض مذذرارا، لكذذن ال ديكنذذو فضحذذاول اؼبعذذذَّب جذذرح نفسذذ. يأتضذذو منقذذذا
 ».حن اللووء إىل ذل ، لكونو يف أغلب ابأحضان ُمَكبَّالً 

 التعذيب بالنار .2.5
إضافة إىل التعذيب بالوسائل العصرية، مثل التعذيب الكهربائي الذي ال يفك أي أاذر علذى 

عذذن اسذذت دام وسذذائل التنكضذذل  اعبسذذم، فذذإّن زبانضذذة الط مذذة العسذذكرية يف اعبزائذذر ال يتنذذذزىون
 .اؼبوظّفة يف القرون الوسطى، فهم يست دمون النار ال  تفك آاارا ال سبحى

ولقذد عُذذةب هبذذه الطريقذذة . ومذن وسذائل التعذذيب بالنذار ديكذن ذرذر التنكضذذل بنافثذة النذار
، ورذذذل  السذذادة عبذذد العزيذذز ظحذذري، سذذعضد ةالسذذضد بلقائذذد، أحذذد أئمذذة مسذذاجد عذذٌن  ايذذ

بوا بنافثذذذذة النذذذار ضبذذذا ولقذذذذد تذذذذويف يف . وي وسذذذذامل بلقاضذذذذي إذ ُجذذذرةدوا رلهذذذذم مذذذذن اضذذذاهبم وعُذذذذذة
مستشذذذفى عذذذٌن النعوذذذة العسذذذكري السذذذضد عبذذذد النذذذور وعذذذدي الذذذذي عُذذذذةب يف ـبفذذذر  ذذذر ة 

 
  

P. Schilling, Brasil: y Tortura, Quadernos de Marcha No 37, Montevideo Seis Anos de Dictatura 1970.  
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ولقد ذرر أرثر من عشرين سوضنا بسذون اغبذراش أهنذم . درقانة متأارا حبروذ من نافثة النار
ولقذذد روى سذذلضمان رايذذا، الذذذي عُذذذةب يف مفذذرزة الذذدرك ببذذاب . لذذرجلٌنأُحرقذذوا يف اإللضتذذٌن وا
ويذذرر أضبذد عمذارة، الذذي . »أحرقوا غبض  بعذد مذا جذذبوىا جذذبا قويذا«الزوار، أّن اعبالدين 

أحرقذذذوا غبضذذذ  ونتفوىذذذا بعنذذذف، رمذذذا فعلذذذوا مذذذع صبضذذذع «عُذذذذةب يف نفذذذ  اؼبكذذذان، أّن اؼبعذذذذةبٌن 
واغبذذذذرذ . وُتسذذذذت دم عذذذذادة قّداحذذذذة غبذذذذرذ اللحذذذذى. »هماإلعذذذذوان، وذلذذذذ  بذذذذأمر مذذذذن ضذذذذّبا 
واسذذذُت دمت رذذذذل  الكاويذذذة الكهربائضذذذة رمذذذا يشذذذهد . بالسذذذوائر يَذذذرُِد رثذذذًنا يف الشذذذهادات

سذلَّطوا علذى «: بذل  ور ي ؿبمذد الذذي عذبذو أفذراد مذن القذوات اؼبهّلضذة اػباصذة حضذ  قذال
ري وظهذذذري صذذذدرذذذل رذذذان  . فصذذذرعت بقذذذوة لشذذذدة ابأمل. صذذذدري وظهذذذري راويذذذة رهربائضذذذة

 ».مث بطحذوين علذى ابأرض وربطذوين وسذلَّطوا الكاويذة الكهربائضذة علذى فتحذة الشذرج. حيفقان
لقذذذد أتذذذوا «: ويضذذذضف سذذذلضمان بذذذن رجذذذدال، الذذذذي عُذذذذةب يف ؾبموعذذذة الذذذدرك برغايذذذة، قذذذائال

وىذي ابأحذرف ابأوىل السذم نذادي رذرة  .M.O.Cبكاوية رهربائضة وبدؤوا يكتبون علذى قذدمي
 ».نادي مولودية قسنطضنة: القدم

 ديلتبر التعذيب با .2.5
يف العديذذذذد مذذذذن الشذذذذهادات ا ّمعذذذذة أسذذذذلوب إعضذذذذاع الضذذذذحايا إىل أقصذذذذى  نالحذذذذض أيضذذذذاو 

فبذذٌن حصذذ  التعذذذيب خيضذذذع اؼبعذذذَّبون إىل درجذذات من فضذذة جذذداً مذذذن . درجذذات اغبذذرارة
اع للذذذذربد ويف بعذذذذ  ابأحضذذذذان ديذذذذارس اإلعضذذذذ. اغبذذذذرارة وىذذذذم عذذذذراة أو بذذذذدون مالبذذذذ  مالئمذذذذة

: بذذذدّل  (لضسذذذالٌن)اؼباّلحذذذة ب يف اكنذذذة يقذذذول الطضّذذذب زيتذذذوين الذذذذي عُذذذذة . بواسذذذطة الثالجذذذة
. مذذف 3.5و رضذذوع مذذف 2.4جذذة  ولذذو و الّثالأعذذذوين بسذذرعة ووضذذعوين داعذذل مكذذان يشذذب«

ظذذذالم ، ورذذذان فضذذذو سذذذا علذذذى رربذذذ ّ لقذذذى جابن أأمذذذا علذذذّي كذذذان ؿبتّ فرذذذان اؼبكذذذان ضذذذضقا جذذذدا 
دبدينذذة ب يف ؾبموعذذة الذذدرك الذذو ين أمذذا ؿبمذذد عضبذذدة، الذذذي عُذذذة  ».رىضذذب سذذكوندامذذ  و 

 33 رنذذا. مقضّذذدينوذذة سذذطة  ذذاحنة مثلّ وابا نُِقْلنذذ«: مذذن تعذيبذذو ويقذذول فصذذالً بَذْ لةضذذة، فذذًنوي 
وذبذذذذُدر اإل ذذذذارة إىل أّن  ».ا؛ اعتقذذذذد أن الثالجذذذذة رانذذذذت تشذذذذت لسذذذذ  صذذذذا ورذذذذان الذذذذربد قار 

مكضةفذذذذات )الذذذذربد الشذذذذديد  لتولضذذذذددام وسذذذذائل تقنضذذذذة اؼب ذذذذابرات اإلسذذذذرائلضة مشذذذذهورة باسذذذذت 
ذبريذذد اؼبعذذذَّبٌن مذذن الثضذذاب وعرضذذهم لقسذذوة اؼبنذذاخ  وإىل أنَّ    ،لتعذذذيب الضذذحايا( واالجذذات

الربد اؼبتواصذذل ال حُيَْتمذذل وخيذذلع بطبذذع فذذ. عنذذد اعبالديذذن عذذرب العذذامل انتشذذاراً ىذذو أسذذلوب أرثذذر 

 

 ,HRW, Torture and Ill-Treatment, Israel's Interrogation of Palestinians, HRW, New-York: راجذع    

1994 
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اعبذذوع وقلذذة النذذوم والّتعذذب والعزلذذة  يضذذاف إىل ، عاصذذة عنذذدماهموسذذلور همواذبذذاى اؼبعتَقلذذٌن
 .والقلق

 التعذيب بالتشويه .2.5
العقذذذل السذذذلضم يف اعبسذذذم «ىذذذذا ابأسذذذلوب مذذذن التعذذذذيب يسذذذت ل التكذذذافد العكسذذذي لقاعذذذدة 

. متو اعبسذذذذذديةسذذذذذالمة اؼبعنويذذذذذة ل نسذذذذذان بتذذذذذدمًن سذذذذذالإتذذذذذالف ال ، أي يهذذذذذدف إىل»السذذذذذلضم
فذذإن ىذذذا الصذذنف مذذذن التنكضذذل ينّمذذي يف اؼبعذذذذَّب  باإلضذذافة إىل إضذذعاف مقاومذذة الضذذذحضة،

يقذول نذور الذدين بوعمامذة، الذذي عُذذةب . ىاج  إمكانضة فقذدان هنذائي لعضذو مذن أعضذائو
ربطذذوا رأسذذي بسذذل  مذذن حديذذد إىل ررسذذي وقطعذذوا «: يف اؼب فذذر اؼبررذذزي للشذذر ة بالعاصذذمة

ي منتف ا ومتوّرمذا وران وجه. وقلعوا دبف  طبسة من أسناين. غبمي بكالب وىشموا أنفي
إىل حذذذذد أّن جذذذذالدّي رذذذذانوا ال يتحملذذذذون النهذذذذر إيّل، فذذذذأتى أحذذذذدىم جبرائذذذذد قدديذذذذة وغطذذذذى 

ويذذذذرر ؿبمذذذد العذذذري ، اؼبعتَقذذذل يف سذذذون اغبذذذراش، أنذذذو  ».جسذذذمي ووجهذذذي لتفذذذادي اؼبنهذذذر
. »قلذع لنظذافر وتقطضذع للحذم بواسذطة الكاللضذب«تعرَّض ىذو وزمضلذو عضذاش عبذد القذادر إىل 

ن بواسطة الكاللضب قطعا من اللحم من الف ذ ورأس الثدي رما تذروي ؾبموعذة مذن فضنذزعو 
وبالنسذذذبة لعثمذذذان ؿبمذذذذد بلذذذدي، الذذذذي عُذذذذةب يف ـبفذذذر الشذذذذر ة . ابأسذذذرى بسذذذون اغبذذذراش

، وأعمذوا بصذري وضذربوين حذن اِنذْذذَفَزَرتعرّبذوا أذين الذ  «اؼبررزي بالعاصمة، فإنو يذروي أهنذم 
 .»من بدين اؼبوت من رل جزءب عرت 

ب رذل  لنتذف اللحضذة رمذا يشذهد بذذل  عبذد القذادر بذن عذودة الذذي الّ وُيست دم الكُ 
نتفذذوا غبضذذ  بذذالكاّلب وىذذم يصذذرعون ويسذذّبون ا  « :حذذب  يف السذذون العسذذكري بالبلضذذدة

وىنذذذذاك  ريقذذذذة أعذذذذرى يوظةفهذذذذا اعبذذذذالدون يف اعبزائذذذذر وىذذذذي اسذذذذت دام  ».تعذذذذاىل والرسذذذذول 
قلعذذوا غبانذذا بذذالكالب واعبذذب  الذذذي «مذذن اؼبسذذاجٌن يف اغبذذراش أهنذذم تذذروي ؾبموعذذة . اعبذذب 

ويدرذذد عبذذذد العزيذذز ظهذذري وسذذذعضد . »يضذذعونو علذذى وجوىنذذذا مث يسذذحبونو بقذذوة عنذذذدما جيذذفّ 
 . ضباوي وسامل بلقاسم واظباعضل منصوري أنو أُِعذ منهم الدم بالقوة يف نف  السون
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 التعذيب بالسلَّم، وبالكرسي، وبالتعليق .2.5
قلذذب ل)ذا النذذوع مذذن التعذذذيب اؼبذذروي يف  ذذهادات رثذذًنة يتمضذذز عذذن بذذاقي أنذذواع التعذذذيب ىذذ

لكذذون مصذذدر ابأمل اؼببا ذذر لذذض  اعبذذالد ولكذذن الضذذحضة  (الضذحضة إىل حالذذة مذذن ابأمل اؼبذذزمن
 .نفسها

وابأنذذذذذواع الثالاذذذذذة الذذذذذ  تذذذذذرِد غالبذذذذذاً يف الشذذذذذهادات ىذذذذذي التعذذذذذذيب بالسذذذذذلَّم، وبالكرسذذذذذي، 
التابعذذذة ( العصذذذافًن" )يل زوازو" فذذذضالنذذذور الذذذدين بذذذوبكر، الذذذذي عُذذذذةب يف  يذذذذرر. قضعلتوبذذذال

أمضذذضت تسذذعة أيذذام يف ىذذذا «: للم ذذابرات العسذذكرية يف بوزريعذذة، إحذذدى ىذذذه الطذذرذ قذذائال
اؼبكذذان اؼبشذذدوم، دبذذا يف ذلذذ  عضذذد ابأضذذحى، والطريقذذة اؼبفّضذذلة لذذدى ىذذدالء اعبالديذذن ذوي 

فك لضهذذوي بعنذذف، فضتهشذذم لذذذي رنذذت مربو ذذا بذذو والذذذي يُذذالذذزّي اؼبذذدين ىذذي  ريقذذة السذذلَّم ا
ىذذذذه ابأيذذام التسذذعة دبذذا فضهذذذا مذذن عذذذاب ألذذضم بذذذدت . بذذذل  وجهذذي وصذذدري علذذى ابأرض

عبذذارة عمذذا  أمذذا تقنضذذة الكرسذذي، فهذذي حسذذب قذذول مصذذطفى سذذلضماين ».ورأهنذذا تسذذعة أ ذذهر
علذذذذى ابأرض بعذذذذد أن يربطذذذوين بكرسذذذذي مكتذذذوف الضذذذذدين والقذذذدمٌن يفرذذذذونين أىذذذوي «: يلذذذي

كذذون فذذابأمل الذذذي حيذذ  بذذو اؼبعذذذَّب ربذذت و ذذأة وزنذذو عنذذد االصذذطدام بذذابأرض ي ».بذذوجهي
 .حّبات ضب  ياب  على ابأرض   عندما ينثر اعبالدون آااره أ د

أحضانذا بواسذطة   –أما  ريقة التعلضق، فهي حسب الشهادات عملضة تعلضق مذن القذدمٌن 
وىنذاك . وح بذٌن بضذع سذاعات وبضذعة أيذاموذلذ  لفذفات تذفا –رما ذات أو بواسذطة آلذة 

أسذذلوب آعذذر ؽبذذذه الطريقذذة ورد رثذذًنا يف الشذذهادات وىذذو تعلضذذق الضذذحضة بواسذذطة رما ذذات 
ؿبمذذد . إىل السذذقف لفذذفات قذذد تذذفاوح بذذٌن بضذذعة أيذذام وبضذذعة أسذذابضع، رمذذا ذاقهذذا مذذثال ب

 . و لل الضدينفنت  عن حالتو تقّضح الكوعٌن. الذي   تعذيبو يف ـبفر الشر ة حبي اعببل
الذذي يسذّبب ابأمل  –والقصد من ىذا النوع من التعذيب ىو الفسضخ يف ذىذن اؼبعذذَّب 

 .مفهوم السلطان اؼبطلق للوالدين –لنفسو نهراً بأّن وزنو ىو اؼبصدر اؼببا ر لنمل 

 

 
 Tribune: أنهر  هادة ضابطي  ر ة يف اؼبنشورة اإلعبارية التالضة. عصوصا جالدو اؼب فر اؼبررزي للشر ة بالعاصمة   

des Droits de l’Homme en Algerie, No 1, 19 Septembre 1992. 
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 اإلضعاف واإلنهاك والعزلة .5..1
هاظذة وقسذوة العنذف اؼبسذلَّ  إذا رانت أ كال التنكضل الذ    وصذفها أعذاله تعتمذد علذى ف

نقذذذل علذذذى اعبسذذذد، فذذذإّن التعذذذذيب باإلضذذذعاف واإلهنذذذاك والعزلذذذة يعتمذذذد علذذذى اؼبنذذذاورة بذذذابأمل ل
 (.حالة االهنضار)الضحايا من اغبالة اغبادة إىل اغبالة اؼبزمنة 

ح  ال  تربز باستمرار يف الشهادات تعتمذد علذى حرمذان الضذحضة مذن و 
ُ
 ريقة اؽبُزَال اؼب

واغبرمذان مذن النذوم قذد يسذتمر إىل أحذد عشذر يومذذاً   .ل ذذاء والنذوم، وذلذ  لبضذعة أيذاماؼبذاء وا
والطريقذة ابأرثذر اسذت داماً . رما قاسى من ذل  اؼبرحوم عبد الرحضم حسٌن عالل تعذيبو

يقذول رضذا . العنضف واؼبتكرر وغًن اؼبتوقع الذي يت لل فذفات قصذًنة مذن النذوم ظىي اإليقا
فضوذردونين مذن . ويأعذذونين نيفرذوين حذن أنذام مث يذأتو «: سون اغبراشسلضماين اؼبعتقل يف 

الثضذذذذاب ويضذذذذربونين، وي مذذذذرونين دبذذذذاء بذذذذارد ويشذذذذتمونين بألفذذذذاظ بذي،ذذذذة مل أظبعهذذذذا قذذذذ   ضلذذذذة 
 ».حضاِت

. ووظضفة ىذه التقنضات اؼبسبةبة للبالدة ىي إضعاف اؼبقاومذة الذىنضذة واعبسذمضة للضذحضة
ففذذي  .علذذى تلذذ  اغبالذذةاعبذذالد وإبقائذذو  تبعضذذةربذذت  الضذذحضةىذذذا التبلضذذد يهذذدف إىل وضذذع 

ظروف رهذه حض  يكون ابأمل واغبرمان مها القاعدة، يههذر اعبذالد ورأنذو ىذو وحذده الذذي 
 .ديل  قدرة الت فضف من و أة اغبرمان من ال ذاء واؼباء والنوم

وبة باغبرمذان سذالضب التبلضذد ىذذه دائمذاً مصذحأالشذهادات ا ّمعذة، تههذر مذن ففي عضةنذة 
حذذب  منفذذرد،  ذذبو : والعزلذذة تطبَّذذق بصذذور ـبتلفذذة. ومذذن النهافذذة( العزلذذة)مذذن الذذدعم البشذذري 

يقذذول ؿبمذذد عثمذذان بلذذدي  (أ: وىنذذاك مثذذاالن يوذجضذذان عذذن العزلذذة. احتوذذاز وانذذزواء صبذذاعي
سذلضمان رايذت ايبذوس  (ب؛ »أدعلوين يف مرحاض وأوصدوا علّي البذاب ػبمسذة أيذام«أهنم 
وضعوين مع ااين عشر   صذاً يف زنزانذة واحذدة ال « :لسون العسكري بالبلضدة يقوللدى ا

ذذال أَ : يوجذذد فضهذذا سذذوى اعبذذدران وقضذذبان مذذن اغبديذذد رنذذا . رة وال غطذذاء وال غذذذاء وال مذذاءسة
رذان ابأعذوة مذرغمٌن علذى قضذاء . ؿبرومٌن من صبضع اغبقوذ ابأساسضة، حذن مذن اؼبرحذاض

ؿبمذد، الذذي عُذذةب يف ـبفذر . وذرذر ب. » حاجتهم أمام بعضهم البع  يف الزنزانة نفسها
مذذذا وإجبذذذذار اؼبنذذذذع مذذذن اؼبذذذراحض  ؼبذذذذدة طبسذذذة واالاذذذذٌن يو «الشذذذر ة غبذذذي اعببذذذذل، يف  ذذذهادتو 

وإضذذافة إىل إذالل اؼبعذذذَّب، فذذإنَّ القصذذد مذذن وراء . »ايبوسذذٌن علذذى قضذذاء اغباجذذة يف اضذذاهبم
رمذا  ذدف . ىذه ابأسالضب ىو حرمانو من أّي دعذم اجتمذاعي يُذثّبذت قدرتذو علذى اؼبقاومذة

ىذذذذه اؼبمارسذذذات إىل حذذذ  اسذذذتحواذ ذاِت يف الضذذذحضة إلعضذذذاعها النشذذذ االت ذات  ذذذابع 
 ".حضواين"
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نقذذ  أو انعذذدام الضذذوء، وضذذع )رذذل اؼبعذذذَّبٌن خيذذربون أهنذذم تعرضذذوا إىل حرمذذان حواسذذي و 
أو قطذذذع /تقلذذض  و)أو حرمذذان إدرارذذي ( عصذذابة علذذى العضنذذٌن أو رذذض  ي طذذي رافذذذة الذذرأس

ويفضد علم نف  اؼب تّ  بالتعذذيب .(. ، اخةُمدبَّر ابات تاالتصال مع العامل، تضو زمكاين، رَ 
عذذذذذل الذذذذذدوائر العصذذذذذبضة يف حالذذذذذة احتضذذذذذاج مذذذذذاّس إىل تنبضذذذذذو جياإلدرارذذذذذي أن اغبرمذذذذذان اغبّسذذذذذّي و 

فبعد سبع ساعات فق ، تنت  لذدى الضذحضة حالذة مذن اؽبذوس السذمعي والبصذري . عارجي
 .وفقدان لالذباه قد تتسّبب يف تلف دائم يف اعبهاز العص 

 االعتداء والتشويه الجنسيو االغتصاب  .11.5
َفف يف معذذزل عذذن سذذضاذ ذصذذاب ال يُذقذذالغتالتوضذذضح بذذأّن اىذذذا النذذوع مذذن التنكضذذل يسذذتدعي 

فال ديكن فصذلو عذن السذضاذ القهذري للتعذذيب، بذل إّن االغتصذاب يف الواقذع ىذو . التعذيب
امتداٌد لو، أي أنو لض  عمالً جنسضاً بذل ىذو عمذل تعذذي  حضذ  ديثةذل العضذو التناسذلي آلذة 

وزمذذذذذذذالؤه أنَّ ( Doerr-Zegers)قذذذذذذذرز زَ -ُدَورْ  بضذذذذذذذب ابأمذذذذذذذراض العقلضذذذذذذذة يدرذذذذذذذد و  .التعذذذذذذذذيب
ف َذْزو جسذم  ».اإلزاحذة واالحتبذاس والضذضق والتذدمًن«التعذيب اعبنسذي سذلوك عذدواين يُنذت  

عذَّب ىو عدوان ولض  أُن 
ُ
ب يشرةف ولكذن ب يُذَعهةم بضنما التعذيب ُيْضِعف؛ اغبُ اغبُ «: اؼب

ىو اغبضاة واػبلذد إىل حذد مذا، ب التعذيب ىو أررب إىانة ديكن أن يتعرض ؽبا اإلنسان؛ اغبُ 
   ».بضنما للتعذيب بع  صفات اؼبوت الدائمة

يف التعذيب يههر أّوال من عالل الشذهادات علذى أنذو اغتصذاب    إن التناور باعبنسانضة
تذذروي السذضدة زىضذة رلضذذوة، الذ  عُذذذةبت يف ـبفذر الشذذر ة  .لفهذي وؿبذاوالت الغتصذذاب بذدين
 يلل قذذا «: اب وُىذذدةدت باالغتصذذاب مذذن  ذذرف جالديهذذابسذذامل بذذاي، أهنذذا ُجذذرةدت مذذن الثضذذ

 تقذذّدمعنذدىا ." فعل فضذذ وسذأأنّذذ  أعطضذت اؼبالبذ  وإالّ سذذنفر  عاريذة  اعذفيف" :الّشذر يّ 
 ومذا: "فسذألين!" تستطضع ؼبسي بأيّن مصابة دبذرض ال: "فصرعت اغتصا  يريدكبوي، ران 

أّي ناحضذة  يف: "سذأل" .ين أحذدجيذب أن يلمسذ مريضذة وال أنذا: "قلذت لذو" نوع ىذا اؼبذرض؟
" قذذال لذذ  ىذذذا؟ مذذن: "قذذال" .مصذذابة بسذذر ان يف عنذذق الذذّرحم أنذذا: "أجبذذت" أنذذت مريضذذة؟

يف سذذقوط  ذذعري  تسذذّببىذذذا اؼبذذرض .  بعذذا، أعذذذ مذذيّن عّضنذذة لتحلضلهذذا الطّبضذذب: "قلذذت لذذو
علذى  ذريف،  حذافض" :فقلذت لذو.  راسة من ذي قبذل أرثرأصبح عنضفا و  عندىا" .وحاج ّ 

ألقذذذى هبذذذا وىذذذو  ".وسذذذأقول اغبقضقذذذة مالبسذذذيأعطذذذين  .ت  ذذذاّب ويل ابذذذن أرذذذرب منذذذ  سذذذّناأنذذذ

 

    O. Doerr-Zegers et al, 'Psychiatric Sequelae and Phenomenology', Psychiatry, Vol. 55 (1992) p. 182. 
 .ؾبموع اػبصائ  اؼبتعلقة باعبن  والنشاط اعبنسي   
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وذرذر  ».أقذف وسذأرتدي مالبسذي وأنذا جالسذة لذنفقلت إيّن . يطلب ميّن الوقوف الرتدائها
أحد اعبالدين ران يقول يل بدون عول وال حضذاء إننذا «اؼبرحوم حسن رعوان يف ؿبضره أن 

مذذذذذن السذذذذذون العسذذذذذكري )نذذذذذور الذذذذذدين مصذذذذذطفاي  قذذذذذولرمذذذذذا ي. »مارس علضذذذذذ  اللذذذذذواطسذذذذذن
عذذذذالل تواجذذذذدي يف ذلذذذذ  اؼبكذذذذان حذذذذاولوا نذذذذزع اضذذذذا  بطريقذذذذة مهوضذذذذة وحذذذذاول « :(بالبلضذذذذدة

أحذذدىم، وىذذو اؼبسذذدول عذذن التحقضذذق، بكذذل مذذا أوِت مذذن قذذوة أن ي تصذذبين، ولكذذن ا  قبّذذاين 
و وىو يشتمين فعندما  رحوين أرضا قفز أحدىم على جسدي ووجهي حبذائ. منو ىذه اؼبرة

ويشًن عًن الدين قّدور، الذذي عُذذةب يف مقذر أمذن دائذرة  ».بألفاظ بذي،ة ويسب ا  والدين
حسٌن داي، إىل أّن  ر ضٌن حاوال اغتصابو فقاومهما بقوة حن أمىن أحدمها على وجهذو، 

 ».فضةل اؼبوت على اغبضاةأُ الضوم «: ابأمر الذي جعلو يقول
ب علذى قذدرة اعبذالد الكاملذذة ذَّ َعذغتصذاب ىذدفها الربىذان للمُ فذإذا رانذت التهديذدات باال

علضو، وتفاىة أية ؿباولة للمقاومة، فإّن اإلقدام على االغتصاب فعلضا غرضو اإلفناء النفسذي 
ودبذذا أن . الكامذذل للضذذحضة الذذذي تبذذدو لذذو رلفذذة اؼبقاومذذة أرثذذر إىانذذة لكرامتذذو مذذن االستسذذالم

ّمذذة للصذذحة البدنضذذة والنفسذذضة للفذذرد، فهذذي تتعذذرض ؽبذذذا ابأعضذذاء التناسذذلضة، رذذاؼبخ ذاتذذو، مه
اعبنسذضة للضذحضة، لضتوذّذر فضهذا ىذاج  عذدم  ةالقذدر و اؽبويذةالنوع من العنف للقضاء علذى 

 (.الُعنذَّة)إمكانضة فبارسة عادية للون ، وىاج  التعّرض ل ضعاف اعبنسي اؼبزمن 
 –من اغبرب النفسذضة (  ينبا)أن توظضف اعبنسانضة جزء ذاِت  (Agger  )ويالحض آقر 

جُيذرَب : وا د يف الضذحضةتوىي إحدى الوسائل الفعالة للعب  بالنف  حض  تولذد الشذعور بذال
 
ُ
وال يوجذد تذأاًن يتوذاوز مفاعضذل ىذذا النذوع . ب على اال ذفاك يف االعتذداء علذى نفسذوذَّ عَ اؼب

ذُر علذى التعذاون مذع اعبهذاز ل جُيْبَذَقذتذَ من التعذيب اؼبعنوي سوى االهنضار اؼبعنوي والنفسذي ِلُمعْ 
 .القمعي بشكل أو بآعر

دَ  لذذذن «: فاؼبعذذذَّب عبذذذد الذذرحضم حسذذذٌن يذذروي يف تصذذذرحيو الطويذذل قبذذذل إعدامذذو رضذذذف ُىذذدة
وسذذذذذنبدأ بقلذذذذذع عصذذذذذضتض ، فلذذذذذن تسذذذذذتطضع بعذذذذذدىا أن ذبذذذذذامع  …تكذذذذذون ابأّول وال ابأعذذذذذًن 

فها القضذذاء علذذى وديكذذن إحصذذاء أنذذواع رثذذًنة مذذن أدوات العنذذف اؼببا ذذر ىذذد ».زوجتذذ  أبذذدا
يذرر سلضمان بن رجدال، الذي ُعذةب من (. ذىنضا أو فعلضا)اإلمكانضات اعبنسضة للضحضة 

رج ووضذعوا ذرذري أتذوا بصذندوذ صذ ًن حيتذوي علذى دُ « رف الدرك الو ين يف الرغاية، أهنم 
ويذذذذرر عمذذذر عضذذذدر، الذذذذي  ».فضذذذو وأغلقذذذوه بقذذذوة، فصذذذرعت مذذذن  ذذذدة ابأمل مث أغمذذذي علذذذي

خبذذذض  قذذذاس وبذذذدأ ضذذذاب  يف اعبذذذضش  يربطذذذوا ذرذذذر «اكنذذذة مل يذذذتم ربديذذذدىا، أهنذذذم  عُذذذذةب يف
 
 .68 .ص، I. Agger, Trauma and Healing under State Terrorism, Zed Books, London 1997 :راجع   
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ؿبمذذذد آيذذذت بلذذذوذ ، الذذذذي عُذذذذةب يف مدرسذذذة الشذذذر ة . »يسذذذحبو بكذذذل قذذذوة، فذذذأغمي علذذذي
لضرب على نقاط حساسة يف اعبسم بواسطة آلة  «بشا وناف بالعاصمة، يروي أنو تعرض 

ولقذذذد انصذذذّب اعبذذذالد علذذذّي حذذذن . ةرهربائضذذذة، اسذذذُت دمت عاصذذذة جهذذذة ابأعضذذذاء التناسذذذلض
وعُذذذةب  .»[الُعنذذَّة] توّرمذت أعضذائي التناسذلضة وأدى ذلذذ  إىل فقذداين لقذدراِت اعبنسذذضة هنائضذا

الذذذدرري ؿبمذذذد الصذذذ ًن القذذذل مذذذن  ذذذرف زمالئذذذو يف مفذذذرزة درك بب،ذذذر عذذذادم، فضقذذذول أّن النذذذار 
ي ُعذةب حن اؼبذوت وجثة عمروش ؿبمد، الذ. كب علضو بنزينسُ أضرِمت يف ذرره بعد أن 

 .يف مفتاح، أظهرت انذْدحاقاً للبطن، وبفاً رامالً لنعضاء التناسلضة
وُتست دم أ كال عديذدة للعنذف اعبنسذي للقضذاء الكامذل علذى اؼبعذذَّب بواسذطة تذدمًن 

والتعذيب عن  ريق االغتصاب اعبماعي رذان ضذحضتو رضذا سذلضماين الذذي . اعبنسضة ىويتو
وإذا رذان . »ّي بأبشع ابأعمذال أال وىذو اللذواط؛ ورذانوا أربعذة للقضذام بذواعتدوا عل«يروي أهنم 

بعذذ  ضذذحايا االعتذذداء اعبنسذذي بذذاللواط مثذذل عبذذد الر ذذضد القشذذاي أو عبذذد الكذذرمي قنذذون ال 
يسكتون عما عانوه، فإن أغلبضة ضحايا االغتصذاب بذاللواط ال يتحذداون عذن مآسذضهم، فبذا 

ىذذذذا النذذذوع مذذذذن    واضذذذذطحاء. مارسذذذات مفتوحذذذةيذذذفك مسذذذألة مذذذذدى انتشذذذار مثذذذل ىذذذذذه اؼب
التعذذذذذذيب ال ينتهذذذذذي دبوذذذذذرد انتهذذذذذاء االعتذذذذذداء حضذذذذذ  تتمضذذذذذز اغبالذذذذذة النفسذذذذذضة للضذذذذذحضة بعذذذذذد 

والصدمة والشعور باإلىانة والعار واػبوف واإلحسذاس جسدية -أْعراض نفسضةاالغتصاب ب
 في ؼبواجهذذة بذاإلمث وعاصذة باالمتنذاع عذن االعذفاف هبذذذا الواقذع رذرف  عقلذي ورت ذدير عذا

 .أمل ال يطاذ
وتذذذذدمًن اؽبويذذذذة اعبنسذذذذضة ال ديذذذذاَرس فقذذذذ  عذذذذن  ريذذذذق اللذذذذواط السذذذذل  الذذذذذي تقاسذذذذي منذذذذو 

فلقذذد . الضذذحضة، لكنذذو يذُذذذقَفُف أيضذذا بواسذذطة لذذواط فعَّذذال يُنِفذذُذه جربيذذاً ُمَعذذذذَُّبُ  علذذى آعذذر
وأُِمذر  ،الذو ين الذذي عُذذةب يف بوزريعذة مذن  ذرف الذدرك ،أوِت بطفلٌن ل مام سعضد بوحريرة

يقذذذذول علذذذذم الذذذذنف  اؼب ذذذذت  . ولقذذذذد ُضذذذذرب وُىذذذذدةد بعذذذذد رفضذذذذو. مارسذذذذة اللذذذذواط علضهمذذذذادب
بالتعذذذذذيب أّن عذذذذدم ا ذذذذفاك اعبذذذذالد مبا ذذذذرة يف عملضذذذذة اإلىانذذذذة يُثبذذذذت قذذذذدرة اعبذذذذالد الكلضذذذذة 

 
ُ
 بتأاًن أ ّد من عواقب اللواط السذل  –ب عذَّ ويهدف إىل ترسضخ الش  والقلق يف ذىن اؼب

 .ا خي  جنسانضتذُوفضم –

 

 
اضطحى الشيء أي . ق من الفعل اضطحىتالضطحاء اسم مشوا. االضطحاء يدل على ربويل     إىل ضحضة   
منو ضحضة وىو على وزن امتطى الدابة أي جعذل منهذا مطضذة واىتذدى الشذيء أي جعذل منذو ىديذة وقذد قلبذت التذاء  جعل

 . اء لتضسًن النطق
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فضذذذرر نورالذدين حريذ ، الذذذي . ودُيَذارُس رذذل  التعذذيب بذذاللواط بواسذطة فاعذل حضذواين
وضعوا على ظهري رلبا بعد أن «عذبتو اؼب ابرات العسكرية يف مكان ؾبهول، أّن اعبالدين 

يب وىذا النذوع مذن التعذذ. »جّردوين من الثضاب وىددوين دبمارسة اللواط علّي إذا مل أعفف
. يقابل نوعا من االعتداءات اعبنسضة ال  أحصذضت يف بلذدان عربضذة وبلذدان أمريكذا الالتضنضذة

وىو اغتصاب يف فتحة الشذرج بالنسذبة للرجذال ويف الفذرج بالنسذبة للنسذاء مذن  ذرف رذالب 
 .العضو التناسلي( أو توضع فوذ)مدرّبة ورذل  ف،ران أو عنكبوت تُدعل يف 

للذذواط الذذذي يذذرِد يف أرثذذر الشذذهادات يُقذذفف بواسذذطة أدوات والنذذوع الثالذذ  مذذن أنذذواع ا
اعبلذذذذوس علذذذذى زجاجذذذذة علذذذذى فضذذذذذرر رضذذذذا سذذذذلضماين فصذذذالً مذذذذن تعذيبذذذذو حضذذذذ  أُجذذذرب .  ذذذن

لقذذد جذذاؤوا بزجذذاجتٌن مكسذذرتٌن واحذذدة صذذ ًنة وأعذذرى ربذذًنة و لبذذوا مذذين اعتضذذار «: مكسذذرة
يسذتحضل . فعلذوا   مذا فعلذوهفضربوين بقوة حن اعفت الصذ ًنة و " ؼباذا؟"فسألتهم . واحدة

وذبدر اإل ارة ىنا إىل اغبذ  علذى  ».فأصبحت ال أستطضع اعبلوس. أن أقول أرثر من ىذا
لذذذدفع الضذذذحضة يف  –وىذذذو اعتضذذذار بذذذٌن أمذذذرين رالمهذذذا مسذذذتحضل  –أداء عمذذذل غذذذًن منطقذذذي 
وقائمذذذذذة ابأدوات ايصذذذذذاة يف ىذذذذذذا النذذذذذوع مذذذذذن التعذذذذذذيب تتضذذذذذمن . حلقذذذذذة مذذذذذن التشنذذذذذذعوات

جذذذذات مكسذذذذورة العنذذذذق والقضذذذذبان اغبديديذذذذة واؼبواسذذذذًن وبعذذذذ  ابأسذذذذلحة الناريذذذذة وأذرع الزجا
 .اؼبكان  والكاويات الكهربائضة والسوائر

، وؽبذا (القْسر والعدوانضذة)ؽبذه االغتصابات والتشويهات اعبنسضة  بضعة مشفرة واضحة 
لكذن ال . وإىانتهذا أََدِويَة مشفرة بارزة أي أهنذا أدوات مذن أجذل إعضذاع الضذحضة وربطضمهذا

فمذذذن حضذذذ  . الذذذذي ينقلونذذذو –رهذذذاىرة نفسذذذضة وسضاسذذذضة   –بذذذد مذذذن إبذذذراز معذذذىن اعبنسذذذانضة 
نفسضة اعبالدين فإّن اعبنسذانضة يف ىذذا النذوع مذن التعذذيب تُعذربة عذن سذاديّة، وتعكذًن حاسذة 
 . بضعضة، وَرذَلب، بضنما من ناحضة السلوك اعبنسي فإّن ىذذا التعذذيب يعكذ  عمذل اقتنذاص

ورهذذذذذذذاىرة سضاسذذذذذذذضة ذبذذذذذذذدر اإل ذذذذذذذارة إىل أن التعذذذذذذذذيب اعبنسذذذذذذذي يُذذذذذذذذرةر بالعذذذذذذذادات اغبربضذذذذذذذة 
وىذو تعبذذًن . للموتمعذات البدائضذة حضذ  رذان ديذارس اػِبصذاء أو اللذواط علذى العذدو اؼب لذوب

فذذذذرر اعبذذذالد وقضذذذضب اغبديذذذد . علذذذى أن الضذذذحايا ملذذذ  للسذذذلطة، وترسذذذضخ للوضذذذع القذذذائم
 الط مذذة العسذذكرية" قضذذضب"ىذذي يف الواقذذع ( للسذذالح) سذذورةوالزجاجذذة مكسذذورة العنذذق واؼبا

وىذذذذذه اؼبمارسذذذذات التعذيبضذذذذة تديّذذذذد وتفضذذذذح . غبوذذذذز الضذذذذحايا بنضويذذذذاً يف مكذذذذاهنم يف ا تمذذذذع
الرعايذذذا  ادولذذذة يكذذذون فضهذذذ: الكضذذذان السضاسذذذي الذذذذي يريذذذد زبانضذذذة الط مذذذة العسذذذكرية إنشذذذاءه

 .سلبضٌن، بدون قدرات جنسضة، صبضانضٌن ومطضعٌن
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 التعذيب الذهني .15.5
. فهذو مسذّدد كبذو جذوىر اإلنسذان. ىنا يكون العنف مسذلَّطاً علذى ىذدف أوسذع مذن اعبسذد

علذذى الذذذوعي " يقذذب "وىذذذا النذذوع مذذن التنكضذذذل، اؼبصذذمَّم لضسذذتمر أاذذذره  ذذويال بعذذد تنفضذذذذه، 
 .ويهدف إىل ربديد موقع الروح وعزؽبا وسحقها

. يذربز بطريقذة رتضبذة يف رذل الشذهاداتيف اؼبقام ابأول جيب عذرض العنذف اللفهذي الذذي 
فمذذذذن ناحضذذذذة التعبذذذذًن، يذذذذفِجم العنذذذذف اللفهذذذذي ظذذذذاىرة إقحذذذذام السذذذذضاذ القهذذذذري للتعذذذذذيب يف 

 .أما روسضلة فهو سالح يست دمو اعبالد عن قصد يف اسفاتضوضتو ل زو الضحضة. الكالم
هذذا النذوع ف. يواجو الضحايا سضال من الشتائم والبذذاءات قبذل االسذتنطاذ و بعذا عاللذو

رفذر تأبذاه    – أما سذّب الذدين واالسذتهزاء بذا  . من العدوان اللفهي ىدفو إىانة الضحضة
ولفسذذضخ فكذذرة أن  فُضسذذت َدم لسذذحق رذذل دعذذم روحذذي ل ديذذان بذذا   –رذذل نفذذ  مدمنذذة 

اآلن سأمنع  من العضش، ناد رب  لضنقذك من «. اعبالدين ذوو قدرة رلضة يف ذىن اؼبعذَّب
ويشذهد  .ل أحذد التهكمذات الذذي يذذرره بكذل حسذرة ـبتذار بود ذضش يف  ذهادتودُيثذ »يدي

، عذذذن التهديذذذدات (دلّذذذ )ؿبمذذذد عضبذذذدة، الذذذذي عذذذذةب يف ؾبموعذذذة الذذذدرك الذذذو ين يف بَذْ لةضذذذة 
سذذتعفف : "ر إيّل مطذذّوال مثّ قذذالنهذذرفذذع اؼبسذذاعد رأسذذو و «: الَتْوديفضّذذة الذذ  تعذذرََّض ؽبذذا فضقذذول

عذذي إىل غرفذة الّتعذذيب  آعذرَين بأمثّ أمذر دررضّذٌن!" سذتطضع إنقذاذكوصّدقين حّن ربّذ  ال ي
 ».وإرجاعي عندما أقّرر االعفاف

 مذذذنوالتهديذذد بالقتذذل، بذذالرغم مذذن قلذذة انتشذذاره بالنسذذبة للعنذذف اللفهذذي، يههذذر يف رثذذًن 
انتهذذت  «: فلقذذد روى اؼبرحذذوم حسذذٌن عبذذد الذذرحضم يف تصذذرحيو ىذذذه التهديذذدات. الشذذهادات
فذذذذذإذا مل تعذذذذذفف ... حذذذذذان اآلن ابأوان لتذذذذذتكلم معنذذذذذا! الفلسذذذذذفضة مذذذذذع اؼبسذذذذذدولٌناؼبناقشذذذذذات 

لذذن تكذذون ابأول . وإذا اقتضذذى ابأمذذر قتلذذ ، سذذنقتل ... سذذنعذب  رمذذا مل تعذذذب مذذن قبذذل
يذذذروي . سذذذت التهديذذذدات بذذذاؼبوت دائمذذذا  ذذذفهّضة فقذذذد تكذذذون تهذذذاىراً بالقتذذذلضل ».وال ابأعذذذًن

نا أمشذذا«(: دلّذذ )نذذة عسذذكرية يف سذذضدي داود ؿبمذذد الصذذ ًن  ويلذذب، الذذذي عُذذذةب يف اك
مثّ توقّفذذذذوا . متلّشذذذواوربذذذت وابذذذل مذذذن الّسذذذّب العضنذذذٌن  مذذذف م مضذذذي 433العسذذذارر حذذذوايل 
العسذذكر  ذذ َّلوا أسذذلحتهم  نّ بأ اعذوِتعلذذى نفسذذي وعلذذى  ت رثذًنافذذع. انذذَربووضذعونا علذذى ُر 

د ؿبفذوظ سذاري، الذذي أمذا أضبذ ».تاؼبذو فشّهدت وانتهذرت . ّن هنايتنا قد حانتأوا لنا لوقا
رأسذذذي  علذذذىوضذذذعوا مسّدسذذذا  «: ، فضقذذذول(Cavaignac)ب يف ـبفذذذر الشذذذر ة رافضنضذذذاك ذة عُذذذ

 »".برصاصة  رأس نفوةرس، بح بشيءتإذا مل : "قالوا يل. وبدؤوا يشّ لونو
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أما التنكضل حض  يوَّرط     اال ، فضتضمن التهديدات بالعنف وفبارسة العنذف يف 
يذذذذدات بذذذذالعنف اؼبتذذذذواترة يف الشذذذذهادات تكمذذذذن يف التهديذذذذد باغتصذذذذاب وأرثذذذذر التهد. الواقذذذذع

ففذذي ؿبارمتذذو الذذ  أُعذذدم بعذذدىا تراجذذع ر ذذضد . أو ابأم/وأو ابأعذذت /أو البنذذت و/الزوجذذة و
حشايشي عن التصريح الذي أدىل بذو بعذد أحذد عشذر يومذا مذن التعذذيب وذرذر أّن جالديذو 

يقذذذذول ؿبمذذذذد  .هذذذذا زوجتذذذذو اغبامذذذذل وأمذذذذوضذذذذ طوا علضذذذذو بذذذذإبراز مفذذذذاتضح الشذذذذقة الذذذذ  تسذذذذكن فض
أهنم بذذذذذىذذذذذّددوين عذذذذذدة مذذذذذرات «: سذذذذذادات، الذذذذذذي عُذذذذذذب يف مدرسذذذذذة الشذذذذذر ة بشذذذذذا وناف

أمذذا سذذعضد فكذذار، الذذذي عُذذذةب يف ؾبموعذذة  » .دو نذذاعبل رذذ ها تصذذبسضسُضحضذذرون زوجذذ  و 
ضأتون بذذذزوج  سذذذ مهنذذذ أيل واالقذذذ «دوه بذذذاؼبوت مث جالديذذذو ىذذذدّ  نّ الذذذدرك بذذذربج منايذذذل، فضذذذذرر أ

 .»صور الدنض،ةلاه ذى مامأ يف عروقي مالدد تومّ ف. يأمامهنن تصبو وبناِت وي 
 ذذذهادة لذذذذويزة م أحضانذذذذا، رمذذذا يههذذذذر يف  دِ رمذذذا أّن التهديذذذد بقتذذذذل  ذذذ   االذذذذ  اسذذذتُ 

رذذذان اؼبسذذذدول يههذذذر ورأنذذذو يتلذذذّذذ مذذذن «: بت يف ـبفذذذر الشذذذر ة بسذذذامل بذذذايبررذذذان، الذذذ  عُذذذذة 
ْشذذّهد الذذذي يعرضذذو مذذأموروه

َ
أعذذرج عنوذذرا ربذذًنا ذا قبضذذة حديديّذذة صذذفراء، وأعذذذ  ]...[. اؼب

ائتمر ىذذا ابأعذًن وذىذب . ار أبنائيضحإء حّن أسبّكن من رؤيتو، مثّ أمر  ر ّضا ب يديره بِبُ 
سذذدول مذذن قمضصذذو ووضذذع عنوذذره علذذى اؼبجذبذذو . عبذذد اعبلضذذل الذذذي رذذان مذذذعورا رضذذاحإل

ا مذهحواجمذن  اندان أن زبرجذعضنذاه تكذارانذت . وأنذا عذاجزةأنهر إىل ولدي  رنت .عنقو
: فأجبتذذو!" بنضذذ  اآلعذذرين إذا مل تعذذفيف اآلنإوأمذذام  أمامذذ  ربّذذو سذذأذبح" .مذذن  ذذّدة اػبذذوف

 ».اغبفاظ على ىدوئيوأنا أحاول  ،"دباذا؟ أعفف"
عذذدة ؿَباِضذذر مثذذل يف  تأمذذا خبصذذوص أعمذذال العنذذف اؼبمارَسذذة علذذى  ذذ   االذذ  فذذورد

مث أمضذضت يذومٌن «: يف ـبفذر الشذر ة ببذاب الذوادي  هادة سضد علي بلهواري الذذي عُذذةب
. رأيت رجال بتشّوىات فائقة الوصف مث ظبعنذا صذراخ امذرأة. أ د علّي من اػبرقة والكهرباء
ا بذذذأمّي، وأعذذذ  وزوجذذذة أعذذذي، بأهنذذذم يبحثذذذون عذذذن و جذذذاؤ : "سذذذألنا مذذذا ىذذذذا؟ فأجابنذذذا الرجذذذل

" أنذذا يف سذذّن أمذذ : "ىذذا تقذذولوأصذذبح صذذراخ اؼبذذرأة أقذذوى وظبعنا. فبذذدأنا رلنذذا نبكذذي" .أعذذي
ويشذذهد عمذذار غبضذذاين،  »[.…" ]أنذذت أمذذّي؟ لذذو رنذذِت أمذذّي لقتلتذذ : "وظبعنذذا اعبذذالد جيضذذب

 رّابذذذع أعرجذذذوين وعذذذّذبوين بذذذنف م الالضذذذو يف «ب يف مقذذذر الذذذدرك بسذذذضدي داود، أنذذو الذذذي عُذذذذة 
ظبعذذذت  الكهربذذذاء، اءمذذذن جذذذر  لطّاولذذذة  ذذذبو م مذذذى علذذذيّ ا ىلإ  ذذذابو ر م توبضنمذذذا رنذذذ. ةالطّريقذذذ

مثّ ظننذذذت أيّن ـبطذذذئ وأنّذذذو  . و صذذذوت وصذذذراخ زوجذذذ صذذذضحات وصذذذرعات امذذذرأة فعرفذذذت أنّذذذ
. ولكن انفتح الباب وإذا بزوج  اؼبسكضنة أمذامي. بيرابوس وأّن رّل ىذا ناجم عن الّتعذ

وؼبّذذا رأتذذين أدمذذي . الّسذذبّ و  داعذذل الزنزانذذة ربذذت وابذذل مذذن الّشذذتمإىل جرَّىذذا اؼبسذذاعد والذذدررضٌن 
ومل  يتهذذا يف تلذذ  اغبالذذة فقذذدت صذذوا أر  اوؼبّذذ. عت مثّ أغمذذي علضهذذاصذذر اولذذة ىل الطّ إ ومربو ذذا
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قذذال يل . سذذحبوىا إىل اػبذذارج ومل أظبذذع صذذراعها بعذذد ذلذذ . أقذذوى علذذى الّتحّمذذل أرثذذر أعذذد
رنذت جذّد قلذٍق وأصذابين إاذر ذلذ  ." عتنذون هبذا رمذا ينب ذيي مهّنذإال زبذف : "أحدىم سذاعرا
 ».أسى رىضب

يف تقريرىذذذذا لسذذذذنة  سذذذذة الطّبضذذذذة لرعايذذذذة ضذذذذذحايا التعذذذذذيب اؼبتواجذذذذدة بلنذذذذدناؼبدس ترَ ذرذذذذو
بهذة اإلسذالمضة ل نقذاذ عذذةب يف سذبتمرب ، وىو عضذو سذابق يف اعب.حالة السضد ي 2888
. و لذذذب اللوذذذوء السضاسذذذي يف بريطانضذذذا عذذذن عنوانذذذو، كشذذذفيللشذذذر ة مل فذذذر يف ـب 2882

أنذذذو أواِذذذق إىل ررسذذذي وجذذذاءت . ر السذذذضد ية تذذذذرَّ رّ ذات مذذذ«: اؼبدسسذذذةيقذذذول  بضبذذذو يف ىذذذذه 
ّن أعتذذو سذذتتعّرض لذذنذى إقضذذل لذذو . الشذذر ة بأعتذذو يف سذذّن الثالثذذة عشذذرة بأنذذو رفذذ  الكذذالم
فشرعوا يف االعتداء اعبنسي على . بأنو مل يستوب بأس،لتهم عن اعببهة اإلسالمضة ل نقاذ

نذذذذو إضل أعتذذذذو وقذذذذال وا سذذذذبإىل الشذذذذر ة لض لّذذذذ. تضذذذذرّع السذذذذضد ي …أعتذذذذو واغتصذذذذاهبا أمامذذذذو
بعذذدىا أعذذذوا أعتذذو غذذًن أنذذو ظذذل يسذذمع عويلهذذا يف غرفذذة ؾبذذاورة، . سذذضوضب علذذى أسذذ،لتهم

وبعذد ىذذه اغباداذذة مذع أعتذو اعذذفف . رذانوا ي تصذذبوهنا  ]أي الشذر ة[يعتقذد أهنذذم . والسذضد ي
 ».بكل ما رانوا يطلبون منو

لضذذة التعذذذيب خيضذذع العائلذذة رشذذ   االذذ  يف عم فذذرادإن اسذذت دام ابأ فذذال والنسذذاء وأ
داعذذل العائلذذة لوضذذع اؼبعذذذَّب يف فذذذخ ( العنايذذة والوفذذاء)ؼبنطذذق اسذذت الل العالقذذات العا فضذذة 

يسذذذتعمل النهذذذام العسذذذكري ىذذذذا النذذذوع مذذذن التعذذذذيب رغذذذم آاذذذاره و . االعتضذذذارات اؼبسذذذتحضلة
 نّ تذذرب أبأنذذو يع( ي إىل العزلذذة والفصذذل بذذٌن أعضذذاء العائلذذةدّ غالبذذا مذذا يذذد )اؽبدامذذة علذذى العائلذذة 

ل وحذذدة اجتماعضذذة عطذذًنة  عائلذذة العضذذو يف اعببهذذة اإلسذذالمضة ل نقذذاذ أو اؼبناصذذر ؽبذذا تشذذكّ 
مدسسذذة العسذذكرية الذذذاررة؛ وقذذد لّقبذذت الصذذحافة اػباضذذعة للربفذذض روهنذذا تذذداوم اؼبقاومذذة و 

  اغتصذاب النسذاء دُيذاَرس أيضذا نّ وذَبْذُدر اإل ذارة إىل أ. »العذائالت اإلرىابضذة«ذه العائالت بذذى
 .رعرض للسلطة حن يُهان الضحايا ور نضمة حرب أو ربح بأعضاء قوات ابأمن

رما ذبدر اإل ارة أيضاً إىل أّن إجبار ضحضة لسماع صذضحات ضذحضة أعذرى يُعتذرب مذن 
صذذمضم التعذذذيب الذذذذىين حضذذ  ذُبذذرب الضذذذحضة علذذى حضذذور تعذذذذيب ضذذحايا آعذذرين بذذذدون 

أّن يف رثذذًن مذذن الذذدول ( Elaine Scarry)اري أْلَذذٌْن ْسذذكَ  الباحثذذة بضَّنذذتوقذذد  .حذذول وال قذذوة
عذًنة يف مكذان مناسذب حذن بأُتسوَّل صضحات الضحايا دبُْسذوةلة راسذضت مث ُتشذ َّل ىذذه ا

علذذي لعشذذب، الذذذي عُذذذةب يف فالسذذضد . ىذذم أو أقذذارهبم الصذذرعاتؤ ن أو زمالو يسذذمع اؼبعذذذَّب
بعذذد لضلذذة مذذن «: ذيب فضقذذولمررذذز اؼب ذذابرات العسذذكرية بذذ  عكنذذون، يذذذرر ىذذذه التقنضذذة للتعذذ

زوجذذ  وابذذين يف حالذذة مذذا إذا مل أزّودىذذم باؼبعلومذذات بإحضذذار  وىذذّددوينعذذوين عذيب أرجَ ذتالذذ
بعذذذد سذذذاعة وأنذذذا مازلذذذت مربو ذذذا فذذذوذ الطّاولذذذة ظبعذذذت صذذذوت ابذذذين وزوجذذذ  . يريذذذدوهناالّذذذ  
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 عنذذدىا بذذدأت .اػبذذوف علضهمذذا، وؼبّذذا ظبعذذت صذذراخ زوجذذ  أصذذبحت رذذا نون أ ذذدّ ف فذذت 
قوا مذذا  ودبذذا أهنذذم مل يصذذدّ . ، أنذذاس أعذذرفهم سذذطحضاً ّم اؼب ذذابراتُهذذأنذذاس تذَ  عذذنء  ذذي أيّ أقذذول 

 يف ]…[ .ظبذاع صذراخ زوجذ  وابذينأرثر ما رذان يذدؼبين ىذو . رجعوا للتعذيبرنت أعتلقو 
ابأصذذوات رانذذت دائمذذا  نّ العوضذذب أ. باسذذتمرارالضذذومٌن ابأعذذًنين رنذذت أظبذذع صذذراخ زوجذذ  

ضذي، جذاء رجذال ايذوم مثذويل أمذام الق يف .من فضذةكون مرتفعة ومذرة أعذرى مرّة ت، ِىَي ِىيَ 
ّن قضذذّضت  أحذذدات ضذذّوة وعلضذذ  أن تعذذفف وتقذذول أنّذذ  مهذذّرب إ" :وقذذالوا يل اؼب ذذابرات

رذذذا نون،    رنذذذتإىل آعذذذر دقضقذذذة   ".زوجتذذذ  ودّعسذذذتوأنّذذذ  تعذذذرف ىذذذذا وذاك وإالّ  رات،دة ـبذذذ
 .سذذراحها  ذذالذإلت مسذذتعّدا لفعذذل رذذّل  ذذيء رنذذت ال أفّكذذر إالّ يف أمذذن زوجذذ  حضذذ  رنذذ

لذذذذل  . يف حالذذذة مذذذا إذا قلذذت مذذذا يريذذذدون نفذذ  الضذذذوم يفطلقون سذذذراحها فذذأقنعوين أهّنذذذم سذذذضُ 
مذنهم أن خيذربوين عذن   لبذتإىل الّسذون  يف  ريقذيو . أمام قاضي التحقضذق قلت ما يريدون

. م ؼبذاذا يضذحكونولكذين مل أفهذعنذدىا بذدؤوا يضذحكون  .زوج  ىل أ لقوا سراحها أم ال
الزّيذذذذذارة ابأوىل مل أفهذذذذذم مذذذذذاذا رذذذذذانوا يقصذذذذذدون إال عنذذذذذد  "؟صَّذذذذذْوتالأال تعذذذذذرف : "يلقذذذذذالوا ف

 ».لزوج 
الدرتور نور الدين  داين الذي ُعذةب يف مدرسذة الشذر ة  أيضاً ىذا ابأمل الصوِت يصفو 

ا وأصذذذواتاً ح أ ذذ اص يعذذذَّبون لذذضال وهنذذار ا رنذذت أظبذذع مذذن زنذذزان  صذذراخ ونذذو «: بشذذا وناف
َدّويان يف وأظبذذذذع إىل اآلن أصذذذذوات اػبراقذذذذة واؼبنشذذذذار الكهربذذذذائضٌن يُذذذذ. مذذذذداةرة آلالت التعذذذذذيب

 ».اعبدران ىوصوت سقوط ابأجساد اؼبقّضدة ال  تُرمى عل. أُذينَ 
ويذذذرر جلذذول  عشذذوع، الذذذي عُذذذةب يف مدرسذذة الشذذر ة بشذذا وناف، تعذيبذذو اؼبعنذذوي 

بأغيّن ؽبم إحدى أغاين الراي بأهنم عرفوا أّن أصلي مذن  "يندعو "«: والبصري هبذه العبارات
علذذى زيذذادة علذذى ىذذذا التعذذذيب اؼبعنذذوي أجذذربين اعبذذالدون . نّفذذذت مذذرذبال. ال ذذرب اعبزائذذري

لذن أنسذى أبذدا حصذ  التعذذيب . حضور حص  تعذيب بعذ  اؼبذوا نٌن،  ذبانا و ذضوعا
، ورذل   ضخ يزيد عمره عن الذي ُسلة  على  فل عمره طبسة عشر سنة راد يفقد عقلو

 ».شبانٌن عاما
ففذذي  ذذهادة . وصذذل تنذذاور زبانضذذة الط مذذة العسذذكرية بذذأمل الرجذذال حذذّدا يسذذتحضل وصذذفو

يف اؼبساء تأِت الشر ة «ورد أنو  ،الذي عذب من  رف  ر ة باب الوادي ،جضاليل عاوس
فضذدفعون هبذم ( قذذرين وملذئ بالقمذل واللعذاب يسذضل مذن أفذواىهم)دبوانٌن من مضناء اعبزائذر 

والشذر ة يسذتمتعون . داعل الزنزانات على اؼبعتقلٌن اعبالسٌن عل الكراسي مكتويف ابأيدي
هبذذذه اؼبنذذاظر وىذذم يذذدّعنون السذذوائر ويصذذرعون لتحمذذض  ا ذذانٌن اؼبسذذارٌن الذذذين يذذدذون 

فضبصذذقون علذذى وجذذوىهم ويقبلذذوهنم وي طذذوهنم . اؼبسذذاجٌن معنويذذا وجسذذديا دون قصذذد مذذنهم
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والشذذذذر ة . دينقضّذذذذويف النهايذذذذة تعطذذذذضهم الشذذذر ة عصذذذذضا يضذذذذربون هبذذذا اؼبسذذذذاجٌن اؼب .باللعذذذاب
 .»رنا كبسب أنفسنا يف رابوس حقضقي. يضحكون، ويطلقون صضحات ىضستًنية
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