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 :ركم عن الرسوؿ صلى اهلل عليه كسلم أنه قاؿ
  ».ملعوف من هدـ بنياف اهلل. اإلنساف بنياف اهلل«
 

: ركم عن اطتليفة عمر رضي اهلل عنه أنه قاؿ
ه أك ضربته تى ػعٍ ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أجى «

  » .أك أكثقته
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 مقدمة. 1
ارس ل نشػر الػذهوؿ ك  ، كلكن يف اضتقيقة ييقصد بػه اإلسػكاتالستنطاؽػيقاؿ أٌف التعذيب نتي

كمػن خػالؿ الفػرد الػذم ييعػذَّب فػشٌف الشػرلتة االجتماعيػة كالسياسػية كالدينيػة الػػ  . األخػرس
هػو  هػذا. هػي الػ  تيسػٌكت عػو اطتػوؼ كاطتػزم الػذم ينقلػه هػذا اظتعػذَّب إليهػاتتماثل معػه 

ارسه طغمة ييسكت  .أمة بأكملها أصوات الوضع الذم آلت إليه اصتزائر، تعذيب دتي
ػػػد فيػػػه األٌمػػػة ا اهتعتقػػػدم مػػػن اظتفػػػركض أف يكػػػوف اطتطػػػاب العمػػػومي كاإلعػػػالـ مكانػػػان ت ك 

حتػػت ر أٌمػػا يف اصتزائػػ. ماعيػػةصتكتنػػاقش فيػػه آراءهػػا كتيبٌػػت فيػػه ّارفػػا كتسػػٌجل فيػػه ذاكرهتػػا ا
ػاجىم فيػه معتقػدات األٌمػة القد أصبح اطتطػاب اضتكم العسكرم ف عمػومي كاإلعػالـ مكانػان هتي
 .كر فيه ّارفا كدتيحى فيه ذاكرهتانتي كتيسفَّه فيه آراؤها ك 

يف اصتزائر، الصمت كاطتطاب العمومي كالقتا يىنفياف كييبًطالف الواقع االجتماعي ظتعاناة 
 .حػػػت ّػػػارفم يف ذاكػػػرات شخصػػػيةعشػػػرات ا الؼ مػػػن النٌػػػاجني مػػػن الٌتعػػػذيب الػػػذين كيبً 

 .تلك التجارب من الذاكرة اصتماعية واػت «اضتقيقة الٌرشتية»فالٌصمت ك
ذاكرة اصتماعيػػػة، هػػػذل الػػػك كجػػػزء مػػػن اجملهػػػود اظتطلػػػوب لكسػػػر هػػػذا الٌصػػػمت كاسػػػ داد 

تعطػػػي عي نػػػة الٌشػػػهادات اظتعركضػػػة هنػػػا الكلمػػػة كاجملػػػاؿ جملموعػػػة مػػػن النٌػػػاجني مػػػن الٌتعػػػذيب 
ػػن. هتم ككلمػػاهتم اطتاٌصػػةاهتم عػػن ػتنػػتهم بعبػػار ابشػػهاد لػػالدالء ك    كنشػػر هػػذل الشػػهادات نتي
 .اصتاٌلدكف منهم هالٌناجني من الٌتعذيب من اس داد جزءو ؽتٌا سلب كذلك

لٌلغػة العربيػة حػو يومنػا هػذا كهػي صػادرة عػن ا تينشػر بدلمعظم الٌشهادات اظتعركضػة هنػا 
ا تتضٌمن هذل العي نة بعض الٌشهادات ال  نيشرت يف مات جزائرية ضتقوؽ اإلنساف، كمظٌ من

 The) كاإلٍنًدبنػػػػػػػدنتٍ  (The Observer) األيبزرفركػػػػػػػ  بعػػػػػػػض الصتػػػػػػػحف اظتسػػػػػػػتقلة

Independent.) 
ل هػػػػذل الشػػػػهادات كػػػػل حػػػػوادث الٌتعػػػػذيب الػػػػ  كقعػػػػت منػػػػذ أف دتيٌػػػػال نتكػػػػن بػػػػالطٌبع ك 

يب كاحػػدة، ناهيػػك عػػن ، بػػل ال نتكػػن حػػو القػػوؿ بأٌ ػػا تنقػػل حقيقػػة حادثػػة تعػػذ2111
إٌف التعػػذيب معانػػاة . فػػت خػالؿ العشػػرية األخػريةعشػرات ا الؼ مػػن هػذل اصتػػرائم الػ  اق ي 

التعػذيب يهػٌدـ القػدرة علػى الكػالـ ف. ال كتوز الستكوت عنها كلكن يصعب التحٌدث عنها
عب تبليػ  نػه يصػألاألدل ييفكك الكالـ إذل صػيحات كأنٌػات، كمػا يىػػتىمىلَّن ًمػن الٌلغػة  لكوف

 .بولحقيقة األدل اضتاٌد إذل أكلئك الذين دل كترٌ 
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الٌشػهادات لتشػمل  لعالكة على اجتيازهػا اختبػارات حتقيقيػة صػارمة، فقػد اختػريت هػذك 
الٌسػػػن، )، كتشػػػكيلة مػػػن هويٌػػػات الضػػػحايا (ان كزمانػػػ ان مكانػػػ)سلسػػػلةنمن مػػػن كقػػػائع التعػػػذيب 

تقنيٌػػػات كأسػػػلحة )يػػػات اإلجراميػػػة كغتموعػػػة مػػػن اظتعط( اصتػػػنس، اظتهنػػػة، الوضػػػع االجتمػػػاعي
 (.التعذيب، اعتويٌات اظت ٌسساتية للمٌعذ بني

الٌشهادات من طرؼ مػوِّ فني لػدل الٌنظػاـ العسػكرم الٌػذين هذل بالطٌبع، فقد أنكرت ك 
الوئػػػاـ »بطريقػػػة مباشػػػرة كغػػػري مباشػػػرة مػػػن خػػػالؿ اإلرهػػػاب كخديعػػػة  –ييػػػذٌكركف اصتزائػػػريني 

كحتػػػت ضػػػغط الػػػٌتفحن الػػػدكرل الٌشػػػديد اعػػػ ؼ . اظتاضػػػيبالٌسػػػكوت كنسػػػياف  – «اظتػػػدشل
يكػػػوف دائمػػػا أف  اكلكػػػٌنهم نفػػػو  «ّػػػاكزات»بعػػػض اظتػػػوِّفني ذكك اظتراتػػػب اظتنخفضػػػة بوقػػػوع 

 ان نبشػػػ»ل دتي ػػػ أ ػػػاٌدعػػػاءاهتم أـ الهػػػل هػػػذل الٌشػػػهادات معػػػز زة . التعػػػذيب ؽتارسػػػة م سسػػػاتية
كللجنػة التحقيػا الػ  سػتيلقي  ئكػم للقػار هٌدـ التاريخ الٌرشتػي  نػ ؾ اضتيي  «للحقيقة ان كإخراج
 . على هذل اظترحلة اظت ظتة من تاريخ اصتزائر اضتديث مزيدان من الضوءيومان ما 

 2111الشػػػػهادات الػػػػ  تغطػػػػي الفػػػػ ة مػػػػا بػػػػني مػػػػن هػػػػذا الفصػػػػل يعػػػػرض اصتػػػػزء اليٌػػػػاشل 
. 1001إذل  2112، بينما كير س اصتزء اليالث للشػهادات الػ  تشػمل الفػ ة مػن 2112ك

كيتضػػػٌمن اصتػػػزء الرٌابػػػع عي نػػػةن مػػػن الشػػػهادات تلقػػػي الضػػػوء علػػػى تعػػػذيب األطفػػػاؿ كالنسػػػاء 
أمػػػا اصتػػػزء اطتػػػامس فيجمػػػع شػػػهادات ألعضػػػاء سػػػابقني مػػػن الشػػػرطة أك اصتػػػيش . كاألقػػػارب
كمػػا . صػػورة مػػن الػػداخل عػػن كيفيػػة ؽتارسػػة التعػػذيب كإدارتػػه يف م سسػػاهتمقػػٌدموف الػػذين ي

كأخػػريان، يعػػرض اصتػػزء . ت عػػن تعػػذيب أعضػػاء مػػن قػػوات األمػػنشػػهادا زءيتضػػٌمن هػػذا اصتػػ
بوا مػػن طػػرؼ  دكؿ أجنبيػػة كعلػػى كجػػه أجهػػزة السػػادس شػػهادات عػػن مػػواطنني جزائػػريني عيػػذ 

 .اطتصوص فرنسا، كذلك بعلم كدعم من الٌنظاـ العسكرم اصتزائرم

بو سنوات الجمر . 2  1995-1992معذَّ
ا ترتيػػب زمػػ  حػػو يتسػػٌئ للقػػارئ أف يسػػتخلن هػػذل اجملموعػػة مػػن الٌشػػهادات كفػػٍعػػرىضي تػي 

. 2112إذل  ايػػػة سػػػنة  2111أحكامػػػه علػػػى تطػػػٌور ؽتارسػػػة التعػػػذيب منػػػذ انقػػػالب ينػػػاير 
ليق بت هذل الف ة بسػنوات اصتمػر ألٌف ؽتارسػة اضتػبس كالتعػذيب كصػلت آنػذاؾ أكج حػٌدهتا ك 

كفركعهػػػػا شػػػػبه .( إ.إ.اجل)اصتبهػػػػة اإلسػػػػالمية لالنقػػػػاذ  ، أمللقضػػػػاء علػػػػى اظتعارضػػػػة اظتنٌظمػػػػة
 .كنشر الٌرعب يف أكساط اجملتمع للٌسيطرة على سلوكه السياسي ،سياسيةال

أصػػنافان   حتتػػوم هػػذل العي نػػة علػػى شػػهادات الٌضػػحايا الػػذٌكور فقػػط، كلكنهػػا تغطػػيٌ كمػػا 
تػػػػريت هػػػػذل ايخكقػػػػد . كيػػػػرية مػػػػن أعمػػػػار كًمهػػػػن هػػػػ الء الضػػػػحايا كمػػػػن أكضػػػػاعهم اجملتمعيػػػػة
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لتوضػػػػيح األصػػػػناؼ اظتختلفػػػػة لتقنيٌػػػػات التعػػػػذيب كاعتويٌػػػػات اظت سسػػػػاتية  الٌشػػػػهادات بعنايػػػػة
 .للجاٌلدين

 نحسي عبد الرحيم .1.2
 .228. ، ص  عن القمع يف اصتزائر الكتاب األبيض: اظتصدر

التعػػػذيب  كنأمػػػا خػػػل ادنا سػػػٌجلو ط سػػػينمائي ك ير شػػػ ىلػػػعركنا قػػػد صػػػوٌ " ناحل األمػػػصػػػم"ف إ
م اهتو ارينمونا مباشػػرة أمػػاـ التلفػػزة ألفسػػدنا عتػػم سػػيقػػدٌ  ا ػػم يعلمػػوف جيػػدا ا ػػم لػػوك . نفسػػها

جلت داخػػػل األشػػػرطة السػػػمعية البصػػػرية، تلػػػك الػػػ  سيػػػ فيمػػػا متػػػنك . ككشػػفنا مكيػػػافيليتهم
نػا، كمػا حػدث ملع فك دل بػمػا سيػج   اؾهنف. رةاشمبا كله لسجَّ تي  دلفهي عذيب، تن الاكأم
، كانػػت  معػػي اف ضػػابط لتقػػاعنػػدما كػػف. (العاصػػمة) العسػػكرية ديػػدرة اتخػػابر اظت ثكنػػة يف

  . لكامريا ؼتفية تسجٌ 
عنػػا، كنػػا نػػرل سػػب مػػا شتالػػذم هػػو برتبػػة نقيػػب ح بط،االضػػ مػػع نتحػػدث كنػػا دمانػػكع

 .كانوا أشراران يتمٌيل فيهم التعذيب. اظتوت أمامنا
" اضتػػاج" ٌوضظتفػػ، ازكػػلمر بػػري لالك كؿسػػ  ظتاى لػػع شلو خلػػديػػاشل مػػن اعتقػػارل، أالـ يػػو ال يفك 
 .نت جبنبه كامرياكقد كا ،كراع

. عتذا السػ اؿ تدهشاند قكل !»رطاظتماذا تعرؼ  حدث  عن قضية ا«كؿ أله الس ا كاف
مػا متػن يال أعلػم شػيئا ف ، فشن زتلفاالفقلت له أنه ما عدا الذم قرأته يف اصترائد كرأيته يف 

العديػد فػة ف قنبلػة انفجػرت يف اظتطػار، ؼتلٌ أ لمػتا عمدعنػ يػريارت ككلقد حتٌسػ. ةالقضيهذل 
 .نييائر ز كن أف يكوف عمل ج نتاللك ذفسي أف نيف  قلتف .من الضحايا 

ح به بلعيد عبد السػالـ، رئػيس اضتكومػة، رار ما صرٌ ض، على غقلت للمفوٌ ة ايبدالذ منك 
 بػػػهنتا اكعنػػػدم. مػػػا قلتػػػه لكػػػ لجٌ سػػػكقػػػد كانػػػت الكػػػامريا ت. أيػػػادم أجنبيػػػة العمليػػػة إف كراء

بػػػأف مػػػن الػػػذم قػػػاؿ لػػػك «: غضػػػب يفاظتصػػػور كقػػػاؿ لػػػه لتفػػػت إذل اكػػػراع لػػػذلك، ض  ظتفػػػوٌ ا
  أنػػػه دل يػػػرض ه هػػػذا يعػػػفمػػػن الواضػػػح أف تصػػػرٌ ف »ل مػػػالع ذافػػػل  مػػػن الػػػذم أمػػػرؾ سػػػجٌ ت

يغة صػػاضتػػديث كلكػػن يف  ل معػػيصػػ، مث كالتسػػجيالر أف يتوقػػف عػػن فػػأمر اظتصػػوٌ . بػػأجوب 
عػػػػني  سػػػػمت لػػػػه أشل قلػػػػت لػػػػهأقف... خػػػػرلأ ائلل كسػػػػأنػػػػه سػػػػوؼ يسػػػػتعم  ، كأعلمػػػػهتديػػػػد

 

 CAMLDHDH, Livre Blanc sur la Répression en: يشػري إذل الكتػاب التػارلعػن القمػع يف اصتزائػر الكتػاب األبػيض    
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ا ف بػػني  اكأنػػ. نكػػم قػػد قمػػتم بتحقيػػا يف هػػذل القضػػيةإبػػدكف شػػك «: مث قلػػت لػػه. اضتقيقػػة
 !»اجهةو  مستعد ألية مكم أدسل دليل، أك أية شهادة ضدم، فششلٌ كاف لدي  أيديكم فشذا

عالقػة فػا ال ك ت لػليس هأنة، ك مر فذل العمليأتكدل بر نك دل تدٌ أمقتنع  إن «: عليٌ  فردٌ 
 هػػذل مػػن قريػػب، كلكػػن ال أصػػدقك عنػػدما تقػػوؿ أنػػك ال تعلػػم مػػن هػػو كراء مػػن بعيػػد كال

 ».يةضالق
ا اذض كػراع تسػجيل هػذا اضتػوار  كظتػظتػاذا رفػض اظتفػوٌ : وح نفسػه هػم يطر لذا اؿس  الف إ
  ـلعام اأر لل قيٌدمتدـ اضتيلة ال  مت ك اللف ذأللك احملادثة عو التلفاز  هل بٌيوا تي دل

. ضالضبط يـو اصتمعة بعد صالة العصر، أدخلػوشل مكتػب اظتفػوٌ األكؿ، كب عسبو األ كيف
هػذا األخػري نفػس  رلٌ إككجػه . ـ لألمن الػوط ، السػيد ػتمػد طولبػةاالع ديرهناؾ اظت تفوجد

 اأيضػ حينهػاك . ض كػراع مػن قبػلمػا قلتػه للمفػوٌ  هرت لػفكػرٌ . الس اؿ فيما متن قضية اظتطار
يخىٌطط الذم أعدٌ كا  حضو بكل ك  نهأل. الو ركا كدل يسجٌ وٌ صي دل

 .كلف كالمي ال متدـ اظت
إذل  مترجػػػػوشل، كرجعػػػػت فبػػػػأ ممػػػرهأك . ظتػػػػدير العػػػاـ لألمػػػػن الػػػػوط  بشػػػػيءا لػػػػيٌ ع ردٌ يػػػ دلك 
 .ان زنز 

دعى طلحػػػي برفقػػػة ييػػػ دـ ضػػػابطقػػػتلػػػك اظتقابلػػػة، أم السػػػبت صػػػباحا، تػػػارل لالـ يػػػو  اليفك 
ا ف ! كلني  فية مػػع اظتسػػلسػػلفت اقشػػااناظتأمػػر لقػػد انتهػػى «: رل ؿان كقػػمػػن اصتالديػػ ةغتموعػػ

. الػػدينب، كال ةياسػػسالب عرفػػاء، كؿتػػن ال نبػػارل بػػاهلل كال… ؿتػػن عسػػكريوف. سػػتتكلم معنػػا
ننػػػػا شقتلػػػػك، فلرنا طر كإذا اضػػػػ. فشننػػػػا سػػػػنعذبك بكيفيػػػػة دل تتعػػػػرض عتػػػػا أبػػػػدا تعػػػػ ؼ كإذا دل
نتكنػػك لػػن بعػػدها ، ك يتيكصػػخع اقتالكسػػنبدأ بػػ... ريخػػال األاألكؿ ك  وفتكػػن لػػك . سػػنفعل
 »!زكجتكمباشرة 
خلػف  بطوا يدمٌ فر . غرفة التعذيبإذل  وةبق كشلخذأمث . بالشتائم ان مه ميرىٌقمكال  فكا  دكق

 ةغرغػركا رل اظتػاء بواسػط مث ،كجهػي واِّهرم باألغالؿ، كربطوا جسدم كله دبل متني كغطٌ 
: رل الضػػابط اؿفقػػ ظلػػم،لاضػػد خ صػػر أك كأثنػػاء ذلػػك كنػػت أكػػٌرر الصػػياح بػػأشل بػػرمء . خرقػػة

 ٌغلشػ«: همث قػاؿ لزميلػ ».تعمل الكهربػاءنسػؼ سػو ف اهػذك ت ميل الكلب، كإذا دل يكفم«
 !»طفول 870الػ

ة يو عػػن قضػػيينار سػػ كبعػػد اظتعانػػاة الػػ  ال حتتمػػل، ابتكػػرت عتػػم. أمػػاميوت اظتػػ رأيػػت لقػػد
بعػد سػاعة ل لفعػباك . ذييبتعػ واء من أجل أف يوقفػاياألبر خوة الاظتطار كذكرت أشتاء لبعض ا

ت حتػػػر مػػػا قلتػػه ض كػػػراع، الػػذم طلػػػب مػػ  أف أكػػرٌ مت إذل اظتفػػوٌ د  وا ربػػػاطي كقيػػفٌكػػتقريبػػا، 
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 كهنػا. بػدأت أتكلػم ككػأشل شػاركت حقيقػة يف القضػيةف. ف يسػٌجلر بػأكأمر اظتصوٌ  يب،ذلتعا
 ضفػوٌ ن اظتكلكػ. أبريػاء كلهػم  مهػك بػن تػومي، ك رتاؿ رصاؼ ك مد عيمات، ػتاالخوة  ذكرت
 أنػػت«: رل ؿفقػػا .الكػػامريابليػػة كل  جٌ سيػػم لػػذاك  تػػهر بتكا يػػرض عػػن السػػيناريو الػػذم ع دلكػػرا 

فلماذا ال تسػتعني فػا «: فقلت له ».رابط بني ما قلته كبني األخبارت أمٌ ؾ ناه يسل !تكذب
 .ان نز شل إذل ز ك خذأمث  » اعذبنيقة  كظتاذا أنت تي قاضتإذل  يف الوصوؿ( أم األخبار)

ة حيصحؼ بأشياء غري اع  اال علىرغموشل بوشل بعدما أليعذٌ  وارجع، نيمك يو ـو أد يعكب
 .كذكر أشتاء أناس أبرياء

، كأخػػػػذكشل إذل شػػػػاٌ ينأف اب، ككػػػػاد رأسػػػػي به اظتيقػػػػلػػػػى رأسػػػػي ب لػػػػة تشػػػػع شلو بر ضػػػػ دقػػػكل
لقػػد ك . حشػػيةك فظيعػػة ك  كؼِّػػر ة، أيػػن تلقيػػت عالجػػا يف جػػني النععػػرم بسػػكاظتستشػػفى الع

 .بالقيود بالكمت ن كن أل ة جركح رأسياطء خياثنأت وباصع يبطبالي لق
ضػابط  جػاءشلث، دضتػاامػن  بعػد يػومني أك ثالثػة، ك  إذل عيادة مركػز التعػذيبشلخذك أمث 

ت لػن حني قكل. ثناف حوؿ قضية اظتطارالض عيسورل أين سأل  اكأخذشل إذل مكتب اظتفوٌ 
دل ك . جهػػػػياخ ك نتفػػػػاحػػػػي ك ك ر رغػػػم جي  يرأسػػػػعلػػػػى  لضػػػابط طلحػػػػياضػػػػرب   مءعتمػػػا أنػػػػ  بػػػػر 

الضػابط نضػح الػدـ مػن رأسػي بقػوة مث بػدأ ف  كانت برأسي الضربة ح الاصترا وط خيتتحمل 
 .بدأت أصرخ كأطلب النجدةف »!أشرب دمك«يهز رأسي كيقوؿ 

عوملػػت  الػ  قػةانيػة إذل مستشػػفى عػني النعجػة أيػن عوملػػت بػنفس الطريلػت مػرة ثمث زتي 
إذل  وشلطػبؾ ر هنػا. ب كرمػوا يب داخػل غرفػةيذالتعػ لػك إذل مركػزذأخػذكشل بعػد . ا من قبلف

 .سرير كألزموشل بقضاء حاج  داخل زجاجة بالستيكية
صػداع قػوم يف الػرأس،  اؿ، ككػاف لػدمٌ   السػ نفس عليٌ  ومني عادكا كطرحوايأك  يـو بعد

زعوا عػػ  األغػػالؿ ػفنػػ. رة اظتطػػاين قضػػعػػ أنػػ  ال أعػػرؼ شػػيئاأم فقلػػت عتػػم نفػػس الكػػالـ، 
بتكػػرت عتػػم قصػػة احتمػػل أ  دلحػػنيك . قػػةخر ة ركا رل اظتػػاء بواسػػطغػػر غك ديػػد، كعػػذبوشل مػػن ج

 إنػك ال«: رل لوا مػا قلػت قػالواكله خيارل، كبعد أف سجٌ ك أخرل، سيناريو آخر مغاير لألكؿ 
 »!زلت تكذب

 كحػني. ال يستطيعوف معرفػة هػل كنػت أقػوؿ اضتقيقػة أـ هم كانوا بالطبعتلأسئ ؿالخمن 
اء ر خضػ اأ ػلػة، قلػت عتػم مػرة قنبال فػا  كانػت لػا قيبػةشكل كلػوف اضتعن سألوشل فيما بعد 

ؼ ر  أف أع نكنت فاك فيك  .  ضربانككل مرة كانوا يوقعو  ،أ ا زتراء مرة أخرلعتم كقلت 
  ءبرمن  أ امب بةاضتقي ل كلوفكش
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الواحػدة بعػػد الظهػػر  ةلػى السػػاعع، ك يبركػػز التعػػذمبجػدنا توااألخػري مػػن  معػػةاصت ـيػو  كيف
 »!ف تعػ ؼألوقػت الاف حػ«: رل قػاؿلػذم كػراع اي  ئفوض الوالظتا بتكبالضبط، أدخلت م

 ».اظتطػػار ةقضػػيبقػػة عال ةأيػػ أقسػػم بػػاهلل أنػػه لػػيس لػػدمٌ … ذاف اصتمعػػةأ عتسػػم هػػل«: تفقلػػ
ن قريػب مػلية ال متشارؾ يف تلك الع دلك انع قتنم ناأ«: رل ؿاق  عليٌ  ذا ردٌ امب وفلمتعل ه

: لػهت قلػف »…اعتػطػط مػن خنك ال تعػرؼ أتقوؿ  امك عندكلكن ال أصدق. كال من بعيد
 .بشخراجي من مكتبه ت كأمركفس !»هذا ِّلم. كأنتم تعذبون  ءبرم ن إ«

 واغطٌػف. شػرطيا 10العصػر مباشػرة، أحػاط يب حػوارل صالة ارل، كبعد و اظت حدألا ـوي كيف
  او طػػػبر م ك هػػر ِّ لػػفخ مٌ اكلػػة مػػػن خشػػب كربطػػوا يػػدط علػػىشل و أنفػػي، كرمػػ حػػدي إذل أسػػر 

ف تزهػا دت أاأخػذكا يشػربون  اظتػاء بقػوة حػو كػك . تػنيمل بػة دلػك اكامل جسػدم علػى الط
ؿ أف التسػػجيل األك  مهػػملع عمػػار طػػكيف نفػػس الوقػػت كػػانوا يسػػألون  عػػن قضػػية اظت. ركحػػي
خػذت أذكػر أشتػاء أ يبعػذلتا عػةظاكأماـ ف. ه التلفزة معتوين إيال بزعمهم أ ا اضتقيقةقد بيت
ركػة اظتسػلحة، ميػل األخ اضتو  حػ، كالطػارقة بقضية قنبلػة اظتالعأية  ص ليست لديهماأشخ
 .شي قبطاف الطائرةئحشا رشيد
: بلػػػة، قػػػالوا رلنالق فيػػػة عػػػن قضػػػيةتعتااة كاظتػػػاظت توقيػػػتالسػػػاعة كاظتكػػػاف ك  تذكػػػر  دمانػػػكع

 »...أشتاء ؿتن نريد !رائدصتا من هتارأق دلق. تماؿتن لسنا يف حاجة إذل هذل اظتعلو «
 كشلخػذأكإثػر ذلػك، . يهااألخرل ميل سابقت هيية يالخ ية،ثال عتم قصة تي ر بتكاذا كهك

يقػاؿ أنػه  – ضابط وشل أماـكأكقف. ديدرة ةكريسالع راتبإذل ثكنة اظتخا اإلخوة ضبعة فقبر 
 حتػػػت التعػػػذيب، قصػػػة اصػػػطنعتها خػػػريةأمػػػرشل أف أحكػػػي لػػػه القصػػػة األكػػػاف قػػػد   – مقػػػٌدـ

يف نفػػس الوقػػت  ك . وطنيػػةالتلفػػزة اله و بيتػػيفيػػدط ير شػػ لػػىع لتج  سيػػ الػػ  لػػكت نعػػ فلػػختتك 
 .ميلع فك دبل كانت كامريا ؼتفية تسج  

ض كأرغمػػ  أف أتكلػػم أمػػاـ ب بػػع عكنػػوف، أمػػرشل اظتفػػوٌ يتعػػذلز اكػػا إذل مر نػػرجع دمانػػكع
طوشل فػػأع(. افػػات  عمبيابػػة ارركا ذلػػك نتػػف أ لجػػأ نمػػ) ييعػػطب  كػػأنك  ِّهػػرأو حػػالكػػامريا، 

ض عيسػػػورل رل اظتفػػػوٌ  كأعػػػدٌ . بالػػػدـ ان ملطخػػػكػػػاف ي  يصػػػف قمألجديػػػدين " قبعػػػة"ك" يصػػػامق"
التعػػػػذيب دشل بلقػػػػد هػػػػدٌ . بقاعػػػػة التعػػػػذيإذل  جعر سػػػػأ إالٌ ك أقولػػػػه  في أغػػػػنبي ذمالػػػػـ لكػػػػالا

اضتػػديث التعػػذيب، ميػػل  تحتػػ ـ دل أقلػػه حػػواله كػػفيػػه قولػػبفقلػػت لػػه أف مػػا أمػػرشل . كاظتػػوت
ن ختطيطنػػا مليػػاشل، كالكػػالـ عػػ يخالشػػك  زك عػػز  ن بػػنكالكػػالـ الػػذم متػػ فار يػػكإالسػػوداف  عػػن

التواطػػػػػ  اظتزعػػػػػـو للجبهػػػػػة ظتطػػػػػار، ك ، مبػػػػػا فيهػػػػػا ا»يةدتصػػػػػاقاال سػػػػػاتسلتخريػػػػػب اظت  «اظتزعػػػػػـو 
 .إف هذل اظتواضيع غريبة ع  دتاما. ياضااإلسالمية يف كل هذل الق
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قػي سػ كؿ اضتقياظت نػ هر علػى أأِّ حورم ائز اصتب شعالح ستسماأف  ليٌ ع افك  كذلكك 
 !ارظتطة ايضن قع

مػن شػدة تػأثرم ذلػك لػو طلبػوا مػ  ( Hitler)دا أف أريهم قو هتلػر مستع كنت ن ككل
كػاف يػتم كرغػم ذلػك دل أكػن أعلػم أف ذلػك التسػجيل  . هت لػضػتعر  الذم بيذعتلا ةعاظفب

كيػػػػافيلتهم مبكلكػػػػن . األرشػػػػيف وف بػػػػه يفظدكا رل أ ػػػػم سػػػػيحتففلقػػػػد أٌكػػػػ. للتلفػػػػزةإعػػػػدادل 
كلكػػػن  !تصػػػرلتام أمػػػاـ الشػػػعب وفقػػػدمي: عقػػػاالو مػػػر شل أمػػػاـ األيضػػػعو أف كا دم أراكخػػػداعه

كاضتمػػد هلل، كػػػاف الشػػػعب يف اظتسػػػتول ألنػػه يػػػدرؾ دتامػػػا حقيقػػػة مصػػاحل األمػػػن كمػػػا نتكػػػنهم 
الشعب على الفػور أنػه  ذا أدرؾككه. اهيبعضا طبيعة التلفزة اصتزائرية كأاليم أليع وكه .علهف
يػػرية للشػػك، مك  غامضػػة ؼك ِّػػر  يفل مٌت ة لػػيس مػػن خػػالؿ تسػػجيقػػياضتق غػػي البحػػث عػػنبين

 .د مسرحيةكأف األمر ال يعدك أف يكوف يف األخري غترٌ 
ي كػوا لنػا مهلػة فلػم  ،ريةية اللحظػة األخػاغإذل شهر،  يلةط ت كعيذ ب من معيبذ  عي  لقد

 .كاحدة للراحة
قػػة يبطر كعػػدد مػػن السػػجناء مكبَّلػػني ا ت أنػػحملكمػػة، كنػػايػػه إذل ت فذًخػػذم أي الػػـ يػػو ال يفك 

كذلػك لكػي ال يػزكؿ عنػا  ،اقلنػت تنخػل الشػاحنة الػ  كانػاد وحػقيػود كدل يرخوا ال. كحشية
 ةنيػػحمن افقػػد كانػت أيػدينا مغلولػػة بػني سػػاقينا كرؤكسػن. هػاجس التعػذيب كالتهديػػد كالرعػب

 ،ضػافرمعباف بنهج كمة احملك الوضعية اظت ظتة حو كصولنا إذل نا يف تلد بقيلق. ضر إذل األ
ئػب انال لػدل كحو. يدكف إعدامنار يأ م ، ككانتظارنايف جيش بأكمله من الشرطة  فأين كا
اع افاتنػػػا  تراجعنػػػا عػػػن اذإا مػػػعػػػذيب يف حالػػػة تال زركػػػإذل م اعنػػػارجا بشنك هػػػدد ، فقػػػداـالعػػػ

 .القسرية
هػػػػم مػػػػوف جوف بالسػػػػالح كاظتليٌ اظتػػػػدجٌ الرجػػػػاؿ  نػػػػا أكيػػػػر، فقػػػػد كػػػػافنعبو ر ي فأ لأجػػػػ نكمػػػػ

أرادكا أف ك  نيلػبٌ ، تركونػا مكاقاضي التحقيػ ولنا أماـيكعند م. احملكمة يفف ك كحدهم اظتوجود
اد إذل مركػػػز عػػػوفػػػا مػػػن أف نخ الػػػدكر الػػػذم أسػػػند لنػػػا ِّلمػػػاكلقػػػد احتفظنػػػا ب .نػػػايػػػدخلوا مع
 .التعذيب

، اسػػػػتيق. اجس الرعػػػػب كالتعػػػػذيب حػػػػو يف السػػػػجنهػػػػ  زمػػػػالد قػػػػل ت يف ظكذات يػػػػـو
قػد لك  !»يلػتف قك ديػير  مإ ػ !تعػاؿ أنقػذشل«: سوسػاف السػعيد يأصػرخ ّػال أخػ منتصف الليػل

ال ختػػػف، لػػػيس هنػػػاؾ أحػػػد «: شل اضتػػػارس كقػػػاؿء جػػػامث. ئ يهػػػدل شػػػيءكػػػل   لسػػػعيدامػػػل ع
 »!يعذبك
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باسػػػتمرار، كدل أكػػػن  يٌ يغمػػػى علػػػ ككػػػاف. سػػػيأح ر ك جػػػر  ةأشػػػياء كيػػػرية نتيجػػػ نسػػػيت كقػػػد
 معتػ ؿقا مث. كاؤ استا ةيف تلك اضتال اإلخوةشل آا ر كظت... صديا كشرطي نيب ٌيزأمف أ يعأستط
 »!أف ينتحر دراأكم حباص فٌ إ«: ةطلشر اؿ ارج

ظتػا كنػػت يف مستشػفى عػػني النعجػػة، كعنػدما سػػأؿ الطبيػب عمػػا حػػدث رل،  نػػ أكػر ذ كأ
كعنػد . ف أقػوؿ لػه اضتقيقػة خوفػا مػن التعػذيبأطع تأسػ كدل !اصطدمت جبػدار ن أيه لا عك ردٌ 
مركػػز  إذل جػػوعر لا ديػػر  أال تنػػك. نتحػػار لػػنفس السػػببالثت لػػه عػػن ادٌ حتػػتحقيػػا، لضػػي اقا
 .رلأخ ةر ب متعذيال

معاصتة القضية إعالميا كعػن الطريقػة  ل مالحظات فيما متنٌ خري، أف أسجٌ أل ايفيد ر كأ
 .اظتستشفى يف اف" توصتع"ال  
تتجاكز  اكؿ أفحتـ بشكول ضد كل اصترائد ال  دل الصحافة، فشن  أتقدٌ ن متا يمف ماأ

أف مجػػرمني، كذلػػك قبػػل ك  اـالعػػ ملػػرأاـ انا أمػػلػػ  قػػدمتفػػزة كامت عػػو التلد  األلعوبػػة الػػ  قيػػ
 .العدالة باضتقيقة كتفصل يف اظتوضوعتدرل 
لقػػػد كانػػػت . وا عالجػػػيذين تولٌػػػلنعجػػػة الػػػستشػػػفى عػػػني اماء بػػػأط دبشػػػكول ضػػػ ـقػػػدٌ تكأ

 فػػكٌ  ةالشػػرطيطلبػػوا مػػن  فة أمػػرٌ كلػػو  او اكللتػػ ء دلابػػطألء اال  هػػك ، يةاظتعاصتػػة تػػتم بصػػفة كحشػػ
 . مغلولة خلف ِّهرم سرير، كيدمٌ  لىا عت مرميقيبد لق. أغالرل كالسالسل

 هل هكذا يعيش الرجاؿ 
، 2118حىكمت ػتكمة اصتزائر اطتاصة على عبد الرحيم حسني باإلعداـ يف مايو 

 .2118كأيعًدـ ِّلمان رزته اهلل يف أغسطس 

 سالم عبد القادر .2.2
 .281. ، صالكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر: اظتصدر

 (.1الدائرة )باصتزائر  2122فواير  11لدت بتاريخ كي . القادر سادلشتي عبد ا
 مػػػن طػػػرؼ أعضػػػاء اصتػػػيش كرجػػػاؿ يف زمٌ  2111فوايػػػر  17قلػػػت يف ليلػػػة اصتمعػػػة اعتي 

 –حديقػػة ابػػن عمػػد، القبػػة، اصتزائػػر  12بعنػػواف  –قتحمػػوا منػػػزلنا ا. عػػنيمهػػم مقنٌ ظمػدشل مع
ة األمر ِّننػت ييف بدا. اء حتطيم البابجرٌ  استيقظنا على ضجيج كبري. بوحشية ال نظري عتا
  مػػػن شػػػعرم نكهػػػم كتػػػذبو كرهػػػا مػػػن سػػػريرم   أخرجػػػوشلكلكػػػن عنػػػدما . أشل يف حيلػػػم مػػػرك ع

 .رأسي كصدرم، فهمت بسرعة حقيقة الوضع علىكيشهركف أسلحتهم 
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هػا أحػدهم كخاصػة عنػدما جرٌ  ،كجههاعلى  الرعبأثر زكج ، كالحظت  وهذا كدل تنج
بدأ مث . سيبقى تعبري كجهها مطبوعا يف ذاكرم إذل األبد. فا على األرض من الشعر كألقى
 .ستعماؿ األلفاظ الذميمة كالفاحشة كيف هتديد اصتميع باظتوتااصتالدكف يف 

ين إذل اليػػػػـو جػػػػراء  كأربػػػػع سػػػػنوات مػػػػذعورى نيالبالغػػػػاف مػػػػن العمػػػػر عػػػػام كلػػػػدمٌ  ِّػػػػلٌ لقػػػػد 
 .الوحشية ال  شاهداها

ككػػػاف أصػػػغرقتا . ا هػػػي صػػػورة طفلػػػني يف حالػػػة البكػػػاء كالػػػذيٍعركآخػػػر صػػػورة عتمػػػا أتػػػذكره
كقػػػد . ػتػػػاكالن الوصػػػوؿ إذل أمػػػه، كهػػػو يريػػػد أف لتميهػػػا مػػػن الوحػػػوش »...أمػػػي أمػػػي«يصػػػرخ 

ال أسػتطيع أف . سقطته على قفال لشدة قوهتاأاظترتزقة  ةالشرطرجاؿ ض لصفعة من أحد تعرٌ 
 ...ي ظت  كيريان  ءأزيد يف الوصف، إنه شي

 ال  يت ليل  مع أخي يف نفس الزنزانةضببوزريعة، حيث ق" مكاف ميسىوَّر"قلت إذل مث ني 
 .دل يوجد فيها إال سرير كاحد

نصػف الدسػة ك االساعة الس على 2111فواير  11كيف اليـو الياشل من اعتقارل، اصتمعة 
 دخلنػػا يف غرفػػة بعيػػدة. تبعػػهأف أصػباحا، دخػػل علػػٌي حػػارس كسػػأل  عػػن اشتػػي كطلػػب مػػ  

 .نزاناتمن منطقة الز 
سػػػ ة مػػػن اصتلػػػد كسػػػركاالن بٍلػػػوجينس رتػػػدم كجػػػدنا فيهػػػا شخصػػػان أصػػػلع ضػػػخم اصتسػػػم ي

(Blue Jeans ) شػػػبه شػػػكل الريبػػػاف تكلتمػػػل نظػػػارات هيكلهػػػا مغلػػػف باصتلػػػد(Ray-Ban) ،
منػػػه، قامتػػػه تقريبػػػان  قصػػػرأحػػػدقتا ذك قامػػػة متوسػػػطة كا خػػػر أ ،ككػػػاف معػػػه شخصػػػاف آخػػػراف

 دام يف نيد بػػػوفراش يف حسػػػقػػػد رأيػػػت هػػػذا األصػػػلع يف مكتػػػب السػػػيٌ ككنػػػت . مػػػ ان  2.20
 .2110يونيو 

األصػػلع أف أجلػػس كذكػػر رل اصتػػاٌلد طلػػب مػػ  ف. سػػتنطاؽالبػػدأت اضتصػػة األكذل مػػن ا
دل أعػرؼ مػن تلػك األشتػاء إال كاحػدان، فعنػدما قلػت لػه ذلػك . عدة أشتاء كسرد عدة قضػايا

مػن  اكانػت هػذل العصػ. ابػاللكم كالركػل كالعصػأصبح كاجملنوف كبػدأ يضػرب  يف كػل جانػب 
كهربائيػػة جػػزء منهػػا مغلػػف باصتلػػد كاصتػػزء األخػػر لتتػػوم   اكانػػت يف الواقػػع عصػػ. نػػوع خػػاص

يسػيل  يكاف دم. للضرب فا حو انكسرت كقد تعرضتي . حادةمعدنية على ثالثة رؤكس 
 .بأدل شديد يف كل جسدم ستمن رأسي كأنفي كأحس
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مػن جهػة  سرير معدشل منحنو : عتاد آخربله  ي تىالرئيسي أف كبعد ذلك طلب اظتعذ ب 
القامػػة  قصػػري الدأمػػا اصتػػ.   (Gégène)باإلضػػافة إذل مول ػػد كهرطيسػػي  ،مىٍسػػنىد كاحػػد مكذ

 نيدشل كاضػػعان القيػػد علػػى مسػػتول اظتػػرفقني تقريبػػان مث أمسػػك شػػٍحمات أذشل بكٌماشػػتفقػػد قيٌػػ
 . جدان نيهائجصتاٌلدكف ا كاف  ]»…[الػ بناأضع لك أقراطا لألذنني يا  «: قائالن رل

 .كاخزان كاف األدل . عضضت لساشل عدة مرات. مث شغَّل الكهرباء
مث اسػتأنف األصػلع ضػريب . رجلػي كانػت حػرة فٌ كنت أصرخ كأحترؾ قدر اظتستطاع مبػا أ

جبهػد كبػػري حاكلػػت أف أخػػو اصتالديػن بػػأن  أزتػػل جهػػاز ، ك بعصػا كهربائيػػة يف أسػػفل الػػبٍطن
يف ضػػريب  كاسػػتمرٌ  »!سأشػػحنه لػػك«: ب  اصتػػالد قػػائالن اجػػألتنظػػيم ضػػربات القلػػب، فتػىٍبػػديل 

ػػػ ت لألشل كنػػت حتػػت عػػالج مانًػػػع ي شػػديدان دمػػ فيػػنز كػػاف هػػذا كقػػد  . أشػػدٌ  كةاضػر ب كظتػػا  . لٌتخى
أصػبحت شػدة التيػار . كنت أختٌبط، أمر بتقييدم من الرجلني، مث شغَّل هو نفسه الكهرباء

بقيػت حتػت هػذا . تطاؽ، ككنت علػى كشػك الغشػياف عػدة مػرات الكهربائي يف جسمي ال
أحػػدهم سػػأؿ عػػن  عػػن طريػػاعلمػت ذلػػك . نصػػفالك  ةالتعػذيب حػػو السػػاعة اضتاديػػة عشػػر 

 .الوقت
لقػػد  . ءسػػتكماؿ عملهػػم الػػدشلالديػػن آخػػرين كبعػػد عشػػر دقػػائا دخػػل علػػٌي ثالثػػة جالٌ 

عيػٌ ، ككأ مػا علػى  ككنػت أحػس بػأدل شػديد يف. عػدكل جسمي يرتكاف  كنت باردان جدان ك 
األشتػر الضػخم يف طػرح نفػس األسػئلة الػ  اسػتخو عنهػا اظتعػذ ب مث شرع . نفجارالكشك ا
بػدكف  مث تنػاكبوا علػيٌ . تعذييبا صاحب النظارات كاألشقر الضخم فقد اشتغال بأمٌ . لاسابق

صػالة  شتعت من بعيػد أذاففقد . كابدت الكهرباء كالضرب إذل غاية الرابعة زكاال. نقطاعا
النػػاس قػػد كتهلػػوف دتامػػػان مػػن اضتيػػاة يف اطتػػارج تتواصػػل عاديػػػان ككيػػري  بػػارل أفٌ بالظهػػر كخطػػر 

 .كجود هذا اظتكاف اظتلعوف
لقػػػػد بقيػػػػت مربوطػػػػان يف السػػػػرير اضتديػػػػدم حػػػػو الليػػػػل حيػػػػث بػػػػدأت اضتصػػػػة الياليػػػػة مػػػػن 

لوقػػػف كػػػاف ذلػػػك هػػػو الوسػػػيلة الوحيػػػدة . هتامػػػات الباطلػػػةالقبلػػػت خالعتػػػا كػػػل ا. التعػػػذيب
دل يكػن صحة عتا كيعلموف ظتػاذا، كلكػن  يعلموف أن  أقوؿ أشياء الاٌلدكف اصت كاف. تعذييب
 .لاًلسًتٍلذاذفالتعذيب حرفتهم كيبدك أ م نتارسونه . هم البحث عن اضتقيقةيهمٌ 

 كبعػػد ذلػػك دخػػل علػػيٌ . 2111مػػارس  2دامػػت هػػذل اظتسػػخرة إذل صػػباح يػػـو األحػػد 
طلػػب ك  –دخػل عػدة مػرات كخػػرج خػالؿ حصػن التعػذيب ككػاف قػػد  –رجػل ببذلػة زرقػاء 

 

 .Magnétoتسمى كذلك بالػ    
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نقلػت علػى مػي سػيارة إسػعاؼ إذل  بعد ضتظػاتك . حاكلت كلكن  دل أدتكن. م  أف أقف
 .اظتستشفى العسكرم بعني النعجة

، كنػػت حتػػػت اضتقػػن اظتتواصػػػل قبػػل نقلػػػي إذل الطػػابا اليالػػػث يف االسػػػتعجاالتيف قاعػػة 
ر تطػػػػػل هػػػػػذل الغرفػػػػػة علػػػػػى حػػػػػي اظتنظػػػػػر اصتميػػػػػل علػػػػػى اليسػػػػػا. غرفػػػػػة تقػػػػػع يف  ايػػػػػة الػػػػػركاؽ

(Jolie Vue )لقد قضيت يومني يف اظتستشفى. الذم عرفته بفضل منارات اظتسجد. 
إذل بوزريعػػػة حيػػػث تعرضػػػت إذل  نيًقلػػػت مػػػرة أخػػػرل، 2111مػػػارس  8ثنػػػني كيف يػػػـو اال

مػارس  2ء إثر ذلك قادكشل للمرة اليانية، يـو اليالثػا. حصن التعذيب إذل غاية اليـو التارل
، إذل مستشػػػفى عػػػني النعجػػػة حيػػػث فحصػػػوشل مبخطػػػاط القلػػػب يف الطػػػابا الرابػػػع، 2111

كاظتخػػػتن يف األمػػػراض القلبيػػػة دكف أف " األمػػػن"كقػػػد خػػػرج طبيػػػب . قسػػػم األمػػػراض القلبيػػػة
 .أشتع كالمهما

 فٌ يب البػػدشل فقػػط، حيػػث أذ، كأقصػػد التعػػ2111مػػارس  2يػػـو  دل يتوقػػف تعػػذييب إالٌ 
نقطػع تدل . نفت كدامت طواؿ الليل رغم حال  الصػحية اطتطػرية  ستي اً نيدة ستجوابات العالا

نقلػػػت . مبجموعػػػات متناكبػػػة ذلػػػك التهديػػػدات كالشػػػتم كالكػػػالـ الفػػػاحش ككػػػانوا نتارسػػػوف
سػػػفنج الوسػػػخ كغطػػػاء كاحػػػدان رغػػػم أ ػػػم يعلمػػػوف أشل إلمػػػن ا ان شػػػازنزانػػػة حتػػػوم فر ئػػػذ إذل بعد

األنىًسػػػٌية مفقػػودة يف هػػذل األمػػاكن كعنػػد هػػ الء فلألسػػف، كلكػػن . أقاسػػي مػػن ِّيػػالع ميػػو ح
هكػػذا كيف هػػذل الظػػركؼ القاسػػية اسػػ حت مػػن حصػػن التعػػذيب الػػ  دامػػت . تيػػغواالط
 .2111مارس  2فواير إذل  17من 

ين ككػػدت أف ءأعطػػوشل غطػػا. مػػارس 2إذل زنزانػػة أخػػرل يػػـو اطتمػػيس جػػرل حتػػويلي مث 
 .زانة منفذ للهواءيوجد يف هذل الزن أختنا عدة مرات ألنه ال

بقيت معه حوارل ساعتني قبل أف أشعر بنوع من . كأخريان فحص  طبيب يف غرفة غتاكرة
 .التحسن

حػػال  ك  .2111مػػارس  20يػػـو اليالثػػاء  سػػجن العسػػكرم بالبليػػدة إالٌ الؿ إذل كدل أحػػوٌ 
، 2111مػػارس  27 يػػـونقلػػوشل إذل مستشػػفى عػػني النعجػػة لقػػد . الصػػحية مػػا زالػػت خطػػرية

  أفكػر يف نػإ. حػال  الصػحية غػري مشػج عةإٌف . لت حتت اظتراقبػة الطبيػة إذل يومنػا هػذاماز ك 
 .عائل 

 .أنا حزين على بلدم
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كلكنػػ  أدتػػئ أف تسػػاهم يف إيقػػاؼ الوحشػػية الػػ  عانيػػت اظتتواضػػعة  هػػذل هػػي شػػهادم
 .منها يف جسدم كركحي

 عبد الرحمان مصباح. 3.2
 .827-822. ص   ،"ضترب القذرةا"ػتاكمة حبيب سوايدية، : اظتصدر

يف باريس من األكؿ  اضترب القذرةلقد عيًقدت ػتاكمة كتاب حبيب سوايدية بعنواف 
كزير دفاع  –، كاتػَّهىمى فيها اصتنراؿ خالد نزار 1001إذل اطتامس من شهر يوليو 

سوايدية اظتالـز األكؿ  –سابا ككاحد من أهم الضباط االنقالبيني االستئصاليني 
عبد الرزتاف اظتهدم كأدذل السيد . يف حقه كحا ضباط انقالبيني آخرين بالقذؼ
تلبيةن لطلب ػتاميي  1001يوليو  2بشهادته يف جلسة استماع يـو  مصباح
 .كنيقٌدـ يف ما يلي أكؿ تررتة عربية لشهادة السيد مصباح. سوايدية

 
  1001يوليو  2استماع جلسة يـو 
مػػا اشتػػك، كلقبػػك، كتػػاريخ . حتيػػة يػػا سػػيدم(: ئيةرئػػيس اصتلسػػة القضػػا)السػػيد اسػػتيفاف 
 ميالدؾ كعنوانك 

أكتػػػػوبر  18كلػػػػدت يف . اللقػػػػب مصػػػػباح، االسػػػػم عبػػػد الػػػػرزتن اظتهػػػػدم: السػػػيد مصػػػػباح
، كحصػػلت علػػى 2112مػػايو  22مبدينػػة عنابػػة يف اصتزائػػر كلقػػد كصػػلت إذل فرنسػػا يف  2180

نػػػذ ذلػػػك الوقػػػت أنػػػا مسػػػتقر كم. 2112يونيػػػو عػػػاـ  80اللجػػػوء السياسػػػي يف فرنسػػػا بتػػػاريخ 
 . كأنا متزكج من فرنسية كأب لطفل فرنسي. بفرنسا كدل أعد إذل اصتزائر

 ما مهنتك حاليا (: رئيس اصتلسة)السيد استيفاف 

 .أشتغل كمستشار حٌر يف غتاؿ هندسة تكييف اعتواء داخل العمارات: السيد مصباح

 عنوانك (: رئيس اصتلسة)السيد استيفاف 

 (.Villiers-sur-Marne)أسكن يف فيليي سري مارف  :السيد مصباح

 [مث يقسم الشاهد]

 
   H. Souaïdia, S. Mellah et F. Gèze (eds.), Le Procès de «La Sale guerre», La Découverte, Paris 2002. 
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شكرا يا سػيدم، أيهػا األسػتاذ احملػامي بػوردكف تفضػل، (: رئيس اصتلسة)السيد استيفاف 
 .لك الكلمة لطرح أسئلة على الشاهد

السػػيد مصػػباح، لقػػد سيػػجنتى يف اصتزائػػر مػػرتني، هػػل نتكنػػك أف تقػػٌن : احملػػامي بػػوردكف
علػى احملكمػة الظػركؼ كالتػواريخ الػ  أكقفػت فيهػا كسػجنت، كتػركم قصػتك منػذ باختصار 

 خركجك من اصتزائر إذل كصولك إذل فرنسا 

لقد التحقت مبعهد الدراسات اإلسالمية باطتركبة الذم هو تابع صتامعة : السيد مصباح
بػػػني ككانػػػت تلػػػك السػػػنة بدايػػػة مرحلػػػة اظتواجهػػػة الكػػػول . 2112اصتزائػػػر العاصػػػمة يف سػػػنة 

 –ال أشتػػػػػػي ذلػػػػػػك الدكلػػػػػػة اصتزائريػػػػػػة  –أكلئػػػػػػك الػػػػػػذين نتسػػػػػػكوف زمػػػػػػاـ اضتكػػػػػػم يف اصتزائػػػػػػر 
كنػػت مسػػٌجال بتلػػك اصتامعػػة ككانػػت . كاإلسػػالميني كباطتصػػوص اصتبهػػة اإلسػػالمية لالنقػػاذ

كقامػػت قػػوات اصتػػيش كالشػػرطة كاظتخػػابرات آنػػذاؾ . اصتزائػػر فعػػال دتػػٌر مبرحلػػة اضػػطراب كبػػري
 . دمالت اعتقاؿ كاسعة

ككنػػا أحػػد عشػػر طالبػػا . أثنػػاء زتلػػة اعتقػػاؿ مبػػدخل اصتامعػػة 2111لقػػد أكقفػػتي يف مػػارس 
"  202بيجػػو "لقػػد كيضػػعنا يف صػػناديا األمتعػػة لسػػيارات مػػن نػػوع . أكقفػػوا يف تلػػك اضتملػػة

ضػػربونا بأحػػذيتهم . ككنػػا بػػالطبع مسلسػػلي األيػػدم كمقيػػدين كمنبطحػػني يف تلػػك الصػػناديا
الشػػرطة دػػي حسػػني دام حيػػث كضػػعونا داخػػل زنزانػػات خفيػػة  العسػػكرية كنقلونػػا إذل مركػػز

 .ككاف عدد اظتعتقىلني فيها مرتفعا

بعد ذلك قاـ عدد مػن عناصػر الشػرطة بضػربنا بأحػذيتهم العسػكرية، كنعتنػا باإلرهػابيني 
مثٌ أيحلنػػا الواحػػد تلػػو ا خػػر أمػػاـ . ككػػاف طبعػػا مػػن بيننػػا عػػدد مػػن اإلسػػالميني. كاإلسػػالميني

لقد أيحلتي شخصيا أماـ شرطيني فسأالشل عن آرائي السياسػية، . الستنطاقنارجاؿ الشرطة 
أك يف مظػػاهرات يونيػػو  2177كأسػئلة خاصػػة مػيال إذا كنػػت قػػد شػاركت يف أحػػداث أكتػوبر 

كمػػا طرحػػا علػػٌي سػػ اال آخػػرا عػػن رأيػػي يف . الػػ  نظمتهػػا اصتبهػػة اإلسػػالمية لالنقػػاذ 2112
 . بوضياؼنظاـ اضتكم القائم كيف رئاسة السيد 

كنت تلميذا باليانوية، ككاف عمرم آنذاؾ ذتانية   2177فيما متن الس اؿ األكؿ يف سنة 
لكػ  قلػت عتػم بػأن  دل . عشر عاما، كقد شاركت فعال يف تلك اظتظاهرات كأنا أعتز بذلك

كحوؿ آرائي السياسية أدليت بأن  لسػت إسػالميا كأنػ  كنػت . 2112أشارؾ يف مظاهرات 
كمػػع ذلػػك كػػاف رل عػػدد مػػن األصػػدقاء اإلسػػالميني، مػػن الػػذين  . سػػالمينيضػػد مشػػركع اإل

كانػػت تػػربط  فػػم عالقػػة زتيمػػة فقػػد ترعرعػػت معهػػم كشػػاركوا معػػي يف اظتظػػاهرات الطالبيػػة 
 .2177عاـ 
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لقػػد ِّهػػر يف تلػػك الفػػ ة انفتػػاح دنتقراطػػي يف اصتزائػػر، كاسػػتطاعت كػػل الفئػػات أف تعػػٌو 
فقػد ناضػل آباؤنػا مػن أجلهػا كؿتػن . لة الدنتقراطيػة مػن العػدـكدل تأت تلك اظترح. عن آرائها

أيضػا، لقػد كنػػا متواجػدين يف سػػاحة النضػاؿ مػػن أجػل اضتصػػوؿ علػى حقنػػا يف حريػة التعبػػري  
 . كأٌم شعب آخر لتـ  نفسه

لقػػد قلػػت ظتسػػتنطقٌي أٌف اسػػتعماؿ خطػػاب يػػزعم [ كفيمػػا متػػن رئاسػػة السػػيد بوضػػياؼ]
تنصػيب رئػيس للػبالد دكف استشػارة الشػعب كػاف هػذا بالنسػبة  الدفاع عن الدنتقراطية يتبعػه
لقػػد ّػػرأت فػػذا الكػػالـ أمػػاـ الشػػرطة لكػػوشل ابػػن أحػػد كبػػار . رل أبشػػع مػػا نتكػػن أف يصػػيبنا

حقوقيي اصتزائر ككاف كالدم حينها ػتاميػا عامػا لػدل احملكمػة العليػا للجزائػر العاصػمة، الػ  
قػػد كػػافح كالػػدم مػػن أجػػل اسػػتقالؿ اصتزائػػر منػػذ ك . تعػػادؿ ػتكمػػة الػػنقض كاإلبػػراـ يف فرنسػػا

، فقػػد ناضػػل يف صػػفوؼ حػػزب ؾتػػم اػػاؿ إفريقيػػا 2110السػػاعات األكذل كهػػو مػػن مواليػػد 
كسػػػػػاير تطوراتػػػػػه إذل ِّهػػػػػور حػػػػػزب الشػػػػػعب اصتزائػػػػػرم، مث ِّهػػػػػور حركػػػػػة انتصػػػػػار اضتريػػػػػات 

زائػػر حػػرة كقػػد استشػػهد اثنػػاف مػػن أخػػوارل يف عػػز شػػبافما مػػن أجػػل أف حتػػ  اصت. الدنتقراطيػػة
 2122مسػػتقلة، كفعػػال إ ػػم كػػانوا مػػن اجملاهػػدين األكائػػل الػػذين شػػاركوا يف ثػػورة التحريػػر سػػنة 

كدل يكونػػوا كأكلئػػػك الػػذين دل يلتحقػػػوا جبػػيش التحريػػػر الػػوط  إال يف السػػػاعات األخػػرية مػػػن 
 [.كأشار بيدل إذل اصتنراؿ نزٌار]اليورة كهذا الرجل 

 [لقاعةحينها حدثت حركات ؼتتلفة داخل ا]

« ال لبوضػياؼ،»: لقػد قلػت. كنت مصرٌا جٌدا علػى التعبػري عػن نفسػي: السيد مصباح
لقػػػػد كصػػػػلت »: كيف تلػػػػك اللحظػػػػة كتػػػػب رجػػػػاؿ الشػػػػرطة ػتضػػػػرا كػػػػامال حػػػػورل مث قػػػػالوا رل

كلقد أشػرت خػالؿ اسػتجوايب إذل . كنظر الشرطياف إذل بعضهما البعض مثٌ تغامزا« . ايتك
رل مػن أقربػائي لتتلػوف مراتػب سػامية يف اصتػيش اصتزائػرم كِّيفة كالدم كإذل شخصػيات أخػ

ككنػػت أِّػػن أف ذكػػر أشتػػاء تلػػك الشخصػػيات سػػيخرج  مػػن . كآخػػركف ذكك مناصػػب هاٌمػػة
كبعػػد مػػا ذكػػرت كِّيفػػة كالػػدم كالشخصػػيات األخػػرل . تلػػك احملنػػة، كلكػػن دل حصػػل ذلػػك
 «.كامرانتهى األمر يا كلد، لقد جاءتنا أ»: من ذكم النفوذ قاؿ رل الشرطياف

كأيخػػػٌذت إذل زنزانػػػة خفيػػػة معزكلػػػة، مثٌ نقلونػػػا إذل مركػػػز تػػػابع للحػػػرس اصتمهػػػورم، كأنػػػا ال 
يقػػػع علػػػى شػػػاط  [ اعتضػػػاب" ]ليػػػدين"لقػػػد أخػػػذكنا إذل مركػػػز دػػػي . اعتػػػول حرسػػػا رتهوريػػػا

أيهػا السػادة، إذا كػاف هػذا يػذكركم ". مركزا انتقاليا"البحر ككضعونا يف مستودع كبري يسمى 
كػػػاف ." مركػػػزا انتقاليػػػا"اريخ اصتمهوريػػػة الفرنسػػػية فالحظػػػوا أ ػػػم يسػػػموف ذلػػػك بشػػيء مػػػن تػػػ

عػػددنا كبػػريا يف ذلػػك اظتركػػز االنتقػػارل الػػػذم هػػو عبػػارة عػػن مسػػتودع جدرانػػه حديديػػػة دكف 
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كتوجػػد فيػػه شػػبه صػػناديا . كقايػػة مػػن الػػود ككنػػا يف فصػػل الشػػتاء ككػػاف الػػود شػػديدا داخلػػه
طتيػوؿ ألٌف للحػرس اصتمهػورم خيػوؿ يسػتعملها خػالؿ شباكية حديديػة قػد تسػتعمل لنقػل ا

ككنػػػا ننػػػاـ علػػػى األرض دكف فػػػراش كلنػػػا حػػػا يف غطػػػاء كاحػػػد فقػػػط، ككػػػاف . االستعراضػػػات
 . ذلك هو ال ؼ الوحيد الذم كنا نتمتع به

كلكن . كنا يف شهر رمضاف، يف مطلع شهر الصياـ ككانت تيقٌدـ لنا كجبة كاحدة هزيلة
كنا يف ِّركؼ سيئة للغاية ككنا ننتظر كيػريا أمػاـ اظتػراحيض قبػل . دل تكن تلك هي اظتشكلة

تلػػك هػػػي ِّػػػركؼ . اسػػتعماعتا، فكانػػػت عبػػارة عػػػن صػػناديا خشػػػبية كيضػػػعت فػػوؽ خنػػػادؽ
 .النظافة ال  كنا فيها

قضػينا يف ذلػك اظتركػز مػػدة أسػبوع كرأيتػه نتتلػػ  شػيئا فشػيئا إذل أف بلػػ  عػدد اظتعتقلػني بػػه 
نيب العػػب كػػرة القػػدـ، كهػػو العػػب مشػػهور يف الفريػػا الػػوط  ككػػاف جبػػا. مئػػات األشػػخاص

كقػػد شػػارؾ يف الفػػوز العظػػيم الػػذم حققػػه الفريػػا اصتزائػػرم ضػػد فريػػا أظتانيػػا يف بطولػػة العػػادل 
ككنػا أحيانػا . كػاف الرجػل متػدينا يعلػن دتسػكه باإلسػالـ. ، أال كهو صػاحل عٌصػاد2171عاـ 

ككػاف صػاحل عٌصػاد ال يسػتطيع . ح عػن أنفسػنانصنع من بقايا القماش كػرة لنلعػب فػا كلنػركٌ 
لقػد أخػوشل أنٌػه تعػٌرض إذل التعػذيب كأ ػم أرغمػول بػػالقوة . اضتركػة ككػاف فراشػه جبنػب فراشػي

أسػػػفل اظتعػػػي ]علػػػى اصتلػػػوس علػػػى زجاجػػػة، فكػػػاف يعػػػاشل مػػػن أدل شػػػديد يف الػػػدبر كالقولػػػوف 
 . لقياككاف عاجزا عن اصتلوس، فكاف إما أف يظل كافقا أك مست[ الغليظ

كبعػػػد سػػػبعة أيػػػاـ قضػػػيناها يف تلػػػك الظػػػركؼ، شتعنػػػا فجػػػأة صػػػوت الشػػػحنات كصػػػوت 
جػػاء جنػػود كقيػػدكنا بالسالسػػل كرتعونػػا أفواجػػا مػػن سػػبعة إذل تسػػعة معتقىلػػني يف  . السالسػػل

كل فوج، ككضعونا داخل الشاحنات منبطحني علػى أرضػيتها حتػت حراسػة عناصػر اصتػيش 
 . ث يراهم الناس يف الشارع كال يركننا ؿتنالذين كانوا جالسني على مقاعد دي

بعػػد فػػ ة قػػٌن رل كالػػدم الػػذم كػػاف ذا تػػأثري كيعػػرؼ أهػػل النفػػوذ، أنػػه قػػاـ بكػػل مػػا يف 
كانػت هنػاؾ أكامػر صػػدرت . كسػعه، كحػاكؿ البحػث عػ  بكػل مػا يسػتطيع، بػدكف جػدكل

ر مػع األسػف ال أكٌد ذكػر أشتػاء تلػك األشػخاص ألٌف اصتزائػ. من القمة تعٌطل كل احملاكالت
كبػذؿ كالػدم كػل مػا يف . مازالت تعيش حتت كطػأة نفػس األشػخاص الػذين ارتكبػوا اصتػرائم

 .كسعه كلكن بدكف جدكل

كجػػدتي نفسػػي داخػػل تلػػك الشػػاحنات الػػ  نقلتنػػا إذل بوفاريػػك قػػرب البليػػدة الػػ  تبعػػد 
كيوجد ببوفاريك مطار عسػكرم لتتػوم علػى معسػكر . كلم عن العاصمة  20أك  80حوارل 

بػػػػالرغم أٌف رل أصػػػػدقاء يف اصتػػػػيش كأعػػػػرؼ اليكنػػػػات، كزرت . ضػػػػخم مػػػػا رأيػػػػت ميلػػػػه قػػػػط
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كػػػاف شػػػيئا مدهشػػػا كأنػػػه فػػػيلم . كػػػاف ذلػػػك اظتعسػػػكر ضػػػخما مػػػا رأيػػػت ميلػػػه أبػػػدا. بعضػػػها
 .خيارل، كاف اظتكاف مكتظا باصتنود كالعتاد، كاف شيئا مدهشا

أيػػت رجػػاال جسػػاما ر . مػػع ذلػػك كنػػا يف ِّػػركؼ قاسػػية للغايػػة، فقػػد رأيػػت رجػػاال يبكػػوف
أمػا أنػا فكنػت . كظتاذا كانوا يبكوف  ألننا كنا متجهني إذل كجهة غتهولة. أقوياء كهم يبكوف

شػػػابا كحاكلػػػت أف أدتاسػػػك أعصػػػايب ألشل كنػػػت متفػػػائال مػػػن قػػػدرة أهلػػػي علػػػى فعػػػل شػػػيء 
ككػاف مػػن . أمػا ا خػركف فقػد تػرؾ بعضػهم أزكاجػا كأطفػاال كراءهػم دكف طعػاـ. لالفػراج عػ 

كاضػػطررنا فيمػػا بعػػد إذل أكػػل . مػػن أكقػػف يف السػػوؽ، كمػػنهم مػػن جػػاء كقفتػػه يف يػػدل بيننػػا
كػػػاف يبيػػػػع . رأيػػػت رجػػػال معنػػػا لتمػػػل أقفاصػػػا داخلهػػػا طيػػػور. البضػػػاعة الػػػ  كانػػػت معهػػػم

كال أدرم ظتاذا تركوا له عصافريل  لكنه كاف أعقل . العصافري يف السوؽ، فأكقف كطيورل معه
 .  ألنه دل يكن يعلم إذل أين هو متجهمنهم إذ أفرج عن تلك العصافري

كنػػػا يف تلػػػك الظػػػركؼ السػػػيئة، كال أدرم يف أٌم بلػػػد كنػػػت ألنػػػ  مػػػا توقعػػػت يومػػػا أف 
كمػػن ... كنػػا نسػػمع عػػن ا خػػرين، لكػػن ظتػػا نػػرل األمػػر بأنفسػػنا. لتػػدث هػػذا رل شخصػػيا

كأخػػػػوام يزاكلػػػػوف دراسػػػػتهم  إخػػػػومحسػػػػن حظػػػػي أشل مػػػػن أسػػػػرة دل تعػػػػاف مػػػػن شػػػػيء، كػػػػاف 
امعػػة، عتػػم حيػػاة ػت مػػة ككرنتػػة كبفضػػل عالقاتنػػا الطيبػػة مػػع أنػػاس يف السػػلطة كنػػا ؾتتنػػب باصت

أٌما أنا شخصيا فسقطت يف الغار ككجدت نفسي يف الدرجة السػفلى . العديد من اظتشاكل
 . الشعب الصغري كالشعب الدشلء[ كأشار إذل اصتنراؿ نزٌار]مع الشعب الذم يعتول ه الء 

نقلنا علػى مػي طػائرات عسػكرية، كنػت مريضػا، أصػاب  إسػهاؿ  حني كانوا على كشك
، فأخػػػػذكشل إذل اضتشػػػػيش جبانػػػػب مػػػػدرج إقػػػػالع الطػػػػائرات حػػػػو أقضػػػػي -أكػػػػرمكم اهلل  -

ككنػػػػػت أثنػػػػػاء الرحلػػػػػة مريضػػػػػا جػػػػػدا إذل أف كصػػػػػلنا إذل مدينػػػػػة اظتنيعػػػػػة يف جنػػػػػوب . حػػػػػاج 
... قنػا فػوؽ دػار مػن الرمػاؿ، حلٌ . كقد كانت اظترة األكذل ال  أرل فيها الصحراء. الصحراء

معػػذرة أنػػا ا ف أحػػاكؿ أف أتػػذكر تلػػك اظتشػػاهد الػػ  رأيتهػػا منػػذ عشػػر سػػنوات خلػػت، فػػ ة 
 .، فأنا أحاكؿ أف أتذكر كل تلك اظتناِّر!دتيل ثلث عمرم

سػػيدم الػػرئيس، لقػػد كصػػلنا إذل مطػػار اظتنيعػػة يف اصتنػػوب اصتزائػػرم، الػػذم كيعتػػو مطػػارا 
مثٌ أخػػذكنا إذل ؼتػػيم االعتقػػاؿ . مل لنقػػل اصتػػيش ككػػذلك السػػواحشػػبه عسػػكرم ألنػػه ييسػػتع

 .داخل ثكنة اظتنيعة، ككاف يف كسط اظتخيم خيم عديدة كمكٌدسة

درجة حتت الظل، غري أننا  20كانت الظركؼ قاسية ديث تبل  اضترارة يف ذلك اظتكاف 
نػػاء فصػػل الشػػتاء كنػػا حينهػػا يف فصػػل الشػػتاء كدتتػػاز الصػػحراء بتبػػاين يف درجػػات اضتػػرارة أث

عانينػػا ... لقػػد قضػػينا أكقاتػػا قاسػػية جػػدا. فكػػاف الػػود شػػديدا مػػا رأيػػت يف حيػػام بػػردا ميلػػه
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ككانػػت . أحيانػػا مػػن الزكابػػع الرمليػػة الػػ  كانػػت تعصػػف باطتيػػاـ فكنػػا نتعػػاكف ظتنػػع اقتالعهػػا
الرؤية تقٌل خالؿ هذل العواصف ديث أنك لػو أخرجػت يػدؾ مػن داخػل اطتيمػة فشنػك لػن 

صػرنا كػاضتيواف، كأننػا أنعػاـ دل . كنػا نتنػاكؿ طعامنػا بػداخل اطتيػاـ ككػاف ملٌوثػا بالرمػل. هاترا
يبا لنا إال حبل كاحد نتمسك به، اضتبل الذم يربطنا باضتياة كالذم يسميه البعض الصػراع 

 .كنا نقاـك كنتشبث باضتياة. كاف ذلك شيئا غري إرادمٌ . من أجل اضتياة

كصػػػػػعبة جػػػػػدا، كامػػػػػتأل اظتعسػػػػػكر إذل أف بلػػػػػ  عػػػػػددنا مئػػػػػات لقػػػػػد قضػػػػػينا أكقاتػػػػػا قاسػػػػػية 
كقامػػت بزيارتنػػا بعيػػة دكليػػة مػػن الصػػليب األزتػػر الػػدكرل، كخػػالؿ اليالثػػة أيػػاـ الػػ  . اظتعتقىلػػني

زارتنػػػا فيهػػػا البعيػػػة قيػػػد مت لنػػػا كيػػػري مػػػن األشػػػياء اللطيفػػػة، مبػػػا يف ذلػػػك اظتشػػػركبات الليمونيػػػة 
كبعػد تلػك . أننا غري راضني عن الوضع الػذم ؿتػن فيػهكبالطبع دل ؿتـر أنفسنا منها بدعول 

الزيػارة نقلونػػا إذل مدينػػة كرقلػػة ألٌف بعيػػة الصػػليب األزتػػر أبلغػػت السػػلطات أٌف اظتعسػػكر عػػري  
 . كاؼ كال يتوفر على شركط النظافة الضركرية

انتقلتي إذل كرقلة كدل يكن الوضع أحسن، كػاف اظتعسػكر سػجنا عسػكريا لتػيط بػه صػور 
يػا رٌب يف »: عندما يصل اظترء أمػاـ ذلػك السػجن ينػدهش كيتسػاءؿ. ل سبعة أمتاريبل  علو 

كعنػػػدما يػػػدخل اظتػػػرء يف ذلػػػك اظتكػػػاف عليػػػه أف نتػػػر عػػػو سػػػػبعة  «أٌم فػػػيلم شػػػاهدت هػػػذا 
 ! نعم سبعة أبواب... أبواب

إشل دل أزتػػل السػػالح أبػػدا، كدل أؤٌد . تػػدهورت حػػال  إذل أف أصػػبحتي ال أعػػرؼ مػػن أنػػا
سجٌلي القضائي أبيض ناصع، أكير بياضا مػن جبػني ذلكػم الرجػل . مة العسكريةحو اطتد

مػا آذيػػت يف حيػام أحػػدا مػػن ! معػػذرة... كأكيػػر بياضػا مػػن شػعرل[ كيشػري إذل اصتنػػراؿ نػزار]
كقػد اسػتخدموا كػل الوسػائل . لقد عاملونا بأسوأ اظتعػامالت. البشر كال أريد أف أؤذم أحدا

حينهػا كجػد ذلػك النظػاـ نفسػه مزعزعػا كمػا  . لػذم لتكمنػاال  تعكس مدل رعب النظاـ ا
كمػػاذا  . كميػػل كضػػعه أمػػاـ اصتبهػػة اإلسػػالمية لالنقػػاذ 2177كػػاف اضتػػاؿ يف أحػػداث أكتػػوبر 

كانت اصتبهة اإلسالمية لالنقاذ  لقد كانت مبيابة اضتجارة ال  ريجػم فػا النظػاـ يف أحػداث 
 .2177أكتوبر 

ذل اصتبهػػػة اإلسػػػالمية لالنقػػػاذ، دل يكونػػػوا يػػػدركوف كػػاف رل أصػػػدقاء مػػػن الػػػذين انضػػػموا إ
كالشػػيء الػػذم كػػاف . كقػػد كػػانوا لتضػػركف اضتلقػػات الدينيػػة، طلبػػا للعلػػم. مػػاذا كػػانوا يفعلػػوف

كتذفم هو أٌف ذلك كاف متيف النظاـ اظتستبد الذم احتكر السلطة ظتدة ثالثني سنة، كِّل 
لػػػي، لقػػػد فقػػػدكا األمػػػل كشػػػاهدكا أكلئػػػك الشػػػباب دل يكونػػػوا مي. يكػػػبح كػػػل أمػػػل يف الػػػبالد

بينمػػا كػػانوا يػػركف أمػػاـ أبنػػاء القػػادة كاضتكػػػاـ . آبػػاءهم كإخػػوا م ككيػػريا مػػن النػػاس بػػدكف أمػػل
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ػػػع مػػػن االخػػػتالس كالرشػػػوة البشػػػعة كاظتفاجئػػػة الػػػ  قػػػاموا  مسػػػتقبال زاهػػػرا، يتمتعػػػوف مبتػػػاع رتي
ألنػه كػاف دتػٌردا . اليػورةكاف ذلك هػو جيلػي، جيػل التمػٌرد كال أقػوؿ جيػل . بنشرها يف البالد

 ...بكل ما حتمل هذل الكلمة من معاف، طبعا عن طريا منظمات، اخل

كيقػػاؿ أف عػػدد اظتعتقىلػػني . 8200إذف ذهبنػػا إذل السػػجن العسػػكرم بورقلػػة ككػػاف عػػددنا 
 8200كنػػػا . ، كال أدرم كيػػػف أحصػػػوا هػػػذا العػػػدد22000الػػػذين نيقلػػػوا إذل اظتخيمػػػات بلػػػ  

كػػاف عػػددنا مرتفعػػا . أقيمػػت عشػػرات اظتعسػػكرات ميلػػه عػػو الػػوطنمعػػتقىال بػػذلك السػػجن ك 
ككاف الطقس أحيانا حارا جدا ؽتا سٌبب رل مرضا شديدا كجعل صػديقي سػعيد كهػو . جدا

ينقلػػ  إذل الزنزانػػات اظتتواجػػدة داخػػل  -كقػػد استشػػهد فيمػػا بعػػد كالسػػالح بيػػدل  -جػػار رل 
كانػػت تلػػك الزنزانػػات . ا يف اطتيػػاـبنايػػات مػػن اطترسػػانة، ككنػػا لشػػدة ضػػيقها نقػػيم خارجهػػ

. جػػد مكتظػػة، كحتػػوم اثػػ  عشػػر شخصػػا كهػػي أنشػػئت أساسػػا إليػػواء أربعػػة أشػػخاص فقػػط
أخػػذشل سػػعيد هنػػاؾ لعلٌػػي أجػػد مسػػاحة صػػغرية أسػػتلقي فيهػػا علػػى األرض نظػػرا لشػػدة اضتػػر 

 .خارج البنايات

كهػػػو  حػػػني كنػػػت معػػػتقىال بػػػذلك السػػػجن اغتيػػػل الرجػػػل الػػػذم كػػػاف يعتلػػػي سػػػٌدة اضتكػػػم
. الػػػرئيس بوضػػػياؼ، فأخػػػذت السػػػلطات تنػػػتقم منػػػا، تنػػػتقم مػػػن مسػػػاجني عػػػٌزؿ بػػػال سػػػالح

 -شػػػربة لوحػػػدها، أك خضػػػر كقليػػػل مػػػن اطتبػػػز  -كالقليػػػل مػػػن الطعػػػاـ الػػػذم كػػػاف ييقػػػٌدـ لنػػػا 
ال داعي لذكر التفاصيل حوؿ الكيري من اظتساجني الذين أصيبوا . أصبح ال ييقٌدـ إال نصفه
لقد قمنا بنقلهم إذل الباب اطتػارجي للمعتقىػل ػتػاكلني . وف كالذبابباظترض كصاركا يتساقط

 . إشل أريد ّنيبكم التفاصيل. طلب عالجهم، كلكن رفضوا عتم ذلك

اظتهم أنػه قامػت انتفاضػة احتجػاج داخػل السػجن كدل تكػن انتفاضػة سياسػية، يػا سػيدم 
لػػرأم ككيػػري مػػن التعسػػاء كبػػرغم العػػدد الكبػػري مػػن اظتعتقىلػػني السياسػػيني، كسػػجناء ا. الػػرئيس

ميلي بذلك السجن، فشٌف االحتجاجات كانت علػى ِّػركؼ االعتقػاؿ كالطعػاـ ألننػا حيرمنػا 
ككانت مػن قبػل تزكرنػا أهالينػا مػن الشػماؿ اصتزائػرم مػن مسػافات بعيػدة . حو من الزيارات

ا حػػاملني معهػػم قففػػا ؽتلػػوءة بػػأنواع مػػن الطعػػاـ، ككانػػت تلػػك القفػػف تسػػاعدنا كيػػريا إذ كنػػ
سػتحرموف مػن . قػد انتهػت الزيػارات ألنكػم قتلػتم بوضػياؼ»: فقيل لنػا. نتقاشتها فيما بيننا

 «.الزيارات كننقن كجبة طعامكم إذل النصف حو دتوتوا هكذا

لقػد استسػلم البػاب مػن  . كقعت مظاهرة احتجاج كانفتح الباب األكؿ من شدة الضغط
د فرقػة اظتػدرعات يسػتولوف علػى فشػاهدت أصػحاب القبعػات اضتمػر، أم جنػو . كيػرة النػاس

دل أدر مػاذا أفعػل داخػل ". آلة اطتياطػة" الشرفات كيضعوف على اصتدار آلتهم ال  نسميها 
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كيػف نتكػن أف ؿتمػي أنفسػنا داخػػل . اطتيػاـ ألنػه ال نتكػن اعتػركب أك االختبػاء يف البنايػات
كم بأٌف الرصػاص اضتػي أستطيع أف أؤكد ل. اطتياـ من عيارات نارية بشمكا ا أف تقتلنا رتيعا

نعػػم، بػػالرغم مػػن أنػػه دل ييقػػبض علػػيهم كهػػم لتملػػوف . أيطلػػا علػػى بعػػض اظتعتقىلػػني يف ؼتيمنػػا
لقػد أكقفػوا . السالح بل جيء فم مػن بيػوهتم أك مػن الشػارع خػالؿ زتػالت اعتقػاؿ كاسػعة

 .بدكف سبب كٌِّلوا هكذا بدكف ػتاكمة

ـ كالػدم بالبحػث عػن تلػك اللجنػة كما يسمو ا، كقا" صتنة الطعن"تشٌكلت بعد ذلك 
يف حقيقػػة األمػػر دل يكػػن لتلػػك اللجنػػة أٌم كجػػود يف . عػػو كػػل اصتزائػػر فلػػم كتػػد عتػػا أٌم أثػػر

 .الواقع
كػػاف دل " الطبػػا الرئيسػػي"ألٌف " مقدمػػة الطعػػاـ"كانػػت تلػػك الظػػركؼ هػػي البدايػػة أم 

كػػل شػػيء يف   أنػػا الػػذم كنػػت أِّػػٌن أشل قػػد رأيػػت. كػػل هػػذا كػػاف ال نتيٌػػل شػػيئا. يصػػل بعػػد
مثٌ خرجػػت مػػن ذلػػك اظتعسػػكر بعػػد تػػدٌخل كالػػدم ككنػػت مػػن ... حيػػام بعػػد هػػذل الوقػػائع

 ". أصحاب األكتاؼ العريضة"األكائل الذين غادركا اظتكاف، أم أيعتو من احملظوِّني أك 

فكاف علينا تدبري أحوالنا خارج اظتعسػكر، . خرجنا يف شاحنة توجهت ؿتو كسط اظتدينة
فلػػػم تكػػن الرحلػػػة . ف معػػي مبلػػػ  مػػن اظتػػػاؿ قدمػػه رل كالػػػدم ظتػػا زارشلكمػػن حسػػػن حظػػي كػػػا

كاف ال بػد . اصتوية يف اّال العاصمة إال يف اليـو التارل أك الذم يليه، إف كنت أتذكر جيدا
كنظػػػرا ضتالػػػة الطػػػوارئ كتواجػػػد الشػػػرطة بكيػػػرة . مػػػن االنتظػػػار إذل اليػػػـو اليػػػاشل أك الػػػذم يليػػػه

داية باعتبارها مدينة سياحية قد تكوف فيها عدة رحػالت جويػة فٌكرنا الذهاب إذل مدينة غر 
ككػػػاف علينػػػا أف نسػػػرع كال نتباطػػػأ كإال . كمػػػن األفضػػػل أف نسػػػافر مػػػن هنػػػاؾ. ؿتػػػو العاصػػػمة

إذف "أكقفونػػػا مػػػرة أخػػػرل، خاصػػػة أننػػػا دل نكػػػن ؿتمػػػل معنػػػا مػػػن كثػػػائا سػػػول مػػػا يسػػػمى بػػػػ 
هكػػذا كانػػت . يف عنػػواف كػػذا ككػػذا حيػػث يػػ ذف ضتاملػػه بػػالعودة إذل بيتػػه اظتوجػػود" بػػاطتركج
 .األمور

، 2177إٌف دسػػػػتور اصتزائػػػػر، الدسػػػػتور الػػػػذم مػػػػن أجلػػػػه خرجػػػػتي يف مظػػػػاهرات أكتػػػػوبر 
الػػذم انتيػػزع بػػدماء عشػػرات كمئػػات الشػػباب الػػذين قػػتلهم هػػذا الرجػػل الػػذم  2171دسػػتور 

داخل ربػوع اع ؼ بنفسه جبرنتته كمبس كليته عن قتلهم، إٌف هذا الدستور منحنا حا التنقل 
الوطن، الوطن الذم من أجله استشهد أخػوارل كأعمػامي كمػن أجلػه كػافح كناضػل كالػدم، 
كأمػػػا هػػػذا الرجػػػل فلػػػم يناضػػػل مػػػن أجلػػػه أبػػػدا الٌلهػػػم إال إذا اعتونػػػا نضػػػاله داخػػػل اظتػػػدارس 

لاللتحػاؽ جبػيش  2127العسكرية الفرنسية كيف اصتيش الفرنسي الػذم دل يغػادرل إال يف سػنة 
 .وط  بعد ما تقهقر هذا األخريالتحرير ال
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كاف بشمكاننػا إذف العػودة إذل البيػت، كدكف تبػاط  كعلػى مػي طػائرة مػن غردايػة رجعػتي 
لقد كقعت . دفعتي ذتن التذكرة نقدا مث أخذتي سيارة أجرة كعدتي إذل البيت. إذل العاصمة

جيػة كػأن  خرجػت  كالدم على األرض ظتا رأت  أل ا دل تتعٌرؼ علٌي، فقد كنتي كقتها شبه
لقد كقع كل هذا علػى بضػع مئػات [. معتقل أياـ اضترب العاظتية اليانية]من معتقل أكشفيتز 

مػػن الكيلػػػوم ات جنػػػوب فرنسػػػا، هنػػػاؾ يف اصتزائػػر، كللحكومػػػة اصتزائريػػػة بعيػػػات دبلوماسػػػية 
 .ركل ما حدث رل كقع باصتزائ. بفرنسا كألقى رئيسها م خرا خطابا أماـ الوظتاف الفرنسي

 «.قد انتهى كل شيء يا ب »: اظتهم أشل عدت إذل أهلي ككانت كالدم تطمئن  بقوعتا
رفػػع بعػػض اإلسػػالميني السػػالح . ِّػػل القتػػاؿ مسػػتمرا يف العاصػػمة، الواحػػد يقتػػل ا خػػر

يف اظتقابػػل كػػاف اصتػػيش إذا قيتػػل مػػنهم فػػرد كاحػػد يقتلػػوف . كاختػػاركا اظتقاكمػػة اظتسػػٌلحة كقػػاتلوا
قيضػي علػى ضػابط أمػاـ مػدخل عمارتنػا فجػاءت قػوات اصتػيش  2112عاـ  فميال يف. عشرة

كػػػانوا . ككانػػػت الضػػػحايا عػػػٌزال بػػػدكف سػػػالح، كأيػػػديهم مغلولػػػة. كقتلػػػوا أحػػػد عشػػػر شخصػػػا
كبعػث كالػدم ظتنظمػة . مقٌيدين ميل األرانب يف كسط ساحة عمومية مث اغتاعتم العسكريوف

 .عي، الشهادة ال  تناقلتها تقارير اظتنظمةالعفو الدكلية بشهادته حوؿ ذلك االغتياؿ اصتما

بعد ذلػك سػافرتي إذل مدينػة قسػنطينة قصػد تغيػري اصتػٌو، كعػدت إذل العاصػمة يف مطلػع 
فأيخوت أٌف قوات األمن جاءت تبحث ع  كذلك، كما أخونػا ضػابط سػاـ يف  2118عاـ 

الػذين سػبا األمن العسكرم قريب من العائلة، بػأمر صػدر يػنن بتوقيػف رتيػع األشػخاص 
صػارت . اعتقاعتم يف ؼتيمات الصحراء، كأفتا عقوبػة معسػكرات االعتقػاؿ كانػت غػري كافيػة

كأنػػػتم تعلمػػػوف يف مصػػػطلح العدالػػػة مفهػػػـو ". مػػػدارس اإلرهػػػاب"تلػػػك اظتعسػػػكرات تسػػػمى 
 كلكن هل ييعقل أف ييسجن اظترء بدكف سبب . تكرير اصتـر

أخػذكشل »: تلك اظتخٌيمػات مػن يتوٌعػد صحيح أٌف البعض يقوؿ أٌف من الذين اعتيقلوا يف
للمعتقل من دكف سبب، كأرغموشل على حتٌمل قساكة الصحراء لكن اظترة اظتقبلة لن يتمكنػوا 

 .كلكن هذا األمر ال متن إال أقلية منهم «.م  كال يوقفوشل إال كالسالح بيدم

الميني كل هػذل الشػبيبة الػ  أكقفػت خػالؿ زتػالت االعتقػاؿ سػواءن كانػت تسػاند اإلسػ
فمػػيال أنػػا لسػػت شػػيوعيا لكػػ  تعرٌفػػت علػػى شػػيوعي يف . أك تعارضػػهم فهػػي تػػرفض القمػػع

كعرفػتي أناسػا كيػريين أكقفػوا . اظتعتقىل سيجن بدؿ أخيػه اإلسػالمي الػذم دل كتػدكل يف البيػت
كػاف األمػػر . هكػذا، ذنػبهم أ ػم كػانوا كسػط حشػد كمػػن بيػنهم شػخن ملػتح أك شخصػني

نػػػت أحيػػػاء ميػػػل حػػػي بػػػاب الػػػوادم كالكػػػالتوس كأحيػػػاء شػػػعبية إذف نتػػػس رتيػػػع النػػػاس، كعا
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فة أل ػػا صػػٌوتت  أخػػرل، كيػػريا مػػن زتػػالت االعتقػػاؿ اظتتكػػررة، ككانػػت تلػػك األحيػػاء مسػػتهدى
 .بقوة لصاحل اصتبهة اإلسالمية لالنقاذ

جاءكا فعال يبحيوف ع ، كظتٌا شاهدت سيارات الدرؾ الوط  تتوقف أماـ مدخل بيتنا، 
أنػػػ  تػػػذكرت بسػػػرعة دفػػػ م الصػػػغري الػػػذم لتتػػػوم علػػػى عنػػػاكين أصػػػدقائي  أكؿ مػػػا فعلتػػػه

. كصػػػػديقام، دل يكػػػػن دفػػػػ  إرهػػػػايب كال دفػػػػ  أسػػػػامة بػػػػن الدف، كال دفػػػػ  فػػػػالف أك عػػػػاٌلف
فاضتقيقة دل أكن أخشى على صديقام كلك  كنت أخشػى علػى أصػدقائي، كأنػتم تعلمػوف 

كػاف سيعٌرضػهم إذل التعػذيب كمػا حػدث كنػت أخػاؼ أٌف غتػرد العيػور علػى أشتػائهم  . ظتػاذا
 .للعديد من الناس

كبعد ذلك أحضرتي معطفي . لقد مزٌقت الدف  مث رميته يف اظترحاض كأطلقت عليه اظتاء
مصػػباح »: كظتػػا فػػتح البػػاب ذكػػركا ميلمػػا فعلػػتم يف هػػذل القاعػػة. كهيػػأتي بطاقػػة تعريػػف اعتويػػة

بطػػػػاق  فقيٌػػػدكا يػػػػدٌم كأخػػػػذكشل، كقػػػدمتي  ،«حاضػػػػر، هػػػا أنػػػػا»: ، فػػػأجبتهم«عبػػػد الرزتػػػػاف
، مث نقلػوشل علػى مػي سػيارة مػن نػػوع "صػندكؽ اطتضػر"ككضػعوشل يف مػ خرة سػيارهتم داخػل 

أٌكال إذل مقػػػػر للػػػػدرؾ الػػػػوط  مث إذل اظتركػػػػز الػػػػذم يقابػػػػل مقػػػػر قيػػػػادة األركػػػػاف " 2×ي2تويوتػػػػا "
 .للقوات اظتسلحة

ابقني بػذلك اظتركػز، قػاموا بتفجػري كبعد ف ة علمتي أٌف إرهابيني، أك باألحرل معتقىلني س
كإف كنػت . بلغػ  هػذا بعػد كصػورل إذل فرنسػا. قنابل فيػه بواسػطة شػاحنة معبػأة بػاظتتفجرات

 .ال أبرر ذلك فأنا أتفٌهػمه

اشػػػكوف »: ظتػػػا كصػػػلتي فيػػػتح البػػػاب العػػػريض للمركػػػز فػػػأخرجوشل مػػػن سػػػيارهتم مث سػػػألوشل
أتػػدركف أكؿ مػػا خطػػر « .  تعرفهػػاسػػتذكر لنػػا كػػل األشتػػاء الػػ»[ أم مػػن تعػػرؼ ]«تعػػرؼ 

كػػاف هنػػاؾ بالتأكيػػد إسػػالميوف . ببػػارل  هػػو أشل أكػػذب علػػيهم كأدعػػي أشل ال أعػػرؼ أحػػدا
كقػد تعػٌرض بعضػهم ... ككانت اصتزائر ؽتزٌقة، كاف من اإلسالميني من غػادر كمػنهم مػن قػٌرر

 .للتعذيب من بينهم صديقي سعيد الذم اعتقل معي يف اظتخيم
قل إذل احملافظة اظتركزيػة للشػرطة بالعاصػمة كتعػٌرض إذل ؽتارسػة التعػذيب كاف سعيد قد ني   
لقػد اجتهػدت أخػ  الػ  تشػتغل كمحاميػة . كذهبت لزيارته بعد ما أيفرج عنػه. يوما 28ظتدة 

برفقة كالدم ػتاكلني إقناع ػتافظ الشرطة بأٌف الشاب برمء كدل يفعػل شػيئا، كطالبػا بػشطالؽ 
 . سراحه

إرٌل، إشل ال أدتػػئ لػػك مػػا حػػدث  صػػغى »:   بعػػد إطػػالؽ سػػراحهككػػاف سػػعيد قػػد حػػدث
لقػػد ذكػػرت أشتػػاء آخػػرين لكػػ  دل أذكػػر اشتػػك، كال . دل أذكػػر عتػػم اشتػػك»: مث أخػػوشل «.رل
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كأنصػحك بشػيء كاحػد، إذا التحقػت باظتقاكمػة اظتسػلحة يف اصتبػاؿ . أدتئ لك ما حػدث رل
لػػويف عضػػوا قياديػػا يف اصتبهػػة اإلسػػالمية ككػػاف ؼت «.تعػػاؿ لزيػػارم، سػػتجدشل مػػع سػػعيد ؼتلػػويف

تعػاؿ لػ اشل، كاسػػأؿ »: كأحلٌ صػديقي قػائال. لالنقػاذ، كهػو ضػابط سػابا يف اصتػيش اصتزائػرم
ككػػاف  «.عػػن اصتػػيش اإلسػػالمي لالنقػػاذ، ال تػػذهب إذل اصتماعػػة اإلسػػالمية اظتسػػلحة، اصتيػػا

بػػػه شخصػػػيا عػػػدة  يعػػػرؼ معرفػػػة جيػػػدة شػػػريف قػػػواشتي كرتػػػاؿ زيتػػػوشل كهػػػذا األخػػػري التقيػػػت
كػػػػاف سػػػػعيد يعػػػػرؼ جيٌػػػػدا أكلئػػػػك . مػػػػرات قبػػػػل تلػػػػك األحػػػػداث لكونػػػػه يسػػػػكن يف حٌينػػػػا

أفصػػح  ثمم « .ال تػػذهب مػػع رتػػاؿ زيتػػوشل كال تنضػػم إذل اصتيػػا»: األشػػخاص كِّػػل ينصػػح 
 «.أمر غري معقوؿ أف تكوف صتماعة اصتيا أسلحة حصلوا عليها بسرعة غري معقولة»: رل

كنت أعلم « .لو أمسك بسعيد سأذده»: ط  حدثت نفسيظتا دخلتي مقٌر الدرؾ الو 
لػػػػو كػػػػاف سػػػػعيد حقػػػػا مك ثػػػػا مبصػػػػريم ألرغمػػػػ  »: حينهػػػػا خاطبػػػػتي نفسػػػػي. مػػػػاذا ينتظػػػػرشل

كعنػػدما دخلػػتي قاعػػة التعػػذيب « .كهػػددشل بالسػػالح أللتحػػا باظتقاكمػػة اظتسػػلحة يف اصتبػػاؿ
د عشػػػر كهػػػم أحػػػ. رأيػػػت أحػػػد عشػػػر شخصػػػا حػػػوؿ رجػػػل ؿتيػػػف ميلػػػي، أعػػػزؿ دكف سػػػالح

 .حوله

أتعلػػػم يػػػا سػػػيدم الػػػرئيس، لقػػػد قضػػػيت سػػػت سػػػنوات حتػػػت العػػػالج النفسػػػي، بششػػػراؼ 
سيدة فاضلة هنػا بفرنسػا كتيػدعى هػيالف جػايف أشػكرها علػى مسػاعدهتا فبفضػلها اسػتطعت 

كككػل اصتزائػريني كػاف صػوم . دل أكػن قبػل ذلػك أسػتطيع فػتح فمػي. اليـو اضتديث أمامكم
م شػػػيئا، بعػػػد ذتػػػاف سػػػنوات يف اظتنفػػػى، أخػػػوت عػػػائل  عػػػن بشمكػػػاشل أف أقػػػوؿ لكػػػ. مكتومػػػا

فاٌتصػػل أهلػػي بضػػابط بػػاألمن العسػػكرم كأبلغػػول عػػن رغبػػ  يف . رغبػػ  يف العػػودة إذل بلػػدم
العودة كأن  توقفت عن كل نشاط سياسي، إذ ناضلت يف البداية يف غتاؿ حقوؽ اإلنساف 

 .أهلي هنا بفرنسا، لكن ا ف توقفت ألن  أفٌضل العودة إذل
عزمػػػتي أف [ كأشػػػار إذل اضتبيػػب سػػػوايدية]لكػػن ظتٌػػػا دعػػاشل إذل هػػػذل اصتلسػػة هػػػذا الرجػػل 

الػذم اغتيػل ظتػا كػاف [ إبن احملامي أزتد سي مػزراؽ]أحضر كأتكلم نيابة عن سعيد كياسني 
ذهبػت . معتقال بسجن سػركاجي أيػن ارتيكبػت غتػزرة كأيعػدـ فيهػا مائػة شػخن ميػل البهػائم

لػػى ابنهػػا فلػػم تسػػتطع ألٌف الضػػحايا تعٌرضػػوا إذل قصػػف بالنابػػادل داخػػل أـ ياسػػني لتتعػػرؼ ع
 . السجن

عنػػػدما دخلػػػت إذل قاعػػػة التعػػػذيب رأيػػػت أحػػػد عشػػػر شخصػػػا، اثنػػػاف مػػػنهم مػػػن األمػػػن 
أكيػػػػد قػػػػد تسػػػػألون  كيػػػػف عرفتهمػػػػا، لكننػػػػا بصػػػػفتنا جزائػػػػريني نشػػػػعر بأكلئػػػػك . العسػػػػكرم
كػػاف . كدل يق بػػا مػػن الفريسػػة" افرام بػػ"كانػػا يضػػعاف نظػػرات سػػوداء مػػن نػػوع . األشػػخاص
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كأسػػػتطيع أف أتعػػػٌرؼ عػػػن األشػػػخاص الػػػذين . حضػػػورقتا كػػػاؼ لتوجيػػػه عمليػػػات التعػػػذيب
 . عذبوشل كالذين دل يكونوا مقنعني كغريهم الذين أصبحوا يضعوف القناع فيما بعد

م  أمرشل قائد فرقة الدرؾ بنزع مالبسي، فنٌفذت أمرل، ألن  كنت ذاهبا إذل اظتوت ال أدر 
كيػػف لكػػ  كنػػت ذاهبػػا كلػػيس رفضػػي هػػو الػػذم سػػيجنب  اظتػػوت، كبالتػػارل يكػػوف امتنػػاعي 

دل أنػػزع سػػركارل ألنػػ  دل أكػػن . لقػػد أرغمونػػا علػػى ذكؽ تلػػك اظتػػرارة فػػذقناها. دكف جػػدكل
أرتدم مالبس داخلية حتته بسبب ِّهور التهابات بني فخذم نتيجة اطتيط اظتطاطي الػذم 

ككنػت يومهػا أرتػدم سػركاال . بس الداخلية كالذم دل أكػن أحٌتملػهيدخل يف تركيبة تلك اظتال
انػػزع كػػل مالبسػػك كإالٌ سػػأنزعها لػػك »: أمػػرشل القائػػد. دكف ثػػوب داخلػػي" جػػني"مػػن نػػوع 
أتػػركف، إنػػه »: ، فػػرٌد قػػائال«ال أسػػتطيع ألنػػه ليسػػت رل مالبػػس داخليػػة»: فأجبتػػه« .بنفسػػي
كظتٌػا نزعػت سػركارل الػذم دل « .الداخلية كلهم يتشافوف، فهم ال يرتدكف اظتالبس. إسالمي

كلمػػة " ]كػػومبليس"مػػن نػػوع آخػػر ييسػػٌمى " جػػني"لكػػن " سػػ كس -ليفػػي"يكػػن مػػن نػػوع 
 «!كومبليس»: ، فصرخ القائد بصوت عاؿ[فرنسية تع  متواط 

. مث بطحػػوشل علػػى األرض كيػػدام مقيػػدتاف بشػػدة كراء ِّهػػرم، كرجػػالم مقيػػدتاف أيضػػا
كانػت األغػالؿ ضػيقة حيػث تػداخلت يف ضتمػي . علػي رتيعػابطحوشل على األرض ككقعػوا 

 -اظتشػػػهورة " الشػػػيفوف"عمليػػػة  -مث كضػػػع قائػػػد الػػػدرؾ الػػػوط  خرقػػػة يف فمػػػي . إذل العظػػػم
تنػتفخ اطترقػة باظتػاء فتأخػذ شػكل كػرة تاركػة السػيل نتػٌر إذل أف نتتلػ  . كدفعها بواسػطة قػاركرة

ظتػػا كنػػت صػػبيا تعٌرضػػت مػػرة .   أغػػرؽشػػعرت مػػن شػػدة االختنػػاؽ ككػػأن. اظتنخػػاراف كالرئتػػاف
بعد قليل صرت ال أرل شػيئا، كأصػبح كػل شػيء أمػامي . للغرؽ، كأحسست بنفس الشعور

أسػػودا، أحسسػػتي كػػأٌف جػػدارا أسػػود نػػزؿ أمػػامي، ككػػأ م كضػػعوشل داخػػل كػػيس بالسػػتيكي 
أسود، فاختنقت كصرت أختبط كالكلػب، ككنػت أدػث عػن شػيء كاحػد، كنػت أحػاكؿ أف 

كنػت أكاجػه ِّرفػا صػعبا جػدا ديػث . لقػد صػرت أدػث عػن اظتػوت. العادل ا خر أنتقل إذل
الػػ  ال  -أصػػبح اظتػػوت الشػػيء الوحيػػد الػػذم نتكنػػه أف ينقػػذشل مػػن تلػػك اظتعانػػات كا الـ 

 .ختطر على الباؿ، كال نتكن  كصفها فهي أمر فظيع

كنػت مقيٌػدا بعد حني نيزعت عػ  تلػك اطترقػة، كعيػدت إذل كعيػي كبػدأت أختػبط، لكػ   
كأمػا ا الـ فحػٌدث عنهػا . كاف الوضع يظهر رل متجهػا ؿتػو كػل االّاهػات. كال أرل شيئا

تعٌرضػتي للعمليػة مػرات عديػدة ككنػت أِّػل حتػت التعػذيب إذل . شيء ال يصػدؽ. كال حرج
كبػػدأتي بػػالطبع بػػذكر بعػػض األشتػػاء كأنػػا دل . أف يغمػػى علػػٌي، مثٌ يػػأتوف إليقػػاِّي كتنشػػيطي

كعيػػي حػػو أقػػٌدـ األشتػػاء ألشٌل تأكػػدتي مػػن صػػميم قلػػيب أٌف أكلئػػك األغبيػػاء ال أكػػن يف دتػػاـ 
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فلػػو كػػانوا يعقلػػوف لكػػاف بشمكػػا م مػػيال اسػػتغالؿ . لتسػػنوف شػػيئا كال حػػو ؽتارسػػة التعػػذيب
تفٌضػػػل بػػػذكر كػػػل األشتػػػاء، مث خػػػذ »: مسػػػألة التػػػنفس، فيطلبػػػوف بػػػال  هػػػي أحسػػػن، مػػػيال

مصري حياتك غري مػرتبط باصتبهػة اإلسػالمية لالنقػاذ، راحتك كتنفس، إٌف األمر ال يهمك ك 
 «.اخل

ليسػت . كاف بشمكا م اضتصوؿ على أشتاء لكػنهم بكػل ببسػاطة ال ي كػوف لػك الوقػت
تػػأم فيمػػا بعػػد، حينمػػا  -الػػ  اعتوهػػا عمليػػة ميكانيكيػػة  -إٌف الشػػجاعة . مسػػألة شػػجاعة
كاظتهػػػم أنػػػ  . ، سػػػأقتلهمسػػػأقتلهم ظتٌػػػا أخػػػرج. إنػػػه عػػػذاب بػػػدكف سػػػبب»: تقػػػوؿ يف نفسػػػك

 «.أخرج

تكػررت عمليػة التعػػذيب باطترقػة ظتػرات عديػػدة، كبقيػت أربعػني يومػػا بػذلك اظتركػز معػػزكال 
كنػت أقضػي . كقضيت ثالثػة أيػاـ كاملػة دكف طعػاـ كال شػراب. داخل زنزانة خفية كمظلمة

 .حاج  بشحدل زكايا الزنزانة كاضطررت حو إذل شرب بورل
ألخػػػػذم إذل مزيػػػػد مػػػػن التعػػػػذيب باطترقػػػػة، ال داعػػػػي إذل ذكػػػػر  كػػػػانوا يػػػػأتوف بعػػػػد ذلػػػػك

كعلمػت أنػ  قضػيت أربعػني يومػا بػذلك اظتكػاف، . تفاصيل الضرب بػاعتراكات كالعصػي، اخل
كنػػت أعػػرؼ أنػػه يػػـو جديػػد ظتػػا . فقػػد بقػػي رل قليػػل مػػن الػػذاكرة تسػػاعدشل علػػى عػػٌد األيػػاـ

فأشػػطب شػػرطة  -قػػر الػػدرؾ صػػوت فػػتح البػػاب الكبػػري ظت -أشتػػع يف الصػػباح صػػوتا خاصػػا 
 .على جدار زنزان 

لكػنهم أخػوكشل . أحصيت عدد العالمات ال  دتيل األيػاـ فوجػدت ثالثػني، كأنػا متأكػد
كقارنػػػت بالفعػػػل تػػػاريخ خركجػػػي بتػػػاريخ دخػػػورل فوجػػػدت الفػػػرؽ . أنػػػ  قضػػػيت أربعػػػني يومػػػا

لقػػد . ةالزلػػت أحػػس بشػػبه دكخػػ. إذف هنػػاؾ عشػػرة أيػػاـ ضػػاعت مػػن ذاكػػرم. أربعػػني يومػػا
حاكلػػتي الكشػػف عػػن مػػا إذا كنػػت تعٌرضػػت إذل حقنػػة دكاء أك مػػادة معينػػة يف جسػػمي، ال 

كهػػو ينظػػر إذل خالػػد ]إ ػػا عشػػرة أيػػاـ مػػن حقػػي أطالػػب فػػا هػػذا الرجػػل . أدرم كال أتػػذكر
ألنػػه هػػو الػػذم كػػاف يوجػػه تلػػك الفظػػائع، كهػػو [ نػػزار، العػػني يف العػػني كيشػػري إليػػه باإلصػػبع

إٌف عشػػرة أيػػاـ ال تسػػاكم شػػيئا أمػػاـ مػػائ  ألػػف . األعمػػاؿ الشػػنيعة الػػذم كػػاف يػػأمر بتلػػك
لسػت أطلػب مػاال لكػ  أحػب أف أعػرؼ . قتيل يف اصتزائر، لكنها بالنسبة إرٌل أمر ذك أقتية

أريػػد أف أعػػرؼ، ألٌف جهلػػي مبػػا حصػػل رل يف تلػػك األيػػاـ . مػػاذا فعلػػوا يب أثنػػاء تلػػك األيػػاـ
 .العشرة يعذب 

 «!يػا باغيػة! يػا أمػال»: كأعلػم أشل صػرخت.  كأدخلػوا قضػيبا يف دبػرمأعلمي أ م فعلػوا يفى 
ألشل تساءلت ظتاذا كضعت  أمػي، أمػن أجػل أف أتعػٌرض عتػذل الفظػائع  كبعػد ذلػك دل أتوقٌػع 
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دل أتوقػع . كأصبحتي غػري قػادر علػى اصتمػاع، كهػذا مػن عواقػب التعػذيب. أف يكوف رل كلد
 ".كليشي"ظلم عتذا العادل، كأنه أبدا أشل سأعيش ألشل شاهدت اصتانب اظت

إٌف ه الء األشخاص عناصر ضارة للبيئة البشػرية، فيجػب عػزعتم كمعػاصتتهم، كال أطلػب 
 .أف ييفعل فم ميل ما فعلوا يب

 [«!كتب قتلهم»: داخل القاعة تيسمع عبارة]

ال يا سيدم، أنا ضػد اصترنتػة، كال أقػوؿ ميػل مػا قالػه اضتضػور، بػل أقػوؿ : السيد مصباح
 . من أجل القضاء على الوحشية ال نتكن استعماؿ نفس األساليب

 كلمة قصرية، ظتاذا كافقت على اإلدالء بشهادتك  : احملامي بوردكف

إشل ال أحتدث عن نفسي، بل أتكٌلم نيابة عن الذين قيتلوا بدكف سػبب، : السيد مصباح
فكػاف رل حػظ عظػيم  أمػا أنػا. شباب ميل سعيد، لقد رفع السالح ألنه كػاف يػأا التعػذيب
كفا تلقيت العالج إذ أجريػت . إذ كضع كالدم تأشرية يف يدم كبفضلها كصلت إذل فرنسا

، كما زلت إذل اليـو أعاشل [أسفل اظتعي الغليظ]عملية جراحية يف اظترارة ككذلك يف القولوف 
قيػت إشل أتيػت إذل فرنسػا كلػو ب. لقد كاف رل حظ عظيم دل يكن لسػعيد. من الدكخة كالتيه

كقػد . فأنػا أشػكر اصتمهوريػة الفرنسػية الػ  آكتػ  ظتػا طرقػتي بافػا. يف اصتزائر لرفعػت السػالح
ال ّػػػوز ؽتارسػػػة »: الػػػذم يػػنن بأنػػػه" بيػػػاف حقػػوؽ اإلنسػػػاف كاظتػػػواطن"تعلمػػت عػػػن كالػػػدم 

 .فأنا أشكر اصتمهورية ال  فتحت رل أبوافا« .التعذيب على أٌم أحد

 .شكرا، هل لديك أسئلة أخرل(: القضائيةرئيس اصتلسة )السيد استيفاف 

سػػػػيد مصػػػػباح ظتػػػػاذا كافقػػػػتى علػػػػى اإلدالء . آخػػػػر سػػػػ اؿ فيمػػػػا متصػػػػ : احملػػػػامي بػػػػوردكف
 بشهادتك لصاحل السيد سوايدية 

يػا أسػتاذ، أنػت فرنسػي، لػو تعلػم كػم هػو صػعب أف يكػوف اظتػرء جزائريػا : السيد مصػباح
كإف  [ سػػوايدية]هد لصػػاحل هػػذا الرجػػل أشػػ. إنػػه عػػذاب. كأنػػاس ميػػل هػػ الء لتكمػػوف اصتزائػػر

لقػد رغبػت يف العػودة إذل بلػدم ألٌف كالػدم بلػ  . كنت ال أخشى عليه كلكنها قضػية مبػدأ
من العمػر اثػ  كتسػعني عامػا كهػو ا ف علػى كشػك مغػادرة هػذا العػادل، لػذا أحببػت العػودة 

 .إذل اصتزائر، كإال فلن أدتكن من رأيته قبل كفاته كال حضور جنازته

هذا الرجل الذم ّرٌأ أف يتصٌدل . ئت أشهد من أجل الدفاع عن شرؼ هذا الرجلكج
كمػػن جهػػ  أنػػا . ككػػاف مػػن اظتمكػػن أف يكػػوف كاحػػدا مػػن الػػذين عػػٌذبوشل. إذل مػػا أيجػػو عليػػه

أعفو عنه ألنػه كجػد الشػجاعة ظتواجهػة ماضػيه، كاإلعػالف عػن مػا هػو ذمػيم بالنسػبة للػنفس 
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أف يفضػح النظػاـ كلػيس هػذا بالضػركرة لصػاحل مػن تعٌرضػوا  لقد كانت لػه الشػجاعة. البشرية
للقمػػػع كاألذل أك الػػػذين قيتلػػػوا كلكػػػن فعػػػل هػػػذا مػػػن أجػػػل ا الؼ مػػػن اظتفقػػػودين الػػػذين ال 

كقػػد . يزالػػوف مغٌيبػػني داخػػل الزنزانػػات اطتفيػػة كمػػن أجػػل الػػذين مػػازالوا ييعتقلػػوف إذل حػػد ا ف
إذل [ الػػػػ  ريفعػػػػت ضػػػػد اصتنػػػػراؿ نػػػػزار]تعػػػػٌرض مػػػػ خرا ابػػػػن أحػػػػد الشػػػػهود يف تلػػػػك القضػػػػية 

كأقػػٌدـ شػػهادم مػػن ... االختطػػاؼ مػػن طػػرؼ األمػػن العسػػكرم، كمػػا تعػػٌرض بعػػض أقػػاريب
هنػػا " هتلػػر"كنكػػاد ال نصػػٌدؽ أٌف مػػا فعلػػه . أجػػل كػػل هػػ الء ألٌف الشػػناعة مازالػػت مسػػتمرة

 . مازاؿ لتدث يف كل مكاف

سػهما ّػذب العػادل، فػنحن بلػد كال فتلػك أ" فيفانػدم"بالطبع ليست اصتزائر ميػل شػركة 
لكػػػن نتكنػػػ  القػػػوؿ مػػػع األسػػػف أٌف اصتزائػػػر كانػػػت بالنسػػػبة لفرنسػػػا ميػػػل مػػػا كػػػاف ... صػػػغري

كأنػتم اسػتفدمت مػن آالؼ اظتيقفػني الػذين جػاءكا مػن بلػد . الشيلي بالنسبة للواليػات اظتتحػدة
لػػػى ففػػػي اصتزائػػػر مػػػن ليسػػػت لػػػه معػػػارؼ ال نتكنػػػه اضتصػػػوؿ ع. لتكمػػػه نظػػػاـ فاسػػػد كمفسػػػد

كلألسػػف فػػشٌف هػػ الء دافعػػوا عػػن النظػػاـ كاظت سػػف أيضػػا أٌف ا الؼ مػػن ... سػػكن أك عمػػل
 .الشباب ماتوا بدكف مقابل

لقػػد أصػػيب . إٌف الشػػاب سػػعيد قػػد رفػػع السػػالح ضػػد هػػذا الوضػػع كمػػن أجػػل اظتقاكمػػة 
ألننػا يف قبضػة أٌم مػن  . فمن عاسل مػن هػذا الوضػع يصػبح مسػتعدا للقتػل... الناس باصتنوف

كأنا كنت مستعدا للقتل كأعددت نفسي لذلك، . ، الذم بشمكانه أف يذيقنا أٌم شيءكاف
ستسػػػػافر إذل »: لقػػػػد بٌشػػػػركشل. كلكػػػػن بقػػػػيى رل بصػػػػين مػػػػن األمػػػػل كهػػػػو السػػػػفر إذل فرنسػػػػا

 «.فرنسا

كجػػػاءت قػػػوات األمػػػن تبحػػػث عػػػ  ثالثػػػة أيػػػاـ قبػػػل سػػػفرم ألٌف السػػػلطات شػػػرعت يف 
  يف احملكمػة اطتاصػة بالعاصػمة كهػي مػن احملػاكم كدتػت ػتػاكم. اعتقاؿ من أيطلػا سػراحهم

كقػد شػرح األسػتاذ احملػامي جػاؾ . االستينائية ال  جرت أكؿ جلساهتا برئاسػة قضػاة مقٌنعػني
فرجػػاس بالتفصػػيل تشػػابه تلػػك احملػػاكم باحملػػاكم اطتاصػػة الػػ  نيصػػبت يف فرنسػػا أثنػػاء اضتػػرب 

طتاصة ال  أنشئت بأمر مػن هػذا الرجػل كدتت ػتاكم  من طرؼ احملكمة ا.   العاظتية اليانية
الذم كاف عضوا يف اجمللس األعلػى للدكلػة بتلػك الفػ ة، ككانػت رئاسػة [ اصتنراؿ خالد نزار]

 .رتاعية

 
 Jacques Vergès, Lettre ouverte à des. جػاؾ فريجػيس، رسػالة مفتوحػة إذل أصػدقاء جزائػريني أصػبحوا جالديػن   

amis algériens devenus tortionnaires, Albin Michel, Paris, 1993. 
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أحػػػذر، إنػػػك »: فأنػػػا إذف ال أقػػػدـ شػػػهادم لنفسػػػي لكػػػن لفائػػػدة ا خػػػرين، كإف قيػػػل رل
د أف أطيػل علػيكم يف كال أريػ. ، أقوؿ أشل قد سػبا كعرضػتهم للخطػر«تعٌرض أهلك للخطر

كمػػا قػد يظػػن الػػبعض أشل لسػػت يف كعيػػي، . هػذا اظتوضػػوع فلػػيس هػػذا غػرض حضػػورم هنػػا
ظتا فتر بتلك كل اظتعانات كعند ما يتجرٌأ ميل هذا الرجػل علػى . لك  أكٌد أف أخوكم بشيء

الكالـ تصيب  دهشة كبػرية، كإضػافة إذل ذلػك فأنػا دل أحضػر كشػاهد للػدفاع كإفتػا كشػاهد 
أنا يف دهشة كبرية، كأنا يف فرنسا، ال  تعٌجب فيها فيكتور هيقو منػذ قػرنني كيػف  . همللمت

كػػػاف التعػػػذيب نتػػػارس يف عهػػػدل، أتعٌجػػػب كيػػػف ييطلػػػا سػػػراح هػػػذا الرجػػػل الػػػذم جػػػاء إذل 
فرنسػػػا خفيػػػة كيػػػٌدعي براءتػػػه كػتاكلػػػة تبيػػػيض اصتػػػيش اصتزائػػػرم، فهػػػو دل يػػػأت كنػػػاطا رشتػػػي 

ئه اصتنػػػراالت كللحصػػػوؿ علػػػى ضػػػماف للعشػػػر السػػػنوات للجػػػيش، لكنػػػه جػػػاء لتبيػػػيض شػػػركا
 .إن  يف دهشة كبرية. القادمة

هػل عتيئػة الػدفاع أسػئلة أخػرل  السػيدة ككيلػة (: رئيس اصتلسة القضػائية)السيد استيفاف 
يػا سػيدم إٌف احملكمػة تشػكركم أيضػا،  . يظهر أنه دل تبا هناؾ أسئلة أخرل... اصتمهورية  

لػى شػهادتكم الػ  تعتمػد علػى معطيػات شخصػية، كسػرية ذاتيػة كبقية الشهود ا خػرين، ع
خاصػػػة مػػػن الصػػػعب التعبػػػري عنهػػػا أمػػػاـ احملكمػػػة، لكػػػنكم فعلػػػتم ذلػػػك ميػػػل بػػػاقي الشػػػهود 

 .ا خرين كبنفس الطريقة كاحملكمة تشكركم على ذلك

 حدوش من عين الكرشة. ..4
. ، صيف اصتزائػػر اطيػػةالدنتقر فضػػائح تكشػػفها فخػػاخ بػػن عبػػد الكػػرصل اصتزائػػرم، . ـ: اظتصػػدر
821. 

بواليػة أـ البػواقي يف  عني الكرشةيف أسكن  .رل ستة أطفاؿك ، متزكج 2122أنا من مواليد 
ال يسػػمع، ضػػعيف البصػػر أصػػم  أبونػػا فػػالح يسػػكن الباديػػة كهػػو. إخػػومسػػكن عػػائلي مػػع 

سنة، يرعى قطيعا بنفسه من الغنم نتتلكػه، كأنػا أسػاعدل مػن  88يستخدـ نظارات، عمرل ك 
 .حني إذل آخر يف مهنته

حػػػرس الغابػػػة  ةكنػػػت أرعػػػى قطيػػػع غػػػنم كالػػػدم، فرأيػػػت سػػػيار   2111مػػػايو  22يف يػػػـو 
ألننػػػا متعػػػٌودكف علػػػى  ،ا أ ػػػم جػػػاءكا ألخػػػذ اضتليػػػبقادمػػػة إذل البيػػػت، فتوجهػػػت إليهػػػا ِّانٌػػػ

س اا كجػػػدت أ ػػػم عناصػػػر مػػػن الػػػدرؾ الػػػوط  يف ثيػػػاب حػػػرٌ ففوجئػػػت ظتٌػػػ. إعطػػػائهم اضتليػػػب
 ».جئنػا نبحػث عػن أخيػك«: كبعػد اإلطػالع عليهػا قػالوا. ا م  بطاقة التعريففطلبو . الغابة

 .فأخذكشل مكانه ».إنه غري موجود منذ مدة«: فقلت عتم
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كمبجػرد كصػولنا . ، حيػث اسػتبدلوا السػيارة يف الطريػا(اليكنػة)كذهبوا يب إذل مقػر الػدرؾ 
ف معػػػه بالضػػػرب اظتػػػوح كدركيػػػا مسػػػاعدإذل اليكنػػػة كبعػػػد إدخػػػارل أحػػػد اظتكاتػػػب ا ػػػاؿ علػػػٌي 

مكػاف  كػلفأخذكا يلطمون  باأليدم كيركلون  باألقداـ علػى الوجػه كعلػى   .كالسب الالذع
 .مث أدخلوشل زنزانة، فبقيت فيها قرابة الربع ساعة .يف جسدم

بيػػ ، فػػاقتحموا اظتنػػػزؿ علػػى األهػػل كاألكالد، فػػأرعبوهم كأرهبػػوهم، كبعػػدها أخػػذكشل إذل 
دكا شيئا ؽتا كانوا يبحيوف عنه مث أمركشل بفتح باب دار أخي ػتمػد الػ  كفتشوا الدار فلم كت

فكسػػركا  .االتصػاؿ بػه مكانػت غػري مسػكونة، كأعلمػتهم بأنػه يف عملػه بػأـ البػواقي، كنتكػنه
ككجػػدكا بعػػض كتبػػه فأخػػذكها كعػػادكا يب إذل مقػػرهم  .البػػاب كفتشػػوا الػػدار فلػػم كتػػدكا شػػيئا

 .كرشةالبعني 
كلهػػم لطمػػوشل   .ككػػانوا هػػذل اظتػػرة حػػوارل عشػػرة أشػػخاص. و الضػػربكأعػػادكا معػػي سػػيناري

 كهكػػػذا كلمػػػا رجػػػع إرلٌ . فلمػػػا أفقػػػت كجػػػدت نفسػػػي يف زنزانػػػة. كركلػػػوشل حػػػو أغمػػػي علػػػيٌ 
دخل اثناف أك ثالثة منهم ليضربوشل حو يغمى علٌي، كأنا مطركح مرمي على األرض  ييعٍ كى 

. تػػب األكؿ ليعػاد ضػػريب بػػنفس الطريقػػةكبعػد مػػدة أرجعػػوشل إذل اظتك. ال أقػول علػػى الوقػػوؼ
كبعػد أف رجػع إرٌل الػوعي . على كجػه عبػد ضػعيف( Rangers)تصٌوركا ضرب حذاء الرؾتاز 

 .كجدت نفسي يف زنزانة ككاف كجهي منتفخا كليا حو اختفت عينام
كطلبػػػت اظتػػػاء عػػػدة مػػػرات كلكػػػن دل يلػػػٌب ، كبلػػػ  يب العطػػػش مبلغػػػه مػػػن جػػػراء التعػػػذيب

ب رل أكجاعػا كآالمػا، فصػرت أشػبه فسػبٌ  .زجاجة فيها سائل، فشربته فوجدت. ندائي أحد
 اصتيػػػة اعتامػػػدة ؽتٌػػػا اضػػػطرهم أف يأخػػػذكشل إذل الطبيػػػب كذلػػػك عنػػػدما نقلػػػوشل إذل أـ البػػػواقي،

كبػأـ البػواقي أمػرهم النقيػػب . ها عنػد رجػاؿ الػػدرؾ بعػني الكرشػةضىػيتي سػاعة قى  18كبعػد مػدة 
كبػػدؤكا معػػي . ا بتجريػػدم مػػن ثيػػايب مػػا عػػدا السػػركاؿبشدخػػارل إذل فرقػػة التعػػذيب حيػػث قػػامو 

بالتعػػذيب النفسػػي حيػػث هػػٌددكشل بالسػػالح مػػوجهني إيػػال إذل رأسػػي عػػدة مػػرات كهػػٌددكشل 
 .بالقتل كما هٌددكشل بقن ضتم جسمي باظتقن خاصة

كلقػػػد بلػػػ  انتفػػػاخ جسػػػمي مػػػدال، كرغػػػم ذلػػػك فقػػػد كػػػانوا يػػػأمركف بشدخػػػارل الزنزانػػػة مػػػدة 
كظتػػا صػػرت أتقيػػأ كأعػػاشل مػػن . بالضػػرب اظتػػوح  منهػػا قبػػل أف ينهػػالوا علػػيٌ قصػػرية مث مترجػػون 

 .كجع شديد يف بط  أخذكشل إذل الطبيب فأعطاشل أدكية، مث أعادكشل إذل الزنزانة
كبعد يومني بدأ تعذيب بطريقة اظتقعدة حيث أيربط باظتقعد مث ييدفع يب إذل األماـ ألسػقط 

ككٌرركا معػي هػذل  .على ساقي حو أِّن أ ما قد كسرتا على كجهي كركبٌ  كيضرب  اظتقعد
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العملية اظتش كمة عدة مرات، مث عيكست عملية الدفع ألسقط على قفام كداـ ذلك طػواؿ 
 .يوـو كامل
بورنػػاف نفسػػه اظتسػػاعد ككػػاف ييشػػرؼ عليهػػا . ها اسػػتخدموا معػػي طريقػػة اضتػػرؽ بالنػػاربعػػد

 .حػو ينطلػا منهمػا الػدخاف ،رف الغػازمنػار الفػ، حيث نتسك بقدمٌي كيضعهما على النػار
 .ككيٌررت العملية عدة مرات كيف كل مػرة كنػت أِّػن أٌف قػدمٌي قػد التهبتػا فييغمػى علػي  ائيػا

ككلما أفقت أعادكا نفس العملية حو إذا يئسوا م  رموشل يف الزنزانة، مث سػٌلطوا علػٌي ألوانػان 
 .من التعذيب النفسي

اظتقعػد كجػػاءكا جبهػاز التعػذيب الكهربػائي حيػث ييسػػٌخن  كيف اليػـو التػارل أجلسػوشل علػى
مدة معينة كتوضع يدم على سطح بارد مث نتسك فا الدركي كيضعها على حديدة سػاخنة 

ػػرىم يف اظتػػرة األكذل مث أضػػع يػػدم يف اظتػػاء احملٌضػػر خصيصػػا عتػػذا الغػػرض فيحػػرؽ   .فتحػػرؽ بىشى
ككػػاف معػػذ يب  .ي صػػاعدا مػػع ا لػػةكيف اظتػػرة الياليػػة انفصػػل جػػزء مػػن ضتمػػ .كامػػل جلػػد يػػدم

يػػأمرشل يف كػػل مػػرة بػػأف أضػػع يػػدم يف اظتػػاء حػػو طػػاب ضتمػػي كعػػدت ال أشػػعر بػػه، فجػػاءكا 
 .بدكاء لعالجي به من غري طبيب

 كال يفػػػػوت  أف أذكػػػػر اظتشػػػػرفني كاظتسػػػػاقتني يف تعػػػػذييب هػػػػذا، عرفانػػػػا باصتميػػػػل كتسػػػػجيالن 
 .دلصنيع غري منقوص فأقوؿ كاهلل على ما أقوؿ شهي

كػػػاف علػػػى رأسػػػهم بػػػأـ البػػػواقي النقيػػػب بعزيػػػز كهػػػو الػػػذم أمػػػر درقػػػي كأنػػػا أشتػػػع، كنفػػػذ 
بورنػػػاف، كال أنسػػػى  اظتسػػػاعدالعمليػػػة الرقيػػػب مػػػراد بواسػػػطة آلػػػة اضتػػػرؽ الكهربائيػػػة مبسػػػاعدة 

 .رفبورناف الذم قاـ بشواء قدمٌي على الفي 

عيادم الذم داـك على  عداظتساأما الذم عذَّب  نفسيا كدتٌنيت اظتوت ألختٌلن منه فهو 
 .تعػػذييب طيلػػة اليمانيػػة عشػػر يومػػا الػػ  قضػػيتها، أمػػاـ صػػاحب اظتقعػػد مػػراد مبسػػاعدة بورنػػاف

 .كناؿ كل كاحد منهم نصيبه م  على كل حاؿ
كقػػد . ا ف كرغػػم توقيػػف العػػذاب اصتسػػدم إال أنػػ  أعػػاشل مػػن حالػػة نفسػػية سػػيئة جػػدا

الؽ سػراحي بشػرط أف ال أخػو أحػدان مبػا جػرل صٌرحوا بواءم من كل التهم، ككعػدكشل بػشط
كلكػػن دل ييطلػػا سػػراحي بعػػد اظتػػدة  .رل مػػن تعػػذيب، ألنػػه غػػري قػػانوشل كال لتػػا عتػػم ؽتارسػػته
هػو أيضػان اعتقلػول . بػه أخػي ػتمػد تاظتذكورة بل جيء يب إذل معتقل عني مليلة الذم كجػد

 باختصار مػع زبانيػة درؾ هذل قص . عائلته لوحدها بأـ البواقي تكبقيى  .من غري علم أحد
 .مبعتقل عني مليلة 2111مايو  17يـو ، أكتبها كرشةالأـ البواقي كعني 
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عندما كعدكشل بشطالؽ سراحي طلبوا مػ  أف أكػتم مػا جػرل رل كأقػوؿ بػأشل قػد : ملحا
مػػػن إخػػػواشل احملػػػامني كاظتػػػدافعني عػػػن  كأمػػػاـ هػػػذا الكػػػتم للحقػػػائا، أرجػػػو. اح قػػػت بػػػالقهوة
ضػػح اظتطالبػػة بفػػتح حتقيػػا بشػػأشل يتعػػٌرض إذل الناحيػػة اصتسػػدية كالنفسػػية ليتَّ حقػػوؽ اإلنسػػاف 

كإنػ  أخشػى  .ؽ كاالنتفػاخرٍ كػل كاضتىػاضتا، أل م أمسكوشل طيلػة هػذل اظتػدة لتختفػي آثػار الرَّ 
رجػػػوشل مػػػن اظتعتقػػػل فيغيٌبػػػوشل أك يقتلػػػوشل للػػػتخلن مػػػن آثػػػار جػػػرمهم كهػػػا أنػػػا ا ف يف  أالٌ متي

، ما أزاؿ أعاشل عناء شديدا من آثار السائل الػذم 2111 يونيو 22 معتقل عني مقل منذ
 .شربته داخل الزنزانة

 علي تير. ..5
 .278. ، صالكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر: اظتصدر

لػت مػن طػرؼ قاعتي  لقػد .28222رضحملام قيف سجن اضتراش، ر  سجني أنا. تري شتي عليا
نصف بعػد الظهػر عنػد خركجػي الليالية ك اعة السا على 2111يوليو  22يـو  الدرؾ الوط 
 .من اظتسجد

 رغػم أ ػػم دل "تفتيشػػه"اموا بػػحيػث قػػ  الػػوط  إذل مقػر سػػكؾ لػدر اشل خػػذأ ارلتقػاع ثػرإك 
شػيء عنػدم، مػا عػدا جرائػػد  دل كتػدكا أمٌ  غػري أ ػم يػة مػذكرة توقيػف،أصػحوبني بم ايكونػو 
ينػػار د 2782مبلػػ  مػػ  كلقػػد أخػػذكا (. Eveilػلػػ، الفرقػػاف، اجملاهػػد)األكشػػاؾ  يفع ا تبػػقدنتػػة 

 .دل يعلنوا عنهك  زائرمج
 لخػػػاد يثو مكػػػ مػػػنت عاسػػػاع أربػػػ كبعػػػد. بعػػػني طايػػػةالػػػوط  درؾ لػػػا رقػػػةفنقلػػػوشل إذل  مث
يبػيعيف تا ك ؤ بدزنزانة،  فيػه وف خذكا يصبٌ أيف فمي، مث ( خرقة)من خيش ة م ؽتسحعتبشدخا ذ 

 رسػػػيكمث ربطػػػوشل علػػػى  (. Esprit de sel)اظتػػػاء اظتخلػػػوط بالصػػػابوف كالكحػػػوؿ اظتيتيلػػػي 
 عكبعػػػػد مػػػػا مارسػػػػوا كػػػػل أنػػػػوا . بػػػػاعتراكة علػػػػى بطػػػػن رجلػػػػي كِّهػػػػرم علػػػػى األرض بوشلر كضػػػػ
 .دبرميف عصا دخلوا أ مثلوشل كبٌ ك ، أرغموشل بالقوة على نزع ثيايب بالتعذي
ر خػػآ كيف ،ضارحػػظتشػػعر بػػ الـ فظيعػػة كلمػػا دخلػػت اأبوعا ككنػػت أسػػذيب عػػتال داـ لقػػد

يػػػ  ر ضتعا شػػػو كنزعػػػ . بالكهربػػػاء كاظتػػػاء السػػػاخنشلبو ذَّ عػػػك . ةيػػػبائر كشل بأسػػػالؾ كهليػػػل جلػػػدلا
 .كمن كل جسدم بغزارة من كجهي حو كاف الدـ يسيل ضمبقرا

م  يػك عػن يف كل جسػدمات كلك فعاتضرب بصأي  كنت. اعنقطينة دل اهاإلم ك تالش
يف دبػػػػػرم  جسػػػػدم خاصػػػػةا الـ يف زلػػػػت أعػػػػاشل مػػػػػن  ال. الكػػػػالـ الفػػػػاحش كالتهديػػػػػدات

 .وؼاطت ب تاير ض ارحظتد الذهاب إذل ايكلما أر أصبحت  ك 
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 وسأجاللي . ..6
 .272. ص ،الكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر: اظتصدر

تػػوبر أك 8 يف تقلػعتي ا. شلنو قػػان تكػوي ملػد. ؿ، متػػزكج كأب ليالثػة أطفػػاسك أالرل جػ ياشتػ
بػػػػن عمػػػػار، القبػػػػة،  حػػػػيٌ  182السػػػػاعة الياليػػػػة صػػػػباحا يف مقػػػػر سػػػػك ، يف  لػػػػىع 2111
 كقػد. القىػٍبض رةذك  مػكف دك بػلػكذم، ن طػرؼ الشػرطة القضػائية لػدائرة بػاب الػوادماصتزائر، 

 .دتنكيلل كل عائل كما تعٌرضىت  ف  نفي بعقيو ت متٌ 
نقػػػل إذل فرقػػػة أف أي  بػػػلزائر قصتبػػػا كػػػزماظتر رطة الشػػػ فػػػرؼتإذل  ذلك اظتػػػرة األ يف يليو جػػػرل حتػػػ

 ببػػػػػا زاظتركزيػػػػػة، مث إذل مركػػػػػ مقػػػػػر الشػػػػػرطةرجعػػػػػت إذل  أي مث. ػتاربػػػػػة اللصوصػػػػػية بشػػػػػاطوناؼ
كهكػذا  2111نػوفمو  7نيابػة العامػة دسػني دام يف يػـو لـ اامػأ تيلػم عدبما يفك . مادو ال
 .يوما 88اـ حجزم االحتياطي د

 1 حجمهػػا  الػػ ةالزنزانػػت قاشتػػت أفل كحصػػ. انػػةزنز  ة كنػػت معػػزكال يف  فػػلا كتلػػ ؿخػػال
 .اصخشأ 2ذل إ 2 عم م ان  1 يفم ان 
ككػػػػػاف . يف مركػػػػػز بػػػػػاب الػػػػػوادميب ذلتعػػػػػلضػػػػػت رٌ أكتػػػػػوبر تع 22ك 8بػػػػػني  مػػػػػا ةفػػػػ  ل ايف

كاظتػػواد  سػػد إذل اطتنػػا باظتػػاء القػػذرصتسػػائر ا ىالت علػػالتعػػذيب يػػ اكح بػػني اللكمػػات كالػػركٍ 
 .اخل خرل،ألا

 عػط أمٌ كمػا عػدا اظتػاء، دل أي . تتجػاكز العشػرين يومػاة ظتػد دمٌ يػ يفغػالؿ األعت ضً ك  قدلك 
سػػدم، فلقػػد تعرضػػت للتعػػذيب تعػػذيب اصتال نة عػػدكزيػػا. طعػػاـ خػػالؿ اطتمسػػة أيػػاـ األكذل

يػػػػت مػػػػن التنكيػػػػل كالشػػػػتائم تأذٌ  نأيػػػػ مالػػػػواد النفسػػػػي مػػػػن طػػػػرؼ الشػػػػرطة القضػػػػائية لبػػػػاب
 .ـالنو من  نعنااء ظتظتباة اننز لز ا ألمكالبصاؽ، ك 

"( bis 4)"مكػػػرر  2 نػػػا هػػػذا، فػػػشن  موقػػػوؼ يف سػػػجن اضتػػػراش يف القاعػػػةميو  ةغايػػػ إذلك 
 .22272حتت رقم احملضر 

ضػػركف اجملػػانني   بعػػض رجػػاؿ الشػػرطة فٌ أ راذكػػ أف تنسػػي :اسػػتدراؾ معتػػوهني  –كػػانوا لتي
يطلقػػو م مث ، يف اظتسػػاءئػػر امػػن مينػػاء اصتز  – لػػني كالٌلعػػاب يسػػيل مػػن أفػػواههمكمقمَّ  نقػػذري
خلػػػػف  غلولػػػةديهم مأيػػػػسػػػي ك راى كعلػػػػ جلػػػوسهػػػم قلػػػػني ك لػػػى اظتعتى ع بيذعػػػػتخػػػل قاعػػػة الاد

 .ِّهورهم
هػػ الء  جػػوفي  ييهك هم ر نوف سػػجائاؿ الشػػرطة لتضػػركف تلػػك اظتشػػاهد كهػػم يػػدخٌ جػػف ر اككػػ
 .لني أشد العذاب اصتسدم كالنفسيبوا اظتعتقى انني ليعذ  اجمل
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 لعػافمك  م و يلعقػك كيعػانقو م كيقبلػو م اظتعتقىلػني  قوف علػى كجػولصػباف اجملػانني يككما  
قطػع مػػن )خػري تعطػيهم الشػػرطة هػراكات األكيف . كرذ  تيػػال لر ء أخػايشػأيفعلػوف فػػم ك  يسػيل
 .همدجساألني على سائر لني اظتكبٌ عتقى ظتا اف فو بر ضي (خشب
  لقػػػد ِّننػػػا أنفسػػػنا يف. الشػػػرطة يضػػػحكوف كيطلقػػػوف صػػػراخا هسػػػترييا اؿرجػػػف كػػػاد  قػػػك 

 .قيقيحكابوس 

 وخاريبعيسى . ..7
 .212. ، صالكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر: اظتصدر

مػن طػرؼ  تاعتقل .كأب طتمسة أطفاؿ متزكج أنا. سنة 88 معمر ك  ارمخبو  عيسىشتي ا
 .2118مايو  80الشرطة السياسية يف 
  بيػػعلػػى السػػاعة التاسػػعة صػػباحا، عنػػد خركجػػي مػػن  2118مػػايو  80مٌت اختطػػايف يف 

م ، من طرؼ أربعة أشػخاص اٌدعػوا ا ػ(العاصمة)عوم ديدرة  رزقيشارع أ 28اظتوجود يف 
مػٌ  ّعػل مػٌ  « ٌف أدسل حركػةفػش«كإالٌ  اعهباتبٌ فهددشل أحدهم بسالحه كأمرشل . من الشرطة

 يف الصػػػػندكؽ اطتلفػػػػي لسػػػػيارة مػػػػن نػػػػوع رينػػػػو رمػػػػوشلفغطٌػػػػوا رأسػػػػي بسػػػػ م ك  ».رجػػػػال ميتػػػػا»
 كاضػػػعاكأمػػػركشل أف أبقػػػى يف هيئػػػة ركػػػوع . اللػػػوف بيضػػػاء (Renault Express)اكسػػػويس 
 ال، فلػػم يقػػٌدموا رل أمػػرا بػػالتوقيف ك كػػاف لتػػدثمػػاذا   فهػػمدل أ. يارةأرضػػية السػػ لػػىجبهػػ  ع

 .أسباب اعتقارل
مػٌ    أخػذكا، ك ىستسة دقائا، أنزلوشل يف مكاف كرأسػي مغطٌػ حوارلبعد تنٌقل قصري داـ ك 

شخصػػية، مث أخػػذت نصػػييب مػػن الشػػتم، كسػػٌب الػػدين  أغػػراضكػػل كثػػائقي كمػػا أملكػػه مػػن 
بعدها رموشل يف مرحاض كربطوا األغالؿ ال  توثا . صفهك كالكالـ الفاحش الذم ال نتكن 
 .لتفت إذل اضتائطأ أفيدٌم بقبضة اضتنفية، كأمركشل 

 .اظترلتة طيلة الليل غريبقيت على تلك اضتالة  لقد
مثٌ أيخػذت . كصػٌليت الصػبح يف تلػك الوضػعية بػدكف كضػوء ذافألاعند الفجر، شتعت ك 

أيرجعػت ك . اخل كالصور كاعتويػة كالبصػمات صيةالشخإذل بيوت من خشب ألخذ اظتعلومات 
 .حيث كنا هذل اظترة أربعة أشخاص –ض ااظترح – االعتقاؿبعدها إذل مكاف 

إذل قاعة التعذيب، بعدما ضرب  بكل شراسػة ككٌجػه  ديناصتالٌ بعد الزكاؿ، أخذشل أحد ك 
القاعػة أربعػة ككػاف يوجػد يف . الشػتم كسػٌب الػدين كالكػالـ الفػاحشك إرٌل القسط اظتعتاد من 
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شتينػػا قصػػػري  القػػد كػػاف شخصػػػ. شػػػرطة كنػػت قػػد رأيتػػػه مػػن قبػػػل مػػالـزجالديػػن مػػن بيػػػنهم 
يسػػبون  ؤكا فبػػد. كػػاف يشػػتغل يف دائػػرة بئػػر مػػراد رايػػس. الشػػيبالقامػػة، ككػػاف شػػعرل بػػدأ بػػه 

هػػػػٌددكشل بػػػاظتوت إذا دل أقيػػػل عتػػػم عػػػن أشتػػػاء األشػػػػخاص  مثكيشػػػتمون  بكػػػل مػػػا بػػػدا عتػػػم، 
لػػػيس رل عالقػػػة فػػػ الء األشػػػخاص كلسػػػت أدرم مػػػا  نػػػهأفػػػأجبتهم . تػػػل الشػػػرطةاظتتٌػهىمػػػني بق

السػػان عليػػه قػػد جيقػػوؿ رل أٌف الكرسػػي الػػذم كنػػت ك فبػػدأ أحػػدهم يضػػرب  . سػػبب اعتقػػارل
 ».نطا   عبد الرحيم فحو«أنطا كل الناس، 

اإلشتنػت، كربطػوا رجلػٌي بسػلك كهربػائي، كيػدٌم كراء  منفوؽ مقعد  عتي ضً كي بعد ذلك 
يفػػػرغ اظتػػػاء  صػػػدرمأحػػػدهم جالسػػػا علػػػى  كػػػاف .رقػػػةاطتالتعػػػذيب بمث بػػػدأ . قعػػد بػػػاألغالؿاظت

 يضػػػربكيف نفػػػس الوقػػػت كػػػاف ثالػػػث . القػػػذر يف فمػػػي بينمػػػا كػػػاف ا خػػػر يقفػػػز فػػػوؽ بطػػػ 
ككنػت أصػرخ مػن األدل، . نصػف سػاعة أكيػر مػنلقد داـ هذا العذاب . رجلٌي بعصا غليظة

 بعشػوائيةكأذكػر  أهػذمضتظػة كأخػرل، فقػد كنػت  كنت أحٌس أن  سػأفارؽ اضتيػاة بػني  كما
 .عرفهاأاألشتاء ال   كل
فقلت عتم أشل  ،أف أقودهم إذل األشخاص الذين ذكرهتم البارحة أمركشليف اليـو التارل، ك 

 .أٌف ه الء األشخاص أبرياء ميليك صدفة  همذكرت أشتاء
لقػػد اسػػتطعت أف . لػػةيف اليػػـو اليالػػث، أخػػذكشل إذل قاعػػة التعػػذيب أيػػن كيسػػر فٌكػػي بركك 

 ...جديدكنت كل مرة عرضة لفريا ك  .اصتالدين بنيأظتح العديد من اظتلتحني من 
ككنػػػػا ننػػػػاـ علػػػػى األرض،  ،شخصػػػػا 27س فيهػػػػا دٌ مث أخػػػػذكشل هػػػػذل اظتػػػػرة إذل زنزانػػػػة تكػػػػ

ككنػػا منػػػزعجني مػػن اضتػػرٌاس الػػذين كػػانوا . نقضػػي حاجاتنػػا داخػػل سػػطل، أمػػاـ كػػل النػػاسك 
علػيهم آثػار التعػذيب مػن   كػل الػذين اعتيقلػوا تبػدك  كػاف. بػدكف انقطػاع كيشػتموننا يضربوننا
لقػػد التقيػػت بنػػور الػػدين ميهػػويب، الػػذم كػػاف . كإعاقػػات، كبتػػور، كخصػػي حػػركؽ،كسػػور، ك 

 .منػػذ سػػتة أشػػهر، ككػػاف ِّهػػرل ؽتزقػػا دتامػػا، ككػػل جسػػدل مضػػركبان كمقطعػػان بالكالليػػبان ػتتجػػز 
يػػة ذثػػر الػػنقن يف التغإفٌكػػه مكسػػر، تػػويٌف  أحػػدقتا عسػػكرم،. بيننػػا مػػنكلقػػد مػػات اثنػػاف 
 .حرؽ بالشفاطة فمات بعدها بأياـ قليلةأي  الياشلكعدـ العالج، ك 

كػاف كابوسػا حقيقيػا، شػيئان ال نتكػن . يوما 20ظتدة  عوفلاظتمكيت يف ذلك اظتكاف  لقد
 .كصفه

 
 .(.2.1راجع اصتزء )يقصد عبد الرحيم حسني الذم جاءت شهادته أعالل : مالحظة احملٌررين   
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 مػػن اعتقػػارل، جػػاءشل أحػػد اضتػػراس اظتليمػػني اأربعػػني يومػػ بعػػد، أم 2118يوليػػو  7يف ك 
لقػػد كػػاف أيب ػتكومػػا  ».  لػػ ل الطػػاغوت يػػا ابػػن اضتركػػي تعػػاؿ«: ليأخػػذشل مػػن زنػػزان  قػػائال

أخػػذكشل إذف إذل قاعػػة التعػػذيب، كتعٌرضػػتي إذل عمليػػة ! أثنػػاء حػػرب التحريػػر باإلعػػداـعليػػه 
. عدة شػحنات كهربائيػةل أخضعوشلمث كيضع ملقط من حديد على أذشل ك . ساعةرقة ظتدة اطت

لقػد . مث ريميت من جديد يف زنػزان . كفقدت إثر ذلك الوعي أضالعالثة كقد كٌسرت رل ث
 .جسدم كله ي ظت  كافتٌبولت يف ثيايب، ككنت مبلال،  

أنػػػت طليػػػا كإ ػػػم سػػػيقودكنك إذل « :فقػػػاؿ رل. عمػػػرأتػػػاشل قائػػػدهم، الػػػذم يسػػػمونه  مث
احتجزتػػك الدكلػػة هػي الػػ   إف« :علػي فػػردٌ . تويػػر مػن أجػػل عملػي شػهادة فطلبػػت ».اطتػارج

بيضاء  202( Peugeot) صغرية من نوع بيجو شاحنةفوضعونا يف  » .كهي ال  ستشٌغلك
كمػن . بػدكف نقػود( قرب العاصمة) العشوراللوف، أنا كأربعة أشخاص معي، كرمونا يف غابة 

 .هناؾ ذهبت إذل منػزرل
يب الػػذم بػػٌرر غيػػاأإعػػادم إذل كِّيفػ  إذا دل  رفػػضٌف مسػتخدمي أل، هلكػن مشػػاكلي دل تنتػػ

كمػا ( Colonne Voirol)ركؿ واٌي كولػوف فػدػ ؼتفر الشػرطةفتوٌجهت إذل  .فاؽ األربعني يوما
باالعتقػػاؿ يف  التهديػػدفقوبلػػت بالسػػب كالشػػتم ك . نصػػحوشل عنػػد خركجػػي مػػن مركػػز التعػػذيب

فػػذهبت إذل ؼتفػػر شػػرطة . شػػهادة تويػػر اظتوجػػودة يف اصتنػػوب إذا دتاديػػت يف طلػػب احملتشػػدات
مث  اطتػػػػراب،أكصػػػػلتم الػػػػبالد إذل هػػػػذا  أنػػػػتم«: ، أيػػػػن رٌد علػػػػٌي أحػػػػد الشػػػػرطة(Golf) القولػػػػف

 ».على الذين اعتقلوؾ أف يعطوؾ تويرا تبحيوف عن العمل 
الفصػل عػن العمػل، كلػدٌم  على كىشكأجد نفسي  أطفاؿ،أنا متزكج كرل ستسة  حاليا،

 .ية كمعنوية عميقةأعاشل من آثار نفسك ثالثة أضالع مكسورة، كطبلتا أذشٌل ميقوبتاف، 
 بقي رل فعله  ما

 !الناس كلإذل   ثأحتدٌ 

 أحمد محفوظ ساري. ..8
 .218. ، صالكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر: اظتصدر

أدرل  .اصتزائػػريف ينػػاـ، اب ستشػػفىمب األطفػػاؿيف طػػب  أسػػتاذأنػػا . سػػارم ػتفػػوظ زتػػدأشتػػي ا
 .2118يوليو  22اضتراش يف  سجنفذل الشهادة من 

 
 .اضتركي، رتع حركة كهم اصتزائريوف الذين كقفوا إذل جانب اصتيش الفرنسي إبٌاف ثورة التحرير الوط    
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جػػػرم أي ينػػػاـ عنػػػدما كنػػػت ا، مبقػػػر عملػػػي يف مستشػػػفى ب2118مػػػايو  1كقفػػػت يف أ لقػػػد
 .باألطفاؿالقلب يف القطاع اطتاص  ىفحوصا ظترض
إذل مكتػػػب  ىمديريػػػة اظتستشػػػفى تفيػػػد أنػػػ  مسػػػتدع مػػػنتلٌقيػػػت مكاظتػػػة هاتفيػػػة  حينهػػػا

أنػه يف زٌم مػدشل أخػواشل أشل يف حالػة توقيػف ك  نييشرطكهنالك استقبلت من طرؼ . اظتدير
مػا فٌتشػوشل  كبعػد. هػذل كلمػاهتم حرفيػان  ».رجال ميتػا«سأكوف  »مناسبةأية حركة غري  مبجرد«

 كأخػػذكشل إذل سػػيارة مػػن نػػوع بيجػػو. أمػػركشل أف أتػػبعهم ،مػػن قمػػة رأسػػي إذل أستػػن قػػدىميٌ 
(Peugeot )202  آخػػػػػػػػػػػػراف، مسػػػػػػػػػػػػٌلحىني بكالشػػػػػػػػػػػػنكوؼ اثنػػػػػػػػػػػػافأيػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػاف ينتظػػػػػػػػػػػػرشل 
(Kalashnikov) .تقريبان اشرة كانت الساعة الع. 

كهناؾ سيػل مت إذل رهػط مػن (. العاصمة)إذل ؼتفر الشرطة بكافينياؾ  أخذكشلذلك  بعد
كالكػالـ الفػاحش القػذر، كا الػت علػٌي اللكمػات  بالسبمفتشي الشرطة الذين استقبلوشل 

لػت إذل زنزانػة كػاف فيهػا عشػرة أشػخاص آخػرين، ك  .من كل جانب بعد استنطاؽ قصري، زتي
الدين بن عٌدة ككػذا طالػب يف الطػب ًاشتػه  حساـ ا رل جرٌاح، كهو الدكتورمن بينهم صدي
 .هشاـ الساسي

طػرؼ شػخن مشػ ـك غلػيظ كقصػري ككقػح  مػن" قبلتاسػتي "، ليالن حوارل الساعة اليانية ك 
بوضع قناع مبلل ككسػخ علػى رأسػي مث أخػذكشل إذل قاعػة اسػتقبلت فيهػا  مرشلأ. ككاف مقنعان 
دبػػل كاليػػدين مغلػػولتني حتػػت اظتقعػػد  مربػػوطتنيمقعػػد، الػػرًجلىني ريبطػػت علػػى  مث .باللكمػػات

 .كالرأس مشدكد من اصتبهة
. ككنػػػت أحػػػس أٌف كتفػػػي اـتلعػػػت عػػػن جسػػػدم ،السػػػبٌ لقػػػد تعٌرضػػػت لػػػنفس أسػػػلوب 

فسػٌد أحػد اصتاٌلديػن منخػرم، كا خػر كػاف يبل ػع . التحقيػا أبد( نصبوشل" )جهزكشل"كبعدما 
كيف . ككػرركا العمليػة إذل أف تعبػوا. ذا ما يسٌمى بعملية اطترقةه. انقطاعرل اظتاء القذر بدكف 

 .بط  منتفخة كالضفدعة، كأخذت أتقيَّأ كانتاألخري  
الػػرأس إذل الػػرجلني كبقيػػت هنػػاؾ فػػوؽ اظتقعػػد ظتػػدة ثػػالث  مػػنصػػٌبوا علػػٌي اظتػػاء البػػارد،  مث

 .لداصتى مث أخذت قسطا من . ساعات
. كعنػد الفجػر ريميػت داخػل زنػزان  ،قػد رتػدتل. ا الـن الصراخ من شػدة عأنقطع  دل

لقػػد أصػاب  الرعػب كاعتلػع لكػػوشل . حصػن أخػرل نصػييبكأخػوشل اضتػارس أنػه سػيكوف مػػن 
للتعػػذيب النفسػػي طيلػػة النهػػار، عنػػدما كنػػت  فريسػػةسػػأتعٌرض لػػنفس التعػػذيب، لقػػد كنػػت 

 .أك النـو الشربدل استطع األكل أك . أفٌكر يف ما كاف ينتظرشل
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 صػػورةنفػػس الشػػخن القبػػيح، كلكػػن هػػذل اظتػػرٌة تعرضػػتي إذل   ظػػأيقة اليانيػػة، يف الليلػػك 
فبعػػدما كاجهػػت تعػػذيبان فظيعػػان علػػى فتػػط . مركعػػة إضػػافةن إذل التقنيػػات الػػ  مارسػػوها البارحػػة

، ح بشػػيءبي تػىػػإذا دل «: قػػالوا رل. الليلػػة السػػابقة، صػػوَّبوا مسدسػػان إذل رأسػػي كبػػدؤكا يشػػٌغلونه
 ».صةبرصا كرأس نفج رس

كبعػػػد هػػػذا اصتحػػػيم، أخػػػذكشل إذل . التعػػػذيب مػػػنبعػػػدها تعٌرضػػػت إذل حصػػػتني أخػػػريني ك 
كلقػػد قضػػيت . كالصػػور كالبصػػمات ككػػأن  غتػػـر التسػػجيلاظتخفػػر اظتركػػزم للشػػرطة مػػن أجػػل 

 .يوما كامال يف ذلك اظتخفر
لػػػت إذل ك  فهػػػٌددشل بشرجػػػاعي إذل ؼتفػػػػر . التحقيػػػػا" قاضػػػي"يف يػػػـو السػػػبت صػػػػباحا، زتي

 .كما يراها هو  اضتقيقة ؛قل له اضتقيقةأافينياؾ إذا دل شرطة ك
مػػػػايو  7أمػػػػره دبسػػػػي كأكدعػػػػت يف سػػػػجن اضتػػػػراش، يف  رصػػػػدً أي بعػػػػد اسػػػػتنطاؽ كجيػػػػز، ك 

 .فيه هذل الشهادة رأحرٌ ، ألبقى إذل هذا اليـو الذم 2118
سػػػػٌلمت رسػػػػالة توصػػػػية لطالػػػػب يف الطػػػػب، هشػػػػاـ   نػػػػأ: الػػػػٌتهم الػػػػ  أيلصػػػػقت يب هػػػػي

العظػػػػاـ عنػػػػد صػػػػديقي  جراحػػػػةقريػػػػب ألحػػػػد جػػػػرياشل، لغػػػػرض فحصػػػػه يف  الساسػػػػي، كهػػػػو
كلقػػد سػػلمت تلػػك الرسػػالة  . زمػػريرلكتلميػػذم سػػابقا، الػػدكتور بػػن عػػدة يف مستشػػفى سػػليم 

 .أسهل عتم الدخوؿ إذل اظتستشفى أفجل أكعادم ميل ما أفعله للجرياف كاألصدقاء من 
كزيػػادة علػػى  عنػػوة انتيزعػػت مػػ  يف ػتضػػر الشػػرطة اظتػػذكورةفػػشٌف كػػل االع افػػات  كػػذلك،

 .معصوبتافكعينام  التهديداتذلك فشٌف ذلك احملضر قد كيٌقع حتت 
خػػػػالؿ فػػػػ ة احتجػػػػازم يف كافنيػػػػاؾ، مػػػػات شػػػػاب حتػػػػت  أنػػػػهأريػػػػد أف أشػػػػري إذل  رياخػػػػكأ

كاف لتتضػر ظتػدة يػومني   فقد(. بوالية تيبازة)سنة من سطاكارل  12التعذيب يبل  من العمر 
 .ثاءمث مات يـو اليال
بعد ما برٌأته ػتكمة  2118أكتوبر  12سراح الدكتور سارم يـو  طلاأي لقد : ملحا

من االعتقاؿ  اصتزائر االستينائية كذلك بعد اٍث  عشر يوما من التعذيب كستة أشهر
 .يف سجن اضتراش
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 لم باياسحي من « محمد». ..9
 .2112فواير  2، لندف، (The Independent) اإلندبندنتركبرت فيسك، : اظتصدر

 Robert)فيسك  برتك ث ر دٌ ، لتقيقياضت شتهاطي ف يعأ رفض ،اب كنشطشإماـ 

Fisk )يف اصتزائر العاصمة عن أشهر اظتعانات كالكوابيس ال  قضاها يف زنزانات 
 .ئريةاصتز اطة ر الش

ربعػة شػهر األألاؿ الخػ النػعا امػعػانيتم  كلػو. هكذا اختػار أف ييػدعىى. مدػتم اسب كلادن
( Eau de Javel)اء اصتافيػل شرب م على ًغمإنه يصف كيف أير . شتكم ميلها متريٌ غػل ةاألخري 

دػػػركؽ بالغػػػة،  هاقيسػػػبػػػت أعت ةكهربائيػػػة الذعػػػ  اعصػػػبحػػػو تقيػػػأ، ككيػػػف ضيػػػًرب ضػػػربا ميوحػػػا 
 .ختناؽاالرم العفنة إذل حد اجملاككيف أيدًخل رأسيه يف ميال 

 أمػػػه رطةأخػػػذت الشػػػ التعػػػذيبأف يػػػتكلم حتػػػت  رل ايدما رفػػػض صػػػدعنػػػ«: أيضػػػا ؿكقػػػا
لقػػػػد رأيتهػػػػا عنػػػػدما أخرجوهػػػػا بعػػػػد ذلػػػػك مػػػػن غرفػػػػة . سػػػػنة 22 مػػػػرمػػػػن العة وز البالغػػػػالعجػػػػ

يػا ": الػدـ، لكنهػا التفتػت إلينػا كقالػتبى طٌػميغ مهاسػكانػت عاريػة دتامػا ككػاف ج. التعػذيب
  »!"او اكمقك ضتا اوا بكدتسٌ  شباب
مػن  أميػ الػذم ءلضػو ا فٌ إ .اثحػداألل هػذم رك يػكهػو  ػتمػدف يبكػي أ إذفال ذهً ميػ سلي

إنػػه . راحه مػػن سػػجن سػػركاجي منػػذ ثالثػػة أيػػاـسػػا لًػػأيط لقػػد. لبػػاكيا كجهػػه يءالنافػػدة يضػػ
إننػػػي «: يقػػوؿ.  ًعًتيٌػػاكػػولم كالػػذم بلػػ  مػػن الكيػػت هلكنػػ عمػػرلشػػاب يف التاسػػعة عشػػر مػػن ا

ه بىًقػػيىٍت كلٌػييػه  دؿ حاللكنػه خػ ».ءالتبالال هذا يننػي مبحفخور بنفسي كأزتد اهلل الذم امت
حاسػية الػ  كانػت أمامػه، كأنػه سػجني، كالػذم لنت ا لةاك لط اذلإأك  رضأل إذل انيتقعينال ػتدٌ 

 .علفما  ذاؾ يقةقألنه يف اضت. ضىعيف، كالذم خاف أخال
لداخليػػػػة اصتزائػػػػرم، يقػػػػوؿ أنػػػػه طلػػػػب حتقيقػػػػات بعػػػػد كػػػػل عدم، كزيػػػػر اسػػػػ يملسػػػػد قيػػػػلعا
ه اظتقلوعػػة ناكأسػػن حػػهرك جك  –قتم ػتمػػدا صػػدٌ  فلػػو. يبلتعػػذا عموضػػو  مت حػػوؿد  ول قيػػكشػػ
إنػه . أماـ العقيد سعدم مهمػة صػعبة جػدا فٌ لعلمتم أ –تدعوكم إذل تصديقه  هاكقه كلحر ك 

فػػػي أحػػػد مػػػا كقػػػع حملمػػػد بعػػػد أف دخػػػل  أف احقػػػ بلصػػػعاظتػػن  ثػػػوف مػػػن رجػػػاؿ الشػػػرطة ثالمتي
السػػػاعة يف حػػػدكد  عاصػػػمة،ر الئاز بػػػاصت( Salembier) دل بػػػامايف حػػػي سػػػ مػػػني بيتػػػه عيٍنػػػوةمليٌ 

عينيػه، ألقػول يف  عٌصػبوابعد أف . 2118ن سنة م أكتوبرن ليـو العاشر ميف االيانية صباحا 
ا أسػػػابيع مػػػن التعػػػذيب تلتهػػػ: اطوناؼشػػػي دػػػعػػػة قلوااشػػػرطة لة ارسػػػمدل إذل خػػػذك أشػػػاحنة ك 

 .لة كالسجن يف ِّالـ دامسعز الن م هرأش
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اصػمة بعػػد علا رئخطيبػا يف مسػجد بػاصتزاقػد كػاف ف. الميةاإلسػولىػه فػي ميي متي ال امػدػت فٌ إ
كرغػػم أنػػه دل يػػذكر ذلػػك فمػػن شػػبه اظت كػػد أنػػه مػػن أنصػػار .  مدرسػػة قرآنيػػةيف طالبػػا افأف كػػ

ف منػػذ أف أقػػدمت عنػػعػػارض اضتكومػػة اصتزائريػػة بألخػػرية تي اذل هػػ. اذقػػالنلاصتبهػػة اإلسػػالمية 
كشػػك أف علػػى  ميةصتبهػػة اإلسػػالنػػت ااك الػػ  تخابػػاتنالغػػاء السػػنتني علػػى إ قبػػلاضتكومػػة 
 .ر ما حدث من بعديو يستحيل ت ذلك غمر  .اتفوز ف
ا  مبر  –ض ر األ ؽعماأ يفبو قطة مبنطقة األبيار، يقوؿ ػتمد أنه أيًخذ إذل شر الة رسمد يف

كتػػػد اظتػػػرء نفسػػػه أمػػػاـ سلسػػػلة مػػػن  هنػػػاؾ. كػػػاف ذلػػػك يف الػػػدكر الرابػػػع حتػػػت سػػػطح األرض
أمػػػا . ة جػػػداري غصػػػ تاكانػػػت تلػػػك الزنزانػػػ«. علػػػى حػػػد قولػػػهرص، قػػػالا ودذات الػػػ تلزنزانػػػاا

فكانت ملطخة بالدماء، ككانت فيها مصابيح تضيء بقػوة  فيها نة ال  دخلت زاف الزنراجد
  ككػػاف بشمكػػاشل شتػػاع صػػراخ قػػادـ مػػن الغػػرؼ اجملػػاكرة ففهمػػت أنػػ . كػػادت تػػذهب ببصػػرم
ريدم مػن الييػاب، تجكا ببدؤ . يبار قت الرجا 27 ةزاننككاف بتلك الز . كنت يف قاعة التعذيب

م كػػاف بعضػػهم يػػتكلٌ . مػػنيطة كػػانوا مليٌ ر لشػػا اؿرجػػل كػػ  كػػنلن عيػػ ، عػػ بةاصػػمث نزعػػوا الع
آخػرين كػانوا مػن  لكػن ،افر كهػ ةقػبلهجة منطقة قسنطينة كالبعض ا خر يػتكلم بلهجػة منط

ا يئشػن أعلػم كػي دل أنظتكاف الذم أخفيت فيه األسلحة، فأجبت أنا سألوشل عن. العاصمة
 ».كلذ نع

نزعػػػوا  مث. ن حجػػػرمػػػ ؿ مصػػػنوعف للتبػػػوٌ اكػػػم دجػػػفأخػػػذكشل إذل كسػػػط القاعػػػة حيػػػث يو «
ن الغطػػاء الػػذم كػػاف متفػػي حفػػرة مسػػتنقعات كبػػرية فػػدفعوا برأسػػي داخلهػػا حػػو اختنقػػتي مػػ

بعػػد ذلػػك ربطػػوشل دبػػل . أف تكػػوف رل أيػػة عالقػػة باألسػػلحة كاصػػلت نفػػي. قػػاذكراتتلػك ال
ي مػػفح تفػػعنػػد ذلػػك قرصػػوا أنفػػي كػػي أ. اعػػةف القاأركػػحػػد نػػت يف أإشتن مػػد عػػغلػػيظ إذل مق
ركا تلػك العمليػة عػدة مػرات حػو كػرٌ . خل فمياا دكهصر ل كعفياماء ج هايف فأدخلوا خرقة

 ».البطن حو تقٌيأت يفت ركالب شلو ضربف، امتأل بطنػي مباء الكلوريكس
م ر فلدبال حةفته ب كادت سف اصخمن نوع  ان صاقل واملتعاسلقد ! شياء فظيعةأ فعلوا إ م«

النػار علػى جلػػدم ا أطلقػػو  مػاس كهربػائي فلسػػدٌ مبا و تىػبعػػد ذلػك أ. أقضػي حػاج  فأ طعسػتأ
 دلػػػتلػػػع جقحػػػو اأحسسػػػت بصػػػدمة كهربائيػػػة عنيفػػػة أحػػػرقت  إذل الدرجػػػة اليانيػػػة أك الياليػػػة 

 ».ليٌ جر 
بوضػػوح  كانػػت اضتػػركؽ ال تػػزاؿ ِّػػاهرة. نػػزع ػتمػػد نعالػػه الزرقػػاء ككشػػف لنػػا عػػن رجليػػه

ات مػػكانػػت العال. راتػتػػتمػنككػػاف قطػػر كػػل كاحػػدة منهػػا ثػػالث س شػػهر،أ ةثػػثال رد مػػرك عػػب
 .شرته زرقاء داكنة على اصفرار كختتلف دتاما عن بشرة باقي اصتسدب على
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علػػػوا ف لقػػػد. لكػػػالـ هػػػددكشل بشحضػػػار زكجػػػ  كتعػػػذيبهات أرفػػػض اعنػػػدما رأكا أننػػػػي كنػػػ«
لقد أحضػركا . قيارٌ ب يحن م بلة، شابش أزتد دكاف أحد ه الء سي. ذلك لرجاؿ آخرين
. مػػا نفسػػٌياكػػاف ػتطٌ . بعػػد أ ػػم اغتصػػبوهاا لػػم فيمػػكع. كها كعػػٌذبوهاذخػػأ زكجتػػه أمامػػه، مثٌ 

ه دل يكتفػػوا بػػذلك بػػل أحضػػركا أٌمػػ. فعلػػوا فػػارٌاء مػػا عنػػدما لقيتػػه قػػاؿ رل أ ػػا ماتػػت مػػن جػػ
بله سػػػػػيد أزتػػػػػد شػػػػػ ىلػػػػػع كمػػػػػةحكمػػػػػت احمل كذلػػػػػ بعػػػػػد. لكعػػػػػٌذبوها مثٌ اغتصػػػػػبوها دضػػػػػور 

 ».باإلعداـ
كمنهػا إذل  ةيٌػدنظتبا ةرطلشػا، نقل إذل أحد مراكز ؼبشاطوناد اـ قضاها ػتمأي انيةذت عدب

هنػاؾ أيًخػذى إذل . رنسػية بػنهج عمػريكشفال فاري طػال ةكاظتركز الرئيسػي للشػرطة الػذم يقابػل شػر 
 امي بشلقػػػاءهتٌػػػػاكا بدؤ بػػػ«: يقػػػوؿ. ضت األر حتػػػشػػػبكة أخػػػرل مػػػن قاعػػػات التعػػػذيب الواقعػػػة 

ذلػػك أتػػوا برجػػاؿ آخػػرين إذل د بعػػ. طػػيبخ قػػاد اضتكومػػة يفتناك  دخطػػب حتريضػػية يف اظتسػػج
خوف مػن زنزانػات خػرين يصػر كرجػاال آ كنٌػا نسػمع نسػاءن . تلك القاعة كعذبوهم أماـ اصتميػع

 ».غتاكرة
رم هػػػِّ خلػػػف مٌ دألخػػػرية بػػػاظتركز الرئيسػػػي للشػػػرطة، ربطػػػوا يػػػا خػػػالؿ حصػػػة التعػػػذيب«
ىٍبًطػػهً  يٌ لػػى رجلػػع ؽوثػػالا اك دٌ كشػػ  عػػدانني بجٌ ـ أحػػد السػػاقػػ. ضألر الػػى ع مث شػػٌجوا رأسػػي ًْ

 ».كسقطت أسناشل –ففقدت معه حاٌسة الشٌم  –نكسر أنفي اذلك برفس رأسي حٌو 
عػػٌذبوشل عػػػذابا  قػػدل«. سػػناف ناقصػػة مػػػن فػػٌك ػتمػػد األعلػػػىأ ةدٌ عػػػٌف أا يٌػػلظهػػر جيكػػاف 

ػػا لى ك . ةمػػقاك اظتا يف و ضػػعكػػاف   يشػػنيعا جعلػػ  أشػػهد أٌف أخػػ كل أمػػامي قيلػػتي عتػػم أٌف  ضػػر حأمَّ
  »."ساػتك اهلل": بكى أخي مثٌ قاؿ رل. هلعركا أضكسصحيحا لكٌنهم   نكي دلكالمي 

ثالثػػػة كعشػػػرين يومػػػا مػػػن عػػػد مػػػركر بك . عنػػد هػػػذا الكػػػالـ أحػػػٌس ػتمػػػد أنػػػه ػتطٌػػػم نفسػػػٌيا
ٌج احػت قػدل ".مػةك اظتقا" حليػة كأسػلحة لصػاك أد عكتمػ كاف يها أنهفؼ يع   ةثيقك العذاب كٌقع 

 .وثيقةالع وقيتسول  رياخ دل يكن لديه أمٌ  لكونهماـ القاضي أ
لقػػػد . أف تفهمػػػوا أنٌنػػػػي رأيػػػت أناسػػػا نتوتػػػوف حتػػػت التعػػػذيبكم يعلػػػ«: يف ػتٌمػػػدضػػػي مثٌ 

كػػػػانوا منهكػػػػني مػػػػن شػػػػٌدة . عتػػػػمالغأ نمػػػػ فقسػػػػلا يفا فيهػػػػا رجػػػػاؿ ل ػػػػعي  نػػػػةازنز  عيػػػػذ بتي يف
اء رٌ جػن مػ ػي رأيػت أجسػاد ثالثػة آخػرين مػاتواننٌ ا أمك  .نٍي معٌلقى   ماتانيجلكرأيت رى . التعذيب

ن عػػكعلمػػت كػػذلك مػػن سػػجني ؾتػػى مػػن التعػػذيب . [شػػاليمو] نٌػػارالز نفػػث هػػاتعػػذيبهم جب
، رجػل مػن ليػمحو  يقػرز أد مٌ ، ػت(يف ضواحي العاصمة)منطقة بومرداس خطيب  ماـإلة حا

لػػك  عػػد ذب. بلتعػػذياقاعػػة منطقػػة القبائػػل، الػػذم قلعػػوا عينيػػه كهػػو حػػٌي مث تركػػول ليمػػوت يف 
 ».اؾ مع الشرطةبتاش ل يفتً فة اصتزائرية أنٌه إرهايٌب قي حاصلابت تك
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هػػػذل األيٌػػػاـ األخػػػرية أصػػػبحت خطػػػرية بالنسػػػبة للشػػػرطة ميلمػػػا هػػػي خطػػػرية  أفٌ  شػػػٌك ال
بعة سػػ«: يف صػػفحتها األكذلاليوميػة ، عنونػت صػػحيفة اجملاهػػد البارحػػة. بالنسػبة للمسػػجونني

اتوا فػػػػذل أ ػػػػم مػػػػ ان صػػػػحيح ف كػػػػافإ...  ».الشػػػػرطة عيف اشػػػػتباؾ مسػػػػٌلح مػػػػلػػػػوا تً قي إرهػػػػابيني 
 !الطريقة

 عبد القادر جرموني. ..10
 .222. ، صالكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر: اظتصدر

قاعػة  80880 رقػم زنزانة، اضتراش بسأدرل فذل الشهادة من ح. جرموشل القادر عبدشتي ا
 .2112مارس  10يـو ، 2

رتػػت عصػػابة اصػػباحا عنػػدما ه السادسػػة، كانػػت السػػاعة 2118يسػػمو د 27 السػػبت
كأخػذكشل إذل فرقػة درؾ  أكقفػوشلالػدقيا،  فتػيشكابػل مػن الشػتم كالت بعػد. من الدرؾ مسك 

 .السحاكلة
بعدها . آخركف تيركت فيها حو الساعة اليالية بعد الظهر إخوة رموشل يف زنزانة فا هناؾ

 بقينػا آخػرين، حيػث لػنيمعتقى  مػع( ضػاحية العاصػمة)شػراقة ب الػوط الدرؾ إذل ٌّمع  تنيقل
 .كنا نناـ على أرض باردة بدكف غطاء. بدكف هتوية مدة ذتانية أياـ يف زنزانة ضيقة

بواليػػة  لتحويلنػػا إذل فرقػػة درؾ بابػػا حسػػن اأيػػدينعيننػػا كقيٌػػدكا عصػػبوا أيف اليػػـو التاسػػع، 
 .تيبازة

  .نػػار و هِّمكٌبلػػة كراء  ناأيػػديك  لقػػي بنػػا يف زنزانػػةأي  مث ،اسػػتيقبلنا باللكمػػات كالػػركالت هنػػاؾ
ة ألٌف اظتسػػاجني يقضػػوف قػػز ز بػػدكف هتويػػة كتطلػػا رائحػػة مك  بػػاردةك كانػػت هػػذل الزنزانػػة ضػػيقة 

 أيػػاـ، ثالثػػة نطاؽستسػػة أيػػاـ لالسػػت بقينػػا .نعػػداـ بيػػت اطتػػالءال، نفسػػهحػػاجتهم يف اظتكػػاف 
 .دكف أكل كال شرب امنه

  .مغمَّػػض العينػػني، حتػػت كابػػل مػػن اللكمػػاتك ذيب، مقيَّػػد اليػػدين إذل قاعػػة التعػػ أخػػذكشل
أجػػوب  كانػػت . ميسػػبقان الػػذم دبٌػػركل  السػػيناريو حسػػبكػػانوا يريػػدكف شتػػاع الػػذم يريدكنػػه، 

 .تتسػاقط علػٌي مػن كػل االّاهػات كالتر الػاللكمػات ك كانػت . مقاصػدهمموجهة حسػب 
 .مقيدتني يدمٌ ك ٍعصوبتني كانتا مى   دل أستطع تفاديها ألٌف عي ٌ 

تتنوع مػن من التعذيب فظيعة  ألوافتكٌبدت .  من جديدلتعذييباليـو الرابع، رجعوا  يفك 
 كنػت أجػدك . علػٌي عػدة مػرات غمػيأي كنت أنػزؼ مػن كػل مكػاف ك . اطترقة إذل القىرٍع بالعصا
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أنػػه ال غتػػاؿ للصػػمود أمػػامهم  نػػتتيقٌ كأمػػاـ هػػذل الوحشػػية . نفسػػي مػػبلال باظتػػاء كلمػػا أفقػػت
 .الوحيد هو القوة اضتيوانيةبصعاليك كغتانني منطقهم مر يتعلا ألٌف األ

 األعمػػػاؿبكػػػل  "اع فػػػت"علػػػى كػػػل مػػػا يريػػػدكف ك "تفقػػػكا"كمػػػن مثَّ كلتفػػػادم التعػػػذيب 
 .اظتنسوبة إرل

مػػع كابػػل حبسػػنا اقتحمػػوا  يني الػػذينالػػدرك صػػراخيػػل داخػػل الزنزانػػة جػػراء لال يفاسػػتيقظنا 
كباإلتيػػػػػاف  سػػػػػلحتهمأب ا كػػػػذلككهػػػػػددكن. ة سػػػػاعةدظتػػػػػتقريبػػػػا كهػػػػػذا مػػػػن الشػػػػػتم كالضػػػػرب، 

 .أيدينا كأرجلنا والكبٌ مث   .بزكجاتنا
أيػػن ( كاليػػة تيبػػازة)إذل فرقػػة درؾ عػػني البنيػػاف  لونػػاكحوٌ وا أعيننػػا عصػػباليػػـو اطتػػامس،  يفك 

أننػا  علمػان ( مػ ين علػى مػرتني)رمونا داخل زنزانػة مربعػة . قاموا بتجويعنا كحرماننا من األكل
 ين فػذل الطريقػةصػفدمبقينػا يف هػذل الزنزانػة . لػني زكجػان زكجػان مكبٌ  ان شخصػ عشرستسة كنا 
مث  ،أشػػخاص ظتػػدة سػػاعةأربعػػة ينػػاـ  يف كػػل مػػرة ،كنػػا ننػػاـ بالتػػداكؿ. يومػػان  ذتانيػػة عشػػرمػػدة 

 .كهىليٌم جرٌان آخركف  يليهم أربعة
 .رفقائنا يف النكبةإذل  لنيمكبٌ ، الزنزانة ذاهتانقضي حوائجنا يف  كنا
كرجاؿ الػدرؾ يهػددكننا بػاظتوت يف حالػة اختػاذ  2112يناير  27القاضي يـو  ـأما نايلم

 .سراحنا إطالؽالقاضي قرار 

 نور الدين لمجادني. ..11
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ذا فػػػدرل أي . مكلٌػػػف بونػػػامج الوقايػػػة يف كزارة الصػػػحةأنػػػا طبيػػػب ك . نػػػور الػػػدين جملػػػداشلشتػػػي ا
 .2112أغسطس  1راش يـو اضتالتقرير من 

الشػرطة السياسػية  اتت يف مقػر احتيًجػز ك . رئػيف اصتزا 2112مػايو  28ـ و قد اعتقلت يػل
أمػػاـ قاضػػي التحقيػػا باحملكمػػة اطتاصػػة  2112يوليػػو  28كقػػد ميلػػت يف . اومػػي سػػتنيظتػػدة 

 ةإرٌل  ايػػة سػػبلنكػػاف باك  ذلػػ فٌ إذل السػػجن أل بهاذبالػػ ان سػػركر مكػػدت أف أكػػوف ك . بػػاصتزائر
 .ـو يب ماو ي نيداـ شهر وس الذم بلكاا

دعاء مػػػػػػن طػػػػػػػرؼ الفرقػػػػػػػة السػػػػػػػابعة لقمػػػػػػػع تبة السػػػػػػػجا، كاسػػػػػػػت2112مػػػػػػػايو  28فػػػػػػي ف
 تبكعػػػذ   تجػػػز احتي حيػػػث الشػػػرطة اظتركزيػػػة بشػػػارع عمػػػريكش  ؼتفػػػرإذل  متي اللصوصػػػية، تقػػػدٌ 

ع افػػػات اال تػػػزاعل انجػػأمػػػن  مػػةنظٌ م فةبصػػػس هنػػػاؾ التعػػػذيب نتػػار إٌف . رهِّػػا بسػػػب فبػػدك 
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ريو مػػػػػوحى نوعػػػػػا مػػػػػا مػػػػػن طػػػػػرؼ اسػػػػػينعػػػػػذَّب تلػػػػػا اظتمتأف إذل  يبعػػػػػذتلا رمتسػػػػػكي. بػػػػػالقوة
 .أحيانا صو حو اظتوتيك  عذَّباظت قاـكياصتالدين، أك أف 

 يػػػػدمٌ  بطػػػػتري ف. اب اطترقػػػػة بعػػػػد األسػػػػئلة األكذل مػػػػن االسػػػػتنطاؽذضػػػػت إذل عػػػػلقػػػػد تعرٌ 
 مػػػػتمٌ كي مث   ،ميػػػػددح لكبسػػػػمػػػػن خشػػػػب  عػػػػدمقؽ فػػػػو ت بطػػػػخلػػػػف ِّهػػػػرم كري  ؿالألغابػػػػ
كخػػالؿ تلػػك اظتعانػػاة البشػػعة الػػ  . ءاة كبػػرية مػػن اظتػػيػػكم  رلغػػرت ر غ ، مثلياخي الػػدميصػػبق

أحد ضربات باعتراكة على رأسي كرجلي، ككاف  ليٌ ، كانت تنهاؿ عنيت حوارل ساعتاستمرٌ 
قيػػأت ت دلقػاألكراـ، ك بػػتفختػني نم المجػػت ر نػكا. كتتػذب األغػػالؿ بواسػطة عصػػااصتاٌلديػن 
 دل سػػدمج ٌمػػتـ الػػ  عال ا كلػػت غػػري أفٌ  ميػػل القربػػة  منتفخػػة ت بطػػككانػػ ،تار عػػدة مػػ
 .ة األكذلحلظتر ا الٌ تكن إ

وعػػا ن سػيناريو متناسػػاو  اصػػطناع، يضػطر إذل يبب التعػػذجػل أف يتجنٌػػأ ب، مػػنإف اظتعػذَّ 
 رةائػد أي نًشػيي  ؽتا عذيب مرة أخرلتال هر لرٌ يك فعنه خوفا أ رجأف مت يع يستطالط فيه ك ما يتورٌ 

ة أيػػاـ دعػػلقػػف االسػػتنطاؽ و تي، "ذلك أليػػة او فعلا تااالع افػػ"بعػػد تلػػك  هألنػػقيػػة حقي غػػةفر م
 .ي ائالالكاضتجز ل قتاللتهديدات با قىتبكلكن 
ضػػت عتػػا تػػ اكح بػػني فقػػداف حساسػػية اصتلػػد علػػى للضػػربات الػػ  تعرٌ  ةيا ثػػار اصتسػػد فٌ إ

ػػيػػف اظتشػػدكدة، إذل نز  ؿمسػػتول اليػػدين بسػػبب األغػػال  إفٌ . ب الكسػػورببسػػ عا جػػكأك  ركحكجي
كرعػػػػاؼ كجػػػػركح  ةـتفػػػػاض يف الرؤيػػػػاـ عينيػػػػة ك  آالتسػػػػببت يف هػػػػة إذل عيػػػػ ٌ اظتوجٌ ت مػػػػاكلال

لطت يسػػػر بسػػػبب الػػػركالت الػػػ  سيػػػضػػػلعي األيف آالـ كػػػذلك إذل لقػػػد تعرضػػػت  . ةددمتعػػػ
 .شهرظتدة ّاكزت الكذلك  فس،نتال أعاق  عن، ؽتا يَّ عل

لػػى  ختطػػر عال بيذعػػتلمػػن ا تالاحػػللشػػرطة، شتعػػت عػػن كػػزم اظتر  ظتخفػػر زنزانػػات اكيف
لػػى ع طسػػقً أي م ك آخػػر علػػى سػػلٌ  بػػطبواسػػطة حربػػة سػػالح، كري  ب  شػػا سػػاؽي  تطعػػقػػد قي ف. بػػاؿ

آخػػػػركف  سػػػػائل لػػػػزج، كتعػػػػرضمنهػػػػا ت إذل أف انشػػػػقت رتجمتػػػػه، فخػػػػرج رااألرض عػػػػدة مػػػػ
 .ضير قااظتب سأر اللضربات على 

 تار باخػػػخػػػر، تػػػابع للمتعػػػذيب آ زإذل مركػػػ حيٌولػػػت ارلتقػػػاعن مػػػ لػػػثيالا لػػػة اليػػػـويكيف ل
خػوت ، كأي ىن مغطٌػ يكرأسػ تػافمغلول لسيارة، كيدمٌ  ياطتلفؽ  الصندك يفضعت وي ف. ةير كسعلا

 . م ذاهبوف لتصفي أك  ةنت ساع  األخري كاأ ا  
ن أشػػػػخاص ال عػػػػ تئلبعػػػػدها سيػػػػ. ايف زنزانػػػػة ظتػػػػدة عشػػػػرين يومػػػػ تلػػػػز كعنػػػػد كصػػػػورل، عي 

كأنػػني  خصػػرا اف يصػػل  كػػ  زنػػزانداخػػل كمػػن . ؿ اطترقػػةاهػػو ألديػػد ت مػػن جضػػرٌ تعف م،فهعػر أ
الت التعػػػذيب آ بني، بالنهػػػار كبالليػػػل علػػػى حػػػد سػػػواء، كخاصػػػة أصػػػواتاظتعػػػذَّ  األشػػػخاص
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 ـاسػجألا وطابة كاظتنشار الكهربائيني، كأصوات سقمع إذل رنني اليقٌ تؿ أساز أ  ال نإ. ثرة  اظت
قلني تى عظتابػػػ لر اكسػػػلا فدك ، يسػػػتهزئ اصتػػػالٌ لليػػػليف اك . فاصتػػػدراؽ فػػػو ج حر تػػػد تلػػػ ا ةولػػػاظتغل
 .كيشتمو م تربو م باعتراكاضفي

لػني األشػخاص مكبٌ  معظم ظتسجونني، فكافا كاف قليال بالنسبة لعددت  عدد الزنزانا إفٌ 
هنػػاؾ لقػػد كػػاف . خلفهػػم مديهيػػكأ اسػػير ات كيف أبػػواب الزنزانػػات كمغلػػولني علػػى كيف اظتمػػرٌ 

زاج مػػ، كحسػػب ادبػأ هنػػار داغي علػى الػػدكاـ فػال فاجينسػػجميػع، يوضػػع فيػه للد احػػك  اضرحػم
 .، كذلك دضور السجيننيقضي حاجتهدقائا لي معتقىلنح كل قد نتي فاضتارس 

ف العػالج ال كاك . ة ذلكاضتراس ي كدكف على ضركر  فٌ وجه إلزامية، ألالقد كانت تغطية ل
اختصػػار بك  .صػػة مػػيالارة كاظتصػػاب برصًطػػخ الشػػخن يف حالػػة فاو كػػلػػيقػػدـ ألحػػد حػػو ك 

مقابلػة العقيػد كشػرحت  شرين، طلبتي عكيف اليـو ال. ةر ناة مستماعكما وسباك افكذلك   فٌ شف
 .بيو خيارل مركٌ ار دل تكن إال سينة كل تلك اضتكاي  فٌ له أ

 مٌ أ هنػػػاؾ دل يكػػػن ذإنػػػت مفجعػػػة، كاؼ اضتجػػػز  ك ر ِّػػػ فٌ شاس فػػػاضتػػػرٌ  ديػػػكزيػػػادة علػػػى تنك
 .كبػرية  كرطوبػة ان قارسػابػردية ثلجية تبعػث شتنتإأرض يكمن يف  كاف فراشي. غطاءأك  فراش

 رو ظػػػػػالصػػػػػابوف ػتاظتػػػػػاء نػػػػػادران ك ف ككػػػػػا ،زمػػػػػاأت الٌ إ انػػػػػفك ر ِّكػػػػػاف ظتقػػػػػذارة اك  خا سػػػػػك دل تػػػػػزد األك 
 .سةقطعة خبز يابعلى  ناتصر أحيايق األكل االستعماؿ، كما كاف

لالغتسػاؿ  ةصػر ف ادل يعطونػإذ ا من اضتجز، اكتسح القمل جسػمي، ومخالؿ الستني يك 
 اةطػػػغمادنا جسػػػت ألػػػعألكسػػػاخ كجقػػػع اضتكػػػة كاب غمرتنػػػاك . دينليػػػاك  جػػػهلو حػػػو غسػػػل ا الك 

 .جبركح ترشح
مػػن طلبػت ، ب عمليػػة جراحيػة اسػػتعجاليةسػػورم، كهػي إصػػابة تتطلٌػباصػػبت بشػا ظتػا أي ك 

  قػامإتلػك الزنزانػة هػي  فٌ أشل ال استحا إال اظتػوت كأ عليٌ    عن حال ، فردٌ بلٌ ي اضتارس أف
 .»ةخري ألا«

ت انػػاز كجودنػػا يف الزنفرصػػة زان لاكانتهػػ ات،ك ار فػػ نيضػػرب نػػاك  ا،هلهػػؾت أجػػل أسػػباب كمػػن
 .ا عن كل شيءنا يسألونو ناك قدف

ربػػػة الػػػذبح دب دهػػػدٌ أي ض للتعػػػذيب ك تعػػػرٌ كنػػػت أال، كخاصػػػة عنػػػدما  هػػػو صػػػبح مصػػػريم غتأي 
 .رل أشل ال أساكم قيمة رصاصةيقاؿ أك عندما ( Kalashnikov)الكالشنكوؼ 
طلػب يي  بػل كػاف نيقنا ملٌيمػي األعػطاتناسػحيث دل يكتفوا ب، حٌدهتاة فاسخلاكقد بلغت 

 .معصوبة عينناأك  رضحملا عقٌ و ن فأ امنٌ 
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ذتانيػػة ع  كمبلػ  سػادم، يف اليػػـو السػتني، طلبػت نظػارم الطبيػػة، ك جػالٌ قبػل أف أغػادر ك 
يف نػه لػيس لػدم شػػيء الشػرطي أ علػيٌ  فػػردٌ . كأكراقػي الػ  أكدعتهػا عنػد دخػورل اردينػ آالؼ

 .عةيلودا

 سعيد فكار. ..12
 .221. ، صالكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر: اظتصدر

ح كأسػػكن يف فػػالأنػػا . 2182نػػوفمو  12لػػود يف مو سػػنة،  20عمػػرم  ،فكػػارد شتػػي سػػعيا
ذل الشػهادة فػأدرل . عشػر طفػالن  دى حىػألكأب ( بػرج منايػلرأس جنػات بػدائرة )كاب جنػات 

 .2112أغسطس  28، يف 81171حملضر ا قمر  جن اضتراش،سمن 
عة السػػػا يف حػػػدكداظتسػػػجد  مػػػنا جنػػػك خر  نػػػدع 2112يونيػػػو  22ـو يػػػمصػػػائيب ت بػػػدأ

فػاق ب . لػدرؾ كالعسػاكرا مػن طػرؼ ةادبػالع مكػاف ايتطو ت بئفوج دفق. ؿلزكاعد اية بليانا
 .سقطت على األرضفعت كأي ا، دي تهرجخأ امدنكع. فريم  بطاقة التع اف كطلبام  اثن

 دكف نكمػ رو من أسلحتهم، بعنف ككحشػية ال تتصػابأخ فك ر عساكر آخ رب حينها ض
، ضتػػػرم  مراعػػػاة يػػػةأكف دكبػػػ يةشػػػوحب كفتشػػػول رلمنػػػػز إذل  كشلأخػػػذ مث. ـ سػػػ تقػػػدٌ ا لت مػػػو ف أ

، ]عتذا األمر[استغرايب  اـكأم. كأمركشل أف أدعتم على اظتخبأ. كاف يف متناكعتم  ما كا كلٌ ر فكس
عهم م ذكشلخأمث . بأؼت أمٌ  ؾهنا يكن دل. يفتشوف من جديد كأخذكا. بالضرب ا عليٌ لو  اا

 .ينكبري  قلاك باؾ ارتكني عائل  يف ار ت يل،امنج و رؾ بلدكز ار إذل م
فأعطوشل . االستنطاؽ ككاف ذلك يف الليلة قاعقارل، أيخذت إذل تعان م اشليلا ـيف اليو ك 
ليػػة، ياأمور خبػػؼ ا  عػػالا رًدٍ أي دل  نػػ أ اكمبػػ. ةليػػاألمػػور اطتيابكػػل  …"ألٍعػػ ىًؼ"اعة سػػ لػػةمه
اسػػػػة إذل حجػػػػرة ر شب لػػػػتوٌ حي د لقػػػػف ب،و لػػػػقات ذنػػػػات بشػػػػرية ياع كمػػػػ عامػػػػلت أأشل  مػػػػنػػػػا ِّ
وف يف كا يصػػبٌ خػػذكأ كاطئػػة، ةطاكلػػإذل  لرجػػاألك  يػػدمأللػػت مػػن ابٌ ككي  .رضت األحتػػ ،ظلمػػةم

ف خرقػػػة، إذل أ هػػػيف كضػػػعوا علػػػى كجأ فمػػػي اظتػػػاء القػػػذر اظتخلػػػوط بالصػػػابوف كاصتافيػػػل بعػػػد
 .انتفخ بط 

 فاتػػدب رجمتػػء القػػد اختنقػػت، فكػػاف اظتػػ. بقسػػوة كعنػػف علػػى الػػبطن  أخػػذكا يضػػربون مث
 .ائطغلا الك  ؿو ال الب كأمس ع أفطلم أستف. غمى عليمث أي . من فمي

نتبهػت، اا ظتػك . أستطيع أف أميز شيئان ، كدل أكن ظتوتانتظر ا يرثى عتا، قد كنت يف حالةل
 .دكهاار أبالوقائع كما  ع ؼاالقتل إف دل ب هددكشل
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كشل أخػذف. لون تالوا أ ػم سػيققك   اننز ز   منوشلرجثنني، أخا ـوي كافك  ،ثلكيف اليـو اليا
. إذل كابػػػل مػػن الضػػرب كالشػػػتم ضػػترٌ تعا يػػلطر ا نػػػاءأثك  ةاكر غتػػ ةبػػاز الػػػدرؾ إذل غمركػػ خػػارج

. أسلحتهمكف عدٌ كوف كيناصر الدرؾ لتٌر ع بعض أخذظتٌا خاصة فتيٌقنت أنه قد حضر أجلي 
اٌتضػػح أٌف ذلػػك كلكػػن يف النهايػػة . تظػػار سػػاعة القػػدران يفرتعػػش أ كأنػػا تنيلشػػهادبا طقػػتفن
فوف يتصػػػرٌ ني يئػػػر زاج اؾهنػػػ فٌ أقبػػػل هػػػذا  أِّػػػنٌ أكػػػن دل . ػيبػػػيه  بالقتػػػل ل ان تظػػػاهر  الٌ كػػػن إدل ي
 .ما إخو د ضشية لوحا  تلك بلت قةبطري
نػوع مػن  مٌ أ«، »يني ابآكيػت مػن إرهػ كػم«: لون سػأا يك ؤ زان  كبػدنػز إذل  شلو عجر أ اري خكأ
 .ةري أسئلة أخرل كيك ، »ين متتبئوف أ«، »م يهة كانت لدلحاألس
 مأ ػػ رل واالقػػ مثقتػػل الكشل بددٌ فهػػ. ذلػػك كػػلأجهػػل  كنػػت    النفي ألنػػبػػ كنػػت دائمػػا أردٌ ك 
 ا ػالوا مث. صػور الدنيئػةلال ذهػ ـامأ يمدد تجمٌ ف. يأمام ن تصبو يأتوف بزكج  كبنام كيغس
 .بةضر  100فقد تعرضت ألكير من . ائيربل كهبٍ راكة ككى فضربا  يٌ عل

. نزانػػػػةز ال فسػػػػق ب يفو قػػػػوشل يف األغػػػػالؿ عػػػػو أنبػػػػركا أف يعلٌ اؽ، قػػػػرٌ طنتكيف  ايػػػػة االسػػػػ
أف لػػػت ك مػػػا حاكنػػػت كلك . يٌ ال بأمشػػػاط قػػػدمإ رضألا سأظتػػػال  سػػػقفالعلقػػػا إذل م قيػػػتفب
أدل  ك أحػػدث تػػنمال يف أصػػابعي ا ؽتٌػػ الؿ حػػوؿ رسػػغيغػػاأل تقيضػػت ضر ألقػػيب علػػى اع عضػػأ

كلقػػد . ببػػدكف أكػل أك شػػر  ،امػػيو  21ضتالػػة ظتػدة ا ا يف تلػػكمعلقػكبقيػػت . شػػديدائي كهربػ
 .سيل منهاييح قال أبد أخذت رسغي تدمي مث

ككػػاف . ةراك سػػي فػػى رأة علػػكيضػػرب  بشػػد  زنػػزان كػػيدر ل مػػن ضتظػػة ألخػػرل كػػاف يػػدخك 
كأنػا ميعلَّػا يف يومػا  اثٍنػا عشػربعػد ك . رسغنيال يفي متزيد من آال ةعنيف اتركح ببٌ سذلك ي

خػػرين تكلفػػوا يب كعػػػاصتوشل آ ع سػػجناءرل مػػأخػػ نػػةيف زنزاكزيجَّ يب ربػػاطي  كٌ ، فيػػتلػػك اضتالػػة
 .بالوسائل البدائية

 .افرتدؼتشبه قد كانا ف. ماف حسأ الت بحأصك  يني،و لعلا طريفٌ  ؾأستطع أف أحر  دل
لرسػػغني، ا تعفنػػة يفم جػػركحك ه، جػػو لا يف ـر ك ا هػػنم، اإذل يومنػػا هػػذ تر بقيػػاثػػآة دعػػهنػاؾ 

شػلل جزئػي ك مػئ، يلالل كامػل لليػد كشػسرل، ليللعني ا ةلرؤيا اـتفاض يف قدرةك بوؿ الدـ، ك 
 .كجركح يف رجليٌ  نيآالـ على الكتفك يسرل، اللليد 
ـ أمػا ميلػتمنايػل  جبػو  يف مركػز الػدرؾي اطتيػحااليومػا مػن اضتجػز ثالثة كعشػرين بعد ك 
، غػػػػري أٌف هور جسػػػػدم خطػػػػريتػػػػديف حالػػػػة كأنػػػػا  2112يوليػػػػو  1 ـو يػػػػ يف ايػػػػضػػػػي التحققا

 .اشأكدع  سجن اضتر أبه دارل ك دل يالقاضي 
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 سعيد موالي. ..13
 .27. ، ص  جزائر اعتمس: اظتصدر

العلػػػػـو ة معػػػػاعهػػػػد الرياضػػػػيات جبم رأنػػػػا أسػػػػتاذ يف الرياضػػػػيات كمػػػػدي الم،مػػػػو شتػػػػي سػػػػعيد ا
يف قائمػػة اصتبهػػة اإلسػػالمية لالنقػػاذ  ان نائبػػ يحيرشػػمٌت ت(. رئػػزااصت)ار زك الػػب كالتيكنولوجيػػا ببػػا

ت يف لػػقاعتي . رةيو بػػلا ةيػػالك يف  2112نتخابػػات التشػػريعية سػػنة الا يف كفػػزت يف الػػدكر األكؿ
 جزت يف مقر الشرطة السياسػية يف شػاطوناؼمث احتي العاصمة ائر ز يف اصت 2112يونيو  21
 .يوما 80دة ظت
 تقارلاعفية يك

اعة سػػػلا ىلػػعكػػاف يػػـو عطلػػػة، خرجػػت مػػن منػػػػزرل ك ، 2112 يونيػػػو 21 يػػـو األحػػد يف
ب قػػػر ب يبا قػػػحتف يلأ  َّ أبػػػطلبػػػت مػػػن  لقػػػدك . رهػػػلظا ةء صػػػالاألد ف زكاالكالنصػػػ واحػػػدةال
ػػٍرأب أيػػن كانػػت سػػيار ا
ى
ن كعنػػدما انتهيػػت مػػ. صػػالةالخػػذقتا إذل نزهػػة بعػػد حػػو آم متوقفػػة ظت

كلقػد (. تاسػنو تسػعة ) كزتػزة( نواتسػ أربعة)اذ عثنني، مالا يارة مع اب ٌ لسالصالة، ركبت ا
 لػػػػك الوقػػػػت مػػػػع عػػػػدة سػػػػيارات مػػػػنيف ذكػػػػاف  ، أنػػػػهبعػػػػدا يمػػػػف العفػػػػرم،الػػػػدكتور  أعلمػػػػ 

فقػط عػن مقػػر  ان تبعػػد أمتػار كانػت الػ   ، كمػػة اضتػراشػتة ي صػدكف قػرب يكر سػعلا تار باخػظتا
 .قبوف سيارمكي  ، سكنام
اقتفوا سػػيارم إذل غ عػػ ، فػبػالاإلرم إذل العفػػ كاػتكمػة اضتػػراش اضػطر أمػػاـ عنػد مػركرم ك 

« يريتنو اظتػػ»ا الػػوط  رقػػم ستسػػة اظتعػػركؼ بػػػريػػالط مقػػوة العاليػػة علػػىإذل مسػػتول أف كصػػلنا 
(Moutonnière .)األنتن دعقظتاإذل  أمرشل أحدهم بأف أحتوؿ، ك كقفتأاؾ كهن. 

 همػػػػت أشلفف. سػػػػالحه يف يػػػػدلك  لػػػػف مػػػػع الولػػػػدينطتمكانػػػػا يف ا آخػػػػر شػػػػخن أخػػػػذ مث
 تفػخف. ان مػدنيٌ  ان زيٌػاألشػخاص كػانوا يرتػدكف  فٌ بدكف أف أعرؼ من طرؼ مػن، أل تطفختي ا

د نػعأك  نػزرلن كهم يف مف فطلبت أ. ةلحسألإذل الرؤيتهم صدمة نفسية ب كلدمٌ أف يصاب 
هنػػاؾ  وفنػػه سػػتكأقيػػل رل ف .منػػػزعتا خطػػوات عػػن الطريػػا الػػذم سػػلكول خػػالتهم الػػ  يبعػػد

 .ممع أكالد عود إذل منػزرلأأف   كن نتمث ابلة ظتدة ساعةمق

 

 ,M. Ait-Embarek, L'Algérie en Murmure, Un Cahier sur la Torture, Hoggar: جزائػر اعتمػس يشػري إذل كتػاب    

Genève 1996. 

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



 كالضحاياالتعذيب 
 

 

211 

+ + 

+ + 

 قعػػػػدإذل اظت قػػػػلنتأ أفت ر ًمػػػػى مسػػػػتول كاد السػػػػمار، أي لػػػػع عيلسػػػػر اطريػػػػا لعنػػػػدما دخلنػػػػا ا
ما حتػػػت هبوضػػػع رأسػػػيك كػػػذل  ر اًبػػػ ٌ مػػػكأي ، بػػػوليسالكأف أغػػػرس رأسػػػي بػػػني سػػػاقي  لفػػػي،اطت

 .السيارة تنطلا بسرعة فائقةحينئذ اظتقعد، كبدأت 
الطريػا كلكػن كػاف قتػي ت ان أثػر رٌجػمػ وةبقػا بنػتفض تنػ رةالسياكانت من حني  خر  ك 
وقفنػػا ، تقػػائادعػػد بك . بةعو بصػػعهمػػا مو حبسػػا دف اذلػػني كالذهولى ظتػػا  ٌ علػػى اًبػػ ان صػػبٌ ن مريالكبػػ

وا كغطٌػ فعصػبوا عيػ ٌ . بشػاطوناؼ( P.C.O)عمليػات الركػز القيػادة ك ي جح أنه م عند مكاف
 .رأسي بقميصي

مر فػأي  »!ابػاب« ذعػاصػرخ م – ة الوضػعيةطػور ف شػعرا ْاذلػال –ٌ  بػا اؽ مػعفر لا ظةعند ضتك 
 .ككاف يتنفس بصعوبةو  الكاف مذهو ف ةاعتدكء، كأما زتز أف يلـز ب فعنب

 .ئل اعك  انأ هل ضر عتأكنت سكل ما  يف  هلل ة فوضت أمرم منذ تلك اللحظك 
 لسل التعذيبتس

اع تػػػػػز انن أجػػػػػل مػػػػػل متعتيسػػػػػالوسػػػػػائل  لٌ فكػػػػػ. نفسػػػػػي كجسػػػػػدم: افبعػػػػػلتعػػػػػذيب طال إف
 .بعذيتال نء ميب شجل ّنٌ أع افات، ال  غالبا ما تكوف خيالية من اال

ذات رطوبػػة  لزنزانػػةاكانػػت . رشػػه ةظتػػد ةنػػاز نز  يف لػػتعزي جػػزت ك قػػد احتي ف ، كفيمػػا متٌصػػ
فيػػه أنبوبػػاف، كاحػػد  كانػػت يف ًسػػٍرداب كفيهػػا مرحػػاض يصػػبٌ ك . دائمػػا مبللػػةكأرضػػيتها ة يػػلاع

بصػوت  راهػنلاؿ طوا سيلتل ااظتي كانت هذل. من باقي اظتراحيض اظتركزم كالياشل بخمن اظتط
 .جعمز 

 زنزانة يفإذل  لتزتي الشرطة،   إذل مركزرلكصو  وركفى ، (2112 يونيو 21)يـو نفس اليف 
. عناصػر مػن الشػرطة سػتةأك  ستسػةهناؾ أحػاط يب ك . معصوبتاف عي ٌ ك  ضر حتت األ اباط
أف أعمػػػل منػػػذ كنػػػت سػػػ  اصتامعيػػػة، كمػػػاذا  ادر عػػػن حيػػػام منػػػذ  مي عتػػػحكػػػطلبػػػوا مػػػ  أف أف

 .2171من فرنسا سنة  ترجع
. الػػػػ  حضػػػػرت فيهػػػػا تعػػػػاماالجتاك  اتأف أذكػػػػر عتػػػػم اللقػػػػاء  مػػػػلػػػػب كبعػػػػد ذلػػػػك، طي 

اضتضػػػػارم لبنػػػػاء اصتمعيػػػػة اإلسػػػػالمية ل، كالتضػػػػامن، ك الػػػػدعوة اإلسػػػػالمية ةابطػػػػر م عتػػػػ تفػػػػذكر 
كزيػػػر اطتارجيػػػة )مػػػي يبراهاإلياسػػػية ميػػػل أزتػػػد طالػػػب لشخصػػػيات الساض عػػػب عمػػػ تاءاقػػػكل

دل يكػن يهمهػم مػا . (رئيس اضتكومة اظت قتػة للدكلػة اصتزائريػة) خدةيوسف بن كبن ( األسبا
 .غري ذلك مما أقوؿ عت لدمٌ  كندل يغري أنٌه ذكرته عتم، 
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كالكػػػػالـ ب عنيفػػػػة كالتعػػػػذيال ةاملػػػػع، كاظتةض لتعػػػػذيب اظتػػػػاء كاطترقػػػػرٌ عػػػػتأ كمػػػػن هنػػػػا بػػػػدأتي 
، ب مػػ ر قػػ تو ظتػػا فٌ أ أحػػسٌ  كنػػتل، ك طع التحٌمػػسػػتأ دل. يمػػأك رم سػػأك  صػػيحش لشخفػػاال
عػن اللقػاءات كاالجتماعػات السػرية حسػب زعمهػم كعػن العالقػات مػع  خوهممرت أف أكأي 

ؾ عنػدما كنػت أحػرٌ  كدل يتوقػف عػذاب اطترقػة إالٌ . اد عاءاهتمسب ح« إلرهابيةا »اجملموعات
مث . ذيبعػالت بنٌػّأل يور اننع سػيصػطأ أفررت إذل كهنػاؾ، اضػطي .  سأتكلم أن يدم ألشري

 ء أمػػرت يوسػػف فعػػل شػػيأشلٌ  ختلقػػتخػػرين، فاآلي ك يجبػػا نعػػمػػت علػػى أف أحػػدثهم رغأي 
 .كاصطنعت سيناريو عن لقاء يف مسجد حي اصتبل

ول تمسػػػ ىعلػػػ فظيعػػػة ان آالمػػػأحػػػٌس كنػػػت ك منػػػتفخ باظتػػػاء،  يجسػػػمك  زانػػػةزن تركػػػوشل يف المث
كيٌبلػت  لػ االؿ ألغػابب سػب دمٌ ل يػتو مسػى لػعكل بقػوة، ك دٌ شػضتبػل الػذم ا ببسب اقنيالس
 .دكف أكل يف عذاب أليميل  األكذل ل تيضكق. كتفالعلى مستول كذا ك  فا

مػػرتني يف ة التعػػذيب باظتػػاء كاطترقػػ ركا رل، كػػرٌ اليػػـو التػػارليف ، أم 2112يونيػػو  10يف ك 
لى الوجه القيت الشتم كالكالـ الفاحش كاللكمات ع، ك ـو كلف ات أطوؿ من قبللينفس ا

ر كػذ أ دل اذإأمػامي  لر تصػوٌ كػن فػا الػذم ال نتي لػوا يفع  ك ا بػزكجتو يأف بأ كشلددكالعينني، مث ه
صػػلة اصػػطنعت اختلقػػت سػػيناريو آخػػر مػػع لعػػرييب كختنػػوشل كعيسػػات ك ف. ماعػػات أخػػرلتجا

ء القػ نعػأخػوهم كػل مػرة يػأمركشل بػأف كػانوا  خيالية مع رجاـ كيوسف كػتمد السعيد أل ػم  
لػذم قعػد ااظت علػى  بطر ي فاك  مالذقيد لا وافككبرية اة  انبعد معك . ظتسلحةا لئاصفلادة حك 
 .خلف ِّهرم ربطوا فا يدمَّ  األغالؿ ال  او فكٌ ك  ،هيلع شلك مدٌ 

أل ػػػػم  ة،يػػػػدجبمػػػػ  أف أفكػػػػر  وازنزانػػػػة كطلبػػػالعلػػػػى األرض اظتبللػػػػة يف ا  تركػػػوشل مطركحػػػػمث
أٌف قيػػػػػل رل . تعػػػػػذيبو شرسػػػػػة مػػػػػن الأخػػػػػرل  يف اليػػػػػـو القػػػػػادـ كسيمارسػػػػػوف ألوانػػػػػان  فك دو سػػػػػيع

 .ذلكاألمر  استدعىإذا  اعقطان فدك ف بقي سنة بكإسيستمر  التعذيب
كبعػػد . ان كرتعػػ ان ـ قصػػر و ليػػا تصػػلوا ءادألبصػػعوبة  ألرض، مث قمػػتلػػى اال عيلػػقفتمػػددت 

أشل لسػػت كحػػدم  مػتففه. الة اظتغػػربلصػانػػات زنز  نوف مػن عػػدةأذٌ يػػ إخػوةضتظػات شتعػػت 
 .يرفع الظلم كالتعذيب الذم نتعرض له باستمرارفسألت اهلل أف 

لمػػػا ك ، ككنػػػتسػػػتمراراكنػػػت غامسػػػان يف هيػػػواس التعػػػذيب ب  2112 يونيػػػو 12يػػػـو كيف 
 طةناصػر الشػر ت عأتػ دلكلكن . هب إذل التعذيباذ أشل ب ِّننتابح التضجة أك ف عتشت
، ه يف  .كهاجس مستمر اريف حالة انتظ ترككتي ذا اليـو

ث معػػي شػػرطي مػػن اجملموعػػة كػػاف يظهػػر عليػػه اعتػػدكء ، حتػػدٌ 2112 يونيػػو 11 يػػـو يفك 
نػػػػني أك ثالثػػػػة أشػػػػخاص مػػػػن اثداـ اضتػػػػديث سػػػػاعات طويلػػػػة ككػػػػاف دضػػػػور . نىفػػػػاذي الػػػػذهنك 
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التوستػعية "ا كهػبهة اإلسالمية لالنقاذ كالفػراغ السياسػي لوناغتاصتاؿتراؼ  رلشرح ف. ةعاجملمو 
 ةر اعتجػػػفكػػػرة  نتجػػتأيػػػه أب ر سػػسػػػعودية، الػػػ  حمهػػػا العربيػػة الابيػػػة الػػ  تتزعٌ للوهٌ " النحسػػة

 ...مداصػظتيػداف السياسػي كاالقت ايفرتػع  أدللعاا لىع ةطر سيال يف ودتكفري، كطموح اليهلكا
 .إلسالـ كالدكؿ اإلسالميةا امو ليحطٌ " ميالناأ اأشخاص"كا دكج دو هفشٌف الي زعمه بسحك 

 .أدؿ فا بعددا يف األمور ال  دل ر جيٌ فكم  أف أ واطلبك  تركوشل مث
 م يفرهنػت أنتظػك نػ أ كنػت ال أزاؿ يف هػواس التعػذيب مبػا  2112 يونيػو 18يػـو كيف 

التعػذيب حػو أسػتطيع  ءاصػطنعته عتػم أثنػاذم لػا لكػ رار ملقد كنت أراجػع باسػت. ضتظةأية 
كػاف  شػدٌ أ اعػذاب فػشفٌ  مػور أك نسػيتهااألألن  لػو أنكػرت تلػك ". االع افات"تكرارل خالؿ 

 .ينتظرشل
 نمػػػت لػػػه ضػػػتعرٌ مػػػن أطػػػوؿ األيػػػاـ يف حيػػػام بسػػػبب مػػػا  2112 يونيػػػو 12يػػػـو ككػػػاف 

 .العيننيك  وجهلا ةصاكخ مات يف كل موقع من اصتسمللكامع  رقةكاطت اءباظتب ذيتعال
يػػػد عملي، يحت عتػػػم كىقٍتيٌػػػان أنػػػ  أعطيتػػػه أشتػػػاء جبػػػايوسػػػف كصػػػرٌ  يواسػػػ جعت سػػػينار ك 

س العر و بػػ ريػػسدإميػػل  رم مػػن معهػػد الرياضػػياتاّػػال يسػػا عتمػػاسػػني آخػػرين رٌ مداصتامعػػة، ك 
 .خوجى رامكع

هػػػ الء عتػػػم  فٌ زعمػػػت أك كعيسػػػاة شل كختنػػػو يػػػدم لعبك  عػػػرييبليو نار كاسػػػ جعت كػػػذلك سػػػي
ذا األخػػري بعػػث هػػ أف ان مفػػادلخػػو كاصػػطنعت . مػػد السػػعيدػتاـ ك وسػػف كرٌجػػبي ةقػػيثك  ةقػػالع
عػػػن اجتمػػػاع شل مػػػو أ ػػػم كلٌ  مبػػػاك . اـ غػػػري غتػػػدو نظػػػاضتػػػوار مػػػع ال أفٌ  د رل فيهػػػارسػػػالة أٌكػػػب رلٌ إ
 كذلػػػري ا رل حتضػػػك دأعضػػػاء هػػػذل اصتماعػػػة أٌكػػػ فٌ عتػػػم أقػػػد اختلقػػػت ف ،عػػػاتاصتمادل حػػػإل
 .سيتم أين عرؼأغري أشٌل دل أكن ع ما جتالا

مػرت أف أذكػر كػل كأي . ذم طػاؿ كطػاؿ كيػريالػا تعػذييب اؼقػيإل اؼكل ذلك كاف غري  ك
مث ذكػػػرت عتػػػم . بػػػن حليمػػػة سػػػفو علػػػي جػػػدم عنػػػد يع مػػػ ان فػػػذكرت عتػػػم اجتماعػػػ. اجتمػػػاع

هػت رل جٌ وي ف .ئػهباقر أ خػل فػيال أحػدداحػرش دعوة من بلٌ ب شلادكجملرش حبلٌ  مع اديك  اماعاجت
مث . ائريػػػةجز -ة أمريكيػػػةسػػػسظت   ةغتػػػاكر  التلػػػك الفػػػي فٌ أ امػػػريكيني مبػػػاأل لصػػػاحلسػػػس لتجهتمػػػة ا
 توقيػػفإذل  يػػ دٌ  دلل ذلػػك كػػ. م دعػػوة صػػديا للقػػاء عػػادم جػػدا يف حسػػني دامعتػػذكػػرت 

شػخن الف إ. ـ الصػمتاز التػ يٌ كعلػليكٌلم   أمي، أخوكشل أف أحدا سمدةبعد ك . لتعذيبا
 2112 يفم ك افر شػػ دنػػع د أنػػ  شػػاركت يف اجتمػػاعم أٌكػػتور العفػػرم الػػذدكالػػف اكػػ عػػ ظتا
 .ابيةرهمن أجل أعماؿ إل جتماعات أخر ا يف يكسيدهم كزتٌ شاركت معه ك 
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ذلػػك غػػري صػػحيح، كفهمػػت يف ذلػػك اضتػػني انػػه  م أف كػػلعتػػ دتأٌكػػ، رج العفػػرمخػػ ظتػػاك 
نٍػذركشل فأ. العفرم ركتو لد كرها اذ   لاريدكف أف أحتدث عن االجتماعات ي نواكامنذ البداية  

فيهػػا مث تركػػوشل ظتػػدة ربػػع سػػاعة أحسسػػت . تعػػذيبلل دٌ عتأسػػ فأ يٌ لػػعف الٌ دا كإبػػأف أفكػػر جيٌػػ
 .قديرالفتأكَّهت بصمت كتضرَّعت إذل اهلل  سأهلك  نأ

ر حضػػ دقػ فاأخػوكشل أف العقيػد كػك .  ننػزاز يف  وا ربػاطي كتركػوشل أتػأدلٌ ٌكػكف رجعػوا إرلٌ  مث
 ،اظتسػاء يفك ذلػ كػاف. تافابطرؽ أخرل النتزاع االع  لغد يف اتوف سيأ كأ م ة،ك اضتصلت
 !داج لكطويل نه طويفيه أيـو أحسست ة اي 

فعنػػػد كػػػػل . الال ػػػػائي االنتظػػػارك  دللػػػػألني ميػػػو  2112يونيػػػػو  12ك 12 يومػػػا فكػػػػا  قػػػدل
 رآفلقػػػل ماءقػػر ف إ. ع أخػػرل مػػػن التعػػذيبوا إذل أنػػ ذكشلخػػػيأل وامدت أِّػػػن أ ػػم قػػكنػػضػػجة  

أحػػس بػػالقرب  ككنػػتسػػبحانه حػػد او ال هللاإذل  تكقػػد صتػػأ.  اظتعانػػاةٌ  ا عػػتػػخفف قػػد ةلصػػالاك 
 .من اهلل يف تلك اللحظات

إ ػا . ا جذكر عميقػة كراسػخةعت فٌ كأ الـ ال بدٌ سإف شجرة اإل:   كيريادتهناؾ فكرة راك ك 
 اهللؿ إذل بتهػػػػػاكاال رعتضػػػػػال عػػػػػوا رضػػػػػية، إ ػػػػػاألحتػػػػػت  تاقػػػػػبطلاوات ك بػػػػػؼ كالقو لكهػػػػػايف 
، همالِّك  لليلا ني يف سكوفنم  أفوال اظت نمتفع ير  مذلا ن، الدعاءلاطتااء دعكال تاو صلالب
 ػػا عػػو ررهػػا بػػالؿ حتػػت التعػػذيب، إكالػػ    »!دأحػػ! أحػػد «الصػػيحات اظتشػػافة لػػػ عػػو ػػا إ

يف  ب،ذيتعػػأثنػػاء ال األنػػني كاألركاح الػػ  تصػػعد إذل اهللعػػو الػػدموع كا الـ بشػػو أنواعهػػا، ك 
ذا  هػػ وموا أركاحهػػم خػالؿ ليػػارل االسػػتعمار، عػػباؤنػػا كسػػلٌ آب فيهػا ذ    عيػػلػػا تانػػاز نفػس الزن

 .شجرة اإلسالـ ذكرجقول كت توٌطدت كله
قػػػػػد ف. 2112يونيػػػػػو  12ـ ن يػػػػػو مػػػػػ ؿطػػػػػو كػػػػػاف يػػػػػـو تعػػػػػذيب أ 2112 يونيػػػػػو 18 إف

إف  . منيقػدالن اطبػ لػىع لدكاللكمات كاصتى  ةقر اء كاطتظت، السائو ال فهذل اظترة ؼتتلاستعملوا 
يػػػػػة التعػػػػػذيب أف أعػػػػػ ؼ امنػػػػػذ بد ادك ار أ مففهمػػػػػت أ ػػػػػ. ذم اصػػػػػطنعته دل يكفهػػػػػملػػػػػا كػػػػػل

 .العفرمم عنها الدكتور باالجتماعات اطتيالية ال  تكلٌ 
مػت لتكو لػ لػ  سػتنجرٌ ا ائف مػن النتػائجخػ نػ ر نفسي كأ  مصاب ًدصانقيل رل أ مث
 ئػػان هاد ابػػدم ذي الػػشػػرطلأمػػرشل اك . العفػػرم وركتلػػد ا  ذكرهػػا الػػ( يػػةلايطتا) جتماعػػاتالن اعػػ
 ».ر نفسػػػيان رٌ أحتػػػ«ي حػػػو رسػػػالك يػػػةأف أقػػػرأ آ –لػػػنفس ا علػػػم يفيه ئاصػػػخأكأنػػػه ك  –ان فػػػيكِّر 
 صػػػاراضت"هػػػذا ا عػػػن اءلو وا حػػػورل تسػػاص الػػػذين كػػػانشػػخكػػػل األ. قرأهتػػا كتضػػػرعت إذل اهللف
 يػػ طعيف أ نػػهم بلًػػطي ك  يػػدجدن مػػ العفػػرمدكتور الػػأكم ب، "حتريػػرم"كمػػن أجػػل . "فسػػيالن
 .ذكرها دق كاف  لا( ةيلاطتيا)ماعات جتاالعن  يللتفاصا
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ر و ضػديف منػزؿ اضتاج شػرفاكم  2112اجتماع يف  أشل حضرت معه يف فقاؿ رل حينئذو 
اع يف ذلػػك االجتمػػ هكقػػاؿ أيضػػا أنػػ. ي كمصػػطفى ابراقتػػي كآخػػريناج زتػػضتػػكاد ػتمػػد السػػعي

ف ا، ككدةكاح قوة حة ستتحد يفسلظتا ئلصالفا ػتمد السعيد الكلمة كأعلن أف أخذ ـزعو اظت
ضػػرت ح شلأكذكػػر العفػػرم . سػػلحةظتصػػائل افللة دحػػو ظتػػ دتر الان ري جتمػػاع اظتزعػػـو حتضػػالهػػذا ا
افيػػة يقني الشخصػػيات العيػػسػػيدهم لتالػػدكتور عيادتػػه مػػع اضتػػاج زتػػي ك  يف اعػػاتاجتم أربعػػة

 ...لييال  كتب اغتياعتا، ميل اصتبا
 مرت أفأي فػ .لقبػهم مػن عػنث دٌ ين حتػلػذا فػنيظتيقٌ ا اءأشتػال يػذكر ك سكت يف أر بمً هنا أي ك 

فقػاؿ  »ت التعػذيب ت تػرل أنػ  حتػنػأك  بذكػت اذاظتػ«: فقلػت لػه. تور العفػرمالدكعلى رٌد أ
: فقلػػػت لػػػه »!هتمكػػػر ، يف عيػػػادم، مػػػع األشػػػخاص الػػػذين ذ نعػػػم، لقػػػد حضػػػرت عنػػػدم«: رل
أدتػػادل يف كنػػت التعػػذيب ألنػػ ، بالنسػػبة عتػػم،   دكا علػػيٌ شػػدٌ  حينئػػذو  »!ال تكػػذبك هلل ا اتػػا«

 .الكذب
متػػػػػػن  امػػػػػػفي تافػػػػػػا  عا أطػػػػػػوؿ حػػػػػػو يقتلعػػػػػػوا مػػػػػػ دة ظتػػػػػػوشل بكعػػػػػػذَّ  أخرجوا العفػػػػػػرمفػػػػػػ

م الػركح كنػت شػبه متأكػد أنػ  سأسػلٌ لقػد  . ات الوقتية ال  ذكرها الدكتور العفرمعاالجتما
 مػػػػن دزيػػػػظتؿ اارت مػػػػا قالػػػػه العفػػػػرم حػػػػو أّنػػػػب أهػػػػو كػػػػرٌ ، فاللحظػػػػاتك إذل موالهػػػػا يف تلػػػػ

ريا مكػبال أعػاشل  أخػركػوشلمث تيل اصػتفالن مػ يػدز اظتا بػو طل، فمهػفكيكلكن ذلػك دل  .التعذيب
 .ةليو ط ة  فلاألمرٌين 
ة وا إليػه كأمػركل بػأف يقػوؿ اضتقيقػعػد مػن طػرؼ الػدكتور العفػرم أ ػم رجعػب مت فيمػاكعل

ك حػو لػاصػطنع ذ همػن هػذا كلػه كأنػ يءه دل لتػدث شػأنػد عتػم كحينئذ أكٌ . لكأ م لن ي ذك 
. اغػػدف عو سػػريج أ ػػم شلك خػػو أطي ك اربػػ او ٌكػػكف، يػػدجدن مػػ عػػادكا إرلٌ ف .ينجػػو مػػن التعػػذيب

 .قديرالعلي الاهلل إذل  عار ضمتاة كبرية نامع يف ةليللا فقضيت
ة بيػػػ  كبػػػني اقشػػػات طويلػػػمن، حػػػدثت اليػػػـو التػػػارلأم يف ، 2112 يونيػػػو 17 يػػػـو يفك 

. خػػر  ديػػدات مػػن حػػنيمػػع هتة مػػن عناصػػر الشػػرطة، بػػدكف تعػػذيب كلكػػن ثػػاثنػػني أك ثال
هػذا القبيػل  ء مػن شػيالعنػد شػرفاكم، فػع كقم لذا عا متحت عتم أنه فيما متن االجوضٌ ف

كفيمػا . لاسػكنمقػٌر كاملة، كأنه قد غرٌي أكير من سنة  د إذل تعو  هل رة رلايز  رخآ فحدث أل
سػػػيدهم عنػػػد الػػػدكتور الػػػدكتور قلػػػت عتػػػم أشل دل ألتػػػًا ب، ءات يف عيػػػادة العفػػػرمقػػػامتػػػن الل
 .العفرم

اصتلػػػد . ـوليػػػطػػػواؿ اب ذيلتعػػػمػػػن اديػػػدة ج قػػػةير طل تضػػػتعرٌ  2112 يونيػػػو 11 يػػػـو يفك 
 نيقسػػػػالاك  نيركبتلػػػػفخػػػػذين كالاك ف ايػػػػالعر  رهػػػػظلكاس ب مطاطيػػػػة علػػػػى الػػػػرأابيػػػػنكأ كاتابػػػػاعتر 
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. ف شػفقةدك طيلة اليـو بػينػزؿ علٌي ة سيمن الضربات القا لقد كاف كابالن .  كاليديننيعاكالذر 
« ةر أاصتػػز »ع افػػات عػػن ا  مػػكف ديريػػ نوااإ ػػم كػػ. مػػرة أخػػرل يم ركحػػأحسسػػت أنػػ  سأسػػلٌ 

اصتمعيػػة  نعػػ ـكأمػػركشل بػػالكال. «هيكلتهػػا»يف  لهػػازتأ الػػ  اظتسػػ كلية الوقتيػػةك  هػػاهلأجالػػ  
 .افهادكهياكلها كأه اهتكيبر م كعن تر اضضتء اانباإلسالمية لل

 لع اطتبز مع القهػوةبتكنت أ دقل. طتبزا ئا منيشك أعطوشل فنجاف قهوة ، يف آخر النهارك 
 .على األرض يف زنزان  مرميان ركت مث تي . بصعوبة

 ةلػػيطتقنيػػات التعػػذيب نفس ضػػت لػػتعر  قػدف. هسػػابقشػػبه ي 2112 يونيػػو 80ككػاف يػػـو 
م، على كامػل جسػدكالتعذيب  ت آثار اصتلدلكن هذل اظترة بقيى ك . بدا رل أطوؿ مالذ ـو يلا

مػػن  تػػنيعكقػػف التعػػذيب كأعطػػوشل قطأكيف آخػػر النهػػار . بعػػد تنػػدملالتعػػذيب الػػ  دل آثػػار 
يػػت اظترحلػػة بقك تهػػت ان دا قػػقيػػتحال مػػن كذلألا حلػػةر ظتٌف اشل أخػػوك أ، ك كقليػػل مػػن اصتػػع زطتبػػا

 .إذل اهلل رب العاظتنيأمرم م يتسلسول  ابي دل .ةياليان
نتنػاف الوسػخني ي رلكاسػر كػاف قميصػي ك . دكف أٌم شػيء يػذكر 2112 يوليػو 2يػـو مىرَّ 

 .ي الكيريةحرك ج منؿ سا ذمن الدـ الم يهةكر رائحة  ب
 نمػ ؿك وقيػع القسػم األجل تمن أليا الع لطواباإذل ا تخذأي  ،2112 يوليو 1يـو كجاء 

مػػػػن  وعنػػػ أمٌ  رلٌ إـ  يقػػػدَّ دل. غسػػػل ثيػػػايب الوسػػػػخةكأأللبسػػػػهما  قميصػػػني تيػػػعطكأي . ضػػػرحملا
 .طلبت ذلك  العالج مع أن

ويلػة يف موضػوع التجسػس بػني الػركس ط نػت هنػاؾ مناقشػةكا 2112 يوليو 8يـو يف ك 
يػػػػة باصتوسسػػػػة لنهاا يفت همػتتػػػػا قػػػػدل .قػػػػادـالا قيػػػػتحللم ادريقػػػػة إلعػػػػدط ا ػػػػف؛ إاكاألمريكػػػػ

جملػػداشل يف فػػيال يف اظتدنيػػػة  الػػدكتور حػػرش ك بلٌ الػػػدكتور مػػع  متٌ  لقػػاء الػػذملاأٌف كشػػدَّدكا علػػى 
 أف أفكػػر مػػن لػػب مػػٌ  طي ك (. C.I.A)األمريكيػػة  ةيػػز خػػابرات اظتركظتكػػاف لقػػاء ّسػػس لصػػاحل ا

 .كرها بعدذ  أدل  لت ااجديد يف اللقاء
ه نػػػعتػػػا أخال دتأٌكػػػ  الػػػن حليمػػػة األسػػػتاذ بػػػ مػػػعواجهػػػة م كػػػرف اذ أيت نسػػػ: سػػػتدراؾا
 .لسابااع و سبألا يف كاف ذلك. مءبر 

 بصػػػعوبة كبػػػرية بقليػػػل مػػػن صػػػابوف ارللت قميصػػػي كسػػػرك غسػػػ 2112 يوليػػػو 2 يػػػـو يفك 
كطلبت قليال مػن اصتافيػل ". اعتادئ كالظريف"الشرطي ك مه رل ذللذم سلٌ ا( Omo)أكمو 

ى يف حالػػة ييرثػػ سااضتػػر  حػػدأ  ظػػالح حػػني نيوميػػ عػػدإالٌ ب ل عليػػهفلػػم أحصػػجركحػػي  ةنقيػػلت
 .حتٌصلت عليهلوحيد الذم ا" ءاالدك " هذا هو. كمية قليلةشل  اأعط. عتا
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ف يىالسػػك يػػرية، ك ـ الآ القػػول مػػع يفف ضػػع: حػػال  العامػػة تتػػدهور تػػدهورا خطػػريا دأتبػػ
، جركح تعفنت بسػبب الصػدمات الػ  أحػدثتها الضػربات كاصتػركح، آالـ فميتػىقىػي ح من األن

، نيعػػحىجػػاج ال ىلػػع تبسػػبب اللكمػػا يسػػرل الللعػػني يػػةالرؤ اـتفػػاض يف ك  نينػػيلعا يفة حػػاد
باطترقػة ب ذنني كاـتفاض السمع بسبب نفوذ كميات كبرية من اظتاء أثنػاء التعػذييف األ دكمٌ 
ع اظتسػتمرة يف ا كجػألب اببس ؽر الظهر كاأليدم بسبب تشديد ربط األغالؿ، أر ختدٌ  ء،كاظتا
 .يةنتة اإلشتنية الزنزاضجرٌاء اف اش أر  ظتفاصلكا ـاظعلا

عػاظتني الػذم شػعرت أنػه الر اهلل رب ذكػو هػ تاللحظػا كتل يف زاء رلع نسلقد كاف أح
 حالػة تضػرع يف ماو قػ اهلل بكػل تلأسػ .هشفاء ال مييػل لػف قراءة القرآ إفٌ . قريب من ركحي

ال كل لالظ تهينكبكاء بأف ي  .نيمن  اظتم كتصعيد التعذيب ّاهي ّك
مػػا هػػو جػػار ع مػػاتو لعم يػػةأ اندل تكػػن لػػدي ؿ،الاالسػػتقد عيػػيػػـو ، 2112 يوليػػو 2يف 
 تزنزانػػات حتػػ يفقلػني كحػوارل السػػاعة العاشػرة صػػباحا، أخػػذ اضتػراس كػػل اظتعتى . ج عاظتنػػار خػا
خلػف ا خػر  كاحػدا نيفٌ مصػط عدنافصػإذل الطابا األعلػى  –اظتتحٌدث مبا فيهم  –رض األ
 راتػمأن أك ثالثػة  يمػته حمسػا يف قفنا عنكيضعشرة، ك  ارلحو ا كند  لق. فاف معصوبتنايعكال
قػػد  ف سػػنيأننػػا كنػػا مكدٌ كرغػػم . ة حيػػث نتكػػن رؤيػػة السػػماء عػػو اظتبػػاشلحػػكنوافػػذل مفتو ة عػػبر م

 .ن اعتواء النقيم جرعات ألشل استنشقتا يدكنت سع
رة معػذ«: فقػاؿ رل. دتامػان  ت مالػتػهغػري ة ألنه تبو عصبالذم عرفته  العفرمكرأيت الدكتور 

تعػذيب فتػذكرت زمالئػي يف اليانويػة ميلػك لا السػيناريو حتػتذلػك يد، لقد اصػطنعت سع اي
نػػه هػػو أكاخػػوشل  ».إرهابيػػة كقتيػػةؿ ثنػػني يف أعمػػااالأنتمػػا  طتكمػػاسػػيدهم، كهكػػذا كرٌ ميػػل ك 

 كهكػػذا ب منػػػزرلر قػػ 2112يونيػػو  21 ـو يف يػػ ،اغتبػػور ك  ارقػػة اطتاصػػة، مضػػطرٌ فكٌجػػه ال الػػذم
 مػافيأنػه تراجػع عػدة مػرات  كأكػد رل. الػزكاؿبعػد  ةيػناليعة ااسػلا ىعلػئي نػاطفت أنػا كأبتي اخ
هػػػ الء ة الػػػ  كػػػاف يعػػػامل  فػػػا اك ضػػػر الكهنػػػا فهمػػػت . كلجػػػدف دك لكػػػن بػػػك  ا قػػػاؿٌمػػػع عػػػدب

 لػػكت هػػلأج نػػ أ ن مبػػاكػػكػػد تصػػرلتات العفػػرم، كلؤ أ فة أقػػطرية بأيػػ ، الػػذين أرادكاكفدالٌ اصتػ
 .تعذيبلب اّنٌ حو أ ان تلفيق ريأكصطناع تصرلتات الٌ اإ مٌ دكن لي ت دلاالتصرلت
 ذمئػػة كالػػبك تن يف علػػم األؼتػػالػػدكتور نػػور الػػدين جملػػداشل، كهػػو آخػػر، قان عرفػػت صػػديك 

جػػػا عال ىتلٌقػػػيال يأكػػػل شػػػيئا كال ك  ريسػػػواالبمػػػرض عػػػاشل مػػػن ي فكػػػاالصػػػحة، ك ة وزار بػػػيشػػػتغل 
االحتجػاز  أمضػى ذتػانني يومػان مػن ـ ا رل أنػهالعػاإل يف تنٌ ؼتػكى لنا ح دكق .بطبيعة اضتاؿ

 وتػوف موتػةنت اسػاأنقػاؿ أنػه رأل يف مكػاف آخػر ك . عػدة مػرات مػن اظتػوت اؾتػ نهأك  بيذعتلاك 
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نػا، عمليػة اطترقػة اطت، ةطافالشػ نشػار،اظت: ها إنسػافور صتي الحتت أنواع من التعذيب ة شعب
 !قنيات للتعذيب رهيبة للغايةت حكى لنا آخركفك  .اخل
رض األت حتػ تاالزنزانػك األقبيػة  ت يفقػع يف صػمت دةبػاكاإل مئار اصتػل هػذل إٌف ك !ا إعتيي
 .، اخلؼتافر الشرطةة ك صؽ اطتاالفر ل دل

العزلػة  حيػث األرض تإذل زنزانتػه حتػ نػام متأخرة من اظتساء، رجػع كػلٌ  عةأخريا كيف ساك 
 .فأكيرر يأكا لقد صرت أحس ف. كالركائح الكريهة

جػػػل أ مػػػن ،األخػػػري بػػػلقأك مػػػا األخػػػري،  باطػػػاكشل إذل الأخػػػذ 2112 يوليػػػو 2ح ا  صػػػبيف
مػن  سػتأنفسيي كػاف   تعذيبشٌف الف إالٌ ك  ؼ بكل شيءع  أف أليَّ ع بكتككاف . دتاـ احملضرإ

 كػػػاف لػػػه صػػػوته ك  – أنػػػواع األدل، سػػػأل   بشػػػٌو أتػػػأدلٌ أحػػػد اصتاٌلديػػػن  شلد مػػػا رآكبعػػػ. جديػػػد
 فٌ إ«: قػائال –لتعػذيب مػن امن اصتع بعد يـو  يالقلمن قبل طاشل أعلذم اهو ككاف ، رخيمه 
 ؼر طػػػػ نمػػػػ عيػػػػذ بلقػػػػد «: فسػػػػأل  .باإلكتػػػػاب دتردفػػػػ »ذلك كػػػػ  يسألػػػػشػػػػهيدا ف كػػػػاأبػػػػاؾ  

 ـت أالػػػذم نػػػاؿ أكػػػو قسػػػط مػػػن التعػػػذيب، أنػػػن مىػػػ«: قػػػاؿف. بػػػالطبعت فقلػػػ ،» نييسػػػنر فلا
ؾ فرقػػا كبػػريا، كلكػػن قلػػت لػػه مػػع نػػاه فٌ أِّػػن أ دل أكػػن شلٌ ألة، ابػػدت عػػن اإلجدٌ ، فػػ  »أبػػوؾ 
ب الػذم نتارسػه التعذي صد أفٌ قكي ،»!رل إذفت«: ردٌ ف ».رأكي بذ  عي  أيب قد فٌ أِّن أ«: ذلك

 .اسةشر  لٌ قأ اليـو النظاـ االنقاليب
ب كمػػا مػػات اجملاهػػدكف  ذيت التعػػحتػػ ـو يػػلا نخالشػػ تؽ عنػػدما نتػػو مػػا هػػو الفػػر لكػػن ك 

رت حينئػػػذ عنػػػواف كتػػػاب احملػػػامي جػػػاؾ   فتػػػذكٌ إبٌػػػاف حػػػرب التحريػػػر كػػػذلك حتػػػت التعػػػذيب
 ».دينلة إذل أصدقائي اصتزائريني الذين أصبحوا جالٌ رسا «: اةلذم يلخن اظتأسا فريجيس
كنػػػت د  لقػػػ. يف زنػػػزان  لػػػيالن ك ػػػاران  ان كنػػػت ػتبوسػػػ  2112يوليػػػو  21ك 8 بػػػنية الفػػػ  يف 
ة من ضربة قاسػية ص خانت أتأدلٌ ك دلقك . ريكأف رت ظت  أكيحت ب أص ال ركحيجبمشغوال 

  يػػػػدم اليمػػػػئ الػػػػ مػػػػنعيػػػػ  اليسػػػرل حيػػػػث أف بصػػػػرم ضػػػػعف كيػػػريا ك مػػػػن علػػػى رأسػػػػي، ك 
 .ِّهرم كذلك من آالـ يفها ك أصبحت ال أستطيع طيٌ 

كيػري مػن . راضػاحملـ اإدتػمػن أجػل ( قلػنيأنػا كبعػض اظتعتى )صػعدنا  2112 يوليو 28يف ك 
ضػػػػر ميػػػػل اظتػػػػرة عػػػػت احملفوقٌ . يػػػػددجمػػػػن  رل حر طػػػػت ت التعػػػػذيب دلة حتػػػػعػػػػقتلاظت تاالع افػػػػا
اط السػابقة بطريقػة نقػأ ػم أعػادكا ال فيمػا بعػدي كأخوشل احملام. فاف معصوبتاالعينك السابقة، 

 .مضخمة أكير
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 مث. رـكركػػكر اظتا يهػػلع عككضػػ اصتػػركح رل فمػػن جركحػػي، نظٌػػ أدلٌ تػػأاضتػػرٌاس كظتػػا رآشل أحػػد 
 .اتنانزانز ا إذل جعنر 

. أظتػان شػديدان   من جركحػيأدلٌ أت ن يف زنزا يتي بق، 2112يوليو  22ك 22 ،22يف أياـ ك 
مػػع  نار صػػوى  كافأخػػذ. رعنػػد اظتصػػوٌ ( معتقىلػػني آخػػرينمػػع )ت دخلػػيػػو أي يول 22كيف مسػػاء يػػـو 

 .نابصمات
ـ مػاأ لميػأليـو الغد  بهذا ع أشلكنت أتوقٌ ، كبينما  2112يوليو  28إذل  22لة كيف لي

. لقػػادةا مػػع ةشػػقاناظت لالعلػػوم مػػن أجػػابا الطػإذل  أخػػذكشلجػػاءكا ك هػػا هػػم ، يػػاحقلتا ضػيقا
مػػت كلٌ ت بػػأن أٌكػػدكا  معػػت مػػ  حتػػت التعػػذيب، كلكػػنهز رت التصػػرلتات الػػ  انتي كػػلقػػد أن

ل مث بػػػن قمػػػتػػػه لا قمػػػرجػػػع إذل التعػػػذيب، كػػػررت عتػػػم أحينئػػػذ، كخوفػػػا مػػػن أف . بكػػػل حريػػػة
 . ناز نأرجعوشل إذل ز 

 أِّػن تكنػ،  تشػهدفان. زان زن بح باتفي  ،ريباتقليل الد منتصف نع كبعد ضتظات، أم
. الدـ يف عركقي من شدة اطتوؼ رتدلقد  ان حق. إذل مكاف آخر للتعذيب ذكن خ م سيأأ

نزلػت  د ربػع سػاعةكبعػ . أفهم شػيئادل. نطلقت بناافي ك لكضعوشل داخل سيارة يف اظتقعد اطت
 مػت أنػ  يففهف رل دٌ تيعػة بيػبطاقػة ط نعػ او مػفتكلٌ . أف دخلنا عمارةإذل  فاف معصوبتاعينلاك 
فتنفسػت بعمػا، . ىمستشػفكوف يف ن أف لمتحملا نمالعالج، ك جل أمن  التااستعج عةقا

ليسػرل كظتٌػت ا أخذت تعاجل يػدمرأة ك فجاءت ام. بتعذيالمكاف إذل  لأيزتأن  دل كارحتت 
مػػن  يفحػػن جػػركح رأسػػلت أف تي ضػػكف. يقػػامف عااصتػػرح بعػػدة نقػػاط خياطػػة ألف اصتػػرح كػػ

 تقػو لا ال يسػمح»: يل رلقخري األ هذا نظران لتأخرك . ة األعصاباحجر  يف ئيصاأخ ؼطر 
 «.جراحية لعالج التمزقات يف رأسك ةل لك عملير ّي  حو

 .إذل زنزان  حتت األرض من جديد كفدالٌ اصتشل ردٌ  مثىَّ كمن 
يف  اصتزائر أيػػن صػػدرتبػػصػػة ااطت كمػػةأمػػاـ قاضػػي التحقيػػا باحمل تلػػييوليػػو، مي  28كيف 
 .شراضتا جنس قلت يفحبس كاعتي  ةر كذ محٌقي 

 محمد سادات. ..14
 .228. ، صالقمع يف اصتزائرالكتاب األبيض عن : اظتصدر

ان رئيسػػأشػػتغل  .أطفػػاؿ ةكأب ليالثػػ متػػزكج .عامػػان  81بلػػ  مػػن العمػػر أ دات،اسػػ ػتمػػدشتػػي ا
ذل الشػػهادة مػػػن فػػأدرل . العاصػػمة اصتزائػػر طػػارمب اصتزائريػػة اصتويػػة اطتطػػوط يف دارةإلا قسػػمل

 .2112أكتوبر  22سجن اضتراش يـو 
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صػػباحان، حينمػػا كنػػت أغػػادر  العاشػػرةة يف حػػدكد السػػاع 2112سػػبتمو  8يػػـو  أكقفػػت
ابنػػػ   تػػػرافق كانػػػت  .مقػػػٌر عملػػػي مػػػن مقربػػػة علػػػى اظتركػػػز الطػػػيب للخطػػػوط اصتويػػػة اصتزائريػػػة
ن عػ فصلتي . طبيب األسناف للمعاينةجئت فا إذل الصغرية البالغة من العمر سبع سنوات، 

. الطػيب اظتركػزكقفتهػا أمػاـ ت يف سػيارة تابعػة للخطػوط اصتويػة اصتزائريػة كنػت أذال  أيخً  ابن 
 .ال أدرم حو ا ف مصري ابن 

ثيػايب  مػنمث جػٌردكشل  .أكسػعت ضػربا كشػتما كفػورامباشرة إذل ثكنة شاطوناؼ،  أخذكشل
غالؿ مشػدكدة أفخػذٌم كيػدٌم بػك  قػدميٌ شتنػت مث ربطػوا اإلمن ر مصنوع كمٌددكشل فوؽ سري

مث شػػػػرعوا يف . للحركػػػػة نيػػػػةمكاإ ةف أيػػػػك كقطعػػػػة السػػػػجا بػػػػدكنػػػػت   .بشحكػػػػاـ حتػػػػت السػػػػرير
كمنخػػرم  تعػػذيبو فظيػػع باطترقػػة، خرقػػة مبلولػػة فػػوؽ الوجػػه كيفػػرغ فوقهػػا اظتػػاء بػػدكف انقطػػاع

اظتػاء كيف كقػت  تبعػدها ابتلعػ .نفستعن ال الكليٌ نقطاع المسدكد بأيديهم، كالنتيجة هي ا
 .فوؽ بط  الستصراع اظتاء أحدهمعندها صعد  .أل بط امتقصري 

كالضػػرب فػػراكة  نيفػػةمتبوعػػة باللكمػػات الع( فػػولط 200)الكهربػػاء شل بعػػٌذبو بعػػد ذلػػك 
ػػػدث جركحػػػا يف اصتسػػػم باطترقػػػة كهكػػػذا أعػػػادكا التعػػػذيب مث  .تشػػػبه مطرقػػػة غتٌهػػػزة بوغػػػي كحتي

 .تعرضت عتذا التعذيب حوارل اثٍنتا عىٍشرة ساعة يومٌيان  .دكاليك
ة انفراديػة حيػث كنػت ال علػيهم أف يأخػذكشل إذل زنزانػ كػاف  حٌصػة تعػذيب كػلكيف  اية  

. ؿتػاء جسػدم كخاصػة يف ناحيػة الكتػفأآالـ فظيعػة يف كػل  مػنأقول علػى اظتشػي كأعػاشل 
 .س درماشل من األكلااضترٌ  كيأمركف عريانايب داخل الزنزانة  فييلقو كانوا 
رل يف كػػل مػػرة سػػتموت  يقولػػوفكػػانوا  .بػػنفس الطػػرؽأعػػادكا عمليػػة التعػػذيب الغػػد،  يفك 

مى أمػػػاـ بسػػػك  الػػػرأسدتػػػت حتػػػت التعػػػذيب سنضػػػع لػػػك رصاصػػػات يف اليػػػـو كإف دل  . تػػػكي ي
 .دو ناصتل ك هاغتصبسيهٌددكشل عدة مرات أ م سيحضركف زكج  ك 

 .مػػدة اثٍنتػػا عىٍشػػرة سػػاعة يوميٌػػان  اـظػػنتاببتي ذ  عيػػ .الوضػػعية ذتانيػػة عشػػر يومػػا هػػذلدامػػت 
 .نة انفراديةمن اليياب يف زنزا ان غتٌرد نهاريف  اية اليب وف ييلقكانوا 

بضريب بكػل قػوة  ذراعي ااألخرية من التعذيب األكير فظاعة حيث كسرك  ةضتصٌ كانت ا
يضػػػرب   كػػػافالضػػػابط الػػػذم   ضػػػغطكمػػػا   .بكرسػػػي بينمػػػا كنػػػت مقيػػػدان إذل السػػػرير اإلشتنػػػ 

على عي  بشفامػه بكػل قػوال  – يقـو مبراقبة كل عمليات التعذيب منذ البدايةك  –بالكرسي 
لكهربػاء، كنػت أعػٌذب باكيف نفػس الوقػت   .دقيقػة 22 أكيػر مػنطػواؿ ذلػك لكي يفقأها ك 

نػػػا باظتػػػاء طتادت هػػػذا تكبٌػػػة إذل إضػػػاف. أذشل مث جبهػػػازم التناسػػػليبػػػفتوصػػػل قطػػػيب الكهربػػػاء 
 .كالضربات ال  ال تنقطع
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العينػػني،  ك أكدنتػػا خطػػرية يف ناحيػػة الوجػػه  يفالقويػػة يف الػػدماغ كالوجػػه  الضػػرباتتسػػببت 
اصتػالدكف يضػحكوف  كػافك . كالفم العيننيلد الرأس إذل فقداف القدرة على فتح كما أٌدل جى 

 .كالًقٍربة  احني يركشل منتفخ
ػيضػعون  يف الزنزانػة مث  كػانوا رهم ئرلَّ الضػربات كيطفئػوف سػػجاإاصتنػػود ليوٌجهػوف  رج متي

 .أذشلٌ بط  ك ك أنفي  كعلى، على جلدم
م تلقيتػه يف ذراعػي األنتػن أثبتتػه األشػعة كالكسر الػذ .يف سجن اضتراش حاليامعتقل أنا 

 .2112 أكتوبر 8يف عيادة السجن يـو 
 .فيه مع كالدم كعائل  سكنأ م هددكشل بتدمري بي  الذم أ أنبهكم
كرل ( اء التعػػػػذيبرٌ ضػػػػطرب مػػػن جػػػػبصػػػرم م) شػػػػبه أعمػػػػى أشلٌ مكسػػػورة ك  ذراعػػػػي فٌ مبػػػا أ

النفسية ال  تركهػا التعػذيب اظتسػتمر،  ثارعالكة على ا  م حتت اصتلد،طٍ اللٌ  منازرقاؽ الدـ 
قاضػػي  أمػػاـكانػت حيػػام مهػػٌددة إذل غايػػة ميػػورل   .قيػػد اضتيػػاة يعتػػو معجػػزة علػػىفػشٌف بقػػائي 

ة إذل التعػذيب يف عػاداإلبالتحقيا للمحكمة اطتاصة باصتزائر، كقػد أيكسػعت ضػربا كهيػٌددت 
القاضػػي  مكتػػبأمػػاـ كقػػد حػػدث هػػذا  .للشػػرطة" التحقيػػا"حالػػة إنكػػار مػػا جػػاء يف ػتضػػر 

 .يف ركاؽ الطابا اطتامس حملكمة اصتزائر

 الطّيب زيتوني. ..15
 الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اظتصدر
 .اطمهنة خرٌ  سنة كأقطن دٌلس، مبدينة اضتدائا أين أمارس 12، عمرم توشلالطٌيب زي اشتي
اصتػػػيش  ة مػػػندخلػػػت فرقػػػعة صػػػباحا سػػػٌتالعلػػػى الٌسػػػاعة ا 2112مػػػايو  2طتمػػػيس ا ـويػػػ
أٌف ًاشتػػػي حينمػػػا قلػػػت لػػػه ك  رقيػػػبدركػػػٌي برتبػػػة سػػػتجوب  ا. يػتلٌػػػالػػػوط  إذل  ؾبالػػػٌدر  ةمرفوقػػػ
بعػد (. كيلػوغراـ  28)بط  فوقعت علػى األرض طتٌفػة كزشل  لفسأ يفويٌة ق  ركلةل كشل ر زيتو 

حنة لٌشػػػاا فوقٌػػػعنػػػد ت، ك  أحػػػدال يػػػراشل علػػػى بطػػػ  كػػػيتي ضػػػعركبػػػوشل يف شػػػاحنة ككي أذلػػػك 
سػة م سٌ  لونػاكو. بٌوابػة دلٌػس عة يفقلواا( ONACO)لوناكو مقر شركة  أماـكجدت نفسي 

 .للجيش يف دٌلس( مركز أمامي)لت إذل ثكنة وٌ قدنتة حت( مصنع)
 ِّهػػرم كألقػػوا يب كسػػط الٌسػػاحة ءار ك  لبػػة ددٌ شػػب مٌ ديػػ واقػػثك  أة، مثٌ الٌشػػاحنمػػن  لػػوشلأنز 
ن الرٌقيػب بػأمر مػ ، مثللٌ غطية كجهي بيوب مبجنود كقاموا بت ستةأك  ستسةأحاط يب  حيث
كػٌل أسػتطع أف أصػٌد  دل . هػيجضربات إذل كٌل جسػدم مبػا يف ذلػك صػفع ك الوجيه بتا ؤك بد

+ 
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علػػى رتيػػع دقيقػػة  عشػػرينة ظتػػٌدة يٌ خشػػبقضػػباف ضػػربوشل ب .نيبػػوطتر مكانتػػا  يػػدمٌ ألف ذلػػك 
يلمسػه، كػٌل هػذا مثٌ أجلسوشل على ركبتام فػوؽ طريػا مزفٌػت لتػرؽ كػٌل مػن . أؿتاء جسدم

 .ذاكهيعاملون   ذااكظتماذا فعلت  علم حٌو كدل أكن أ
 رلكقػػٌدـ  هخػػذشل إذل مكتبػػي كأقيػػب، ففػػٌك كثػػاقالػػدركٌي برتبػػة ر نفػػس  ءجػػا هػػريةالظٌ  كبعػػد

 دل أكػػن أعػػرفهم شلٌ ألك  ،نيبو لػػمطس نػػاأ ن  عػػيسػػألبعػػدها بػػدأ . طشػػيع بعػػض اظتػػاء لشػػٌدة
 .ا يف حٌقيفقد أطلا سراحي قائال أنٌه كاف ؼتطئ

. ة كأٌف العيػػد كػػاف علػػى األبػػوابٌصػػخا عػػائل  بعػػودميػػت فرحػػت البعي إذل رجػػو  كعنػػد
ضػػػرب لجػػػرٌاء امػػػن  ن جسػػػمي اظتػػػزٌرؽكدهػػػ جركحػػػي تضػػػميد، كبػػػدأت الوالػػػدة بتحمماسػػػت

قيػػب يطلبػػ  للحضػػور رٌ لا سفػه نبػػ اذشفػػة اعمٌسػػلافعػت ف، كر عنػػدها رٌف اعتػػات. بزيػت الزٌيتػػوف
. عػػػالقمػػػت بػػػه ف كهػػػذا مػػػا. كقػػػت ؽتكػػػن حػػػامال معػػػي بطاقػػػة التعريػػػفإذل الٌيكنػػػة يف أسػػػرع 

 .يكتب يبسٌيارته، كانطلقنا تاركني أمٌ   فقرامن كالدم م طلبت
 أخػػذشل إذل مكتبػػه كطلػػب مػػٌ  . بػػاصتنود ب ػتاطػػايػػكنػػة كجػػدنا الرٌقاليٌ إذل  صػػلناما ك عنػػد

و متػ فأ دو نػحػد اصتأ نمػ بلػبعػدها ط. كقاؿ أن  سأمضي الليلػة يف اليكنػة ،فير عتالقة بطا
ب ه الػٌذهاأشرت إذل أيب طالبا من. لفردمبم أٌ م لتتاجون  كأٌف عليه الٌرجوع إذل البيت كالد

ة علػػػػى علػػػػم أٌف العائلػػػػكػػػػاف ه  نٌػػػػككأ كالػػػػٌدموع تػػػػذرؼ مػػػػن عينيػػػػهفغادرنػػػػا  ٌي،علػػػػا كأف ال يقلػػػ
 .سنوات من السجند ستس إالٌ بعتضن  لت نكأنٌه ل قضي العيد بدكشلست
البحر، يف حدكد مدينة دٌلس،   طال تقع على شر خأ ةنكثإذل  ةر امي سيٌ  علىشل ركبو أ

ػػاًلنٍي   جمػػن خػػر  ألنٌػػه ينػػدر   ب بػػػميٌلث برمػػوداتلٌقػػ لٌػػ كا( les Salines –اظتالحػػة )اشتهػػا لًيسى
أحػد عػنهم سػمع دلٌػس دل يمنطقػة ات الٌشػباب مػن ر مػت عشػهالت ا من هذل الٌيكنػة الٌػ حيٌ 

حينئػذ أٌف األمػر خطػري،  عرفػتي . هػذا هػو مصػدر تسػمية ميلٌػث برمػودا. كانقطعت أخبػارهم
ذاكرم حٌو اظتمػات، كأشٌل أكشػك أف ال أعػود إذل  يف ةقلاع لٌ ظتس ـاأيٌ  يٌ عل دترٌ  كأنٌه سوؼ

 فكػاف كانقطعػت أخبػارهم، كػاظتا ذان هػمػن مٌركا كٌل الذييف ؼتٌيل    كجاء. البيت مرٌة أخرل
يػػاة هادئػػة كلتلمػػوف جبزائػػر حػػرة كمسػػتقرة كيػػأملوف مبسػػتقبل حشػػوف أغلػػبهم شػػباب ميلػػي يعي

هػي عليػه، كرمبػا سػيكوف رل نفػس  مػور علػى مػاألشاءت أقػدار اهلل أف ّػرم ا نكلك. سعيد
أشتػع إالٌ دل أكػن علػى اإلطػالؽ ك  يئان أثناء اظتسري كاف رأسػي مغطٌػى ككنػت ال أرل شػ. اظتصري

 
   Le triangle des Bermudes. 

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



 كالضحاياالتعذيب 
 

 

282 

+ + 

+ + 

 بعػػد أكػػن أعلػػمشٌل دل رهيػػب ألأحسسػػت ْػػوؼ ك . يضػػربات علػػى رأسػػمصػػحوبة بشػػتائم 
 .كٌل هذايب  يفعلوف  ذااظت

 رتيػػػػع أؿتػػػػػاءشل كشػػػػرعوا يف دفعػػػػػي بقػػػػوة كضػػػػربوشل علػػػػػى أنزلػػػػو عنػػػػد كصػػػػولنا إذل اليكنػػػػػة 
فسػي دت ن، فوجػةرؤيػعػ  الحتجػب  ت كانػ الٌػعػ  الًعصػابة دخلنا نٌقالة كنزعػوا . جسدم

 فك ، يرتػػدبيػقبػة نبرت نوا كٌلهػمكػػا. ء داخػػل غرفػة شػبه فارغػة كمفزعػةااؿ أشػدٌ جػأمػاـ ثالثػة ر 
أخػػذكشل بسػػرعة ككضػػعوشل  ».مػػن الظٌػػاهر أنٌػػه إرهػػايب خطػػري«: قػػاؿ أحػػدهم. يػػنيلٌ ظظتالبػػاس 

كػػاف اظتكػػاف ضػػيقا .  سػػتة أعشػػار اظتػػه رضػػكع مػػ  2.2جػػة طولػػه ه الٌيالداخػػل مكػػاف يشػػب
 .بارهي تالظالـ دامسا كالصم كافك  سا على ركبٌ ،لقى جابف أأجدا عتذا كاف علٌي 

علػػػٌي  او حػػػر ة طرٌ مػػػ ؿكٌ ألك  شلو البػػػاب كأخرجػػػفيػػػتح لػػػيال  اضتاديػػػة عشػػػرعة  السػػػاحػػػوارلكيف 
 عنػػػدها ضػػػربت عشػػػوائٌيا حػػػٌو . رل أيٌػػػة فكػػػرة تليسػػػ هأجبػػػت أنػػػ »أيػػػن اإلرهػػػابٌيوف «: سػػػ اؿ

أمػػاـ مث أمػػر نقيػػب بػػأف أيؤخػػذ . نف التعػػذيب  اظتػػاء علػػى كجهػػي كاسػػت وارمػػ ، مثلػػيٌ أغمػػي ع
ا ذ، كهكػػألفيػػا مػػن غشػػياشليف البحػػر ى رمػػأي كعيػػي  تفقػػدو إذا كأيضػػرب حػػ رحػػشػػاط  الب
 .دكاليك
أل  ليسػػ الرٌقيػػبككػػل مػػرة يعػػود  ،ةقػػغمػػي علػػٌي ثػػالث مػػرٌات فػػذل الطٌريل الٌليلػػة أي هػػذيف 

مػػػػا ؼ دتامػػػػا بػػػػه أشٌل ال أعلػػػػم شػػػػيئا كأشٌل ال أعػػػػر يأجف »مػػػػاذا عنػػػػدؾ لتقػػػػوؿ «: نفػػػػس الٌسػػػػ اؿ
مصػوبا إياهػا ندقٌيتػه بنػدٌم اصت ذف يرمي  بالٌرصاص، فأخجنديٌا أر الرقيب أمك  .هعن يتحٌدث
تػه أنٌػه لػيس عنػدم مػا جبأ »!م كإالٌ أطلقػت عليػك كابػال مػن الٌرصػاصتكلٌ « :كقاؿ رلؿتوم 

إٌنك لو قتلت  فأنت مس كؿ أمػاـ اللٌػه علػى هػذا العمػل «: فتضأك  ائيأعلم ش أقوله ألشٌل ال
أف تػػتكٌلم، علػػى كػػٌل حػػاؿ  تكلحمصػػمػػن «: قػػاؿقػػ ب الرٌقيػػب مػػٌ  ك ا ».مػػوٌر لػػه الػػذم ال
رم اظتشػي، ك دل يكػن مبقػد. م بشرجػاعي إذل الياٌلجػةأمرهك  ».يك بعد اليـودل كالر ن تلفشٌنك 

كظتٌػػا كصػػلنا رمػػوشل يف الياٌلجػػة كمػػا ترمػػى القػػاذكرات كأغلقػػوا . فػػأمر الٌنقيػػب جبػػٌرم إذل النقالػػة
 .الٌسكوف القاتل الباب كتركوشل يف هذل اضتفرة اظتوحشة كهذا عليٌ 

عػػا دبػػل يَّ مكرجلػػ كثقػػوا يػػدمٌ أرم ك فػػن حمػػ، أخرجػػوشل (2112مػػايو  2)يٌػػاشل ـ الاليػػو يف 
 نمػػػ صػػػيٌ بع بون ر يضػػػكا بػػػدؤ  .كيػػػـو كلػػػدت  أٌمػػػي  اريػػػعاكنػػػت . كشل مػػػن ثٌيػػػايبدبعػػػد أف جػػػرٌ 

دعى كليػػػد الشػػػايب يف األربعينػػػات مػػػن رجػػػل برتبػػػة مسػػػاعد ييػػػاصتالديػػػن  بػػػني فاكػػػ. بخشػػػ
ب مػن ن يعػذٌ كػ يدليتػزٌكج كلػيس لديػه عائلػة كأنٌػه  دل هبأنٌػلنٌػاس، معػركؼ يف كٌل اعمر، متي ال
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كػػػاف لتمػػػل . مٌ   ذ، يعػػػ  أنػػػه سػػػادمالٌتلػػػذٌ  لمعلومػػػات كلكػػػن مػػػن أجػػػعلػػػى أجػػػل اضتصػػػوؿ 
جنػػود  أربعػػةأك  ثالثػػةكػػاف معػػه . ـ جبلػػدم علػػى مسػػتول الوجػػه كالػػرٌأسو قػػيك  اموٌصػػال سػػلكيٌ 

ب إذل حصػن علػى أرضػٌية مػ ،اصتسػد ، كأنػا عػارما جبػٌرمبعد ذلػك قػامو . يضربون  بالعصيٌ 
كإالٌ  كػػي ال أحتػػٌرؾ نييتيلأسػػ عاريػػا إذل قػػاركرة بطػػوشلر . ا  مػػ ستسػػنيغرفػػة الٌتعػػذيب علػػى بعػػد 

كظتٌػػا . يٌ  أغمػي علػػٌو حػػ يٌ كلٌسػػال هبػػدأ كلػػد الشػايب كتلػػدشل مبوٌصػل. ى جسػدمعلػػا فأسػقطه
صبحت مأكل بالٌنسبة إرٌل، أين أستطيع أف أفقت كجدت نفسي يف الياٌلجة اظتظلمة كاٌل  أ

 .الليق يحأس  
ر ادأ مثٌ  لػػػفقلػػػيال إذل اطت فرجػػػعدٌم علػػػٌي البػػػاب نػػػج ، فػػػتحيومػػػا 2اليٌالػػػث، يػػػـو يف الك 

كما كنت ،  اءصتركح كالدمابا نا كمليئيار نت عك  :ةضتالا تلكقدكرل رؤي  يف مب دل يكن. أسهر 
ر كٌ ، دل أعػػد أتػػذ أدرم ، الملكػػي اكقميصػػا، أحسػػبهفأحضػػر رل سػػركاال . رٌائحػػة كريهػػةأىنٍػػػيى ب

  نٌػػز يػػابس مػػن بقايػػا أيػػاـ كجػػدهتا لذيػػذة ألبػػة خعػػبعػػدها أحضػػر رل قط. ذا كنػػت أرتػػدممػػا
 اذهػ أتلػٌذذ كنػتمندهشا كيػف  كاف أحضر رل اظتاء ك  مث. اـيٌ منذ ثالثة أ شيئان  دل آكلكنت 

البػػاب بيػػدل ضػػربة شػػديدة، كقتػػس تػػأثٌر لدرجػػة أنٌػػه ضػػرب كقػػد . اظتػػوز عصػػري هنٌػػككأـ اعػػلطٌ ا
كػي يقفػل   رلٌ إاعتذر . يف أكل تلك اللقيماتشغل الباؿ ن  كنت منبكلمات دل أفهمها أل

الٌصػدر  رحمنشػ قبػومفرجعت إذل  .يعشجتكلمة ب قتس إرلٌ مثٌ  »!األكامر إٌ ا« :قاؿك الباب 
 .د يف هذل الٌيكنةالوحيرمٌبا  لكونهكنت قلقا   كلك ألٌن  كجدت إنسانا فيه بقية رزتة، 

عػن بعػض   ألكسػأخػرج  . بػابكفػتح ال حدهم برتبة نقيب يػدعى مػوالماء أها جبعد
رل كمػػنهم مػػن شتعػػت  جػػار فهم، فمػػنهم مػػن هػػور مػػن أعػػ لػػه تذكػػر . األشػػخاص اظتطلػػوبني

 ؿاقػك  شل،دهػدٌ ي أدبػف. قيقػةاضت عالقة فم، كهذل هػيأية رل  سدت له أنه ليأكٌ   كلكن عنه،
  ضل لك أف تتكٌلم كإالٌ فشٌف ؼتابرات بػومرداس سيحضػركف لرؤيتػك، كصػٌدقمن األف «: رل

 .بهمثٌ أغلا علٌي يف اليالجة كذ »!أٌمك عن ٌو ستتكٌلم حفمعهم 
رجػػاؿ بلبػػاس  ي ثالثػػةمتح البػػاب، فوجػػدٌت أمػػافيػػيال لػػ اضتاديػػة عشػػرٌسػػاعة  الحػػوارلكيف 

أنٌػػػػه بخم كمالػتػػػػه تػػػػوحي ، ضػػػػتاار نظٌػػػػ متػػػػدير ، لر مػػػػمػػػػن عنػػػػات مػػػػدشٌل، أحػػػػدهم يف األربعي
يقػٌرركف  اؿرجػابرات، يعػ  مػن اظتخػ فهمػت أٌ ػم. نيباشػ اف فكانػاف ا خر اثنالأٌما ا. ميٌقف

 .يف التٌػوٌ  ياف كتهزكف عليكحض األع بيفكنت ستموت أـ ال، ك   فإ
 

شػػتقاؽ اللػػذة عػػن طريػػا تعػػذيب ا خػػرين، سػػواء االسػػادم هػػو الشػػخن اظتصػػنف بالسػػادية، كهػػي : مالحظػػة احملػػررين    
كغالبػا . ليل من شأف ا خر كعدـ مراعػاة مشػاعرل ككرامتػهعدكاف معنوم كالتقببعدكاف مادم كالضرب كاإليذاء البدشل أك 

مػػػا دتتػػػزج السػػػادية بالنشػػػاط اصتنسػػػي للسػػػادم، فػػػال يشػػػتا لذتػػػه اصتنسػػػية إال عنػػػد إيقػػػاع األذل كالضػػػرر اظتػػػادم كاظتعنػػػوم 
 .2722-2820( Marquis de Sade)السادية منسوبة إذل اظتركيز دك ساد . بضحيته
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نػدما عك  سػوداد يف حػائط النقالػة،الالحظت من قبل عالمة زتػراء دتيػل ل أقوؿ هذا ألشلٌ 
بػػأٌف كأقسػػم  »أتػػدرم أٌف هػػذل العالمػػة عبػػارة عػػن دـ «: ود اقػػ ب مػػٌ  كقػػاؿرآشل أحػػد اصتنػػ

 ففبدأت أحاكؿ فك هويته ألن  أعرؼ الشبا. عينيه القضاء عليه أماـ متٌ ا قتوؿ كاف شاباظت
 .نقطعت أخبارهماعتقلوا هنا ك االذين 
ا، فكػاف رٌدم دائمػا ء ػتػاكال أف يقػٌول  شػيئا مػك دث  فػدٌ لتػسػٌنا ثة اؿ الٌياللٌرجو اأك أدب

فغضػػب كبػػػدأ . ا ف دٌ ضتػػ تػػهٌمػػل مػػػا القيا كنػػت ألحتبػػأشٌل ال أعلػػم شػػيئا، كلػػو كنػػػت أعلػػم مػػ
أخػذكشل إذل غرفػة بعػدها . صػبح كاظتسػعورلقػد أ .تين مهػٌددا إيٌػام بػاظتو ر  خػايضرب  هػو ك 

ريػػػدم مػػػن ثيػػػايب ككضػػػعوا الكهربػػػ، ك لٌتعػػػذيبا ن ظتنػػػاطا اضتٌساسػػػة مػػػا يف ءاقػػػاموا بربطػػػي ّك
بعػػػدها . لػػػيٌ جسػػػدم، كيف نفػػػس الوقػػػت قػػػاموا بضػػػريب علػػػى الوجػػػه كالػػػرٌأس حػػػٌو أغمػػػي ع

ػػرٌابػػالكهر  يػػارأيقظػػوشل كأعػػادكا الكػػرٌة مبضػػاعفة شػػٌدة التٌ  ليػػٌم جى أغمػػي  يلػػةيف هػػذل اللٌ . ائي؛ كهى
 .تيٌ حفرم شبه م اظتشي كال الكالـ، فأرجعوشل إذل دل يكن باستطاع . علٌي عٌدة مرٌات

 الٌنقيػب مػوالم مرفوقػا مبػدشٌل معػركؼ باسػم كليػد، جاء (يوما 8) يـو الرٌابعة الصبيحيف 
يػػػف متاف ككػػػ .رعػػػبألملػػػس الٌشػػػعر، هػػػو األعنػػػف كاأ ة،مر ، شػػػديد الٌسػػػكػػػاف شػػػاب قػػػومٌ 

عنػػدؾ مهلػػة إذل «: كقػػاؿ ابد البػػيػػعلػػٌي كل فػػتح. ل الكيػػري مػػن النٌػػاسه قتػػكيقػػاؿ بأنٌػػ ،ميػػعصتا
مثٌ أغلػا البػاب تاركػا إيٌػام  ».هذل فرصػتك األخػرية ،ٌيداٌكر جف تتكٌلم،ل يللٌ لصف امنت غاية

 .اتليف هذل اضتفرة اظتظلمة كالٌسكوف الق
  أصػطنعهػل . تصػف الٌليػلن ميفعل كال ما أقوؿ عتػم عنػد عػودهتم أفا اذأعد أعرؼ م دل

 ال أبريػػاء  دل أعػػد أسػػتطيع حتٌمػػل ميػػل هػػذا العػػذاب ان ط أناسػػأكر  هػػل كلكػػن مػػاذا أصػػطنع  
 .عاما 12ال معنويٌا، فأصبحت كاجملنوف أدتٌئ اظتوت رغم أٌف عمرم يٌا ك دسج

 كٌبلػ  مثٌ  أخػرج . وحػدل حػامال معػه أغػالالل يػدكليال جػاء ٌساعة العاشرة لل احوارل يفك 
. علػػػػم شػػػػيئا علػػػػى اإلطػػػػالؽال أأشٌل  فأجبتػػػػه »!قػػػػد فٌكػػػػرت جيٌػػػػدا تكػػػػوفأرجػػػػو أف «: كقػػػػاؿ

مثٌ نػػػػادل كليػػػػد . دشل مبوٌصػػػػل كهربػػػػائيٌ لػػػػكت أدكبػػػػ يبايػػػػث نػػػػزع مثٌ  فأخػػػػذشل إذل غرفػػػػة الٌتعػػػػذيب
إذ تغػػريت هػػذا األمػػر علػػى كليػػد الشػػايب  ثٌرفػػأ ».عمػػل بػػه مػػا بػػدا لػػكأ«: الشػػايب قػػائال لػػه
كليػد  ببعػدها طلػ. ا أكم مػن قػٌوةٌل مػ بكػشللػدكتبػدأ . زػكنػ  عير علػىكأنه ك عالمات كجهه 

دل يكػػػن . ار الكهربػػػائييػػػتٌ لا اة الكهربػػػاء، كهػػػذل اظتػػػرٌة كضػػػعها يف دبػػػرم مضػػػاعفآلػػػضػػػار حإ
، فقػػاؿ ليكشػػف عػػ  أحضػػركا الطٌبيػػب العسػػكرمٌ . غمي علػػيٌ مبقػػدكرم حتٌمػػل ذلػػك األدل فػػأي 
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فوضػػػعوا الكهربػػػاء هػػػذل اظتػػػرة يف قضػػػييب حػػػو  »!سػػػريلته دتامػػػا( Jus)   مػػػن اصتػػػو يػػػلقل« :معتػػػ
 .عدة أخرل ككجدت نفسي بعدها يف زنزان  أرترٌ غمي علٌي مأي 

. ألػػػػواف التعػػػػذيبنفػػػػس مارسػػػػة ، جػػػػاءكا ألخػػػػذم ظت2112مػػػػايو  7، امسـ اطتػػػػاليػػػػو يف 
. الٌنسػبة رلتطبَّعوا على التعذيب فأصبح اط رادان آليػان بالنسػبة عتػم يف حػني أنػه كػاف جحيمػان ب

ت ـ كنػػػإمػػػاذكر بػػػدأت بػػػ. بػػػارل ر علػػػىطػػػمت مبػػػدأت أقػػػوؿ أٌم شػػػيء، أذكػػػر أٌم اسػػػا دهعنػػػ
 انواا عتػػم حكايػػات كسػػيناريوهات كػػتلػػخكنػػت أ .ببػػارل ه صػػدفةاشتػػ خطػػرأعرفػػه سػػطحٌيا، 

 .كاف قٌتي الوحيد أف ي كوشل ضتارل. كرت عتم أشتاء اصتريافذ . ةيٌ دٌ جب ا ك ذيأخ
علػػػٌي الكػػػالـ كأقػػػوؿ عتػػػم ل سػػػهليف الٌتعػػػذيب فقػػػط عػػػي، فتوقٌػػػتغػػػرٌيت طريقػػػة تعػػػاملهم م

. اؿفعٌ وا أنه حسٌ استأنفوا التعذيب الكهربائي أل م أ عرؼم هذا كٌل ما أعتقلت  اظتٌ ك . اظتزيد
كػػػاف األمػػػر . رجلػػػٌي كأذشٌل، فػػػذكرت عتػػػم أشتػػػاء أخػػػرلك ع يػػػدٌم بأكصػػػلوا الكهربػػػاء إذل أصػػػا

علػٌي إالٌ القػوؿ بػأٌف فالنػػا كػاف سػبة عتػم ألٌ ػم أحضػركا رل قائمػة مػن األشتػاء كمػا  نٌ لاب ابسػيط
ػتضػػػر،  اءمضػػػليحملػػػو م علػػػى إم و بعػػػذ  يم ك ك ضػػػر ا كمػػػن مثىَّ لتذكػػػفعػػػل   النػػػافك  اكػػػذفعػػػل  

أٌم شػػيء، أضػػحك  وؿبعػػد ذلػػك أصػػبحت كػػاجملنوف، أقػػ. ؾتػػزكا عملهػػمقػػد أ اا يكونػػو هكػػذك 
 .كنساء كرجاال دل يكن عتم كجودا بالكلوحدم بدكف سبب، كنت أرل  

بػػال . بػػاعتركب كأمػػركشل نزلوشلأإذل كسػػط اظتدينػػة، فػػ اصتػػالدكفالٌليػػارل أخػػذشل  ة مػػنليلػػ كيف
با ا ػػالوا علػػٌي ضػػر ك بػػٌ  كى ر لػػا رفضػػت كضػػعوشل عبالرصػػاص، فلٌمػػ يشػػك كػػانوا يريػػدكف رميػػ

 نػػػا يفعرياشل إذل الٌيكنػػة حيػػث أكثقػػوشل عػػو أرج رأسػػي، مثٌ ك ٌو نزفػػت دمػػا مػػن فمػػي كأنفػػي حػػ
ؽ مػػن طػػرؼ الكػػالب الػػ  كانػػت دتػػٌر أمػػامي مػػن حػػني أف أمػػزٌ  كقػػد كػػدتي  .ةحالٌسػػا سػػطك 

 . خر
مبػا ك . رلخػمػٌ  معلومػات ألشايب حيػث طلػب ا ليدك  قاعةشل إذل الباكر أخذك  الغد يفك 

أمضػيت كػٌل الصػبيحة  يػنحة أاه ضرب  دزامه، مثٌ أخرج  إذل الٌسػأقولما أنه دل يكن لدٌم 
 .قةر حملامس الشٌ  حتت أشٌعة
كػانوا مندهشػني ضتػال ، . الشػرطة كمعػه قائػد فرقػة الػٌدرؾ الػوط  مفػتشاء اء جاظتسكيف 

 أمػر الٌنقيػب مثٌ ، يبكف ؤ كا يسػتهز ؤ بدف. مجنوف حقيقيٌ ك  دموحبب كأتكٌلم لحك بال سأض
كأمػر الطبيػػب . لكنٌػه دل يػداك جركحػيك الطبيػب  بأخػذم إذل العيػادة العسػكريٌة أيػن فحصػ 

 .بشرجاعي إذل ثاٌلج 
 

 .تشري إذل العصري كالتيار الكهربائي يف آف كاحد( Jus)لفرنسية كلمة جو باللغة ا: ينمالحظة احملرر     
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ت أخػػػػذكشل إذل مركػػػػز الػػػػٌدرؾ مثٌ أعػػػػادكشل إذل الٌيكنػػػػة، أيػػػػن عػػػػٌذب  كليػػػػػد حسػػػػ  ا كحػػػػني
. نػػػزان ز شٌل كنػػت أفقػػػد كعيػػي فيعيػػػدكشل إذل أل مػػػٌ  ا مثٌ تعبػػو . اءبالكهربػػػ مػػػرٌة أخػػرلالشػػايب 

مػػا فيػػه، مثٌ أرجعػػوشل م أعلػػ ػتضػػر ال قسػػم الشػػرطة أيػػن أمضػػيت علػػىإذل  نقلػػوشلك بعػػد ذلػػك 
صتنػػود عػػدـ الٌتعػػٌرض إرٌل  خالعتػػا مػػن االطٌبيػػب ، طلػػب اـيٌػػأ ةعضػػبإذل الٌيكنػػة حيػػث أمضػػيت 

أٌمػا عػن الٌسػٌب . هممتحز بػأك لكمػات أال بأحيانػان لضػريبيػأتوف كػانوا الضباط  ، غري أف كيريا
 .اعتدٌت عليهاشٌل حرج، أل كال كالشتم كاإلهانات فحٌدث

ا علػػػٌي ْمػػػس سػػػنوات، مػػػع آالؼ ومػػػكػتالٌسػػػجن  نفسػػػي يف ه، كجػػػدتي كلٌػػػ  هػػػذا بعػػػد
سػػجنهم، أنػػاس أبريػػاء سػػببان يف كػػاف معػػي أنػػاس كنػػت . سػػوأك أ  ألاحػػ هبشػػتلػػ  ت ااضتػػاال
مػػػن  لالفػػػالتمػػػوا فػػػا قو ي دلوا عػػػن أشػػػياء م تكٌلمػػػههم حتػػػت الٌتعػػػذيب كبػػػدكر أشتػػػاء ذكػػػرت
هػػل «: وؿ يف نفسػيفػأق كٌلمػا رأيػتهمضتػاعتم  ت أتعػػٌذب نػس كاأنػ. أك الػتخلن منػه الٌتعػذيب

 »مهم باضتالة ال  كنت فيها علد نون  عػتيعذركن  كيسا
 .ساػتون  عندما يطٌلعوف على هذل الٌشهادةي من يدرم رمٌبا

 الح بوزينةص. ..16
 .شهادة ميبػلَّغة شخصيا: راظتصد

. ان يف ال بيػة اإلسػالمية كإمامػ ان أسػتاذشتغل أ. أنا يف سن األربعني كمتزكج. احل بوزينةشتي صا
. 1002أنػػا مػػن العاصػػمة كلكػػن أكتػػب هػػذل الشػػهادة مػػن اظتنفػػى يف شػػهر أغسػػطس عػػاـ 

، أريػػد أف 2112ك 2112قبػػل أف أشػػرع يف الشػػهادة عػػن التعػػذيب الػػذم تعرضػػت لػػه يف 
   .2172ب  من قبل يف سبتمو هذا النظاـ الوحشي عذَّ  فٌ ح أأصرٌ 

كقػػػد كنػػػت نائمػػػا يف كقػػػت القيلولػػػة  2112دث ذلػػػك يف يػػػـو مػػػن أيػػػاـ الربيػػػع سػػػنة حػػػ
فهجػػػػػم علػػػػػٌي جػػػػػيش عىرىٍمػػػػػرىـه مػػػػػن عناصػػػػػر اظتخػػػػػابرات بأيػػػػػديهم رشاشػػػػػات الكالشػػػػػينكوؼ 

كأركبػوشل سػيارة بيضػاء مث غطٌػٍوا كاظتسدسات كقػىلىبوا البيت رأسان على عقب مث أنزلوشل بسػرعة 
الزرقاء ال  كنػت ألبسػها كانطلقػوا يب إذل مركػز التعػذيب يف منطقػة ( Veste)كجهي بالس  ة 

تبقػػى هنػػا «: زنزانػػة منفػػردة كسػػخة كقػػالوا رل اشتهػػا عػػني اهلل باّػػال دىارل بٍػػػرىاهيم ككضػػعوشل يف
مث حٌولػوشل إذل ( Projecteur)لنػور ككانػت الزنزانػة مضػاءة بشػبه كشَّػاؼو ل ».حو يأم األمػر

كانػػػت تلػػػك الزنزانػػػة مظلمػػػة، نتنػػػة ألٌف فيهػػػا حفػػػرة . زنزانػػػة مظلمػػػة غاصَّػػػةو بالشػػػباب اظتػػػ من
 

يف مقالػػة مػػن هػػذا الكتػػاب،  البػػاب التػػارمتييف  2172يف سػػبتمو احل بوزينػػة توجػػد الشػػهادة الكاملػػة عػػن تعػذيب صػػ    
 .آيت مبارؾ. سيدهم ـك. د. صحٌررها  (2::2-2:73)ؽتارسة التعذيب يف اصتزائر بعنواف 
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أخػػذكا مػػن بيننػػا شػػابا يف . مسػػدكدة ؽتلػػوءة بالغػػائط، ككانػػت بػػاردة بػػالرغم مػػن كيػػرة األنفػػاس
 ...كتأىكتهىهي ككاف قليب يتمزؽ كنا نسمع صراخىه كعىًويلىهي . عمر الزتهور كعذبول عذابا كحشٌيا

 أتنػػاكؿ يف تلػػك الفػػ ة مػػن الطعػػاـ سػػول قطعػػة كاحػػدة مػػن اطتبػػز القػػدصل كشػػيئان يسػػريان دل
. عة كيلػػػوابنقػػػن كزشل بسػػ. جػػػرعتني مػػن اظتػػاء كجرعػػة أك( frites)جػػٌدان مػػن البطاطػػػة اظتقليػػة 

ت إذل أف أيٍمًسػػػكهي ٌف سػػػركارل صػػػار أكػػػو مػػػ  بكيػػػري كاضػػػطرر شكأل ػػػم أخػػػذكا مػػػ  اضتػػػزاـ، فػػػ
 .باستمرار حو ال يسقط

نصراؼ فظننت أ م عازموف على قتلػي فانصػرفت الخرجوشل يف اليـو اليالث كأمركشل باأ
حو كصلت  اطتطىكأسرعت . تسكن ًدماغي كصرت أمشي كألتفت كرائي خىشية رصاصة

فقلػت يف  يوليػو فرأيػت شػبابا يهتفػوف باسػم فػريقهم الرياضػي 2إذل مكاف قريب من ملعب 
الناس يعػذبوف علػى بعػد كيلػوم ات مػنكم ! ال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم«: نفسي

 »!كانتم تلهوف كتلعبوف
كمػن أدل الػرأس كالقلػب ميػل ذلػك كاهلل .. ال يطاؽ اكصلت إذل البيت كيب من اصتوع مك 

 .اظتستعاف
( eczéma)رض القوبػػاء زىمػػتي علػػى السػػفر إذل زتػػاـ بوحنيفيػػة ألنػػ  كنػػت أعػػاشل مػػن مػػعى 

 .ب رل ذلك حرجا ال ًقبىلى رل بهبٌ يف أصابع القدمني كقد س
كنت قػد شتعػت عػن اظتيػال اظتعدنيػة السػاخنة الػ  ختػرج مػن أعمػاؽ األرض يف بوحنيفيػة ك 

 .كأ ا مفيدة جٌدان ظترض القوباء فتحمست للسفر
كنػػت كال أزاؿ أعػػاشل   ، الػػ (بػػدكف اسػػتيناء)كال يفػػوت  هنػػا أف أذكػػر أف رتيػػع األمػػراض 

 .2112ك 2112، 2172منها إذل يـو الناس هذا، هي من آثار الٌسجن يف سنوات 
بسيارم كيف الطريا أكقفت  فرقة من الٌدرىًؾ قريبا من مدينة ٍسػًفيزىٍؼ  ةهبت إذل بوحنيفيذ

كيػػرية فٌتشػػوا السػػيارة فوجػػدكا كيتيبنػػا  . باّػػال الغػػرب اصتزائػػرم( حيػػث مصػػنع الٌسػػٌكر اظتشػػهور)
مث فٌتشػػ  أحػػدهم كشتػػح  »!ألقػػرأ«: فقلػػت »دل كػػل هػػذل الكتػػب «: فأخػػذهتم الدهشػػة كقػػالوا

 .فحمدت اهلل ككاصلت طريقي! نصراؼالرل با
   عنػػد كصػػورل إذل زتػػاـ بوحنيفيػػة أٌجػػٍرت غرفػػة يف فنػػدؽ أذكػػر اشتػػه كهػػو فنػػدؽ األمػػريك 

ك سػػػاعتني مث تعرفػػػت كبعػػػد ترتيػػػب أمتعػػػ  يف الغرفػػػة، خرجػػػت إذل اضتمػػػاـ كقضػػػيت سػػػاعة أ
 
   Hotel du Prince. 
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بعػػػد ضتظػػػات ك علػػى نػىػػػوىاحي اظتدينػػػة كصػػػليت يف مسػػػاجدها كتعشػػػيت كدخلػػػت إذل الفنػػػدؽ 
عيتػ  مػن باستسلمت لنـو عميا لذيذ دل يعكر صفول سول دقات عنيفة على بػاب غػرف  

 »!ؿتػػن رجػػاؿ الشػػرطة! افػػتح البػػاب«: شتعػػت صػػوتا قبيحػػا مزعجػػا. رقػػادم كأنػػا طػػائر اللتػػب  
( Bermuda)كدل أكػػن مرتػػديا سػػول سػػركاال قصػػريا خفيفػػا مػػن نػػوع برمػػودا  ففتحػػت البػػاب
 (.Tricot de peau)ككنػزة خفيفة 

ا إف دخلػوا الغرفػة حػو مسػك  كم. انت الساعة تق ب من اليانية بعد منتصف الليلك
دركػة سػريعة، كضػع القيػد يف ك . أحدهم بعنف ككأنه عير علػى غتػـر عػاث يف األرض فسػادان 

ا أصػػحابه فقػػد أمػ. مديػػاضتديػػد سػيػيٍغرىزي يف عظػػم  فٌ حػو أحسسػػت أ يَّ يَّ كضػػٌيقه علػػًمٍعصىػمى 
 أنزلػػوشل بسػػرعة كبػػرية مث ،قػىلىبيػػوا السػػرير كنيػػركا أمتعػػ  كفتشػػوا كيتػػيب كأخػػذكا أكراقػػي كدريهمػػام

 .كأنا بذلك اللباس اطتفيف ككاف اصتو باردا نوعا ما
د فىًر بوحنيفية فأجلسوشل على كرسٌي كأنػا مقيٌػمث أدخلوشل سيارة الشرطة كأيًخٍذتي إذل ؼتىٍ  

 .ء ِّهرم كمنعوشل من القياـ أك الكالـ أك اضتركةااليدين كر 
بقيػػت علػػى تلػػك اضتػػاؿ ثالثػػة أيػػاـ بلياليهػػا بػػدكف طعػػاـ كال شػػراب إال جرعػػات ؽتزكجػػة ك 

رفػة مضػاءة ككانػت الغ! كال نـو إالٌ غفوات قليلة ال تزيد اإلنساف إال تعبا كاضطرابا. بال اب
 .ننيبنور قوم ي ذم العي

ب إذل اظترحػػاض ككضػػعوا علػػى مىٍقريبىػػةو ًمػػٌ  حارسػػان شػػيطانان يرصػػد أدسل انػىعيػػوشل مػػن الػػذهمى 
ضػربة عنيفػة علػى ( botte)طلبت منه مرة الذهاب إذل اظترحػاض فضػرب  جبزمتػه ! حركة مٌ  

ككالمػان ال أقػدر علػى ذكػرل ألفَّ شػبع  سػٌبان أ. ساقي فجيرًٍحتي جيٍرحنا بالغا كصار الدـ يسيل
 . ربياشل صغريا على اضتياءأبومَّ عليهما رزتة اهلل

عرت شػػ. يف الصػػباح البػػاكر دخػػل رئػػيس اظتخفػػر كضػػرب  بلكمػػة قويػػة كقػػاؿ كالمػػا قػػذراك 
باٍحًتقىافو يف البىوؿ أكرمكم اهلل فطلبت منهم بشضتاح شديد أف أخرج إذل اطتالء فقبلوا أخػريا 

 أعػادكشل إذل القيػد مث. كن أجوكشل علػى اإلسػراع فمػا قضػيت حػاج  كاملػةكفكوا قيدم كل
 .كالكرسي اظت دل

كطػػػافوا يب علػػػى كػػػل ( malle) اليػػػـو اليالػػػث كضػػػعوشل يف الصػػػندكؽ اطتلفػػػي لسػػػيارة كيف
 .ؼتافر الغرب
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ػػلىٍف كبيوقىػػادير كٍسػػفيزىٍؼ، كقػػد تعرضػػت للسػػب خػػذكشل إذل ؼتفػػر مي أ ٍر كًغليػػزاف كالشٌٍ عىٍسػػكى
ػػػاًجيب األيسػػر يف بوقػػػادير فقػػػاؿ رل أحػػػد اضػػرب يف غليػػػزاف كجرحػػػت جرحػػا بكال لغػػػا علػػػى حى

 »!مىٍكتيوبٍ «: العبيد
فكافػػأشل  »!أسػػتاذ«: فقلػػت »تػػك نمػػا هػػي مه«: قػػاؿ رل أحػػد الشػػرطة يف ؼتفػػر الشػػلفك 

ـ إذل األسػػػاتذة يف جزائػػػر قػػػدٌ هػػػذل هػػػي اعتػػػدايا التشػػػجيعية الػػػ  تي . بضػػػربة قويػػػة علػػػى كجهػػػي
وكشل علػػى تنظيفهػػا بيػػدم جػػقضػػيت ليلػػة يف زنزانػػة أشػػبه باظتزبلػػة كأك ! نعػػم! اطتونػػة اصتنػػراالت

 .قبل خركجي منها
ػػػنىواتو كىصىػػػٍلتي إذل ك  ػػػا سى ( ؼتفػػػر الشػػػرطة اظتركػػػزم بالعاصػػػمة" )السػػػن اؿ"بعػػػد أيػػػاـ ًخٍلتػيهى

ككجػدت شػبابا جػػددا  2172الػػذم سػجنت فيػه سػػنة ( géôle)ككضػعوشل يف نفػس اضتػبس 
 .2172 سنة رمبا كاف بعضهم أطفاال سنة سبعة عشرةال تتجاكز أعمار بعضهم 

. اف سػاقي يػ ظت  مػن أثػر الضػربة الػػ  تلقيتهػا يف ؼتفػر بوحنيفيػة ككػاف جسػمي منهكػػاكػ
سػػتالمها مقابػػل الأخػػذكا مػػ  سػػيارم، فاضػػطررت إذل السػػفر مػػرة أخػػرل إذل بوحنيفيػػة  لقػػد

 .مبل  من اظتاؿ كذلك بالرغم من الوساطة
ػػػػعانيػػػػت منػػػػه مػػػػرة أخػػػػرل يف فقػػػػد  ،هنػػػػا لتعػػػػذيبتعرضػػػػي له نتػػػػيكدل  اطيونىاٍؼ يف  ايػػػػة شى
2112. 
كفجػأة شتعػت أصػواتا غػري عاديػة . كنػت نائمػا. انت الساعة تق ب مػن الواحػدة لػيالك

كنػت بلبػاس ك . حسست أ ػم عناصػر مػن الشػرطة يريػدكن أ. يف ميل هذل الساعة من الليل
فػػأمرشل بػػأف  »!نعػػم«: قلػػت »أنػػت فػالف «: اؿ أحػػدهمقػػ. دىقػػوا البػػاب بعنػػف ففتحػت. النػـو

 !حكاـ كعنفشأىٍجييو على ريكبٌ  ككضع يىدىٌم كراء ِّهرم كقٌيدقتا ب
طلبػوا مػ  ألعطيػتهم  كلػو. خلوا ميل اللتصوص إذل بيت النػـو فكسػركا حقائػب زكجػ دى 

علػػػٌي  ألػػػيس فيهػػػا أشػػػرطة«: ظتكتبػػػة فوجػػػدكا أشػػػرطة دركس فقػػػاؿ أحػػػدهمافتشػػػوا . اظتفػػػاتيح
. بن رتاعػة الكنػاشل كهػو مػن علمػاء اضتػديث القػدامىالكتابا   لمث رأ ».ال«: قلت »بلحاج 
ألػيس هنػاؾ «: فقػاؿ. هػذا هػو اسػم أحػد العلمػاء فٌ فبينػت لػه أ »مػن هػذل اصتماعػة «: فقاؿ

 !فشعرت بغيصةو يف حلقي ال أستطيع كصفها »رتاعة 
خرجػوشل أ. الػ  أهػديت ألهلػي كأبنػائي أنزلوشل الػدرج بعػدما اختلسػوا الػذهب كاعتػدايا مث

 Nissan)ككضعوشل يف صندكؽ سيارة من نوع نيساف ب كؿ . مبالبس النـو ككاف اصتو باردان 

Patrol ) ٌككبوا رأسي إذل أسفل كأمركشل أف أبقى على تلك اضتالة كأالٌ أرفع رأسي كأال... 
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كمػا (. Châteauneuf)وٌجهًت السػيارة إذل مكػاف عرفػت بسػرعة أنػه مركػز الشػاطوناؼ ت
 »خٍرصػػاف«إف كصػػلت حػػو التػػٌف حػػورل عشػػرة شػػياطني كضػػعوا يف أذشل أسػػالؾ الكهربػػاء، 

(boucles d'oreille )و ا كأطلقوا التيار الكهربائي حو شعرت باق اب اظتوتا يسمٌ كم. 
فعلقػػوشل مػػن يػػدمَّ اظتقيػػدتني إذل  »!علقػػول«: ئػػك الشػػياطني كقػػاؿ عتػػمل أمػػر أحػػدهم أك مث

حو كاد القيد أف يقطع الرتٍسغىنٍيً كبدأت دقات قلػيب تتسػارع كالػدـ يفػور يف رأسػي  السقف
! أنزلػوشل! رض القلػبمعػرض ظتػناس أنػا  يا«: أصرخ كأقوؿ لك اضتالة مث بدأتي تعلى  كبقيتي 

 »!ناس يا
بعػػد فػػ ة مػػن الػػزمن كأ ػػا أيػػاـ أنزلػػوشل ككضػػعوشل يف مرحػػاض صػػغري كجػػاؤكا بقصػػعة مػػن ك 
 ...زموشل باف آكل كإالٌ للباردة كرمول ميل ما يرمى األكل للكلب يف حجرته كأكركنة اعاظت

بعد ثالثة أياـ كضعوشل مع غتموعة مػن الشػباب اظتػ منني الػذين أعػرؼ معظمهػم أل ػم ك 
 ! من مدين  كهم فخر اصتزائر اظتسلمة

يومػػػا حػػػو أذف اهلل بػػػالفرج، فػػػأخرجوشل كأخػػػذكشل مػػػع أكلئػػػك الشػػػباب إذل  12بقيػػػت ك 
كػػاف ينبغػػي أف نقػػتلكم «: مػػن الشػػرطةاطتبيػػاء احملكمػػة، ػتكمػػة العػػار كالشػػنار، كقػػاؿ أحػػد 

كعندما كىصىٍلنا إذل احملكمة حكم على بعضنا بالسجن كعلى بعضنا ا خر باإلفراج  »!رتيعا
 .اظت قت ككنت من الذين أفرج عنهم

 :ؼتيىػيػ لى  افورتاف ال تفارقص
منعػػػول إياهػػػا حػػػو . أدل كيطلػػػب مػػػنهم جرعػػػة مػػػاءشػػػاب جػػػريح كػػػاف يتػػػ: الصػػػورة األكذل

 !مات
صػنع أم « Made in USA»: كومة من القيود اضتديدية مكتوب عليهػا: الصورة اليانية

 !ف يتأمل يف ذلكشهادم أكلقارئ . نتظر اضتكمأرأيتها يف فناء احملكمة كأنا ! أمريكا

بو سنوات الدم . 3  2002-1996معذَّ
تغطػي  الزم  كمبدأ تنظيمي عتذل اجملموعػة مػن الشػهادات الػ  ستعمل ال تيبهنا كذلك يي 

إذل يومنػػػا هػػػذا، كذلػػػك ظتسػػػاعدة القػػػارئ علػػػى اختػػػاذ أحكػػػاـ حػػػوؿ  2112الفػػػ ة مػػػن سػػػنة 
تشػػاران شػػهدت ان 2112ليق بػػت هػػذل اظترحلػػة بسػػنوات الػػٌدـ ألٌف سػػنة . تطػػور هػػذل اظتمارسػػة

ؽ اإلنسػػاف األخػػرل كػػاضتبس الٌسياسػػي لظػػاهرة اظتػػذابح الٌػػ  حجبػػت اخ اقػػات حقػػو  ان كاسػػع
نػػػػه الشػػػػهادات توقٌػػػػف كمػػػػا تبي  تف ؽتارسػػػػة التعػػػػذيب دل إ. القسػػػػرية خفػػػػاءاتإلكالتعػػػػذيب كا
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سياسػية يف سػنة الكفركعها شبه . إ.إ.اظتعركضة هنا، كلكن بعد أف متَّ القضاء على تنظيم اجل
إذل . إ.إ.لػة اجلمن هيكحتٌوؿ تركيز جهود الطٌغمة العسكرية  2112، شهدت سنة 2112
 .ها السياسي بواسطة اجملازرءزتلة لقلب كال ، فشنَّتجتماعيةالاهتا قاعد

حتتوم هذل العي نة على شهادات من ضحايا ذكػور فقػط كلكػن تغطػي أصػنافان كيػرية مػن 
الكيػري مػن هػذل الٌشػهادات ليسػت . هػن كأكضػاع غتتمعيػة تعػر ؼ هػ الء الضػحايا أعمار كمً 
يػػػتىكىل م اظتفػػرد بػػل هػػي تقػػارير كتبهػػا احملػػاممكتوبػػة علػػى  ركايػػات

ف عػػن الضػػحايا علػػى و فتػػط اظت
كمػػػػػا تغطػػػػػي هػػػػذل الٌشػػػػػهادات ؼتتلػػػػػف تقنيٌػػػػػات التعػػػػػذيب كاعتويٌػػػػػات . فتػػػػط اظتفػػػػػرد الغائػػػػػب
 .اظت سساتية للجاٌلدين

 محمد عيبدة. 1.3
 الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اظتصدر
قريػػة بغليٌػػة الفالحيػػة طػػن يف أق. 2122 اسػػع ينػػايرس يف التٌ لػػدت بػػدلٌ ، كي دةٌمػػد عيبػػػت أدعػػى

 .أطفاؿ ةأنا متزٌكج كأب لستٌ . حالٌ فك  أين أشتغل
كنػػػػت عائػػػػدا مػػػػن عملػػػػي منهػػػػك القػػػػول، فػػػػأردت أف   2112فوايػػػػر  11يػػػػـو اطتمػػػػيس 

ذهبت إذل مرٌش اظتسجد القريب من بي ، كبينمػا كنػت . بالبيت ماء أجد ن دلأستحٌم كلك
كأنػا تقريبػا  ماتشػمثٌ أخرج  كا اؿ علػٌي سػٌبا ك  ،ببااليكسر  ركٌي كهوفاجأشل دأخلع ثيايب 
بعػػد ذلػػك . يٌػػال مغتنمػػا الفرصػػة ألرتػػدم ثيػػايبإ الػػب مػػٌ  كثػػائقي فأعطيتهػػطمثٌ . رانصػػف عػػ

 كقبػػل. ٌشػػارعالأشػػخاص أكقفػػوا يف  سػػبعةأك  سػػتةعربػػة أيػػن كجػػدت حػػورل  أخػػرج  كأركبػػ 
يف  ين عشػػػوائيان اف الػػػٌدركيوف يوقفػػػوف أناسػػػا آخػػػر كػػػ  ،يٌػػػةغلبب  طو لػػػاؾ ٌر الػػػٌدر مقػػػصػػػوؿ إذل الو 

  إيقافهمسبب  هيئتهمهل كانت .  م معناو الٌشارع كيركب
 ر، اللفػػػػاخدؽ امرحبػػػػا بكػػػػم يف هػػػػذا الفنػػػػ«: ظتٌػػػػا كصػػػػلنا إذل مقػػػػٌر الػػػػٌدرؾ قػػػػاؿ لنػػػػا دركػػػػيٌ 

وزتنػػا، كػػاف د  جٌردكنػػا مػػن كػػٌل مػػا »!اينقصػػكم شػػيء هنػػا، أدتػػٌئ أف نقضػػي أكقاتػػا ؽتتعػػة معػػ
دل يػقيػب كبر علينػا دركػٌي برتبػة  لدخػلك ذها بعد. متنا، كأدخلونا إذل غرفة أحز ٌو حك ا نقتادر 

 والطلػب مػن الػذين ال توجػد أشتػاؤهم ضػمن القائمػة أف يػدها بعد. قائمة أشتاء بدأ بسردها
 .دركٌي برتبة مساعد به دكر اشتي قٌدمت نفسي فأخذشل إذل مكتب يوجكحينما ذي . اف

هػابٌيني، كأشٌل  بشر  ات كصػلتهم، مفادهػا أٌف رل عالقػةومعلم يقة هادئة عنم  بطر دأ يكلٌ ب
فتػػػدخَّلت ... زٌكدهتػػػم مبػػػاٌدة األمونيػػػـو لصػػػنع القنابػػػل كاطتػػػراطيش كأشػػػياء أخػػػرل كنػػػت قػػػد

أشػخاص  سػتةمات باطلة كمضػحكة، كأنػا غتػٌرد فػاٌلح أعيػل اهتٌ ا ءكقلت أٌف كٌل هذل األشيا
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له طتدمػػػة أرضػػػي عػػػوض إعطائهػػػا عمسػػػتأ  مونيػػػـو لكػػػاف األجػػػدر يب أفكلػػػو كػػػاف دػػػوزم ا
رهػابٌيني أقسػمت إلفيما متػٌن اك . ة الٌيمن كشبه مفقودةظباعتبارها ماٌدة باه خر،ن آلشخ
عنػػدها . ال عالقػػة رل فػػم إطالقػػا، كإف كػػاف هنػػاؾ أحػػد يػػٌدعي غػػري ذلػػك فليػػواجه  هلػػه أنػػ

سػػػتع ؼ كصػػػٌدق  حػػػٌو ربٌػػػك ال يسػػػتطيع «: قػػػاؿر إرٌل مطػػػٌوال مثٌ نظػػػرفػػػع اظتسػػػاعد رأسػػػه ك 
 .خذم إذل غرفة الٌتعذيب كإرجاعي عندما أقٌرر االع اؼ بأمثٌ أمر دركٌيني »!نقاذؾإ

يبهم تعػػػذ سػػػبا ص قػػػدة تتوٌسػػػطها طاكلػػػة كجػػػدرا ا ملٌطخػػػة بػػػدماء أشػػػخاغرفػػػ لػػػوشلأدخ
رل انوا حػػػواكػػػ. نزيػػػف قػػػوٌم يف أنفػػػي كفمػػػي كا ػػػالوا علػػػٌي بالٌضػػػرب العشػػػوائي حػػػٌو أصػػػاب 

 .سدؿتاء اصتأالكتفني كعلى رتيع ك  بتنيون  بعصٌي على الرٌأس كالرٌكبر ضي واانك  .ةسست
 ؾرٌ حػػػػٌو ال أقػػػػول علػػػػى الٌتحػػػػ بعػػػػد ذلػػػػك كٌبلػػػػوشل كربطػػػػوشل إذل الطاكلػػػػة، كقيٌػػػػدكا رجلػػػػيٌ ك 
 نفس ذشٌل كحٌو يف سوأم، كيفأفوضعول يف أنفي كفمي ك . حضركا جهاز تعذيب كهربائيكأ
حػػػٌو أخٌفػػػف مػػػن آالـ  مصػػػو  صػػػرخت بػػػأعلى.   يف اظتكػػػاف ذاتػػػهربيضػػػ ت كػػػاف دركػػػيٌ وقػػال

دامػػت العمليٌػػة سػػاعة كاملػػة . ختنػػاأالٌتعػػذيب، فوضػػعوا جػػوارب قػػذرة يف فمػػي حػػٌو كػػدت 
 .علٌي، كدل أعد أقول على اضتركة يمغأ دكف توٌقف حٌو 

امػات هتٌ االك ، ككػٌل تلػتنطقوشل ثانية، فقلت أشٌل ال أعػرؼ شػيئااسكحني عاد إرٌل الوعي 
ديػػػد فكػػػاف أقسػػػى مػػػن اظتػػػرٌة األكذل، حيػػػث داـ أكيػػػر مػػػن جن  مػػػحينئػػػذ بػػػدأ تعػػػذييب. باطلػػػة

ا ػتكمػا إذل طػكنػت مربوطػا رب  صػرخت كحاكلػت الػٌتخٌلن مػن القيػود لكػ . ساعة كنصػف
كلكػػن طرحػػوا السػػ اؿ . م سػػي كون  كشػأشلتوقٌفػػوا فظننػػت أٌف األمػػر قػد انتهػػى كأٌ ػػ. الطاكلػة

هتامػػػات باطلػػة كلػػػيس رل الاهػػذل »: هنفسػػايب فسػػه حػػوؿ األمونيػػػـو كاطتػػراطيش فكػػاف جػػػو ن
 «.مفعالقة 

عنػػػػػدها قػػػػػرركا إجبػػػػػارم علػػػػػى االعػػػػػ اؼ بأشػػػػػياء دل أفعلهػػػػػا فأحضػػػػػركا كصػػػػػلة كهربائيػػػػػة 
ػػػنٍ كأكصػػػلوها إذل مى  كأحكمػػػوا قيػػػدم حػػػٌو اخػػػ ؽ . يف اضتػػػائط (فػػػولط 110) كهربػػػائي  بشى

ػنٍ يمػئ إذل خػيط كهربػائي كأكصػلول إذل مى الإفػاـ يػدم  الٌلحم يف ِّهرم مثٌ ربطوا . التيٌػار بشى
كػػاف أظتػػا ال أسػػتطيع الٌتعبػػري . جػػرفنيرأسػػي أف  أحسسػػت فجػػأة كػػأٌف جسػػدم لتػػ ؽ ككػػاد

داـ هػػػػذا . هػػػػذل الكلمػػػػات معدكمػػػػة فٌ ن أِّػػػػكلمػػػػة، أ  ةال أسػػػػتطيع أف أكقػػػػع علػػػػى أيػػػػ. عنػػػػه
ل ميػػل هػػذا ن حتٌمػػعػػاظتػػوت  فضػػلأ كنػػت ال أسػػتطيع الٌصػػراخ فكنػػت. الٌتعػػذيب ربػػع سػػاعة

ا حػػٌو كلػػو تعلٌػػمػػ  االعػػ اؼ بػػه يريػػدكف  ءكنػػت مسػػتعٌدا أف أعػػ ؼ بػػأٌم شػػي. التعػػذيب
بػػػػذلك  لتفػػػادحػػػػو أمرات يف اظتنطقػػػة، اقيػػػاـ بكػػػػل اظتػػػ  بالشػػػخن ك  األمػػػر بتهمػػػة قتػػػػل أمٌ 

عمػاؿ سأقوؿ كٌل ما تريدكف كسػأع ؼ بأ«: لذلك قلت عتم. الٌصدمات الكهربائٌية الفظيعة
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:  داخػػػػل زنزانػػػػة كقػػػػالوا رليبذلػػػػك كأخػػػػذكشل مثٌ زٌجػػػػوا  همفسػػػػرٌ  ».طػػػػالؽإلدل أقػػػػم فػػػػا علػػػػى ا
 »!سنعود ألخذ اظتزيد من االع افات، إذان فكر جٌيدا«

دهم اشتػػه  أحػػ .بكػػني مػػن الٌتعػػذيهى نػٍ خاص ػتطمػػني كمي أشػػ ثالثػػة تدجػػك  نػػةزانزٌ ل الداخػػ
مػػة مػػن الٌتعػػذيب، كػػاف مرتػػديٌا قميصػػا يف حالػػة متقدٌ  فكػػاكػػرصل رابػػح يف اليالثػػني مػػن عمػػرل  

. كػػاف عليػػه أف ينػػػزع قميصػػه شػػيئا فشػػيئا تفاديػػا لػػألدل. جبسػػدل اصتػػركح يػػوحقي ك  اءمػػد تهلصػػقأ
ف يهػذم بابنتػه كػا  .جلػد بػدكف خركفػان أك يشػبه شػاة رابػح  كػرصلإذ كاف   كاف منظرا ال يطاؽ

إليػػػػه، حيػػػػث كػػػػاف يقػػػػوؿ  رد االعػػػػ اؼ بػػػػالٌتهم اظتنسػػػػوبةيػػػػدل . عػػػػامني ارهػػػػعم الوحيػػػػدة الٌػػػػ 
 .البالكمهذل  نزلت عليه كلٌ  نيأ كال يعلم من ءباستمرار أنٌه برم

عا كػاف صػان  ضتػٌي الػذم أقطػن فيػه، أحػدقتاا أٌما الٌشخصػاف ا خػراف فقػد كانػا مػن نفػس
مػػن أثػػر  ظتوجػػودة يف رجليػػه حتمػػااؽ رك دل يكػػن يسػػتطيع الوقػػوؼ بسػػبب اضتػػ. ةيٌػػلغبب اججػػزٌ لل
 .على اضتركة بتاتاهو ا خر الث فاشته رشيد، دل يكن يقول أٌما اليٌ . لكهرباءا

 مفػػاـ يػػدة إلشػػديدا الـ الكزاد يف قلقػػي . لٌػػه ملتهبػػا كمتعبػػاك مدسػػج أٌمػػا أنػػا، فكػػاف
ل، نقتسػػمها كػػت  ال أحضػػركا لنػػا قطعػة خبػػز . نٌػػـو أك الراحػةعلػػٌي ال حػرـٌم الػػذ ، األمػػراليمػئ

كنا نقضي حاجتنا يف الزنزانة نفسها ألنٌنػا منعنػا . لبابؿتن األربعة كقليال من اظتاء كأغلقوا ا
 .من اطتركج
بػػدأت بػػدأ جػػرح إفػػامي يػػتعٌفن ك . علػػى هػػذا اضتػػاؿ، كػػاف اليػػـو كالٌسػػنة يػػاـأ سػػتةنا يأمضػػ

 همميػاق دعنػ نيركيٌ دٌ لػانٌفػر ت كانػت الرائحػة. مػن نتانػة الزنزانػة ةن يػهاكر أشػد   تنبعػث منػه رائحػة
 أصػػبح. كالزنزانػات اجملػػاكرةتنػػا رين إذل زنزانخػأناسػػان آ اـ الرٌابػػع أحضػرك  اليػو كيف. ةاقبػػبدكريٌػة اظتر 

سػػنة  22اؿ ال تتجػػاكز أعمػػارهم فػػطأفػػردا يف زنزانػػة كاحػػدة، ككػػاف معنػػا  عػػددنا تسػػعة عشػػر
أمتػػػػار  2يتجػػػاكز  يف مسػػػاحة طوعتػػػا ال ان شخصػػػ تسػػػعة عشػػػركنٌػػػا . كشػػػيوخ بلغػػػوا الٌسػػػبعني

. أشػػػخاص تسػػػعة عشػػػربػػػني  شتػػػه ا مػػػن اظتػػػاء نتقالنػػػا لػػػ فك ضػػػر كػػػانوا لت.  مػػػ 2.2عرضػػػها ك 
الػػػػٌدركيني شػػػػباؾ البػػػػاب كإلصػػػػاقهم لىٍصػػػػقة مشػػػػمعة  ؽغػػػػالإو هػػػػالػػػػذم زاد آالمػػػػي  يءكالٌشػػػػ

(sparadrap )ستطاعتنا اأيٌاـ كؿتن نعت  حسب  ثالثةأمضينا . فوؽ اظتواصل لكظم تنفسنا
 .ف بعد تعذيب فظيعدك و عبالذين ي
كبعػػد . مييػىل جػػة ةنحيف شػػا يػػع الغػػنمالزٌنزانػػة كأركبونػػا كقطمػػن ا ٌسػػادس أخرجونػػـ الاليػػو كيف 
الفرنسػػي  ف اصتػػيشاسػػيدم داكد، بالٌضػػبط أيػػن كػػ نػػةثك كجػػدنا أنفسػػنا يفمػػن السػػري سػػاعة 

تعمل سػتي س بيهل كاف أحد يتخٌيل أٌف نفس طػرؽ الٌتعػذ. يعذب آباءنا إبٌاف حرب الٌتحرير
ؿ، حػػػػٌو آباؤنػػػا دل يكونػػػػوا حػػػاكػػػػٌل سػػػنة مػػػػن االسػػػتقالؿ  علػػػى   82فػػػس الٌيكنػػػة بعػػػػد يف ن
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كقضػػباف مػػن  كسفػػ   ا ػػالوا علينػػا ضػػربا بأيػػادممػػن الشػػاحنة ك  انػػو لنز أ. عضػػو لهػػذا ا يتخٌيلػػوال
اشػػػػاةحديػػػػد دكف أف  مثٌ كضػػػػعونا يف . اسػػػػتمٌر ذلػػػػك طػػػػوؿ الٌنهػػػػار. لوجػػػػه كالػػػػرٌأسا يراعػػػػوا ػتي

 .أمتػار 8× أمتػار  8كانػت مسػاحة الزنزانػة . منهػا فردا يف كػٌل كاحػدة ستسة عشر اتنازنز 
 ان اظتػػػأخوذ ػتطمػػػجػػػع بعػػػدها ير ك دكف توقٌػػػف،  ان كاحػػػدا كاحػػػد ا يػػػأتوف ألخػػػذنا للٌتعػػػذيبو ناكػػػ

 .ئيربااء الصعا الكهكمنهك القول جرٌ 
 ن اصتهػػةمػػشتعنػػال يصػػيح كيصػػرخ . رابػػح لػػيال صلكػػر اجملػػاكرة أخػػذكا مػػرٌة أخػػرل  نػػة زانزٌ لكيف ا
. ةيٌػبيسػعل كيبكػي علػى مصػري ابنتػه ذه رجاعه يف كقت متػأٌخر كنػا نسػمعهإكعند . األخرل

. بنتػػه كيبكػػي طػػواؿ الٌليػػلابالعنايػػة بينا يوصػػ ككػػاف. ْطػػورة كمكسػػور األضػػلعكحػػا غتر  فاكػػ
 ت قبػل طلػوع الفجػرامػك . نػولاء أعواف الػٌدرؾ كحقل جياللٌ كيف . ولن ينج أنٌهكاف يستشعر 

 .، رزته اهللي ابنتهككهو يب
اء ه مػػيػػلا عو عضػػك ن اصتػػزء اظتػػتعٌفن يف إفػػامي حيػػث د دتٌكنػػت مػػن الػػٌتخٌلن مػػ، فقػػأنػػا أمػػا

 .يرهق  ككسيجي  كضٌمادة لكن األدل كافأ
سػطة شػاحنة وابا ، نقلنػديػدحتت التهاء احملضر د أف أرغمونا على إمض، بعرسما 2 يفك 
. عتقػػػد أف اليالجػػػة كانػػػت تشػػػتغلأشخصػػػا ككػػػاف الػػػود قارصػػػا؛  20 كنػػػا. جػػػة مكٌبلػػػنيميلٌ 

كصػػػػولنا إذل  كعنػػػػد. ككزٌ  زميػػػػتّهنػػػػا إذل اامنايػػػػل، كبعػػػػدها بسػػػػاعة  كصػػػػلنا إذل ػتكمػػػػة بػػػػرج
أثنػػػاء  جػػرٌاء سػػػقوطي عليػػهمػػػن ينػػػػزؼ دمػػا  افعي كػػإصػػػبإسػػعايف ألٌف مػػػنهم السػػجن طلبػػت 

دل أدتٌكػن مػن  »!لخػر األت كإالٌ قطعػت يػدؾ سكأ«: ضابط السجنة ت إجابناكف. لٌسفرا
 .يوما ستسة عشر ةدٌ ظتالٌنـو 
، عنػػػػد رؤيػػػػتهم بكيػػػػتك . يف السػػػػجن دل أسػػػػتطع الٌتعػػػػٌرؼ علػػػػى أكالدمالزٌيػػػػارة األكذل  يف

 .ءاكهم كذلك يف الب شرعواك 
 .رت كرصل رابح كابنته ذهبٌيةكٌ ذ ت عندها

 عمار لحياني. 2.3
 الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اظتصدر

 ةعبلسػػػأنػػػا فػػػاٌلح كأب . دم داكدبسػػػي 2128و سػػػبتم 8 يػػػـو تكلػػػد. شلضتيػػػا مػػػارع يشتػػػا
 .ج منايلبر  أقطن بأكالد عيسى، دائرة .أطفاؿ
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. أرغمػػ  علػػى اظتكػػوث يف البيػػتؽتػػا ر غزيػػرا طػػكػػاف اظت. 2112 فوايػػر 11هػػا يوم كػػاف
سػػػٌيارة تتوقٌػػػف أمػػػاـ خريػػػر شتعػػػت  نػػػدهاع. ةليٌ نػػػػز ظتا ؿامػػػانتهػػػزت الفرصػػػة للقيػػػاـ بػػػبعض األع

. تجػػر خفنػػودم بػاشتي  .لعمػوميللٌنقػػل ا 202( Peugeot)مػن نػػوع بوجػو ت كانػػك ، منػػزرل
. كشػةر ٌ ػا مز أيٌػة كسػراكيل عسػكريٌة، اظتهػٌم دجلت الدى يرتػدكف بىػ ان أشخاص أربعةأيت ر  اهدنع

رتػػػاب  افكػػرت فػػػوران أ ػػم قطٌػػػاع طػػرؽ ف. يماهم شػػريرةكػػانوا مػػدٌججني بالٌسػػػالح ككانػػت ًسػػػ
ارة أجبتػه أنٌػه ذهػب لزيػ »أهػو أنػت «: عػن أخػي مثٌ قػاؿ مهدحػأ سػأل . عندها خػوؼ كبػري

: فقلػت. اف رابػح هػو أخػيكػ  إفل دهم مػرٌة أخػر سػأل  أحػترٌددكا قليال، مثٌ . بعض األقارب
الػػػ اب، مثٌ هػػػٌددشل  علػػػىقبضػػػ  بفظاِّػػػة كأسػػػقط  علػػػى األرض ككجهػػػي  هاعنػػػد ».نعػػػم«

ألقػوا يب . كػل هػذا علػى مػرأل مػن زكجػ  كأكالدمكقػع  . يف رسػغي برٌشاشه ككضع األغػالؿ
أكالدم خلفػػػي كتهشػػػوف ك  زكجػػػ كظتٌػػػا التفتػػػت رأيػػػت . نطلقػػػوااارة ك اف اطتلفػػػي للسػػػيٌ كػػػظتا يف
 .كاءالبب

الٌشػػػتم كالٌضػػػربات ك  ٌسػػػبٌ فػػػرٌدكا علػػػٌي بال. يريدكنػػػه مػػػٌ  م لػػػذا سػػػألتهم عػػػن هػػػويٌتهم كمػػػا
كبعػػد مػػركر سػػاعة كجػػدت نفسػػي يف  ».لػػك كػػٌل الوقػػت لتعػػرؼ ذلػػك«: قػػالوا رلك . تػػواترةاظت

ارة كسػػط كابػػل مػػن الػػرٌكالت كضػػربات العصػػٌي يالٌسػػ أنزلػػوشل مػػن. مركػػز الػػٌدرؾ بسػػيدم داكد
 .كأنا أجهل دتاما مباذا يٌتهمون  مٌ أصاب  نزيف دمو . كالعىًقب

ىٍسػلىخ. كضػعوشل يف غرفػة يتوٌسػطها مكتػب كطاكلػة
كانػػت . كانػت الغرفػة ؼتيفػة كتشػبه اظت

مػػػاذا  سػػػألوشل. البػػػاب كالطاكلػػػة، كأ ػػػا قصػػػابةك األرض ك اصتػػػدراف  :الػػػدماء تلطٌػػػخ كػػػل مكػػػاف
.  ال أعػػػرؼ شػػػيئا عػػػنهم كال عالقػػػة رل فػػػمنػػػ فقلػػػت عتػػػم اضتقيقػػػة أ. رهػػػابٌينيإلأعػػػرؼ عػػػن ا

ٌكػػد ؤ ألدل كأنػػا أشػػدة ا صػػرخت مػػن. ا ػػالوا علػػٌي بػػالرٌكالت مثٌ بالعصػػٌي كقضػػباف مػػن حديػػدف
 .الٌ عنفان إ ذلكبراءم فما زادهم 

كشػف  كأنفػي  ا علػى أذشلٌ بعدها ربطوشل إذل طاكلة كأتوا ب لة الكهرباء كشرعوا يف كضػعه
 .ءقلت عتم تكرارا أشل برم. كعلى كل جسدم ظتدة ساعة على األقل

ػنػٍ مي  تركػوشل. امػ   2.2طوعتػا عػن مػ ين كعرضػها  يػديز  د ذلك يف زنزانػة ال بعوا يبزجٌ  ك هى
كنػػػػت يف الظػػػػالـ اضتالػػػػك ال أشتػػػػع فيهػػػػا إالٌ . أيٌػػػػاـ 8دكف طعػػػػاـ كال شػػػػراب ظتػػػػٌدة القػػػػول بػػػػ
 .ذيب ليال ك ارا دكف توٌقفلٌتعت ااس حتنأل ةيلاعصرخات 
لطٌاكلػة شػبه إذل ا طػابو ر م تكبينمػا كنػ. ةالطٌريقػ رٌابع أخرجوشل كعٌذبوشل بػنفسـ الاليو كيف 

ه صػوت كصػراخ الكهرباء، شتعت صيحات كصرخات امرأة فعرفت أنٌ  اءمن جر  مغمى عليٌ 
كلكػػػن . بيعػػن الٌتعػػذ ان ارتػػنذلػػك كػػاف مثٌ ِّننػػت أشٌل ؼتطػػ  كأنٌػػه كػػابوس كأٌف كػػٌل . زكجػػ 
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جرَّهػػػا اظتسػػػاعد كالػػػدركيني داخػػػل الزنزانػػػة حتػػػت . انفػػتح البػػػاب كإذا بػػػزكج  اظتسػػػكينة أمػػػامي
 اكظتٌػ. خت مثٌ أغمػي عليهػاصػر اكلػة إذل الطٌ  كظتٌا رأت  أدمي كمربوطا. الٌسبٌ ك  كابل من الٌشتم

سػحبوها إذل اطتػارج . يػرأقػول علػى الٌتحٌمػل أك كدل أعػد يتها يف تلك اضتالة فقدت صوايبأر 
عتنػػػوف فػػػا كمػػػا ي مٌ ػػػإال ختػػػف  «: قػػػاؿ رل أحػػػدهم سػػػاخرا. كدل أشتػػػع صػػػراخها بعػػػد ذلػػػك

 .كأصاب  على إثر ذلك أسى رهيب ان جدٌ ان كنت قلق  ».ينبغي
 الدمكأك . ككػاف كتػب أف أصػطنع أم اعػ اؼ بسػرعة ان هكػنٍ كنػت مي . عاكدكا الٌتعذيبمث 
 كػللقيػاـ بعلػى اف ك ت قلقا ألٌن  كنت أعلػم أ ػم قػادر نك  ريهم صهو م ا فعلوا فم  ماماذ
 .ان كنفسي سديٌان اب جالعذاف ك. مائر اصت

 ال اظتػاؿ رغػم أنػ أعطيػتهم رهػابٌيني يف سػٌيارم، كأشٌل إلعندها قلت عتم أشٌل قمػت بنقػل ا
، حػػٌو شػػيءكأٌم  يءفػػاهٌتموشل بكػػٌل شػػ. دم الٌسػػبعةكالكأ حػػٌو تػػوفري قػػوت زكجػػ ع أسػػتطي

كاف من الواضح أ م كتهلوف حػو . م كانوا متلطوف بني اشتي كاسم أحد سكاف اظتنطقةأ ٌ 
علػػى كػػل مػػا يقولػػوف بتحريػػك ا فكنػػت أكافػػا أنػػأٌمػػا . قصػػدهم ككػػانوا يتناقضػػوف فيمػػا بيػػنهم

أسػػناشل الػػ  دل يتبػػٌا  ريا كبسػػبب سػػقوط معظػػمكيػػ   ظتيػػ افكػػ  يب كسػػر يف فٌكػػبسػػبرأسػػي 
 .منها إالٌ ستسة أسناف

يقبػع  فكػا. قلوشل شبه فاقػد للػوعي إذل زنزانػة، كيف الغػد نقلػوشل إذل زنزانػة أخػرلدها نبع
. أشخاص ككانت تنبعث منها رائحة اظتػوت كالػتعفن عشرةوارل حذل الزنزانة الصغرية جدان ف
لتعذيبػه  ناحػدأ يػأتوف ألخػذكاف اصتػالدكف ر    خمن حني، ك رتيعهم يف حالة يرثى عتااف ك

 .بأيامها كلياليها بقينا على هذا اضتاؿ مٌدة عشرة أيٌاـ. ان ءو س كيرحالة أمثٌ إعادته يف 
خػػل خرجونػػا مػن الزٌنزانػػة بعػػدما أجوكنػا علػػى توقيػػع احملضػر، كحشػػركنا داس، أمػار  2 كيف

 .ميلجة مثٌ نقلونا إذل سجن تيزم كٌزك احنةش

 ليصرشيد م. 3.3
 .1002مارس  80، سويسرا، (Le Temps –الزمن ) فلوتا يومية :اظتصدر

لي يظن، عند خركجه من عمله، أنه صد مرشي كاف  2112 يوليو 82ـو يف ي
. نوا شرطة يف لباس مدشلكام   ، كاضتقيقة أني اإلسالمينيتطرفاظتطف من قبل ختي ا

خالؿ ػتاكمته . من دكف شك ياماحمل اهذحياة لية ضغوط الدك لت اذلقد أنق
كم عليه بالتوًئة من حي كيف النهاية . »هابيةرتاعة إر «تمائه إذل ناهتم با الصيف اظتاضي

التشجيع على «ل تتميل يف أخر  ةهتمله ضتظة أضيفت  رهذل التهم كلكن يف آخ
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كف أف د ،ان جنيالث سنوات سيه باضتكم علمت  2118 يوليو 22يف ك . »اإلرهاب
ٌكن من الدفاع عن نفسه نساف أف رشيد إلا وؽن حقاع عظمات الدفنتقوؿ م. نتي

هوؿ كحكم عليه بطريقة غت مكاف يفحبس  تطف بطريقة غري شرعية مثاخ«لي صم
 ضركرة لي تيبنٌي صإف حالة رشيد م ».مة عادلةاكػت يف ضتااك كلية دلا ؼار خترؽ األع

لة من ؼ هيئة دكلية مستقلة ؼتوٌ طر ن متحقيا عن األحداث بشكل ال ييٍدحض ال
فيما يلي  ننشر. و ا فرفضه السلطات اصتزائرية حما تكهذا . مم اظتتحدةألؼ ار ط

ف احملامني الذين تسئ تلؼتمن طرؼ  ينهتدك  نا دتكم عمجبال  مت إعدادها  دتهشها
 .طافهعتم زيارته يف السجن كتبدأ القصة بيـو اخت

 غمر يف عادل التعذيب ميػتا ي،لصم رشيد
مػػػن نػػػوع خػػػاؿ الحظػػػت كجػػػود سػػػيارة  مٌ دلىػػػطريػػػا بػى علػػػى رجػػػة اظت قريػػػة نمػػػ مداء عػػػو أثنػػػ

 ذلدتنا هػػتعػػ. رنػػا فػػاك ر م دنػػعانطلقػػت بسػػرعة . ريػػاطال بجانػػ فػػة علػػىقاك ( Golf)لػػف قو 
ؿ جػار  ولػف أربعػةسػيارة ق عندما أكقفت سيارم، نزؿ مػنك . السيارة مث أرغمتنا على التوقف
فلم أحصل علػى  »تم من أن«: همسألت. بعنف ةيار السمن  أحاطوا بنا كأجوكنا على اطتركج

 فلػػػعلػػػى اصتييػػػٌو خ( أخ زكجػػػ )م صػػػهرم غػػػرابػػػع أر لكا حػػػاطوا يبثالثػػػة مػػػنهم أ. جػػػواب أمٌ 
 .قادشل الرجاؿ اليالثة إذل سيارهتم بقوةمث . عا يديه فوؽ رأسهكاض ارمسي

كنػت أتوقػع . اللذين كانػا بػرفق  على مصري اب  كصهرما قلالبعد حني بدأت أشعر ب
جلػػس اظتعتػػدم . ينفػػتحالبػاب األمػػامي للسػػيارة  شتعػػت .شػػيء ن الكلكػػ ريػػةاطلقػػات ن اعشتػ
بػػ  كصػػهرم انػػت أف تيقاإلكتػػاب، فبرد فػػ » ىهػػتنا«: ر سػػائا السػػيارة الػػذم سػػألهاابػػع جبػػو ر ال

 .قتالقد 
ر ك ظتر اهم نالشرطة كهل نتكينتموف إذل  هل همانطلقت السيارة ترددت قليالن مث سألتكظتٌا 

 علػيٌ  ردٌ فػ. مػ  فقػط رل ثالثة مائػةحوا كاف على مسافة لذميبة، اك الشرطة مبدينة الر  خفرمب
فاسػػتنتجت أ ػػم ال يريػػدكف تػػرؾ أٌم  »لنػػار اوا علينػػا قػػطلي أنػػت غتنػػوف  تريػػد أف«: السػػائا

 .ان ال غرياختطافشاهد كأف ما جرل رل يعتو 
 نزانةالز 

اب إذل بػػػ نظػػػرت. كػػػاف نباحهػػػا قريبػػػان كقويػػػان كاسػػػتمر طػػػويالن . بػػػان تنػػػبحة كالفجػػػأ شتعػػػت
 20ه حػػػػػوارل كعرضػػػػػم  سػػػػػنت 15طولػػػػػه حػػػػػوارل  ان صػػػػػغري  ان زنػػػػػزان  فأبصػػػػػرت بصػػػػػعوبة شػػػػػباك

ة نػػػالزنزا لبوضػػػوح سػػػو  دل أرى . بعي فرأيػػػت ركاقػػػا كزنزانػػػاتادفعػػػت الشػػػباؾ بػػػػأص. اتم  سػػنت
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ػػػد ؽ يف كجهػػػي، ك ا يػػػحتيف نافػػػذهتا أبصػػػرت كجهػػػان مل. اظتقابلػػػة شػػػخن بػػػدل كػػػاف جبانبػػػه لتي
 .البشرة كأشقر سنان  أصغر

: هبعػػدها سػػألت »(!Châteauneuf)ز شػػاطوناؼ يف مركػػ«: فأجػػاب »أيػػن ؿتػػن «: هسػػألت
تحػػي لاظت أجػاب  »ظتػػاذا هػذا النبػاح «يػة المػرة ث لتسػأ. ةاظتػر  ٌا جوابػان هػػذلدل أتلػ »مػن أنػت «
مث  ».خ اظتعػػػذبنيا يسػػػمع صػػر  كهربػػاء، لػػئال«: كلسػػانه بأصػػبعه مث قػػػاؿ أذنػػػهقػػرص . ءاتاشنتػػب

عتقػدت ا. أصػغىرًهم كسػب ثقػ كجهي  السائلني، غري أف ةيو هدل أعلم . عن شخصيسيًئلت 
 .هنا دمجو ك  م فيبلغوا أهلي عنلعٌله ييطلا سراحهأخسر شيئان إذا أجبتهم  لنأشل 

 .أصػواهتم أشتػعكنػت يػ  كلكػن  نتاكرة علػى اجملػ رل رفقػائي يف النكبػة يف الزنزانػةدل أكن أ
 .ملي نذير زتودكهر مو صشتي كأنه ارل أحدهم أنه يعرؼ  قاؿ

ت مػػػن التمػػػدد ز ز أاػػػا فريبالصراصػػػ ان ميعىجَّجػػػ طالبلػػػا كػػػاف.  أزلشػػػعرت بالتعػػػب ألنػػػ  دل
أنػػػ  كتصػػػورت  كفكػػػرت يف نفسػػػي كػػػذلك ،بػػػ  كصػػػهرمافكػػػرت يف حينهػػػا . علػػػى األرض

 .لسبب ما زلت أجهلهب سأعذَّ 
مػػن  ضػػمريمب ؤن ػػال أجػػد شػػيئان أي  .ليػػةكالتزاماتػػه الدك  نوف بػػالدمالقػػ كنػػت دائمػػان ؽتتػػيالن 

كاف طوعتا م ين . يةلاخ ةناكانت الزنز . يء حو أؾتو من التعذيبأهتيأ لقوؿ كل ش. أجله
ل ايف اّػػػ ال نتكػػن التمػػػدد إالٌ . الزكايػػػا لمرحػػػاض يف أحػػدفػػا كػػػاف . كعرضػػها مػػػ ان كنصػػف

 .ال ماءك كال غطاء  راشفال . طوؿ، كيستعمل اضتذاء كوسادةال
شػػػباؾ  ا أحػػده لىػػأغ. يالن سػػيكوف الليػػل طػػػو . كػػاف االنتظػػػار جهنميػػان . رمر دك كنػػت انتظػػ

مػػن أيػػن تػػأم هػػذل الرائحػػة  كانػػت عينػػام، الػػ  تعػػودت . رائحػػة ال تطػػاؽانبعيػػت زنػػزان  ف
كانػػت الرائحػػة اطتانقػػة تتسػػرب . علػػى أعلػػى اصتػػدراف ان أبصػػرت ثقوبػػ.  ٌضػػعلػػى الظػػالـ، دت

د على األرض بقرب دٌ دتال أف أإ يكدل يكن بوسع. افعكاف حلقي لت ؽ كعينام تدم. منها
 .ستنشاؽ هواء الركاؽالفمي كأنفي أقرب ما نتكن  وفديث يك الباب،
 ذيبالتع

زان ، ت بػػػػاب زنػػػػػكلكنهػػػػػا تعػػػػدٌ . كانػػػػػت سػػػػريعة كتقػػػػ ب.  الػػػػركاؽات يفخطػػػػو  شتعػػػػت
ف كػػا. مػن رؤيػة رجػلهػذل اظتػرة  دتكنػتي . يف مػ خر الػركاؽالػ  تقػع توجهػت ؿتػو الزنزانػات ك 
 رٌ عنػدما مػك  ،بقوة كاف ييدفع. درالص ارمعكاف ك  قريبان ان تعام ستسة كستسنيرل عم سكنياظت

عليػػه باإلعػػداـ  حيكػػمالػػذم  ف،ير شػػو السػػيد رضػػا ب إنػػه. ببضػػع سػػنتم ات مػػن نافػػذم عرفتػػه
لػت تازك سجن  منبعدها فٌر الذم ك  كمة اطتاصة باصتزائر العاصمةاحمل طرؼمن  1993 ةسن
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د أكػ .امنياحملػ مالئػيز حػد أهتػه إذل فوجٌ يف مكتيب بالعاصمة بنه من قبل ازارشل . باتنة واليةب
 ن مػن سػجن تازكلػت، كقػد مت القػبض عليػهيد الفػار حػفعػالن أ أنه اكرةاجملانة لزنز رل جرياشل يف ا

 .ياـة أعضل برل قبهص عم
 شتعػت زان  حػوما كدت أمشي بضع خطوات داخل زنػ. كنت أشعر بالتعب كالفشل

وسػػػيقى كال مال نػػاؾ كػػن هدل يظتػػرة اذل هػػكيف . ب مػػن األدلإنػػه صػػراخ اظتعػػذَّ  .ان صػػراخان ميٍرًعبػػ
 تنػك. اسػتمر ذلػك طػويالن . اضتيػاةك  لبشػريةاالػنفس  التغطية هذل اصترنتػة يف حػ كالبنباح  

 .شخصيان  س عليٌ نتارى يب ذعالتأٌف كك  رعشأ
 ؽتنطااالس

ليػاـ ع ضػكي  حػو، يءمػن رؤيػة شػ نكدل أدت. تح باب زنزان  خلف ِّهرمفي  رية،الظهبعد 
ج على حتجا نا كلكن دل أدتكن حو من االأخت كنت. ةبشد أسيلى ر بط عري ك على رأسي 

 الػػػت علػػػيٌ ا ج فر دٌ الػػػ يف تعيػػػرت قػػػدميٌ . مػػػن اطتلػػػف كأيٍخرًجػػػتي بقػػػوةٌم قػػػت يػػػدأكثً . ذلػػػك
 .الشتائم

نت أحاكؿ ك. أذشلٌ يف  افصرخيثناف منهم ابدأ ك شعرت بوجود العديد من األشخاص، 
عليػػك أف تقػػوؿ كػػل . ميقػػانوف كال ػتػػا كال حػػا،هنػػا ال يوجػػد «: شتعػػت. كػػرام   فػػظأحف أ

. ائم كالتهديػد بػاظتوتشػتلكػالـ الفػاحش كالامن  يريعت الكشت ».ءشي بكل كتع ؼ ءشي
 بػػتمػػاذا ذه« :شتعػػت ثانيػػة. كػػاف متػػتلط يف رأسػػي  يءكػػل شػػ. بة كبػػريةصػػعو ب فستػػنأنػػت ك

رين لفػػاا يٌ لاالتصػػاالت الػػ  أجريتهػػا مػػع مػػوك  يعػػف همػػت أنػػه كػػاف »اميز سػػد اضتػػ ل يفتعمػػ
 .العدالةالـ إذل بلغوشل عن نيتهم يف االستسأن الذي
كانت تقػرب  بة  ر ضل ك  ،ختناكنت أ. أنتظر الضربات ال  ا الت على كجهيأكن  دل

ت بػػػذه  ندئػػذ خطػػر ع. عػػػيش آخػػر ضتظػػات حيػػامشل أعػػا أمقتنكنػػت . مػػن حالػػة الغيبوبػػة
م  الػذ كليٌ د مػو أحػك . ح .صرخت أشل لعبت دكر الوسػيط بػني ع. لعلها تنقذشل رةفكة فجأ

 مذلػػهػػو السػػبيل الوحيػػد ا هػػذاأف  قػػدتكلكػػن اعت ان ختلػػا أحػػداثأاع أشل ك كنػػت . كػػاف فػػارا
أردت . ككنػػت ػتقػػا، فقػػد توقػػف الضػػرب كتبػػع ذلػػك صػػمت طويػػل. شل مػػن اظتػػوتقػػذنقػػد ي

كلكػػن مػػا كػػدت أطلػػب ذلػػك . ذم كػػاف متنقػػ الػػـ ى الليػػارخػػيي طلػػب أف بالر االسػػتفادة أكيػػ
كنػػػت أعػػػرؼ  »العاصػػػمة  مبحكمػػػة اصتزائػػػر رفهمالقضػػػاة الػػػذين تعػػػ مػػػن هػػػم«: ئلتحػػػو سيػػػ

أ ضػػػوشل . كيػػػل العػػػاـ كمسػػػاعديهالو  ترتيػػػببػػػال  كرتفػػػذ  ،هجػػػبالو م إمػػػا باالسػػػم كإمػػػا بهأغلػػػ
 .ق نسي ال يزاؿ متم على رأاللياـ الذكاف إذل الزنزانة، ك  وشلقكسا ْشونة
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ال، مث قلػػػي دتتػػردٌ . بتذ  كسػػأل  هػػػل عيػػابلػػة، اظتقانػػة ز نلز ا لتحػػي يف نافػػػذةل اظتالرجػػِّهػػر 
 ألشل  رؤيػػ  نن مػػتمكيػػ أنػػه دلرل  قػػاؿ ».فقػػط ت كركػػالت علػػى الوجػػهاال، ضػػرب«:قلػػت لػػه

قػػػػػاؿ رل الشػػػػػاب األشػػػػػقر ػتػػػػػاكال . ب ألشل ػتػػػػػاـو مػػػػػا كأضػػػػػاؼ أشل رمبػػػػػا لػػػػػن أعػػػػػذَّ كنػػػػػت مليٌ 
 . ينهر ش ب منذيعذٌ  ، كأنه هو شخصيا دل»عذيب هو أكلهلتا يفأصعب ما  إفٌ «: تشجيعي
  اية م قتة
دل . ان دل يعػد اإلتصػاؿ بالزنزانػة اظتقابلػة ؽتكنػ. لث مػن شػهر أغسػطس يتمػددياالـ يو كاف 
 مصػػنع كحشػػي إنػػه. أشتػػع صػػراخا كبكػػاء كتوسػػالت كصػػياحان كنػػت . الػػزمنمػػركر أعػػد أميػػز 

لليػاـ يفػوح برائحػة اكػاف . تح بػايبجػأة فيػكف. ريبػةال ء مػنشػيب رمدك نتظر أكنت . لتعذيبل
رة ظتػػل اهػػذ مو يب إذل الػػدكر العلػػ صػػعدكا. يسػػتعمل للخنػػالػػذم الليػػاـ ا لشػػعرت دبػػك ؽ ر العػػ
كػػػػاف ينتػػػػاب  شػػػػعور . جػػػػود عػػػػدد مػػػػن األشػػػػخاص لتيطػػػػوف يبو ب شػػػػعرت.  كرسػػػػياوشلأعطػػػػك 

 .باطتوؼ ؽتزكج بشيء من األمل
ف البػػد أف اكػػ. يسػػهجػػت يف قىػػرارىة نفابت تبػػة،الكاة لػػا ت ألكؿ مػػرة صػػو  حػػني شتعػػتك 

خذل على نفسي رغم أشل غػرٌيت هػدؼ آ يءشنه ال يوجد شف ،حاؿ كعلى كل ،مأنقذ حيا
استشػػعرت أ ػػم كػػانوا لتػػرركف ػتضػػران . زيػػارم لسػػد اضتػػاميز كاسػػتبدلت مكانػػه قصػػة خياليػػة

دل . شلامر متػػػ شػػػكالد ألخػػػري، عػػػاكيف ا. لػػػةكأ ػػػم سػػػيقدمون  إذل العدا ،شػػػهادملسػػػتماع الل
، إف أنػػػت«: وحضػػػيقػػوؿ بو  األشػػخاص اضتاضػػػرين شتعػػت أحػػػد. ضػػػرمػػػ  إمضػػاء احمل وايطلبػػ

ا كمػػ ي طلػػا سػػراحيي هػػل نتكػػن أف  ».طلػػا سػػراحك، فسػػأنظم لػػك شخصػػيان عمليػػة إرهابيػػةأي 
دل أبػػػد أيػػة مقاكمػػػة،   .يعػػػ  أنػػه شػػػيء ؽتكػػن اضتصػػوؿهػػذا يف ذلػػك، ففكػػػر هػػذا الرجػػل اـ د

 .الذهوؿ يصعب كصفهن م شيءكنت يف . مإذل أسر  كنت أحلم بالعودة
ء مت إرخػػػا. طتػػػارجاإذل فعػػػال خػػػذت أي . زنزانػػػةلجػػػٌركشل إذل اطتػػػارج كلػػػيس إذل ا ،خػػػريكيف األ

يال، مث شتعػت و نتظػرت طػكا. دفعوشل للحائط حو التصػقت بػه. اضتبل كاللياـ بالقدر الكايف
 .شاحنةوف رموشل داخل عربة قد تكعندها . صرير عجالت

ي لكر السػػػفد الػػػيفذل زنزانػػػة إكهنػػػاؾ أخػػػذكشل . مرداسو ة بػػػنػػػالشػػػرطة ظتدي فػػػركصػػػلنا إذل ؼت
هػػػواء  فيػػػهدخلػػػت مكتبػػا أي ك  ل،كالركػػػ طمللاخرجػػػت منهػػػا بػػت دقػػائا مث أي مػػػرٌ (. األرض حتػػت)

. ذ األكامػػر كا لػػةكنػػت أنٌفػػ. كأحػػس بػػاألدل يف رتيػػع أطػػرايف إلذالؿبػػا رعشػػأ تنػػك. مكيٌػػف
ى  السػػػا علػػػنػػػت جكك ،تمدل يعػػػد هنػػػاؾ أٌم شػػػ.  ملعػػػاسػػػلوفم يف ماصتػػػالدكف أكفجػػػأة غػػػرٌي 

 ".برفا"ا طستنأي كرسي ك 
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ية سػكر علة اكمػحملحػاـ لقػادة اصتبهػة اإلسػالمية لالنقػاذ بام كمر ك سػتنطاؽ علػى دالز اركٌ 
يػػػػػف تعرفػػػػػت علػػػػػيهم، كهػػػػػل كنػػػػػت مناضػػػػػال يف اصتبهػػػػػة ك تلئسػػػػػ. 2111 بالبليػػػػػدة سػػػػػنة

 .اإلسالمية لالنقاذ
ا مإلنسػػػاف، كالسػػػيوؽ ان حقػػػاع عػػػالػػػدفت مػػػانظى عالقػػػام مبكػػػذلك علػػػ  ككػػػانوا يركػػػزكف

 . ظمة العفو الدكليةنم
 ةعسػايف ذلك  افك .إذل اطتارج كأخذكشل يف سيارة أخرل وشلقة، ساياالنهنت ا كاكأخري 

كنػت . كنػت جائعػا كعطشػانا. أدخلت زنزانة أخػرل. ليانية صباحاا امبأخرة من الليل، ر مت
 .رضاأل لىع اتة فارغة مرمكيري أدث عن قاركرة كسط قاركرات  

. نافػػذة كسػػط بػػاب زنػػزان  هنػػاؾكانػػت . مػػن حػػورل رأنظػػ كنػػت. سػػطسأغ 2د األحػػ
رة أشػػػخاص مكٌبلػػػني شػػػرأيػػػت حػػػوارل ع .قضػػػباف كعنػػػدما دفعتهػػػا رأيػػػت زنزانػػػة عتػػػا بػػػاب ذ

بشػػػػيء مػػػػن الفضػػػػوؿ مػػػػن خػػػػالؿ  ظػػػػركا إرلٌ لين بػػػػوااق  . ال جػػػػواب »أيػػػػن ؿتػػػػن «: همألتفسػػػػ
 .القضباف

 ت يفا كنػػرمبػعهػػا ائرات عنػد إقالالطػػ كصػوت  قطعػػتالػ  سػػافةاظتحسػب . كنػت أفكػػر
 .يزمثكنة اضت

 محمد غضاب. 4.3
 ػتمود خليلي، الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اظتصدر

فة تعٌسػػفٌية بصػػ سػػجن سػػنوات 1رٌاش حيػػث يقضػػي عقوبػػة اضتػػ سػػجنبع ػتمػػد غضػػاب أكد 
 .78778رقم أمرل باضتبس هو . ٌم إثباتأ كفكد

د إذل اصتزائػػػر اعػػػ 2112و متسػػػب 22يػػػـو  كيف. ويسػػػراسيف  شيعػػػي ابغٌضػػػػتٌمػػػد كػػػاف 
ة عنػػد ر شػػابمتطػػف كاخ .AH2049هػػا حلتر  ى مػػي طػػائرة للخطػػوط اصتويػػة اصتزائريػػة رقػػمعلػػ

ني، يرتػػدكف زيٌػػا مػػدنٌيا، اقتػػادكل بعػػدها سػػٌلحاص مأشػػخ مػػن طػػرؼ أربعػػة الطػػائرة خركجػه مػػن
 الشػػٌي تعػػٌرض خالعتػػا لتعػػذيب كح مػػا،يو مػػدة ستسػػة عشػػر  طوناؼ أيػػن حػػبسمركػػز شػػاإذل 
كهربػػاء، ال: ذا اجملػػاؿ اظت سػػف كاظتخػػزمهػػلة يف معسػػتمػػا أتػػيح مػػن الوسػػائل اظت سػػاشل، بكػػلٌ نإ
لكمػػات، الٌضػػرب علػػى كػػٌل اصتسػػد العػػارم الألقػػداـ، ا تالكػػر ٌللػػة باظتػػاء القػػذر، بظتشػػفة انظتا

 صػػفاداألذنػػني، كتقييػد األيػػدم باألك  ةليٌ جهػػزة الٌتناسػة يف األبػأنبوب مطٌػػاطي، الكهربػاء اظتيٌبتػػ
 .خلاالٌظهر  ءكرا
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 ا اليسػػػر و سكانػػػت عائلتػػػه يف   نييف حػػػ 2112أكتػػػوبر  2ـو يػػػللعدالػػػة ة ٌضػػػحيٌ لا تمدٌ قيػػػ
أجزائػه مػػن  رتػػع متٌ  زٌكركعلػى أسػاس ملػػٌف مػ. لػػا علػى مصػػريلقلا ةيػاؼ عنػه شػػيئا كيف غتعػر 

ذل هػ إذل رتاعػة إرهابيػة، تػدعيم ءاالنتمػا :مبا يلػي غٌضاب ٌمدػت م الٌسٌيدأحداث باطلة، اهتي 
كػٌل هػذا  بػالطبعك . ةة على أسلحة حربيٌ ز ة كاضتياٌلحصتماعة، عدكاف، تكوين غتموعات مسا

 .غري صحيح
م ويسػر ٌصلت على كثائا، من طػرؼ شػرطٌي سحت ةير ئاأٌف األجهزة األمنية اصتز و ضتٌا هكا
كقػػد  . خليػػةالدٌ ا يسػػرية بػػوزارةمػػن الٌسو رقت بطريقػػة غػػري شػػرعٌية مػػن أجهػػزة األني، سيػػ أمػػغػػري
ف يكػػوف أتمػػل   لتي الػػصتاليػػة اظتغاربيػػة حػػوؿ اائيٌػػا قصػػائٌيا ك ح إالل عمػػانػت هػػذل الوثػػائا دتيٌػػك

مػػػػن هػػػػذل  ادحػػػػااسػػػػم ػتٌمػػػػد غٌضػػػػاب ك اف كػػػػك . ابرهػػػػإلاف عتػػػػم عالقػػػػة بو أصػػػػحافا إسػػػػالمي
 .األشتاء، غري أٌف الٌسلطات الٌسويسريٌة دل تدنه بشيء

هتػػػا لصػػػياغة ٌيالخزائريٌػػػة العنػػػاف لتت األجهػػػزة اصتلقػػػأطسػػػركقة، سػػػتغالؿ هػػػذل الوثػػػائا اظتاب
اشتػه  فى رً غٌضػاب كحػدل، الػذم قيػة بيػة بسويسػرا بقيػاداكة إرهبشػي بي ٌكد على ما شتٌ " ملفٌ "

 .األمن اصتزائرم لدل نيبمطلو ني بأشتاء مشبوه
هػػذل اطتيٍدعػػة كانػػت تقصػػد، علػػى اظتسػػتول الػػدٌكرل، إربػػاؾ الػػرٌأم العػػاظتي كبعػػض الػػدكؿ 

م كػػػػاضتصػػػػوؿ علػػػػى اضت – علػػػػى اظتسػػػػتول الػػػػوط  – را، كمػػػػا تقصػػػػدسويسػػػػا األكركبيػػػػة منهػػػػ
شتػاء األكيػر ألدهينة، باعتبارقتػا ا ٌباسي كمرادع شلدماب  ابٌيا على مٌتهمني منهم يإلدانة غاب

 .شيوعا
: سػرقة الوثػائا كتعرٌفػت علػى مػدبٌرم العمليٌػة رمػأ تفلٌسويسػريٌة اكتشػات اٌسػلطلكلكن ا

عزمػت علػى  هانػدع. القػادر هػوم ائػرم عبػدكمسػاعدل اصتز  الشرطي الٌسويسرم ليوف جػويب
 .لصاحل دكلة أجنبية سالٌتجسٌ  همةتفتح حتقيا قضائٌي ب

 لري كتابيػا حتػٌذر ألخػا هػذاية ر سػ، أعلمػت كزارة الٌداخليػة السويباغٌضػػتٌمػد ن ملب بطك 
ائلػػة قامػػت عك . ٌرسػػالة كصػػلت متػػأٌخرةال  أفٌ غػػري ،رر ػتٌقػػا يف حالػػة سػػفرل إذل اصتزائػػطػػخ نمػػ

يب كأرسػػػل رل كثػػػائا صػػػل م اتٌ الػػػذ   سػػػتاذ قاربػػػادألام كهػػػو سويسػػػر  ػتػػػاـو  ب بتكليػػػفغٌضػػػا
 .دشلغضاب ميدَّعو باضتا اظتد ٌيد ػتمٌ السٌ  و فيهاقضٌية الٌتجٌسس ال  اعتي 

مت طلػػب إطػػالؽ ف جػػواشل، كقػػدٌ يشػػر ال ٌسػػٌيدال ا،يػػحقالتٌ  يلػػدل قاضػػ ثرهػػاإ لتي دخٌ تػػ
 لػفظتزائػر كأمضػى اقيػا اصتلٌتحقيا الذم قاـ بتسريع حتكتوقيف ضابط شرطة ا يلسراح موكٌ 

 
   Maitre Jean-Pierre Garbade. 
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كػػػاف القاضػػي قػػػد . دليػػػل يف اظتلػػف عػػدـ كجػػود أمٌ لة يٌ القاضػػػي بتعجيػػل القضػػػ كعػػد. ظتػػزٌكرا
 . بٌضاغ راحؽ سالبدك ا توٌعد بشط  أجهزة األمن كثائا اإلثبات ال نخصٌيا مب شطل

الهٌتػػاـ رغػػم علمهػػا فػػة اه غر تػػٌكدلرٌفض دكف أٌم سػػند قػػانوشل، رفػػض أابػػ لوبػػقا  هػػذطلػػيب
 .ها بعرض كتايبٌ متي عٌ د للقضٌية، ال اء رفعي بتزكير الٌتحقيا أثن

. نقاصػريخيلع من منصبه كحػٌوؿ إذل مصػلحة الفقد  اشلو جالشريف قاضي الٌتحقيا أمَّا 
ا إذل مػههجٌ و تختطافهما أثناء ا مٌ فت ةمة بوغابنعيته ا نسة ؾتول بوغابة كأختها سكرتري كأٌما 

ة بت القضػيٌ عائلة مػوكلي سػح. هذا كٌله يف نفس اليـو تقريبا. حكمة اضترٌاشمب همامقٌر عمل
 .ٌيا آخر كاف قد نصح به القاضيامػتا م  لتكٌلف ف

مشارك  إذل  لىل  كانت كافقت عايسريٌة السو  ٌتسلسل لألحداث، العدالةفس الا لنتبع
  منعي من اظتمارسة بصػفكاعتباطان رت صدفة قرٌ  دشل،ميدَّعو باضتا اظتك  بادر قا األستاذ جانب

نٌقػل يف حالػػة قبػػورل للميػوؿ كشػػاهد يف القضػػية لتكاة صػػاريف اإلقامػػت بػدفع مكتعٌهػػدا جنبيٌػأ
 .فقط
 قضػػػػػػػٌية يفمػػػػػػػني تٌػهى ظترم اكم القضػػػػػػػاء الفػػػػػػػدرارل الٌسويسػػػػػػػحػػػػػػػا  2118ر وبكتػػػػػػػأ 18يف ك 

. كقف الٌتنفيذ عم نجسشهرا  22ا كشهر  27 ت يفيٌلدتالٌتجٌسس، كأصدر عقوبات رمزية 
غٌضػػػاب مػػػػن طػػػرؼ احملكمػػػة اصتنائيػػػػة السػػػػيد ػتمػػػد  اكمػػػةت ػتدتٌػػػ 2118نػػػوفمو  22كيف 

كقػػػد . جن نافػػػذة مػػػع األشػػػغاؿ الٌشػػػاقٌةسػػػ اتنو فيػػػه بتسػػػع سػػػ احكمهػػػ مة كأصػػػدرتبالعاصػػػ
 .218780رقم حتت عن طٌتهم بظتاٌدـ ر إذل احملكمة العليا إثر تقالقر ا أحيل
ٌف نعيمػػة كانػػت كاتبػػة أكتػػب اإلشػػارة إذل . اليػػـو إذل تنيدفقػػو م فالاز ابػػة ال تػػبوغ ختػػافاأل

 .ةوريٌ صتمهيل اكك( سكرترية)

 مالك أعراب. 5.3
 الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اظتصدر

مكػػػث خالعتػػػا شػػػهرا مبركػػػز شػػػاطوناؼ حيػػػث  .2118 مػػػارسيف  مالػػػك أعػػػراب إيقػػػاؼ متٌ 
 .تعٌرض لتعذيب كحشٌي ال إنساشل

موثػػػػا اليػػػػدين كراء ِّهػػػػرل علػػػػى طاكلػػػػة ك كهػػػػو غتػػػػٌرد مػػػػن ثيابػػػػه  أعػػػػرابمالػػػػك  عػػػػذيبتمٌت 
علبػة بػيج مػن صػنع ركسػي حتتػوم علػى بول بالكهربػاء اظتولػدة مػن بٌللول باظتاء مث عػذَّ  .خشبٌية

 .كتشبه جهاز ؼتٌطط القلب الكهرباء،أزرار للٌتحٌكم يف قٌوة 
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ستعمل اظتنشفة اظتبٌللػة اطترقة حيث تالتعذيب الكهربائي كالتعذيب بيف ف ك ناكب اصتالدت
 كقطاعػه مربػع الكرـكميلػبس بػللٌتعػذيب اصتنسػي بوسػيلة قضػيب بعػدها تعػٌرض  .القػذرباظتاء 

. ذلػك العضػوأٌدت إذل سػيالف الػٌدماء بغػزارة مػن  سػاديةبصػفة متكػٌررة  دبرلكاف يدخل يف 
طفى باشػػػػػا نقػػػػػل إثرهػػػػػا إذل مصػػػػػلحة االسػػػػػتعجاالت كاإلنعػػػػػاش باظتستشػػػػػفى اصتػػػػػامعي مصػػػػػ

 .بالعاصمة
 – بنيالٌتعذيب يف كٌل مرٌة يفقد فيها كعيه، مػن طػرؼ أحػد اظتعػذ   أثناءيتٌم إنعاشه  كاف

 .إلرهابه هأيخًضع مالك أعراب للتظاهر بشعدام .يدعى رتاؿ – مقٌنعنيالذين كانوا 
 كهٌددها رجاؿ الشػرطة دػرؽ البيػت عنػدما جػاءكا ،الٌضحٌية يف بيتها أـٌ ضرب كذلك مٌت  

كمػا تعٌرضػت للكمػات أصػابت طفلػة يف اليٌانيػة مػن . كيشػتموف يسػٌبوفإليقاؼ ابنهػا كهػم 
أثنػػاء ذلػػك االبػػن علػػى بطنػػه غتػػٌردا مػػن ثيابػػه كمقيٌػػد األيػػدم  كضػػعك . عمرهػػا كانػػت حتملهػػا

كقبػػػل اإلنسػػػحاب مػػػن . بػػػشطالؽ أحػػػدهم للٌرصػػػاص يف اعتػػػواء إرهابػػػهكمٌت  ،بسػػػلك حديػػػدمٌ 
 .اطتزانة ال  فتشت من فوؽ إذل حتت ربكسالبيت قاـ رجاؿ الشرطة 

. للمنػزؿ جرٌاء التحٌرشػات اظتتكػٌررة مػن طػرؼ رجػاؿ الشػرطة العائلةهذا يف هجر  تسٌبب
 .كٌل الٌسلطات اظتعنٌية كلكن دكف أيٌة نتيجة حو يومنا هذا  بشخباركقاـ ػتامي العائلة 
اب ا ف مصػػ كهػػو .72222اضتػػبس رقػػم  أمػػربسػػجن اضتػػرٌاش،  موقػػوؼمالػػك أعػػراب 
 .بأمراض عصبية

 كمال برار. 6.3
 الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اظتصدر

علػػػى  2118سػػبتمو  22مػػػن طػػرؼ شػػرطة مقٌنعػػني صػػػبيحة يػػـو  كمػػاؿ بػػرار  اختطػػاؼ متٌ 
اقػػتحم اظتنػػػزؿ عػػدد معتػػو مػػن الشػػرطة  فقػػد. نػػائمه  وهػػك صػػباحان  كالٌنصػػفالٌسػػاعة الٌسادسػػة 
سػػػول مػػػع كمػػػاؿ دل يكػػػن يف البيػػػت يومهػػػا . تػػػذكر ضػػػهم أيٌػػػة مقاكمػػػة اظتقٌنعػػػني دكف أف تع

خائفػػات كمػػذعورات لالقتحػػاـ  كػػنٌ لقػػد   .، إحػػداهن حامػػل يف شػػهرها السػػابعوةثػػالث نسػػ
 .تبعته ال االستعراضي لرجاؿ الشرطة كعملٌية الٌتفتيش الٌصاخبة 

كػاف   .21 (Renault)فراشه كقيذؼ إذل م ٌخرة سػٌيارة مػن نػوع ركنػو  منمٌت انتزاع كماؿ 
 ،السػػٌيارة قػػاعرأسػػه مغطٌػػى بقميصػػه كهػػو ػتصػػور بػػني رجلػػني عمالقػػني، مكبػػوب الوجػػه يف 

رجػػػاؿ  مػػػندل ينػػػبس كاحػػػد . حػػػٌو ال يػػػتمٌكن مػػػن الٌتعػػػٌرؼ علػػػى اظتكػػػاف الػػػذم سػػػي خذ إليػػػه
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 عػػػن م شػػػراتهالشػػرطة كلػػػو بكلمػػة كاحػػػدة عػػػن أسػػباب هػػػذا االعتقػػاؿ العشػػػوائي الػػػذم تػػنٌم 
 .دتة عملٌية اختطاؼ

برجػػػاؿ الشػػػرطة  اظتكتظٌػػػة (Nissan) نيسػػػافاإلرهػػػاب  مكافحػػػةموكػػػب سػػػٌيارات  انطلػػػا
ػػال أمػػن  ٌّ بػػرار إذل  كمػػاؿحسػػني دام بالعاصػػمة، حيػػث مٌت حتويػػل الٌرهينػػة   دائػػرةاظتقٌنعػػني يف ا

ظتػػػدة ثػػػالث  ت السػػػيارةٌّولػػػ. (R19 tourisme)النٌػػػوع  نفػػػسصػػػندكؽ سػػػٌيارة أخػػػرل مػػػن 
 .يتعٌرؼ على الطٌريا ساعات كاملة حٌو ال

كيػدال مغلولتػاف كراء  ،(Les Sources) العناصػربإذل ؼتفر الشػرطة  يف النهايةخذ كماؿ أي 
لقػػد كػػاف معٌرضػػا . الٌسػػٌيارة صػػندكؽِّهػػرل، كهػػو يف كضػػعٌية انكمػػاش جانبيػػة، بسػػبب ضػػيا 

 .من ػترٌكها اظتندفعةلتسٌمم أكيد جرٌاء غازات ثاشل أكسيد الكربوف 
تعػػٌرض كمػػاؿ بػػرار إذل تعػػذيب كحشػػٌي باسػػتعماؿ اطترقػػة  اظتػػذكوررطة ؼتفػػر الشػػ كداخػػل

. مقعػد خشػيبٌ كقطعػة الستػجيا إذل أف مت تقييػدل   بعػد، (grésil)كاظتاء اظتمزكج بسائل قريزيػل 
ألقػػي بعػػدها يف  ،عة كالٌنصػػفاٌ السػػ قرابػػةكمػػا صػػرٌح بأنٌػػه تعػػٌرض للٌضػػرب علػػى كػػٌل جسػػمه 

 .كموصدة بباب مصٌفحة( مبيابة مرحاض)جد فا ثقب زنزانة مساحتها م  على م ين، يو 
كليلتػػػني دل يتعػػػٌرض فيهػػػا للٌتعػػػذيب كدل يقػػػدَّـ للعدالػػػة إالٌ يػػػـو  أيٌػػػاـبعػػػد ذلػػػك ثالثػػػة  بقػػػي

إجػراء أيٌػة فحػوص طٌبيػة عليػه، رغػم طلبهػا مػن ككيػل اصتمهوريٌػة الػذم  دكفاطتميس صباحا 
 .صبيحة يـو السبت أماـ القضاء لالمتياؿدعال 
اضتبس مبركز الشرطة الذم كاف لتمل مالحظة تقوؿ بأٌف كماؿ بػرار  سجلٌ مٌت تزكير  لقد

على اطتامسة مساء، بينمػا بػدأ تعذيبػه علػى الٌسػاعة ( مركز الشرطة) اظتصلحةسيا إذل تلك 
 .كأربعني دقيقة من صباح نفس اليـو كستسةالٌسادسة 

 .فراجحكم باإل مناستفاد  ،كبعد امتياله أماـ ػتكمة حسني دام
لديػػه أيٌػػة سػػوابا جنائيػػة كهػػو مػػن عائلػػة  دل تكػػن هلكػػل هػػذا رغػػم أنػػكمػػاؿ بػػرار تعػػرض  

خالؿ ف ة  أخول مفٌتش شرطة جرح أثناء تأدية كاجبهك  يف حرب الٌتحرير غتاهدأبول  .شريفة
 .للوطن أربعة عشر سنة خدمة ـقد  قد ك ظتدة ستسة كسبعني يوما  ٌبساؽتاٌ أبقال غت أمنية

، الٌصػػلب يف جػػرح: تٌن أف كمػػاؿ تٌعػػرض للتعػػذيب الػػذم تػػرؾ مػػا يلػػيأٌكػػد طبيػػب ؼتػػ
. متعػٌددة جػركح آثػارك  الٌصػدر كالػبطن يف رضػوض، على مستول جلد الػرٌأس متعٌددة جركح
 .يوما 28عجز م ٌقت داـ  يفكٌل هذا   تسٌبب
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 محمد أمين تكارلي. 7.3
 الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اظتصدر
 ةقػل علػى مػي شػاحنة تنعػدـ الٌرؤيػمن طرؼ عسػكرٌيني كني  2118ديسمو  2يـو  مت إيقافه

الٌتعػػذيب  :سػػيا إذل مكػػاف غتهػػوؿ، حيػػث تعػػٌرض لتعػػذيب كحشػػٌي لػػيال ك ػػارا. مػػن خالعتػػا
الكهربػػػػائي باألقطػػػػاب الكهربائيػػػػة علػػػػى اصتهػػػػاز التناسػػػػلي، الٌتعػػػػذيب باظتنشػػػػفة اظتبٌللػػػػة باظتػػػػاء 

دامػػػػت عمليٌػػػػة التعػػػػذيب . اصتسػػػػم باألنابيػػػػب اظتطٌاطيػػػػة القػػػػذر، الضػػػػرب علػػػػى كػػػػٌل أعضػػػػاء
اصتسػػػدم حػػػٌو أصػػػيب السػػػٌيد تكػػػاررل بنوبػػػة عصػػػبية تبعهػػػا إغمػػػاء، ؽتٌػػػا اسػػػتدعى حقنػػػه يف 

كأحضر مرٌة أخرل للتعذيب اظتتكػٌرر . مثٌ أعيد إذل الزنزانة حٌو استفاؽ. األكردة مباٌدة غتهولة
، مثٌ ثالثة أ أكثالث   .يٌاـ بعد ذلك، كأخريا أسبوعا بعدهاأربع مرٌات ذلك اليـو
 17يػػـو " مػػدنٌيني"يومػػا مػػن االعتقػػاؿ الٌتعٌسػػفي مٌت تقدنتػػه للعدالػػة مػػن طػػرؼ  11بعػػد ك 

 .2118ديسمو 
باضػػطرابات سػػيكولوجية تعػػاجل بانتظػػاـ مػػن  ان مصػػابقبػػل إيقافػػه كػػاف ػتمػػد أمػػني تكػػاررل 

. اسػتعماعتم للحقػن أثنػاء تعذيبػه كلعلم اصتهاز العسكرم مبٌلفػه اظترضػي متٌ . طرؼ أخٌصائٌيني
 .كلوضعه حتت العالج الٌطيٌب يف الٌسجن تطٌلب تدخٌلي لدل إدارة مصلحة اضتبس

 .10707السيد ػتمد أمني تكاررل ػتبوس يف سجن اضترٌاش، أمر اضتبس رقم 

 فريد مدني. 8.3
 الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اظتصدر

سػػكن دػػي كأمػػدرس، مهنػػ  بػػاضتراش،  2180أكتػػوبر  7مواليػػد أنػػا مػػن . اشتػػي فريػػد مػػدشل
الشػهادة مػن اصتزائػر يػـو  لأدرل فػذ. (العاصػمة) بوركبةبلدية ، 20، رقم Eديسوليي عمارة 

 .1000مايو  18
علػػػى السػػػاعة العاشػػػرة مسػػػاء يف مسػػػك  مػػػن طػػػرؼ  2111أكتػػػوبر  27أكقفػػػت يػػػـو 

البيػػت كبػػدؤكا التفتػػيش فقلبػػول رأسػػان  دخلػػوا. مػػدنيني مسػػلحني كػػانوا حػػوارل عشػػرين شخصػػا
. معػػي أشػػخاص موجػػودين ذتانيػػةحينهػػا رتيػػع أفػػراد أسػػرم اظتتكونػػة مػػن ككػػاف . علػػى عقػػب

 Renault)خػػذت علػػى مػػي سػػيارة مػػن نػػوع ركنػػو إكسػػوس كراء ِّهػػرم، مث أي  وا يػػدمٌ لػػغلَّ 

Express )ت مباشرة ؿتو بن عكنوف إذل مركز التعذيبهى لو ا أبيض توج. 
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ربت بعػػػدما ضيػػػ، ك خػػػذت إذل قاعػػػةو أيػػػن تعرضػػػت إذل ؽتارسػػػات التعػػػذيبصػػػورل أي فػػػور ك ك 
كذراعػٌي متصػالباف كؽتػدكداف  بشدة بعصا فأس على مستول كل أؿتاء اصتسػم، قيٌػدٍت يػدمَّ 

ا، ككذا رجالم بواسطة حبل مػاءن قػذرا  بعدها رفعوا قميصي كخنقوشل به، مث رشوا عليٌ . جدن
وف اظتػػاء يف فمػػي كهػػم يضػػربون  بالعصػػا يف كػػل بٌ خػػذكا يصػػكأ(. Grésil)لػػه رائحػػة الغريزيػػل 

، . بػػدشلأؿتػػاء   كلمػػا أغمػػي علػػيٌ ككنػػت  لقػػد داـ هػػذا التعػػذيب علػػى األقػػل ثػػالث سػػاعاتو
 . قظوشل بالصفع مع توقيف الضرب م قتان أي

بعػػدما قضػػيت الليلػػة يف الزنزانػػة فاقػػدا الػػوعي تقريبػػان، أيخػػذت يف الغػػد إذل قاعػػة التعػػذيب 
 هػػذا إذل أف أغمػػي علػػيٌ العػػذاب كقػػد داـ . مػػن جديػػد بعنػػف بواسػػطة العصػػا ربتحيػػث ضيػػ
 .مرة أخرل

ادنا علػى عٍصػإيتميل هذا يف ك ( تعذيب باظتشنقة)قا بت بالفينذ  أياـ عي  عشرةبعد حوارل ك 
اضتبل حػوؿ العنػا يػدفع اظتقعػد  حينما نترٌ (. عقدة متحركة)أنشوطة  ممقعد كشنقنا دبل ذ

نػا نسػقط بعنػف علػى األرض، كعلػى الفػور  كونفقػد الػوعي ينكحػني  ختناؽالبعنف كيبدأ ا
ستعادة الوعي يعػاد التعػذيب افور ك  ،تطبا الكهرباء علينا كباطتصوص على مستول الصدر

 .إذل غاية اإل اؾ التاـ
رغػػػػػم أشل كنػػػػػت يف السػػػػػجن يف اصتزائػػػػػر مػػػػػن  2118مػػػػػت بالػػػػػذهاب إذل إيػػػػػراف عػػػػػاـ أهتي 

 .2117و نوفم 2إذل غاية  2112ديسمو 
ٍعئ التعذيب  –التعذيب  أكقفت ؽتارسات

ى
ضػرب يوميػا بالعصػي كلكن كنػا ني  –دىٍصر اظت

كنػػا . كاعتػػراكات مػػن طػػرؼ حػػراس اظتعتقػػل، كباطتصػػوص مػػن طػػرؼ شػػخن يػػدعى رضػػواف
نح مدة دقيقتني على األكير كل صباح لقضاء اضتاجة ، ككنا نفعل ذلػك دائمػا حتػت كابػل فتي

ة  ليلػػفكػػل  هػػذا التعػػذيب اظتهػػنيكنػػت أخشػػى . كػػل أؿتػػاء اصتسػػم  عنيفػػة إذلالضػػربات مػػن ال
 .أدتئ أف ال يطلع النهاركنت 

ديسػػػػػمو  17قلػػػػػت إذل سػػػػػجن اضتػػػػػراش يػػػػػـو يومػػػػػا يف مركػػػػػز التعػػػػػذيب، مث ني  21بقيػػػػػت 
أطلا قاضي  ان كبعد أربعة أشهر سجن. ت منها سابقان ئر  مت بنفس التهم ال  بػي هتي كا. 2111

 .بالواءةالتحقيا سراحي مع قرار 
أنػػاس يعيشػػوف حاليػػا يف هنػػاؾ هػػذا هػػو أنػػه ال يػػزاؿ كػػل ء الػػذم يػػ ظت  أكيػػر مػػن  يالشػػ

 .ذلك اظتركز يف ِّركؼ ال تطيقها حو اضتيوانات
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 خالد ياحي. 9.3
 الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اظتصدر

مػن طػرؼ  ؼتػرج مسػجد مبدينػة دلػس عنػد 1000 فوايػر 2يػـو  أكقفت. اشتي خالد ياحي
ال إذل الضرب كال إذل هناؾ دل أتعرض ك على الفور إذل ػتافظة الشرطة  خذتأي . شرطة دلس
 .سألوشل عن حسن حطاب فقط .التعذيب
علمػػت فيمػػا بعػػد أنػػ  كنػػت بػػع . العاصػػمة اصتزائػػر أيخػػذت علػػى مػػي سػػيارة ؿتػػو بعػػدها

اءقتػػا كمػػاؿ طػػرؼ شػػابني كانػػا معػػي، أشت مػػنعلمػػت هػػذا . عكنػػوف مبقػػر األمػػن العسػػكرم
يقطػػػن حاليػػػان  كهػػػو ،ميلػػػي راحهشتغػػػوشل أطلػػػا سػػػ. بعزيػػػز كعمػػػر شتغػػػوشل، ككالقتػػػا مػػػن دلػػػس

 .ا ف معتقل بسجن اضتراش بعزيز فهو أما. بالشراقة ألنه متشى العودة إذل دلس
أخػػاؼ أف أدرل بشػػهادم كال أريػػد أف أذهػػب معػػك إذل احملػػامى، أخشػػى  أنػػااضتقيقػػة  يف

جسػػػػمي، لقػػػػد أحرقػػػػت بشػػػػناعة مػػػػن الػػػػبطن إذل  رأيػػػػتالن أنػػػػت ًفٍعػػػػ .جديػػػػدأف أعتقػػػػل مػػػػن 
بعػػػػد هػػػػذا ك . الكهربػػػػاءك  (طترقػػػػةا)لشػػػػيفونة بامػػػػن التعػػػػذيب كأيػػػػاـ كهػػػػذا بعػػػػد أيػػػػاـ  ...الفػػػػرج

مػػػاذا  سػػ لتعػػػٌودت علػػى التعػػػذيب كعتػػذا فأنػػػت ملتػػـز الصػػػمت،  لقػػد« :قػػػالوا رلالتعػػذيب 
، مث لفػػػػوا أكراؽ اصترائػػػػد ثيػػػػايبمػػػػن  كشلدجػػػػرٌ ِّهػػػػرم، ك  علػػػػىمػػػػٌددكشل  حينئػػػػذ ».سػػػػنفعل بػػػػك

مػرات  ذلػكككػرركا  ،ا فيها النػار إذل أف انطفػأت علػى جلػدمشعلو ككضعوها على بط  مث أ
 .عدة

 جانػبالبداية أيخػذت إذل  يف. سراحي يف شهر مايو طلاأي كبعدما عانيت أشد العذاب 
جر لػه اتػ آكاشل. كريميت على حافػة الطريػا( كالية بومرداس) الطريا السريع بضواحي بودكاك

 .األكل مث اصطحب  إذل حافلة متوجهة إذل دلس رلبعيد عن الطريا، فقٌدـ غري دكاف 
 .نقل  أهلي إذل مستشفى دلس –صعوبة شديدة ب – البيتكصورل إذل  فورك 

رأيػت أخػي بعػد إطػالؽ سػراحه  حينمػا. أنا أخ خالػد يػاحي. ػتمد ياحياشتي : ملحا
 كلػػ ، 21ف يقػػبض عليػػه كهػػو ا ف ال يػػزف إالٌ قبػػل أ كلػػ  81يػػزف  كػػاف. عليػػهدل أتعػػرؼ 

 .دتاما عرؼيي لقد أصبح ال 
اضتياة، ب ان كسعيد بعدما كاف يف غاية التوازف .كخائف مصدـك نفسيان  فهومن ذلك  أكير
. حػو أنػه ال متػرج مػن البيػت إطالقػا ،شػديد اطتػوؼ مػن كػل شػيء إنػه. شػبه الظػليأصبح 

علػى مسػتول الػبطن  ؽك اضتر عالج أدكية لإذل  الطبيب مسكنات كمهدئات باإلضافة لعطاأ
 .لتئم بعدت دل  كأسفل البطن ال
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 .من الناحية السيكولوجية كؿتن ا ف ـتشى على حياتيه دتاماتغرٌي أخي  لقد

 علي لعشب. 10.3
 الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اظتصدر

علػػى  1000أبريػػل  8ة يف يػػـو مػػن طػػرؼ اظتخػػابرات اصتزائريٌػػ إيقػػايف متٌ . اشتػػي علػػي لعشػػب
كػػاف   .دما كنػػت ذاهبػػا إذل اطتيٌػػاطشػػارع اصتزائػػر يف اضتػػراش، عنػػب الظهػػرالٌسػػاعة اليانيػػة بعػػد 

أيػة خاليتني مػن أربعة أشخاص داخل سٌيارتني  كانوا .عمر بن اجملوهراتبائع  كقتهايرافق  
 (Peugot) بوجونوع من  كاليانية (Renault Kango) كونقو ركنوكاحدة من نوع ؽتٌيزات، 

 .أين أنزلوشل عاريا يف مكاف حتت األرض عكنوفأيخذت مباشرة إذل بن  .102
الوجػػه كيف رتيػػع أؿتػػاء  علػػىلركػػاالت كباػًتٍفىػػر بعصػػا تعرضػػت لضػػرب كحشػػي بعػػد ذلػػك 

مػػن قمػػاش يف فمػػي كأفػػرغ  خرقػػةبعػػدها قػييٌػػدت إذل طاكلػػة مثٌ أدخلػػت  .اصتسػػم ظتػػٌدة سػػاعتني
خػػالؿ الٌيمانيػػة أيٌػػاـ الٌػػ  قضػػيتها حتػػت  مػػرٌاتأعػػادكا الكػػرٌة عػػٌدة  .نقػػتي فيهػػا اظتػػاء حػػو اخت

 .التعذيب
حيػث قيٌػدكشل  ،مػرٌات، مػا ال يقػٌل عػن أربػع مػرٌات عٌدةقاموا كذلك باستعماؿ الكهرباء 
هػػػذا  يتوقػػػفدل  .أشٌل علػػػى كشػػػك اظتػػػوت أحسسػػػت .باضتديػػػد كقػػػاموا بتبليػػػل كػػػٌل جسػػػدم

 .على نفسي بوؿتالتعذيب إالٌ عندما كنت أ
أٌمػي، زكجػ   –اضتالة أنػزؼ دمػا كعنػدما رآشل أهلػي  هذلأخذكشل بعد ذلك إذل بي  يف 

قػػاموا بتفتػػيش البيػػت ككسػػر . يصػػيحوف كاؤ بػػديف تلػػك اضتالػػة ِّنٌػػوا أشٌل سػػأقتل ف –كأخػػوام 
سػنة  22على شيء قاموا بضرب اصتميع، أٌمي ال  تبل  من العمػر  يعيركاالٌتلفاز كعندما دل 

سػػػنة علػػػى التَّػػػوارل، ككػػػذا زكجػػػة أخػػػي نعيمػػػة  12ك 21البػػػالغتني  كمسػػػعودةتػػام كسػػػيلة كأخ
 .عاما 27كابنتها شهرية ذات 

سػاعة مػن الوقػت، جػاء شػرطة بوركبػة إذل اظتكػاف، أِّػٌن أٌ ػم قػد أخػوكا  أِّنٌ كبعد ف ة، 
 .اظتكيدةانتبهوا إذل  الذينمن طرؼ اصترياف 

األمػػػن كػػػانوا يرتػػػدكف لباسػػػا مػػػدنٌيا  رجػػػاؿألٌف  رأيػػػت الشػػػرطة، اسػػػ جعت اليقػػػة، عنػػػدما
دخػل رجػاؿ الشػرطة إذل . اظتخػابرات سػيختطفون  كمتفػون  قسػران  ككنػت جػٌد خائفػا مػن أف

طلبػػت مػػن رجػػاؿ الشػػرطة . يتػػدٌخلوادل خػػابرات بعػػد أف تكٌلمػػوا مػػع رجػػاؿ اظتكلكػػن البيػػت 
كشل إذل مركػػػز شػػػرطة أخػػػذ .اظتخػػػابراتأخػػػذم معهػػػم ؼتافػػػة أف أعػػػود إذل الٌتعػػػذيب علػػػى يػػػد 
مػػػن طػػػرؼ اظتخػػػابرات كأف ال  مطلػػػوببوركبػػػة حيػػػث عػػػاملوشل معاملػػػة حسػػػنة فػػػأخوكشل أشٌل 
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كعنػد كصػوؿ اظتخػابرات . مػع اظتخػابرات ةن الػذهاب ثانيػ  نتكنػأنه الوا داعي للخوؼ، كما ق
 .إذل ثكنة حيدرة كأرجعوشلكانقو  ركنوداخل سيارة من نوع  كرموشلا الوا علٌي ضربا 

ذلػك بعػد قالوا رل  – يبحيوف كانوا  أعلم عٌما دل أكن)البيت  يفدل كتدكا شيئا  أٌ ما كمب
أسػػػػئلة عػػػػن عالقػػػػ   عػػػػٌدةعػػػػادكا مػػػػرة أخػػػػرل لتعػػػػذييب كطػػػػرح  (أٌ ػػػػم يبحيػػػػوف عػػػػن الٌسػػػػالح

 .الػذم يقطػن جبػوارم التحقيػاقاضػي بشرطة بوركبة كخاٌصة  كمبيفىوَّضبأشخاص ال أعرفهم 
 .قضٌية ؼتٌدرات يفأقوله هٌددكشل بأٌ م سيٌتهمون  كعندما دل يكن عندم ما 

ر زكج  كاب  يف حالة ما إذا احضشب كهٌددكشلالغد، كبعد ليلة من الٌتعذيب أرجعوشل  يف
، كبعػػد سػػاعة كنػػت ال أزاؿ مربوطػػا فػػوؽ طاكلػػة شتعػػت يريػػدك ادل أزٌكدهػػم باظتعلومػػات الٌػػ  

ا شتعػػػت صػػػراخ زكجػػػ  أصػػػبحت  اطتػػػوؼ عليهمػػػا، كظتٌػػػ أشػػػدٌ صػػػوت ابػػػ  كزكجػػػ  فخفػػػت 
 .فقط أعرفهم سطحيان ء كأذكر أشتاء أناس شي أمٌ عندها بدأت أقوؿ  .كاجملنوف

شتػاع أكيػر مػا كػاف يػ ظت  هػو . عتم رجعوا للتعػذيبقوا ما كنت أختلقه كمبا أ م دل يصدٌ 
أقػػػػل عتػػػػػم مػػػػا يريػػػػػدكف  دلفقػػػػػالوا رل أثنػػػػاء التعػػػػػذيب يف حالػػػػة مػػػػػا إذا . صػػػػراخ زكجػػػػػ  كابػػػػ 

 .إذل األبد هناؾ ي كون  يف الٌسجن كسأينسىس
العجيػب أف األصػوات كانػت . باسػتمراراليومني األخريين كنت أشتػع صػراخ زكجػ   يفك 

 .منخفضةمرٌة تكوف مرتفعة كأخرل دائما ًهيى ًهًي، 
إٌف قضػٌيتك أحػدثت ضػٌجة « :كقػالوا رل اظتخػابراتضي، جاء رجػاؿ اكيـو ميورل أماـ الق
 عود  سػػػػتي كأنٌػػػػك تعػػػػرؼ هػػػػذا كذاؾ كإالٌ  رات،دٌ ؼتػػػػكتقػػػػوؿ أنٌػػػػك مهػػػػٌرب  كعليػػػػك أف تعػػػػ ؼ

كاجملنوف، كنت ال أفٌكػر إالٌ يف أمػن زكجػ  ككنػت مسػتعٌدا   كنتإذل آخر دقيقة   » .زكجتك
يف حالػة  نفػس اليػـو يففأقنعوشل أٌ ػم سػيطلقوف سػراحها  .سراحها طالؽإللفعل كٌل شيء 

 .أماـ قاضي التحقيا يريدكفلذلك قلت ما . ما إذا قلت ما يريدكف
 .مػػنهم أف متػػوكشل عػن زكجػػ  هػػل أطلقػػوا سػػراحها أـ ال طلبػػتي ي إذل الٌسػػجن يف طريقػك 

أال تعػرؼ آلػة تسػجيل «: رلقػالوا ف. كلك  دل أفهم ظتاذا يضػحكوفعندها بدؤكا يضحكوف 
  » صوتال

 . الزٌيارة األكذل لزكج عند  دل أفهم ماذا كانوا يقصدكف إالٌ 
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 عيد الزاويس. 11.3
   .1002ًفٍواير  22منظمة العفو الدكلية، تعذيب، اصتزائر، سعيد الزاكم، : اظتصدر

 اصتزائر، سعيد الزاكم، يف سن السبعني
ب عضو سابا ينتمػي إذل منظمػة إسػالموية ؽتنوعػة، يف سػن السػبعني، حػني اعتقالػه ذ  عي 

ك التعػػػرض لتعػػػذيب كتعتقػػػد منظمػػػة العفػػػو الدكليػػػة أنػػػه علػػػى كشػػػ. مػػػن طػػػرؼ قػػػوات األمػػػن
 .إضايف كختشى أف تكوف سالمته يف خطر

 8، يػػـو احملظػػورةف سػػعيد الػػزاكم، كهػػو عضػػو سػػابا يف اصتبهػػة اإلسػػالمية لالنقػػاذ كقًػػأي 
كيلػوم  شػرؽ اصتزائػر   مائػةيف دٌلس كهي مدينة ساحلية تقع على بعد حوارل  1002ًفٍواير 

. يػزاؿ معػتقال ن غتاكرة للمدينة حيػث الخذ سعيد الزاكم إذل قاعدة لقوات األمأي . العاصمة
قػػوا بعػػد ذلػػك، أف السػػيد سػػعيد الػػزاكم طلً فػػوا معػػه كأي كقً كصػػرٌح معتقلػػوف آخػػركف، كػػانوا قػػد أي 

 .ض للتعذيبتعرٌ 
ثػر هجػـو علػى كحػدة عسػكرية يف إآخػر علػى  ان شخصػ عشػرينف سػعيد الػزاكم مػع كقًػأي 

بػدكف هتمػة  ،سػعيد الػزاكم مػا عػدا ،ي سػبيل كػل اظتعتقلػنيأخلًػ. عملت فيػه قنبلػةاظتنطقة استي 
يبػػػدك أف قػػػوات األمػػػن اسػػػتخدمت التعػػػذيب النتػػػزاع اظتعلومػػػات مػػػن . بعػػػد يػػػومني أك ثػػػالث

بالصػػػعا ض بعضػػػهم للتعػػػذيب كقػػػد تعػػػرٌ . قلػػػني الػػػذين تعرضػػػوا بػػػدكف اسػػػتيناء للضػػػرباظتعتى 
الكهربػػػػائي علػػػػى أجسػػػػادهم بينمػػػػا أجػػػػو آخػػػػركف علػػػػى ابػػػػتالع مػػػػاء قػػػػذر بوضػػػػع خرقػػػػة يف 

 .اههمأفو 
 ذلػػك يبػػدك أفٌ ك  1002ًفٍوايػػر  8ف يػػـو ـ رجػػل بػػال ػتاكمػػة يف حػػادث ؼتتلًػػكمػػا أعػػدً 

، رميا بالرصاص مػن طػرؼ 2188ل كرصل بن توام، من مواليد تً كقي . انتقاـ إثر نفس اعتجـو
 .يف مدينة دٌلس( Ladjena)الجنة  قوات األمن كهو أماـ بيته يف حيٌ 

 

 

 

 
   Ref: Amnesty UA 43/01. 
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بو أميزور. 12.3  ُمعذَّ
 .1002يونيو  21-22، الوطنيد زتداد، رش: اظتصدر

ستسة شباف على األقل، من بينهم طفل يف سن اطتامسة عشر، جيٌردكا كلهم من 
بوالية  ميزكرأمقر دائرة  داخلك بوا بوحشية أماـ ذ  دكا بأسالؾ حديدية، كعي ثيافم كقي  

 .جباية
انتهػػى  لشػػراراتاهػػذل  ؿاشػػعإف إ. بػػ  دكالػػةأميػػزكر كمػػن الشػػرارات األكذل مػػن  انطلقػػت

عػ اض العتػداء علػى بعػض التالميػذ كاالا كػاف. منطقة القبائػل بأسػرها يف قتلالرؽ ك إذل اضت
كافيػا   ،إضافة إذل العجز الواضح الذم أبدتػه السػلطات احملليػة كالوالئيػة ،من طرؼ زمالئهم

. هػػايف طريق يءأف تػػدمر كػػٌل شػػ –ر منػػذ زمػػن بعيػػد الػػ  كانػػت يف حالػػة ختٌمػػ –لنػػار التمػػٌرد 
جسػر "فهػا هػو . ثالثة أياـ يف هذل الظركؼ اظتتفٌجرة كافية ضتدكث ما يتعٌذر ترميمه كانت
، ذلك اصتسر القدصل الذم يشا اظتدينة، يبػدك كقػد انقطػع  ائيػا بػني قػوات القمػع "الصوماـ

من جهة كشباف أميزكر من جهة أخرل، كانقسم بػني اصتالديػن كالشػباف اظتعػذبني كبػني قتلػة 
 .كالصدكر الويئة العاريةاألطفاؿ 

ا كػػاف قػػد يقػػع ظتنطقػػة أميػػزكر اعتادئػػة يف ذلػػك اطتمػػيس مبػػ  تنبػػال ان دل يكػػن يف الواقػػع ؽتكنػػ
ئػػػػك الػػػػذين لكدل يكػػػػن علػػػػى اإلطػػػػالؽ يف ؼتيلػػػػة أك . ]...[، يػػػػـو سػػػػوقها 1002أبريػػػػل  21

هػذا كػاف . قبل القريػبتتظاهركا يومي اطتميس كاصتمعة ما كاف يدبٌر كلتاؾ ضدهم يف اظتسػ
. عبػد القػادر بػأميزكرمبدرسة التعليم األساسػي بالتأكيد شأف ذلك اظتدٌرس يف ال بية البدنية 

( 9eAF3)أبريػػل علػػى السػػاعة العاشػػرة حػػني كػػاف يرافػػا قسػػمه  11كػػاف ذلػػك يػػـو األحػػد 
 .توسطةـ عن اظت 700وارل دضتصة تدريبية يف اظتلعب البلدم الذم يبعد 

وسػط بالدرؾ، كقبل دخوعتم يف جسر الصػوماـ الػذم نتػر قرب من مركز بالهم مركر عند 
. كتهلوف دتاما أف سيارتني من الدرؾ كانتا تستعداف ظتتابعتهم لاظتدينة، كاف األستاذ كتالميذ

كػػاف الػػدركيوف «. لعربػػات الػػدرؾ »حركػػة غريبػػة«أمتػػار حػػني الحػػظ  ةعلػػى بضػػع. ق.كػػاف ـ
قبػػل ك 2x2 (Land Rover .)ركفر لنػػدسػػيارة ك ( Toyota)يوتػػة و طسػػيارة اطتمػػس علػػى مػػي 

الوطنيػػػػة  شػػػػركةالالوصػػػػوؿ إذل اصتسػػػػر، ّػػػػاكزت السػػػػيارتاف التالميػػػػذ ككصػػػػلت إذل مسػػػػتدير 
فجػػػأة، ك . علػػػى عشػػػرات األمتػػػار مػػػن اصتانػػػب ا خػػػر للجسػػػر( SNVI)للعربػػػات الصػػػناعية 
يقع  الذم ،مستدير أميزكرعلى  مرة أخرلداركا مث  ،التالميذ كمركا أماـعادكا على أعقافم 
 . ّال اظتعاكسالرجعوا يف ا، ك لدائرةاأمن مقر أماـ مركز الدرؾ ك 
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اظتػػػركر؛ كػػػاف هػػػذا يف الوقػػػت الػػػذم شػػػرع حركػػػة بعػػػد ذلػػػك عػػػادكا مػػػرة أخػػػرل كأكقفػػػوا ك 
حينئػػػػذ نػػػػزؿ أحػػػػد رجػػػػاؿ الػػػػدرؾ كألقػػػػى القػػػػبض علػػػػى تلميػػػػذين . التالميػػػػذ يف عبػػػػور اصتسػػػػر

 ناؿتػػػن لسػػػ«بالصػػػراخ بعبػػػارة  امػػػلقػػػد اهتًٌ . نيكأمرقتػػػا بالصػػػعود يف السػػػيارت »تباطػػػاعا«اختارقتػػػا 
تنػػػازع الػػػرجالف «هػػػا كحين. عنػػػدها تػػػدٌخل األسػػػتاذ كمنػػػع تالميػػػذل مػػػن تنفيػػػذ األمػػػر، »!عربػػػان 

ن يفأخػذكا التلمػذ ».سػلحتهمأالطفلني، فنػزؿ الدركيوف األربع ا خركف من عرباهتم قابضػني 
التالميػذ . شتمه كمعاملته بعنػف كذلك بعد »تلميذا آخر ثالث بغية احتقار اظتدٌرس أكير«ك

اظتلفػت للنظػر هػو أف  «قاؿ لنا أحد اظتدرسني أف . كفريد ب. ، شتري ـ.اليالثة هم متلف ؾ
أحسػػػن قسػػػم يف  ، الػػػذم ييعػػػد بػػػدكرل(9eAF3 )القسػػػم  يف حسػػػنالتالميػػػذ اليالثػػػة هػػػم األ

  ».األمري عبد القادر متوسطة
عنػػػد كقػػػوع  CFPAيف الػػػػحينهػػػا م كػػػاف الػػػذ توسػػػطةعػػػاد األسػػػتاذ ككتػػػب تقريػػػرل ظتػػػدير اظت

فالتقى عماؿ اظتتوسػطة تلقائيػا يف اجتمػاع عػاـ كقػٌرركا . ل مبا حدثءاضتادثة، كما أخو زمال
مػػػن ك . احتجاجػػػا علػػػى مػػػا كقػػػع 21إذل  22لتػػػزاـ بػػػالتوقف عػػػن العمػػػل ظتػػػدة سػػػاعة مػػػن الا

ه ؿتػػو نائػػب اصتمهوريػػة اّػػ، مث جبايػػة واليػػةجهتػػه انتبػػه مػػدير اظتتوسػػطة فػػأخو مديريػػة ال بيػػة ل
كاخػ اقهم تهم بشخالء سبيل التالميذ كلتقدصل شكول ضد الدركيني لتجػاكزهم سػلطته ظتطالب

مػػػػدير عػػػػوض أف يسػػػػجل الشػػػػكول، طلػػػػب نائػػػػب اصتمهوريػػػػة مػػػػن «ك. اضترمػػػػات اظتدرسػػػػية
علػػػى نائػػػب اصتمهوريػػػة اقتصػػػر . إعػػػداد ملفػػػات للتالميػػػذ مػػػع شػػػهادات طبيػػػة اخل اظتتوسػػػطة
نيػة يف إذا أمكن إثبات ذلك، كدل تكػن لػه ال ضربات كجركحل تعرض التالميذبشأف  التدخل

، »كلقػػد زاد هػػذا الوضػػع مػػن حػػدة التػػوتٌر يف اظت سسػػة. خػػ اؽ اضتػػـر اظتدرسػػيمتابعػػة جنايػػة ا
 .يضيف الراكم

. هػػػم مػػػن اظتػػػدارس األخػػػرلءيف نفػػػس الوقػػػت، خػػػرج التالميػػػذ إذل الشػػػارع كأخػػػوكا زمالك 
الواحػدة ِّهػرا، كذلػك بعػد أف أطلػا الػدركيوف سػراح األطفػاؿ اليالثػة السػاعة وا علػى كانطلقػ

ٌمػػ .هم كصػػفعهمنطاقبعػػد اسػػت  متوسػػطةع تالميػػذ مػػن ثانويػػات للبنػػات كثانويػػات ؼتتلفػػة ك ّك
دارس اظتػػػػػك  8كالقاعػػػػػدة  700-800ك 200-100األمػػػػػري عبػػػػػد القػػػػػادر كتلػػػػػك اظتسػػػػػماة 

معظػم التالميػذ علػى علػم  ندل يكػ«. رؾمػاـ مقػر الػدأبتدائيػة كمدرسػة اظتقػراشل، كتظػاهركا اال
كػػانوا يػيعىػػٌدكف . هػػم احملتجػػزين قػػد مت إطػػالؽ سػػراحهم بعػػد تػػدخل نائػػب اصتمهوريػػةءأف زمال

  ».ني كيرموف اضتجارة على مركزهمشعارات معادية للدركيٌ بيهتفوف كانوا با الؼ ك 
دل  إذ هاتاّالارد الدركيوف بالقنابل اظتسيلة للدموع، فهرب األطفاؿ اظتذعوركف يف كل 

سػاقتت فقػد أف تشػتت القنابػل اظتتظػاهرين  عػوضكلكػن  .هػذا الوضػععتم ّربة ميل يسبا 
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فتػدخلت الشػرطة هػي . ذ فػميػبالعكس يف هيجاف التالميذ كيف التحاؽ الكبػار كغػري التالم
كتواصلت اظتواجهات حػو سػاعة متػأخرة مػن . األخرل بالقنابل اظتسيلة للدموع كباظتًقمعات

 .لاللي
 متوسػػػطةأبريػػػل، اجتمػػػع عمػػػاؿ مػػػن ؼتتلػػػف اظتػػػدارس يف أميػػػزكر يف  18يػػػـو االثنػػػني كيف 

ػػػػػػع عمػػػػػػاؿ ال بيػػػػػػة ألميػػػػػػزكر   نشػػػػػػأكانتػػػػػػدبوا ؽتيلػػػػػػني عتػػػػػػم ك  100-200 كا مػػػػػػا يسػػػػػػمى مبيجمَّ
(CTEA .) ع أمػػػػاـ دار البلديػػػػة كذلػػػػك يف اليػػػػـو تجٌمػػػػري بيف تصػػػػريح لػػػػه نػػػػادل هػػػػذا األخػػػػك

كلكػػن منػػذ السػػاعة التاسػػعة مػػن . السػػاعة العاشػػرة صػػباحا أبريػػل علػػى 12اظتػػوارل، اليالثػػاء 
 ، م ذكػػر لنػػا شػػاهد أ ػػ. ألػػف شػػخن يف سػػاحة اظتدينػػة 10كػػاف هنػػاؾ حػػوارل «ذلػػك اليػػـو

  ».كا من أميزكر كمن برباشة كالقصر اخلءجا
م عتػػػذا اللقػػػاء، فقػػػد طلبنػػػا مػػػن سػػػلطات كاليػػػة جبايػػػة، ظً اظتػػػنيئػػػة مػػػن جهتنػػػا، كبصػػػفتنا اعت«

 »كػاف ذلػك اضتػػل الوحيػد إلعػادة اعتػػدكء. رل، اختػػاذ اجػراءات ضػد الػػدركينيكخاصػة مػن الػوا
يجىٌمعأيالحظ أحد 

كاف رئيس البلدية داخل مقر البلدية ككاف معػه رئػيس الػدائرة . عضاء اظت
ككػػاف النػػاس يطػػالبوف . كقائػػد أمػػن الػػدائرة كضػػباط مػػن شػػرطة اظتػػدف كقائػػد ثكنػػة الػػدرؾ اخل

  ».زتٌيةن الدركيني كير كهو أعمار، «سة، مبا فيهم بالرحيل الفورم للدركيني اطتم
خاطب قائػد الػدرؾ، كهػو مػالـز أكؿ، اصتمهػور كاعػ ؼ بعجػزل التػاـ عػن السػيطرة علػى 

الػذم كػاف ػتميػا مػن طػرؼ أعضػاء  –ة حينئػذ كصػل اضتشػد كمعػه رئػيس البلديػ. األحداث
ٌمػػع يجى

قنابػػل رٌدكا برمػػي  هػػ الء أف ان، غػػريفػػور  ينيكلػػدر ارحيػػل بكطػػالبوا  ،أمػػاـ مركػػز الػػدرؾ – اظت
يفٍَّي حيننيف ،مسيلة للدموع يجىٌمع إذل مقر البلدية ًْ

 .رجع رئيس البلدية كأعضاء اظت
، »قٌررنػػا كتابػػة نػػداء للشػػعب، غػػري أننػػا قيضػػنا توزيعػػه بوصػػوؿ بيػػاف الػػوارل«ضتػػل اظتشػػكلة 

ٌمػػع قػػائالن  يجى
كنػػا نقلقهػػم   – لني ػتليػػنيك كلكػػن، رغػػم كعػػود مػػن مسػػ  «. أضػػاؼ عضػػو مػػن اظت

دل يصػػػػل ذلػػػػك البيػػػػاف الػػػػذم طاظتػػػػا  –بأخػػػػذ موقػػػػف  الػػػػوارلعلػػػػى اإلضتػػػػاح ضػػػػركرة كيػػػػريا ب
 ».انتظرنال

ٌمػػع بػػأف الػػوارل  يجى
يف نقػػاش «زاد التػػوتر يف الشػػارع كحػػاكؿ رئػػيس الػػدائرة طمأنػػة أعضػػاء اظت

عػػػن الػػػوارل الػػػذم سػػػيعلن علػػػى كشػػػك تسػػػليم فػػػاكس »ه أنػػػب، ك «لني مػػػن الػػػدرؾك مػػػع مسػػػ  
يقوؿ عضو . كلكن بقي الوارل صامتا حو الساعة اطتامسة مساء «.الدركينيعقوبات ضد 

نٌػب « : آخر من غتيىٌمع أميزكر إف موقفان شجاعا مػن الػوارل كػاف قػد يوقػف التمػٌرد الشػعيب ككتي
لية الػػوارل علػػى مػػا كػػاف سػػيقع بعػػد سػػاعات لعظيمػػة ك إف مسػػ  . اظتنطقػػة الكيػػري مػػن الػػويالت

  ».جدان 
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ت ٌمػػعندئػػذ ع. CNSؿ الفػػاكس، فقػػد كصػػل تعزيػػز مػػن شػػرطة كلكػػن عوضػػا مػػن إرسػػا
ػػػػ. حػػػػرؽ جزئيػػػػاأي هػػػػب مقػػػػر الػػػػدائرة ك فني . االنتفاضػػػػة كاتسػػػػعت ـ مركػػػػز الػػػػدرؾ جزئيػػػػا د  كمػػػػا هي

سػػػيارة دل يتعػػػرض أحػػػد لألحػػػد عناصػػػر الػػػدرؾ، بينمػػػا تابعػػػة ( Clio)سػػػيارة كليػػػو  تحرقػػػأك 
Renault 16 ػػػ. ر معػػػركؼ باسػػػتقامتهخػػػلػػػدركي آ مػػػن عمػػػرل  سػػػة عشػػػرالسادرح طفػػػل يف جي

سػنة قنبلػة مسػيلة  إحػدل عشػريف يدل برصاصة حقيقية، كتلقى طفػل آخػر عمػرل .( س.ؾ)
ِّن اظتتظاهركف أف هذا األخري قد تويف، . للدموع على رأسه كنقل جرلتا إذل مدينة سطيف

 .فضاعفوا من شراستهم، كتواصلت اظتواجهات إذل ساعة متأخرة من الليل
أبريػػػػػل، حيػػػػػث  12 ، كػػػػػابوس حقيقػػػػػي إالٌ يف يػػػػػـو الغػػػػػدغػػػػػري أف األمػػػػػر دل يتحػػػػػوؿ إذل

فعلى الساعة العاشػرة كالنصػف، . استأنفت اظتواجهات بدءا من الساعات األكذل من النهار
عتػػدل شػػرطي كػػاف يف السػػابا تلميػػذا يف متوسػػطة األمػػري عبػػد القػػادر علػػى ثػػالث سػػيدات اً 

حرمػات اظتدرسػية الػذم سػٌبب شل للاخ اؽ اليػالكاف هذا هو ا. سات يف تلك اظتتوسطةمدرٌ 
 .حوادث عنيفة كمٌدد اظتواجهات

مَّع عماؿ ال بية قائال هتفنػا إذل رئػيس الػدائرة كطلبنػا منػه إيقػاؼ «: ي كد أحد أعضاء غتي
كنيشػػرت  »".تحكم يف جنػػدناعجزنػػا علػػى الػػ: "اسػػتفزازات قػػوات الشػػرطة كالػػدرؾ، فقػػاؿ لنػػا

ن حػػو يف ياظتتظػػاهر  شػػرعوا يف مطػػاردةنػػة ك بسػػرعة يف كػػل أحيػػاء اظتدي CNSالػػػشػػرطة عناصػػر 
 .أصغر خبايا تلك األحياء

كلكن بقي عدد قليػل جػدا مػن الشػباف . بعد الظهر، كادت اظتواجهات أف تنقطع كليةك 
ِّهػػػار أنفسػػػهم فقػػػط، فأصػػػبحوا بػػػذلك شبرمػػػي اضتجػػػارة أك حػػػو ب CNSيواجهػػػوف شػػػرطة الػػػػ

لقػػد حيػػٌوؿ مقػػػر «: يضػػيف ػتػػدثنا قػػػائال .فريسػػة للغرائػػز السػػػادية كاضتيوانيػػة للقػػوات القمعيػػػة
ستسػة شػباف علػى . الدائرة اظتٌخرب كما جػاكرل إذل مركػز حقيقػي لتعػذيب الشػباف اظتتظػاهرين

ػػػرٌ  اطتامسػػػة عشػػػراألقػػػل، مػػػن بيػػػنهم طفػػػل يف  دكا مػػػن ثيػػػافم كقػييٌػػػدكا بأسػػػالؾ مػػػن عمػػػرل، جي
  ».حديدية كعيٌذبوا بوحشية

 كتبػػػت مػػػن طػػػرؼ شػػػهود عيػػػاف كضػػػحايا الػػػ  ةفيمػػػا يلػػػي مضػػػموف الشػػػهادات األربعػػػك 
 .التعذيب

كهػػم يػػأتوف بيالثػػة شػػباف قػػرب مٌقػػر  CNSرأيػػت شػػرطة الػػػ«: كتػػب أحػػد اظتدرسػػني قػػائال
لقػػد أجػػوكهم علػػى أف يتعػػٌركا كقيٌػػدكهم بأسػػالؾ حديديػػة، مث بػػالوا . الػػدائرة الواقعػػة أمػػاـ بيػػ 

عػػا انو أهػػ الء الشػػرطة  كبعػػد ضتظػػات، صػػبٌ . علػػيهم قبػػل أف ينهػػالوا علػػيهم ضػػربا بػػالركالت
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مػػػن السػػػوائل علػػػى الشػػػباف مث قػػػادكهم إذل داخػػػل مقػػػر الػػػدائرة حيػػػث أخضػػػعوهم لتعػػػذيب 
  ».جنسي

لفػػػػرؽ الوطنيػػػػة لألمػػػػن مػػػػن الشػػػػرطة تػػػػابعني لرأيػػػػت ستسػػػػة «: ككتػػػػب شػػػػاهد آخػػػػر قػػػػائال
(CNS ) كػػػاف اظتسػػػكني . سػػػنة مػػػن عمػػػرلاطتامسػػػة كالعشػػػرين كهػػػم كتػػػٌركف شػػػابا يف حػػػوارل

لقد جٌردكل من ثيابػه كقيٌػدكا يديػه كراء ِّهػرل بسػلك حديػدم، مث جػٌركا . ديهيتوسل إذل جالٌ 
  ».جسدل العارم يف الرماد اظتوجود داخل مقر الدائرة

ي يف مكػػاف غػػري بعيػػد عػػن مقػػر ٌمػػصػػباحا، كنػػت بصػػحبة ع 22ك 20مػػا بػػني السػػاعة «
ػف كمتتبػ اطتامسػة عشػررأيت شػابا يف سػن . الدائرة . بتدائيػةالسػة ابػني اظتسػجد كاظتدر   يّر

كرمػػال علػػى سػػطح  اءلفأكسػػعه أحػػدقتا ضػػربا كنػػزع عنػػه حػػذ CNSكشػػفه شػػرطياف مػػن فػػرؽ 
عليػػػه ضػػػربا بػػػالركالت كاظتطرقػػػات، فا ػػػار اال سػػػركاله كا ػػػ أحػػػد اظتنػػػازؿ القريبػػػة، مث نزعػػػا عنػػػه
بعػػد ضتظػػات أتػػى الشػػرطياف بصػػيب آخػػر كهػػو يف نفػػس . ارو الصػػيب علػػى األرض كجسػػدل عػػ

  ».انب الطفل األٌكؿبه جب ألقوااضتالة، ك 
شػػخن معػػوؽ يف األربعػػني مػػن عمػػرل مػػن طػػرؼ أفػػراد مػػن شػػرطة الفػػرؽ كػػذلك ف  أكقًػػ

دجة أنه لتمل عيصػيبة علػى يػدل اليسػرل كبالتػارل فهػو يعػد مشػاركا ( CNS)الوطنية لألمن 
لقػػد أكسػػعوا ذلػػك اظتسػػكني ضػػربا مث جػػٌركل علػػى األرض فػػوؽ الرمػػاد الػػذم  «! يف اظتظػػاهرات

 ».غطي مقر الدائرة حو أصبح ال ييعرؼكاف ي
كتػػػب أحػػػد فقػػػد  . نصػػػيبهما مػػػن التعػػػذيب أيضػػػان  ف مػػػن مفتشػػػية األمػػػالؾاحارسػػػكأخػػػذ 

كذلػػك  CNSربعػػاء كنػػا نقػػدـ اظتػػاء لشػػرطة فػػرؽ ألطػػواؿ يػػومي اليالثػػاء كا«: اظتسػػكينني قػػائال
، هجمػوا كيف يـو األربعاء، علػى السػاعة التاسػعة كالنصػف لػيال. من باب الواجب اإلنساشل

 ».ج فانكسرت يد أحدناا در علينا كشتمونا كدفعونا يف األ
سػػنة، كذلػػك يف  81لتػػي شػػريف البػػال  مػػن العمػػر مت اغتيػػاؿ يف الغػػد، يػػـو اطتمػػيس، ك 

ل تالمػػذة مػػن أبريػػل، شػػكٌ  17يف يػػـو جنازتػػه، ك . مػػن أميػػزكر اتكيلػػوم    ذتانيػػةمكػػاف يبعػػد 
كنػػا نػػرل «: دثينايقػػوؿ أحػد ػتػػ. ل القصػػرّػػاأميػػزكر موكبػػا ضػخما يف اً  متوسػػطاتثانويػات ك 

كػػدنا ننسػػى اصتالديػػن اظتسػػاكني الػػذين كػػانوا ال زالػػوا . خطػػاهم مػػن بعيػػد ككنػػا فخػػورين فػػم
 »...وار مدينتناسيف أمتتفوف 
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 رابح ربيع الشريف. 13.3
 الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اظتصدر

 .1001سجن سركاجي، يونيو 
إشل مسػجوف . أنا معتقل بسجن سػركاجي يف اصتزائػر العاصػمة. لشريفاشتي رابح ربيع ا

سػػػػنة، أنػػػػا متػػػػزكج كأب  22أبلػػػػ  مػػػػن العمػػػػر . 21712، رقػػػػم اإليػػػػداع 12يف قاعػػػػة رقػػػػم 
 .شارع حسني نوردين، اضتامة، حي بلكور بالعاصمة 12لطفلني، كعنواف بي  

مػػن أحػػداث،  –أنػػا عػػائل  ك  -أتشػػرؼ عػػو مراسػػل  هػػذل بشحػػاطتكم علمػػا مبػػا عانينػػال 
. كسأسرد لكم بشيء من االختصار الوقائع كما عشناها منذ سبعة سنوات كإذل يومنا هذا

اكزات رتة من قول األمن كاصتيش  .لقد تعرضنا لتهديدات ّك
 22كستسػػػة أخػػػوات، كالػػػدتنا عمرهػػػا  إخػػػوةسػػػبعة : ؿتػػػن عائلػػػة تضػػػم اثػػػ  عشػػػر عضػػػوا

 .عامان 
ينػػاير مػػن تلػػك السػػنة، كيف ثػػاشل يػػـو مػػن  ، يف شػػهر2112بػػدأت كػػل األحػػداث سػػنة 

ككػذا مدرسػة حػوش ( بػدائرة بػرج منايػل)كانػت منطقػة كاد األربعػة . شهر رمضاف بالتحديػد
، اظتػػدعو رتػػاؿ، بعػػدما رشػػته بالرصػػاص إخػػوماستشػػهد أحػػد . بػػارل مسػػرحا لعمليػػة دتشػػيط

عملػػػي يف ذلػػػك  دل التحػػػا مبقػػػر. كهػػػو أمػػػاـ منػػػػزلنا( اصتػػػيش كاظتيليشػػػيات)القػػػوات اظتشػػػ كة 
، فمكيػت بالبيػت كرأيػت كػل مػا حػدث أمػاـ منػػزلنا، غػري أف ػتضػر الػدرؾ اٌدعػى أ ػػم  اليػـو

كلهػم   إخػومكػاف بػاقي . عيركا على أخي داخل مىٍعًقل حٍتأرضٌي كأنه كاف دوزته بندقية آلية
 .بأماكن شغلهم كدل يكن ألٌم منهم عالقة باظتقاكمة

، كدل أرجػع إليهػا 2112كاف ذلػك يف شػهر فوايػر   غادرتي اظتنطقة عقب تلك الفاجعة،
كػػاف أخػػي . أمػػا أشػػقائي، فػػالتحقوا الواحػػد تلػػو ا خػػر باصتماعػػات اظتسػػلحة. إذل يومنػػا هػػذا

كتبعػػه سػػيد علػػي مث ػتمػػد، ككالقتػػا حػػائزاف علػػى . سػػعيد، كهػػو طبيػػب، أكؿ مػػن فعػػل ذلػػك
ف يػدرس يف السػنة الياليػة بعدها التحا أخػي الرابػع كاشتػه رضػواف الػذم كػا. شهادة بكالوريا

الػذم كػاف تلميػذ يف السػنة الرابعػة  –كهو اطتامس كآخرهم  –ثانوم، مث تالل أخي يوسف 
 .متوسط

 –كصتػأت إذل عائلػة زكجػ  دػي العناصػر  2112أما أنا، ف كت عائل  يف شهر فواير 
ا بقػػػي يف البيػػػت كالتحقػػػوا باظتقاكمػػػة، مػػػ إخػػػومفبعػػػدما غػػػادر . بالعاصػػػمة –شػػػارع بايػػػار  2

قػػػاـ إخػػػواشل  2118يف عػػاـ (. ضػػاكية ككهيبػػػة)البيػػت إالٌ أمػػػي كحػػدها كاثنتػػػني مػػن أخػػػوام 
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كهػو حسػن  –كال يػزاؿ اليػاشل  2111قيتػل أحػدهم سػنة . بتزككتهن من مسلحني إسالميني
كقضػػػتا عشػػػرة أشػػػهر  2117كاعتيقلػػػت ضػػػاكية ككهيبػػػة سػػػنة . علػػػى قيػػػد اضتيػػػاة –حطػػػاب 

كرزقػت الضػاكية . حسػب ادعػاء السػلطة« إرهػابيني»جهػن مػن بالسجن عقابا عتػن علػى زكا
فلهػا بنػت عمرهػا هػػي  –زكجػة حسػن حطػاب  –أمػا كهيبػة . كلػدان عمػرل أربػع سػنوات ا ف

 .األخرل أربع سنوات، كهي ا ف معتقلة بسجن اضتراش كحامل يف شهرها السابع
ضػػاء اصتػػيش كقػػوات أمػػا فيمػػا متػػٌن كالػػدم، فقػػد قاسػػت األلٍػػواء كالػػأٍلكاءى علػػى أيػػدم أع

اظتسػ كؿ عػن أمػن الواليػة  –إف اظتػدعو بػدكم . األمن خاصة التػابعني مػنهم لواليػة بػومرداس
فقاسػػػػت العائلتػػػػاف مػػػػن . كرجالػػػػه قػػػػد أذاقػػػػوا عػػػػائل  كعائلػػػػة حسػػػػن حطػػػػاب ميػػػػٌر العىػػػػٍيش –

. االعتقػاالت التعسػفية كالتجػاكزات اظتختلفػة كالشػػتائم كالتهديػدات كغريهػا مػن االعتػػداءات
 .د رمتنا السلطة بتهمة اطتيانة كدل يكن لنا من كسيلة للتعبري عن حقيقة أمرنالق

كعلػػى السػػاعة الواحػػدة بعػػد منتصػػف الليػػل، داقتػػت غتموعػػة  1001فوايػػر  12يف يػػـو 
نقلػت عنػوة علػى مػي سػيارة إذل مكػاف دل . مسلحة بي ، كاختيطفت من أماـ أعػني أطفػارل

كظتا كصولنا إذل ذلك اظتقر، أخوكشل أنػ  ا ف بػني أيػدم . أستطيع التعرؼ عليه إالٌ من بعد
بػػػػػع عكنػػػػػوف، كاقتػػػػػادكشل مباشػػػػػرة إذل أحػػػػػد ( DRS)رجػػػػػاؿ مديريػػػػػة االسػػػػػتخبارات كاألمػػػػػن 

فبػػدأت هنػػاؾ سلسػػلة . اظتكاتػػب حيػػث عػػٌركشل دتامػػا مث أدخلػػوشل إذل إحػػدل غػػرؼ التعػػذيب
 10لػػك االسػػتنطاؽ بػػني داـ ذ. األسػػئلة عػػن عػػدد مػػن األشتػػاء كانػػت علػػى قائمػػة مكتوبػػة

بعػػػػػدها (. «الشػػػػػيفوف»طريقػػػػػة ) دقيقػػػػػة مث شػػػػػرعوا يف تعػػػػػذييب باظتػػػػػاء كخرقػػػػػة القمػػػػػاش  80ك
مىٍوصػػػػػولة  –تعٌرضػػػػػتي للتعػػػػػذيب بالصػػػػػعا الكهربػػػػػائي، فكػػػػػانوا يضػػػػػعوف أسػػػػػالكان كهربائيػػػػػة 

علػػى أعضػػائي التناسػػلية كعلػػى أذشل كعلػػى رأسػػي، كمػػا كنػػت  –بػػػمىٍنشىب التيػػار يف اصتػػدار 
بعػػد ذلػػك التنكيػػل رمػػوشل كأنػػا مػػبلال كليػػا داخػػل إحػػدل . يشػػتدد الصػػعا الكهربػػائيأبلٌػػل ل

كأعػادكا هػذا األسػلوب مػن التعػذيب طيلػة سػبعة أيػاـ، . الزنزانات اظتظلمة فيها بطانيػة يتيمػة
 .فكنت أعذَّب كل يـو بعد الظتهر

 –ن لتػ  عػوي –، أم يـو كاحد بعد اعتقارل، اختطفوا صهرم 1001فواير  18كيـو 
كيف نفػػس الليلػػة كنفػػس الوقػػت . مػػن بيتػػه يف بلديػػة درقانػػة علػػى السػػاعة اضتاديػػة عشػػر لػػيال

اختطفوا أخ  كهيبة، زكجػة حسػن حطػاب، مػن مقػر بيتهػا يف بلديػة بػن زرقػة علػى السػاعة 
تعػٌرض . اضتادية عشر ليال كأمطركها بسيل من الشػتائم كالكػالـ البػذمء كاأللفػاظ الفاحشػة

و ا خر للتعذيب بطريقة االختناؽ باظتاء كاطترقة كبالصػعا الكهربػائي، صهرم لت  عوين ه
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أمػا شػقيق  كهيبػة، فا ػالوا عليهػا . «إرهابيني»كما هددكل كي يطٌلا أخ  باعتبارها أختا لػ
 .كأ ا عاهرة« ابن حركي»ضربا كشتما كو ا حامل، فقالوا عتا أ ا كهبت نفسها لػ

بعػد اعتقػػارل، ذهػب يب رجػػاؿ مديريػة االسػػتخبارات  ، أم يػػومني1001فوايػر  17يػـو 
عػػاـ مػػن العمػػر لػػه اثٍنػػا  28كاألمػػن العتقػػاؿ السػػيد الشػػريف عػػٌدل، كهػػو أحػػد أقػػاريب يبلػػ  

كانوا كتهلوف عنواف بيتػه فأخػذكشل عنػوة كػي أدعتػم . عشر أكالد منهم اثنني التحقا باظتقاكمة
ظتػا كصػولنا . ديػة سػيدم داكد بػدائرة دلػسعلى اظتكاف يف قريػة زتركنػة، كهػي ضىػٍيعة نائيػة ببل

هنػاؾ علػى السػػاعة السػابعة صػباحا دل يعيػػركا عليػه بالبيػػت، كػاف قػد ذهػػب بػاكرا إذل مكػػاف 
كجػػػدكل بشحػػػدل اضتقػػػوؿ يف مكػػػاف يسػػػمى . عملػػػه، فأخػػػذكا ابنػػػه ليػػػدعتم علػػػى موقػػػع كالػػػدل

زرع شػجريات ظتا كجدكل كاف يػ. حوش اظتخفي بدائرة بودكاك، ككاف ذلك يف منتصف النهار
التني برفقة عدد من اظتػزارعني ككػذا أحػد أقاربػه يسػمى رابػح األزرؽ الػذم اعتيقػل هػو ا خػر 

فػػتم اعتقػػػاؿ . كػػاف السػػيد األزرؽ يف سػػػن السػػتني تقريبػػان ككػػػاف يقطػػن هػػو أيضػػػا دمركنػػة  –
 .السيد الشريف عٌدل بينما أيطلا سراح ابنه فيما بعد يف نفس اليـو

ستخبارات كاألمن، كعند كصولنا إذل مقػرهم يف مسػاء ذلػك اليػـو قادنا رجاؿ مديرية اال
دل أر السػػػيد الشػػريف عػػػٌدل قػػػط . شػػػرعوا يف مواجهػػػة بعضػػنا للػػػبعض( 1001فوايػػر  17)

أما السػيد رابػح األزرؽ، فػأخلى سػبيله رجػاؿ مديريػة االسػتخبارات كاألمػن . منذ ذلك اليـو
 .بعد ليلتني من االعتقاؿ يف مقرهم

ألقػوا القػبض أيضػا علػى السػيد ػتمػد رداف مػن مقػر ( 1001فواير  17) يف نفس اليـو
للسػػيد ػتمػػد . بيتػػه مبدرسػػة حػػوش بػػارل يف كادم األربعػػاء بػػدائرة بػػرج منايػػل بواليػػة بػػومرداس

رداف ثالثػػة أكالد التحقػػوا باصتماعػػات اظتسػػلحة باصتبػػاؿ، استشػػهد أحػػدهم كمػػا زاؿ ا خػػراف 
 22السػػتني مػػن العمػػر، كيقبػػع يف سػػجن سػػركاجي منػػذ  يبلػػ  السػػيد رداف. علػػى قيػػد اضتيػػاة

 .إذل اليـو 1001مارس 
أيلقي القبض على السيد سػعيد حطػاب، كالػد حسػن حطػاب،  1001يـو فاتح مارس 

عامػان مػن العمػر، أربعػة أك ستسػة أيػاـ  88كقضى هذا الرجػل، الػذم يبلػ  . يف بيته بع زرقة
فػس الوقػت كنفػس البيػت اعتقلػوا السػيد أزتػد كيف ن. بزنزانات مديرية االسػتخبارات كاألمػن

أم صهر حسػن حطػاب  –سعدم، يف سن السابعة كاليالثني، كهو نسيب سعيد حطاب 
تعػػٌرض السػػيد سػػعدم لتهديػػد كػػي ييطل ػػا زكجتػػه، كال يػػزاؿ معػػتقال . كأب ألربعػػة أطفػػاؿ –

 .بسجن سركاجي إذل يومنا هذا
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رل صػػهرم حسػػني هويػػدم، كهػػو يف اعتيقػػل بػػدك ( 1001مػػارس  1أم )كيف اليػػـو التػػارل 
لقػد اعتقلػول إثػر عيػورهم علػى رقػم . سن اطتمسني كأب ألربعػة أطفػاؿ يقطػن مبدينػة بسػكرة

دل تػػػرٌد إرٌل مػػػذكرم حػػػو . هاتفػػػه مبػػػذكرم الػػػ  تضػػػم هواتػػػف كعنػػػاكين األصػػػدقاء كاألقػػػارب
ذيبػه هػو فبعد اعتقاؿ صهرم حسني هويدم جاءكا به ككاجهوشل بػه، مث شػرعوا يف تع. اليـو

كهػو ا ف مسػػجوف . ا خػر باظتػاء كاطترقػة كالصػػعا الكهربػائي، كمػا هػددكل كػػي يطلٌػا أخػ 
 .1001مارس  12منذ اطتميس 

كتدر اإلشارة إذل أف اصتالدين كانوا يأتوف بأخ  إذل غرفة التعذيب بينمػا أنػا عػار دتامػا، 
لقػػد فعلػػوا ذلػػك . يكانػػت توجػػد قػػابل  كتبكػػ« !سنغتصػػبها أمامػػك»: مث كػػانوا يقولػػوف رل

 .أذاقوشل األمرين من شدة أثر الشتائم كالبذاءة كالكالـ الفاحش. طيلة يومني من التعذيب
كمػػا كتػػدر بالػػذكر أ ػػم زتلػػوشل قسػػران علػػى مػػرافقتهم مػػرتني يف عمليػػات دتشػػيط يػػومني 

أمػػػا . حيػػػث أرادكا قتلػػػي( بػػػػقزركاف)كػػػاف التمشػػػيط األكؿ بغابػػػة يف منطقػػػة بغليػػػة . متتػػػاليني
كال سػػػبب يف ذلػػػك . كػػػدت أيقتػػػل هنػػػاؾ أيضػػػان . اليػػػاشل فكػػػاف بشحػػػدل الغابػػػات دػػػوش بػػػارل

األمػري الػوط  للجماعػة  –« إرهػايب»كصػهر لػػ« إرهػابيني»التهديد بالقتل إالٌ أشل أخ ألربعػة 
 .استشهدا( رتاؿ كػتمد)كأخ لشقيقاف  –السلفية للدعوة كالقتاؿ 

ألصػقوها يب صتػ كا إذل التلفيػا، فصػٌوركشل بشػريطي كمبا أ م عجزكا على إبانػة الػٌتهم الػ  
فيػػػديو يػػػٌدعوف فيهمػػػا أشل متػػػورط يف اظتتػػػاجرة بالسػػػالح كالػػػذخرية، كمػػػا لٌفقػػػوا فيهمػػػا قصػػػة 

بعدها زتلوشل قسػران علػى إمضػاء . مفادها أف ػتمد رداف كالشريف عدل شريكاف يف اصترنتة
قػالوا رل سػاعتها أف . ا كمن مثى حبسناػتضر االستجواب طبقا للسيناريو اظتلٌفا سلفا الهتامن

 .األمر تصفية حسابات
اهتمػػػوشل كاهتمػػػوا صػػػهرم حسػػػني هويػػػدم كالسػػػادة ػتمػػػد رداف كالشػػػريف عػػػدل بتزكيػػػد 

إٌف . اصتماعػػػات اظتسػػػلحة بالسػػػالح كالػػػذخرية، غػػػري أف دافػػػع جػػػورهم هػػػو عالقاتنػػػا العائليػػػة
كلػػداف يف اظتقاكمػػة، كالسػػيد عػػدل يف األربعػػة التحقػػوا باظتقاكمػػة، أمػػا السػػيد رداف فلػػه  إخػػوم

األمػػر ال يعػػدك  . يػػداعنا يف السػػجنإفػػالغرض مػػن تلفيػػا ػتاضػػرنا هػػو إدانتنػػا ك . نفػػس الوضػػع
 .كونه انتقامان ال أكير كال أقل

مكينػػػا عشػػػرة أيػػػاـ مبركػػػز مديريػػػة االسػػػتخبارات كاألمػػػن بػػػع عكنػػػوف، كيف اليػػػـو اضتػػػادم 
قلونػػا علػػى مػػي شػػاحنة لتقػػدنتنا أمػػاـ قاضػػي ن –مػػارس  2كػػاف ذلػػك يػػـو األربعػػاء   –عشػػر 

دل يكػػػن ضػػػمن . فاجػػػأشل غيػػػاب السػػػيد الشػػػريف عػػػدل. التحقيػػػا مبحكمػػػة عبػػػاف رمضػػػاف
 .اجملموعة كضننت ساعتها أنه أفرج عنه بعد إطالؽ سراح السيد رابح األزرؽ
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أمػػا أخػػ  فنيقلػػت إذل سػػجن . نقلػػت بعػػدها مػػع صػػهرم لتػػ  عػػوين إذل سػػجن سػػركاجي
أفرج قاضي التحقيػا علػى اطتمسػة ا خػرين، غػري . هي ػتبوسة إذل يومنا هذااضتراش حيث 

أف عناصػػػػر مديريػػػػة االسػػػػتخبارات كاألمػػػػن اعتقلػػػػوهم مػػػػرة ثانيػػػػة ستسػػػػة أيػػػػاـ بعػػػػدما أيخلػػػػي 
 .كلهم ػتبوسوف اليـو معنا بسجن سركاجي. سبيلهم

ر لقػػد مت العيػػو . علمػػت بعػػد قضػػاء أسػػبوع بالسػػجن أف السػػيد الشػػريف عػػٌدل استشػػهد
كػػػاف . عليػػػه ميتػػػا، جيتػػػه ػتركقػػػة داخػػػل سػػػيارته بضػػػواحي العفػػػركف، غػػػرب اصتزائػػػر العاصػػػمة

كاف قريبػان . اظتسكني، رزتة اهلل عليه، غترد فالح على عاتقه إعالة اث  عشر من أفراد أسرته
كػػل أعضػػاء عائلتػػه متيقنػػوف أف عناصػػر مديريػػة االسػػتخبارات كاألمػػن . رل ككػػاف قريبػػان زتيمػػان 

 .اغتالولهم الذين 
فيما متص ، أنا معٌرض ظتخاطرة كبرية حو يف حالة اإلفراج عػ  أل ػم هػددكشل بالقتػل،  

قػػررت اإلٍدالء . بػػنفس اظتصػري –مػػا تبقػى رل مػن أفػػراد عػائل   –كمػا هػددكا أخػػ  ككالػدم 
فػذل الشػػهادة ألريػػح ضػػمريم بشػػأف مػػا أعلمػػه ككػي أكشػػف اضتقيقػػة كأزيػػل القنػػاع عػػن هػػذا 

، 1002منذ اضتادم عشػر مػن سػبتمو . م يبتلع اجملتمع برمته كيف صمت رهيبالغوؿ الذ
 .ختوض السلطة حربان بال رزتة ضد كالداٌم كأقارب أعضاء اصتماعات اظتسلحة

كيف هػػػذا الشػػػأف ألػػػتمس مػػػنكم علػػػى عػػػدـ الكشػػػف عػػػن أشتػػػي كأشػػػكركم مسػػػبقا علػػػى 
قلػػػوا مػػػن ًقبػػػل رجػػػاؿ مديريػػػة كأقسػػػم بػػػاهلل العظػػػيم أف كافػػػة أعضػػػاء عػػػائل  الػػػذين اعتي . ذلػػػك

 .االستخبارات كاألمن بع عكنوف، كلهم أبرياء كاهلل شاهد على ذلك

 أطفال، أقارب ونساء تحت التعذيب: الشر بال حدود. 4
. الضػوء علػى تعػذيب األطفػاؿ كالنسػاء كاألقػارب يف هذا الفصػللقي الشهادات اظتعركضة تي 
سػػػػتهداؼ اب عػػػػدـ اصتيػػػػوش اظتتحضػػػػرة، توًجػػػػالتعػػػػاليم اإلسػػػػالمية، كغريهػػػػا مػػػػن قػػػػوانني  فٌ إ

. ال تبػارل مبيػل هػذل اضترمػات اصتزائػريف األطفاؿ كالنساء كاألقارب كلكن الطغمة العسػكرية 
ػػػػٍرعٌية إلرهػػػػاب كإخضػػػػاع اجملتمػػػػع  فهػػػػي تنظػػػػر إذل هػػػػذل األصػػػػناؼ االجتماعيػػػػة كأهػػػػداؼ شى

 .برمته اصتزائرم
م عرضػهمن جػراء القمػع كذلػك مباشػرة بتجتماعي تأثٌران كبريان ار األطفاؿ كفصيل كقد تأثٌ 

 فٌ إ. أك غػػػري مباشػػػرة مبشػػػاهدهتم ضتػػػاالت مػػػ ثٌرة جػػػدان كتعػػػذيب أفػػػراد مػػػن العائلػػػة ،لتعػػػذيبل
تعػػػػػذيب األطفػػػػػاؿ أك التهديػػػػػد بػػػػػذلك يهػػػػػدؼ إذل إرغػػػػػاـ النػػػػػاس علػػػػػى الوشػػػػػاية بػػػػػا خرين 

 .جتماعيةالالعائلة كهدـ الركح اأكاصر كتفكيك 

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



 كالضحاياالتعذيب 
 

 

282 

+ + 

+ + 

ب فيهػػا عضػػواف أك أكيػػر مػػن ذ  نػػا كػػذلك علػػى حػػاالت عيػػمػػة هحتتػػوم الشػػهادات اظتقدى 
 2.2-1.2 الشػػػهادات أنظػػػر)نفػػػس العائلػػػة معػػػان، أك يف أمػػػاكن حجػػػز ؼتتلفػػػة يف آف كاحػػػد 

العائلػة اظتسػلمة كفصػيل إذل  اصتزائػر ية يفالعسػكر الطغمػة نظػر ت(. السػابا فصلمن ال 2.8ك
دكف مشػػػاعر القرابػػػة لوضػػػع لعػػػائالت يغتػػػنم اصتػػػالٌ اعنػػػد تعػػػذيب ف. جتمػػػاعي عػػػدائي ػتتمػػػلا

 .الضحايا يف قفن اطتيارات اظتستحيلة ككسرهم بذلك نفسيا
 1.8، ..22، ..1اظتعركضػػػػػػػة أسػػػػػػػفله كالشػػػػػػػهادات  8.2-2.2توضػػػػػػػح الشػػػػػػػهادات 

زكجػات أك أمهػات أك )أعالل تعذيب النساء كأفراد أك كأعضاء يف عائلة  28.8ك 20.8ك
الػػػػذم كيػػػػريان مػػػػا لتتػػػػوم علػػػػى  –لك سػػػػتعمل تعػػػػذيب النسػػػػاء أك هتديػػػػدهن بػػػػذيي (. أخػػػػوات

كسػالح لسػػحا ركحهػػن النفسػية أك ركح أقػػارفن كدفعهػن للتعػػاكف مػػع   –عتػداء اصتنسػػي الا
ن اظتسػيطر تعذيب النساء كرسالة للمجتمع كاستعراض للقػوة تبػنٌي مىػوٌِّف كما يي . اصتالدين

ة حػػرب كوسػػيلة إلذالؿ عػػائالت كغتتمعػػات، ككغنيمػػ سػػتعملن كتػػب عليػػه اطتضػػوع، كيي كمىػػ
 (.ألفراد قوات األمن «الًعالكة»نوع من )

لقلػػػة عػػػدد الشػػػهادات يف هػػػذا  ة نظػػػران نػػػادر ِّػػػاهرة تعػػػذيب النسػػػاء  فٌ أبعض قػػػد يعتقػػػد الػػػ
كدليػػل ذلػػك هػػو مػػا أٍدلػػت بػػه . اظتعلومػػاتالشػػأف، كلكػػن هػػذا راجػػع بػػاألحرل إذل نقػػن يف 
رطة كطلبػػػت فػػػٌرت مػػػن قػػػوات الشػػػ بعػػػدمامفتشػػػة الشػػػرطة دليلػػػة للٌصػػػحفي ركبػػػرت فيسػػػك 

أخػػذ النسػػاء الٌسػػجينات إذل قسػػم خػػاص يف مقػػر تي »: قالػػتفالٌلجػػوء السياسػػي يف بريطانيػػا، 
منػع األمػن العسػكرم اصتزائػرم كػل »: كتضيف اظتفتشة دليلة قائلػة.   «الشرطة بشاطوناؼ

حػػاملي بطاقػػات خاصػػة مػػن الضػػباط الٌسػػامني كذلػػك  النػػاس الػػدخوؿ إذل ذلػػك القسػػم إالٌ 
سػػػػبب الػػػػنقن يف اإلخبػػػػار  فٌ إ   «.عامػػػػل فػػػػا النسػػػػاء يف ذلػػػػك اظتكػػػػافتي  نظػػػػرا للطريقػػػػة الػػػػ 

 .بتعذيب النساء راجع إذل الشعور باإلمث أك الذنب ككصمة العار اظترتبطة بالعنف اصتنسي
 .ع على ػًتىًنهٌن بشرؼ عظيمالنساء ييقاكمن كييواجهن كيتغلٌ  فٌ  هذل الشهادات أكتبنٌي 

 

 

 

    R. Fisk, ‘Witness from the front line of a police force bent on brutality’, The Independent, 30 

October 1997. 
 .نفس اظتصدر    

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



  أصوات من ال صوت عتم 
 

 

282 

+ + + + 

+ + 

 عمار بكيس. 1.4
 .211. ، صاألبيض عن القمع يف اصتزائرالكتاب : اظتصدر
(. العاصػػػػمة)يف بػػػػاب الػػػػوادم  2187ينػػػػاير  22بتػػػػاريخ  مولػػػػودأنػػػػا . بكػػػػيس عمػػػػار اشتػػػػي

أدرل فػػذل الشػػهادة مػػن سػػجن . مسػػة عشػػراكأنػػا يف سػػن اطت 2118أكتػػوبر  1اعتيقلػػت يف 
 .اضتراش

. صػػػباحااليانيػػػة  السػػػاعة، علػػػى 2118أكتػػػوبر  1طيػػػٌوؽ منػػػػزلنا مػػػن طػػػرؼ الشػػػرطة يػػػـو 
مػا كػاف ذلػك اظتشػهد إالٌ إحػدل . ملػيمكانت الشرطة مقتادة بشخن . استيقظتي مذعوران 
اإلرهػػايب  وهػػ اأنػػك  ،"إرهػػايب"اقتحػػامهم منػػػزلنا كانػػت كجػػود  حجػػةإف . اظتسػػرحيات اظتعتػػادة

كرمػػوشل داخػػل إحػػدل سػػياراهتم  ،كالػػدمَّ فػػاعتقلوشل علػػى مػػرأل مػػن . حسػػب هػػ الء اظتعتػػدين
كا ؤ اشتي، كتػاريخ مػيالدم كبػد خذكاكعند كصولنا، أ. ر شرطة باب الوادمكأخذكشل إذل ؼتف

 هػل«: مث سػألوشل. نعػم فقلت »ك ل قيًتل أخ الذمعبد القادر  هل«: يطرحوف علٌي األسئلة
خػػػػذ أك  ،»تكػػػػذب نػػػػكإ« :رل أحػػػػدهم فقػػػػاؿ .بالسػػػػلب فػػػػرددت »تعػػػػرؼ أصػػػػدقاء أخيػػػػك 

 .يصفع  كيلكم 
رأسػػي  إخفػاءكنػت أحػاكؿ   .علػى كجهػي كيركلػون كأخػذ ا خػركف يشػتمون  كيبصػقوف 

لقػػد كػػانوا حريصػػني علػػى أف يتحصػػلوا علػػى أشتػػاء أصػػدقاء أخػػي بكػػل  .لتفػػادم الضػػربات
قائػػػدهم بػػأف أيرمػػػى يف زنزانػػة كأف أيحػػػـر مػػن األكػػػل كالشػػرب مػػػن ذلػػك اضتػػػني  فػػأمر. كسػػيلة
 .فصاعدا
 :لػه قلػت. » أنػت عمػر هل«: كقاؿ رل. الغد جاء ضابط شرطة كاقتادشل إذل مكتبه يفك 
تريػػد أف تعػػود  هػػل«: فقػػاؿ «.ال»: قلػػت » تعػػرؼ أصػػدقاء أخيػػك هػػل«: فقػػاؿ رل« .نعػػم»

كإف . أخيػػكإذف قػػل رل مػػن هػػم أصػػدقاء «: فػػردٌ « .نعػػم» :لػػهفقلػػت  » إذل منػػػزلك يػػا عمػػر
 أعػػرؼفأكػدت لػه كأقسػمت علػى أشل ال  ».رفضػت، فسػأقتلك كأرميػك أمػاـ منػػزؿ كالػديك

 .ل الشرطة كأمرهم بأخذم إذل مكاف خاؿ كبقتلي هناؾفناد. أحدا منهم
كأتوسػػػل إليػػػه كمسػػػكت يف الطاكلػػػة غػػػري أف ذلػػػك دل لتػػػٌرؾ أيػػػة شػػػفقة يف  بكػػػيأفبػػػدأت 

ػنفوسهم، لقد كانػت قلػوفم مت فوضػعوا علػى رأسػي قناعػا كرمػوشل يف سػيارة مػن نػوع . رةحج 
ِّػػػػػن أ ػػػػػم ألطريػػػػػا كنػػػػػت فػػػػػر شػػػػػرطة الػػػػػدائرة األكذل، كأثنػػػػػاء اؼتكاقتػػػػػادكشل إذل  202 بيجػػػػػو

 .راجكامكاف يف هيأة مستودع   يفسيقتلون  غري أشل كجدت نفسي 
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أكشػػكت أف يغمػػي علػػٌي  فلقػػد »!أنظػػر« :كظتػػا نزعػػوا القنػػاع عػػن كجهػػي قػػاؿ رل أحػػدهم
ككػاف . مػن أرجلهػم السػقفلقد كاف هنػاؾ رجػاؿ عرايػا معلقػني يف . أماـ رؤية ذلك اظتشهد

. ض كلمػػا كضػػعوا سػػلكا كهربائيػػا علػػى جهػػازل التناسػػليآخػػر مربوطػػان علػػى مقعػػد ينػػتفرجػػل 
فبدأ رأسي يدكر، كشفتام ترتعشاف، كقلػيب يػدٌؽ بسػرعة . قد كانت اصتدراف ملطخة بالدـك 

 حقيقة  ـهل هذا فيلم رعب أ. أف مترج من صدرم كادحو  
  فػرٌد علػٌي الضػابط الطاغيػة أٌف هػذا مصػري ».أنا بػرمء شيئا،فعل أأنا دل «: كبدأت أصرخ
جػالدكف مٌقنعػػوف فنػػزعوا ثيػػايب كلهػا كربطػػوشل مػن الػػرجلني  علػػيٌ نقػٌض اك . كػل مػن ال يطيعنػػا

ككضػػعوا رل خرقػػة علػػى . كاليػػدين، مث عيل قػػت فكانػػت رجلػػٌي إذل األعلػػى كرأسػػي إذل األسػػفل
صػرت ال . ماء كانت له رائحة كريهة يف فمػي يصبكأخذ أحدهم . كجهي كسدكا منخرمٌ 
. اظتػػػػاء ؽتزكجػػػان بزيػػػت السػػػيارات اظتسػػػتعملة اظتفرغػػػػة كػػػافلقػػػد  . قػػػتاختنك أسػػػتطيع التػػػنفس، 

لقد كاف قتي الوحيد هو اظتػوت السػريع . البكاءأصبحت ال أقول ال على الصراخ كال على 
 .حو أختٌلن من ذلك العذاب

عن أشتاء أصدقاء أخي،  طاغيةعن صٌب اظتاء القذر كسأل  الضابط ال فواتوقٌ كبعد ف ة 
لقػػد أصػػاب  . فػػأمرهم كهػػو يصػػرخ فػػيهم بػػأف يسػػتأنفوا التعػػذيب. ال أعػػرفهم أنػػ فقلػػت لػػه 

: جػػل أف أّنػػب ذلػػك اصتحػػيم قلػػت عتػػمأدل أحتٌمػػل كمػػن . أخػػرل مػػرةالرعػػب كػػوشل سػػأخنا 
ف يوقفػػوا التعػػذيب كأمػػر رجالػػه بػػأف يقػػودكشل إذل أالضػػابط بػػ فػػأمر ».سػػأقودكم إلػػيهم توقفػػوا«

 .مالوادؼتفر الشرطة بباب 
كنػػػت جائعػػػان جوعػػػان . زكاالكانػػػت السػػػاعة تشػػػري إذل اليانيػػػة عشػػػر .  زنزانػػػةيف فوضػػػعوشل

. ف ذلػك ؽتنػوعأ فأجػابفطلبت من اضتارس أف يأتي  بقطعة خبز كقليل من اظتاء، . ان شديد
كيف منتصػف الليػل . كبدأ اصتوع ي ظت  أكير فػأكير حيػث دل آكػل مػدة سػتة كعشػرين سػاعة

هنػػػاؾ قػػػاؿ الطبيػػػب . يف مستشػػػفى بػػػاب الػػػوادمفوجػػػدت نفسػػػي فيمػػػا بعػػػد . ي علػػػيٌ غمػػػأي 
كفحػػن جرحػػا علػػى مسػػتول حنجػػرم، اصتػػرح الػػذم نػػتج عػػن . كػػلللشػػرطة أنػػه كتػػب أف آ

فكتب رل . مزكج بزيت السيارات اظتستعملةاظتالتعذيب باطتنا حيث كانوا يغرغركف رل اظتاء 
ز كشػيئا مػن قطعػة خبػ آخػركصفة طبية، غري أٌف أحد الشرطة مٌزؽ الوصفة كأعطاشل شػرطي 

 .اظتاء
مػػن الزنزانػػػة  أخػػػرج يف اليػػـو اليالػػث، كعنػػػد منتصػػف الظهػػرية، رجػػػع ضػػابط الشػػرطة ك ك 

فمػػػػػن  !يكػػػػػذبوفتعػػػػػرؼ ا ف مػػػػػا لتصػػػػػل للػػػػػذين  أنػػػػػت«: كأخػػػػػذشل إذل مكتبػػػػػه، مث قػػػػػاؿ رل
بػشطالؽ  أعػدؾ. مصلحتك أف تقوؿ رل من هػم أصػدقاء أخيػك عبػد القػادر كأيػن يسػكنوف
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يف  شػرعتقد فكمبا أشل كنت خائفان من أف أعذَّب من جديد،  ».سراحك إف قبضنا عليهم
 .سرد أشتاء أشخاص بريئني، كلكن كاف اظتهم أال أعود إذل ذلك اظتستودع اظتش ـك

. لتعتقػػل أكلئػك الػػذين أدليػت بأشتػػائهم لػيالن الشػػرطة علػى السػػاعة اليانيػة  ذهبػتكهكػذا 
لػػه   فقلػػت »الػػذم فعلػػول  مػػا«: ضػػابط الشػػرطة كقػػاؿ رل فػػواجه . لقػػد كػػاف عػػددهم ستسػػة

 لقػد كػاف اظتسػاكني. كػابوس التعػذيب  فظاعػةخوفػان مػن أف أيعػاد إذل  بػارل،خطر على  ماكل
 .عند الفجر، أيقفلت علينا الزنزانة أنا كشباب اضتي اطتمسةك . أسأؿ اهلل أف يغفر رل. بريئني

ضػػابط يف رل ال فقػػاؿيف اليػػـو السػػادس أخػػذكشل مػػن زنػػزان  إذل مكتػػب ضػػابط الشػػرطة 
أصػػػدقاء  اعتقلنػػػالقػػػد كعػػػدتك بػػػشطالؽ سػػػراحك إذا «: ابتسػػػامة كهػػػو متكػػػ  علػػػى أريكتػػػه

طلب منك أف تعمل كلمػا آمػرؾ أأخيك كها أنا أيف بوعدم، كلكن قبل أف نطلا سراحك 
راج مث قلػت كػافتػذكرت مػا عانيتػه يف ال ».نػك تعػرؼ مػا ينتظػرؾشبدكف أٌم نقػاش كإال ف به،

أٌكال أٌف تشػهد أف  كتػب«: الضػابط فواصل ».سأفعل كل ما تريدكف ،نعم«: أدسل تردد بدكف
 .دل يكن لدٌم أٌم خيار ».ككذا ككنتى أنت ضمن غتموعتهم كذاه الء اطتمسة فعلوا  

لقػد كنػت سػعيدا أف . نوقعهػايف اليـو اليالث عشر قيد مت لنا أكراؽ مطبوعة كأيمرنػا أف ك 
اطتمسػػػة إذل اظتخفػػػر اظتركػػػزم للشػػػرطة الػػػذم كيف الغػػػد أخرجػػػوشل مػػػع جػػػرياشل . أسػػتعيد حػػػري 
عنػػػدها . إذل ػتكمػػػة اصتزائػػػر 202 بيجػػػومث زتلونػػػا مػػػن جديػػػد يف سػػػيارة . قضػػػينا فيػػػه يومػػػا

عػن الػذم اتفقنػا عليػه، كإالٌ فػشٌف  القاضػيأف ت اجػع أمػاـ  حػذار« :أخذكشل منفردا كقالوا رل
ع ؼ لػػػه بػػػأٌم شػػػيء أمػػػاـ القاضػػػي فػػػا أميػػػللقػػػد كنػػػت مسػػػتعجال ألف  ».التعػػػذيب ينتظػػػرؾ

سػيطلا سػراحك  لإنػك طفػ«: فقػالوا رل. الزكاؿحو أكوف حرٌا كألقى كالدم مرة ثانية بعد 
 ».كا خركف سيذهبوف إذل السجن

التحقيػا،   ايػةكيف . ف أعػ ؼ بػهأمػرشل الضػابط بػأأماـ القاضي، صػٌرحت بكػل الػذم ك 
 ».السػجن سػتدخل نػكإ« :قاؿ رل القاضػي الػذم ِّهػرت منػه القسػوة، كهػو يشػٌد نظػرل إرلٌ 

الذم فعلته  لقػد قيتػل  ماالسجن يف س  هذل  . كدل أستطع أف أتكٌلمبرًٍعشىة هىلىع فشعرت 
 يا إعتي  الظلمأخي من طرؼ الشرطة كا ف سيكوف مصريم السجن  ظتاذا كل هذا 

شل أ، أشل أخفيػػػت اإلرهػػػابيني عنػػػد كالػػػدم: كانػػػت عػػػدد الػػػتهم الػػػ  كيجهػػػت إرٌل سػػػبعة
 عنصػػػػػرأشل كنػػػػػت ، أت األسػػػػػلحةخبػػػػػأشل ، ركحني بالرصػػػػػاص يف اظتستشػػػػػفياتت اجملػػػػػعاصتػػػػػ
ت ر زكٌ أشل ك  ت األسلحة عػو حػواجز الشػرطة،نقلكأشل ، أشل التحقت باصتباؿ تكراران ، اتصاؿ

 .بطاقات التعريف

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



 كالضحاياالتعذيب 
 

 

287 

+ + 

+ + 

 بن نائل اإلخوة. 2.4
 الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اظتصدر

 .%200يتقاضى منحة مػن طػرؼ الٌدكلػة بنسػبة  الكبار، اظتعطوبني منالعمية بن نائل 
 .مع زكجته كطفليه الٌصغريين القصديريةيسكن كوخا قصديريٌا يف حٌي للبيوت 

أيخػذ مث بقسوة شديدة أماـ عائلتػه،  عوملإيقافه  أثناء، ك 2118مارس  7مٌت اعتقاله يف 
مٌت اعتقالػه بصػفة تعٌسػفٌية  حيث اةياضت ديٌ ( PCO)التابع ظتركز القيادة العملياتية  خفراظتإذل 

تعػٌرض خػالؿ اعتقالػه للٌتعػذيب حيػث . قضػى سػبعة منهػا دكف طعػاـ ،يومػامدة أحد عشػر 
مثٌ أيجو علػى ّػرٌع مػاء . خشيٌب بعد أف ريبطت يدال كراء ِّهرل مقعدقػيٌيد غتٌردا من ثيابه إذل 

صػػػعود كرديػػػاف ب – أم اظتػػػاء –قػػػذر مػػػن خػػػالؿ خرقػػػة أدخلػػػت يف فمػػػه، ييسػػػتخرج بعػػػدها 
 .أحدهم على بطنه

رجػػاؿ الشػػرطة قػػاموا بكشػػف سػػوأت زكجتػػه  أفٌ أيضػػا  السػػيد العميػػة بػػن نائػػل صػػرٌح كقػػد
كػاف مػن بػني رجػاؿ . كشػتماسػٌبا ك  أشػبعوها بصػاقاأهانوها ك ك  – جٌردكها من ثيافا –أمامه 

 .وزتهدالعطب ال  كانت  لبطاقةكدل يعريكا أٌم اهتماـ . الٌدين الشرطة أحد يدعى عزٌ 
 .قضائية عتذل القضٌية متابعةتتٌم أيٌة  دلك 

 لدكي كأب لصغريين  متزٌكج، فهو لائعيد بن نيد سسمن التعذيب، ال يأما أخ هذا الناج
 .كوخا قصديريٌا يف نفس اضتيٌ   هو كذلك يقطن. أحدقتا بعد اعتقاله

ٌدة أربعػػة ظتػػمعػػان  الزنزانػػة ايف نفػػس الوقػػت مػػع أخيػػه كأكدعػػ، 2118مػػارس  7اعتيقػػل يػػـو 
، كمػا كػاف لػه صػهر إرهابيػةقيتًػل يف عمليٌػة ( أخ الٌزكجػة)سػعيد صػهر لقػد كػاف ل. عشر يومػا

 .«باتريوتال»جيرًح كانضٌم بعدها إذل قٌوات  آخر
مػػػع أٌف  ،الشػػػرطةسػػػعيد هػػػو ا خػػػر تعػػػٌرض العتػػػداءات خػػػالؿ مػػػٌدة االعتقػػػاؿ يف مراكػػػز 

 21 يػػػـوكحػػػوكم  2118مػػػارس  11 أكدع اضتػػػبس االحتيػػػاطي يف. العدالػػػة برٌأتػػػه بعػػػد ذلػػػك
 .72.882: اضتبس رقم أمر، 2117فواير 

 محمد الصغير طويلب. 3.4
 الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اظتصدر

. ئػػرة دلٌػػسداد، اك بسػػيدم د 2121ديسػػمو  12 يػػـولػػدت كي . طويلػػب لصػػغريد اػتٌمػػشتػػي ا
 .حةن  الفالهأقطن بصاحل بوبراؾ؛ م
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حا، اقػتحم بيتنػا حػوارل ااشػرة صػبعالٌسػاعة ال حدكديف ك  2112تمو سب 2س مياطت يـو
قػاموا بتفتػيش كػٌل ركػن كبقعػػة . العائلػػة بوحشػٌية لٌ كػف  لو ما كػانوا يصػرخوف كيعػاجنػديٌ  وفأربعػ

اقتحمػػػوا البيػػػت كفتشػػػول بػػػدكف إذف تفتػػػيش كبػػػدكف . مهػػػم مهػػػدؼ عسػػػكر  هككأنٌػػػمػػػن بيػػػ  
 .شركحات ةأيٌ تقدصل 

ت يػػػػ، كسػػػػألوشل إف كػػػػاف يوجػػػػد يف البعمػػػػرثنػػػػني رابػػػػح ك الا خػػػػومٌ ا كأنػػػػف أنػػػػأخػػػػذكنا بع
نا كأكثقػػوا أيػػدينا كسػػرؤ ة يػػطتغب او مقػػا. كقتهػػا غائبػػا أيب كػػاف نٌ ، لكػػوفف بػػالغك خػػر آأشػػخاص 

ضػػربات عنيفػػة كنا حتػػت أخػػذ. ٌزؽ جلودنػػا علػػى مسػػتول اظتقػػبضنتػػبوثػػاؽ مػػن حديػػد كػػاف 
 .كػانوا يبكػوف  حيػث يف حالػة ػتيٍزًنػة مكأخػوا كإخػوم أٌمػي واكػف  ل كأستن الٌسالح، رجألبا

ني فػطتخظتاا، ألٌ ا كانت تعلػم أٌف كيػريا مػن الٌشػباب ن يقتلو الهم بأف يلإأٌمي تتوسل كانت 
 .من طرؼ اصتيش انقطعت أخبارهم

. متلٌشػكاكحتت كابل من الٌسٌب  العينني مغمضيكؿتن م ا  200تنا العساكر حوارل مشَّ 
 صػػوَّبواألٌف العسػكر  إخػومعلػى نفسػػي كعلػى  ت كيػريافػخ. انػػمثٌ توقٌفػوا ككضػعونا علػى ركاب

وا ت أكقفػػد ضتظػابعػك . تاظتػو فشػٌهدت كانتظػرت .  ايتنػا قػد حانػػتأٌف وا لنػا لأسػلحتهم كقػا
. من األسػػلحة يف الوجػػه كيف كػػٌل أؿتػػاء اصتسػػدابالٌضػػرب بالعصػػٌي كأخػػدتشػػيتنا مث أكسػػعونا 

أخػػرل  اتكيلػػوم    ثالثػػةنا مٌشػػو . اضتالػػة كػػانوا يف نفػػس إخػػومأف كاعتقػػد دمػػا،  كنػػت أنػػزؼ
ال دٌلسااضت يف هذل ٌّ  .ل ثويبفبضعة أمتار من خالؿ أس  ػتدكدة لؤينت ري اك. لة، يف ا

اظتيلشػػػػػيات كتلػػػػػدنا هػػػػػذل  أعضػػػػػاءأحػػػػػد ، فشػػػػػرع اظتيلشػػػػػياتد مصػػػػػحوبني بو نػػػػػصتاكػػػػػاف 
كػػػاف  . قػػػهكدتزٌ  خاٌصػػػة أٌ ػػػا كانػػػت ختػػػ ؽ اصتلػػػدة جػػػدان  ظتػػػم تكانػػػالػػػ   باألسػػػالؾ الشػػػائكة 

 .اضترارة كاطتوؼكذا ك  الواخزرفوؽ باألدل ظتشي اظتانا قى أره. ان ور كأٌِّن أنٌه كاف سكرانسعكاظت
رهػابٌيوف يػأتوف إلا لهػ  من كضع القنبلة  هل رأيتمػوهم«: يتوٌقف العساكر عن ترديد دل

شػاحنة  مػركربلػة عنػد انفجػار قن اليػـو السػابالقػد مٌت عشػية  »!إذل القرية  أنتم كٌلكػم شػركاء
منػذ لػك، أنػه فػذا  زد علػى ذؿتػن  عالقتنػا مػا نعلى بعد كيلوم  من البيت، كلك ةريٌ سكع

  مشغوال كنتبضعة أيٌاـ  
ي
 ةظػحالكقػت ظت أمٌ  لػدمٌ اٌلؾ، كدل يكن بقطف العنب عند أحد اظت

فضػال . يتوقٌفػوف إالٌ نػادرا من جهة أخرل كاف اإلرهابيوف اٌلذين نتػٌركف بالقريػة ال. ٌم شيءأ
كف نوا يش  اا كمأٌكؿ من يكٌلمهم عندكانوا هم ات يرك م، ك شيلييذلك، كاف أعضاء اظت عن

يٌػة صػلة فػم، عتػذا اندهشػت أ فلػم تكػن رل رلٌ إأٌما بالٌنسػبة . ند البٌقاؿمن عبعض األغراض 
 .لقدـك اصتيش إذل البيت
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مػػرٌة  بنػػاكي لػػى ري عأرغمونػػا علػػى اصتيػػٌو مثٌ  ،ا سػػرينا اظترهػػا حتػػت ضػػربات الٌسػػياطابعنػػا تأخػػري 
كسػػػنا داخػػػل شػػػيء ؤ ا ر و بواسػػػطة مالبسػػػنا، مثٌ أدخلػػػ ناكسػػػتغطيػػػة رؤ أحكمػػػوا أخػػػرل بعػػػدما 
عوا رؤكسػػػنا يف ضػػػأٌ ػػػم ك  ِّننػػػت يف أٌكؿ األمػػػر. تطػػػاؽ ت رائحتػػػه قػػػذرة الكانػػػ  .سػػػخن كنػػػي

اصتنػػػود يضػػػحكوف كيضػػػربوننا كػػػي تػػػنغمس ف اكػػػ. رالنٌػػػا اهػػػيوا فأشػػػعلعجلػػػة جػػػرٌار كػػػانوا قػػػد 
تعػػذ ر حتديػػدلرؤكسػػنا أكيػػر 

ي
ريهػػة لكا حػػةرارة كالرٌائا مػػن اضتػػكنػػت أختنػػ. يف ذلػػك الٌشػػيء اظت

من اخػػػػت كأبػػػػالرٌكال ضيػػػػربت رج رأسػػػػيخػػػػف أي أ كٌلمػػػػا أردتي كنػػػػت   كلكػػػػ  ،كنقػػػػن اعتػػػػواء
 أخرجػػػتي فحتٌمػػػل أكيػػر مػػػن ذلػػك، أدل . عةا نصػػػف سػػرلاسػػػتغرؽ هػػذا األمػػػر حػػوا. الٌسػػالح
كنػػت اتَّضػػح أف مػػا  ك . جيفػػة زتػػار ميٌػػت كمبقػػور يب أفاجػػأ أٌف أداة االختنػػاؽ هػػي اذكإرأسػػي 

فهمػت . للٌػحريقػه إذل التٌ داف يف طبالٌديػ ءبطن زتار ملييف الواقع أحسبه عجلة جرٌار كاف 
 . ، لقد أهنت كتأظتت إذل أبعد حدٌ فحكو ضعندها ظتاذا كاف اصتنود ي

رب كاإلهانػة  افة إذل اضتٌر كالٌضػضبعد ذلك طريقنا يف ِّركؼ أشد قسوة ألنٌه باإل صلناكا
توقٌفػوا مػرٌة . الاٌلصػا يف مالبسػناتنبعػث مػن الػتعفن غػري ػتتملػة مقػز زة ك ة حػئراكانػت هنػاؾ 

، اا عن جلد كجوهنا كأجسامنا كعن ركلنفو قٌ تو أخرل يف الطٌريا، كتركونا مع ثالثة جنود دل ي
العنػػػب بعػػػدما طػػػردكا حارسػػػه كأخػػػذكا يسػػػرقوف مػػػن  حقػػػلاصتنػػػود ا خػػػركف إذل  نمػػػا دخػػػليب

 .استمٌرت هذل اضتالة إذل الٌظهرية. العنب
أنزلػػوا السػػائا بضػػربات ك علػػى الطٌريػػا،  1بعػػد ذلػػك أكقػػف اصتنػػود شػػاحنة مػػن نػػوع جػػي

ػػال الٌيكنػة ، مثتهمحلسػأمن اأخػ ٌّ قػػاموا بشيقػاؼ بعػػض . أركبونػػا مػع بعػػض اصتنػود كسػاركا با
نا إذل الٌيكنػػػة صػػػلعنػػػدما ك . كاحػػػدا فػػػوؽ ا خػػػر كؽتػػػٌددكنا اادفوهم يف الطريػػػصػػػالنػػػاس ؽتٌػػػن 

نٌكلػػوا بنػػا مػػرٌة أخػػرل، . ني مػػن النٌػػوع األظتػػاشلكضػػعونا يف زاكيػػة حتػػت حراسػػة عػػٌدة جنػػود ككلبىػػ
لقد هارتوا أخػي  . حيث كاف اصتنود لتٌرضوف الكلبني علينا، فكانا يعضاننا كنتزٌقاف مالبسنا

 .منهم أشٌد العناءعاسل إذ  كيريا
كجػدنا حػوارل ستسػة  حيثـ، 1×ـ8زانة مساحتها ارحتنا يف اظتساء عندما أدخلونا يف زن

أكػل غػري  بػدكفونػا ترك. عشر شخصػا تبػدك علػيهم عالمػات مذهلػة مػن الٌتعػذيب كالضػرب
 .بالمأمن من الك يف على األقلٌ  نا كٌناأن

ظتٌػا جػاء . نػت للٌتعػذيبة كا، هػذل اظتػرٌ كاحػدان حدا اا ك نالغد أتى رجاؿ الشرطة كأخرجو  يف
 كاحضػػر ا مث. يٌ ئابػػكهر   وٌصػػلخلػػف ِّهػػرم بواسػػطة م أكثقػػوا يػػدمٌ ك  ةغرفػػإذل  دكرم، قػػادكشل

دم يٌػػالة ذنػػني كمػػ ٌخر األك فتني الٌشػػ: تعػػذييب يف كػػٌل أؿتػػاء اصتسػػم شػػرعوا يفك  ان كهربائيػػ ان جهػػاز 
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كقػت طويػل  بعد إالٌ  استنطاقيكا ؤ دل يبد. دلألة اأغمي علٌي عٌدة مرٌات من شدٌ . كالقضيب
 .من التعذيب

هػػػػل رأيػػػػتهم  مػػػػا نػػػػوع «: اظتوضػػػػوعس فػػػػنحػػػػوؿ دائمػػػػا كتػػػػدكر  غامضػػػػة تهمكانػػػػت أسػػػػئل
اضتقيقػػة  أقػػوؿكنػػت   »هػػم  كػػم عػػددهم  كيف يػػـو القنبلػػة  تلكو ػػا  مػػن أيػػننت  لػػااألسػػلحة 
ففهمػت  »!رد زتػل الٌسػالحت دل عائلتكم ال ٌ ا غلطة إ«: مثٌ قاؿ أحدهم. ءبأشٌل برمكأردد 
بعػد  هػو ا خػر ضرم أحأيب اٌلذافة إذل إض إخومتي كسبب استهداؼ استهدف اظتاذحينها 

عمليٌػػة عسػػكريٌة ظتعاقبتنػػا كلػػدفع  كػػل هػػذا التعػػذيب إالٌ   فمػػا كػػا. يػػـو مػػن إلقػػاء القػػبض علينػػا
 .ة إذل زتل الٌسالحير قلا كلٌ 

صػباحا إذل  العاشػرةاستمٌر الٌتعػذيب هكػذا ظتػٌدة ثالثػة أيٌػاـ متتاليٌػة، كػٌل يػـو مػن الٌسػاعة 
كنػت قلقػا . فسػٌيةكالنٌ حػال  البدنيٌػة  يػف كانػتكوا  لختيٌ . كف انقطاعمساء د العاشرةعة السٌ ا

، كالٌػػذم تعرٌفػػت علػػى صػػراخه مػػ ٌخرا عمليٌػػة جراحيٌػػةكػػاف قػػد أجػػرل جػػٌدا علػػى أيب، الٌػػذم  
القلػػػا أثٌػػػر علػػػى نفسػػػي . لقػػػد كػػػاف ضػػػعيفا ككنػػػت أخشػػػى عليػػػه كيػػػريا. عػػػٌذبعنػػػدما كػػػاف يي 

 .، فكنت أذكب غمان كقتان كاإلهانة
 22كيف يػػػػـو اطتمػػػػيس . أعطػػػوا لكػػػػٌل كاحػػػػد منٌػػػػا قطعػػػة خبػػػػزكامػػػػل أسػػػػبوع   مضػػػػيٌ بعػػػد 
ونا باصتلػػػد باظتوٌصػػػالت الكهربائيٌػػػة بلاسػػػتق. أخػػػذكنا إذل مركػػػز الػػػٌدرؾ بسػػػيدم داكد ،سػػػبتمو

مػػػرٌة أخػػػرل لعػػػدـ  – كإخػػػومأيب أنػػػا ك  –ا نػػػلقػػػد المو . كالرٌكػػػل كالضػػػرب بالقضػػػباف اضتديديٌػػػة
بػػدكف أف ك يف اظتسػػاء جػػاء رئػػيس اظتركػػز إذل قاعػػة الٌتعػػذيب، ك  .قبولنػػا الٌتجنيػػد مػػع اظتيليشػػيات

كػػػاف يشػػػري إذل  ».نسػػػبوا عتػػػم قضػػػٌية قنبلػػػة اصتسػػػر كقنبلػػػة الشػػػاحنةاى «: ينييكٌلمنػػػا قػػػاؿ للػػػٌدرك
 .اعتقالنا يف اظتنطقة فأسقطت جسرا بضعة أيٌاـ قبل انفجرتال   قنبلةال

يسػػمعوا مػػا ف أ كفى ػتضػػر، بػػدعلػػ لالمضػػاء عة أيٌػػاـ، جػػاء دركػػٌي فأخػػذنار بضػػمػػرك  بعػػد
 عضػػػػاءد أحػػػػأأخػػػػرج  ضػػػػراحمل إمضػػػػاء تي رفضػػػػ كظتػػػػا .عػػػػذيبتٌ نقولػػػػه خػػػػارج نطػػػػاؽ الأف لػػػدينا 

 ريجػػتفيف مسٌدسػػه كأقسػػم بأنٌػػه لػػن يػػ ٌدد  – رؾالػػذم كػػاف موجػػودا مػػع الػػدٌ  – اظتيليشػػيات
 .م أنٌه سيفعلها دكف ترٌدد، فأمضيت على احملضر دكف معرفة ما فيهعلأ تنك. ياغدم

ص يف اأشػػػخ كنٌػػػا عشػػػرة. ة حػػػوارل عشػػػرة أيٌػػػاـمػػػدٌ ة يٌ  زنزانػػػة أرضػػػعػػػد ذلػػػك يفضػػػعونا بك 
 .سبتمو 12هذل اضتالة حو دخولنا الٌسجن يـو  علىبقينا . ةر مربٌعامتأ أربعةحة امس

 .من التعذيب نا كٌنا نرل الٌسجن منقذناداء ألنٌ عكٌنا س
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 عائلة عزيزي. 4.4
 .78. ، صجزائر اعتمس: اظتصدر

هػو مػن . ةباظتديٌػ 2122مػارس  12 :زديػاداالتاريخ كمكاف . لوالد عبد الكرصل عزيزمسم اا
 10 :زديػاداالتػاريخ كمكػاف . بػن عبػد الصػمد عزيػزمالسػم اا. بن شهيداقدماء اجملاهدين ك 

 .كوريفة، اضتراش، اصتزائر حي رشيد 12 :عنواف بيتنا. باصتزائر 2182أغسطس 
يعجػز اإلنسػاف عػن سػرد مػا حػدث ليلػة . طتياؿليست من نسيج اك هذل أحداث كاقعية 

مػػػن هػػػذل ت أسػػػرتنا عانػػػ. ليلػػػة ليسػػػت ككػػػل الليػػػارل كانػػػت. 2112سػػػبتمو  11األربعػػػاء 
 .األحداث كيريان 
على الساعة الواحدة ليالن حني كػاف أهػل البيػت يغطػوف يف نػـو  هذل الليلة تبدأ أحداث

مػػن معرفػػة مػػا لتػػدث  ينهػػاحدل يتمكنػػوا . اسػػتيقظوا بعػػدل علػػى صػػوت كسػػر البػػاب. عميػػا
قػػوات األمػػن منتشػػرة كػػاصتراد األخضػػر الػػذم يػػأم علػػى لػػريكا اسػػتيقظوا . ركػػاف هػػو أـ زلػػزاؿأبي 
من «: حني سأؿ رب البيت »!ال تتحركوا من مكانكم«: كانوا يصرخوف. يابسالخضر ك األ

. تكجػػه إليػػه كابػػل مػػن الشػػتائم خاصػػة بعػػدما علمػػوا أنػػه صػػاحب البيػػ »أنػػتم  مػػاذا تريػػدكف 
فاسػػػػتنكر ذلػػػك كاستفسػػػػر عػػػػن سػػػػبب . هة لسػػػػنٌ ادفعػػػول حػػػػو أكشػػػػك أف يسػػػقط دكف مراعػػػػ

األذاف مػػػن  ألفػػػاظ كشػػػتائم تصػػػمٌ . سػػػخطهم كهػػػو عػػػوض أبػػػيهم ؽتػػػا زاد يف سػػػخطهم عليػػػه
 .شتاعها

م كأغراضػه مشػتتة متنػاثرة فيػه ػتطٌػ يء، كػل شػان ضتظات بل ثػواف أصػبح فيهػا البيػت خرابػ
 .يف الغرؼ

فػتح البػاب ، ك بعػد مػدة عػاد أحػدهم، ك رفػة النػـو كتركنػا يف غرفػة أخػرلأيًخذى الوالد ؿتو غ
 .]...[بعدها أغلا الباب . ختزين اظتيال ةعيكأكٍ  ان كطلب منا مفك

مػػػا يػػػزاؿ نائمػػػا يف ( سػػػنة 27)سػػػألوا عػػػن الػػػذكور ككػػػاف عبػػػد الصػػػمد . جػػػاء دكرنػػػا ؿتػػػن
يبػػػني إياهػػػا بػػػأ م غت ،ه دكف مراعػػػاة توسػػػالت أمػػػهِّػػػفطلػػػب القائػػػد مػػػن اصتنػػػدم إيقا. سػػػريرل

دل . دل يفهػم مػا يػدكر. ول فزعان من نومػهظفأيق. كفءما يشا وافعلأف يعتم اضتا أف اضتكومة ك 
 .عبد الصمد إذل يومنا هذا بعد كدل نر. من قميصه كدفعول كلشدٌ توديعه، لنا حو  حسميي 

ع شػػببعػػدها أي ك فػػع أرضػػا، دي ، مث كهػػم يعصػػبوف عػػني الوالػػد بغػػراء شػػريطي عػػريض رأينػػاهم
 .النافذة كالباب وانا كأغلقو ما لتدث للوالد شتم نشاهدحينما اكتشفوا أننا ك . شتما كضربا
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. كػػدنا فتػػوت مػػن شػػدة العطػػش كالفػػزع. لػػوا بنػػا أشػػد التنكيػػلنكٌ ف ،دل يكفهػػم مػػا فعلػػول
 .إذل أبعد اضتدكداكزل ألمر توقف عند هذا اضتد بل ّاليت ك 

( السػػن، اظتهنػػة إذل غػػري ذلػػك مػػن األسػػئلة)كجػػه إلينػػا قائػػدهم ؿتػػن الفتيػػات عػػدة أسػػئلة 
صػمت أقسػم علػى التزمنػا الم كحينمػا فكاف كتونا على التكلٌ  ،ستفزازاتهذا عالكة على اال
 .نتقاـالأف ينتقم منا أشد ا

كنػػػا نسػػػمع صػػػراخها كتوسػػػالهتا . طلػػػب مػػػن البنػػػت الكػػػول أف تتبعػػػه فكػػػاف لػػػه مػػػا أراد
بعػػد ربػػع ك  ،صػػفعاته كانػػت تػػدكم أركػػاف البيػػت .مػػرأةادل يػػراع كو ػػا ، ك كلكػػن قلػػوفم غلػػف

ختشػػني ال «: دخػػل معهػػا قائػػدهم كهػػو يقػػوؿ. سػػاعة عػػادت كهػػي تشػػها مػػن شػػدة البكػػاء
يتمتػػع كػػاف ككأنػػه   »اليػػـو سػػواكم ال عمػػل لػػدمٌ . سػػيأم دكركػػن الواحػػدة تلػػو األخػػرل شػػيئا،

 .بأنيننا كآالمنا
ها نفػػس مصػػري األخػػرل، ككػػاف مصػػري أف تتبعػػه خػػرج مث عػػاد كطلػػب مػػن البنػػت الوسػػطى 

أتريػػدين أف تػػرين  «دل يكفػػه كػػل ذلػػك فأمسػػكها مػػن شػػعرها كقػػاؿ عتػػا . ضػػرب كركػػل كشػػتم
 »كيف أصبح كالدؾ 

ب ذ  حولػػػػه كضتيتػػػػه متنػػػػاثرة بعػػػػدما عيػػػػ ءيف حػػػػوض اضتمػػػػاـ كاظتػػػػا ىن خػػػػذت إليػػػػه كهػػػػو ملقػػػػأي 
كجػدكا يف  أكلػوا مػاكػانوا قػد . ممه مكمفكاف كانت عينال معصبتاف ك . [اطترقة] بالشيفونة

 .الطعاـ اليالجة كرموا على الوالد بقايا
حني دقت الساعة اليالية صػباحان قػاؿ ، ك مررنا بكابوس مرعب داـ ثالث ساعات كاملة

سػػػوؼ فلػػػو تكلمػػػتم كحكيػػػتم مػػػا حػػػدث لكػػػم «: للوالػػػدة سػػػأحرقك كالبيػػػت كهػػػددنا قػػػائال
ب منا عدـ التحػرؾ مػن كطل »!نتكن  أف أفعل ما أريد فال يوجد من نتنع ! أحرقكم رتيعان 

 .تاج إليهلتالغرفة كأف ندله على مكاف الدكاف ليأخذ كما قاؿ ما 
دل نكتشػػػف ذهػػػافم إال بعػػػد . ذهبػػوا بعػػػد مػػػا تركػػػوا البيػػت نتنػػػان برائحػػػة اطتمػػػر كالسػػجائر

ج باظتيػػال كجدرانػػه عػػضتمػػاـ فوجػػدنال ياتوجهنػػا إذل الغرفػػة فػػدكء ك فتحنػػا بػػاب . سػػاعة كاملػػة
 .ضتيته هنا كهناؾالذم تناثرت د ملطخة بدـ الوال

خػػذ الوالػػد كاألخ إذل مركػػز التعػػذيب دػػي اصتبػػل انتهػػت أحػػداث هػػذا الكػػابوس بعػػدما أي 
 .نقطعت أخبار الوالد كاألخ إذل يومنا هذاا. بوركبة

بنه ااستشهد السيد عبد الكرصل عزيزم ك فقد حسب ضابط سابا يف الشرطة : ميٍلحىا
اسم  قاؿ هذا الشاهد أفٌ . فظة الشرطة ببوركبةعبد الصمد حتت التعذيب يف ػتا
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هذا اجملـر متهم كذلك . الضابط اظتس كؿ عن اغتياعتم هو كلد عمي بوعالـ
دعم «بانتهاكات عديدة ضتقوؽ اإلنساف كباغتصاب مساجني شباف متهمني بػ

اغتيل الضابط كلد عمي بوعالـ فقد حسب مصادر من األمن الوط  ك . »اإلرهاب
   .2112عاـ 

 نوال زمزوم. ..5
 الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اظتصدر

قريبػػا مػػن العاصػػمة  يف مكػػاف إقػػام  أكقفػػت. مسػػة عشػػراأنػػا يف سػػن اطت. اشتػػي نػػواؿ زمػػزـك
ػػال  ،مػػن طػػرؼ رجػػاؿ يرتػػدكف الػػٌزم اظتػػدشلٌ  2118 أكتػػوبر 22 يػػـو ٌّ كاقتػػدت يف سػػٌيارة يف ا

 نػػػوفمو 20شػػػرطة كلكػػػن بػػػدكف نتيجػػػة، إذل غايػػػة كالػػػدم يف مراكػػػز ال ديػػػت عػػػ . غتهػػػوؿ
2118 . 
قريبػا مػن العاصػمة، كأركبػوشل داخػل سػٌيارة  الواقػعمسػٌلحوف إذل مكػاف إقػام   جػاؿر قدـ 
كيلػػوم ات كصػػلنا إذل عمػػارة كبػػرية لترسػػها   عػػٌدةكبعػػد مسػػافة  ،(Daewoo) دايػػوكمػػن نػػوع 

 .ظر، ككاف رأسي ثابتا بني ركب ٌ من النٌ  منعوشلة رحلكخالؿ تلك ال .عدد من رجاؿ الشرطة
كظتٌػػا كنػػت أصػػر علػػى أشٌل ال  .زكجػػيسػػتجوايب حػػوؿ الذلػػك، أخػػذكشل إذل مكتػػب  بعػػد

إذل قاعة أخرل عرفت أٌ ػا  شلأخذك أعلم شيئا، أخذ رجالف منهم يغمضاف عيٌ  بقماش مثٌ 
 فمػػي كأنفػػي كأفرغػػوا اظتػػاء كالٌصػػابوف يف دبػػلقاعػػة تعػػذيب ألنٌػػه مبجػػٌرد كصػػولنا ربطػػوا يػػدٌم 

خرقػة كسػخة كانػت تطلػا رائحػة كمػذاقا   بوضػعهممرٌات عديدة حيث أعاقوشل عػن التٌػنٌفس 
 .كريهني
اظتػوت عنػد فقػدانك التٌػنٌفس يف كػٌل  كشكالٌتعذيب هذل ّعلك حتٌس أٌنك على  طريقة

كاظتػػوت بوضػػعه كنزعػػه للخرقػػة كصػػٌبه  باضتيػػاةكجػػاٌلدؾ يلعػػب . مػػرٌة إذل غايػػة االختنػػاؽ التٌػػاـ
أسػئلتهم الػ  دل يكػن م علػى كعػدـ ردٌ  صػم كأمػاـ . لكٌميات هائلة من اظتاء حسب هػوال
 .اليسرل بالٌسجائر مرل أٌم جواب عتا، قاموا بشحراؽ يد

 .يٍندل عتا جبني اضتياء كلماتبشتمي كهتديدم باظتوت كقاال   رجالفكقاـ 
 .بػل أف أقػف أمػاـ احملكمػةمػٌدة أربعػة أيٌػاـ ق فيهػايـو الغد، كضعوشل يف زنزانة بقيػت  يفك 

، 2118نػػوفمو 20ظتػػاذا صػػادركا حػػرٌي  حػػٌو يػػـو  أعلػػمدل  .رفػػض القاضػػي إبػػالغ عػػائل 

 
 .Y.T., 'Deux Disparus morts sous la torture en 1994', Le Jeune Indépendant, 21 août 2000 :راجع   
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لقػد كنػت جػٌد  .كخاٌصة ابن  البالغة من العمر شػهرين عائل حني استطعت أخريا أف أرل 
 .من ثديي ترضعقلقة عليها ألٌ ا كانت 

 لويزة بركان. 6.4
ئريػػة للػػدفاع عػػن حقػػوؽ اإلنسػػاف كاللجنػػة اصتزائريػػة للمناضػػلني األحػػرار الرابطػػة اصتزا: اظتصػػدر

 عن كرامة كحقوؽ اإلنساف

فيتٌم القبض على أخته، كحتت  ،«إرهايبٌ » قتليي  .حٌطمها قدر الٌتعذيب حياة
ـٌ  –بركاف  لويزة عذاب بدأهكذا . طر بباعتاالٌتعذيب تقٌدـ كٌل األشتاء اٌل  خت كهي أ

أٌف عالقتها باظترأة ال  ذكرت اشتها إكراها حتت التعذيب دل  رغم –طتمسة أطفاؿ 
 .تكن إالٌ معرفة سطحية

 6::2سبتمو  6اليـو األكؿ، 
صػباحا، مٌت حتطػيم البػاب كاقػتيحم بيتنػا مػن طػرؼ  اطتامسػة، كعلػى الٌسػاعة ـويف هذا اليػ

خلػػػوا الػػػذين د كانػػػت كجػػػول. عشػػػرة مػػػن أكيػػػر كػػػانوا .رجػػػاؿ الشػػػرطة اظتػػػدٌججني بالٌسػػػالح
أنػػا كزكجػػي كاألطفػػاؿ  اسػػتيقظت. ه فكػػانوا مقٌنعػػنيخارجػػأمػػا الػػذين بقػػوا  ،مكشػػوفة البيػػت

 .لقد هالنا اضتدث كأصابنا اطتوؼ كالفزع .مذعورين
قػاـ . علػى األرض بشػٌدة يف الػٌركاؽ (باليانويػةأستاذ اللغة العربيػة )إلقاء زكجي  متٌ مباشرة 

اثنػػػاف مػػػنهم كٌجهػػػوا . علػػػى كجهػػػه منشػػػفةكلٌفػػػوا  بطنػػػهبعػػػدها رجػػػاؿ الشػػػرطة بوضػػػعه علػػػى 
مػيعهمأسػلحتهم إرٌل، كمٌت جػٌر األطفػػاؿ  ابنػ  زينػب ذعػػرت لرؤيػة أبيهػػا . يف غرفػة كاحػػدة ّك
بػػدأت تصػػرخ ، ك بطنػػه كأخػػذت تبكػػي بػػدكف انقطػػاع علػػىالػػذم كػػاف طػػريح األرض ملقػػى 

مػػن  أحػػدهمٌرهػػا ج .الشػػرطة فقػػاـ ثالثػػة مػػنهم بتعنيفهػػا غضػػبؽتٌػػا أ »!اتركػػوا أيب !أيب تركػػواا«
فتػػػدٌخلتي . علػػػى الكتػػػف شػػػعرها كاليٌػػػاشل ركلهػػػا برجلػػػه، أٌمػػػا اليٌالػػػث فضػػػرفا مبقػػػبض سػػػالحه

بالٌسػػػالح  ضػػػرباٌي كينهػػػالوف علػػػٌي علػػػوف نقلبػػػفػػػم ي فػػػشذا »!إ ػػػا فتػػػاة صػػػغرية خائفػػػة«: قائلػػػة
بكػٌل  لوحشيتهملقد أطلا ه الء الشرطة العناف . كركالت األرجل حٌو كقعتي على األرض

 .رٌيةح
رمػػػوا بعػػػدها الكتػػػب  .ا صػػػهركتا للمػػػاءكأكقعػػػو كداخػػػل اظتطػػػبخ قػػػاموا بكسػػػر كػػػٌل األكاشل 

 كحشيان مثٌ أخذكا زكجي كدفعول يف مدرج العمارة دفعا . اظتبٌللةكأغراضنا اطتاٌصة على األرض 
إثرها غتموعة أخرل من رجاؿ الشرطة كانت متواجدة يف اطتارج، ثالثػة  كقامت. إذل اطتارج
صػػادركا  ،كػػانوا داخػػل البيػػت  اكظتػػ. عنػػدما كصػػل إلػػيهم اضػػرباال يػػاؿ عليػػه بٌنعػػني، مػػنهم مق
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كأربعػة آالؼ دينػار جزائػرم إلحػدل اظتسػٌنات  ألخػيستس مائة فرنػك فرنسػي كانػت ملكػا 
. ل مػػيم سػػقف بيتهػػا الٌ نيػػتكانػػت قػػد سػػٌلمتها لزكجػػي ليشػػ م عتػػا قطعػػا مػػن ( سػػنة 12)

لقػػد مػػٌرت بنػػا ليلػػة مفجعػػة حاكلػػتي أثناءهػػا هتدئػػة  .معهػػم سػػفر زكجػػي جػػوازأيضػػا أخػػذكا 
 .كبٌت ليلتها جٌد قلقة على حياة زكجي. دكف فائدة األطفاؿ
.   اصتػػػػرياف بػػػػأٌف رجػػػػاؿ الشػػػػرطة قػػػػدموا مػػػػن مركػػػػز سػػػػادل بػػػػام أخػػػػوشلاليػػػػـو اظتػػػػوارل،  كيف

كحػػػوارل الٌسػػػاعة . إطػػػالؽ سػػػراح زكجػػي، كلكػػػن بػػػدكف جػػدكل يففػػانتظرت اليػػػـو كلٌػػػه آملػػة 
ذتػػاف )عبػد اصتليػػل : لسػػادل بػػام، مرفوقػة بأبنػػائي الشػرطةادسػة مسػػاء، توٌجهػت إذل ؼتفػػر السٌ 

سػألتي أحػدهم مبػدخل (. أربػع سػنوات)الفٌتاح  كعبد( ست سنوات)، عبد اطتالا (سنوات
قػاؿ لػك أنٌػه  مػن«: الٌلهجػة فيػه كعيػد فىػظَّ اظتركز عن زكجي، فأجاب  ذلك الشرطي ْطػاب 

كلكػٌ  دل أذهػب، لقػد بقيػت . موجػودان عنػدهم لػيسزكجػي  ألفٌ راؼ مثٌ أمرشل باالنص »هنا 
 .بني أيديهم كافمقتنعة أٌف زكجي   ،يف عني اظتكاف

كأدخلػػ   يػػدمٌ دقػػائا عػػاد إرٌل نفػػس الٌشػػرطٌي كأخػػرج أصػػفادا كقيٌػػد إحػػدل  ةبضػػعبعػػد ك 
فقػػد  األطفػػاؿ أٌمػػا. كهنػػاؾ ربطػػ  إذل سػػرير كػػاف موجػػودا يف مكتػػب مػػن اظتكاتػػب. إذل اظتبػػئ

الشػرطة مرفػػوقني  مػنكمػا هػي إالٌ ضتظػات حػٌو قػدـ ؿتػوم ستسػة . تيركػوا لوحػدهم يف الػٌركاؽ
كدكف  .هػػػػذا اظتسػػػػ كؿ ألنػػػػه كػػػػاف مػػػػن اظتشػػػػاركني يف اعتجػػػػـو علػػػػى بيتنػػػػا عرفػػػػتي . مبسػػػػ كعتم

نيعة كمنف ػػرة ككانػػت أسػػئلتهم شػػ. فػػاحشمقػػٌدمات، قػػاموا بشػػتمي كأخػػذكا يتلٌفظػػوف بكػػالـ 
اصتمػػاع تكػػونني عاريػػة أـ تتجػػٌردين مػػن  عنػػد ]…[  كتامعػػك زكجػػك كيػػف«: أيضػػا، ميػػل
قنػاة ) تشػاهدين أفػالـ الػٌدعارة علػى الٌتلفػاز هػل ]...[ اسػتمتاعك يػتٌم  كيػف  ثيابػك كليػة

Canal+ من الٌصعاليك بلسػاف رهط . الفحش كالبذاءة غايةلقد كانوا يف  ]»...[  (الفرنسية
 .بذمء

ٍشٌهد الذم يعرضه مػأموركلكاف اظتس كؿ يظهر ككأنه يتلٌذذ 
ى
كػاف أصػهب كعػارل . من اظت

أخػرج خنجػرا كبػريا ذا قبضػػة لعبػة مأموريػه  اطتػػاص يفًمٍنوالػه  علػىقػٌرر اظتشػاركة  ابعػدم. البنيػة
. ار أبنػػائيضػػحشحػػٌو أدتٌكػػن مػػن رؤيتػػه، مثٌ أمػػر شػػرطٌيا ب بػػبطءحديديٌػة صػػفراء، كأخػػذ يػػديرل 
سػػػ كؿ مػػػن اظتجذبػػػه . يػػػل الػػػذم كػػػاف مػػػذعوراعبػػػد اصتل رضػػػاحإلائتمػػػر هػػػذا األخػػػري كذهػػػب 

عينػال تكػاداف كانػت . كأنػا عػاجزةأنظر إذل كلدم  كنت .قميصه ككضع خنجرل على عنقه
 .ا من شٌدة اطتوؼمهحجاجمن  افخترج

 
   Clos Salembier. 
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 ،»مبػاذا  أع ؼ«: فأجبته »!كأماـ ابنيك ا خرين إذا دل تع يف ا ف أمامك ربٌه سأذبح«
: فأجبػػت »!نشػػاط زكجػػك كعػػن أصػػحابه عػػن أخوينػػا« .اضتفػػاظ علػػى هػػدكئيكأنػػا أحػػاكؿ 

 ».معٌلم كيدخل مباشرة بعد عمله إذل البيت زكجي إفٌ «
فضػغط بػاطتنجر علػى عنػا عبػد اصتليػل . البتٌػة كدتػادل يف التهديػد تعجبههذل دل  إجاب 

أنظػر إليهػا  !أتشػاهدكف ...آل«: فقػاؿ. الطفل مػن شػٌدة اطتػوؼ جسم، كتصٌلب أكيرقٌوة ب
 »!االبن األصغر ركاضأحهٌيا  !إٌ ا ال هتتٌم ظتا قد يصيب أبناءها !قلبليس عتا 

. بعػػػد ةبعػػػاالر  عبػػػد الفتٌػػػاح الػػػذم كػػػاف دل يتجػػػاكز سػػػن ارضػػػإلحالٌشػػػرطٌي  نفػػػسذهػػػب 
لقػد أحسسػت أنٌػه سػيذده حٌقػا، . رقبتػهفأخذل ذلك اظتس كؿ ْشػونة ككضػع اطتنجػر علػى 

: ائالقػػلػػريل بريقػػه، كنظػػر إرٌل دقػػد  لٌضػػوءاكؿ اطتنجػػر مػػن   فصػػرخت بشػػٌدة، مثٌ قػػٌرب اظتسػػ
فيػارت حفيظتػه أكيػر ؽتٌػا كػاف  ».عطػاء مػن اهلل إٌ م«: فقلت »أؾتبت ه الء األطفاؿ  ظتاذا«

 »!عن هذا اإلله الٌلئيم، إٌن  ال أؤمن بهبعد  تكٌلمي  ال« :قائالعليه من قبل كصرخ 
مثٌ أخػذكهم . األطفػاؿ تركيػعبػني كقتػا طػويال بػني الٌلعػب بػاطتنجر ك  هكػذااألمػر  كاستمرٌ 
فقػػاؿ أنٌػػه مٌت . آخػػر فسػػألته عػػن مصػػري أبنػػائي يٌ كبعػػد كقػػت طويػػل مػػٌر شػػرط. كحيػػدةكتركػػوشل 

فأخػػػػذت بالٌصػػػػراخ . اليكنػػػػات العسػػػػكريٌة حيػػػػث سػػػػيتٌم ذدهػػػػم حقيقػػػػة إحػػػػدلنقلهػػػػم إذل 
ذل الػػذم كنػػت مقيٌػػدة إليػػه باألصػػفاد كاسػػتطعت عنػػدها اطتػػركج إ الٌسػػريركالعويػػل، كجػػررت 

 .لقػد كػاف أمػرا فظيعػا. أمكن  مشاهدة غرفة الٌتعذيب من الٌداخل اظتكافمن ذلك . الٌركاؽ
، كقػد دبػل رأيت زكجي ؽتٌددا على خشػبة كمقيٌػدان مػن فػوؽ إذل حتػت الٌزكايا،ففي زاكية من 

جػػػاء حينهػػػا . ، فػػػزاد صػػراخي لرؤيػػػة هػػػذا اظتنظػػركاألصػػفادكضػػعوا قضػػػيبا حديػػديٌا بػػػني يديػػػه 
، علػػػٌي ضػػػربا مثٌ نزعػػوا عػػػٌ  القيػػػود الػػ  كانػػػت موثٌقػػػة إذل السػػػرير كا ػػالوالشػػػرطة رجػػاؿ مػػػن ا

 .الغرفة حيث قٌيدكشل هذل اظترٌة إذل اظتدفئة اظتركزيٌة اظتيٌبتة إذل اصتداركجٌركشل مرة أخرل داخل 
فطلبػػت مػػن . كيف غايػػة اصتػػوعحقػػا ني مرعػػوبلقػػد كػػانوا . أعػػادكا إرٌل األطفػػاؿفػػ ة  بعػػدك 

. شيئا من اطتبز أك أخذ بعض اظتػاؿ مػن ػتفظػ  كشػراء بعػض الطٌعػاـ عتػم عطاءهمإاضتارس 
 ألننػػػاليسػػػت حضػػػانة، زيػػػادة علػػػى ذلػػػك لػػػيس األمػػػر مهٌمػػػا  هػػػذل«: بػػػازدراء كقػػػاؿ إرلٌ فنظػػػر 

البكػػاء، لكػػٌنهم أذعنػػوا للنٌػػـو  عػػنيتوقٌػػف األطفػػاؿ  دل »!ا تلػػو ا خػػردرتيعػػا، كاحػػ سػػنقتلكم
معي، غػري أنػه دل  مهتر ضحألشل أ نفسينٌبتي ألقد . كاطتوؼ كاصتوعالٌتعب اإل اؾ من جرٌاء 

 انتقػػػػاـمػػػػن  خوفػػػػايكػػػػن بشمكػػػػاشل تػػػػركهم، حػػػػٌو اصتػػػػرياف كػػػػانوا سريفضػػػػوف إبقػػػػاءهم عنػػػػدهم 
 .الشرطة
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كاف يتواجػد   أينكاقتاداشل إذل غرفة الٌتعذيب . ألخذم فايالشرط جاءحلوؿ الليل  عندك 
كػػاف كجهػػه . يكػػن مػػن اظتمكػػن حػػٌو التعػػٌرؼ عليػػه عتػػا، دل يرثػػىلقػػد كػػاف يف حالػػة . زكجػػي

نظػػػر إرٌل يف صػػػمت كعينػػػال . قػػػة كيػػػدال اظتقيػػػدتاف تسػػػيالف بالػػػدـك ر منتفخػػػا، ككانػػػت ضتيتػػػه ػت
أٌما أنػًت فسػيكوف   صنعنا بزكجك ماذا أترين«: قاؿ رل الشرطي. اناة شديدةعتعٌواف عن م

 »!أٍسوأأمرؾ 
كػػٌل سػػاعتني لشػػتمي كإشتػػاعي    فنتػػٌر شػػرطياكػػاف  .الػػ  كنػػت فيهػػا الغرفػػةأعػػادكشل إذل  مثٌ 

تمػػػل، أنٌػػػ  كنػػػت أشتػػػع  الػػػذماألدهػػػى كاألمػػػٌر  كلكػػػن .علػػػيٌ كالمػػػا بػػػذيئا مػػػع البصػػػاؽ  ال لتي
ذلػػك كنػػت أشتػػع ضػػحكات اظتعػػػذ بني  جانػػبإذل  !طػػواؿ الٌليػػػلكؿتيبػػه زكجػػي  كأنػػنيصػػراخ 

 . الٌساخرة، ككاف كٌلما زاد صراخ زكجي كٌلما تعالت ضحكاهتم
هػػػػذل اضتػػػػاؿ، بػػػػني صػػػػراخ األدل الػػػػذم كػػػػاف يصػػػػدرل زكجػػػػي أزتػػػػد  علػػػػىاليػػػػـو األٌكؿ  مػػػػرٌ 

 .كدل تكن األيٌاـ األخرل أحسن حاال. ظتعٌذبيه بالٌسكركالٌضحك الٌساخر اظتمزكج 
 6::2سبتمو  7، اليٌاشل اليـو

طلبػػت . أٌمػػا أنػػا فلػػم يغمػض رل جفػػن كلػػو للحظػػة كاحػػدة .الٌصػػباح يفاألطفػػاؿ  اسػتيقظ
ر ضػػكحػػوارل السػػاعة الٌتاسػػعة أح. للٌصػػبياف، كلكػػن دل كتبػػ  أحػػد الطٌعػػاـمػػن  ار شػػيءضػػإح

كػاف  .كيف حػدكد العاشػرة، رأيػت زكجػي مػارٌا يف الػٌركاؽ. بػني أطفػارل قٌسػمتهاأحدهم خبزة 
كالصػػياح مثٌ تعػػاذل صػػوته بالٌصػػراخ . ألنٌػػه دل يكػػن يقػػول علػػى الوقػػوؼكتٌركنػػه  الشػػرطةرجػػاؿ 

 .أظتي كحزشل منيد يز  كافلشٌدة األدل، ؽتٌا  
 مػػنعنػدها قمػت باسػتعماؿ ريقػي لتبليػل يػدم كبعػد جهػد جهيػد دتٌكنػت مػن إخراجهػا 
 كػػافالقيػػود، فػػانتظرت حػػٌو دل أعػػد أشتػػع شػػيئا يف الػػٌركاؽ، مثٌ تقػػٌدمت دػػذر السػػتطالع مػػا  

 أفدل أسػػتطع   كيػػف نتكػػن للبشػػر أف يصػػلوا إذل هػػذا اضتػػٌد مػػن الفظاعػػة! أمػػر فظيػػع. كتػػرم
  ٍغػػد شتعػػت ككػػٌل النٌػػاس عػػن طػػرؽ الٌتعػػذيب الػػ  نتارسػػو ا، كلكػػن الٌسػػماع ال يػي لقػػ. أفهػػم
، قػـو ال نتكػن كصػفهم خيليػاكال  ديػنرؤية ما لتدث إلدراؾ أٌف هػ الء النٌػاس لػيس عتػم  عن
 .بالساديٌةإالٌ 

 كػػافن كالقػػدمني، ك يكػػاف زكجػػي يرتػػدم تٌبانػػا، ككػػاف ؽتػػٌددا علػػى شػػبه طاكلػػة، مقيٌػػد اليػػد
أعضػاء  علىالذم يعٌذبه يرتدم قٌفازا كلتمل يف يديه جهازا كهربائٌيا كاف يستعمله  الشرطيٌ 

ؼتتلفػة  أعضػاءكاف يطلػا مػن خػالؿ اصتهػاز شػحنات كهربائيػة قويٌػة علػى . زكجي الٌتناسلٌية
 .اطتػركجككػأٌف ركحػه توشػك علػى  ،من جسد زكجي الذم كاف يلتػوم مػن األدل يف كػٌل مػرٌة
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كلقػػػػد قتمػػػػت بالٌصػػػػراخ أنػػػػا أيضػػػػا كلكػػػػٌ  . دما يصػػػػرخ أزتػػػػدككػػػػاف الشػػػػرطة يضػػػػحكوف عنػػػػ
 .كعدت إذل مكاشل دتاسكت

ذلػػك جػػاء عػػدد مػػن  بعػػدسػػاعة . صػػرخات زكجػػي اسػػتمٌرت إذل غايػػة اليٌاليػػة بعػػد الٌظهػػر
برجلػػه علػػى  األخػػريضػػرب  هػػذا  .األزتػػر الشػػعررجػػاؿ الشػػرطة إذل الغرفػػة مرفػػوقني مبسػػ كعتم 

أعػد أرل بوضػوح  كدلامتألت عينػام إثرهػا بالػٌدماء . ائطرأسي ضربة عنيفة ألقت  عرض اضت
إذل غايػة الٌسػابعة،  العػذاب اسػتمرٌ . مثٌ نزعوا عٌ  ستارم كغٌطوا به عينام كا الوا علٌي ضربا

 .يعودكف عندمامثٌ ذهبوا متوٌعدين أٌ م سيصٌفوف حسايب 
تعػاذل  مثٌ واتا كعلػى السػاعة الواحػدة صػباحا، شتعػت أصػ. كاف حينها كٌل جسمي ي ظت 

 اظتػػػوتفقلػػػت يف نفسػػػي  .صػػػراخ زكجػػػي مػػػن جديػػػد، كاسػػػتمٌركا يف تعذيبػػػه إذل غايػػػة الٌصػػػباح
 كتوٌجهػتكلكػن سػرعاف مػا طػردت هػذل األفكػار عػن ذهػ  . أهوف له ؽتٌػا يلقػال مػن عػذاب

، اهلل إالٌ فال منجى لنا منهم  خيليقان،كال  دينان لقد كٌنا بني أيدم أناس ال يعرفوف . إذل الٌصالة
 .كحسيب اهلل كنعم الوكيل

 6::2 سبتمو 8، اليٌالث اليـو
. صالة الظٌهر، جػاءت غتموعػة مػن الشػرطة إذل الغرفػة مػرٌة أخػرل كبعدأٌكؿ الٌظهرية،  يف

أراد أحػدهم أف يتعػٌدل علػٌي جنسػٌيا كقػاؿ رل أف  .مبسػ كعتم هػذل اظتػرٌة مصػحوبنيدل يكونوا 
علػى فغضػبت كعزمػت كصػممت  .يسػتعمل القػٌوة أف يفعل ذلك طواعيػة مػٌ  أك بنيأختار 
 ،فأجبتػػه بكػػٌل هػػدكء كثبػػات بػػأٌف اظتػػوت أفضػػل رل مػػن أف نتٌسػػ . مػػن نفسػػي دتكينػػهعػػدـ 

ضػػػع رصاصػػػة يف رأسػػػه عنػػػدما أسسػػػيس كقػػػذر ك خً  كزكجػػػ«: قػػػاؿ صػػػاخبا مثٌ  ان ري كيػػػفشػػػتم   
 . أقل شيئا غري أٌن  كنت عازمة على حفظ نفسي من االعتداء دل »!مترج
عػػادكا مػػرٌة أخػػرل كاقتػػادكشل إذل مكتػػب آخػػر يف الطٌػػابا  صػػباحاالٌسػػاعة الواحػػدة  علػػىك 

مقٌنعػاف كشػخن آخػر متقػٌدـ يف الٌسػٌن، يبػدك أنٌػه أحػد  شػرطٌيافالعلوٌم حيث كاف يتواجد 
رجػػػاؿ  مػػػع متفاقتػػػة – بػػػدكف ستػػػار –أمامػػػه عاريػػػة الػػػرٌأس  فػػػائزةكانػػػت بػػػدرم . اظتسػػػ كلني

تعػ يف  بػأف صػحكنأ« :مثٌ قػاؿ ظتػدة طويلػةالٌشػرطٌي اظتسػٌن  نظر إرلٌ  .الشرطة حسب الظٌاهر
حػػٌو ضػػػرب   هػػذاأنتػػه مػػن جػػوايب  دل ».شػػيئا أعػػرؼ ال« :قلػػت ».كتقٌصػػي علينػػا كػػٌل شػػيء

. جيٌػدا فػائزة، مثٌ أقعدشل بالقٌوة على األرض كأمرشل بػأف أنظػر إذل بشدة أحدهم على كجهي
 ،»إٌ ػػا سػػتتكٌلم! ألػػيس كػػذلك رتيلػػة إٌ ػػا«. فنظػػرت إليهػػا كسػػرعاف مػػا غػػرٌيت كجهػػة نظرهػػا

 ».هٌيا احك القصة«، أضاؼ ذلك الشرطيٌ 
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سػرد )ؿ حيام اكأخذت تصطنع كل األكاذيب ال  دل أشتع فا طو  بسرعةأذعنت فائزة 
جػوايب . هػا بالكػذبكاهٌتمتي  قالػتكٌل مػا   أنكرتي  لقد (.ما قالته فائزة يتطٌلب تفصيال مطٌوال

أخػػذكشل إذل مكػػػاف  . حاجبػػػا عيػػ َّ جوشل إذل الػػػٌركاؽ ككضػػعوا علػػػى هم، فػػأخر غضػػػبهػػذا أثػػار 
شتعػػػػت صػػػػوت زكجػػػػي بػػػػدأت  عنػػػػدما. زكجػػػػي حتػػػػت الٌتعػػػػذيب اسػػػػتنطاؽكنػػػػت أشتػػػػع منػػػػه 

بقينػػا . ِّهػػرم علػػىركلػػ  آخػػر بقدمػػه الظيٍنبػػوب بينمػػا بالٌصػػراخ، فضػػرب  أحػػد الشػػرطة علػػى 
أيضػا  أنػا يحا الـ فأصػ كنت أشتع زكجي يصرخ من. حوارل أربع ساعاتعلى تلك اضتاؿ 

 .مث يقوموف هم بضريب من جديد، كهكذا
كػانوا يشػػهقوف . عتػا يرثػػىأخػذكشل بعػد ذلػػك إذل مكتػب حيػث كجػػدت أبنػائي يف حالػة 

ذلػػك أٌف رجػػاؿ الشػػرطة  بعػػدكعلمػػت . دل يسػػتطيعوا قػػوؿ كلمػػة كاحػػدة .مػػن شػػٌدة اطتػػوؼ
 هتػػػػدئتهمكػػػػٌل الٌليػػػػل   لقػػػػد حاكلػػػػت! سػػػػاديوف حقيقيػػػػوف! أخػػػػوكهم بػػػػأٌف أٌمهػػػػم قػػػػد ذيدػػػػت

عالقػات  علػيٌ كيف كٌل ساعة كاف يػأتي  كاحػد مػن رجػاؿ الشػرطة ليقػ ح . كالٌتخفيف عنهم
مقسػػػمني أٌ ػػػم  كيتوٌعػػػدكففيشػػػتمون   »!أهػػػوف اظتػػػوت«جنسػػػٌية، كنػػػت أجيػػػب يف كػػػٌل مػػػرٌة 

 .الٌليلة كٌلها كيدةاظت لهذ تسيقتلوننا رتيعا، كاستمرٌ 
 6::2سبتمو  9، الرٌابع اليـو

الشرطة كحاكؿ استدراجي، فدفعته بقػٌوة فمػا كػاف  جاء أحد عشر،الٌساعة اضتادية  على
ثالثػػة مػػػن  ، جػػاءكيف اظتسػػاء، علػػػى السػػاعة اليانيػػة تقريبػػا. قػػذرا مػػاءمنػػه إالٌ أف صػػٌب علػػٌي 
جػػػػاءكا  .البيػػػػت يػػػـو أخػػػػذكا زكجػػػي علينػػػا كػػػػانوا ؽتٌػػػن اقتحمػػػػوا  مػػػنهمرجػػػاؿ الشػػػرطة، اثنػػػػاف 

مثٌ سػأل  أحػدهم عػن عػدد . كمن هم أصدقاء زكجػي أسلحةكانت معي يسألون  فيما إذا  
هػالٌ قبلػًت . عنػدم بنػات فقػط أنا«: فقاؿ » .كبنت أطفاؿأربعة  عندم«: أجبتأطفارل، ف

 ».مٌ ، كهكذا ستنجبني رل ذكرانا الٌزكاجقتل زكجك مثٌ 
ن طػػرؼ تيػػدعى فاطمػػة، لقػػد مٌت اغتصػػافا يف اظتكتػػب أمػػامي مػػ فتػػاةبعػػد ذلػػك  ركاضػػأح

 coupeػعمػػرل، كانػػت تسػػرلتة شػػعرل مػػا يسػػٌمى بػػ مػػن كالعشػػرينشػػرطٌي شػػاٌب يف اطتامسػػة 

dégradée (تػػدريج القطػػع)،  بعػػد أف قيٌػػدها إذل سػػرير(lit de camp )بضػػٌمادات  مسػػتعينا
. مػػن فمػػه متػػرجالكػػالـ الفػػاحش كالشػػتم الػػذم كػػاف ي أك أصػػف ال أسػػتطيع أف أشتٌػػ .طٌبيػػة

كنػت عازمػة علػى اظتػوت إذا . قػوام بكػلٌ ليناؿ مٌ  كلكٌ  قاكمتػه لقد حاكؿ بكٌل الوسائل 
. بعرضػػػي كشػػػريفأف يعبػػػث  مػػػن سػػػاًفلعلػػػى أف أمٌكػػػن ذلػػػك الػػػوحش الذلػػػك تطلٌػػػب األمػػػر 

 أسػػلوبيف كويػػاء ك  علػػيٌ فػػرٌد  .كقلػػت لػػه بأنٌػػه شػػرطٌي كمهٌمتػػه تتميٌػػل يف الػػٌدفاع عػػن الشػػعب
 »!ٌب هذا الشعبنقتل حٌو ر سنقتله ك  الشعب«: فجوريف غاية ال
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،  لقد لػيس رل ملجػأ كال منجػى مػن هػ الء الوحػوش إالٌ  إذصٌليت كدعوت اهلل كٌل اليػـو
شػػرطٌي مكشػػوؼ الوجػػه كاقتػػادشل إذل مكتػػب يف  جػػاءشلكعلػػى السػػاعة اليانيػػة صػػباحا . اهلل

ركلػػ  . كانػػت بػػدرم فػػائزة متواجػػدة هنػػاؾ. ةبالشػػرط ظػػان كػػاف اظتكتػػب مكت. الطٌػػابا األٌكؿ
كمػػن ذلػػك  .كأمػػرشل بػػاصتلوس، مثٌ نػػزع عػػٌ  ستػػارم كجعلػػه علػػى عينػػام ِّهػػرمى أحػػدهم علػػ

زكجػػي الػػذم كػػاف يصػػيح تػػارة كيتػػأدٌل أخػػرل ػتػػاكال اإلجابػػة علػػى  صػػوتاظتكػػاف كنػػت أشتػػع 
 .أسئلتهم

 6::2سبتمو  :، اطتامس اليـو
ة كنت أشتػع صػراخ زكجػي مػن شػد  .إذل الزنزانة يف حدكد الٌساعة الرٌابعة صباحا أخذكشل

لقػػد . رأسػػه علػػى اضتػػائط، كاظتعػػٌذبوف يصػػيحوف كيصػػرخوف يضػػربوفأخػػذكا  كبعػػد حػػني. األدل
ػ ًبسيػػبابيسػٌبوف كيتلػػٌذذكف بػالٌتلٌفظ . ةمسػػعور كحوشػا  كأصػػبحواختلٌػوا عػػن آدميػتهم  رج مػػن متي

فتوٌجهػوا ؿتػوم،  »!اتركػول !اتركػول« :فصحت بكٌل قوام .أظتا نوحزكجي ي كافاظتٌلة، يف حني  
مػػػن شػػػعرم بعنػػػف شػػػديد فيمػػػا كػػػاف ثالثػػػة أك أربعػػػة آخػػػركف يوٌجهػػػوف إرٌل  جبػػػٌرمم قػػػاـ أٌكعتػػػ

مثٌ . فصٌبوا علػٌي دلػوا مػن اظتػاء كػانوا قػد تبولػوا فيػه .حٌو أغمي عليٌ  بأرجلهمضربات عنيفة 
 .عن أطفارل ككضعوشل يف غرفة أخرل عزلوشل
يبكوف كدل يسلموا هم لقد كانوا  .األطفاؿركا ضلى العاشرة أك اضتادية عشر تقريبا، أحع

الشػػرطة مػػرٌة أخػػرل بػػأٌف أٌمهػػم قػػد ذيدػػت  رجػػاؿأيضػػا مػػن هػػذل اظتأسػػاة اضتقيقيػػة، إذ أخػػوهم 
كصػفوا عتػم كػٌل تفاصػيل الػذبح ككيػف كػاف الػٌدـ  أٌ ػمكذهبػوا إذل حػٌد . كأٌ م لن يركهػا أبػدا

كػػػػذا ه ،»أٌمكػػػػم ذيدػػػػت كمػػػػا تيػػػػذبح الٌدجاجػػػػة إفٌ «. يسػػػيل مػػػػن عنقػػػػي كعػػػػن مػػػػوم البطػػػػيء
 .أخوهم رجاؿ الشرطة

مثٌ قػػالوا رل أنٌػػه يف . كيػػف يسػػتطيع بشػػر أف يفعػػل هػػذا ألطفػػاؿ صػػغار  أبػػداأفهػػم  إنٌػػ  دل
أٌ ػم سينػػزعوف ثيػايب كيغتصػبون   ،–أجهل ما يقصدكف بذلك  –فعل   كٌررتحالة ما إذا  

 .عارية أماـ األطفاؿ
فأجػاب  .عض الطعاـ لألطفػاؿيف غاية اصتوع، ؽتٌا دفع  أف أطلب منهم ب أكالدم كاف
يف كقػػت الحػػا أخػػذ شػػرطٌي مػػاال مػػن حقيبػػ  . بػػأٌف خػػدمتهم ليسػػت مػػن مهاٌمػػه أحػػدهم
. كعلى الساعة الرٌابعة أخذكهم كأقسموا بػأشٌل لػن أراهػم أبػدا بعػد اليػـو. خبزتني عتمكاش ل 

سػيبٌيوف أخػوكشل بػأٌ م  كمػا،  ان بعشػرين سػنة حبسػ موف علػيٌ ككسػيح ىكقالوا رل أشل سىأيقاض
 .صورم على الٌتلفاز كأنا أبكي على أطفارل
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بريئػػة كال  ألشلال أخػػاؼ شػػيئا،  نػػ إ«: كأخػػذت أصػػيح قائلػػة ط غىضىػػبان ياستىشػػلقػػد كنػػت 
 ».لوحدؾ إذل الٌصباح ككسن  «: فرٌد علٌي أحدهم ».اهلل إالٌ أخاؼ 

 6::2سبتمو  21، السادس اليـو
نٌػػه مػػن صػػاضتي أف رل إرطٌياف كقػػاال عنػػدما دخػػل علػػٌي شػػ عشػػرالسػػاعة اضتاديػػة  كانػػت

ككػػػاف كتلػػػس كراء  ،فػػػتلٌفظ أحػػػدقتا شػػػيئا،فقلػػػت عتمػػػا أشل ال أعػػػرؼ  .أعػػػ ؼ بكػػػٌل شػػػيء
شػػرطي آخػػر تفػل مثٌ  ».منهػا شػػيئا تأخػػذكاأفعػػى، كلػن  إٌ ػا«: كقػػاؿ فاحشػةبألفػػاظ  ،اظتكتػب
 .يـو اظتوارلاستمٌرت هذل اضتاؿ إذل غاية صباح ال. تركالكركل  زميله بعٌدة كجهي على 
 6::2سبتمو  22، السٌابع اليـو

كػػػاف زكجػػػي هنػػػاؾ مقيٌػػػدا إذل طاكلػػػة ذات أرجػػػل حديديػػػة،   .الٌتعػػػذيبإذل قاعػػػة  قػػػادكشل
أٌما باقي الطاكلة  ،كاحدة يف الوسط كاليانية يف اظتقٌدمة خشبيتاف،ليس عليها سول قطعتاف 

ٌد خصػػػرل، كانػػػت يػػػدال زكجػػػي مربوطػػػا دبػػػل مػػػن مقٌدمػػػة رجليػػػه إذل حػػػ كػػػاف. فكػػػاف فارغػػػا
كػاف ثالثػة مػن   .يتوٌسػطهما قضػيب حديػدم يسػتعمل للبنػاء الطٌاكلػة بأصفاد حتت نيمقٌيدت

 إذا إذف،«: كادٌ فػر  »زكجػ  إٌ ا«: فأجاب »أحتٌبها « :كأشاركا إرٌل كسألول جانبيهالشرطة على 
 ذاإ« :لزكجػػػي كقلػػػتخائفػػػة جػػػٌدا  كنػػػت »!دل تعػػػ ؼ فسنكشػػػفها عاريػػػة كنغتصػػػبها أمامػػػك

 إنٌػػك« :منهػػكعلػػٌي بصػػوت  فػػردٌ  ».تعػػرؼ شػػيئا فػػأخوشل بػػه، فشنٌػػه ال علػػم رل بشػػيء كنػػت
هتديػػدهم باغتصػػايب أمامػػه، فأخػػذ  كأعػػادكاغضػػب الشػػرطة  زاد ».أنٌػػ  دل أفعػػل شػػيئا تعػػرفني

إٌن  مستعٌد لكٌل شيء كخٌلوا سػبيل امػرأم،  شئتم،اصنعوا يب ما  أرجوكم«: زكجي ي ٌجاهم
 ».أترٌجاكم
لقػػػد كػػػانوا يتلػػػٌذذكف . مػػػرٌة أخػػػرل بوحشػػػٌية دل أر عتػػػا ميػػػيالن  التعػػػذيبعيػػػٌ  اسػػػتمٌر  مػػػاـكأ

. خرقػػػػة يف فمػػػػه كيضػػػػربونه دكف أيٌػػػػة رزتػػػػة يضػػػػعوفكػػػػانوا . كػػػػانوا يضػػػػحكوف. ؾابفعلهػػػػم ذ
بعػػد ذلػػك . مث أخػػذكشل إذل اظتكتػػب هدة تعػػذيب زكجػػي ظتػػدة ربػػع سػػاعةاشػػمأرغمػػوشل علػػى 

 أشتػػػعكنػػػت . جػػػاء أحػػػدهم لػػػيال كصػػػٌب علػػػٌي قػػػاركرة مػػػاء. أكثقػػػوشل باألصػػػفاد إذل اظتشػػػعاع
 .ذلك الكابوس الٌليل كٌله داـك . باستمرار صيحات زكجي تتعاذل من شٌدة ا الـ
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 6::2سبتمو  23، اليٌامن اليـو
 »زكجػك  شتعػت هػل« :بعػد ذلػك جػاءشل أحػدهم كقػاؿ رل .اظتسػاء حػوكحدم  تركوشل

ظتػػاذا كػػاف يصػػرخ عاليػػان  لقػػد حرقنػػا ضتيتػػه بنػػار  رفنيتعػػ هػػل«: باسػػتهتار فػػردٌ  .»نعػػم« :أجبتػػهف
 ».الواٌلعة
كٌل ربع ساعة كاف يأتي  أحدهم ليصػف رل الفظػائع كالٌتعػذيب   كبعدتلك الٌلحظة  منذ

كػػػػػاف زكجػػػػك يصػػػػرخ  لقػػػػػد حرقنػػػػا سػػػػػوأته   ظتػػػػاذا أتػػػػػدرين« .الػػػػذم كػػػػاف يتعػػػػػٌرض لػػػػه زكجػػػػي
لقػد انتػاب  اطتػوؼ . مػن جديػد صيحات زكجي أظتػا تتعاذلما  كسرعاففيذهب  »!بسجائرنا

بالٌصػػػراخ بكػػػٌل مػػػا أكتيػػػت مػػػن قػػػٌوة، فجػػػاؤكا إرٌل  فبػػػادرتكدل أعػػػد أحتمػػػل البقػػػاء لوحػػػدم، 
كقلػػت عتػػم بػػأشٌل سأصػػرخ غضػػبان  تستىشػػطفا. ذلػػك عػػنكهػػٌددكشل بالٌتعػػذيب إف دل أمسػػك 

ا ستسػػػة ، كحٌولػػػوشل إذل قاعػػػة كػػػاف فػػػكأخػػػريا غػػػرٌيكا مكػػػاشل. اصتػػػريافبقػػػٌوة أكيػػػر حػػػٌو يسػػػمع 
 .نساء

 28، يػـو ميػ ىخَّران سػنة كالػ  تزٌكجػت  27البالغػة مػن العمػر  تسػكرات كانت هناؾ نادية
 18ر مػتبلػ  مػن الع صىػٍهباءبػودكاشل،  ككانت غنية .كٌنا نناديها العركسة  فقط،يوليو اظتاضي 

سػػػنة ككانػػػت حػػػامال يف شػػػهرها السػػػابع، إذل جانػػػب كجػػػود  18آنػػػو سػػػٌنها  فاطمػػػةك  ،سػػػنة
كعائشػػة دعػػاس ( سػػنة 20)، زهيػػة كليػػوة (سػػنة 20)ػتفػػوِّي  نتينػػة :اء مسػػٌناتثػػالث نسػػ

لقػد مٌت  .ارها مػن قريػة العوانػة بواليػة جيجػلضػمٌت إح اضتامػل،فاطمة آنػو، اظتػرأة (. سنة 22)
ككانت هنػاؾ امػرأة . بوضعها داخل صندكؽ الٌسٌيارة قاموااختطافها من طرؼ رجاؿ شرطة 

 21ت يف مكػػاف أختهػػا فتيحػػة كمٌت إطػػالؽ سػػراحها بعػػد خػػذأي عطٌػػـو الػػ   سادسػػة حفيظػػة
 .يوما

شػتم  كأمػرشل بالقيػاـ كأخػذ يضػرب  بقػٌوة علػى  .الػزٌم اظتػدشل مرتػديٌان اظتسػ كؿ مسػاء  جاء
كأمطػػرشل بوابػػل مػػن الكػػالـ كػػاف لتملهػػا، مثٌ بصػػا علػػى كجهػػي   حديػػدأصػػابعي مبسػػطرة مػػن 

 .البذمء
 6::2سبتمو  24، التٌاسع اليـو

حاكلنػا النٌػـو علػى أيٌػة حػاؿ، كبصػعوبة كبػرية،  .اليانٌية عشر ليال عنتزيد  ساعةال كانت
تلػػػك اللحظػػػة دخػػػل علينػػػا الغرفػػػة شػػػرطٌي يف زيٌػػػه اظتػػػدشل كػػػاف ؽتٌػػػن  يف. خاٌصػػػة علػػػى األرض

يظهر أنٌه سكراف، ككانت أربع أك ستس قنابل يدكيٌة معٌلقػة يف  كاف .وا زكجي يومهااختطف
: مثٌ قػػػاؿ رل »!بيػػػت كال زكجػػػة كال أطفػػػاؿ لػػػيس رل« :قػػػائاليصػػػيح كػػػاف كػػػاجملنوف،   .حزامػػػه

كأخػػذ يصػػرخ كيػػدفع  بقػػٌوة إذل مكتػػب آخػػر كأمػػرشل أف أّػػٌرد مػػن  ».معػػيسػػتخرجني  أنػػت«
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تػدٌخل شػرطٌي آخػر كفػتح البػاب كقػاؿ رل بػأف ال أعػري اهتمامػا عتػذا السػكراف  عنػدها. ثيايب
 .األخريات إذل الغرفة ال  كنت فيها مع النسوة كأعادشل

اضتٌد، فقد عاد ذلػك الشػرطٌي الٌسػكراف إلينػا كأمػر  هذاغري أٌف األحداث دل تتوٌقف عند 
بالٌشرطٌي ا خر كي ينقذها، فتدٌخل مرٌة أخرل كأغلػا  تستنجدنادية بالقياـ، فقامت كهي 

الٌضػربات العنيفػة علػى كقػع تقريبا، شتعت زكجػي يصػرخ  الواحدةكبعد الٌساعة . الباب علينا
 .صراخه إذل غاية الفجر حٌو أغمي عليه استمرٌ لقد . ال  كاف يتلٌقاها

 6::2سبتمو  25، العاشر اليـو
رجاؿ الشرطة رفقة حفيظة عٌطـو كنادية تسكرات لتنظيػف  أخذشلالعاشرة  الساعة على

دل  .لقػػػد اشػػػتغلنا إذل غايػػػة الٌسػػػاعة اليٌاليػػػة بعػػػد الظهػػػر. يػػػالفاضػػػت اظتحيػػػث  ،الطٌػػػابا األٌكؿ
فػػأعطى شػػرطٌي كػػٌل كاحػػدة منٌػػا . جرعػػات مػػن اظتػػاءإالٌ الٌلهػػٌم  أيٌػػاـ،آكػػل شػػيئا طيلػػة عشػػرة 

هنػػػاؾ  تريػػػدين أف دتػػػوم حػػػٌو  مػػػاذا«: فقػػػاؿ رل .أخػػػذها رفضػػػتقطعػػػة شػػػكوالطة غػػػري أشٌل 
 ذأقبػػل أخػػدل أسػػتطع إجابتػػه لشػػٌدة الٌتعػػب كمػػع ذلػػك دل  » اطتارجيػػةتػػتكٌلم عنػػك الٌصػػحافة 

 .شخن آخر منه أك من أمٌ  ءشي
 6::2سبتمو  26، عشراضتادم  اليـو

كعلػى اطتامسػة مسػاء تقريبػا، . الٌساعة العاشرة لتنظيف اظتكاتب علىمرٌة أخرل  أخذكنا
يقػود  الٌشػخن الػذم كػاف. كاف هنػاؾ رتػع مػن رجػاؿ الشػرطة  .جديد منقادكشل للٌتحقيا 

نازعػػة ستارهػػا  ،الغرفػػةبػػدرم يف نفػػس  ككانػػت فػػائزة. »الشػػرٌ «ول زمػػالؤل بػػػمعػػي يػػدعالتحقيػػا 
: تػػرٌددقالػػت رل يف حتػػٌد كدكف  .الشػػعر، ترتػػدم قميصػػا كسػػركاال مػػن القمػػاش الرٌقيػػا مسػػٌرحة

 يعجػب فوصػفتها بالكاذبػة كدل »!زكجك طػردشل مػرٌة عنػدما أتيػت بيتػك كسػيدفع الػٌيمن إفٌ «
 قيٌػػػػدكشل .الٌتعػػػػذيبإذل قاعػػػػة  جػػػػٌركشلرجػػػػاؿ الشػػػػرطة فضػػػػربوشل بشػػػػٌدة علػػػػى ِّهػػػػرم مثٌ هػػػػذا 

مثٌ كضػػعوا خرقػػة  دبلػػنيباألصػفاد إذل خشػػبة العػػذاب كشػػٌدكا ربػػاطي مػن قػػدمٌي إذل خصػػرم 
يضػربون  علػى رجلػي  كهػمعلى كجهي كأخذكا يفرغوف اظتاء حٌو خرج من أنفػي كمػن أذشٌل 

 .كبط 
كأخػػريا . كػػاف يػػ ظت   جسػػمياسػػتمٌر الٌتعػػذيب سػػاعة كاملػػة فقػػدتي فيهػػا أعصػػايب، ككػػٌل 

زادكشل تعػػػػذيبا بػػػػدكف  كٌلمػػػػاأصػػػػٌرتي علػػػػى قػػػػوؿ اضتػػػػٌا كإنكػػػػار اهٌتامػػػػاهتم،  فهمػػػػت أنٌػػػػه كٌلمػػػػا 
أعػػػ ؼ أٌف مػػػا قالتػػػه فػػػائزة  إشلٌ «: كقلػػػت عتػػػم لعػػػذابا افقػػػٌررت حينئػػػذ إيقػػػاؼ هػػػذ .انقطػػػاع

 ».صحيح كأنا مستعٌدة إلمضاء كٌل ما تريدكف
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اط بنػػا كيف اظتسػػاء أحػػ. بعػػد ذلػػك إذل القاعػػة الػػ  كانػػت فػػا الٌنسػػاء األخريػػات أخػػذكشل
مػػػن الشػػػرطة كػػػانوا لتومػػػوف حولنػػػا كيتكٌلمػػػوف بيػػػنهم بصػػػفة غػػػري  غتموعػػػةقلػػػا كبػػػري بسػػػبب 

 ىدعأحػدقتا ييػكيف حدكد الٌساعة اليٌانيػة لػيال، دخػل الغرفػة شػرطياف،  ذلك،بعد . مسموعة
درٌاجي كاف معركفا بارتكابه اغتياالت يف حي بوركبة كحي ليفيػي بالعاصػمة، كاليٌػاشل يػدعى 

 بالسػتيكٌياكاف درٌاجػي سػكرانا ال يرتػدم إالٌ لباسػا داخليٌػا، ككػاف لتمػل كيسػا . »خنيتشو«
 توٌسطمثٌ . رائحته نتنة ككالمه فاحش بذمءكانت  .لتتوم على قاركرة ستر يف شكل مربٌع

ن ألٌنكػٌن مكرهػات، لتاسػبكإنٌػه جػائز، إٌف اهلل لػن  اشػربن،«: الغرفة كقٌدـ لنا الٌزجاجػة قػائال
 ».إذل الٌسماء الٌسابعةًاشربن كستصعدف 

تنبٌػه أحػد الشػرطة ! ان شػنيعكػاف أمػرا   .كهو يػرم لنػا سػوأته الفاحشضاعف من كالمه  مثٌ 
كػاف كاضػحا علػى كجهػه . كاف يصدرها الٌسٌكرياف ففتح الباب كدخل الغرفة  ال لألصوات 

كقػػاؿ فنظػػر إذل درٌاجػػي بػػازدراء  .اظتريػػع الػػذم كجػػد فيػػه درٌاجػػي كخنيتشػػو للمشػػهدائػػزاز اال
 أٌمػػا. قػد ضػربت بالٌرصػاص مػػرٌتني كدل أصػب كأنػا معػاى. ال أعتػػدمال أضػٌر النٌػاس ك  أنػا«: لػه

تقػـو  الػ أنت فسيأخذكنك يف يػـو مػن األيٌػاـ حيٌػا كسػتدفع الػٌيمن غاليػا علػى كػٌل اظتفاسػد 
 .كدخل الٌيالثة يف شجار عنيف فيما بينهم ».فا

 .اظت ذم ألكلئك السكارل من الوجود أؾتاناإٌف تدٌخل ذلك الٌشرطٌي 
 6::2سبتمو  27، اليٌاشل عشر اليـو

كانوا قد انتهوا من طبع احملضر كقػٌدمول   .على الٌساعة العاشرة اظتكاتبإذل أحد  أخذكشل
أخػػػذ أحػػػد الشػػػرطة سػػػالحه . دكف أف أقػػػرأل كإالٌ أعػػػادكشل للعػػػذاب باظتنشػػػفة أمضػػػيهرل كػػػي 

أمضػػيت احملضػر يف هػػدكء  ».إالٌ أفرغتػه يف رأسػكك  مضػػيهأ«: ككٌجػه اظتاصػورة إذل رأسػػي قػائال
 .األخريات بالٌنساءكالتحقت 

 6::2سبتمو  :2، عشراطتامس  اليـو
اسػػػم كعنػػػواف إحػػػدل الفتيػػػات كإالٌ أخػػػذكشل إلحػػػدل الٌيكنػػػات  أعطػػػيهممػػػٌ  أف  طلبػػػوا

دل تكػػػن . مثٌ بصػػػا علػػػٌي شػػرطي كهػػػٌددشل بالقتػػػل. ألبػػػدا سػػػتنقطع أخبػػارم إذلعاريػػة حيػػػث 
 .أعطيها عتم أيٌة معلومات لدمٌ 
 6::2سبتمو  31، عشرالسٌادس  اليـو

. كػػاف يتوٌجػػه خاٌصػػة لعائشػػة دعػػاس  .سػػكراف كأخػػذ يشػػتمنا شػػرطيٌ علينػػا الغرفػػة  دخػػل
 .دامت أكير من ساعتني هذلحٌصة الٌشتم كالكالـ الفاحش 

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



 كالضحاياالتعذيب 
 

 

212 

+ + 

+ + 

 6::2سبتمو  37، كالعشركفاليٌاشل  اليـو
لو ػا بػيج كنوافػذها خالية من اظتميٌػزات ذكنا يف شاحنة أخ ليال،لساعة اليٌانية ا حوارليف 

اظتقٌنعػػػني يسػػػٌبوننا كيقولػػػوف لنػػػا أنٌنػػػا يف  ايػػػة  الشػػػرطةكػػػاف رتػػػع مػػػن رجػػػاؿ . مغطٌػػػاة بسػػػتائر
. حيث سيقوموف بقتلنػا (Sablette –الرمليات ) لشاط  صابالت سيقتادكننااظتطاؼ كأٌ م 

 يف النهايػػػةك . بعػػػد ذلػػػككسػػػتنقطع أخبارنػػػا ، الٌيكنػػػاتكقػػػاؿ أحػػػدهم أنٌنػػػا سػػػني خذ إلحػػػدل 
قاموا بعدها بأخػذ بصػماتنا  .سٌتة يف نفس الزٌنزانة انٌ كي أخذكنا ظتخفر الشرطة الرٌئيسي حيث  

 .قضينا ليلتنا أينكصورنا مثٌ أعادكنا إذل الزٌنزانة 
 علػى زنزانػات حتتػومكيف الٌصباح، كعلى الٌساعة الٌتاسعة تقريبا، نقلونا يف شاحنة أخرل 

. رجػالكنٌػا سػٌت نسػاء كإحػدل عشػر   .فردية صغرية، مث أخذكنا بعد ذلػك إذل قصػر العدالػة
لنقضػػي  الشػػرطةبػػدرم بػػدكار يف حػػدكد اليٌاليػػة مسػػاء، أعادكنػػا إثرهػػا ظتركػػز  مثٌ أصػػيبت فػػائزة

كيف  .العدالػػػةأخػػػذكنا مػػػرٌة ثانيػػػة لقصػػػر  ،يف حػػػوارل الٌسػػػاعة الٌتاسػػػعة ،كيف الغػػػد. ليلػػػة أخػػػرل
 .أصدر قاضي الٌتحقيا حكما يقضي باضترٌيٌة اظت قٌتة، مساء سةاطتامحدكد 

 مركػػػػزالػػػػذين تػػػػأثركا كيػػػػريا مبػػػػا عايشػػػػوا كشػػػػاهدكا يف  ةأيطلػػػػا سػػػػراحي ككػػػػذا أبنػػػػائي اليالثػػػػ
  .يف سجن سركاجي قلاعتي أٌما زكجي فقد  !لني كأ م بلهاءهو ذم أصبحوا لقد. التعذيب
.  علػى السػاعة اليانيػة صػباحانياظتسػلح اقتحم بيػ  نفػس الرجػاؿهذل الواقعة،  بعدسنة 
سػػاعة تقريبػػان، مث طلػػب مػػ  قائػػدهم  ظتػػدة أرهبػػوشل. أبػػوهم بالسػػجن كػػاف. مػػع أبنػػائي كنػػت
 .إذل مركز شاطونوؼ يف اليـو اظتوارل أتقدـبأف 

 لتئً سيػ. تقدمت إذل مركػز الػنحس ذاؾ أيػن قضػيت فيمػا سػبا أيامػا مرعبػة الصباح عند
 ».جديدةليلية  زيارات»هددكشل ككعدكشل بػ. ل قوتناعن حيام اليومية كعن أص

 .ذا عسام أف أفعل أماـ هذل اضتقرة  إشل أفٌوض أمرم إذل اهللما
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 زّهية كليوة. 7.4
 الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اظتصدر

 (Salembier)عذبت يف ؼتفر شرطة سادل بام . زهية كليوة سيدة يف سن اطتمسني
بات ال  ذكرهتن لويزة بركاف السيدة كليوة هي إحدل اظتعذَّ . 2112 يف شهر سبتمو

 .يف شهادهتا
إذل البيػت كدل  كذلاألجػاءكا يف اظتػرٌة  .أحد عشر يوما عند اظتعػذ بني مكيتي . شتي زهية كليوةا

كنػت يومهػا يف   .مكػاشلأخػذكا ابنػ  يف  .كتدكشل، دل يكن هناؾ سول زكجي كابن  الكػول
 .ؼترٌبا كجدتهكظتٌا عدت إذل البيت  ،تشفائي بقرقور بوالية سطيفاضتٌماـ االس

 قلػتف ».البيػتختايف إٌ ا ابنتك رحلت من  ال«: سألت زكجي ما الذم جرل، فأجاب 
اطتاٌصػػػة فػػػا  حاجتهػػػاكػػػاف بشمكا ػػػا أخػػػذ    ظتػػػاذا فعلػػػت بأشػػػيائي هػػػذل الفعلػػػة كبعػػػد، «  :لػػػه

 :أقلقػػ  فقلػػت لػػه صػػمتهبقػػي صػػامتا، لكػػن  .ابنػػ  تقطػػن معػػي منػػذ سػػنتني »!كانتهػػى األمػػر
عٌ  بتهمة شراء ًعقد  ثرل بأٌف الشرطة قدموا للبح فقاؿ »كترم  اٌلذم رل اضتقيقة، ما قل«

 مابػػدل اكأٌف اظتػػرأة الٌػػ  بػػاعت  إيٌػػال صػػٌرحت فػػذا لشػػرطة سػػ بيعػػه،مػػن ذهػػب سػػرؽ كإعػػادة 
 .إثرها للبحث عٌ   كقدموا

علػػٌي زكج  فػػاق ح . دل أشػػ  كدل أبػػع ًعقػػدا مػػن ذهػػبقلػػت لػػه أشٌل سػػأذهب إلػػيهم، ألشلٌ 
حػٌو أرتػاح مػن عنػاء  أيٌػاـابن  الكول أالٌ أذهب إذل الشرطة كأف أذهب معه لقضاء بضػعة 

 .مثٌ نرل بعد ذلك الٌسفر
أخػذكها علػى الٌسػاعة اليٌانيػة صػباحا  .الٌسػبب لًصػهرم شػرحوا، ظتٌا أخذكا ابن  يف الواقع

كنػػػت أصػػػٌر علػػػى الػػػٌذهاب إذل . اليٌاليػػػة بعػػػد الٌظهػػػر الٌسػػػاعةلغػػػد علػػػى ليطلػػػا سػػػراحها يف ا
م كأخػذشل إذل بيتػه بضػواحي افقػاـ جبمػع كػٌل حاجػ ذلك،دكف  حاؿالشرطة كلكن صهرم 

الحظػػت خالعتػػا أٌف الٌرجػػل دل يكػػن طبيعيٌػػا حيػػث كػػاف   .أيٌػػاـ ذتانيػػةمكيػػتي هنػػاؾ . سػػحاكلة
 .خري قٌرر أف يكٌلم مزاجه، كيف األ تعٌكركٌلما دخل إذل البيت 

إٌف فتػػاة  .إثػػر بػػالغ قيػػٌدـ ضػػٌدؾ كنػػعأقػػوؿ لػػك اضتقيقػػة، جػػاءكا للبحػػث  ،زهيٌػػة خػػال «
خػوة مػيال  كمسػاعدة اإل  سياسػيقورل اضتقيقة، هل قمًت بعمل  قامت باإلبالغ عنك، إذان 

، لػػو كنػػت متوٌرطػػة سأسػػاعدؾ علػػى م، قػػورل رلهتسػػاعدحصػػل أنػػك إذا . قػػورل رل بصػػراحة
أٌمػا إف كنػت . إف كانت ابنتك ال تريدؾ يف بيتها .بتأجري بيت بعيد من هنا أقـو كأ ،الفرار

 ».فاألحسن أف تسٌلمي نفسك ،شيئادل تفعلي 
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ال كمػا أتنٌقػل مػن بيػت  خػر   حيػامفقلت له أن  دل أفعل شيئا كال أريد أف أقضػي كػٌل 
اضتاضػر  أفٌضػل  قتنػاك مػن الػذم يقبػل فػذا يف « :كأضػفت. أريد أف أقلػا أٌم أحػد بوجػودم

ال . عنػػكالػػ  بٌلغػػت  هػػي بػػدرم فػػائزة«: فقػػاؿ عنػػدها ».الػػٌذهاب إلػػيهم كسػػأرل بعػػد ذلػػك
الشرطة كانت  .ياشتنيسألوها عٌ  كعن ابن   أٌ مأخوت  ابن   » .كعلم ظتاذا ذكرت اشتأ

بأٌ ػا اطتاٌصػة فػا كأركهػا لفػائزة بػدرم، هػذل األخػرية شػرحت عتػم  التعريػفقد أخذت بطاقػة 
 .ليست إالٌ زائرة كهذلليست هي 
زكج ابنػػ   . يف مكتػػب بػػه مفػػرش كتركػػوشل أنتظػػر فػػأدخلوشلدل بػػام اإذل شػػرطة سػػ ذهبػػت

 .أحسسػػت بضػػيا شػػديد داخػػل اظتكتػػب. عنػػدل أخػػذشلفهنػػاؾ  كػػاف يعػػرؼ رجػػال يشػػتغل
كنػت   .من كيرة القلا أعاشلكنت ك حيث أشٌل مصابة مبرض الٌسٌكرم  ،فأردت قضاء حاج 

عػػػػٌدة مػػػػرٌات كلكػػػػن دكف  البػػػػابطرقػػػػت يف . دل أعػػػػد أقػػػػول علػػػػى الوقػػػػوؼك يػػػػد أف أرتػػػػاح أر 
 .ليهع فدٌل عندها قٌررت اطتركج فوجدت شابٌا سألته عن اظترحاض  .جدكل

 :أحػدهمفسػأل  . كعند خركجي كجدت اظتكاف مكتظٌػان بالشػرطة، ذكم القٌبعػات الػٌزرؽ
، كضػػػعوشل يف اظتكتػػػب حيػػػث اظتفػػػرش هنػػػا مػػػن اطتامسػػػة أنػػػا« »أيػػػن أتيػػػت يػػػا حاٌجػػػة  مػػػن«

: قػػػاؿ رل ».فاطمػػػة«: فأجبػػػت »اشتػػػك  مػػػا«: سػػػأل  ».الٌػػػذم أتػػػى يب إذل هنػػػا هػػػوكصػػػهرم 
 ».أشل بعت عقدا من ذهب كاف قد سيرؽ يقولوف«: فأجبت »ماذا فعلت  أنت هنا  ظتاذا«

ػػػال اظتكتػػػبركاؽ الػػػقلػػػيال يف  مشػػػيت ٌّ اشتػػػك  هػػػو مػػػا«: كعنػػػدها سػػػأل  مػػػن جديػػػد ،با
رل أشتػػاء أخػػرل، رل اشتػػاف رشتيٌػػاف، ككالػػدٌم قتػػا  لػػيس«: قلػػت لػػه »سػػم الزائػػف الار  ا خػػ
 آل،«: عنػدها سػأل  ».أعطوشل إيٌاقتا، لٌقبوشل بزهٌية كيف الوثائا سٌجلت باسم فاطمػة فاالٌلذ
  »!تعارل !تعارل«: فردٌ  «.نعم»: قلت له »الٌشمس  حٌي ديار من زهيةأنت 

. فأشرت إليػه، فػدفع  بداخلػه . سأل  يف أٌم مكتب كنتمثٌ  بعنف،ٌرشل كهو كت أخذشل
فأخػذ . عٌما يوجد بداخلها، فقلت لػه لػيس فػا إالٌ فوطػة كمنػديل سأل كاف دوزم حقيبة 
 .اضتقيبة مثٌ ذهب

 .كأخػذشل إذل مكتػػب غتػاكر كطلػب مػٌ  اصتلػوس علػػى األرض شػخن آخػر جػاءبعػدها 
: قلػت لػه » بػدرم فػائزةتعػرفني  هػل«: اسػتجوايب بػدأ يف. كاقفػة كبقيتاستندت إذل اضتائط 

 !»  قلػػت لػػك اقعػػدم،«: دٌ فػػر  ».فػػائزةأعرفهػػا، كدل أشػػ  أٌم عقػػد، كال أعػػرؼ أحػػدا باسػػم  ال«
 .توٌقف حٌو أغمي عليٌ  دكفبدأ يصفع   عندها »!أشٌل لن أقعد أقسم«: قلت له
قلػت  »أـ ال  فػائزةفني تعػر  هل« :فأيعيد استجوايب .علٌي اظتاء حٌو استعدت كعييوا بٌ ص

عتػػم  فقلػػتالفتػػاة  حضػػركاأ ».ال أعرفهػػا، أحضػػركها إرٌل حػػو أرل إف كنػػت أعرفهػػا ال،«: لػػه
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 ال« :فتػدٌخلت هػي قائلػة خدكتػة، أك شتيٌػةأعرفها باسػم  بل فائزةأمامها أشٌل ال أعرفها باسم 
 ».عائشةاشتي  بل كتةدخ كال شتٌيةيا خال  زهٌية، ليس اشتي 

ضربا بينما كانت هي تٌتهم  بػأشٌل أعطيتهػا مالبػس عسػكريٌة كأخػرل  عليٌ وا ا ال حينها
قلػػػت عتػػػا ال  .الٌلطيػػػف عبػػػدأهٌتمتػػػ  أشٌل ذهبػػػت صتنػػػازة اظتػػػدعو  .كجػػػوارب كسػػػراكيل للٌرجػػػاؿ
 ».ال«: أجبتػػه »ذهبػػت إذل اصتنػػازة  إذا« :فقػػاؿ الٌشػػرطيٌ . الٌلطيػػف عبػػدأحػػدان ييػػدعى  أعػػرؼ
. كمنػذ تلػك اضتادثػة أصػبحت ال أشتػع جيٌػػدا .ت أذنػاميػدم حػٌو يصػفع  دكف انقطػاع  بػدأ

بػػػوا لً كى   ككنػػػت كٌلمػػػا أنكػػػرت .بشعطػػػاء مالبػػػس أعػػػ ؼ أفعلػػػى  اسػػػتمٌر يف ضػػػريب كهػػػو يصػػػرٌ 
مالبسػي، مثٌ قػاؿ  مػنفطيًلبى مٌ  بعد ذلػك خلػع اضتجػاب كجػٌردكشل كٌليػا  .ضاعفوا تعذييبك 

ليسػت  أٌمػي«: ،فأجػاب»قػاـ أٌمػكعليػك، أنػا يف م عار«: قلت له »!كضاجعسأ« :أحدهم
أصػعد أبػدا إذل اصتبػل، رل أخ  دل«: قلػت لػه ».امرأة رخيسة ميلك، أٌمػي ال تصػعد إذل اصتبػل

 ال«: مث قػػاؿ رل ».منػػذ أحػػد عشػػر سػػنة مضػػت لزيارتػػهيسػػكن يف الطٌػػابا العاشػػر كدل أذهػػب 
، » اصتنػػازةكأنٌػػك ذهبػػت إذل اظتالبػػس،بػػٌد أف تعػػ يف أنٌػػك ذهبػػت إذل اصتبػػل، كأنٌػػك سػػٌلمت 

 ».أع ؼ بأشياء دل أقم فا كيف«: فأجبته
اضتقيقػػػػة  قػػػػورل زهيٌػػػػةخػػػػال   تكٌلمػػػػي« :قائلػػػػة فػػػػائزةاظتسػػػػٌماة  تػػػػدٌخلتهػػػػذل األثنػػػػاء  يفك 

تريدين أف أكػذب  دًلى «: قلت عتا »(.Yaourt –اللع الرائب ) الياؤكرتمن  كيرياكستتناكلني  
: ل الشػػرطي كطلػػبخٌ تػػد ».البػػس عسػػكريٌةدل أظتػػس أيٌػػة م. اليػػاؤكرتعلػػى النػػاس يف سػػبيل 

 ».هذا بصحيح، دل أذهب ليس«: قلت له ».ذهبت إذل اصتنازة أٌنكقورل فقط «
طلػب مػٌ  أحػدهم  .دكف توقٌػف ...جديػد، صػفعات تلػو صػفعات مػنالضرب  فعاكدكا
يف الواقػػػع دل أرد الوقػػػوؼ  .لػػػه أنٌػػػ  ال أسػػػتطيع الوقػػػوؼ كقػػػد أصػػػاب  دكار فقلػػػتأف أقػػػف 
أنٌػك أعطيػت اظتالبػس  اعػ يف« :الٌشػرطيٌ رل قػاؿ . اظتستطاع قدر جبمع رجليَّ عورم إلخفاء 

: فصػػػرخت غتصػػػايبا يريػػػدؿتػػػوم، كػػػاف  تقػػػٌدـعنػػػدها  ».فعل فيػػػككسػػػأكإالٌ سػػػن كك عاريػػػة 
 أنػا«: قلت لػه »نوع هذا اظترض  كما«: فسأل  »!إنك ال تستطيع ظتسي ألشٌل مصابة مبرض«

 أنػػػػا«: أجبػػػػت »أٌم ناحيػػػػة أنػػػػت مريضػػػػة  يف«: سػػػػأؿ ».حػػػػدكتػػػػب أف يلمسػػػػ  أ مريضػػػػة كال
ػذى  الطٌبيػب«: قلػت لػه »قاؿ لك هذا  من«: قاؿ ».مصابة بسرطاف يف عنا الٌرحم طبعػا، أىخى

 ».يف سقوط شعرم كحاجيبٌ  تسٌببهذا اظترض . مٌ  عٌينة لتحليلها
 علػػى شػػريف، أنػػت حػػافظ« :فقلػػت لػػه. شراسػػة مػػن ذم قبػػل أكيػػرأصػػبح عنيفػػا ك  عنػػدها
ألقػػى فػػا كهػػو يطلػػب  ».كسػػأقوؿ اضتقيقػػة مالبسػػيأعطػػ   .بػػن أكػػو منػػك سػػٌناإشػػاٌب كرل 

: قػػػػاؿ رل .أقػػػف كسػػػػأرتدم مالبسػػػي كأنػػػػا جالسػػػة لػػػػنمػػػٌ  الوقػػػوؼ الرتػػػػدائها، فقلػػػت أشٌل 
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إذل ثكنػػػة العسػػػكر كأنسػػػاؾ  سػػػ خذؾجيٌػػػدا، ال بػػػٌد أف تعػػػ يف فػػػذل األشػػػياء كإالٌ  اشتعيػػػ «
 ».أك يشػٌم رائحتػك أحػد بػكوية كسػننكر كجػودؾ كلػن يسػمع ستصبحني غتهولة اعت .هناؾ

 كهػػيأشٌل أعطيتهػػا مالبػػس كبػػدلتني عسػػكريتني، أعطيػػتهم لفػػائزة  صػػحيح«: حينئػػذ قلػػت لػػه
أيٌػػاـ قضػػى  البػػ البػػدلتاف كانتػػا  .هػػا حػػو يسػػتعملها يف الٌصػػباغةيالٌػػ  طلبػػت مػػٌ  ذلػػك ألخ

  ».العسكريٌة خدمته
عتػم سػيناريو عػن الٌػذم أرادكل تفاديػا للطٌاكلػة  صطنعأ نفسي األحسن أف يفكنت أقوؿ 

مث طلب مٌ  ارتػداء مالبسػي كسػأل  عػن . كضعي يف ثكنة عسكرية أك، (الٌشيفوف)كاطترقة 
أنػا أتكلٌػم عػن ابنتػك  ال،«: أجػاب ».كانػت موجػودة عنػدكم  ابنػ «: قلت لػهف .مكاف ابن 

 هيٌػػا،«: قالػػت »اذا ذكػػرًت اسػػم ابنػػ  أنػػا، فلمػػ ذكػػرت « :كقلػػت فػػائزةإذل  نظػػرت ».يػػاشتني
 ».شػػهر كامػػل دل أر ابنػػ ، ذهبػػت قبػػل غتيػػئكم منػػذ«: قلػػت عتػػم »هيٌػػا، تكٌلمػػي أيػػن هػػي 

رجػوعي  كعنػد قرقػورذهبػت إذل زتٌػاـ  أنػا. أدرم ال«: فقلػت »ذهبػت  أيػن«: سأؿ الشػرطي
أعػرؼ  ال«: قلػت »اصتبػل إذل اإلرهابٌيني ليتزٌكجوهػا يف  اهي  أخذهت أين«: قاؿ ».أجدها دل

دل  .مريضػة منػذ أف أكقػف أبوهػا كهػي ،سػنة 21ابنػ  عمرهػا  .اإلرهاب، كلست ابنة اصتبػل
اٌلذم كاف يقـو برقيتها  هػل هػم رجػاؿ أـ نسػاء  مػن كػاف  من«: سأؿ ».ن رقيتهاعأتوٌقف 
 ،ال«: قلػػػت ».هػػػي متزٌكجػػػة إذا،«: قػػػاؿ »(.زكج أختهػػػا)ًصػػػهرها «: قلػػػت لػػػه »بػػػذلك  يقػػػـو

 ».كاج، كلكن دل أكافا بعدطلبت للزٌ 
إضػػػػافةن إذل الضػػػػرب كػػػػانوا ك  كسػػػػ ارل عػػػػن مكػػػػاف ابنػػػػ ، ضػػػػريبجديػػػػد عػػػػادكا إذل  كمػػػػن

بتهديػػػدم أٌ ػػػم  الوقػػػوؼإرغػػػامي علػػػى  كػػػذلك  كػػػانوا لتػػػاكلوف. يشػػتموف كيسػػػبوف اهلل تعػػػاذل
 »!يف اضتػني قفػي«: قػاؿ رل شػرطي .سيقوموف باالعتػداء علػٌي كأخػذم إذل الٌيكنػة العسػكرية

( مػػػا زاؿ األدل يالزمػػػ  حػػػٌو ا ف) ِّهػػػرمبقػػػٌوة علػػػى  ركلػػػ  »!أف ال أقػػػف أقسػػػم«: بػػػتفأج
لػػك  أقسػػم«: قلػػت »ّهلػػني مكػػاف ابنتػػك  إذا«: سػػأل  مػػن جديػػد .كأصػػيبت كليػػ  إثرهػػا

، »اإيٌاهػ نػاكل «: عنػدما قلػت ».كارتدم مالبسػك اذهيب«: قاؿ ».بالٌله أشٌل ال أعلم أين هي
 ».إياؾ ابنفسك، لن أعطيه اس هذل القاذكرات، خذيهال أظت أنا«: قائال ردٌ 

كنت عاريػة ككػاف أمػامي رجػالف أحػدقتا كػاف يعػذ ب  كا خػر كػاف   ألشلٌ رفضت الوقوؼ 
بصػػػعوبة  زحفػػتي إذل مالبسػػي . كانػػػت فػػائزة كاقفػػة أمػػػامي  .الرٌاقنػػة ا لػػةيكتػػب أقػػوارل علػػػى 

با رل سول ارتػداء دل ي .ارتديتهاكٌلها ؽتزٌقة، كرغم ذلك   مالبسي كانت. رغم آالميكبرية 
علػػي مػػرة ثانيػػة أنػػه ال  دٌ ر  ».عطػػ  اضتجػػابا«: ألحػػدهم، فقلػػت ان حجػػايب الػػذم كػػاف بعيػػد
 .زحفت مرة أخرل إذل ثويب كارتديت حجايب. يلمس هذل القاذكرات
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: رل أحػػػدهم قػػػاؿ. أخػػػرج  مثٌ أعػػػادشل إذل اظتكتػػػب الػػػذم كنػػػت فيػػػه سػػػابقان  بعػػػد ذلػػػكك 
 إفاظتكتػػػب، كمػػػا  يفك  ».ابنتػػػكرم جيػػػدا يف اظتكػػػاف الٌػػػذم توجػػػد فيػػػه قلػػػيال كفٌكػػػ ارتػػػاحي«

، قفي، هنػا ال مػرض الشىرًسىةأيٌتها العجوز  ا ضي،«: استلقيتي حٌو عاد ثالثة منهم قائلني
للطٌاكلػة هنا ال نعطي اعتبارا ألٌم مرض، هيا ا ضػي ... مرض ضغط كال سرطاف كالسٌكر 
 مباشرة إذل اظتكتب اجملاكر كأحضركا فائزة ال  خاطبت  قمت فأخذكشل »(!الشيفوف)كاطترقة 
أٌ ػػم لػػن نتٌسػػوؾ  كأعػػدؾ ابنتػػك،قػػورل عتػػم عػػن مكػػاف . خػػال  زهيٌػػة، اعػػ يف اعػػ يف« :قائلػػة
 ».بسوء

أمػػامي كدل يتوقٌػػف عػػن صػػفعي، ككػػاف بيػػدل قلػػم ككرقػػة ككنػػت   جالسػػا ةشػػرطأحػػد ال كػػاف
 :كهػػو يصػػفع  دكف توقٌػػف مثٌ صػػرخ قػػائال عػػٌدة دقػػائا مػػٌرت. كٌلمػػا تفٌوهػػت بشػػيء سػػٌجله

أقسم له أٌن  تركتهػا يف اظتنػػزؿ كعنػد رجػوعي مػن  ككنت ،منهكة القول كنت »ابنتك  أين«
 هػػػل«: سيػػػئلتمث  .علػػػم أيػػػن ذهبػػػت، هػػػذل هػػػي اضتقيقػػػةأ كالزتٌػػػاـ قرقػػػور دل أجػػػدها هنػػػاؾ، 

 »!ت شعرها، لو أٌنك رأيهي رتيلة جدان نعم،  آل«: فرٌدت فائزة »ابنتك رتيلة 

 معتقالت عين الحمراء. 8.4
 منظمة اعتجرة الدكلية جبنيف: اظتصدر

، من منطقة عني اضتمراء يف دائرة برج منايل بوالية نساء جزائرياتهذل شهادة من 
 يف نن هذل نستصرخياظت منات إف ه الء . بن من طرؼ قوات األمنبومرداس، عذ  
كصلت هذل . ضباف يف السجوف اصتزائريةكراء القما لتدث  يةكحشعن الرسالة العادل 

، أم بعد 2112يونيو  10الرسالة إذل منظمة اعتجرة الدكلية جبنيف بتاريخ يـو 
كيف ما يلي نن  .اءحد الوسطأيومني من إخراج الرسالة من السجن عن طريا 

 .الرسالة
 انٌػػؿتػػن اصتزائريػػات، أخػػوات كزكجػػات غتاهػػدين رفعػػوا السػػالح ضػػد الزمػػرة االنقالبيػػة، ك

الغػػػدر كالعػػػدكاف الػػػذم تتواجػػػد بػػػه عػػػدة مئػػػات مػػػن األخػػػوات اظتسػػػلمات  نكالزلنػػػا يف سػػػج
ػٌو نخواإأزكاجنا ك  فٌ العفيفات، ذنبنا الوحيد أ  كسػاندناهم نا قالوا اهلل أكو على من طغػى ّك
عػػن طريػػا منظمػػتكم اظتػػوقرة، آملػػني أف العػػاظتي نكتػػب للػػرأم العػػاـ . ؿتػػن مػػن صػػميم قلوبنػػا

لمتشدقني دقوؽ اظترأة مػن ؽتيلػي النظػاـ االسػتبدادم كذا لنا لالنسانية رتعاء ك تو صعوا سمً تي 
 كأمٌ    احتفاعتا منذ أياـ فقط بعيػد اظتػرأة، علنتالعسكرية يف اصتزائر أالطغمة إف . يف اصتزائر

ف مػا نعانيػه يفػوؽ اطتيػاؿ كال إ .ليل  ػار حتػت القمػع كالتعػذيب الوحشػي عيد لنا كؿتن نئنٌ 

 
 .2112مارس  7تفل فيه كل سنة، أم يـو اظتقصود اليـو العاظتي لعيد اظترأة الذم لتي  كاضح أفٌ : ينمالحظة احملرر    
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إننػا . أبنػاء فرنسػا كعمالئهػاعلػى أيػدم يسػتبعد شػيء لكػن ال ك  ،عقوؿ كال العيػوفقه التصدٌ 
 .نعيش جحيما كما صونا إال باهلل

ين مػػن منطقػػة عػػني اضتمػػراء، ا غتاهػػدى تػػأنػػا اشتػػي عائشػػة كأخػػ  يف اهلل فاطمػػة الزهػػراء زكج
اؿ الػػػ  دل خػػػذنا إذل مراكػػػز التعػػػذيب فرأينػػػا األهػػػو دائػػػرة بػػػرج منايػػػل كاليػػػة بػػػومرداس، لقػػػد أي 

، كنػػػا يومئػػػذ طالبػػػات، 2112أدخلونػػػا السػػػجن يف نػػػوفمو . تشػػػاهد إال يف األفػػػالـ اطتياليػػػة
فوجئنػا بوجػود مئػات  نػالكن. دخل السجن من بنات اصتزائر اضتػرةؿ من أي كِّننا يومها أننا أكٌ 
مػػػن أبنػػػاء اضتػػػراـ مػػػن  ناهلل أف ينقػػػذهكيسػػػألن يصػػػرخن بػػػأعلى أصػػػواهتن  –مػػػن األخػػػوات 

مػن  نهنػا أك جػيء فػن عػتقليوجد مػن اإذ  ،سنوات عدةمنذ اعتيقلنا  –ت اظتف سة اضتيوانا
أيػػن ؿتػػن مػػن حقػػوؽ اإلنسػػاف كأيػػن حقػػوؽ اظتػػرأة كأيػػن . 2111نقػػالب اخػػر منػػذ آسػػجن 

 ، بل أين العدالة »اإلسالـ دين الدكلة«كأين ؿتن من . الرزتة ال  يتشدؽ فا اظتس كلوف
لقػػػد بلػػػ  . عػػػن كضػػػعنا اضتقيقػػػي كاظتػػػ دل جػػػدادثكم أف ؿتػػػنا ترتعػػػد كلمػػػا قتمنػػػا صػػػفرائ فٌ إ

إننػا نقػ ب مػن . دل تلدنا أمهاتنػاأننا كددنا حو ربنا يف أعماؽ أعماقنا فقد ضي  ،السيل الزا
لقػػد انتهكػػػوا . ا بقيػػػت منػػا كاحػػدة علػػػى قيػػد اضتيػػػاةظتػػمػػا يف ديننػػػا نتحػػار كلػػو دل يكػػػن ػترٌ الا

فلله اظتشتكى كإليه الدعاء أف ينقذنا مػن هػذا . جنسياحرماتنا كلوثوا شرفنا باعتدائهم علينا 
لقد زتلت غتموعة منا من اصتالدين الذين دل يرزتوا ضعفنا، كمنا من كضػعت زتلهػا . العار

ككػاف أحػد اصتالديػن الزنػاة كلمػا قػاـ باالعتػداء علػى . منذ أشػهر كأخريػات يف طريػا الوضػع
نػا باسػم ريػب كسػوؼ أشتيػه رتػاؿ تيمٌ سػتنجبني رل طفػال عمػا ق«: كاحدة منا يقوؿ لضحيته

، كيقصػػد إخواننػػا اجملاهػػدين، فمػػن هػػم اإلرهػػابيوف يػػا »صػػديقي رتػػاؿ الػػذم قتلػػه اإلرهػػابيوف
 ترل 

بعػػػػض السػػػػجناء  لتضػػػػركف أحيانػػػػان كػػػػانوا ك . لقػػػػد حلقػػػػوا رؤكسػػػػنا كألبسػػػػونا لبػػػػاس الػػػػدعارة
نػػع عػػن ارتكػػاب امتكمىػػن كيرغمػػو م علػػى هتػػك أعػػراض أخواتنػػا اظت منػػات اظتعػػتقالت معنػػا، 

 .كإذا فعلها كزسل بواحدة منا خاب كندـ. ل يف حينهتً ل به كقي ي  اصترنتة مي 
لقػػػادة اصتػػػيش  ن و ميقػػػدٌ فإ ػػػم متتػػػاركف أحيانػػػا الفتيػػػات اصتمػػػيالت منػػػا ؿتػػػن األسػػػريات 

األخػػوات بعػػد ذلػػك هػػ الء خػػذ ت  ثػػوا شػػرفهن، ككيػػريا مػػا كالضػػباط لينتهكػػوا أعراضػػهن كيلوٌ 
علػم مكا ػا كمػنهن مػن ختتفػي فػال يي . ة عػن إكػراههن علػى ؽتارسػة اضتػراـطتدمة الضباط زياد

 .ال يعرؼ أهلهن مصريهنك فى جييهن كختي  نقتلأهي حية أـ ميتة، ككيريا ما تي 
مػػاذا . لقػػد عشػػنا حػػاالت مػػن الرعػػب كالفػػزع اليػػومي كنػػا نفضػػل فيهػػا اظتػػوت علػػى اضتيػػاة

صػبت مػن قبػل اغتي  قػدكم أك زكجػاتكم أخػوات ة مػنحدإذا بلغكم أف كاتقولوف أيها األحرار 
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مػػػاذا تقولػػػوف أيهػػػا اظتسػػػلموف يف مشػػػرقنا كمغربنػػػا للػػػذين ! نعػػػم ستسػػػني رجػػػالن   ستسػػػني غترمػػػا
ت النسػاء اصو أيستعملوف مكوات الصوت داخل قاعات التعذيب إلشتاع باقي اظتعتقالت 

نػػػـو  كأمٌ غتصػػػاب، يف أكقػػػات متقطعػػػة، خاصػػػة يف أكقػػػات النػػػـو كالصػػػالة  الأثنػػػاء عمليػػػة ا
رزتنػػا، اغفػػر لنػػا ك ايػػا رب   كؿتػػن نقػػ ب مػػن فقػػداف عقولنػػا  يف أكقػػات الصػػالة  كأيػػة صػػالة

 .نتظارالنتحار على االلنا يا ربنا، إننا كصلنا إذل مرحلة نفضل فيها ا ان توفنا خري 
رتكػب دقنػا يف معركػة ال ناقػة لنػا فيهػا كال رتػل إال إ ا من أبشع اصترائم الوحشػية الػ  تي 

هػػذل شػػهادتنا غػػدا للدكلػػة . هػػذل شػػهادتنا لألحػػرار يف العػػادل. ا قلنػػا احكمونػػا باإلسػػالـأننػػ
بت شتية كبالؿ من قبلنا يف صدر اإلسالـ، كهػي ذ  اإلسالمية ال  نتعذب من أجلها كما عي 

 .أيضا شهادتنا ال  سندرل فا غدا أماـ اهلل يـو يقـو األشهاد
. أمينػػة لكػػي يسػػمع العػػادل أكجاعنػػا كآالمنػػا ادو لسػػنا نػػدرم هػػل تصػػل رسػػالتنا هػػذل إذل أيػػ

هلل األمػر مػن قبػل ك نػا، النػا كذاؾ أشتػى مبتغتً ذلك أملنا كرجاؤنػا، فػشف اكتشػف أمػر الرسػالة قي 
 .كمن بعد

، كقػػػػاؿ سػػػػبحانه »فحسػػػػبتم أفتػػػػا خلقنػػػػاكم عبيػػػػا كأنكػػػػم إلينػػػػا ال ترجعػػػػوفأ«:قػػػػاؿ تعػػػػاذل 
ح ذبٌ عا يستضػػػػعف طائفػػػػة مػػػػنهم، ييػػػػفرعػػػػوف عػػػػال يف األرض كجعػػػػل أهلهػػػػا شػػػػي فٌ إ«:كتعػػػػاذل

كنريػد أف فتػن علػى الػذين استضػعفوا يف . هم، إنه كاف من اظتفسدينءهم كيستحي نساءأبنا
ػػػػػن عتػػػػػم يف األرض ؾتعلهػػػػػم أئمػػػػػة كؾتعلهػػػػػم الػػػػػوارثنيك األرض  فرعػػػػػوف كهامػػػػػاف  مى رً كنيػػػػػ، كفتك 

 » .كجنودقتا منهم ما كانوا لتذركف

 وشهد شاهد من أهلها. 5
شهادات ألعضاء سابقني من الشرطة كمن اظتخابرات كمػن اصتػيش يصػفوف  هذا اصتزءٌضم ي

توم على شهادات كما لت. من طرؼ قواهتم نٌظم التعذيبارس كيي من الداخل كيف كاف نتي 
 .حوؿ تعذيب أعضاء من قوات األمن من طرؼ أصدقائهم

 المفّتش عبد السالم. 1.5
، 'يب يرتػػػػاد شػػػػاهدا يف اظتنفػػػػىكػػػػابوس التعػػػػذ'، (Robert Fisk)ركبػػػػرت فيسػػػػك : اظتصػػػػدر

 . 2118نوفمو  2بلندف،  (The Independent)اإلندبندانت 
طواؿ أربع سنوات شاهد اظتفٌتش عبد الٌسالـ، الٌتابع ظتركز قٌوات األمن الرٌئيسي 

أشد  رأل معتقلني يتأظتوف. زمالئهبأيدم باصتزائر العاصمة، إعداـ عٌدة أشخاص 
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. لة باضتمضنقوا باطترقة اظتبلٌ بعضهم خي . أثناء التعذيبـ عند اقتالع أِّافرهم ا ال
إذ فٌر من بطش قوات األمن الٌ   جدان  وظٌ ظػتيقوؿ عبد الٌسالـ لركبرت فيسك أنٌه 

 .يف اظتنفى يف بريطانيايعيش حاليان هو ينتمي إليها، ك كاف 
 (Belgravia) تظهػػر عليػػه مالمػػح شػػرطٌي كهػػو يف مػػدخل فنػػدؽ الٌشػػرياتوف يف حػػٌي بالقريفيػػا

كاف لتكي قٌصػته اظتفٌزعػة كالدمويػة . ان ميبوسط لندف، طويل القامة، شٌكاؾ كقد يصبح هتجٌ 
بتجٌرد ككأنٌه ما زاؿ يتابع مهامه كشرطٌي، فيكتب قػرارل ميػل مػا كػاف يفعلػه ظتٌػا كػاف مسػ كال 

 . على عتاد األمن يف الٌدار البيضاء، بالقرب من اظتطار الٌدكرل باصتزائر العاصمة
كِّيفػة ػت مػة، كنػت يف كنػت أرغػب «: يقػوؿ. 2172لتحا عبد الٌسالـ بػاألمن سػنة ا

بػدأت األشػياء . لكن كقػع لػه ميػل مػا كقػع لزمالئػه يف األمػن اصتزائػرمٌ  ».أريد خدمة الشعب
مػػن أجػػل الدنتوقراطيػػة كعنػػد الشػػعبية ظتظػػاهرات اقمػػع اصتػػيش ما عنػػد 2177تتػػدهور سػػنة 

اصتبهػػة اإلسػػالمية لالنقػػاذ مػػع عبػػد الٌسػػالـ  تعػػاطف يدل. ض مراكػػز الشػػرطة للهجمػػاتتعػػرٌ 
 فػاز فػا  الػ – 2112عندما ألغت اضتكومػة اظتدعومػة مػن طػرؼ اصتػيش انتخابػات ك . أبدان 

كاف عبد الٌسالـ يقطن دػٌي القبٌػة الفقػري، لكنٌػه اضػطٌر ظتغادرتػه كاظتكػوث يف  –هذا اضتزب 
 .اإلسالميني مركز الشرطة عندما بدأت الشرطة تيستهدؼ من طرؼ

كنٌػػا يف رعػػب، زمالئػػي يقتلػػوف «: ف القهػػوة داخػػل الفنػػدؽقػػاؿ عبػػد الٌسػػالـ كهػػو يرتًشػػ
داخػػل مراكػػز ( اضتشػػيش)رات دٌ نتنػػاكؿ اظتخػػبػػدأنا يوميػػا، حػػو أصػػبحنا ال نػػدرم مػػا نفعلػػه، ف

ككنػػا نأخػػذ عػػٌدة أقػػراص  . مهتدئػػة أعصػػافقصػػد كػػاف كػػل الشػػرطيني يفعلػػوف ذلػػك . الشػػرطة
كنػت آنػذاؾ سػائقا، فكػاف زمالئػي يقومػوف بػشطالؽ النٌػار علػى  . مليػات ليليٌػةكٌلما قمنػا بع

 ».الذم كاف يرتافم اطتوؼ بسببتحٌرؾ ي كٌل ما
نػػػػا بالػػػػٌذهاب إذل اظتكػػػػاف كنيأمر  القػػػػادةكػػػػاف عنػػػػدما كانػػػػت تصػػػػلنا معلومػػػػات ؼتابراتيػػػػة،  «
ي حينهػػػا كػػػاف زمالئػػػ. 2111حػػػدث هػػػذا طػػػواؿ سػػػنة !" قتلػػػوااال تػػػأتوا بأحيػػػاء، : "قػػػائلني

ذ هػػػذل العمليػػػات كنػػػا ننٌفػػػ. يقتلػػػوف إسػػػالمٌيني مزعػػػومني يف الشػػػوارع بػػػدكف رزتػػػة كال شػػػفقة
 ».مرٌتني أك ثالث مرٌات يف األسبوع

ل اظتفػػٌتش عبػػد الٌسػػالـ مػػع زمالئػػه إذل قريػػة سػػيدم موسػػى رًسػػأي  2112يف شػػهر مػػارس ك 
ى الٌسػػػاعة اطتامسػػػة كػػػاف ذلػػػك علػػػ. عركفػػػة بوالئهػػػا لالسػػػالمينياظتخػػػارج اصتزائػػػر العاصػػػمة، 

طٌوقنػا القريػة . كنػا نٌشػكل قػٌوة كبػرية متكٌونػة مػن شػرطة كدرؾ«: يقػوؿ عبػد الٌسػالـ. صباحا
اهػػػات، مػػػن طرفنػػػا كمػػػن طػػػرؼ اإلسػػػالمٌينيتبػػػادؿ كبػػػدأ  طٌوقنػػػا . إطػػػالؽ النٌػػػار مػػػن كػػػٌل االٌّ

طلػػوع  عنػػدك  ،هػػذل الفرقػػة هػػي الػػ  قامػػت بالتقتيػػل. اظتكػػاف كعنػػدها اقتحىمٍتػػه فرقػػة اعتجػػـو
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 تػػػهبالٌرصػػػاص كمنهػػػا مػػػن فٌحم قيتػػػلجيػػػة، منهػػػا مػػػن  10رب اقػػػاموا بػػػشخراج مػػػا يقػػػ الشػػػمس
ستسػػة عناصػر ك  ثالثػػةنسػاء ككانػػت خسػائرنا مقتػل  ثػػالثكػػاف مػن بيػنهم . قاذفػات القنابػل

  ».جرلتا عشر
سػػيدم موسػػى مكػػاف ذبػػح رتػػاعي، راح ضػػحٌيته نسػػاء قريػػة لػػذلك أصػػبحت فيمػػا بعػػد 

يتػذٌكر . صتماعػة اإلسػالمية اظتسػٌلحةينتمػوف إذل اٌدعت اضتكومة أٌ ػم ا أبادهم رجاؿكأطفاؿ 
بعػػد كصػػوؿ  2112سػػنة القريػػة  تلػػكذهبنػػا إذل «: فيقػػوؿ جيػػدان بػػن زرقػػة قريػػة عبػػد الٌسػػالـ 

تػػل فيمػػا بعػػد مػػن طػػرؼ قػػٌوات الٌػػذم قي  –خػػو كجػػود اإلسػػالمي اظتشػػهور مليػػاشل منصػػورم 
طػػابقني، كقػػذفنا داخلػػه  اذ كلكػػن طٌوقنػػا منػػػزالن  دل ؾتػػدهم. هػػو كعائلتػػه يف اظتكػػاف –األمػػن 

أمرنػػػا اظتوجػػػودين فيػػه بواسػػػطة مكػػػٌو ٌصػػوت باالستسػػػالـ لكػػػن دل . الغػػازات اظتسػػػيلة للػػٌدموع
كعنػد انتهػاء . RPG9عندها قمنا بشطالؽ النٌػار باسػتعماؿ قاذفػات مػن نػوع . نسمع أٌم ردٌ 
جيػيهم كٌلهػا كانػت ، كامػرأتني كرجػل كاحػد،  أطفػاؿ ثالثػةأنٌه كػاف يف اظتنػػزؿ لنا العملٌية تبنٌي 

 ».مفٌحمة
الكػػوابيس الػػ  مػػا تػػزاؿ تػػ رؽ عبػػد السػػالـ تػػدكر حػػوؿ ذكريػػات االسػػتنطاؽ اظتػػنٌظم إف 

 .قػػطالتعػذيب   يسػػاهم يف، كذلػك علػػى الػرغم مػن زعمػػه أنػه دلكالوحشػٌي للمقبػوض علػػيهم
أفػػػػواههم مث يصيػػػػبتوف  مض أك يػػػػدفعوف خرقػػػػة يفاقلػػػػني علػػػػى شػػػػرب اضتػػػػرغمػػػػوف اظتعتى يي كػػػػانوا «
كانوا يقوموف فذل األعماؿ داخػل ، ك  للشرطة القضائٌيةنيتابعاٌلدكف كاف اصت. مض فيهاااضت

أحػدهم يسػٌمى . أعػرؼ أشتػاءهم. مستودع إلصػالح الٌسػٌيارات قريػب مػن مركػز أمػن الػدائرة
كقلػػػػع أِّػػػػافرهم مػػػػن ى اظتعتقىلػػػػني كػػػػانوا أيضػػػػا يقومػػػػوف بنتػػػػف ضتػػػػ. بوسػػػػعد مػػػػات فيمػػػػا بعػػػػد

خيصػػاهم كضػػع رغمػػوف اظتسػػاجني علػػى الوقػػوؼ أمػػاـ الطػػاكالت ك أحيانػػان يي  كػػانواك . أصػػابعهم
. زيػادة علػى ذلػك كػانوا يقعػدك م علػى زجاجػات فارغػة. هماصػفوؽ الطاكلة مث يضػربوف خي 

مػػػن كػػػاف معػػػك  مػػػن هػػػم أصػػػحابك  أيػػػن هػػػي : كػػػٌل هػػػذا لتػػػدث كاالسػػػتنطاؽ متواصػػػل
 »هي ؼتٌططاتكم  الٌذخرية  ما

ل اظتػوت؛ بعضػهم مػات حتػت  خر فضٌ اعذَّبني أعطوا معلومات كلكن البعض بعض اظت«
ركا إعػػدامهم بػػال ػتاكمػػة إذل خػػارج اظتدينػػة حيػػث كػػانوا يأخػػذكف الػػذين قػػرٌ . التعػػذيب باظتػػاء

بوف برٌشػهم ييأمركف بامث  سراحهم ييطلا . مػن اطتلػفبالرصػاص النصراؼ كبعدها يقػـو اظتعػذ 
دفن بصػفة دل تكن تسٌلم لعػائالهتم بػل كانػت تيػ، ك فظ اصتيثنقل جييهم إذل مستودع حتي  مث

 ».سرٌية
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إضػػػافة إذل عملػػػه كسػػػائا كػػػاف عبػػػد الٌسػػػالـ مسػػػ كال علػػػى عتػػػاد الشػػػرطة الٌتابعػػػة ظتدينػػػة 
فرنسػػا كالواليػػػات اظتٌتحػػدة األمريكيٌػػػة، ك أظتانيػػا، ك كػػاف يسػػػتلم اظتعػػٌدات مػػن إيطاليػػػا، . اصتزائػػر

هذل هي البلداف اٌل  تدعم قٌوات األمن اصتزائريٌػة . تصرلته يعي عواقب قاعتا بتجٌرد ككأنه ال
 .اظتعركفة ا ف بوحشٌيتها
ات اسػػػتلمنا مػػػن إيطاليػػػا مالبػػػس عسػػػكريٌة كذخػػػرية منهػػػا بنػػػادؽ ذ«: يقػػػوؿ عبػػػد الٌسػػػالـ

كػػػػػػاف . طلقػػػػػػة 22ذات ( Beretta) امليمػػػػػػ  مػػػػػػن نػػػػػػوع برييطػػػػػػ 1كمسٌدسػػػػػػات  اتمضػػػػػػخٌ 
كمن أمريكا اسػتلمنا الغػازات . يم  عند بداية العنفمل 8اإليطاليوف قد زكدكنا مبسدسات 

الواقية من الٌرصاص كمالبس الشرطة اظتعركفة باسم الٌنينجا مع صىٍدريات اظتسيلة للٌدموع، كال
يف  2111كمػػن أظتانيػػا كفرنسػػا اسػػتلمنا الٌسػػيارات، مػػع العلػػم أننػػا شػػرعنا يف بدايػػة . أقنعتهػػا

 ».برت دى إرساؿ رجاؿ الشرطة إذل فرنسا للتى 
بػدأت تػراكدشل «: ل فيقػوؿؤ قٌرر عبد الٌسػالـ تػرؾ اصتزائػر منػذ سػنتني خوفػا أف يغتالػه زمػال

شػػكوؾ مػػن أٌف جػػٌل عناصػػر الشػػرطة الٌػػذين مػػاتوا قػػد قتلػػوا مػػن طػػرؼ الٌسػػلطات، ألٌ ػػم دل 
يتعػػػاكنوا مػػػع اضتكومػػػة مبػػػا فيػػػه الكفايػػػة، أك ألٌ ػػػم كػػػانوا مػػػن اظتشػػػكوؾ فػػػيهم لتعػػػاطفهم مػػػع 

 ».اظتعارضة
أحيانػان كنػا نطػارد قتلػة فنػراهم يػدخلوف إذل . تلوا يف مكػاف إقػامتهمقي العديد من زمالئي «

عنػدما كنٌػا ـتػو القائػد عػن طريػا جهػاز الرٌاديػو كنسػأله . ثكنات غالبا يف ناحية بن عكنػوف
 »!"إٌف مهٌمتكم قد انتهت. عليكم أف ت كوا اظتنطقة: "قائال ناكتيبكاف ماذا كتب أف نفعل  

 الشرطية دليلة. 2.5
، اإلندبنػدانت 'شاهدة من اطتط األمػامي للشػرطة'، (Robert Fisk)ركبرت فيسك : اظتصدر
 .2118أكتوبر  80، (The Independent)بلندف 

دليلة هي الشرطية اصتزائرية األكذل ال  فرت من بالدها كتكلمت عن التعذيب 
إ ا تقن لنا من شقة . ريةعلى أيدم اظتخابرات اصتزائ اغتياالت ال  شهدهتالكا

جوت على إمضاء شهادات كفاة مزكرة ظتساجني رأهتم نتوتوف بضواحي لندف كيف أي 
 .حتت التعذيب

الػػدـ كعنػػدما تصػػف اظتسػػاجني الػػذين خلعػػت مػػنهم ثيػػافم ليبقػػوا رؤيػػة تعػػودت دليلػػة علػػى 
 .ريب ا تفعل ذلك بتجرد غشف( Cavaignac)نصف عراة ى مرأب مبقر شرطة كافينياؾ 

 :كبعد استماعي لشهادهتا عن الوحشية كاظتوت مٌدة ساعة توجهت إرٌل بػاع اؼ مرعػب
شػػغفي « :مث تابعػػت قائلػػة ».، ألنػػ  أرل أحالمػػا مرعبػػةاشل عنػػد طبيػػب نفسػػأعػػاجلى ا ف أنػػا «

+ 
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أريػد . هػذا هػو الشػيء الوحيػد الػذم أهػتم بػه. الكبػري ا ف هػو الػذهاب لرؤيػة أفػالـ الرعػب
 ».رؤية الدـ
سػػػن اليالثػػػني بشػػػعرها األسػػػود الكييػػػف  يفمػػػرأة رتيلػػػة تفػػػول فػػػا اة غريبػػػة تظػػػمالح هػػػذل

بشمكػاف دليلػة كػاف . اظتربوط ى حزمة، كهي تدحرج طفال لصديقة جزائريػة عتػا علػى ركبتيهػا
لقػػد كانػػت كػػذلك عنػػدما بػػدأت مهنتهػػا يف مقػػر . شػػرطة ػتليػػة ةيف مقػػر أيػػ ان أف تكػػوف عضػػو 

 .2172عمريكش ى سنة الشرطة الواقع بشارع العقيد 
قسػػم  نػػت يفيٌ عي . كنػػت أحػػب عملػػي كالزلػػت أحػػب العمػػل الػػذم بدأتػػه«: كقالػػت دليلػػة

سػنة هػي  21اظتخابرات كشرطية متحرية بالفرع اطتاص، لقد كانت أمني  منػذ كػاف عمػرم 
  ».شعيب ةدمطتأف أصبح شرطية 

ناؼ بػػػػاصتزائر تلقػػػػت دليلػػػػة تػػػػدريبا ظتػػػػدة تسػػػػعة أشػػػػهر باظتدرسػػػػة العليػػػػا للشػػػػرطة بشػػػػاطو 
الٌلعػب  كجبانب عملها كشرطية متحرَّيػة كانػت حتػب. أيضان  كقد كاف أبوها شرطيا. العاصمة

 .الفرؽ الرياضية التابعة للشرطة يف
 ،اظتناديػة بالدنتوقراطيػة 2177بدأت األمػور تسػوء بالنسػبة عتػا خػالؿ مظػاهرات أكتػوبر 

نتخابػػات الاصتػػيش امػػن طػػرؼ  زدادت سػػوءا مػػن جديػػد عنػػدما ألغػػت اضتكومػػة اظتدعومػػةامث 
تػل سػتة مػن قي  2111فوايػر  21كى . الوطنية، ال  كاف من اظت كد أف يفوز فا اإلسالميوف

ليػػاس كمػػراد، كالقتػػا إثنػػني مػػنهم، اككانػػت دليلػػة تعػػرؼ . رجػػاؿ الشػػرطة ى اصتزائػػر العاصػػمة
 .قتال يف حٌي القصبة

، ككنػػت أكػػرل مػػا كػػاف كتػػرل مركػػز اظت دشػػرطة كافينيػػاؾ القريػػب مػػن الويػػ فػػرإذل ؼت تي نيًقلػػ«
 ».هناؾ كما كاف يقـو به رجاؿ الشرطة

بوف ميػػػل ذَّ شػػػاهدت شػػػبابا أبريػػػاء يعػػػ. كػػػانوا يعػػػذبوف النػػػاس، لقػػػد رأيػػػت ذلػػػك بعيػػػ «
 »كماذا كاف باستطاع  فعله . نعم لقد رأيت بأعي  جلسات التعذيب. اضتيوانات الوية

، ءدل يفعلػوا أٌم شػيأبريػاء اديػة عشػر لػيال، أنػاس كانوا يغتالوف الناس علػى السػاعة اضت«
أنػػه عػػن شػػخن يقػػاؿ أف يكفػػي . طيبػػةعالقػػة  فػػمعتػػم كػػن تجملػػرد كشػػاية مػػن أشػػخاص دل 

 ».كي ييعدـ" إرهايب"
قالػػػت بأ ػػػا رأت . تتحػػػدث دليلػػػة عػػػن التعػػػذيب ككأ ػػػا آلػػػة ذاتيػػػة اضتركػػػة بصػػػوت رتيػػػب

شخصػػػا يف  21مبعػػػدؿ أم وا، بذ  شػػػخن عيػػػ 2000خػػػالؿ فػػػ ة تسػػػعة أشػػػهر علػػػى األقػػػل 
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يبدأ رجاؿ الشرطة اظتستجوبوف عملهم على الساعة العاشرة صػباحا إذل غايػة . اليـو الواحد
 .بالتناكبليالن الساعة اضتادية عشر 

علػى ا علػى األرض ك مث ي كػو م ليهػو . م بواسطة حبػللٌ كانوا يربطوف األشخاص إذل س«
ككػػاف اصتػػالدكف . م كأحيانػػا عػػراةا صػػمٍ مػػن قي  دائمػػا غتػػردين اءككػػاف هػػ الء السػػجن. ههمو كجػػ

كمػا  . بنييضعوف خرقػا مػن قمػاش علػى كجػوههم مث يضػخوف اظتػاء اضتػامض يف بطػوف اظتعػذَّ 
كانوا يدخلوف أنبوبا متصال دنفية يف حلا اظتساجني مث يفتحوف اضتنفيػة حػو تنػتفخ بطػوف 

 ».حجاـاأل ىاظتعذبني إذل أقص
ألدل الػػذم ينتػػاب الػػنفس عنػػد رؤيػػة إنسػػاف يف هػػذل عنػػدما أتػػذكر ذلػػك أتصػػور مػػدل ا«
 ».بوف فذل الطريقةبدؿ رؤيتهم يعذَّ هم إنه من األفضل قتل. اضتالة

بػد أف تعػ ؼ  ال:"دكف يقولػوفكػاف اصتػالٌ «. هكانت دليلة تبكي كهي تصف ما شػاهدت
ع افػػػػات كهػػػػم معصػػػػويب امث كتػػػػوكف اظتسػػػػاجني علػػػػى إمضػػػػاء !" بأنػػػػك قتلػػػػت فالنػػػػا كفالنػػػػا

 ».جوكا على اإلمضاء عليهاعني، كدل يكن عتم اضتا يف قراءة الوثيقة ال  أي األ
دل أفعػػػل شػػػيئا كرل اضتػػػا أف يكػػػوف رل طبيػػػب : "مػػػن اظتسػػػاجني مػػػن كػػػاف يبكػػػي كيقػػػوؿ«
أغلبيػػة اظتػػوتى حتػػت التعػػذيب كػػاف . كلمػػا نطقػػوا بػػذلك ليًكمػػوا علػػى أفػػواههمكػػانوا  ك ." كػتػػاـو 

كأحيانػا أثنػاء هػذا التعػذيب . طػو م منتفخػة جػدا مػن اظتػاءكانت ب ضحايا االختناؽ باظتاء؛
 ».دكف مقبض اظتكنسة يف دبر اظتسجوفدخل اصتالٌ يي 

كلهػػم ، غػػري أ ػػم كػػانوا  مػػن اظتسػػاجني مػػن كانػػت لػػه ضتيػػة كمػػنهم مػػن دل تكػػن لػػه ضتيػػة«
قادة رجاؿ الشرطة هم الذين كانوا يصدركف األكامر . ة من الشعبري فقينتموف إذل الطبقة ال

تأم عػن طريػا اعتػاتف، لكػنهم دل يسػتعملوا كلمػة كانت هذل األكامر   فٌ عتقد أأ. بالتعذيب
يعػػػ  أقضػػػوا لػػػػه " )أقضػػػولو أصػػػالحو: "التعػػػذيب عالنيػػػة بػػػل كػػػانوا يشػػػريكف إليػػػه بػػػالتلميح

كػػػاف اظتسػػػاجني يصػػػرخوف كيبكػػػوف، ككػػػانوا يقولػػػوف بأصػػػوات (. قومػػػوا ْدمتػػػهصػػػالحه أم 
لقػػد صػػرخ !" ؿتػػن مسػػلموف مػػيلكم. لسػػنا رتيعػػا سػػواء أك"أك !" اكاهلل دل أفعػػل شػػيئ: "عاليػػة

 ».اظتساجني كيريا كبكوا كيريا
 ».مرأيػػػت رجلػػػني ماتػػػا هكػػػذا بالسػػػلٌ «.  ػػػار كمػػػات حتػػػت التعػػػذيبامػػػن اظتسػػػاجني مػػػن 

كقػػػػاؿ . ميتتػػػػني ت الضػػػػحيتافكانػػػػ. مبقيػػػػت اصتيتػػػػاف معلقتػػػػاف علػػػػى السػػػػلٌ «: أضػػػػافت دليلػػػػة
كػػػػذلك فعلػػػػوا بالػػػػذين !" وا بأ مػػػػا ماتػػػػا يف معركػػػػةصػػػػٌرحك  خػػػػذكهم إذل اظتستشػػػػفى: "اصتػػػػالد

غتيػػاالت ّػػرم بعػػد موعػػد الػتاكمػػة علػػى السػػاعة اضتاديػػة عشػػرة لػػيال؛ كانػػت ا أعػػدموا بػػال
 ».للشرطة كرجاؿ الدرؾ بالتنقل على مي السيارات إالٌ سمح يي ال حضر التجوؿ عندما 
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ككػػاف . ث مػػن اظتستشػػفىسػػمح بأخػػذ اصتيػػأف أمػػأل شػػهادات الوفػػاة لكػػي يي  يٌ كػػاف علػػ«
 ».نذاؾآجدت يف الغابة يف حالة تعفن؛ كاف اصتٌو حارا اصتية كي  فٌ مضي بأأف أي  يٌ عل

 ال«: قلػػت لػػه. زتيػػداسػػم يعػػرؼ ب تقػػوؿ دليلػػة بأ ػػا حاكلػػت أف حتػػتج أمػػاـ ضػػابط سػػاـو 
بػػد علػػػى األقػػل مػػػن بينػػة ضػػػد هػػػ الء  فعػػػل هػػذل األشػػػياء ألننػػا كلنػػػا مسػػػلموف، النكتػػوز أف 

إذا . بنػػػػ  أنػػػػت غػػػػري صػػػػاضتة لعمػػػػل الشػػػػرطةايػػػػا «: قػػػػاؿ رل ».عػػػػدمواقبػػػػل أف يي  األشػػػػخاص
 ».فبقتل الناس نتكنك اضتصوؿ على ترقيات. عليك أف تقتليهفشككت يف شخن 

 .الطابا األسفل ظتقر الشرطة بكافينياؾبالتعذيب تدكر يف مرأب  حصنككانت 
كنتيجػػة التعػػذيب (. كالشػػنكوؼ)شػػرطي يضػػرب اظتسػػاجني بػػأستن رشاشػػٍة  مٌ كػػاف أ«

كل شخن لتضر إذل كافينياؾ يعػذب، كحػوارل كاف  . ساجني باصتنوفالكيري من اظتأصيب 
 ».من الشرطة شاهدكا التعذيب كشاركوا فيه%  80

 فيػػػه اخػػػرين شػػػاركو  ا فٌ أ ختصػػػاص الشػػػرطة القضػػػائية إالٌ االتعػػػذيب كػػػاف مػػػن  فٌ رغػػػم أ«
ػػػػسػػػػجينا لتي  80أك  10حػػػػوارل كػػػػاف ك . أيضػػػػان  ػػػػالوف كاحػػػػدا كاحػػػػدا إذل يف زنكف ر شى زانػػػػة، مث لتي
 »!حدث كاف كحشيان  ما. م كييضربوف على ضلوعهم كل الوقتالسلٌ 
 كدل يكػػػن هنػػػاؾ أمٌ . كػػػل يػػػومنيفقػػػط  عطػػػى قطعػػػة خبػػػز يي  السػػػجنيكػػػاف كيف الزنزانػػػات  «
وف مىػر كل معتقل له اضتا يف رؤية طبيب، كلكػن اظتسػاجني كػانوا يي   فٌ حسب القانوف فش. دكاء
  ».ئهمدماكهم يسبحوف يف  زنزاناهتم يف

النسػػاء اظتعػػتقالت كػػٌن ي خػػذف للتعػػذيب إذل قسػػم خػػاص تػػابع ظتركػػز  فٌ كحسػػب دليلػػة فػػش
الشػػرطة بشػػاطوناؼ يسػػمى باظتنظمػػة الوطنيػػة للقضػػاء علػػى اللصوصػػية، كدتنػػع شػػرطة األمػػن 

ال «. شػػخن ال لتمػػل رخصػػة اظتػػركر العسػػكرم اصتزائػػرم دخػػوؿ هػػذا اظتكػػاف مػػن طػػرؼ أمٌ 
رفيػػػع الرتبػػػة نظػػػرا للطريقػػػة الػػػ  كانػػػت تعامػػػل فػػػا  ان ضػػػابطمىػػػن كػػػاف اظتكػػػاف إال  يػػػدخل هػػػذا

 ».ال أعلم أكير من هذا، كلك  يف هذا اظتكافأيضان ل يقتتم التي«: أضافت دليلة ».النساء
الـ ألشل ظػػال أسػػتطيع النػػـو يف ال«: تقػػوؿ دليلػػة. أيضػػا شخصػػية مأسػػاة دليلػػة مأسػػاة فٌ إ

األشػخاص الػذين . 2118ل يف شػهر رمضػاف سػنة تًػخطيػيب قي  فٌ هذا لػيس ذنػيب أل. أخاؼ
 ».اغتالول كانوا يرتدكف لباس الشرطة، كقتلول ألنه كاف شرطيا، إ م يقتلوف بدكف سبب

 »!هذا هو الس اؿ الصعب«: أجابتف »من ه الء «: هاعندما سألتي 
 –ديػد صديق  نصرية كانت عتػا شػقة ت جرهػا لشػرطية تسػمى زتيػدة فجاءهتػا رسػالة هت«

." اضتمايػػػة للشػػػرطة سػػػتموتني رتً إذا كفٌػػػ: "تقػػػوؿ –حني علػػى مػػػا يبػػػدك مػػػن إسػػػالميني مسػػلَّ 
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تلػػػت اظترأتػػػاف داخػػػل سػػػيارة قي  2112يوليػػػو  21كيف . كأعطوهػػػا مهلػػػة شػػػهر إلخػػػراج زتيػػػدة
 ».بالعاصمة غريدم يٌ نصرية يف ح

 . يارهااك لكن التعذيب هو الذم هدـ حياة دليلة ككاف السبب يف 
دل أطػا رؤيػة ذلػك . وفبعػذَّ يكانت هناؾ غتموعة مػن األشػخاص اظتسػنني «: دليلةتقوؿ 

لقػػػد أصػػػيب . عمػػػر، كانػػػت ذراعػػػه متعفنػػػةالسػػػنة مػػػن  22اظتنظػػػر كخاصػػػة منظػػػر رجػػػل يبلػػػ  
ل ذلػك فػذهبت لشػراء بعػض دل أستطع حتٌمػ. رائحة كريهة جداخترج منه بالغنغرينا، ككانت 
 ».ذلك سيساعدل فٌ نة أذراعه ِّا على جراحالبنيسلني ككضعتها 

بوا ككانت رائحة اظتوت تفػوح مػن ذ  عي كاف يوجد يف نفس الزنزانة ستة أشخاص آخرين «
فػػػي أمػػػرم منػػػه أف ال يقػػػوؿ شػػػيئا طلبػػػتي فكلكػػػن شػػػرطيا آخػػػر رآشل . تلػػػك الزنزانػػػة كمػػػا . كمتي

لكػن . أف تضػرفم كتعػذ فماظتسػجونني، لػك اضتػا فقػط  مػعليس لك اضتا يف الكالـ رل، ت
 حاؿ إذلقضػػػي  سػػػتي  فٌ ر تقريػػػرا إذل احملػػػافظ الػػػذم اسػػػتدعاشل كقػػػاؿ رل بػػػأالشػػػرطي حػػػرٌ ك ذلػػػ

أمػا الرجػػل ." نييرمبػا سػتذهبني إذل السػجن ألنػك سػاعدت إرهػاب: "قػاؿ رل. احملػافظ الػوط 
 ».فرج عنه فيما بعد ؽتا يدؿ على أنه كاف بريئاالذم ساعدته فلقد أي 

لقػػد ذهػػب أربعػػة مػػنهم إذل . حنيميني مسػػلَّ كيف نفػػس الوقػػت كانػػت دليلػػة هػػدفا إلسػػال
 22طالبني منها تسليم مسدسها كأمهلوها مدة ( Golf)منػزؿ أمها على مي سيارة غولف 

 .يوما
إذل ضػػطرت فا ».كيلينػػا يف نفػػس الوضػػعية«: كعنػػدما طلبػػت دليلػػة زتايػػة الشػػرطة قيػػل عتػػا

ارل خرجػت مػن بيتهػا كركبػت في إحػدل الليػمث قررت اظتغادرة، فيف مركز الشرطة ليال، النـو 
ة مػػن قػػوات األمػػن سػػمح عتػػا بػػذلك، فػػارٌ سػػفينة متوجهػػة إذل أكركبػػا، بعػػدما دفعػػت رشػػوة ليي 

 .اليوار اإلسالميني على حٌد سواءمن اصتزائرية ك 

 الضابط أونجال. 3.5
 .222. ، صالكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر: اظتصدر

سػبتمو  1حررت هذل الشهادة يـو . يف الشرطة أنا ضابط سابا. شتي عبد الرزتاف أكؾتالا
 .من سجن اضتراش 2112
، بعػػػد تػػػرٌبن يف اظتدرسػػػة العليػػػا 2178شػػػهر سػػػبتمو  يفتي كِّيفػػػة األمػػػن الػػػوط  دخلػػػ

 .عيينت ضابطا للشرطة، كمحقا ػتاسب .بالقليعةللشرطة كاظتعهد الوط  للمالية 
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كيف شػهر . رسػة العليػا للشػرطة كمقتصػدكاليػة البليػدة مث يف اظتد أمػنعيينت يف البداية يف 
، مت حتويلي إذل أمن دائرة العفركف كبالضبط إذل الفرع القضائي، حتت إشراؼ 2118 لأبري

 .ارتقى إذل منصب رئيس أمن الدائرة الذمالسيد نصر الدين داسي 
، بػػػػػػأف أقػػػػػػـو نػػػػػػذاؾآ مفػػػػػػٌوض شػػػػػػرطةكػػػػػػاف الػػػػػػذم   داسػػػػػػي،مػػػػػػرشل أ، 2112يف مػػػػػػارس ك 

أف نقػػػيم كػػػذلك   اأمرنػػػ .مػػػع زمالئػػػي بالتعػػػاكفاف العفػػػركف كذلػػػك عتقػػػاالت يف كسػػػط سػػػكاب
قػػة يشػػبابا بطر  عتقػػلامكػػامن، الشػػيء الػػذم رفضػػته رفضػػا قاطعػػا، حيػػث كػػاف ال نتكنػػ  أف 

 2يف  عليهافطلبت عطل  السنوية ال  حتصلتي . ية فما بالك أف أقـو بقتل بعضهمائعشو 
مبكتػػػب  اتصػػػلتالػػػدار البيضػػػاء أيػػػن  إذل يػػػدمث ذهبػػػتي إذل اظتغػػػرب، كبالتحد 2112ريػػػل بأ

 اللجػػػوءكهنالػػػك قػػػٌدمتي ملفػػػا قصػػػد اضتصػػػوؿ علػػػى  .(UNHCR)اظتفوضػػػية العليػػػا لالجئػػػني 
ب لًػلألسف، كبعػد فػ ة قصػرية اسػتدعيتي مػن طػرؼ الشػرطة اظتغربيػة بالربػاط كطي ك السياسي 
طػرؼ على الفور، موضحني رل أنػه دكػم كِّيفػ  فقػد ريفػض ملفػي مػن  اظتغربم  مغادرة 

 .لالجئنياظتفوضية العليا 
 ان كبعػد ستسػة عشػر يومػ. العمل عقب انتهاء عطل  استأنفتبعدها عدت إذل بلدم ك ك 

لقػد . رافضػا العمػل يف مقػر أمػن الػدائرة اظتهنيػةرجع سالحي كبطاق  أي من العمل، قررتي أف 
م مبدينػة ها ذهبػتي إذل كالػدبعػد. أمػن الػدائرة غادرتاستمع إرٌل مفوض الشرطة يف ػتضر ك 

اسػتدعيت مػػن طػرؼ ؼتفػػر  أيػػنالعفػركف  نػةتلمسػاف كمكيػت عنػػدها فػ ة مث رجعػػت إذل مدي
 .2112الشرطة حيث أيخًوت بتسرلتي، كذلك يف يوليو 

عػػػٌد لبيػػػع منػػػػزرل ألذهػػػب عنػػػد أمػػػي أي كعنػػػدما كنػػػت  ،تقريبػػػان  الشػػػهرمػػػن نفػػػس  10يف ك 
وف يف أمػػن الػػدائرة يف منػػػزرل زمالئػػي السػػابق اعتقلػػ بتلمسػػاف ألعػػيش هنػػاؾ عيشػػة هادئػػة، 

 .على الساعة الواحدة بعد الظهر
علػػػى  خاصػػةكهربػػائي علػػى ؼتتلػػف مواقػػػع جسػػمي ك   بسػػػلكتي ربضيػػبعػػد االسػػتنطاؽ، ك 
 .ساعة بدكف أكل كال شرب 27 ظتدة مث ريميت يف زنزانة مكبالن . ِّهرم
فوضػعوشل التابعػة للبليػدة،  اللصوصػيةفرقػة القمػع كػتاربػة  عناصػر مػن جػاءت ذلػك بعدك 

 .البليدةلسيارة كأخذكشل إذل ليف الصندكؽ اطتلفي 
كأمػػػر . إذل قاعػػػة يف الطػػابا األكؿ للشػػػرطة القضػػائية ،تػػافمغلولمباشػػرة، كيػػػدٌم  أخػػذكشل

فوضػػػعوا خرقػػػة علػػػى كجهػػػي . ليعرضػػػوشل لعمليػػػة اطترقػػػة الزبانيػػػةػتمػػػد تيغػػػي  واظتفػػػوض اظتػػػدع
لقػػد كنػػت ال أسػػتطيع أف أحتػػرؾ أل ػػم . بعػػدما سػػدكا منخػػرم فمػػيكبػػدؤكا يصػػٌبوف اظتػػاء يف 

كمفػػػٌوض )بػػػدأ رجػػػالف  ،بطػػػ  كأكشػػػك علػػػى االنفجػػػار ألامػػػتكعنػػػدما . ربطػػػوا يػػػدٌم كرجلػػػيٌ 
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اختنقػػت دتامػػا بسػػبب ارتػػداد اظتػػاء مػػن  لقػػد. يىضػػغطوف بػػأرجلهم فػػوؽ بطػػ ( الشػػرطة معهػػم
ا أمػػػاـ ، جالسػػػتالكليػػػةن كمبػػػ  ريػػػان اعكعنػػػد اسػػػتيقاِّي كجػػػدتي نفسػػػي . الػػػبطن مث أيغمػػػي علػػػيٌ 

 »مبػاذا أعػ ؼ «  :شػيء كلكنػ  أجبػتهم بكػل »أعػ ؼ«فػاق حوا علػٌي أف  .مفٌوض الشرطة
 .قضايا كيرية أجهلها دتامان ك رل أشتاء  فذكركا
. ككػػاف رسػػغٌي يػػدمياف بسػػبب شػػد األغػػالؿ. أمػػاـ دهشػػ ، أخػػذكشل إذل قاعػػة التعػػذيبك 

 –زمالئػػي السػػابقوف  –ة كرغػػم حػػال  هػػذل، كػػرر الشػػرط .سػػاقيَّ ككانػػت الػػدماء تسػػيل مػػن 
كلقػد كٌجػه إرلَّ أحػد الشػرطة . لقد كنت أرل اظتوت بػني عيػ ٌ . باطترقةنفس عملية التعذيب 

مث . فأيغمي علٌي من شػدة األدل، لقػد كػاف ذلػك رهيبػا. أعضائي التناسلية علىضربة قاسية 
رل ركلػة علػى  مث كٌجهػوا. ا ػالوا علػٌي بوابػل مػن الشػتائم كالكػالـ القػذرك  كجهػيبصقوا على 

 .يف سقوط ًسنَّني من فكي العلوم بتتسبٌ فمي 
البليػػػػدة، حيٌولػػػػت إذل اظتدرسػػػػة العليػػػػا للشػػػػرطة  يفبعػػػػد اًثٍنػػػػا عشػػػػر يومػػػػا مػػػػن التعػػػػذيب ك 

 .ئيكهرباصعا البالأين تعرضتي للتعذيب من جديد  ،بشاطوناؼ
كأرغمػػوشل سػػيناريو كػػامال ضػػدم  دىبَّػػركالقػد . الشػػرطة غػػادرتٌف جرمػي الوحيػػد هػػو أنػػ  إ

ة تصػفيال«ػبػتهديػد المليمتاف، دكف إخبارم مبا لتتويه احملضر، حتت  عي َّ على توقيع احملضر ك 
أغسػػػػطس  22ميلػػػػت أمػػػػاـ قاضػػػػي التحقيػػػػا باحملكمػػػػة اطتاصػػػػة بػػػػاصتزائر يف  هابعػػػػدك  ».فػػػػوران 

 .مث أكدعت سجن اضتراش 2112

 حملة تطهير في صفوف مديرية االستخبارات واألمن. 4.5
، 'قضػػػايا اصتنػػػراالت'ٍقطىػػػع مػػػأخوذ مػػػن تقريػػػر اضتركػػػة اصتزائريػػػة للضػػػباط األحػػػرار، مى : مصػػػدر
1000 ،www.anp.org. 

كال حػػػو أدسل دَّخرا كيٍسػػػعان، يىػػػكإشتاعيػػػل العمػػػارم دل ( اظتػػػدعو توفيػػػا)اصتنػػػراالف ػتمػػػد مػػػدين 
 ،قػػدما علػػى عمليػػة تصػػفية حقيقيػػة علػػى الطريقػػة الفاشػػيةأ .يف زتلتيهمػػا التطهرييػػة ،تفصػػيل

 .بادئني زتلتهما من داخل مديرية االستخبارات كاألمن ذاهتا
كزارة التىٍسػليح بعضهم يرجع تػاريخ انتدابػه إذل  – إٌف عددان من الضباط السامني البارزين

. رٍخطػػػادكف إذل التَّقاعػػػد اظتسػػػبا إ إحػػػالتهم إداريػػػادتػػػت  –( MALG)تصػػػاالت العامػػػة الكا
أم  ،ين دتٌيزكا مبظاهر دينية حسػب بعػض اظتصػادركاؿتصر هذا االستدعاء على الضباط الذ

ك الػػذين سػػبا عتػػم أف أدكا فريضػػة اضتػػج إذل أأداء الصػػلوات مػػيال وف علػػى واِّبػػالػػذين كػػانوا ي

+ 
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ٌف قػػػوائم طلبػػػات اإلجػػػازة أعلمػػػا  ،بػػػدكا رغبػػػتهم يف ذلػػػكأك حػػػو الػػػذين أ ،بيػػػت اهلل اضتػػػراـ
 .ديريةباظتصلحة اظتوِّفني اطتاصة بغرض التوجه إذل البقاع اظتقدسة متوفرة لدل م

كجػػد الضػػباط  ،حقيقيػػة مػػن تنظػػيم هػػ الء اصتنػػراالت   يف خضػػم عمليػػة تفتػػيش ماكرثيػػة
 العسػػكرم الػػذين كػػانوا بػػاألمس القريػػب عالمػػة فخػػر كمباهػػاة كسػػط اظتديريػػة اظتركزيػػة لألمػػن

(DCSM ) سػبب كهػذا ب كلألمػة، أنفسهم فجػأة مسػتهدفني كعػدك كػامن عتػذا اصتهػاز األمػ
أل ػػم يقومػػوف بػػواجبهم الػػدي  دتامػػا كمػػا يفعلػػه كػػل أك  ائهم اظتفػػ ض للتيػػار اإلسػػالميانتمػػ

تكمػن يف دتسػكهم ( يف نظر هػ الء)ٌف جرنتتهم اضتقيقية ، فشيف كاقع األمرك . مواطن جزائرم
مػع الشػعور بػأداء الواجػب كاظتسػ كلية  ،بالنػزاهة كتشبيهم أنتا تشبث بالركح الوطنية الصادقة

ككػػل أنػػواع العمػػل  ،ملػػذات الغػػواشل ،الكحػػوؿ –ط ضػػحية الشػػهوات الرخيصػػة دكف السػػقو 
 !ال  أصبحت من مواصفات العسكرم اصتيد بامتياز – غري اظتشركع

كػػاف مػػن   .فنػػوا شػػبافم يف خدمػػة اصتزائػػرأهػػ الء الضػػباط الػػذين  ةيسػػتحيل كصػػف معانػػا
أكيػر عض مػنهم مناصػب التوفيػا نفسػه، كتقلٌػد الػباصتنراؿ كير أقدمية من أضمنهم من هو 

يف آخػر مسػارهم اظتهػ  لكػن ك  اظتديريػة اظتركزيػة لألمػن العسػكرم،داخػل من رتبة توفيػا  ان شتو 
 .تلطخ شرفهمت حياهتم ك حتطم

ػػػاران صػػػراحة، إمػػػا عػػػو اإلدالء فػػػب آرائهػػػمعػػػن فيمػػػا متػػػن الضػػػباط الػػػذين عػػػٌوكا  ك أ ا ًجهى
 كادتدك الػذين تػر أ ،قيادة اظت سسة العسػكرية لسياسة األمنية الشاملة اظتٌتبعة من قبللبشدانتهم 

ظتػػا كػػاف األمػػر يتعلػػا بتنفيػػذ أكامػػر جهنميػػة صػػادرة مػػن اصتنػػرالني التوفيػػا ( مهماقػػدأجػػركا رٍ جى )
، يف هػػذل اضتػػاالت كػػاف التوفيػػا (أكامػػر كانػػت تصػػل إذل حػػد التصػػفية اصتسػػدية)كإشتاعيػػل 
اظتركػػػػػز الرئيسػػػػػي مػػػػػدير )طرطػػػػػاؽ  بتوجيػػػػػه أكامػػػػػرل إذل بشػػػػػري« داميٌ العػػػػػالج الًصػػػػػ»يلجػػػػػأ إذل 

بتوقيف هػ الء الضػباط حتػت الذريعػة الشػائعة ( بع عكنوف (CPMI)للتحقيقات العسكرية 
 ».فدؼ اظتساس بأمن م سسات الدكلة يةبريختتركيج دعاكل «: يف هذل ا كنة
ف دل يكػػػػػػن لألشػػػػػخاص اظتسػػػػػػتهدىفني أدسل صػػػػػلة باصتبهػػػػػػة اإلسػػػػػالمية لالنقػػػػػػاذ، إحػػػػػو ك 
كيػر مػن أعائلية ألحدهم كلػو مػن بعيػد بعضػو مػن أعضػاء اضتػزب اظتنحػل تشػكل فالعالقة ال

عػدـ تبليػ  عػن «ك أ »إرهػايب شػركععالقػة مب«: سبب كاؼ إلقصاء اظتع  كحتييدل حتػت هتمػة
 .حتطيمهم كجعلهم منبوذين كخونة هوكاعتدؼ اضتقيقي من كراء ذلك  ».إرهايب مشركع

 
 نسػػػبة إذل مػػػاؾ آرثػػػي، الػػػرئيس األمريكػػػي الػػػذم اصػػػطنع جػػػو كطػػػ  مػػػن الرعػػػب كالريبػػػة ككِّفهمػػػا لشػػػن زتلػػػة تعسػػػفية   

 .الضطهاد كاعتقاؿ الليواليني كاظتتعاطفني مع اضتركة اليسارية
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الػػتهم اظتزعومػػة، مت العمػػل فػػا تناسػػب مػػع تال   هػػذل اإلجػػراءات اظتبالغػػة يف القمػػع، كالػػ
ككانػػػت تسػػػتهدؼ بصػػػفة خاصػػػة الضػػػباط  ،بػػػأمر مػػػن رئػػػيس مديريػػػة االسػػػتخبارات كاألمػػػن

 .زمةخاصة أثناء السنوات األكذل لأل، اهبنكتب ّفتاذج ا هلصعا الضمائر اظت ددة كجعل
أكلئػك العسػاكر خاصة طحن النفوس البشرية ك حقيقية تابتكر اصتنراؿ التوفيا آلة قمعية 

 .الذين بذلوا أنفسهم رخيصة خدمة للعدؿ كاضتاك  انيةنسإلاالذين بقيت فيهم ركح 
مت اظتػػػدقا ثػػػر ذلػػػك الفػػػرز إمت التػػػدقيا احملكػػػم يف قػػػوائم مػػػوِّفي اظتراكػػػز العملياتيػػػة كعلػػػى 

كاعتمػػدت . عتػػوهني مبختلػػف أصػػنافهم كمشػػارفماظتالنتهػػازيني ك اانتقػػاء األعضػػاء اصتػػدد مػػن 
علػى القػادرين فػال حاجػة إذل دات اصتامعية، ال على الشهعدة انتقائهم على عدـ التحصٌ قا

مػنهم آالت للمناسػبة كجيعًػلى  عناصر صف ضباط دتت تػرقيتهمٍحرل التفكري، اظتطلوب باألى 
 .تنفذ األكامر، كأية أكامر

الػذم  ،(CPMI) ةالعسػكري كقع اختيػار اصتنػراؿ التوفيػا علػى اظتركػز الرئيسػي للتحقيقػات
فني كاظتسػتهدى للتكفػل مبلػف العسػكريني اظتقلقػني  ،العقيد بشري طرطاؽ اظتلقب بعيمافيقودل 

بػػػرز اسػػػم طرطػػػاؽ رديفػػػا للخػػػوؼ  2111بأيػػػة طريقػػػة كانػػػت، كمنػػػذ أكاخػػػر سػػػنة ة تصػػػفيبال
كغتػرد ذكػر اسػم مركػز  ،صبح هذا االسم يرمػز للمػوت بعينػهأ ،خطر من ذلكأبل  .كالرعب

 .]...[ يرة يف أجساـ الضباطرى عٍ شى قي بن عكنوف يكفي لبعث 
يف  –لمػػا يػػتم توقيػػف ضػػابط داخػػل أسػػوار اظت سسػػة العسػػكرية اظتلحقػػة نفسػػها ككػػاف  

   مسػ كؿ مكتػب األمػن كىلٌػفيي  –ضػجيج أغلب األحياف يف كضػح النهػار مػع اظتبالغػة يف ال
سػٌبب  ؽتَّػا ،يسػتحيل معهمػا العػيش داخػل اليكنػات االرتيػاببزرع كتغذية جو مػن الرعػب ك 

( مهمػػا كانػػت رتبتػػه)ف يقػػع أحػػد الضػػباط أكمبجػػٌرد . قػػرب األصػػدقاءأانعػػداـ اليقػػة حػػو بػػني 
يتحػٌوؿ ك . يػهفلتػٌدؽ  يف اليكنة ضابط األمن حتت أضواء الريب لدل اظتصاحل العملياتية فشفٌ 

كػػل كػػاف    .ك التحػػدث إليػػهأد أحػػد مػػن زمالئػػه االقػػ اب منػػه وى مػػن مثَّ إذل عنصػػر منبػػوذ ال يػىػػ
الػػذم ؼتالفػػة القالػػب السػػلوكي : بػػه بسػػبب ارتكابػػه كبػػرية الكبػػائر قػػ فم متشػػى أف يعسػػكر 

 .ؿتته اصتنراؿ التوفيا كاصتنراؿ إشتاعيل
اطتػػػوؼ «: ب تفاديػػػه تسػػػتقي فلسػػػفتها مػػػن اظتيػػػل القائػػػلذم كتػػػاسػػػ اتيجية النمػػػوذج الػػػ

ابط يػتم ف يلقػى القػبض علػى الضػأكمبجػٌرد  ».البصػر حيف ظتػمن الطاعوف فهو ينتشػر  أعدل
فعشػػػػرات العػػػػائالت  .ّريػػػػد عائلتػػػػه مػػػػن كافػػػػة االمتيػػػػازات االجتماعيػػػػة ابتػػػػداء مػػػػن السػػػػكن

 

 .داخل كافة اعتياكل العسكرية عو ال اب الوط ( DRS)ضابط أمن توِّفه مدرية االستخبارات كاألمن    
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علػػى كمت توزيػػع مسػػاكنها  هػػذل اإلجػػراءات التعسػػفية جػػرٌاءى كجػػدت نفسػػها فجػػأة يف الشػػارع 
مػن  العػائالت دكف حػو دتكينهػايف حاالت كيرية كاف يتٌم طرد هػذل ك . فاهٌيةأكير ر هم من 

 .لشخصية األكليةا ارتع أغراضه
ة كلشػدة حرصػه علػى اس ضػاء اصتنػراؿ توفيػا بػانتزع بشري طرطاؽ باسػتحقاؽ شتعػة مرع

 كػػػػل  ىقتلػػػػوازم عػػػػدد يػػػػضػػػػحايال مػػػػن العسػػػػكريني عػػػػدد  يف تطبيػػػػا أكامػػػػرل، أصػػػػبحكظتبالغتػػػػه 
ك أقني الزلة مسموح فا كباطتصوص ظتا يتعلا األمر بتصفية شهود مػ ر  . اصتماعات اإلرهابية

ضػػػابط مديريػػػة االسػػػتخبارات كاألمػػػن علػػػى رأس اظتركػػػز  ايبػػػ دل. كم ضػػػمائر نقيػػػةضػػػباط ذل
 .أطوؿ مدة من اظتدة ال  قضاها بشري طرطاؽة الرئيسي للتحقيقات العسكري

تالعػب مبختلػف كػاف توفيػا ي. نتائج طرطاؽ كانت دائما تدفع التوفيا إذل طلب اظتزيػد
حتػػػت قيػػػادة العقيػػػد عبػػػد  (GIS) خل اطتػػػاصرتاعػػػة التػػػد :مػػػدراء اظتصػػػاحل العملياتيػػػة ميػػػدانيا

 (CPMI)ة العسػكري القادر ستاؿ، مركز عن  بقيادة العقيد فريد كاظتركػز الرئيسػي للتحقيقػات
اسػػتطاع التوفيػػا قيػػادة هػػذل اجملموعػػات علػػى شػػاكلة مايسػػ ك يقػػود جوقػػان  .بقيػػادة طرطػػاؽ

كدل . (عػػات عػػن بعضػػها الػػبعضاجملمو فىٍصػل كقىطٍػػع ) القىطٍػػعمطيعػان، مسػػتغال كمسػػتعمال ظتبػػدأ 
يػػ دد برهػػة يف اسػػتعداء طػػرؼ يف كجػػه الطػػرؼ ا خػػر لػػدفع اصتميػػع إذل اظتزيػػد مػػن اظتنافسػػة 

 .الذات يف تطبيا األكامرالتفوتؽ على ك 
هػػ الء الضػػباط كضػػباط صػػف،  ةنػه صػػعب كيف نفػػس الوقػػت فػػوؽ الطاقػػة كصػػف معانػػاإ

ار اظتراكػػػػز العملياتيػػػػة علػػػػى غػػػػرار تلػػػػك األطػػػػر العسػػػػكرية السػػػػامية كمػػػػا كابػػػػدكل داخػػػػل أسػػػػو 
( بالنسػػػبة للػػػذين لقػػػوا حػػػتفهم)لكػػػن كفػػػاء لواجػػػب العدالػػػة كاح امػػػا ألركاحهػػػم . CPMIالػػػػ

 .يتحتم أخالقيا التعريف مبحنهم كسقوطهم يف جحيم طرطاؽ
عند توقيف اظتتهم يتم دفعه إذل داخل السيارة، رأسػه ػتشػورا بػني رجليػه حػو ال يتعػٌرؼ 

ظتركػػز تبقػػى السػػيارة رابضػػة عنػػد بػػاب اكعنػػد الوصػػوؿ إذل  .يقتادكنػػه إليهػػاعلػػى الوجهػػة الػػ  
مث يسػػحب السػػجني إذل الػػداخل معصػػوب العينػػني  ،مػػدخل البنايػػة اظتسػػتعملة كمقػػر حجػػز

تينػػزع منػه كػل مالبسػه  بعػد ذلػك .كيس يوضع على كجهه كال يتم سحبه إال داخل البنايةب
ملطخػة بالػدـ تػزكم    ليضع بدعتا بدلة عسػكرية ،إمعانا يف إذالله حتت أعني ساخرة كشامتة

 .األنوؼ لشدة نتانتها بسبب استعماعتا من قبل العشرات من الضحايا

 

 .خضرأتلك ال  يلبسها اظتيكانيكيوف لكنها ذات لوف بكهي شبيهة     
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آخػر ييعػذَّب يف  معتقػلنني أكبػ ،يكوف عموما استقباؿ كل نازؿ جديد بصػرخات مدكيػة
 عتقػلفتكػوف إذف أكؿ صػدمة تصػعا اظت .قاعة من القاعػات العديػدة اظتسػخرٌة لػذلك الغػرض

. الػػذم يتحػػوؿ منػػذ تلػػك اللحظػػة إذل ضػػحية دتػػارىس عليهػػا شػػو أنػػواع التجػػاكزات ،اصتديػػد
لتػٌدد رجػاؿ  .لشػخن اظتوقػوؼلاظتسػ كلوف اظتصػري الػذم قػررل تحكم فيػه يػفتطٌور األحداث 

مػػن تػىٍوصىػػية كػػاف اظتوقػػوؼ ػتػػٌل مػػا إذا  يف حالػػة طبيعػػة االسػػتنطاؽ حسػػب القضػػية ك طرطػػاؽ 
 . األمر بنفسهمراكز عليا، فطرطاؽ يتوذل

فجلسػػات التعػػذيب تدٌشػػن فػػورا بوابػػل  ،كإذا كػػاف اظتوقػػوؼ صػػدر يف حقػػه أمػػر باإلعػػداـ
برمتػػه إذ ال نتػػنح اظتوقػػوؼ يف هػػػذا  –العػػارم مػػن كػػل لبػػػاس  –مػػن الضػػربات علػػى اصتسػػػد 

 ةكدتيػل حالػة الرائػد ػتمػد عباسػ. اضتالة البذلة االعتيادية ال  تستبدؿ عند تعريته بعد قدكمػه
فبعد توقيفه داخل مقر كزارة الدفاع . فتوذجا بامتياز يف هذا اإلطار( ط سالح البحريةضاب)

مت نقلػػػػػه للتػػػػػو باّػػػػػال اظتركػػػػػز الرئيسػػػػػي  2112الػػػػػوط  صػػػػػباح أكؿ أربعػػػػػاء مػػػػػن شػػػػػهر ينػػػػػاير 
منػذ . حيث لفض أنفاسه األخرية بعػد يػومني مػن االعتقػاؿ (CPMI)ة العسكري للتحقيقات

االشتبال « ه هوسبب توقيفكاف  .كلف طرطاؽ شخصيا بالقضيةاليـو األكؿ من التوقيف ت
ضػابط آخػر موقػوؼ ؽتػن اسػتنطاؽ  عقػبذكػر كاف اشته قد   ».يف انتمائه إذل رتاعة إرهابية

مسػتعدان لفعػل  الػذم كػافكبالطبع فاألشتاء هي ال  كانت هتم طرطاؽ  .»ال«ّرٌأ على قوؿ 
اشتػػػه  ةالعسػػػكري كػػػز الرئيسػػػي للتحقيقػػػاتأٌم شػػػيء النتزاعهػػػا مبسػػػاعدة ضػػػابط ثػػػافو مػػػن اظتر 

تلػػذذل السػػادم بتعػػذيب الضػػباط السػػامني الػػذين كقعػػوا هػػذا اظتػػالـز دل متػػًف . اظتػػالـز ػتمػػد
 .حتت يديه

بعػد ذلػك . نساسلسلة من الصفعات كالضػربات بعصػٌي اظتكػبدأ تعذيب الرائد عباسة ب
ب عليػه سػطل مػن اظتػاء كً بعػدها سيػ. اصتسػممقيد عاريان ك  ،لقي ؽتددا على سرير من حديدأي 

كأعضػػاءل التناسػػلية حتػػت عػػدد مػػن األقطػػاب  ةككضػػع اظتػػالـز ػتمػػد علػػى رجلػػي الرائػػد عباسػػ
كػػػاف طرطػػػاؽ ييشػػػرؼ كيوٌجػػػه العمليػػػة كيهػػػدد مبواصػػػلة التعػػػذيب يف حالػػػة عػػػدـ . الكهربائيػػػة

 .التجاكب كالتعاكف
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. بػػػػاء إذل األقطػػػػاب الكهربائيػػػػةككػػػػاف السػػػػرير يهتػػػػز بكاملػػػػه كبعنػػػػف كلمػػػػا أكصػػػػلوا الكهر 
كيف اضتػاالت النػادرة مػن . كاف يزيد من غضب كحنا طرطػاؽ  ةصمت كمقاكمة الرائد عباس

: هبػػ لفظتالوحيػػد الػػذم كػػاف يػػ ةالراحػػة الػػ  كانػػت تتخلػػل عمليػػة التعػػذيب، جػػواب عباسػػ
، ٌفاطةالشىػ »نتم كاعوف مبػا تقومػوف بػه أإنكم حقا ّهلوف ما ترتكبونه يف حا اصتزائر، هل «

كمسػػػػاعدل كسػػػػيلة إالٌ كاسػػػػتعمالها يف  ؽالعصػػػػٌي، الزجاجػػػػات، الشػػػػوكات، دل يػػػػوفر طرطػػػػا
كػاف جنػوف طرطػاؽ يزيػد حػدة   ،كلما أيغميى على الرائد عباسه مػن شػدة العػذاب  .التعذيب

 .هيجاف كارتعادك  بينما كاف مساعدل اصتالد يغوص يف حالة شبه ختدير
عبػارة عػن جسػم مشػول يصػعب التعػرؼ  ةئػد عباسػكيف مساء اليـو اليػاشل كػاف جسػد الرا

كيف هذل اعتيئة بالذات لفػظ أنفاسػه  .على مالػته، منتفخ، ػت ؽ كدل تسلم منه حو األعني
 .جيته حو بدفن الئا ظكدل حت. كاد تيسمعت الاألخرية هامسا بكلمات خافتة 

 انسجه بىاء مدخم

 انمعتقهيه زوساوات

 انمعتقهيه استقبال مىطقة

ض
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 نالستىطاق انرئيسية انقاعة
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 CPMIانـ سور

 (CPMI)تَ ْرسيمة المركز الرئيسي للتحقيقات العسكرية 
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 كػل كيف ،عدد مرعب من األشخاص لقوا حتفهم يف ِّركؼ مشافة من حيث البشاعة
ف أشتاءهم كانت تيعػرض أإالٌ  ،اضتاالت كانت جييهم تيرمى ليال يف الشوارع كالكالبل هذ

 »…مت القضاء على إرهايب هذل الليلة«: على أعمدة صحف النظاـ حتت عبارة
نه يعتػو مػن احملظػوِّني مػن قػرر طرطػاؽ الػتخلن أنتكن القوؿ  الفظيعأماـ هذا اظتشهد 
مػػػػع الػػػػدكتور اللػػػػواء رضػػػػواف صػػػػارم، دكتػػػػور يف الفيزيػػػػاء كمػػػػا حصػػػػل   ،منػػػػه رميػػػػا بالرصػػػػاص

يشػػػػغل كػػػػذلك منصػػػػب صػػػػارم كػػػػاف   .النوكيػػػػة، كاظتسػػػػ كؿ عػػػػن الونػػػػامج النػػػػوكم يف اصتزائػػػػر
كما عيًرؼ عنه أنػه اعػ ض ،  2110اظتستشار اطتاص لدل كزير الدفاع خالد نزار منذ سنة 

التوفيػػا كإشتاعيػػل  كلٌػػف كػػل مػػن  2118ففػػي سػػنة . بشػػدة علػػى توقيػػف اظتسػػار االنتخػػايب
 . فريقان من فيالا اظتوت بتنفيذ اظتهمة

من مقر كزارة الػدفاع الػوط  أكقفػه فريػا  مان كذات مساء، كيف طريقه إذل بيته ببوزريعة قادً 
، ثالثػة »نظيفػة«العملية كانت جد . على بعد عشرة دقائا من مقر سكنه 211من الفيلا 

وا أنفسػػهم حػػو حجػػز األسػػلحة الػػ  دوزتػػه دل يكلفػػ. رصاصػػات يف الػػرأس كانتهػػت اظتهمػػة
( Mazda)مػػػازدل  كالػػػ  كانػػػت داخػػػل صػػػندكؽ سػػػيارته مػػػن نػػػوع( مراكػػػوؼ ككالشػػػنكوؼ)

بتشػػريفات  –خػػالؼ أسػػالفه  –ي ظػػرضػػواف صػػارم ح. لػػوزارة الػػدفاع الػػوط  زرقػػاء 212
اإلرهػابيني الػذين «علػى  ، حسب زعم الصػحافة،القضاء عسكرية عند مراسم الدفن كما مت

 ».اق فوا اصترنتة
ضػػػػباط آخػػػػركف حضػػػػوا مبعاصتػػػػة جػػػػد خاصػػػػة علػػػػى أيػػػػدم عناصػػػػر فريػػػػا طرطػػػػاؽ الػػػػذين 

 ،كسػػػري قتػػػم الرجػػػاؿ أصػػػبحت مهمػػػتهم". بيػػػةإعػػػادة الصػػػياغة كال  "ختصصػػػوا يف عمليػػػات 
إذل . كشػػرؼ الرجػػل( بػػاظتعئ اصتسػػدم)رجولػػة انتػػزاع : كللقيػػاـ بػػذلك كجػػدكا ال كيبػػة الفعالػػة

ال  أصبحت اعتيادية، استعمل االعتداء اصتنسي كوسيلة للتحكم جانب عمليات اطتصي 
 .يعتوهم طرطاؽ أشداء الذينكاإلخضاع يف حا أكلئك 

 ،عناصػػر طرطػػاؽ عتػػم كامػػل اضتريػػة يف اسػػتخداـ كافػػة الوسػػائل أثنػػاء عمليػػات االعتقػػاؿ
معظمهػػػػم دتكػػػػن  .كيف مهمػػػتهم تلػػػػك دل يػػػػ ددكا يف سػػػلب اجملػػػػوهرات كاألمػػػػواؿ كالسػػػيارات

 .بفضل ذلك من رتع ثركات خيالية
دهػػى مػػن ذلػػك أنػػه إذا كقعػػت عينػػا أحػػد الضػػباط اظتكلفػػني بػػالتوقيف علػػى امػػرأة، بػػل األ

ف كانػػت متزكجػػة، كإفمػػن اليسػػري عليػػه الرجػػوع فيمػػا بعػػد إذل عػػني اظتكػػاف كاحتجازهػػا حػػو 
 رهػػاباإلك حػػو أ بإلرهػػااسػػاعدة مبتلػػك اظتػػرأة تهم كبعػػد اختطافهػػا، تػػ. فهػػذا لػػيس مهٌمػػان 

اـ  .حيث أف توقيف رجل العائلة مت حتت نفس االهت 
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كعلػػى مػػدار سػػػنوات عديػػدة سػػػاقتت هػػذل اضتلقػػػة اصتهنميػػة يف تضػػػخيم قائمػػة األكفيػػػاء 
لوطنهم، مػن ضػباط كأطػر األمػة، دكػاترة دكلػة، أطبػاء، أسػاتذة، مهندسػني، تقنيػني، دفعػت 

كمعػػػػاملتهم كنفايػػػػات اظت سسػػػػة  اصتزائػػػػر مبػػػػال  ضػػػػخمة لتكػػػػوينهم، فػػػػأا القتلػػػػة إال اغتيػػػػاعتم
 .العسكرية

أمػػا التجػػاكزات اظترعبػػة، فػػذلك يشػػكل ملفػػا آخػػر، فػػشٌف الضػػحايا الػػذين ؾتػػوا مػػن قبضػػة 
كذلػك اع افػا كاح امػا لشػرفهم اظتعتػدل عليػه، كسػنعٌد  ،القتلة عتم اضتا يف اإلدالء مبعانػاهتم
 .ملفان خاصان يتطرؽ إذل هذا اظتوضوع

علػػػػى )الواقػػػػع بػػػع عكنػػػوف « عنػػػ »ٌف مركػػػز العمليػػػات أرة إذل كمػػػن نافلػػػة القػػػوؿ اإلشػػػػا
حتػػػػت قيػػػػادة العقيػػػػد فريػػػػد كحتػػػػت الوصػػػػاية اظتباشػػػػرة إلشتاعيػػػػل ( جانػػػػب حظػػػػرية اضتيوانػػػػات

لفيػػالا اظتػػوت كمهػػدا  االعمػػارم، كػػاف هػػو ا خػػر مسػػرح أحػػداث مهولػػة، حيػػث كػػاف مػػالذ
 . (اظتسلحة اإلسالمية ةاصتماع) »اصتيا«لػ

 ة لحساب الدولةنحن القتل. 5.5
األكبزرفػػر أسػػبوعية ، 'ؿتػػن القتلػػة ضتسػػاب الدكلػػة'، (John Sweeney)جػػوف سػػوي  : اظتصػػدر
 .2117يناير  22، (The Observer)بلندف 

عنػد قوبػة نعػة ميقأكهو تعبري على الشرطة شبه العسكرية اظترعبة الػ  ترتػدم  – اكاف النينج
أكتػػوبر مػػن السػػنة  20زرة الػػ  كقعػػت يف طػػي تفاصػػيل اجملػػعيػػتكلم فػػدكء كهػػو ي –العينػػني 
 .اظتاضية

يركػب   202ف مػن سػتة عشػر عربػة مػن نػوع جيػب نيسػاف كبيجػو وٌ كنا يف موكب متك«
ثالثػة أميػاؿ غػرب [( Châteauneuf)غادرنػا مركػز الشػرطة بشػاطوناؼ . كل أربعػة منػا سػيارة

إذل رحلة ال تاستغرقك . ليالحوارل الواحدة كالنصف  ]القصبة يف كسط اصتزائر العاصمة حيٌ 
كنػػا مسػػلحني برشاشػػات . دقيقػػة 22بضػػاحية اصتزائػػر العاصػػمة  ةالػػرايس زتيػػدك الواقعػػبلػػدة 

  ».مم 1يار عمن نوع كالشنكوؼ كمسٌدسات بريطا 
ؼ توقفنػػػػا كانتظرنػػػػا القػػػػوات اطتاصػػػػة التابعػػػػة لألمػػػػن دى كعنػػػػد اق ابنػػػػا مػػػػن اظتنػػػػػزؿ اظتسػػػػته«

التيػػار الكهربػػائي الػػذم يغػػذم اظتنطقػػة ميػػوًقعني حػػدنا أكفػػور كصػػوؿ هػػ الء قطػػع . العسػػكرم
يف  امػػػن اصتزائػػػر إذل بريطانيػػػ هكػػػذا شػػػرح النينجػػػا الػػػذم فػػػرٌ  ».منػػػػزال يف الظػػػالـ 80إذل  10

سػم النسػتعري لػه ا. تمػاف هويتػهكضػماف  مقابػل الشهر اظتاضي كقبل بالتحدث إذل األكبزرفر 
 .هنا لسىػٍ  هويته" ركبرت"
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 .2117نينجا يفتخر بضحيته، اصتزائر، 

 انػػت مهمتنػػا حراسػػة اظتنطقػػة اجملػػاكرة كعػػدـ القيػػاـ بفعػػل أمٌ كك كانػػت أكامرنػػا كاضػػحة، «
دخػػػل رجػػػاؿ األمػػػن العسػػػكرم كخرجػػػوا بعػػػد كقػػػت، رمبػػػا . كاضػػػحةشػػػيء يف غيػػػاب أكامػػػر 

جيػػة  22كجػػدنا . اظتكػػاف" تنظيػػف"بعػػد ذلػػك خرجػػوا كدخلنػػا بػػدكرنا لػػػ. سػػاعتني رمبػػا أقػػل
ف مػن بيػنهم رضػيع، كػل الرقػاب  ، كػاىكأطفاال موت رأيت بعي  رجاال كنساءن . تابعة لعائلتني

 »...ال أستطيع أف أصف حقيقة اظتشهد. كانت مقطوعة
إف . يف ائػػػتالؼ الػػػٌرد االثنػػػاف ، أجػػػاب النينجػػػا»ؿتػػػن«إذف مػػػن يقػػػـو باجملػػػازر يف اصتزائػػػر  

 فٌ عي أدهتما تعتػػػػو دلػػػػيال دامغػػػػا ينػػػػاقض اظتوقػػػػف الرشتػػػػي للحكومػػػػة اصتزائريػػػػة الػػػػ  تػػػػدَّ هاشػػػػ
 .م كحدهم اظتس كلوف عن اجملازراظتسلمني األصوليني ه

لة عػػػن تػػػورط الدكلػػػة يف ّػػػػاكزات أدلػػػػة مفٌصػػػ   "انػػػدرك"كزميلػػػه النينجػػػا " ركبػػػرت"كقػػػدـ 
غتػػػازر تقػػػـو فػػػا فػػػرؽ اظتػػػوت التابعػػػة لألمػػػن العسػػػكرم، تعػػػذيب : عديػػػدة ضتقػػػوؽ اإلنسػػػاف

اظتعارضػػػني للنظػػػاـ، التجسػػػس كاغتيػػػاؿ الصػػػحفيني الػػػذين يرفضػػػوف اطتضػػػوع ألكامػػػر النظػػػاـ 
 .كالفنانني الشعبيني بغرض التشنيع بسمعة اإلسالميني يف إطار حرب نفسية منظمة بدقة

سػنة  ذمنػ«: كهو رجل طويل القامة كلػه أنػف أقٍػئ كمالمػح كجػه حساسػة" أندرك"يقوؿ 
القتػػػل  :ءكصػػػورل إذل هػػػذا البلػػػد قمػػػت بكػػػل شػػػيكحػػػو لتحقػػػت بالشػػػرطة احػػػني  2178
لقػد ! ا ف لقلػت بػأف هػذا األمػر عػادم، عػادم ت رقبػة شػخن أمػاميعىػطً لو قي . كالتعذيب

عنػػدما  2111التعػػذيب كانػػت سػػنة فيهػػا أكؿ مػػرة شػػاهدت . شػػاهدت التعػػذيب كمارسػػته
أخػذل رجػاؿ األمػن العسػكرم منػا . اصتبهػة اإلسػالمية لالنقػاذ مػنألقينا القبض علػى ناشػط 

 »."بشمكانك أف تأم كتشاهد إف كنت تستطيع حتمتل اظتنظر: "كقالوا رل
مبللػة  خرقػةككضػعوا  قػوةبكل  درجان  هتيخصيعلى مث أغلقوا  ،هيعينعصبوا خلعوا ثيابه ك «

 ».هوؿبعد ذلك اقتادكل إذل مكاف غت، ك مبحلوؿ جافيل يف فمه حو تقيأ
شػػػػاهدا علػػػػػى التعػػػػػذيب يف " ركبػػػػػرت"ككػػػػاف 

 مالسػػنة اظتاضػػية يف شػػاطوناؼ، مقػػر الشػػرطة ذ
يكنػػػة أخػػػذنا اظتسػػػجوف إذل ال«: السػػػمعة الشػػػائنة

كػاف . كأنزلنال عو فتحة بػاب أفقػي إذل سػرداب
سػػجينا يف غرفػػة التعػػذيب،  22يوجػػد بػػه حػػوارل 

. علػػػى أعيػػػػنهم اتككػػػانوا كلهػػػم لتملػػػوف عصػػػاب
 

 .سم مستعار لسىػٍ  هويتها    
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 ».كاٌلببالب اظتوقوفني بناًفية النار ك كاف هناؾ رجل يعذَّ 
اإلجابػة م كظتػا رفػض لٌ كػاف الرجػل الػذم أحضػرنال مربوطػا إذل سػ. شاهدت ذلك بعيػ «
كبعػػد . م فسػػقط اظتعػػذَّب علػػى كجهػػهلٌ دفػػع الشػػرطي السػػ –بأشتػػاء دالء اإل –ن األسػػئلة عػػ

 ».العبػادأجسػاد أحػالول إذل آلػة لتمديػد  مث. ذلك استعملوا قاركرة مكسػورة، أجلسػول عليهػا
. نسػػػػخة حدييػػػػة للًمٍخلعػػػػة كهػػػػي أداة تعػػػػذيب قدنتػػػػة نتيىػػػػٌط عليهػػػػا اصتسػػػػم" ركبػػػػرت"كصػػػػف 

 ».كهرباء كهو مبلل باظتاء ظتضاعفة حٌدة األدلأخضعول أيضا للتعذيب بال«
 صػػػدكمنظمػػػة مر    ينفػػػي النظػػػاـ اصتزائػػػرم اسػػػتعماؿ التعػػػذيب لكػػػن منظمػػػة العفػػػو الدكليػػػة

بػػػأف كلهػػػم يصػػػرحوف    كاظت سسػػػة الطبيػػػة لرعايػػػة ضػػػحايا التعػػػذيب   حقػػػوؽ اإلنسػػػاف الػػػدكرل
 .ل كقوع التعذيب بالتفصي، كعتم حاالت كيرية ضمن ملفات تبنٌي ةنظاميؽتارسة التعذيب 

. ضػػد النظػػاـ( مػػن التعػذيب)لكػن اسػػتعماؿ اجملػازر كسياسػػة للدكلػة هػػو اهتػاـ أقػػل اثباتػا 
كقعػػػت اجملػػػزرة . مػػػن الضػػػحايا أكػػػوأٌدتػػػا إذل عػػػدد أيضػػػا دكرل يف غتػػػزرتني " ركبػػػرت"كيتػػػذكر 

رتاعػػػػة  فٌ قيػػػػل لنػػػػا أ«: 2112األكذل بعػػػػني الدفلػػػػة يف جبػػػػاؿ غػػػػرب اصتزائػػػػر العاصػػػػمة سػػػػنة 
يقضػػػوف حيػػػاة عاديػػػة  عػػػاديوف سػػػكافهنػػػاؾ إالٌ كػػػن دل يلكػػػن . ة تنشػػػط يف اصتبػػػاؿإسػػػالمي

بدأ إطػالؽ النػار مػن رشػاش كالشػنكوؼ علػى القريػة كلكػن دل . كبسيطة، ككانوا فقراء جدا
 لػم نعيػر إالٌ فكعندما صدر أمػر إيقػاؼ النػار دخلنػا القريػة . النارإلطالؽ رد  أمٌ هناؾ يكن 
 ».أمواتم كهطفاؿ األنساء ك جيث العلى 

كقعػػت يف منطقػػة األربعػػاء، يف ضػػاحية فقػػد " ركبػػرت"أمػػا اجملػػزرة اليانيػػة الػػ  شػػارؾ فيهػػا 
 .2112العاصمة، يف  اية 

اإلرسػػػػػػاؿ [ؼ كلكػػػػػػن قيػػػػػػل لنػػػػػػا بواسػػػػػػطة جهػػػػػػاز تػػػػػػوكي كككػػػػػػي دى طىوَّقنػػػػػػا اظتنػػػػػػػزؿ اظتسػػػػػػته«
انتظرنػػاهم !" ال تػدخلوا اظتنػػزؿ حػػو لتضػر أعضػاء األمػن العسػكرم: "الراديػومٌ  ]سػتقباؿالكا

: كػػانوا ينتمػػوف إذل فرقػػة النينجػػا ميلنػػا لكػػنهم كػػانوا يرتػػدكف بدلػػة اإلسػػالميني. حػػو كصػػلوا
أخػػول رجػػاؿ األمػػن . مػػوا مػػع ضػػابطنا اظتػػدعو شػػاكمتكلٌ . مصػػطنعة كسػػراكيل فضفاضػػة ىضتػػ

 ».نتظارالمهمتنا تطويا اظتكاف كا فٌ العسكرم بأ
 

 

    Amnesty International. 
    Human Rights Watch. 
    Medical Foundation for the Care of Victims of Torture. 

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



 كالضحاياالتعذيب 
 

 

111 

+ + 

+ + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مػػػػػاذا "سػػػػػألنا . عتني خػػػػػرج رجػػػػاؿ األمػػػػػن العسػػػػكرمصػػػػػوت، كبعػػػػد سػػػػػا مٌ دل نسػػػػمع أ«

 ».مث مسحوا أيديهم!" ءال شي: "اأجابو " حدث 
كظتػػا . كانػػت سػػياراتنا مػػن نػػوع جيػػب نيسػػاف هػػي األكذل الػػ  كصػػلت إذل عػػني اظتكػػاف«

كػاف عػدد الضػحايا  ! إنػه مشػهد مرعػب. نسػاء كأطفػاؿ مػذبوحوف: ؽرأينا مػا رأينػا دل نصػدٌ 
رأيت رقابا مقطوعػة كرؤكسػا مفصػولة عػن جييهػا يف كػل . اءهمريا ديث دل نستطع إحصبك

الػػذين فعلػػوا ذلػػك هػػم رجػػاؿ األمػػن  فٌ بػػأ مٌ لػػيس هنػػاؾ أدسل شػػك لػػد. بػػح اصتميػػعذي . منػػػزؿ
 ».العسكرم
شػخن  مٌ لػو غػادر أ. على اإلنساف أف يطيع األكامػر أك نتػوت«فذا العمل   واظتاذا قام

مػن الشػخن جػوازل للسػفر عنػدما يلتحػا  سػحبكي. ينتقموف مػن عائلتػهسصفوفهم فش م 
 ».بالشرطة

كػػاف يتعلػػا بالتجسػػس علػػى الصػػحفيني اصتزائػػريني كالتأكػػد مػػن " أنػػدرك"جػػزء مػػن عمػػل 
خػط النظػاـ  افيني الػذين دل يلتزمػو االصػح فٌ فػش" أنػدرك"حسػب . عدـ قيػامهم بانتقػاد النظػاـ

 .لـو على اإلسالمينيالييلقى مث ييغتالوف 

 المدرسة الوطني ة
 للشرطة

 بناء للتعذيب
ن  تثكُّ

 إعادة تمثيل مركز التعذيب في المدرسة الوطنية للشرطة بشاطوناف
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 ابػن عػم يػدعى ػتمػد صػاحل بػن عاشػور يشػتغل يف ككالػة األنبػاء كػاف رل«: "أندرك" قاؿ
كنػػت أتتبػػع ملفػػه . نتقػػد فيػػه النظػػاـاكأثنػػاء كجػػودل يف تػػونس قػػاؿ كالمػػا . اصتزائريػػة كصػػحايف

كػػػػل التقػػػػارير اظتتعلقػػػػة بالصػػػػحافيني توضػػػػع يف ملفػػػػة . RBKكسػػػػجلت مالحظتػػػػه يف ملفػػػػة 
RBK .كنػػػػا نرسػػػػل فػػػػذل اظتلفػػػػات إذل   نػػػػاكنال أعػػػػرؼ مػػػػاذا تعػػػػ  هػػػػذل اللفظػػػػة األكائليػػػػة كل

 ».مث كانت هذل اظتلفات ترسل إذل كزارة الداخلية. اظتس كؿ، قائد فرقة الشرطة جلوؿ عبود
 18حسب صتنة زتاية الصحافيني، ال  يوجد مقرها يف الواليات اظتتحدة، فشنه بتػاريخ ك 

زائػر العاصػمة تل يف بوفاريػك جنػوب اصتطلا الرصاص على بن عاشور فقي أي « 2112أكتوبر 
هػذا غتيالػه، لكػن يشػتبه أف يكػوف اأيػة جهػة مسػ كلية  دل تتػعَّ . عندما كاف عائدا من عملػه

إ ػػم  . أنػػا أعػػرؼ مػػن قتلػػه«: يقػػوؿ" أنػػدرك"لكػػن  ».حنيلني إسػػالميني مسػػلٌ ضػػمػػن عمػػل منا
 ».كانوا رفقائي

بو األرض. 6  معذَّ
ا تبعػػه مػػن قمػػع كاسػػع الٌنطػػاؽ كمػػ 2111ينػػاير الػػذم حػػدث يف نقػػالب العسػػكرم الأٌدل ا

كلسػوء حػظ بعػض الػذين . السياسػي لٌلجػوءان ت من اصتزائرٌيني إذل اطتارج طلبػدفعاإذل نيزكح 
 .من القمع كالتعذيب ان جوء كإفتا مزيدللنحوا افٌركا إذل العادل العريب كإذل فرنسا، فش م دل نتي 

حينما ، كلكن 2112حو سنة  كقد فٌر ا الؼ من اصتزائرٌيني إذل ليبيا كعاشوا يف أماف
تػػػػدهور  2112أقػػػاـ النظػػػػاـ العسػػػػكرم عالقػػػات أمنيػػػػة كطيػػػػدة مػػػػع نظػػػاـ القػػػػذايف يف سػػػػنة 

ٌلموا قىٍسػػران إذل اصتزائػػر ليلقػػوا مصػػري قلػػوا أك سيػػفػػوا كاعتي فاظتئػػات مػػن اصتزائػػريني أكقً . الوضػػع كٌليػػان 
قلػػوا معصػػويب البدايػػة مث ني جػػزكا مٌت خطفهػػم بػػالقوة يف حتي اً أكلئػػك الػػذين . التعػػذيب أك القتػػل

ٌزعػػػوا علػػػى معسػػػكرات اعتقػػػاؿ ؼتتلفػػػة  يف طػػػرابلس كيف األخػػػري كي  ةغتهولػػػ نكا مػػػأاألعػػػني إذل 
كػػاف     .كعػػني زهػػرة، كالٌسػػاحة اطتضػػراء كبوسػػليم كحػػوزة العنػػب كحػػي الفػػاٌلح كسػػجن ّػػورة

كعيػػٌذب الكيػػري مػػن . يف بوسػػليم 100سػػجني جزائػػرم يف عػػني الزهػػرة كحػػوارل  800هنػػاؾ 
عضػػاء اصتبهػػة اإلسػػالمية لالنقػػاذ عػػذابان كحشػػيا طػػواؿ شػػهور عديػػدة كغالبػػا مػػا كػػاف ذلػػك أ

يف سػػػػنة . موا إذل النظػػػػاـ العسػػػػكرملٌ كال يعػػػػرؼ الكيػػػػري عػػػػن مصػػػػري أكلئػػػػك الػػػػذين سيػػػػ. لػػػػيالن 
نظػػػػاـ القػػػػذايف سػػػػٌلم غتموعػػػػة  فٌ جػػػػرة الدكليػػػػة بيانػػػػا ذكػػػػرت فيػػػػه أاعتنشػػػػرت منظمػػػػة  2117

المية لالنقاذ إذل جنراالت اصتزائر، مبا يف ذلك الدكتور عبػد اء اصتبهة اإلسضجديدة من أع

 

    Fraternité Algérienne en France, Vérités sur les conditions de détention des Algériens dans les prisons de 

Khadafi, 6 Mai 1997. 
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، الطيػػػب ةسػػػعاسػػػعيد بػػػن عبػػػد العزيػػػز، عبػػػد القػػػادر بػػػوعرار، بوزيػػػد ك ككػػػذا القػػػادر ميمػػػوشل، 
سػليماف جلػيخ، إبػراهيم شػايب، يوسػف بوبرنتػة، إبػراهيم بػن  ،بوغوفة، عبد اصتبار كلد اضتػاج

كػػػل . دة، ػتمػػػد عػػػركج كرابػػػح أكنػػػاشحػػػدك، خالػػػد حػػػواس، حبيػػػب عػػػزكز، الطيػػػب بػػػن عػػػو 
هػػ الء اعتقلػػػوا بصػػػورة غػػػري قانونيػػػة كأيخضػػػعوا إذل معاملػػة كحشػػػية كمهينػػػة مػػػن طػػػرؼ النظػػػاـ 

لبيػة ا، فػشف الغالدكليػة جػرةاعتكحسب ما نقلته منظمػة    .2112أك  2112 سنة الٌلييب منذ
عاصػػػمة مػػػن هػػػ الء نيقلػػػوا إذل السػػػجن العسػػػكرم بورقلػػػة كسػػػجن عسػػػكرم آخػػػر بػػػاصتزائر ال

تى . حيػػث تعٌرضػػوا إذل تعػػذيب كحشػػي جػػزين مػػن طػػرؼ اصتنػػراالت إذل يومنػػا إ ػػم مػػا زالػػوا ػتي
 .هذا

ؼ مػن اصتزائػريني إذل هػذا الفقػد فػٌر ا . سيوريا هي حالة مأسػاكية أخػرل يف هػذا الشػأف
فيمػا متػٌن كافػة  غػري مطلوبػةعتػذا البلػد تأشػرية الػدخوؿ  فٌ نقالب العسػكرم ألالالبلد بعد ا

جئػني اصتزائػريني عاشػوا الٌف الشكرغم اظتراقبة الشديدة مػن طػرؼ اظتخػابرات السػورية فػ. بالعر 
اصتنػػراؿ زركاؿ  لقػاءمثٌ تػػدهورت األكضػاع بصػػورة مأسػاكية بعػػد . 2118يف مػأمن حػػو سػنة 

نفػػػس السػػػنة، كبػػػدأت زتلػػػة اعتقػػػاالت كتعػػػذيب كتسػػػليم إذل سػػػوريا حػػػافظ األسػػػد يف مػػػع 
قػػٌدرت منظمػػة  2117يف سػػنة . زٌكدة مػػن طػػرؼ جنػػراالت اصتزائػػراصتزائػػر بنػػاءن علػػى قػػوائم ميػػ

متهم سػػوريا إذل اصتزائػػر آنػػذاؾ لٌ عػػدد الاٌلجئػػني الػػذين سػػ( Algeria-Watch) مرصػػد اصتزائػػر
 .20دوارل 

: أحػػد الاٌلجئػػني اصتزائػػريني قػػاؿ فٌ ، ذكػػرت نفػػس اظتنظمػػة أ2117كيف تقريرهػػا السػػنوم لػػػ
. أيحػػس فيػػه بػػاألمن عػػدة بلػػداف للبحػػث عػػن مػػأكلن  منػػذ ستػػس سػػنوات كقطعػػتي  رٌ أنػػا فػػا»

م ييالحقوننػػػا إٌ ػػػ. تركيػػػا كا ف أنػػػا يف سػػػورياك السػػػوداف، ك الػػػيمن، ك ليبيػػػا، ك كنػػػت يف تػػػونس، 
على ذلك فهػم يطردكننػا إذل بلػد ثالػث  ةدياأكراقنا كز سحبوا يبعد أف نا يف السجوف، نكيرمو 
تلقػػػػػي  «.بػػػػػل بلػػػػػد غػػػػػريب طلػػػػػيب لٌلجػػػػػوءأدتػػػػػئ ا ف أف يق. مباشػػػػػرة إذل اصتزائػػػػػريرجعوننػػػػػا أك 

 . يف هذا البلد الشقيانيبعض الضوء على ػتنة اصتزائري 1.2ك 2.2 افالشهادت
معاملتهػػا ألعضػػاء اصتبهػػة يف حقػػري أسػػود ك مػػن بػػني البلػػداف الغربيػػة، كػػاف لفرنسػػا ًسػػًجٌل ك 

ضػايقات اظتخزية كاظت( Folembray)فشذل جانب قضية فوظتوم . اإلسالمية لالنقاذ كأنصارها
زالت تيسٌجل إذل يومنػا هػذا،  ال  ماك على اصتبهة اإلسالمية لالنقاذ كأنصارها، ال  فيرًضت 

فرنسا هي البلد الغػريب الوحيػد الػذم سيػًجلت فيػه شػهادات عػن تعػذيب أنصػار اصتبهػة  فٌ فش
 

    Hijra International, Les Autorités libyennes livrent des opposants algériens au régime militaire en Algérie, 11 

novembre 1998. 
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ه مػن كحقوؽ اإلنسػاف، فشنٌػ بالدنتقراطيةها تزاملابٌدعاءات فرنسا الكنظران . اإلسالمية لالنقاذ
 تنشػر. ؽتػارس هنػاؾاضتقيقة تبػنٌي أنػه  كلكن. ارس يف فرنسانتالتعذيب  فٌ عتقاد أالالٌصعب ا

تعػذيب مػن طػرؼ القتػل ك الطػالؽ النػار ك إلعن حوادث  منظمة العفو الدكلية تقارير بانتظاـ
تعٌد غتموعة شػهادات      .عاملة من طرؼ ضباط الٌسجوفاظتء و سكذا ضٌباط حفظ القانوف ك 

شػػػ اؾ يف اصترنتػػػة مػػػع البا يةفرنسػػػاللدكلػػػة لاهتامػػػا ( 2.2-8.2)ظتعركضػػػة أسػػػفله التعػػػذيب ا
ت قػػػٌدمتها اضتركػػػة اصتزائريػػػة للٌضػػػٌباط األحػػػرار كضػػػحايا اهٌتامػػػاجنػػػراالت اصتزائػػػر، كهػػػي ت ٌكػػػد 

مبػا يف ذلػك  – ضباطان يف اظتخابرات العسكرية اصتزائرية فٌ أمفادها تعذيب آخركف يف فرنسا 
لتضػػركف دكرات تعػػذيب يشػػرؼ عليهػػا ضػػباط  – لعمػػارم شخصػػيان  شتاعيػػلإأحيانػػا اصتنػػراؿ 

     .فرنسٌيوف

 األستاذ أبو أسامة. 1.6
 1001، تقرير يناير التعذيب يف السجوف السوريةمنظمة اعتجرة الدكلية، : اظتصدر

، ؼتافػػػػػة أف يػػػػػ ذل زمػػػػػالء كإخػػػػػواف رل الزالػػػػػوا كػػػػػامال  شتػػػػػي اضتقيقػػػػػيامعػػػػػذرة لػػػػػن أعطػػػػػيكم 
أبػػػػو » أيشتٌػػػػى، لكػػػػ  أفضػػػػل أف «عػػػػاديوف»ر كسػػػػوريا، علمػػػػا أ ػػػػم أنػػػػاس متواجػػػػدين بػػػػاصتزائ

متػػػزكج كأب لعشػػػرة أطفػػػاؿ، ، أنػػػا مػػػن إحػػػدل كاليػػػات األكراس بالشػػػرؽ اصتزائػػػرم. «أسػػػامة
كنػت  كأستاذ التعليم اليانوم ظتادم اللغة العربية كال بية اإلسػالمية، كمػامسجد  مهن  إماـ

سػها شػيخنا أد للجبهػة اإلسػالمية لالنقػاذ، الػ  كػاف ير عضو اللجنة الوطنية للػدعوة كاإلرشػا
بسػجن سػػركاجي  دبرهتػا الطغمػػة الباغيػةتػل يف اجملػػزرة الػ  قي ، الػذم متلػف شػراطي، رزتػػه اهلل

أمينهػػػا كػػػاف   ، الػػػ لرابطػػػة األئمػػػة اصتزائػػريني ام سسػػػ اكمػػػا كنػػػت عضػػو   . ريػػػةئبالعاصػػمة اصتزا
 –م قيتػل هػو أيضػا يف أحػد السػجوف اصتزائريػة العاـ األخ اإلماـ رتػاؿ عكسػة رزتػه اهلل الػذ

يف معػػتقالت رقػػاف ابعػػد أف قضػػى أكيػػر مػػن سػػنة يف فيػػ –أِّنػػه السػػجن العسػػكرم بالبليػػدة 
 .كعني أمقل يف الصحراء اصتزائرية الكول
نقػػالب اختطافػػات مػػن طػػرؼ النظػػاـ العسػػكرم بعػػد ظتػػا بػػدأت اظتػػداقتات العشػػوائية كاال

فلما داهم بي  رجػاؿ مػن الػدرؾ . سابيعأت مسك  منذ ، كنت حينها قد غريٌ 2111يناير
طبعػا دل يكػن عتػم الوقػت الكػايف . البيػت فارغػاكا الوط  كاظتخابرات ليال قصد اعتقارل كجد

 

      Amnesty International, France, Executive Force; A Summary of Amnesty International’s Concerns about 

Shootings and Ill-Treatment, April 1998. 

 www.anp.orgوقع راجع م      

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



 كالضحاياالتعذيب 
 

 

112 

+ + 

+ + 

يػـو   الء اجملػرمني، فقد تكوف عتػان يف مدين كما دمت إماما كمعركف. للبحث ع  تلك الليلة
، هابعػػد ان كمػػا علمػػت يومػػك . أسػػيادهم ذلػػك ، ميػػل مػػا طلػػب مػػنهمغػػد فرصػػة للقضػػاء علػػيٌ ال

مػػن اإلسػػالميني قصػػد تصػػفيتهم يف تلػػك الليلػػة مهمػػا   رجػػالن  27كانػػت عتػػم قائمػػة فػػا  فقػػد
 .كانت الظركؼ
اإلسػػػػالمية  اصتبهػػػػةكإطػػػػارات مػػػػن نشػػػػطي  7يف اظتخػػػػزم ذكا عملهػػػػم اصتبػػػػاف ك كفعػػػػال نٌفػػػػ

ة، كعمػار بػن رحلػة، إمػاـ عمر شافعة، رئػيس بلديػة نقػاكس اإلسػالمي اإلخوة، كهم كأقارفم
نائػب رئػيس بلديػة نقػاكس اإلسػالمية، كشػقيقه  ،رابح مػوشلاظتسجد اظتركزم مبدينة نقاكس، ك 

نسػػيت )بلقاسػػم مػػوشل كربيػػع جنػػاف، تقػػ  مبصػػنع اصتلػػود بنقػػاكس، كبورحلػػة سػػاكرم كعمػػار 
 .رزتهم اهلل رتيعاكنور الدين ساكرم، ( شته العائليا

هم مػػن مػػنتػػل بعػػد ذلػػك مباشػػرة ك قي  هم مػػنمػػنف شػػرة ا خػػركف،الباقيػػة، أم العالبقيػػة أمػػا 
 ،بعػد أيػاـتلػوا مباشػرة مػن الػذين قي ك . (إما صعد إذل اصتبل أك انتقل إذل جهػة أخػرل)اختفى 

سػػػػػتاذ يف اللغػػػػػة اإلنكليزيػػػػػة، كاألخ الشػػػػػريف بػػػػػن عنػػػػػ ، أسػػػػػتاذ أعيسػػػػػى لغػػػػػبش،  افخػػػػػو األ
ؽ نػػػادر كػػػل فنػػػوف يػػػتقن بتفػػػوٌ أم  ،ميقػػػف جػػػامعألنػػػه  «اظتوسػػػوعة»ػالرياضػػػيات، اظتعػػػركؼ بػػػ

، سياسػػػػيا عرفػػػػتي  نكػػػػى مػػػػذ إضػػػػافة إذل ختصصػػػػه يف الرياضػػػػيات، فهػػػػو مػػػػن أتقريبػػػػا، اظتعرفػػػػة 
 األحاديػثالكيػري مػن لتفػظ ك  ،قػراءاتعلى عدة متمكن يف العلـو اإلسالمية لتفظ القرآف 

 .خلا العريب الشعرالشريفة ككذا 
. اظتػػػوت احملتػػػـو مكػػػاف مصػػػري   الٌ إك  ،منػػػػزرل خوفػػػا علػػػيٌ  قػػػد أجػػػوشل كالػػػدم علػػػى مغػػػادرةل
مث أفكػػر هنػػاؾ فػػدكء يف حػػل معػػني  رت أف أسػػافر إذل كاليػػة تيػػزم كزك أيػػن يقطػػن عمػػيقػػرٌ ف

حاصػرت  من كجودم بأرض القبائل، كيف اليـو اظتوارل . بعد االتصاؿ مبن أعرؼ من إخواشل
 اعتيقلػػػت، ك حػػػد أطفػػػارلأل نهػػػا مرافقػػػايحكنػػػت . تيقزيػػػرتبلديػػػة اظتخػػػابرات يف مستوصػػػف 

 ثالثػػة ظتػػدة سػػجنال أكًدعػػتي  ل اليػػدين حيػػثمكبٌػػأيخرجػػت اظتستوصػػف أمػػاـ النػػاس ك  داخػػل
ل أحػػد زمػػالء الدراسػػة يف اظتنطقػػة كػػاف كبعػػد تػػدخٌ . عرفػػه بواليػػة تيػػزم كزكأأيػػاـ يف مكػػاف ال 

 ال اب الوط ة مغادر  هايومقررت إذل بي  ك ح رل باظتغادرة ألعود ائر، شتي ك الدان إلحدل رئيس
 .عن طريا الصحراء الكول بياإذل لي

كيف طػػػرابلس  ،اصتػػػو كػػػاف مكهربػػػا نوعػػػا مػػػا فٌ بليبيػػػا سػػػنة كنصػػػف مث غادرهتػػػا أل مكيػػػتي 
منظمػػػة هجػػػرة  بيػػػافأيامهػػػا كانػػػت الصػػػحافة قػػػد نقلػػػت خػػػوة الػػػذين  الغتموعػػػة مػػػن ا التقيػػػتي 

ر غتموعػػػة اضتػػػاكم يف اصتزائػػػ مالدكليػػػة اظتػػػوقرة عػػػن تسػػػليم السػػػلطات الليبيػػػة للنظػػػاـ الطغمػػػو 
 .منهم

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



  أصوات من ال صوت عتم 
 

 

118 

+ + + + 

+ + 

العالقػػة  فٌ الحظػػت يف اطترطػػـو أ. بعػػدها أف أذهػػب إذل سػػوريا، مػػركرا بالسػػوداف فقػػررتي 
 تي سػجن.  ايبالػبني النظاـ العسكرم هناؾ كاضتركة اإلسالمية بزعامة الشيخ نوعا ما متوترة 

كفعػػال . جػػاؿ،ا بعػػدها اطتػػركج يف أقػػرب  تي يومػػا ِّلمػػا كعػػدكانا، فقػػرر  22بالسػػوداف مػػدة 
دمشا فمكيػت فػا عػدة سػنوات، يف انتظػار أف يلتحػا يب أطفػارل إذل  ر اهلل رل الوصوؿسٌ ي

فاضػػطررت أف أشػػ م عتػػم يف العاصػػمة . حبت مػػنهم جػػوازات سػػفرهم يف اصتزائػػرالػػذين سيػػ
 .اصتزائرية عن طريا أحد الوسطاء جوازات سفر بأشتاء مزكرة

قػد  انتظػارمكػاف الجئػني بسػورية ك بطلػب اللجػوء يف فػرع احملافظػة السػامية ل كظتا تقػدمتي 
كقػػػد عرفػػػت السػػػلطات . داـ سػػػنتني، أصػػػبحت مكشػػػوفا بالنسػػػبة للنظػػػاـ البػػػاغي يف اصتزائػػػر

حيػػث اعتقلتػػ  " دار يوسػػف"فكػػاف دكرم أف أدخػػل . أشل معػػارض إسػػالمي السػػورية أيضػػا
اظتخػػػػابرات السػػػػورية كأدخلػػػػوشل الطػػػػابا السػػػػفلي ظتبػػػػئ اظتخػػػػابرات اظتعػػػػركؼ بفػػػػرع فلسػػػػطني 

لمخابرات، مث أكدعوشل الطابا األرضي اليالث، فوجدت نفسي يف قاعػة موحشػة مػن كيػرة ل
  2مػػ   2ك أمػػ    2مػػ   2كػػاف حجػػم القاعػػات فػػذا الطػػابا . مػػا فيهػػا مػػن خلػػا اهلل

 .م  مربع 12إذل  10م ، أم تقريبا 
زنزانػػة عنػػد دخػػورل ال. اإلخػػوةكنػػت اصتزائػػرم الوحيػػد يف هػػذل القاعػػة مػػع عػػدد كبػػري مػػن 

دل أجػد مكانػا لالسػتلقاء ك شل جاسػوس، أبلباس فاخر سكت اصتميع ِّانني كما هو طبيعي 
. ءؾ أحػػػد السػػػجناء، كدعػػػاشل للجلػػػوس جبػػػوارل، فجلسػػػت القرفصػػػاالتعػػػب، فتحػػػرٌ مػػػع شػػػدة 

أهػل الشػاـ، كمػا يػدريك مالمػح مالػتي تشػبه إذل حػد بعيػد  فٌ ، أل كانوا يظنوف أشل سورمٌ 
 امو دً أمػازي  أك بربػػر اصتزائػػر قػػ فٌ كتػػب التػػاريخ تقػػوؿ أ  ألفٌ ، ؾهنػا كؿ جػػاء مػػنألجػػدم ا لعػلٌ 

 .خاصة من اليمن كفلسطنيك من اظتشرؽ 
من القركف الوسطى أك قػل  امو كأ م قدً ك متعبة جدا،  اءنأغلب السجكانت حالة  ]...[

افم رثػة، رائحػتهم ال تطػاؽ، ضتػاهم كشػعورهم طويلػة، مػنهم مػن و كحالة أهل الكهػف ، أثػ
غلػا البػاب حػو عػاد العديػد مػنهم أي لك إال ضتافا لسػ  عورتػه، كمػا أف ذهػب اضتػارس ك ال نت

كنػت أِّػن أشل يف . خفػي تو صػح أك يتلػو قرآنػا بيسػبٌ كػاف يتمتم كالما مبهما، كمنهم من  
، كأيخرجػػتي منػػه أسػػابيع ال يعلػػم مػػداها إال الواحػػد الػػدياف ثالثػػةفػػذا السػػجن  مكيػػتي . حلػػم

 .من اظتاؿ كبريمببل   بعد أف تٌوسط زمالء رل 
ف دل أتعػػرؼ ك خػػر آغلػػبهم سػػوريوف كفلسػػطينيوف، كلهػػم إسػػالميوف ميلػػي ك أنػػزالء السػػجن 

هلػػك فيػػه عنػػك أاظتعيشػػة يف الزنزانػػة عػػذاب كبػػري خاصػػة أف تسػجن يف بلػػد ال يعلػػم . علػيهم
 . بني اظتعتقلني لضيا اظتكاف تداكؿم بالت، النـو داخل الزنزانة ييءش
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انػػػة عػػػذاب ديػػػث ال يسػػػمح لػػػك اطتػػػركج لػػػدكرة اظتيػػػال إال يف أكقػػػات اظتعيشػػػة داخػػػل الزنز 
عنػػػدنا يف قػػػاؿ كمػػػا ي «داظتػػػاء كالزغاريػػػ»)كحسػػػاء لوحػػػدل  بػػػاؿاألكػػػل هنػػػاؾ خبػػػز . معلومػػػة
 أحد اضتراس طلب م  إف أردت أف يش م رل أمٌ  فٌ ػتظوِّا نوعا ما أل ككنت أنا(. اصتزائر

كأغلػػب اضتػػراس يعملػػوف . لػػة مقابػػل ذلػػكإال أف أدفػػع لػػه عمو  شػػيء مػػن السػػوؽ فمػػا علػػيٌ 
يطلػب منػك أف تعطيػه اسػم شػخن مػن  كن معك دراهػم،يدل  إذ. مقابل البقشيشهكذا 

. كػل أك لبػاس أك دكاء فقػطأمعارفك يف اظتدينة ليبتزل ماديا طبعا، كلتضر لك ما تطلبه من 
. فػػرج اهلل تبقى تنتظػػرفشنػػك سػػيف اظتدينػػة مػػن الػػذين عتػػم دراهػػم،  ان فػػشف كنػػت ال تعػػرؼ أحػػد
فػػػػػػا اضتػػػػػػراس بصػػػػػػفة عامػػػػػػة السػػػػػػجناء العػػػػػػرب مػػػػػػن غػػػػػػري السػػػػػػوريني  كهػػػػػػذل اظتعاملػػػػػػة متػػػػػػنٌ 

 .كالفلسطينيني، كما يبدك رل ذلك، كاهلل أعلم
( دمشػػا)مركػػز فلسػػطني للمخػػابرات بػػاظتزة  ، أممػػن اصتزائػػريني الػػذين مػػركا فػػذا السػػجنك 
سػنة،  27ابػح قػيب مػن العمػر يبلػ  األخ ر . األخ رابح قيب كشقيقه من مدينة بوسعادة أذكر

 .أس الياب، كهو متواجد حاليا فيما أعلم 2111طلا سراحه سنة أطفاؿ، أله عشرة 
أكقفػػػػا يف مطػػػػار (. سػػػػنة 80) كزكجتػػػػه شتيػػػػة( سػػػػنة 82)كأذكػػػػر األخ العػػػػوادم مصػػػػباح 

، «اظتهػػاجرين»بفػػرع اظتخػػابرات اظتسػػمى  ان كػػاف هػػو متواجػػد. دمشػػا الػػدكرل كأكدعػػا السػػجن
سػػػفلي اليالػػػث ال يػػػرال أحػػػد، كزكجتػػػه شتيػػػة أؾتبػػػت طفػػػال داخػػػل معتقػػػل النسػػػاء بالطػػػابا ال
مكيوا يف االعتقاؿ مػدة عػامني كدل يفػرج عنهمػا، إال مقابػل أمػواؿ . «دكمة للنساء»اظتسمى 

 .مت للسلطات األمنيةدٌ قي 
كهػو درة، سػ معاملة سػيئة للغايػة ميػل األخ قػدكر طلا سراحه بعد أف عوملكهناؾ من أي 

لجػػػػوء يف إحػػػػدل الػػػػدكؿ اإلسػػػػكندنافية، الطفػػػػاؿ، أِّػػػػن أنػػػػه طالػػػػب أب طتمسػػػػة متػػػػزكج كأ
سػنوات، أِّػن أنػه طالػب صتػوء يف  8 مدة جنزرقني، سي  النوركيج فيما قيل رل، كاألخ ػتمد

 .أمريكا بوالية تكساس
متػزكج كهػو مػنهم األخ ػتمػد أرزقػي كاألخ أبػو عػركة ػتمػد، ك موا للجزائػر لٌ كهناؾ مػن سيػ

 .طفاؿأكأب ليالث 

 األستاذ محمد علي. 2.6
 1001، تقرير يناير التعذيب يف السجوف السوريةمنظمة اعتجرة الدكلية، : اظتصدر
، 2118يف  ايػة  الػدكتوراليارم للشقيقة سوريا من أجل إ اء أطركحة رسالة هدؼ ز  كاف

ما طبيعية للغاية، مع صعوبة نوعا  حيام كانت ،د كصورل إذل دمشابع كيف األشهر األكذل
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شػػفى بركػػاف ثػػائر، انتظػػر  علػػىبالنسػػبة لرجػػل ميلػػي فػػارؽ األهػػل كالولػػد، كالوضػػع يف اصتزائػػر 
على أيدم حيالة من البشػر  كشعيب خر بصو كاحتساب ما آؿ إليه كضع بالدم من يـو 

 .اإلسالمية متناأتنكركا ظتبادئ كثوابت 
إ ػػاء رسػػال  يف  كانغماسػػي يف بطػػوف الكتػػب بالبحػػث كالدراسػػة قصػػد األيػػاـ كركمػػع مػػر 

 ضال ، بل كجدت ستفدفششل أكوف جاحدا إذا قلت أن  دل أ أسرع كقت ؽتكن، كبصراحة
 .اظتتنوعة اليريةمكتبة األسد الضخمة ك  يف

شخن لتمػل قضػية كقناعػات معينػة هػي،  مٌ أف اضتياة يف سوريا بالنسبة ألمعلـو  ]...[
كفػا التيػار الػذم  ريسػن الػذم ال يحيػث يضػايا اظتػواط مع كل أسف، كبػاقي الػدكؿ العربيػة

، فمػا بالػك عمومػا بنػاء الػوطناطتػوض فيػه ألا لتػحػو النقػد االجتمػاعي ال ك  ،لتكم الػبالد
 ]...[. معػػركؼ يف العػػادل العػػريب عمومػػا كمصػػر كسػػوريا خصوصػػاكاألمػػر . بعػػابر سػػبيل ميلػػي

لصػا تالدكلػة، ك  تهم بالتػ مر علػى أمػنيػطالب بتصليح أك تغيري الوضعية يف أمر مػا يمن  إفٌ 
 .«اإلخواف اظتسلمني»به هتمة 

إذل أيػػػػة عائلػػػػة  أنتمػػػػيال . السػػػػجوف السػػػػورية غػػػػري إنسػػػػانية بػػػػاظترة، جحػػػػيم ال أراكػػػػم اهلل
مبركػػػز  سػػػجنتي  ]...[. معركفػػػة للعػػػاـ كاطتػػػاصككتابػػػام قناعػػػام اإلسػػػالمية  غػػػري أفٌ سياسػػية، 

. ق فتػه كدل توجػه إرل أيػة هتمػةجػـر ا مٌ للمخابرات السورية مدة تزيد عن تسعة أشػهر دكف أ
 – يف زنزانة مع غتموعة من خلا اهلل مكيتي . جتماعيالدل يرزتوا س  كال مقامي كمركزم ا

ف أذكػػر اظتشػػهد أمعػػذرة فمػا  ]...[. كالقمػػل معشػش فينػػا مػػدة إقامتنػا هنػػاؾ – اقصػد البشػػر
كأصػػػػاب  أعػػػػاؼ نفسػػػػيحػػػػو جسػػػػامنا اجملركحػػػػة كالداميػػػػة أالرهيػػػػب للقمػػػػل الػػػػذم يرتػػػػع يف 

 .بالدكراف
... مسػاكني . لني معي يف دمشا، خاصة اصتزائػريني مػنهمأذكر بعض أشتاء اظتعتقى  ]...[

 اجتماعيػػة ػت مػػة، أذكػػر مػػنهم شػػاب طبيػػب أسػػناف مػػن الينيػػةمسػػتويات  كجلهػػم أنػػاس ذك 
يػػػػة اظتنطقػػػػة الوبر ) شتػػػػه عبػػػػد اضتػػػػا مػػػػن كاليػػػػة جبايػػػػةاكآخػػػػر . شتػػػػهاال أذكػػػػر  واليػػػػة بػػػػومرداسب

مهنػدس يف اإلعػالـ ا رل، يشػتغل يف  ،(مة اإلسالمية اظتعركفة يف تػاريخ اػاؿ إفريقيػاكالعاص
كػػػػاف قمػػػػة يف األخػػػػالؽ كقمػػػػة يف العلػػػػم األصػػػػيل كالعلػػػػم اظتعاصػػػػر، شػػػػعلة سياسػػػػيا . فرنسػػػػا

رب ضربا موحا هو كغتموعات أخػرل، كمكػث ضي . كثقافيا، كاف دا فتوذج الشاب القدكة
راحه بعػد اعتقالػه سػم للنظاـ اصتزائرم، كأِّن أنه أطلا لٌ سي  ، مث2118شهر معنا سنة أعدة 

كسػػػػائل اإلعػػػػالـ أثػػػػارت قضػػػػيته مػػػػع غتموعػػػػة مػػػػن  فٌ أشػػػػهر أخػػػػرل يف اصتزائػػػػر أل مػػػػدة أربعػػػػة
 . موا معه للجزائرلٌ الشباب الذين سي 
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عػػػػدة أسػػػػابيع يف مراكػػػػز العبػػػػور ميػػػػل مركػػػػز ى اظتعتىقلػػػػوف مضػػػػأبعػػػػد إخػػػػراجهم مػػػػن هنػػػػاؾ 
ككػػاف . سػػوء اظتعاملػةإذل كاضتيػاة هنػػاؾ ال تطػاؽ أيضػػا، إضػافة . دمشػػاالريمػوؾ، قػػرب مطػار 

فمػن أيػن  دفػع ذتػن تذكرتػهعلػى  ان مرغمػكػاف على السجناء أف يدفعوا ذتػن أكلهػم، كبعضػهم  
 .عتم ذلك

أنػه  اإلخػوةكحالة االنتظار يف مراكز العبػور يف الػدكؿ العربيػة معركفػة، كقػد ذكػر رل أحػد 
ػػػػٌوؿ إذل اصتزائػػػػر األمػػػػرٌين ،عبورهػػػػا عػػػػايش يف السػػػػعودية، يف مركػػػػز هػػػػو كزكجتػػػػه  ،قبػػػػل أف لتي

جدة، دكف أف تيسػػػعف إذل ػكقػػػد شػػػاهد بعينػػػه امػػػرأة مسػػػلمة تلػػػد يف مركػػػز العبػػػور بػػػ. كأطفالػػػه
 .، نعم هذا كترم أيضا يف أرض اضترمني الشريفني أقرب اظتستشفيات

أصػػيب بػػأمراض ، «اظتػػزة»كمػػا أذكػػر أنػػه كػػاف معنػػا شػػاعر سػػورم كبػػري يف معتقػػل   ]...[
هنػاؾ العديػد مػن الشػباب الػذين  فٌ متعددة، فقد بصرل تقريبا كتغريت مالمػح خلقتػه، كمػا أ

، يف بلػد ، ال يعقل أف يقـو فا إنسػاف ّػال أخيػه اإلنسػافإ ا مأساة حقيقية. فقدكا عقوعتم
 .عريب كإسالمي

 خػػػػوةاإلكػػػاف بعػػػض  أمػػػا فيمػػػا متػػػن عالقػػػػ  بػػػاحمليط، أم خػػػارج السػػػجن، فقػػػػد ]...[
تصػاؿ بػبعض الوجهػاء يف العػادل الا واتصػاؿ يب، كحػاكلالاجتهػدكا ل قػدجزاهم اهلل كل خري، 

العػػريب كاإلسػػالمي قصػػػد إطػػالؽ سػػراحي، خاصػػػة يف الفػػ ة الػػ  زار فيهػػػا الػػرئيس اصتزائػػػرم 
 .اظتخلوع زركاؿ سورية

مػػن  ةاإلخػػو لحقػػ  مػػا ضتػػا بػػاقي يفلػػم نوعػػا مػػا، طبعػػا، أنػػا اعتػػو نفسػػي ػتظوِّػػا  ]...[
يف  ، كحػػػػو االسػػػػتنطاؽ كػػػػاف عبػػػػارة عػػػػن أسػػػػئلة أكادنتيػػػػة قصػػػػد حتليلهػػػػا«هتػػػػراس»ضػػػػرب ك

مػػا دكر األحػػزاب ن كراءهػا  مػػا رأيػػك يف األحػداث يف اصتزائػػر  مىػػ»: ، منهػػا مػيال«ؼتػابرهم»
 «.ما هو دكرؾ يف األحداث  كما هي توقعاتك  اخلك   يف األزمة اصتزائرية

مػن زعمػاء  هػو الشػخن الوحيػد –حسػب علمػي  – ػتفػوظ ؿتنػاح فٌ خريا، أشري إذل أأ
. خػوت بػهللجزائػر، فيمػا أي  اإلخػوةاصتزائرية الذم زار سوريا قصد تسليمي كبعػض  األحزاب

، كأعطػػػػى اظتخػػػػابرات السػػػػورية نظػػػػرات أخػػػػرل «مهمػػػػة»يف  فقػػػػد علمػػػػت أنػػػػه جػػػػاء لسػػػػوريا
حػو  – هػذا الرجػل كبالنسػبة إذل. كحتليالت مغايرة عن الوضع األمػ  كالسياسػي يف اصتزائػر

، تػػػه مػػػع اظتخػػػابرات اصتزائريػػػةامعػػػركؼ بعالق فهػػػو – كإف كػػػاف حزبػػػه لتمػػػل شػػػعارا إسػػػالميا
أمػػػر هػػػذا  قلػػػت بػػػأف فسػػػر إبح و ال أبػػػ. رجػػػل األعمػػػاؿ اظتخػػػابرام «بػػػوفراش»كعالقتػػػه مػػػع 

الشػػخن معػػركؼ يف الشػػارع اصتزائػػرم عمومػػا كسػػكاف عػػني طايػػة كبػػرج الكيفػػاف بالعاصػػمة 
 .كاهلل أعلم ...نقالب كأِّن ذلك حو قبل التعدديةخصوصا، قبل اال
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 معمري عبد القادر. 3.6
 .جرة الدكلية، سويسرااعتمنظمة : اظتصدر

 2180سػػبتمو  22ر معمػرم، اظتولػػود يف دلقػػاابػػد عسػيد ت الأنػػا أخػػ. شتػي رتيلػػة معمػرما
. 2112سػػبتمو  18ألقػػي عليػػه القػػبض يػػـو . اصتنسػػية اظتزدكجػػة كاظتقػػيم يف فرنسػػا صػػاحب

 Fleury)بعد أف أقاـ بدار االعتقاؿ بفلورم مركجيس ( Fresnes)أخي معتقل بسجن فراف 

Merogis .) ع التاليةوقائأف أشهد بال دٌ أك. 
كالضػػػرب  ،لكػػػألالنػػػـو كا نمػػػ رمػػػافضتا: ل قػػػد ذاؽ رتيػػػع ألػػػواف التعػػػذيبعتقىػػػاظت خػػػيإٌف أ

ط ضػػػغو ذنيػػػه بسػػػكني، تفجػػػري طبلػػػة أ فػػػراغ الكهربػػػائي،إلذات ا كاصتػػػرح، اسػػػتعماؿ العصػػػيٌ 
، اقػ اح مبلػ  مػارل مقابػل اع افػات كاذبػة، ولب أسلحتهم ؿتػتل بتصويالتهديد بالق سية،نف
ػػالػػ ة إذل ذلػػك، ضػػافباإل. ، القػػذؼ جبميػػع أشػػكالهيذيفتلفظ بػػأقواؿ ذات طػػابع عنصػػرم ّك

م يسػػػمعوف هر ك هػػػم بػػػدك يف زنزانػػػة جبانػػػب أمػػػه كأهلػػػه حػػػو يسػػػمع صػػػراخهم  مت كضػػػعه فقػػػد
 .ط نفسيغض ةليسصراخه كو 

تعرضػػػت ا هػػػي األخػػػرل ة جػػػدريضػػػكاظتسػػػنة  كستسػػػوف ان الغػػػة مػػػن العمػػػر ستسػػػالب أمػػػي إف
لقػػد مت . ن ثالثػػة أيػػاـمػػر يػػأك ةكقضػػت يف ػتػػالت الشػػرطة القضػػائي ،وشلانسػػتنطاؽ غػػري قػػال
هػذا . يةئالقضػة اطر ية، كدفعها كإهانتها من طػرؼ رجػاؿ الشػر سة النظاالؿ ف ة اضتر ها خسبٌ 

تسػػبب عتػػا يف أزمػػة ربػػو حػػادة ال زالػػت تعػػاشل منهػػا حػػو  –تػػأثري الصػػدمة  تكحتػػ –األمػػر 
ا  ػػطػػرؼ الشػػرطة علػػى إمضػػاء احملضػػر رغػػم أن مػػ هػػاطاؽ مت إجبار ء االسػػتنعنػػد انتهػػاك . ا ف

غوط نفسػػية كهتديػػدات بػػاظتوت لضػػرض عػػمػػا كتتئـو ا يػػارا دااليػػ كهػػي تعػػيش. ّهػػل القػػراءة
 (.مكاظتات غتهولة متواترة)

. ع أشػكالهجبميػزاز سػتف، فأنا أعيش مع أبنائي حتت التهديػد بػاظتوت كاالرلٌ إ سبةنبال أما
 . مور مٌ دكف أبأخي ة ار زين مخرا منعي قد مت م  كل

سػػجن بة حػػراس ر بػػل عشػػربا مػػن قً سػػع ضػػكػػر بػػأف أخػػي مت حبسػػه كأك ذ أ فأ بكتػػ رياخػػكأ
 (.Fresnes) فار ف نه إذل سجنقل ميت ل أفبق( Fleury-Merogis)فلورم مريكجيس 

ة يف اظتائػبنسػبة ذتػانني عػوؽ هػو مك  ،ض أخ آخػر رلاؿ أخػي عبػد القػادر، تعػرٌ اعتقػء كأثنا
إذل حراسػػػة نظريػػػة دامػػػت ك ( هشتػػػمػػػذكرة با ةمػػػن غػػػري أيػػػ)غػػػري قانونيػػػة ة بعػػػتا، إذل م%(70)
 لبػػػري، خطػػػ رمػػػعػػػدـ تنػػػاكؿ الػػػدكاء بالنسػػبة إليػػػه أ أفالج، رغػػػم عػػكػػػاملني، مػػػن غػػػري   ومنييػػ
الشػرطة القضػائية علمػت بوضػعيته اطتطػرية فقصػدت . لػبعض السػاعات وكل تحارم، حوان
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قض بشػكل مطلػا ينػا هػذاك  (.Cotoner)ؽ معػابطاقػة م عرضػه لحرمانه من أدسل عالج بػرغ
ا تشػكل أ ػضافة إذل ذيب الوحشي، باإلالتععتو شكال من ظتعوقني كيي ا ميلتالقانوف الذم 

 .ةخطر لة احسابقة صارخة لعدـ ؾتدة شخن يف 
تيجػػػة فوريػػػة للحراسػػػة النظريػػػة، فػػػشف كضػػػعيته تػػػدهورت حيػػػػث ناء كػػػل هػػػذا ككجػػػرٌ  مػػػنك 

ي ب يػػومى قػػعوا أف حضػػلواامػػن ك  .او يػػوأ نسػػبيالطبيػػة حػػمػػن اظتتابعػػة  هوراتػػه شػػحال تطلبػػت
 أنػػ  كمػا. باقيػةلوحشػية ال زالػػت لػك اآثػػار ت أفٌ كانػت م ذيػة ك   يأخػػ ةالتعػذيب علػى صػح

 .تفظ فاته فرمبا قد لتي امصب الٌ إعمدان، إتالفه مت  ؽو عاظت يخملف أ فٌ رص على التأكيد أأح

 بوحجار عبد القادر. 4.6
 .جرة الدكلية، سويسرااعتمنظمة : اظتصدر

 صػاحب 2128فوايػر  20أنػا أخػت عبػد القػادر بوحجػار اظتولػود يف .شتػي ناديػة بوحجػارا
أف كتػػب . 2112سػػبتمو  18ألقػػي عليػػه القػػبض يػػـو . اصتنسػػية اظتزدكجػػة كاظتقػػيم يف فرنسػػا

 Fleury)ل بسػجن فلػورم مريكجػيس عبد القادر بوحجار اظتعتقىػ ،أٌف أخيعلى الفور بقوؿ أ

Merogis ) اظتتعلقػػػػة بالتعػػػػذيب اظتعنػػػػوم، ظػػػػائع طلعػػػػ  عػػػػن الفأ، 2112منػػػػذ شػػػػهر أكتػػػػوبر
ػتػػػالت الشػػػرطة يف حتيػػػاطي فػػػ ة اعتقالػػػه اال خػػػالؿاصتسػػػماشل الػػػذم تعػػػرض لػػػه ك سػػػي فالن

أف  نتكػػػن ظػػػائعهػػػذل الف. (Lyon)ينػػػة ليػػػوف مبد( Marius Berliet)ررل القضػػػائية مبريػػػوس بػػػ
 :أكجزها فيما يلي

 .هربائياغ الكفر اإل ذات لتعذيب بالعصيا .2
 نعػػاي. تسػػبب يف آالـ كجػػركح كاضػػحةا س ؽتػػرأالػػى اظتعػػدة كعلػػ حتػػتب لضػػر ا .1

 .ةا شكاكل الضحيو ة ّاهلطيب لكنهم كبكل بسالتعذقضاة التحقيا آثار ا
ية الػ  دامػت أربعػة أيػاـ كضػغط ر ظنلا ةخالؿ كل ف ة اضتراس ـو لنا نم مافاضتر  .8

 .نفسي
 .شرطةرجاؿ ال ة من قبل رتيعنصرياظ عبألفتقوؿ كالؼ القذ .2
حف القػػػرآف، التهديػػػد صػػػمى قبػػػل رجػػػاؿ الشػػػرطة علػػػى اظتشػػػي علػػػ مػػػن لر اجبػػػإ .2

لػػذم يشػػكل مسػػا خطػػريا دريػػة ااألمػػر  ، حالػػة عػػدـ قيامػػه بػػذلكيب يفبالتعػػذ
 .تعبدالعقيدة كال
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يب بتصويب أسلحتهم ؿتول مػرات عديػدة مضػاعفني بػذلك ذعتلا الًكزةجى  قياـ .2
شػػأف  نػػال وفسػػيك«: صػػراحةلػػه  قػػاؿ د رجػػاؿ الشػػرطةأحػػ .ظتوتت بػػاالتهديػػدا

 » .تمعك بعد السجن، أنت رجل مي
بػػػػ  أصػػػػابعه كذلػػػػك  ةالعدالػػػػ رفػػػػوا بنقلػػػػه إذل دالٌ الػػػػذين كي درؾ ؿ الػػػػرجػػػػا لػػػػةػتاك  .8

 .على يديه اظتقيدتنية و قبمصفح  بابشغالؽ ب
ة مػػذكر  أمٌ  غػػري شخصػػيا إذل اعتقػػاؿ غػػري قػػانوشل مػػن لػػا يب، فقػػد تعرضػػتي يتع فيمػػاأمػػا 
ا نػػػأك ني ذلػػػك اضتػػػدامػػػت يومػػػا كػػػامال، كمنػػػذ  يػػػةظر ن حي بعػػػد حراسػػػةطػػػالؽ سػػػرامت إ. بػػػاشتي

د هػػػدى مكاظتػػػات غتهولػػػة أي لقػػػى نػػػا أتأعػػػال فمنػػػذ اعتقػػػاؿ أخػػػي ك ف. يػػػديش حتػػػت رعػػػب التهدعػػػأ
 .ئل  باظتوتاكع أنا اخالعت

 .صل يف فرنسا بلد حقوؽ اإلنساف يف فجر األلفية الياليةلت ام فإذهذا 

 سليماني ناصر الدين. 5.6
 جرة الدكلية، سويسرااعتمنظمة : اظتصدر

يتنػػػػػا مػػػػػن طػػػػػرؼ شػػػػػرطة ب ـاتحػػػػػقمت القػػػػػد . سػػػػػم عائلػػػػػة سػػػػػليماشلاأكتػػػػػب هػػػػػذل الشػػػػػهادة ب
RAIDالػ

DCPJمن الوحػدة السادسػة للػػك      
 عػددهم لقػد كػاف. باحالسادسػة صػل اقبيػ     

سػػبتمو  18نػػا ناصػػر الػػدين، اظتولػػود يف ياظتنػػػزؿ ليلقػػوا القػػبض علػػى أخ قػػواطوٌ  اعشػػرين شػػرطي
 دو إذل كجػػػػػ اينبغػػػػػي اإلشػػػػػارة أيضػػػػػ. اصتنسػػػػػية الفرنسػػػػػية كاظتقػػػػػيم يف فرنسػػػػػا صػػػػػاحب 2180

 .ذم يناقض سرية التحقيالا رمألالصحافة اظتكتوبة، ا
ك اقتحمػوا ذلػد بعػ. طة أسػلحتهمئلػة بواسػكهػددكا كافػة العا كاف رجاؿ الشرطة مقٌنعػني

يػػدا كذلػػك جالبيػػت  فكػػانوا يعرفػػو . ةمغلقػػاب الػػ  كانػػت و األبػػ رسػػكرتيػػع غػػرؼ البيػػت مػػع  
كػانوا قػد اعتقلػوا ( العاشػرة لػيال ةعاسػلاؿتػو  2112نػوفمو  1)لليلػة ا كأل م يف عشػية تلػ

 .ل سكنانا  عن ػتن كيلومأقل معد بة تقمنط يفاشته غتيد، ك أخانا الياشل، 
ه مفتوحػػة علػػى الرصػػيف، يارتيػػة ذريعػػة، تػػاركني سػػأت حتػػتوقيفػػه يف الشػػارع، ال نػػدرم  مت
. هليػػتم اسػػتنطاق( Marius Berliet)رل ر بػػ مريػػوس ةطد اليػػدين إذل مركػػز شػػر دل مقيٌػػامت اقتيػػ مث

 

       RAID   يعػRecherche, Assistance, Intervention & Dissuasion  أم كحػدة البحػث، اإلؾتػاد، التػدخل
 .كالردع
       DCPJ   يعDirection Centrale de la Police Judiciaire أم اظتديرية اظتركزية للشرطة القضائية. 
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ط البيت من ضى الليلة مبركز الشرطة حيث مت استجوابه ظتدة ساعتني، كسيًئل عن ؼتطق دقل
 .ا البابك كسر ي د أعطاهم مفاتيح غرفته حو اللقك . هاأخرل سئل عن بني أمور
  ،احالسػػاعة السادسػػة صػػبايف حػػدكد  رلـ اظتػػواو البيػػت يف اليػػإذل  ؿ الشػػرطةجػػار جػػاء ا ظتػػ
ناصػػر الػدين، فقػاموا بتفتػيش رتيػػع الغػرؼ مبػا يف ذلػػك  ةفػر غ دعرفػوف جيػدا أيػػن توجػي اكػانو 

ة غػلاأنيسػة الب: يف ذلك األطفػاؿا مبم واسطة أسلحتهلعائلة ببتهديد كل ا امواكق. يدغرفة غت
 27لغػة مػن العمػر االب ةدة البالغة من العمر عشػر سػنوات كناديػرشي العمر سنة كاحدة، نم

 .غد صلا ريا كضع السالح فوؽط نن عهتً رَّ سأقد مت سحب اصتميع من لك . سنة
. ر سػناألصػغصػا اخصو ض عتػا اصتميػع ك يث عن الصدمة النفسية ال  تعػرٌ دللح اعيدال 
ن مػػن طػػػرؼ هاسػػتر عائلػػة يف كاحػػػدة مػػن الغػػرؼ لتػػػتم حالد رااإلنػػاث مػػػن أفػػبس رتيػػع مت حػػ

 نػػارطة يضػػربوف كيشػػتموف إخوانشػػرجػػاؿ ال لقػػد شتعنػػا. ب سػػالحه ؿتػػوهنيصػػوٌ  شػػرطي كػػاف
 ف ناصػر الػدين إرهػايبأبػ نػاقػائلني ل اطة يسػتنطقوننر شػلا ؿاكاف رجػ. اصر الدينن اخصوصك 

 . لقى قي السجن ظتدة سنواتكأنه سيي 
سػحب الصػغار  ا متمك .ت من غري استيناء رأسا على عقببيلب كل غرؼ اللقد مت ق

 أس نػورر  قاموا بوضع السالح على. وهملسالح ؿتام مع ضرفم بعنف كتصويب ٌرهتمن أس
دل  ».ةلديػػه سػػاعات رتيلػػ شفٌ دكا فػػكٌ تػػز «: يقولػػوف نهػػم نػػور الػػديعشت. لػػدين مػػع طرحػػه أرضػػاا

قصػػػاف بعػػػض ن عػػػدب ن اكتشػػػف فيمػػػانػػػور الػػػديحػػػرج يف اقػػػ اؼ ذلػػػك حيػػػث أف  مٌ كتػػػدكا أ
 .خلاسوار ك خامت، ك  عة،اس من بينهاك األشياء 

ت بصػػػػفة غػػػػري قانونيػػػػة إذل مركػػػػز يػػػػيف الب فرجػػػػاؿ الػػػػذين كػػػػانوا يتواجػػػػدك ل الكػػػػ مت اقتيػػػػاد
 .ة السالفةلدين كعز الدين باإلضافة إذل غتيد يف الليلا رو ن ،كالدم: الشرطة
قومػػوف ي كفخػػر البيػػت، كػػاف آيفتشػػوف  يف الوقػػت الػػذم كػػاف فيػػه بعػػض رجػػاؿ الشػػرطةك 

يشػتغل  ذمالػ – رتػاؿكػاف يػث  نة حقطػر الشػاح –اضتاكية  ذلككبتفتيش اطتارج، اظترآب ك 
ب لقػػد تطلٌػػ. ءايشػػمت إفػػراغ رتيػػع احملتػػول، ؽتػػا أتلػػف الكيػػري مػػن األ. يضػػع أدكاتػػه –ان مرصصػ

 .را كامالفرزها كترتيبها شه
 اؿرتػ)ينهمػا ب مػنف ألخػوم ناصػر الػدين؛ اثنػا ان تواجد يف الساحة سيارات ملكت تكان
  كالػػػ ) 202( Peugeot)دش سػػػيارة بيوجػػو ا ْػػفقػػػامو . دال يقطنػػاف يف بيػػػت الوالػػ (كػتمػػد

مػن طػػرؼ رجػاؿ البػػوليس الػذين دل يسػػتينوا ( مػن قبػػل  إعػادة طالئهػػا سػتة أشػػهركػاف قػػد مت
كالػػ  هػػي ملػػك لعػػز  – 21( Renault)كمػػا مت خػػدش سػػيارة ركنػػو   .أم جػػزء مػػن هيكلهػػا

سػيارة ػتمػد أمػا . مطلػا كمػدهش مبػا يف ذلػك سػقفها ككاقيػات الصػدمات بشكل –الدين 
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كزجاجهػػػػا ( يحاتبػػػػرغم كجػػػػود اظتفػػػػ)كسػػػػر بافػػػػا   خػػػػرل لػػػػنفس اظتصػػػػري، كمتضػػػػت هػػػػي األتعرٌ ف
 .داـ التفتيش ثالثة ساعات، ك كختريب داخلها
، لربػعر الػدين كعػز الػدين إذل مركػز الشػرطة علػى السػاعة السادسػة كانػو  يػادتاقمت كبعدها 

 ]...[. أف يذهبا إذل العملض رك فذم كاف من اظتالوقت الاليدين، يف يدم مق
نعػػرؼ أنػػه فػػنحن فيمػػا يتعلػػا بظػػركؼ اعتقػػاؿ ناصػػر الػػدين كقػػت اضتراسػػة النظريػػة، أمػػا 

أثناء اضتراسة النظرية توضػح لػك  خذت لهالصورة ال  أي  –تعرض لضرب شديد عدة مرات 
بعػػدما كضػػعول علػػى كرسػػي مقيػػد  ،بػػدكف مالبػػس ؾى رً كمػػا مت حرمانػػه مػػن النػػـو كاألكػػل كتيػػ  –
ض للضرب رغػم تعرٌ ك اظتاء كمادة أخرل لو ا أزرؽ، ب ان ؽتلوء اوا عليه دلو كصبٌ  نيرجللكا نيديلا

بتفجري طبلػة أذنيػه  لديدكضغطوا كذلك عليه بته. معاناته من مرض الربو كزتله صتهاز قليب
وت، ظتالتهديػػػد بػػػا: ض لسػػػوء اظتعاملػػػة أثنػػػاء نقلػػػه مػػػن ليػػػوف إذل بػػػاريسكمػػػا تعػػػرٌ . بالسػػػكني

لسػيارة ل اظتقعد اطتلفيعلى بطنه يف ى كما قضى ف ة من رحلة النقل ملق. اإلهانة كالقذؼ
السػػان  معػػتقال بسػػجن إرل ا ف يػػزاؿ  كهػػو ال. حتػػت أقػػداـ رجػػل الػػدرؾ الػػذين كلفػػوا بنقلػػه

(La Santé )بباريس. 

 شهادة جماعية. 6.6
 منظمة هجرة الدكلية، سويسرا: اظتصدر

مػػػن الػػالـز كسػػػر جػػػدار  لر نػػ ،«نياإلسػػػالمي»صػػػفة ت حتػػ نسػػػابفر  وفف اظتسػػلمتقلػػػو اظتع نؿتػػ
 م العػػاـ فيمػػػاوير الػػرأيػػة، كذلػػػك مػػن أجػػل تنػػػلتالالصػػمت كإحاطػػة اصتميػػع علمػػػا باألخبػػار ا

 :الوقت لكي ندين بشدة س، كيف نفةمد ذعاشل منها منبالتجاكزات ال  ن لاتعي
 ضعػباهتػاـ، كيف ئػل الة دوكػلقضائية اظت ديػة إذل فا كيافلية للشرطةب اظتالياألس .2

 .االت إذل إتالؼ أدلة رفع اهتاـضتا
س نفسي اظتمارى كال( .، اخلـورح، اضترماف من الناصترب ك الض)سدم ب اصتذيالتع .1

 .سة النظريةاضتر اأثناء رؼ رجاؿ الشرطة القضائية ط من
عػػػض رجػػػاؿ الشػػرطة القضػػػائية الػػػذين دل بلسػػلوؾ  يجػػػذيفالتحشػػػي ك الو  بعالطػػا .8

ي علػػػى اظتصػػػحف الكػػػرصل خػػػالؿ فػػػ ة شػػػظتا ىلػػػر الػػػبعض منػػػا عجبػػػاإ يف دكاديػػػ  
 .اضتراسة النظرية
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منػا كهػذا بػدكف مػذكَّرة ة بيػغلء كآبػاء األت كأبنػاقانوشل لزكجػاالغري  بواجستاال .2
 .باشتهم

ة الصػحية لػبعض ين الوضػععػكاذبػة رير  األطبػاء اظتسػ كلني عػن تقػا بعض تواط  .2
ذا بػػػػػرغم كهػػػػػ، ةيػػػػػر اضتراسػػػػػة النظ الؿخػػػػػ بهمعػػػػػذيت عػػػػػن تترتبػػػػػكالػػػػػ  اظتتػػػػػابعني 

ل إحػد حيانا عالمات دائمة كيقب طبل  األذف يفأ)العالمات البادية عليهم 
 (.تاالاضت

ذم لػى امػالقمػع األعل أنواعها عن بكـ الة كسائل اإلعا ألغلبيلاظتطت الصم .2
ي فيهػػا ـ الشػػريفة كالػػ  ؿتي ػػض األقػػالعػتيناء بباسػػ)ط علػػى اظتسػػلمني بفرنسػػا لٌ سيػ

 (.ستقالليتهاكايتها ر كح شجاعتها
 .قياالتحرية اظتباشر لعمليات االعتقاؿ الذم يشكل خرقا لس وشلفزيالتلل النق .8

 :ددة ضج بشؿتت
إذل كسائل مكيافلية غري كف   يلج ينلذا التحقيا قضاةسياسة األمر اظتفركض ل .2

لى ع ة اضتصوؿقأك طري ليف الشك عيب)ت اداناإلع افات أك االية لنػزع نانو ق
أثنػػػػػػاء نقلنػػػػػػا  ةيػػػػػػنك   كالواغيػػػػػػث اإللاؿ معاسػػػػػػتار،ز االع افػػػػػػات، تنصتػػػػػػت يف اظت

 .(للتحقيا، اخل
بعػػض  اـهتػػالحقيػػا الت قضػػاةمػػع دارة اإل بػػلن قً  مػػاحملػػامني اظتعيَّنػػنيبعػػض   طػػتوا .1

 .لنيتقى اظتع
 .]...[أحيانا وشل ويل األمد كغري القانط اطييحتؿ االعتقااال .8
، طػػػىتتبػػػع اطتي )نػػػا كأقرباءنا ءائالتنػػػا، أصػػػدقادؼ عيسػػػتهلػػػذم اهػػػاب اإلر جػػػو  .2

بػل مػن قً  مفػركضهذا اصتػو .(. ت، اخلازاز فصت على اظتكاظتات اعتاتفية، استتن
ن مػ جيعبتشػ ةتنفيذل من طػرؼ أجهػزة الشػرطم ائي كيتضالق-يساز السيااصته
 .سائل اإلعالـك 

 لػػدرؾاؿ اؼ رجػػلة مػػن طػػر نسػػانية اظتسػػتعمى اإلضػػلية العنيفػػة كغػػري عال باليسػػاأل .2
التفتػيش بعػد التجريػد )ببػاريس  لةدالعاؿ ؿتو قصر ار االعتقخالؿ نقلنا من دك 

القيػػود إذل  نقػػل، شػػدتأثنػػاء كػػل قػػل اظتالبػػس ستػػس مػػرات علػػى األ مػػن طلػػااظت
 (.ناتاهإلكاكاله، الدفع أش عيجبماز ز فأقصى حد خلف الظهر، االست
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ر حػػػػػوا)لكػػػػػورس لنسػػػػػية متحي ػػػػػزة تكيػػػػػل مبكاييػػػػػل ؼتتلفػػػػػة، مكيػػػػػاؿ ر الف الػػػػػةدالع .2
ة السياسػػية كالقضػػائية يضػػقاظتا)سػػك البل، مكيػػاؿ (ة، مسػػاكمة كتالعػػبصػػرامك 

هػػػر يف قرضػػػى ك ) درالألكػػػ، مكيػػػاؿ (ادؿ باسػػػكيني بشسػػػالمينيبػػػا، تيسػػػبانإمػػػع 
 (.مع بال حدكدقحقد ك  ة،ضراك )لمني سللم، كمكياؿ (نفس الوقت

 شػػػرطةؿ الرجػػا بػػل بعػػػضالتهديػػػد بالقتػػل مػػػن قً : هػػذا األكيػػػر خطػػورة، ك خػػرياكأ .8
هنػػا نػػذكر مػػا قالػػه . ن السػػجنمػػ همكجلػػني بعػػد خػػر تقى ض اظتععػػبالقضػػائية ّػػال 

 ن، أنػػتجبعػػد السػػ«: حتيػػاطيه االحػػد منػػا خػػالؿ فػػ ة اعتقالػػالو  رطةشػػرجػػل 
إذل ِّػػػػركؼ االعتقػػػػاؿ  طػػػػرؽتندل نػػػػا ن، ألشػػػػيء لس كػػػػيا لػػػػذكهػػػػ ».جػػػػل ميػػػػتر 

ج  ؼ، اإليقػػاظ اظتفػػا، القػػذازاتالسػػتفز ا)قػػانوف  اطتاصػػة كالػػ  ال ختضػػع ألمٌ 
، اضتػػبس، مػػن ال  حػػة مػػائلالا.(. عنصػػرية اخلاللفػػاظ األف مػػن القػػراءة، مػػار اضتنػػـو

 .زالت طويلة
 عوففايػػد مػػن عيػػيػػع النسػاء كالرجػػاؿ األحػػرار كإذل رترتء، إذل اإذل رتيػػع األحيػػ ءنػػدا هػذا

دعػػػول ظتصػػػلحة الدكلػػػة مػػػن أجػػػل كضػػػع حػػػد للتعسػػػف  ضػػػدقومػػػوف كي ةفصػػػنمعػػػن عدالػػػة 
 .بالدنتقراطيةة اظتقٌنعة تورييكتاالدك 
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