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 مقدمة. 2
إّف هػػدؼ هػػجملم اةموعػػة مػػن الشػػهادات هػػو إبػػراز بعػػا اظتعػػادل الػػ  ختػػ  ؽتارسػػة ال عػػجملي  

 .ـ 2881إذل ما قبل انقالب يناير ( ـ 2851)منجمل االس قالؿ 
لػػػة الوسػػػطا الػػػ  ان هػػػت إذل راػػػوع ال عػػػجملي  اظت سسػػػا  هػػػجملم ال ػػػرتة مهمػػػة   ػػػا اظترح

والنظّػػامي علػػا نطػػاؽ واسػػا  رتي رت ػػا فػػرتة ان قػػاؿ مػػن ال عػػجملي  ك سػػلوب حكػػومي فرنسػػي 
  إذا صػ  تػ ميم ال عػجملي ف ع رب هجملم ال رتة مدرُج . إذل ال عجملي  ك سلوب حكومي ازائري

ـ إذل  2851سػية عاديػة قبػل القوؿ  حيث حتػّوؿ ال عػجملي  خالعتػا ظ نظرنػا مػن ؽتارسػة فرن
 .ـ 2881ؽتارسة ازائرية عادية بعد 

. ـ 2851بالطبا إّف ؽتارسة اصتزائريني ال عجملي  علا ازائريني آخػرين تعػود إذل مػا قبػل 
فمثال من اظتعػروؼ رتّف العقيػد عمػ وش تسػب  ظ تعػجملي  وإعػداـ عػدد كبػ  مػن اةاهػدين 

ئػػػد الشػػػملاع واظتشػػػهور بعمليػػػة تسػػػميم وتضػػػليل وال ػػػدائيني اظتثق ػػػني بعػػػدما اـتػػػدع هػػػجملا القا
ومػػن اظتعػػروؼ رتيضػػاً رتف العنػػف السياسػػي بػػني (. Bleuiteعمليػػة )ن ػجملاا اظتاػػابرات ال رنسػػية 
رتو ( Bleuiteكمليػػة )ولكػػن هػػجملم اظتمارسػػات كانػػت اسػػ ثنائية    .اصتزائػػريني سػػبس االسػػ قالؿ

ودل تكػػػن ( و عصػػػاباتالقصػػػد مػػػن اال  يػػػاالت كػػػاف مصػػػاحل خاصػػػة ل ائػػػدة رتفػػػراد رت)خاصػػػة 
ؽتارسػػات دولػػة ازائريػػػة كمػػا هػػػو اضتػػاؿ منػػػجمل االسػػ قالؿ الػػػجملي نع ػػربم نقطػػػة انطػػالؽ مػػػدرج 

 .ت ميم ال عجملي 
ف ػػي العقػػدين ا ولػػني مػػن االسػػ قالؿ كػػاف . لقػػد تطػػّور تػػ ميم ال عػػجملي  بال  ػػابا وال ػػدرّج

الّ ـتبػػػة مػػػن ال عػػػجملي  ؽتارسػػػًة سياسػػػيًة حصػػػراً ومشػػػّ  ة وذات نطػػػاؽ ػتػػػدود  ال تسػػػ هدؼ إ
اظتعارضني  منهم قادة ومسػ ولوف سػابقوف ظ ابهػة واػيت ال  ريػر الػوض  وبعػا العلمػا  

رتمػػا ظ الثمانينػػات ف وّسػػا كثػػ اً نطػػاؽ ال عػػجملي  بعػػدما بػػدرتت شػػرعية ومصػػداقية . واظت كػػرين
ف صػاعد ههػور ال عػجملي  رتءنػا  رتحػداث . النظاـ ت دهور وتوّسػا نطػاؽ االح ملػاج واظتعارضػة

ـ  وعنػد اع قػاؿ رتنصػار  2871ـ  وحني ُقمعت اضتركة اإلسالمية سػنة  2875ل ظ القبائ
ـ  وإبػػػػاف اضػػػػطهاد عػػػػدد م زايػػػػد مػػػػن ا  ملػػػػني واظتعارضػػػػني مػػػػن كػػػػل  2872بػػػػن بلػػػػة سػػػػنة 
ووصػػػػل هػػػػجملا ال صػػػػاعد ظ ؽتارسػػػػة ال عػػػػجملي  حػػػػداً خطػػػػ اً . 2876و 2874ال يػػػػارات بػػػػني 

 .ـ 2877ا  ان  اضة رتك وبر رتءن –رتوج نسيب ظ تاريخ ال عجملي   –واديداً 

 

كتدر ذكر ا  ياؿ عباف رمضاف وعباس لغػرور وعلػي مػالح وعبػاس لعمػوري وشػريي لزهػري وبشػ  شػيهاشل وعبػد الكػرصل    
 .سوظ وحاج علي والعقيد بوسيف
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سػػػي اوؿ هػػػجملا الػػػن  إبػػػراز معػػػادل هػػػجملا اظتػػػدرج ال ػػػارمتي وإبانػػػة بعػػػا اوانبػػػ  بشػػػهادات 
ونع قػػػػػد رتف هػػػػػجملا العمػػػػػل إبػػػػػراز للمعػػػػػادل فقػػػػػي إذ رتّف عينػػػػػة . ؼت ػػػػػارة تناسػػػػػ  فرتاتػػػػػ  اضتاشتػػػػػة

 .الشهادات اظتعروضة هنا    فتوذاية كّماً ونوّعاً 
ادات اظت ػوفرة تافػ  بالنسػبة إذل عػدد حػاالت ال عػجملي  من اصتان  الكمي إّف عػدد الشػه

فمػػا زالػػت رت لبيػػة الضػػ ايا صػػام ة  ردػػا  ّف اصتالديػػن ال يزالػػوف ظ وهػػائ هم و ّف . اظت ّكػػدة
فالصمت ارتكاس ضتماية الن س يرسِّا  االسػ بداد  . مديري اصتالدين ال يزالوف ظ السلطة

وال تػػزاؿ اصتهػػود . واضنني صػػام ني وػت ملبػػنيوذلػػأل  نػػ  يسػػهل علػػا اظتسػػ بد الػػ  كم ظ مػػ
لكسػػر هػػجملا الصػػمت ػتػػدودة  إف دل تكػػن معدومػػة  وظ عهػػد االس اصػػاؿ اضتػػارل نػػادراً مػػا 

 . يه م الُك اب باضت اظ علا الجملاكرة االا ماعية بش ف القما منجمل االس قالؿ
وت رتمػػػػا مػػػػن اصتانػػػػ  النػػػػوعي  فػػػػعّف عينػػػػة الشػػػػهادات اظتعروضػػػػة هنػػػػا ػتاولػػػػة إلشتػػػػاع صػػػػ

مػػػا هػػػي إالّ ( اعتويػػة السياسػػػية)ال يػػػارات السياسػػية   ػػػ  رتف هػػػجملم الِصػػػَ ة  كػػػلالضػػ ايا مػػػن 
. ص ة واحدة من غتموع الص ات ال  كتػ  الدرايػة  ػا ل هػم وتبيػني مػدرج تػ ميم ال عػجملي 

علا ما نعلم دل ينملػز إذل حػد ا ف رتّي عمػل إحصػائي رتو حتقيقػي رتو تػوءيقي رتو حتليلػي رتو 
الضػػػػػ ايا ومػػػػػا تعرضػػػػػوا لػػػػػ  مػػػػػن تعػػػػػجملي   وعواقبػػػػػ  اصتسػػػػػمية والن سػػػػػية ( رت: تبييػػػػػ  بشػػػػػ ف

مسػػ ورل ال عػػجملي  السياسػػيني والعمليػػاتيني  ونظػػاـ ال عػػجملي   ( واالا ماعيػػة والسياسػػية  ب
ووسػػػائل ال عػػػجملي   وتقنيػػػػات ورتدوات ال عػػػجملي   واظتعػػػجملِّبني ورتسػػػػالي  تػػػوهي هم وتكػػػػوينهم 

والطبقػة السياسػية إزا  ؽتارسػة ال عػجملي  وكػجملا مواقػف القضػا  ( وكجملا تطورهم ظ مهن هم  ج
 .ردود رتفعاؿ شرائ  اة ما اظتا ل ة

نظراً لل راغ اإلخباري الكب  الجملي كت  سدم قد يبدو هجملا الن  تافهاً     رتن  يشّكل 
بيػ  إف السػ  مػن اظتك ػـو . خطوة رتوذل ضرورية ل ْ ريخ ما كابدم اة ما اصتزائري علا يد معجملِّ

ومػػػن اةهػػػوؿ إذل اظتعلػػػـو ظ هػػػجملا اظتوضػػػوع رتمػػػر ضػػػروري إف كػػػاف ضػػػويال وم ظتػػػاً   إذل اظتعلػػػن
إّف . مػػا ي علػػ  االسػػ بداد بالػػجملاكرة االا ماعيػػة قلػػ وذلػػأل  ّف ال  ريػػر واظتصػػاضتة يق ضػػياف 

ا نظمة االس بدادية ادـ الجملاكرة االا ماعية للهيمنػة علػا اة مػا  ظ حػني رتّف اة معػات 
رر واظتصػػػاضتة تػػػرمم ِكَيا ػػػا اسػػػ ناداً إذل معلومػػػات وبيِّنػػػات صػػػ ي ة بشػػػ ف الػػػ  تسػػػعا لل  ػػػ

لػػػػيس مشػػػػروع اسػػػرتااع الػػػػجملاكرة االا ماعيػػػػة بػػػػرَتؼ . ال ظػػػائا ولػػػػيس إذل السػػػػهو والنسػػػياف
فكري خاص باة معات اظتثق ة اظتس قرة  بل هػو عمػل حتريػري ودتهيػد ل  كيػأل االسػ بداد  

 .اـ اظتس كرب إذل اة ما اظتس ضعفوكجملا ل  ويل سلطة الجملاكرة من النظ
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ُفصِّػػػل هػػػجملا الػػػن  بطريقػػػة بسػػػيطة  فيعػػػرض ال صػػػل الثػػػاشل عينػػػة مػػػن الشػػػهادات حػػػوؿ 
ـ  وسيسػػػبس هػػػجملا العػػػرض سػػػرد مػػػواز ل صػػػوؿ  2876ال عػػػجملي  منػػػجمل االسػػػ قالؿ إذل سػػػنة 
وخص  اصتز  الثالث حصراً لل عجملي  إبػاف ان  اضػة . ال عجملي  ال  ت طرؽ إليها الشهادات

 .رتما اصتز  الرابا فهو تلاي  للمقالة. ـ 2877 وبر رتك

 م 2987لمحة عن التعذيب من االستقالل إلى سنة . 1
 .رتمال كب ا رتف اصتزائر اظتعجملبة سُ ْ ِظر ؽُتَارسة ال عجملي   ائياً  س قالؿبعث اال
ظ دسػػػػ ور  25اظتػػػػادة  حسػػػػ مت ذلػػػػأل رشتيػػػػا علػػػػا ا قػػػػل  حيػػػػث ُمنِػػػػا ال عػػػػجملي   وقػػػػد
 اصتزائريػػػػةرتحػػػػد ا هػػػػداؼ الرئيسػػػػية للملمهوريػػػػة «صػػػػف هػػػػجملا ال  ػػػػرصل ب نػػػػ    الػػػػجملي و 2852

لقػػػد اعُ قػػػل ػتمػػػد بوضػػػياؼ  وهػػػو نائػػػ  »ولكػػػن كمػػػا قػػػاؿ شػػػليب . »الدنتقراضيػػػة والشػػػعبية
النػػػػواب  كػػػػافن ػػػػس الوقػػػػت الػػػػجملي   ظ  2882يونيػػػػو  12بالعاصػػػػمة يػػػػـو  ة ػػػػاظت قاضتكومػػػػة 

واعُ قػل ظ ن ػس اضتػني موسػا قبػائلي  . يناقشوف منا ال عجملي  وضرؽ اس اصال  من اصتزائػر
وروى بوضػػياؼ ظ  .   ظ مدينػػة بّشػػار(La Grangrène)وهػػو رتحػػد مػػ ل ي ك ػػاب الغنغرينػػة 

   .«ظتعاملة قاسية وسياة ضتعرّ رتن   رتين ت مل  اصتزائر؟  بعنواف ك اب
بعػػػد ذلػػػأل بشػػػهور ههػػػر ال عػػػجملي  ظ قضػػػية ذراع اظتيػػػزاف وقضػػػية حاسػػػي بػػػالؿ وكػػػجمللأل 

رتما ال عجملي     الظاهر  فكاف سبس رتنػ  ُسػلِّي علػا العديػد مػن . «القبائليةا زمة »خالؿ 
مجملكرة بالقبا مػن ضػرؼ ا مػن العسػكري  بدوفاظتعارضني  رتو اظت همني باظتعارضة  اعُ قلوا 

رتو رتشػػهر  أ رتُفػػرِج عػػن بعضػػهم بػػدوف  رتسػػابيارتو الػػدرؾ الػػوض  وُحِبسػػوا ب مػػاكن سػػرية ظتػػدة 
 .رتدسل شرح رتو اع جملار

كػاف بػن . حتت حكم بػن بلػة 2852يراا إذل  اظتش ـوال عجملي   ازرترة  فمشروع الفع
دل نتنػا مػن تنكيػل وإهانػة الراػاؿ  هػجملابلة يس نكر ال عجملي  ظ االا ماعات العامة  ولكن 

مػن صػنا اظتاػابرات العسػكرية ظ  ال عػجملي كػاف . بالكهربا  واطتنس باظتا  لقما رتية معارضة
فكػاف ا مػػن العسػكري يع قػػل . درؾ الػوض  والشػرضة إذل حػػد رتقػلالدراػة ا وذل ومارسػ  الػػ

اظتعارضػػػني واظتشػػػ ب  فػػػيهم باظتعارضػػػة ظ الزنزانػػػات اظتوروءػػػة مػػػن االسػػػ عمار  وُيسػػػلِّي علػػػيهم 
 .ن س فنوف ال عجملي  ال  مارس ها فرنسا علا اصتزائريني قبل االس قالؿ

 
   E. Chalabi, L’Algérie, l’Etat et le droit 2868-1988, Arcantère, Paris 1989. 
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 أحمد بن بلة وهواري بومدين   

حل اضتػػػراش هنػػػري رتالؽ ظ مقدمػػػة الوءيقػػػة الػػػ  نشػػػرها بعنػػػواف ك ػػػ و  لقػػػد كػػػاف »: معػػػجملا
ليسػت رتشتػا  اصتالديػن ب ولػأل  وإروال  . ال عجملي  نُتارس با مس وها هو نُتارس اليـو رتيضا

إّف . واعتػادي سػعيدي  بػل رتصػب ت بػن زتػزة  وخليػل  و ]رتشتا  فرنسػية[  ودونيس شاربونيو 
وف إذل ا ولػػني وا ِخػػرين واضػػ ة اػػداً حػػِ رتف ا ِخػػرين ال يراعػػ ا ولػػنيعالقػػة ا بػػوة بػػني 

شػػهادات اظتسػػااني  امػػجتهػػجملم الوءيقػػة « .ف سػػ   بػػل يزعمػػوف بػػ  م رتحسػػن عمػػال مػػنهم
 .2854اظتعجملابني بعد االنقالب الجملي قاـ ب  بومدين ظ اواف 

  وخاصػػة بعػػد انقػػالب يونيػػو  كانػػت 2854 عػػاـوضيلػػة 
  بلػػػػػػػػػػةاالع قػػػػػػػػػػاالت تسػػػػػػػػػػ هدؼ اليسػػػػػػػػػػاريني اظتػػػػػػػػػػوالني لػػػػػػػػػػ  

ظ « ا قػػػػػػداـ اضتمػػػػػػرا »  والطلبػػػػػػة ووالصػػػػػػ افيني والنقػػػػػػابيني
 .  الجملين تعرضوا كلهم لل عجملي الشعبيةمنطقة اظتقاومة 

 

عػاـ  اديػدبعد توضيد حكم بومػدين ههػر ال عػجملي  مػن 
ظتػػا اعُ قػػل عشػػرات ا عضػػا  مػػن منظمػػة الِقػػَيم اإلسػػالمية وتعرضػػوا لل عػػجملي   ومػػن  2862

 .اظتعروؼ رتّف رتحدهم تعّرض لعنف انسي
وتعرضػػػػػوا  اإلسػػػػػالمي  اعُ قػػػػػل ماػػػػػات الَنِشػػػػػطني ظ صػػػػػ وؼ ال يػػػػػار 2865ظ نػػػػػوفمرب 

اُاِػػم  2866و 2865وظ سػػن  . للمعاملػة الَسػيِّػػػاة واظتهينػػة  كمػا تعػػّرض بعضػػهم لل عػجملي 
 .ولبناشل بال ملسس االق صادي وتعّرضوا لل عجملي  رتءنا  اع قاعتم واس نطاقهم فرنسينيءالءة 
بسػػػػنة واحػػػػدة  ههػػػػر ال عػػػػجملي  واظتعاملػػػػة  كػػػػماضتوصػػػػوؿ الشػػػػاذرل بػػػػن اديػػػػد إذل  بعػػػػدو 

مػػن مػػدف الشػػرؽ  العديػػدبعػػد اظتظػػاهرات الػػ  حػػدءت ظ  2875الوحشػػية واظتهينػػة ظ ينػػاير 
 ب يػػزي 2875اصتزائػػري لل نديػػد باظتسػػاس بػػالقيم اإلسػػالمية  وبعػػد ذلػػأل بشػػهر رتءنػػا  رتبريػػل 

عرتاؼ بالثقافػػػػػة واللغػػػػػة وزو عنػػػػػدما ُقِمػػػػػَا واعُ ِقػػػػػل ماػػػػػات اظت ظػػػػػاهرين كػػػػػانوا يطػػػػػالبوف بػػػػػاال
 .ا مازيغية
 عمػػػروسـ تعػػػرض سػػػكاف اضتػػػي القػػػدصل كرابػػػا  2871مػػػن شػػػهر فربايػػػر  2و 1 يػػػوميظ 

 مػػػرضكػػػاف هػػػجملا اضتػػػي اطتَػػػِرب يعػػػاشل مػػػن وضػػػٍا مػػػزٍر بعػػػدما ت شػػػا فيػػػ  . لل عػػػجملي  العقػػػاحل
ال هػػػػاب الساػػػػ ايا  فلمػػػػا وزعػػػػت الواليػػػػة حصػػػػة مػػػػن اظتسػػػػاكن اصتديػػػػدة اظتوعػػػػودة وا ملػػػػوزة 

اظتدينػػػػػة  شػػػػػرع سػػػػػكاف اضتػػػػػي ظ االح ملػػػػػاج  فان ػػػػػدبوا ستسػػػػػة  رت نيػػػػػا لسػػػػػكاف اضتػػػػػي علػػػػػا 
  حػِ النسػا  وا ض ػػاؿ  السػكاففاػرج كػل . رتشػااص لل  ػدث بػاشتهم  ػ  رت ػم اعُ ِقلػوا

عنػػدها هملمػػت الشػػرضة علػػا النسػػا  ؽتػػا . وتطبيػػس اظتيثػػاؽ« العدالػػة االا ماعيػػة»مطػػالبني بػػػ
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ا علػػا مقػػر الواليػػة  ومقػػر حػػزب ابهػػة ال  ريػػر الػػوض   ضػػ  سػػكاف اظتدينػػة فهملمػػو  رتءػػار
ذلػأل عُػزَِؿ حػي كرابػا عمػروس ورتُخِضػَا ظتنػا ال ملػواؿ  وتعػّرض عػدة  بعػد. وكػجملا مقػر البلديػة

مػػػن سػػػكاف اضتػػػي  مػػػن بيػػػنهم نسػػػا   رتربعػػػنيوُحِكػػػَم بعػػػدها علػػػا . مػػػن السػػػكاف لل عػػػجملي 
 .«غترموف خِطروف»ورتض اؿ  بدْعوى رت م 

ـ اه ػػػزت مػػػدف سػػػدي بالعبػػػاس   2871رتبريػػػل  13إذل  15مػػػن بعػػػد ذلػػػأل بشػػػهريني  
باظتنطقة الوهرانية ارا  إشاعات بػ ّف  رتخرىومعسكر  ومس غازل  و ليزاف  وتلمساف ومدف 
ت هػػػػجملم اظتػػػػدف لالع قػػػػاالت العشػػػػوائية ف عرضػػػػام  ػػػػاف البكالوريػػػػة سػػػػيكوف ان قائيػػػػاً اػػػػدا  
نػوفمرب وديسػمرب مػن ن ػس السػنة  شهري وظ. واظتعاملة الوحشية واظتهينة وا اكمات اصتائرة

عضػػػو بػػػارزاً شػػػهد  12مػػػن رتعضػػػا  اضتركػػػة اإلسػػػالمية لالع قػػػاؿ مػػػن بيػػػنهم  العديػػػدتعػػػّرض 
 .تعرضوا لل عجملي  ب  محوارل عشرة منهم 

اً مناصػػػر حػػػوارل رتربعػػػني  قػػػلع ُ   ا2872خريػػػف العػػػاـ ال ػػػارل  رتي ظ بدايػػػة رتك ػػػوبر  ظو 
مػػنهم خػػالؿ ػتػػاكم هم  الكثػػ وصػػرّح . ن العسػػكريللػػرئيس السػػابس بػػن بلػػة مػػن ضػػرؼ ا مػػ

 .ـ ب  م تعرضوا لل عجملي  2874سنة 
لتػي  رئػيس الرابطػة  علػي  اعُ قل السيد عبػد النػور 2874يوليو وسب مرب من عاـ  بنيو 

مػػػن رتعيػػػة رتبنػػػا   رتعضػػػا اصتزائريػػػة للػػػدفاع علػػػا حقػػػوؽ اإلنسػػػاف  ورتعضػػػا  آخػػػروف  وكػػػجملا 
 ن ػػػسوظ . مػػنهم بػػػ  م تعرضػػوا لل عػػػجملي  ءالءػػػةرتكػػد . مازيغيػػػةالشػػهدا  واضتركػػػة الثقافيػػة ا 

 .السنة اعُ قل عشرات اإلسالميني صّرحوا رتيضا عند ػتاكم هم رت م تعرضوا للعجملاب
  اْسػػُ ْدعي اظتػػواضن عبػػد الوهػػاب عبػػد الرزتػػاف إذل مركػػز 2875من صػػف شػػهر يوليػػو  ظ

عبػد الرزتػاف  عائلػةد ذلػأل تلقػت بع. الشرضة أ اعُ قل ظ مكاف سري دركز الشرضة بوهراف
مػػن  سػب مربوظ  ايػػة « .حػػادث مػرور»اثمانػ   وقالػػت عتػا السػػلطات رتف سػب  وفاتػػ  هػو 

عػريس مػن ضػرؼ ا مػن العسػكري أ رتُرِاػا إذل عائل ػ   مصػط ان س السنة اعُ ِقل اظتواضن 
سػالـ  كمػا تػوظ ظ من صػف سػب مرب اظتػوضن. جبراح بليغة تػوظ علػا إءرهػا دس شػ ا وهػراف

بالسػملن السياسػي بالربواقيػة   2882  الجملي كاف قد ُسػملن بػدوف ػتاكمػة ظ رتك ػوبر رلظتا
 .حس  ال قرير الرشتي« عملية» ارا من 

تالميػجمل الثانويػػات  حتػػرؾاه ػػزت عػدة مػػدف ظ الشػرؽ اصتزائػػري  فبعػد  2875ظ خريػف 
 طينةنقسػػمدينػػة بالعاصػػمة ظ من صػػف شػػهر رتك ػػوبر ام ػػد ذلػػأل العصػػياف إذل تالميػػجمل وضلبػػة 

ظ بدايػػة نػػوفمرب  ف ػػدخلت الشػػرضة ظ حػػـر اصتامعػػة ؽتػػا رتدى إذل مظػػاهرات كبػػ ة ظ كافػػة 
شػػاب وتعرضػػوا للمعاملػػة الوحشػػية  155فُق ػػل رتربعػػة شػػباف واعُ قػػل رتكثػػر مػػن . نػػةياظتدرتؿتػػا  
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بعد ذلأل ب ياـ ان شرت االح ملااات إذل مدينة سػطيف . الشرضة رااؿواظتهينة من ضرؼ 
وقػػد رتشػػرؼ علػػا . لػػن س اظتصػػ  ب سػػ ل بنايػػة الواليػػة الشػػبابعػػّرض العشػػرات مػػن حيػػث ت

بػػن اديػد رتخ الػرئيس  وكػاف رتءنا هػا مرتػػدياً  خلي ػةقمػا االح ملااػات وارل اظتدينػة بن سػ   
 .لباساً عسكرياً وبيدم رشاشة

  ومػنهم مػن كػاف قػد اإلسػالميةعضو من اضتركػة  277  عند ػتاكمة 2876يوليو  ظو 
العسػػكري  ا مػػنمهػػم بػػ  م تعّرضػػوا لل عػػجملي  مػػن ضػػرؼ ظ  صػػرّح مع2874عػػاـ  اعُ قػػل

 .ومن ضرؼ الشرضة
  نقػّدـ ا ف 2876بعد هػجملا السػرد اظتػواز لػبعا فصػوؿ ال عػجملي  منػجمل االسػ قالؿ إذل 

 .عن ال عجملي  ظ هجملم ال رتة –علا فتي اظت كلم اظت رد  –بعا الشهادات اظتا ارة 

 (م 2968)خضر بورقعة ل رائدال. 2.1
  دار اضتكمػػة للرترتػػة والنشػػر  شػػاهد ا  يػػاؿ الثػػورةمػػجملكرات الرائػػد طتضػػر بورقعػػة  : اظتصػػدر
 .282-264.   ص2885اصتزائر 
 .السملن  االس نطاؽ وال عجملي  الالإنساشل: ما رااؿ ؼتابرات بومدين قّص 

 رحلة االس نطاؽ والسملوف

وظ رتحػػػد ا يػػػاـ . يػػا  العاديػػػةعػػدت إذل بيػػػ  ورتسػػػر  بعػػد رحلػػػ  إذل رتوروبػػػا وبػػػدرتُت ح
بينمػػػا كنػػػت رتجتػػػوؿ ظ شػػػارع العػػػرحل بػػػن مهيػػػدي بالعاصػػػمة قػػػادت  خطػػػاي إذل مغػػػارة رتحػػػد 

ومػػا رتف قتمػػت بالػػدخوؿ حػػِ حاصػػرت  عصػػابة راػػاؿ بلبػػاس مػػدشل وقيّػػدوا يػػدّي . معػػارظ
ة وبعػد ضتظػات قصػ  . 352علا مررتى من اظتػارّة واق ػادوشل إذل سػّيارة سػودا  مػن نػوع بيملػو

مكثػػػت بػػػ  إذل  ايػػػة من صػػػف الليػػػل وكػػػاف . رتدخلػػػوشل مركػػػز شػػػرضة يقػػػا ظ شػػػارع كافينيػػػاؾ
حراسػػ  ي نػػاوبوف علػػا مػػراقب  ويقػػف مػػنهم الواحػػد إذل اػػانيب ينظػػر إرّل ظ دهشػػة أ يغيػػ  

اق ادوشل ءانية إذل مبػ  ضػام ورتلقػوا حل ظ زنزانػة مظلمػة تقػا ظ رتسػ ل . ع  دوف رتّي كالـ
بعػد حػػني رتّف ظ ذلػأل اظتع قػػل يواػد سػػملنا  آخػروف ُم همػػوف باالن مػػا  إذل  وعِلمػػتُ . اظتبػ 

 .حركة كرصل بلقاسم

اسػػ مّرت إقػػام  ظ تلػػأل الزنزانػػة شػػهراً كػػامالً عرفػػت فيػػ  رتيػػا رتلػػواف ال عػػجملي  اصتسػػدي 
والن سػػي كالضػػرب بػػاعتراوات والػػرّفس با قػػداـ وتسػػليي الّصػػدمات الكهربائيػػة علػػا اظتنػػاضس 

ساسػػػػة مػػػػن اصتسػػػػم دوف   هػػػػا  وهػػػػم يلقػػػػوف مػػػػن حػػػػني  خػػػػر علػػػػا ررتسػػػػي وا عضػػػػا  اضت
كػػاف لػػوف ال عػػجملي  ورتُسػػُلوب  ي غػػ  ب غػػ  اصتالديػػن  وكلمػػا رتشػػرفت . واسػػمي اظتيػػام القػػجملرة
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علا اعتالؾ ورتصبت بغيبوبة كانوا يوق وف زتلة ال عجملي  حػِ إذا عػدت إذل وعيػي اسػ  ن وا 
رتاهػػزة رتمننػػا ن سػػيات امػػ  ت حقػػداً علػػا  دل رتكػػن رتتصػػور رتف داخػػل. ال عػػجملي  مػػن اديػػد

وبدرتُت ما مرور ا ياـ والشػهور رتتكيػف ن سػيا مػا كػوابيس . اإلنساف إذل اضتد الجملي ررتيت
ال عجملي  اليومي إذل دراة رتن  فقدت اإلحساس با دل وصػارت بيػ  وبػني اصتالديػن قضػية 

ح دػا ظ صػدري  وال كػاف حتّد خط ة  فال اصتالدوف كاف بوسعهم رتف لتّطموا معنويا  ف بو 
 .بعمكاشل رتف رتموت رتو رتتنازؿ عن مبادئي

فكنت رتكرر علا مساما اصتالدين رتّف كل ما رتعرفػ  . وتطور الصراع إذل نقطة اظتس  يل
ال مت ا عػن رتاهػزة رتمػنهم  ولكػّنهم بقػوا يراهنػوف علػا عػاملي ال عػجملي  والوقػت ظتعرفػة كػل 

  2857رتوت  16ذلػأل الوضػا إذل  ايػة   اسػ مرّ . مػا مت يػ  صػدري مػن معلومػات ورتسػرار
يػػـو زتلُػػوشل شػػب  مشػػلوؿ إذل سػػملن اعتػػواري بػػوهراف حيػػث قضػػيت مػػدة شػػهرين ظ السػػملن 

وكلمػػا سػػ َلْت عػػائل  عػػن مصػػ ي . دوف رتف تعلػػم رتسػػر  وال رتصػػدقائي عػػن مكػػاف واػػودي
وف ؿتػػن رتيضػػاً ن ػػ ت عنػػ  إللقػػا  القػػبا عليػػ  لػػجملا كتػػ  رتف ن عػػا»: رتااب هػػا رتاهػػزة الشػػرضة

 «!رتيعا للعثور علي 

 من ا يم ال عجملي  إذل ا يم الزنزانة

منعػػػوشل مػػػػن  سػػػػل ءيػػػاحل الّػػػػ  دل رت  هػػػػا ضيلػػػة ءالءػػػػة رتشػػػػهر عانيػػػت فيهػػػػا مػػػػن الّسػػػػملن 
وظتا كاف موعد نقلي من زنزان  بالعاصمة إذل زنزانػة اديػدة ظ سػيدي اعتػواري  . وال عجملي 

ن مقّيدين مثلي  وعصػبوا عيوننػا رتيعػا حيػث  قّيدوا يدّي باضتديد ورتوءقوشل إذل سملنا  آخري
أ حشػػرونا رتيعػػا ظ شػػاحنة . كػػاف يسػػ  يل علينػػا معرفػػة مػػا إذا ُكنػػا ظ النهػػار رتـ ظ الليػػل

قػػػجملرة معدومػػػة الّنوافػػػجمل وال يػػػدخلها اعتػػػوا   ت صػػػاعد منهػػػا روائػػػ  كريهػػػة تبعػػػث علػػػا الغثيػػػاف 
راف وقطعػت بنػا وؿتػن علػا تلػأل انطلقػت بنػا تلػأل الشػاحنة اظتلعونػة ؿتػو مدينػة وهػ. واظتوت

كانت م اا تنا رتكرب عندما دخلنا سملن سيدي . اضتاؿ ما ال يقل عن ستس مائة كيلومرتا
. اعتػػواري وبػػػدرت حػػرّاس السػػػملن ي   ػػوف ا بػػػواب وكثػػػر هػػرج تلػػػأل ا بػػواب وصػػػرير اظت ػػػاتي 

ابس السػابس رتدركُت ورتنا معصوب العينني رتف للسملن رتبوابا كث ة لكنهم دل يبقوا علّي ظ الطػ
بػػػل رتنزلػػػوشل عػػػرب سػػػالدل لولبيػػػة ذات مػػػدراات كثػػػ ة إذل رتعمػػػاؽ ا رض حيػػػث رتودعػػػوشل ظ 

إّف هػػػجملا الّسػػملن دثابػػػة قلعػػػة . زنزانػػة من ػػػردة ظ الطػػابس السػػػ لي مػػن سػػػملن سػػػيدي اعتػػواري
مطلػة علػػا الب ػػر  ػا دهػػاليز إلخ ػػا  ا سػل ة وا م عػػة وؽتػػرّات ورتن ػاؽ بناهػػا ا سػػباف رتيػػاـ 

وتُع رب تلأل القلعة حصنا منيعػا . لبالدنا لي  موا  ا من ضربات اةاهدين اصتزائريني زوهم 
ولكنهػػػا ظ اضتقيقػػػة سػػػملن ؼتيػػػف وفظيػػػا بػػػربدم القػػػارص شػػػ اً  و شػػػرات  السػػػاّمة ورتوسػػػاخ  

كانػػت الزّنزانػػات علػػا شػػكل آبػػار رتقيمػػت . وبواهػػ  اضتػػزين الػػجملي يبعػػث الّرعػػ  ظ الػػن س
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ي كالع اريت ت    رتفواهها ظ الظالـ ل ل هم البشر بل مهم ودمهم علا حافّة اظتمرّات  فه
 .ورترواحهم

ذلػػأل اطتصػػم العنيػػد القاتػػل الػػجملي تشػػق  مػػن . كػػاف رتكػػرب خصػػومي ظ زنػػزان  الّصػػمت
 .ة رتو سعاؿ مقيتظحني  خر قعقعة باب رتو َوْقا ازمات السمّلاف الغلي

يال إذ دل ت عػد مسػػاح ها اظتػػرتين رتمػا الزنزانػػة فلػم تكػػن ت سػا  ف رتمػػّدد اسػػمي ورترلتػ  قلػػ
رَفَا السملاف العصػابة عػن عيػ  ودفعػ  ب عقػاب بندقي ػ  إذل داخػل الزنزانػة . علا مرت واحد

بعػدها رتدركػت رتّف رترضػية الزنزانػة تقػا دوف مسػ وى ع بػة ً. فلم رتدتالأل ن سي وسقطت رترضػا
رتف اويػة اصتػ  اس قر اسمي داخل اصتّ  وبدرتت رتتلّمػس رتسػرار اظتكػاف فاك شػ ت . با ا

دل رتسػ طا مالمسػة البػاب إالّ بعػد رتف . ت م عرب فراغ وشقوؽ تقا رتس ل باب الزنزانػة اظترت ػا
وااهت م ساة رتخرى بعد رتزمة ال هوية وهػي . زح ت علا ركبّ  صعودا علا اظتمّر ا ملس

دل رتعثػػر علػػا ءقػػ  وال ف  ػػة وال نافػػدة  فكػػل مػػا . عػػدـ اضتصػػوؿ علػػا رتءػػر لقضػػا  حػػاا 
بػػػدرتت رتتعلػػػم . أل هػػػالـ وضالسػػػم  إنّػػػ  شػػػي  ال يصػػػدق  عقػػػل وال يقبلػػػ  منطػػػس آدمػػػيهنالػػػ

اضتيػػػاة ظ الظػػػالـ ورتتكيػػػف مػػػا السػػػواد الػػػدائم ورتبصػػػر حقػػػائس زنػػػزان  جبػػػدرا ا الرتابيػػػة ذات 
الروائ  الكريهة اظتاي ة  وسػق ها اظتبلّػل الػجملي  ػدا مػ وى ضتشػرات سػاّمة  وحيطا ػا الّرضبػة 

وخػػزت  هػػػجملم ا حملػػػار . ذات اضتملػػارة الناتاػػػة الػػػ  ي عػػجملر علػػػّي ال مػػػدداظتشػػّققة  ورترضػػػي ها 
اظتسّننة وياست من واود حّل ظتشكل  وحزنت حزناً ليس بعدُم حػزف ل راقػي زنػزان  ا وذل 

 .ظ العاصمة
كػػػاف . اسػػ مرت مقػػاوم  للمػػػوت واصتنػػوف ظ ذلػػػأل القػػرب اظتايػػػف ءالءػػني يومػػػا بلياليهػػا

واقعػػاً  وتعلمػػت مػػن صػػل  اصت ػػيم رتّف اعتممليػػة إذا ركبػػت بعػػا  الواقػػا لػػدي وقتػػاً والػػوهم
سػػب مرب  16وظ صػػبي ة يػػـو . الن ػػوس صػػارت معػػوال خطػػ اً عتػػدـ اإلنسػػانية وتػػدم  شػػرفها

ازحػػف كػػي تػػ مكن مػػن »: فػػ   السػػملاف بػػاب القػػرب اظتايػػف وصػػرخ بصػػوت عػػاؿ 2857
 رترضػػية اظتمػػر حيػػث وفعػػالً بػػدرتت رتزحػػف إذل رتف دتكنػػت دشػػقة مػػن الوصػػوؿ إذل« !اطتػػروج

وادت ن راً من ُحراس الّسػملن ومػا هػم ظ اضتقيقػة إال عناصػر مػن رتعػواف ا مػن العسػكري 
رتركبػػػوشل سػػػيارة خاصػػػة ورتعػػػادوشل إذل العاصػػػمة وقبػػػل رتف يػػػدخلوشل . كمػػػا علمػػػت فيمػػػا بعػػػد

السػػػملن ضػػػافوا حل كثػػػ اً ظ شػػػوارع اظتدينػػػة ورتنػػػا معصػػػوب العينػػػني كػػػي ال رتدتكػػػن مػػػن حتديػػػد 
كدت رتتقي  مػن فػرط اصتػوع ورتءػر ال عػ  والػدوراف ظ ذلػأل الظػالـ الػّدامس . اوديمكاف و 

ومػػػا رتف . ورتخػػػ اً توقّ ػػػت السػػػيارة الكريهػػػة وقػػػادشل زبانيػػػة السػػػملن إذل ق ػػػ  حملػػػري اديػػػد
إنػػػأل مػػػا راػػػاؿ ا مػػػن . رتنػػػت ا ف بػػػني رتيػػػاٍد آمنػػػة»: دخلػػػت الزنزانػػػة حػػػِ قػػػاؿ رل كبػػػ هم
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 كماؿ الب ػث معػػأل  ّف االسػػ نطاؽ ا وؿ  ػػ  كػػاؼ الػوض   ورتعػػدناؾ إذل العاصػػمة السػػ
 «.باظترّة

آالؼ ا سػػالة ت سػػاقي مػػن رتفػػػواههم . بػػدرتت اولػػة اديػػدة مػػا اصتالديػػػن واالسػػ نطاؽ
لياًل  اراً  ال ي وقف الواحد منهم حِ يبدرت الثاشل ليرتؾ فرصة للثالث أ ت   غتموعة كاملة 

وال قضػّية ػتػدودة  دل تعػد تعػ  موضػوعا بعينػ تشػّعبت ا سػالة و . تس نطق  ظ دفعة واحػدة
وال امػة واضػ ة  ف  كػد رل رتّف اصتالديػن رتنػاس مرضػا ن سػيا ال َهػما عتػم سػوى رتف ي لػػجمّلذوا 

دل يرتكػػػػوا موضػػػػوعا ظ حيػػػػا  العاّمػػػػة رتو اطتاّصػػػػة إال . بعػػػػجملاب اظتسػػػػااني وب نّػػػػات رتصػػػػواام
ودل يعد يهّم  ما يريدوف  ورتصػاب  وضرقوم ضالبني رتدّؽ ت اصيل   ف داخلت عندي اظت اهيم 

كنػت اع قػد . إرهاؽ خط  من فرط اصتوع وقّلة الّنـو وشّدة اإلهانات واظتبالغػة ظ ال عػجملي 
كػػػػانوا ينظػػػػروف إذل آءػػػػار الّرصػػػػاص الػػػػجملي ان شػػػػر علػػػػا . رتّف  ػػػػاي  سػػػػ كوف علػػػػا رتيػػػػاديهم

ر عاريػة ورتقػداـ ظتػا كنػا نوااػ  عػدواً شرسػا بصػدو  –اسدي من رتياـ حػرب ال  ريػر الكػربى 
كػػػانوا ينظػػػروف إذل مواقػػػا . حافيػػػة وهػػػو يرمينػػػا بقنابلػػػ  وددافعػػػ  ويرشػػػقنا برّشاشػػػات انػػػودم

الّرصػػػاص ويُط اػػػوَف عليهػػػا بقايػػػا سػػػملائرهم ويكوو ػػػا بقطػػػا حديػػػد سػػػاخنة وي سػػػا لوف ظ 
: ويضػيف آخػر« هل هجملم حقاً آءار رصاص العدو رتـ رت ا عّضة كلػ ؟»: سارية واس هزا 

هل كاف اةاهد راالً شملاعاً فعالً يسػ طيا »: ويس ؿ ءالث« .ي بقايا رتنياب  هنافعاًل  ه»
أ تغػػوص رتهػػافرهم « !الصػػمود رتمػػاـ اظتػػدفا وضلقػػات الرشاشػػات؟ ف رنػػا اليػػـو هػػجملم البسػػالة

 .بوحشية ظ اسمي ف مزؽ مواقا اراحي القدنتة

يػرلتهم مػ  قلػيالً  وظتا ياس اصتالدوف من إمكانية قهري ن سػياً صتػ وا إذل رتسػلوب اديػد
قبل رتف يس  ن وا اولة رتخرى من االس نطاؽ   يث يشدوف يدّي إذل السقف بسلسلة من 
حديػػد ويػػدلوف اسػػدي ظ اعتػػوا  ورتهػػل علػػا ذلػػأل الوضػػا مػػّدة مػػن الوقػػت حػػِ رتختيّػػل رتف 
رتعضائي فصلت عػن بعضػها فصػاًل  أ يضػا رتحػدهم كرسػياً حتػت رالػّي في هالػأل اسػمي 

.  ب  بسػػرعة فائقػػة مػػن حتػػت رالػػّي فػػ حس رتشل رتنػػزؿ إذل هاويػػة سػػ يقةفوقػػ  ضتظػػة  أ يسػػ
ضيلػػة ذلػػأل ال عػػجملي  كػػاف اصتػػالدوف ي  كهػػوف وي نافسػػوف علػػا اخػػرتاع رتفتػػاط رتكثػػر بشػػاعة 

. وكانػت عصػّيهم اضتديديػة اظتغّل ػة باظتطػاط ال ت  ػ  جتلػدشل دوف توقّػف. وإءارة لل هّكم علػي
 ! ضتّساسة من اسميودل لتلو عتم ضرحل إال علا اظتناضس ا

اسػػ مّرت ظ مقاومػػة اظتػػوت وازددت إصػػراراً علػػا اضتيػػاة إذل دراػػة ال سػػابس عتػػا  ف قلػػيب  
اػػػػن انػػػػو م ل ػػػػرط مقػػػػاوم  العػػػػجملاب وهػػػػاعتم رتشل دل . كػػػػاف م عمػػػػاً باإلنتػػػػاف كارهػػػػاً للشػػػػر

بػل  . اسرتزتهم بكلمة واحدة ودل ي ملاوز ضليب إياهم بعا ارعات ما  صدوها عػ  دائمػا
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ا يلقػػوف علػػا ررتسػػي وفمػػي ميػػام قػػجملرة آسػػنة حػػِ نت لػػل بطػػ  فيصػػعد رتحػػدهم ليػػدوس كػػانو 
 .علي  ب قدام  فيسيل اظتا  من فمي ورتذشّل ومناضس عديدة من اسمي

دل رتبػ  فيػ  للملالديػن . تواصل فصل ال عػجملي  منػجمل عػود  مػن سػملن وهػراف شػهراً آخػر
وا ب عػػػجملييب وقػػػّرروا إعػػػاد  إذل فملّػػػوا مػػػن اسػػػ نطاقي وضػػػاق. بغػػػ  مػػػا ُ ػػػُت عتػػػم بػػػ  رتوؿ مػػػرة

زتلػػػوشل مػػػن زنزانػػػة اظتػػػوت البطػػػي  علػػػا مػػػم شػػػاحنة رتكثػػػر اتسػػػاعاً مػػػن سػػػابقااا . السػػػملن
ولكػػػػن بعػػػػد . وراحػػػػوا ي ملّولػػػػوف حل ظ شػػػػوارع العاصػػػػمة إليهػػػػامي بػػػػ ّ م  ػػػػّ وا مقػػػػّر سػػػػمل 
دركػت لقػد رت. ساعات قليلة رتعادوشل معصػوب العينػني إذل ن ػس اظتكػاف الػجملي رتخراػوشل منػ 

مػػػن خػػػالؿ عػػػدد السػػػالدل واالؿترافػػػات وصػػػليل اظت ػػػاتي  رتنػػػ  عػػػدت لػػػن س السػػػملن الػػػجملي 
واػػا  قػػوؿ اضتػػس لي كػػد هػػ  إذ مػا إف رتعػػادوشل حػػِ ارت ػػا صػػوت اظتػػ ّذف وقػػد . خراػت منػػ 

  فارت عػت معنويػػا  «اهلل رتكػرب  حػي علػا الصػالة  حػي علػا ال ػالح»رتراح ن سػي بكلمػة 
 .اراً علا اظتقاومةوازددت تشبثاً باضتياة وإصر 

رتالسػػػػ  مسػػػػ وؿ ا مػػػػن مقػػػػابال لػػػػ  علػػػػا كرسػػػػي  مقيّػػػػد اليػػػػدين والػػػػّرالني وموءوقػػػػا إذل 
اضلعنا علا مل أل اطتاص ف  كد لدينا رتنأل راٌل نظيػف السػ ة مسػ قيم »: الكرسي  وقاؿ

وال  بار عليأل  لكن الجملي ل س لأل امػاً كثػ ة هػم راػاؿ ا مػن الػوض  بعػد رتف ُ ػَت عتػم 
رتمػا ؿتػن راػاؿ ا مػن العسػكري . افات خط ة قد تكوف ب ػ ء  تعػجمليبأل البػادي عليػألباعرت 

فنراػػػو رتف يكػػػوف حتقيقنػػػا معػػػأل شػػػامالً وؼت صػػػرا و ائيػػػاً حػػػِ ن بػػػنّي الّصػػػدؽ مػػػن الكػػػجملب 
 «.واطتط  من الصواب

رتترُُكػػأل لضػػم ؾ وقػػد سػػبس رل رتف قلػػت لراػػاؿ ا مػػن الػػوض  ولكػػم رتنػػ م »: ف اب ػػ  فػػوراً 
مػن رتسػرار  ولػيس رل  2856ديسػمرب  22العسػكري كػل مػا رتعرفػ  عػن حركػة  رااؿ ا من

 22  ظ رتحػداث ان  اضػة دل رتنػف مسػ وليّ . من مزيد  وال يعني  رتّي اصتهازين قاـ ب عػجملييب
 ّف مشػػارك  فيهػػا كانػػت بػػعراد  وعػػن ضواعيػػة واق نػػاع  وإذا رتردمت إضػػافة  2856ديسػػمرب 

فقاؿ بػربودة « .مر مرتوؾ لكم  ف نا غترد رتس  بني رتيديكمبعا ا قواؿ ال  دل رتذكرها فا 
رتريػػد رتف رتشتػا منػػأل شػياا واحػػداً بعػػد رتف تناهػت إلينػػا معلومػات ت كػػد ختطيطػػأل »: رتعصػاب

دل رتدتالػأل ن سػي وان ملػرت ضػاحكا مكرهػا ر ػم قروحػي « .ال  ياؿ الرئيس هواري بومدين
لقػػد هػػدؼ  ػػػجملم . وراام اظتن طػػةالكثػػ ة ودتػػّزؽ ن سػػي  شل رتدرؾ رتسػػاليبهم اطتسيسػػة ومنػػا

اضتيلػػة إذل إكتػػاد مسػػوغ اديػػد يػػربر بػػ  دفعػػي ءانيػػة لل عػػجملي  حػػِ رتعػػرتؼ حتػػت االسػػ نطاؽ 
 .ب هم   اطتط ة
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ب ػػػزازي وقهػػػر رتعصػػػاحل  فقػػػّرروا مػػػرة رتخػػػرى نقلػػػي إذل سػػػملن ا يػػػاس هػػػ ال  اصتػػػالدوف مػػػن
زنزانػة اديػدة دل رتر  فاح ضن  . علا الساعة الرابعة صباحا 2857رتك وبر  16وهراف يـو 

فيهػػا النػػور ضيلػػة ءالءػػة رتيػػاـ كاملػػة إالّ بعػػا ومضػػات نػػور اسػػرتق ها مػػن خػػالؿ ضتظػػات فػػ   
 .باب الزنزانة  تسّلم ص ن حسا  العدس ا سود وقطعة خبز ااؼ من رتيدي السملاف

بينما كنت ظ هالـ زنزان  شتعت ضرقاً علا الباب تبعػ  صػرير م  ػاح وصػوت السػملاف 
يا سملني رتزتل م اعػأل واسػ عد للاػروج  لقػد صػدر ظ »: و السملن وهو يقوؿيعلو من  

 –فقلػت لػ  ورتنػا رترتػا م ػاعي البسػيي « .حقأل رتمر بػالع و العػاـ ووكيػل الدولػة ظ ان ظػارؾ
رتيّػة مناسػبة هػجملم »: –وحصػ  صػغ  و طػا  ؽتػّزؽ ( ال ػربز) دلو رتس عمل  ظ قضػا  حػاا  

رتال تعلػم رتّف »: بكلمػة فاصػلة كػي ال يطيػل اضتػديث معػي فػردّ « ال  يع و فيها النظػاـ عػ ؟
 «؟2857هجملم ليلة فات  نوفمرب 

خراػػت مػػن الزنزانػػة إذل  ػػو السػػملن ويػػدّي مربوض ػػاف إذل رالػػّي بسلسػػلة مػػن حديػػػد  
وسرت بني ص ني من حراس السملن وقػد اصػط وا يراقبػوف الزنزانػات الكثػ ة ذات ا بػواب 

فػػػػدار حل . ضلقػػػػات الرصػػػػاص وز اريػػػػد النسػػػػوة ظ اطتػػػػارجف ناهػػػػت إذل مسػػػػامعنا . اضتديديػػػػة
السمّلاف دورات عديدة أ رتنػزل  عػرب سػالدل حملريػة برفقػة سػمّلانني آخػرين حػِ ان هينػا إذل 
ؽتػػػّر  وقبػػػل رتف رتقػػػف دفعػػػ  رتحػػػدقتا ظ اجتػػػام بػػػاب حديػػػدي وبػػػا    زميلػػػ  بركلػػػة قويػػػة مػػػن 

رتف رتقػا علػا ا رض لػوال رتشل اطتلف وادت ن سي علا رتءرهػا داخػل زنزانػة رتخػرى  وكػدت 
هنػػاؾ ل   ػػ  ريػػ  بػػاردة وبػػدرتت رتتعػػرؼ علػػا مالمػػ  زنػػزان  . حافظػػت قلػػيالً علػػا تػػوازشل

اصتديػػدة الػػ  رتهػػداها إرّل السػػملاف ليلػػة فػػات  نػػوفمرب العظػػيم  واك شػػ ت رت ػػا غتػػرد مرحػػاض  
 !كب  ُب  ضتااة السملن كّل 

ورتّف با ا مرت ػا قلػيالً  يػث رتسػ طيا رتف كانت ميزة تلأل الزنزانة رت ا رتوسا من سابق ها 
كاف نت ػّد وسػي الزنزانػة خنػدؽ  ػائر . رترى من حت   رتحجملية اضتراس وهم كتوبوف  و السملن

احرتت كيف رتناـ ظ غترى تلػأل الريػاح كمػا . ظ ا رض ت سرب من  الرياح اضتسـو القارصة
رتـ إذل عاصػػػ ة اظتغػػػارة  هػػػل رتسػػػندم إذل ريػػػاح البػػػاب العاتيػػػة. احػػػرتت إذل مػػػاذا رتسػػػند ررتسػػػي

دل رتعػػػد رتقػػػدر علػػػا زتػػػل . بروائ هػػػا الن نػػػة؟ وقػػػد رتخػػػجمل مػػػ  ال عػػػ  واإلرهػػػاؽ م خػػػجملا رهيبػػػاً 
 .اسمي من اعتزاؿ وبقايا اراح ال عجملي  وا وراـ

حاولػت رتف رترميػػ  . وبينمػا رتنػا علػػا تلػأل اضتػاؿ وااهػػ  اػرذ ضػػام اصتثػة حػاد النظػػرات
اظتغػارة  فهششػت عليػ  بعبػا   فػانطلس إذل  بالّدلو لكػ  خشػيت رتف يسػقي دلػوي ظ تلػأل

واضمػػػ ّف قلػػيب لجملهابػػػ   . قػػاع اظتغػػارة وهػػػو يصػػرخ ػت ملػػػاً علػػا واػػودي ظ حػػػدودم اإلقليميػػة
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لكنػػػػ  سػػػػرعاف مػػػػا عػػػػاد ءانيػػػػة يقػػػػود ايشػػػػاً اػػػػرارا مػػػػن اصتػػػػرذاف ذات ا حملػػػػاـ وا شػػػػكاؿ 
 .اظتا ل ة

. ذاف السػػػػػملنانسػػػػػ بت قلػػػػػيال واتكػػػػػ ت علػػػػػا اضتػػػػػائي مسػػػػػ ملمعا قػػػػػواي ظتوااهػػػػػة اػػػػػر 
وتجملكرت رتشل ظ ليلة فات  نوفمرب  وتداعت صور اظتاضػي ف ػجملكرت ض ػول  ظ القريػة اعتادئػة 
. اظتساظتة رتين كنت ورتقراشل نصطاد رتشتاؾ ا ودية والينابيا وعصاف  الغابات مزركشػة ا لػواف
هم أ تجملكرت ريعاف الشباب ظتا كنت رتشارؾ اةاهدين ا شاوس ظ صيد ا عدا  ومالحقػ 

ولكػػػػػن بعػػػػػد كػػػػػل هػػػػػجملا العمػػػػػر اضتافػػػػػل باالن صػػػػػارات . مػػػػػن رترضػػػػػنا اظتقدسػػػػػة ظ كػػػػػل مكػػػػػاف
وا حداث رتراشل سملينا بػني رتربػا حيطػاف ظ رتعمػاؽ سػ يقة حتػت ا رض حتاصػرشل اػرذاف 

رتهػػجملا اػػزا  مػػن رتحػػ  وضنػػ  وفػػدام؟ كػػادت دمػػوعي رتف ! مسػػمومة ليلػػة فػػات  نػػوفمرب اةيػػد
واالضػػػطهاد والظلػػػم الػػػجملي فػػػاؽ رتيػػػا ال قػػػديرات  تن ملػػػر مػػػن مػػػدقي اظت ملمػػػدة ل ػػػرط القهػػػر

قطعػػت علػػا ن سػػي شػػريي ال ػػجملكر . ورتحػػي بعنسػػانية اإلنسػػاف إذل دراػػة اضتيوانيػػة اظت وحشػػة
 .وعدت رتس عتا حال ظتقاومة ضوفاف اصترذاف ال  ما ان كت ت كاءر باس مرار

ورة  ولكػ  دل با    نقر خ يف علا اصتدار الػجملي ي صػل بػني زنػزان  وبػني الزنزانػة اةػا
دل ي وقػف الطػارؽ واسػ مر يلػ  علػا رتف رتايبػ   . رتتبني النقػر وبقيػت رتراقػ  مصػدرم ودعػوام

فلما ياس من ردي عليػ  . وماضلت ظ إااب   خشية رتف تكوف مكيدة من االدي السملن
رتنػػػا سػػػملني »: نػػػاداشل بصػػػوت حسػػػب   آت مػػػن رتقصػػػا ا رض رتو مػػػن فضػػػا  سػػػ يس قػػػائالً 

ال زمػػػت الّصػػػمت ودل رترّد عليػػػ  وقػػػد رتخػػػجمل الظػػػن مػػػ  « .قول  لػػػألمثلػػػأل واسػػػ ما إذل مػػػا سػػػ 
م خجملاً عظيما  وتصّورت رتف ورا  الصوت مكيدة  لكن ضارؽ اصتدار حتدى هنوشل واس مر 

رتنػا »:قػاؿ« من رتنت ورتين تواد وماذا تريد؟»: عندها س ل  . يضرب حِ خل   رتدما يدي 
شتع هم ي   ػوف »:رتضاؼ قائالف علت و « .سملني مثلأل  اقرتب من مصدر الصوت قليال

باب الزنزانة ويدخلونأل إليها ظ حدود من صف الليل ف دركت رتنأل سملني اديد  رتخػربشل 
رتود رتف رتعػػرؼ اصتهػػػة الػػػ  »: قػػػاؿ« وظتػػػاذا؟»: قلػػػت م سػػائالً « بربػػأل مػػػن رتيػػػن اػػا وا بػػػأل؟

: ودوف رتف رتمهل  سػ ل   قػائال« .اات منها لعّل  رته دي إذل مص  بعا رفاقي ورتصدقائي
 «.رتنا ظ هجملم الزنزانة منجمل شهر كامل»: قاؿ« مِ حبست ظ هجملم الزنزانة؟»

دل رتصػػدؽ قولػػ  واع قػػدت كػػل االع قػػاد رتّف ػتػػدءي مػػن حػػراس السػػملن رتو رتحػػد عناصػػر 
اظتاػػػػابرات دسػػػػوم ظ السػػػػملن  مػػػػر ظ ن ػػػػس يعقػػػػوب  واسػػػػ بعدت كػػػػل البعػػػػد رتّف بعمكػػػػاف 

 مػػػل رتف يصػػػمد شػػػهراً كػػػامالً ظ ذلػػػأل إنسػػػاف مهمػػػا رتو  مػػػن قػػػوة اسػػػمية وقػػػدرة علػػػا ال ّ 
هػػػل لػػػأل رتف »: لكػػػّ  صػػػّممت علػػػا رتف رتك شػػػف نوايػػػام ورتتبػػػنّي رتمػػػرُم فسػػػ ل   ءانيػػػة. اظتكػػػاف

كنػُت سػمليناً ظ زنزان ػأل اضتاليػة ومكثػت »: قػاؿ فػوراً  «تصف رل زنزان أل وتجملكر ػت ويااػا؟
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االً ورتقػػّل خطػػراَ  فاعمػػل  ػػا رتيّامػػاً ضويلػػة قبػػل رتف ينقلػػوشل إذل الزنزانػػة اضتاليػػة وهػػي رتحسػػن حػػ
بنصػػي     يػػث ال اػػاام اصتػػرذاف وال حتػػاوؿ ق لهػػا فهػػي تعػػّد دػػدت ا الؼ ولػػيس عنػػدؾ 
دػػا تقاومهػػػا  ّف اظتغػػػارة الػػػ  ظ زنزان ػػػأل تصػػّ  ظ القنػػػوات اظتركزيػػػة ل صػػػريف ميػػػام ورتوسػػػاخ 

ة اظتغػارة حػِ وكل ما نتكن رتف تعمل  هو رتف تضػا قطعػاَ صػغ ة مػن اطتبػز علػا حافّػ. اظتدينة
بينما كاف زميلي السملني يصف رل خطػة مقاومػة « .إذا اا ت اصترذاف ال هم ها وانصرفت

ضوفػػػػاف اصتػػػػرذاف االػػػػت بػػػػجمله  ت اصػػػػيل قصػػػػة الطػػػػاعوف للكاتػػػػ  الواػػػػودي رتلبػػػػ  كػػػػامو  
وبعػػػد رتيػػػاـ ضويلػػػة علمػػػت رتّف ذاؾ السػػػملني مػػػن رتتبػػػاع حركػػػة كػػػرصل . فشػػػكرت هػػػاتف الليػػػل

 .بلقاسم
سلوب مقاومة اصترذاف ومناورام وزتل   الجملاكرة علا قصة رتسر رتحل فػراس بدرتت رتتعلم رت

اضتمػػداشل مػػن ِقبػػل الػػرـو وكانػػت اارتػػ  نتامػػة  ف ػػس لػػ  رتف يغػػرد معهػػا وهػػو ال ػػارس وا مػػ  
مػػا يشػػب  ا حػػالـ مػػن  * يػػا اػػارة الػػوادي ضربػػت وعػػادشل»: وا ػػارب والشػػاعر ال ػػجمل  فغػػّ  

رتّمػػا اػػ اشل فملػػرذاف سػػامة « !تعػػارل رتقاشتػػأل اعتمػػـو تعػػارل» :لػػ و إذل رتف يػػدعوها بق« !ذكػراؾ
ف سػدت رتبػا فػراس علػا سػملن  اظتػرتؼ . واالدي مػن بػ  الػد  ال هػم رـو وال فرنسػيوف
 .وعاتبت ال اريخ علا عدـ عدل  حِ ظ هلم 

كػػػاف علػػػّي ضيلػػػة رتيػػػاـ إقػػػام  ظ تلػػػأل الزنزانػػػة اطتياليػػػة رتف رتق سػػػم وابػػػ  الغجملائيػػػة قسػػػمة 
اصترذاف   يث تكوف من نصيبها قطعة اطتبز اصتػاؼ ومػن نصػييب حسػية العػدس ضيزي ما 

. ا سود  وهكجملا وافقت اصترذاف عل معاهدة ال عايت السلمي داخل مناضس اظتوت البطي 
ومن عملائ  تلأل ا يػاـ رتشل رتصػب ت ظ حااػة ماّسػة ظتػن يشػارك  ق ػل الوقػت والصػمت 

وظ يػػـو . هاف بػػ  ظ عمليػػة اإلعتػػا  والرتفيػػ  اليػػوميظ الظّػػالـ  وكانػػت اصتػػرذاف اػػزا  ال يسػػ 
من ا ياـ قّررت رتف رتت كد من ػت وى وابػ  الغجملائيػة ف فر ػت ذلػأل اضتسػا  ظ الػدلو الػجملي 
رتقضي في  حاا  مضّ يا يومها ب لأل الوابػة  وذهبػت رتحصػي حبػات العػدس وبعػد عنػا  

وي علػا نصػف لػرت مػن شديد دتكنت من عد سبعة عشرة حبة عدس ال    ظ حسا  لت 
 .كانت تلأل هي واب  الثرية ضيلة رتياـ سمل . اظتا 

وبعد رتف رت ا النظػاـ اح  ػاالت اضتكومػة والشػع  بعيػد انػدالع ءػورة ال  ريػر العظيمػة  
رتمػػر بنقلػػي إذل زنزانػػة رتخػػرى فرميػػت دلػػوي قبػػل رتف رت ػػادر مغػػارة اصتػػرذاف وقػػد ان هػػت مهّم ػػ  

ت  ّ وايػػ. يػػ  لػػيال خشػػية رتف تقضػػمهما اصتػػرذاف اظتوبػػو ةالنبيلػػة بعػػد رتف كنػػت رتخ ػػي قػػدمّي ف
ح ضنت صديقي ورفيس السالح العقيد شعباشل رتياما قليلػة الدخوؿ زنزانة اديدة سبس ورتف 

 هػجملم الزنزانػة ح ضػنتاكمػا   .شت  علا ادار الزنزانػةاقبل إعدام  من قبل النظاـ  وقد ح ر 
ات ال رنسػية عليػ  ت القػوّ لقػوقػد رت( Le barbu)« ياظتل  ػ» بػػمن قبل  راال يو سالفيا يكػّ  
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سل ة ل ائػدة الثػورة اصتزائريػة علػا مػم بػاخرة سػالح هامػة ظ القبا رتءنا  قيام  ب هري  ا 
أ رتعػدمت القػوات ال رنسػية  –« التػوس»وقػد ُعرِفْػت وق هػا ببػاخرة  – 2845رتواخر سػنة 

 رصػػلي علػػا اػػدابلػػدم ا شتػػ  وتػػاريخ مػػيالدم و اوقبػػل رتف نتػػوت ح ػػر ب هػػافرم . اػػلأل الرّ لػػذ
وذل بػالثورة رتف تطلػس ا  كاف.  يل الزنزانة  فمن يومها صارت تلأل الزنزانة تعرؼ بزنزانة اظت

 .شت  علا إحدى بواخرها ازا  إلخالص  وتض يات  ظ سبيل اصتزائرا
ن مػا  إذل حركػة كػرصل الم باّاػاوادت ظ الزنزانة سملنا  بعضػهم  ومن حظي اصتميل رتشلّ 

باإلضافة إذل ضػباط   2856ديسمرب  22رتاعة دترد باالن ما  إذل البعا ا خر بلقاسم و 
 هم الضػػّيقة  ورتّدعػػا رت ػػم مػػن انسػػية ياصتػػيت الػػوض  الشػػعيب ؽتػػن شػػّكأل الّنظػػاـ ظ انسػػ

مػػن )وقػػد اػػي   ػػم مػػن بعػػا الػػدوؿ الشػػقيقة  .مغربيػػة ويعملػػوف لصػػاحل اظتاػػابرات اظتغربيػػة
رتوفػػدام اضتكومػػة اصتزائريػػة علػػا ن ق هػػا بعػػد بعػػد رتف هم حيػػث كػػانوا يُ ػػابعوف دراسػػ ( مصػػر

الجملين ولدوا ظ اظتغرب رتو رتحد رتبويهم  –العملي  ظ ا مر رتّف ه ال  الضباط و  .س قالؿالا
 ة انود وضباط ايت ال  رير مػنهم مػن قضػا ؿتبػ  خكانوا من بني   –من انسية مغربية 

 !ومنهم من ين ظر بَدلوا تبديال

إذل ضػرورة تػػدم    –ن هػػازيني برتكيب ػػ  ال رنكوفيليػة اظت  ال ػػة مػا اال –لقػد ت طػػن النظػاـ 
كل تواصل بػني الشػع  العػرحل كػي ال لتقػس ويبػ  مسػ قبل دول ػ  القوميػة الػ  بعمكا ػا رتف 

عليػػػػ  فػػػػعّف سػػػػملن وإعػػػػداـ كثػػػػ  مػػػػن و  .سػػػػ عمارية ظ اظتنطقػػػػةالطػػػػات اتقػػػػوِّض رتيػػػػا اظتاطّ 
 قصػػا بػػدعوى اطتػػوؼ علػػا رتمػػن الدولػػة و  هػػا مػػن اظتغػػرب ا واصػػلالضػػباط واصتنػػود مػػن رت
القػومي لثػورة ال  ريػر ومواصػلة رسػال ها  ذرائػا خطػ ة ل صػ ية اظتػدّ  إالّ  اظتزاعم الواهيػة ليسػت

ال  ريرية وشد الواػداف العػرحل اإلسػالمي إليهػا دػا كانػت عليػ  مػن قػيم سػامية وخطػة ءوريػة 
 .س عمار والثورة اظتّضادةادد مصاحل اال

ضتقيقة دل يكن سملن وهراف ظتعاقبػة الػوضنيني والثّػائرين علػا سػلطة عمػال  فرنسػا ظ ظ ا
ِّ الوسػػائل  فقػػد شػػاَهْدُت    مػػات كيػػفالنظػػاـ بقػػدر مػػا كػػاف خطػػة اهّنميػػة ل ػػدم هم بشػػ

بعػػد رتف خػػارت قػػواهم وحتطمػػت معنويػػاام وتوق ػػت  بعػػا السػػملنا  اوعػػاً وتعػػجمليباّ ومرضػػا
وا  وكيػف رتصػي  رتعصا م وانّػ ا خر بعاالوكيف فقد القهر   ةفيهم رتيا شروط مقاوم
 ي حػّد علمػي ف. عمابالبعضنا رتصي  رتو الرّبو رتو  ما معاً  وكيف  سملنا  آخروف بالسلّ 

اصػة سػم الغوّ اكنػا نطلػس عليػ    .علػا اإلضػالؽسػملن وهػراف العسػكري رتحػد  دل ينج من شرّ 
زوؿ نّػػػلل كنػػػا ُنالقػػػي اظتػػػرّ حيػػػث   وبنيػػػت زنزان ػػػ  ظ رتعمػػػاؽ ا رض امرت ػػػ د علػػػا تػػػلّ  نػػػ  شػػػيّ 

مس ودل متطػػػر علػػػا شتعػػػي دل رتر النػػػور سػػػنة كاملػػػة ودل رتر شػػػكل القمػػػر وال واػػػ  الّشػػػ .ليهػػػاإ
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ش دنا وت  ػرّ س ثنا  صػراخ اصتػرذاف ونبػاح الكػالب العدوانيػة الػ  اػدّ اصوت دابة رتو ضائرة ب
 .بنا من ورا  رتبواب الزنزانات

ف اػػػا ت زواػػػ  رتتكػػػرر كثػػػ ا مػػػا ا  يػػػث  باتّػػػت رتسػػػرنا فكانػػػت ؽتنوعػػػة منعػػػا ارتمػػػا زيػػػار 
 .هػػػػا ظ هػػػػروؼ قػػػػاهرة وم ظتػػػػة إذل السػػػػملن وراعػػػػوا خػػػػائبني دوف رتف يػػػػروشل رتو رتراهػػػػمؤ ورتبنا

وصػادؼ رتف ررتاػم يومػػا عملػوز كرنتػة مػػن مدينػة وهػراف تػػدعا السػيدة  ػ ي فػػرّؽ عتػا حػػاعتم 
ف قػػػدمت  وهػػػم صػػػغار ظ حضػػػن رتمهػػػم االسػػػني ظ مػػػدخل السػػػملن يرقبػػػوف موعػػػد زيػػػار  

فت عليهم أ دع هم إذل بي ها ورتكػرم هم رتحسػن اإلكػراـ وصػارت السيدة الكرنتة منهم وتعرّ 
 . بنا  وصديقة ا سرة إذل يومنا هجملاامن يومها صديقة ا ـ و 

 حكمت علّي ػتكمة بومدين بثالءني عاماً سملنا
إالّ دخلػػت  مكثػػُت سػػنة كاملػػة بلياليهػػا ورتيامهػػا ظ هػػالـ دامػػس  ودل رتفػػارؽ بػػاب زنزانػػة

رتءػػر لل يػػاة مػػن  ر رتيّ شتي  ودل رتاودل يػزرشل رتحػػد ودل ينػػادشل رتحػػد بػ  رتخػرى رتشػػد منهػػا وحشػػية
منعػػػػوا عػػػػ  القػػػػرا ة  .فكػػػػاف كػػػػل مػػػػا رتعرفػػػػ  هػػػػو الظػػػػالـ حػػػػِ نسػػػػيت النػػػػور. خػػػػارج الظػػػػالـ
ربوشل علا عدـ تغي  مالبسي اظتدنية ضيلة رتربعة رتشهر حِ بليػت وتغػ  لو ػا اوالك ابة  ورت

فرتهػػػل اسػػػمي مػػػن رتءػػػر اصتػػػراءيم واضتشػػػرات  وتعقػػػدت حػػػال    ءػػػر الغبػػػار وا وسػػػاخمػػػن رت
ن ها اليـو ا خ  مػن ا وعندما. ـ واصتراحروؼ العجملاب وال ورّ هي  من نالص ية ظتا كنت رتعا

رتحد رتياـ شػهر يوليػو  ظكاف ذلأل   – الدراما ال  عش ها ظ هالـ دامس منال صل ا وؿ 
ف إذل زنزان  وف   با ا  فاراُت إذل  و السملن ودل رتكن اا  السملا – 2858 من سنة
 البػت ن سػي فلػم رتسػ طا . فسػقطُت مغشػيا علػيّ  عي ّ  ركم مكثت ب   فضرب النو  رتعلم

ظػػػػة ك ابػػػػة هػػػػجملم ضتومػػػػن يومهػػػػا إذل . فلػػػػم رتفلػػػػ  رتحػػػػداقيوقاتلػػػػت الظػػػػالـ الػػػػجملي اسػػػػ وضن 
 .نا رتعاشل رتزمة نظررترات و اظتجملكّ 

بػوهراف وكانػت رتوؿ فرصػة  (ػتكمة الثػورة)ة ا كمة العسكرية قاعإذل  قادنا رااؿ ا من
كانػػت ضتظػػة . همػػةن ُسػػملنوا مثلػػي بػػن س ال ّ خػػوة ؽتّػػالتل قػػي فيهػػا نظػػرا  بنظػػرات بعػػا ا

فواات . االحرتاـ اظت بادؿ وال قدير اظتشرتؾ كجمللأل  رة فيها ال ع  وفيها الندـ ولكن فيهام ءّ 
ن رتعضػػػػا  سػػػػلأل اصتػػػػيت الػػػػوض  الشػػػػعيب  كػػػػاف بعضػػػػهم مػػػحيػػػػث   ب شػػػكيلة هياػػػػة ا كمػػػػة

عمػال   –وبعضهم من قدما  ايت ال  رير الوض   والبعا ا خر من دفعات الكوست 
ت قاعػػػة مػػػ  ا .ملػػػانس والنشػػػاز ظ تلػػػأل الرتكيبػػػة ّ عػػػدـ الوقػػػد هػػػال  . فرنسػػػا االسػػػ عمارية

ـ عػػػالإ ما إذل اضتكػػػم علػػػا مػػػن صػػػّورام وسػػػائل سػػػا كمػػػة جبمهػػػور   ػػػ  اػػػا  ليشػػػهد وي
ف وراػػػاؿ و ف وا ػػػامو همػػػني وال ضػػػوليف ضػػػر رتفػػػراد عػػػائالت اظت ّ  .النظػػػاـ بػػػاةرمني اطتطػػػ ين

كػػػاف بعػػػا . وا ظ اظتقاعػػػد ا وذل  أ صػػػعد راػػػاؿ القضػػػا  إذل اظتنّصػػػةصػػػط ّ اا مػػػن الػػػجملين 
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 مرباح. ق

خػػػر رتصػػػّر علػػػا رتف يظهػػػر دالبسػػػ  العسػػػكرية  شتػػػي وبعضػػػهم االقضػػػاة يرتػػػدوف لباسػػػهم الرّ 
رتقػا م ان بػاهي رتّف بعضػهاوقد ل ت  .ت  وعلا صدورهم رتَْوشِتة عسكريةوعلا رتك افهم الر 
كػاف هػدؼ . بعد االسػ قالؿ ظ هجملم الرّتبةسمل   وهي رتوؿ دفعة رتءنا  فورا إذل رتبة عقيد 

النظاـ هو إضػ ا  صػبغة اصتّديػة والعظمػة علػا ػتاكمػ  العسػكرية مػن اهػة ومػن اهػة ءانيػة 
الوض  مػن ارتيػاد اظتناصػ  العليػا ظ اصتػيت والدولػة دتكني عمال  فرنسا ظ ص وؼ اصتيت 
 .لكي ين قموا من ضباط ايت ال  رير

رنا ئػػم للم اكمػػة  فصػػوّ دتّكػػن النظػػاـ وق هػػا مػػن تكييػػف وضػػا خػػاص وخلػػس منػػاخ مال
يبػػة اغ حيالنػػا هالػػة مػػن ال اويػػف والرّ صػػعلػػا شػػكل غتػػرمني دسػػ وى ضػػباط النازيػػة خطػػراً و 

السائد داخػل قاعػة  كاف اصتوّ  .ا وي واس مّناننالط  النظاـ يديحِ بدرت الررتي العاـ الجملي  
كػػػاف القضػػػاة برئاسػػػة العقيػػػد ػتمػػػد بػػػن رتزتػػػد عبػػػد الغػػػ  غتػػػرد و عػػػ  الرّ  علػػػا ا كمػػػة يبعػػػث
 . ا  يلت ظ رتعماؽ الظالـ  ية الضّ ال لاوا ليواروا الرتاب ع حّ اري قبور اا

وبينما ؿتن  . من صنا خياؿ رتاهزاممعظمها  كانت  وااهنا القضاة الضباط ب هم كث ة
كػػػجمللأل دخػػػل راػػػاؿ ا مػػػن العسػػػكري ي قػػػدمهم الرائػػػد قاصػػػدي مربػػػاح رفقػػػة زرهػػػوشل رتحػػػد 

. وءػائسالل ػات و لػو ة باظتػتافظ ؽت ني  بطهم ماح لوا اظتقاعد ا مامية و و  معاوني  
علا رُكبهم وت رسوا ظ وا  رئيس اصتلسة وظ واػوم كػل القضػاة ا ا افظ وضعو 
مػػن لػػ  ضػػلا ظ تلػػأل ا اكمػػة  ومػػا كنػػت رتهػػنهم فعلػػوا ذلػػأل إالّ إلرهػػاب وكػػل 

يعلمػوف  قػد كػانواف. ناه ال  وش نهم علا اختػاذ رتحكػاـ وعقوبػات قاسػية ضػدّ 
ف بشػػػػػػػكل رتو بػػػػػػػدخر ظ دتػػػػػػػرد موّرضػػػػػػػو رتّف اػػػػػػػلا مػػػػػػػن هػػػػػػػم ظ منّصػػػػػػػة ا كمػػػػػػػة 

ش ب  ظ كاف ا من العسكري ي. وػتاضر ا من العسكري ت كد ذلأل 2856ديسمرب  22
مػػػػدبري حركػػػػة  رتحػػػػد رئػػػػيس ا كمػػػػة العقيػػػػد عبػػػػد الغػػػػ  الػػػػجملي وااػػػػ  ذلػػػػأل بعضػػػػهم دػػػػا ظ

 !نقالب الجملي قادم الزب يلالديسمرب واام  عالنية باظتشاركة ظ اإلعداد  22

هم الرئيسي إذل اان  مػاّلح اظت ّ  كنت.وا بنا ؿتن اظت همني وصّدورنا ظ قل  القاعة اا
ظ اػو ( اظترتونيػة)بػدرتت ا اكمػة  .رين من قادة ال يػالسخوآ معّمرا وعم ات العّياشي وقارة

 دوفائمة عمش وف باظت امرة علا العدؿ  فظهرت ال هم اظت ربكة وتُركت العبارات السياسية 
ات كلمػات اإلمربياليػة حيث شتعػت عشػرات اظتػرّ   الالت القانونيةرتدسل وضوح رتو حتديد للدّ 

ا ة مسػػػػػبقاً عمػػػػػال  كبػػػػػار  نصوصػػػػػهم اظتهيّػػػػػ مػػػػػن خػػػػػالؿنا و دحػػػػػِ  ػػػػػ  هيونيةاعيػػػػػة والّصػػػػػوالرّ 
بػػػل إّف كػػػل هػػػجملم اظتسػػػائل الكػػػربى اك شػػػ ت ؼتادعهػػػا ظ   اعيػػػةهيونية واإلمربياليػػػة والرّ للّصػػػ

  رترى ذلػأل وكػم كانػت نكبػ  كبػ ة وق هػا ورتنػا رترى سػيادة القػانوف اػاف. اصتزائر من خاللنا
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ُتكيّػػف  الػّ همنػة يُػْغصػػ  ظ وضػن الثػػورة  و القػانوف الػػجملي نتثػل رتالػػا مقدسػات ا مػػم اظت مدّ 
 .إلدان همصطنا الضع ا  وتُ  ضدّ 

دوف رتدسل   قػػػػررت رئػػػػيس ا كمػػػػة خطابػػػػا ضػػػػويال رتعػػػػدم لػػػػ  اهػػػػاز اظتاػػػػابرات وكػػػػاف يهمليػػػػ
بدرت ينادينا الواحد تلو ا خر لنمثل رتماـ هياػة ال  كػيم وانطلقػت فصػوؿ و  .اس يعاب   وام

دل . ظت  علػة ظ رااعتػا وقانو ػا ومكا ػا ومناسػب ها وحكمهػااظتهزلة تعرض علا ركػ  العدالػة ا
 سقضػػػينا عامػػػا كػػػامال ظ  ياهػػػ  اصتػػػ  السػػػ ي وقػػػد يسػػػ لونا رتيػػػن كنػػػا وال عمػػػا فعلػػػوا بنػػػا

ِّ رتّف وتعرضنا  بشا رتسالي  ال عجملي  والقهػر اصتسػدي والن سػي ال يقػدر  كػاف  بعضػنا  حػ
 .اـت شللظ البعا ا خر كاف ذا نودي و إعلا الوقوؼ 

 هم اظتواهػةس ل  رئيس ا كمػة بعػد رتف ذكػر الػ ّ  .ام ثلت واق او  اا  دوري ظ ا اكمة
رتراػػو رتف تع يػػ  مػػن هػػجملا » :اب ػػ  فػػوراً رت« مػػا هػػي مشػػارك أل ظ ءػػورة ال  ريػػر؟»: قػػائالً  رلّ إ

لماضػي اع بػار  وكيػف نتكػن مراعػاة ماضػَي لرؼ اضتػارل  إذ دل يعػد ظّ اصتواب ال سيما ظ ال
صتهػادي رتّف ال رتضن . هيونيةعية والصّ الية والرّ اورتنا مّ هم من ِقبلكم بالعمالة لإلمربيالنضارل 

ّف اعتػػدؼ مػػن إ»: فقػػاضع  دوف رتف رتمت كالمػي قػػائال…« همالػػ ّ  هػجملم مصػداقية رتمػػاـ حملػػم
م ورتضػػاؼ بػػ هكّ « .ال  كيػػد علػػا رتنػػأل راػػل ءػػورات عديػػدة هػػوسػػ اؿ ا كمػػة اظتواػػ  إليػػأل 

ؿتػن »: رتردؼ قػائالً  أّ  إرل بالبنػاف  شػ وهػو ي« !ا اظتعػارض اطتالػدهػو ذ»: ةمن رتعلا اظتنصّ 
دا مػا نعنيػ   ومػا هػي الثػورات الػ  تسػ لأل نعلم رتنأل رال م عدد الثػورات ورتنػأل تعػرؼ ايّػ

 «.عنها ا كمة

قػػّررُت  تلػأل ا اكمػػة ت اديػا للمهراانيػػة الػػ  كػاف رئػػيس ا كمػػة يػود رتف يراهػػا ماءلػػة ظو 
. اإلاابػة عػن كػل رتسػالة ا كمػة دوف مبالغػة وال اويػلبال رصػة وال زمػت رتف ال رتعطي  هجملم 

لكػػن سػػرعاف مػػا حتولػػت ا اكمػػة حتػػوال اػػجملريا بعػػد رتف وااهػػوشل ب همػػة ال اطػػيي ال  يػػاؿ 
 : دتالكت ن سي قلػيال ورتابػتءارت ءور  طتساس هم لكّ   عندها. الرئيس هواري بومدين

  يػاؿ لػيس ال  يػاالت  واا  راػل نّػ رتحد يصػدؽ رتال رتع قد رتّف من بني كل الجملين عرفوشل»
عنػػػدما رفضػػػت رتسػػػلوب   فمػػػن رتخالقػػػي الثوريػػػة وال مػػػن تقاليػػػدي  نػػػ  عمػػػل ابػػػاف ووضػػػيا

الح  وبعػػػدها ظ منظمػػػة ابهػػػة قاوم ػػػ   ػػػد الّسػػػ 2851هػػػواري بومػػػدين ظ السياسػػػة سػػػنة 
ة انقػاذ حيػإ مػنالػ  دتكنػُت فيهػا  2856ديسمرب  22شرتاكية  وآخرها ظ حركة الالقوى ا

ة  لكػػػػن منطػػػػس كػػػػل مقػػػػاوم  لبومػػػػدين كانػػػػت إذف عالنيػػػػة وبػػػػعراد  اضتػػػػرّ . الطػػػػاهر الػػػػزب ي
سػلوحل رتإّف . مػا حييػت هػانجملالػة ال تطػاوع  ن سػي رتف آتي فهػو عن من اطتلػف ياؿ والطّ  اال

 :قائال ب علا صوت  صرخ رئيس ا كمةعندها  «.هو رتسلوب الثورة ورتنت تعلم ذلأل ايداً 
دت علػػػا رتف رتشتيػػػ  تعػػػوّ »: بػػػالقوؿف اب ػػػ  فػػػوراً « .قػػػل بومػػػدين بػػػل قػػػل سػػػيادة الػػػرئيسال ت»
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قػػاؿ ويػػدم تعبػػث ف «.شل ذلػػأل ظ شػػي باشتػػ   رتمػػا إذا ر بػػت ظ رتف رتشػػرف  رتمامػػأل فػػال يضػػرّ 
ّف مػػا صػػرحت بػػ  عتياػػة ال  كػػيم مػػن رتقػػواؿ  ػػ  إ»: بػػاظتلف الػػجملي لتمػػل ماػػات الصػػ  ات

كػػاف رئػػيس ا كمػػة ي  ػػدث « .  واءقػػة مػػن رتقوالػػأل  وا كمػػة  ػػإضالقػػامطػػابس لل قيقػػة 
 .بالعربية واحدة هم رتو عند اس شارة معاوني  ودل يقل كلمةبال رنسية سوا  ظ موااه  بال ّ 

 شلّ عرى فػخػرتسػالة رتف رتايػ  علػا رت علػيّ كػاف إذا  »: بادرُت إذل ضل  من ا كمة وقلت
رتخػػرج رئػػيس ا كمػػة رسػػالة مػػن ا عنػػده «.اضتقيقػػة رتمػػاـ ا كمػػة لّػػياسػػ عداد  ا علػػا رتمتّ 
ال قيػػػت كػػػرصل بلقاسػػػم »: هػػػ  ي لػػػو منهػػػا بعػػػا ال قػػػرات قػػػائالأّ ذرتمامػػػ   وبسػػػطها اظتلػػػفّ 

ال حتػاوؿ رتف » :رتضػاؼو « .وارت بينكما رتحاديث ضويلة حوؿ رتهػداؼ ومسػ قبل منظم ػ 
ي  الّػجمل الرائػد عػز الػّدين  اػلأ ذكػر اسػم الرّ « .تنكر  ّف صػاح  الرسػالة هػو شػاهد عيػاف

هما ظ لقائي بكرصل بلقاسم ظ باريس وكاف هجملا إليجملْين سبقت اإلشارة ءنني الّ كاف رتحد اال
ضتاحػػا مػػػن صػػاحب  علػػا كػػػرصل بػػ ف ين ػػجمل ؼتطػػي حرك ػػػ  ضػػد نظػػاـ هػػػواري إ اصتاسػػوس رتشػػد

دل رتفاا  من ذكر اشت    شل رتعرف  حس اظتعرفة ويعرف    ي ظتا هو علي  من اشػا  .بومدين
ضمعػػػا ظ   سػػػ  كػػاف قػػد بكػػػا كػػالثكلا يػػػـو اس شػػهاد البطػػل سػػػي طتضػػروان هازيػػة  وهػػو ن

 ...وكاف ل  ما رتراد.   ظ عضوية قيادة الوالية الرابعة مدعيا رتن  رتقرب الناس إلي  خالف

ف رترفػػػا رتإذا كانػػػت هػػػجملم ا كمػػػة تسػػػما ػتكمػػػة الثػػػورة فػػػعشل »: قلػػػت لػػػرئيس ا كمػػػة
  العػادل حسػػ  ررتيػػي تصػدؽ هػػجملا ا سػػلوبتواػػد ػتكمػػة ظ  ذ الإمامهػػا باظتراسػلة رتحػاكم رت

بػػاط تصػػارل بسػػ ارتنا بالرّ امػػن إدانػػ   ػػجملم الرسػػالة فلمػػاذا ال تػػجملكر موضػػوع  وإذا كػػاف ال بػػدّ 
مرتكػػػزات وشػػػواهد خت ػػػف  تع ػػػرب هػػجملم اضتقػػػائس  فوالكي يػػة الػػػ  عػػػدت  ػػػا إذل رترض الػػػوضن

ربا   دفعػػ  بػػوءػػوقي كػػاف بعمكػػاشل البقػػا  ظ اطتػػارج لكػػن . حكمهػػا علػػيّ  دوابهػػا ا كمػػة
من هػجملا ا سػلوب فلمػاذا دل  ذا كاف ال بدّ إو   رتف رتعود إذل وض  ورتواا  النظاـ باضتقيقةإذل 

درؾ رتن  مواود علا رتكثر ال قػدير ظ وهػراف رتنا ميوااه  صاح  الرسالة هنا ظ ا كمة و 
 «.مارتو ردا رتماـ باب ا كمة يسرتؽ السّ 

يقاؼ ا اكمة وإعطا  ضتظة مداولػة عة يدم عاليا وضال  برفا وكيل اصتمهورية رتزتد دراي
دوشل بسػرعة ي حِ هملم علّي ءالءة رتشااص وقيّػيّ دل رتكد رتالس علا كرسو . عتياة ا كمة

عػػدامي قبػػل رتف رتدرل إلوا  سػػاورت  شػػكوؾ بػػ  م اػػا عنػػدها. كمػػةعػػوا حل إذل خػػارج ا فود
ابي يػػػة رفقػػػة الّضػػػر شل وكيػػػل اصتمهو وبينمػػػا رتنػػػا منهمػػػأل ظ شػػػكوكي فااػػػ .  قػػػائس ختػػػي هم

رتراػػػو رتف تشػػػرح رل مػػػا » :مرابطػػػي حسػػػن بقولػػػ  وبلهملػػػة خاليػػػة مػػػن رتّي حقػػػد رتو عنملهيػػػة
لتس  كمة ءوريػة ظ هػجملا اظتسػ وى رتف  ال»: قلت «.قصدت  بكالمأل عن ا اكمة باظتراسلة

جملي مػػا الػػفتع مػػد ظ رتحكامهػػا علػػا رسػػالة تواػػ  امػػة إلنسػػاف  ولػػو رت ػػا كانػػت صػػ ي ة  
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   وقػػػد ين هػػػي اضتكػػػم علػػػا رتحػػػد باإلعػػػداـ دملػػػرد لػػػمحتسػػػم الػػػجملي الرتدرانػػػا رت ػػػا لصػػػاح  ا
ع بار فال بديل من العا  زائف  وإذا كاف ال بد من رتخجمل ررتي صاح  الرسالة بادّ اتصديس 

 «.احضورم شاصيّ 
ان هػػػا اللقػػػػا  وضلػػػ  مػػػػن حراسػػػي رتف يعيػػػػدوشل إذل قاعػػػة ا اكمػػػػة وضلبػػػت مػػػػ  هياػػػػة و 

بثالءػني عامػاً اضتكػم اف وق هػا الػجملي كػ النهػائي هارة الوقوؼ كي اس ما إذل قرار وقّ ا كمة اظت
عشػػروف عامػػا  :قرتف ػػ  مػػن اػػرائم  وكانػػت حيثيػػات اضتكػػم كال ػػارلابالسػػملن النافػػجمل اػػزا  ظتػػا 

ي  ضي ظ ؼتطّػ  وعشػر سػنوات سػملنا عقابػا علػا تػورّ 2856ديسػمرب  22ظتشارك  ظ دترد 
ذاتػػػػ  وصػػػػمة عػػػػار ظ ابػػػػني اصتزائػػػػر  اف اضتكػػػػم ظ حػػػػدّ كػػػػ.   ػػػػكػػػػرصل بلقاسػػػػم وان مػػػػائي ضترك

فرضػػها رئػػيس ا كمػػة رتكػػرب مػػن العقوبػػة الػػ  ضالػػ   ػػا اظتسػػ قلة حيػػث كانػػت العقوبػػة الػػ  
 هياػػة ا رتكثػػر مػػن ذلػػأل نظػػراً لطبيعػػةتوقّػػرتدل رتفااػػ   ملػػم العقوبػػة  بػػل كنػػت  .الّنائػػ  العػػاـ

س بدت باضتكم اا ظ هل ضغمة عسكرية كن  .القضا  وهروؼ ا اكمة وضبيعة نظاـ اضتكم
 .رتف رتراو منها خ ا رتبدا مكنفلم يكن من اظتوا  صبت حقوؽ اإلنساف وكرام    

 السملن والصمود
بطاعتػػػا مػػػن اصتالديػػػن واظتسػػػ نطقني الشػػػاذين  الـ  بوؿ مػػػن درامػػػا الظّػػػا ال صػػػل ا ان هػػػ

نميػػة  ورتعػػوا م مػػن اصتػػرذاف  ػػراوام ورتسػػل  هم وبطاريػػاام الكهربائيػػة وؼت لػػف رتدوااػػم اصته
 .اب رت ل  ورتشباح الوحدة واالوالقمّ  ة والبسّ السامّ 

كػاف وقػا اضتكػم ءقػيالً . الـءالءػني عامػا ظ الظّػ وانزاح السػ ار عػن فصػل اديػد يسػ مرّ 
ومػػن حػػظ رتبنػػائي رت ػػم كػػانوا صػػغارا دل يػػدركوا بعػػد حملػػم . سػػرة وا صػػدقا س ا و علػػا ن ػػ
راع يػػػاـ مػػػن االب ػػػزاز والّصػػػرتة بعػػػد ءالءػػػة كمػػػة منهػػػوكي القػػػوّ رتخراونػػػا مػػػن قاعػػػة ا  .ةاظت سػػػا

. ورتدخلونػا بػاب السػملن لنبػدرت عهػداً اديػػداً   ة ضػد حػرب رتعصػاب شرسػػةواظتقاومػة الن سػيّ 
ن صػػػف الليػػػل رتعنػػػا السػػػملانوف ظ قاعػػػة  ضػػػور مػػػدير السػػػملن وراػػػاؿ ا مػػػن موظتػػػا كػػػاف 

ديسمرب رتف يك بوا رسػائل  22وضل  مدير السملن ب علا صوت  من كل اظتورضني ظ حركة 
ثل اصتميا إذل هجملا فام   الع و العاـ  منس عطاؼ إذل رئيس غتلس الثورة واضتكومة يطلبوف ا

فػػس واالسػػ ملدا   وعػػال قػػي رترتػػل عبػػارات الرتّ  س كػػل مػػن اه ػػ  يهيػػل رتدواتػػ  وينانطلػػالػػررتي و 
حػػِ ين هػػوا  آخػػروف رتوراقهػػم ِمػػراراً كمػػا  ػػّ    ئػػس سػػلوب الالصػػوت بعضػػهم وهػػو ي اػػ  ا 

رتما رتنا فرفضت رتف رتك   ولػو كلمػة  . فضل صيغة تليس دقاـ رئيس غتلس الثورة واضتكومة
. واحدة ظ هجملا اظتوضوع  ورفعت صو  علا ا شهاد رتعلمهم ب شل لن رتك   كلمة واحدة

رتف ال رتبػػػػالم ظ مػػػػوق ي  مػػػػ  اصتميػػػػا وقػػػػد ُملاػػػػت رتعيػػػػنهم بالشػػػػ قة  أ ضلبػػػػوا رلّ إال  ػػػػت ف
. يمػس ظ عقلػ ا مػل  وقػد يكػوف رل تكوف قػد فقػدرتقد  ب شلّ  واامس بعضهم اظت طرؼ 
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سػػ عطاؼ علػػا املن رفقػػا ب ض ػػارل وتطػػوّع رتف يك ػػ  رل شاصػػيا رسػػالة اشل مػػدير الّسػػوترّاػػ
قرتاحػػات ورءيػػت ضتػػاؿ هػػ ال  رتيعػػا وظ ن سػػي رفضػػت رتيػػا اال ولكػػ  رتف رتمضػػيها فقػػي 

  ودل يهضػػموا بعػػد هويػػة نظػػاـ ااا مػػن ا يػػاـ شػػيمػػو  ػػم وحػػزف علػػيهم   ػػم دل ي علّ  اسػػ هزا 
 .اضتكم

مػػػن ضلػػػ   ال بػػػدّ  ذا كػػػافإ» :وحػػػِ رتضػػػا حػػػدا للمهػػػاترات قلػػػت ظتسػػػ وؿ راػػػاؿ ا مػػػن
عني إذل رتحد السػملوف باظتدينػة ملن اللّ الع و من السلطة فعشل رتضال  رتف تنقلونا من هجملا السّ 

مػػنهم قيمػػة لكالمػػي  وهػػم  يّ رت ردل يُعػػ« .رؽ  فػػجمللأل رتفضػػل بكثػػ مػػا اةػػرمني وُقطػػاع الطّػػ
ور ػػم رتّف ضلػػ  الع ػػو  .هم نػػور الشػػمسييرقبػػوف فملػػرا متػػرج فيػػ  علػػ فيػػ  هػػم امنشػػغلوف فيمػػ
س باضترية هو من ضبيعة اإلنساف  لكػن حملػم اإلهانػة رتكػرب مػن حملػم العطػف  العاـ وال علّ 

ما سملن عنػدمن ال وقد رتكد هجملم اضتقيقة اظتسما بن عطية عبد الرزتاف بعد ءالث سنوات
 تقزنتنػػا يلػػة الػػ  رتراد فيهػا النظػػاـرسػػالة إذل السػػملن اظتػدشل نتػػدح مػػوق ي ظ تلػأل اللّ ببعػث رل 

 .رقابنا   علاانهان نا بعد رتف رتحكم ن  إو 

علػػا ان ػػراد وقػػد فعػػل  القاتػػ ا ظت  اسػػ دعاشل رئػػيس ا كمػػة شاصػػيّ نظػػرا ظتػػوق ي اظت صػػلّ 
خلػػُت علػػا العقيػػد ػتمػػد بػػن رتزتػػد د .ةملنا  إءػػر تسػػلم رسػػائلهم اطتاّصػػذلػػأل مػػا رتيػػا الّسػػ

علا ما رتنا علي  من آءػار  اعبد الغ  الجملي رتصدر حكم  علّي بثالءني عاما سملنا نافجملا ورتن
وهػػو العقيػػد اضتػػديث الرتقيػػة تل هػػ  تػػ    رتوشت ػػ  العسػػكرية   رهػػابال عػػجملي  والوسػػخ واإل

تك ػػػػ  رسػػػػالة دل  ذاظتػػػػا»: بصػػػػوت خافػػػػت رل قػػػػاؿف  يبضػػػػار الػػػػجملهّ إلذات ا  ورتبػػػػ  ونظاراتػػػػ
ّف ا كمػػة الػػ  إ. دل رتك ػػ  الرسػػالة  مػػر بسػػيي اػػدا» :قلػػت «؟رتسػػوة برفاقػػأل اسػػ عطاؼ

وال حت ػاج ظ ذلػأل إذل رسػػالة  مكا ػا رتف حتكػم بػربا  عبثالءػني عامػاً سػملنا ب علػيّ  تحكمػ
 «؟اس عطاؼ  وما ادوى هجملم الرسالة واضتكم تقرر قبل دخورل إذل ا كمة

 محكػػػهػػػو ال تيػػػاس  ّف اضتكػػػم عليػػػأل مبػػػدئي ولػػػيس » :قػػػاؿأّ  دتعػػػن مليػػػا ظ واهػػػي
يسم  لأل ظ رتوؿ مناسبة وضنية باالن قاؿ إذل سملن بالعاصمة حِ تكوف وؼ   وسي ائ

 ال ءقػػة ظ هػػجملم اضتيػػاة  مػػن. علػػا مقربػػة مػػن رتسػػرتأل  وظ فرصػػة رتخػػرى سػػي م الع ػػو عنػػأل
توقػف و  «!لػأل هػي سػّنة اضتيػاةليػس  تملني ورتنػت الطّ الّسػ في  رتنا ي   يـو رتكوفرّدا سيدري 

 ـذا كنػت رتعارضػ  رتإمػا  ظتعرفػةرتعطي  فرصػة  حِ ال  ك  دل رتابلي  عن اضتديث ين ظر ردّ 
  رتمػػاـ اهلل ورتمػػاـ كػػاف حكػػم ا كمػػة يومهػػا اػػز ا مػػن قػػدر اهلل واػػز ا مػػن مسػػ وليّ . وافقػػ رت

الغلبػػة  نتػػاشل بػػ فّ إالػػوضن الػػجملي ابلػػت علػػا ال ضػػ ية مػػن رتالػػ  وقػػد كػػاف شػػ يعي ا مػػل و 
مػػن  مرحلػةبػػل هػو  ّف اصتهػػاد لػيس نزهػة خػاضررتذيلػة  و ضػد الباضػل ولل ضػػيلة ضػد الرّ  لل ػسّ 
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قضرر ة التعررذيب م  2964فرري سررنة  أثررر   »
لحرررررررزي التحريرررررررر  مركزيرررررررةفررررررري اللجنرررررررة ال

أعط ني : "علي بومدين ببرودة فردّ الوطني، 
 « !"وس لة أخرى لالستخبار

اصتزائريػػػػػػػة   الػػػػػػػوضنػتمػػػػػػػد حػػػػػػػرحل  يوميػػػػػػػة : اظتصػػػػػػػدر)
 (ـ 1552مايو  26

رتال  رتشػػرؼ  مراحػل مسػ ة اإلنسػاف ينقطػا بعػدها  مػور دنيػام ناسػيا رتنػ  رتنػجملر ن سػ  ظتػا هػو
 .صغرا  اصتهاد اصتهاد ا كرب بعد وهو

فػػػت علػػػػا ائػػػر وتعرّ تنقلػػػت ضيلػػػة سػػػبا سػػػنوات ونصػػػف السػػػػنة بػػػني معظػػػم سػػػملوف اصتز 
لكػػن حػػرارة اسػػ قباؿ اظتسػػااني وح ػػاوام  و  آخػػرإذل  وا ينقلػػوشل مػػن سػػملنهلّػػ فقػػد. زنزانااػػا

س وشػػػعور بػػػالظلم  ورتكسػػػب   السػػػملوف العديػػػد مػػػن   عليػػػ  مػػػن بػػػ كنػػػتكانػػػت تنسػػػي  مػػػا  
يػدفا مػن  كػاف  سملني ظ  ياهػ  الظػالـمن فكم  . ا اضِتكم وكجملا صداقات ال زلت رتع زّ 

وكػػم   ت مكػػابرينامكػػا م رتف يقػػدموا علػػا ال ضػػ يعريػػة ا خػػرين الػػجملين لػػيس بعمػػرم ذتنػػا ضت
وما رتكثػر مػن   اظتال  والوض  الصادؽ  هو الربيكاف من غتـر ظ نظر القانوف وا نظمة  

 .يقيوفالسملنا  اضتق وهم ان سهم رتحرار رتلتسبوف 

ور نة  دل متػػػػػامرشل ضيل هػػػػػا شػػػػػعمكثػػػػػت ظ سػػػػػملوف النظػػػػػاـ سػػػػػبا سػػػػػنوات ونصػػػػػف الّسػػػػػ
صػػػػنت كػػػرام  ر ػػػػم رتسػػػػلوب  .لمػػػوهػػػل القلػػػػ  ينبػػػا بشػػػػالالت ا  ـحبػػػاط رتو ال شػػػػاؤ باإل
   قطػػرات دـ الشػػهدا  نعوضػػن صػػ   مسػػ قبلهانػػة ظ السػػملوف  وارتبطػػت دسػػ قبل باسػػمإلا

 :ذلااؿ فػيهم تعػقػا وفيا  ورع   دموع ءَواِكلهم ورتي امهم  وضن ُب  علا رتاساد ورترواح من 
واتػػػػا بػػػػل رتحيػػػػا  عنػػػػد ر ػػػػم يرزقػػػػوفم رتهللظ سػػػػبيل ا وال حتسػػػػ  الػػػػجملين ق لػػػػوا وصػػػػدؽ اهلل  

 .العظيم
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 (م 2972)ب ان حزي الطل عة االشتراك ة . 1.1
 .2862  رتبريل ندا  القيادة الوضنية للباكسالباكس  : اظتصدر

الباكس )بل حزب الطليعة االشرتاكية من قِ  2862ع سنة ِز هجملا مقطا من منشور وُ 
يكشف عن حاالت تعجملي  وتضييس ظ ص وؼ ( وعي اصتزائرياضتزب الشي –

 .مناضلي  علا رتيدي نظاـ هواري بومدين
 

 الوطن ة لباكسانداء ق ادة 
 .اظتصل ة الوضنية تق ضي إيقاؼ القما ضّد الدنتوقراضية !اوتعجمليب اك ا تعس 

نتوقراضي وظ مصل ة البالد وءوراا  إخبػار الػررتي العػاـ الػد  يع رب الباكس رتن  من وااب 
ال عسػػػف البوليسػػػي قػػػد بلػػػم مسػػػ وى اػػػد  فّ الػػػوض  والػػػدورل عػػػن ا حػػػداث الػػػ  تكشػػػف رت

من رتال حتريػر الػوضن وال يػزاؿ يناضػل بكػل  اً ـ تض يات اسامخط   ال يليس بشع  قدّ 
 .عـز ظ سبيل ال نمية االق صادية للبالد

هائػل مػن حػاالت عػدد : قد رتشرنا إذل البعا من تلأل ا حػداث ظ منشػوراتنا السػال ة
ال قػػدميني اظتعػػروفني بنضػػاعتم ظ صػػ وؼ اضتػػزب الشػػيوعي و االع قػػاؿ ظ صػػ وؼ النقػػابيني 

اس  زازات ال نتكن وص ها ظ واػ  و   واق  ا اتحراسة بوليسية شديدة  و اصتزائري سابقا  
 .قنيعائالت اظتناضلني اظتالحَ 
 !الوقائا خ  شهيد

 رتربعة رتياـ  ملز ضيلةسنة يعجمَلب ولتُ  24مراهس عمرم 
بػن زيػن  القيػادي ظ  دـ شاصاف إذل منػػزؿ رفيقنػا عبػد اضتميػرتبريل  تقدّ  11مسا  يـو 

 24 من ابنهػا البػالم مػن العمػر نيوظ  ياب السيدة بن زين  ضل  رتحد الشاص. الباكس
بعػػد هػػجملا . «اع قػاالت قػػد دتػػت ظ صػػ وؼ اظتناضػػلني فّ تنبيػػ  الرفػػاؽ رت»لػػػسػنة الػػجملهاب فػػورا 

 .من رااؿ الشرضة البيت وف شوم 23ال ظ  اق  م االس  زاز 
لت مػػػػن ضػػػػرؼ الشػػػػرضة وهػػػػم يشػػػػهروف قبِ  هػػػػا  اسػػػػ ُ إذل بي السػػػػيدة بػػػػن زيػػػػنة بعػػػد عػػػػودو 

ضػػػالب هم بعءبػػػات هػػػوي هم وتقػػػدصل قػػػرار اإلذف بػػػال   يت  لكػػػن بػػػدؿ ذلػػػأل ردوا . رتسػػػل  هم
الشػرضة اظتنػػزؿ أ  ادر بعػا راػاؿ . رتبرز رتحدهم بطاقة ا من العسكريو عليها باس هزا   
موضػ ني لػ ـ رتنػ  لػن يػدـو  يابػ  رتكثػػر  "نيالزائػر "بػن السػيدة بػن زيػن وامصػط بني معهػم 
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 مكل ػني نيشػرضي الزائػراف ظ حقيقػة ا مػر كانػا. من عشر دقائس مػن رتاػل اسػ ملواب وايػز
راػػػاؿ الشػػػرضة ادى دتػػػو . اخ طػػػاؼ ابػػػن السػػػيدة بػػػن زيػػػن  رضػػػهابالقيػػػاـ ب مثيليػػػة سػػػاي ة 

 .شِ رتنواع ال هديد واالس  زاز إزا  السيدة بن زين وابن هاظ نػزؿ ف باظتو اظت بق
ف قطعوا خيي اعتػاتف بينمػا ابػن السػيدة رترتبريل بعد  13 ادر رااؿ الشرضة الشقة يـو 

ذل  ايػػة مسػػا  يػػـو إ)ظ الواقػػا مت اح ملػػازم مػػدة رتربعػػة رتيػػاـ . بػػن زيػػن دل يعػػد بعػػد إذل البيػػت
دل ير . علا ا را ( قريبا من العاصمة) سكري  ببو زريعةداخل مقرات ا من الع( االءنني
وعػػاملوم بشراسػػة كمػػا ( زوج رتمػػ )سػػ لوم عػػن والػػدم  (.ة رتيػػاـرتربعػػ)اح ملػػازم النػػور ضيلػػة ال ػػِ 
 مػػبلالً  اً  عػجملي  وضػعوا علػا اهػػة مػن عنقػ  قطنػال  إحػدى حصػػورتءنػا  . بالكهربػا  ومعػجملب

بعػد اإلفػراج عنػ  رتءبػت واػود  ف   ضػيب رتاري ل و .   مي علي فدادة سائلة رتفقدت  وعي  
 اامػػن شػػدسػػقي  اهػػت لػػ  صػػ عة شػػديدةرتءنػػا  االسػػ نطاؽ وُ . آءػػار لل عػػجملي  علػػا اسػػدم
 .فهرع اصتالدوف ل غطية واوههم   يالعص  الجملي كاف يغطي عين

راػػاؿ  ممػػل اصتنسػػية ال رنسػػية  هػػددالػػجملي كػػاف لتابػػن السػػيدة بػػن زيػػن  قبػػل اإلفػػراج عػػن
. صتزائر  وكجملا والدت   إف كشف عما اػرى لػ  دقػرات ا مػن العسػكريبالطرد من ا الشرضة

اػػػدار وبعػػػدها وضػػػعوم قُبالػػػة معصػػػوب العينػػػني   وهػػػو ال يػػػزاؿرتخػػػجملوم علػػػا مػػػم سػػػيارة  أ 
 .(كي ال ي مكن من نقل رقم السيارة)ق لوم  ف يس دير وإالّ رتورتمروم بالعد إذل عشرين قبل 

: الدنياػػة مارسػػاتلػػة رفيقنػػا بػػن زيػػن إذل هػػجملم اظتليسػػت هػػجملم اظتػػرة ا وذل الػػ  ت عػػرض عائ
 بػػوليسال) «الػػيب رتر اػػي»بػػل   اسػػ نطاؽ السػػيدة بػػن زيػػن مػػن قِ 2855سػػل  سػػنة م ت  ػػيت

. خلواق نػػػا ات إ اسػػػ  زاز  بػػػالطرد مػػػن الػػػوضنواديػػػدها ظ شػػػهر مػػػارس ال ػػػارط ( السياسػػػي
صػػػادؽ هملػػػرس  اقينػػػيزواػػػات رفال ػػػارط تعرضػػػت ظ شػػػهر ينػػػاير   كتػػػدر ال ػػػجملك  كػػػجمللأل رتنػػػ

كمػػػا مت . باخ طػػػاؼ رتوالدهػػػن – عػػػن ضريػػػس اعتػػػاتف –عػػػدة اديػػػدات  إذلوبػػػوعالـ خل ػػػة 
 .دم بالق ليدازم و ااح ملالغابر وكجملا ضرب  و  ابن رفيقنا بش  حاج ظ شهر ينايراخ طاؼ 

ولكنهػػػػا بػػػػالعكس  ال عػػػػجملي  دل ترتااػػػػا ظ اصتزائػػػػرؽتارسػػػػة  فّ هػػػػجملم ا حػػػػدث تكشػػػػف رت
عػػػائالت اظتناضػػػلني ويعػػػجملبوف لرتصػػػب  اصتػػػالدوف ي عرضػػػوف  خطػػػ  حيػػػث اقمػػػت إذل حػػػد ت

 !ا ض اؿ
 دنياة ارساتؽت

إاػرا  مػن شػ ن  معاصتػة هػجملم العاهػة  يّ جمل رت َاػدل يُ : رتسباب هجملا ال دهور اد واض ةإّف 
ن ال عبػػػ  عػػػن إدانػػػة عػػػدل ي وقػػػف حزبنػػػا ضيلػػػة السػػػنوات ا خػػػ ة . الػػػ  تشػػػوم شتعػػػة بالدنػػػا

 . ة ا عماؿ    الشرعية واصترائم ضد كرامة اإلنسافبني  وإدانال عجملي  واظتعجملِ 
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ظتػػػا رفيقنػػا بشػػػ  حػػػاج علػػػي  ةعبػػػارة عػػػن شػػػهاد ووهػػػ  ال عسػػفك ػػػاب عنوانػػػ  شػػػر  نُ وقػػد 
  وهػو بو اضتػراشمعػجملا   وك ػاب عنوانػ  2854بعػد اع قالػ  ظ سػب مرب تعرض ل  من تعجملي  

 ظنػػػا مت اع قػػػاعتم لي حزبضػػػـ  ػػػا العديػػػد مػػػن مناتقػػػدّ بشػػػ ف ال عػػػجملي  مػػػن شػػػكوى  ةنسػػػا
دل كتػر و . ارائمهم اقرتاؼبني من دل تس طا هجملم النشرات توقيف ه ال  اظتعجملِّ  .بن س ال رتة

بعضػػػهم و نػػػا  بين 2854ال يػػػزاؿ اػػػالدو . يو امػػػن تلػػػأل الشػػػك يّ حتقيػػػس رتمػػػاـ ا ػػػاكم ظ رت
 .اس  اد حِ من ترقيات

لشػػػا  الػػػجملي ا ن ػػػسشػػػهادة اضتػػػاج علػػػي  هػػػو نػػػددت بػػػ  الػػػجملي   بل مػػػزةإّف اصتػػػالد 
رتعضػػػا  اللملنػػػة ال ن يجمليػػػة لالحتػػػاد العػػػاـ للطلبػػػة وهػػػم ب ناصػػػر الػػػوؿ ورتػػػاؿ لعبيػػػدي  عػػػجملا 

وضػػػابي سػػػابس ظ صػػػ وؼ اػػػيت  سػػػابس نائػػػ  برظتػػػاشلوهػػػو اصتزائػػػريني  وكػػػجملا ػتمػػػد تقيػػػة  
رتصػي    و 2857ورتوت سنة  وولييظ شهر فعجملا م كلهم . ال  رير الوض  ومعطوب حرب

 .طبية إذل يومنا هجملاخاضعاً ليب خط  ارا  ال عجملي   وال يزاؿ باخ الؿ عص ػتمد تقية
ال عجملي  ال نتارس من قبل ا من العسكري ف س   بل داخل مقرات كافة مصاحل إّف 

. دقرات الدرؾ  وحػِ د افظػات الشػرضةو   (البوليس السياسي) «ر ايآاليب »الشرضة  بػ
سػػوا  كػػاف  خطػػ ة مػػن ال عػػجملي رتلػػواف  وا إذلع قلػػالػػجملين االطػػالب و نػػا ائمعظػػم رفقوتعػػّرض 

و رتسػػػطيف رتو قسػػػنطينة  رتو   (2856ديسػػػمرب ظ )رويبػػػة رتو وهػػػراف  رتو ذلػػػأل بالعاصػػػمة  
صػػػػوت نشػػػػرة ظ وكشػػػػ نا . وق هػػػػاظ م اظتعػػػػامالت الوحشػػػػية هػػػػجمللقػػػػد رتدنّػػػػا  .اهػػػػات رتخػػػػرى

رتب وهػو عن قضية رتحد العمػاؿ ددينػة دتوشػنت   2865 يوولي 6ب اريخ  24رقم  الشع 
ان هػػا فيمػػا بعػػد إذل ال  قيػػس  ػػ  رتّف   حػػِ مػػاتب جملِّ عُػػقػػد ااػػم بالسػػرقة و عة رتض ػػاؿ  لسػػب
 .برا ت 

مت  2857سػػنة فمػثال ظ  .رتسػالي  رتكثػر دنػا ةات مػػن منػدالزواػات وال  يػات ب ليسػت
دقػػر ا مػػن    وذلػػألرتمػػاـ رتزوااهػػنبا  صػػا ن اديػػد زواػػات ناصػػر الػػوؿ ورتػػاؿ لعبيػػدي 

ال ػػػارط ظ شػػػهر ينػػػاير . هم دنػػػا ام إذل حػػػد مباشػػػرة تعػػػري هنودفعػػػ . العسػػػكري بالعاصػػػمة
وبال عػػل  . إذا رفضػػن الكػػالـ «كػػل الطػػرؽ اظتمكنػػة»بػػػالطالبػػات با  صػػا ن بعػػا هػػددوا 

 !دخل رتحد رااؿ الشرضة إذل  رفة االس نطاؽ وبدرت ظ نزع مالبس 
شتيػػػة حػػػوؿ ظ الواقػػػا ر ػػػم البيانػػػات الر . إّف اح ملاانػػػا ال يق صػػػر علػػػا مسػػػ لة ال عػػػجملي 
تُن هػػػأل اضتقػػػوؽ واضتريػػػات ال رديػػػة  فػػػعفّ اسػػػ  باب ا مػػػن ومسػػػاواة اظتػػػواضنني رتمػػػاـ القػػػانوف  

ليسػػت عمليػػات ال وقيػػف بػػدوف إذف إالّ اخ طافػػات حقيقيػػة  وليسػػت اظتراقبػػات . باسػػ مرار
ا إالّ دوف رتدسل خػػػرب عػػػن ذويهػػػ خالعتػػػا  تبقػػػا العػػػائالت اً دل تكػػػن شػػػهور  إف  ضيلػػػة رتسػػػابيا

دوف ب بشػا ويهػدَ وحل ا عػني  عصػم وهػم معتاع قػيػ م اا شػااص فبعد توقيف  .اتاح ملاز 
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 اصتػػالدوف كمػػا لتػػاوؿ  .ا اػػرى داخػػل قاعػػات الشػػرضةدػػرتصػػناؼ ال عػػجملي  ظ حػػاؿ بػػوحهم 
القضػاة رتمػا . عمػال قلػبهم إذل اظتناضلني ال قدميني و رويا اس عماؿ الضغي واالب زاز بغية ت

 نيناضػػلا بعػػا اظتقضػػف  ن بػػ مر مػػن اهػػات معينػػةيػػداع بالسػػملاإلمضػػوف علػػا قػػرارات يُ ف
. منشػػػورات البػػػاكس ظ منػػػازعتم تدِاػػػف وُ رت سػػػنوات سػػػملن دوف ػتاكمػػػة دملػػػرد ني قػػػدميال
ل قائػػػد رتزتػػػد  باسػػػم ابهػػػة ال  ريػػػر الػػػوض  رتاعػػػات مسػػػل ة الخ طػػػاؼ وتعػػػجملي  شػػػكّ و 

لني رتمػػاـ مػػني اظتػػاء رمػػوا اظت هَ فبعػػا مصػػاحل الشػػرضة  بعيػػدا ظ تعسػػ هم  وذهبػػت . الطلبػػة
القضػػػا  يصػػػادؽ علػػػا إّف . نقابػػػة ا ػػػامني بكلمػػػة ت  ػػػوم  ودل القضػػػا  مػػػن اخ يػػػار ػتػػػاميهم

ال ي وقػػف عػػن اضتػػديث عػػن ال عػػجملي  ظ الربازيػػل واليونػػاف فػػاإلعػػالـ الرشتػػي رتمػػا . الالشػػرعية
 ةلػػم يصػػرح علنػػا وال مػػرة عػػن وقػػوع رتيػػ  في سػػرت علػػا ال عػػجملي  ظ اصتزائػػر  ػػ  رتنػػ والربتغػػاؿ  

 . ة اع قاؿ بالبالدحال
]...[ 

 القيادة الوضنية ضتزب الطليعة االشرتاكية ظ اصتزائر 
 .2862 رتبريل 17اصتزائر العاصمة  

 (م 2975)ع ل مجبر اسمإرسالة من والدة محمد . 3.1
ر و   دُ 6291-6291القضية الرببرية داخل اضتركػة الوضنيػة اصتزائريػة عمار ورداف  : اظتصدر

 .2882هاد  اصتزائر االا و  نشر إبيغراؼ
ديسػػػمرب  14يػػػـو . اػػػل الثقافػػػة ا مازيغيػػػةرتشتاعيػػػل غتػػػرب مناضػػػالف مػػػن إمػػػد ػتمػػػد هػػػاروف وػت

ا مػػن العسػػكري امػػة حتضػػ  عمليػػة اع ػػدا  ضػػد مقػػرات صػػ ي ة اةاهػػد ا واػػ  إليهمػػ 2864
اظت بػد  السػملنإدان همػا واضتكػم عليهمػا ب ت  دتػاً مروعػتعػجمليباً  اوتعػجمليبهم ابعد توقي همػ. اليومية
  تصػف (. ػتكمػة رتمػن الدولػة)اظتديػة ة نػبػل ػتكمػة االسػ ثنا  دديمن قِ   علا ال وارل  واإلعداـ

إذل   هػاواهّ كانػت قػد ظ رسػالة     هػجملاف اظتواضنػاف اظتظلومػافتعرض لوالدة غترب ال عجملي  الجملي 
 .وظ ما يلي ن  الرسالة. نساة منها منظمات حقوؽ اإلنسافتلقت العقيد بن اديد  و 

 2875مايو  14فيل انوؼ يـو 
 .اصتزائر العاصمة  اصتزائر  ذل السيد رئيس اصتمهورية  رئاسة اصتمهوريةإ

 .حقوؽ اإلنساف ظ اصتزائر: اظتوضوع
 سيدي الرئيس 

قػػػػوؽ ضت –حسػػػػ  قػػػػولكم  –االحػػػػرتاـ الصػػػػاـر بشػػػػ ف  إذل تصػػػػرلتاتكم مػػػػ خراً  اً اسػػػػ ناد
قػػدـ شػػهاد  رت رتف ناسػػ واظتنػػ  مػػن الضػػروري مواضنػػة رتبصػػ   يبػػدو رل  اإلنسػػاف ظ اصتزائػػر 
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هػػػاروف  ا كػػػـو  ورفيقػػػ  ػتمػػػد شتاعيػػػل غتػػػربإبػػػ  ػتمػػػد إعلػػػا ال ملربػػػة الرهيبػػػة الػػػ  عاشػػػها 
 .2865بل ػتكمة رتمن الدولة يـو الرابا من مارس اظت بد من قِ السملن عليهما باإلعداـ و 

  2865شػػػهر ينػػػاير بػػػل ا مػػػن العسػػػكري عقػػػ  اعتػػػزة العني ػػػة لمػػػن قِ  اتوقي همػػػ لقػػػد مت
الػػػ  كػػػاف سػػػببها ا ساسػػػي وبكػػػل وضػػػوح عػػػدـ احػػػرتاـ الثقافػػػة الرببريػػػة  العنصػػػر  االن  اضػػػة

عنصػػػر  هػػػوالعػػػادل  كمػػػا  اظتميػػػز والضػػػروري ل ػػػوازف اظتنطقػػػة وخصوصػػػي ها  بػػػل وحػػػِ ل ػػػوازف
ابػ  ومباشػرة بعػد توقيػف . اطتاصػة ا نميػة وازدهػار قػدراالظ العػيت  ريػة و  ت ضروري إلراد

جملا العنػػف  ظ ن ػػس الوقػػت عتػػوضػػ ايا  تػػاً رتدوارتشػػااص آخػػرين اع َػػربُهم ورفيقػػ   مػػن ضػػمن 
 :شِ رتصناؼ ال عجملي  ال ظياتعرضا لقد 

 العػػػاري كليػػػا  ابػػػ   صػػػدمات كهربائيػػػة علػػػا رتمػػػاكن اػػػد حساسػػػة مػػػن اسػػػد
السػػػػ لي الػػػػجملي      تشػػػػوي  فكػػػػئػػػػإذل دراػػػػة إدما« تػػػػ كرا» لكمػػػػات وركػػػػالتو 

  .بالعاصمة «مايو» عملاؿ إذل اظتس ش ا العسكري اس دعا نقل  ظ حالة اس
 يلػػػد بواسػػػطة رتنبػػػوب مطػػػاضعمليػػػة اصتَ رتمػػا ظ مػػػا متػػػ  ػتمػػػد هػػػاروف ف عػػرض ل 

ُذرا ارحػػػ  بػػػاظتل  بعػػػد رتف ُرَش علػػػا الػػػد بطنػػػ   أ  اً رتحػػػدث ذلػػػأل دتزقػػػحػػػِ 
بواسػػطة  نيد اليػػدين والػػرالمقيّػػوهػػو  صػػدمات كهربائيػػةل تعػػّرضوبعػػدها . باظتػػا 

 .يةسلسلة حديد
من قائمة ال عجملي  اصتسدي والعقلي الػجملي بقػي رتءػرم  ػ  القابػل للػزواؿ   قيهجملا از  ف

 .يشكل صدمة ظ رتن سهموال يزاؿ 
ابػ    و ندبة هاهرة علا ذقن  من رتءر ال عػجملي اب  يعاشل من بعد عشر سنوات  ال يزاؿ 

 ظ الطػ  ي الػجملي رتوصػا بػ  خبػ بػػرفضػ م من ػ  الع ػو الط   رتنكم مصاب درض الربو  
ابػػن وهػػو اظتسػػكني   هػػاروف رتمػػا فيمػػا متػػ  رتمػػر ػتمػػد. الشػػرعي بشػػكل قػػانوشل ومسػػ عملل

عضػػافة إذل فقػػداف والدتػػػ  ظ ضريػػس راوعهػػا مػػن زيارتػػ  ظ السػػػملن فشػػهيد الثػػورة اصتزائريػػة  
ا عتػػػجملا السػػػملن مػػػن شتعػػػة ويعػػػاشل ؽتػػػاظتركػػػزي  مبػػػازال  فهػػػو يواػػػد ا ف بسػػػملن 2866سػػػنة 
اػػػرا  إضػػػراب عػػػن مػػػن و " ضبعقلػػػيٍ  عػػػالجٍ "بشػػػرية عقػػػ   خرقػػػةة عػػػن إنػػػ  ا ف عبػػػار  .شػػػـ 

انعزالػػ   إفّ  .الالإنسػػانيةسػػملن  هػػروؼ اح ملااػػاً علػػا  الطعػػاـ م كػػرر قػػاـ بػػ  ل ػػرتات ضويلػػة
إنكػم ترفضػوف . ؿتػو حالػة مػن ان صػاـ ظ الشاصػية اً الكلي داخل زنزان   كترم يـو بعد يومػ

 .ـ 2873نوفمرب ظ ثورة الا   بنا  شهد  موممن   حِ اإلفراج الجملي من 
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اصتزائػر احرتاـ حقوؽ اإلنساف ظ  علا –الجملي رتكددتوم م خرا  –حرصكم لن يشرفكم 
كثػر مػن عشػر رتللقمػا الوحشػي الػجملي يعانيػ  ابػ  ورفيقػ  منػجمل  اً ظ ال ػو حػدإذا وضع هم  إالّ 

 .سنوات
تقبلوا م  سيدي ندا  رتـ ي رقها القلس واضترص علا مص  ابنها   تلبواب مل حار ظ رتف 

 . قديرالحرتاـ و االالرئيس فائس 
 .غترب السيدة فاضمة

 (م 2976)فرحا  عباس . 4.1
 .2873  دار نشر فالماريوف  باريس ردَ االس قالؿ اظتصافرحات عباس  : اظتصدر

فرحػػات عبػػاس  )  رتمضػػا رتربعػػة مناضػػلني مػػن اضتركػػة الوضنيػػة 2865 ظ شػػهر مػػارس مػػن سػػنة
نػػدا  إذل الشػػع  اصتزائػػري  يػػدينوف ( ف بػػن خػػدة وػتمػػد خػػ  الػػدينحسػػني ا حػػوؿ  بػػن يوسػػ

ال رديػة  وؼتػاضر االق  ػاؿ بػني االخػوة مػا [ هػواري بومػدين] لعقيد بوخروبػةا في  اؿترافات سلطة
ووضػا « قػدح ظ الػجملات اظتلكيػة»ارنتػة اع رب العقيد بوخروبػة هػجملا النػدا  دثابػة . ا اننا اظتغاربة

فيمػػا يلػػي شػػهادة و . صػػادر رتمالكهػػمكمػػا   اإلقامػػة اصتربيػػة حتػػت ة ا ربعػػنيهػػ ال  القػػادة السياسػػي
 .السيد فرحات عباس( وليس تعجملي )عن سو  معاملة 

مػػن اديػػد راػػاؿ  نصػػف  دؽّ العلػػا السػػاعة السػػابعة و  2865العاشػػر مػػن شػػهر مػػارس ظ 
مػدشل ملا  ػتافظ الشرضة دقاضعة القبة مص وبا بشرضيني بلبػاس فالشرضة عل باب منػزرل  

خػي  فّ كمػا رتخػربشل ا ػافظ رت. إلخباري رتشل ظ حالة إقامة اربية داخل ال ػيال الػ  رتسػكنها
سػػ ل   إف كػػاف لديػػ  إذف ف. كػػل الزيػػارات ػتظػػورة باسػػ ثنا  رتفػػراد عػػائل   فّ ورت قطاهػػات ي سػػيُ 

رسػػػالة  إليػػ  سػػلمتُ ف  دل يكػػن لديػػ  رتي شػػػي  مػػن هػػجملا القبيػػػل. قضػػائي يػػربر هػػجملا اإلاػػػرا 
حػري  دوف علػا س رَ جملم الوسػائل ال عسػ ية الػ  دتػاعتػفيهػا عػن رفضػي  ابية عػربتُ اعرتاض ك 

 .إخطاري ب دسل اااـ رشتي
. شتػػػ  اضتقيقػػػي ػتمػػػد بوخروبػػػةوااصتزائػػػر حتػػػت سػػػيطرة العقيػػػد بومػػػدين  هػػػجملم اظتػػػرة تعػػػيت

دل يكلػػف . دحسػػاحل البنكػػي رُتِّػػرتّف مصػػادراا و  تصػػيدلي  دتػػ فّ رت رتسػػبوع بعػػد هػػجملا علمػػتُ 
زتػدا هلل الػجملي سػار و مػا رتعيػل بػ  ن سػي وعػائل    ن س  عنا  معرفة إف كػاف لػديّ  نبومدي

 .موا رل كل العوفرتصدقا  قدّ 
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ظ ذلػػأل اليػػـو  علػػا السػػاعة العاشػػرة . 2866 يونيػػو 22الوضػػا إذل  ايػػة  اهػػجمل سػػ مرا
لػػيال  اػػا شل م ػػ ت شػػرضة متػػربشل رفػػا اضتراسػػة البوليسػػية عػػن منػػػزرل  ورتنػػ  بعمكػػاشل ال نقػػل 

 17دل اسرتاا اواز س ري إال بعػد وفػاة بومػدين ب ػاريخ و . بكل حرية داخل حدود اصتزائر
 .2871ظ شهر يناير  إالّ  فيما مت  صيدلي   دل يعيدوها إرلّ . 2867ديسمرب 

 حتػتمنطػس ا شػيا  مػا كنت رتع ربم رتمػرا ي ماشػا و هجملا ال عسف دوف شكوى   حتملتُ 
بػػػػػة ختضػػػػػا عتػػػػػوى السػػػػػلطة ال رديػػػػػة وسػػػػػملينة اضتكػػػػػم رتدل تكػػػػػن اصتزائػػػػػر قاض .النظػػػػػاـ السػػػػػائد

هػػػػجملم فاالسػػػػ بدادي؟ ظتّػػػػا يكػػػػوف النظػػػػاـ رتعػػػػزؿ مػػػػن السػػػػند القػػػػانوشل  ناهيػػػػأل عػػػػن الشػػػػرعية  
 .تصب  م وقعةال ملاوزات 

 (م 2978)محمد بن يح ى . 5.1
 .2877  دار نشر رتركانرت  باريس مكيدة السلطةػتمد بن لتىي  : اظتصدر

بعػػػد تعرضػػػ  (. الواليػػػة الثالثػػػة)صػػػ وؼ اػػػيت ال  ريػػػر الػػػوض  بسػػػابس ػتمػػػد بػػػن لتػػػىي ضػػػابي 
بػػل رتقطػػاب الرشػػوة وال سػػاد داخػػل النظػػاـ العسػػكري القػػائم  قػػرر تنظػػيم ظتضػػايقات عػػدة مػػن قِ 

رتاع ػ  منػجمل الوهلػػة ا وذل ت قػخرتُ ا. [بومػدين] مقاومػة مسػل ة ومعارضػة نظػاـ العقيػد بوخروبػػة
ت ظ منطقػػة كػػاب ظالّ بػػاظتة كليػػة إلقػػا  سػػالح بصػػ  تمػػن قبػػل اظتاػػابرات العسػػكرية الػػ  نظمػػ

 رتوا ػػػاهػػػجملم العمليػػػة ظ  حػػػدءتو . الشػػػه ةكػػػاب سػػػيغلي رؼ وق هػػػا دػػػ امرة  مػػػا ُعػػػ هػػػجملا. سػػػيغلي
اظتا ل ػػة داخػػل السػػلطة علػػا رتشػػدم طتالفػػة الػػرئيس بوخروبػػة الػػجملي   صػػائل صػػراع الكػػاف حيػػث  

 .ىيلتمد بن شهادة ال قيد ػتوظ ما يلي . كاف لت ضر علا فراش  باظتس ش ا
إذل  تبوتسػػػػرّ  (353بيملػػػػو )ان   ػػػػت ا بػػػػواب ا ماميػػػػة مػػػػن سػػػػيار   «!ارفعػػػػوا رتيػػػػديكم»

رتلقػوا حل . ت فػوراً نطلقػاداخػل سػيارة رتخػرى  ادفعون. نا بعنف  السائس ورتناتذرع ار رتالداخل 
ررتسػػي بربنػػوس كػػي ال رتتعػػرؼ علػػا االجتػػام وال علػػا اظتكػػاف الػػجملي و طػػوا إذل رتسػػ ل السػػيارة 

 وف عناصر من ا من العسكري تعقبوا خطواتنا منجمل انطالقنا من مقر اظتا طِ  افك. نقصدم
 . ]...[يسكنا

 فيهػػػػا رفػػػػة ان هػػػػا إذل  ضػػػػويالً  اً رواقػػػػ  أ سػػػػلكنا  نزلوشل ببهػػػػو ُمضػػػػا فػػػػالسػػػػيارة  ت توق ػػػػ
 مرشل بػعفراغ   فػمػدشل االسػا خلػف مك ػ كاف رال بزي . مسل ني برشاشات نيعسكري

نقلوشل بعدها إذل  رفػة ءانيػة حيػث رتر مػوشل علػا نػزع . علا اظتك  ايوحل ووضا ػت ويااا 
أ  .مػػن مطػػاط رتضػػعها بػػدؿ اضتػػجملا  ةوشبشػػب اً قػػدنت اً عسػػكري اً رتعطػػوشل لباسػػو كافػػة مالبسػػي  

 ]...[ .25اق ادوشل برواؽ ورموشل داخل زنزانة رقم 

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



 منظور تارمتي 
 

 

411 

+ + 

+ + 

ة اهػػاز فػػوؽ القػػانوف  ضػػ ية اديػػدة إذل قائمػػوهػػو ا مػػن العسػػكري   رتضػػاؼهكػػجملا 
هػل »: ُسػالت .دل نتػا علػا وصػورل رتقػل مػن سػاعة حػِ بػدرت االسػ نطاؽ]...[ .  ايامض

إذف سػػػ قوؿ لػػػأل كػػػل شػػػي   »: ُرّد علػػػيّ « .كػػػال»: ف ابػػػت« تعلػػػم سػػػب  واػػػودؾ هنػػػا؟
سػػ ريأل قبػػل كػػل شػػي  . مصػػل  أل وحػػِ جتػػري ا مػػور ظ رتحسػػن ا حػػواؿ بيننػػا ظوذلػػأل 

السلطات اظتغربية كػي ت ػيقن رتننػا علػا  نسخ من صور للرسائل ال  بعثها فرحات عباس إذل
 «.م رتوؿ زيارة ظتبعوءكم بوعروج إذل اظتغربؿتن من نظّ . علم بكل شي 

ولرب  قليل مػن  .كل ما نسمل   من سيناريو للاروج من اظت زؽ ا ارو بالجملهوؿ   صبتُ رتُ 
ظ خطػػاب عػػن اضتالػػة السػػياة  بػػدرتتُ   الوقػػت وحتضػػ  سػػيناريو اديػػد للاػػروج مػػن ورضػػ 

يػت مصػػباح إذل عريضػػة ااػػامي آرتصػػغا الرائػػد . رتكػػ  ضػػد الشػع  اصتزائػػريظػادل الػػ  تُ واظت
 «.اذه  خجمل قسطا من الراحة أ سنواصل بعد ذلأل» :  إرل قائالدوف مقاضع   أ تواّ 

دل اسػػ قر مل قيػػا حػػِ شتعػػت صػػدى خطػػوات عنػػد . ني ارَسػػ اً إذل زنػػزان  ػتاضػػ راعػػتُ 
هػجملم اظتػرة إذل  رفػة  اق ػادوشل .رتحػد اضتػراس بػاطتروج رتشػار إرلّ باب الزنزانػة  أ ان ػ   البػاب و 

عػن كػػل باإلاابػة ة و  خػجمل رتحػد ا سػػرّ بمػػرت رتُ  .رتخػرى يواػد بػداخلها سػػريراف واهػاز هػاتف
 .اظتكاظتات اعتات ية
 .بعد شتاع صو   ال  تن اَست الُصَعدا  صوت زوا  فعذا ب الصباح  عند  رّف اعتاتف

نصػف سػاعة بعػد  ءانيةً  حلت تصلا. سة حيث تشغل منص  اظتديرةكانت اات   من اظتدر 
 «!ركبت رقم هاتف منػزلنا وها رتنت جتيب ف  باظتنػزؿدل رتادؾ رتين رتنت؟ »: وهي قلقةذلأل 

اضتػارس الػجملي يقػابل  بالسػرير الثػاشل ويراقػ  مكػاظت  ولكػن رتمػرشل رتوصي ها بعدـ القلس  
 رقػػمكػػاف  .ّوؿ اظتكاظتػػاتحتػػمصػػاحل الربيػػد ت كانػػبػػ مر مػػن ا مػػن العسػػكري   ف. بقطػػا اطتػػي
انطالقػػػا مػػػن  كافػػػة مكاظتػػػا   ػػػابايكػػػاف ا مػػػن العسػػػكري ف  تالبيػػػت حتػػػت ال نص ػػػهػػػاتف 
 .]...[مقرهم

شػا  ختمػد الطانػني بػداخلها بعا الوقت حِ نقلوشل بغرفػة  25مكثت بالزنزانة رقم 
خػػاص ظ توايػػ   رتسػػلوبكػػاف عتػػجملا الشػػا  . قػدـ ن سػػ  حتػػت اسػػم اظتػػالـز ا وؿ اػػيالرل

مباشػػػػرة عػػػػن اظتوضػػػػوع ويسػػػػ طرد قصػػػػ  حياتػػػػ  رج يطػػػػرح سػػػػ ال  أ متػػػػفكػػػػاف االسػػػػ نطاؽ  
هجملا الشا  ين مي ظ الواقا إذل ايت  رتف عدبظ ما وعلمُت . 2843ءورة ظ ومشارك   

بعا اظتهػاـ لػوحصل علا رتبة مالـز رتوؿ بعػد تن يػجملم   2851االس عمار  ومت جتنيدم سنة 
 .اب السلطة وقيادااالقجملرة ضتس
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يػػـو الغػػد والليلػػة الػػ  تل هػػا واليػػـو  ضػػواؿكرسػػّي ضيلػػة الليلػػة  وكػػجملا االسػػاً علػػا ال بقيػػتُ 
قػد فقػدت ل .خػر الوحيػد قهػوة مػن حػني كػاف قػو   .حِ الساعة الثانية بعد الػزواؿال ارل 

 . ]...[اإلحساس بعامل الزماف
 آيػػتي همهػػا الرائػػد يػػرتاا  رتف ال مػػل  بعػػا اصت ػػّ  و  صػػيا ة ا ضػػررتعػػاد اظتػػالـز ا وؿ 

وحػدء   إرلّ م توا  قائدوبعدما ءَػَ َر من « .دل نتكث ضويال باظتدرسةإن  »: قاؿ رل .مصباح
د توضػػي  بعػػا اظتالبسػػات مملػػرّ فبـ  عدَ سػػ ُ تناػػدع  إنػػأل ال »: عػػن اظتصػػ  الػػجملي ين ظػػرشل

 «.ن د حكم اإلعداـيُ س ضر با
يػػ م إعػػداـ النػػاس دوف  ػػجملم البسػػاضة  فإذف الوضػػا ! قػػّدر اهلل مػػا شػػا  فعػػل»: قلػػت لػػ 

السػماع  دوفق ػل النػاس حػِ إذف ػتاكمػة  وال حػِ تقػدنتهم رتمػاـ رتي سػلطة قضػائية؟ يػ م 
 ائيػػػػاً    رتشػػػػااصيػػػػا صػػػػديقي  ُ يِّػػػػ»: اب سػػػػم  أ قػػػػاؿف« .بشػػػػ ف موضػػػػوع ال همػػػػةإلػػػػيهم 

 ]...[« . سباب رتهوف خطورة
مللسػت علػا سػريري ف  خت يػف اعتػمت بنوع مػن شعر فلوحدي  يقظت الغد اس يـو ظ 

  ؾتػػ  مػػن بػػني رت ثػػ يػػا رحل  يػػا قػػوي »: رعت للعلػػي القػػديرضػػوبػػدرتت رتفكػػر ظ وضػػعي  وت
ف  ارزق  الشػػملاعة يبلغػػوا مػػرامهم فػػف رتؾ ؤ وإف سػػبس قضػػا .رتيػػدي هػػ ال  الك ػػرة رتعػػدائأل

 «.ن رتهلي ظه  رتموت واق ا شهما  حِ ال رتخيّ 
ان هػػا وكنػػت ظ ان ظػػار حتديػػد مصػػ ي  فػػعذا بالبػػاب ت ػػ   االسػػ نطاؽ قػػد  فّ ضػػننت رت

قائػػدهم بنػػػزع مالبسػػي   رتمػػرشل. رتربعػػة رتشػػااصكػػاف هنػػاؾ . وي خػػجملون  إذل اظتك ػػ  اظتع ػػاد
 مػن الشػ ائمرشػقة عنػدها تواػ  إرل القائػد ب .  صػوحل كاشػف النػورل وامر  أ وااػ تم ثلاف

إمػا . معػيعبػث ال سػبيل لل»:  وقػاؿمػ  تقػدـّ أ . والبػاقي… عػائل  :شػي س  فيها كل 
 «.من هنامي اً تقوؿ كل اضتقيقة وإما خترج 

علػػػػا درفقػػػػ    علػػػػا مسػػػػ وى رتذشل اليسػػػػرى وضػػػػربحيػػػػث لطمػػػػ    رفس القػػػػوؿ بال عػػػػلفػػػػ
 ػػػرارة ت صػػػاعد إذل  شػػػعرورتنػػػا رت  ملقػػػت ظ واهػػػ  دوف ال  ػػػوم بكلمػػػةف. مسػػػ وى الط ػػػاؿ

بػني    ػا ضػربيبعصا كانت علا اظتك   و  دل رتل قي بعد رتن اسي حِ ررتي   نتسأل .واهي
ت شػشوّ ف  .ف اسػ طا ال ػن سرتبط  ي مزؽ وسػقطت علػا ا رض دوف بشعرت فالساقني  

قػػد بالغػػت ظ ا مػػر  إف »: شتعػػت زميلػػ  يقػػوؿ لػػ ظتػػا ظ حالػػة نصػػف إ مػػا  رؤيػػ   وكنػػت 
 «.ال رتحتمل اظتس ولية مات
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طػالب هم ف شل  لكن شعرت بالػدوراف السو فؿ اصتالدوف إذل رااؿ إسعاؼ  ساع ها حتوّ 
وافقػوا علػا ذلػأل  وبعػد حػني رتوق ػوشل  .شػراةبصػوت رتقػرب إذل اضت ب مديدي علػا ا رض
 .]...[علا واهي  من من اظتا  وسكبوا قليالً  ااً بوشل شيشرّ و واعلوشل رتقـو  ركات  

. همظ آخػػػر اظتطػػػاؼ رتدركػػػت هػػػدف. تعّرضػػػت غتػػػدداً ضتصػػػ  لالسػػػ نطاؽ ال حصػػػر عتػػػا
 سػػبهم  رتنػػا . اعرتافػػات ال عالقػػة عتػػا الب ػػة بػػا مر الػػجملي ي خجملونػػ  علػػي مػػ  يريػػدوف كػػانوا

دل رتعػػرؼ االسػػم ر ػػم رتشل عالقػػات درتزقػػة مػػن رتمثػػاؿ بػػوب دينػػار   عميػػل اإلمربياليػػة  ولػػديّ 
دصػػػػػػاحل اظتزعػػػػػػـو  حػػػػػػدءوشل عػػػػػػن كػػػػػػرصل بلقاسػػػػػػم  وعػػػػػػن ارتباضػػػػػػ و . إال مػػػػػػن خػػػػػػالؿ اإلعػػػػػػالـ

ال رنسػػػػػية « السػػػػػداس»وعػػػػػن عالقػػػػػا  اظتزعومػػػػػة مػػػػػا ( ظتوسػػػػػادا)االسػػػػػ ابارات اإلسػػػػػرائيلية 
 .]...[فاا مريكوما اظتغرب  وما   (مصل ة االس عالمات اطتاراية وػتاربة ال ملسس)

طرقػػػت ف  هنن ػػػ  ابػػػ  «!رتمػػػي !رتمػػػي»: يصػػػرخ اً ذات يػػػـو شتعػػػت بكػػػا   وشتعػػػت رتحػػػدو 
مػػن اإلتيػػاف إذل هنػػا  رتال تسػػ  وف»: هارت ػػ  بػػالقوؿ. البػػاب ودل رتتوقػػف إذل رتف قػػدـ اضتػػارس

: قلػت« .اً ف عامػو إ ا ف ػاة  عمرهػا واحػد وعشػر »: ف ااب« با ض اؿ  من تكونوا بربكم؟
« .ةإ ػا ضالبػة ورتهػن رت ػا م ورضػة ظ الشػغ  باصتامعػ. ال رتدري»: فػرد قػائالً « فعلت؟ماذا »

 .]...[شِ رتنواع ا عماؿ الشائنة علا رتيدي اضتراسإذل هجملم ال  اة عّرضت تلقد 
وا خػر . النائػ  العػاـ ؾ   رتحػدقتا كػل منهمػا برتبػة نقيػ نيادت ن سي بني عسكريو 

. بطلػػػ  مػػػن النائػػػ  العػػػاـ قضػػػي  ااخ صػػػرت عتمػػػ. نطلس النقػػػاش  فػػػا.ب قاضػػػي ال  قيػػػس
 .ف اتبع  إذل الطابس الثاشلرت قاضي ال  قيس ضال  م وبعدها 
وكاتػػ  برتبػػة   كيػػل العػػاـمػػالـز رتوؿ ينوبػػاف عػػن الو ضػػابطني برتبػػة اسػػ ملواحل  ضػػور  بػػدرت
. كػػاف ا ضػػر الػػجملي نسػػمل  ا مػػن العسػػكري ضػػاما. خلػػف آلػػة كاتبػػة ااالسػػكػػاف رقيػػ   
العمػل برفػس القػوؿ ف« .رتع قد رتن  ليس مػن الضػروري إعػادة قرا تػ  كليػا»:   إرل القاضيتواّ 
هجملم الكلمات بصوت هػادئ قاؿ  «هل ت  س ما كل ما لت وي ؟» :رل اظتلف وس ل إـ قدّ و 

مػا هػي إال ذتػرة فرتفند بشدة العناصر ال  لت ويها اظتلػف » :قلت. نظرت  كانت فاحصة لكن
رتاػل  لكػن »: قلػت« .وما هجملا فقد رتمضي  »: رد علي القاضي« .خياؿ ا من العسكري

 «.حتت ال هديد وال عجملي   رتع قد رتنكم ال جتهلوف ضرؽ عمل شرض كمرتمضي   
. ة القضػػائية دوف رتف يػػزورشل رتيػػا مػػن القضػػاةقبػػاظتراوءالءػػني يومػػا حتػػت  ورتءػػ  ةمكثػػت مائػػ
دػػػا رتّف سػػػلط هم كانػػػت اظت  شػػػني الػػػجملين رتشػػػكرهم علػػػا عػػػدـ ا  يػػػارل  تعسػػػفبقيػػػت حتػػػت 

 .]...[وكاف باس طاع هم ال صرؼ ظ حيا  كما يشا وفمطلقة 
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عشػر سػنة  ء باعلا بن لتىي ( اظتسماة ػتكمة رتمن الدولة)حكمت ا كمة االس ثنائية باظتدية 
مّت و مبػػاز  ريػأل والا  سػ ة سػػنوات مػن االع قػاؿ بسػػملوف قسػنطينة وبوفئبعػػد قضػا. ملنا نافػدةسػ

 .2873رتك وبر  22بل العقيد الشاذرل بن اديد يـو   من قِ نالع و ع

 (م 2981)سلطاني عبد اللط ف الش خ . 6.1
  دار 6299-6219سػػػالمية ظ اصتزائػػػر إلاضتركػػة ارتوصػػػديس فػػوزي ابػػػن اعتػػػا ي  : اظتصػػدر

 .2881لنشر االن  اضة  اصتزائر ا
تلبيػػة لنػػدا  الشػػيخ عبػػد اللطيػػف سػػلطاشل والشػػيخ رتزتػػد سػػ نوف والشػػيخ مػػدشل عباسػػي  شػػارؾ 

ونشػر . رتمػاـ مسػملد اامعػة اصتزائػر 2871نػوفمرب  21آالؼ اظتواضنني ظ اع صاـ يـو اصتمعة 
عػػّرض لػػ  الطلبػػة مػػن وبػػالقما الػػجملي ت" االشػػرتاكية"الشػػيوخ بيانػػاً ينػػددوف فيػػ  بػػاؿتراؼ السػػلطة 

  انقػػػّا النظػػػاـ علػػػا 2871نػػػوفمرب  14وحػػػوارل رتسػػػبوعني مػػػن بعػػػد  يػػػـو . ال يػػػار اإلسػػػالمي
فػ وقف عشػرات . اضتركة اإلسالمية بقما واسا اس هدؼ الشيوخ وا وساط ال كريػة اإلسػالمية
بوا عػجملاباً وحشػياً قبػل رتف ُيسػملنوا ظ سػملن برواقيػة اظتشػ ـو ن الشػيخ ور ػم سػ. اصتامعيني أ عجملِّ

وحال ػ  الصػ ية  تعػرض لل وقيػف واالح ملػاز ظ مركػز ( سنة 72)عبد اللطيف سلطاشل الكب  
مػػػن مراكػػػز اظتاػػػابرات العسػػػكرية بالعاصػػػمة  أ لالس  ضػػػار رتمػػػاـ ػتكمػػػة مديػػػة االسػػػ ثنائية أ 

  تػػػوظ الشػػػيخ سػػػلطاشل 2872بعػػػدها بشػػػهور قليلػػػة  ظ رتبريػػػل . لإلقامػػػة اصتربيػػػة ظ بي ػػػ  بالقبػػػة
شػػػػارؾ عشػػػػرات ا الؼ مػػػػن اظتػػػػواضنني ظ . ت اإلقامػػػػة اصتربيػػػػة بعػػػػد تػػػػدهور حال ػػػػ  الصػػػػ يةحتػػػػ

 . وظ ما يلي مقطا من شهادت . انازت 
 

 بسم اهلل الرزتاف الرحيم
 وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم

ـ علػا السػاعة  2871نوفمرب  14ػاظتوافس ل ػه 2352ص ر  8ظ صبي ة يـو اطتميس 
صػػباحا وقبػػل ضلػػوع ال ملػػر بسػػاع ني دؽ اػػرس منػػػزرل ظ القبػػة  فاػػرج ولػػدي فػػائس الرابعػػة 

ومػا رتف فػػ   البػػاب اطتػػاراي حػػِ رتسػػرع شػرضة اصتػػيت إذل الػػدخوؿ  وسػػ لوم عػػ  فقػػاؿ عتػػم 
س ءيابػػأل برتلػػ»: رتنػػ  نػػائم  وظ اضتػػني صػػعدوا إذل  ػػرف  وظتػػا خراػػت إلػػيهم قػػاؿ رل رتحػػدهم

 «.وسر معنا  ولست وحدؾ
ءياحل بسرعة سػرت معهػم  وركبنػا سػيارام  فسػلكنا ضريػس العناصػر أ مررنػا فلما لبست 

دكاف القنطرة ال  الزالت  ا ا شغاؿ ظ بار مراد رايس ظ اجتام الطريس السريا الرابي بني 
وعنػػػػد بلػػػػوغ السػػػػيارة إذل اظتنعػػػػرج الػػػػجملي يػػػػ دي إذل ابػػػػن عكنػػػػوف  .ا بيػػػػار والقنطػػػػرة اظتػػػػجملكورة
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 طػػػا رل ررتسػػػي الشػػػرضي الػػػجملي كػػػاف إذل اػػػانيب ظ السػػػيارة  –يسػػػارا  – واظتلعػػػ  ا وظتػػػيب
 .ال رترى اظتكاف الجملي سيدخلون  إلي لكي بطرؼ اب  

حل مػػػدخال  اوبعػػػد رتف دخلنػػػا إذل اظتكػػػاف الػػػجملي رتخػػػجملوشل إليػػػ  ونزلنػػػا مػػػن السػػػيارة سػػػلكو 
اشل دوار  انبات  من الزااج يرى في  اظتار من  ذات  كلها وهو مل و فما خرات منػ  حػِ اعػرت 

كدت رتسقي منػ  علػا ا رض  وبعػد رتف خراػت مػن هػجملا اظتمػر الضػيس العمليػ  رتدخلػوشل 
مك ػػػ  اسػػػ قباؿ الضػػػيوؼ اظتعػػػد ل قييػػػد وك ابػػػة حالػػػة اظتع قػػػل اظتدنيػػػة  وبػػػدرت  – إذل اظتك ػػػ 

سػم واللقػ  واسػم ا بػوين واسػم الزواػة وعػدد الارا  هجملم العمليػة الػ  هػي السػ اؿ عػن اإ
خػرج كػل مػا كػاف حتػ  وظ ايػوحل  ف خراػت كػل مػا ظ ايػوحل م  رتف رتُ  ل ضُ   خلاا والد 

أ قدموشل إذل اظتصور فمللست رتماـ آلة ال صوير فصوروشل من  .فوؽ اظتنضدة  ووضع   رتمام
رتف مكػػاف الغسػػل  فػػ مرشل بنػػػزع ءيػػاحل و  سػػاق  انػػدي إذل .ا مػػاـ ومػػن اانػػ  الواػػ  ا نتػػن

 .أ ساق  إذل الزنزانة «يزونكومب»ػويل وهو اظتعروؼ برتلبس ءوبا واحدا من  القمي  والسرا
وضوعتا  (ف ونصفامرت )رع ذ  وهي صغ ة ادا عرضها ءالءة رت الزنزانةرتمرشل بالدخوؿ إذل

حديػد وهػو قسػ  ضويػل يق ػل مػن حديػد وق لهػا مػن وبا ا   3ستسة رتذرع علا با ا رقم 
فيهػػػا إال نافػػػجملتاف صػػػغ تاف  ولػػػيس فيهػػػا هػػػوا  يس نشػػػق  مػػػن كػػػاف فيهػػػا  ومػػػا .مػػػن اطتػػػارج

ظ كػػل واحػػدة منهمػػا ستسػػة   حػػداقتا ظ وسػػي البػػاب وا خػػرى عنػػد السػػقف العػػارل اػػداإ
وفػػوؽ النافػجملة العليػػا مصػػباح ضػعيف ال نتكػػن للمػػر  رتف  .عشػر سػػن يمرتا ضػػوال ومثلهػا عرضػػا

 .يقررت علا ضوئ 
ضػيس ومػن رتاػل هػػجملا   –« راكلػو » – النافػجملتني ت   ػاف إذل ؽتػر فّ قليلػة اعتػوا   الغرفػة ف

كدت رتخ نس من قلة اعتوا   وال رتتن س ايدا إال إذا ضلبت من اصتندي اطتػروج إذل اظتيضػ ة 
طعة قجملرة ملوءة با وساخ مصنوعة من البنج فوؽ بنػأل كاف قرتما ال راش ف . قضي حاا 

بػػ س بػػ  مػػن البطانيػػات  وإذا ضػػاقت ن سػػي ورتردت  رتمػػا الغطػػا  فػػال .وح بػػدوف إزارلػػمػػن ال
ذ إروج إذل اظتيض ة ضرقػت البػاب اضتديػدي اظتغلػس مػن اطتػارج وم  احػ  ظ عنػس اصتنػدي  اطت

ل  عدة زنزانات  ف ضرؽ عدة مرات فعذا شتع  اصتندي ونظػر إرل مػن النافػجملة الصػغ ة وقػاؿ 
ليسػت وحػدها بػل هػي ظ  ف قوؿ ل  رتريد اطتروج إذل اظتيض ة  واضتملرة ا رتمػة .رل ماذا تريد

 .مثيالاا صف ضويل من
وبقيػػػت فيهػػػا ءالءػػػة رتيػػػاـ  اطتمػػػيس  اصتمعػػػػة والسػػػبت  وظ يػػػـو ا حػػػد قلػػػت للضػػػػابي 

رتنػػػ  دل اسػػػ طا البقػػػا  ظ هػػػجملم الزنزانػػػة الضػػػيقة   نػػػ  رتكػػػاد  اظتػػجملكور سػػػابقا اظتكلػػػف بػػػاظتركز
رتخ نس  من قلػة اعتػوا   فػ مر اصتنػدي بنقلػي إذل زنزانػة رتخػرى ظ ذلػأل الصػف مػن الزنزانػات 
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فهػػي ظ اظتسػػاحة ضػػعف ا وذل  سػػابس ومسػػاح ها تعػػادؿ اءن ػػني مػػن النػػوع ال 6 حتمػػل رقػػم
 .النوافجمل مقياس واحد  وفيها نافجملة واحدة وا خرى قرب السقف فّ    رت

سػػػاحة الضػػػيقة اظتػػػجملكورة وكػػػدت ضػػػاقت حل اظت 2871وظ يػػػـو ا ربعػػػا  فػػػات  ديسػػػمرب 
مػػػاذا » :قػػػائال لقبػػػ  زبػػػوج رتخ نػػس مػػػن قلػػػة اعتػػػوا  فطرقػػػت البػػػاب  وبعػػػد مػػػدة اػػػا شل انػػػدي

 «.ريد اس نشاؽ شي  من اعتػوا رتقل للضابي اظتكلف ظ اظتك   رتن  »: فقلت ل  « تريد؟
فلمػػا رتخػػربم دػػا رتريػػد رتمػػرم باإلتيػػاف حل ورتنػػا ال اسػػ طا اظتشػػي إال م وكاػػا علػػا العصػػا لشػػدة مػػا 

ة تن سػػت أ خػػرا  إذل مك بػػ  وفػػ   رل النافػػجملة الكبػػ  رتفلمػػا  .الػػوهنو ضتقػػ  مػػن الضػػعف 
سػقي مػن الكرسػي إذل رتاعرتاشل دوار ظ ررتسي وررتيػت ا رض ك  ػا تػدور مػن حػورل وكػدت 

أ رتمػر الضػابي ب خػجملي إذل  رفػة رتحسػن . ورتخجمل واهي ظ ال لوف حسبما ذكػر رل. ا رض
ػتػػػػرـت وضػػػو  كامػػػػل  رالػػػػ  كنػػػت فيهػػػػا  وفيهػػػا نافػػػػجملة كبػػػ ة وفػػػراش ايػػػػد وسػػػريمػػػن الزنزانػػػة 

فاسػرتحت  «.هجملم حملرة اندي رتخرا   منها وسلم ها لأل»: ضابيومسان  وقاؿ رل ال
 .نوعا ما ؽتا كنت رتعاني  ظ ا ياـ الس ة اظتاضية

رتسػػػرع »: اػػػا شل اصتنػػػدي مسػػػرعا وقػػػاؿ رل –ديسػػػمرب  1رتي يػػػـو اطتمػػػيس  –الغػػػد  ظ
وبعػػػػد لبسػػػػي ءيػػػػاحل ذهبػػػػت إذل مك ػػػػ  الضػػػػابي  «.نػػػػأل ذاهػػػػ  إذل بي ػػػػألعف لػػػػبس ءيابػػػػألرت

  الشيخ رتزتد س نوف االسػا مػا الضػابي وقػد كػاف ظ زنزانػة قريبػة مػ  اظتجملكور فوادت في
أ خرانػا ورتركبونػا   رل الضػابي كػل مػا رتعطي ػ  ظ رتوؿ يػـو وهنػا رتعػاد .يرشل رترم ودل ولكن دل
وقبل خروانػا  طػوا ررتسػنا ودل يكشػ وا عنػا إال بعػد رتف كنػا قػرب القنطػرة   سعاؼإظ سيارة 

جتام ب  مسوس و  ها  وجبنبها ضريػس بوزريعػة  وهػي القريبػة مػن ال  نتر منها الجملاهبوف ظ ا
 .ااما ا رقم شوفارل

 .سػػلكت بنػػا السػػيارة الطريػػس النػػازؿ إذل بػػاب الػػوادي  وسػػرنا إذل اظتس شػػ ا العسػػكري
ت لنػػػػا  فيهػػػػا سػػػػريراف رتحػػػػدقتا رل وا خػػػػر للشػػػػيخ رتزتػػػػد عػػػػدّ ف دخلونػػػػا إذل حملػػػػرة واسػػػػعة رتُ 
ونا ما ؿتن ظ حااة إلي  مػن ا دويػة والعػالج مػا طيب  ورتعس نوف  وبادرونا بال    الط

مػػػن يػػػـو خرواػػػي مػػػن اظتنػػػػزؿ دل رتر رتحػػػدا  وظ اظتس شػػػ ا اػػػا شل  .ا كػػػل اصتيػػػد ومػػػا ي بعػػػ 
 .فبقينا في  سبعة رتياـ رتخرى  ا والد وا هل وبعا ا صدقا 
اا نػػػػػا اصتنػػػػػود والضػػػػػباط علػػػػػا السػػػػػاعة  2871ديسػػػػػمرب  8وظ صػػػػػباح يػػػػػـو اطتمػػػػػيس 

ءنػني الا ؿتػنطتامسة صباحا قبل ال ملر ورتمرونػا بلػبس ءيابنػا بسػرعة والسػ  معهػم  ف ركبونػا ا
الشػػػرضة بػػػداخل السػػػيارة ورتخػػػجملونا إذل مركػػػز ػتافظػػػة الشػػػرضة  فبقينػػػا ظ السػػػيارة ؿتػػػو  ومعنػػػا

السػػاعة  والشػػرضة ظ حركػػة دائمػػة  ورتمامنػػا حافل ػػاف بػػداخلهما رتاعػػة مػػن الشػػباب اظتسػػلم  
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ل الشرضة اظتركزية  وظ حدود الساعة السادسة والنصف  رتقلا اظترك  اظتيموف كانوا ظ مع ق
 .الجملي لتمل رااؿ اإلسالـ

ف قلعػػػت السػػػيارات  ومنهػػػا سػػػيارتنا مػػػا اءنػػػني مػػػن الشػػػرضة بػػػداخل سػػػيارتنا  ورتمػػػاـ هػػػجملا 
إلفسػػػػاح الطريػػػػس  ومثلهػػػػا مػػػػن  [َدرّااػػػػاف]« اظتوضػػػػار»مػػػػن السػػػػيارات شػػػػرضياف مػػػػن  وكػػػػ اظت

فقػػد اب عػػدنا عػػن « إذل رتيػػن اظتسػػ  بنػػا؟ إذل اظتنػػػزؿ؟»: ن وسػػنا قػػرارةنقػػوؿ ظ  اطتلػػف  وؿتػػن
  ك ننػػػا غترمػػػوف ةاظتديػػػة إذل ػتكمػػػة رتمػػػن الدولػػػ إذلم واهػػػوف  ضريػػػس اظتنػػػػزؿ  أ تبػػػني لنػػػا رتننػػػا
سػػب اف اهلل مػػاذا لقينػػا مػػن الثػػورة اصتزائريػػة الػػ  خػػدمناها  –يسػػاقوف إذل ا كمػػة إلاػػرامهم 

ووضعنا رؤوسنا رتماـ اظتشانس واظتقصلة كما قال  رل الشيخ رتزتد زتاشل ظتػا   دنابعقولنا ورتاسا
 .رتضلا علا ما كنت قائما ب  للثورة من رتال حرية اصتزائر واس قالعتا

كلػػم وق ػػت بنػػا السػػيارة   73الػػ  تبعػػد عػػن العاصػػمة بن ػػو  اظتديػػةمدينػػة وظتػػا وصػػلنا إذل 
سػػػػة الشػػػػرضة إذل داخػػػػل ا كمػػػػة  إذل قاعػػػػة رتمػػػػاـ ا كمػػػػة ورتنػػػػزؿ اصتميػػػػا وسػػػػيقوا حتػػػػت حرا

وهناؾ ال قينا ما الشباب اإلسالمي الجملي كاف ػت ملػزا مثلنػا وفػيهم ا سػاتجملة ظ  .اصتلسات
وبقينا كامل اليػـو مػن السػاعة الثامنػة والنصػف االسػني علػا اظتقاعػد  .الكليات واصتامعات

عػػػدها اػػػا  ضػػػابي شػػػرضة وب .اطتشػػػبية إذل مػػػا بعػػػد العصػػػر  وبالضػػػبي إذل الثالثػػػة والنصػػػف
 .اً يءان وعبد اللطيف سلطاشل  أ نادى رتزتد س نوف رتوال  وشرع ينادي علا الشباب رتوال

وبعػػػد منػػػاداة ءانيػػػة دخلػػػت  .فصػػػعدنا إذل الطػػػابس ا وؿ والسػػػنا فػػػوؽ ابنػػػاؾ مػػػن اللػػػوح
مك بػػا علػػا مػػا رتهنػػ  لكاتػػ  ا كمػػة  وبعػػد اإلاػػرا ات اظتعروفػػة رتخػػربشل بػػ ن  مػػ هم بعػػداوة 

رتمػا »: فقلت لػ  .لدولة  وب ن  شاركت ظ نشر وتوزيا منشور  وهجملا ؼتالف لقانوف الدولةا
اظتنشور فنعم  ف حالة من ال وتر ههػرت رتخػ ا بػني الطلبػة اصتػامعيني والشػرضة ف ردنػا بنشػرم 

ضػطراب   ف الطلبػة اصتػامعيني عتػم ءقػة ظ الوتوزيع  ادئة اضتالة الن سية من ذلأل ال وتر وا
اظتنشػور للدولػة كػي ترااػا رتمػر  ـ بػ  العلمػا  ظ هػجملاذلأل رتف ما يشكوف منػ  تقػدّ  .ئهمعلما

سػػ اذ اظتػػرحل والطبيػػ   هػ ال  الطلبػػة    ػػم رتبنػػا  ا مػة اصتزائريػػة وسػػيكوف مػػنهم اظتهنػدس وا
وليس من اضتكمة والعدؿ إقتاعتم وتػركهم تػ ءر علػيهم دعايػة اظتالحػدة اظتبثوءػة ظ  .إذل آخرم
فهػػم مسػػلموف رتبنػػا  مسػػلمني  وؿتػػن الكبػػار فتػػوت واضتيػػاة بعػػدنا عتػػم  فنػػربيهم  .رتوسػػاضهم

بػن اإلضتػاد السرهم اصتزائر ظ مسػ قبل حيااػا وحيػاام  ف اإلضتػاد سالمية حِ ال ختإتربية 
فلسػػنا  .الشػػيوعي رتكثػػر مػػن بػػث شتومػػ  ظ ا وسػػاط الطالبيػػة واصتػػامعيني مػػنهم باطتصػػوص

سػػػػػك نا عػػػػػن هػػػػػجملا اطتطػػػػػر الػػػػػجملي رتخػػػػػجمل يهػػػػػدد ديننػػػػػا وغت معنػػػػػا مػػػػػن العلمػػػػػا  الناصػػػػػ ني إذا 
ذل صػػ وفها  بػػل فػػر إاإلسػػالمي   ف ءػػورة ال  ريػػر ظ وق هػػا دل تػػر واحػػدا مػػن هػػ ال  تقػػدـ 
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الكثػػ  مػػن الشػػيوعيني إذل خػػارج الػػوضن  ودل يبػػس هنػػا إال شػػباب اصتزائػػر اصتػػامعي اإلسػػالمي 
 «. ا اإلسا ة إذل شتع  لة ورخيصة رتريدَ رتما معادا  للدولة فهجملم امة باض .و   اصتامعي
نابػة ػتػاـ عنػأل إنأل مطالػ  شػرعا لػدى ػتكمػة رتمػن الدولػة ولػأل اضتػس ظ إ»: فقاؿ رل

 «.نعم» :قلت «ػتاميا؟ ظ تعينيمامها  فهل تر   رتذا دعيت إذل الوقوؼ إ
 .رتيضػػا إذل منػػػزل الػػجملي رتخػػجملوم أ رتراع ػػ  الشػػرضة إذل منػػػزرل مػػا الشػػيخ رتزتػػد سػػ نوف 
  بدايػة مػن ا ف لكػي يبلغونػا رتنػ وقبل راوعنا إذل منػزلينا رتوق ونا مدة لػدى ا افظػة اظتركزيػة 

 . اإلقامة اصتربية ظ منػزلنا كت  علينا  2871ديسمرب  8
شاصػػا ورتحػػال هم علػػا  12ورتصػػدرت قػػوة ا مػػن ظ الصػػ افة رت ػػا رتلقػػت القػػبا علػػا 

حالػػة السػػراح القػػانوف ظ  فّ  ق ػػا   ػػ  رتػتكمػػة رتمػػن الدولػػة  ورتفػػرج عػػن سػػ نوف وسػػلطاشل م
يبقػػػا ظ منػػػػزل  بػػػال حراسػػػة إذل يػػػـو الحس فػػػاظت .ال يوصػػػي باضتراسػػػةاصتربيػػػة اظت قػػػت واإلقامػػػة 

 .ولكن ؿتن نعيت ظ اصتزائر وك ا .ا اكمة  فعذا ضلبوم إليها ذه  من تلقا  ن س 
هجملم ا سػطر  واظتػدة زادت مقيم ظ اظتنػزؿ من ذلأل ال اريخ إذل وقت ك ابة  رتنا ا ف فها

حػػد حل حػػِ رت يّ علػا الثالءػػة شػػهور  مػن  ػػ  رتف تسػػم  الشػرضة اضتارسػػة للمنػػػزؿ باتصػاؿ رت
ومنعوشل حِ من اطتػروج  .نصراؼالمن وقف معي ظ الشارع ورتراد الس اؿ ع  رتمروم با فّ رت

وال  – رؽو سػارتقاتػل  –بػعذف خػاص  كػ ن  غتػـر  الّ إإذل صالة اصتمعػة  واضتػالؽ ال يػ تي  
وباصتملة فالػجملي ررتي ػ  مػن شػرضة ايشػنا دل  .يزورشل إال من كاف من رتهلي ورتقارحل ورتصهاري

 .من  العشر من انود ايت العدو االس عماري  وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم ررت
وهػػجملا رااػػا كمػػا قلػػت إذل ال غلغػػل الشػػيوعي اإلضتػػادي ظ حكوم نػػا  وعنػػد اهلل نل قػػي يػػـو 

 .امة ون خجمل حقنا ؽتن هلمنا وال يضيا حقنا فيها كما ضاع ظ الدنياالقي
وال رتنسػػا قضػػية سػػاع  الػػ  رتعػػرؼ  ػػا رتوقػػات الصػػالة  فقػػد حملزوهػػا عػػ  يػػـو دفعػػت 

وقػػد ضلبػػػت مػػػنهم مػػػرات  .إلػػيهم كػػػل مػػػا كػػاف حتػػػ  مػػػن رتوراؽ ودراهػػػم إذل آخػػر مػػػا ذكػػػرت
يػػـو خرواػػي مػػن  الّ إيعطوهػػا رل  ومػػرات رتف يعطػػوشل سػػاع   عػػرؼ  ػػا رتوقػػات الصػػالة فلػػم

 رلا ذاف ال يسػػػػما ايػػػػدا فيقػػػػا  فّ   الصػػػػالة الزنزانػػػػة  وظ بعػػػػا ا وقػػػػات رتصػػػػلي ورتعيػػػػد
طلبػػ  يرتخػػجملشل وضلػػ  مػػ  مػػا  ي رنسػػاليت رتّف اصتػػرتقػػوؿ  ػػاريخ ولل .الشػػأل ظ دخػػوؿ الوقػػت

ي للضػػػاب توصػػػلنا إذل السػػػاعة الػػػ  كانػػػت عنػػػدي ودل ت ػػػارق  رتبػػػدا قلػػػ  وحػػػني ايشػػػنا مػػػ 
بػػدوف رتف رتعيػػد   «خػػجمل»: ؿ رلافقػػ  «اتػػرؾ رل السػػاعة  عػػرؼ  ػػا وقػػت الصػػالة»: الكػػافر
 .فلينظر اظتر  ال رؽ بني اصتندي الكافر ومن يزعم رتن  مسلم. الطل 
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 ع قاؿالا  قيقات رتءنا  ال
رل اتصػاال بالشػيخ  فّ فكلها حتـو حوؿ اظتنشور  ومنها رتتعرضت عتا ال     قيقاترتما ال

ر اصتزائػػري نزيػل اظتدينػػة اظتنػورة علػا صػػاحبها الصػالة والسػػالـ  واظتػدرس بػػاضتـر رتحل بكػر اػاب
صػػػػارل بػػػػ  اتصػػػػاؿ العلمػػػػا  تا إفّ »: م قػػػػساظتػػػػدشل الشػػػػريف واصتامعػػػػة اإلسػػػػالمية  فقلػػػػت لل
س اذا ومعلما ظ اظتدرسة اصتالليػة بعاصػمة رتبعضهم ببعا  ما سابس معرف  ب  عندما كاف 

 «. صلوف ب  عندما يزوروف اظتدينة اظتنورة دناسبة اضتج رتو العمرةوكل اصتزائريني ي .اصتزائر
آؿ بػن عبػد العزيػز  هجملا ارنتة وقد ههػرت هػجملم ال همػة بعػد رتف زار اظتلػأل فهػد وهل يعدّ 

نػػػػوفمرب  12إذل الثالءػػػػا   12ا حػػػػد  مػػػػنملػػػػأل اظتملكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية اصتزائػػػػر سػػػػعود 
ذرل إذل ليبيػػا اإذل بلػػدم  وسػػافر الػػرئيس الشػػ اظتلػػألراػػا  نػػوفمرب 12الثالءػػا  يػػـو و . 2871

 .فسب اف اهلل ورتعوذ بػ  مػن شػيطاف ون ػاؽ السياسػة – ورتلقي القبا علي رتنا ليلة اطتميس
 –ال  ػاهم والوفػاؽ  فّ رت فيػ عن هػجملم الزيػارة قػالوا  –كما يقولوف  –فقد رتذاعوا بيانا مشرتكا 

 .خوة  وهكجملا السياسة ومقاصدهاالواقا بني ا –الن اؽ 
ت كػػل حيػػا  ورتعمػػارل حػػِ الػػدار الػػ  كنػػت بَػػ ِ مػػرات ومػػرات  وكُ   قيػػس معػػي وتكػػرر ال

 –اةرمػػػػػة  (ا واس)منظمػػػػػة اصتػػػػيت السػػػػػري ال رنسػػػػي فػػػػرارا مػػػػػن بطػػػػت  –ارل ها دػػػػػ اشػػػػرتي
هػجملا سػ اؿ »: فقلػت عتػم «؟مػن رتيػن اػا ؾ اظتػاؿ الػجملي اشػرتيت بػ  ال ػيال»: وس لوشل عنهػا

 «.حس فالعدالة بيننا يطالب  بواسط هاخارج عن اظتوضوع  ومن كاف ل  
حراسػة اصتنػدي اظتسػل   وقػد ك بػوا  كنُت رتخضا إذل رتخرج من الزنزانة  كنُت وظ كل مرة  

حدى الليارل بقيت إوظ  .كل حيا  بشهورها وسنوااا  وقالوا نريد رتف نعرؼ حياتأل كلها
تصػاالت اطتارايػة  الا ارتيػ ع قػاؿ انقطعػت عػ الوظ مػدة ا .إذل الرابعة صباحا قسما ا 

والقصػػد  ُكنػػتفػػال صػػ افة وال إذاعػػة  وال زائػػر مػػن رتوالدي  بػػل وال رتحػػد مػػنهم يعػػرؼ رتيػػن  
وصػرنا كمػا قػػاؿ  .ضػطراب الن سػػي علػا اظتع قػل وعلػا رتهلػػ الدخػػاؿ القلػس واإمػن هػجملا هػو 

 :الشاعر العرحل القدصل
  حيافلسنا من ا موات فيها وال ا  خرانا من الدنيا وؿتن من رتهلها

 ا  هجملا من الدنياػنا وقلنا اػفرح اةاا نا السملنا  يوما ضتػذا اإ
 

اصتنػػد ِقبػػل مػػا ررتي ػػ  ومػػا وقػػا رل ظ هػػجملم اظتػػرة دل يقػػا رل مػػن  وباصتملػػة فػػ قوؿ ورتكػػرر رتفّ 
جتػام الوقد قلت للضابي الجملي  طػا رل ررتسػي حػِ ال رتر ا .عدونا وعدو الوضن نيال رنسي

 «[.OAS]ردتونػػػا ب عمػػػاؿ منظمػػػة اصتػػػيت السػػػري ال رنسػػػي ذكّ »: الػػػجملي تسػػػ  إليػػػ  السػػػيارة
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ما رتصػاب  سػبب  النشػاط الػدي  الػجملي رتقػـو بػ  ال  ػ    فّ والجملي اس الص   من هجملم ا نة رت
 .ع قاؿ كجملب وزور و  افالوكل ما قيل ظ سب  ا

مػن قلػة اعتػوا  وال ػن س والقلػس الػجملي  –كمػا قلػت سػابقا   –وظتا سا ت حػال  الصػ ية 
 ؟سػػػنة 72ومػػػاذا يسػػػ طيا رتف ي  مػػػل راػػػل بلػػػم مػػػن العمػػػر   ب  ظ تلػػػأل السػػػبعة رتيػػػاـرتصػػػا

 عػل بػ  هػجملا بػال فراػل ضػعيف بلػم مػن السػن مػا بلغػت يُ  ؟فكيف ي  مػل مثػل مػا حتملػت
ومػػا ذكرتػػ  قليػػػل مػػن كثػػ   فكيػػػف تكػػوف صػػ   ؟ وإذل اهلل وحػػػدم ! ارنتػػة إف ذلػػأل لكثػػػ 

 .وا ن والراا  ظ ت ريج الكرب واعتمـو اك اظتش
كػػل مػػػا ضتقػػ  ظ هػػػجملم ا نػػة مػػػن رتاػػل هػػػجملا اظتنشػػور الػػػجملي ك بػػ  الشػػػيخ رتزتػػد سػػػ نوف 

الجملي وزع علا الطلبة و  هم يـو اصتمعة و س اذ عباسي اظتدشل  ورتمضام ورتمضي   رتنا مع  وا
ضلبنػا فيػ  مػن اضتكومػة رتف تنظػر إذل رتبنائهػا الطلبػة ( 2871 نػوفمرب 21) 2352ػتـر  25

ضلػػا علػػا مػػا فيػػ  علػػم رتف مػػا اػػا  فيػػ  ال يسػػ وا  افمػػن قػػررت اظتنشػػور رتو  .وتسػػ ملي  عتػػم
نشػػاضي الػػدي  اإلسػػالمي ال  ػػ   نػػ   إالّ ضتػػس حل لػػيس لػػ  سػػب  هػػجملم العقوبػػات  والػػجملي 

ن قػػػاـ مػػػ  القػػػائم بنشػػػاط ديػػػ  ال يعملػػػ  اظتالحػػػدة ورتعػػػوا م هنػػػا  وقػػػد واػػػدوها فرصػػػة ل
 «.لحسيب اهلل ونعم الوكي»: فا  نموها  ورتقوؿ

 (م 2984)صالح بوزينة . 7.1
 ة مك وبةخاصشهادة : اظتصدر

صػػػاحل بوزينػػػة رتسػػػ اذ وناشػػػي ظ اضتركػػػة اإلسػػػالمية اع قل ػػػ  اظتاػػػابرات العسػػػكرية ظ ربيػػػا سػػػنة 
وظ  2884  كمػػػػا تعػػػػػّرض لل عػػػػػجملي  علػػػػػا يػػػػػد الشػػػػػرضة ظ بوحني يػػػػػة ظ صػػػػػيف عػػػػػاـ 2883

مػػػن الوءيقػػػة بعنػػػػواف . 25.1اصتػػػز  رااػػػا شػػػهادت  ظ ) 2884شػػػاضوناؼ بالعاصػػػمة ظ  ايػػػة 
وظ مػػػا يلػػػي شػػػهادة عػػػن تعػػػجملي  (. ظ البػػػاب ا وؿ مػػػن الك ػػػاب رتصػػػوات مػػػن ال صػػػوت عتػػػم

وقػػد حػػررت هػػجملم . ظ عهػػد الشػػاذرل بػػن اديػػد 2873سػػابس كابػػدم السػػيد بوزينػػة ظ سػػب مرب 
 .ـ 1552الشهادة ظ رت سطس 

بػدرتت رتشػعر ظ  ايػػة . عطلػة ف الزمػاف صػػي ا واظتدرسػوف ظاكػ. 2873سػب مرب  6  ربعػاا 
 طػػي سػػيار  ورتنطلػػس ينطلقػػوف   وعنػػدما رتمْ ثَػػالصػػيف رتف عناصػػر اظتاػػابرات يراقبػػون  عػػن كَ 

وخاصػػة بعػػد اسػػ قراري ظ تلػػأل اظتنطقػػة  سػػيما بعػػدما الحظػػوا رتنػػ  رتلقػػي الػػدروس . ورائػػي
يػػا وكنػػت رتشػػ غل بال ػػدريس الثػػانوي ورتذهػػ  يوم. ف وفعػػاؿثػػوا اضػػرات الدينيػػة بشػػكل مك

 .   ببضعة عشرات من الكيلومرتات تقريباكَ د عن سَ بعُ إذل مقر عملي الجملي يَ 
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لثانويػػػة لل وقيػػػا علػػػا مػػػا يسػػػما اذهبػػت إذل  2873سػػػب مرب  مػػػن  صػػبي ة السػػػاباظو 
لػا والػد  ع تُ ْاػرا وقبػل عػود  إذل البيػت عَ . ػتضر اب دا  الشغل كمػا اػرت العػادة بػجمللأل

كانػػػت تسػػػكن مػػػا بقيػػػة رتشػػػقائي ظ بلديػػػة قريبػػػة مػػػن مقػػػر   وقػػػد ينا سػػػوياً جملف غػػػ( يرزتهػػػا اهلل)
رور  ػ  عاديػة ورل إذل اضتي الجملي رتسكن فيػ   الحظػت حركػة ُمػصُ اوعي ووُ وعند رُ . عملي

كاب سيارة ُمب جمللػة  وكانػت نظػراام ضام اصتسم ي  دث باه ماـ بالم ما ُر  اً وررتيت شرضيّ 
 ...ا مر ال يعني  فّ رت وقتتُ  ن  ت ثٍ ولكن  دخلت البيت    مكرتِ . مث ة للشأل

يب معملػػػػم الروس ك ػػػػمػػػن م ب  آليػػػػة رتخػػػػجملتُ ت مالبسػػػػي و ركػػػػة ِشػػػغػػػ ا البيػػػػت فَ  لػػػتُ خد
ب وْ مػػت َصػػػفقُ  يبػػػاً رِ مُ  اً قّػػدَ  البػػابُ  ؽا ومػػا إف قػػررتت بضػػػعة رتسػػطر  حػػػِ دُ . وف   ػػ   قػػررت فيػػػ 

ها بيػدم مػن اطتػارج دّ الزائػر الغريػ  قػد َسػّف رترى شياا   فعذا حل ال ةوا الباب ونظرت من الكُ 
 عور الشػػأل عنػػدي وعػػادت الصػػورة الػػ  ررتي هػػا ظ اضتػػي إذل ذهػػ  ولكػػّ  ى ُشػػوا وذلػػأل مػػا قَػػػ

ات َسػػػدا سَ بعضػػػهم مُ  دملموعػػػة مػػػن ذئػػػاب البشػػػر لتمػػػلُ  علػػػا فػػػ   البػػػاب ف وااػػػتُ  مػػػتُ َعزَ 
ؽ ر اللػوف ا ز  يذ «النينملػا»وبعضهم ا خر رتاهزة إرسػاؿ وي قػدمهم قائػد اةموعػة بلبػاس 

 .ما يدم رّشاش كالشينكوؼاكن  لتمل جبُ دا ال
ارتػػػد مالبسػػػأل »: ؿاقػػػ« !نعػػػم»: تلػػػق« رترتنػػػت فػػػالف؟»: ؿ وهػػػو يرتعػػػد مػػػن الرعػػػ اقػػػ
غتموعػػػة  رفػػػة النػػػـو  تْ لَػػػخَ دَ  .اظتشػػػ ـو إذل ءػػػالث غتموعػػػات «سلَػػػيػْ ال َ »نقسػػػم أ ا« .عنػػػاتبوا

ظ  اظتطػبخ يب ثػوف وصار الػجملين ظ. ءانية إذل اظتطبخ  وءالثة اجتهت صوب اضتماـ وغتموعةٌ 
وضلػػ  مػػ    القػػدور وا واشل والػػجملين ظ  رفػػة النػػـو يب ثػػوف بػػني مالبسػػي ومالبػػس زواػػ 

أ ف  هػا ورتخػجمل .  رتضا فيها رتوراقي الشاصية من شهادات و  هػال رتحدهم رقم اضتقيبة ا
ضبعػػة  فػػدائيوف ظ اإلسػػالـبعنػػواف  راصتػػواز وبعػػا ا وراؽ ورتوراؽ مػػن ك ػػاب لسػػامي النّشػػا

ظتػػػا ررتى اصتػػػواز فك فتػػػػا عثػػػر علػػػػا كنػػػػز وقػػػاؿ لقائػػػػد ال رقػػػة وعينػػػػام   رتذكػػػر رتنػػػػ. ار اظتعػػػارؼد
 .مالبسي ونزلت معهمت أ ارتدي« !ها هو اصتواز»: تلمعاف
ا ؤو كػ  م اػا  «ا  ػواؿ»مػن  داً ْشػال يقل عػن عشػر سػيارات وحَ  دت ظ ان ظاري مااو 

شػددة مسػة اركبت السيارة حتػت حر . دناكما يقوؿ الناس عن  «ْسَبْا َبْن ُعوَدة»للقبا علا 
هو مركػز تعػجملي  معػروؼ   و (ػتافظة الشرضة اظتركزية)« السانرتاؿ»وانطلقت السيارة صوب 

دخلػػت مػػن اصتهػػة اطتل يػػة وظتػػا وصػػلت إذل هنػػاؾ رتنزلػػوشل ورتُ   الربيػػد اظتركػػزيمبػػ  قريػػ  مػػن 
وك ننا ظ رتفػالـ  قاؿ رتحدهم للمس وؿ الجملي كاف لتمل مسدسا مشدودا إذل حزام . للمب 
أ رتراشل . فصػػػاروا يضػػػ كوف «!إنػػػ  ال رتعرفػػػ »: فقػػػاؿ عتػػػم «!  رتتينػػػا بػػػ وهػػػا هػػػ» :الوسػػػرتف

 «هػػل تعػػرؼ رتحػػدا مػػنهم؟»: ت بقلػػم الرصػػاص  وسػػ ل شِتَػػصػػورا رُ   صػػورا لشػػباب مل  ػػني
 .تَ كَ سَ ف ابت بالن ي  فَ 
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 .ن خشػ مػن ذلػأل اظتك ػ  ورتدخلػوشل إذل  رفػة فيهػا مك ػ  وءالءػة كراسػي مػ اتُ ر خ
عاديػػة وقػػد داـ ذلػػأل االسػػ ملواب ءػػالث  ةودخػػل شاصػػاف  وشػػرعا ظ االسػػ ملواب بطريقػػ

 .يبا ف عبت تعبا شديداقر ساعات ت
وررتيػػت قريبػػا مػػن الزنػػازين الكبػػ ة عناصػػر مػػن الشػػرضة   رتنزلػػوشل إذل قبػػٍو رائ  ػػ  كريهػػة أ

رتخػجملوا بصػمات . رسػاؿإتنبعث من رتفواههم الن نػة رائ ػة اطتمػر  لتملػوف ظ رتيػديهم رتاهػزة 
أ . ةٍ قَػػػزِ  دػػػادة سػػػودا  الَ ني  فصػػػارت يػػػداي ملطا ػػػ«ـر حػػػربغتػػػ» ة كػػػ ن ر رتصػػػابعي العشػػػ

 .«العشػػػػا »شػػػػوشل بدقػػػػة ورتعطػػػػوشل مػػػػا يسػػػػمون  رتخػػػػجملوا صػػػػور  وصػػػػورة اانبيػػػػة لػػػػواهي وف ا 
 !ُقّدـ للكالب لعافْ   وانصرفت عن  «العشا »واضتقيقة لو رتّف ذلأل 

ورتهن رت ا من عهد االس عمار  ( géôle –ايوؿ )كب ة تسما   رتاعية زنزانةً  تُ لْ خِ دْ رتُ  أ
نوا قرابػػػة اكػػػ !هم ؽتزقػػػة ونظػػػراام حزينػػػة م ظتػػػةومالبُسػػػ عرقػػػاً   ُ با َصػػػ َ فررتيػػػت رتشػػػكاال آدميػػػة تػَ 

وشل ملقػد كنػت رتنػا رتكػربهم سػنا ولػجمللأل قػدّ . ا ربعني شاصا كّلهػم شػباب ظ مق بػل العمػر
 .للصالة  م

لػػجمللأل رتبلػػم  تػػ ءرتُ . يهمدة علػػا واػػوههم وههػػورهم ورتيػػت ال عػػجملي  باديػػانػػت عالمػػاك
ي وشػملعوشل علػا ِعػوْ اػأل ا ضهػار مػن رَ لفهػّدرت رتو . ال  ءر فغلب   عيناي بالبكػا  اضتػار الغزيػر

 .وشعرت خبشوع وضراعة دل رتشعر  ما من قبل تُ يْ لا تناوؿ بعا ا كل أ توض ت وصَ 
ال يسػم   اكابا صػغ ا عليػ  ُشػ ْقبػاً   ءػُ الػ   ّصػت بػاظت منني  اف ظ تلػأل الزنزانػة الكبػ ةك

ودل يكػػن هنػػاؾ مػػن نػػور الكهربػػا  إالّ . الب ّػػة ب ملديػػد اعتػػوا  ويكػػاد مت نػػس كػػل مػػن ظ اضتػػبس
والحظػت مالبػس بعضػهم . كاف اصتميا ي صػببوف عرقػا. ضو اً باه ا رُ دِ صْ مصباحا صغ ا يُ 

ال بػاب  زانة الكب ة مرحػاضٌ كاف ظ الزن. دتزقت من العرؽ ولكثرة اح كاكها علا اإلشتنت
 ثُ فَػُي ػػػدِ رج منػػػ  اظتػػػا  باسػػػ مرار متػػػ ورٌ بُ ػْنػػػوكػػػاف ظ اصتػػػدار صُ . لػػػ   تنبعػػػث منػػػ  رائ ػػػة كريهػػػة

 .صوتا يُصأّل ا ذاف
 وصػػػػياحٌ   مٌ عػػػػد ءالءػػػػة رتيػػػػاـ  رتخػػػػجملوشل للب ػػػػث وال  قيػػػػس لسػػػػاعات ضويلػػػػة ختّللهػػػػا َشػػػػبو 

وحػػدث رل . قعػػد اطتشػػيب اظتػػ ذيمػػن اصتلػػوس الطويػػل علػػا اظت آظتػػ  ههػػري كثػػ اً و . وضػػربٌ 
 . اسِ وَ منها البػَ  ضٌ بعدها رتمرا

لصػػػواعس ي ػػػ دل وي ػػػ وم لكثػػػرة مػػػا عػػػجملبوم با ت إذل القْبػػػو مػػػرة رتخػػػرى فواػػػدت م منػػػاً دعُػػػ
ظ  قيػت ستسػة عشػر يومػابو  .وعرفت فيما بعد رتنّ  من رتاعة ال بليػم واهلل رتعلػم. كهربائيةلا

وهنػػاؾ مػػن بقػػي  .تشتنػػإشتنػػت ووسػػائدها إرترضػػها  الػػ  تشػػب  القػػرب  ذلػػأل القْبػػو ظ الزنزانػػة
 وزاد عػػػػدد السػػػػملنا  فكػػػػاف الػػػػبعا ينػػػػاموف جبنػػػػ  البػػػػاب وآخػػػػروف جبنػػػػ ! ستسػػػػني يومػػػػا
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 شاذلي بن جديد

دل رتخػػػرج ظ تلػػأل ال ػػػرتة إال مػػرة واحػػػدة رتو و (. بال نػػاوب)اظترحػػاض والػػػبعا ينػػاموف بالػػػدور 
و  الكهربػا  ضػقيت حتػت مرتني ررتيت فيها قليال من النور الطبيعي فدظت   عيناي لكثرة ما ب

 !الباهت الضعيف
 إذل وشل الثاشل والعشرين مػن سػب مرب علػا واػ  ال قريػ   رتخراػوشل مػن القْبػو ورتصػعدظو 

رتخراوشل إذل الشارع الكب  الػجملي . الطابس ا وؿ فوادت رتاعة من اظتاابرات ظ ان ظاري
مػػن   ُمَغطّػػاةبػػ ة ورتركبػػوشل سػػيارة شػػرضة ك( Champ-de-manoeuvre)حقػػل العمػػل يػػ دي إذل 

وانطلقػت السػيارة . صغ ة اّداً  واةٌ وكاف رتمامي كُ  .رة ا كـو عليهم باإلعداـاكل اهة كسي
 .بسرعة إذل مكاف عرفت فيما بعد رتن  بوزريعة

رفعػػت . مركػػز ال عػػجملي   يبػػدو مػػن اطتػػارج ك نػػ  فِػػيالَ ظ ضػػور البنػػا  إذلَلِت السػػيارة صػػو 
رتي رتنظػػر  «!َحػػباْي َعْيِنيػػألْ »: رل بػػاس اظتػػدشل وقػػاؿاللببصػػري إذل السػػما   فػػان هرشل شػػرضي 

الد خبيػػػػث  ي لػػػػجملذ ب عػػػػجملي    اػػػػكػػػػاف بػػػػداخل اظتبػػػػ! إذل ا رض
 .الناس
أ َاػػػػراَدشل مػػػػن مالبسػػػػي  «بكم الشػػػػاذرل؟مِلػػػػعْ رَتدَلْ يػُ »: ؿ رلاقػػػػ

وهػو لبػاس   ورتمرشل ب ف رتلبس لباسا خاصا بالجملين يريدوف تعجمليبهم
الن انػػة وكانػػت ملطاػػة و  ايػػة الوسػػخ ة الشػػغل وكانػػت ظ يشػػب  بػػزّ 

 مػػػن الشػػػباب اظتػػػ من ظ الغالػػػ  – بّوا مػػػن قبلػػػيعػػػجملبػػػدما  الػػػجملين 
غسػػل وال مػػرة ال يسػػ بعد رتف يكػػوف قػػد لبسػػها ماػػات ودل تُ و . واهلل رتعلػػم
 !واحدة
ف  وهػػا  . ال يُػػرى فيهػػا شػػي  حػػِ اصتػػدرافخلػػوشل زنزانػػة من ػػردة يسػػودها هػػالـ دامػػسدرت

 «.ليػ  رااعػوفإا ا هلل وإنّػإنّػ»: قلػت  و ت كػ ن  ظ قػربرْ عَ َشػ.  ذافأّل اورت لقوها بضمّلة تُصػ
وصػليت ركع ػني وبكيػت ورتنػا رتدعػو اهلل بال ثبيػت ورتف   الشػيطاف الػرايمن واس عجملت بػاهلل مػ

إفتػا ذلكػم : وذكػرت قػوؿ اهلل تعػاذل. يعين  علا الشيطاف الجملي يسعا إذل ختويف اظت منني
 (264:آؿ عمراف) .فوهم وخافوف إف كن م م مننيالشيطاف متّوؼ رتوليا م فال ختا

بقطعػػة خبػػز يػػابس واػػاؤوا بقصػػعة فيهػػا مػػا  سػػاخن  إرلّ  اضتظػػة قصػػ ة ورمػػو  دادوا بعػػعػػو 
رتخراػػوشل مػػرة رتخػػرى ورتعطػػوشل لوحػػة  [.رتي مػػرؽ]« بُويُػػوفْ »فيػػ  حشػػيت ْمَقْطَ ػػة شتػػْوم  مػػاحلٌ 

ا قليال كمػا ي عػل ا ض ػاؿ ظ ورفع ه رتخجملاا بني يديّ ا مر  بسي     عليها رقمسودا  كُ 
 . لوا  وصورة اانبيةلأ رتخجملوا مّ  صورة . السنة ا وذل
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 لقد صػرت كػاةنوف الػجملي فػّر مػن مس شػ ا جِبَْواْنِ يػلْ . وررتيت واهي ظ اظترآة فدهشت
وعرفػت رتّف رتيّامػا   وعينػاي من  ا ػاف  وعلػا واهػي قمػل  رت ػرب  و عثشػرتكنت   !لمملاننيل

 !رتعلم هللوا ظرشل نشديدة ت
تيممػػػت بغبػػػار الزنزانػػػة . ا كالمػػػا قػػػجملرا دل يسػػػبس رتف شتع ػػػ ادوشل إذل الزنزانػػػة ورتنػػػا رتشتػػػعػػػرت

وصػػليت صػػالة اظتغػػرب والعشػػا  بصػػوت مسػػموع فملػػا  رتحػػد اضتػػرّاس وضػػرب البػػاب بعصػػام 
  «ڤ » حػرؼ القػاؼ وك نػ  ونطػس . قػررت بصػوت خافػتاي رت« !رتقْػَر ظ قَػْلبَػألْ »: وهو يقوؿ
 !ئرياواحد من شياضني الغرب اصتز  من عتمل   رتن ف بينت 
 ذلػػػأل اظتسػػػا   اػػػا  رتحػػػد اضتػػػرّاس ورتخػػػجملشل إذل الطػػػابس العلػػػوي وهنػػػاؾ بػػػدرت ال  قيػػػس ظو 

وفملػػػػ ة  .وكػػػاف يسػػػػ ل  شػػػا  يشػػػب  الشػػػػيطاف  ذو شػػػارب رتزتػػػر. اظتصػػػ وب بال عػػػجملي 
رت وِصػ مّ ك ن  رتَصػ  م  فصرتُ شل اليُ ذُ رتُ  خل ي  ضرب بقوةٍ ف ص ع  شيطاف آخر كاف يق

 .منجمل ذلأل الوقت وقد خفا شتعي لِ الّن ْ  يّ وِ دَ ا دويّاً كَ شترت
ضويلػػة ظ  كهربائيػػةاػػردوشل مػػن لباسػػي ف صػػب ت عاريػػا دتامػػا وكػػانوا لتملػػوف هػػراوات   أ

 .ظ مقدم ها ر  ضغطوا علا زِ  إذاررتس كل واحدة منها حديدة مترج منها ال يار الكهربائي 
نػػػػا رتمػػػػن ذكرهػػػػا و  يَ  ظ اظتواضػػػػا الػػػػ  ُيسػػػػَ  انوا يضػػػػربون  ومِتػػػػُزون  بالكهربػػػػا  حػػػػِكػػػػ

ػػرَ تػَ رت كانػػت رتقسػػا مػػن الصػػػار . م رتف يك ػػوا ولكػػن قلػػو م دل تكػػن تعػػرؼ معػػ  الرزتػػةاهُ اا
 !واصتلمد
ورتخػجملوشل إذل   شدة وقسػوة وعنػفب (menottes)قيدوا يديا من ورائي بقيد حديدّي  أ

  حكػػػاـ وقسػػػوةعبقيػػػد حديػػػدي ب وقيػػػدوا رالػػػيا    رفػػػة غتػػػاورة وضرحػػػوشل علػػػا الػػػبالط البػػػارد
  وٍ لْ دَ أ اػاؤوا بِػ .سالة عن رتشااص ال رتعرفهم ودل رترهم ضػواؿ حيػا رت يّ وصاروا يطرحوف عل
الػػػػجملي دتسػػػ  بػػػ  ا رض علػػػا واهػػػػي ( النشػػػاؼ)وا الشػػػي وف عُ َضػػػخ ووَ ِسػػػػكبػػػ  فيػػػ  مػػػا  وَ 

ريػس ظ وف عليػ  اظتػا  الوسػخ فشػعرت دػا يشػعر بػ  الغومسكوم من ضرفي  بشدة وصاروا يصبّ 
ال ػرؽ بػني الغريػس  فّ رت إالّ ! من فوق  مػوج مػن فوقػ  سػ اب الجملي يغشام موجٌ  يالل ملّ   الب ر

نػا فقػد كنػت مقيّػدا مػن رالػيا ويػدّي رتمكان  حتريأل رالي  ويدي  ورتما عوبي  هو رتّف الغريس ب
 .وال اس طا ِفَكاكاً 

رترالهػم النملسػة  باإل مػا  وانػ  خ بطػ  فوضػعوا روا ذلأل عدة مرات حِ رتحسستُ را ك
رتشػهد »: ت رتحس رتن  ان قلت مػن عػادل ا حيػا  إذل عػادل ا مػوات فصػرت رتقػوؿنك .فوق 

ورتلبسوشل البزة اظتلطاػة بالػدـ  ودفك وا القي أ« !الّ اهلل ورتشهد رتّف ػتمدا رسوؿ اهللإرتف ال ال  
 .وهددوشل ب عل ال احشة حل وب هلي والعياذ باهلل
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وبعد . كانت مضا ة بنور قوي اّداً ي ذي العينني واظتخ والقل   ادوشل إذل الزنزانة ال عرت
ظػػػات رتعطػػػوشل ُمػػػوَس ِحالقػػػة َوِسػػػٍخ وؽتلػػػو  شػػػعرا ورتاػػػربوشل علػػػا حلػػػس ضتيػػػ  والعسػػػكري ضت

وكنػػػػت ! سػػػػرع وإال َهَشػػػْمُت ررتسػػػػألرتي رت «!رتْ َصػػػْ  والَ نْػَهَرْسػػػػَلأل رَاَسػػػألْ »: ؿقػػػػو جبػػػانيب ي
وكنػت رتضلػ  اطتػروج إذل اظترحػاض ! رتتػرؾ رتخػرىخائ ا إذل دراة رتن  رتحلس بعا اظتواضا و 

. سػػهاؿ تػارة رتخػػرى ومغػػ  شػػديدإاح بػػاس تػػارة و : راض الػبطنمػػصػػبت بشػػِ رتف ُ   فيمنعػون
: وإذا شت ػػوا بػػجمللأل فػػع م يق ػػوف ي  راػػوف علػػا السػػملني وهػػو يقضػػي حاا ػػ  ويقولػػوف لػػ 

يك وف  وال  واظتراحيا ليست عتا رتبواب …«ػال ك ا من  … ك ا ... رتسرع  رتسرع يا»
السملنا  كػانوا  فّ والحظت رت! من الش م والكالـ ال احت وهم يسوقوف السملني إذل زنزان  

 .ذا   ل عنهم اضتراس اضتاقدينإمن اظت منني  ن  شتع هم ي لوف ك اب اهلل 
 .يت علا تلأل اضتاؿ شهرا كامالقب
م سػػوؼ إ ػػ»: رتحػػد اضتػػراس رتعػػادوا إرل مالبسػػي وقػػاؿ رلّ    صػػبي ة يػػـو مػػن ا يػػاـظو 

فقػػد عصػػبوا . واقتػػا تفبكيػػت يومهػػا مػػن ال ػػرح وصػػّدق    ػػ  رتنػػ  كنػػ «!يطلقػػوف سػػراحأل
رتصعدوشل ظ سيارة خاصة بالسملنا  مػا   و يداي ورا  ههري  بعصابة سودا  وقّيدوشل عي ّ 

 «ْشػكارَة»علا واهػي  امنعونا من الكالـ ووضعو ف. اشت  ػت وظ فّ شاب عرفت فيما بعد رت
وؽتػا زاد مػػن .  بعػػد نصػف سػػاعة مػن الساػػ رتخ نػسُ  تُ دْ فِكػػ «خيشػة»رتي كػيس مصػنوع مػػن 

ونظراً لسرعة السيارة اصتنونية   وههري إذل رتعمدة خشبية مقعدرتالسوشل علا  مصيب  رت م
ال اسػ طا رتف رتمسػأل بيػديا نظػرا كنػُت ّف ههري كاف ي لقا الّضػربات تلػو ا خػرى  نػ   عف

 .ورتنا رتعاشل إذل اليـو من تلأل ا الـ وكاد ههري رتف ي هشم. للقيد الجملي فيهما
  بالبليػدةة ْت السػيارة إذل ا كمػة العسػكريلَ َصػ  وَ عوامػاً رترت ا اس مرت  تُ لْ حلة خِ عد رِ بو 
دخلػػت زنزانػػة بػػاردة وسػػاة ؽتلػػو ة بالقمػػل واضتشػػرات وبقيػػت فيهػػا إذل ف ُ ! «مدينػػة الػػورود»

ورتخػجملوا   ورتخجملوا حزامػي وسػاع   ابةمن الكالـ والقرا ة والك  تُ عْ نِ ومُ  .2874 اية يناير 
وكػاف الشػ م  .ورتنػا ظ الزنزانػة ألشتعػت ذلػ  من بعا الشػباب اظتصػاحف الػ  كانػت معهػم

صػػػػبت بعػػػػدة مػػػػت قػػػػدماي ورتُ تورّ ! والبصػػػػاؽ والكػػػػالـ ال ػػػػاحت وال هديػػػػد هػػػػو زادي اليػػػػومي
ورتصػػػب  . وكنػػػت ال رتكػػػف عػػػن اضتػػػألِّ حػػػِ دِمػػػَي اسػػػمي. رتمػػػراض منهػػػا القوبػػػا  والبواسػػػ 

 .شعري ضويال وكجمللأل ضتي  وواد القمل راح   فيها
ذا ضلبػػػت مػػػنهم إصػػػباح ذي النػػػور القػػػوي مضػػػاً  ضػػػوؿ الليػػػل و ظتكػػػوف ايرت حيانػػػا كػػػانوا رتو 
 «؟[ال ندؽرتي ]تظن رتنأل ظ الُنوِتْ  هل »: يقولوف كانواض ا م  إ
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 (م 2985)علي فوزي ربع ن . 8.1
 .2878  غتلة مس نساة  العباك ا ت: الشهدا تنسيقية رتبنا  الشهدا   : اظتصدر

بصػػ بة عػػدد مػػن رتبنػػا  الشػػهدا  رتعيػػة رتبنػػا   2874نشػػ  سػػنة رت. ربعػػني علػػي فػػوزي ابػػن شػػهيد
ذل مقػػػر ا إمو تقػػػدّ . ـ 2843رتي عهػػػد ءػػػورة نػػػوفمرب « 43عهػػػد »وبنػػػات الشػػػهدا  حتػػػت اسػػػم 

وهػو  يوليو مػن ن ػس السػنة  4يـو وظ . 2874فرباير  1والية العاصمة بطل  اع ماد ب اريخ 
زهور علا قبور آبػا هم الػجملين باقة من اليـو ذكرى االس قالؿ الوض   قرر رتبنا  الشهدا  وضا 
 م إلقػا  القػبا علػا قرابػة   فػالرشتيػة تسقطوا ظ ميػداف الشػرؼ  وذلػأل دعػزؿ عػن االح  ػاال

هػ ال    السػيد ربعػني ضػمن ضػ ايا القمػاكاف .   من ضمنهم رتربعة رترامل شهدا منهم 155
تشػػػكيل و ك ابػػػة وتوزيػػػا منشػػػورات  و امػػػة اظتسػػػاس بسػػػيادة الدولػػػة   ينآخػػػر إذل ت إليػػػ  و هػػػاّ وُ و 

الػػ  )بػػل ػتكمػػة االسػػ ثنا  باظتديػػة  كػػم عليػػ  مػػن قِ ف .رتاعػػة  ػػ  مشػػروعة وجتمهػػر  ػػ  مسػػل 
 ردينػػػػا 4555بػػػػثالث سػػػػنوات سػػػػملن نافػػػػجملة و رامػػػػة قػػػػدرها  («ػتكمػػػػة رتمػػػػن الدولػػػػة» اسػػػػمت

فػوزي ربعػني يػـو  يعلػلسة اس ماع ػتكمػة رتمػن الدولػة باظتديػة فيما يلي مقاضا من ال. ازائري
 .2874ديسمرب  24

ين رتنػػا اػػد مسػػرور اليػػـو بوقػػوظ رتمػػاـ ػتكمػػة رتمػػن الدولػػة   شل و وؿ مػػرة منػػجمل ءػػالث وعشػػر 
 .ا ا ف رتف رتتكلمسنة اس طِ 

رااؿ مػن ا مػن العسػكري  اخ ط  من قبل ا من العسكري   2872مت اع قارل سنة 
ب صػػػ اد خلػػػف  تافمقيػػػد يػػػديّ و  قنػػػاع علػػػا ررتسػػػيو نقلػػػوشل إذل بوزريعػػػة . سػػػكنايمقػػػر  مػػػن

سػػاع ها داخػػل فواػػدت ن سػػي بعػػد وصػػولنا إذل مقػػرهم نزعػػوا القنػػاع عػػن واهػػي   .ههػػري
ظ ضريقنا إذل  رفة رتخػرى حيػث كػاف ( م اهة) رفة مظلمة  أ اق ادوشل عرب رتروقة من اظترايا 

  علػا شػكل بػزة عمػل اً شل عاريا  أ ل ػوا حػورل قميصػنزعوا ءياحل وتركو . بان ظاري شاصاف
 .25 هاداخل زنزانة ان رادية رقم رت لقوا عليّ و 

كػػاف هنػػاؾ سػػرير مائػػػل و الغرفػػة ال تزيػػد علػػا اظتػػرتين ضػػوال ظ مػػرت واحػػد عرضػػا  انػػت ك
ف يسػقي رتَا بشكل ال يس طيا مع  اظتع قل ال مدد دوف دراة تقريبا  وضِ  34بزاوية قدرها 
بعػػػد اظتعاينػػػة توصػػػلت إذل و رتراػػػل السػػػرير مكسػػػورة   فّ هننػػػت للوهلػػػة ا وذل رت. علػػػا ا رض

 .الن يملة رتف شكل  صمم قصدا عتجملا الغرض بال  ديد
القليل من اضتيا  ظ حس البشر  ولو دل لترتموا  جملا اظتكاف . قضيت شهرا تقريبا ببوزريعة

كانوا نتنعوننػا مػن رتحيانا  و  ذه  لقضا  حاا  مهروال رتكنت . اً يومي اً ر رتم اإلهاناتوكانت 
كنػػػت آكػػػل حتػػػت وابػػػل مػػػن شػػػ ائم   .وكتربوننػػػا علػػػا اطتػػػروج مسػػػرعنيإ ػػػا  قضػػػا  حاا نػػػا 

علينػػػا مطلقػػػا منػػػاداة اضتػػػراس مهمػػػا كػػػاف السػػػب   حػػػِ فيمػػػا  اً ظ اظتسػػػا  كػػػاف ػترمػػػ. اضتػػػراس
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  ظتّػػا ي ملكػػ. كػػاف لػػدي قنينػػة بالسػػ يكية عتػػجملا الغػػرض: ةمتػػ  اضتااػػات ا ساسػػية اظتلّ ػػ
رتتػػجملكر إصػػابا  اظت كػػررة باإلسػػهاؿ وقػػرح  الػػ   . ان ظػػار الصػػباح العطػػت  مػػا كػػاف علػػي إالّ 

من جمل لل هوية ؽتػا كػاف يصػيب   ػاالت اخ نػاؽ  دل تكن ت وفر الزنزانة علا رتيّ . كانت ت ظت 
 .داخل الزنزانة

كانػػت حصػػ  االسػػ نطاؽ جتػػري  ضػػور سػػبعة إذل ذتانيػػة ضػػباط مػػن ا مػػن العسػػكري 
حتديػد اصتهػػة الػ  تػػ   منهػا الضػػربات لكػ  كنػػت  ادل رتكػن اسػػ ط .لتيطػػوف حلكػانوا ين  الػجمل

ضػػربات بالعصػػا وبػػا نبوب الكمػػات و للوا راكالتالػػبػػني  ورتميِّػػز رتشػػعر ب ظتهػػا علػػا اسػػدي
سػب مرب  12هػجملا اصت ػيم  مػن  اس مرو هجملم اضتص  جتري بشكل يومي  كانت . اظتطاضي
ومني يبقػػوشل مسػػ يقظا ضيلػػة الليلػػة إذل سػػاعة وصػػوؿ يػػكػػانوا كػػل . 2872رتك ػػوبر  18إذل 

  كػانوا اظتػا كنػت رتبقػا مسػ يقظ .ضباط ا من العسػكري ويعػاودوف االسػ نطاؽ حػِ اظتسػا 
. نيعسػكري مػن ضػرؼ سو ر ورتنػا ػتػ  عاري اصتسد  االسا علػا كرسػي وسػي الغرفػة نيرتكو 

 .ع ني تقريباكل سا  وف ناوبيكاف اضتراس   .و النـورتال  دث  عليّ  اً كاف ػترم
موا إرل وءيقػػة تعاهػػد شػػرؼ علػػا اظتعاملػػة الطيبػػة عنػػد اقػػرتاب  ايػػة مقػػامي عنػػدهم  قػػدّ 

  ن ػػس اصتالديػػػن اسػػ نطقوشل غتػػػددا 2874 ووليػػي 4يػػػـو . اػػل اإلمضػػا رترتءنػػا  إقػػام  مػػػن 
عزلوشل ظ بداية ا مػر عػن رتيػا رفػاقي رتءنػا  كػل ال ػرتة الػ  . بص ة م واصلة ضيلة رتربعة رتياـ

 2872هػػػػددوشل ب كػػػػرار مػػػػا ضتػػػػس حل سػػػػنة و  ها د افظػػػػة الشػػػػرضة اظتركزيػػػػة بالعاصػػػػمة  قضػػػػي
علا كل حاؿ ال م ر من إمضا  ا ضػر كمػا فعلػت ظ اظتاضػي »: وقالوا رل .ورتزيد ببوزريعة
كمػػػا هػػػددوشل باع قػػػاؿ رتفػػػراد عػػػائل  ظ بوزريعػػػة مثلمػػػا فعلػػػوا مػػػن قبػػػل  ظ سػػػنة   «.نػػػاظ مقر 

رتر مػػػوشل علػػػا و أ اػػػا وا د ضػػػر الشػػػرضة . ن رتبنػػػا  عمػػػوم  مػػػنيرتخػػػ  واءنػػػ   مػػػا2872
 . ئإمضا
السػػب   هػػي بنػػا  الشػػهدا  لواليػػة العاصػػمة  «43عهػػد »مشػػارك  ظ إنشػػا  رتعيػػة إّف 

كػػاف سػػبب  االسػػ ا اؼ   2874يوليػػو  4اع قػػارل يػػـو زعمػػوا رتّف و علػػّي  الرئيسػػي ل كػػالبهم 
اهػة نظػر الدولػة كنػت ظ فمػن و . ها ضػعخلطي بني ع وها و ع و الدولة و ب  الجملي قابلت 

 .«وضا اإلفراج اظت قت»
عػػن ذاكػػرة الشػػهدا  واظتبػػادئ ا ساسػػية الػػ   اً مشػػارك  ظ هػػجملم اصتمعيػػة دفاعػػإشل اع ػػربُ 
ػتمػد خيػدر ا  ػالوا كػرصل بلقاسػم و ف. الها  واظتبادئ الػ  مت خيان هػا وتلطياهػارتض وا من 

 [...] .الشهدا م باس البيوت تدلشهدا   وشيِّ باسم ا بوا ا بريا عجملا و  باسم الشهدا  

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



  2882-2851ؽتارسة ال عجملي  ظ اصتزائر  
    

 

428 

+ + + + 

+ + 

ضػػنا ؿتػػن ورتمهاتنػػا للكثػػ  مػػن الكػػجملب واالح قػػار اليػػـو ال ك ػػل ب ن سػػنا   ننػػا تعرّ  قررنػػا
ع تػػوزّ ف حيانػػاً . رتصػػب نا بضػػاعة يسػػ هلكها النظػػاـ لل ظػػاهر بصػػورة رتنيقػػةو ولطاػػوا كرام نػػا  

تنقػػػل الصػػ ف خػػػرب توزيػػػا خػػػرى ورتحيانػػاً رتالبيػػوت علػػػا شاشػػػات ال ل ػػزة ظ صػػػاحل رترامػػػل  
  ين حقوقنا؟ف .ني صب نا غترد م سولفرخ  تاكسي  

عتػػػجملا  قررنػػػا رتخػػػجمل الكلمػػػة وإعػػػادة اضتقيقػػػة إذل نصػػػا ا  نقوعتػػػا اليػػػـو بصػػػوت عػػػاؿ  كػػػل 
 .خيان ها  دوف اس ثنا  تمبادئ نوفمرب دت

ـ اضتكػم  بوف إذل قلػ  نظػااظتاػربني الػجملين يْصػ»رمونػا بنعػت   من هجملم اظتواقف قاً انطال
 والػػزب ي 2854 سػػنة رتاعػػة بومػػدين: اػػد معروفػػوفيػػوف نقالبالاظ الواقػػا . «يػػنينقالبالاو 

 .ه ال  قاموا بانقالباام علا ههر الدبابات واظتدافا وليس ب كاليل الزهور. 2856 سنة
نػا  بيػـو اطتػامس مػن يوليػو   ئبػجملكرى آبا ؿزيادة علا هجملا  إن  مػن حقنػا اظتطلػس االح  ػا

 .حس كل مواضن ازائري  دوف اس ثنا كما هو 
ختشػام هػجملم السػلطة؟  يجملالػ ت رتعيػات رتخػرى مػ خرا دباركػة السػلطة  إذف مػااقد رتنشػل

 هل خشي ها نابعة من اصتمعيات رتـ من رتبنا  الشهدا ؟
ها مصػػاحل الشػػرضة ومصػػاحل فليقولػػوا لنػػا صػػراحة وبصػػ ة رشتيػػة رتننػػا نعػػيت ظ دولػػة تسػػ ّ 

. ذلػألظ االعرتاؼ بجمللأل  العديد من الػدوؿ قػد سػبقونا إذل  خملل ليس هناؾ رتيّ  .القما
رتمػا   "ضبيعيػا"ولي م تقسيمنا إذل فا ني  فاة تقبػل هػجملا الوضػا القػائم ومػن أ نتكنهػا العػيت 

 ! ال اة ال  ترفا ذلأل فليدفعوا  ا مباشرة ؿتو السملوف

ون  ػػادى   ونػػوفر عندئػػجمل الوقػػت الثمػػني يكػػوف الوضػػا عنػػدها رتكثػػر وضػػوحا واػػد بسػػييٍ 
 .حبأل اظتل ات  كمة رتمن الدولة

سػػملونكم  إذا كػػاف ذلػػأل هػػو الػػثمن الوااػػ  دفعػػ  مػػن لسػػت خائ ػػا مػػن تعػػجمليبكم وال 
  قػػد تػػرّددسػػندفع  دوف .  نػػا مسػػ عد لدفعػػ فواالا مػػاع اضتػػر   عبػػ  مقابػػل حػػس ال  كػػ  وال

 .ظ هجملا الطريس ناؤ سبقنا آبا
 .وس بقا كجمللأل  ن مع ما حتمل  هجملم الكلمة مكل ب ولدت حراً لقد 
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 .دبابا  الج ش تجتاح شوارع المدن لقمع االنتفاضة. 2988أكتوبر 
 

 2988كتوبر نظرة عن التعذيب إبّان انتفاضة أ. 3
  خّل ػػػت ماػػػات االسػػػ قالؿتعػػػد رتكػػػرب عمليػػػة قمػػػا منػػػجمل  2877رتك ػػػوبر  ن  اضػػػةإّف قمػػػا ا

ظ بػػداي ها اسػػ ُػْعِمل ال عػػجملي  الن ػزاع اظتعلومػػات ولكػػن سػػرعاف مػػا . الق لػا وآالؼ اظتع َقلػػني
وقػػػد رتحصػػػيت عػػػدة مراكػػػز لل عػػػجملي  منهػػػا . اة مػػػاحتػػػّوؿ توهي ػػػ  للعقػػػاب وإلرهػػػاب كػػػل 

ولب وز  ومركز ا مػن العسػكري  فرجمدرسة الشرضة بشاضوناؼ وءكنات اظتضليني بسيدي 
كمػا ورد ظ شػهادات رتخػرى . بػاطتميس الشػرضةببوزريعة  والدرؾ الػوض  ببوفاريػأل  ومركػز 

 .وفيالت ومدرب سيارات ءكناترتّف ال عجملي  ارى ظ 

 

العقوبػػات اصتسػػمية  الضػػرب دقمعػػات : ا  عػػدة رتسػػالي  لل عػػجملي  منهػػاكمػػا مت إحصػػ
وبواسػػػطة السػػػالح ا بػػػيا  اطتنػػػس ظ اظتغطػػػس وبػػػال ملريا القسػػػري للسػػػوائل واظتػػػواد الضػػػارة 

  الصػػػعس الكهربػػػائي  اضتػػػرؽ بالسػػػملارة و  هػػػا  (الزاػػػاجبػػػوؿ  مػػػا  مسػػػ عمل  مسػػػ وؽ )
وقػػد . اصتنسػػي  وال عػػجملي  الػػجمله    صػػاباال  صػػاب بالقػػارورات ومقػػابا ال ػػ وس  واال

 .ُسمّللت عدة وفيات حتت ال عجملي  من بينهم رتض اؿ
إدانػػات وردود رتفعػػاؿ وضنيػػة ودوليػػة قويػػة  تبلػػورت حركػػة وضنيػػة ظتناهضػػة ال عػػجملي   بعػػدو 

نشي اصتػالدوف مػن اديػد عقػ  هػروب  2885ف ي سب مرب .    رتّف م عوعتا ن جمل بسرعة
رتعضػػا  مػػن اضتركػػة اإلسػػالمية  فلمػػا رتعيػػد القػػبا  مبيػػنه مػػنسػػملينا مػػن سػػملن البليػػدة  55

رتك ػػػػوبر مػػػػن ن ػػػػس السػػػػنة  وعقػػػػ   وظ. علػػػػيهم بعػػػػد عػػػػدة رتيػػػػاـ تعرضػػػػوا كلهػػػػم لل عػػػػجملي 
ا للمعاملػة السػيِّاة واظتهينػة تعرضػو مظاهرات شعبية ددينة تنس  اعُ قل عشػرات ا شػااص و 

 .باظتركز الرئيسي للشرضة بوسي مدينة تنس
ابطػػة اصتزائريػة ضتقػػوؽ اإلنسػػاف وشػػهادات ؼت ػارة عػػن ال عػػجملي  إبػػاف وظ مػا يلػػي تقريػػر الر 
 .ـ 2877قما ان  اضة رتك وبر 
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 تقرير الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان. 2.3
م رتءنػا  اظتػنظّ  بال عػجملي  إحػدى رابطػات حقػوؽ اإلنسػاف تنػدد»  فري شػر فريػديريأل: اظتصدر

 .2877نوفمرب  27  لوموند  «رتحداث رتك وبر
  الػػػػ  يرترتسػػػػها ا سػػػػ اذ ميلػػػػود اإلبراهيمػػػػي  يػػػػـو اإلنسػػػػافابطػػػػة اصتزائريػػػػة ضتقػػػػوؽ الر  نشػػػػرت
نػػدوة صػػ  ية حضػػرها ا ػػامي ال رنسػػي اػػاؾ فراػػاس   رتءنػػا   2877نػػوفمرب  25ا ربعػػا  

اؿترافػػػات وحتيػػػز »  و«ان هاكػػػات حقػػوؽ اإلنسػػػاف»حػػػوؿ  عتػػػاتقػػارير صتػػػاف ال  قيػػػس ال ابعػػة 
وقػػّدمت الرابطػػة مػػن خػػالؿ ما ػػني . رتك ػػوبر اظتاضػػي لشػػهرجتػػام ا حػػداث الداميػػة « اإلعػػالـ

دل تنشػر الرابطػة رتيػة رترقػاـ . وذتانية وعشػرين شػهادة رتع هػا دالئػل دامغػة وشػهادات م  مػة
وزيػر الداخليػػة  رتعلنػػ الػجملي  –مائػػة وواحػد وسػ وف ق ػػيال  –ولكنهػا قػّدرت رتّف العػػدد الرشتػي 

 .هو رتقّل من العدد اضتقيقي
ا سػػ اذ مػػاحي قػػوادشل  فػػعّف االع قػػاالت  ا ػػاميغربيػػة للرابطػػة  رئػػيس اللملنػػة ال حسػػ 
  و البػػػػا مػػػػا دتػػػػت خػػػػارج ا وقػػػػات «مطلػػػػس ػػػػ  قانونيػػػػة صػػػػارخة  وب عسػػػػف »دتػػػػت بصػػػػ ة 

كػانوا مصػ وبني رتحيانػا   وهي ػ همالقانونية من ضػرؼ رتشػااص دل يكشػ وا عػن هػوي هم وال 
كمػا رتوقػف العديػػد . النهػػ إذل ب نػاس مػدنيني  باطتصػوص ال ملػػار الػجملين تعّرضػت ػتالاػم 

 .من ا شااص من باب وقائي بسب  آرا هم  وذلأل قبل اندالع اعتياج الشعيب
ت عمليات ال وقيف وال   يت بدوف إذف من القضػا   وحملػزت رتءنا هػا اػوازات دتّ لقد 

إذل اإلسػا ة كلمػا  اظتوقػوفنيوتعّرض رتقػارب . الس ر والب وث اصتامعية دوف إذف من القضا 
اصتزائريػػػة ضتقػػػوؽ اإلنسػػػاف رتّف  الرابطػػػةورتكػػػدت . ا ال ػػػدخل رتو االس  سػػػار عػػػن ذويهػػػمحػػػاولو 

 هػجملاقػد ههػر »: دل يرتددوا عن ا  نػاـ ا حػداث ل صػ ية حسػاباام  وقالػت ا منمس ورل 
بػػالغرب اصتزائػػري رتيػػن سػػقي رتحػػد عشػػر ق ػػيال   تيػػارتالسػػلوؾ اطتطػػ  و ػػ  اظتسػػ وؿ ددينػػة 

ا مػػن ددينػػة تيػػارت رتُقيػػل  مسػػ وؿا سػػ اذ قػػوادشل رتّف  ويػػجملكر «.وداـ إذل آخػػر شػػهر رتك ػػوبر
 .«عقاب»من منصب  م خراً  وفسر ا امي ذلأل ب ن  

عػػػػػوا داخػػػػػل »إّف ا شػػػػػااص اظتوقػػػػػوفني  واظتيػػػػػادين الرياضػػػػػية ظ وهػػػػػراف قبػػػػػل  اظتالعػػػػػ رتُِ
ؿ مثل الثكنات واظتايمات العسكرية  وقػا« مناسبة   »وتوايههم إذل مع قالت « فرزهم

ورد ظ و . «يصػػػ ها النػػػاس ب  ػػػا تابعػػػة لػػػبعا اظتصػػػاحل غتهولػػػة»ا سػػػ اذ قػػػوادشل رت ػػػا رتمػػػاكن 
  خاصة ببلدة حملػوط «الظروؼ دل ي لس اصترحا العالج اظتناس  هجملمظ مثل »ال قرير رتّف 

دل ينقػػل ستسػػة ارحػػا رميػػا بالرصػػاص إذل اظتس شػػ ا إالّ بعػػد رتءػػ  » ػػرب العاصػػمة حيػػث 
ال تواػػد كلمػػات كافيػػة »: قػػوادشلذل ؽتارسػػة ال عػػجملي  قػػاؿ ا سػػ اذ وإشػػارة إ« .عشػػر يومػػا
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كانػت منظّمػة ومػن صػنا ؼت لػف مصػاحل ا مػن   ال عػجملي وورد رتف ؽتارسػة « .لل نديد دا وقا
ورتءبػػت « .ال ُتطػػاؽ قػػرا ة بعػػا الشػػهادات»: ورتضػػاؼ ا ػػامي. العسػػكريةاظتدنيػػة منهػػا رتو 

جملي   ضػػػور مسػػػ وليني مػػػدنيني  وخػػػّ  رتمػػػاكن ؼت ل ػػػة اػػػرت عمليػػػات ال عػػػ ظرتيضػػػا رتنػػػ  
 .بوفاريألبالجملكر رئيس دائرة 

 «اصتيملاف»اظتغطس و
قائمػػة ضويلػػة مروعػػة  سػػالي  ال عػػجملي   الرابطػػةإذل شػػهادات الضػػ ايا عرضػػت  اسػػ نادا

رتخػػرى  والضػػرب واصتػػرح بالسػػالح  وبوسػػائلال عػػجملي  اصتسػػدي  والضػػرب بػػاعتراوات »منهػػا 
علػػا الزحػػف فػػوؽ رترض ؽتلػػو ة  وإابػػارهملػػا مالبسػػهم ا بػػيا  وإر ػػاـ اظتع قلػػني علػػا خ

الكػػػػائن بسػػػػػيدي فػػػػرج قػػػػػرب  العسػػػػكريمثلمػػػػا حػػػػدث بػػػػػاظتايم )باضتصػػػػا وبقايػػػػا الزاػػػػػاج 
ا سػػالؾ  ضػػاحيػػث تو « اصتيملػػاف»  وال عػػجملي  بػػاطتنس ظ اظتغطػػس  وال عػػجملي  بػػػ(العاصػػمة

اػػات وحػػِ الضػػ ية مثػػل الزاا دبػػرالكهربائيػػة علػػا كػػل رتاػػزا  البػػدف  وإدخػػاؿ رتشػػيا  ظ 
بواسػطة السػملائر  وتبليػا  رؽاضتػو   (كمػا حػدث ظ مقػر الػدرؾ ببوفاريػأل)رتعمدة اظتكػانس 

ورتكػػد ا سػػ اذ قػػوادشل رتّف رتضبػػا  « .قسػػري لسػػوائل ؼت ل ػػة ومػػواد سػػاّمة وبػػوؿ وميػػام وسػػاة
 .وؽترضني ساعدوا اصتالدين ظ ؽتارسة ال عجملي  ظ مراكز ؼت ل ة

 شػرفاتمػن و ا مػوات بطػرؽ عني ػة ظ الشػوارع   يسق»: ا س اذ قوادشل قائالً  ؼرتضاو 
م عمػدا » –حسػ  الشػهادات  –كما رتوض  رتف الرمي بالرصػاص كػاف « .النوافجمل والبيوت

والبليػػػدة ( قػػػرب العاصػػػمة)ظ اضتػػػراش  وبػػػال ور وبوزريعػػػة والشػػػراقة  وقػػػابغػػػرض الق ػػػل مثلمػػػا 
تُػػػرِبُز اسػػػ عماؿ ا ضبػػػا   مالحظػػػات»الرابطػػػة رتف  وذكػػػرت« .الدفلػػػةوسػػػيدي طتضػػػر وعػػػني 

 «.رصاصات ُم َػَ ملِّرة
رتيضػػا إذل وقػػوع رتكثػػر مػػن رتءػػ  عشػػر إخ ػػا   اإلنسػػافرتشػػارت الرابطػػة اصتزائريػػة ضتقػػوؽ و 

 هػػػػم»رتوضػػػػ  ا سػػػػ اذ قػػػػوادشل رتف هػػػػ ال  اظت قػػػػودين و . قسػػػػري حصػػػػل ظ اصتزائػػػػر العاصػػػػمة
يػػات شػػِ  رتنػػ  قػاـ ب  رِّ  اؼضػورت« .رتشػااص اخ ط ػػوا رتءنػا  ا حػػداث ودل يظهػػروا إذل ا ف

ودل تػنج حسػ  . اظتدنية ظ البلديات لكن دوف ادوى اضتالةمنها االس  سار لدى مصاحل 
ويقػػوؿ ال قريػػر رتّف الدولػػة كانػػت ظ حالػػٍة « فػػراغ ُمَ ساسػػا ّ »مػػن  القضػػائيةا ػػامي اظت سسػػة 

عػػني الدفلػػة  ػتػػاكم  كمػػا خػػّ  بالػػجملكر «سػػاعة علػػا ا قػػل 37 ظتػػّدة ػػاب فيهػػا القػػانوف »
الحظػت و « .مغلقػةرُتصِدَرت رتحكاـ شب  سرية رتُعلػن عنهػا لػيال ظ السػات »حيث  ورويبة
  ومػػػػا زالػػػػوا دةيػػػػبالبلسػػػػبعة وعشػػػػرين شاصػػػا رتحيلػػػػوا علػػػػا ا كمػػػػة العسػػػكرية »رتّف  ابطػػػةالر 

ال عليمػػػات الرِئاسػػػية الصػػػارمة الػػػ  تػػػ مر بػػػاإلفراج عػػػن ا شػػػااص  بػػػر م« مسػػػملونني هنػػػاؾ
 .اظتوَق ني خالؿ ا حداث
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نشػر القائمػة »  وبػػ«صتنػة حتقيػس وضنيػة إنشػا »ػبػت الرابطة ظ خالصة تقريرهػا بضالكما 
كمػا ضالبػت د ابعػة اظتسػ ولني عػن . «واظت قودين والق لااظت صلة الكاملة والدقيقة للملرحا 

ظتراقبػة الشػرضة وا مػن « ظتصػاحل ا مػن عامػة م  شػية»هػجملم اصتػرائم قضػائياً ونػادت ب شػكيل 
اً مدنياً ظ كل اإلارا ات القضائية ضرف»من ن سها  س شكلضا رت ا ورتعلنت رتي. العسكري

 .«ال  نتكن الشروع فيها
« اصتزائريػةالصػ افة  سػادال ضليل اإلعالمػي الػجملي »تقرير آخر الحظت الرابطة رتّف  وظ
منػػجمل االسػػ قالؿ   مهنػػ همالػػ  وااههػػا الصػػ  يوف ظ  العوائػػس»رتحػػداث رتك ػػوبر سػػبب   رتءنػػا 

والقمػػا اظتهػػ  والبوليسػػي  والقائمػات السػػودا   وفػػ   السػػملالت اظتاابراتيػػة   منهػا اإلهانػػة 
 اظتنظمػػػةواظتنػػػا مػػػن الك ابػػػة  وال  ػػػويالت ال عسػػػ ية  وحتريػػػف النصػػػوص اظتك وبػػػة  والوشػػػاية 

وبنػػػا  علػػػا ذلػػػأل ضالبػػػت الرابطػػػة « .قانونيػػػا  وحتريػػػف مقاصػػػد النصػػػوص والرقابػػػة اظتنظمػػػة
رتعلػا  غتلػس»  شػكيلبو « قانوف اإلعالـ ظ رتقرب ا اػاؿ لغا إ»ضتقوؽ اإلنساف بػ اصتزائرية
 «.علي  شاصيات مس قلة وموءوؽ  ا تشرؼلإلعالـ 

 الشهادا . 1.3

 خلوط نور الدين. 6.9.1
 ظ اصتزائػػػػر حقػػػػوؽ اإلنسػػػػافخػػػاص عػػػػن وضػػػػا رشػػػػيف رتح الػػػػدين سػػػػيدهم  صػػػػال: اظتصػػػدر
 .1555رتك وبر  4  لوماتاف  اريدة 2877-1552

رتب لط ػػل  هػػو اليػػـو بطّػػاؿ و . ميكػػانيكي سػػابس« ررتس الكػػابوس»ط  اظتػػدعو خلػػو  نػػور الػػدين
رتك ػوبر  بنهػ  ػتػالت جتاريػة  4  الشػرضة رتءنػا  رتحػداث  ػاما. ييقطن  ي شعيب ببػاب الػواد

 .بالػػػدك ور زميلػػػي و  سػػػيدهم. د. صالػػػدك ور  قدمػػ . اً وحشػػػيعػػػجملاباً   ػػػ وعجملب  فاع قل ػػػ  بػػاضتي
 .شهادت وظ ما يلي . نة الع و الدوليةإذل صت 2877نوفمرب  15يـو  لقماف

  اقػ  م عػدد مػن راػاؿ الشػرضة 2877رتك ػوبر  21يوماف بعد خطػاب الشػاذرل  رتي يػـو 
كػػانوا مسػػل ني . «السػػاعات الػػثالث»مقػػر سػػكناي  ػػي بػػاب الػػواد  القريػػ  مػػن سػػاحة 

داملني اظتػػهػػ ال  الراػػاؿ ة رتصػػاب زواػػ  وض لػػي الصػػغ  ذعػػر وهلػػا عنػػد رؤيػػ. برشاشػػات
علػػا وضػػعوا ا صػػ اد بيػػدّي ورتنزلػػوشل رتسػػ ل الشػػارع . لسػػالح وهػػم يق  مػػوف بي نػػا بعنػػفبا

 .453اصت اف  أ رموشل داخل سيارام من نوع بيملو عائلية  َمْررتى
بعػػد وصػػولنا  شػػدشل رتحػػدهم . اجتهػػت السػػيارة صػػوب ػتافظػػة الشػػرضة اظتركزيػػة بالعاصػػمة

ضػػربة    إرلّ وّاػػفخػػر ي بعنػػا آضي شػػر  كػػاف. مػػن ضػػوؽ قميصػػي ودفعػػ  داخػػل مقػػر ا افظػػة
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اللكمػػات  أ ا الػػت علػػيّ . عني ػػة ظ الظهػػر وعلػػا الك ػػف بعقػػ  البندقيػػة ؽتػػا كػػ م رتن اسػػي
رئػيس ) داخل ا افظة  كاف اصتميا ينظػر إرل بدهشػة وكػ شل آؿ كبػوف. والراكالت والش ائم

 .(اظتافيا
ن  يدمقيّػػػ صػػػميّ معف كػػػا  .صػػػميم اظتوضػػػوع ظراػػػاؿ الشػػػرضة  دخػػػلبعػػػد وصػػػورل   فػػػوراً 

ااموشل بنه  وختري  . دتاما رتصب ت كقطعة نقانس حِ قوشل  بل حوؿ اسدي كل ضوّ و 
مػن  سػيالً   نػدت كػل االاامػات  ؽتػا اعػل رتحػدهم يواػ  إرلّ ف ي ػتالت جتارية بباب الواد
مػػػػن رتسػػػػناشل الػػػػ   اً بػػػػدرت فمػػػػي ينػػػػػزؼ  وبصػػػػقت عقػػػػ  ذلػػػػأل عػػػػدد. اللكمػػػات علػػػػا الواػػػػ 

 .أ فكػوا عػ  اضتبػل ونزعػوا سػروارل ر ػم مقػاوم  الشػديدة. لكمػاترت ب عػل تلػأل الكسّ ت
 .تعاوف علا ذلأل عدد كب  من الشرضة

أ نقلػوشل . دث رتظتػا مرعبػاكػاف ذلػأل لُتػ  .وف وهم لترقػوف عضػوي ال ناسػليي سلّ  اأ بدؤو 
رتحػد اصتالديػن قضػييب ورتدخلػ  ظ الػدرج أ رت لػس   خػجملفجبان  ضاولة وف  وا رتحػد ا دراج  

 ػدفس يالػدـ كػاف  .صرخت عندها من شدة ا دل وهننت رتف قضييب قد قُػ  .رج بعنفالد
عنػػد و بقػػا واسػػعة مػػن الػػدـ علػػا ا رض   وقعػػتا  و رتضػػراظ السػػ ل  لطاػػت بالػػدـفبغػػزارة  

أ قػػرروا نقلػػي إذل   بػػدؤوا ي سػػا لوف فيمػػا بيػػنهمو ف و اصتػػالد ُاػػنّ رؤيػػة مشػػهد نزيػػف الػػدما  
 لبسػػػوشل بسػػػرعة سػػػروارل ورتلقػػػوا حل غتػػػددا داخػػػل ف. شػػػرضةال ابعػػػة لل «رل  ليسػػػني»مصػػػ ة 
 .اً وفظيع اً رهيبدل كاف ا   .كنت رتتلوى من شدة ا دل  .السيارة

كػػػاف يبػػػػدو   .شػػػي  دل رتفهػػػم رتيّ   ػػػ  رتشل ءوف فيمػػػا بيػػػنهمة  راح ا ضبػػػا  ي  ػػػدّ باظتصػػػ ّ 
: لقوؿرتحػػػػدهم بػػػػا أ تواػػػػ  إرلّ  .ا مػػػػر ي ملػػػػاوز قػػػػدراام   وكػػػػ فّ ؾعلػػػػيهم نػػػػوع مػػػػن االرتبػػػػا

رتشػعر  دل ي وقػف النػػزيف وبػدرتتُ « .سننقلأل إذل مس ش ا عني النعملة  ا مر اد خطػ »
 .رتخجملت ونبضات قليب ظ اطت قافكما . بالُدوار

شتعػػت ا ضبػػا  ي  ػػدءوف عػػن عمليػػة اراحيػػة   و باظتس شػػ ا العسػػكري ف صػػوشل بسػػرعة
  عينػات مػن الػدـ اػا  رتحػد اظتمرضػني ووخػزشل ظ الػجملراع ورتخػجمل عػدة. وعن قاعػة العمليػات

رتخػػػجملوشل إذل قاعػػػة و   أ وضػػػعوشل علػػػا عربػػػة خاصػػػة باظترضػػػا بعػػػد رتف نزعػػػوا كافػػػة مالبسػػػي
 .العمليات

ضػػمادة كبػػ ة علػػا رتعضػػائي و سػػرير باظتس شػػ ا  اظ يػػـو الغػػد صػػباحا  اسػػ يقظت علػػ
قضػػػػػػييب وخصػػػػػػي   مت تغيػػػػػػ  الضػػػػػػمادات عػػػػػػدة مػػػػػػرات  كػػػػػػافو ا دل   دل يربحػػػػػػ  .ال ناسػػػػػػلية
 .مكثت باظتس ش ا مدة عشرة رتياـ. ؿ من خالؿ مسباركنت رتتبوّ   و من  ا اف
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سػػ عمل  عنػد خرواػػي مػػن اظتس شػػ ا  نقلػػوشل بعحػدى القاعػػات داخػػل ػتافظػػة الشػػرضة تُ 
دل يػػػّوفرشل راػػػاؿ الشػػػرضة عنػػػا  االسػػػ نطاؽ ر ػػػم وهػػػن حػػػال   ؾحػػػِ هنػػػا. كقاعػػػة دتػػػريا

حبكػوا ػتضػر  .يا  دل رتقػم  ػاكػانوا يريػدوف مػ  االعػرتاؼ ب شػ. ورتنا ضري  ال راش  الص ية
 .رفضت ذلأل بشكل قاضا   رتشل إمضا م   شرضة وضلبوا م 

نػػػوفمرب  ظ السػػػاعات ا وذل مػػػن اظتسػػػا   اػػػا شل رتحػػػد راػػػاؿ الشػػػرضة إلخبػػػاري  2يػػػـو 
عضػوي ال ناسػلي  وابػرت و  عجملبوشلو تعس ا   رتوق وشل. كندل يشيااً  فّ باالس عداد للاروج  وك 

 .باطتروج يّ ي كرموف علها هم أ 
اظتسػػػػافة مػػػػن شػػػػارع  لّ مشػػػػيت كػػػػفكػػػػاف الوقػػػػت من صػػػػف الليػػػل  . اً حػػػػر رتشل كنػػػػت  اظتهػػػم

اسػ قبل  رتهػػل اضتػي اسػػ قباؿ  .ر ػم حػال  الصػػ ية علػا ا قػػداـ يعمػ وش إذل بػاب الػػواد
النسا  ال  شتعن رتصوات ه ال  الشػباب فػ  ن نوافػجمل منػازعتن و ا بطاؿ  الشباف يص قوف  

 .مدوية وبدرتف يز ردف ب صوات
اػػػا  . معانػػػا  د افظػػػة الشػػػرضة اظتركزيػػػة للملميػػػا قصصػػػتُ   ظ ا يػػػاـ الػػػ  تلػػػت ذلػػػأل

بػػػػػدوا اه مامػػػػػا بقضػػػػػي   رتبعػػػػػا ا صػػػػػدقا  بصػػػػػ  يني مػػػػػن القنػػػػػاة ال رنسػػػػػية ا وذل كػػػػػانوا 
فػػػػػ ضلع هم عػػػػػن كػػػػػل شػػػػػي  وكشػػػػػ ت عتػػػػػم عػػػػػن اصتػػػػػراح علػػػػػا مسػػػػػ وى رتعضػػػػػائي ال ناسػػػػػلية 

 . والوص ات الطبية باظتس ش ا
رتيػػاـ بعػد ههػػوري علػػا شاشػة ال ل ػػزة ال رنسػػية ومػا رتحػػدث ذلػػأل مػن صػػدمة علػػا  رتربعػة

اسػػػ قبل  ػتػػػافظ  .بػػػل ا افظػػػة اظتركزيػػػة للشػػػرضةالكثػػػ  مػػػن اظتشػػػاهدين  مت اسػػػ دعائي مػػػن قِ 
اضتقػػػ  الػػػجملي  ػػػ  »دل رتعػػػد ذلػػػأل  .«سػػػي نػػػور الػػػدين»داشل باسػػػم ااظتقاضعػػػة شاصػػػيا ونػػػ

 !الناس بشكل مجملهل ي غ كيف    سب اف اهلل. «وخّرب ا الت ال ملارية
 اً ال رنسية ظ ػتاولة من  تلقي  درس «2  رتؼ »ا افظ شهاد  علا شاشة  رتخجمل عليّ 
  فقػػاؿ رتّف اظتصػػاع  البي يػػة كتػػ  رتف حُتػػّل داخليػػاً ولػػيس ل اانػػ  رتف ي ػػدخلوا ظ ا خػػالؽ
لػػػا مسػػػاعدي  ع ىبال عػػػل نػػػادو . نػػػ  سػػػيقدم  رتمػػػاـ ا كمػػػةرتأ ل اػػػوي ي قػػػاؿ . ظ شػػػ وننا

دل رتتردد ظ نزع سػروارل رتمػاـ القاضػي الػجملي كػاف . ورتمرهم بنقلي إذل ػتكمة اصتزائر العاصمة
قصصػت عليػ  كػل   و ضػت لػ ل  علا آءار ال عػجملي  البشػا الػجملي تعرّ  تكش ف  يصغي إرلّ 
 .من   اإلفراج اظت قتخ  كاف يبدو علي  نوع من اضترج  وظ ا   .ال  اصيل
اتصػلت حل العديػد مػن قنػوات فعتػا اعلػت مػ  راػال مشػهورا   عرضػتُ اظتدسي ال  تإّف 

ا حػوؿ ال عػػجملي  رتقػػيم جبامعػػة بػػاب الػػزوار ِضػػ ت للمشػػاركة ظ جتّمػػاس ُ و . انبيػػةا  ل زيػوف ال
 . تعرضُت ليومها إذل ال عجملي  الجملي  وتطرقتُ 
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ة الثػور »دعا كػاف ذلػأل ظ لقػا  نظم ػ  صػ ي ة تُػاظتشػاركة  و مػرة واحػدة سوى  رفادل رت
طلػػ  مػػ  الصػػ اظ عػػدـ ال  ػػدث عػػن قضػػية تعػػجملييب ف .ضػػيوؼ عػػدة حضػػرمو « اإلفريقيػػة

 .القاعة نهضت من مكاشل و ادرتُ   ف   حقوؽ اإلنساف بص ة عامةاضتديث عن ب نص  و 
وظتػا كنػُت . لقد مت عزؿ الشرضيني الجملين َعجملبوشل     رتشل عااز علػا االق صػاص منهمػا

مػػػػػنهم الػػػػػوزير السػػػػػابس طتظػػػػػ ي  ووعػػػػػدوشل كلهػػػػػم ظ اظتس شػػػػػ ا زارتػػػػػ  عػػػػػدة شاصػػػػػيات 
لكػنهم « .اع رب مػا وقػا لػأل غتػرد حادءػة وسػوؼ ال ينقصػأل شػي »: فقالوا رل. باظتساعدة

وؽتػا يزيػد ظ حػزشل كػو م صػّن وا ارحػي . نسوشل وما زالػت ظ ن ػس البػ س حػِ يومنػا هػجملا
 .رتك وبر ظ سملل حادث عمل  فال نتكن  اضتصوؿ علا إعانة بص   ض ية رتحداث
إشل رتعاشل مػن . وددت لو ق لوشل  رتو برتوا يدي رتو رالي  رتو شلاوا اسمي  ودل متصوشل

اك ااب وا يار عصيب رااا  ورتعيت حياة بائسة ر م كل ما عاني       رتشل ال رتضال  إالّ 
إننػػػػا نُػػػػْدَفُا إذل اإلرهػػػػاب ولكػػػػن ال رتر ػػػػ  ظ ػتاربػػػػة . ببيػػػػت وشػػػػغل لكسػػػػ  قػػػػوت عػػػػائل 

 .كل ما رتريدم هو حقي.  ظ إيجملا  رتّي شرضيإخواشل وال

 عػّداتحكـو . 9.9.1

 .2877 نوفمرب 12  ليب اسيوف اريدة  قرؾترو فيلي : اظتصدر
 ع قالػػ اة اسػػ م يػػروي ا حػػداث  رتءنػػا  اظتاضػػي رتك ػػوبر شػػهر ظ ازائػػري شػػاب توقيػػفبعػػد 
 .جملي تعّرض ل ال نسياصت ع دا االو والصدمات الكهربائية  ضربالو  ا من  مراكز داخل
العامػػػػّة ل مػػػن الػػػوض  ببػػػاب الػػػوادي  اظتقابلػػػة  اظتديريػػػةإذل الطػػػابس السػػػ لي ظتبػػػػ   انَػػػلْ زِ نْ رتُ »

رتك ػػػػوبر  4)شػػػػا  آخػػػػر رتوقػػػػػ وا ظ ن ػػػػس اليػػػػـو  155 مػػػػالثناويػػػػة ا مػػػػ  عبػػػػد القػػػػادر  
عليهػا َكػْدمات ظ ػتمػل ومغطػاة بك ػن مرمػي  هامػدةكاف العسكر ينػػقلوف اثّػة (. 2877

سػػّنة رتنّػػ  لػػن  15عػػػّدات البػػالم مػػن العمػػر  حػػػكـوفهػػم  الل ظػػةظ تلػػأل  «.هػػا بعهػػػماؿفوق
 …إذل ا بد ينسا
 مػػا  ظ الػػررتس غمػػريُ  حيػػث. «الػػدلو» ػتنػػةإذل  ا خػػرتلػػو  الواحػػد رفقػػاؤم مػػرّ  البدايػػة ظ
 الربػػو  مػرض مػن يعػاشل الػػجملي عػػّدات رتّمػا. عليػ   مػػيرتو  اخ نػس مػنهم فكثػ  ا واشل   سػيل
 مػن ينج دل لػكن   الشػديد البدشل العنف من ع ام ؽتّا تن ػسّية  ب زمة ال ور علا رتصي  فقد
 مػػػرات ءػػػالث با  صػػػاب  العسػػػكر قػػػاـ  لوحػػػدم  رفػػػة ظ زؿعُػػػفبعػػػد رتف . اصتنسػػػي ع ػػػدا الا

ظ حالػة الػوعي الكامػل  » فيػ   عػلهم فدرتّمػا رتحػ وا خػرى  الواحػدة بػني سػاعة ربػا م  الية
 خػرينآ رتشػااصهػو و  ر مػومكمػا رت. «ااً روتي شيما نتارساف ك  ّ ذلأل و  ف عال خراف ارتّما 
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 رتلػػم مػن يعػاشل وكػاف دبػرم تػوـر حػِ  ضويلة لساعات الزاااات علا عراة« اصتلوس» علا
 .«شديد»

 وظ مكػػػاف كػػل مػػن يػ  » ا دل وصػػراخ الصػػي ات كانػػت اظتشػرتكة زنزانػػة الإذل  داعػػظتػا 
 الػ  الكبػ ةال عػجملي   لػػقاعة السػميكة اصتػدراف ختػػرؽ    رتف هػجملم ا صػوات دل« وقت كل

 كػافف. وحتت اضتراسة ا رض علاكاف حوارل مائ  مع قل مكدسني . قسمنيإذل  فصلت
 ا خػرى اصتهػة  إذل رتشااص ءالءة من غتموعات رتو  خر ا تلو الواحػد ي خجملوفاصتالدوف 

 . رةاظتجملعو  والالحقني السابقني رتنظار رتمػاـليعجملبوهم هناؾ 
 الكمونػػػػدوس مػػػػن نقيػػػػ : اظتنسػػػػػّقني مػػػػررتى علػػػػا ي ػػػػػمّ كػػػػاف   ال عػػػػجملي  رتفّ  اتدّ ػعػػػػ ذكػػػػر

 .العسكري ا من من ضابطافو 
ضريقػة يُػربي فيهػا اظتعػجملابوف  وهي« ايملاف»الػ رتدل من يقػ ػزوف بػنياظتعجملا  يرى اتعػدّ  كاف

تنقػػػل  ؾ سػػػالب ال ناسػػػلية همؤ ورتعضػػػا ورتيديػػػػهم  رتعنػػػاقهم  دتسػػػأل حيػػػث خاّصػػػة كراسػػػيإذل  
 عػراة الزحػف علػا إلر ػامهم وبالركػل بػاعتراواتوف ضػربيُ  نيمع قلػشػاهد  كما. تياراً كهربائياً 

يغػػا نظػػرم عػػن اضتػػُزوز ظ رتضػػراؼ اظتعػػجملابني  عػػّدات فكػػا. اظتكسػػر بالزاػػاج اظتلػػي  اظتمػػر ظ
 .إليقاؼ الكابوس

 يعػاملوفمػا كػانوا زهػاؽ دمنػا  كإل منّػا الػبعا يضربوف العسكري زياصتالدوف بال كاف»
 ال. ال عػجملي  عالمػات تػرؾ عػدـ علػا لترصوف   رت م كانوا  شػديدة بقسوة خر ا البعا
 «.منطس رتيّ  عتم يكن دل… الض ايا مت اروف كػانوا كيف رتدري

 رااؿ رتيعهم –الزنزانة  ظ  رفاقيقوؿ عػّدات رتّف  السّلموظ وص    سلوب ال عجملي  ب
  وكػػانوا فيسػػقي الّسػػلموف يرتكػػكػػاف اصتػػالدوف   أّ  ههػػورهم  علػػاإذل سػػّلم  بطػػوفرْ يػُ  كػػانوا –

 .يكرروف ن س العملية إذل ما ال  اية
 السػػػػػب هػػػػػو  اظتعلومػػػػػاترتّف ان ػػػػػزاع  يبػػػػػػدو ال يعػػػػػػجملبوننا؟ ظتػػػػػاذا»: تسػػػػػا ؿ عػػػػػػّدات فقػػػػػاؿ

 رتوقػػػػػ وا مثلػػػػياظتعػػػػجملابني  كػػػػل. ّف قصػػػػدهم ا وؿ كػػػػاف ختوي نػػػػارت رتهػػػػن  و ل عػػػػجمليبنا ا ساسػػػػي
 «.بيػوامظ  رتو الشوارع ظ عشوائيا
 يضػػاحيػػث « الػػدرج» بواسػػطة وشػػنيا بسػػيي تعػػجملي مػػن الضػػ ايا إذل  العديػػد تعػػّرضو 

 رتلػػػمذلػػأل  عػػن فيػػنملم  بقػػوة يغلػػػقوم أّ  الػػدرج داخػػل ال ناسػػلية الضػػ ية رتعضػػا  العسػػكريّوف
 .ياظوف رهي 

+ 
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 اتدّ ع رتصدقا  رتحد اس طاع  2877 ك وبررت 6 يـو رتيمن هجملا الكابوس   يومني بعد
 رتسػػبوع بعػػدو . الػػوض  ل مػػن العاّمػػة اظتديريػػة مبػػ  مػػن إخرااػػ   شػػرضي وهػػو  الط ولػػة منػػجمل
 لعػػػدة  ن سػػػ  إخ ػػا بعػػػد. ع قالػػ ا رتءنػػػا  منػػ رتُخػػػجملت  الػػ  رتوراقػػػ  كػػل هػػػجملا صػػديق  لػػػػ  رتعػػاد
ر ػم عػدـ  فرنسػاإذل  السػ ر اتدّ ػعػ قػّرر – يوميػا ع ػػقلوفيُ  النػاس زاؿ مػا ا فإذل  – رتسابيا

 .اظتطار ظ يوقف دلرتن   حظ  حسن ومن. هناؾ لػ  قري  واود رتيّ 
 عصبيةنوبات  من يوميا يعاشل فهومنجمل رتياـ   بباريس لويز ساف مس ش ارتُدخل عػّدات 

رتتػجملكر رتشل ذهبػت . ظ ن سػي مػن اديػد تػوقي يرتعػيت فصػل  الليل متّيم ظتّا». ومن الُسهاد
 رتنيقػػػة بدلػػػة مرتػػػديا يومهػػػا وكنػػػت. بصػػػديق  ل قػػػي  الػػػوادي بػػػابإذل  العاصػػػمة اصتزائػػػرمػػػن 
 مػػن غتموعػػة الطريػس ظ رتوق  ػػ . فيػ  مشػػبوم لبػاس هػػو الػػجملي" اػػني" نػػوع مػن سػػروال سبلػرتو 
 علػػيّ ا ػػالوا  براقػػي  مػػنرتشل قػػادـ  رتابػػ هم فلّمػػا. رتتيػػت رتيػػن مػػن سػػ لوشل أّ " الػػزرؽ القبعػػات"

 «.قص اية بدأل كاف ذلو !" ال وضا لبثّ  هنا رتتيت: "لوا رلقاو  بنادقهم د خرة ضربا

 عباط ز عبد القادر . 1.9.1
 .1555رتك وبر  4  م افو لص ي ة : اظتصدر

 تبػػػادة شػػهر رتءنػػػا  القمػػػا الػػػجملي ظتػػػبطػػػل سػػػابس ظ اظتصػػػارعة    وهػػو زعبػػػاط عبػػػد القػػػادر بجملِّ ُعػػ
 .ي عجملر نسيا اا الـ ال  ظ هجملم الشهادة يق  . 2877ان  اضة 
ا سن لقا رصاصات حية علا رتاسػادنا  وهػجملا دل نكن ن صور رتنن»: فيقوؿ يعرتؼ الرياضي

ظ سػػػن الطػػػيت واضتماقػػػات  كػػػاف عمػػػري  اً كنػػػا شػػػباب»: ويضػػػيف« ! لتػػػدث داخػػػل بلػػػدنا
 ت ضيلػػػة رتسػػػبوعنيانصػػػبّ  .رتك ػػػوبر 4ث احػػػد وكنػػػت مهيػػػ    ن سػػػنةيوعشػػػر  احينػػػجملاؾ رتربعػػػ

ف و كػاف بعػا ا شػااص مكل ػ. حػوؿ هػجملا اظتوضػوع حصػريةنقاشات الشػارع بصػ ة شػب  
إذا تظاهرنػػا . كمػػا يقػػاؿ ا قاويػػل جتلػػ  معهػػا اضتقيقػػة مػػر  رتمػػا رتنػػا فكنػػت رتعلػػم رتفّ  ػػجملا ا 

 «؟ذترة رتنظمة هاظتةرتلسنا  .علا النظاـ حنقناراا إذل بجمللأل الشكل فا مر ي
دل  ػػاام سػػوى »: بػػاضرادبكػػل دقػػة ا حػػداث الػػ  اػػرت با بيػػار  فسػػرد زعبػػاط ر تػجملكّ 

 وضػا كػاف ي سػم بالا مػر   ومعػ  ذلػأل رتفّ . طتػاصدل فتػس رتمػالؾ القطػاع ا. بنايات الدولػة
  وكانػػػت (ؼتػػػدرات) مػػػن ا قػػػراص اً كبػػػ    اً كنػػػت قػػػد اب لعػػػت عػػػدد. معينػػػةرسػػػالة وال لتمػػػل 

ظ اشػعر وكػ شل كنػت فنظػرات  كنػت رترتػدي و  ا الصػ ر رتهػل هياػة ي علػا عمامة علػا ررتسػ
 كانػػػػػت .كنػػػػػت رترى حقػػػػػا اضتػػػػػرب شل   الوضػػػػػا حربػػػػػا وكػػػػػ فّ   فاقػػػػػد الػػػػػوعيو عػػػػػادل آخػػػػػر  

كر ظ تن يػػجمل ا بػػدرت العسػػلكػػن ظ مػػا بعػػد قػػت علينػػا  ػػ  م ذيػػة  الرصاصػػات ا وذل الػػ  رتضلِ 
شػػلت ان ُ . عػػن مػػنطلقهم و ارحػػا بعيػػداً رتبػػدرت الضػػ ايا ي سػػاقطوف رتمػػامي  رتمػػوات . غتػػزرام
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العسػػكر بشػػكل اعػػل ا ضبػػا  ال يقػػدروف حتمػػل  رصاصػػات مزق هػػابعػػا الشػػباف  رتاسػػاد
 «إذل ت ريس اضتشد بطرؽ رتخرى؟ يلمل واوا الرصاص؟ ظتاذا دل ظتاذا رتضلق. تلأل اظتناهر
  نيبنػػػدقي  همان ػػػزع مػػػن كمػػػامػػػن اصتنػػػود    رتخػػػجملها باسػػػ عماؿ قنابػػػل نيزعبػػػاط دبػػػاب  رتحػػػرؽ

راػػا رتبعػػد ت كػػ  و . وك نػػ  سػػيد العػػادلحينهػػا شػػعر كػػاف يح رتنػػ   صػػرّ فكالشػػنكوؼ ورشػػاش  
 اً رتنقػػجملت عسػػكرييػػث رتشل بػػل فعلػػت رتكثػػر ح»:   ويقػػوؿنػػ  اظتالحقػػاتا سػػل ة كػػي ي ملّ 

اظتسػكني يصػرخ ويعلػن  كػاف. وف بق لػ مػن وسػي دباب ػ  وكػانوا يهّمػ رتشااص رتربعةاخ ط   
 «.رتعادوا ل  سالح  بعد رتف كسرومو . رتضلقوا سراح و ر اصتمهور لجمللأل   ءّ فبرا ت   

   ّف وهػرافمدينػة بينما كنت رتهم بال رار إذل   وبر كرت 6ـو السبت ي» :و يقوؿ زعباط
. علا البػابت الشرضة ضرقآنجملاؾ   خالية ودل تعد تطاؽ نظرا للملو السائد كانتصمة  العا
اع قػارل دوف حػِ ال عريػف  ورترادواسػيارات   رتربػاعشػر شػا  علػا مػم  رتءػ حوارل اا  

بعػا العمػال  بصػ ب هم كػاف . دل اس سلم بسهولة. حين  اً مع اد اً كاف ذلأل رتمر   .ب ن سهم
كػانوا   .دقػر ػتافظػة الشػرضة ضيلػة شػهر عجملبوشل. علا بعضهمدتكنت من ال عرؼ و عني  مقنّ 

ومعهػا ضػربات   يػومي شػكلبواظتػا  اظتنشػ ة اطتنػس باس عملوا ضريقػة ف. يع ربون  قائد ال مرد
إذل ا رض  يرتكونػػ  يسػػقيكػػانوا   مدوشل بسػػلأل حديػػدي علػػا سػػلّ قيّػػكمػػا . مسػػ مرة بالعصػػا

بينمػػا رتنػػا مع قػػل بزنزانػػة  رشػػه ضيلػػة لػػيّ عػػجملي  ت نػػاوب عال فػػرؽ  كانػػت  .ررتسػػي إذل ا سػػ لو 
  255 عنػػدما اع قلػػوشل كنػػت رتزف. خػػر بسػػملن اضتػػراشآ قضػػيت شػػهراً بعػػد ذلػػأل  .ان راديػػة

شػػهر رتسػػ ة ضيلػػة  اسػػ طاوظتػػا رتفراػػوا عػػ  دل  .رتءنػػا  االع قػػاؿ كلػػم  25 منهػػا كلػػم  فقػػدت
سػػػػكر دعودل ال  ػػػػس  روبػػػػاو رتدل رتهػػػػاار إذل  .كػػػػدت رتاػػػػنو علػػػػا بطػػػػ   ملقيػػػػا النػػػػـو سػػػػوى 

دثابػػة عػػائل    فكانػػت زوااػػيقػػادام  وذلػػأل يراػػا إذل اإلرهػػاب الػػجملي رتعػػرؼ العديػػد مػػن 
ْلملػػػ  وال عػػػويا عػػػن 

َ
ا مػػػن نّػػػالشػػػع  ودتكّ  رتعػػػنيدتردنػػػا هػػػجملا فػػػ    رتفّ  صػػػ ي . تلػػػأل ا نػػػةاظت

  نظػػػاـ نظػػػاـ الظػػػادلهػػػجملا اليسػػػقي سمػػػِ  ا ؿاضتصػػػوؿ علػػػا قسػػػي مػػػن اضتريػػػة  لكػػػ  رتتسػػػ
 «".اضتقرة"
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 من عني البنياف ساكن . 3.9.1
  ص 2885يػأل  م  دار النشػر الفو شػغ  صػبياف: 6299اصتزائر عابد شارؼ  : اظتصدر
246. 

بعػػد رتف  اصتمهوريػػة الديغتػػ علػػا رتيػػديب جملِّ ُعػػالػػجملي  رتحػػد سػػكاف عػػني البنيػػافظ مػػا يلػػي قصػػة 
 .2877رتك وبر  8رتوقف يـو 

 ونػزع مالبسػنا والبقػا  بالنػزوؿ رتمرونا  معسكر سيدي فرجإذل بعد وصوؿ الشاحنة الصغ ة 
 وفكػػاف علينػػا الزحػػف علػػا اضتصػػا بينمػػا اظتظليػػ. فقػػي الػػداخلي بػػاصتز  السػػ لي مػػن اللبػػاس

 .كانوا لترسوننا بالبنادؽ. يضربوننا ب نابي  مطاضية آخروفاظتا  و ب شونناير 
 
 

 
 
 

حو ست ن ضريح جديد وراء ضرريح رضروان ن. م، مقبرة العال ة بالعاصمة 2988أكتوبر 
 . «الج ش الوطني الشعبي»آمعزوز، كلهم استشهدوا إثر المجازر التي اقترفها 
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نسػػػما كنػػػا كػػػل مػػػرة  ظ  خػػػر  و  مناداتنػػػا با شتػػػا   الواحػػػد تلػػػو ا بػػػدؤواعنػػػد قػػػدـو الليػػػل  

 إذل قاعػػػػة ّرشلمػػػػن خصػػػػري واػػػػ شػػػػّدشل رتحػػػػدهمحػػػػاف دوري وظتػػػػا . كنػػػػت ارتعػػػػت. خالصػػػػرا 
علػػا  يضػػربون  أ بػػدؤوا .اصتػػدارقُبالػػة روشل بنػػػزع القمػػي  والسػػرواؿ والوقػػوؼ مػػرت .ال عػػجملي 

. كانوا ي وق وف من حني  خر أ يواصلوف عملية الضػرب اظتػربح  .الظهر دقبا من خش 
 .ف ي وق وا عن ذلألمن رتال رتكل ما رترادوم رتدليت عتم ب

سػػػػػوؽ مػػػػػن نػػػػػوع اظتسػػػػػاحات )« اظتونػػػػػوبري»ؽ احر بػػػػػعرترادوشل رتف رتاػػػػػم رتحػػػػػد ا صػػػػػدقا  
بعدها   و رتمروم بعمضا  ا وراؽ. انقضوا علي  ضربارتذعنت لجمللأل من ارا  ا دل ف. (الكربى

ضػاع هم  ضػرب   كنػُت غتػرباً علػا دػا رتشل  . حػرؽ رتمػالؾ الدولػةكون  رت  رتمروشل بضرب صديقي
بػػالقوؿ رتنػػ  لػػيس  ػػجملا الشػػكل يػػ م الضػػرب     إرلّ  وّاػػف" اظتػػدنيني" الحػػظ ذلػػأل رتحػػد. برفػػس

الضػػربة بدراػػة مػػن الشػػدة رتسػػقط   رترضػػا  كانػػت  .ذلػػأل مواهػػا ضػػربة إرلّ يػػ م ورتراشل كيػػف 
  أ رتمػػػرشل اتضػػػرب  علػػػا اليػػػد رتكثػػػر مػػػن عشػػػر ضػػػربأ ان شػػػل  مػػػن ا رض  . علػػػا ركبػػػ ّ 

بعػد ذلػأل . أ رتمروم ب عل ن س الشػي  معػي. علتف  ...شرج صديقيظ بعدخاؿ إصبعي 
جبلػػد بعضػػنا بعػػدها رتمرونػػا . ام ثلنػػا مػػن شػػدة اطتػػوؼف بال نػػاوب بعاالػػبعضػػنا  بلػػواطرتمرونػػا 

علػا ( حػجملا  عسػكري  لػيظ)« الرؾتػرس»ا  جملبعا  وظ كل مرة كاف الشرضي يضػرب   ػال
 .«الرؾترس»و يةبضربات بعق  البندق. بكما ا الوا علا الوا   

 خالصة. 4
رتبرز هجملا الن  بعكتاز بعػا اظتعػادل عػن ؽتارسػة ال عػجملي  ظ اصتزائػر منػجمل االسػ قالؿ وإذل مػا 

كل شػهادة عتػا مضػمو ا ا لػيم اطتػاص وت اصػيلها وبيِّنااػا عػن . 2881قبل انقالب يناير 
ة ؽتارسػػة ال عػػػجملي    ػػػ  رتّف االنطبػػاع البػػػارز مػػػن غتمػػػوع الشػػهادات هػػػو رتّف ال عػػػجملي  ؽتارسػػػ

كمػػػػا . م واصػػػلة منػػػجمل االسػػػ قالؿ بَِعَمػػػِد وقصػػػِد وتنظػػػيِم مػػػن ضػػػرؼ رتعلػػػا سػػػلطات الدولػػػة
يسػػ  اد مػػػن هػػػجملم اةموعػػػة مػػػن الشػػػهادات رتّف ال عػػجملي  تطػػػّور تػػػدركتياً مػػػن ؽتارسػػػة ػتػػػدودة 
تسػػػػػ هدؼ ـتبػػػػػة مػػػػػن اظتعارضػػػػػني ظ بدايػػػػػة االسػػػػػ قالؿ  إذل ؽتارسػػػػػة رتكثػػػػػر فػػػػػ كثر ان شػػػػػاراً 

إّف هػػػجملا ال طػػػّور تػػػزامن مػػػا تػػػدهور .  مػػػا ب قػػػل ف قػػػل دتيػػػزتسػػػ هدؼ شػػػرائ  عديػػػدة مػػػن اة
 .شرعية النظاـ وتوّسا نطاؽ االح ملاج واظتعارضة
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لػيس هػجملا الػن  ب ػػْ ريخ فتػوذاي ل ملػارب ال عػػجملي  الػ  عػاسل منهػػا اة مػا اصتزائػري بػػل 
الثالءػة هو نِدا  إلؾتاز هجملا ال ْ ريخ وصتما الشهادات والبيِّنات بشػ ف ال عػجملي  إبػاف العقػود 

 .ا وذل بعد االس قالؿ
وؽتػػا ي ّكػػد رتقتيػػة وإضتػػاح هػػجملا الوااػػ  هػػو كػػالـ اظتسػػ ولني السياسػػيني والعمليػػاتيني عػػن 
ال عػػجملي  الػػجملين يعملػػوف باسػػ مرار ل ػػدم  الػػجملاكرة االا ماعيػػة ول وهيػػف الصػػمت وفقػػداف 

  رتءنػا  ان  اضػة فػعذا ت ّ صػنا ؽتارسػة ال عػجملي. الجملاكرة حِ ي مكنوا من اعتيمنة علػا اصتزائػر
فعلػػػػا عكػػػػس مػػػػا تظهػػػػرم . ـ مػػػػثاًل  فػػػػعّف كالمهػػػػم يكشػػػػف ذلػػػػأل بوضػػػػوح 2877رتك ػػػػوبر 

الشهادات ظ اصتز  الثالث من هجملا الن   ما زاؿ اصتنراؿ لك ل عّياط ين ي رتف اظتاابرات 
قلػػت لكػػم رتف »: العسػػكرية توّرضػػت ظ ال عػػجملي  ر ػػم مػػرور عقػػد كامػػل مػػن الػػزمن  فيقػػوؿ

دل ت ػػوّرط ظ ال عػػجملي  رتو [ اسػػم اظتاػػابرات العسػػكرية آنػػجملاؾ]لوقايػػة وا مػػن اظتديريػػة العامػػة ل
الشػػػي  الػػػجملي اسػػػ طا »: واصتنػػػراؿ لعػػػرحل بلاػػػ  ي كػػػد مػػػن اه ػػػ    «.ظ مركػػػز سػػػيدي فػػػرج

رتمػا اصتنػراؿ خالػد نػزار    «.ت كيدم خبصوص ال عجملي  هو رتف وحدات اصتيت دل دتارس  قػي
« معػػامالت سػػياة رتو عنػػف»ث هػػو غتػػّرد فين ػػي حػػِ حػػدوث ال عػػجملي  ويػػزعم رتف مػػا حػػد

رتمػا    «.دل حتػدث اظتعػامالت السػياة إالّ ظ مكػاف واحػد ودل تكػن منظمػة»: فقي  كما قػاؿ
: اعتادي طتظ ي  وزير الداخلية السابس  فهو يػّدعي رتف الشػرضة دل ت ػوّرط رتبػداً ظ ال عػجملي 

. ل عػػػػجملي  بنظػػػػاـكانػػػػت هنػػػػاؾ جتػػػػاوزات بال  كيػػػػد لكػػػػن ال اع قػػػػد رتّف الشػػػػرضة مارسػػػػت ا»
دل ُيسػػ عمل سػػرداب اظتديريػػة العامػػة ل مػػن [ …. ]إشل معػػروؼ دعارضػػ  لل عػػجملي [ …]

وإذا كػػػػاف    «.ليسػػػػت الشػػػػرضة ددرّبػػػػة عتػػػػجملا الغػػػػرض[ …. ]الػػػػوض  كمركػػػػز لل عػػػػجملي  رتبػػػػداً 
صػػػػ ي اً رتف اظتاػػػػابرات واصتػػػػيت والشػػػػرضة دل نتارسػػػػوا ال عػػػػجملي   فعمػػػػا رتّف كػػػػل الشػػػػهادات 

 .إما رتّف اصِتّن هم الجملين عجملابوا الض ايامصطنعة وكاذبة  و 
 

 
-216.   ص2877  اصتزائػر Le Matin  دار النشػر Octobre, ils parlentملواب لك ػل عيّػاط ظ ك ػاب رااػا اسػ    

223. 
 .215-222. رااا اس ملواب لعرحل بلا  ظ ن س اظتصدر  ص   
 .215-222. رااا اس ملواب خالد نزار ظ ن س اظتصدر  ص   
 .225-86. رااا اس ملواب اعتادي طتظ ي ظ ن س اظتصدر  ص   
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. إذف مػػن اظتهػػم رتف ي واصػػل رتػػا الشػػهادات وتشػػمليا الضػػ ايا علػػا الشػػهادة واظتطالبػػة
كما هو مهم رتف ي ّسس برنػامج  ػث وضػ  شػامل إلحصػا  وحتقيػس وتوءيػس وحتليػل وتبيػني 

 .إليها ظ اظتقدمة ؽتارسة ال عجملي  منجمل االس قالؿ  وذلأل برعاية خاصة للم اور ال  رتشرنا
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