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 مقدمة. 1
وال يُدَرُؾ االسػتعمار بػدوف إدراؾ قدرتػو  .ةٍ تعذيب يف اعبزائر بصدفٍة أو غلطٍة أو زلّ ليس ال»

ْسػػػػػتَػْعِمر  فّ إ. علػػػػػع التعػػػػػذيب واالغتصػػػػػاب وا بػػػػػادة
ُ
التعػػػػػذيب مبػػػػػٌق مػػػػػن العالقػػػػػات بػػػػػ  اؼب

ْستَػْعَمر
ُ
 1«.واؼب

 االسػتعمار الفرنسػػي قػد أتّػر تػػ ترياً  فػػانوف ىػذاق أفّ فرنػز لػيس مػن الع،ػبق دبقتضػػع قػوؿ 
 .بالغاً علع اعبزائريات إباف تورة التحرير

مػن العواقػب اؼبباشػرة وغػري  عامًَّة ما تتػ تر النسػام مػن اغبػرب بصػفتهن مػدنياتق فتعػان 
مػػن نُػػدرة القػػوت واػػروريّات اغبيػػاةق ومػػن التهديػػد  اؼبباشػػرة للقتػػاؿ والقصػػ ق كمػػا تقاسػػ 

ام االلتحػػػاؽ بالكفػػػاح أو ن جػػػرّ ن العائلػػػة مػػػعػػػوؼبػػػا يغيػػػب الرجػػػاؿ . واؼبضػػػايقة وحصػػػر اغبركػػػة
االعتقػػػاؿ أو اؼبػػػوت أو ا خفػػػام أو اؽب،ػػػرةق تواجػػػو النسػػػام اغبػػػداد لفقػػػداف أو فػػػراؽ فلػػػذات 

مػػن  ُكهػػوؿالبػػة اؼبنقلػػبق إاػػافًة إأ أخػػذ أوالدىػػن و آللػػرزؽ وك نأكبػػادىن واػػياع مكسػػبه
رحَّل  النسػػػػػام وا طفػػػػػاؿ أغلبيػػػػػة اؼبػػػػػويصػػػػػكل . وأحيانػػػػػا جػػػػػريالن علػػػػػع كفػػػػػالتهنعػػػػػائال ن 

والالجئ  من جرام اغبروبق وغالباً ما يُقَرُف ىذا الته،ري أو اؼبهاجرة بِفقداف اؼبلك وافتقار 
وتتػ تر النسػام أيضػاً باالعتقػاؿ . النسام إأ اؼبوارد للحفاظ علع صحتهن وسرتىن وكػرامتهن

بػدو ىيِّنػة وكل ىذه الُضروب مػن اؼبعانػاة ت. يف اؼبعسكرات واحملتصدات والقرى االسرتاتي،ية
الغتصاب واالستعباد اعبنسي الذي تعرات لو النسام يف اغبروب عرب القػروف مع اقارنة باؼب

 .عقاباً للمغلوب  وجزاًم للغالب 
  –أمػػػا بالنسػػػبة إأ حلتػػػار اغبػػػروب علػػػع النسػػػام بصػػػفتهن مصػػػاركات يف ا عمػػػاؿ اغبربيػػػة 

تُقػتلن وُتسػ،نن حيث تَقتلن أو أعاله   َ صِ فهي زبتل  فبا وُ  –انِدات اربات أو ُمسَ حَ كمُ 
 .وتُعّذبن

ىذه العموميات ال تغين عػن معرفػة حيايػات حلتػار االسػتعمار الفرنسػي علػع اعبزائريػاتق 
ال نعرؼ إالّ القليل عن ىذه اآلتػار إبػاف اغبمػالت ا باديػة الفاشػلة للحفػاظ  نا لألس لكن
ذه اآلتػػار إبػػاف مػػن ذلػػك عػػن ىػػ ق ونعػػرؼ أقػػلّ (3943-3986)النظػػاـ االسػػتعماري  لػػعع

 (.3563-3516)اغبمالت ا بادية الغازية لت سيس ىذا النظاـ 
 رغػ  أفّ  –تػار آلإف القصد ورام ىذا اعبمع من القرامات ىػو اسػرتعام االنتبػاه إأ ىػذه ا

وتوعيػة اؼبػواطن  واؼبواطنػات  ػذا  –ائيلة جداً وجّلها باللغػة الفرنسػية اؼبتواجدة اؼبعلومات 
( يف الفصػػػػل الاالػػػػث)ز ىػػػػذا التػػػػدوين علػػػػع التعػػػػذيب وسػػػػريكّ .   مػػػػن تارىبنػػػػاتَّ ػعػػػػاعبانػػػػب اؼب
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 حصار مدينة قسنطينة

لكولمػػػا موااػػػيع ( 3943-3986)إبػػػاف تػػػورة التحريػػػر ( يف الفصػػػل الرابػػػع)واالغتصػػػاب 
 . مكتومة

ا دوار اؼبختلفػػػػة  –يف الفصػػػػل الاػػػػا   –وقبػػػػل الصػػػػروع يف ذلػػػػك سػػػػيعرض ىػػػػذا اؼبقػػػػاؿ 
لتفػػػادي إعطػػػام صػػػور ناقصػػػة أو  ذلػػػكرب التحريػػػرق و والفّعالػػة الػػػت لعبتهػػػا اعبزائريػػػات يف حػػػ

 .مصّوىة عن ؾبموع الت،ارب الت عاشتها

 مالحظات عن تجارب الجزائريات في الحرب. 2
ذبػػار ن  غػػري أفق «أطفػػاؿ ونسػػام»يف اغبػػروب غالبػػاً مػػا ُتصػػنَّ  النسػػام يف الفئػػة اغبساسػػة 

فإبػػػػػاف . ني  يف فئػػػػة الضػػػػحايافبػػػػا يػػػػػوحي إليػػػػو ىػػػػذا التصػػػػػ اً وتعقيػػػػد اً وأدوارىػػػػن أكاػػػػر تنو عػػػػػ
مػػػن السػػػكاف  اً مسػػػتهدف اً اعبزائريػػػات مػػػن اغبػػػرب بصػػػفتهن جػػػزمعانػػػت االسػػػتعمار الفرنسػػػي 

ولكػػػن عاشػػتها أيضػػػاً ك،زائريػػات نِصػػػطات يػػدافعن عػػػن  –كمػػا شػػػرحناه أعػػاله   –اؼبػػدني  
 .أّمتهن اد التسل ق العسكري والسياسي والاقايف الفرنسي

 وأواػػػػػػػل مبػػػػػػػوذج لػػػػػػػذلك ىػػػػػػػو الػػػػػػػدور
القيػػػػادي الروحػػػػي والسياسػػػػي والعسػػػػكري 
الػػػذي لعبتػػػو اجملاىػػػدة اللػػػة فاطمػػػة نسػػػومر 
جملا ػػة ى،مػػات االسػػتدمار الفرنسػػي بػػ  

وبعػػػػػد الػػػػػزاـ اؼبقاومػػػػػة . 3586و 3586
 ق مل تستسػػػػػػػػػػػل  الوطنيػػػػػػػػػػػة اػػػػػػػػػػػد احملتلّػػػػػػػػػػػ

علػػػػػػػػع اؽبويػػػػػػػػة  نبػػػػػػػػل حػػػػػػػػافظ زائريػػػػػػػػاتاعب
والصخصػػية اعبزائريػػة وعلػػع روح وشػػعلة اؼبقاومػػةق 

فكانػػػػػػػت . خػػػػػػػرآلمػػػػػػػن جيػػػػػػػل  ه الصػػػػػػػعلة  ىػػػػػػػذقلانػػػػػػػ
اػػػػػػد ؿبػػػػػػاوالت االسػػػػػػتعمار ػبػػػػػػرؽ روح اعبزائػػػػػػر  اً بػػػػػػارِز  اً وتقافيػػػػػػ اً روحيّػػػػػػ اً ِحصػػػػػػن زائريػػػػػػاتاعب

وإخضػػاعهاق ولػػذلك اسػػتهدفن تكػػراراً مػػن طػػرؼ ا ناسػػي  العسػػكري  وعلمػػام االجتمػػاع 
رؽ لكسػػر وعلمػػام الػػنفس ورجػػاؿ القػػانوف واؼبستصػػرق  الػػذين حػػاولوا مػػراراً رسػػ  برنػػام  وطػػ

: دارة االستعمارية حاولت تعيػ  مػذىب سياسػي ؿبػّدد ا إفّ فوحسب فانوف . ىذا اغبصن
قدراتػػػو علػػػع اؼبقاومػػػة هبػػػب أوالً أف نغػػػزو ِتِو ويف ػيَػػػػنْ ػإذا أردنػػػا اػػػرب اجملتمػػػع اعبزائػػػري يف بُ »

ومػػػن البيػػػوت حيػػػث  يفي،ػػػب علينػػػا أف نػػػ ر  ػػػن مػػػن ورام اغب،ػػػاب حيػػػث زبتفػػػ. النسػػػام
 2«.لرجاؿىن اؤ ىببّ 
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يف الكفػػػػاح لتحريػػػػر  ةفّعالػػػػبصػػػػورة يف مرحلػػػػة االسػػػػتعمار ا خػػػػرية سػػػػانبت اعبزائريػػػػات و 
بعضػهن إأ  أزواجهن وأوالدىن لاللتحاؽ باعبهاد فحسبق بل ذىب نصّ،عيفل  . البالد

نسػػػػوة بػػػػالاورة كفػػػػدائيات أو    ؼالحل عصػػػػرةطػػػػالؽ أو ى،ػػػػرة اعببنػػػػامق والتحقػػػػت أكاػػػػر مػػػػن 
اسػػػػتغلت الفػػػػدائيات يف اؼبػػػػدف قلػػػػة و . أو مرشػػػػدات أو منااػػػػالتؾباىػػػػدات أو مسػػػػبِّالت 
اػػهن للتفتػػيس اعبسػػدي لتنفيػػذ عمليػػات اخرتاقيػػة وى،وميػػةق كمػػا االشػػتباه  ػػن ونُػػدرة تعرّ 

ونصػػػطت حلالؼ النسػػػام يف اعببػػػاؿ حيػػػث . مهػػػاـ النقػػػل واالتصػػػاؿ والَسػػػْوقّياتام  دقمػػػن بػػػ
 رغنبيػ ن اؼبعػروؼ أف اعبزائريػات كػنّ مػو . الاػورة بػالعوف العالجػي والقتػاؿ االحتيػاطي نخدم

ىن اعػػن ذلػػكق وشػػ،عمنعػػاىن يف نصػػاط قتػػارب أكػػرب ولكػػن جػػيس وحػػزب التحريػػر الػػوطين 
 (. OPA)علع النصاط يف اؼبنظمات ا دارية السياسية بدال عن ذلك 

فػي وصػفو ؽبػذا الػدور يقػوؿ ؿبمػد ف   معظ  اؼبصػاركات يف الاػورة مػن اؼبسػبِّالتقكانت و 
. كػل شػرائل اجملتمػع  استدرجتالاورة  إفّ »: ئد ؾباىد سابق يف الوالية الاالاةبن وبي وىو قا

دات لػيالً ولػاراًق تطػبخن أكػل كانػت اؼبسػبِّالت ؾبنَّػ. القرى كانت مصػاركة النسػام كبػريةيف 
مػػػنهن  استصػػػهد الكاػػريوجػػػرام ذلػػك . ن مػػػؤونته  ووتػػائقه ئاجملاىػػدين وتغسػػلن تيػػػا   وزببّػػ

ب وسػػ،ن مػػا  . الصػػاقة بسػػكوت ووقػػار نّ مهػػامه يػػؤدِّينالنسػػوة ؤالم ىػػ كػػاف. نبعضػػهن وعػػذِّ
يف و . اتمنهكػ لػو كػنّ حػ   إطالقػا صتك لي ققق وما كنّ  نصو أ نكانت اؼبسبِّالت ترفع

  حوؿ  الصائكة  ا سالؾ  رغ   باؼبوت  تستخف   كانت النسوة    جوماؿ غضوف عملية

 

 .ة مصاركتهن يف الاورةامرأ 33666حسب إحصام وزارة اجملاىدين القدامع أعلنت حوارب     
 .يف سبيل اهللوأنُفَسُهّن كلمة مصتقة من سبَّلت ترو ا     
 .كلمة فرنسية تعين اؼبقرِّب( jumelles)جوماؿ     

جزائريةةةة فةةةي بدايةةةة القةةةرن  
 العشرين

فةةةةارس مةةةةن جةةةةي  ا ميةةةةر ع ةةةةد  م1881مجاهد جزائري سنة 
 القادر
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راِقب والرو احملتصدات احمل
َ
 ىػااز يجتيت  ادورياتق ورغ  اغبدود الت ال سة ليال ولاراًق ورغ  اؼب

وؿ إالّ ربػػػػػػت طائلػػػػػػة اؼبػػػػػػوتق ورغػػػػػػ  منػػػػػػع التّ،ػػػػػػ
فعند ىبػوط . وواعو ربت طائلة القتل بال إنذار

عػػػػػػرب ا سػػػػػػالؾ  نالليػػػػػػل كانػػػػػػت النسػػػػػػام تتسػػػػػػلل
قطػػػػػػاع جػػػػػػزم مػػػػػػن مػػػػػػواردىن إنػػػػػػا بنالصػػػػػػائكة وسُبوِّ 

   3«.القليلة
 

 ي  الفرنسيجزائريات في محتشد بعد قصف الج            

 تعذيب الجزائريات. 3
للتعػػػذيب إبػػػاف حػػػرب  نر تعراػػػلػػػواإحصػػػامات عػػػن اعبزائريػػػات ال ةنصػػػر حػػػ  اآلف أيػػػمل تُ 

أقػػارب الفػػدائي  واجملاىػػدين اللػػوار عػػذبن : التحريػػرق غػػري أف ىويػػة معظػػ  اؼبعػػذَّبات معروفػػة
واؼبرشػدات وأعضػػام  النتػزاع معلومػات عػػن ذويهػنق وكػػذا الفػدائيات واجملاىػدات واؼبسػػبِّالت

أمػػا التعػػذيب العصػػوائي السػػتخراج اؼبعلومػػات وإرىػػاب اجملتمػػعق . اؼبنظمػػة السياسػػية ا داريػػة
دات بصػػػ نو غػػػري أف مػػػدى فبارسػػػتو ؾبهػػػوؿ سبامػػػاً باسػػػتانام مػػػا جػػػرى يف افهنػػػاؾ بعػػػ  الصػػػه

 مػن سػكاف حػي القصػبةأربعػ  باؼبائػة إأ تعػرض تالتػ  العاصمة إباف معركة اعبزائػر حيػث 
 4.خ ا نكليزي أليسرت ىورفلالعتقاؿ واالستنطاؽ حسب اؼبؤرّ 

فقػػػػد شػػػػاركت النسػػػػوة يف الاػػػػورة منػػػػذ . إف تعػػػػذيب اعبزائريػػػػات تطػػػػّور مػػػػع ؾبػػػػرى الاػػػػورة
َمْرئيّػػة سياسػػياً وعسػػكرياً لػػدى الفرنسػػي  إالّ يف سػػنة مصػػاركتهن نػػدالعهاق ولكػػن مل تكػػن ا

ت معركػػة اعبزائػػر  3986 وحينئػػذ ربولػػت . جػػذرياً اؼبػػرأة يف الكفػػاح  نظػػر   لػػدوربعػػدما غػػريَّ
ق وبعد ذلك «فالّقات»إأ « زوجات الفالّقة»نظرة السلطات االستعمارية لل،زائريات من 

فمػػاال كػػػاف . أمػػػراً باعتبػػار النسػػػام يف ماػػل اشػػػتباه وعػػداوة الرجػػػاؿأصػػدرت ىػػػذه السػػلطات 
عػدـ التهػاوف »د علػع ي مر جنوده بتوقي  واستنطاؽ النسام ويصػدّ ( Massu)اعبنراؿ ماسو 

  5«.يف أمر النسام  لن تتعران حالياً للتَػْعِبئة من طرؼ اؼبتمردين
قبػػل الصػػروع يف التنكيػػػل كانػػت كػػل النسػػػام تُعػػّرىق سبامػػاً كمػػػا كػػاف يُفعػػل بالرجػػػاؿق    و 

لكمػات الصػفعاتق و ال: لطت علػع الرجػاؿكانت تتعػرض لػنفس أسػاليب التعػذيب الػت ُسػ
التعػػػذيب بػػػاػبنق و الضػػػرب واعبػػػرح  ػػػراوات وأسػػػلحةق و ام اعبسػػػدق ركالت علػػػع كػػػل أجػػػز الػػػو 

التعػػػذيب بالكهربػػػامق و بو  أو بػػػالبوؿ والغػػائقق اباػبرقػػة واؼبػػػام أو يف مغطػػس ملػػػيم دبػػػام صػػ
ق  اػبَْوَزقَػػػػػة علػػػػػع زجاجػػػػػة مكسػػػػػرة العنػػػػػقق و والتعػػػػػذيب باغبرمػػػػػاف مػػػػػن اؼبػػػػػام والغػػػػػذام والنػػػػػـو
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ق والتعػػذيب (خلاقضػػبافق أذرع اؼبكػػانسق )واالغتصػػاب ب شػػيام شػػ     واالغتصػاب اعبنسػػي
 .خلاالنفسي بالصت  وا ىانة والتهديد بالقتل ومصاىدة تعذيب احايا حلخرينق 

. يف معسػكرات وسػ،وف َجػْوراً   ُتسػ،نَّ  نوبعد ؿبنة التعذيب كانت اعبزائريات رُبػاكم
زات اػباصػػة نيػػت للرجػػاؿق فكانػػت تفتقػػر إأ الت،هيػػغالبػػاً مػػا كانػػت ىػػذه اؼبعػػتقالت قػػد بُ و 

 –وعلػع سػبيل االسػتانام كػاف يوجػد معتقػل يف تفصػوف . بصحة النسام وحرمتهن وكػرامتهن
 .،نت فيو مئات اعبزائرياتسُ  – 3986س عاـ سّ أُ  الذي
أسػػهل للفهػػ  وللتماتػػل مػػع اؼبعػػذَّبات مػػن العػػرض  لسػػاف الضػػحيةدبػػا أف الصػػهادة علػػع و 

ي جوانػػػب باللغػػػة العربيػػػة تغطّػػػتطبػػػع بعػػػد مل نػػػة مػػػن الصػػػهادات عب نػػػا إأ عيّ فقػػػد التحليلػػػيق 
جزائرية ؾبهولػة )ويبدأ ىذا الديواف باالث شهادات لفدائيات . متكاملة من ؿبن اعبزائريات

خضػػػرة بالّمػػػي ولػػػويزة )تتبعهػػػا تػػػالث شػػػهادات جملاىػػػدات ( وفاطمػػػة بايصػػػي وصبيلػػػة بوباشػػػا
ائصػة كمػاسق وطلبيػة ع)وينتهػي ىػذا العػرض بصػهادة مسػبِّالت (. إغيل أحريػز وبايػة العػريب

 (.جوفاطمة با 

 الفدائيات. 1.3

 ن مركز الفرز بنب عكنوفتصهد عجزائرية ؾبهولة . 1.1.1
رسػائل وشػهادات مػن : باتريك كساؿ وجيوفػا  برييلػيق الصػعب اعبزائػري واغبػرب: اؼبصدر
 399.6-354. ق ص3943-3986سنوات 

 

مت إنزالنػا بعػدىا دأت يف التبػاطؤق اندفعت الصاحنة الت كانت تنقلنػا باذبػاه درب اػيق   بػ
كػاف ذلػك يف الصػباح البػاكر ونظػرا للظػالـ شػبو الكلػي السػائد سػاعتها . الواحد تلو اآلخر

ووحػػدات    ا مػػن الػػداخلي اتقػػو كػػاف عػػدد مػػن عناصػػر . ر علينػػا التعػػرؼ علػػع اؼبكػػافتعػػذّ 
عسػكر؟ أسػئلة ؟ من يصرؼ علػع ىػذا اؼبا من الداخلي ىأكانت قو . وبيطوف بنا   اؼبِظلِّي 

خلي ال ا مػػػن الػػػدا اتقػػػو ا جوبػػػة عنهػػػا مصػػػريية  ننػػػا كنػػػا نعلػػػ  أف عناصػػػر  عديػػػدة كانػػػت
اُقتيػػػد الرجػػػاؿ مػػػن ؾبموعتنػػػا كبػػػو أحػػػد أطػػػراؼ اؼبعسػػػكر وأخػػػذونا كبػػػن . يبارسػػػوف التعػػػذيب

 

 .راجع الفصل الرابع من اؼبقاؿ    
 .CRS –أس.أر.يالس    
 .Paras –البارا     
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النسوة الاالتة إأ داخل مرقد مستطيل الصكل ليس بو إنػارة وال أبػوابق وفيػو امرأتػاف كانتػا 
وفسػػػحتا لنػػػا  مػػػارأتػػػاف عنػػػد اقرتابنػػػا منهؼباسػػػتفاقت ا  .   ببطانيػػػة وَحْيػػػك ت  مغطػػػات نػػػائم

نالػت مػين رغبػػة النػـو مػػن  فقػػدمل يكػػن لػدي وقتهػا أدة قػػوة للتحػدث . مػامكانػا إأ جانبه
 !؛ النـو أخريا ويف اؽبوام الطلقق ال حراس أمامناق وال أن  وال صراخمشدة ا عيا

ق فنمػت تولكن مل أكل  نفسي اؼبزيد من التسػالالومهمال ئا كاف اؼبعسكر يبدو ىاد
 .نوماً عميقاًق ا وؿ من نوعو منذ اعتقارب

مصرينا التفكري يف ياـ ا وأ داخل اؼبرقدق كاف ا يف . وىكذا بدأت حياتنا يف اؼبعسكر
فكنػػا ننػػاـ علػػع . علػػع ا طػػالؽ زاىػػرةىػػو شػػغلنا الصػػاغل رغػػ  أف مػػروؼ إقامتنػػا مل تكػػن 

 ىزيلػةزجػاج علػع نوافػذ القاعػة ومل نكػن كبصػل إالّ علػع وجبػة  كن ىناؾي ملية إظبنتية و أرا
 .يف اليـو كانت عبارة عن علبة سردين بالزيت

ظهػػر حلتػػاره اؼبختلفػػة وتُ  تعراػػت لػػومنػػا تصػػ  أنػػواع التعػػذيب الػػذي واحػػدة كانػػت كػػل 
 .ىاعلع جسد

ل تَػػقػػد قػَ )منػػذ شػػهر واحػػد كانػػت ىنػػاؾ السػػيدة أورداش وىػػي أـ لامانيػػة أطفػػاؿ وأرملػػة 
. أحػػد أطفاؽبػػا الصػػغار مريضػػا طػػريل الفػػراش اق وعنػػد اعتقاؽبػػا تركػػت ورامىػػ(العسػػكر زوجهػػا

. التيار الكهربائيق وسكب اؼبام داخل اؼبعػدةق واؼبغطػس: تعرات لص  أنواع التعذيبإلا 
مظهػػر  انتبػػاىيع جهػػة كليتهػػا اؼبسػػودة بػػ تر التعػػذيب بالكهربػػامق واسػػرتعكصػػفت لنػػا عػػن و 

ل  كانػت تتعتػع أحيانػا كوا مهمَ ِر وؼبّا كانت تتحدث عن أطفاؽبا الذين تُ . هايالذعر علع عين
 «من يا ترى سيطعمه ؟»: وذبهس بالبكام فتقوؿ

 ىاشػػعر مػػن العمػػر عصػػرين الالاانيػػة و يف كانػػت ىنػػاؾ ليلػػعق وىػػي ُموِمسػػة ـُبلَّعػػة اؼبِْصػػػَيةق 
كانػػت ربػػاوؿ أف ترفّػػو عنػػاق فكانػػت . ا احيويػػة يف تصػػرف وكانػػتمسػػبوغ دبػػام ا كسػػ،  

ال ال مسػيو »: ربكي ؿبنتها حبركات وتفاصيل  رهبية وذاتية االسػتهزام بلغػة فرنسػية مصػوىة
فػوؽ بطنهػا  فػراغ  ت لنا كي  صػعد اؼبظلِّيّػوفوقصّ    «...السرجافق أنا لست زوجة بن بال

 .صوا رأسها يف اؼبغطسوّ معد ا من اؼبامق وكي  غ
كانػت كانػت قػد رافقتنػا علػع مػا الصػاحنةق و . ؽ. ظبها ؼاؾ امرأة ع،وز وكانت ىنا

ذِّبت بالتيػػار الكهربػػائي وقػػد عُػػ. اً صػػاخب اً صػػوت مصػػدرةمصػػابة دبػػرض الربػػو تتػػنفس بصػػعوبة 
 

 .توب أبي  خارجي ترتديو النسام يف مشاؿ إفريقية    
 .كالق كال سيدي الرقيبق أنا لست زوجة بن بال     
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لػ  تعػد تصػعر ىػذه الع،ػوز بػذراعها ا يبػن مػن ف. غبملها علع ا قرار دبكػاف اختفػام ولػدىا
 اة اللػوف تصػبو كاػري العديػد مػن الػنقق بنيّػ هػاعلػع ذراعيّ أنا ا خرى الحظت . جرام التعذيب

 .يت علع حاؽبا عصرة أياـ تقريبا ق وبقِ لَ الكَ 
بالعاصػػمة عديػدة مت تعػػذيبهما يف مراكػز ـبتلفػةق وىػي فقػد . وا خػت إ. أمػا ا خػت ع

 .اؼبعتقالت اعبددشهادات حسب 
يف إالّ أنػػو . فػػذنامكػػن مصػػاىدة السػػ،نام الرجػػاؿ داخػػل السػػاحة مػػن نوايكػػن مػػن اؼبمل 

الصػباح كنػػا نسػػمع أحيانػػا أصػػوات أنػػات خافتػػة ينقلهػػا الػػريلق ولكػػن أتنػػام الليػػل كػػاف ذلػػك 
خِبوفنػا   ىبربنػػا  ليػػدخل قاعتنػا ويهػػز  مػن حػػ  آلخػر كػػاف مظلّػي  و . بواػػوح اً النػواح مسػموع
ؼبّػػا كنّػػا و . الكهربائيػػة بعػػ  السػػ،نام ويػػده تقلػػد حركػػة تػػدوير اؼبػػدوِّرة «معاعبػػة»أنػػو حلخػػذ يف 

مل هبب وال مرة واحدة بصكل وااػل عػن ىػذا السػؤاؿق فبقينػا  «ىل تعذبوف ىنا؟»: س لون
 .نعيس علع إيقاع ـباوفنا

كاف اؼبعسكر يبتد أمامنا علع مساحة فسيحةق فكػاف عبػارة عػن معسػكرات قديبػة أقػاـ 
ن عبػػارة عػػكانػػت . عملت كمدرسػػة بعػػد ذلػػكق واسػػتُ 3968فيهػػا اعبنػػود ا مريكيػػوف سػػنة 

بنايات نص  أسػطوانية مطليػة بػاعبري تصػط  علػع جػان  سػاحة مسػتطيلةق  شبا إأ  ستة
وبعػػػد فػػػرتة وجيػػػزة امػػػتأل اؼبعسػػػكرق وشػػػرع مسػػػاعد مظلّػػػّي يف . مػػػرت تقريبػػػا ةعلػػػع مسػػػافة مائػػػ

كنػػػػا نػػػػراى  يتوافػػػػدوف أمػػػػاـ مكتبػػػػو . تسػػػػ،يل أظبػػػػام القػػػػادم  اعبػػػػدد عنػػػػد دخػػػػوؽب  قاعتنػػػػا
كػػل مػػا حبػػوز  ق وكػػاف اؼبسػػاعد يضػػعها كلهػػا بػػداخل غػػالؼ مػػن موف وتػػائق ىػػويته  و ويسػػلّ 

 ...عدد ىذه ا غلفة تكاتر علع فبر الساعات إفّ . الورؽ اؼبقوى
. وس. ـو. وح. نهن ؼكػػاف مػػن بيػػإحػػدى الليػػارب جػػيم إأ قاعتنػػا خبمػػس نسػػوةق  ويف 

بيناق وأخػػػػذنا نكػػػػر  ر أتػػػػت كلهػػػػن مػػػػن مدرسػػػػة صػػػػحراويق فَعِلْمنػػػػا عػػػػن طػػػػريقهن أظبػػػػام معػػػػذِّ
 .باستمرار ىذه ا ظبام كل مسام كي ال ننساىا

مع تزايد عدد الس،ينات أدخلونا قاعػة ـبصصػة للنسػامق ويف أواخػر شػهر أوت وصػل و 
ا كػرب النسػام بالت،ػانسق فغالبػا مػا كانػت عقػب ذلػك  بػدأنا نت،مَّػع. عددنا ا ربع  امرأة

داخػل  فالضػ،ي  تتطػاير ات حدياات السن كاػري كانت سنا بيننا ذبتمعن فيما بينهنق بينما  
 .القاعة
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عاد إلينػا مػن جديػد جػو مػن الضػحك ق امرأة حيوية وجد ذكيةق الت كانت .بفضل ؼ
ن السػ،ينات مػ «اؼبركػز»عتها داخػل كانت تقص علينا العديد من الطرائ  ظبََ إذ  والتسليةق 

رب  كاف من قدامع احملػا –ب بدين وطيّ  أتذكر قصتها عن رجلٍ . ربكينها لبعضهن البع 
سػػػت،دام واسػػػتعطاؼ اليف ؿباولػػػة منػػػو و مت إيقافػػػو يف َكْبسػػػة شػػػرطّيةق  –يف اعبػػػيس الفرنسػػػي 

 ق«!فرنسػا لػن سبػوت أبػدا»: بيو كاف يصرخ بكػل قػواه مػن شػدة حلالـ شػحنات الكهربػاممعذِّ 
 ...إأ حد اعبنوف الرامبضغق مفرط علع حرؼ 

 مػػػ  سػػػنبقع يف ىػػػذا مػػػاذا سػػػيكوف مصػػػرينا؟ إأ. ضػػػنينارغػػػ  ذلػػػكق كػػػاف القلػػػق يلكػػػن 
 اؼبكاف؟ كي  يبكننا طم نة عائالتنا؟

 قػػػاموا ا سػػػالؾ الصػػػائكة فػػػوؽ فمػػػوف أحػػػواؿ اؼبعسػػػكرق بػػػدأ اؼبظلِّيّػػػوف ينظّ  ئاً فصػػػي ئاً شػػػيو 
أمػا مهمػة قػوات ا مػن الػداخلي فكانػت . تنػاااعبدرافق كما واعوا شبابيك علع نوافػذ قاع

 ...تقتصر علع دور اغبراسة بالرّشاشات
رتػػاالً أ  كػػل اليػػـو يسػػريوف مػػرت( سػػ،  يف اؼبرقػػد الواحػػد ِمئَػػةحػػوارب )زالم اؼبراقػػد كػػاف نػػو 

. البنػادؽربػت وقػع  الػذين كػانوا يسػرعوف اػبطػع  إأ اؼبراحي  ربت حراسػة بعػ  اؼبظلِّيّػ
كنا نصاىد خلػ  شػبابيكنا بقلػوب منقبضػة ىػذه الُصػّل البصػرية وىػ  ! كاف ذلك َرَتٌل ألي 

ذراع رفقػػائه ق وكبػػار السػػن دائمػػا يف  عف علػػو مه ق واؼبراػػع ؿبمولػػاقػػدأ وفيعرجػػوف أو هبػػرّ 
مػػؤخرة الصػػفوؼق وأكاػػرى  شػػ،اعة يف اؼبقدمػػةق كػػل واحػػد مػػن ىػػذا اؼبوكػػب ماسػػك بيػػده 

بػةق وجػوه ملتحيػة ومػذعورةق وأجسػاد معذَّ . التو أتنام الليلضبداخلو ف...  اً حديدي اً صندوق
سػػرع اػبطػػع ربػػت اػػربات ابيع معػػدودة وكػػاف يُ أسػػ غضػػوفـ يف رَ باب َىػػجيػػل حبالػػو مػػن الصػػ

 .وصراخ وشتائ  اغبراس
! قمػػن»: صػػاح فينػػاو بعػػد عصػػرة أيػػاـ مػػن وصػػولناق دخػػل مسػػاعٌد قاعتنػػا حلخػػر الظهػػرية و 

 «!وىيئن أنفسكن
قد أما الرجاؿ ف. شاحبات الوجوهصبيعنا مت إخراجنا من القاعة وسق حالة من الغليافق 

وبعد فرتة وجيزة امتأل جانػب واسػع مػن . نوا أحسن حاال مناق ومل يكو أمامناروا صفوفا صِ حُ 
 .الساحة بالس،نام

مػن سػيارة اعبيػبق  –لنقيػب بيتػو ا –نػزؿ رجل َحرِؾ قصري القامة يرتدي قبعػة ضبػرام   
بعػػد و . مرتبعػػ  وننتظػػر اً أمػػا كبػػنق فكنػػا جلوسػػ. يف السػػاحةاػػعت   جلػػس خلػػ  طاولػػة وُ 

ريػػد ىػػل أحضػػرمت اؼبراػػع؟ أُ »: ربة مػػن الاقػػة والواػػوحصػػمت ُمغِػػّ  ارتفػػع صػػوت النقيػػب بنػػ
 «!أيضاً  اؼبراع
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كنػا . بعػ  الوقػتذلػك ب بع  ا جساد أماـ أبواب اؼبراقد وتطلّ بنقل الس،نام قاـ و 
سػ ناديك  ب ظبػائك  »: و النقيب إأ الس،نام وقاؿفتوجّ « ماذا سيفعلوف؟»: ؿ بقلقامنتس
 «.خر من الساحةآلا إأ الطرؼ ا  هبب أف تذىبو " حاار"عليك  أف ذبيبوا و 

شرعت واحدة من ب  النسوة يف و . بدأت اؼبناداة فيما انتهزنا الفرصة السرتجاع أنفاسنا
أظبػػام ىنػػاؾ بعػػ  ا حيػػاف كانػػت ويف « .ةأكاػػر مػػن تػػالث مائػػ»:   قالػػت السػػ،نامق عػػدّ 

سػػػ  اتبػػػع يُ  ق أو«ية الفالنػػػةرِ جػػػد بالَسػػػاو متىػػػذا »ل اؼبسػػػاعد ويقػػػوؿ فيتػػػدخّ  قدوف ردبػػػتبقػػػع 
؛ كنػػت قوكػاف النقيػػب يواصػػل مناداتػػو بصػوت َجْهػػَوري وواتػػ. الغائػب  مػػس ال نفهػػ  كنهػػو

ق وبعػد حػ  صػرنا كحصػد ئاً فصػي ئاً بدأ الليػل يزحػ  شػيو . «الغائب »أفكر دبرارة يف أولئك 
جانػػػب بعػػػ ق وأشػػػرؼ النقيػػػب علػػػع االنتهػػػام مػػػن منػػػاداة نا مػػػن ا شػػػباح جالسػػػ  بعضػػػ

 .بصعوبة الفتةا ظبام ا خرية 
بعد ذلك كبو اؼبراقدق فكػاف يصػعب علػع اؼبظلِّيّػ  اغبفػاظ علػع االنضػباط لقلػة  ندفعناا

منػػػا تنػػػادي ا خػػػرى حبػػػرارة واحػػػدة كػػػل إذ كانػػػت   قاواػػػام كبػػػريةىنػػػاؾ وكانػػػت . عػػػددى 
بة  .ووجوىنا خفية وؾبهولةق وملمة الليل تُػْلِبُس أجسادنا اؼبعذَّ

   «االسػػت،واب»لنػػا تعراػػهن لػػػ نصػػفيكػػن . يػػـو كػػل  فتتوافػػد دنسػػوة جػػدىنػػاؾ كػػاف 
أخربتنػػػا بعػػػ  اؼبعػػػتقالت مػػػن مدرسػػػة صػػػحراوي عػػػن . ا بػػػبع  ا خبػػػارنػػػدنبعػػػد ذلػػػك تزوّ 

. عامػػػا ألقػػػت بنفسػػػها مػػػن نافػػػذة اؼبدرسػػػة لتضػػػع حػػػدا للتعػػػذيب 39انتحػػػار شػػػابة عمرىػػػا 
.( ز)وكػػػػاف ينتا ػػػػا القلػػػػق حػػػػوؿ مصػػػػري أختهػػػػا  قمعنػػػػا.( اؼبػػػػدعوة أ. )ت. كانػػػػت أخػػػػت ز

كانػت تعلػ   لػا   – اً عامػ 36طالبػة شػابة عمرىػا  –. وبعػد ذلػك مل تفارقهػا ح. اناىفطم 
 .تعذيبالغمع عليها مرارا بعد حصص ىد ا وىي يُ األا مصابة دبرض يف القلب وش

الػػػػػت أُْنِعَصػػػػػت أمػػػػػاـ أعيننػػػػػا دبدرسػػػػػة . إ. أخػػػػػت ـوىػػػػػي  –ىػػػػػي ا خػػػػػرى . جػػػػػامت ؼ
ىػػػذه و . يف حالػػػة فػػػرارتهػػػا ائلػػػة ر ػػػا معتقػػػل وأخالبنػػػت البكػػػر يف ع. كانػػػت ؼ. صػػػحراوي
حػػػت مػػػن قبػػػل اؼبِظلِّيّػػػ  يف عمليػػػة حصػػػار حػػػوؿ مزرعػػػة حيػػػث كانػػػت متواجػػػدة رِ جُ ا خػػػت 
مل و . للمقاومػػة حملاولػػة إعػػادة تنظػػي  شػػبكة –الػػذي استصػػهد يف العمليػػة  –. س. برفقػػة ب

 .ىا الصغارل سوى ا ـ وأبنا. يبق ببيت ؼ
. مشػػل العائلػػة الواحػػدة العػػائالتق غػػري أنػػو كػػاف أحيانػػاً يلػػ ّ ؽ فهكػػذا كػػاف اؼبعسػػكر يبػػزّ 

وشػػقيقتاف كػػاف أبونبػػا وأخونبػػا ا صػػغر . داخل مرقػػدنا كػػاف يوجػػد تالتػػة أزواج لصػػقيقاتفػػ
فكانتا تسػرّباف ؽبمػا اػببػز . يوجداف بإحدى القاعات اجملاورة لنا( واتسن عصرطفل عمره )

 .وتغسالف ؽبما مالبسهما
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ىي تبكي بعد أف عارت علع شقيقها تالتػة أسػابيع بعػد اعتقالػو و . ذات يـو رجعت ح
ؼ عليػػو منػػذ وصػػولو وسػػق ذلػػك اؼبوكػػب احملػػزف مػػن ُشػػّل بصػػرية فهػػي مل تتعػػرّ . يف اؼبعسػػكر

ؽبػا أنػو مل يكػن يرغػب يف أف  ىا داخػل غرفػة التمػري  أسػرّ اأخ. وعندما التقت ح. مصّوىة
 .واعو اؼبزريبرلية صدـ تراه ح  ال تُ 
كػػاف ىنػػاؾ تعاقػػب دائػػ  للسػػ،نام يف . بع ؾبريػػات اغبيػػاة اليوميػػة داخػػل اؼبعسػػكركنػػا نتػػا

سػػػ،  حػػػوارب شبامبائػػػة  فػػػي أواخػػػر شػػػهر أوت كػػػاف ىنػػػاؾف. طػػػريقه  إأ اؼبػػػراحي  العفنػػػة
وف علػػع السػػاعة السادسػػة صػػباحا لينتهػػوا ل كػػانوا يبػػدو . مػػراحي  فقػػق شبانيػػةيتنػػاوبوف علػػع 

  يف الصػباح البػاكر كػاف قرابػة اػبمسػو . مة شػبو مطلقػةأحيانا يف مل قحوارب التاسعة مسام
 قاعػػة ُصػػْدفًة   يػػت  إأ الُسػػْخرَةق ولػػدى رجػػوعه  يف اؼبسػػام كانػػت تُعػػ َّ  وفيتوجهػػ اً سػػ،ين

 .كانت فرتة الصباح ـبصصة لإلسعاؼ يف غرفة التمري كما  . تفتيصه  بطريقة منتظمة
ومػع . اً شخصػ أربعػ إأ  تالتػ مػن جددق غالبا يف أفواج  وفد كل يـو معتقلفكاف يتوا

ل سػػبيل مل ىُبػػ. نػػادر مػػا شػػهدنا إخػػالم سػػبيل ا سػػرىفإنػػو ىػػذا التزايػػد يف عػػدد السػػ،نامق 
 .الس،نام إالّ مرتاف منذ اعتقارب

عليهػػاق وىػػػي القػػػوائ  البيضػػام الػػػت كػػػاف عػػػود كانػػت ىنػػػاؾ حركػػػات يوميػػة مل نسػػػتطع الت
بغتػػػةق يف الصػػػباح اف فكػػػاف مظلِّيّػػػاف أو تالتػػػة ي تيػػػ .ف لفرقػػػة الػػػدع و عبف التػػػاو يصػػػهرىا اؼبظلِّيّػػػ

جهػػػػوف صػػػػوب مكتػػػػب اؼبسػػػػاعدق   ىبرجػػػػوف و ويت قمػػػػن مركػػػػز التعػػػػذيب قوأحيانػػػػا يف الليػػػػل
فنسمع  قأو أكار من أحد اؼبراقد اً وبعد ذلك كانوا ينتزعوف س،ين. قائمته  باليدو بصحبتو 

 إأ  ال شػك ألػ  كػانوا ذاىبػ .صوت سيارة اعبيب وىي تغادر اؼبعسكر برفقائنا اؼبسػاك 
 .اؼبزيد من التعذيب من جرام وشايات جديدة واعرتافات باطلة

كنػػا نعػػػيس . وكػػل مػػا ضبلتػػػو ا يػػاـ اؼبتعاقبػػػة أكػػدت لنػػا ذلػػػك قمل نكػػن دبعسػػكر عػػػادي
 «اً فػػرز »أجػػل كػػاف . «مركػػز فػػرز»وغػػري شػػرعي كػػانوا ينادونػػو بتػػب،ل ( سػػّري)دبعسػػكر أسػػود 

ع يف حالػػػة انتظػػػار وشػػػايات أخػػػرى ترجعنػػػا إأ مركػػػز التعػػػذيب مػػػن نػػػوع خػػػاص إذ كنػػػا نبقػػػ
نػدماؿ جراحنػا وتالشػع حلتػار اؼبعػامالت القمعيػػة اوقبػل ذلػك كػاف ال بػد مػن انتظػػار . ؾبػددا
دوف ق مرتػاب  يف عزلػة تامػة عػن العػامل اػبػارجي طويلػةً  اً وىكذا عصنا شهور . انا ؽباالت تعرّ 

معػػاملته  إيانػػا كاغبيوانػػات مل تُاػػبِّق  غػػري أفّ  .ودينأدة خػػرب عػػن ذوينػػا الػػذين اعتربونػػا مفقػػ
فػػػػراد وبملػػػػوف نفػػػػس ا حقػػػػاد إزام نفػػػػس با حسػػػػاس اعبمػػػػاعي  ع نػػػػا  ننػػػػا كنػػػػا نتصػػػػ،ّ منب

 .وف نفس القضيةاؼبعانات ويتبنّ 
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وكنا نرى كل صباح عرب  قكانت غرفة التمري  يف إحدى القاعات الصغرية قُبالة قاعتنا
إأ اعبػدراف ينتظػروف دورىػ  يف  ةسندمُ س  ربت الصمس مهورى  جال «اً ُعْرج»الصبابيك 
وكػاف  قرفقػامالذرع أل علػع مس  بعضه  أعرج والبع  اآلخػر ضبػاػبكانوا حوارب . العالج

 .معظمه  تظهر علع كواحله  ومعاصمه  حلتار بقع ضبرام صغرية
منػػا علِ و له ؟ ىػػذه البقػػع علػػع كػػواح ؼبػػاذا وبمػػل كلهػػ : نػػاكػػاف ىػػذا ا مػػر يصػػغلنا ووبريّ 

يف غبػػػ  اعبسػػػد بفعػػػل االىتػػػزاز عقػػػب التعػػػذيب  القيػػػود تنغػػػرزفػػػإّف : تفسػػػري ذلػػػك فيمػػػا بعػػػد
كانػػػػػػت ىػػػػػػذه اعبػػػػػػراح تبقػػػػػػع أسػػػػػػابيع مهملػػػػػػة دوف عػػػػػػالجق فتتقػػػػػػيل   تػػػػػػدىن . بالكهربػػػػػػام
إلػػ  ال يتقنػػوف »: بعػػدما شػػرح لنػػا أحػػد اؼبظلِّيّػػ  ىػػذه الظػػاىرة أاػػاؼ قػػائالً و .   بػػاؼبركركرـو
كػػػػاف   «.كنػػػػت بػػػػدؽب  لواػػػػعت بػػػػ  القيػػػػود قطعػػػػة مػػػػن الػػػػورؽ اؼبقػػػػوى لتابيتهػػػػالػػػػو   قعملهػػػػ 

ض اؼبظلِّػػػػّي اؼبرافػػػػق يكتفػػػػي اؼبمػػػػرِّ كػػػػاف يقػػػػدـ كػػػػل ا سػػػػعافات بينمػػػػا  . ض سالسػػػػ،  اؼبمػػػػرِّ 
إصػػػابا    اً مريضػػػ اتنػػػا عصػػػريقػػػي  داخػػػل غرفػػػة التمػػػري  وسػػػق  .س كػػػاف. باغبػػػديث معنػػػا

 .صحي يتطلب عناية مستمرةواعو الو كل مري  ملقع فوؽ بطانيتو   قخطرية
أتنػػػام قيامنػػػا بكػػػنس سػػػاحة اؼبعسػػػكر سبكنّػػػا مػػػن ا طّػػػالع علػػػع شػػػهادات صػػػارخة عػػػن 

ْسلولوف فبتدوف علػع ا رض وجػ. اروب التعذيب
َ
 قىه  شػاحبة وعيػول  ؿبمومػةو فكاف اؼب

. عمنتفخػػة بصػػكل مػػروّ و سبيػػل إأ السػػواد  اً ورأيػػت سػػاق. وبػػيق  ػػ  العديػػد مػػن بقػػع البصػػاؽ
وكانػػت أجسػػػاد تػػئن مػػن كػػػل . دى الزوايػػا كػػاف رجػػػل يتػػنفس دبصػػقة ونظػػػره جػػاح ويف إحػػ
 قومركركػػػرـو قكحػػػوؿ: ض تػػػرتاك  فػػػوؽ طاولػػػة مدرسػػػية صػػػغريةكانػػػت أدويػػػة اؼبمػػػرِّ . جانػػػب

كػػػاف يقتصػػػد يف  .س يبػػػدو أفّ ! وأقػػػراص كنػػػ ق وال مضػػػاد حيػػػوي واحػػػد قوأقػػػراص أسػػػربين
وكػػػاف السػػػ،نام خػػػارج القاعػػػة . دويػػػةة تسػػػلي  ىػػػذه ا اسػػػتعماؿ الكحػػػوؿ والضػػػمادات لقلّػػػ

  يكصػػػفوف عػػػن جػػػروحه  الػػػت غالبػػػاً مػػػا كانػػػت تقػػػع علػػػع  قخػػػرآليػػػدخلوف الواحػػػد تلػػػو ا
ض ؽبػاق كمػػا ة عريضػة علػع جبػػ  سػ،  نتي،ػة اػػربات تعػرّ ،وقػد شػاىدت شػػ. ا طػراؼ

كػػاف . علػػع مسػػتوى اللاػػة أحػػدتتها لسػػعات التيػػار الكهربػػائي اً منتفخػػة وحروقػػ اً رأيػػت وجوىػػ
يف اؼبنػػاطق  اً ذى  وحروقػػافخػػأاؼبعتقلػػ  يبصػػوف بصػػعوبة بسػػبب التهابػػات موجعػػة بػػ   بعػػ 

صػػػغرية علػػػع النػػػدوب الكانػػػت . لصػػػهادات صػػػروبة عػػػن التعػػػذيبومل  يكػػػن داع . اغبساسػػػة
 ...تار تركيز ا قطاب الكهربائيةحلالبطوف ويف مناطق ـبتلفة من ا جساد تدؿ علع 

ىػل كػاف . اعبديدة ىذه «ساحة اؼبع،زات»داخل ؾبنوٌف ىائ  يروح ويغدو ىناؾ كاف و 
يتظػاىر بػاعبنوف فحسػب؟ كػاف أنو كػاف أـ  قعتقل؟ ىل جّن نتي،ة التعذيبقبل أف يُ  اً ؾبنون

 

 .دوام أضبر يستعمل لتطهري اعبروح    
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ع حبريػة تامػة كػاف يتمتّػفقػد  ذلػكق وبا اػافة إأ . ال ؾبػاؿ للصػك يف َنْظَرتِػو: ـبػتالا يبدو رب 
يػػومم مصػػاىد مػػن اؼبالكمػػة  قت إيبائيػػةىػػا إأ أقصػػاىا حبركػػادناويتنقػػل داخػػل السػػاحة مػػن أ

كل مسام علع الساعة السابعة تقريباق يقـو بالرك  حوؿ اؼبعسكر كاف  و . بصفة جد متقنة
يف بدايػػة ا مػػر كانػػت قلوبنػػا . صػػهدباؼبالػػذين كػػانوا يتسػػلَّوف  مهػػروالً ربػػت تصػػ،يع اؼبظلِّيّػػ 

. ش الػػذين كػػانوا وبرسػػونناتػػدمي مػػن مصػػاىدة ىػػذه الػػروح اؼبريضػػة التائهػػة واؼبتعراػػة للوحػػو 
يػػػدخل مرقػػػدنا ف،ػػػ ًة ىػػػذا اجملنػػػوف فكػػػاف . ولكػػػن علػػػع فبػػػر ا يػػػاـ بػػػدأنا نػػػ ل  ىػػػذا اؼبصػػػهد

مػع كنا نقدـ لػو بعػ  الطعػاـ و  قوىو يتحدث مع نفسو بصوت خرير قوهبلس وسطنا برىة
 .وبعد ذلك كاف يعود إأ عاؼبو اػباص قينتابنا كاف وؼمن اػب اً نوعأّف 

  قض ُمرَافَػػق بطبيػػب مظلِّػػّي طويػػل القامػػة وكبيػػ  وجلػػ  بعػػ  الصػػيمؼبمػػرِّ أحيانػػاً كػػاف ا
كػاف   وكاػرياً مػا كػاف يزورنػا  نػ. ز أىل منطقة الربوتػوف الفرنسػيةكاف يتحدث بلكنة قوية سبيّ 

 قسػػنة حامػػل يف شػػهرىا الاالػػث 39امػػرأة شػػابة عمرىػػا : كبػػن كػػذلك يوجػػد بقاعتنػػا مراػػع
ؿ دمػػاق وامػػرأة كبيفػػة تتبػػوّ كانػػت ر الكهربػػام و اتػػحلروؽ مػػن َحَلمػػة تػػديها وتنيػػة فخػػذىا  مػػا حػػ

كانػت مصػابة و ها يتيف ا ربعػ  مػن عمرىػا ذات بصػرة سػودام داكنػة تعػرج يف مصػ. ظبها حا
كنػػا نتحػػدث إأ الطبيػػب ... خلا قمصػػابة دبػػرض القلػػب. ت. ظبهػػا أاة أوامػػر  قدبػػرض الربػػو

 «.أدويػػة لػػيس ىنػػاؾشػػيم و  أيّ  مػػاذا تريػػدوف أف أفعػػل؟ لػػيس لػػديّ »: الق فكػػاف هبيػػبمطػػوّ 
علػع كػل حػاؿ سػيموتوف كلهػ ق مػن »: بعد ذلك أشار بذقنو يف اذباه غرفة التمػري  وقػاؿ
حػػػػػالته  حباجػػػػة إأ أنػػػػػواع أخػػػػرى مػػػػػن  قاؼبفػػػػروض أف يػػػػػدخل ىػػػػؤالم كلهػػػػػ  إأ اؼبستصػػػػفع

 «.ىذا أمر واال قالعالج
واػببػػػز  اؼبػػػر ّ ل للمراػػػع أصػػػحاب اغبػػػاالت اػبطػػػرية بعػػػ  كنػػػا نتػػػدبر أمرنػػػا كػػػي نوِصػػػ

فػػػت لِّ بعػػػدما كُ  –. ذات مسػػػام رجعػػػت كػػػػ. سػػػراً مػػػن خػػػارج اؼبعسػػػكر اواغبليػػػب كنػػػا نصػػػرتيه
ىػل تػدروف مػن يوجػد ىنػاؾ »: إأ القاعة يف حالػة ىي،ػاف وروع –بكنس ساحة اؼبعسكر 

قػػػػد عػػػػرفينق واهلل إنػػػػو رجػػػػل شػػػػه ق ل. صػػػػائر شػػػػارع بوتػػػػاف قيف حالػػػػة مزريػػػػة؟ إنػػػػو مصػػػػطفع
كانػػت ا خػػوات اللػػوار تقطػػن اغبػػي تعرفنػػوق   «.إليػػو بعػػ  الطعػػاـ غػػدا سػػن خذ! اؼبسػػك 
بعػد  وأنػ. كػػ. وقالػت أ. والكػل وبرتمػو ويقػدره قسنة وىو أب لطفلتػ  38عمره  فّ فقالت أ

 يػػػـو التػػػارباليف و . هػػػا مصػػػطفع مسػػػاعدة وك نػػػو عضػػػو مػػػن العائلػػػةيلعاعتقػػػاؿ زوجهػػػا اقػػػرتح 
كػػاف يتػنفس بصػػعوبة قصػػوى لقػػد  . لػيالث معػػو قيداغبػػو يارتػو ز  اتسػػ،ينبعػػ  الت اعاسػتط

 .عند عود نزائراتو ويصعب التعرؼ عليو حسبما أخربتنا 
وبقيػػػػت . أنفاسػػػػو ا خػػػػرية علػػػػع السػػػػاعة الواحػػػػدة صػػػػباحاىػػػػذا الصػػػػاب لفػػػػ  وبعػػػػدىا 

ظبعنػا دخػوؿ سػيارة الطبيػب . اؼبصابيل الكهربائية تضيم جدراف غرفة التمػري  طػوؿ الليػل
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كػاف   قيف الصػباحو . مكتػب اؼبسػاعد مضػامة إأ سػاعة متػ خرةوبقيػت أاػوام  قإأ اؼبعسكر
مصػػػػطفع صػػػػائر شػػػػارع بوتػػػػاف قػػػػد استصػػػػهد وأاػػػػلعو إّف : اػبػػػػرب قػػػػد انتصػػػػر بػػػػ  السػػػػ،نام

مػػػن نسػػي  إسػػػفن،ي متعػػػدد الػػذي كػػػاف ولبسػػػت قميصػػػو  قمالبسػػو. اسػػػتلمت كػػػػ. مهصػػمة
 .ا لواف

تفيد مػػػػن بعػػػػ  وبصػػػػفتنا نسػػػػوة كنػػػػا نسػػػػ قبػػػػدأ عػػػػدد السػػػػ،ينات يتزايػػػػد داخػػػػل مرقػػػػدنا
كنػػػا نػػػذىب إأ و بػػػاب قاعتنػػػا يبقػػػع مفتوحػػػا عػػػدة سػػػاعات يف النهػػػارق كػػػاف : التسػػػهيالت

كمػػا كنػػا نتػػوفر علػػع بعػػ  . بػػ نبوب اؼبػػام ونسػػتح ّ  قاؼبػػراحي  مػػ  شػػئنا ونغسػػل مالبسػػنا
 .البطانيات الت نستفيد منها صبيعا

إذا حصػلوا وف بسػرتة يفرتشػوف ا رض ويلتحفػ قاؼبقابل كاف الرجاؿ يعانوف أكار منػاويف 
ف و وىػػػ  ؿبػػػاط قمرتػػػاف يف اليػػػـو قنعػػػوف مػػػن اػبػػػروج إالّ يف صػػػفوؼ منتظمػػػةوكػػػانوا يبُ . عليهػػػا
ينهػػالوف علػػيه  اػػربا كػػالكالبق   كانػػت أبػػواب اؼبظليػػوف  وعنػػد رجػػوعه  كػػاف قيّػػ دبظلِّ 

 . غلققاعا   تُ 
. كانػػت ؼ. ضػػامظبهػا اػػمن القائمػة البيابعػدما انػػدرج .  خػػذ ؼ يّػػاف يومػاظلِّ جػام مو 

أنا أيضاً كنت أرتعس وأنا أساعدىا بصػعوبة علػع . وىي تئن قتلبس تيا ا ووجهها شاحب
 !.عي ؼتصػػ،ّ »: وكػػاف مػػن الصػػعب علينػػا تصػػ،يعها علػػع مػػا كػػاف ينتظرىػػا. صبػػع أغرااػػها

 «.عي لعلو خط  فققتص،ّ 
 نػو ينقضػي الوقػت وك اذىا ا تركنا يف حالة إحباط عميقق وحبرماننا من صػداقتها بػد إفّ 
يف بعػػػػث  –مغنيػػػة القصػػػائد وأختهػػػا . د. وؼ قالراقصػػػة. أ –فنانػػػات ال شػػػرعت  . بػػػبقم
طة جػػداً سػػبق أف سػػافرت  صػػأخػػت ن –. س. ر انضػػمتو  .قاعتنػػامػػن جديػػد داخػػل اغبيػػاة 
. ع حعصر بضفائر سػودام تسػمّ  ةإأ ؾبموعتناق كما التحقت بنا بنت يف السادس –كارياً 

وذبمَّعػػػت أيضػػػاً معنػػػا ّمػػػا حليمػػػةق وكػػػاف ذبػػػانس ىػػػذه الع،ػػػوز . كانػػػت تعتػػػرب الصػػػغرى بيننػػػا
وكنػػا القصػػرية النحيفػػة منحنيػػة الظهػػر معنػػا قػػد بػػدأ يف اليػػـو الػػذي وصػػلت فيػػو ىنػػا دبفردىػػا 

 .الػربدونستفيق مػن النػـو مػن شػدة  قلبطانياتإأ اكنا يومها نفتقد . صعبةحالة يف حلنذاؾ 
فلػ  ذبػد ّمػا حليمػة عنػد . يف انتظػار الصػباح بعضػنا الػبع لكنا نل،  إأ حكايػة القصػص و 

ف صػػػبحت . صػػػكوف تاكتفػػػت بػػػالنـو علػػػع زاويػػػة مػػػن البطانيػػػة دوف أو وصػػػوؽبا بيننػػػا مػػػ وى 
نعانيػػػو مػػػن أشػػػّد مػػػا مػػػا ! أيتهػػػا اغبريػػػة قحله»: وجسػػػدىا ُمَوصِّػػػ  وراحػػػت تتمػػػدد وىػػػي تقػػػوؿ

إذف . ىذه القاعػة رتنا ما كاف من اؼبفروض أف يربق بيننا داخلىذه الكلمات ذكّ  «!أجلك
ىا و كػػاف اؼبظلِّيّػػوف قػػد عػػذبف. اسػػتقبلناىا دب،موعتنػػا ِلمػػا برىنػػت عليػػو مػػن فػػي  شػػبا افقػػد 

 .بالكهربام غبملها علع ا قرار بإيوام ياس  سعدي
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فرنسػػا   نعقػػاد جلسػػة منظمػػة ا مػػ  اؼبتحػػدة كػػاف ينصِّػػق وتػػرية االعتقػػاالت  فّ ارب قُػػّف إ
نعقػػػاد اقبػػل  حيػػامً أوانػػت وياسػػ  سػػػعدي أمواتػػاً أو كانػػت ترغػػب يف القػػب  علػػػع علػػي لب

ب  لقػام كانػت ا ـ تُعػذَّ ... شػيوخ قأطفػاؿ قفتيات: التعذيب يسري باطراد فكاف. اعبلسة
وجػػػيم حلنػػػذاؾ . والطفػػػل العتقػػػاؿ ا ب قوالزوجػػػة أمػػػاـ أعػػػ  زوجهػػػا االبػػػنقالقػػػب  علػػػع 

. دينارَ طَػقمػن بػإيوام قػادة مُ  دب،موعة حباؽبا مػن الصػابات قػد اشػتغلن كضػابطات اْرتِبَػاط أو
يف السابعة عصر من  كانت من بينه  سكينة ال تزاؿ ربتف  بربامة ابتسامة الطفولةق كانت

صباؿ وجهها وبمػل حلتػار اػرب وكاف  قعنفواف علع مالؿبهايبدو وذات صباؿ خارؽ العمر 
 .نيهاحوؿ إحدى عي اً مربح ترؾ سواد

دخػػل للتعػػذيب بالكهربػػام واؼبغطػػس وأُ  .ؼ. اػػت بتعرّ . مل تنقطػػع شػػهادات التعػػذيب
سنة علع ما سفينة إأ البحػر  18أخذوا امرأة شابة عمرىا كما . عمود خص  يف فرجها

 فغالبػا مػا. واغطسوا رأسها داخػل اؼبػام مػرات عػدة إأ درجػة االختنػاؽ غبملهػا علػع ا قػرار
وكانػت . أتػر التعػذيب لػا مل تتعػاؼ بعػد مػن  قغارقة يف حالػة مػن ا لػاؾشبو كنا قبدىا 

جلسػػػت قسػػػرياً علػػػع عنػػػق قنينػػػة الػػػت أُ . أ. لالغتصػػػابق مػػػنهن د نعػػػدة فتيػػػات قػػػد تعراػػػ
 .مكسورة وشحن الفرنسيوف لاتها بالكهربامق فكاف الدـ ال يزاؿ ينػزؼ من لاتها

ل ولكػن قد ألػت شػهرىا الاػا  داخػل اؼبعتَقػ. كانت ا خت أُ . كانت ا سابيع تنصـر
ذكػػرى وكانػػت  قنظر ػػا تصػػبو نظػػرة اجملػػان  قصػػوبنا دوف أف ترانػػا هػػافتت، فعيناىػػا ال تػػزاال

 .تملضفي عليها تلك النظرة الت ال ربُ تبن الذي تركتو طريل الفراش الا
فكانػػت شػػ،ارات عنيفػػة تنف،ػػر تػػارة  قيف بعػػ  الليػػارب كػػاف التػػوتر العصػػ  يبلػػر أَْوَجػػوو 

ؿ عنػػدىا قاعتنػػا وتتحػػوّ  قكلمػػة عػػابرة  بسػػبب بطانيػػة وتػػارة أخػػرى بسػػبب قطعػػة مػػن اػببػػز أو
والػػػػبع  اآلخػػػػر  غنػػػػ يو  نضػػػػحكيالػػػػبع   قمػػػػراض العقليػػػػةا إأ قاعػػػػة عامػػػػة مػػػػن مصػػػػفع 

لّمػا ف. الصيم الوحيد الذي كاف يكبل صبػاح أعصػابنا ىػو اعبػوع واغبػزف إفّ . يصرخن جبنوف
ق نَػْعسػػانات بعػػدق كنػػا نتمػػدَّد كػػل واحػػدة بزاويتهػػا تصػػل السػػاعة الواحػػدة والنصػػ  ومل نتغػػذَّ 

إذ كػػاف يصػػيبنا أحيانػػا  قكػػاف الَكػػْرُب ُمْعػػدٍ . وا لػػاؾ وبػػوؿ دوف ذبديػػد الصػػ،ار قوجائعػػات
يػػا سػػعد مػػن كانػػت تسػػتطيع أف . وأنظػػار مرعبػػة ب يف إجهػػاش مػػدوّ بصػػكل صبػػاعي ويتسػػبّ 

 . ن كر امتبكي للتخفي  
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 ققػػات العسػػريةالفضػػل الكبػػري علينػػا يف تلػػك ا و  –صػػهورة اؼبغنيػػة اؼب –   .د.  ػكػػاف لِػػ
تغػػين إالّ عنػػد سػػاعات ا ؽبػػاـ العميػػق وتفعػػل ذلػػك مل تكػػن . رغػػ  ألػػا نػػادراً مػػا كانػػت تغػػيّن 

 قوىػػي تبكػػي عػػن والػػد ا اؼبريضػػة. فبينمػػا كنػػا ذات مسػػام نسػػمع ا خػػت إ. مػػن أجلنػػا كلنػػا
كالغصػػة داخػػل . كػػاف كػػرب إو . كػػل واحػػدة منػػا مهمومػػة حبالػػة ذويهػػافكانػػت  أُْعػػِدينا حبزلػػا 

بصػوت نػاع  وإيقػاع  «فاض الػوحس علػيّ »يف غنام ا غنية الصعبية . فصرعت ؼ قوقناحل
فانبعػػث اغبنػػ  مػػن أعمػػاقيق وأتػػار . وك لػػا غائبػػة عػػن اؼبكػػاف قصػػدرىا مسػػتقي ٌ  قمضػػبوط

 .ِغنامىا إجهاش اعبميع بالبكام
فكػػاف . مػػع مػػرور الوقػػت بػػدأت ا حاديػػث تكصػػ  الُصػػْغل الّصػػاِغل لكػػل واحػػدة منػػاو 
كانػت ت سػ  : ق وكػالـ ّمػا حليمػة كػاف يهػّز مصػاعري دائمػاً باسػتمراركػرر يتئز كالـ للع،ا

بصو ا الواىن علع فقداف منحة تقاعدىا الصغرية بعد أف أمضت حيػاة ب كملهػا يف مصػقة 
 .العمل كخادمة ب حد الفنادؽ

كنػا   .اؼبعسػكر خػارج قعلػع الباديػة طيلة الظهرية أماـ النوافػذ الػت تطػلّ  كنا نق  أحيانا
كػػاف ىػػذا الطريػػق ىػػو الفاصػػل بيننػػا و ربػػت حراسػػة قػػوات ا مػػن الػػداخلي؛  اً ػربَّ ُمغَػػ اً نػػرى طريقػػ

وؼبػا كانػت بعػ  العػائالت تػتمكن مػن الوصػوؿ إأ ىػذا الطريػق كانػت . اغبيػاة العامػةب  و 
د بعيدا باذباه الغابة مػن تصرخ باذباه شبابيكنا وتنادي أظبام شخصية أو عائلية قبل أف ُتطرَ 

. دنا مػن انصػغاؿ حراسػػناكنػػا قبيػبه  بػ علع أصػواتنا كلمػػا ت ّكػو . بػل قػوات ا مػن الػداخليقِ 
مػػػوت مصػػػطفع صػػػائر شػػػارع بوتػػػافق جػػػامت زوجتػػػو لتسػػػ ؿ عنػػػوق  مػػػنأسػػػابيع عػػػدة بعػػػد و 

سػػتعل  ال ؿبػػاؿ بػػاػبرب إلػػا  «!نػػو خبػػريإ» :وقالػػت. ت عليهػػا كػػػق فػػردّ «!مصػػطفع»: فنػػادت
 ...مروؼ أحسنيحدث يف س ذلك ولعل قفيما بعد

كنػػا ... كبػاقي سػ،وف العػامل كنػا نعػيس حػاالت متقّلبػةق فكػاف لنػا كػذلك أوقاتػا مرحػةو 
ق تلػػك اؼبػػرأة الرحالػػة اعبميلػػة الػػت كانػػت تػػرقص وتغػػين وكبػػن .نػػا بفضػػل ا خػػت إمننسػػع نبو 
وقبػػل أف ننػػاـ كانػػت السػػيدة . العديػػد مػػن ا ناشػػيد الوطنيػػة. ت. متنػػا ؼكمػػا علّ   قنصػػفق

 .هدىدنايخف  منتقص علينا أساطري بصوت  قالع،وز اؼبرأةق .ح

 

 .فضيلة اعبزائريةاؼبغنية ل إأ ا شارة ىنا تلمّ     
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ربّملنػػا اعبػػوع والػػربد والقمػػل وحػػ  تلػػك القػػوائ  البيضػػام الكريهػػةق ولكػػن روعنػػا ا كػػرب  
  قفكلمػػا كانػت الواحػػدة منػا تػػراه مػن بعيػد وىػػو ينػػزؿ مػػن سػيارة اعبيػػب.   «شػَكارَةو بُ »كػاف 

ػرة أو قِ وعَ . ربف  بالغنا اػباها مبهورتيكانت  رع إأ الداخل وعين ب ذلك كنػا نضػع ا طبِْ
. ىنػا سػوى جانػب اػػئيلو ى مػن وجرَ ال يػُػ قاغباكػة أو أي تػوب أمامنػا علػع رلوسػنا وكتفينػػا

 وصػػدره ووجهػػو يغطيهمػػا كػػيس باقبػػ  علػػع  وىػػو مطػػوَّؽ دِبظلِّيّػػ يتقػػدـ «شػػَكارَةو بُ »كػػاف 
مقيدتاف ورام الظهر فبا كػاف   ويديو غالبا ما كاف يزح  دبساعدة اؼبِظلِّيّ و . مستوى العين 

ى  كذلك يبتعدوف عػن النوافػذ  وفوكاف الرجاؿ اؼبعتَقل. يدؿ علع قدومو من حصة تعذيب
َقنَّػع غراػو وشػاية . عند رليتوق فكاف اػبوؼ يبتلكنا صبيعا

ُ
. «شػريكو»كػاف ؾبػيم الرجػل اؼب

أمػا . يػة االسػتعراضدخلونػو إأ كػل اؼبراقػد والسػ،نام واقفػوف ينتػا   القلػق عنػد عملكانوا يُ 
وكػػػاف واػػػعنا . كبػػػن النسػػػوةق فكػػػاف الػػػبع  منػػػا يغمػػػع عليهػػػا مػػػن التػػػ تر  ػػػذا الرجػػػل اؼبقنّػػػع

كنػػا نعلػػ  . ل ماػػل تلػػك اؼبصػػاىدننػػا مػػن ربّمػػالصػػحي واػبػػوؼ اليػػومي اؼبسػػتورب علينػػا ال يبكّ 
شػػػخص كػػػاف مػػػن أجػػػل ربػػػل قليػػػل مػػػن الوقػػػت أو  أف يوشػػػي بػػػ يّ  «شػػػَكارَةو بُ »أنػػػو يبكػػػن لػػػػ

كػػاف اؼبوشػػع بػػو . يػػ  مػػن عذابػػوق أو بػػدافع العدوانيػػة أو الغػػرية إزام أحػػد مػػن معارفػػوللتخف
. يغادر بصحبته  علع ما نفس السيارة اعبيػبق ومل نكػن سػاعتها قبػرل علػع زبيّػل مصػريه

 .من الس،نام يعود من حيث أتع دوف الوشاية ب يّ  «شَكارَةو بُ »يف بع  ا حياف كاف و 
مػػػن اؼبسػػػاعد واؼبراقػػػب بػػػدأنا نتعػػػّرؼ علػػػع ُحرّاسػػػنا  كػػػل    يف حػػػديانا عػػػن السياسػػػة مػػػعو 

بيناق ىؤالم القػـو خلػيق مػن ا يتػاـ وأبنػام  الجػم وأبكػار عػائالت كبػرية والكاػري مػن اؼبوُمعذِّ
َعقَّػدين نفسػياً كػاف ىنػاؾ اؼبغامرينق باختصػار  

ُ
ْنبػوذين والُعنُػد واؼب

َ
تنػاف اتصػاَجَر . خلػيق مػن اؼب

ق بعػد الظهػري  شػاىدنا اؼبعركػة . ا إأ التقاتػل باػبنػاجر وسػق السػاحةيػةق فانتهمنه  ذات يػـو
بينا  .من نوافذنا والفرح يال  صدورنا لتناحر معذِّ

ىػػػذا اؼبعسػػػكر  أتنػػػام دردشػػػتنا علمػػػُت بعػػػ  التفاصػػػيل عػػػن اؼبعسػػػكرق مػػػن اػػػمنها أفّ و 
اػػع ا صػػوات الػت ظبعناىػػا يف ا يػاـ ا وأ مػػن وصػولنا كػػاف مصػدرىا أحػػد اؼبر  سػرّيق وأفّ 
معسػػكرات سػػريّة أخػػرى توجػػد يف  بػػرت أحػػد أطرافػػو ب نفسػػه ق كمػػا علمػػُت أفّ بقػػاـ اغبػػراس 

 .خلاا بيار وسيدي فرج واَلُردوْتق  اواحي العاصمة وحيّ 

 

بػػو قػػل الػػذي يقلّ عػػل منػػو كيسػػاًق وا شػػارة ىنػػا إأ اؼبعتَ ُي،مػػا ىُبػػاط مػػن ِخػػَرؽ فشػػَكارة يرجػػع لُغويػػاً إأ الِصػػكارة وىػػو و بُ     
تقب  لكي يسػتطيع الرليػة دوف أف يعرفػو ذي وىو عبارة عن كيس  –علع وجهو  اً العدو بالتعذيب إأ واشق فيضع قناع

 .م  للوشاية  ي ر بو العدو وسق اؼبتهَ  –الغري 

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



 منظور تارىبي 
 

 

436 

+ + 

+ + 

بورة السػػػودام داخػػػل مكتػػػبه  أف عػػػدد السػػػ،نام سػػػواخػػػر شػػػهر أوت قرأنػػػا علػػػع الأيف و 
صػػيبت بػػو نػػد الرجػػاؿق   أُ وانتصػػر حلنػػذاؾ مػػرض الزحػػار داخػػل اؼبعسػػكر ع. 546 إأ وصػػل

 .بع  النسوة
كانػػت اعبرائػػد تنتقػػل مػػن و كانػػت ا خبػػار تصػػلنا أخػػرياق ف. مل نستسػػل  للواػػعغػػري أننّػػا 

وف علػػػػع االسػػػػتهزام ل كػػػػاف الرجػػػػاؿ ال يزالػػػػوف هبػػػػر . مرقػػػػد إأ حلخػػػػر رغػػػػ  عمليػػػػات التفتػػػػيس
لػػػع الػػػرقص وذات مػػػرة كػػػاف مظلِّػػػّي يػػػرّد السػػػ،نام إأ مرقػػػدى ق فػػػ رغ  أحػػػدى  ع. اغبراسبػػػ

صبيػع رفقائػو يصػفقوف كػاف فخػرج السػ،  مػن الصػفوؼ مػرتددا   بػدأ يػرقص بينمػا  . أمامو
ف حػدث « !والػديك  ]اهلل[يلعػن ! والػديك  ]اهلل[يلعػن »: بصوت واحدو مرذبل  ويصيحوف 

 .نبساطالأتاح لنا ذلك فرصة ل... ئاً وسق اؼبظلِّّي  الذين مل يفهموا شي اً راع واسعذلك 
دىا يػػػ وىػػػي داخلػػػة إأ اؼبعسػػػكر حبقيبػػػة يف. ت. ا مفاجػػػ ة عنػػػد مصػػػهد ؼأيّبػػػفوِجئنػػػا 

ىػػذه الفتػػاة الػػت تػَمػػػهَّلت علػػع صبػػع  نْ َمػػ. مطوَّقػػة دبظلِّيػػافىػػي ووشػػاح خفيػػ  علػػع رأسػػها و 
في عليهػػا صػورة راكبػػة ضػمالبسػها يف حقيبػػة لإلقامػة اغبزينػػة باؼبعسػكر؟ كانػػت تلػك اؽبيئػػة ت

. ت. ت علينػػا ؼوبعػػدما انػػدؾبت فينػػاق قّصػػ. عنػػد النػػػزوؿ ااػػبطهقػػد مت  مل تػػدفع تػػذكر ا
 اً بت ؾبػددا شػهور ذِّ يف معسػكر بػين مسػوس حيػث عُػ« وقوفهػا»العديدةق وحلخػر  «أسفارىا»

معسػػكر بػػين مسػػوس مل يومػػ  لالعتقػػاؿ  إفّ . بعػػد وصػػوؽبا ىنػػاؾ مػػن مركػػز تعػػذيب سػػابق
. ت. اػػػت ؼد تعرّ وقػػػ. فحسػػبق بػػػل كػػاف يُسػػػتعمل  عػػػادة االسػػتنطاؽ بالتعػػػذيب أيضػػاً 

وأسػػػػّرت لنػػػػا ألػػػػا حاولػػػػت . «الكهربػػػػام»ق و«اؼبغطػػػػس»وق «اؼبػػػػام»: لصػػػػ  ألػػػػواف العػػػػذاب
سػوى  كانػت تلػك النافػذة ذبػذبين ومػا كػاف علػيّ »: االنتحار قبل اسػت،وا ا الاػا ق فقالػت

قػػد أبعػػدىا مظلِّػػّي مػػن النافػػذة يف الوقػػت اؼبناسػػبق وىػػا و  «.وال زلػػت أسبػػو اؼبػػوت. أف أكبػػين
ؼبػاذا أنػا »: شػعرنا ألػا ُمْضػَطرِبة وقلقػةق وكانػت تسػ لنا. الاالػث «سػفرىا»مرة أخرى يف ىي 

ىػل تظنػػ  ... وف تعػػذي  مػن جديػػدخػر؟ ردبػػا يػودّ آلمعسػػكر  مػنىنػا؟ ؼبػػاذا علػّي أف أنتقػػل 
لايػة قضػائي تالتػة أشػهر مػع يتػزامن سبامػا قػدومي ىنػا  إطالؽ سراحيق إفيف روف أل  يفكّ 

 «ببين مسوس؟
َخاِوؼ وأسذج اكا

َ
بعػد  اً وأيامػ. مػاؿق ومل تكػن تسػتطيع النػـوآلنت تتقلب ب  أرعب اؼب

فاتفقنػا مػع ا خػت . ستنطق مػن جديػد يف اليػـو التػاربذلك اقتطفنا ؿبادتات تدرب ب لا ستُ 
لػدينا  فا خػذىاق وكػيػؤا ا بطريقة حاِذقة لالبتالم اعبديدق كي ال تفاجػ  ؼبّػا هبتهعلع  يئ. ر

لة عػن اسػت،واباتنا إأ قصصػنا اؼبفّصػ يتصػغ. كانػت ؼ. ذلكالقيػاـ بػا من أجل ليلة حباؽب
. ىػا قػد تعافينػا اآلفق بػل وكبػن يف صػحة جيػدة»: الت كنػا كبصػرىا بالصػدفة داخػل حػديانا
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وا ل مغػػػزى كالمنػػػا إالّ عنػػػدما جػػػا. مل تفهػػػ  ؼ« .مػػػع الُعْسػػػِر ُيْسػػػرا واؼبهػػػ  ىػػػو الصػػػمود إفّ 
 . خذىا

 :قالػػػتكنػػػا كبػػػيق  ػػػاق ف. مػػػا ئاً أو يػػػوم    عػػػادت بوجػػػو شػػػاحب شػػػي اً داـ غيا ػػػا يومػػػ
ى  إالّ بعػػد بعػػ   مل يػػدركوا خطػػ ه اق ولكػػنؤو شػػيم مػػن الكهربػػامق زبيلػػوا ألػػ  قػػد أخطػػ»
ا حيػػػاف كمػػػا تقوقعػػػت وزادت  غالػػػببعػػػدىا أصػػػبحت كئيبػػػة يف « ...الكهربائيػػػةصػػػواعق ال

كانػػػت تتحػػػدث باسػػػتمرار عػػػن . التعػػػذيب قػػػد أصػػػا ا بإلػػػاؾ عصػػػ  أفّ  ورعػػػاًق والحظػػػتُ 
 .ّدت مرة أخرى إأ معسكر بين مسوساؼبوتق وبعد أسبوع رُ 

الكػل ي مػل أف يكػوف كػاف انتصػر خػرب ا فػراج عػن العديػد مػن السػ،نامق و  ذات صباحو 
سبػت منػاداة السػ،نام . حيويػة كبػرية اؼبعسػكر تمل ينقطع رنػ  اؽبػات  وعّمػ. امن القائمة

داخػػل قاعػػة فارغػػة حيػػث قػػاـ ا عػػو يف مراقػػدى ق   صبُ ( ةقرابػػة اؼبائػػ)اؼبعنيػػ  بػػإخالم سػػبيله  
ااػحةق فكػػاف ال بػػد مػػن و اؼبسػاعد بفحػػص جػػراحه ق وكػاف الويػػل ؼبػػن ال تػزاؿ حلتػػار تعذيبػػو 

 .صفع منها كلياح،زه يف اؼبعسكر إأ أف يُ 
... ال ربػػت تصػػفيق حػػاربعػػد ذلػػك دخػػل النقيػػب بيتػػو القاعػػة وخطػػب يف اعبمػػع مطػػوّ و 
مل يكػن مػن اؼبسػتغرب  «!اعبزائػر اربيػ! فرنسا اربي»: س،نام والنقيب علع ىتافاتافرتؽ الو 

معوق خاصػة  يف خض  ذلك اعبو حيث مل يعد للكلمات أيّ  «!التعذيب اوبي»أف يُهت  
 .اللغة ا جنبيةب فاكاؽبتاؼ   أف

 ع  كاف اؼبفرج عنه  يلتقوف برفقائه  يف اؼبعتقلق فكاف بعضه  يُذّكر بعنوانو ويقوؿ بػ
يػػا »: أمػػا كبػػن فكنػػا نصػػرخ مػػن نوافػػذنا يف اذبػػاىه  «.عػػائلتقػػ  بزيػػارة ذىػػب و اِ »: ُمغَرْورِقَػػة

قريبػاًق عّمػا »: فكػانوا ينفعلػوف بػذلك اعبػو وهبيبوننػا بصػوت أجػسّ    «!وشاإخوا  مػا تنسػ
 «!قليل سي ر دورك 

د بي،ػار اؼبعسػكر التابعػة للعقيػ« القبعػات اغبمػرام»يف بداية شهر سبتمرب َغػاَدَرت كتيبػة 
أف  وُكنػا نصػاىد مغػادر   خلػ  شػبابيكنا وكبػن نرجػ. يف مهمة عملياتية يف جنوب الػبالد
 .ىؤالم ل بناينتق  لنا إخواننا يف اعبباؿ عما نكّ 

بقيػػػػادة عسػػػػكري أؼبػػػػا  برتبػػػػة  «القبعػػػػات اػبضػػػػرام»انتقلػػػػت سػػػػلطة اؼبعسػػػػكر إأ كتيبػػػػة 
افقػػػػو عسػػػػاكر إيطػػػػاليوف وأؼبػػػػاف وىولنػػػػديوفق مسػػػػاعد مػػػػن قػػػػدامع الفرقػػػػة ا جنبيػػػػةق وكػػػػاف ير 
ت نت أواػػػػاعناق فعّمػػػػربّسػػػػفقػػػػد  ولدىصػػػػتنا. باسػػػػتانام رقيػػػػب واحػػػػد كػػػػاف فرنسػػػػي اعبنسػػػػية

 

 !نعانيوخوة ال تنسوا ما يا أيها ا     
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ػ لنػا بغسػل  لالنظافة اؼبعسكر وأصبل بإمكاف الس،نام حلػق غبػاى  وقػص شػعرى ق كمػا ظبُِ
ق ويومػاف الضرب يقػلّ وبدأ . وأخريا جّهزوا اؼبراقد با نارة. بالقمل مالبسه  الت كانت تع ّ 

ؿ أقيمػػت أوّ : حػػدث شػػيم مػػذىلق كػػاف ذلػػك يػػـو صبعػػة «القبعػػات اػبضػػرام»بعػػد وصػػوؿ 
 .صالة صباعية بالساحة

يف صػمت وا صبع إماـ س،  حولو كل من وبسن أدام الصػالة بينمػا بقيػة اؼبعتقلػ  وقفػ
د   ردّ  –متػػػػ ملِّ سػػػػحيق و صػػػػوت  –فػػػػارتفع صػػػػوت ا مػػػػاـ . وخصػػػػوع يصػػػػغوف إأ ا مػػػػاـ

النسام إأ عتبات اؼبراقد يصػل  ت خرج. الس،نام حلم  ب صوات مبحوحة ويف نسق نصاز
بعد ذلػك اختنػق ترتيػل ا مػاـ وَأْجَهػس . العديد منا بالبكامأع  والمرت ق بصوت خافت

كانػت ىػذه الصػالة . ىذا الرجلق الذي عاة ىو ا خر من ش  أصناؼ التنكيلق بالبكام
اؽبػػػػوام الطلػػػػقق والتضػػػػرعات احملمولػػػػة علػػػػع أجنحػػػػة الريػػػػاحق وا جسػػػػاـ اؼبصػػػػهودة اؼبقامػػػػة يف 

ب  .فو الراكعة الساجدة كلها وك لا تصهد اهلل علع كل ما عاناه اؼبعذَّ
 اً وصػػػراخ اً انفراجػػػمالػػػث بػػػل  للقلػػػوبق اً ْطِمْئنانػػػاكانػػػت تلػػػك الصػػػالة بالنسػػػبة لنػػػا صبيعػػػا 
غبػػػ  طُػػرِدت فرنسػػػا مػػػن قلوبنػػػا ذلػػػك ا منػػذو . وت وىػػات طاؼبػػػا كبتػػػت بػػداخلنا نتي،ػػػة القمػػػع

 .لائياً 
احرتاـ الصالة يصػبو بعػ  الصػيم احػرتاـ  إفّ . موف حراسه  اؼبتعاقب أخذ الس،نام يقيّ 

اكتسػػب ا ؼبػػاف تعػػاط  . الع،ػػوز أو اؼبػػرأة اغبامػػل أو نػػـو الطفػػلق كمػػا ىػػو دليػػل اغبضػػارة
حبػرج عميػق نظػراً إأ  حلنػذاؾ وشػعرتُ  «.  قد ظبحوا لنا ب دام الصػالةىُ »: اؼبعسكر ب كملو

كمػػػػا حلؼبػػػػين واػػػع فرنسػػػػا الػػػػت أحببتهػػػا سػػػػابقاً ومل أعػػػػد ... تػػػارىبه  الػػػػذي ال يبكػػػػن تناسػػػيو
 .أستطيع الدفاع عنها بسبب ما تقـو بو

وأوشػػَكت ّمػػا . لقػػد أبقػػا  مػػرض الزُحػػار طروبػػة الفػػراش شبانيػػة أيػػاـ كاملػػة كبػػاقي رفيقػػار
ام غػػػدوىا ورواحهػػا اؼبتكػػػرر إأ اؼبرحػػػاض حليمػػة علػػػع اؽبػػالؾ بسػػػبب نفػػس ا سػػػهاؿق وأتنػػ

 –. ا خ ؼ –ض باؼبصػفع لنػا اؼبمػرِّ قػدـ ف. سقطت عدة مرات نتي،ة الوىن الذي أصا ا
مػػػن جػػػرام  ةق وكصػػػ  لنػػػا باؼبناسػػػبة عػػػن أمػػػافر سػػػبابتيو اؼبنػػػػزوعمػػػن الػػػدوام بعػػػ  ا قػػػراص

 .تفع من اؼبستصفعتعذِّر تصورّه تعّرض لو بعد فقداف ـبزوف كبري من ا دوية اخيتعذيٍب 
 وأخربنػا بعضػه  أنػ. وتواصل توافد معتقل  جدد يطّوقه  مظلِّّيوف من القبعات اػبضػرام

وا اآلف إأ التعػػػػذيب بػػػػداخل أحػػػػد ؤ أعيػػػػدت مدرسػػػػة صػػػػحراوي إأ ا طفػػػػاؿق عبػػػػأف بعػػػػد 
 .«وشَكارَةبُ »مل تنقطع زيارات و . اغبمامات العربية بصارع سيبيوف
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سق فصػػرع اؼبظلِّيّػػوف مػػن القبعػػات اػبضػػرام يف تطهػػريهق فتَّ يُ اؼبعسػػكر سػػ بعػػدىا علمنػػا أفّ 
وتْكلػػػػيس جػػػػدراف اؼبػػػػراحي ق كمػػػػا قػػػػرروا خفػػػػ  عػػػػدد السػػػػ،نام الػػػػذين تكدسػػػػوا داخػػػػل 

الصػػػرطة القضػػػائيةق وجػػػام حػػػوارب عصػػػروف مػػػنه  إأ عػػػ   و  دبلفنػػػا مفتصػػػتكلّػػػو . اؼبعسػػػكر
 .اؼبكاف  عادة است،واب الس،نام وإعادة التحقيق يف القضايا

وا ل فبػػد! بػال تعػػذيب ىػذه اؼبػرة – تنايػػا لسػعاد –اػنا لالسػت،واب مػػن جديػدق لكػن تعرّ 
تنػ  اكانػت مناداتنػا تػت  دب،موعػات مػن .   النسام( ةحوارب اؼبائ)است،واب اؼبسلول  يف 

تصػػػ  . وبينمػػػا كػػػانوا يسػػػت،وبوننا وقوفػػػاًق ظبعنػػػا ا خػػػت أُ . أو تالتػػػة داخػػػل قاعػػػة واحػػػدة
 .بلغة فرنسية عرجام فبا زاد يف ت تري شهاد االتعذيب الذي ذاقتو 

ػَو كبػو فمنػا ع بّقػتوق أمػا مػن نػفػرج عبعضػنا أُ . بعد مضي أسبوع  علمنػا مصػريناو  إمػا ُوجِّ
رجػاؿ الػدرؾ حسػب  وأمعسكر بين مسوس ؼبدة تالتة أو ستة أشهر أو ُسلَِّ  للنيابة العامة 

أمػػا الرجػػاؿ . يػػوامق تقػػدج عػػالجنقػػل أسػػلحةق صػػناعة متف،ػػراتق اتصػػاؿق إ: طبيعػػة التهمػػة
ؼبػدة سػنة ( خلا   ازيػلق بوسػويقكبػوؿ  ) ِّ للحبس يف معسكرات اعتقاؿ ـبتلفة ع بعضه ف

 .أو عدة سنوات
ذات صباح جام رجػاؿ الػدرؾ السػت،وابنا مػرة أخػرىق وبعػد ذلػك ب يػاـ أخػذوا العديػد و 

عي عنػػد تػػوديعي مل أسػػتطع إيقػػاؼ دمػػو (. حػػي بالعاصػػمة)منػػا إأ معسػػكرى  ببئػػر طراريػػا 
 .الكاريفيو عانينا  الذيرفيقار واؼبعسكر 

أيػػاـ قليلػػة بعػػد ا فػػراج . ر يف بئػػر طراريػػاَضػػر اػبُ ّصػػو مػػرح يقَ رأيػػت مغػػراوي مػػن جديػػد كلّػػ
مغػراوي الػذي كػاف يعمػل بػاؼبطب   فّ ىػل تعلمػ  أ» :قػاؿ ربعين التقيت أحػد ا صػدقامق و 

 –كػاف ىػذا الصػاب « .وه السػتنطاقوقػد أخػذ   داخػل مغطػس؟ كػاف الػزواوى" انتحػر"قد 
داخػل اؼبعسػكرق وك نػو يريػد التعبػري يبتسػ  دائمػاً  –صاحب الصعر اجملعد والعينػ  اؼبعربتػ  

كػاف يبػدو أكاػػر اسػرتخام داخػػل . إفالتػػو مػن شػر أعظػػ و مػن التعػذيب لن،اتػػو عػن سػعادتو 
ة العامػػةق أي لايػػة النيابػػاػػوؿ أمػػاـ كػػاف علػػع وشػػك اؼب: معسػػكر بئػػر طراريػػا ومل يفارقػػو اؼبػػرح

بينمػػػا مل يكػػػن يفصػػلو عػػػن اليػػػـو اؼبوعػػػود سػػػوى القليػػػلق أخػػػذه و . شػػهور طويلػػػة مػػػن اؼبعانػػػاة
 !يا لو من مصوار طويل مآلو ىذا اؼبصري اؼبفزع. الزواوى يف وقت مل يكن ينتظرى  مطلقا

 !ردبا بقي وبتف  دبالمل شبابو العنيد ح  عند موتو داخل ذلك اؼبغطس

 

    Paul Cazelles, Bossuet. 
 . ا صل يصتغلوف ك،نود فرنس  ويرتدوف لباس أىل مراكس واعبزائر يمرتزقة جزائري    
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 فاطمة بايشي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 فاطمة بايصي. ..1.1
 333.7ق ص نسام يف خض  حرب اعبزائرصبيلة عمرافق : اؼبصدر

. ق قضت كػل طفولتهػا وفػرتة مراىقتهػا حبػي القصػبة بالعاصػمة3913فاطمة بايصي من مواليد 
 خو ػػاإال زبػػرج مػػن بيتهػػا إال برفقػػة أحػػد و متح،بػػة كمػػا كانػػت تصػػتغل خياطػػة بالبيػػتق  كانػػت 

ت صػػػبعوت. عليهػػػا حراسػػػة شػػػديدة يفراػػػوفكػػػانوا الاالتػػػة الػػػذين  
يف أوسػػاط حػػي الػػت كانػػت مػػؤترة جػػداً حلنػػذاؾ با فكػػار الوطنيػػة 

كػػػاف النضػػػاؿ بالنسػػػبة ؽبػػػا حلمػػػا وسبكنػػػت مػػػن ربقيقػػػو . القصػػػبة
مهمتهػػػػا االتصػػػػاالت كانػػػػت . بفضػػػػل مسػػػػاعدة أخيهػػػػا ا صػػػػغر

ألقػػػي عليهػػػا القػػػب  . الصػػػقة العائليػػػة كمػػػ وى للفػػػدائي  تنظػػػي و 
 تاعتقلػػػػػػػػو عقػػػػػػػػب ذلػػػػػػػػك للتعػػػػػػػػذيبق وتعراػػػػػػػػت  3986سػػػػػػػنة 

عامػػاً بعػػد ذلػػك و . 3946بالسػػ،ن   باؼبعسػػكر إأ غايػػة سػػنة 
إلغػػػػام كػػػػل    ُأجػػػػربَت علػػػػع قعائلتهػػػػا حسػػػػب التقاليػػػػدهػػػػا جتزوّ 

الػػذي سػػبق  قحػػ  أخوىػػا ا صػػغرو  .نصػػاطا ا اؼبهنيػػة والسياسػػية
. ض زوجهػا علػػع منعهػا مػن اػبػروج مػن البيػػتحػرّ  قأف نااػلت معػو

لكػن بعػد أف كػربت البنتػاف ومنػذ عصػر سػنوات تقريبػا و  قبنت  راخت لألمر الواقعبعد إقبا ا 
كمػا . يباتالكفاح القد تقايزبرج حبرية وتلتقي مرارا برف": االستقاللية"تصعر فاطمة بنوع من 

 .جل اماف حقوؽ اؼبرأة وربرج التعذيبأيف اؼبنظمات الت تناال من فاطمة تصارؾ 
    

وكػػاف  قاف عمػػر والػػدر يقػػارب السػػت  عامػػاق ال تقػػوى علػػع الصػػغلكػػو  كنػػت يتيمػػة ا بق
شريكاً أخي ا وسق كاف و كرب مين يصتغل دىاف بناياتق كاف أخي ا . خوةإلدي تالث 

فةةةةدائيات جزائريةةةةات 
الجزائةر  في بيت فةي

 : العاصمة
 لزهري،

وزهةةةةةةةةةةةةرة  ريةةةةةةةةةةةةف،  
 وجميلة بوحيرد،

 وحسي ة بن بوعلي
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 1945 توقيف جزائريين أثناء قمع مايو

توقّػػػ  عػػػن  ق فكػػػاف قػػػدا صػػػغرفيمػػػا ىبػػػص أخػػػي أّمػػػا . يف أحػػػد اؼبتػػػاجر لت،هيػػػز ا تػػػاث
كنػت أقػـو باػبياطػة بالبيػت مػن ا أنػا فأمػ. عند أحػد اؼبهنيػ  ئيةيتعل  الكهرباوكاف سة ادر لا

. ورغػػ  صػػغر سػػين فقػػد كنػت أربػػرؽ شػػوقا  نااػػل مػػن أجػػل الػػوطن. أجػل مسػػاعدة عػػائلت
ا ناشػػػػيد الوطنيػػػػة الػػػػت كنػػػػت أظبعهػػػػا بالقصػػػػبة واؼبنصػػػػورات الػػػػت كنػػػػت أقرلىػػػػا ىػػػػي سػػػػبب 

وقػة يف مناسػبات الزفػاؼ وحفػالت العقيقػة كانػت ج وأنػأتػذّكر . اندفاعي كبػو ىػذا الطمػوح
كػانوا ف – تقػي  بالفنػام وسػق البيػوت وتقػـو بالغنػام – موسيقية ت ر  حيام تلك اغبفػالت

دائما يف لاية اغبفلة أو وسطها يتوقّفػوف عػن الغنػام ويقفػوف دقيقػة صػمت إجػالال لضػحايا 
معػروؼ عػن مػواطين حػي . وطنية  يواصلوف ب ناشيد  3968سطي  وغاؼبة يف ؾبزرة سنة 

كانػت و . كػاف الرجػاؿ يقومػوف باغبراسػة خػارج البيػوت لػيال. الروح الوطنيػةالقصبة ولوعه  ب
خليفػػة بلقاسػػ  وبعػػ  و  العنقػػع: الطػػابع الصػػع ب ميػػزتتىػػذه اغبفػػالت  يفالفػػرؽ اؼبوسػػيقية 

 .فارقوا اغبياةشيوخ ىذا الفن الذين 
كػػػػػػاف اخػػػػػػور يػػػػػػزودونين دائمػػػػػػا با ناشػػػػػػيد 

حفظهػػػػا أكنػػػػت أقرلىػػػػا و و الاوريػػػػة واؼبنصػػػػوراتق 
كػػاف كنػػت صػػغرية و   أتػػذكر أ . عػػن مهػػر قلػػب

ىنػػػػػػاؾ مكػػػػػػاف يصػػػػػػبو اؼبػػػػػػ ربق يقابػػػػػػل مدرسػػػػػػة 
يلقػػػػػػػػػػي فيػػػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػػيوعيوف حيػػػػػػػػػػث ابتدائيػػػػػػػػػػةق 
اؼبواػػػػػػػػػػع بصػػػػػػػػػػارع كػػػػػػػػػػاف ذلػػػػػػػػػػك  .خطابػػػػػػػػػػا  
جبانػػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػػائع  (Montpensier) مونبونسػػػػػػػػػػػػي

أالحػ  ق كنػت وؼبا كنت أخرج مػن البيػت. الفطائر
كػػاف ذلػػك حبػػّي يقطنػػو   .لرجػػاؿ للحراسػػةسػػتار اؼبػػ رب شػػبو مسػػدوؿ وجبانبػػو يقػػ  أحػػد ا أفّ 

طػ  رأسػػك »: يتوجػو إليػو بػػالقوؿكػػاف اغبػارس يػرى أحػػد اؼبػارة يعرفػو  كػػاف وكلمػا   .الفرنسػيوف
ذات و . حيػاف جزائريػاً يف بعػ  ا قػد يكػوف  وولكنػفرنسياً وغالباً ما كاف اغبارس  «!وادخل
جػل أإنو خطاب مػن »: ق فقاؿ«ماذا تفعلوف ىنا؟»: ناؿ الفضوؿ مين فس لت اغبارسمرة 

قلػػػػت أجػػػػلق ودخلػػػػت اؼبقػػػػّر مصػػػػطحبة ؿبفظػػػػت  «الػػػػوطنق ىػػػػل تريػػػػدين السػػػػماع يػػػػا بنيػػػػت؟
كػاف حػدياه  باللغػة الفرنسػية مػع ترصبػة ـبتَصػرة إأ العربيػة   ؛فه  ما يقولوفأكنت   .الصغرية

ا  وكػاف اغبػارس يسػ لين ؼبػ قكانت القاعة دائما فبتلئػة. قن الفرنسيةتأحيانا كي يفه  من ال ي
فكنػت « .لكن هبب أف ال ربػّدتي أحػداً بػا مر ؟ىل فهمت يا بنيت»: كنت أىّ  باػبروج

وىكػػػػذا كنػػػػت أذىػػػػب مػػػػن جديػػػػد إأ تلػػػػك  «فهمػػػػتق مػػػػ  االجتمػػػػاع اؼبقبػػػػل؟»: أجيػػػػب
الػاؿ علػي اػربا وشػّد  مػن فوذات مرة شاىد  أخي بينما كنت أغػادر اؼبقػّرق . اللقامات
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سػػػػرَتْينق  !إلػػػػا سبػػػػارس السياسػػػػة»: البيػػػػت وقػػػػاؿ لوالػػػػدر اػػػػفرير وجػػػػّر  إأ أف وصػػػػلنا إأ
ّرد فػػػ «!رأيتػػػك أيضػػػاً تػػػدخل اؼبقػػػرّ  ؟وؼبػػػاذا تػػػذىب أنػػػت إأ ىنػػػاؾ»:  جبتػػػوف «.سيسػػػ،نولا

 .مل يكن باؼبقّر نسامق وعدد ا طفاؿ كاف جّد قليل «!أنا رجل»: عليّ 
ومت  .ة مػػن العمػػرجػػين أىلػػي بينمػػا مل أكػػن أذبػػاوز السادسػػة عصػػر وؼبػػا كػػربت شػػيئاً مػػا زوّ 

 .أقبب أطفاال وملالطالؽ سنوات قليلة بعد ذلك 
إذ  مصػػارب اغبػػاجأنصػػار كنػػا وقتهػػا   .ابػػته  اعبميػػع  ػػا 3986وؼبػػا انػػدلعت الاػػورة سػػنة 

لكػػن السياسػػة لوحػػدىا ال تكفػػي و  .بوسػػائل سياسػػيةاالسػػتقالؿ د يػػر يمصػػارب ُشػػرَِح لنػػا أّف 
. ينػتف  الصػعب قاطبػة فلػن تكػوف ىنػاؾ حريػة وإذا مل. ال بد مػن السػالحو ير البالدق لتحر 

وأربػدث انطالقػا مػن  كنػت شػابة حلنػذاؾ. جبهػة التحريػر الػوطينوناصػرنا  مصاربفتولَّينا عن 
كػاف وبػاوؿ التفػاى  الػودي مػع فرنسػا و كػاف مصػارب يريػد ربريػر وطنػوق  .وجهة نظر الصػباب

م لكػػػػػن مػػػػػع مػػػػػنل اعبزائػػػػػري  أّف اعبزائػػػػػر لل،زائػػػػػري ق وأّف باسػػػػػتطاعة فرنسػػػػػا البقػػػػػاإقناعهػػػػػا و 
كػاف رجػال متقػدماً يف السػن ذا غبيػة سػودام يرتػدي فأتػذّكر جيّػدا مالمػل وجهػوق . حقػوقه 

فعػػالً  . كنػػا نغػػين مػػن أجلػػوو ق (نسػػبة إأ مصػػارب)كنػػا نغػػين أناشػػيد مصػػالية . برنوسػػا وشاشػػاً 
 .كانت فرنسا تستغلو  إذ لكن كاف ذلك بال جدوىو االستقالؿ  يف سبيلكاف يناال 

. يف البدايػػة كنػػا خػػائف ق يصػػيبنا الػػذعر عقػػب كػػل عمليػػة مسػػّلحة يقػػـو  ػػا اجملاىػػدوف
قنبلة صغرية تواع داخل علبة سردينق طعنػة : كانت العمليات جّد متوااعة يف أوؿ ا مر

كمػا كنػا كبػرص   قورغ  ذلك اػبوؼ السائدق كانت جػل أحاديانػا تػدور حوؽبػا. خبن،رق اخل
 . ا خبار تزيد يف ضباسناكانت تلك . لقاىرةعلع ظباع ما تباو إذاعة ا

كانػػا يصػػعراف بنػػوع مػػن   إذ مل تكػػن عالقػػت مػػع اخػػوّي الػػذين يكػػربا  سػػناً علػػع مػػا يػػراـ
 لكػن كنػت أسػتطيع التػ تري علػع أخػي ا صػغرو . العي علع ما وبػدثالكربيام ويرفضاف إطّ 

اػبػػػوؼ كػػػاف  كنػػػا نرغػػػب يف النضػػػاؿ غػػػري أفّ . حلنػػػذاؾ كػػػاف عمػػػره طبسػػػة عصػػػر سػػػنة  الػػػذي
كنػت . وبػيق بنػا السػكاف الفرنسػيوف حيػث كنا نقطن وقتها حبي سػانت اوجػ   إذ يتملكنا
احبػث لػك  !مل نقػ  بػ ّي شػيم يف سػبيل ذلػكوكبػن  ىل تُػدرؾق سػتتحرر اعبزائػر»: أقوؿ لو

كػاف . مل يكن بوسػعي القيػاـ بػذلك    مل أكػن أسػتطيع اػبػروج مػن البيػت «!عن اتصاؿ
حرصػػنا علػػع إبقػػام ! لوف إأ حػػد اعبػػنبق وال يزالػػوف كػػذلك إأ يومنػػا ىػػذاجرياننػا أنػػاس ىػػاد

 .أمرنا ىذا سرياً للغاية
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عنػػػدما . عامػػػاً  سػػػبعة عصػػػراسػػػتطاع أخػػػي االتصػػػاؿ ب حػػػد اعبػػػريافق شػػػاب عمػػػره  وأخػػػرياً 
ال تسػػتطيع  االنضػػماـ إأ ؾبموعتنػػاق فػػأمػػا أنػػت »: ف جػػاب «وأنػػا؟»: أخػػرب  بػػذلك قلػػت

  .مالكػ  سػابقوىػو باؼبػدعو ؿبمػدق  رتّػب رب اتصػاالً ف «.موعػة أخػرىدب، يلتحقوهبب أف ت
بػػدعوى قضػػام حػػوائ  البيػػت ومػػن َ    تػػوكػػاف أخػػي يػػرافقين أتنػػام تلػػك اؼبواعيػػدق فػػ ُخرج برفق

(. Padovani) يبكنػػػين لقػػػام اؼبعػػػين داخػػػل إحػػػدى اغبػػػدائق قريبػػػا مػػػن شػػػاطم بادوفػػػا كػػػاف 
جػػل اسػػػتالـ أف علػػّي التوجػػػو إأ القصػػبة مػػػن كػػػا  .مػػػا ويرتكنػػا ئاً شػػييبتعػػػد أخػػي حينئػػذ كػػػاف 

ىػو أحػد جرياننػا السػابق  مػن حػي القصػبةق و فكاف . اؼبنصورات   توزيعها إأ من ناق   
 تيين إأ البيػػت كػػي يصػػطحبين متحّ،بػػة إأ حػػي القصػػبة حيػػث يػػيف سػػن أخػػي ا صػػغرق 

نت اوجػػػػ  ا شػػػخاص الػػػذين أعػػػرفه  حبػػػي سػػػا علػػػععهػػػا وزِّ كنػػػت أ    قاسػػػتل  اؼبنصػػػورات
فرنػػػك يف  3666أو  3666صبػػػع االشػػػرتاكات مػػػن اؼبعنيػػػ  بػػػا مرق أ كمػػػا كنػػػت. والقبػػػة
 .الصهر

 ودبػا أفّ  .قطنػو حػوارب عصػرة عػائالتالػذي تبيتنا اعبمػاعي  فنام كبري يتوسقكاف ىناؾ 
. كلما دخل غريب وجد فضوؿ اعبميع يف اسػتقبالوكاف  البيوت ربيق  ذا الفنام اؼبركزيق ف

ومل تكػن أقػّل حبّػا . سنة تصتغل منظفػة بالسػفارة ا مريكيػة أربعوفصديقة عمرىا رب  تكان
ى  باؼبػػاؿ اكانػػت تسػػو  خرب ػػا عػػن نصػػاطارق فػػ رادت اؼبصػػاركة يف النصػػاطات ف مػػين لوطنهػػا

ت رب ذات مػػرة أف إحػػدى صػػديقا ا السػػابقات طلبػػت منهػػا الػػقو . وتقػػـو بتوزيػػع اؼبنصػػورات
نظػرا ؼبوقػع سػكنها بػ  الفرنسػي  و . العسػكرمػن  اً ُمطػارد اً ْقحامػمِ إخفام ابنهاق وكاف فػدائياً 

 «.قػػاـ بعمليػػات اػػد الفرنسػػي لقػػد إنػػو قاتػػلق »: همَ فرفضػػت إخفػػا قخصػػَيت علػػع نفسػػها
وافػػق اخػػور علػػع ذلػػكق اسػػتقبلناه بيننػػا وبعػػدما ه عنػػدنا يف البيػػتق مَ عليهػػا إخفػػا حػػتُ فاقرتَ 
مكػػث بيننػػا طبسػػة عصػػر يومػػا   التحػػق و  .«مػانو»كػػاف اظبػػو الاػػوري   .فػػرد مػػن العائلػػة ونػ كو 

بعػػد االسػػتقالؿ حػػ  أخػػرب  أخػػي  مل أعلػػ  بػػذلك إالّ . اعببػػاؿ حيػػث استصػػهديف باؼبقاومػػة 
 .با مر

مػانوق »: رفػ  السػماع إليػوأكاف مانو يقّص علّي العمليات الت يقـو  ػاق لكػين كنػت 
عػذيب وأكػوف حينهػا مضػطّرة للبػوح ال تقّص علي اؼبزيدق قد يُلقع علّي القػب  وأتعػرض للت

أريد تَػْفريػر مػا مل أعد أربملق ِاْغَتمت و »: كاف يرّد عليّ ف «.ب شيام ال يتوّجب علّي معرفتها
 «.ئاً ق ال ربكي شيشيئاً  واعبميع يقوؿ رب ال ربكييف رأسي 

شػػعر أ لسػػتمت توقيػ  اجملموعػػة ب كملهػػاق و ق 3986أتنػام إاػػراب الامانيػػة أيػػاـ فربايػػر و 
. عػرؼ مػن اجملموعػة سػوى ؿبمػدأمل أكػن . بالػذعرحينها ُأ  أصبت  تقل إذاخ،ل  ب دة

كنػت ... ربػت قهػر التعػذيب... بع الػأُلقي القػب  علػيه  صبيعػا بعػد أف وشػوا ببعضػه  
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أّي اتصػػػاؿ أتنػػػام ا اػػػراب وطيلػػػة شػػػهر  ىتفػػػادأكػػػاف ال بػػػد مػػػن . الوحيػػػدة الػػػت مل تعتقػػػل
عقػػػب انتهػػػام ا اػػػراب أمػػػاـ  اً أوؿ اتصػػػاؿ شػػػهر  إجػػػرام اً كػػػاف مقػػػرر و . ب كملػػػو عقػػػب ذلػػػك

يف انتظارنػػػػا باسػػػػتانام  اً ذىبػػػػت برفقػػػػة أخػػػػي لكػػػػن مل قبػػػػد باؼبكػػػػاف أحػػػػد .حديقػػػػة بادوفػػػػا 
رجعنا و انزع،ت من ا مر فدبح  الصدفةق ىناؾ تواجدى  إذا كاف ال أدري ما  .العسكر
 .إأ البيت

دبعسػػكر  اً مػػد الػػذي كػػاف ؿبت،ػػز ؿب لهاأرَسػػويػػوم  أو تالتػػة أيػػاـ بعػػد ذلػػك جػػامتين فتػػاة 
ف دخلتهػا البيػت الػذي كػاف يتكػّوف  قبرغبتها يف خياطة فستافاؼبرسولة ذّرعت ت .بوؿ كازيل

يوجػػد كػػاف . وازبػػذنا اؼبطػػب  ا صػػلي غرفػػة تانيػػة قمطػػب لنػػاه إأ حوّ مػػن غرفػػة ورواؽ صػػغري 
. ب ربعػػة أدراج حافظػػة للايػػاب وصػػواف صػػغريو ماكينػػة خياطػػةق و ق اً  ػػذه الغرفػػة أريكػػة وسػػرير 

دخلػػت ىػػذه وؼبػػا . ينػػويكػػل بعامػػل الػػزمن فقمنػػا بتغليفػػو دبصػػمع أراػػي لتز آتقػػد الػػبالط كػػاف 
كػػػل ة مػػػن طػػػرؼ ؿبمػػػد وأّف  مرسػػػول  أخربتػػػين ألػػػا  ققػػػدمُت ؽبػػػا فن،ػػػاف قهػػػوة الفتػػػاة البيػػػت

يبكنػك االطمئنػاف ق و مل يبق سواؾق الكػّل أُلقػي علػيه  القػب »: قالتو . قلتتُ عا ةعو ماجمل
مرتػافق  ورجعػت  «.أّما إذا رغبت يف ذبديد االتصاؿ فسػ تدبر ا مػر. لن ىبرب أحد عنكإذ 

لكػن نصػحين أخػي بعػدـ مواصػلة اجتذ ا إأ ؾبموعة منااػلةق و كانت بال شك تنتظر أف 
 .ذلك واّمين إأ شبكتو

كػػاف االتنػػاف ؾبػػّرد . عنػػدي يف البيػػت فكػػاف أخػػي وإظباعيػػل يقومػػاف بعمليػػات   ىبتبئػػا
علػػع كانػػت تظهػػر مػػن تنفيػػذ عمليػػة  وكلمػػا عػػادا . السػػابعة عصػػرعمرنبػػا ال يت،ػػاوز  أطفػػاؿ

أُسػػػِدؿ و قػػػّدـ ؽبمػػػا القهػػػوة أُ أُدخلهمػػػا غػػػرفت الصػػػغرية و فكنػػػت المػػػة الصػػػحوبق ا عوجهيهمػػػ
ّنها سػػكػػاف   ؛كانػػت تعلػ  مػػا هبػػري  رغػػ  ألػػا مل تكػػن والػػدر تتػدّخل يف أمورنػػا. سػتار النوافػػذ
 .جّد متقدـ

رشاشػػةق و مسدسػػات مػػن نػػوع كولػػتق : ا سػػلحة داخػػل غػػرفت الصػػغريةخب نػػا وكنػػا قػػد 
 .فراش وبداخل درج الصواف ربت اؼبالبساليف بداية ا مر كنت أاعها ربت . وُملقِّمات

ذات يػػػـو ذىبػػػت فطومػػػة إأ بيتػػػو لتتسػػػّل  قنبلػػػةق و  كػػػاف سػػػعيد يسػػػكن ب عػػػارب القصػػػبة
وقبػع   .براػوافظبػو بق القنبلػة الكن عند القياـ بضبطها انف،رت فبػا تسػّبب يف مػوت اػاو 

اختبػآ يػوم  يف بيػت صػديقة فطومػة الػت كانػت و كّل من سعيد وفطومة وسبكنا من الفػرارق 
مل يكن لسػعيد مكػاف يلت،ػم . زبصع أف يفتضل ا مر ومل تكن ترغب يف بقائهما يف بيتها

 ذىب حيامػػا ذىبػػِت سػػ»: قػػاؿ لفطومػػةفإليػػو رغػػ  نصػػاطو اؼبكاّػػ  وكونػػو يػػرتأس ؾبموعػػةق 
بعػػ  كػػاف  «.معػػكق أنػػت بصػػفتك امػػرأة سيسػػمحوف لػػك بالػػدخوؿق أمػػا أنػػا فلػػيس مل،ػػ 
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ه مَ فػاقرتح علػيه  دوف تػرّدد إيػوا قتحدتوا مع أخي حوؿ اؼبواػوعفخوة باتصاؿ مع سعيد ا 
 .يف بيتنا
زوج فطومػػػػة يف كػػػػاف . وسػػػػعيد خطيبهػػػػات أّف فطومػػػػة صػػػػديقأخػػػػي عػػػػع عنػػػػد ؾبيئػػػػو ادّ و 

ف االغرفتػ تكانػ. علػي ظبػوا وا إأ بيػت   جػام شػخص تالػثل ا،ػف قالس،ن يف ذلك اغب 
لػ  أصػدقام أقلنػا لل،ػرياف . خػور الاالتػة وأنػاإو والػدرق و ىػ  الاالتػةق : مزدضبت ف االصغريت

تبػػدو وكانػػت كػػاف سػػعيد يبكػث طػػواؿ الوقػػت داخػػل الغرفػػةق . وا لقضػػام العطلػػةل قػدامع جػػا
. علع رأسو منصػفة للتخفػيو  خرآلح   من يذىب إأ الصاطمكاف  .عليو عالمة اػبوؼ

 .ينتظروف وقت التحاقه  باعببل سعيد وفطومة وعلي كاف
الػذىاب إأ البلػد  – كرب من أخي سلي أالذي مل يكن  –علي الصغري أتنام ذلك قّرر 

سبق لػو أف اعُتقػل وعُػذِّب ومل يكػن يرغػب يف أف يتكػرر وكاف قد . اً يوم تنا عصربعد مرور ا
كػػاف ينحػػدر مػػن منطقػػة القبائػػلق قػػاؿ أنػػو سػػيذىب عنػػد ودبػػا أنػػو  ذف علػػيق غػػادر إ .ا مػػر

 .اعبباؿ دوف اغباجة إأ انتظار الوتائقاؼبقاومة يف أعمامو يف القبائل وى  سيوصلونو إأ 
كانػت االعتقػاالت علػع أشػدىا . ن يومػايعصػر ؼبػدة  بقي بيننػا سػعيد وفطومػة وراػيعهاف

كانػػت مػػرج علػػع سػػبيل إذ   تقرااين اعبػػتسػػاعد .ؾفبػػا أرغمهػػ  علػػع االنتظػػار وعػػدـ التحػػر 
سبامػػػاً مػػػا هبػػػري رغػػػ   نذبهلػػػتتصػػػرفن وكػػػ لن  تراااعبػػػوكانػػػت  .اؼباػػػاؿ تعينػػػين علػػػع الطػػػب 

 .درايتهن با مر
سػػي فضػػيل وسػػي قػػل فيهػػا اعتُ الػػت  عمليػػة التوقيػػ أُلقػػي القػػب  علػػع حوريػػة يف نفػػس 

علع القياـ بػدور عميػل مػزدوج فػُ طلق  أما حورية فوافقت. بوزيد اللذاف قُتال ربت التعذيب
ذكػر قػد خػوة الػذين اعُتقلػوا أحػد ا كػاف . وذات يـو جامتين حورية إأ البيػت   .سراحها

تبػدو كانػت بينمػا  و . الفرنسػيالعسػكر بػال شػك بػ مر مػن  ،ػامتينف قؽب  عنػواف أخػي سػلي 
عليهػػا يف  لػػ  أتعػػّرؼأمػػا أنػػا ف« !ىكػػذاق إذف أنػػت»: علػػع وجههػػا عالمػػة االنػػدىاش قالػػت

. سبامافتبّدلت ىي  ا رتدي مالبس من باريسق وت مسبوغ ىاشعر و  كانت غري ؿبّ،بة: اغب 
. وجهها ؽبا زوجهػا بكػ س زجػاجيقد جرام اربة كاف من عرفتها بفضل ندبة علع وّجهها 

إذف . اظبػػك وعنػػواف بيتػػكولكػػن أْعػػَوز  أنػػا حوريػػةق حباػػت عنػػك يف كػػل مكػػافق »: قالػػت
ىػػل تعلمػػ  أ  اعُتقلػػت . ىػػو صػػاحب البدلػػة البنيػػة الػػذي كػػاف يرافقػػكسػػلي  ىػػو أخػػوؾق 

 
الػت  «حوريػة السػمرام»ىػي العميػل اؼبػزدوج حوريػة قػد تكػوف . اعباسوس اؼبزدوج ىو اعباسػوس الػذي يعمػل ػبصػم    

تػػاري  ق أليسػػتار ىػػورفق و 3966 فايػػاردق بػػاريسدار النصػػر  قلكلػػونيالتسػػاعة ا إيػػ  كوريػػارق جػػام ذكرىػػا مػػرارا يف كتػػاب
 .349. ق ص3956 سف ميصاؿق بارياألبق دار النصر حرب اعبزائر
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ال »: قلػت« مػاذا تفعلػ  أنػت؟و . نصق مع االخػوةأ ق واآلفوقضيت تالتة أشهر باؼبعسكر
ق قػقمعػك ف أسػدِّد اشػرتاكيتعلمػ ق أنػا »: واصػلتُ ق فمل أكن أتق  ذه اؼبرأة «.ئاً أفعل شي

كػػالق هبػػب أف تنصػػطيق مػػن الضػػروري أف »: لػػتقا« .ال أرغػػب التػػورط يف ىػػذه القضػػاياو 
كػػػالق إذا وجػػػدِت يف نفسػػػك الصػػػ،اعة فواصػػػليق لكػػػن فيمػػػا ىبصػػػين »: قلػػػت« .تواصػػػلي

 «.اتركيين وحارب
 

 

: قالػػػت. فسػػػ ؽبا مػػػاذا تريػػػد منػػػو أخػػػيق فناديػػػتُ  قأرادت التحػػػدث إأ سػػػلي بعػػػد ذلػػػك 
: فقالػػت« .أي أسػػلحة ىػػذه؟ لػػيس لػػدينا أسػػلحة» :رّد عليهػػافػػ «.جئػػت آلخػػذ ا سػػلحة»
قػػورب ! ا مانػػة»:  جبتهػػاف «!رب ا مانػػة الػػت حبػػوزتك  ابػػل ىػػي عنػػدك ق ال بػػّد أف تسػػّلمو »
عي تػدّ  اليػـو التػاربعػادت يف و  «.ال يعلمػوف عمػا يتحػّدتوفألػ  لذين حدتوؾ عن ا مانػة ل

 .خػػرىأطردناىػػا مػػرة فحةق تغيػػري مكػػاف إخفػػام ا سػػلأرسػػلوىا لأف سػػي فضػػيل وسػػي ـبتػػار 
ال »: قػػػاؿف. مػػن مقػػػر بيػػػت ذلػػػكاعرتاػػػت علػػػع  أراد سػػػعيد تسػػػليمها ا سػػػلحة لكػػينوقػػد 

 «.ليس لدينا شيمؽبا إذف قل »: ف جبتو« .نستطيع اػبروجق قد افتضل أمرنا
يف ذلػػػك اليػػػـو كػػػاف كػػػل مػػػن فطومػػػة وسػػػعيد قػػػد و عػػػادت مػػػن جديػػػد يف اليػػػـو الاالػػػثق 

غػػدا »: فطومػةرب قالػػت . لتحػػاؽ باعببػاؿ وكانػا جػػّد مسػرورينحصػال علػع رخصػػة اؼبػرور لال
لكػػػن ال يهػػػ ق و  أعلػػػ  جيػػػدا ألػػػا سػػػرتف  .بعػػػد الظهػػػر سػػػ نقل ابػػػين عنػػػد والػػػدر   أغػػػادر

ىػػل يبكنػػك »: ت مػػن أخػػي سػػلي بَػػلَ طَ  تػػاربيػػـو الاليف  «.سػػ تركو ؽبػػا علػػع كػػل حػػاؿ وأغػػادر
 الصػػػػػػاطمق وبعػػػػػػدىا سػػػػػػ لتحق مػػػػػػرافقت إأ الصػػػػػػاطمق سػػػػػػتكوف اؼبػػػػػػرة ا خػػػػػػريةق خػػػػػػذ  إأ

 عػػادتاليػػـو  ذلػػكيف و  «.ق يف اؼبسػػام سػػآخذكماق أنػػت وفاطمػػةأجػػل»: فقػػاؿ« ...باعببػػل
ا مػر كػاف . يف كػل مػرة كانػت تغػرّي طريقػة تصػفي  شػعرىا ولباسػها  .يف ىيئة أخػرى حورية

فتحػت كيػ   ؟لػديها شػغل ترتػزؽ منػو ولػيس من أين كانت ربصل علػع اؼبػاؿ :غري طبيعي

 حواجز التفتي  في حي القص ة
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نتهي إأ ىػػػذه اؼبػػرأة سػػػت»: ىػػذا ا مػػػر جعلػػين أحػػػّذرى  مػػن ىػػػذه اؼبػػرأة؟ ف،ػػػ ة عليهػػاالػػدنيا 
 .يإبدام رأيبمل يكن مسموحاً رب ولألس   «.سرتوف ما أقوؿ لك اعتقالنا كلناق 

كي ال تراهق   تراابيت إحدى اعب الذىاب إأوؼبّا جامت للمرة الاالاة طلبُت من سعيد 
 عنػػدما شػػتغل علػػع ماكينػػة خياطػػةأ كنػػت .صػػديقة رب بينمػػا بقيػػت فطومػػة بالبيػػت بصػػفتها

ق كػػاف سػػعيد يريػػد تسػػليمها ا سػػلحة.   ا مانػػةيجػػامت حوريػػة وقالػػت أنػػو ال بػػد مػػن تسػػل
حػ  إذا افرتاػنا ألػا بطلػةق لػن  ؟إنو خط  فادحق   كي  يبكنها نقل ا سلحة»: لو قلتف

هػػػا ئمػػػن يػػػ مرق هبػػػب إعطا وأنػػػا ا مػػػريأنػػػا »: رّد بػػػالقوؿفػػػ «.تسػػػتطيع نقػػػل ا سػػػلحة كلهػػػا
 «.ا سلحة وإذا حدث شيم ف نا اؼبسؤوؿ عنوق وانتهع ا مر

وبتوي علع قاع  اً كبري   اً صنعنا صندوقوكنا . كنا قد أخفينا ا سلحة داخل وعام لألزىار
واعنا الوعام بفنام البيت  .الرتاب وا غراس  واعنا عليها مزدوج حيث واعنا ا سلحة 

صبعنػا إذف كػل . يعػود  خػي 4.18وكػاف بداخلػو مسػدس  .بيػت مػرج ب  باب بيتنا وباب
َلطَّخػػػةأخػػػذت أغسػػػل اػبػػػرؽ بعػػػد ذلػػػك       .البيػػػت ذه اؼبػػػرأةق   غػػػادَرتؽبػػػشػػػيم وأعطينػػػاه 

ُ
 اؼب

أخفيػت كػذلك مػا تركتػو مػن طلقػات رصػاص داخػل موقػد . ا سػلحة الت لّفت  ػا الدىنب
إأ الصػاطم كػي نػتمكن  واقػد ذىبػ (مػرجزوج )سعيد والطػاىر و كاف كّل من أخي . لل،مر

فطومػػة كانػػت شػػديدة اغبيػػام ومل ترغػػب يف   فّ  فيمػػا بعػػد أنػػا وفطومػػة مػػن الػػذىاب لوحػػدنا
 .كانت مرج ىي ا خرى ترغب يف الذىاب معناو  .الذىاب معه 

بينما كانت مرج ربظّر القهوة  خػذىا معنػا إأ الصػاطم وكنػت أغسػل اػبػرؽ اؼبتسػخةق 
قت الذي خرج فيو كّل من أخي سلي  والطاىر من البيتق سبػت ؿباصػرتنا مػن الو  نفسويف 

: فقلبوا كل شيم لديو   صػرخوا قكاف أحد باعة اػبضر يق  جبانب الباب. قبل العسكر
إأ  كلكػػػػ »: قػػػػالوا. لكػػػػن مل يػػػػرّد علػػػػيه  أحػػػػدو كػػػػاف سػػػػلي  أمػػػػامه    «أيػػػػن ىػػػػو سػػػػلي ؟»

وواصػػػل سػػػعيد . ميػػػع باذبػػػاه سػػػاحة البيػػػتدفعػػػوا اعب «!فبنػػػوع اػبػػػروج مػػػن البيػػػت! الػػػداخل
فاطمػػػةق »: وقػػػاؿ والطػػػاىر مصػػػيهما بتمهػػػلق لكػػػن أخػػػي سػػػلي  دخػػػل مسػػػرعا ومػػػّر بالبيػػػت

  قفػػػز مػػػن النافػػػذة إأ حديقػػػة فػػػيال إحػػػدى  «.عػػػي أنػػػك مل تػػػرييندّ أأختػػػاهق قػػػد خػػػدعوناق 
 .اختفع   قالفرنسيات ومن ىناؾ اجتاز ساحة فيال أخرى

كنػت سػاعتها داخػل و  البيػت (DST)يرية ا من ا قليمػي مدعسكٌر ومدنيوف من  دخل
بالضػبقق مقابػل »: س لو  أين أسكن وؼبػا أخػرب   قػالوا .الساحة واػبرؽ ال تزاؿ ب  يديّ 

صػػػّد  أحػػػدى  مػػػن فأعطػػػته  اؼبواصػػػفاتق الػػػت ال بػػػد أف حوريػػػة ىػػػي  «.ق إلػػػا ىػػػيالُسػػػلَّ 
ةق أنػػت  قػػتتحػػدتوف عػػن الفال !تلػػةقيػػا  !حقػػريينيػػا  !أنػػذاؿيػػا » : شػػعري فصػػرخت يف وجهػػو

ضػػػػربات علػػػػع كػػػػل شػػػػرب مػػػػن والالػػػػالوا علػػػػّي بوابػػػػل مػػػػن الصػػػػفعات ف «!ة اغبقيقيػػػػوفقػػػػالفال
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توقيةةةف الفدائيةةةة زهةةةرة  ريةةةف 
 في حي القص ة

 عملية تفتي  في فناء بيت في حي القص ة

كػػاف . وأفرغوىػػا مػػن كػػل ؿبتويا ػػا نزلػػوا اػبزانػػة دبػػا فيهػػا أراػػاأ:   بػػدلوا التفتػػيس قجسػػدي
ّدخراتػػػو كػػػاف الػػػدرج  خػػػيق وكػػػاف يضػػػع بداخلػػػو م –باؼبفتػػػاح  درج الصػػػواف ا علػػػع مغلقػػػاً 

كمػػا لبػػوا جهػػاز عرسػػي ب كملػػو وكانػػت  .فكسػػروا الػػدرج ولبػػوا كػػل مػػا بداخلػػو –ووتائقػػو 
سػرقوا ؾبػوىرار ىػي ا خػرى وحطمػوا  .بع  مقتنياتو قد أتتين من فرنسا عن طريػق اؼبراسػلة

 .ما تبّقع من أغراض
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

صديقة رب وأّف  قلت ؽب  أّف فطومة« ىي ا سلحة؟أين »: نانس لو جرى كل ىذا وى  ي
وعػػػػذبو  إأ أف كػػػػدت . فاقتادونػػػػا كبػػػػن الاالتػػػػة إأ اؼبعتمديػػػػة العسػػػػكرية .سػػػػعيد خطيبهػػػػا

التحػدثق  أكػن قػادرة علػعمل …  والػرجل نيػديلمقيػدة ا وأنػا بػاؼبغطس و بعذَّ … ىلكأ
ومػاذا تقػول  »: كانوا يسػ لوف «.ال أعل ق ال أعل »: كنت أكرر. مل أتكل  عن أحد ققو 

شػػػخص ال نعرفػػػوق ىػػػو »: فكنػػػت أجيػػػب« ا سػػػلحة الػػػت خرجػػػت مػػػن بيتػػػك؟ فيمػػػا ىبػػػص
ورية بعػد حمل أر  «.أياـ ةجام  ا إأ أخي وأرغمو علع االحتفاظ  ا يف البيت بعض الذي

يػػػة قأيتهػػػا الفال»: يقػػػوؿ رب النقيػػػب وكػػػاف. يعػػػن أنظػػػار  تتػػػواَرىف كانػػػت إذلػػػكق ال أدري 
رغػػػػ  مػػػػا  ئاً مل تقػػػػورب شػػػػيإنػػػػِك عتمػػػػاد عليػػػػكق الكبػػػػريةق تسػػػػتطيع جبهػػػػة التحريػػػػر الػػػػوطين اال

 «.تعّرات لو من تعذيب
مت مػواجهت بالسػي بوزيػد  .كاف يوجد باؼبعتمديػة العسػكرية كػل مػن فطومػة وسػعيد وأنػا

 قبكيػػت ؼبػػا رأيتػػوق اؼبسػػك  قػػد مزقػػوا جسػػده بصػػفرات اغبالقػػةو  .الػػذي مل يسػػبق رب معرفتػػو
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كانوا يظنوف أ  عصيقتو بينمػا مل   «.ا أخيال زب  ي»: قلت لو. كاف شبو عار ومقّيد  كما
السػي فضػػيلق ولكػػن ىػػو اآلخػػر مل أكػػن واجهػػو  أيضػػاً ب. مل أره قػػق يف حيػػارو عرفػػو أأكػن 
 .أعرفو

ىػػ  كػػذلكق اؼبسػػاك ق  . كنػػت يف حالػػة يُرتػػع ؽبػػاق مالبسػػي فبزّقػػة    رفضػػت خلعهػػا
ىػي  .لػةبف تػاربيػـو الال وا يفل أربعػة أو طبسػة أيػاـق جػاوبعدما ح،ػزو  . كاف حاؽب  مرعب

مل . الػرواؽكانت بغرفة النقيب بينما كنت أنا طروبػة ا رض يف   .ا خرى تعّرات للتعذيب
كنت أظبػع صػراخ . ظنوا أنين علع وشك اؽبالؾفكنت شبو ـبنوقةق و أكن أستطيع الكالـق 

 لُ تَ ْفػتػُ كنػا نػرى بعضػنا بعضػا ؼبّػا   .تيت من قػوةو كانت تستن،د بكل ما أف قفلة وىي تُعّذب
 .هاعلي عرؼالتؾبموعتناق غري أنو مل يسبق رب تنصق يف كانت فلة   .علينا ا بواب

ق اعػػػُتقالقػػػد االتنػػػاف  أخػػػويَّ كػػػاف . بعػػػد مػػػرور شبانيػػػة أيػػػاـق أخرجػػػو  إأ سػػػطل البنايػػػةو 
ق أنػػػا وأخػػػي ا صػػػغر وحػػػدنا كنػػػا علػػػع علػػػ  بػػػ مر ئاإلمػػػا ال يعلمػػػاف شػػػي»: كنػػػت أصػػػرخف

ال أف ف أخػربتك  إكنػت خائفػة »: قلػت« اذا إذف مل زبربينا بػا مر؟ؼب»: فقالوا «.ا سلحة
ين مل أفعػػل أّي نػػق غػػري أئاً ؽبػػذا مل أقػػل شػػي. يقتلػػين اآلخػػروفقػػد تصػػدقونين ويف نفػػس الوقػػت 

 «.شيمق مل أفعل أّي شيم
ّف مػػػا أقػػػوؿ لػػػك ؿبػػػ  إ. ىػػػل تعلمػػػ  أ  حبػػػق أُشػػػفق عليػػػك»:  يّػػػقػػػاؿ رب أحػػػد اؼبظلِّ 

ؼبػا كػانوا يعػّذبونك كنػت  .وجو جّد عزيز علع قل ق إنو وجػو أخػتبين نينك تذّكر إالصدؽق 
ال  .لكػػن لػػيس بوسػػعي فعػػل أّي شػػيم .كػػاف يبػػدو رب وكػػ ّف أخػػت تُعػػذَّب   نػػو نف،ػػرأأكػػاد 

  – واقتادو  ليال إأ الفػيال وا عيينَّ عصبُ بعدىا  «.عليكق سينقلونك إأ فيال سانت رفائيل
. رمػو  داخػل القبػو حيػث بقيػت أسػػبوعا   – تصػ  الليػػلبعػد من ةكانػت السػاعة الواحػد

. ضبػػدا هلل مل يعػػرفين أحػػد مػػػنه ولكػػن للتعػػّرؼ علػػيق  بُوشػػاةخػػر آليػػ توف مػػن حػػ   كػػانوا
 .بعد ذلك أعطو  بطانيةو أناـ مفرتشة ا رضق يف البداية نت ك

 ق بفعػػل تػوتّر عصػػ كنػت أاػحك  .علػع السػاعة الاانيػػة ذات ليلػةق أعػادو  إأ البيػػتو 
خػور اللػذاف أطلػق سػراحهما يف نفػس إمهر أف ا مور علع ما يراـ أمػاـ أ حاوؿ أفّ وكنت أ

تبليغػو حبركػات  هبػب علػيّ  و مقابػل ا فػراج عػينأنػالنقيب    قاؿ رب. وكذا أماـ والدر اليـو
أجػػػلق أجػػػل سػػػيدي النقيػػػبق إذا كػػػاف »: قلػػػتف. تػػػو إأ البيػػػتحالػػػة عودأخػػػي سػػػلي  يف 

مل أكػػن أسػػتطيع سبريػػر     دوف أكػػل بقيػػت يػػوم و  «.نفسػػو إالّ  نّ لػػوميسػػتحق ذلػػك فػػال ي
مل يبوحػػا و  سبّكنػػا مػػن الصػػمودوقػػد . يومػػاف بعػػد ذلػػك أطلقػػوا سػػراح سػػعيد وفطومػػة. الطعػػاـ

ل  هبد فسعيد أما . خوة يف حي اغبراشد ا فراج عنهاق اتصلت فطومة با بعو . ب ّي شيم
ىػػذه و . وكػػانوا يف انتظػػاره فػػاعتقلوه .انف،ػػرت القنبلػػةحيػػث  بيتػػوإليػػو فرجػػع إأ   ل،ػػي اً مكانػػ
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كػل بصػبل كػاجملنوفق يبػوح ؽبػ  وأوأخػربى  عنػوق  إالّ  اً مل يرتؾ أحػدو ربت التعذيب ِالار اؼبرة 
 .ا ظبامق ح  أولئك الذين مل تكن ؽب  أية صلة باؼبواوع

حله يػا »: تظنّػت والػدر أنػو أخػي سػلي  وصػاحف قعقنّػموا إأ بيتنا بصحبة رجل ل جا  
أسػػنانو مغّلفػػة بالػػذىبق لكػػوف  عرفػػت أنػػو سػػعيدفأمػػا أنػػا « !  يبػػين جػػاموا بػػك ليقتلػػوؾ أمػػام

لكػن ا مػر كػاف و  «.ق لن أوشي بكئاً أخت فاطمة ال زبصع شي»: قاؿ رب بصوت خافتو 
سػػػحبوا اغببػػػل سػػػقق علػػػع ا رض فبعػػػدما كػػػاف مقيّػػػد الػػػرجل  بواسػػػطة حبػػػلق . قػػػد ُقضػػػي

 .وؼبّا ل  اؼبسك  صفعوه علع وجهو قتوأوسعوه اربا بالركال
 قػػػد ح،ػػػاب يفعػػػّرو  مػػػن مالبسػػػي وقيّػػػدو   حيػػػث ويصػػػحراأخػػػذو  إأ مدرسػػػة   

مػػن اؼبػػام  اً ا علػػّي دلػػو رمػػو بعػػد أف و  .ىػػذا اؼبكػػاف اػػحيةتركتػػو ورامىػػا إحػػدى النسػػوة كانػػت 
ديػن يقػـو كػاف أحػد اعبال.  تمػر    ائيبػبو  بالصػعق الكهر عػذّ حبيث أصبحت مبللػة سبامػاق 
مػاذا »: وقػاؿ  حلفػر  قدخل النقيب الذي اعتقلين اؼبػرة ا وأق و بالتعذيب وىو عاري الصدر

 .م وىو  نقل أسلحة :فقّدموا لو اؼبل  «تفعل ىذه ىنا؟
يبػدو كا سػدق وعنػد عودتػو فيتقػدـ وىػو خػوةق علػع أحػد ا  فنػادو كػانوا ي  …التعػذيب

أمػػر  ذلػػك إفّ  .يلقػػي بنفسػػو يف إحػػدى الزوايػػاو  ي،ػػّر رجليػػو مػػن شػػدة ا لػػاؾفق  سبامػػاً يتغػػرّي 
 .فضيع

بػػن عكنػػوف حيػػث معتقػػل اقتادونػػا إأ و أخػػيق  عتالتػػة أيػػاـ بعػػد ذلػػك ألقػػوا القػػب  علػػ
. عقيلػة وحلخػروفو غنيػةق و لطيفػةق و فضيلةق و كاف ىناؾ غوساـق . طبسا وعصرين يوماً مكانا 
مػن طػرؼ رجػاؿ  ؽاسػتنطنا لالاتعرّ اؼبعسكر ويف ىذا . ن امرأة بعنرب النـويوعصر  ن كنا ات

 القبعػات اغبمػرأخػرىق واؼبظلِّيّػ  مػن رجاؿ الدرؾ تارة ق و تارةً ( DST)مديرية ا من القومي 
علينػػا وكػػاف العػػذاب يف ىػػذا اؼبعتقػػل ىبتلػػ  عّمػػا تعراػػنا لػػو يف كػػانوا يتنػػاوبوف . أخػػرىتػػارة 

نوا يػػػ توف كػػػا. ا مػػػر ال يت،ػػػاوز الصػػػفعات وبعػػػ  الضػػػرباتكػػػاف ىنػػػا  . مدرسػػػة صػػػحراوي
يتصػفّحوف وجػوه اؼبعتَقلػ    يصػريوف يف اذبػاه الػبع  و برجاؿ مقّنعػ  يبػروف بػ  الصػفوؼ 

مل يكػػن لػػدينا أّي شػػيمق وال حػػ  . في خػػذول  مػػن بػػ  الصػػفوؼ السػػتنطاقه  مػػن جديػػد
مػن أجػل قطػع مػن الػورؽ نّتخػذىا فيهػا أراػية إظبنتيػة نتصػاجر كانػت  .بطانيػاتق ال شػيم

يوجهوف صػوبنا   ي توف يف كبد الليل بالرجاؿ اؼبقنَّع ق  كانوا    ا حيافبعويف  .وسادات
 «ـ تلك؟أىل تعرؼ ىذه »: ا اوام الكاشفة ويس لول 

 

 .وىو مولِّد كهرطيسي( gégène)عذبو  باعبي،      
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جػام  أحػد رجػػاؿ ا مػن الػداخلي فػػرأى مالبسػي كّلهػػا فبزقػةق فعػرّب رب عػػن ت ّلمػو لسػػوم 
تػػػو قطعػػػة ورؽ صػػػغرية ف عطي .حػػػالت وطلػػػب مػػػين منحػػػو عنػػػواف بيػػػت ليػػػ تيين دبالبػػػس تبػػػديل

كػػاف   .يف البدايػػة سػػتقبلوأف يأحػػد د عليهػػا العنػػواف وكلمػػة قصػػريةق فػػذىب بالفعػػل لكػػن مل يػػر 
قػػػد كنػػت   .فػػ  ّ يف طلبػػو حػػػ  جػػام  دبالبػػس تبػػديل رب و خػػيخوفػػاً الكػػل يتػػوجس منػػو 

 .أيضاً فكرت يف أخي وطلبت مالبس لو ىو 
كنػػت وحػػػدي يف   .يف زنزانػػة اػػػيقة واػػػعو   مػػػع أخػػيق  طراريػػا رئػػػبعػػدىا نقلػػو  إأ ب

 مل أتعػػػػرض ىنػػػػاؾ للتعػػػػذيب. كنػػػػت أفػػػػرتش ا رضو ىػػػػذه الزنزانػػػػة الفارغػػػػة مػػػػن كػػػػل شػػػػيمق 
بعػد تالتػة أو أربعػة أيػاـ جػػاموا و . غػري أّف التعػذيب النفسػي واالسػتنطاقات مل تنتػو اعبسػدي

 .وفاطمة الزىرام( Huguette)غات و  
ق لك مرت وذاجة لقضام اغبإالّ رب اػبروج  اً مل يكن مسموح واحدة يف الصػباح  يف اليـو

اعتقلتمػػو  »: كانػػت تصػػرخ فػػيه و غػػات لتعػػذيب فضػػيعق و تعّراػػت ى. خػػرى يف اؼبسػػاما و 
 ّ  شيوعيةق فليكنق أجػل أنػا شػيوعية ولػن تسػتطيعوا فعػل أّي شػيمق قنػاعت ىػذه تسػري 

ؼبّػػا يُفػػػرج و ق قلبػػػك ذلػػػك يف َخبايػػا يق اتركػػئاً ال تقػػػورب شػػي»: قلػػت ؽبػػػا ناصػػحة «.يف عروقػػي
 حيػث كانػت كنػت أنػاـ علػع ا رض  .لكنها مل تقتنعو  «.عنك تستطع  عندىا الصدع بو

لكن سػرعاف مػا  اق و قرتب من شعري ف طردىت اعبرذاف تكانفوكنت متسخة . ـورباعبرذاف 
 .عودكانت ت

جػام اػابق برتبػة نقيػب يف عمليػة  قغػات وفاطمػة الزىػرامو يوماف قبل أف يُفرجوا علػع ى
ننػػػا ننػػػاـ علػػػع و يرتككػػػانوا غػػػات علػػػع واػػػعنا إذ  و اعرتَاػػػت ىف .أحوالنػػػا عػػػنتفتػػػيس وسػػػ لنا 

شػػػعرت . فػػػ مر بػػػ ف يعطػػػوا بطانيػػػة لكػػػل واحػػػدة منػػػا قا رض بػػػدوف بطانيػػػات وال أّي شػػػيم
وفػػػيال بسػػػانت  ويار صػػػحشػػػهر بػػػ  مدرسػػػة أقضػػػيت تالتػػػة  .بالراحػػػة بفضػػػل تلػػػك البطانيػػػة

 .نقلو  إأ س،ن سركاجي 3986رب رفائيل واؼبعسكراتق   يف شهر سبتم
علػع أ  شػكرت اهلل إذ و التقيػت بػ خواتق  حيػثكنت جّد مسػرورة بسػ،ن سػركاجي 

فطومػة الػت عرفتهػا مػن  التقيػتُ  .مل أعد أشعر باػبوؼ  ننػا مل نتعػرض بعػد ذلػك للتعػذيب
لػػع قػػّدموا رب القهػػوة وتعرّفػػت عفأتػػذّكر أّف ذلػػك كػػاف وقػػت الظهػػريةق . قبػػل وزيػػزو وحلخػػرين
 .شهرأوبقيت بالس،ن سبعة  3كنت بإحدى زوايا العنرب رق    .أخوات أخريات

كنػػػت أنػػػاـ بػػػالعنرب ا قػػػرب مػػػن بوابػػػة . ا مػػػر اؼبرعػػػب بسػػػركاجي إعػػػداـ اؼبعتقلػػػ  كػػػاف
ؼبػػػرور أنبػػػوب عػػػري  جبانػػػب  صػػػرير البوابػػػة وىػػػي تُفػػػتل نظػػػراً  عظبػػػأ كنػػػت أفيػػػقالسػػػ،ن وؼبّػػػا 

 ...خػػػوار السػػػ،يناتأ وق  فػػػ ...ي ترتعػػػدصػػػأ فرائتبػػػدو ... عنػػػدىا أفهػػػ  مػػػا هبػػػري. فراشػػػي
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خػػػػوة كػػػػل ا فكػػػػاف   «!ربيػػػػا اعبزائػػػػر !اهلل أكػػػػرب»: نسػػػػمع الصػػػػهيد وىػػػػو يصػػػػرخكنػػػػا بعػػػػدىا  
الواحدة فػوؽ    مبسك بالصبابيك ونتسّلقو ننه  صبيعنا بسرعة ا كنّ و . يردوف عليو الس،نام

ع صوت ا حرار ينادينا طل من جبالنا»: ا خرى للوصوؿ إأ مستوى الطبلة وننصد بدورنا
بعػػ  ا خػػوات  . وغريىػػا مػػن ا ناشػػيد «...إخػػوا  ال تنسػػوا الصػػهدام»و« ...لالسػػتقالؿ

كاف يصل اغباؿ ب خريات إأ حد ا صابة با زمة القلبيػة ماػل كوليػت و غمع عليهنق ي كن
قػػوات ا مػػن القاعػػة سبتلػػم بكانػػت   سػػرعاف مػػا   .ذبهصػػن بالبكػػامهن كػػن بعضػػو شػػوراكيق 

أقػػػػداح فارغػػػػةق : أيػػػدينا يفكنػػػػا نػػػػرميه  بكػػػل مػػػػا يقػػػػع ف .دبقػػػػامعه  بغيػػػػة إسػػػكاتناخلي الػػػدا
وبػاولوف اػربنا  ػراوا   ويطلبػوف كػانوا ف... مػام جافيػلو صػابوف ا سػودق القطع و أحذيةق و 

  اترسػالكػن اغب «!نقمعهػ أعطونػا اؼبفػاتيل كػي »: إعطامى  مفاتيل عنابرنػا اترسامن اغب
ق والالئػي ال تػؤمن بالصػياـ  عقب كل عمليو . كن يرفضن ة إعداـ كنا نرف  ا كلق فنصـو

 .اراب عن الطعاـعلع أساس ا  عن ا كل نتنعكن يب
كػػاف قػػد و .   نقلونػػا إأ اغبػػراش. ماحالتنػػا الصػػحية تسػػتكانػػت بعػػد كػػل عمليػػة إعػػداـ  و 

خرجػػت مػػن السػػ،ن لكػػنه  نقلػػو  ف قمػػس سػػنوات سػػ،ن مػػع وقػػ  التنفيػػذخبُحكػػ  علػػّي 
كاف لديه  كلػب كبػري مػن سػاللة   .حلخر الستنطاؽ اتحيث تعرّ  بين مسوس إأ معسكر
حاولوا الت تري علّي كي أعرّب عن ندمي وعن تضامين مع فرنسػاق لكػن أعلنػت ؽبػ  فعسبورق 

ببػػػين  اً بقيػػػت طبسػػػة عصػػػر يومػػػف .عػػػن سبّسػػػكي جببهػػػة التحريػػػر الػػػوطين اآلف أكاػػػر مػػػن قبػػػل
كػػػانوا   .خػػوةمػػن ا  السػػػتمائة سػػ، رب كنػػت اؼبػػرأة الوحيػػػدة وسػػق مػػا يقػػا  حيػػث مسػػوس
 .ق مرة كل أسبوع (القفة) صله  خالؿ الزياراتيكاف الذي   والت كباؼب يدللونين
كػػػاف . غنيػػػةق اخلو لت يبينػػػة اخػػػو  وجػػػدت باؼبكػػػاف نفيسػػػة .تفصػػػوف قلػػػت يفاعتُ بعػػػدىا و 

ن بعضػهن مل يسػبق ؽبػن أف خػرجن مػ. امرأة من كػل ربػوع الػوطنحوارب مائت يتواجد ىناؾ 
وا بنػػا إأ ىنػػا ل جػػا»: تقػػوؿ النسػػوةؤالم كانػػت ىػػ    .البحػػر يف حيػػا ن ينقػػريتهن قػػقق ومل يػػر 

 قتعػػذيبالسػػتنطاؽ و االمباشػػرة قادمػػات مػػن  اؼبعتقػػلإأ  نصػػليكػػن   «.إللقػػام بنػػا يف البحػػرل
عنػػد وصػػوؽبن كنػػا نطلػػب مػػن العػػامل  و . قػػةو لهن ؿبرلوسػػمػػنهن الػػبع  و مالبسػػهن فبزقػػةق 
نسػاعد ا خػػوات علػع االسػتحماـ وليػم ؽبػػن   خن اسػالام مػػن اؼبػاميػل بػاؼبطب  تزويػدنا برب 

ال يبكػػن زبيّػػل مػػا عانتػػو ىػػذه . مالبػػس نظيفػػةق   نقػػـو بغسػػل مالبسػػهن اؼبتسػػخة وبرفئهػػا
 بيػػػة مػػػنهنلاغكانػػػت ال ...يبكػػػن تػػػ لي  كتػػػاب حبالػػػو حػػػوؿ معانػػػاة كػػػل مػػػنهن ...ا خػػػوات

 
 .صغرية جد مرتفعة وؿباطة بصباؾ خص  أسطوا  اتكو   (بدؿ النوافذ)كاف للعنابر     
 .لع شاطم البحرتقع تفصوف ع    
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كػػػاف . ن عػػػائلتهن ونكتػػػب ؽبػػػن الرسػػػائلكنػػػا نطلػػػب مػػػن ا دارة إعطامنػػػا عنػػػاويق فأميػػػات
كػػاف ذلػػك يُػػدخل و ق عػػائلتهن تقطػػنيصػػلهن الربيػػد والطػػرودق أحيانػػا حػػ  مػػن فرنسػػا حيػػث 

مغنيػػةق و ا وراسق و القبائػػلق : اعبزائػػر فبالػػة يف اؼبعسػػكركانػػت كػػل منػػاطق . علػػيهن السػػرور
 .أخرى من الوطن وجهات
 عنػػربكػػل بػػداخل  وكػػاف يوجػػد  قرسػػري مائػػةباؼبكػػاف عنػػرباف للنػػـو يضػػ  كػػل منهمػػا كػػاف 

 أي طبسػوف قسػرير منضػدة ة إأ طبػس وعصػريناػافإ قمػن كػل جهػة اً سػرير  طبس وعصروف
علػػػع أحػػػد . طويلػػػة حوؽبػػػا مقاعػػػد مائػػػدة ىنػػػاؾا جنحػػػة كانػػػت  وبػػػ  .سػػػرير لكػػػل جنػػػاح

بنينػػا مصػػطبة مػػن اغب،ػػر أمػػاـ البػػاب . سػػاحة صػػغرية و ػػا سػػاقيةكانػػت توجػػد أطػػراؼ العنػػرب  
كانػػت إحػػدى   .وأنصػػ نا حديقػػة صػػغرية علػػع جنػػ  البػػاب قب الوحػػل إأ الػػداخلؼبنػػع تّسػػر 

ل ملفػت لالنتبػاه إذ ْ،ػ  العِ نْ أمبو نبتة كاف . زرعناىافأتت لنا ببع  البذور قد اغبارسات 
كنػا . كانػت كػل اؼبسػاحة مزىػرة  .كانت لنا زىور اللؤلػؤكما  كبو السمامق   ت أوراقهاتصاعد

كمػػا طلبنػػا .   تفػػوح مػػن كػػل جهػػةيػػنظتكانػػت رائحػػة الو احق نقػػـو بتنظيػػ  العنػػابر كػػل صػػب
مػن ر مل يسػبق ؽبػن ترتيػب فراشػهن الكػل ا خػوات الػكانت لدنا دبالماتق و يمن أُسرنا تزو 

تػ ر اغبارسػات بالوجبػات وكبػن ف يػ ر وقػت الغػذامكػاف    . فرصػة لػتعل  ذلػك بعنايػةقبل ال
 .نقـو بتوزيعها

بالفرنسػػػػػية وأخػػػػػرى تػػػػػرتج  إأ العربيػػػػػة   تالاػػػػػة إأ  كانػػػػػت نفيسػػػػػة الليػػػػػاـ تقػػػػػرأ اعبريػػػػػدة
. نصػػلي صباعػػة اػبمػػيس مسػػام واعبمعػػةكنػػا . الكػػل ينصػػت يف سػػكوت تػػاـكػػاف . القبائليػػة
كػػل واحػػدة منػػا تعلمػػت . دّرس اللغػػة العربيػػة وحوريػػة ورتيبػػة اللغػػة الفرنسػػيةتػػحسػػيبة كانػػت 

كانػػت . ي  يعّلمػػن ا خريػػاتاللػػوار وبسػػّن مهنػػة اغببػػك والنسػػوكانػػت ا خػػوات . مػػا ئاً شػػي
ولكػػػن كانػػػت بعضػػػهن جػػػد طيبػػػاتق   .بعػػػ  اغبارسػػػات تصػػػرتي لنػػػا الصػػػوؼ ؽبػػػذا الغػػػرض

وجػود كػاف . لكػن واصػلنا نصػاطاتناو غادرتنا نفيسة بعد مرور سػنة . شريراتكن خريات  ا 
 .نفيسة يكبحنا بع  الصيم وؼبا ذىبت ازددنا صالبة وصرامة إزام كل ا خوات

. نػا دوف جػدوىئحاولػت تغيػري حلراالػت  ةالنفسي لحربكر مصلحة لوجد باؼبعسكانت ت
اػػمن  سػػبعة عصػػركنػػا   .قػػاموا ببنػػام عمػػارة خاصػػة مػػن أجػػل عزلنػػا عػػن بػػاقي السػػ،يناتف

ورغػ  ىػذا العػزؿ اسػتّمرت ا خػوات يف زيارتنػاق  .كاف ت ترينا علع اجملموعة كبريا. اؼبعزوالت
 .ل اؼبااؿيستغلن زيارة قاعة ا سعاؼ علع سبيحيث كّن 
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. 3946أفػػرج علػػّي يػػـو التاسػػع مػػن شػػهر مػػايو   أشػػهر يف ىػػذه الواػػعيةق  تسػػعةبقينػػا 
 .بعد ذلك كنت أذىب متح،بة لزيارة أخوار اؼبعتقالت سباما كما لو كنت إحدى أقار ن

شػػتغل بعػػد أمل  ...اً تقليػػدي اً كػػاف زواجػػ  .زّوجػػين أىلػػي إأ أحػػد اعبػػرياف 3943سػػنة يف 
أخػوار يف من زيػارة ح  و  منعين زوجي من اػبروج. ستطع مواصلة النضاؿومل أ قاالستقالؿ
عنػدما منعػين لكػن و  .كانت والدر أتنػام الاػورة تػرف  أف أنااػل غػري أ  نااػلت. الكفاح
 –فػػػيه  ا صػػػغر الػػػذي كػػػاف معػػػي أتنػػػام النضػػػاؿ  ادبػػػ – حػػػ  اخػػػورو . وا والد... زوجػػػي
اآلف كػل شػيم انتهػعق ال هبػب »: قاؿ لو. تاػبروج من البيمنعي من زوجي علع  واش،ع

 «.سابقالأف زبرج من البيت بعد اآلفق ا مر مل يعد ك
قبػػل ذلػػك كػػاف زوجػػي شػػديد و  .سػػتطع اػبػػروج مػػن البيػػت حبريػػة إال ؼبّػػا كػػربت بنػػارأمل 
لمعاعبػػة الطبيػػةق لبػػدأت اػبػػروج . 3961أو  3963خػػرج مػػن البيػػت حػػ  سػػنة أمل . الغػػرية

ىػن اآلف و . بدأت اػبروج حبرية دوف مرافقة ئاً فصي ئاً   شي .دبرافقة أخيمصروطاً وكاف ذلك 
 «.علػػع اهلل يإذا رغبػػت يف الصػػغلق تػػوكل»: يقػػوؿ ربو مل يعػػد يبػػانع مػػن خروجػػيق و زوجػػيق 

 فعل؟ ف أعسا  أذا لكن وأنا يف سن اػبمس  ما
 .رغب يف ذلكما لكمن البيت  وأخرج  قنين بالبيتو ر و يز إذ  كارياً   لتقي با خواتأاآلف 

 صبيلة بوباشا. 1.1.1
 3943.8ق لندف صبيلة بوباشاسيموف دو بوفوار وجيزاؿ حليميق : اؼبصدر

الػوطين عنػدما أوقفػت مػع والػدىا  ركانت صبيلة بوباشا منااػلة شػابة يف صػفوؼ جبهػة التحريػ
  دبركػػز الفػػرز بقطػػاع بوزريعػػةق مت ربويلهػػا إأ تكنػػة حسػػ قضػػتو بعػػد أسػػبوعو . وأختهػػا وصػػهرىا

ذِّبت طيلػػػة أيػػػاـ عديػػػدة ُعػػػ»: وحسػػػب اؼبؤرخػػػة رافائيػػػل بػػػرانس. داي   إأ مركػػػز بػػػين مسػػػوس
علػع  ادة حػوؿ عصػبالكهربامق وأحرقت ب عقاب الس،ائرق وأغِطست داخل مغطس وىي مقيّ 

ت علػػع ا رض لقيَػالتناسػلية بالتعػذيب بالكهربػامق أُ  أعضػائهاوبعػد إتػالؼ . ىيئػة شػوام بسػفود
رفوعتػػػػاف وجسػػػػمها مابػػػػت علػػػػع ا رض بصػػػػريق مػػػػن القمػػػػاش مصػػػػدود حػػػػوؿ ويػػػػديها م"عاريػػػػة 
كػػػػػاف ذلػػػػػك ". إدخػػػػػاؿ ُعنُػػػػػق قنينػػػػػة ِجَعػػػػػة وفرشػػػػػاة أسػػػػػناف يف فرجهػػػػػا"ق   شػػػػػرعوا يف "خصػػػػػرىا

االغتصػػػػاب ىػػػػو أوج اآلالـ اؼبسػػػػلطة واخِتتػػػػاـ  االغتصػػػػاب ىػػػػو حلخػػػػر تنكيػػػػل تعراػػػػت لػػػػو  فّ 
للقػار  نػص شػهادة صبيلػة بوباشػا ونػص  ـنقػدّ  9«.سػؤاؿ بعػد ذلػك طػرح ؽبػا أيّ مل يُ . التعذيب

 .شهادة ؿباميتها جيزاؿ حليمي الت تُرصبت من ا نكليزية
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 جميلة بوباشا

 نص شهادة صبيلة بوباشا
 3946يف ليلة العاشر إأ اغبادي عصر مػن شػهر فربايػر 

 ةهػت قػوة قوامهػا طبسػوف مػن الػدرؾ غبفػ  ا مػن واغبركػتوجّ 
يف اعبزائػر  بػراىي قإمفتصي الصرطة كبػو منػػزؿ والػدي بػدارب و

العاصمةق علع مػا سػيارات جيػب وشػاحنات عسػكريةق   
ق القائػػد بالنيابػػة دبركػػز ا بيػػارق .كػػاف النقيػػب د. نزلػػوا بالبيػػت

كنػػت وقتهػػا أقػػي  دبنػػػزؿ والػػديق َفُضػػرِبُت . يرافػػق ىػػذه القػػوة
كاف صهري أضبػد عبػدرّب . بوحصية ح  قبل أف يت  اعتقارب

العػذاب كمػا عػاة والػدي  ض لنفسحاارا تلك الليلةق فتعرّ 
مػػػػن  –بوباشػػػػا وىػػػػو يف السػػػػبع  مػػػػن العمػػػػر  زعبػػػػد العزيػػػػ –

 .نفس احملنة
علػع  اػربا تانيػًة حػ  وقعػتُ  أخذونا كبن الاالتة إأ مركز الفرز با بيار أين الالوا علػيّ 

وانكسػػػرت أاػػػالعي بسػػػبب تلػػػك الضػػػربات الػػػت . شػػػدة الضػػػربمػػػن  ا رض مغصػػػيا علػػػيّ 
ال زلػػػت إأ يومنػػػا ىػػػذا أعػػػا  مػػػن ارذبػػػاج و . دبػػػا فػػػيه  نقيػػػب اؼبظلِّيّػػػ تلقيتهػػػا مػػػن العسػػػكر 

 .ا الع يف الصق ا يسر
الدرجة »ؽ ىناؾ وبعد أربعة أو طبسة أياـ نقلو  إأ حس  دايق وقيل رب أنين س تذوّ 

كػػػػاف أوؿ شػػػػيم ىػػػػو . حقػػػػا مػػػػا كػػػػانوا يعنونػػػػو اكتصػػػػفتُ ىنػػػػاؾ ق و ]مػػػػن التعػػػػذيب[ «الاالاػػػػة
يف مكالػػػا عنػػػد واػػػعها علػػػع  ا قطػػػاب الكهربائيػػػة ال تسػػػتقرّ  ودبػػػا أفّ . مالتعػػػذيب بالكهربػػػا

مت حرقػي بالكهربػام كمػا . حلمة الاديق كاف أحد اعبالدين يابتها باسػتعماؿ شػريق لصػيق
زبلّػل ىػذه اغبصػص الكهربائيػة حػروؽ . بنفس الصكل علع ساقي ووجهي وشرجي وفرجػي

فػػوؽ حػػوض     يبقػػوف علػػيّ يننوا يقيػػدونكػػا: «طريقػػة اؼبغطػػس»بالسػػ،ائر والضػػرب اؼبػػربح و
 .ة علع عمود   يغطسونين داخل اؼبام إأ أف أوشك علع االختناؽداغبماـ فبد

طريقػػػػة »:  بصػػػػع أنػػػػواع التعػػػػذيبق أبصػػػػعها علػػػػع ا طػػػػالؽ وبعػػػػد أيػػػػاـ قليلػػػػة تعراػػػػتُ 
أوال قيػػػدو  يف واػػػع خػػػاصق   دكػػػوا ُعنُػػػق القنينػػػة داخػػػل فرجػػػي بضػػػربات قويػػػة . «القّنينػػػة
 . فصرخت وفقدت وعييق وبقيت مغصياً علّي ؼبدة يوم  علع ما أذكره. متتالية

كػػػاف ىػػػو . مػػػواجهت بصػػػهري أضبػػػد عبػػػدرّب  ت با بيػػػارق سبػػػتقػػػامإيف الصػػػطر ا وؿ مػػػن 
اآلخػػر وبمػػل عالمػػات اػػرب وتعػػذيب فضػػيعةق ومل يػػن  حػػ  والػػدي الطػػاعن يف السػػن مػػن 

 .مال تلك البصاعة
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 «.ؿباولػػة القتػػل العمػػدي وتكػػوين صبعيػػة أشػػرار»ْمػػُت رظبيػػا بػػػا  ِ  3946مػػايو  38ويف 
زعػػػػت مػػػين عنػػػػوة ربػػػػت وعنػػػد ماػػػػورب أمػػػاـ النائػػػػب العػػػاـ أدليػػػػت بػػػنفس االعرتافػػػػات الػػػت انتُ 

وإاػػافة . فهػا ذلػك العػػذاب اؼبرعػبؿ متػ ترة بالصػدمة الػػت خلّ از أوقتهػػا ال  كنػتُ . التعػذيب
 –صدمة مرعبػة بػالنظر إأ رجػل يف سػنو  –الصخصية هبب اعتبار ؿبنة والدي  إأ معانار

وىة اؼبالمػػل بفعػل التعػػذيب ن سػنة مػن العمػػر ال تػزاؿ مّصػيوىػو يػرى ابنتػػو الػت بلغػت العصػػر 
 .وتعّرات لالذي 

يوجػػػػد والػػػػدي حاليػػػػا يف معتقػػػػل بػػػػين مسػػػػوسق وقبػػػػل ذلػػػػك كانػػػػت حالتػػػػو الصػػػػحية قػػػػد 
مايو حيث قضػع ىنػاؾ تدىورت إأ حد القلق علع حياتو فبا استدعع نقلو إأ مستصفع 

 .حوارب أسبوع
حالتػػو تعػػاا قضػػائياً بانِفصػػاؿ عػػن  وإفّ . السػػ،ن اؼبػػد  بالعاصػػمةيف أمػػا صػػهري فهػػو 

ق وأُ : قضػػػيت رغػػػ  كولمػػػا مرتابطتػػػاف كليػػػا الػػػذين «  شػػػرارا»لقػػػي القػػػب  علينػػػا نفػػػس اليػػػـو
جػػد  وسػػبب ىػػذا الفصػػل القضػػائي. منػػا بػػالت،ّمع معهػػ  ىػػ  نفػػس ا شػػخاص اؼبطػػاردينا ُ 

أنػػا شػػاىدة عيػػاف علػػع تعػػذيب صػػهري والعكػػس بػػالعكسق والسػػلطات زبصػػع أف : وااػػل
 .ونا معاً أماـ ؿبكمة مدنيةندرب عالنيًة بصهادتنا عن ؿبنتنا اؼبصرتكة إذا قااَ 

بصػفتها ؿباميػة  –مػن نقابػة احملػام  ببػاريس  –ستاذة جيزاؿ حليمػي   وكلت ارغ  أ ّ 
ق  ف ت شػػ إأـ بزيػػارر يػػاقالسػػمل ؽبػػا مل يُ  أنّػػو إالّ  منػػذ عػػدة أسػػابيعق للػػدفاع عػػيّن   ا ري اليػػـو

إالّ ؼبػدة تالتػة أيػاـق اؼبفعػوؿ ت بطريقة ِاستانائية حبيث ال تبقع سارية ِصيغلزيارر يف اعبزائر 
 .3946حصرا من السادس عصر إأ التاسع عصر من مايو 

يف سبديػد  ةروؼ مصػددل جريبة اغب،ز غري الصرعي مع ما حداث اؼبذكورة أعاله تصكّ 
ىػذه اعبػرائ  مصػمولة ومعاقػب عليهػا . فرتة اغب،ػز أكاػر مػن شػهر مرفػوؽ بتعػذيب جسػدي

 .من قانوف العقوبات اعبديد 166و 163و 163طبقا للمواد 
و ذه اؼبناسبةق سيادة قااي التحقيقق أتصرؼ بتوجيو  مة باعبرائ  اؼبصار إليها أعالهق 

 .اؼبد  ؼبتابعة ىذه اعبرائ  قضائياً طبقا للقانوف  امعدِّ  ل نفسي طرفا يف ا أشكّ ومن  َ 
مػػػػايو  36العاصػػػػمةق  ق بسػػػػ،ن اعبزائػػػػر3316بوباشػػػػاق معتقلػػػػة ربػػػػت رقػػػػ  : ا مضػػػػام

3946. 
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 شهادة جيزاؿ حليمينص 
 «.أنا جيزاؿ حليميق ؿباميتكِ »:   قُلتُ  «صبيلة بوباشا؟أأنِت »: هاس لتُ 

َغفَّلػػػة ك اػبػػػق اؼبرتّػػػورام ذلػػػمػػػن ىػػػذه إذف ىػػػي اؼبػػػرأة الػػػت 
ُ
ب اؼبرىػػػ ق وتلػػػك الرسػػػائل اؼب

عر كايػػػ  أسػػػود ومعقػػػود داخػػػل حلقػػػة َشػػػ: ب  ومهػػػذّ تبػػػت ب سػػػلوب مػػػتحفّ ة الػػػت كُ واحملػػػريّ 
 .  يف اػبطاب واغبركةق وقميص نسائي قصريف  واحدةق وأع  داكنة اللوفق وربَ 

 الػػػربودةق   كانػػػت نػػػربة صػػػو ا ىادئػػػة تقػػػرتب إأ  «.مسػػػرورة دب،يئػػػك أنػػػا جػػػدّ »: قالػػػت
 «.  رليتك ولو لنظرة خاطفةهن يتمنّ البنات ا خريات كلّ »: أاافت
رأسػػػهاق   سػػ لتها عػػػن طبيعػػػة اغبيػػاة بالسػػػ،ن وعػػػن  مت ؽبػػػا سػػػي،ارةق فرفضػػت  ػػػزّ قػػدّ 
 .دوف عواط بكانت ذبيبين باقتضاب و . عائلتها
،ينات سػػػمل للسػػػمبػػػدئياً كػػػاف يُ . مػػػة بقػػػدر معقػػػوؿأمػػػور السػػػ،ن كانػػػت تبػػػدو منظّ  إفّ 

عترب امتيػازا مرفيػاً ىبضػع بصػكل مطلػق استالـ الكتب واعبرائدق ولكن يف الواقع كاف ذلك يُ 
ال جرائػػػد وال : «بػػػاتمعاقَ »اليػػػـو علػػػع سػػػبيل اؼباػػػاؿ كانػػػت السػػػ،ينات . ؽبػػػوى اغبارسػػػات

ت صبيلػػة كلمػػة لَ اسػػتعمَ )ـ عػػدِ كػػاف أحػػد السػػ،نام السياسػػي  الػػذكور قػػد أُ . د وال زيػػارةو طػػر 
فاستفاؽ الس،نام باكرا قبل موعد التنفيذق وأخذ الرجػاؿ والنسػام علػع .  الف،ريف( «قُِتل»

 .سوام يرددوف النصيد الوطين وا غا  الاورية ساعات طواال حدّ 
 «.طاؼاؼبكنا كلنا معو إأ حلخر »: ق   أاافت«مل يكن وحده ؼبا قتلوه» : قالت

  ف،ػ ة شػبكت سػاقيها . شػا وؿ مرة شعرت بنربة ـبتلفة تنطلق مػن صػوت صبيلػة بوبا
ويف اغبػػػ  رأيػػػت كدمػػػة عريضػػػة بنفسػػػ،ية اللػػػوف فػػػوؽ الكاحػػػل ولكػػػن مل أرد إطالػػػة النظػػػر 

 .حلنذاؾ
:   تابعػت «صفوؼ جبهة التحرير الوطينق أتعلمػ  ىػذا؟يف  عضوةأنا »: قالت زبرب 

 «.أنا س ستصهد يف سبيل استقالؿ اعبزائر»
 .بدت بنرب ا وك لا عدوانية بصراحة

 «.دركي ىذا ا مرهبب أف تُ »: قالت
. حػػػاف وقػػػت مناقصػػػة مواػػػوع القنبلػػػة للكصػػػ  عػػػن خطػػػة الػػػدفاع الػػػت تقرتحهػػػا عنػػدىا

 «.اعرتفت بكل شيم. أجلق اعرتفت»: ق فقاطعت«...بصيم ىل اعرتفتِ »: بدأتُ 
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فعلػوا »: عَقَب ذلك صمت قصريق   ف، ًة انف،رت بالبكام وروت قصتها وىي تنص 
! أنظػػري إأ أاػػلعيق أنظػػري بنفسػػك... با بيػػارق كػػانوا... مرعبػػة اً ق أمػػور يب أشػػيام فضػػيعة

  «...ؼ علع قدميّ و كنت ال أستطيع الوق... والدر رأتين
سػػّلطوا علػػع والػػدي الصػػعق الكهربػػائيق وقػػالوا ... والضػػرب»: توقَفػػت قلػػيال   واصػػلت

ق وكػػػانوا يضػػػحكوفق أمػػػا يف حسػػػ  داي فكػػػانوا ُمتَػَوحِّصػػػ !" ال إنسػػػانية مػػػع العػػػرب" :لػػػو
دو  من كل مالبسي وأبقػو  عاريػة كليػاق بصػقوا علػي مػا فبعدما جرّ . بصقوا عليّ ! اػبنازير

ىػل تعلمػ  دبػاذا؟ بقطػع مػن شػريق  –  أخذوا أقطاب الكهربػام وتبتوىػا . شربوه من ِجَعة
كػل واػعوىا يف  …يا إؽبي ال أستطيع إخبارؾ …تبتوىا علع حلمات تديي و –الصق 
ىػل تفهمػ  مػا أعنيػو؟ قػاؿ رب الرجػل الضػخ ق ذلػك الػذي يضػغق يف نطػق حػرؼ  قمكاف
 «...ين ما ىو العالج بالدرجة الاالاةق  اآلف سرتَ »: الرام

مل أتفػػوه بكلمػػة واحػػدة خػػالؿ  . أخلػػدت إأ الصػػمتو ف،ػػ ة بػػدا علػػع وجههػػا شػػحوب 
ةق لكنهػػا اآلف بكػػل صػػراح إربّ ال بػػد ألػػا كانػػت تصػػعر ألػػا تسػػتطيع التحػػدث . كػػل روايتهػػا
علع أية حاؿ . شيم مل أجرل قوؿ أيّ . ت رأسها ب  يديهاذَ وبعد ذلك أخَ . خرست سباما

 ماذا كاف بوسعي قولو؟
. المس شعرىا الورؽ الذي كنت أكتب عليو اؼبعلومات وقّبلُت جبهتها دوف أف تتحرؾ

ا وقلػت واكبنػت اللتقاطػوق ف وقفتهػ «حلهق معذرة»عندىا سقق مين قلميق وبسرعة صرخت 
أخربيػػين صبيلػػةق باسػػتطاعتك أف تقػػورب رب كػػل شػػيمق »: ؽبػػا بينمػػا واػػعت يػػدىا علػػع يػػدي

 «.تعلم  أنين جئت إأ ىنا ؼبساعدتك
 .عندىا سباسكت وىدأ روعها

إ  كتبػت ... قػد أخػذوا قنينػة ودكوىػا يف... إلػ . أجل أعل  لكنو أمر مرعب»: قالت
ال . البتػػو بفحػػص طػػ ق ولكػػين أريػػد طبيبػػة امػػرأةرسػػالة إأ النائػػب العػػاـق كمػػا تعلمػػ ق وط

بإمكانػك فهػ  ىػذاق ألػيس كػذلك؟ قلػت يف الرسػالة أ  أريػد أف . أستطيع قوؿ ذلك لرجل
  ف،ػػ ة َشػػَعَرت بصػػيم مػػن القلػػق بصػػ ف العواقػػب  «...عػػذريت... يػػت  فحصػػي مػػن أجػػل

ىػػل »: ق فقالػػتعلػػع ؾبػػرى ؿباكمتهػػا( احملتملػػة بسػػبب تطرقهػػا إأ ذلػػك اؼبواػػوع)الوخيمػػة 
ردبػػا كػػاف علػػيَّ استصػػارتك قبػػل ا قػػداـ عليػػوق ولكػػين مل أسػػتطع   «أخطػػ ت يف تصػػريف ىػػذا؟

مل أكػن مت كػدة إف كنػت قػػادرة . كتابػة كػل ذلػك يف الرسػالةق ومل أعػرؼ كيػ  أواجػو ا مػر
 «.علع التحدث يف اؼبواوع علع ا طالؽ

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



  ذيب اعبزائريات إباف االستعمار الفرنسيتع 
 

 

411 

+ + + + 

+ + 

لن  ]...[عن كاِىَلها  مُ ِفع العبلقد تكلمت ورُ . من اغِبمل الاقيلصبيلة زبّلصت وأخريا 
 .تبق بعد اآلف زبتلي لوحدىا  ذا السر اؼبرعب الذي يت كَُّلها من الداخل

. قرابة السػاعت  جالسػة علػع الطاولػة الصػغرية بقاعػة الزيػارات أكتػب دوف توقػ  بقيتُ 
صػيل الػت أسػ ؿ عنهػاق اكانت صبيلة ذبيب علع كل أسػئلت وىػي ربػاوؿ أف تتػذكر كػل التف

يف بعػػػ  ا حيػػاف كانػػػت تتوقػػػ    تواصػػػل قصػػػتها بعػػػد . وذبهػػد نفسػػػها إأ حػػػد ا رىػػػاؽ
وعند إحدى النقػاطق فتحػت قميصػها وكصػفت رب عػن عالمػة ورام تػديها . اسرتاحة خفيفة

كػػاف ذلػػك نتي،ػػة . ا يبػػن أيػػن يبكػػن مصػػاىدة دائػػرة مصػػكلة مػػن حبػػات صػػغار تصػػبو الِناػػار
أمػا علػع . وؼبس خفيػ    نػزع السػي،ارة –جلدىا علع ـ بو اعبالدوف اقاغق بالس،ائر 

ذلػػك مت  وااػػل أفّ : ىا ا يبػػن فكانػػت توجػػد دائػػرة مصػػا ة لكنهػا أكاػػر عمقػػا واتسػػاعاذِ فخػ
 .بغرز عقب السي،ارة اؼبلتهب عميقا داخل اللح 

واػػػػَعْتها فػػػػوؽ أاػػػػلعها و أخػػػػَذت يػػػػدّي  «.انظػػػػري بنفسػػػػك»: واصػػػػلت صبيلػػػػة وقالػػػػت
لػػن  رليػػة شػػيم ربػػت قمػػيٍص ماػػل الػػذي ارتديػػو اآلفق ولكػػينال تسػػتطيع  » :  ربسسػػها

ف حسسػػت ىنػػاؾ بػػنف  رخػػو دائػػري الصػػكل ربػػت  «.أسػػتطع أبػػدا لػػبس قمػػيص اػػيق تانيػػة
سػ لين إف كنػت . ىذا ما فعػل اػابق مػن اؼبظلِّيّػ  كػاف برتبػة نقيػب»: قالت. تديها ا يسر

كػػاف   –قػػت يف وجهػػو نادمػػة علػػع مسػػاعدة ومسػػاندة أعضػػام جبهػػة التحريػػر الػػوطينق فحمل
 «عنػدىا جػذبين إليػوق ىكػذا! شػيم لسػت نادمػة علػع أيّ ! ال»: وقلػت –يرتدي نظػارات 

يف نفػس الوقػت قػاـ وبدأ يضربين بقبضتو ا خػرى و » –شدت بعن  خصلة من شعرىا  –
عنقيق   لطمين علع اعبدارق فوقعت علع ا رض يف حالة إغمامق وعندىا بدأ يركلين  ليّ ب

 «...ىكذا نص ت النفخة. الععلع مستوى ا 
 . الكتابة كانت صبيلة ذبهد نفسها ؼبواصلة قصتها دبنه،يةق بينما واصلت أنا

 «.ليلة العاشر من فرباير»: ف جابت «م  مت إلقام القب  عليك؟»: س لتها
مػػارسق أي نفػػس  38بيػػاف السػػ،ن وبمػػل تػػاري   ىػػل ىػػي ـبطئػػة يف ربديػػد التػػاري ؟ إفّ 

 .ـ النائب العاـاليـو الذي وقفت أما
رت وكػػرّ  «!ال»: ف جابػػت «تقصػػدين العاشػػر مػػن مػػارسق ألػػيس كػػذلك؟»: أوحيػػت ؽبػػا

كػاف . لػة فػرتة طويلػةأبقػو  معتقَ . فربايرق كاف ذلك لػيال 36فت يـو أوقِ »: نفيها بقوة عليّ 
 «.ا مر قاسيا ولن تستطيع  أف تتخيلي ك  كاف ا مر صعبا

 عػػػن الرعػػػب الػػػذي ت وأنػػػا ال أعلػػػ  كيػػػ  أعػػػرّب كػػػاف ذلػػػك ختػػػاـ كتابػػػة معلومػػػارق فقمػػػ
 ]...[. استصعرتو باظبها
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 .فتحُت باب الغرفة اؼبلحقة
 «.حلهق ىناؾ شيم مه  أريد أف أقولو لك»: ف، ة قالت رب

أقصػػػد ألػػػ  يعلمػػػوفق ولكػػػن ال يعرفػػػوف كػػػل . ال يعلمػػػوف يّ والػػػد»: اقرتبػػػت مػػػين وقالػػػت
بصػػع يف  ىػػذا أمػػر جػػدّ . شػػيم بصػػ ف ذلػػك مل أقػػل ؽبػػ  أيّ . ال يػػدروف بفصػػل القّنينػػة. شػػيم
 «...ؾبتمعنا

 .معػو كػاف ال أعل  إف كنػت ال أزاؿ عػذرام بػ يّ »: جلست صبيلة تانية بانفعاؿ وقالت
 «…وؼبا أعادو  إأ زنزانت كنت أنزؼ ىل تفهم ؟ أغمي عليّ 

؟ تينػ ؟ ىػل فقػدت عػذر ظمػاذا ت»: لتو مئات اؼبػراتمهت إرّب سؤاالً ردبا قد تسا  وجّ 
 «ما رأيك بصراحة؟

. قبػػػػل أف أغادرىػػػػا بصػػػػدؽ عػػػػن الكلمػػػػات اؼبناسػػػػبة للتخفيػػػػ  عنهػػػػا ولطم نتهػػػػا حباػػػػتُ 
قػػوؿ أننػػا بصػػدد خػػوض معركػػةق ولكػػن كيػػ  أف أؽبػػا تقتهػػا بنفسػػها و  بالت كيػػد أردت أف أردّ 

. ب رجلهػػا لتتهيػػ  لالنصػػراؼ إأ زنزانتهػػا ةبذلػػك؟ بػػدأت صبيلػػة تغلػػق قميصػػها وتضػػع شبصػػ
 «.بع  منها حبقيبت ىل ترغب  يف حبة حلوى؟ لديّ »: قولو كاف كل ما استطعت

 شػرحت رب ألػا صػػائمة اليػـو كلػوق كػاف كػل السػ،نام السياسػػي . رفضػتها ىػي ا خػرى
 .كاف دائما ا مر ىكذا بعد إعداـ أحد اؼبعتقل . صائموف من الف،ر إأ الغروب

 .ا بذراعي واحتضنتهاأخذ ُ 
  «.غدا يف وقت باكرق وستكوف شهادتك جاىزة لإلمضام صبيلةق س عود» : قلت ؽبا 
ب علع نة صاحت بيدىا وىي تغادر يف مصية متعارةق وؼبا ابتعدت مسافة معيّ  حت إربّ لوّ 
كػل شػػيم علػػع مػا يػػراـ اآلفق سػػ راؾ »: سػػتع،لنهايق متاجهلػػة حارسػػا ا الػالر كػػن اصػو 
 «!غدا
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 خضرة باّلمي

 المجاهدات. 2.3

 خضرة بالّمي. 1.1.1
 11.10ق ص نسام يف خض  حرب اعبزائرلة عمرافق صبي: اؼبصدر

 

بينمػا كانػت ال  3986التحقت خضرة باّلمػي باؼبقاومػة يف جبػاؿ الواليػة الاانيػة يف شػهر ينػاير 
 35كػػػػاف عمرىػػػػا حلنػػػػذاؾ و تػػػػزاؿ طالبػػػػة دبدرسػػػػة الفػػػػاربع بسػػػػطي ق 

أُلقػػػي عليهػػػا القػػػب  عقػػػب إصػػػابتها جبػػػروح يف شػػػهر أبريػػػل . سػػػنة
تعراػت للتعػذيب وبقيػت رىػن االعتقػاؿ إتر احت،ازىا و ق 3946

بعػػػػد االسػػػػتقالؿ كّرسػػػػت خضػػػػرة حيا ػػػػا و . 3943إأ غايػػػة سػػػػنة 
أو  ابصػفة كليػة لرعايػػة أسػر ا ومل تػػزاوؿ أّي نصػاط سػػوام كػاف مهنيػػ

ق بعػػد 3958بقػػي ا مػػر علػػع ىػػذه اغبػػاؿ إأ غايػػة سػػنة . اسياسػػي
كة يف صػػعرت سػػاعتها باغباجػػة إأ اؼبصػػار ف قىػػا ا ربعػػةل أف كػػرب أبنا

وىػػػي اليػػػـو عضػػػو يف اجمللػػػس الػػػوطين للمنظمػػػة . النصػػػاط السياسػػػي
 .الوطنية للم،اىدين

 
. طلػب مػين مسػاعدتو الػذيبػدأت النضػاؿ مػع أخػي وكػاف ىػو و    «اؼبدرسة»كنت أدرس بػ

كػػاف مػػدير اؼبدرسػػة . كػػاف يوجػػد بقبػػو ىػػذه اؼبدرسػػة حلالت طبػػع ُتسػػتعمل لنسػػ  اؼبنصػػورات
 .  أسّلمها بدوري إأ أخي ُتسّل  إربّ كانت   د اؼبنصوراتإعداق فبعد علع دراية با مر

 علػػع جػػام أخػػي لينتظػػر  علػػع بػػاب اؼبدرسػػة 3986شػػهر ينػػاير سػػنة أيػػاـ يػػـو مػػن ويف 
كػػػاف يرتػػػدي برنوسػػػا قصػػػد و بػػػدو عليػػػو عالمػػػات التػػػوترق ت تكانػػػ  .السػػػاعة اػبامسػػػة مسػػػام

 «.ربّ،بػي واتبعيين»: قاؿفالتخفي وجام معو حب،ابق 
 «ؼباذا أرب،ب؟ ماذا يف ا مر؟»: س لتو

 «".يتدىور"الواع  إفّ ال بد أف نغادر اآلفق . رب،  واتبعيينق وال تلّحي يف السؤاؿ »
 

 

 .علمام اؼبسلم  اعبزائري الا صبعية  اس  ؾبموعة مدارس أنص  وىو    
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. واقفػػػػات بػػػػالقرب منػػػػابينمػػػػا كنػػػػت أربػػػػّدث مػػػػع أخػػػػي كانػػػػت بعػػػػ  طالبػػػػات اؼبدرسػػػػة 
ي أخػ امرتػداأّف  –   خرية زروقػي ومايسػة كػوروغليو زبيدة زروؽ  – ت ىذه الطالباترَ عَ وشَ 

طاؼبػا . فبا جعلهن يقرتبن أكار ويسرتقن السػمع قالربنوس وإتيانو رب حب،اب أمر غري طبيعي
حباػػػت ىػػػذه الطالبػػػات عػػػن شػػػخص يقػػػودىن إأ اعببػػػاؿ لاللتحػػػاؽ باؼبقاومػػػةق ىػػػذه اللهفػػػة 

سػاعدنا »: نو بػالقوؿفاربوالرتقب جعلهن يدركن بسرعة الفتة ما كاف هبري بيننا من حوار ف
 «.ك باؼبقاومةعلع االلتحاؽ مع
ف مل إبػا مر  نىبصػع أف تػبحأخػي كػاف فقػد  قد فهمن ما يدور دبا ألن كن ما العمل؟ 
توجهنػا . كنػا إذف أربعػة فتيػات إاػافة إأ شػقيقي. ااطر إأ أخذىن معػوف قيست،ب ؽبن

اانويػػػة مل يسػػػبق لنػػػا مػػػن الوىنػػػاؾ وجػػػدنا تالتػػػة طالبػػػات  اً إأ مكػػػاف حيػػػث كػػػاف لػػػو موعػػػد
غادرنػا قسػنطينة علػع السػاعة . فاطمة بن ظبرة ومليكة خرشػيو  مصطفاي حورية :معرفتهن

 الػت كانػت ربػوي قلتنا باذباه مزرعة كبرية سبلكها عائلة دؼبينالتاسعة مسام علع ما سيارة 
كػػػاف اجملاىػػػدوف يف انتظارنػػػا حيػػػث اسػػػتقبلونا بعػػػ  . خػػػوة كلهػػػ  منااػػػلوفإتالتػػػة أو أربعػػػة 

 – واحػػػػدة منػػػػا ذويهػػػػا بقرارنػػػػاأي مل ُتطلػػػػع ودبػػػػا أنػػػػو  .ـمكانػػػػا ىنػػػػاؾ بعػػػػ  ا يػػػػاو . اؼبكػػػػاف
تة الت كاف أخوىا يعل  با مر   قعن بنا  أخذوا يف البحث ا وليام فإف  –باْسِتْانام اؼبتّحدِّ

 االبػن أو البنػتولكػن علػع كػل حػاؿ كػاف كلمػا غػاب  .  وصله  خرب التحاقهن باؼبقاومة
 .اعبباؿ حقوا بصفوؼ اؼبقاومة يفل  التأق يغلب الظن عند ا ىارب حلنذاؾ

نصػػػرح للنسػػػام معػػػو و  مػػػع اؼبػػػواطن  كنػػػا نتحػػػدث كاػػػرياً و يف بدايػػػة ا مػػػر كنػػػت مرشػػػدةق 
نصػػػرح ؽبػػػن كنػػػا . كػػػل شػػػيم  نهلػػػهبمل يكػػػن لػػػديهن أّي اتصػػػاؿ باؼبػػػدف ومػػػن َ  كػػػّن  .الاػػػورة

ولكػي  اً ر مػن أجػل أف نعػيس أحػراو  قىدؼ الاورة ونب  ؽبن أّف غاية الاػورة ىػي ربريػر الػوطن
يف الرتبيػػػة وأجبػػػديات  اً كنػػػا نقػػػّدـ ؽبػػػن دروسػػػ  ذلػػػكإاػػػافة إأ . يػػػذىب أطفالنػػػا إأ اؼبػػػدارس

اؼبواطنات تغسػلن  ؤالمعلع سبيل اؼبااؿ مل تكن ىف .طفاؽبن رعاية سليمة لالوقاية الصحية 
 فصرحنا ؽبن أّف اغبقيقة معاكسة ؽبذا. صغارىن ح  يبلغوا السنت  من العمر خصية وفا  

 .ربييه النظافة يبيته  و الوس   أي أفّ االعتقاد سباماق 
سػػ لونا عػػن مػػروؼ ف .لواليػػة حيػػث التقينػػا باؼبسػػؤول اإأ مقػػر قيػػادة  بعػػد ذلػػكانتقلنػػا 

  لتكػػػػوينهنمت اختيػػػػار أربعػػػػة اػػػػمن ؾبموعتنػػػػا   قنػػػػا باؼبقاومػػػػة وعػػػػن مسػػػػتوى تعليمنػػػػاق االتح
 .كممراات

 

 .اعبباؿاستصهدتا يف خرية زروقي ومليكة خرشي كلتانبا     
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ممرضات جةي  التحريةر الةوطني يتفقةدن  
 (لجان يةالصورة ا)المجاهدين 

 
 

ممرضةات جةي  التحريةر الةوطني يسةةعفن  
 (الصور السفلية)المواطنين 

عديػػة وطػػرؽ عالجهػػا وكػػذا كيفيػػة ا سػػعافات عّلمنػػا الػػدكتور التػػومي أعػػراض ا مػػراض 
ُ
اؼب

ج ا سػػتخر واأطػػراؼ العظػػاـ اؼبكسػػورةق ق وتَػْقػػوج   النػػػزي يػػوقت: ا وليػػة الػػت تقػػّدـ لل،رحػػع
تعلمنػػا ذلػػك علػػع مراحػػل فبػػا تطلّػػب ا مػػر حػػوارب شػػهرين  …اعبسػػ ق اخلمػػن الرصاصػػات 
 قإحػػدى اؼبقػػابر ذىػػب الػػدكتور التػػومي إأ حػػّد اسػػتقداـ ىيكػػل عظمػػي مػػنو . مػػن الوقػػت

كنػػا ننظػػر إأ أنفسػػنا وك ننػػا طالبػػات يف . شػػرح دروسػػو علػػعنظّفػػو   عّلقػػو لالسػػتعانة بػػو ف
قيقػػػة اغبيف  كانػػػتىػػػذه اؼبستصػػػفيات  . «اؼبستصػػػفيات»بعػػػد ذلػػػك مت توزيعنػػػا علػػػع ! الطػػػب

مالجم ربت أراية تستعمل كمسػتودعات  بالقرب منة داخل الغابة  عبارة عن أكواخ ـبب
حوريػػػػػة و مليكػػػػػة خرشػػػػػي  – كبػػػػن الاالتػػػػػة. عػػػػػالج أصػػػػػحاب ا صػػػػػابات اػبطػػػػػريةلألدويػػػػة ول

كنػػػا نعػػػاا مراػػػع اؼبستصػػػفع ويف . وار صبعػػػة دبنطقػػػة القػػػلّ مت تكليفنػػػا بػػػدُ  –مصػػػطفاي وأنػػػا 
كػػانوا يف أغلػػب ا حيػػاف . جػػل إسػػعافه أد اؼبػػواطن  مػػن نفػػس الوقػػت نقػػـو بػػدوريات لتفّقػػ

كانػػت جػػد منتصػػرة الػػت  ضبػػع اؼبسػػتنقعات و يػػة اغبمػػع التيفو ا سػػهاؿ كضق  ار أمػػيعػػانوف مػػن 
 .كنا كباه  علع استعماؿ اؼبام اؼبغّلع أو علع ا قل اؼبام اعباري. ب  ا ىارب
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 الجئات جزائريات بعد عمليات القصف الفرنسي

كانت اؼبنطقة تتعػّرض لقصػ    .منطقة اؼبيليةوعيِّنُت يف  غرّيت اؼبنطقة 3985سنة ويف 
 .ف ا مر جّد صعبكا. مكا  وكاف علينا معاعبة اؼبواطن 

 

مسػػعودة كانػػت تقػػـو  بعػػد ذلػػك وجػػدنا امػػرأة اظبهػػا. قصػػ  مكاّػػ تعراػػنا لذات مػػرة و     
كانػػت تتوسػػل إلينػػا ق فوجػػدناىا وقػػد بُػػرتت سػػاقها .والد العػػريبأبطهػػي اػببػػز لنػػا يف دشػػرة 

. وكبػػن عػػاجزوف عػػن معاعبتهػػػا يهػػػابقينػػا ننظػػر إل «.حلالمػػي  يػػػقلتو أجهػػزوا علػػّي »: بػػالقوؿ
 .اؼبنظر جد مفزع وكبن نصاىدىا تلف  أنفاسها ا خرية كاف

نسػػتعيد فكنػػا . مواردنػػا يف اسػػتعماؿنقتصػػد مل يكػػن لػػدينا مػػا يكفػػي مػػن ا دويػػةق وكنػػا 
جػػل أمػػن  عغَسػػل وتغلَّػػقػػيل إذ كانػػت تُ اللفافػػات اؼبسػػتعملة والضػػمادات اؼبلطخػػة بالػػدمام وال

غلػػي  أف نكحػػوؿ للتعقػي  فبػػا فػرض علينػػا مل يكػن لػػدينا الكاػري مػػن مػادة ال. اسػتعماؽبا ؾبػػددا
 .اؼبِْحَقناتكل شيمق ا دوات و 

عػدد  : بػين مسػل ق كانػت كارتػة حبػقبحدث قص  خطري تضّرر منو الكاري من اؼبدني  
ت سػاقها بصػكل شػبو نقلعػسػنة ا 35فتػاة عمرىػا وكانػت ىنػاؾ . كبري من القتلػع واعبرحػع

مل قبػػػد  .ىػػػا دبنصػػػارناقطعف برتىػػػا فااػػػطررنا إأ –انفصػػػلت تقريبػػػا عػػػن جسػػػدىا  – كلػػػي
قمنػػػا بعمليػػػة القطػػػػع   ق للتخػػػػدير اؼبوِاػػػعيلتخػػػديرىا قبػػػل عمليػػػة البػػػػرت سػػػوى حقنػػػة بػػػن  

عمليػػػػات مػػػػن ىػػػػذا القبيػػػػل يصػػػػعب علػػػػع اؼبػػػػرم . كانػػػػت تصػػػػرخ مػػػػن شػػػػدة ا مل  .بالتنػػػػاوب
 بعػ  مػن أجريػتو بعضػها كلّػل بالن،ػاحق . تصديقهاق ومع ىذا أجرينا بالفعػل الكاػري منهػا
لكػن فيمػا ىبػص ىػذه  .علػع سػبيل اؼباػاؿ   ؽب  مات عقب العملية بفعل مضاعفات الكزاز

 

 .مرض جرتومي من ـبلفات العمليات اعبراحية الت تفتقر إأ وسائل تعقي  صارمة    
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الفتػػاة بالػػذات فقػػد قبحػػت العمليػػة والتقيػػُت بالفتػػاة غػػداة االسػػتقالؿ وكانػػت تتنقػػل بفضػػل 
مػػن اغبطػػب  اً برتنػػا سػػاقها لػػيال يف ملمػػة تامػػة وأشػػعلنا يومهػػا نوعػػقػػد كنػػا . سػػاؽ اصػػطناعية

  قمنػا خبياطػة اعبػرح مػع تػرؾ قليػل . ه كاف يصبو اوم الصمعل او لإلاامةق  «التصايدى»
سػػػيتفتق كػػاف   اعبػػػرحفػػإف  مػػن الفسػػحة علػػػع منطقػػة اعبلػػػد اؼبفتػػوح ربّسػػػبا لنمػػو العظػػػاـ وإالّ 

يف قرارة أنفسػنا أف سبػوت يف  ن ملوكنا  اً عادي اً استعملنا أتنام ذلك خيطو . بفعل ذلك النمو
د ذلػػك فحصػػها الػػدكتور التػػومي وكػػاف جػػّد مسػػروٍر بعػػ. أسػػرع وقػػت كػػي ال تطػػوؿ معانا ػػا

يبكننػػا القػػوؿ ألػػا فإنػػو ف ىػػي أفلتػػت مػػن ا صػػابة بػػالكزازق إ»: بالنتي،ػػة وأّسػػر إلينػػا بػػالقوؿ
 «.قبت

يسػػػػكن  اً عامػػػ 33وقػػػع بػػػ  أيػػػػدينا طفػػػل عمػػػػره 
استصػػػػهد والػػػػده كػػػػاف قػػػػد ال أتػػػػذكر اظبػػػػوق     مصػػػػ 
إتر إحػػػدى عمليػػػات القصػػػ  أصػػػيب يف فػػػ. وأخػػػوه
مل يُنقػػػػل إلينػػػػا يف اغبػػػػ  فبػػػػا جعلػػػػو يصػػػػػاب و  سػػػػاقيو

ىيػا يػا »: حقّناه جبرعة بن  وقلنا لوف. ببداية غنغرينة
كػاف الغػرض   «.حسب إأ غايػة عصػرةأعبد اغبميد 

مػػن ذلػػك الت كػػد مػػن فقدانػػو للػػوعي غػػري أنػػو واصػػل 
مل يكػػػػن و  .دوف توقّػػػػ  16   36   36العػػػػد إأ 

االتنػ  وقبحػت دبقدورنا االنتظار أكار فبرتنا سػاقيو 
ال »: كانػػت أمػػو مسػػرورة عنػػد ؾبيئهػػا إأ اؼبستصػػفع وقالػػت.صػػنعنا لػػو عكػػازين  العمليػػةق 

بعػد  اً ولسوم اغب  أصيب بػالكزاز أيامػ «.ف كاف فقد رجليوق اؼبه  أنو علع قيد اغبياةإيه  
... تلػّوى عمػوده الفقػريو تصػّن  فكػاه    توقّػ  عػن ا كػلو ارتفعت درجػة حرارتػو و ذلكق 

نسػػتطيع  ال»: ،امنػػا الػػدكتور التػػومي وقػػاؿ لنػػاف.  يسػػبق رب أف رأيػػت ماػػل ذلػػك اؼبصػػهدمل
شػػيمق سػػيموت حتمػػاق ىنػػاؾ أمػػور تت،ػػاوز قػػدرتناق لػػيس بإمكاننػػا فعػػل اؼبزيػػد يف أي  فعػػل

قػػد » :عنػػدما جػػامت أمػػو لزيارتػػو وجدتػػو وبتضػػر ف جهصػػت بالبكػػام «.ماػػل ىػػذه الظػػروؼ
 «.يف أف يعيس تّقبلُت فقدانو ساقيوق لكين طمعت

يف كػػاف ذلػػك . ق كانػػت الظػػروؼ جػػّد قاسػػية3989سػػنة يف عنػػد تطبيػػق خطػػة شػػاؿ و 
ي تينػا اليػـو مػن أنػو تصػوروا . زداد يف االتسػاعتػاؼبنػاطق احملّرمػة فكانػت ديغػوؿق اعبنػراؿ عهػد 
 !ىذا كالـ باطل «.ديغوؿ منحك  االستقالؿ» :يقوؿ

 

 .ائر وتونس يصري إأ دشرة أو قرية صغرية بعيدة عن الناسمص  يعين مْ وى لفصل الصتامق ولكن يف اعبز     
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ائكة  جػػل الفصػػل بػػ  الاػػورة مت ذبميػػع السػػكاف داخػػل ؿبتصػػدات مسػػي،ة ب سػػالؾ شػػ
ق  الغػػذام وا دويػػة واؼبعلومػػاتق ف ْعَوزنػػا ناتصػػيبقػػد تلػػك اػبطػػة  فّ أكػػانوا يػػدركوف   .والصػػعب
كػػػاف اؼبستصػػػفع فبينمػػػا  ااػػػطررنا إأ تقلػػػيص اؼبستصػػػفياتق ف. إيػػػذائنايف    كػػػةْر اغبَ كمػػػا زاد 

 .االت اػبطػػػرةاعبرحػػػع أصػػػحاب اغبػػػ ق مل يعػػػد يسػػػتقبل بعػػػد ذلػػػك إالّ اً يّتسػػػع لعصػػػرين جروبػػػ
 .وباؼبقابل تكاترت اؼبالجم ربت ا رض

اجتزنػػا فعػػالً . اؼبالجػػم ربػػت ا رضكنػػا نعػػيس يف معظػػ  ا حيػػاف يف يف حلخػػر اؼبطػػاؼ  و 
 ...نيقص  وسبصيق مستمر  من مرحلة صعبة للغاية

عع الواطي قريبا من اؼبيليػة برفقػة فاطمػة الزىػرام   يُدْ صْ مَ ػكنُت ب  3946يف شهر أبريل و 
. كانػػػت ا مطػػػار غزيػػػرة يف تلػػػك الفػػػرتةو وكنػػػا ننػػػاـ ب حػػػد اؼبالجػػػم ربػػػت ا رضق  ق بولطيػػػ

حػػد نسػػام القريػػة بػػ ف تػػ ر إلينػػا يف يػػـو الغػػد أذات مسػػام دخلنػػا اؼبل،ػػ  بعػػد أف اتفقنػػا مػػع و 
 وإالّ  قكنّػػا مػػن اػبػػروجمػػن العسػػكر ومػػن َ  سبُ خاليػػة القريػػة إذا كانػػت    «يػػا سػػليمة»وتنػػادي 

 .مكانا داخل اؼبل، 
قد  كاف ذلكدري ىل  أال  –وصل العسكر إأ مل،ئنا امىاق و ندنسمع يف الصباح مل و 

أحػػد اجملاىػػدين اػبػػروج أردوه قتػػيالق غػػري وؼبّػػا أراد . ؾبػػرد صػػدفةكػػاف بفعػػل وشػػاية أـ  حػػدث 
لقوا علينػػػا قنابػػػل الغػػػازات ق فػػػ أف العسػػػكر كػػػانوا حريصػػػ  علػػػع إلقػػػام القػػػب  علينػػػا أحيػػػام

قُتػػل فيمػػا بعػػد أتنػػام اشػػتباؾ الػػذي  – فاطمػػة الزىػػرام بولطيػػ  ووالػػدىات برفقػػة كنػػ. اػبانقػػة
همػػاق وقػػد يظباِ أذكػػر  الاغبسػػ  وحلخػػرين و  –وىػػو زوجػػي  – يػػدشقعبػػد الكػػرج مو  –مسػػلل 
ربػػػت تػػػ تري الغػػػازق ف سػػػرعنا إأ إتػػػالؼ كػػػل مػػػا  بػػػدأنا نفقػػػد الػػػوعي. فيمػػػا بعػػػد كػػػذلكقػػػتال  
إأ فاطمػػة الزىػػرام  توّجهػػتُ . كر ي مرنػػا بػػاػبروجكػػاف العسػػ. اؼبػػاؿو الصػػور و الوتػػائق : حبوزتنػػا

 ق«ال أريػػد أف أمػػوت بفعػػل الغػػازق أفّضػػل اػبػػروج حػػ  لػػو أدى ذلػػك إأ قتلػػي»: وقلػػُت ؽبػػا
العسػكر أننػا فلػ  يػدرؾ  ققصري تغطّيػو القبعػات ناشعرُ و  وكنا وقتها بلباس عسكري .فخرجنا

مل ولكننػػا  «!سػػلموا أنفسػػك  !سػػلموا أنفسػػك  !رفعػػوا أيػػديك أ» :نسػػوة وواصػػلوا صػػراخه 
تنػ  اِ سػبق للعسػكر أف قتلػوا كػاف قػد . فػ طلقوا علينػا النػار وأصػابونا جبػراح فَػػْوراً نرفع أيػدينا 
مل ينصػػغلوا بػػو و مل،  أحػػد ػنػػو مل يبػػق داخػػل الػػأنػػوا فظ قكبػػن االتنتػػ  إأ إصػػابتنامنّػػاق إاػػافة 
 .الن،اة بفضل ذلك سبّكن ا ربعة الذين مكاوا بالداخل من. بعد ذلك

 

 .الفرنسي اعبيسف يف صفوؼ و جزائري عمالم    
سػػػليمة ىػػػو يف اغبقيقػػػة اسػػػ  شخصػػػي لكػػػن يعػػػين يف ذات الوقػػػت . عبػػػارة عػػػن لعبػػػة كلمػػػاتسػػػليمة : مالحظػػػة اؼبػػػرتج    

 .السالمة والن،اةق ومن   يبكن استعمالو دوف خطر
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وؼبّػػا أدارونػػا  .واصػػل أحػػدى  إطػػالؽ النػػار علينػػا فبػػا أسػػقطنا أراػػاو ق قػػوةالعسػػكر ب دفعنػػا
يف  .تنػاف مػن العسػكر علينػا اػربااِ  ؿالػاف «!إلػن فتيػات»: علع وجوىنا أدركػوا أننػا فتيػات

إذا » :أحػػػػد العسػػػػكر السػػػػنغالي  ووّجػػػػو بندقيتػػػػو صػػػػو ما قػػػػائال ؽبمػػػػا تػػػػدّخلذلػػػػك اغبػػػػ  
قػػػاؿ العسػػػكري    .ىػػػذا مػػػع كولمػػػا عسػػػكري  فرنسػػػي  ق«سػػػ حرقكمافا ؾبػػػددا اػػػربتمانب
طلبػوا    «.نبا رغػ  إصػابتهمااتضػربأنتما و  قح  نسوة نإلما ؾبرد فتياتق لس»: السنغارب

أحػػد العسػػكر برتبػػة مػػالـز وأراد . قلتنػػا إأ اؼبستصػػفع العسػػكري باؼبيليػػةناسػػتقداـ مروحيػػة ف
قيػػػد التحضػػػري  جػػػرام عمليػػػة جراحيػػػة فػػػرف  الطبيػػػب إجػػػرام كنػػػت ولكػػػين   نااسػػػتنطاق أوؿ

كنػت أعػا  . استمرت العملية من الساعة الاانية زواال إأ غاية التاسػعة مسػام. االستنطاؽ
ال أدري كػػػػ  بقيػػػػُت يف حالػػػػة . مػػػػن نزيػػػػ  داخلػػػػي وسبػػػػزؽ الطحػػػػاؿ وأشػػػػيام أخػػػػرى أجهلهػػػػا

مكاػػُت . ل بكػػيس بالسػػتيكيمّتصػػ   بعػػد العمليػػة كنػػت ال أزاؿ احػػتف  بػػ حفوضو غيبوبػػةق 
 .طبسة عصر يوما باؼبستصفع

جػػل  ػػري  مػػن أكػػاف رفقػػائي باعببػػل يظنػػوف أّف إصػػابت بسػػيطة لػػذا بعاػػوا فػػدائي  مػػن 
فػػذات يػػـو جػػام  فبػػّرض وطلػػب مػػين النظػػر مػػن النافػػدة والتلػػويل بيػػدي باذبػػاه . اؼبستصػػفع

ُت يف حالة صحية متدىورة ومل لكن وقتها كنو . فدائي  كانا فبوى  يف ىيئة نسام ؿب،بات
باؼبستصػػػفع كانػػػت تصػػػتغل فبراػػػة مسػػػلمة تػػػزود العسػػػكر . أكػػػن أقػػػوى علػػػع الفػػػرار فغػػػادرا

حينئػػٍذ . أقػػّل مػػن نصػػ  سػػاعة بعػػد اغبادتػػة وصػػل اػبػػرب الفرنسػػي فالفرنسػػي  باؼبعلومػػاتق 
. ت با هبػػػابردّ فػػػ «أىػػػذه ىػػػي؟»: سػػػ ؿ اؼبمراػػػةو غػػػرفت إأ دخػػػل عسػػػكري برتبػػػة عقيػػػد 

وا دبحمػل ونقلػو  ل جػابعػد ذلػك مباشػرًة  «.لن تقضي ىذه الليلػة ىنػاإنك حسناق »: ؿفقا
 .الذي عاعبين كاف طيبا معي فاستغلوا غيابو حيث كاف يف إجازةالطبيب  إفّ . إأ زنزانة

 قكنػت أعػا  مػن ذلػكفبدأت حرارة اعبو يف االرتفػاعق . أبقو  تالتة أياـ دوف إسعاؼ
ومػن َ  ال حاجػػة رب كبػ  طاؼبػا ال تعػاعبونين فس قضػػي »: قائلػة وو  با كػل رفضػػتل وؼبػا جػا

. لكن نوعية ا كل بقيت علػع حاؽبػاو بعاوا حينها فبرا  لتغيري الضماداتق  «.يف ا كل
كاف أحد اغبراس ىبلػق   ...أرز اخلو  عدسو ضبص : ي تونين با كل اػباص باؼبساج  كانوا

. لطن،ػػرة دبلعقػػة مػػن اؼبػػر  إمعانػػا يف ا سػػامةعػػن قصػػد اغببػػات القليلػػة مػػن العػػدس داخػػل ا
كانػػػت أصػػػعب مرحلػػػة يف حيػػػارق أصػػػعب حػػػ  فبػػػا حقػػػاً   .وحػػػدي بالزنزانػػػة ىكػػػذابقيػػػت و 

 اً ضبػل بيػدي كيسػوكنػت أمريضة و كنت جروبة فوص  ذلكق  يصعب عليَّ . قاسيتو باعببل
عنػوف يف تعػذي  كػانوا يبفقػد  إأ جانػب ىػذا كلػو و عن أمعائي اؼبتوقفة عػن واػيفتهاق  بديالً 

 

 .يدأنبوب لصرؼ الصد    
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الواحػػػػدة علػػػػع  أو منتصػػػػ  الليػػػػليف ىبرجػػػػونين مػػػػن زنػػػػزانت يف أيػػػػة غبظػػػػةق فكػػػػانوا . نفسػػػػياً 
 جػػػػػالوا مػػػػػاكلف يب   تو كػػػػػانوا يػػػػ. صػػػػباحاق   يقػػػػػودونين  شػػػػاىد أشخاصػػػػػا ربػػػػػت التعػػػػذيب

باً خػػر بينمػػا كػػاف اآلاؼبػػام واآلخػػر ـبنوقػػاً ب اً أحػػدى  مصػػنوقكػػاف : ه ب شػػخاص لتعػػذيب معػػذَّ
ىبرجػػونين مػػن زنػػزانتق  كػػانوا. يفعلػػوف ذلػػك  لػػ  ال يسػػتطيعوف تعػػذي كػػانوا . بالكهربػػام

وكػػذلك نتي،ػػة ... لكػػن رجلػػي كانتػػا ترتعصػػاف بفعػػل اؼبػػرضو  حػػاوؿ اؼبصػػي حاملػػة الكػػيس ف
كنت خائفةق إنو أمر طبيعػيق مػن مل يسػبق لػو أف خػاؼ يف وقػت مػن ا وقػات؟  ف. اػبوؼ

ردبػا  …مارسػوا علػي ىػذا ا سػلوب. تهمينا سػيؿ من ىو اؼبوقوؼ اعبديدق ردبامكنت أتس
يف النهايػػػة و  ...وضبلػػػي إأ جػػػّري عنػػػوةً  ااػػػطرو االتحػػػرؾ ف تعصػػػر مػػػراتق ويف ا خػػػري رفضػػػ

 . كار من شهرينأاغبالة  تلكبقيت علع و تركو  داخل زنزانتق 
ةق كنػػا االتنتػػاف يف غرفػػة صػػغري   .وا بفاطمػػة الزىػػرام بعػػد أف انتهػػوا مػػن تعػػذيبهال جػػا اً أخػػري و 
 .شَعرنا بالراحة بعد أف اجتمعنا وبعد أف توّق  عنا التعذيبو 

 .مل يكن لدينا مالبس باستانام منامة اؼبستصفع وقميص ضباـ قصري نرتديو بالتناوب
لتحقيػق القضػائيق وىنػا رأيػت اؼبمػّرض الػذي طلػب مػين النظػر إأ ل اسػتدعوناذات يػـو 

قػورب ؽبػ  أ  أنػا »: توّجو إرّب متوسػالف قبب بصكل رىيذِّ عُ كاف قد . الفدائي  من النافدة
أنػػا ال »: قلػػت لػػو« .مل أعػػد أربّمػػل قالصػػخص الػػذي أخربتػػك عػػن ؿباولػػة  ريبػػكق أخػػربيه 

نظػرا لرفضػي و  «.أعرفكق كنت مريضةق ال أعرفكق مل أرؾ أبدا ولسػت أدري عمػا تتحػّدث
اكبنام  سببب ؼ مستقيمةىذه اؼبرة مل يكن باستطاعت الوقو . االعرتاؼ أعادو  إأ الزنزانة

واؼبكػوث  ال منػاص مػن دخولػو منحنيػة حيػث كانت البقعة تصبو فرف خبازو سق  اؼبكافق 
كنػت يف شػهر يوليػو  ق فحػ  ربػت ا رضت الزنزانػة كانػ  .كل الوقػت يف واػعية جلػوسفيو  
 .أظبع من فوقي العسكر يستحّموف ويضحكوف وأناد أذبمد من شدة الربد اكأ

الكاػػري  يوجػػد باؼبكػػافوكػػاف  .وا خػػرى أتغطّػػع  ػػا افرتشػػهاق واحػػدة كػػاف لػػدّي بطانيتػػاف
جسػػدي كامػػل   يػػةنكمػػس علػػع نفسػػي مغطأكنػػت فربػػـو مػػن حػػوربق ق كانػػت فئػػرافال مػػن

شطرا منػو علػع مػدخل جحػور الفئػراف   تاعو خبز  لت علعوكنت كلما ربصّ . بالبطانيات
 وؼبّػػا. طبسػػة عصػػر يومػػابقيػػت علػػع ىػػذه اغبالػػة . كػػي ال يقرتبػػوا مػػين فػػ ظبع صػػوت قضػػمه 

ذلػػك اؼبمػػرضق أمػػا أنػػا إ  أجهػػل مصػػري  .وا  خراجػػي مػػن ىػػذه الزنزانػػة أنكػػرُت ؾبػػّددال جػػا
 .فاطمة الزىرام إأ زنزانةأعادو  قد ف
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تفصػػػػوف  تقػػػلقااػػػي التحقيػػػػق يف شػػػهر سػػػبتمرب   نقلونػػػا إأ مع علػػػعلونػػػا اأحوبعػػػدىا 
 .حيث بقينا سنة ونص 

فصلت ا دارة و امرأةق  مائت باؼبعسكر حوارب  كاف .اً تلفدبعسكر تفصوف كاف ا مر ـبو 
الفرنسية ب  النسوةق عنرب نـو للمنحدرات من أصل قبائليق وحلخر للعربياتق أما كبػن فقػد 

 .رفضنا ىذا الفصل
ق وقمنػػػا بالعديػػػد مػػػن ا شػػػيام ماػػػل ا اػػػراب   ن النضػػػاؿعػػػورغػػػ  اعتقالنػػػا مل نتوقػػػ  

لنػا مالبػس  واهبلبػأف أىالينػا طلبنػا مػن لع عل  بذلك و كنا ع. 3943شاركنا يف مظاىرات 
. قمنػػا بتقطيعهػػا وصػػنعنا منهػػا أعالمػػاو تنػػورات خضػػرامق و ا لنػػا ب قمصػػة ضبػػرام ف،ػػالو . ملونػػة
كػػاف . يػػـو اؼبظػػاىرات خرجنػػا إأ السػػاحةق كبػػن مػػن جهػػة والرجػػاؿ مػػن اعبهػػة ا خػػرىويف 

يبػػّدوننا كػانوا  .وكنػا علػػع اتصػاؿ  ػ بػ  ا لفػػ  وا لفػ  وطبػس مائػة يػرتاوح عػدد الرجػاؿ 
 .ة داخل اػببز با خبار مكتوبة علع قطع من ا وراؽ الصغرية ـببّ 

ين كنت قلػيال نكانت الزيارات مرة يف ا سبوع  غري أ. كنُت أتعّرض للعقابوغالباً ما  
 .يّ علما أرى عائلت نظرا للعقوبات اؼبطبقة 

قبل ا اراب الذي قاـ بو معتقلو فرنسػا سػنة  كاف إارابنا. قمنا بإارابات عن الطعاـ
طالبنػػا حبػػق و  اًق اػػربنا عػػن الطعػػاـ ؼبػػدة اتػػين عصػػر يومػػف .ق ردبػػا قبػػل ذلػػك بصػػهرـ 3943

كانػػت الرسػػائل اؼبكتوبػػة . تزويػػدنا دبػػذياع وحلالت تصػػوير والسػػماح لنػػا بعػػدد أكػػرب مػػن الػػزوار
فباشػرنا إاػرابا عػن الطعػاـ باتفػاؽ رفػ  اؼبسػؤوؿ طلباتنػا  ...بالعربية تُرمع دوف النظػر إليهػا

مواصلة ا اراب فمنعناىن من  نمل تستطع بع  ا خوات ربمل ذلك ورفض. مع الرجاؿ
 .ا كل

أسػػبوع واحػػد أو أسػػبوع  بعػػد إاػػرابنا ىػػذا وصػػَلنا خػػرب ا اػػراب العػػاـق فطبقنػػاه مػػن 
كانػػػت . مػػػلفنقلػػػوىّن علػػػع احملا قمل تتحّملػػػو بعػػػ  النسػػػوةق خاصػػػة الع،ػػػائز مػػػنهن. جانبنػػػا

 فباؼبستصػػفع   أِعػػد نتفصػػوف وىػػّن حوامػػلق فواػػع تقػػلجػػئن إأ معقػػد بعػػ  اؼبعػػتقالت 
تفصػوف  تقػلدبع بقيػتُ . ىن مػع أطفػاؽبنو  فصػل مل يرتكػوىن معنػاق . مع أطفػاؽبن تقلإأ اؼبع

 .3943ؿق يف شهر أبريل الإأ غاية االستق
كنػت قػد تََ ىَّلػت   .بسػطي ق عػدت وقػد أصػبحت متزوجػة والػديّ إأ بعػد ذلػك  عدتُ 

نقطػػع عػػن مراسػػلة زوجػػي عبػػد أمل ورغػػ  اعتقػػارب . قبػػل أف يُلقػػع علػػي القػػب  اً واحػػد اً شػػهر 
 .والكرج وكنت علع عل  بكل ما ىبص
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مػػػػين الػػػػذىاب إأ  بَ لِػػػػأعػػػػدت االتصػػػػاؿ مػػػػع اؼبنظمػػػػة وبعػػػػد فػػػػرتة قصػػػػرية مػػػػن عػػػػودر طُ 
علع قيػد الذين كانوا ىدين اجملاو اؼبفقودين و قمنا بإحصام عائالت الصهدام  حيث قسنطينة
 .اؼبساج كذا اغبياة و 
ا كاػػػر  ي عػػػاةذالػػػىػػػو  –الواليػػػة الاانيػػػة  – أعتقػػػد بصػػػدؽ أّف مشػػػاؿ قسػػػنطينةق حقػػػاً 

ااػطُّر سػكاف اعببػاؿق بػا خص قػاطين منطقػة اؼبيليػػةق . باؼبقارنػة مػع منػاطق اعبزائػر ا خػرى
السكاف أنفسه  تػائه  بػال مػ وى ووجد ىؤالم . إأ مغادرة قراى  الت كانت مناطق ؿبّرمة

 .صفيل وقصدير أكواخ منمكّونة من مدف يف  وفوكانوا يعيص
 .3943و ولييإأ غاية تاري  االستفتام الذي جرى يف شهر ا ا حصام ذقمنا  لقد 
. صػػػلوب غػػػري عػػػادٍ  اً شػػػعرنا أّف أمػػػر و ق 3943يوليػػػو  38يف  بػػػدأت اغبػػػرب مػػػن جديػػػد  
 .ورب الداخل واػبارجؤ حدتت انصقاقات ب  مسو واؼبغربق ا وامر ت ر من تونس كانت 
دخػػل جنػػود و  .يف اػبػػامس والعصػػرين مػػن نفػػس الصػػهر وجػػدنا أّف كػػل شػػيم مضػػطربو 

 ػػ   التحػػقو  .جػػيس التحريػػر الػػوطين اؼبتواجػػدوف بتػػونس الػػبالد بقػػوةق بسػػالحه  ودبابػػا  
ىكػػذا وجػػدنا . ػبػػارجا جػػيسكػػاف ىنػػاؾ رائػػداف تفانبػػا مػػع   .بعػػ  ؾباىػػدي الواليػػة الاانيػػة
ق خطػػريةليلػػة اػبػػامس والعصػػرين يوليػػو أّف ا مػػور يف علمنػػا و . أنفسػػنا وسػػق حػػرب جديػػدة

الليلػػة وجػػدنا أنفسػػنا  تلػػكويف . قػػدج كػػاف عبػػارة عػػن مزرعػػة عب نػػا إأ مػػ وىً و غريّنػػا ـبب نػػا ف
 .من كل جانب يَ ُز  كاف الرصاص . يف عهد فرنساكنا ؿباصرين سباما كما  
حالنػا و بانػة . بيػنه  تػالث ؾباىػدات اً عتنا تتصكل مػن طبسػة عصػر ؾباىػدكانت ؾبمو 

يف سػوى مبػذؿ مػن القطػن وخػ  باؼبال أتذكر أنين خرجت علػع ع،ػل ولػيس علػيَّ  حلنذاؾ
بػػػ مت معػػػو الكلمػػػةق فواػػػعونا  بكػػػل بسػػػاطة كػػػاف ذلػػػك اعتقػػػاالً و . طػػػورة الواػػػع  ػبالػػػرجل

وجػػدنا . وا بفاطمػة ومسػعودةل   جػا. ربالسػ،نق الرجػاؿ مػن جانػب وأنػا مػػن اعبانػب ا خػ
لتقيػت ب حػػد اِ . مرتزقػة ل  عػاير   بػف. أنفسػنا بالسػ،ن معتقلػ  مػع عسػاكر ي توننػػا بالغػذام

ف كنػػت ال أزاؿ أتػػذكر مػػاذا  إوسػػ لين ىػػذه ا حػػداث سػػنة بعػػد  اِتنػػت وعصػػرينىػػؤالم اعبنػػود 
نػػت  تتمتعػػوف يف اػبػػارج أت  أيهػا اؼبرتزقػػةق ؼبػػا كنػػا كبػن مبػػوت بالػػداخلق كنػ»: كنػت أقػػوؿ ؽبػػ 

صػحيل قلػت  «.وكل شيم يف متنػاولك ق تركتمونػا مبػوت بػال سػالحق وتػ توف اليػـو لتقتلونػا
الفػػدائي   باسػػتانام   أطلقػػوا سػػراحنا قأيػػاـق تالتػػة أو أربعػػة أيػػاـ عةبقينػػا معتقلػػ  بضػػ. ذلػػك

  نقلػػوى   قلبػػايبقصػػر ا اً أبَقػػوى  معتقلػػ  بػػ  طبسػػة عصػػر وعصػػرين يومػػالػػذين واؼبسػػؤول  
 . من ىناؾ
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  .يف ا خػػري اسػػتطاعوا الفػػرارو . اً مل قبػػد ؽبػػ  أتػػر و  حبانػػا عػػنه  طيلػػة شػػهرين يف كػػل مكػػاف
لػ  أقيػل للصػعب . كانوا قد احت،زوى  داخل قبو يف منطقة العلمةق ربت حراسة العسكر

كػاف احت،ػازى  ففّروا مػن م ق راد اؼبواطنوف قتله ف قخَونة تعاملوا مع فرنسا( أي احملبوس )
سبكنػػوا مػػن كسػػر نافػػذة بالفعػػل . اؼبعػػتقالت الفرنسػػية أتنػػام الاػػورةمػػن سػػ،نام ال رّ سبامػػا كمػػا فػػ

سػاروا يف الغابػة تالتػة أو أربعػة و خػذ كػل واحػد اذباىػاق ف . القبو وخرجوا منهػا لػيال   تفرّقػوا
الواػػع   ا أفّ دبػػ كيػػ  العمػػل. ىبتفػػوف يف النهػػاريف الليػػل و علػػع ا قػػداـ  وفصػػكػػانوا يب. أيػػاـ

كبػػن نلتقػػي  وشػػام القػػدر أف. حصػػلنا علػػع وتػػائق مػػزّورة وفررنػػا إأ فرنسػػاف ؟كػػاف جػػّد متػػ ـز
 حػػػوارببقينػػػا ىنػػاؾ . ونلت،ػػػُم إأ فرنسػػاالفػػػدائيوف واجملاىػػداتق  ق كبػػناجملاىػػدوف اغبقيقيػػػوف

… نػػػامت حبسػػػنا   ىرببقليػػػل نزولنػػػا مػػػن اعببػػػاؿ   نػػػو بعػػػدق ئاً مل نكػػػن مبلػػػك شػػػي. شػػػهرين
ليستحيل وصػ  حالتنػا النفسػية إنو  واهلل. سن اغب  ساعدنا بع  الفرنسي  اليساري غبو 

 .يف تلك الفرتة
غػػػري أننػػػا مل إأ الػػػوطن قيػػػل لنػػػا بعػػػد ذلػػػك أّف ا مػػػور قػػػد ربسػػػنت وباسػػػتطاعتنا العػػػودة 

 .نطمئن
  .كنػا ال نػزاؿ نتعػرض للمضػايقاتف .سػنة واحػدة حػوارب أقمنا يف بدايػة ا مػر بالعاصػمة

كاف عددنا غػري قليػلق . سّلمتو عبدتو وفررنا إأ اؼبغربفشهر أ عمره تالتة ربكابين ا  كاف
حاولػت البحػث و  ...سػاعدنا بعػ  ا صػدقام ...مل يكػن لػدينا عمػلو  أيضػاًق وىناؾ عانينا
ّمرنا مػن ذرغػ  تػو . فػوراً  إأ اعبزائػرق فعُػْدنا   اندلعت اغبرب ب  اؼبغػرب واعبزائػر .عن شغل
اعتقػػدنا  .الػبالد رجػع إأكنػا أوؿ مػن و  قكبػن الػذين حّققنػا االسػػتقالؿ ُمطاردتنػاقو  ا واػاع
 .كاف ال بد من اؼبوتق فليكن علع أيدي جزائري  وليس علع أيدي اؼبغاربة  أنو إذا

التحػق . زوجػي علػع سػبيل اؼباػاؿ وكػذا أعمامػو ا ربعػة مت سػ،نه  ...تعّرانا للمصػاكل
 .وعاد ىو وأخ واحداتناف منه ق  لُقتفوانوق زوجي باؼبقاومة مع تالتة من إخ

كػػاف ؽبػػا و وقتهػػاق اً عامػػ 36كػػاف عمرىػػا   حيػػث ترّملػػت يف سػػن مبكػػرقػػد ضبػػار كانػػت 
وتالػث عمػره  سػنوات 3.8واحػد عمػره و سػنواتق  1.8زوجي الذي كاف عمره  :تالتة أبنام

. تػػربيته  عانػػت ا مػػرّين مػػن أجػػلإلػػا . يف شػػهرىا ا وؿ حػػامالً حلنػػذاؾ وكانػػت . أشػػهر 1
سػػػػنة ويف . تنػػػافاِ تنػػػػاف مػػػنه  ورجػػػػع اِ مػػػات فعنػػػد انػػػدالع الاػػػػورة التحػػػق ا ربعػػػػة باعببػػػاؿق و 

 ػػا يف اؼبقػػربة بػػ  القػػربين يػػد اكانػػت تقضػػي غالػػب أوقو . جػػيم ؽبػػا جباتػػ  فػػدفنتهما 3943
كػػادت فخػػرق حلوا مػػن جديػػد لسػػ،ن أو قتػػل ابػػن ل صػػهر جػػاببعػػد ذلػػك و . علػػع كػػٍل منهمػػا

 .تفقد عقلها
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كػػاف  ...ال يبكػػن إطالقػػا وصػػ  تلػػك اؼبعيصػػة ب لػػا حيػػاة .ا سػػنة أخػػرى بالعاصػػمةبقينػػ
ملػػك لعػػ  ىػػي كنػػا نقػػي  يف العاصػػمة بصػػقة   ...بػػال شػػغل وال مػػاؿ وكنػػا. اػبػػوؼ يرتّصػػدنا

ل اجملاىػػدين اؼبطػػاردين بقسػػنطينة يػػ توف وكػػاف كػػ. عبػػارة عػػن غػػرفت  ومطػػب وكانػػت زوجػػيق 
 .اَردين صبحنا من جديد م وى للمطفعندناق 

مكاػت بالبيػت مػع فقػد كاف زوجي يصتغل أما أنػا   .3946سنة يف  رجعنا إأ قسنطينة
كانػت حػالت النفسػية . كاػر مػن ذلػكأا طفاؿ كما أف حالت الصحية مل تسػمل رب بفعػل 

 .متلك الص،اعة للقياـ ب ّي شيمأكن أجّد متدىورةق ومل 
نا اغبفػػاظ علػػع البيػػت لرتبيػػػة كالنػػا ؼبػػا اسػػتطع  للػػو اشػػتغ .كػػاف زوجػػي يصػػتغل بػػاغبزب

رأيت حالة بعػ   ...كاف ال بد من العناية     .ا والد وتعليمه  كي ين،حوا يف دراسته 
 نوؼبػا تصػتغل قالنسوة الالر كاف أزواجهن جد مصغول  بالسياسػة إاػافة إأ عمػل شػغله 

ب بنػػائي اعتنيػػت فاانيػػةق للمػػرة الأنػػا فّضػػلت التضػػحية . ا خريػػات ربػػدث مصػػاكل صبػػة نىػػ
 .3958وعائلت وبقيت يف البيت ح  سنة 

شػػعرت أنػػين أسػػتطيع فعػػل شػػيم  .أبػػدأ مػػن جديػػدفػػإ  أحػػاوؿ إحيػػام اؼبااػػي و اآلف أمػػا 
أعطػا  ذلػك و كبري ىذا ال يه ق اؼبهػ  أ  ُقمػت بػدور مػاق   وماق  نو كاف رب دورق صغري أ
 .إمكانية وحق التقيي  والنقد

يف اغبقيقػة ال أدري . مواصػلة دراسػت: كاف بإمكػا  فعلػولكن شبة شيم أنا نادمة عليو و 
كػػاف ذلػػك سيسػػاعد  حػػ  علػػع تربيػػة أطفػػاربق وكػػاف بكػػل ت كيػػد سػػيعينين . ؼبػػاذا مل أفعلػػو

 .علع فه  العامل اغبارب بصكل أفضل

 لويزة إغيل أحريز. 1.1.1
يونيػػػػػػو  39ق ليمػػػػػػانيتزروقػػػػػػيق . وح 3666يونيػػػػػػو  39ق لومونػػػػػػدبػػػػػػوجيق . ؼ: اؼبصػػػػػػدر
3666. 

تقػػي  اآلف بػػاعبزائر العاصػػمةق وىػػي طبيبػػة  –سػػ  اغبػػرب اىػػو  يليلػػكػػاف   –لػػويزة إغيػػل أحريػػز 
للسػػيدة لػويزة إغيػػل أحريػز بطاقػة خاصػػة باؼبقاومػة اعبزائريػػة . نفسػانية مػن حيػػث التكػوين واؼبهنػة

 ىػػذه. ووشػحت ب وظبػػة عديػػدة مػن قبػػل أعلػػع السػلطات تكريبػػا ؼبصػػاركتها يف تػورة ربريػػر اعبزائػػر
ق وربصػػل اآلف مػػاتعراػػت ؽب نالفدائيػػة السػػابقة ُمعاقػػة حركيػػاً نتي،ػػة ا صػػابات والتعػػذيب الػػذي
رغ  ىذه الواػعية الصػحية . بسبب ذلك علع معاش إاافة إأ منحة التقاعد كطبيبة نفسانية

 .ال تزاؿ ربتف  بواوح الرلية يف سرد شهاد ا
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 3663لويزة إغيل أحريز سنة 

( Lazerges)يػػػػػػػة الزرج باناو ( علمػػػػػػػي)أدرس باؼبسػػػػػػػتوى النهػػػػػػػائي  3988كنػػػػػػػت سػػػػػػػنة 
بالعاصمةق وكاف عمري حلنذاؾ شبانية عصر سنة والبرطت يف جيس التحرير الوطينق بػاعبزائر 

القػب  لػوال  ـ كاد العسػكر أف يلقػي علػيّ  3986ويف شهر مايو . العاصمة يف بداية ا مر
غادرت إذف العاصمة لاللتحاؽ بكتيبػة مقاتلػة . قليل من اغب 

تمركػز باؼبنطقػة الاانيػة مػن الواليػة الرابعػة عبيس التحرير الوطين ت
مت إدمػػػػاجي يف صػػػػفوؼ مػػػػا كػػػػاف يسػػػػمع (. منطقػػػػة العاصػػػػمة)

يف الاػػامن والعصػػرين . الصػػداـ عبػػيس التحريػػر سنػػدو ومحلنػػذاؾ ك
ـ ىاصبتنػػػػا ؾبموعػػػػة مػػػػن الفػػػػوج ا جنػػػػ   3986مػػػػن سػػػػبتمرب 

يف منطقػػػػػة الصػػػػػبلي بسػػػػػهل ( 3eme REP)الاالػػػػػث للمظلِّيّػػػػػ  
ة نتي،ػػػػػػة وابػػػػػػل مػػػػػػن بليغػػػػػػيومهػػػػػػا إصػػػػػػابات  بتُ ِصػػػػػػوأُ . اؼبتي،ػػػػػػة

 .الرصاص أصاب شقي ا يبن
وأمػن أنػو ُوِشػي َوْشػياً بنػاق . كنا تسعة مقاتل  لبتبم داخػل أحػد اؼبالجػم ربػت ا رض

نػػته  مػػن اكتصػػاؼ مغارتنػػا رغػػ  النباتػػات الكايفػػة الػػت واسػػتعاف العسػػكر بػػالكالب الػػت مكّ 
 .الكالب برش كميات من الُفْلُفل حوؿ اؼبغارةمل نوّفق يف تضليل  تغطيهاق كما أننا

. بػػدأ االشػػتباؾ مػػع اؼبظلِّيّػػ  علػػع السػػاعة اػبامسػػة صػػباحا وانتهػػع بعػػد أكاػػر مػػن سػػاعة
  يبوتػػوف؛ كانػػت أعمػػػارى  جِهػػػز علػػيه  وشػػاىد ُ صػػفوفناق معظمهػػ  أُ  يففاستصػػهد سػػبعة 
كذلك ما تبقػع بقع  لي وح،ّ استوجب أحدنا . ن واػبامسة والعصرين عامايترتاوح ب  العصر 

 .من عمرهق وبقيت أنا اليـو الناجية الوحيدة من اجملموعة
موا رب عالجا سطحيا من أجل التمكن من اسػتنطاقيق ولكػن الػذي كػانوا يف البداية قدّ 

أتػذكر . يف حالة وقوعنا ب  أيػدي العػدو تهبهلونو ىو أننا كنا مهيئ  ؼبال ىذه االحتماال
تفكػػري يف أشػػيام خػػارج التنظػػي  الػػذي ننتمػػي إليػػوق كػػالرتكيز علػػع ذلػػك جيػػداق كػػاف علينػػا ال

اسػػ  والػػديق الػػذي كػػاف : لػػذلك احتفظػػت بػػاظب . أشػػخاص خػػارج التنظػػي  والتعل ػػق  مػػا
علػػػ  دوف بػػػ  مل أخصػػػع عليػػػوق واسػػػ  حلخػػػر لصػػػخص متػػػو ّ مسػػػ،وناً وؿبكومػػػاً عليػػػو ومػػػن  َ 

 .ظب الوأتنام االستنطاؽ اقتصرت علع ذكر ىذين ا. نياعبالد
حبػػي حيػػدرة الواقػػع علػػع مرتفعػػات العاصػػمةق حيػػث كػػاف  ق(Paradou)رادو ابو  بالبػػعػػذّ 

 .يوجد مقر فرقة اؼبظلِّّي  العاشرة ربت قيادة اعبنراؿ ماسو

ق . كنػػت فبػػددة عاريػػةق دائمػػا عاريػػة كػػانوا يػػ توف مػػرة أو مػػرت  أو تػػالث مػػرات يف اليػػـو
أنو ال  وودب،رد أف أظبع قرع جزما   تتقدـ داخل الرواؽ ترتعد فرائصيق   كاف الوقت يبد
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مقاومػة الصػدمة : أصػعب ا يػاـ أّوؽبػا إفّ . ينتهيق والدقائق تبدو سػاعاتق والسػاعات أيامػاً 
ا جسػػاد  وبعػػد ذلػػك وبػػدث أمػػر يصػػبو التحليػػق الػػذىين وكػػ فّ . طب ػػع علػػع اآلالـا وأ والت

 .تطفو إأ ا علع
يتفػوه إالّ با لفػاظ القػذرةق ال يكػن أما بي،ار فل  . كاف اعبنراؿ ماسو رجال فظا وبذيئاً 

ىػػػذا    .لكػػػن ا خطػػػر كػػػاف غرازيػػػا . أجػػػرل علػػػع نقلهػػػا احرتامػػػا وحرصػػػا علػػػع ا دب العػػػاـ
. التلػذذ دبمارسػة التعػذيب كػاف منحرفػاً إأ حػدّ . اُمَقزِّزاً لدرجة يسػتحيل وصػفه الرجل كاف

رجال إف مل تقػ  با جهػاز  لستَ »: مرارا يف وجو بي،ار بالقوؿ صرختُ . ىؤالم ليسوا بصراً 
وطيلة ىػذه الصػهور الاالتػة  «!ليس بعدق ليس بعد»: امز استهأما ىو فكاف هبيبين ب «!عليّ 

االنتحػػػارق ولكػػػن أسػػػػوأ أنػػػواع العػػػػذاب أنػػػك تريػػػػد :  ىػػػدؼ واحػػػػدمل أكػػػن أفكػػػر سػػػػوى يف
 .شبن كاف دوف أف ذبد الوسيلة لتحقيق ذلك ص من حياتك ب يّ التخلّ 

بُت تقريبػػا دوف توقػػ  مػػن أواخػػر سػػبتمرب إأ ديسػػمرب  دفعػػت عػػائلت شبنػػاً و . 3986عػػذِّ
.  ذكػػورا وإناتػػارخػػو ااعتقلػػوا والػػدي وتقريبػػا صبيػػع . باىظػػا بسػػبب مصػػاركت يف ربريػػر اعبزائػػر

وذات يػـو أتػوا ب صػغر أطفاؽبػػا . بوا والػدر بػاػبنق يف اؼبغطػػس طيلػة تالتػة أسػابيع متتاليػػةعػذَّ 
مت ... وشػػنقوه   ق أخػػي الصػػغري الػػذي كػػاف عمػػره ال يت،ػػاوز الػػاالث سػػنواتق أمامهػػاةالتسػػع

 .يف اللحظات ا خرية إنعاشو وإنقاذه
لػػػدـ والفضػػػالتق لػػػوال أف أمػػػر غػػػري كنػػػت علػػػع وشػػػك اؼبػػػوت وسػػػق سػػػيل مػػػن البػػػوؿ وا

ق بينمػا كنػت أىػز 3986ذات مسػامق يف اػبػامس عصػر مػن شػهر ديسػمرب . منتظر حػدث
. رأسي يبينا ومشاال كعادر يف ؿباولة للتخفي  مػن حلالمػيق إذا بصػخص يقػرتب مػن سػريري

 فرفػػع بطػػانيتق وبػػالطبع كنػػت عاريػػة. عامػػاً  كػػاف طويػػل القامػػة وعمػػره حػػوارب طبسػػة وأربعػػوف
مل  «مػن فعػل ىػذا؟ مػن؟! يا صغرير عػذبوؾ»: ا فعل ذلك   صرخ بصوت مرعوبسباما ؼبّ 
. كالمػو وبتػوي علػع فػ   ق كنػت مت كػدة أفّ   ودبا أنو مل يسبق ـُباطبت بضمري اعبمػع. أجبو

ىذه الكلمػة ا خػرية جعلتػين ارتعػس ىلعػا « .ال عليك سنعاعبك»: بعد ذلك أااؼ قائالً 
 .ناىا سنقتلكيف لغة العسكر مع  فّ 

 

 .3989النقيب غرازيا  قتلو اجملاىدوف أتنام إحدى االشتباكات يف منطقة القبائل سنة    
 .اليـو امرأة ع،وزق مريفة وحنوف مل تَػُبل بصيمىي ا ـق     
خاطبة بضمري اعبمع تعرب عن االحرتاـ    

ُ
 .يف اللغة الفرنسية اؼب
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ويف صػػػباح اليػػػـو التػػػارب جػػػالوا لينقلػػػو  إأ مستصػػػفع مػػػايو ببػػػاب . مل أتػػػق بػػػو سػػػاعتها
. حيث بدلوا بتنظيفي  ف منظري مل يكن يروؽ أحداً ورائحت كانت تػزك  ا نػوؼ يالواد

 .ل ذلكيبكنك  زبيّ ... البوؿ والفضالت ودـ اغبي 
ر ولكػػػين ظبعػػت اؼبمراػػػات ذبػػػنب مل أر بعػػد ذلػػػك الطبيػػب العسػػػكري الػػػذي أنقػػذ حيػػػا

كػػي ال يقومػػوا ببػػرت سػػاقي ا يبػػن الػػذي بلػػر « ىػػذا أمػػر مػػن الرائػػد ريصػػو»: بعػػ  العسػػكر
العديػػد مػػن العمليػػات اعبراحيػػةق ونزعػػوا بعػػ   ت علػػيّ يَػػأجرِ . مسػػتوى متقػػدماً مػػن اػبطػػورة

  الرصاصػػات مػػػن جسػػديق وجبسػػػوا سػػػاقي متعػػددة الكسػػػورق   أعػػادو  إأ فرقػػػة اؼبظلِّيّػػػ
نظيفة جداًق كما مت تنظي  زنزانت ىي  حينهافصرت . العاشرةق دائما ب مر من الرائد ريصو

 .ا خرىق وكانت رائحتها عطرة
مػن  عصػرينالويف اػبػامس و . بو  بعػد ذلػك إطالقػاالصيم الذي فاج   ىو أل  مل يعػذّ 

إذا مت تطبيػػق  شػػهر ديسػػمربق تػػاري  عيػػد مػػيالد اؼبسػػيلق جػػام الرائػػد ريصػػو لػػيالح  بنفسػػو
: مل أتوقػػ  عػػن ترديػػد! ملػػك ىػػذا الػػذي مػػّر مػػن ىنػػا ث نفسػػي أيّ حقػػاً كنػػت أحػػدّ . أوامػػره

جػػػام ريصػػػو لزيػػػارر  «!وبػػػدث ىػػػذا بعػػػد كػػػل مػػػا عانيتػػػو! ىػػػذا مسػػػتحيل! ىػػػذا غػػػري فبكػػػن»
سػيادة الرائػدق مػن فضػلك ق »: أجبتو «ماذا نستطيع فعلو من أجلك يا صغرير؟»: وس لين

علػع ا قػل سػ عفع مػن فلت السػ،ن  نػو حػ  إذا حرمػت مػن اغبريػة ضّ ف «.الس،ن اؼبد 
 يا صغريرق إنكِ »: نظرتو ق والحظت نوعاً من اغبزف يل ّ عندىا ضبلق يفّ .  ديد التعذيب

باؼبقاومػة  التحقػتِ ؼبػاذا »:   واصػل وقػاؿ «.بنت الصغريةق مل أرىا منذ سػتة أشػهراتصبه  
 «!مر للرجاؿ ذا السن؟ هبب ترؾ ىذا ا  وأنتِ 

علػع  – ين من ديسػمرب مت ربػويليلعصر اأو  الرائد ريصو بوعدهق ففي صباح السادس و
 كػ  علػيّ إأ الس،نق   أُِحْلُت علع القااي العسكريق دائمػا علػع احملمػلق وحُ  –احململ 

بالعاصػمة يف انتظػار اؼباػوؿ أمػاـ  ربػاروسلػت إأ سػ،ن بخبمس سنواٍت س،ناق وبعدىا حوِّ 
ومػػػن ىنػػػاؾ نقلػػػت باذبػػػاه سػػػ،ن اغبػػػراش   احت،ػػػزت بسػػػ،ن . بتهمػػػة القتػػػل قػػػاض مػػػد 

ق   يف أميػػاف (La Roquette)يف مرسػػيلياق وبعػد ذلػػك يف الروكػػات ( Beaumettes)بومػات 
(Amiens )قلػػت يف سػػ،ن فػػراف تُ بعػػدىا اع. حيػػث أاػػربت عػػن الطعػػاـ(Fresnes ) حيػػػث
للحصػػوؿ علػػع  ل ؿبػػاميّ بػػالطبع تػػدخّ . لػػوزو بػػوردوق وبػػوق وتيف صػػبت بالتهػػاب الصػػفاؽ   أُ 

ؿبافظػػة الصػػػرطة ببػػاريسق عنػػػد  دىاليزبػػػ وبعػػػد معػػاعبت اعتقلػػتُ . إفراجػػي مػػن أجػػػل العػػالج
اػػعت ربػػت ا قامػػة احملروسػػة يف كورسػػيكاق   ب جاكسػػيوق   بكػػورت  ومػػن ىنػػاؾ وُ . بػػابوف

 .  بباستيا
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معةةةةةةةتقالت جزائريةةةةةةةات فةةةةةةةي سةةةةةةةجن 
Caen في فرنسا 

 ويف السػػػػػػادس عصػػػػػػر مػػػػػػن شػػػػػػهر فربايػػػػػػر ىربػػػػػػتُ 
غػػػػػري أ  ال أسػػػػػتطيع  دبسػػػػػاعدة بعػػػػػ  ا شػػػػػخاصق
ال أريػػػػػد تعريضػػػػػه  . البػػػػػوح  ػػػػػويته  دوف مػػػػػوافقته 

سػػػاعد  عػػػدد  . بػػػل اليمػػػ  اؼبتطػػػرؼلالنتقػػػاـ مػػػن قِ 
 كبػػري مػػػن اؼبػػواطن  الفرنسػػػي ق مػػن اػػػمنه  ؿبػػػاميّ 

ل مانفيػػلق الػػذي أعطػػا  بعػػ  اؼبػػاؿ ياؼبرحػػـو مارسػػ
قػػػػاـ بعػػػػ  اؼبنااػػػػل  الصػػػػيوعي  مػػػػن و . ؼبسػػػػاعدر

باالعتنػػػػام يب إأ تػػػػاري  وقػػػػ  منطقػػػػة ألػػػػب مػػػػريتي  
إطػػػػػػػالؽ النػػػػػػػارق   اصػػػػػػػطحبو  إأ بػػػػػػػاريس  خػػػػػػػذ 

كػاف ذلػك يػـو الاػامن مػن مػايو . الطائرة كبو اعبزائػر
3943. 

  

 العريب ةياب. 1.1.1
 66.11 .ق صنسام يف خض  حرب اعبزائرصبيلة عمرافق : اؼبصدر
ؼبػػا التحقػػت باؼبقاومػػة يف  .تنحػػدر مػػن عائلػػة جزائريػػة متوااػػعةو  3914العػػريب مػػن مواليػػد  ةيػػاب

تعيس ذكريات مغامر ا اليـو كما لو ألا ربدث و اعبباؿ مل يكن عمرىا يت،اوز العصرين عاماق 
نضػػػاؽبا ولكػػػن ال ؼبػػػا تقػػػص الفصػػػوؿ اؽبزليػػػة  ز علػػػعّكػػػرت بايػػػة تزخػػػر بالنصػػػاط واغُبَميَّػػػاق ف إفّ . للتػػػو

ىػػا مػػن تنكيػػل زبلػػده تلػػك ل قاؼبّػػا تتػػذكر مػػا تعػػرض لػػو رفتتمالػػك نفسػػها عػػن ا جهػػاش بالبكػػام 
عنػد انتهػام اغبػرب تزوجػت بايػة وأقببػت تالتػة  .الصورة للدبابة وىي سبػّر علػع أجسػادى  أحيػام

اػػمريىا بكَّتهػػا علػػع التخلّػػي عػػن السػػكاف  وتوّقفػػت عػػن النصػػاط بصػػفة لائيػػة غػػري أفّ . أطفػػاؿ
ابلػػةق أدارت لفػػرتة بعػػد أف أصػػبحت قو . القػػروي  الػػذين عػػرفته  خػػالؿ فػػرتة وجودىػػا يف اعببػػاؿ

 . طويلة مصحة توليد صغرية كانت سبلكها
كنت وقتهػا طالبػة دبدرسػة اؼبمّراػات التابعػة   .3984يف شهر مارس  ؼبقاومةالتحقُت با

للصليب ا ضبػر وكنػت أسػكن حبػّي الاغػرين وأنػزؿ يوميػا مصػيا علػع ا قػداـ حػ  حػّي بػاب 
 .اعبديد حيث مقر اؼبدرسة
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مل .     لعلػي خوجػة اً صػهر  كمػا كػاف  يف حػزب الصػعب اعبزائػري سابقاً كاف جارنا منااال 
يصتغل حارسا دبقّر اغبػاك  كاف أّف والدي   إذيتصل يب يف البداية منا منو أ  موالية لفرنسا 

صػػاحب مت،ػػر للعقػػاقري كػػاف معػػو بإحػػدى خاليػػا القصػػبة مػػع منااػػل حلخػػر   نصػػطت. العػػاـ
 ف مت،ػػره يوجػػد بصػػارع إميػػل موبػػاسكػػا. مػػات اؼبسػػك ق اغتالػػو العسػػكر .ب عػػارب القصػػبة

(Emile-Maupas) هف مت،ػر اكػ. لنقيػب سػارفنتاق بنفس الصارع الػذي تقػع بػو تكنػة خونػة 
ت تقػع اعتقػاؿ يف صػفوفنا تصػتّ بعػدما و و . نقل إليو اؼبنصورات وا سػلحةأمقرّا للخلية وكنُت 

لكػن  و مػن العمػرق  ال أزاؿ شػابة يف العصػرينحلنػذاؾ كنت   .اػبلية ف مرو  بااللتحاؽ باعبباؿ
نصػحو  بعػػدـ إخبػارى  بػا مر غػػري أّ  . كنػت أخػاؼ مػػن رّد فعػل والػدّيق خاصػػة والػدي

نػػ  نفسػك مؤىلػػة ػبػػوض ظكيػ  ت»: أخػربت والػػدر ف وسػعتين اػػرباق وتوّجَهػت إرّب قائلػػة
أنػِت »: ف جبػدوى الاػورةامل يكن والػدّي يؤمنػ 3984سنة يف  «!كخدعونسي! غمار الاورة
 «؟أال ترين أل  يسخروف منك .وف بكفتاةق سيعبا

علػػع مػػا سػػيارة  اً صػػعدُت مرتديػػة ح،ابػػ. فالتحقػػُت إذف باؼبقاومػػة خفيػػة دوف إخبػػارى 
أتػذّكر أننػا كنػا أخفينػا تلػك ا سػلحة  .مغطاة وسػق صػناديق فبلػومة با سػلحة 661بي،و 

يسػكي مػن الو  زجػاجت أخػذنا معنػا . فاصػوليامو بصػلق و فالفػلق : ربت كميات من اػبضر
 أخػػػت علػػػي خوجػػػة كنػػػت برفقػػػة. بعػػػ  اعبنػػػود الفرنسػػػي  عنػػػد أحػػػد اغبػػػواجزرشػػػونا  مػػػا 

قتلها الفرنسػيوف  قتوّفت أخت علي خوجةق مل أعد أتذكر اظبهابعدىا . صهره عبد الكرجو 
 .نفس اليـو ربت التعذيب علع يد رجاؿ النقيػب سػريفنتيف االتناف استصهد . زوجهامع 

 .اآلف نبا طبيبأحد لدينا و تركا ورامنب
. جملاىػػػديننقلػػػو  إأ الواليػػػة الرابعػػػة باؼبنطقػػػة ا وأ بدشػػػرة تامكميػػػث حيػػػث التقيػػػت با

كػاف صبيػع أفػراد الكومانػدوس يلبسػوف بػزة رظبيػة   .كانوا ينتموف إأ كومانػدوس علػي خوجػة
 .ُشّباناً ِحساناً ُمَدجَّ،  بالسالح واكان. وك لا كوت للتونظيفة 

ىػا ىػي أوؿ فبراػة »: قػّدمو  إأ سػكاف الػدوارأراحػو    ستقباؿ و ا أحسناستقبلو  
أعطػػػػػو  بدلػػػػػة  «.النسػػػػػام تصػػػػػاركن ىػػػػي ا خريػػػػػات يف الاػػػػورة إفّ  ةق كمػػػػػا تالحظػػػػوفاىػػػػدؾب

:   خضػػت أوؿ تعميػػد للقتػػاؿ.  دخػػل ذلػػك يف نفسػػي السػػرورفومسػػدس كولػػت مريػػ ق 
 .أوؿ اشتباؾ مسلل

 
قائػػػد أشػػػهر فرقػػػة  كػػػاف . 3988التحػػػق باؼبقاومػػػة سػػػنة فػػػّر مػػػن اعبػػػيس الفرنسػػػي و شػػػهيد جزائػػػري مصػػػهور  علػػػي خوجػػػة     

 . الت ظُبيت باظبو بعد استصهاده يف ساحة الوغعو كوماندوس تابعة للوالية الرابعة 
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لُنػػا جػػد دسػػ  تتوّسػػطو وجبػػة كػػاف يومهػػا أكْ   – بينمػػا كنػػا نتغػػذى يف إحػػدى منػػازؿ القريػػة
« !غػػادروا يف اغبػػ ق جػػامت فرنسػػا»: يخربنػػالفػػإذا باغبػػارس ي تينػػا يف اؼبسػػام  – مػػن اللحػػ 

انبطحػُت  :ا يفعلػوفو التحقُت    وفعلػت مالمػا كػانو  قج الواحد تلو اآلخرو ر فصرعنا يف اػب
اختبػػػ ت وسػػػق ف قصػػػوبنا كػػػاف العسػػػكر الفرنسػػػيوف يطلقػػػوف النػػػار. أراػػػا وزحفػػػت مػػػاله 

وحػػػػدي أمػػػػا أنػػػػا فمكاػػػػت . الغابػػػػة دخلػػػػوا يفتلػػػػك ا دغػػػػاؿ و  اجتػػػػاز اجملاىػػػػدوف .ا دغػػػػاؿ
 .باؼبكاف
يقبلػوف العسػكر كػاف . شػاحناتا يف بدايػة اؼبباغتػة ومل يكػن أكاػر مػن سػبع أو شبػا  كنّ 

فتبػػّوؿ ي ـَبْبئػػتقػػّدـ أحػػد اعبنػػود مػػن . ـبتفيػػة با دغػػاؿوأنػػا الطريػػق ويػػدبروف باسػػتمرار علػػع 
 .كنػػت أظبػػع الطلقػػات الناريػػة يف الغابػػة. ي ترتعػػدصػػكانػػت كػػّل فرائ  .علػػّي ومل أربػػّرؾ إطالقػػا

 .يتالشعالقرية وظبعُت ىدير شاحنا   العسكر بعد مرور ساعات غادر و 
تباؾ مسػػلل كػػاف مػػن عػػادة نسػػام القريػػة اػبػػروج للبحػػث عػػن اؼبصػػاب  أو شػػعقػػب كػػل ا

 خرجػػػُت مػػػين قربالوؼبّػػػا وصػػػلت بػػػ قمػػػن مواشػػػيهات إحػػػداىن مػػػع عػػػدد جػػػر فخ. ا مػػػوات
قػػػػػد ترَكػػػػػػت فرنسػػػػػا ورامىػػػػػػا  قحلهق أُّمػػػػػي» :ففػػػػػّرت عنػػػػػػد مصػػػػػاىدر وىػػػػػي تصػػػػػػرخ .وناديُتهػػػػػا
ىنػاؾ الكاػري مػن السػنغالي ق الكاػري مػن »: تركت ماشيتها وىرعت تصػرخ     «.السنغالي 
خرجػػت مػػن ف أنػػا أمػػا .خرجػػوا مػػن جحػػورى قػػد االخػػوة الػػذين كػػانوا فاختبػػ   «!السػػنغالي 
رأيت . وحديلبقيُت و كانت الدشرة فارغةق الكّل فّر منهاق   .واػبوؼ ينهكين ؤُ أدغارب أتقي

: قلػػت لػػوفكػػاف الصػػ  اؼبسػػك  يرتعػػدق   «!ق ال زبػػ تعػػاأق تعػػاأ»: أحػػد الصػػبياف فناديتػػو
عنػػػدىا خػػػرج اعبميػػػعق  «.ة اعبديػػػدة مػػػن اؼبنطقػػػة ا وأق لسػػػت سػػػنغاليةاىػػػدىػػػذه أنػػػاق اجمل»
 ...كله  أخذ يف الضحك. عليّ   َ بِ قُ  وأن امنو  إذ الخوة جّد مسرورين لرليتكاف او 

كنػػت أتنقػػل بصػػحبة   .باعببػػاؿ كنػػت أسػػع  اجملاىػػدين اعبرحػػع وكػػذا السػػكاف اؼبػػدني 
الفػرص لتقػدج  تلػك تقمت بتوليد بع  النسػوة واغتنمػف .دليل ومزودة لتقدج ا سعافات

عاعبػػُت اجملاىػػدين اؼبصػػاب ق كمػػا  .ة الراػػيعبعػػ  النصػػائل الوقائيػػة لألمهػػات زبػػص صػػح
 .ال يزاؿ البع  منه  علع قيد اغبياةو 

 

 
عبػ  االسػتعمار الفرنسػي إأ توميػ  السػنغالي  كمناوشػ  وقّناصػ  مرتزقػة . طويلػة القامػة وظبػرام البصػرة بايػةكانت       

نة يف اعبزائػػػر مػػػن جػػػرام يؽبػػػ  ظبعػػػة مرعبػػػة وشػػػ. ة اسػػػتعمار إفريقيػػػاق وذلػػػك لليػػػاقته  البدنيػػػةيف اعبػػػيس الفرنسػػػي منػػػذ بدايػػػ
 . لنسامل  وخاصة اغتصا   يتقتيله  الوحصي لل،زائر 
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فةةةةي عيادتيةةةةا فةةةةي الواليةةةةة . الممرضةةةةة يمينةةةةة ش
 الثانية

علع سػبيل اؼباػاؿق كػاف . كارياً  استعملت مام اعبافيلفكنا يف حاجة ماسة إأ ا دويةق 
قطعت كل ا جػزام اؼبصػابة ونظفػت اعبػرح دبػام فبغنغرينة يف مرحلتها ا وأق  اً بوعالـ مصاب

 مواػعاػعها علػع فكنػت أسل  يشيم من غربة البن كاف لديّ . العمليةن،حت ف قاعبافيل
بػدأت  3986مع حلػوؿ سػنة ولكن كاف عدد اؼبصاب  جّد قليلق   3984سنة يف . اعبرح

كنػػت أقػػـو با سػػعافات . عمليػػات االشػػتباكات اؼبسػػلحة الكايفػػة ومعهػػا ا صػػابات اػبطػػرة
سػؤوؿ عػن الصػؤوف اؼب – سػعيد حرمػوشلكػاف . يػت  نقػل اعبرحػع إأ اػبػارجكاف ا ولية    

 .مستصفاه اػباص بو – الصحية للوالية
كاف عدد مػن االخػوة يسػاعدونين يف مهػامي و كنت مسؤولة عن مصحة اؼبنطقة ا وأق 

. إأ جانػػػب مسػػػاِعدر حوريػػػة بّلمػػػو
أُطلػػػػػق عليهػػػػػا ذلػػػػػك االسػػػػػ  لكولػػػػػا 

كانػػػػػػػػػػت . تنتسػػػػػػػػػػب إأ دوار بّلمػػػػػػػػػػو
 قمػػػػػػتو  اعبهػػػػػػاد فػػػػػػرافقتينترغػػػػػػب يف 
ردبػػػػػػا ال  –كانػػػػػػت شػػػػػػابة   .بتكوينهػػػػػػا

 – تت،ػػاوز السػػابعة عصػػر مػػن العمػػر
مت القػػػػب  . مل تكػػػػن تعػػػػرؼ الكتابػػػػةو 

علينػػػػػػا يف نفػػػػػػس الوقػػػػػػت ومل أرىػػػػػػا بعػػػػػػد 
 .أ  أجهل سباماً مصريىاذلكق كما 
كنػػت أتنقػػل فكنػػت أعرفهػػا جيّػػداق . 3986و 3984بػػ  سػػنت  باؼبنطقػػة ا وأ بقيػػتُ 

  .داخلها دوف اغباجة إأ دليل
ابتػدام مػن و . قص  علع مدار السػاعةن عهد اؼبناطق احملرمة الت تُ شِّ دُ  3986سنة  ويف

كنا ننػاـ بالغابػة يف . تلك الفرتة مل نعد نقي  بالقرىق وكنا نقضي كل الوقت داخل الغابات
كنػت أدلكهمػا بعطػػر ا حسػاس برجلػّي لصػدة الػربد ف فقػدتُ  .عانينػا الكاػريق فاحمنطقػة جػرّ 

يلقوف علػػي القػػب  بسػػبب رائحػػة سػػ»: وأقػػوؿ يف قػػرارة نفسػػيلتػػْدفئتهما      «بلػػـو-بلػػـو»
اعبهػػػػاد  ذكرفػػػػإ  دائمػػػػا اسػػػػت ذلػػػػكمػػػػع و ! مػػػػن شػػػػدة ذلػػػػك الػػػػربدمػػػػا عانينػػػػاه  «.بلػػػػـو-بلػػػػـو

 حقػػاً كػػانوا . كػػاف االخػػوة غايػػة يف الطيبػػة. إلػػا حبػػق أسػػعد فػػرتة مػػن حيػػار. طيبػػةبػػذكريات 
أتػػذكر ق إذ كػػانوا يغمػػرونين عطفػػا  .االخػػوة وا خػػواتكنػػا سبامػػا دبرتبػػة و دباابػة اخػػوة حقيقيػػ ق 

 .كي يعطونين إياىا  اً يوم 34أو  38احتفامه  بقطعة جنب طيلة  ماالً 
 
 .نوع من العطر زىيد الامنق كاري االستعماؿ يف تلك الفرتة: بلـو-بلـو     
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 ي  المستعمرنساء القرى تحت رقابة وإرهاب ج

كػػاف   .أيػػاـ شبانيػةوقػع اشػػتباؾ فااػػطررنا إأ البقػام ـبتفػػ  طيلػػة  3986أواخػر سػػنة ويف 
اف وكػػػق (نصػػػ  مزقبػػػرات)اؼبػػػدرعات نصػػػر العسػػػكر . ذلػػػك بػػػالقرب مػػػن منطقػػػة واد ايسػػػر

 قتالتػػة اخػػوةكنػػت برفقػػة  .أيػػاـ داخػػل ا دغػػاؿ ؼبػػدة شبانيػػةبقينػػا ـبتبئػػ  فالطػػرياف يقصػػ ق 
 قنا يقتصػر علػع بعػ  اعبػذور والنباتػاتل كػاف غػذا  . نستطع اغبركةؿبصورين حصراً وملكنا ف
اؼبصػػػي مػػػن شػػػدة ا لػػػاؾق فكنػػػا نتعاػػػر نتي،ػػػة  نكػػػن نقػػػدر علػػػعمل  ـببئنػػػاؼبػػػا خرجنػػػا مػػػن و 

 .أتنام اشتباكات الحقة استصهدوالكن االخوة الاالتة و تلك اؼبرةق قبونا . ا رىاؽ
 ويت،ػػػػاوز بكاػػػػري عػػػػددعقػػػػب تلػػػػك االشػػػػتباكاتق غالبػػػػا مػػػػا كػػػػاف عػػػػدد ا مػػػػوات مرتفعػػػػا و 

 أردت اؼبكػػػوث بالقريػػة بػػػ  النسػػػوة ةمػػر ذات . كانػػػت االشػػتباكات تقػػػع باسػػػتمرار  .اعبرحػػع
  واػعت طفػالً و حونة مػن ح،ػرق ارتديت جبة وجلست بقرب طافبعد أف شعرت بالتعبق 

أرادوا .  يّػػػبينمػػػا أنػػػا كػػػذلك وصػػػل العسػػػكرق كػػػانوا مظلِّ و . كػػػاف متسػػػ  ا نػػػ  علػػػع ركبػػػت
توّجػػػػػو إرّب ق فاصػػػػػطياد دجاجػػػػػات كانػػػػػت بسػػػػػاحة القريػػػػػة دوف أف يسػػػػػتطيعوا ا مسػػػػػاؾ  ػػػػػا

دوف أف أشػػػعر أجبتػػػو فػػػ «.الدجاجػػػة يمسػػػكأالدجاجػػػة أيتهػػػا القػػػذرةق  يمسػػػكأ»: أحػػػدى 
فػػػػررت ف« !حلهق إلػػػػا اؼبمراػػػػة»: فقػػػػاؿ «!كػػػػالق لػػػػن أمسػػػػك دجاجتػػػػك»: فرنسػػػػيةباللغػػػػة ال

كانػت عنايػة اهلل ربفػين   .أخذت أرك  وأركػ  وىػ  يطلقػوف الرصػاص ورائػي دوف إصػابتو 
. القػػب  علػػيَّ مل يتمكنػػوا مػػن ق و جيّػدا هػػاعرفأغابػػة كنػػت ف،ريػػت حػػ  دخلػت . ذلػك اليػػـو

اعبنػػػود مل يكػػػن . والػػػالوا علػػػع النسػػػام اػػػربا وف بكسػػػر كػػػل شػػػيم بالقريػػػةيّػػػقػػػاـ ىػػػؤالم اؼبظلِّ 
 .أبصعه  علع ا طالؽ رجاؿ الفرقة ا جنبيةكاف لكن  و االحتياطيوف بتلك القسوةق 
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مجاهةةةدة مةةةن جةةةي  التحريةةةر 
 الوطني

. تاالتصػاالر تػّدببطهػي اػببيػز و  نقمػي كػنّ فالكاري مػن اؼبسػاعدةق  ىنسام القر  متقدّ 
وقعػػػت فرقػػػة كومانػػػدوس علػػػي خوجػػػة بقيػػػادة عػػػز أف  3986يف شػػػهر أوت فمػػػاال حػػػدث 

معهػػػ  الػػػدبابات وا جلبػػػقػػد الفرنسػػػيوف كػػػاف اعبنػػػود . الػػدين ربػػػت اغبصػػػار يف منطقػػػة جػػرّاح
مػػػػن بعضػػػػهن حراسػػػػة الطريػػػػق بينمػػػػا قامػػػػت  طلبػػػػتُ و النسػػػػوة  تُ مػػػػنظّ ف قونصػػػػ  اؼبزقبػػػػرات

. الكومانػػػدوس مػػػن بػػػ  شػػػباؾ ذلػػػك اغبصػػػار عضػػػامخػػػراج أإاخرتاؽ اغبصػػػار و الت بػػػاؼبسػػػبِّ 
بػاػببيز والبصػل كمػا قمػن بػدور  اجملاىػدين تسللن أتنػام الليػل داخػل منطقػة اغبصػار وزّودفف

     .الدليل  خراجه  من ب  حلليات نص  اؼبزقبرات
فاطمػػة الزىػػرام و ن بيػػنهن فتيحػػة مػػباؼبقاومػػة فتيػػات أخريػػاتق  تالتحقػػ 3986سػػنة ويف 
. سػػػي ؿبمػػػد رضبػػػو اهلل لاللتقػػػام  ػػػنالعقيػػػد أخػػػذ  . وغػػريىن

أحذية أنيقة و عليهن ضبر ا مافرق و يرتدين لباساً جيداًق  كنّ 
. كػػّن يضػػعن رافعػػات النهػػدينكمػػا  سػػراويل متقنػػة التفصػػيلق  و 

مل أعػػد و كنػػت انقطعػػت منػػذ فػػرتة عػػن العنايػػة بطريقػػة لباسػػي 
كنػػػػػػت جػػػػػػّد قاسػػػػػػية معهػػػػػػن   ...أتػػػػػػذّكر معػػػػػػو حيػػػػػػاة ا نوتػػػػػػة

ؽبػػن  قُ لِػػأخػػذُت أختَ كمػػا  قهػػن حبػػدة ال متناىيػػةععاملػػت متو 
؟ اعبهػاد فالفتيػات تػرد ؤالمىػ»: قلت لسي ؿبمدق فاؼبصاكل

مل « .يف أوؿ فرصػػػػة بنػػػػا إأ فرنسػػػػا صػػػػ يس !ذا مسػػػػتحيلىػػػػ
أ طريقػػػػػة إأنظػػػػر إلػػػػػيهن و »: قلػػػػػتفأكػػػػن واعيػػػػػة دبػػػػا فعلتػػػػػوق 

فػػػػت   «.ربّمػػػػل قسػػػػوة الواػػػػع نلباسػػػػهن ا نيػػػػقق لػػػػن يسػػػػتطع
ن إأ منطقػػة أخػػرى بينمػػا بقيػػت وحػػدي مػػع مػػزودر تػػوجيهه

 .باؼبنطقة ا وأ
بػن ؿبمػػد  سػػي ؿبمػد بتسػريل كػل الفتيػػات باسػتانام ميمػيالعقيػد أمػر  3986لايػة ويف 

 – كنػػت أسػػتطيع البقػػام. ميمػػييف اؼبنطقػػة إالّ مكاػػت مػػا و .  عبػػد اللطيػػ  واؼبتحدتػػةمػػرجو 
بفتيػػػػػات جبػػػػػل  التحقػػػػػتُ . وُمْرَىقػػػػػة لكػػػػػن كنػػػػػت جػػػػػد متعبػػػػػةو  –االخػػػػػوة أرادو  أف أبقػػػػػع و 

قنػا يفر مت ت   اً قضػينا ليلػة معػ. مػن الواليػة الاالتػة والرابعػة االعديد منا جئنف أحيث  بوطالب
 موعتنػػػاأخػػػوات يف ؾبتػػػالث كانػػػت . مػػػع ؾبموعػػػة الواليػػػة الرابعػػػة ذىبتُ فػػػق ةواليػػػالحسػػػب 
واصػلت اؼبصػي أنػا فأمػا  .خػذ قسػق مػن الراحػة  ردف التوق  بإحدى الدشرات ُمْرَىقات ف

 
ق دار كػانوا يطلقػوف علينػا اسػ  الفالغػةلػدين يف كتابػو الرائػد عػز ا ةقصػراجػع اغبادتػة للمزيد من التفاصيل عػن ىػذه      

 .345. ق ص3964نصر ستوؾق باريسق 
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اعبرحػع  وكػاف معظػ  كنػا وحػدنا بػال حراسػة. اً جروب أربعة عصرمع  برفقة مرج وحورية بّلمو
 .نا علع الطريقلدليالت كّن قل من قرية إأ أخرى مستعين  دبسبِّ ننتكنا . غري مسلح 

وؽ مقابػل أتذكر أننا يف إحدى اؼبرات قايضنا علبة نصإذ يف الوالية ا وأ عانينا كارياق و 
حػدى  عطيهػا  كنت طلبت من أحد االخوة إعطائي علبة نصػوؽ . قربة صغرية من اللنب

. ،ػػامتين بقربػػة لػػنب وقليػػل مػػن التمػػرف –  ػػذه اؼبنػػاطق تتعػػاطع النسػػام النصػػوؽ –القرويػػات 
ينطلػػق تػػارة « سػػتار»مػػن نػػوع  كػػاف أربعػػة جرحػػع مػػن اػػمن ا ربعػػة عصػػر لػػديه  سػػالح

مػػػن دوار إأ ق عربنػػا الواليػػة ا وأ ق وىكػػذاا كػػل مػػا كػػاف حبوزتنػػاىػػذ. ويتوقػػ  تػػارة أخػػرى
بػػدال ننػػاـ بالغابػػات ق وكنػػا قضػػينا فػػرتات دوف أف قبػػد مػػا ن كلػػوحيػػث  يف حالػػة مزريػػةق دوار
 .تالتة شهوروقد دامت ىذه اؼبعاناة يف الطريق حوارب . لدشراتمن ا

أحػػػػد السػػػػكاف يف  فناااستضػػػػو  قحػػػػد السػػػػهوؿق سػػػػهل مسػػػػكيانةإأ أوصػػػػلنا ذات يػػػػـو 
أتذكر و حسام من الصربةق الرجل قّدـ لنا ف .كانوا يعيصوف يف اػبياـ يف تلك اؼبنطقة  .خيمتو

خػػرج كػػاف ُمضػػيفنا قػػد لػػك ا تنػػامق  تيف و  .أكلنػػا دبػػا فيػػو الكفايػػةو  قأ  كنػػت مسػػرورة لػػذلك
جػػػػػػام »: جػػػػػام أحػػػػػد ا طفػػػػػاؿ يصػػػػػرخو الػػػػػدباباتق  توصػػػػػلف.  خبػػػػػار العسػػػػػكر بوجودنػػػػػا

إلػيه   االخوة يف خيمة تانيةق فػذىبتُ كاف كنا كبن الفتيات بداخل خيمة بينما    «.العسكر
مصػػػككا يف  – رضبػػو اهلل استصػػػهدقػػد  –ؿبمػػد مػػػن اؼبديػػة ا خ رّد علػػّي فػػػخػػربى  بػػا مرق أ

 لػػيس ىنػػاؾق ال»:   دخػػل صػػاحب اػبيمػػة وقػػاؿ لنػػا «!ال داعػػي للقلػػق !ال تقلقػػي»: اػبػػرب
 .الواشييف الواقع كاف ىو و « !فرنسيوف
حله ؿبمػدق »: صػرختق فالطائرات يف السمامو  الدباباتو ظبعنا ىدير اؼبصفحات  ف، ةً و 

أف يقتلػػو    ق ال زبػػايفق علػػيه  أوالً ةيػػابيػػا »: لػػن أنػػس مػػا حييػػت ردَّه علػػي« .إننػػا ؿباصػػروف
 «سػػتار»عنػػدىا بػػدأ ؿبمػػد يطلػػق النػػار ببندقيتػػو « .ك كػػي يتمكنػػوا مػػن إلقػػام القػػب  علػػي

 طرحػوى  أراػاً و  – ا ربعػة عصػر – ألقػوا القػب  علػع كػل االخػوةبعػدىا  .فقتل عسػكري 
 الفرنسػػػػػػيوفشػػػػػػاىد   بػػػػػػ ـ عيػػػػػػين و . ق   مػػػػػػّروا بالدبابػػػػػػة علػػػػػػع أجسػػػػػػادى جنػػػػػػب إأاً جنبػػػػػػ

تػرؾ ذلػك وقػد  .سػ تذّكر ذلػك اؼبصػهد طيلػة حيػار .حيػامأ وى يسحقول  ربت الدبابات 
 (.التن )كر من فرقة الدراغوف كاف ىؤالم العس. لغا يف نفسياب أتراً اؼبنظر 
كبػػن  – بعػػد عمليػػة تفتػػيس عاػػروا علػػع وتػػائق تصػػري إأ توّجػػو سػػتة فبراػػات كبػػو تػػونسو 

خػػذوا يفصػػلوف أ. اللػػوار تػػوقفن يف إحػػدى الدشػػرات لالسػػرتاحةالاالتػػة ا خريػػات و الاالتػػة 
اػػاتق كبػػن فبر »: قلػػت عنػػدىا. بػػ  الرجػػاؿ والنسػػام   بػػدلوا يف مػػلم الصػػاحنات بالنسػػام

وىػػ   خػػذونا كبػػن الاالتػػةق وألقػػوا بنػػا داخػػل الصػػاحنة ف «!النسػػوةؤالم ىػػ بيعػػذتوقفػػوا عػػن ت
 كص كانوا يريدوف  . تنادمغغسل أنقلونا إأ تكنة وحاولوا   . بعقب الرشاشاتوننا ضربي
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 وبعػد ذلػك. كػ  كػاف عػددنا اخل: كاػرية  أشػيامو  اؼبالجم ربت ا راية وكذا ىوية اؼبسؤول 
 .بعضنا بعضا عزلونا عن

مل . مل أعػػد أتػػذكرىاوأمػػاكن أخػػرى  ىػػراسأسػػوؽ و  عنابػػةيف معسػػكرات شػػّ ق بتقلػػُت عا
 .بالعاصمة كنت دبعسكر بن عكنوف ومعسكر بين مسػوس. إليو تذخِ وأُ  إالّ  اً أترؾ معسكر 

كػاف . تُػوُ نػَ وَ خَ و النقيػب سػريفنت  إأ  أخػذو  . عتقلت فيػووا إالّ  اً مل أترؾ مكانؾ أيضاً ىنا
كنػت . يد مين الصعود معهػ  إأ اعببػاؿ يف اؼبنطقػة ا وأ  دؽّبػ  علػع اؼبالجػم واؼبخػابمير 

بالس،ائرق  و حرقكما باؼبغطسق  خنقو  عّرو  من كافة تيايب   ف قللتعذيب يومياأتعرض 
 .شيام كاريةوتعرات  

 بنيػػػػة ذوومػػػػنه   ق اتنػػػػاف(PRG)ذات يػػػػـو قػػػػدـ رجػػػػاؿ مػػػػدنيوف مػػػػن اؼبخػػػػابرات العامػػػػة 
سنقضػي علػيه  صبيعػاق »:   أشار رب يف اذباه حي القصػبة قػائال اخمة توّجو أحدى  إربَّ 

عنػدىا  «!إذا بقي جزائري واحدق سيحصل علع استقاللو»: لو فقلت« .سنبيد كل العرب
لكن اآلخر اربين بسالحو وأسػقطين أراػا و أراد اريبق فقاومت وأسقطت أحدنبا أرااق 

 .وسق بركة من الدمام
ق أخػػي بػػػوعالـ فػػتل لنػػا البػػػابفمػػرة أخػػذ  النقيػػػب سػػريفنت إأ مقػػر سػػػكنايق ذات و 
. ظػػن أّ  جئػػت مػػع اجملاىػػدينكػػاف ي «!وا بػػكل ق االخػػوة جػػاةيػػاحلهق ب»: رليػػت صػػاحوعنػػد 

ؼبػػػاذا إذف  .أبػػػوؾ يصػػػتغلو بيتػػػك لطيػػػ ق »: قػػػاؿ النقيػػػب  البيػػػت  تفتػػػيسقػػػاـ العسػػػكر بف
ا مػػر ال يتعلػػق يب »:  اؼبعػػَدم  أسػػفل اؼبدينػػةف شػػرت ؽبػػ  إأ اؼبسػػاك  «؟عببػػاؿالتحقػػِت با

 «.أناق بل القضية تتعلق  ؤالم اؼبعوزين الذين يبوتوف جوعا
التوجػػػو إأ ؿبافظػػػة الصػػػرطة لإلمضػػػام يوميػػػا  حصػػػلت علػػػع ا فػػػراج اؼبؤقػػػتق وكػػػاف علػػػيَّ 

قائمػػة الكصػػافة  يفسػػّ،لت إحػػدى الصػػديقات اظبػػي وبعػػدما . وتػػائق تابػػت وجػػودي ععلػػ
 .ذباه فرنساغادرت با

حيػػػث عملػػػت بيػػػنهن ؼبػػػدة شػػػهرين       «ا خػػػوات البػػػي »ويف فرنسػػػا كنػػػت أقػػػي  عنػػػد 
صػػارع سػػاف ب اسػػتطعت االتصػػاؿ بػػاالخوةق عنػػد الطلبػػة بػػاؼبطع  اعبػػامعي. كصػػغالة تنظيػػ 

 ؾباىػػدةلكػػن أخػػرب   أّف ذلػػك غػػري فبكػػن نظػػرا لكػػو  و أرادوا تصػػغيلي يف بػػاريس . ميصػػاؿ
الخػػوة بوتػػائق مػػزّورة بعػػ  اد  زوَّ فػػ .تػػونسخوة يف الهػػاد أو بػػاعبد االلتحػػاؽ بايػػأر و سػػابقةق 
 .إأ تونسنُِقْلُت منها و إأ فرانكفورت ق وذىبت أؼبانياىا مع حدودفرنسا عرب وغادرت 

 
 .منظمة نصرانية تقـو با عماؿ اػبريية     
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عملت يف البداية كممراة . 3989كاف ذلك سنة و خري استقباؿ يف تونسق  تُ لبِ قْ استػُ 
للصػليب ا ضبػر بزيػورخق غػري أ  مل اسػتطع    حصلت علع منحة باؼبدرسػة الدوليػة التابعػة

فطلبػػت الػػذىاب إأ اؼبنطقػػة الناطقػػة  .يف ذلػػك اؼبكػػافتعلػػ  اللغػػة ا ؼبانيػػة ومل أكػػن مرتاحػػة 
 .سويسرا حيث زاولت دراست كقابلةيف بالفرنسية 

 .نػػػو سػػػي،لب ال ؿبالػػػة الرفاىيػػػة واالطمئنػػػاف لسػػػكاف القػػػرىأكنػػػت أرى   ...االسػػػتقالؿ
يف الػػدواوير والتقيػػت بالعػػائالت وزوجػػات اجملاىػػدين الػػذين بقػػوا علػػع نفػػس فقمػػت بزيػػار   

اػبيبة أصبت خب،ػل إزام ذلػك الواػع  تلكأّي باب أطرؽ؟ بعد . مزر ه واع بقع. اغباؿ
انكمصػت علػع نفسػي وبقيػت أذبػرع مػرارة  .إأ درجة مل أعد أجرل علع زيار   من جديػد

 .ذلك يف ركن من حيار
 

 

 

 

 

 

   

 

 مس ِّالتال. 3.3

 عائصة كماس. 1.1.1
 366.12 .ق صنسام يف خض  حرب اعبزائرصبيلة عمرافق : اؼبصدر

نضػػمت إأ الاػػورة سػػنة ا. يف دوار صػػغري ببلديػػة واد الفّضػػة 3933ولػػدت عائصػػة كمػػاس عػػاـ 
كانػت . كانت تؤدي مهػاـ االتصػاؿ وإيػوام اجملاىػدين. 3988بعد اندالعهاق أي سنة واحدة 

وبعػد االسػتقالؿ وجػدت عائصػة . باعبهػاد واستصػهد ِكالنبػا ىانق والتحػق ولػدايأرملة وأماً لولد
بعػػػػد ذلػػػػك قطنػػػػت يف قريػػػػة زراعيػػػػة ونااػػػػلت يف االربػػػػاد الػػػػوطين للفالحػػػػ  . نفسػػػػها لوحػػػػدىا
 .3996وفيت عائصة سنة . 3966إأ  3961اعبزائري  من 
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 للمجاهدينل قَمع
 تحت ا رض

نتػػوأ نػػاموف وكبػػن ويف الليػػل كػػاف اجملاىػػدوف ي. أحيانػػا كنػػا نطػػب  كػػل الليػػل للم،اىػػدين
كنػػػا نضػػػع ا ْغػػػالؽ علػػػع . كػػػانوا ينػػػاموف خػػػارج القريػػػة. ه تسػػػاحر 

عاِقل ونغطيها بالرُتاب والَعْوَسػ ق   نغػادر 
َ
وكبػن قبػر كيسػاً اؼبكػاف اؼب

وعنػد الف،ػر كنػا نراقػب اعببػل . تػارآلمليئاً ب غصػاف الصػ،ر لػػَمْحو ا
. الطػائراته من العسكر كمػا كنػا نرتّصػد النػرياف و مونتحقق من خال

عاقِػػلق 
َ
ويف حػػاؿ اِنعػػداـ العسػػكرق كنػػا نعػػّد القهػػوة   نػػذىب لفػػتل اؼب

 .وإالّ فكنا مبتنع عن الذىاب إليها
 

اجملاىػػػدين مصػػػياًق فكنػػػت أُرَسػػػل أحيانػػػاً إأ  ئلكنػػػت أنقػػػل رسػػػا
وكنػت أحضػر ؽبػ  حاجػات أضبلهػا علػع . مسافة بعيدةق أحيانػاً عصػرين إأ تالتػ  كيلػومرتاً 

 .رأسي
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
وجػػػػام . ذات مػػػػرة ُوِشػػػػَي يب إأ الفرنسػػػػي ق وقيػػػػل ؽبػػػػ  أنػػػػين أستضػػػػي  فبراػػػػة ُشػػػػْقريّةو 

عنػػػد ذلػػػك عّلقػػػو  إأ شػػػ،رة  . ين أعرفهػػػا وقلػػػت ؽبػػػ  أ  مل أرىػػػا قػػػقنػػػالعسػػػكر فػػػ نكرت أ
كػػاف جنػػدي يضػػربين مػػن جهػػة وجنػػدي حلخػػر يضػػربين مػػن . كػػالِْبتوس واػػربو  اػػرباً مربحػػاً 

ـُبَػػبَّ ة يف ( اؼبمراػة الُصػْقريّة)كانػت خػرية . يديَّ والعديد مػن أسػنا اعبهة اؼبقابلةق فكسروا 
ْعِقل ربت إشراؼ حليمة

َ
شيم فغػادر  ب يّ  ُبلْ تػَ وأوقفوا حليمة أيضاً واربوىاق ولكن مل . اؼب

 .شيم العسكر القرية بدوف اكتصاؼ أيّ 

دات لةةةيالً ونيةةةارًا، تطةةة  ن أكةةةل كانةةةت المسةةة ِّالت مجن ةةة
 .ن مؤونتيم ووثائقيمئالمجاهدين وتغسلن ثيابيم وت  ّ 

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



 منظور تارىبي 
 

 

446 

+ + 

+ + 

 تفتي  نساء القرى ة جزائريةمس ِّلالعدو يعتقل 

                                                                       

 

 

 
 

 

 

 

 
ـ والاػػػػػا  يف سػػػػػنة  3986استصػػػػػهد ا وؿ عػػػػػاـ .  يف اعببػػػػػاؿ تنػػػػػالا ولػػػػػديّ استصػػػػػهد 

ركبنػػا . بػػينا حبػػث عػػن  سريصػػوبعػػد االسػػتقالؿ ذىبػػت إأ جبػػل كريصػػة يف الون. ـ 3985
  دلّنػا رجػػل علػػع اؼبكػاف الػػذي كػػاف هبػب أف كبفػػر فيػػوق . علػع بغػػاؿ وقطعنػا مسػػافة طويلػػة

وجػدت . بػيناعنػدما نبصػنا اعباػث عرفػت و . تالتػة شػهدام بػذلك اؼبكػاف وقاؿ لنا أنو يوجػد
كػػػػاف ىنػػػػاؾ مْصػػػػق وإبْػػػػػرَة وخػػػػيق وِمػػػػرحلة وورقػػػػة نَػْقػػػػد وعصػػػػرة رصاصػػػػات . حافظتػػػػو وعرفتهػػػػا

أخػػذ كػػل مػػن رافقػػين رصاصػػة وأخػػذت اػبمػػس رصاصػػات (. Matt)لرشاشػػة مػػن طػػرز مػػاط 
ذا دفنػت جاػة بطريقػة غػري معػروؼ أنػو إ. فواعت العظػاـ يف كػيس وأخػذ ا معػي. ا خرى
 .ها   تتلفهاصبين حلوى تكتص  اعباة فتنب الئقة فإفّ 
 .بين الاا ق فإ  مل أجده ققاأما 

 جا بوفاطمة طلبية . 1.1.1
 361.13 .ق صنسام يف خض  حرب اعبزائرصبيلة عمرافق : اؼبصدر

 –بنػت البكػر ال –طلبيػة )وزوجتو فاطمةق وأربع بنػات  رب البيتتكّوف من كانت عائلة باج ت
. (اأصػغرنب –وؿبمػد  –بػن بػالتبين ا –يوسػ  )ن يوولػد (أصغرىن –ومسعودة وفطومة وفريدة 

فطومػة و سػنةق  38مسػعودة : يف اعبباؿ واستصػهدوا ىنػاؾ عبهادتالتة من ب  ا بنام التحقوا با
 يف صفوؼ التنظي  اؼبػد  التػابع( الصل )طلبية وفريدة با صناـ ناالت . يوس و  قسنة 36

تػػويف و جبهػاز الصػرطة الفرنسػيةق سػابقاً  اً مومفػاً و متقاعػػدرب البيػت كػاف   .عببهػة التحريػر الػوطين
ورغػػػ  فقػػػداف . والتعػػػذيب مػػػن شػػػدة ا لػػػاؾ جػػػرام االعتقػػػاالت اؼبتتاليػػػة 3989شػػػهر ينػػػاير يف 

بعػػد لايػػة اغبػػرب و  .مسػػاعدة اجملاىػػدينهػػا واصػػلت فاطمػػةق ربػػة البيػػتق بنائزوجهػػا وتالتػػة مػػن أ
 –طلبيػػػة بنتهػػػا او  فاطمػػػةأمػػػا . تعػػػيس حيػػػاة طبيعيػػػةىػػػي اآلف و  ت فريػػػدة وأقببػػػت أطفػػػاالً تزوجػػػ
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 طل ية باج

اسةةةةةةم )فاطمةةةةةةة بةةةةةةاج 
، مةن (الحربي العاليةة
،  1935مواليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
 ةةةةةةةةةةةةةةةة، كانةةةةةةةةةةةةةةةت طال

التحقةةةةةةةت بالجيةةةةةةةاد 
فةةةةةةي  4فةةةةةةي الواليةةةةةةة 

واستشةةةيدت  1957
 .1959سنة 

اسةةةم )مسةةةعودة بةةةاج 
، مةن (الحربي العاليةة
،  1933مواليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

كانةةةةةةةةةةةت ممرضةةةةةةةةةةةة، 
التحقةةةةةةةت بالجيةةةةةةةاد 

فةةةةةةي  4فةةةةةةي الواليةةةةةةة 
واستشةةةيدت  1956
 .1958سنة 

تعػػػيس كػػل منهمػػػا منكمصػػة علػػػع مػػاق و ربطمػػػت حيا قػػد  – صػػاحبة الصػػػهادات اؼباػػرية التاليػػػة
 .الصل نفسها باؼبنػزؿ العائلي يف 

 طلبية باج
. النضػػاؿ يف نػػاكلوشػػاركنا  أصػػغر مػػينق  ةكػػاف رب تالتػػة اخػػو 

 ةيف مقتبػػل العمػػرق وعنػػد بلوغػػو سػػن السادسػػ ػّاً شابػػ كػػاف أخػػي
مل أيضػػػػاً ىػػػػو  .دينػػػػة بلعبػػػاسؼبعصػػػر التحػػػػق باؼبعهػػػد الفالحػػػػي 

إذ كػػػػاف يقػػػػـو بسػػػػرقة ا حذيػػػػة يف النضػػػػاؿ  اؼبصػػػػاركةيتػػػػ خر يف 
. مػػن مقػػر اؼبقتصػػد وي تينػػا  ػػا («باتوغػػاس»مػػن نػػوع )الغليظػػة 

 3986عنػػد الصػػرطة وأخػػذ تقاعػػده سػػنة  اً كػػاف والػػدي مومفػػ
التحقػػػػت . 3989تػػػػو  سػػػػنة و مل يسػػػػتفد مػػػػن تقاعػػػػده  ولكنػػػػو 

عنػػد  و . يف اعببػػاؿباعبهػػاد  – فطومػػة ومسػػعودة –ن أخػػوار مػػاتنتػػاف 
البيػت ويعتقلػوف والػدي السػتنطاقو حػوؿ إأ كل عملية اشتباؾ مسلل كاف العسكر يػ توف 

نػػو   يطلقػػوف كػػانوا يعتقلو (. اغبػػريب فطومػػةاسػػ  )العاليػػة  كػػذاو ( اسػػ  مسػػعودة اغبػػريب)مػػرج 
أفرجػػػوا عنػػو حلخػػػر مػػػرة كانػػػت حالتػػػو وحػػػ   ...يعتقلونػػػو مػػػن جديػػد وىكػػػذاوبعػػػدىا  سػػراحو

 .الصحية جد متدىورةق وتويف علع إتر ذلك
و لػػػػ»وجػػػػدوا قائمػػػػة مصػػػػرتيات لػػػػدى مكتبػػػػة  بعػػػػدماوا إأ بيتنػػػػا ل جػػػػا 3985سػػػػنة ويف 

رؽ الرسػػػػػائلق و و ق «كانسػػػػػوف»تضػػػػػ  كميػػػػػة كبػػػػػرية مػػػػػن الػػػػػورؽ اؼبقػػػػػوى ( التقػػػػػّدـ) «ريقػػػػػبرو 
اقتنػت تلػك اؼبصػرتيات  الػتأّف فريػدةق أخػت ا صػغر مػينق ىػي إترىػا علموا و  ققالـق اخلوا 

 .اعتقلوىا مع والديف قلفائدة اجملاىدين

  

علػػػع القيػػػاـ بتلػػػك  تأُرغمػػػأساسػػػها ألػػػا قصػػػة فريػػػدة اختلقػػػت  قلإلفػػػالت مػػػن م زقهػػػاو 
ْبتَػػػػّز فؿ ىػػػذا وأعطػػػػته  مواصػػػفات مظللػػػة حػػػو . اؼبصػػػرتيات ربػػػت التهديػػػد

ُ
علػػػع و اقتادوىػػػا اؼب
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أحػػػد  فالػػػاؿتتعػػػرؼ علػػػع أّي مػػػنه  وبػػػالطبع مل  .ونػػػلتعيّ ة معػػػتقالت وجههػػػا قنػػػاع إأ عػػػد
وىػػي  أحػد اؼبنااػػل  الطػاعن  يف السػػنرحلىػػا بإحػػدى اؼبعسػكراتق و . العسػكر عليهػػا اػربا

ي مػػن واسػػرتوب أنػػين أنػػا ىػػو الصػػخص الػػذي يبحاػػوف عنػػوقػػورب »: قػػاؿ ؽبػػافتنكيػػل للتتعػػرض 
 .شهرين بالس،ن   أُفرج عنهافبقيت وّكلنا ؽبا ؿباـ للدفاع عنهاق بعدىا  «.العذاب

كػػػانوا . كانػػػت تصػػػلنا رسػػػائل مػػػن أخػػػوار وؾباىػػػدين حلخػػػرين يبلغوننػػػا مػػػا وبتػػػاجوف إليػػػو
كنػت أقػـو و  .شػارات علػع قمػاشو يطلبوف منا بع  أعماؿ اػبياطػة وقمصػاف مػن الصػوؼ 

غالبػػا مػػا كنػػت أقػػـو بنفسػػي بإيصػػاؿ صػػرة . تنسػػ  القمصػػاف باػبياطػػة بينمػػا كانػػت والػػدر
علػػع بعػػد  اجملػػاورةالػػدواوير  أذىػػب إأو  بػػاؿٍ  نعػػالً و  اً قػػديب اً رتػػدي ح،ابػػفكنػػت أا مانػػاتق 

مػرت  بػدوار : طبػس مػرات ةمل أر مرج مطلقا لكين رأيػت العاليػ. اتكيلومرت   عصرةأو  طبسة
كلمػة   مسػبل ويلقػي علػيَّ  كاف ي ر إربَّ . ،اسمرت  بع  مرـّ ومرة واحدة بسنو أوالد ؿبمد 

 .ف تبعو «عيد سعيد» السر
سػػي علػػي : برفقػػة جنػػودق اتنػػاف مػػنه  ال زاال علػػع قيػػد اغبيػػاة ةأوؿ مػػرة كانػػت العاليػػويف 

أتػػػذكر ذلػػػك . فقػػػد استصػػػهدوا كلهػػػ رشػػػيد وقػػػدور و اآلخػػػروفق ضبػػػداف أمػػػا . وسػػػي عبػػػد اهلل
ق  ذبهػػػس [... تصػػػده حببػػػل نػػػوع موكاسػػػاف مػػػنحنٍ ترتػػػدي حػػػذام مػػػن العاليػػػة كانػػػت إذ  اليػػػـو

كػاف باغبػذام تقػوب . عليهما أتػر اغبػروؽ وتػدميافو  كصفت عن رجليها. ]بالبكاماؼبتحدتة 
يف ذلػػك أمػػا  قيلمػػع وكػػاف كػػاف مػػن قبػػل شػػعرىا ذا صبػػاؿ يبهػػر      !وشػػعرىا. مػػن شػػدة اؼبصػػي

. شػػعرىا قملػػة مػػن ترأسػػها ونزعػػ تحّكػػألػػا أتػػذكر  .كػػاف شػػعرىا يعػػ  بالقمػػلاغبػػ  فقػػد  
 اً مسدسػػكانػت ربمػل و  «جينػػػز»سػرواؿ و كانػت ترتػدي قميصػػا قصػريا بػو أشػػكاؿ مربعػاتق 

يف  تواػعو    ق«مسػدس انظػري لػديّ »: فقالػتكاف يغمرىا الفػرح . 4.18نوع  اً منصغري 
 .جيبها

الػػػذي مػػػن »: كانػػػا يػػػرّداف علػػػيَّ . ا رغػػػ  إصػػػراري علػػػع ذلػػػكمػػػأف ألتحػػػق  يف  امل يرغبػػػ
 «.يف اؼبدينة  إذف؟ كبن حباجة إليك نةيبقع يف اؼبديس

رأيػػػت . يعيصػػػاف فيػػػو اأتػػػذكر البػػػؤس والفقػػػر الػػػذي كانػػػكنػػػت ؼبػػػا كنػػػت أذىػػػب معهمػػػاق  و 
كػاف الغػذام وجبػة مػن ظبػك . وي أحػد القػر  كػوخالعالية مػرة مػع عػدد مػن اجملاىػدين داخػل  

 وصػػػلتُ  …بالنسػػػبة ؽبػػػ م كػػػل فػػػاخر  – كػػػانوا جػػػد مسػػػرورين ب كػػػل السػػػردينو السػػػردينق 
رفضػػػت    رأيػػػت أف الكميػػػة اؼبتػػػوفرة ال تت،ػػػاوز   فأف أشػػػاركهطلبػػػوا مػػػين وقػػػت الغػػػذام ف

بع  ومالمل الفرح علع الالحظت نظر   إأ بعضه  حينها . العصر حبات من السردين
نصػػيب كػػل واحػػد مػػنه  حبػػة  كػػاف. امتنػػاعي مػػن مقػػاظبته  تلػػك الوجبػػة بسػػببوجػػوىه  
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 فاطمة باج     

يف  .تقفػػز اللتقاطهػػػا ةبعػػ  اغبلػػػوىق كانػػت العاليػػ رأحضػػؼبػػػا كنػػت و . سػػردين وردبػػا حّبتػػاف
 . ؿبروم واكانىبالفها رفقالىاق كله   اغبقيقة مل 

كنػػػػت . يف شػػػهر مػػػارسبلغػػػين خػػػرب استصػػػػهادىا و  .مل أر مػػػرج باعببػػػاؿ وال مػػػرة واحػػػػدة
. كانػت مػع شػفيقة وا خػوين اػبطيػبالػت  ق ةالعالي قأخت ا خرى زيارةصعدت إأ اعببل ل

: أخػػذتين شػػفيقة علػػع انفػػراد وقالػػتعنػػدىا . أخبػػار مػػرجعػػن  يبلغػػو ه  كػػي توسػػلت إلػػيف
اغبقيقػة كنػت أّصػر علػع معرفػة  «.علػع علػ  بػذلك ةلكن ليسػت العاليػو  استصهدتلقد »

 استصػهادذلػك اليػـو أخربتػين شػفيقة عػن يف . ]بالبكاماؼبتحدتة ذبهس [ ...واآلف ؼبّا عرفتها
الػػػت  خطيػػب شػػػفيقة  استصػػػهادعػػن  ةأخربتػػين العاليػػػـو ويف نفػػس اليػػػ. ةالعاليػػػ بػػػال علػػ مػػرج 

كلهػػ  . العاليػة والعكػس بػالعكسفػػي اػبػرب عػن كانػت شػفيقة زب. كانػت ذبهػل ا مػر سبامػاً 
يف ة ىػذه اؼبػرة كانػت العاليػ. ا خػوين اػبطيػبو خطيبهػاق و شفيقة و  ةالعاليو  مرج :استصهدوا

كمػا كانػت ترتػدي   ن رجليهػاقمل تكػن تتػ مل مػو كانت تلػبس حػذام باتوغػاسق   .حالة أحسن
مل سبا دبح  الصػدفة بػل اخػرتف ذلػك الػدرب  !ك  كن ش،اعات. قصابية وتصدىا حبزاـ

 ...ومرج زبليدا ؽبن ةيف منطقتناق مت تسمية الكاري من الفتيات ب ظبام العاليو . قصدب
تعػب ال ...قمنا بواجبنا وتركنا الدور لآلخرين. عند نيل االستقالؿ توقفُت عن النضاؿو 

 ...كبري  ناؿ منا إأ حد
 جا فاطمة ب

التحاقهػػا العاصػػمة لتودعنػػا قبػػل  مػػنجػػامت مػػرج يف زيػػارة 
مػػػػاذا كػػػػاف بإمكاننػػػػا قولػػػػو؟ كػػػػاف ذلػػػػك مػػػػن أجػػػػل . باجملاىػػػػدين
بعػد  نصػاطات نضػاليةؽبػن  كنػا نعلػ  أف  .وانتهع ا مرالوطنق 

عاػػػػػر والػػػػػدىا ذات يػػػػػـو علػػػػػع كميػػػػػة مػػػػػن ا دويػػػػػة وأدوات  مػػػػػا
وكبػػػن  .كانػػػت حلنػػػذاؾ طالبػػػة فبراػػػة  .ناػػػهاأغر التطبيػػػب بػػػ  

  كػاف لامةق  او كنت أحبك القمصافق . التكنا مسبِّ أيضاً  
زوجػػػي ينقلهػػػا داخػػػل صػػػندوؽ علػػػع مػػػا دراجتػػػو الناريػػػة ك نػػػو 

 .ويسلمها إأ أحد ا شخاص دبت،ر ليوصلها إأ اجملاىدين قذاىب إأ العمل
 .مل نكن ساعتها نصعر ال بالتعب وال بالعنام

 .حسب نيتو وأمد ا حيام بالعافية ووفق اهلل كالا  استصهدضبة اهلل علع من ر 
ال يقضي بيننا يف البيػت فػرتة طبسػة عصػر يػـو كاف  .كاف الفرنسيوف يهزلوف من زوجي

أيػػػن  !أيتهػػػا القػػػذرة !مػػػرج»: كػػػانوا يػػػدخلوف البيػػػت ويصػػػيحوف. حػػػ  يعتقلونػػػو مػػػن جديػػػد
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بعػد مػرور أسػبوع   و . ي خذونوسػأف نعلػ  إأ أيػن  دوف ف زوجػيعتقلو بعدىا كانوا ي« ؟مرج
يف كػػػاف ... يػػػدفع بػػاب البيػػػت   يػػدخل كػػاف. يعػػػود إأ البيػػت وعليػػػو أعػػراض الربػػػوكػػاف 

علػػػع جسػػػمو عالمػػػات  كانػػػت تبػػػدو. وأغسػػػلو وأعاعبػػػولػػػُ  فكنػػػت أ ...حالػػػة يرتػػػع ؽبػػػا
وف البػػػاب يطرقػػػق فبعػػػد ذلػػػك اً طبسػػػة عصػػػر يومػػػ أو يعػػػودوف عصػػػرةكػػػانوا ... الضػػػرب اؼبػػػربح

 .3989يناير  38تكرر ا مر  ذا الصكل إأ أف تويف بتاري  ... وي خذونو معه  ؾبددا
غػػريُت فمل يكػػن يسػػتطع التحػػرؾق  . نػػو كػػاف علػػع وشػػك اؽبػػالؾ حينهػػاأفرجػػوا عنػػو لقػػد 

كػػػال يػػػا أبػػػا أوالديق سػػػاؿبك »: أجبتػػػو «.قػػػد أتعبتػػػكلاظبحػػػي ربق »: مالبسػػػوق   قػػػاؿ رب
  ينػايرق لفػكاف ذلػك يف اػبػامس عصػر مػن صباحاق   تاربيـو الاليف و  «.اهللق أنت ال تتعبين

: قلػػػت ؽبػػػ فكػػل ا صػػػدقام نصػػحو  بتسػػػ،يلو كصػػهيدق . أنفاسػػو ا خػػػريةق رضبػػة اهلل عليػػػو
 «.أيها الناسق صّلوا علع الن ق ىذا الرجل مات علع سريره»

يػػػا اغباجػػػةق »: ربكػػػاف النػػاس يقولػػػوف . الاػػػورة انطلقػػػت معنػػا وانتهػػػت معنػػػاو د عملنػػا جبػػػ
 .قػقق وال حػ  إبػرةق عملنػا يف سػبيل اهلل ئاً مل أطلب شػي «.قدمي طلب منحة أو أّي شيم

 . ]بالبكام اؼبتحدتة هسذب[... لكن اآلف أقوؿ لك اغبقيقةق إ  نادمةق نادمة علع بنارو 
 فكنػاكاف ي تينا أحيانا أخ ينقػل إلينػا رسػالة مػن عنػد بنػار تطلػنب فيهػا بعػ  ا غػراض 

شػػرام قمػػاش وخياطػػة فسػػات  ذات  ةذات مػػرة طلبػػت منػػا العاليػػو . ذلك الرسػػوؿلػػسػػلمها ن
لصػػبايا مل  ةوأربعػػة عصػػر إأ طبسػػة عصػػر سػػنسػػنوات عمػػرىن بػػ  طبػػس يػػرتاوح ؼبػػن قيػػاس 
قامػػت طلبيػػة و مػػن قطػػن  اً اشػػرتى أبوىػػا قطعػػ. يضػػعنو علػػع أجسػػادىن العاريػػة مػػاؽبػػّن يكػػن 

 .قطع داخل صناديق ونقلها أبوىا إأ وجهتها كاؼبعتادواعنا كل ال ق  بتفصيلو وخياطتو
كاف يتكوف مػن   .]تصري إأ منطقة خصرىا[يتدأ إأ حد ىنا      «شنتوؼ»كاف لدي 

قمػت ببيعػو قطعػة تلػو ا خػرى ف .(قطػع فرنسػية ذىبيػة)قطعة من ح،  عصػرة فرنػك  ست 
كنػت . اغبلػوىو  توالصػوكوالو الصػاي و كربيت والوكنت أشرتي بامنها للم،اىدين الس،ائر 

 ئاً ؽبػػ  شػػيي أشػػرت أف  كػػانوا كلمػػا أرادوا! كػػ  ىػػ  ؿبرومػػوف  قاؼبسػػاك  :أقػػوؿ يف قػػرارة نفسػػي
قطعػة  «.ما يكفي من اؼباؿ حبمد اهللق لديَّ »: ؿ ؽب و أقو لكن كنت أرف  و رب شبنوق  اقدمو 

 والالعقػػػد وأقسػػػ  بػػػاهلل العلػػػي العظػػػي  مل يتبػػػق رب مػػػن قطػػػع العقػػػد  بعػػػد قطعػػػةق بعػػػُت كػػػل
كػل مػا أدعػو اهلل ىػو ق و يف سبيل اهلل والوطنصا  كنت أقوؿ يف نفسي ىذا عمل . واحدة

خػذوا أصػغرىنق فريػدةق ألكنه  . القب  علع طلبيةق اهلل حفظها لقَ مل يُ . والديأف وبف  أ
 .أبقوىا عندى  شهرينو 

 

 .ذىبيةالقطع العقد طويل مصكل من عدد من       
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يػ توف الفرنسػي  صػباب مػن اجملنػدين كػاف بعػ  ال. اػبري والصر موجوداف يف كل مكػاف
كػػػانوا صػػػغار السػػػنق عمػػػرى    .مػػػن إحػػػدى احملػػػالت مقابػػػل مسػػػكنناالليمػػػوف  بالصػػػرام شػػػر 

 جػام أحػدى وذات مػرة . ربمػل حػرارة مشػس اعبزائػرعلع ح  كانوا عاجزين . عصروف سنة
 مػا إأ ابنػت ئاً بعث شػيأف أف كنت أريد إوكاف يتخفع وس لين  – وكاف برتبة عري  –إلينا 
تفسػػػػد يف وفق ال ري يػػػػا ظِبػػػػاحػػػػذ" :والػػػػدر تقػػػػوؿ إربّ  تْ بَػػػػتَ تعلمػػػػ ق كَ »: رب قػػػػاؿفق فريػػػػدة
 .يضعها يف جيبو ويسلمها إليهاف اً ومؤن اً كنت أعطيو كتب« !"ا رض

كنػػػت أقػػػـو بتمزيػػػق   .يف اعببػػػاؿ قػػػق نَّ لكػػػين مل أرُىػػػو ق إربَّ  كانػػػت بنػػػار تكتػػػنب الرسػػػائل
 .اػبوؼ كاف يسكننا  فّ  الرسائل والصور الت تصلين منهنكل وحرؽ  
سػػػي و سػػػي سػػػعيد و جػػػام إأ بيػػػت كػػػل مػػػن فريػػػدة  .3943سػػػنة  ا خبػػػاركػػػل   بلغتػػػين  
اؼبتحدتػة هػس ذب[معهػ  بنار لكن مل تكن و  .وا الصايشربتغذوا معنا   ف .سليمافو حسن 
لػػػػ  أتفػػػػوه بصػػػػيمق وؼبػػػػا انتهػػػػوا مػػػػن ا كػػػػل فرغػػػػب يف قطػػػػع شػػػػهيته ق أكػػػػن أمل . ]بالبكػػػػام
 «.استصهدت»: ظروا إأ بعضه  بعضا وقالوان« وماذا عن بنار؟ مرج؟»: س لته 
: حسػػػػػػػن بصػػػػػػػوت ـبنػػػػػػػوؽسػػػػػػػي  علػػػػػػػيَّ  ردّ « ؟ةوالعاليػػػػػػػ»: رتة قصػػػػػػػرية بعػػػػػػػدىا سػػػػػػػ لتُ فػػػػػػػ

 «.استصهدت»
 «.استصهد». عبهادخر التحق باآلوىو ابين بالتبينق ىو ا« ويوس ؟»: قلت
 !يػا أمػي»: بكػيأأخػذت و دخلت اؼبطػب  فػ. رغػب يف البكػام أمػامه أمل و ق ئاً قػل شػيأمل 
 .ؼبصابرة البالمهلل اغبمدق منحين اهلل قوة ا يباف و  …بعدىا «!قل  يتمزؽ فّ إ !يا أمي

 اغتصاب الجزائريات. 4

 إفّ . لػػػيس االغتصػػػاب بفعػػػل جنسػػػي بػػػل ىػػػو فعػػػل ت خػػػذ فيػػػو حرمػػػة الضػػػحية قهػػػراً وملمػػػاً 
 .االغتصاب فعل تعذي  حيث يكوف اعبنس أداة التعذيب

 ن إبػػػػاف ااغتصػػػػاب اعبزائريػػػات وانتهػػػػاؾ حرمػػػػ بعػػػػ  ا مالػػػة عػػػػن 3.6سػػػيناقس اعبػػػػزم 
السياسػية ورام ىػذه -لتحليػل ا غػراض ا جراميػة 3.6وخّصػص اعبػزم . االستعمار الفرنسي

علػع علػع عواقػب ىػذه اؽبتائػك علػع النسػام اؼبسػتهدفات و  1.6ائعق بينمػا يركػز اعبػزم ظالف
 .اجملتمع كلو
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 وشِيد شاهد عن االغتصاب. 1.4

( 3563-3516)الفرنسي لالغتصاب يف بداية الغزو االستعماري  ما زاؿ تومي  اعبيس
أمػػراً ؾبهػػواًلق ولكػػن ضبػػل اؼبعػػتقالت قهػػراً علػػع العبوديػػة اعبنسػػية يف اؼبػػواخري العسػػكرية وكػػذا 

يف السػػنوات ا وأ مػػػن . وحصػػية الغُػػزاة غػػػري اؼبميِّػػزة للسػػػن أو اعبػػنس اسػػػرتعع انتباىػػاً أكػػػرب
بنوف اؼبؤرخ ر يتقدَّموف علع طواؿ ساحل العاصمةق وحسب االحتالؿ كاف أْجناد االستعما

عنػػدما حػػاوؿ اعبنػػراؿ كلػػوزاؿ احػػتالؿ البليػػدةق قاومػػو سػػكاف اؼبدينػػةق فػػ مر عسػػكره بنهبهػػا »
مغطّاة جباث الُكهوؿ والنسام "إأ اؼبدينة قاؿ أنو وجدىا  كلوزاؿوؼبا وصل  . إبادة سكالاو 

كريسػػتياف يف وصػػفو جملػػزرة اؼبػػؤرخ  وقػػاؿ  14«."ؿعػػزّ  كػػانوا كلهػػ . ناػػورةاؼبوا طفػػاؿ واليهػػود 
 :ـ 3513أبريل  4يـو  15تنا عصر أل  مواطنافية الت أبيد فيها اقبيلة الو 

فيػػػة اؼبسػػػاك  ومل ابل الو ذُ القبيلػػػة وسػػػكالا نػػػائموف يف ِخػػػَيمه ق فػػػ ]...[يف الف،ػػػر داىػػػ  فَػْيلػػػق 
يػػو الػػروح با عػػداـق وقتلػػوا وحكػػ  علػػع كػػل شػػيم ف. أحػػد مػػنه  الػػدفاع عػػن نفسػػو وبػػاوؿ أيّ 

وعند رجوع فرساننا مػن تلػك الغَػْزوة اػِبْزيَػةق كانػت رمػاحه  ُمػػرّززة . بدوف سبييز السن أو اعبنس
بقايػػػا داميػػػة مػػػن  –أمػػػا بػػػاقي الغنيمػػػة . ومت بيػػػع كػػػل اؼباشػػػية ِلُقْنُصػػػل الػػػدامبارؾ. ]...[يف رلوس 

َدمػػاِل  النسػػام ال : ذلػػك اؼبصػػهدأرعػػب مػػا . فقػػد ُعػػِرض يف سػػوؽ بػػاب عػػزوف –مذحبػػة مفزعػػة 
وقػد تقاسػ  الػذباحوف . زالت ربّ  دبعاص  مقطوعػةق وأْشػناؼ ال زالػت تتمسػك بقطػع اللحػ 

أبريل أعلن اعبنراؿ رااه باغبماس والذكام الذي أمهره جنػودهق  5ويف لقام . حصيلة ىذا البيع
 16.تنوير دكاكينه ويف مسام ذلك اليـو أمرت الصرطة العرب ب. فربّر بذلك تلك الفضيحة

وقػػػاؿ شػػػاىد فرنسػػػػي بصػػػ ف إبػػػػادة قبيلػػػة أوالد ريػػػاح الػػػػت اختنػػػق فيهػػػػا مئػػػات الضػػػػحايا 
 :3568يونيو  39بالتدخ  يـو 
يػا لػو مػن منظػر وفَػْيلػٌق مػن ُجْنػد فرنسػا منهمػك يف ! قل  يستطيع وص  ذلك اؼبصهد ال يوجد

ضر وكبن نسػمع أنّػات وحلىػات يا لو من ؿب! إشعاؿ نار جهنمية يف منتص  ليلة يضيئها القمر
ْضػَطرِمة

ُ
وؼبػا  ]...[. الرجاؿ والنسام وا طفاؿ واغبيوانػات اؼبْكظومػةق وتفرقػع وتسػاقق اغب،ػارة اؼب

وربػت . حاولنا إخالم مدخل اؼبغػاور يف الصػباحق وجػدنا تريانػاً وضبػرياً وخرفانػاً منتاػرة ىنػا وىنػاؾ
وشػػػاىدت رجػػػاًل مػػػات وىػػػو علػػػع . اكمػػػةاغبيوانػػػات وجػػػدنا رجػػػااًل ونسػػػام وأطفػػػااًل جاػػػاه  مرت 

لقػد اختنػق . ضن طفػاًل بػ  يػديهاتوكانت تقابلو امرأة رب. تور قابضتاف علع قر  اهركبتيوق ويد
 17.نا سبعمائة وست  جاةصيحأو . الرجل وىو وباوؿ أف وبمي عائلتو من َغْي  الاور

علػػػع الواحػػػات  لبوجػػػو ى،ومػػػاً مػػػدمِّراً  وفالتػػػابع وفويف نفػػػس السػػػنة شػػػن اعبنػػػد الفرنسػػػي
 :وص  كفاغاؿ اجملازر يف بالد القبائل فقاؿو . اعبنوبية وعلع بالد القبائل
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علةةةر قريةةةة هجةةوم كتي ةةةة فرنسةةةية مةةةن الفةةةوج الثةةةاني 
 1857يونيةةو  24إشةةريّدن فةةي منطقةةة الق ائةةل يةةوم 

 .م

 1837هجةةوم المسةةتعمر علةةر قسةةنطينة سةةنة 
 .م

 جزائريون وجزائريات بعد التدمير الفرنسي 

 ]...[. كػاف سػلوؾ جنودنػا ُمتَػػَوحِّس  ]...[. صدر ا مر بصن حػرب زبريبيػة ونُِفػذ ا مػر بصػرامة
 .شػيم يّ قتلت النسام وا طفػاؿق وُأْحرِقػت البيػوت واقُتِلعػت ا شػ،ار مػن جػذورىاق ومل يبنػع أ

أغلبيػػة نسػػام القبائػػػل تضػػع َدمػػاِل  يف اؼبعاصػػ  وا وتػػادق فصػػػاىدنا  فّ إ. وارتكبػػت فضػػائع كاػػرية
كػػػانوا يبػػػرتوف النسػػػوة سػػػوام كػػػن . جنػػػوداً يقطعػػػوف أوصػػػاؿ النسػػػام ا ربعػػػة لسػػػرؽ تلػػػك الػػػَدماِل 

 18.علع قيد اغبياةميتات أـ 

       

كػػػاف       العقيػػػد دو مونطَنيػػػاؾ السػػػفاح وبالنسػػػبة إأ عبوديػػػة النسػػػامق فمػػػن اؼبعػػػروؼ أفّ 
يف إحػػدى وصػػاياه يقػػػوؿ ىػػذا الرجػػل الػػػذي اشػػتهر بسياسػػػة و . نػػػاتايبػػيعهن بالػػػمزاد كاغبيو 

 : قطع الرلوس
 

إحػدى مل يكن دو مونطَنيػاؾ سػفاحاً فحسػبق بػل كػاف يتػبّ،ل بػذلكق وماػاالً علػع مػا كػاف يقولػو ىػو مػا كتػب يف       
 لطػرد –رلوس اػبُرشػوؼ بػل رلوس الرجػاؿ ال أعين  –إأ قطع الرلوس   ؼبا تنتابين أفكار حزينة أعب»: رسائلو إأ زمالئو

 (.يف ىذا اؼبقاؿ 39راجع اؼبصدر رق  )« .تلك ا فكار
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 أسيرات جزائريات أرغمين الجي  الفرنسي علر ال غاء في بداية االستعمار

طاؼبػػػا فهمػػػُت ذلػػكق وكػػػل مػػػن . قطػػع رأس واحػػػد وبػػدث رعبػػػاً أكػػػرب مػػن قتػػػل طبسػػػ  رجػػل فّ إ
تيػاف بعػريب حػيق وعقوبػة  ُأحذِّر ُكل اعبنود ربت قيػادر مػن ا ]...[. للعمليةخضع رب تعرض 

قتػل كػل : ىذا ما هبب فعلو حملاربػة العػرب... من فعل ذلك ىي اربات متواترة بباطن السي 
مسة عصرق وأخذ كل النسػام وا طفػاؿ   شػحن السػفن  ػن وبعػاهن إأ االرجاؿ ح  سن اػب
 19.باختصار هبب إبادة كل من ال يتذّلل أمامنا كالكلب. ِاع حلخرجزر اؼبركيز أو إأ َموْ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
أمػػػا خبصػػػوص اسػػػتهداؼ النسػػػام جنسػػػياً فتوجػػػد بعػػػ  الصػػػهادات عػػػن اقػػػرتاؼ جػػػيس 

كانػػػػػػت اعبزائريػػػػػػات حلنػػػػػػذاؾ تتعراػػػػػػن . أيضػػػػػػاً  فرنسػػػػػػا ذلػػػػػػك يف حلخػػػػػػر سػػػػػػنوات االسػػػػػػتعمار
ا تعراػػػػػن النتهػػػػػاؾ كمػػػػػ. لالغتصػػػػػاب عنػػػػػد عمليػػػػػات التفتػػػػػيس والتمصػػػػػيقق ويف السػػػػػ،وف

 .حرما ن وبعضهن ضبُِلن قهراً علع العبودية اعبنسية يف اؼبواخري العسكرية
لالغتصػػػػػػػاب ِنَسػػػػػػػٌب مرعبػػػػػػػة وحلتػػػػػػػار دائمػػػػػػػة علػػػػػػػع كػػػػػػػاف »فحسػػػػػػػب أليسػػػػػػػتري ىػػػػػػػورفق 

وقػػاؿ مولػػود فرعػػوف يف كتاباتػػو السػػاخطة علػػع اغتصػػاب النسػػام يف القػػرى  20«.اعبزائريػػات
 21«. عػراض فبارسػة شػائعةىتػك ا» أفّ  –حسب فرنسػا  «ةاؼبتمرد» –القبائلية      واؼبصاتع

فيقػوؿ بونػوا ريق الػذي كػاف فبراػاً عسػكرياً . واؼبغتصبوف يابِّتوف ب نفسػه  ىػذه التصػروبات
. االغتصػػاب فبارسػػات عاديػػة يف كتيبػػتيػػات لكانػػت عم»: 3989يف مشػػاؿ قسػػنطينة منػػذ 

اغتصػػبوا ولكػػن : "ق يقػػوؿ لنػػاقبيػػل الصػػروع يف العمليػػات العسػػكرية يف القػػرىق كػػاف الضػػاب
وتػػروي طبيبػػة الػػنفس مػػاري أوديػػل غػػودارق الػػت درسػػت اآلتػػار  22«."اِفعلػػوا ذلػػك بالكتمػػاف

قػػػػد حػػػػدتو  عػػػػن »اعبنػػػػود القػػػػدامع  النفسػػػػية للحػػػػرب يف عينػػػػة مػػػػن اعبنػػػػود الفرنسػػػػي ق أفّ 
تميّػزة لػك اللقطػات اؼبحاالت االغتصاب وك لا ماىرة نظامية يف القرىق وغالباً مػا كانػت ت

 

 .صبع مص       
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ال »: كمػػا يقػػوؿ اؼبػػؤرخ بن،مػػاف سػػتورا  23«.بغايػػة العنػػ  مسػػبباً يف اخػػتالؿ تػػوازل  النفسػػي
لقػػد كتبػػوا مػػا يزيػػد عػػن تػػالث مائػػة روايػػة . بػػد مػػن العمػػل علػػع مسػػتوى ـبيلػػة قػػدامع اعبزائػػر

ىنالػػك فقػػق يبكننػػا قيػػاس درجػػة الرعػػب الػػت سػػادت . تنقػػل كلهػػا لقطػػات اغتصػػاب رىيبػػة
 24«.حلنذاؾ
دراسػػػػات ا حصػػػػائية العاؼبيػػػػة عػػػػن االغتصػػػػاب يف اغبػػػػروبق ماػػػػل دراسػػػػة الصػػػػليب ال إفّ 

مػػن تسػػعة مسػػت،يب  يف ا حصػػام أعلػػن أنػػو يعػػرؼ  امسػػت،يباً واحػػد ا ضبػػرق تصػػري إأ أفّ 
ىذه اغبقيقة الت،ريبية والتصروبات أعاله تتناق  مػع الصػمت  25.صبت يف اغبربامرأة اغتُ 

ويرجػػع ىػػذا الصػػمت وعػػدـ إحصػػام . ىػػذه اؼبسػػ لة اؼبؤِلمػػة الػػذي التُػػِزـَ بػػو يف اعبزائػػر بصػػ ف
 . ودراسة ىذه اعبريبة االستعمارية إأ عدة أسباب

ر ىػػذا الصػػمت إبػػاف تػػورة التحريػػر بباعػػث سياسػػي حيػػث كػػاف حػػزب وجػػيس قػػد يفسَّػػ
جهػػادىن  يصػػرحوف للنسػػام اسػػتناداً للقػػرحلف أفّ » –حسػػب مولػػود فرعػػوف  –التحريػػر الػػوطين 

كمػػػا وعظػػػوىن بكتمػػػاف   ]...[. العسػػػكر ويف ربّملهػػػا والالُمبػػػاالة  ػػػاة كػػػييف الصػػػرب علػػػع ىت
تلك ا مور ح  ال يعتقد العػدو أنػو أصػاب لُػّب الػروح القبائليػة اغبػيق وأرشػدىن بالسػلوؾ 

  26«.الوطين احمل  الذي يضحي بكل شيم يف سبيل ربرير أمتو اؼبستضعفة
حايا عػػػن البػػػوح بعػػػذا ن بسػػػبب أمػػػا بعػػػد االسػػػتقالؿق فالصػػػمت يرجػػػع إأ امتنػػػاع الضػػػ

وتلـز بع  . روؼ السياسية البحتة الت أّدت إأ اغتصا نظشعورىن باغبيام والعار رغ  ال
ن بعػػد االغتصػػابق كمػػا يسػػكت الػػبع    نػػو يسػػتحيل مسػػاعدبالنسػػوة الصػػمت اعتقػػاداً 

عوامػػل ال كػل ىػذه ال  وبػالطبع فػإفّ . اآلخػر عػن ذلػك خوفػاً مػن الَنْبػذ العػػائلي أو االجتمػاعي
مػن اؼبعػروؼ أنػو ال . تربُل اغبكومات اعبزائرية منذ االستقالؿ من ذباىل ىػذه الرتكػة ا ليمػة

اعتبػػار اؼبغتصػػبة وال يُلػػوَّث ِسػػِ،ل اؼبغتصػػب التػػارىبي إالّ دبقااػػاة علنيػػةق وبالتػػارب فلػػيس  يػُػػَردّ 
الػػذاكرة  إفقػػادينػػدرج يف سياسػػة  اً سياسػػي اً لػػزـو اغبكومػػات الصػػمت منػػذ االسػػتقالؿ إالّ قػػرار 

ِصّ  الذي لزمتو الطغمة العسكرية وقاد ا من أتباع فرنسػا  وإفّ . التارىبية اعبزائرية
ُ
الصمت اؼب

ؽبػػػو ( 3943-3986)التحريػػػر بصػػػ ف النقػػػاش الفرنسػػػي اغبػػػارب عػػػن التعػػػذيب إبػػػاف حػػػرب 
     .ىذه ا رادة السياسية  فقاد الصعب اعبزائري ذاكرتو التارىبية لعدليل ع

 

الدولػػػة والطبقػػػة  ؤوربمل أفهػػػ  سػػػكوت مسػػػ»: يف تعليقهػػػا عػػػن صػػػمت السػػػلطات اعبزائريػػػة قالػػػت لػػػويزة إغيػػػل أحريػػػز      
اعبزائريػػوف يعلمػػوف أف التعػػذيب  . ال نطالػػب إالّ باغبقيقػػة! تبّػػاً ؽبػػ . السياسػػية اعبزائريػػةق وأتسػػػامؿ كاػػرياً عػػن ىػػذا الصػػمت

كانػػػت مراكػػػز التعػػػذيب . إاػػػفام الصػػػرعية عليهػػػاالدولػػػة الفرنسػػػية حػػػاولوا  مسػػػؤوربكػػػاف فبارسػػػة منظمػػػة ومؤسسػػػاتية وأف 
واليػـو يوجػد عػدد كبػري مػن اؼبعػذب  القػدامع . عبزائري ونادراً ما قبػع اعبزائريػوف مػن ىػذه اؼبمارسػةمنتصرة عرب كل القطر ا

ىػل يبكػن نسػػياف عهػدنا للصػهدام  ػذه السػػهولة؟ . فحػريَّ  حقػػاً ىػذا الصػمت الػذي يبػػدو وك نػو تواطػؤ. علػع قيػد اغبيػاة
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 قروية جزائرية تعرضت لالغتصاب

مولود فرعوف ىذا الصمت بسخٍق يف وصفو اغتصابات القبائليػات يف القػرى لقد كسر 
ؼبا يطرد العسكر القبائل مػن »: فقاؿ. اؼبوالية للم،اىدين عند عمليات التفتيس والتمصيق

بيػػو   ووُبَػػػوِّشول  خػػارج القريػػة لتفتػػيس بيػػو  ق فػػإل  كػػانوا يعلمػػوف ألػػ  سيفتصػػوف فػػروج 
يف ٍؿ مكػػث العسػػكر تػػالث ليػػا»: ذكػػر غااػػباً يف كتابػػة أخػػرىكمػػا   27«.الفتيػػات والنسػػام

كنػا »: وروى طبيب احتياطي يف اعبيس الفرنسػي 28«.افقرية تاوريرت وك ل  يف ماخور ؾبّ 
يف قريػػػػػة ال زالػػػػػت معمػػػػػورة بالسػػػػػكاف اؼبػػػػػدني ق فػػػػػت  

 مسل  ُمطاَرد ينتمػي بػال شػك إأ ا أبونب توقي  بنت
يف سػػػػػػن  اكانػػػػػػت إحػػػػػػدانب. جبهػػػػػػة التحريػػػػػػر الػػػػػػوطين

وُسػػِلمت . السادسػػة عصػػر وا خػػرى يف الاامنػػة عصػػر
وا  مػػػا يف البنتػػػاف إأ فرقػػػة مػػػن اعبنػػػود اؼبرتزقػػػةق فتسػػػلّ 

ويف دراسػا ا اؼبيدانيػة  29«.الليل   قتلونبا يف الصػباح
االستقصػػػػػػائية عػػػػػػن حلتػػػػػػار اغبػػػػػػرب يف بػػػػػػالد القبائػػػػػػلق 

دوجػارداف الصػهادة -س،ّلت اؼبؤرخة كامي الكوست
وصػػػػػلت الصػػػػػاحنة عنػػػػػدما »: االغتصػػػػػابالتاليػػػػػة عػػػػػن 

فتفحصػػوىن واختػػارواق ف خػػذوا امػػرأة وذىبػػوا . سػػتعتقلن يف نفػػس البيػػت نعرفػػت النسػػوة ألػػ
كػاف . كاف ػبمسة عصر نسوة مػن قريػة إيسػّناجن نفػس اؼبصػري  ]…[.  ا إأ البيت اجملاور

. الفتيػػػػاتالعسػػػػكر كػػػػانوا يػػػػ توف الختيػػػػار النسػػػػام وخاصػػػػًة  لػػػػدى اعبميػػػػع  فّ  اً ىػػػػذا معروفػػػػ
  30«.وتعرات قرية إغيل بوسويل لنفس اؼبصيبة

تقريػػراً عػػن القمػػع الفرنسػػي يف  3989أُُغسػػطس  1يف  66ونصػػرت جريػػدة اجملاىػػد رقػػ  
ق ويف مػػػا 3989بعػػػ  اؼبنػػػاطق القبائليػػػة بػػػ  منتصػػػ  شػػػهر أبريػػػل ومنتصػػػ  شػػػهر يوليػػػو 

 : ىبص تعذيب واغتصاب النسام جام يف التقرير ما يلي
كلهػػن الفػػراش ؼبػػػدة   نؿ تعراػػت طبػػس نسػػوة للتعػػذيب صػػوب أعػػ  القريػػة ولػػزمإخػػالّ قريػػة يف 

تعػػرض سػػكاف قػػرى فلػػدـ وإغػػراـ وإغيػػل  ]...[. رودة اغتصػػبت امرأتػػافقريػػة ويف  ]...[. طويلػػة
إمغداسػػػن قريػػػة يف . تينبػػػار اغتصػػػبت وعػػػذبت امػػػرأةقريػػػة يف  ]...[. أُمقػػػراف للقتػػػل واالغتصػػػاب

حليػػػػت أََرْقنػػػػاف أعػػػػدمت امػػػػرأة بعػػػػدما قريػػػػة يف  ]...[. لتعػػػػذيباغتصػػػػبت فتاتػػػػاف بعػػػػدما تعراػػػػتا ل
أمقػػػػػػدوؿ تعراػػػػػت النسػػػػػام اللػػػػػػوار أوقفػػػػػن إأ التعػػػػػذيب علػػػػػػع رلوس قريػػػػػة يف  ]...[. عػػػػػذبت
. عالنيػػػةً ( عامػػػاً  14)وفاطمػػة حلبػػػل ( عامػػػاً  46)إبػػػاىلع عػػذبت ربيعػػػة فػػػاوي قريػػػة يف . ا شػػهاد

بوجحػػػة قريػػػة يف  ]...[. ن طػػػرؼ تالتػػػة َحرَْكػػػةيف َجبَّػػػة ِمْزرانػػػة اغتصػػػبت ذىبيػػػة أكسػػػيل مػػػ ]...[
                                                                                                                         

ر اخػػتفوتصػػ،يعنا لكتابػػة تارىبنػػاق كمػػا هبػػب اال ناتي،ػػب مسػػاعدف! نػػوفمرب؟ ال 3يوليػػو و 8ىػػل يكفػػي واػػع الػػورود يػػـو 
 .66راجع اؼبصدر رق   «.ىو مصدر العار والصمت؟ أنا حريانةما . بتارىبنا  نو من أصبل وأقسع تواري  العامل
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أوامػػػر العسػػػكر بػػػاػبروج مػػػن بيتهػػػا فعػػػذِّبت واغتصػػػبت   ( سػػػنة 86)رفضػػػت ذىبيػػػة كوالػػػدي 
أذبػػػػػاغ تعراػػػػػت عػػػػػدة نسػػػػػام للعنػػػػػ  واالغتصػػػػػابق وعػػػػػذبت فاطمػػػػػة قريػػػػػة يف  ]...[. أعػػػػػدمت
ب اعبنػد الفرسػي تػاوريرت عليػوة عػذّ قريػة يف  ]...[. علع رلوس ا شهاد( سنة 35)إبراىيمي 

قريػػػة يف  ]...[. ن يف النهػػػرق كمػػػا رّشػػػوا امػػػرأة أخػػػرى بػػػالنفق وحرقوىػػػاا  ػػػأربعػػػة فتيػػػات   ألقػػػو 
 35)وسػػػاؼبة َتسػػػعديث ( سػػػنة 33)وذىبيػػػة مػػػوايف ( سػػػنة 36)تػػػاوريرت اغتصػػػبت ورديػػػة عمػػػو 

 يف حليػػت أوؼبػػ  ]...[. حليػػت إغمػػور عػػّذبت عػػدة نسػػام بالكهربػػامقريػػة يف . وامػػرأة ع،ػػوز( سػػنة
حلمقػػػدوؿ قريػػة يف  ]...[. وحليػػت علػػي أوقَػػَ  العػػدو عػػػدة نسػػام بعػػد أف فعػػل  ػػػن أفعػػاؿ شػػنيعة

جػػػوىر قػػػايس  –ُجػػػّردت عػػػدة نسػػػام مػػػن تيػػػا ن علػػػع رلوس ا شػػػهادق وتالتػػػة مػػػنهن ( ِمرابػػػو)
تعراػػن لالغتصػػاب أمػػاـ والػػدىن  –( عامػػا 66)وجػػوىر عمػػور ( عامػػا 36)وَتسػػعديث قػػايس 

سػػوؼبة عػػذب العػػدو سػػبع نسػػام مػػنهن خدوجػػة حاسػػد الػػت اغتصػػبت  قريػػةيف  ]...[. وأوالدىػػن
 نتنػػ  أوقفػػت واعتقلػػت تػػالث نسػػوةق   عػػريّ اليف سػػوؽ ا. مػػن طػػرؼ عػػدة جنػػود أمػػاـ عائلتهػػا

بعػػد تالتػػة أيػػاـق أمػػا اؼبػػرأة ( شػػاحبة سػػغبوليلي وذىبيػػة بلعريػػ ) مػػنهن  تنػػاأُفػػرِج عػػن . نوعػػّذب
تػػبهالؿ ىتػػك ِعػػْرض طػػاوس ديػػالـ قريػػة يف  ]...[. يومػػاً  33الاالاػػة فلػػ  يطلػػق سػػراحها إالّ بعػػد 

يف ذِبي ليسػة اغتصػبت  ]...[. من طرؼ تالتة جنود( سنة 38)وَتسعديث كلويف ( عاماً  36)
وزينػػػة بوكومػػػة وتػػػونس حليػػػت ( متزوجػػػة)ؿبمػػػد -والسػػػيدة حليػػػت علػػػي( عامػػػاً  38)سػػػعدية كلػػػوش 

 63)فروجػػة عبػػدوس : ث نسػػامبػػوكراف انتهكػػت حرمػػة تػػالقريػػة يف  ]...[(. عامػػاً  36)سػػع،ي 
مػػن حليػػت بوعاسػػعق وزوجػػة أكلػػي اغبػػاج الػػت ( عامػػاً  36)مػػن بػػورافق وسػػعدية أومػػاجي ( عػػاـ

 31.اغتصبت أمامو
فيقػػوؿ بونػػوا ري مػػاالً . سػػن أو حالػػة مػػن اعبزائريػػات مل تسػتان ىتائػػك فرنسػػا اغبربيػػة أيّ 

مسػلمة » اؼبسػام ظبػع أفّ أنو خرج ذات يـو مع سػريتو لتمصػيق قربػة وحرقهػاق وؼبػا رجعػوا يف 
وأخػػرى عمرىػػا تالتػػة عصػػر ىتػػك جنػػود  يف سػػن اػبامسػػة عصػػر اغتصػػبت مػػن طػػرؼ سػػبعة

وقصت رفائل برانس قضية اقتح  فيها جنود فرنسي  بيػت مسػل   32«.ِعْراها تالتة جنود
بعػػػد ذلػػػك  ]...[»: ق فػػذكرت تصػػػريل نائػػػب اعبمهوريػػػة الػػذي قػػػاؿ فرنسػػي واغتصػػػبوا اتنتػػػ
وضبػل الػدركي ىػذه السػيدة وبنتػاً . السيدة الت كانت يف الرابعة والسػت  دخل العسكر بيت

ويف الصػهادة الػت حررىػا جػاف بيػار  33«.عمرىا شبػا  سػنوات قهػراً علػع مالمسػات فاحصػة
أتنػام اغبػربق يقػوؿ اػابق ( DOP)ص  اشػتغل يف عػدة مراكػز للتعػذيب -فيتوري لضابق

 :الص 
ا حينهػ قلنتنػاوؿ الغػذام وحػدنا( Mideau)سػاعد ميػدو مػع اؼب     يف ذلك اليـو جلسػت يف اؼبػيس

: صما كدنا نصػرع يف ا كػل حػ  سػ لنا ىػذا الصػخ. جام مساعد أّوؿ واست ذف باعبلوس معنا
 «.الق ولكػػن لسػػت ُمْضػػطّراً لإلفصػػام بػػذلك»: قلنػػا لػػو «ىػػل تعلمػػوف ؼبػػاذا جلسػػت معكػػ ؟»

 

 .قاعة يتناوؿ فيها الضباط طعامه       
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اسػػتمتعت »:   قػػاؿ فكاىيػػةق سػػرد حكايػػةفضػػحك واػػرب علػػع فخذيػػو وك نػػو علػػع وشػػك 
شحب اؼبساعد ميػدو  «...ما أنع  ذلك يف ىذا السن. عمرىا شبا  سنوات ]عربية[     ببونيولة

كانت يداه ترتعدافق فواع سكينو وشػوكتو يف صػحنو   . واننت أنو كاف علع وشك صفعو
كػل أنػت قػذر ولػن ن . الفعل الذي ارتكبَتو فعل د م وأنت تتكل  عنو وك نػو مفخػرة»: قاؿ لو
 34«!معك

وورد ما يلي يف الدفرت الذي دّوف فيو بونوا ري مالحظاتو وخرباتو يوماً فيوماً عندما كاف 
توجػد . يف قرية ح ]...[ 3946يوليو »: وبارب يف صفوؼ اعبيس الفرنسي اد اعبزائري 

مولا كاف ا طفاؿ يرمولا باغب،ارة وكػاف اعبنػود يصػت. امرأة ؾبنونة وُمَصوىَّة وؽبا يد مصلولة
ضَبَلَػػػت العػػػاـ اؼبااػػػي وواػػػعت َمليصػػػاًق فَهْدَىػػػَدت مولودىػػػا . ويضػػػاجعولاسػػػيؤوف إليهػػػا وي

ويف نفػػس النصػػرة عبريػػدة اجملاىػػد الػػت  35«.اؼبيػػت طػػواؿ شبانيػػة أيػػاـق وكانػػت تبكػػي بصػػمت
فيلػػػيكس فػػػور جػػػّر جنػػػود العػػػدو امػػػرأة قريػػػة يف  ]...[»:أعػػػالهق ورد اػبػػػرب التػػػارب أشػػػرنا إليهػػػا

 36«.عارية وىي حامل   عذَّبوىا( غباجعل،ية ا)
ففػي ماػػل ىػذه الظػػروؼ مػن الوحصػػية اؼبطلقػػة كانػت ا مهػػات تل،ػ ف إأ التمويػػو لسػػرت 

 هاكانػػت أخػػت يف سػػن الاالاػػة عصػػر ف لبسػػت»: أعػػراض بنػػا ن كمػػا تصػػري إليػػو ىػػذه الصػػهادة
ت علػػػع وأبقػػػت أمػػػي أخػػػ. علػػػع رأسػػػها اً وسػػػخ اً فسػػػتاناً قػػػديباً ووسػػػخاً وواػػػعت قماشػػػأمػػػي 

وؼبػػا جػػام العسػػكرق أمسػػكوا أخػػت مػػن ذقنهػػا وأداروا رأسػػها لتفحصػػها جيػػداًق . حاؽبػػا بتعم ػػد
فَلَكػَ  جنػدي أمػي وكسػر !" تركوىا إلا مريضػةا! تركوىا إلا مريضةا: "فتدخلت أمي وقالت

 37«.لنػػػا وبعػػػد ذلػػػك زوَّجنػػػا أخػػػت فػػػوراً بػػػابن عػػػ . حػػػد أسػػػنالاق ولكػػػنه  مل ي خػػػذوا أخػػػتأ
إأ التمويوق كانت النسام تل، ف إأ الزواج الباكور  نقػاذ البنػات والعائلػة واعبماعػة  إاافةً 

 .من التدمري الفردي واعبماعي الذي يتبع االغتصاب
االغتصػػػاب كسػػػالح لالسػػػتنطاؽ  اؽبتائػػػك ا خػػػرى إبػػػاف اغبػػػرب ال شػػػك أفّ بػػػ  ومػػػن 
ال »: دائيات جزائريػػػاتفتقػػػوؿ احملاميػػػة جيػػػزاؿ حليمػػػي الػػػت دافعػػػت علػػػع عػػػدة فػػػ. أوتَػرُىػػػا

يسػػػػبق رب أف التقيػػػػت واحػػػػدة مل . امػػػػرأة أوقفػػػػت واسػػػػتنطقت ومل تغتصػػػػب ىنػػػػاؾ أتصػػػػوَّر أفّ 
وحسػػػب صبيلػػػة عمػػػػراف مل  38«.ن ااغتصػػػ متّ كػػػل اؼبتهمػػػات اللػػػوار دافعػػػت عػػػػنهن . ]...[

خبصػػوص « شػػبو نظاميػػة»ب كػػل النسػػوة الػػالر أوقفػػن ولكػػن ىػػذه اؼبمارسػػات كانػػت تُعػػذّ 
 سػػػػنوات رغػػػػ  أفّ  1مػػػػن ا حكػػػػاـ بالسػػػػ،ن  كاػػػػر مػػػػن %  16 نر صبعػػػػالالفػػػػدائيات الػػػػ

ىػػػػذه ا طروحػػػػة  39.مػػػػن النسػػػػوة الػػػػالر شػػػػاركن يف اغبػػػػرب%  3كػػػػاف ال يت،ػػػػاوز عػػػػددىن  

 

 .bougnoule: بالفرنسية تكتب. ف لإلشارة إأ اعبزائري و كلمة ؿُبقِّرة يستعملها الفرنسي       
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تتوافػػػػق مػػػػع البّينػػػػات الظرفيّػػػػة ماػػػػل شػػػػهادة ىنػػػػري بويػػػػو الػػػػذي كػػػػاف ؾبنّػػػػداً يف مركػػػػز فرنسػػػػي 
قاؿ بويو أنػو . 3943العاصمة سنة  يف( Villa Sésini)س  فيال سيزيين اللتعذيب معروؼ ب
كػػاف اغتصػػاب »: وأاػػاؼ 40ئػػة عمليػػة اغتصػػاب يف مػػدة عصػػرة أشػػهرقاحضػػر مػػا ينػػاىز م

وخػالؿ اؼبػدانبات يف العاصػمة كنػا . ق حبسػب السػن واؽبيئػة36من  9النسام وبدث دبعدؿ 
ياـ وأحياناً يبُكْان يوماً أو يوم  أو تالتة أ كنّ . تنت   شباع رغبة اعبندانقتنص واحدة أو 

كػػػػاف االغتصػػػػاب وسػػػػيلة للتعػػػػذيبق كغريىػػػػا مػػػػن . ؿبظػػػػور مل يكػػػػن ىنػػػػاؾ أيّ  ]...[. أكاػػػػر
لقػػػػػد صػػػػػدرت عػػػػػدة  41«.خبػػػػػالؼ الرجػػػػػاؿ ] ُنػػػػػوتتهن[الوسػػػػػائلق أاػػػػػيفت لرصػػػػػيد النسػػػػػام 

ش ق وكذا باػبْزؽ  دوات شهادات صّرحت فيها الناجيات من التعذيب ألن قد اغتصنب ب
فمػػاالً تقػػوؿ اجملاىػػدة القديبػػة مليكػػة قػػريس أنػػو بعػػدما . بوباشػػا بزجاجػػة كمػػا جػػام يف شػػهادة

مركػز للتعػذيب قػرب حػي )واعتقلت يف مدرسػة صػحراوي  3986أغسطس  6أوقفت يـو 
 :ق شرع مالزماف يف استنطاقها(القصبة

يف أّوؿ ا مػػػػر كػػػػانوا مػػػػريف ق ولكػػػػن ؼبػػػػا رأوا أ  التزمػػػػت الصػػػػمت أمػػػػروا تالتػػػػة جنػػػػود دبواصػػػػلة 
ويوصػػػلوف أسػػػالكاً  كػػػانوا يفرّقػػػوف سػػػاقيّ . جػػػّردو  مػػػن تيػػػايب ورمػػػو  علػػػع ا رض .االسػػػتنطاؽ

ويف اعبهػػػة ا خػػػرى كانػػػت ىنػػػاؾ علبػػػة . حديديػػػة كهربائيػػػة داخػػػل الفػػػرج وإأ َحَلمػػػات ا تػػػدام
وؼبػػا طلبػػت شػػرب اؼبػػام جػػام رجػػل بػػزي مػػد  . بيضػػام صػػغرية فيهػػا ِمفتػػاح كػػانوا يضػػغطوف عليػػو

كانػا . كاف اؼبالزمػاف يعطيػاف ا وامػر ويراقبػاف. ي ولكن واصل فعلووتبّوؿ يف فميق فغلقت فم
ظبػػو مشيػػدت ا كػػاف  أحػػد اؼبالزمػػ. يػػذىباف وهبيئػػاف ويػػ مراف بػػإغالؽ فمػػي ؼبػػا كنػػت أصػػيل كاػػرياً 

 42.وقد ظبعت منذ سبع أو شبا  سنوات أنو أصبل جنراالً 
فرنسػي اخػػتص يف صػ  -ويف الصػهادة االعرتافيػة الػت حررىػا جػاف بيػػار فيتػوري لضػابق
 :االستنطاؽ والتعذيب أتنام اغبربق تذكر اابق الص  ما يلي

كانػػت كبيفػػة جػػداً . كانػػت اػػابطة اْرتِبػػاط يف حػػرب التحريػػر الػػوطين. إ  أتػػذكرىا مػػن جديػػد
حبوز اق فل  يكن أي شػك رسالة أوقفناىا و . تعـو يف فستاف قدج قد أعطتو إياىا أوروبية كريبة

رجػػال ؾبهػػواًل  النقيػػب كانػػت جامػػدة وأنكػػرت كػػل شػػيمق وأّكػػدت أفّ  يف مكتػػب. يف جنايتهػػا
مػػن ىػػو »: قػػاؿ النقيػػب. بادرىػػا يف الصػػارع فلػػ  تسػػمل لنفسػػها بػػرف  اػبدمػػة الػػت طلبهػػا منهػػا

ْرَسػػػل إليػػػو؟
ُ
قػػػاؿ « .علػػػع وشػػػك رمػػػي الرسػػػالة ؼبػػػا أوقفػػػين العسػػػكركنػػػت . نسػػػيت»: قالػػػت« اؼب

« .ق أقسػ  لػكيئاً مػا فعلػت شػ»: قالػت« .أسػابيع يبق كنِت ربت رقابتنا منػذال تكذ»: النقيب
سنسػػتنطقك بطػرؽ أقػػل فعلػػع السػكوت  رتإذا أصػر »: قػاؿ النقيػب بصػػوت خافػت وُمتضػػايق

 «!قودوىا»: قاؿ النقيب« .أنا بريئة»: قالت« .مرافة
نا رقيب جديد استحوذت عليو ِجْنسّيتوق فضحك ىازئػاً وقػاؿ يأخذناىا إأ الَقْبو حيث لق

إلػا . أجهصػت ببكػام صػامت وك لػا طفػل« !َعْذرام؟ لن تكو  ِبْكرة بعد قليل ىل أنت»: ؽبا
إأ  عيدؾأفصػػػع مػػػا تعػػػرف  وسػػػن»: ؽبػػػا قلػػػتُ « !عػػػّري نفسػػػك»: قػػػاؿ ؽبػػػا الرقيػػػب. حرفػػػة دنيئػػػة
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ا سةةيرة علةةر . وجزائريةةات تحةةت ق ضةةة العةةد
 .اليسار ُتسمر السيدة هنّية

رغػػػ  يقيػػػين ألػػا سػػػرتف  إذ كػػػاف وجههػػا يعػػػربِّ عػػػن العنػػػاد  اقرتحػػػت ؽبػػػا ذلػػك دبغػػػامرة« .الزنزانػػة
 .والعـز رغ  دموعها

قلنػػػا لػػػػك عػػػػّري »: دت تيا ػػػػا بِػػػُبْقم وبقيػػػػت بسػػػرواؿ ورافعػػػػة النػَّْهػػػػَدينق فصػػػاح الرقيػػػػبجػػػرّ 
ق فػرّدت فػػوراً علػع ذلػػك بواػع يػػديها علػع صػػدرىا بعػػدىا اقتلػع رافعتهػػا حبركػة عنيفػػة« !نفسػك
سوؼ يبقػع ذلػك يف ذاكر ػا إأ ا بػدق . كانت ىيئتها تعربِّ عن إىانة كبرية. بعينيها لوبالتوسّ 
فتبس  الرقيب ونزع سرواؽبا بعن ق فتكورت الصابة ف،ػ ة وك لػا جنػ  وسػرتت . ؾ ذلكأنا أدر 

 .أتدامىا وفرجها
كانػت تبكػي جهػراً وكانػت دموعهػا تضػمحل يف شػعر . قيِّدت فػوؽ ِمْفػَرش وفرقػت سػاقيها

وبعػد حػ  . أدخل سلك يف فرجهػا ووصػل سػلك حلخػر إأ أذلػاق وبػدأت اغبصػة. أسود طويل
وقبػل . كنػت أشػعر بػالتقّزز وا لػاؾ. ميُت بطانية علػع جسػدىا وغػادرُت اؼبكػافر . أقرت اؼبرأة

يف البدايػػػة الجتنبػػػت تعريتػػػك يػػػا ت لػػػو نطقػػػ»: خروجػػػي مػػػن اؼبكػػػاف ظبعػػػت الرقيػػػب يقػػػوؿ ؽبػػػا
 «!بلهام

كنػػا . ويف اليػػـو التػػارب مل هبػػر االجتمػػاع اليػػومي بصػػفائو العػػادي. مل أمن كاػػرياً يف تلػػك الليلػػة
ولكػػػن مػػػا ذنبنػػػا؟ مػػػع ذلػػػك لقػػػد تَػرَكػػػت تلػػػك . أ بعضػػػنا الػػػبع  وك ننػػػا حلشبػػػوفنت،نػػػب النظػػػر إ

 .كاف يف إمكا  كتماف ا مر غري أ  اخرتت الصهادة باغبقيقة. الت،ربة جراحاً يف نفسي
ا داريػػة التابعػػة -وانتهػػت اعرتافػػات السػػ،ينة إأ توقيػػ  شػػبكة نسػػائية للمنظمػػة السياسػػية

راػػػات ومسػػػاعفات اجتماعيػػػة وكاتبػػػات واػػػابطات اْرتِبػػػاطق فب: غبػػػزب جبهػػػة التحريػػػر الػػػوطين
 43.ن امرأة معضمهن شابات أوقفن كلهن بعد الظهريحوارب عصر 
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لقػػد صػػّرحت بعػػ  الناجيػػات مػػن التعػػذيب ألػػن اغتصػػنب بػػ دوات شػػ  ولكػػن امتػػنعن  
القضػػيب ىػػو سػػالح التعػػذيبق  كلهػػن عػػن ا دالم بصػػهاد ن حػػوؿ االغتصػػاب حيػػث أفّ 

فمػػاال مل تسػػتطع اجملاىػػدة لػػويزة إغيػػل أحريػػز أف . لألسػػباب الػػت ذكرناىػػا أعػػاله وىػػذا راجػػع
( 3.3.1راجػػػػع الصػػػػهادة يف اعبػػػػزم )تصػػػػرّح علنػػػػاً بتعػػػػذيبها ومعانا ػػػػا إالّ بعػػػػد أربعػػػػ  سػػػػنة 

بصػػفت امػػرأة مػػن عائلػػة  –إ  أخػػربك  »: وحينهػػا مل تصػػر إأ فصػػل االغتصػػاب إالّ تَػْلميحػػاً 
 44«.ويلإ ل والعذاب الذي تعراتُ ينكتبكل الأ  مل أبل  –ؿبافظة 

والنػػػوع اآلخػػػر مػػػن االغتصػػػاب الػػػذي يظهػػػر وااػػػحاً عنػػػد قػػػرامة شػػػهادات اغبػػػرب ىػػػو 
غالبػػػػاً مػػػػا كانػػػػت السػػػػػ،وف تبػػػػدو أكاػػػػر أمنػػػػاً مػػػػن مراكػػػػز التعػػػػػذيب . التاغتصػػػػاب اؼبعػػػػتقَ 
ذيبق اجملاىػػػدين واجملاىػػػدات كػػػانوا يقرنػػػوف السػػػ،وف بتوق ػػػ  جحػػػي  التعػػػ واالسػػػتنطاؽ  فّ 

فماال شػهادة جػاف فيػاز . جحي  االغتصاب يتواصل ح  يف الس،وف ولكن يف الواقع فإفّ 
 :تذكر ما يلي –رقيب سابق يف اعبيس الفرنسي  –

الرجػػاؿق فإمػػا كػػانوا قػػد التحقػػوا أمػػا . غالبػػاً مػػا كػػاف اؼبسػػاج  الػػذين تعػػذ   كتيبػػت مػػن النسػػام
. اطػػػة ب سػػػػالؾ شػػػػائكة مكهربػػػػة دبدينػػػػة اؼبيليػػػػةباعببػػػاؿ وإمػػػػا كػػػػانوا قػػػػد اعتقلػػػػوا يف ؿبتصػػػػدات ؿبُ 

كاف تالتػة اػباط برتبػة مسػاعد يقومػوف . يستحيل أف تتصوروا مدى إسامة اؼبعاملة إزام النسام
رأيػت أربعػة مػنهن وبتظػرف يف  3943ويف مػارس . بانتظػاـ يف غػرفه  الصخصػية" استنطاقهن"بػ

ق وذلػك بػاػبنق باؼبػام اؼبػا  والضػرب ب حيث كن يتعرض يومياً للتعذيب طواؿ شبانية أيػاـاسرد
مػنهن عاريػات يف منحػدر علػع طريػق  ةوبعػد وفػا ن ألقيػت جاػث تالتػ. بالفؤوس علػع ا تػدام

 45.القلمدينة 
احتياطيػاً سػنو يت،ػاوز  اً اػابط. كاف العقيد ب»: كما جام يف شهادة بونوا ري ما يلي

ق كػػاف العقيػػد وبضػػر كػػل .ركػػز تيف م. كػػاف معروفػػاً باسػػتحواذ جنسػػيتو عليػػو. السػػت  عامػػاً 
ويف اؼبسػػػػػام كػػػػػاف الضػػػػػباط . اغبصػػػػػص الػػػػػت يسػػػػػتنطق فيهػػػػػا اػػػػػابق االسػػػػػتخبارات النسػػػػػام

 46«.بالس،ينات" يستمتعوف"
اعبػػيس الفرنسػػي ضبػػل العديػػد مػػن اعبزائريػػات قهػػراً علػػع العبوديػػة اعبنسػػية يف  معػػروؼ أفّ 

 .ـبامري عسكريةق ولكن ال تتوفر كتابات يف ىذا اؼبواوع اؼبؤمل
وأخرياً هبب اسرتعام االنتباه إأ نوع حلخر مػن اؽبتيكػة كانػت أقػل مػن االغتصػاب ىػدماً 

فعلع سبيل اؼبااؿق ذكر جاف لوي جريارق وىو جندي فرنسػي سػابق . غري ألا عادلتو إىانةً 
ق أف معسػػكره 3946إأ سػػنة  3985قضػػع خدمتػػو العسػػكرية يف مدينػػة وىػػراف مػػن سػػنة 

ة تػػ مر بالت ّكػػد مػػن حقيقػػة ِجػػْنس النسػػامق كمػػا كانػػت تػػ مر بػػالل،وم فيػػو ُمػػذّكرة َدْوريػػكػػاف »
 47«.هاكانػت ُمػذّكرة َدْوريػة مضػحكة فنسػختُ . إأ الطبيب يف حالة الصك يف حقيقػة ذلػك
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وىػو عضػو سػابق يف الفرقػة  –وبص ف ىذا التحقيػق يف ِجػْنس النسػامق فقػد روى لػوي دفػرد 
ؤ 
ُ
 3989لِّلة الػذي حػارب يف بػالد القبائػل منػذ سػنة الاانية عصر من الفوج الرابع للُمصاة اؼب

ق فقػاده ا نػ  إأ ؿَبْػرِز وجػد فيػو مسػاعد اً ذات مسام كاف يف اغبراسػة فسػمع نُواحػ» وأن –
جناية اؼبرأة عب  اؼبساعد إأ ذبريدىا من تيا ا فلتبي  . أوؿ يستنطق امرأة عن زوجها اؼبقاـو

كوبػو أف -لقػد أكػدت اؼبؤرخػة كلػري مػوس 48«.   أشار إأ نت  عانتها وىو يضر ا بعنػ
ق كمػػا حػػػدث ذلػػػك مػػػراراًق كػػػاف  نإصػػدار ا وامػػػر بلمػػػس فػػػرج النسػػام للتحقػػػق مػػػن ىػػػويته»

كمػػا ذكػػرت بػػرانس قصػػة اػػابق يف شػػؤوف ا ىػػارب   49«.كفػػيالً بفػػتل ا بػػواب لالغتصػػاب
ف ذات مػػرة وصػػلت إأ قريػػة صػػغرية فوجػػدت فتػػاة عاريػػة سبامػػاً وسػػق جنػػود يضػػّ،و »: قػػاؿ

أعػػالهق ورد  أشػػرنا إليهػػاويف نفػػس النصػػرة عبريػػدة اجملاىػػد الػػت  50«.عليهػػا ويبسػػكوف أتْػػدامىا
برمػاطو اعتقلػت دوريػة فرنسػية امػرأة   أطلػق سػراحها وىػي عاريػة بعػد قريػة يف »:اػبرب التارب
ت إأ دّ بػػػن باطػػػة جػػػرِّدت فتػػػاة مػػػن تيا ػػػا أمػػػاـ كػػػل النػػػاس   ُشػػػقريػػػة يف  ]...[. أف عػػػّذبت
شػػرتام اؼبؤونػػةق الشػػّبل أوقفػػت امرأتػػاف كانتػػا قػػد ذىبتػػا قريػػة يف  ]...[. ؼبػػدة يػػـو كامػػلشػػ،رة 

تا عػػػرب القريػػػة وبعػػػد ذلػػػك أُ ا   جُ مهبػػػت مصػػػرتيا فنُ   51«.فػػػرج عنهمػػػاّردتػػػا مػػػن تيا مػػػا وسػػػريِّ
الرسػالة االحت،اجيػة اعبماعيػةق الػت كتبتهػا نسػوة  وكمااؿ أخري ؽبذا النػوع مػن اؽبتيكػةق فػإفّ 

دليل علع الصػيطنة الػت عبػ  إليهػا االسػتعمار الفرنسػي  ىانػة      القبائلقبالد توس بقرية ك
 :اعبزائري  واعبزائريات

انقػػػّ  العسػػػكر باؼبئػػػات علػػػع أكواخنػػػاق كنػػػا نسػػػمع حركػػػات اعبػػػري والبكػػػام والصػػػراخ يف كػػػل 
صػابة امػرأة معلػع مل يػوفروا حػ  .   أرغمونػا علػع االذبػاه صػوب سػاحة صػغرية بالقريػة. مكاف

عنػام التوجػو إأ السػاحة وىػي  –طروبػة الفػراش منػذ أكاػر مػن طبسػة أشػهر  –دبرض السػرطاف 
 مػػػنو ىنػػػاؾ قػػػاـ العسػػػكر بت،ميعنػػػاق الرجػػػاؿ مػػػن جانػػػب والنسػػػام . تزحػػػ  مػػػن شػػػدة اؼبػػػرض

سػنةق فػ وقفوه بػ  الطػرف   68ع،ػوزق لونػاس أوكػرينق وعمػره رجػل   جػالوا ب. خػرآلاعبانػب ا
و أمامنػػاق وأكرىػػوه علػػع الػػرقص عريانػػا ربػػت  ديػػد سػػالحه ق   أمرونػػا وعػػروه مػػن كػػل مالبسػػ

وبػػدافع اغبيػػامق عبػػ ت النسػػوة إأ تغطيػػة !" فرنسػػا اربيػػ: "بالتصػػفيق علػػع نفػػس ا يقػػاع واؽبتػػاؼ
وبعػػد ذلػػك جػػالوا باؼبػػدعو أضبػػد بػػن رزقػػي . وجػػوىهن خبمػػارىن لكػػن العسػػكر قػػاموا بنػػػزعو عنػػوة

والػالوا  !" فرنسػا اارب وربيػصػيسقق م: "ا وأرغموه علع الصراخعاماًق ف وسعوه ارب 35مرتؼق 

 

بلديػػة اؼبختلطػػة الػػت تصػػمل قريػػة كطػػوس بالقبائػػلق باسػػتدعام بقػػاـ رجػػاؿ الػػدرؾ ـ  3986يف لايػػة شػػهر نػػوفمرب       
مل يكػػن حبوز مػػا أسػػلحةق فلػػ  ولكولمػػا . اتسػػلي  أسػػلحتهم اهمػػا منطلبػػو و ضبػػد بػػن ؿبمػػدق أ ق رابػػل بػػن لونػػاس و فالَحػػال

فهػػػرب . تاسػػػع مػػػن شػػػهر ديسػػػمربق جػػػامت الصػػػرطة  لقػػػام القػػػب  عليهمػػػاويف ال. يسػػػت،يبا لالسػػػتدعام وبقيػػػا يف القريػػػة
. والػػد رابػػل بػػن لػػونس( عميػل فرنسػػا)ت اؼبليصػػية التابعػػة للقائػػد تلَػػقَ  –ن مػػن نفػػس الصػهر يالعصػػر يف  –وبعػػدىا . الػرجالف

طػن ىػذه القريػة قبل ا حداث اؼبوصوفة يف الرسالة اعبماعيةق كػاف يق. وبعد ذلك بيوم  دخل اعبيس ليحتل قرية كطوس
 .تالشبائة شخصق ولكن مل يبق منه  بعد ذلك سوى تالتوف
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عاماًق وىو عاري الصدرق   انتقلوا إأ ؿبمد  48كذلك ارباً علع علي بن ؿبمد ظباعيلي ق 
 52.وبعد ذلك غادروا اؼبكاف برفقة أربعة شباف من القرية... السعيد أوكرين ف وسعوه اربا

 مقاصد االغتصاب الحربي الفرنسي. 2.4
لػػيس القصػػد ىنػػا . ب  بصػػفته  أفػػراداً صػػد تلػػك البواعػػث لػػدى اعبنػػود اؼبغتِصػػاقال نعػػين باؼب

بالػػدافع اعبنػػائي الفػػردي بػػل يصػػري القصػػد إأ ا رادة واالسػػرتاتي،ية علػػع مسػػتويات ـبتلفػػة 
 ال يقصػػػػدوف بواػػػوح خطػػػػق  مغتصػػػب اً أفػػػراد ىنػػػػاؾلعػػػل . مػػػن سلسػػػلة القيػػػػادة العسػػػكرية

فردية )الت ينفذولاق ولكن ذلك ال يبطل إمكانية تراكب عدة دوافع  االغتصاب االحرتابّية
 .ورام أي فعل اغتصايب( احرتابّية-وصباعية

مل يكػػن اغتصػػػاب اعبزائريػػػات عبػػػارة عػػػن أفعػػاؿ منعزلػػػة أو ذبػػػاوزات متصػػػتِّتة أو أحػػػداث 
غػػرايف خاصػػًة النطػػاؽ الواسػػع ؽبػػذه اعبريبػػة وترددىػػا واسػػتمرارىا وكػػذا توزيعهػػا اعب إفّ . عصػوائّية

يف اؼبنػػػاطق اؼبواليػػػة عببهػػػة وجػػػيس التحريػػػر الػػػوطين كلهػػػا بيِّػػػػنات تُابِػػػت وجػػػود إرادة صباعيػػػة 
 .منظمةق وىذه ا رادة التحتية ىي ما نصري إليو بقصد أو اسرتاتي،ية االغتصاب اغبريب

إأ  3986لقػػد أنكػػرت بػػرانس يف رسػػالتها عػػن فبارسػػة اعبػػيس الفرنسػػي للتعػػذيب مػػن 
قػػد اسػػُتعمل  االغتصػػاب يكػػوف د اسػػرتاتي،ية ورام االغتصػػابات كمػػا نَػَفػػت أف وجػػو  3943

كػاف . أ: وقد استدلت مزعمها ىذا باالث ح،ػ  53.كسالح حريب مسبق القصد والعمد
ىنػػػػاؾ ُمػػػػذكِّرات َدْوريػػػػة كتبهػػػػا اعبنػػػػراؿ . االغتصػػػػاب ؿبظػػػػوراً رظبيػػػػاً يف اعبػػػػيس الفرنسػػػػي؛ ب

ىنػاؾ وتػائق تابػت إصػدار عقوبػات . االغتصػاب؛ جصاالف واعبنراؿ جيػل رُبػذِّر اعبنػد مػن 
 54.ت ديبية اد مغتصب 

باطلػػة بسػػبب فبارسػػة التعػػذيب وإعػػداـ .( أ)اغب،ػػة ا وأ ف. ليسػػت ىػػذه اغب،ػػ  دبقنعػػة
اؼبساج  بال ؿباكمػة علػع نطػاؽ واسػع بػ مر مػن أعلػع السػلطات العسػكرية الفرنسػية رغػ  

ودبػػا أف      .وا عػػداـ خػػارج نطػػاؽ القػػانوفالقػػانوف العسػػكري الفرنسػػي وبظػػر التعػػذيب  أفّ 
ـ التعػػذيب وا عػػداـ بػػال ؿباكمػػةق السػػلطات العسػػكرية الفرنسػػية اخرتقػػت قانولػػا الػػذي وبػػرّ 
 فما الذي يبنعها من اخرتاؽ قانولا بص ف االغتصاب؟

ذكِّرات الَدْورية الت ربذِّر من االغتصػاب 
ُ
ق فػال قيمػة .(اغب،ػة ب)أما خبصوص ح،ة اؼب

ضػػػع وجػػػود ُمػػػذكِّرات َدْوريػػػة َتِصػػػ  ذبريػػػد النسػػػام مػػػن تيػػػا ن والتحقيػػػق يف ىػػػويتهن ؽبػػػا دبقت
-لػػيس ؽبػػذه التعليمػػات الرظبيػػة مػػن سػػابق يف العػػاملق وكمػػا قالػػت مػػوس. بتفتػػيس ِجنسػػهن

 

بوا»: ىل ظبعت برانس دبقولة العقيد بي،ار اؼبصهورة       بوا ولكن عذِّ  ؟ «ال تعذِّ
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ق كمػػا حػػدث ذلػػك نج النسػػام للتحقػػق مػػن ىػػويتهو مػػس فػػر لإصػػدار ا وامػػر ب» إفّ فػػكوبػػو 
ومػن اؼبعػروؼ أنػو صػدرت ُمػذكِّرات َدْوريػة  55«.غتصػابمراراًق كاف كفياًل بفتل ا بػواب لال

ولكػػػػن ىػػػػذا مل يبنػػػػع فبارسػػػػة ( مػػػػن جنػػػػراؿ دو لبوالرديػػػػار مػػػػاال)ربػػػػّذر اعبنػػػػد مػػػػن التعػػػػذيب 
قػد تبػت إصػدار أوامػر شػفاىية تػػُحُث اعبنػد فإاافة إأ ذلكق . التعذيب علع نطاؽ واسع

ق (56«!اِفعلوا ذلػك بالكتمػافاغتصبوا ولكن »)صهادة أعاله العلع االغتصاب كما ورد يف 
 .قد تواترت الرويات عن مكاف ة الضباط جنودى  باالغتصابفوإأ ىذا كلو 

فليست مقنعة إطالقاً  نو نادراً ما كانت تُقااع حاالت .( ج)أما ح،ة برانس الاالاة 
فكػل ىػذا ال يعكػس . االغتصابق والعقوبات الت ديبية الت كانت ُتطلب كانت رمزية فقػق

 .سياسية لكبل ىذه اؼبمارسة الصائعة إرادة
وإذا كػػػػػػػاف َمػػػػػػػْزَع  بػػػػػػػرانس صػػػػػػػحيلق أي إذا مل تَقصػػػػػػػد السػػػػػػػلطات الفرنسػػػػػػػية توميػػػػػػػ  

لمػػػػاذا فصػػػػلت ىػػػػذه اؼبنظمػػػػة واآللػػػػة اغبربيػػػػة القويػػػػة يف اكتصػػػػاؼ ىػػػػذه فاالغتصػػػػاب حربيػػػػاًق 
ت يف االكتصػػاؼق ؼبػػاذا رفضػػت أعلػػع السػػلطا اؼبمارسػػة الصػػائعة؟ وإف مل يكػػن ا مػػر خلػػالً 

 ىذه اؼبمارسة الصنيعة؟( وتسمع عن)العسكرية أف تنظر إأ 
أو إخفػػامه كػػاف مػػن فعػػل اػػباط علػػع /التحػػري  علػػع االغتصػػاب و وؾبمػػل القػػوؿ أفّ 

لػيس احت،ػاج بعػ  الضػباط يف و . مستويات ـبتلفة من سلسلة القيادة العسػكرية الفرنسػية
نسية علع ىذه اؼبمارسة بدليل مستويات أفقية أو عمودية من سلسلة القيادة العسكرية الفر 

فػػػػػال يسػػػػػتتبع ىػػػػػذا . االغتصػػػػػاب مل يكػػػػػن سػػػػػالحاً حربيػػػػػاً مسػػػػػبق القصػػػػػد والعمػػػػػد علػػػػػع أفّ 
ومػػن . االحت،ػػاج إالّ وجػػود بعػػ  اؼبعاراػػة ؽبػػذه اؼبمارسػػةق سبامػػاً كمػػا كػػاف شػػ ف التعػػذيب

نطػػػاؽ  إفّ . التعػػػذيب ُمػػػوِرس بقصػػػِد وحسػػػاب أعلػػػع سػػػلطات الدولػػػة واعبػػػيس اؼبعػػػروؼ أفّ 
السياسػػػػي كلهػػػػا أمػػػػور تػػػػدؿ علػػػػع -غتصػػػاب الواسػػػػع وتػػػػردده واسػػػػتمراره وتوزيعػػػػو اعبغػػػػرايفاال

اسػػتحالة جهػػل الضػػباط يف كػػل مسػػتويات سلسػػلة القيػػادة العسػػكرية الفرنسػػية عػػن اقػػرتاؼ 
. يف اغبػػػرب« سػػػيةامنفعيػػػة االغتصػػػاب السي»ىػػػذه اعبريبػػػةق كمػػػا تصػػػري إأ حتميػػػة إدراكهػػػ  

ىػذه الظػاىرة ليسػت اسػتانائية بػل تنػدرج  ر أفّ ؼبػن تػذكّ  وأخرياً ليس ىذا االستدالؿ بع،يب
يف تاري  أَْلفّي رأينا حلخر مباذجو يف سلوؾ اعبيس اليابا  إزام الصينياتق ويف سلوؾ اعبيس 
ا ندونيسػػي يف شػػرؽ تيمػػورق ويف اغتصػػابات اعبػػيس اؽبنػػدي يف الكصػػمريق ويف اسػػرتاتي،ية 

دة التوتسػػػي  اعبماعيػػػة مػػػن طػػػرؼ اؽبوتػػػو يف اعبػػػيس الصػػػريب يف البوسػػػنة واؽبرسػػػكق ويف إبػػػا
 .الرواندا
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ىػػػػذه  اسػػػػتنتاج وفهػػػػ  اؼبقاصػػػػد السياسػػػػية التحتيػػػػة لالغتصػػػػاب تقتضػػػػي الػػػػوعي بػػػػ فّ  إفّ 
لا توجو رسائل إأ ؾبموعة النسػوة اللػوار تتمػاتلن إاؼبمارسة ال تستهدؼ النسام فققق بل 

ما ألا زبدـ أىداؼ داخلية يف اعبيس مع اؼبغتَصباتق وإأ اجملتمع وا مة اعبزائرية ككلق ك
 .الفرنسي

فػػػػػدائيات وؾباىػػػػػدات ومسػػػػػبِّالت ومرشػػػػػداتق )صػػػػػنب وبالنسػػػػػبة إأ النسػػػػػام اللػػػػػوار اغتُ 
ورام مػػػػػػن ق فػػػػػػإف القصػػػػػػد (خلاوأقػػػػػػارب اجملاىػػػػػػدينق والنسػػػػػػوة يف القػػػػػػرى اؼبسػػػػػػاندة لل،هػػػػػػادق 

ن بإىػػػانتهن اسػػػتهدافهن ىػػػو معاقبػػػة اختيػػػارىن السياسػػػيق وكػػػذا كسػػػر مقػػػاومتهن وتطػػػويعه
إف فعػػل اؼبغتِصػػب الفرنسػػي يقصػػد أف يغػػرس يف نفػػس وِذىػػن اػػحيتو االعتقػػاد . وتػػركيعهن

تر علػػع   نػػو جردىػا مػػن الػػتحك  يف مػا يبػػس ويُػػ)ب نػو يػػتحّك  يف حيا ػػا وكرامتهػا وؿبيطهػػا 
ويت،لع قصد العقػاب والرتكيػع . وع وا ذعاف لوضطاعتو واػب يق وأف قبا ا تقتض(جسدىا

: بالصتائ  وا لفاظ القذرة أكاف التعذيب يبد»: ىذه الصهادة يف كتاب برانسبواوح من 
وبعػد ذلػك  " يا عاىرةق يػا بَغِػّيق أال تتهي،ػ  جنسػياً مػن التحاقػِك دب،اىػديك يف اعببػاؿ؟"

ْغطَػػس
َ
وؼبػػػا تصػػػبل اؼبػػرأة مبلَّلػػػة ومػػػذعورة . كػػاف التعػػػذيب يتواصػػل بالكهربػػػام   بػػػاػبنق يف اؼب

ىػػذه وبعػػد . بينمػػا يتواصػػل وابػػل الصػػت  –بزجاجػػة مػػاالً  – بػػ داةتصػػب ومنهػػارةق كانػػت تغ
اؼبقدمػػػػة مػػػػن التهػػػػّي  وإطػػػػالؽ مػػػػا ىػػػػو مكبػػػػوتق كػػػػاف اعبػػػػالدوف يصػػػػرعوف يف االغتصػػػػاب 

وماػػاؿ حلخػػر يابػػت وجػػود قصػػد العقػػاب ىػػو مػػا دّونػػو بونػػوا ري يف  57«.اعبمػػاعي بالتػػداوؿ
 : مذكراتو حيث يقوؿ

 ]...[. الفرقػػة العسػػكريةق مػػن إجازتػػو ق الػػذي يقػػود.ب ق رجػػع العقيػػد3946نػػوفمرب يف شػػهر 
 نعػ ؼبػا جػام دوري تكلمػتُ . اسػتدعع كػل اعبنػود اعبػدد وسػ ؽب  عػن حلرائهػ  فيمػا ىبػص اعبزائػر

اغَبرْكػة ىػ  الػذين »: قػاطعين وقػاؿف. ردود ا فعاؿ يف فرنسا واعبزائرق وحدتتػو عػن االغتصػابات
فقػاؿ « .الػذين يفعلػوف ذلػك يف غالػب ا حيػاف الق ا وروبيػوف ىػ »: قلت لو« .يفعلوف ذلك

إلػػن . قن مػػا تتعراػن لػػوقعلػع كػػل حػاؿ ستكتصػػ  أف اؼبغتصػػبات تسػتح! ىػذا ع،يػػب»: رب
تػالؼ  إيف ىػذا البلػد السػبيل الوحيػد ىػو . ه نمتواطئاتق تساعدف الفالقةق وتطبخن ؽب  وزبفيػ

 58«.كل شيم
عبزائريات اللوار كّن يتماتلن ىذه االغتصابات أتارت ونصرت الرعب والقلق وسق ا إفّ 

ىػػذه الصػػروبة  إفّ (. أي دعػػ  اسػػتقالؿ اعبزائػػر)حلرامىػػن السياسػػية مػػع مباشػػرًة مػػع الضػػحايا و 
التخلػي عػن دعػ  تػورة »: من اجملتمع كانت تستقر  الرسالة التالية من عمليات االغتصاب

ذه ؽبػػػسػػػبة بالن – وفيرتتػػػب علػػػع ذلػػػك أنػػػ« .التحريػػػر ىػػػو السػػػبيل لتفػػػادي العقػػػاب اعبنسػػػي
قػػاؿ الِقػػّس فكمػػا . التطويػػع ىػػواالغتصػػابات تلػػك ورام مػػن القصػػد  –فة اجملموعػػة اؼبسػػتهدَ 

 59«.االغتصاب وسيلة للقمعأصبل »: موالر بص ف ىتك ا عراض يف والية جباية
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صػػػنب تنتمػػػ  إأ عائلػػػةق وقريػػػة أو حػػػارةق ومنطقػػػةق وإأ كانػػػت كػػػل النسػػػوة الػػػالر اغتُ 
فبالنسػػبة لكػػل ىػػذه اجملموعػػات الػػت تتماتػػل معهػػاق  . السػػتقالليةالصػػعب اعبزائػػري وحركتػػو ا

كػػاف القصػػد ورام االغتصػػابات ىػػو إمهػػار سػػلطة فرنسػػا وكػػذا إتبػػات ع،ػػز ا مػػة اعبزائريػػة 
اغتصابات فرنسا اغبربية كانت ترمػي إأ ىتػك  إفّ . وحركتها االستقاللية علع ضباية نسائها

القػػػي  ا ساسػػػية يف اجملتمػػػعق ومػػػن   إأ إىانػػػة ل إحػػػدى وتػػػدنيس حرمػػػة اعبزائريػػػةق الػػػت سباّػػػ
كمػا سػعت تلػك اؽبتائػك إأ تفكيػك سباسػك الصػعب اجتماعيػاً . ا مة كلها وتابػيق نِبَّتهػا

وتقافيػػػاً وسياسػػػياًق وذلػػػك بسػػػبب عػػػزؿ اؼبسػػػتهدفات عػػػن عػػػائال ن بتن،يسػػػهن ومػػػن جػػػرام 
نتمػي إليهػا الضػحايا بتلويػث سبزيق االغتصاب للعائالت وروابطهاق وكذا فلقو اعبماعة الت ت

لقػػد فهمػػت جبهػػة التحريػػر الػػوطين . النسػػل ونقػػل رمػػز ىيمنػػة اؼبقرتفػػ  إأ ا جيػػاؿ القادمػػة
بسػػػرعة ىػػػذه اؼبقاصػػػد اغبربيػػػة وأرىفػػػت اغبِػػػس لغػػػرض احملتػػػل مػػػن إمهػػػار ع،زىػػػا عػػػن ضبايػػػة 

سػػا ا ىانػػة لقػػد تفطّنػػت جبهػػة التحريػػر الػػوطين  دمػػاج فرن. اعبزائريػػات يف ِصػػْبغة ىزيبػػة تامػػة
راِحيّػػات  يف إرىا ػػا كمػػا أدركػػت أفّ  االسػػتعمار يعتػػرب شػػرؼ وكرامػػة اؼبػػرأة اعبزائريػػة أرىػػ  ِاقبِْ

رد فعػل جبهػػة التحريػر الػػوطين   فكمػػا ورد يف قػوؿ مولػػود فرعػوف أعػػالهق إفّ . اؼبسػل  اعبزائػري
هاق كاف سياسػة الصػمت والت،اىػل لالمتنػاع عػن االعػرتاؼ بسػلطة فرنسػا التخريبيػةق ورفضػ

 .ىذا إأ جانب تكاي  القتاؿ
كػاف . بالطبعق كاف ؼبمارسة االغتصاب مقاصد أخرى بالنسبة إأ اعبيس الفرنسػي ذاتػو

فمػػاال جػػام يف شػػهادة . الضػػباط يهػػدوف اعبزائريػػات عبنػػودى  وك لػػا ُمكافػػآت أو ِعػػالوات
تصػػػبوا اغ: "الصػػػروع يف العمليػػػات العسػػػكرية يف القػػػرى كػػػاف الضػػػابق يقػػػوؿ لنػػػاقبيػػػل »: ري

وكنػػػػا نعتػػػربه حقػػػػاً " امتيازاتنػػػا"كػػػاف ذلػػػػك جػػػزماً مػػػػن   ]...[." ولكػػػن اِفعلػػػػوا ذلػػػك بالكتمػػػػاف
كانػػػت . مل يكػػػن ينتابنػػػا أي تسػػػالؿ معنػػػوي حػػػوؿ ىػػػذا اؼبواػػػوع. مكتسػػػباً إذا صػػػّل القػػػوؿ

الذىنيػػػػة السػػػػائدة حلنػػػػذاؾ ىػػػػي أف ا مػػػػر يتعلػػػػق أوالً بالنسػػػػامق   بنسػػػػام عربيػػػػاتق فتصػػػػوروا 
صػػن  »: عبنػػدي بويػػو الػػذي ذكرنػػاه أعػػاله فيتػػذكر نػػوع  مػػن االغتصػػابأمػػا ا 60«...إذف

لالستنطاؽق وصن  حلخر من االغتصابات للمتعة والرتويل عن الػنفس كانػت أكارىػا تػردداً 
وُومِّػػػػ  االغتصػػػػاب أيضػػػػاً لػػػػربق اعبنػػػػود إأ  61«.وتػػػػت  يف غػػػػرؼ خاصػػػػة ومالئمػػػػة للغػػػػرض

فبعػد عقػود مػن تلػك اعبػرائ  مػا . ب بعضه  البع ق ولنسػ  نػوع مػن التضػامن بػ  اؼبغتِصػ
يسػػػميو كمػػػا « تػػػ تري صبػػػاعي»زاؿ بعػػػ  اؼبقرتفػػػ  يتػػػذكروف االغتصػػػاب كعمليػػػة تػػػرابقق أو 

كػػػػن واعػػػػ  كػػػػل الػػػػوعي ن مل انػػػػنكنػػػػا نػػػػدرؾ أننػػػػا مل كبسػػػػن عمػػػػاًلق ولك»: بويػػػػو يف شػػػػهادتو
كنػا : بػد أف تضػعوا أنفسػك  يف سػياؽ تلػك اغبقبػةال . بتحطيمنا تلػك النسػوة مػدى اغبيػاة

 فق وكانػػػت اعبزائريػػػات تعتػػػػرب اً يف العصػػػرينات مػػػن أعمارنػػػاق وكػػػاف اعبزائريػػػوف يُعتػػػربوف أوباشػػػ
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إاػػػافة إأ احملػػػيق العنصػػػري حلنػػػذاؾق كػػػاف يسػػػود ... أسػػػفل مػػػن ذلػػػك وأسػػػوأ مػػػن الكػػػالب
ـٌ الالتوح د و   62«.نِّن والسكرات والت تري اعبماعياجملس 

 عواقب االغتصاب الحربي الفرنسي. 3.4
عواقػػب االغتصػػاب ا نسػػانية والنفسػػية واالجتماعيػػة كانػػت ىّدامػػة وفقػػاً لغػػرض  أفّ  ال شػػك
ؿ ىػػذه العواقػػب مػػع لايػػة االعتػػدام واالسػػتعمارق مل تػػزُ و . بْػػػهاظ َتْكِلفػػة االسػػتقالؿإ يففرنسػػا 

 .بل دامت طواؿ حياة الضحايا
ه ويت،ػػّرده يصػػّور كمػػا كػػاف   –صػػنب بػػ غراض أو مػػراـ حربيػػة ليسػػت اعبزائريػػات الػػالر اغتُ 

الكمػػاؿ  ناهلل تعػػاأ غبمػػاً وروحػػاًق ومػػنحه نإنػػس خلقهػػ نبػػل ىػػ –اؼبغتصػػبوف العسػػكريوف 
 .التكرجاػبلق و واعبماؿ والكرامةق وكل واحدة منهن فرد فّذ حبك  ىذا 

حلتار االعتػدام اعبنسػي اعبسػدية تتَضػمَّن ا مػراض اؼبنقولػة جنسػياً وعػدة  من اؼبعروؼ أفّ 
ناسػليةق وكػذا ُجروحػاً داخليػػة تنتهػي أحيانػاً إأ الُعقػ  وِخػالؿ جنسػػية أاػرار يف ا عضػام الت

 .ـبتلفة
وينتهػػي االغتصػػاب أيضػػا إأ اغَبْمػػل والوْاػػع كلمػػا اسػػتحاؿ ا جهػػاضق وتسػػتتبع ذلػػك 

مػي بػن ؿبمػد يفمػاال روت اجملاىػدة م. عدة مصاكل نفسية مرتبطة حبمل وتربية َنْسػل العػدو
أمػػاـ قػػادة اعبهػػاد ( مػػن جػػرام االغتصػػاب)ش قضػػّية اغَبْمػػل ألػػا ؼبػػا أتػػارت ىػػي وفػػاىي حرمػػو 

أخػػػذ   الدىصػػػة فبػػػا ظبعػػػوا ومل يصػػػّدقوا ذلػػػك يف »يف الواليػػػة الاالاػػػة إبػػػاف حػػػرب التحريػػػرق 
اذىػػػا بصػػػ ف ىػػػذه : "قلنػػػا. اسػػػتوعبوا ا مػػػربعػػػدىا و . البدايػػػة مػػػا ىػػػي ا جػػػرامات الواجػػػب ازبِّ

. ردبػػا قػػاؿ ذلػػك  نػػو كػػاف شػػاباً ." نقتػػل الر اػػعىيَّػػا : "فقػػاؿ اؼبقػػدَّـ سػػي ا خضػػر" ا ضبػػاؿ؟
ال ذنػػػب لألطفػػػاؿ وال للنسػػػام  لػػػن . ىػػػذا مسػػػتحيلق ال يبكػػػن قتػػػل ا بريػػػام! ال: "قلنػػػا لػػػو

فبالفعػػػل مل ." ال هبػػػوز قتػػػل راػػػيع ىكػػػذاق ىػػػذا سػػػيكوف جريبػػػة. أكػػػرىن علػػػع اغبمػػػل قهػػػراً 
وقػػد مهػػرت . يف ا خػػري مل يتقػػبله  الُبعػػوؿ ولكػػن صػػانوى . يقتلػػوى  وصػػانوا كػػل ا طفػػاؿ

ىػػذه الصػػهادة تتطػػابق نوعػػاً مػػا مػػع الصػػهادة  63«…عػػدة مصػػاكل ولكػػن الكػػّل تفّهػػ  ا مػػر
دوجػػاداف يف استقصػػائها عػن االغتصػػاب يف قبيلػػة إفليسػػن يف -الػت أورد ػػا كػػامي الكوسػت

كػػػاف اجملاىػػػدوف يػػػ مروف بكتمػػػاف حػػػاالت االغتصػػػاب مػػػن طػػػرؼ العسػػػكر »: بػػػالد القبائػػػل
وكػػػانوا دائمػػػاً . كػػػانوا يعطػػػوف النسػػػام شػػػيئاً لإلْجهػػػاض. يعتربولػػػا َعػػػواِرضنوا كػػػا. الفرنسػػػي
." صبت امرأة أعلمونا حػ  نعطػي شػيئاً لإلسػقاط إذا كػاف ذلػك يف وسػعناإذا اغتُ : "يقولوف

ومػا زالػت اؼبصػاكل  64«.زوجهػا مل يطّلقهػا بنها نسل عسكري غػري أفّ ا ىناؾ امرأة يُقاؿ أفّ 
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لناصبػػة عػػن تلػػك ا ضبػػاؿ القسػػرية ونْسػػل العػػدو حساسػػة ومؤؼبػػة رغػػ  النفسػػية واالجتماعيػػة ا
 (.راجع ماالً اؼبلحق حوؿ قضية ؿبمد قرف)مرور أربعة عقود 

صػنب ف ُ . لقد تسببت اؽبتائك يف جروح نفسية خطرية لدى الناجيات من ذلػك العػذاب
االسػػتالب بػػ نواع ـبتلفػػة مػػن ا مػػراض اعبسدينفسػػية ومػػن اػػروب الػػُذىافق ومنهػػا الصػػعور ب

 .ليار العص  والقلقالواغبدادق وفقداف التلقائية والصعور با منق وكذا ا
راػّي -دوجارداف شػهادة مبوذجيػة عػن مهػور ذىػاف بعػد-فماال أوردت كامي الكوست

 :لدى اؼبغتَصبات( أدناه« اعبنوف»موصوؼ بػ)
دبػرض مػزمن  أصػيبت إحػداىن. لقد مرات بع  النسػوة بعػد مػا اعػتقله  العسػكر ليلػة كاملػة

أسػػػقمت اغبػػػرب  ]...[. أُدِخلَػػػت مستصػػػفع تيػػػزي وزو ولكػػػن بقيػػػت سػػػقيمة. منػػػذ تلػػػك الليلػػػة
تراىن تغنػ  كػل . النسامق كلهن أصبحن مضطربات ـببوالتق عانت كلهن من ويالت اغبرب

فعنػػدما يصػػيبهن الػػدام تػػذىنب إأ . ُجنَّػػت الكاػػريات مػػنهن. ]انتحػػاب اؼبتحدتػػة[الوقػػت ىكػػذا 
 65.رغ  ذلك فإلن تصنب بصيم من اعبنوف من ح  آلخر. دة   ترجعناؼبستصفع ؼب
جهنمػػػيق أي ىػػػو رفػػػ  عقلػػػػي إالّ امتنػػػاع عػػػن االعػػػػرتاؼ بواقػػػع « اعبنػػػوف»لػػػيس ىػػػذا 

ويف شهاد ا عػن مصػاركتهن يف اعبهػاد تػذكرنا اجملاىػدة . وزبدير نفسي ؼبواجهة أمل ال يطاؽ
 :ميمي بن ؿبمد حبالة اؼبغتَصبات بكآبة فتقوؿ

ن علػػػع السػػػاعة الاالاػػػة ظأحيانػػػاً تسػػػتيق كػػػنّ . كانػػػت نسػػػام القريػػػة ُمتَػَفانيػػػات يف سػػػبيل التحريػػػر
. كػػن تػػذىنب ويػػ ت  باؼبػػام واغبطػػبق وذلػػك بكػػل سػػرور ولػػيس إكراىػػاً . صػػباحاً لتحضػػري اػببػػز

لقػػػد عػػػان  كاػػػرياً وتعػػػوَّدف علػػػع عمليػػػات التمصػػػيق وتطػػػبَّعن علػػػع الضػػػربق وتعػػػوَّدف علػػػع كػػػل 
كػن ينسػ  يف اؼبسػام . اؼبسام كن وبػ  مػن جديػدق كػن يلتقػ  ووُبػاولن أف ينسػ  يف... شيم

كػاف ذلػك باسػتانام ... كػن ُيصػغِّلن اؼبػذياع ويسػتمعن إأ اؼبوسػيقع... ما عان  منو يف النهػار
كانػػت صػػامتات ولكػػن كنػػا . صػػنبق إذ كػػاف ىػػؤالم منكمصػػات علػػع أنفسػػهنالنسػػام الػػالر اغتُ 

 66.ن بذلن ما يف وسعهن  راائنانصعر حبزلن رغ  أل
تار النفسيةق فغالباً مػا تعػا  الضػحايا مػن الُسػهاد والكػوابيس الدوريػة آلإاافة إأ ىذه ا

ىػػػذه الكػػػوابيس تبعػػػث مصػػػاىد االغتصػػػاب مػػػن . سػػػنوات عػػػدة بعػػػد التعػػػرض لالغتصػػػاب
حػاالت أتػوف  إأللمػرة ا لػ  عيػدىا جديد فبا هبعل الضحية تعيس اؼبصيبة ؾبػدداً وذلػك يُ 

يف َعْقػػػػر ىػػػػذه الكػػػػوابيس تػػػػرى وتصػػػػعر الضػػػػحية ألػػػػا ربػػػػاوؿ اؽبػػػػروب مػػػػن . الػػػػذعر واؽبػػػػوؿ
 .االغتصاب دوف جدوى
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هبتػػاح وُيسػػمِّ  روح ( العػػار باللْطخػػة)كمػػا يرافػػق كػػل ىػػذه العقابيػػل شػػعور قػػوي بالعػػار 
وينسػػػب علمػػػام الػػػنفس ذلػػػك الصػػػعور بالعػػػار إأ . وحيػػػاة ىػػػؤالم ا خػػػوات حػػػ  خػػػاسبتهن

     .ب الضػػػحايا التػػدمري الػػػذي اسػػػتهدفهنق ومػػن   إأ مبػػػو سػػلوؾ مػػػدمر للػػػذاتاسػػتيعا
اؼبتهمػػػات الػػػػالر دافعػػػت عػػػنهن قػػػػد اغتصػػػنب اغتصػػػػاباً  وتػػػروي احملاميػػػة جيػػػػزاؿ حليمػػػي أفّ 

: كػػػّن يصػػػعرف بعػػػار شػػػديد إأ درجػػػة ألػػػن تّوسػػػلَن إليهػػػا لكتمػػػاف ا مػػػر  نوحصػػػياً غػػػري ألػػػ
كػاٍؼ  فنػائهنَّق أمػا ا قػرار أّف ِعْراػهن ُىتِػك بعػد صنب بزجاجػة كػاف  االعرتاؼ ب لن اغتُ »

 67«.ذلك من طرؼ عدة مغتصػب ق فكػاف معنػاه ألػن ليسػوا صػاغبات إالّ لصػندوؽ الزُبالػة
ورغ  مرور عدة عقودق ما زاؿ الصعور بالعار ُيْصِمت الضحاياق كمػا يظهػره مقػاؿ فلػورانس 

 :بوجي االستقصائي
اعبزائػرق عػن االغتصػػابات يف أحريػػز عالنيػًةق يف فرنسػا   منػذ أف تكلمػت وكصػفت لػويزة إغيػل 

ق انطلقت ألِسنة اؼبعػذِّب  3986الت تعرات ؽبا أتنام اعتقاؽبا من طرؼ اعبيس الفرنسي سنة 
فعػالق إف بعػ  اجملاىػدات القػدامع تػذكر سػراً تعّراػهن للتعػذيب كمػا تلمِّحػن . والضحايا معػاً 

لصػػػدمة كانػػػت مؤؼبػػػة إأ درجػػػة ألػػػن ترفضػػػن حػػػ  اليػػػـو ولكػػػن ا. إأ اغتصػػػا ن بػػػرتدد وربّفػػػ 
وتقػػػوؿ ىػػػػؤالم النسػػػوة ألػػػػن مل يكصػػػفن قلػػػػو نَّ حػػػ  لبعضػػػػهن الػػػبع  بعػػػػد . الصػػػهادة جهػػػػاراً 

نػػا للعلػػع الػػرغ  مػػن كػػل شػػيمق م»: فتقػػوؿ. وتقػػر بػػذلك السػػيدة كػػػ. عػػود ن إأ اغبيػػاة اؼبدنيػػة
ق كلمػػة تعػػذيب ننظػػر إأ بعضػػنا الػػبع ق تُنطػػحاؼبػػا . ا إذا صػػّل القػػوؿنػػعلػػع اسػػتعماؿ رمػػز بين

ال يعلػ  : "بالدموع أحيانػاًق   تقػوؿ إحػدى ا خػوات جهػراً ؾبهص  ونصّد ِذراع بعضنا البع  
يف ا شػهر ا خػرية و « ."سػؤاؿ ال تسػ لونا أيّ "ق ومعػو ذلػك "اهلل  ما فعل بنا عسكر فرنسا إالّ 

ا يف اؼبقاومػػة ىػػل أخوا ػػؿ سػػبعة عصػػر مػػن سػػؤاذبػػرّأت للمػػرة ا وأ ىػػذه اجملاىػػدة السػػابقة علػػع 
نفس الرمز الذي ربدتت  نتستعمل نر كاف يبدو رب ألالا خوات ال س لتُ »: ىتك ِعْراهن
وكلهػن أقػررف بػذلك . صػنبكلهن اغتُ . يف النهاية أف اكتناىي كاف صحيحاً وتبت . عنو الساعة

 68«."أرجوِؾ ال تبوحي بذلك: "  أافن فوراً 
الصػػعور بالعػػار يتفػػاق  بقػػدر مػػا يعمػػل اجملتمػػع علػػع اشػػتداده بػػدال مػػن  ىػػذا بػػالطبعق إفّ 

ردبػا كانػت سياسػة الصػمت الػت انته،تهػا جبهػة التحريػر الػوطين إبػاف اغبػرب مػػربّرة . زبفيفػو
كػػاف . سياسػػيق ولكػػن بعػػد االسػػتقالؿ سػػقق ىػػذا التربيػػر-غبرمػػاف العػػدو مػػن تفػػوؽ نفسػػي

ـ مسػاعدات طبيػة ونفسػية واجتماعيػة للنسػوة تُقدّ جدر أف يُعرتؼ عالنيًة باؼبصكلق وأف ا 
رحن يف أرواحهن يف سبيل االستقالؿق وأف ُتساى  الدولة يف عملية الصفام دبتابعة الالر جُ 

 

فمػػاال ورد يف شػػهادة اعبزائريػػػة . أحيانػػاً ينتهػػػي ىػػذا الصػػعور بالعػػار إأ نػػزوع قػػوي إأ تػػػدمري الػػذات كاالنتحػػار      
أخربتنػا بعػ  اؼبعػتقالت مػن مدرسػة صػحراوي عػن  »: مػا يلػي( 3.3.1راجع اعبزم )مركز الفرز بنب عكنوف  اجملهولة عن

 «.عاما ألقت بنفسها من نافذة اؼبدرسة 39انتحار شابة عمرىا 
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ىذه الص،اعات الت  كرـّ بيها قضائياً وبتوعية اجملتمع اعبزائري ليض   وُيسانِد ويُ بع  مغتصِ 
 .ع ُاروب التعذيبظأف فكابد

ام الالر انتهكت حرما ن عاشت بعػد االسػتقالؿ بػاػبوؼ مػن أف تنبػذ إف معظ  النس
فعالً من طػرؼ عػائال ن وصبػاعتهن إذ  فالعديد منهن نبذ أو تعزؿ من اجملتمعق يف ح  أفّ 

يف »: للصػحافية بػوجي. وماػاؿ ذلػك مػا قالتػو اجملاىػدة القديبػة كػػ. اعُتربف ملوَّتات وملوِّتات
أمػػا ىنػػا فػػا مر عكػػس ذلػػك . غتصػػب امػػرأة تعتػػرب ألػػا اػػحيةتُ بالدكػػ ق يف فرنسػػاق عنػػدما 

فنعاتػػب عتابػػاً با شػػارة إأ . عتػػرب كبػػن اعبانيػػاتق وحػػ  أقاربنػػا يظنػػوف أننػػا جانيػػاتنُ : سبامػػاً 
. ناق ودليل الالئم  علع كل ىذا ىو أننا ما زلنا علع قيػد اغبيػاةبيع،زنا عن مقاومة مغتص

وتتػػذّكر  69«.ف مبػػوت  ف االغتصػػاب أْسػػوأ ِخػػْزي للعائلػػةيف عُػػْرؼ والػػدينا كػػاف أحػػرى بنػػا أ
مػا قالػت ؽبػػا أمهػا ؼبػا اسػرتجعتها وىػي ؾبروحػػة مػن الػرأس إأ القػدم  مػن جػػرام . السػيدة كػػ

أف زبّفػ   مػل توىي « نع »فردت عليها الفتاة  ق«ا ابنت؟ي وؾِ سّ ىل مَ »: تعذيب اؼبظلِّّي 
 70«!شػخص أبػداً  ال تبػوحي  ػذا  يّ »: صػاحتأمها أؼبهػا وتعزيهػاق ولكػن أمهػا الػارت و 

التظػػػػاىر بالبصاشػػػػة : مػػػػا فعلتػػػػو كػػػػل ا خريػػػػات ففعلػػػػتُ »: خبيبػػػػة. وتػػػػروي اليػػػػـو السػػػػيدة كػػػػػ
 71«.تلك اؼبصاىد استمرت يف ترويعي كل ليلة إأ يومنا ىذا والتناسي يف ح  أفّ 

عػػػػ  إاػػػػافًة إأ كػػػػل ىػػػػذه العقابيػػػػل النفسػػػػية والوصػػػػمات االجتماعيػػػػةق فقػػػػد دفعػػػػت ب
ق .ومااؿ ذلك ما باحت بػو السػيدة ؿ. استحالة الزواج: اعبزائريات تْكِلفة اجتماعية باىظة

: الػػت اغتصػػبها العسػػكر الفرنسػػي وىػػي يف سػػن الاامنػػةق لبػػوجيق فقالػػت ؽبػػا بصػػوت خافِػػت
 72«اآلف ؼباذا مل أتزوج؟ىل فهمت »

باتق فاؼبواػوع أما بص ف العواقب علػع اجملتمػع اعبزائػريق وخاصػة علػع عػائالت اؼبغتصػ
بعػػػػ  أزواج النسػػػػوة الػػػػالر تعراػػػػن لالغتصػػػػاب اغبػػػػريب ألػػػػاروا  معػػػػروؼ أفّ . ؾبهػػػػوؿ سبامػػػػاً 

نفسػػياًق وفػػيه  حػػ  مػػن انتحػػرق وىػػذه الظػػاىرة مازالػػت جاريػػة إأ يومنػػا ىػػذاق غػػري ألػػا مل 
ومػػػن الكتابػػػات النػػػادرة يف ىػػػذا اؼبواػػػوع مػػػا أورده فرانتػػػز فػػػانوف يف كتابػػػو . تػػػدرس بالتػػػدقيق

راجػػع قضػػية ؾباىػػد )الػػذي تنػػاوؿ مصػػكل مػػن مصػػاكل ىػػذه العػػائالت  ؼبصػػردوف يف ا رضا
 (.أدناه 3.1.6اغتصبت زوجتو يف اعبزم 
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 قضية خرية قرف وابنها ؿبمد: ملحق تاركة اؽبتيكة.1.1.1
؛ 3663ق أكتػػػوبر 163ق رقػػػ  لومنػػػد دوسػػػي؛ 3663أكتػػػوبر  33و 33 لومنػػػد: اؼبصػػػدر
 .3663نوفمرب  31ق لوماِنت؛ 3663نوفمرب  31ق ِلبرياسيوف

يف شػوارع بػاريس حيػث يصػطب ِجْدعػو وأوصػالو  من ح  آلخػر يتيػو ؿبمػد أيامػاً وليػاؿٍ 
منذ أف انتهػع حباػو عػن « فرنسي باعبريبة»يقوؿ ؿبمد أنو . ِبَصْفرة ح  يُ خذ إأ اؼبستصفع

القضػائية  التطػورات علػع وتػرويعيس ؿبمد منػذ سػنوات . أ اكتصاؼ مروؼ والدتوأبُػوَّتو إ
 يقػػوؿ ؿبمػػد أفّ . ذلػػك فػػرج ودبعاناتػػو وكػػ فّ  ةظػػر االعػػرتاؼ حبالػػو كضػػحيتيف مسػػ لتوق كمػػا ين

ػػآلف غّمػػاً »فرنسػػا قضػػائياً لمتابعتػػو 
َ
لقػػد وصػػ  طبيػػب « .دباابػػة عػػالج نفسػػا  يفػػرغ قلػػ  اؼب

 يسكنو الصعور بُسوم اغبػ  واؽبػوؿ وانعػداـ اؼبعػو»: ؿبمد قائالً ا مراض العقلية لوي كروؾ 
 «.يصعر باالحتقار واالختالؼ عن كل من لديو والداف حقيقيافكما . لوجوده

يف  3946أبريػػػل  39يف الواقػػػع بػػػدأت قصػػػة ؿبمػػػد قػػػرف حػػػوارب سػػػنة قبػػػل ازديػػػاده يػػػـو 
صبّػػع اعبػػيس الفرنسػػي ماليػػ  اعبزائػػري  إبػػاف  أيػػنحػػد احملتصػػدات أمعتقػػل تنيػػة ا حػػد وىػػو 

كانػت . ا داريػة التابعػة عببهػة التحريػر الػوطين-يةحرب التحرير لتفكيػك اؼبنظمػات السياسػ
خػػػػرية يف سػػػػن السادسػػػػة عصػػػػر ؼبػػػػا قصػػػػ  اعبنػػػػراؿ شػػػػاؿ جبػػػػاؿ الونصػػػػريس يف شػػػػهر أوت 

خرجت حلنذاؾ خرية من بيتها بعدما طّلقها زوجهاق عبد القادر شوقعق بعػد زواج . 3989
. شػ،رة ؿبروقػة كانت خرية يف حالة مذعورة بسبب القنابػلق فالت،ػ ت إأ. داـ ستة أشهر

ىنػػاؾ . وجػػدىا عسػػكر فرنسػػا جاشبػػة علػػع غصػػن الصػػ،رة ف خػػذوىا إأ ؿبتصػػد تنيػػة ا حػػد
اغتصػبها عػػدد  . صػبت يف نفػس اؼبسػامق   طػواؿ ا يػاـ التاليػةق   طػواؿ شػهورربت واغتُ ُاػ

وؼبػػا ضبلػػت وصػػار « .كاػػري مػػن اعبنػػود»: تالتػػوف أو أربعػػوف؟ خػػرية تقػػوؿ .كبػػري مػػن اعبنػػود
تواصػػل تعػػذيبها واسػػتغالؽبا جنسػػياً طػػواؿ مػػدة  .ىا واشػػتد اػػر او انػػزع  معػػذِّبحبلهػػا مػػاىر 

 .فقدت صوا ا خالؿ تلك احملنة ومل تستعد صحتها العقلية سباماً إأ اليـو. ضبلها
زع مػن كػاف الواػيع كسػيحاً فػانتُ . 3946أبريل  39رغ  ذلك واعت خرية ؿبمد يـو 

وورد يف مػػػػذّكرة قسػػػػ  جراحػػػػة ا عصػػػػاب يف . تػػػػوبػػػػ  عػػػػدة َميػػػػامِت وعػػػػائالت تبن نُِقػػػػلأمػػػػو و 
،ػػػز يف احتُ  ةطفػػػل يف سػػن الواحػػد»: 3943مستصػػفع اعبزائػػر الػػذي عػػػاا ؿبمػػد يف مػػايو 

يف اعبُم،مػة مػن جػرام إسػامة  اً كما الح  ا طبػام شػق« .القس  بسبب حالة َغْفوة وَخْلَفة
  إأ زوجػػػهػػػا ودَِع حينأُ و أُِخػػػذ إأ ميػػػت  حػػػ  سػػػن اػبامسػػػة بعػػػدىا . حاِاػػػَنِتو يف معاملتػػػو

ية أتار » أفّ . قالت السيدة أُ .  بال أوالد فنان  «.شفقت تحالتو التَػرْكِّ
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وَّتػو نػُ كاف مصكل بػُ »: وتقوؿ إحدى جاراتو حلنذاؾ. تبع ذلك فسحة دامت عصر سن 
 «.كػػاف مراىقػػاً ذكيّػػا جػػداً ورىيػػ  اغبػػسق غػػري أنػػو كػػاف يف اػػيق شػػػديد. يت كَّلُػػو وُيْضػػنيو
اًق وأتنػػام ؿبمػػدذات مػػرة كػػاف يُػػوبِّ  »أبػػاه بػػالتبين كػػاف ِسػػّكرياًق فػػػ س السػػيدة أفّ وأاػػافت نفػػ

َعد باالرسبام مػن وَّ تق ف صيب ؿبمد بنوبة عنيفة من القنوط و ةببن القحاوصفو بو و شتم ذلك
عػاـ . وؼبا مت طػالؽ الزوجػاف أُ  «.نافذة شقت يف الطابق العاشر من البنامق   ىرب يف الليل

واسػػتتبع ذلػػك . ِكالنبػػا كفالتػػوق ف ُعيػػد ؿبمػػد إأ ميػػت  سػػاف فانسػػا دو بػػوؿ  ق رفػػ 3968
سنوات عديػدة سػقق فيهػا ؿبمػد يف تعػاطي اػبمػر واؼبخػدراتق كمػا دخػل السػ،ن وحػاوؿ 

َعْقلػػػّي . أف ينتحػػر مػػرت  وتيسَّػػرت حياتػػو قلػػيالً بعػػدما شػػرع يف تكػػوين ِحػػريف للتمػػري  الِطبػْ
بعػد ازديػاد طفلهمػا  3954علع البحث عػن أمػو سػنة ىي الت حاتو . حيث التقع بزوجتو

 .ا وؿق فانباقت تسالالتو تانيةً 
كػػػاف ذلػػػك عنوانػػػاً حبيػػػدرةق . 3955ن ؿبمػػػد مػػػن العاػػػور علػػػع أتػػػر أمػػػو يف سػػػبتمرب سبّكػػػ
كػػػاف النػػػاس ينظػػػروف إأ ىػػػذا اؼبخلػػػوؽ . ىنػػػاؾ ذات مسػػػام وكػػػاف اؼبطػػػر فيػػػو ِمػػػدراراً  بفػػػذى

اذّبػػاه إأ  مصػػرياً « !تسػػكن ىنػػاؾ»: قػػاؿ لػػو أحػػدى  .الػػذي يبحػػث عػػن خػػرية قػػرف بارتيػػاب
سػػػكاف اغبػػػي أصػػػّروا يف توجيهػػػو  مل يفهػػػ  ؿبمػػػد يف أّوؿ ا مػػػر غػػػري أفّ . مقػػػربة سػػػيدي وبػػػي

نعػػػ ق نعػػػ ق تسػػػُكن ىنػػػاؾ منػػػذ سػػػنوات ولكػػػن ال ننصػػػحك بالػػػذىاب ىنػػػاؾ ىػػػذا »: ىنػػػاؾ
توّجػػو ؿبمػػد إأ  رالتحػػذيرغػػ  « .يف علمػػك ألػػا ُتسػػمع الغولػػةلػػيكن . اؼبسػػام  لػػا خطػػرية

كػػػاف حػػػارس . وورامه صَبْػػػٌع مػػػن السػػػكاف ظبعػػػوا بِقصػػػتو فػػػ رادوا أف يصػػػهادوا خاسبتهػػػاقػػػربة اؼب
اؼبقربة يلعب الدومينو مع أصحابو يف مدخل اعبّبانةق فػ وقفه ق فكػاف علػع ؿبمػد أف يػروي 

وأصحابو ولكن ظبحوا للَ،ْمع بالدخوؿ بعدما نصحوى  ذىل اغبارس . قصتو مرة أخرى
كػػػاف . َكْهػػػ  يف مكػػػاف ىػػػاد  وسػػػق قػػػربين: أمػػػو« زؿػمنػػػ»غبػػػذرق فقػػػادوا ؿبمػػػد إأ با

ػػزاً ِبغطػػام وَمطيلػػةق وكػػاف مدخلػػو ؿبّصػػناً ببػػاب كػػاف الَكْهػػ  ُمنَػػػوَّراً بضػػوم . الَكْهػػ  ؾبهَّ
 .دؽ ؿبمد علع الباب فخرجت خرية. كهربائي قد رُكِّب خارجو  مصباحصّعو يأَْمل  

. تبػاه ؿبمػد علػع الفػورق وكػاف علػع رأسػها منػديل ُمبَػػْرَقسكانت طويلة القامة فبػا شػد ان
كلهػػ  « !ْذَىبػػواا! مػػاذا تفعلػػوف ىنػػا؟ َىيّػػا»: كػػاف يف يػػدىا فػػ س فصػػاحت بصػػوت ُمتَوعِّػػد

!" أنػػػا ابنػػػك: "قلػػػت ؽبػػػا»: اسػػػتطاع أف ُيسػػػِمع نفسػػػو أجػػػابوا يف نفػػػس الوقػػػت ولكػػػن ؿبمػػػد
بػػين انػػت كإذا  : "ُمَتَحػػرِّزفانػػذىلت وتوقفػػتق وبعػػد غبظػػات مػػن الصػػمت قالػػت رب بصػػوت 

ال تػذىبق إف ىػذه : "كػاف النػاس حػورب يهمسػوف." حقيقًة تعاؿ واع رأسػك علػع كتفػي
غػػػري أنػػػين اقرتبػػػُت منهػػػا بػػػدوف ." اؼبػػػرأة فقػػػدت صػػػوا ا وسػػػتقطع رأسػػػك بف سػػػها إذا أطعتهػػػا
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السةةةةةةةةيدة خيةةةةةةةةرة قةةةةةةةةرن، أم 
 محمد

ت وف،ػػ ًة قَػبَّلػػ« .تػرددق   واػػعت رأسػي علػػع كتفهػاق فاشػػَتمَّتين وك لػػا حيػواف يصػػ  صػغريه
 .يبكوفورامى  وكاف السكاف . خرية جب  ؿبمد

رجع ؿبمد عند أمو يف اليـو التارب وكل ا ياـ التالية غري أنو سرعاف ما تدىورت العالقػة 
: جابتػػوإ ّوؿ مػػرةق اكتفػػت ب« مػػن أيب؟»وؼبػػا سػػ ؽبا . بينهمػػاق وازداد ِشػػ،ارى  تػػردداً وعنفػػاً 

سػػػ  زوجهػػػا اع  ػػػا ا مػػػر إأ إعطائػػػو اػػػايقها با سػػػئلة عػػػن أبيػػػوق أفضػػػوبعػػػدما « !اىػػػدأ»
ق الػػػذي كػػػاف قػػػد استصػػػهد يف معركػػػة مػػػدة قصػػػرية بعػػػد أف يالسػػػابقق عبػػػد القػػػادر بػػػن شػػػوق

ؼبػاذا »: فقػاؿ ؿبمػد« !ىذا أبػوؾ»: َأخرجت أَْوراؽ عبد القادر وقالت. اختطفها الفرنسيوف
قػػد عانيػػت  عػػيس بػػدوف أبق لالذي ا جػػرامات ُ ظبَّػػع باْسػػِ  أيب؟ لسػػت أرغػػب يف ال تتخػػ

وافقػػت علػػع ا مػػر ولكػػن  لػػا كبػػدت خػػرية و « .كاػػرياً مػػن ذلػػك طػػواؿ شبانيػػة وعصػػرين سػػنة
. وكػػاف ذلػػك يُغضػػبو بػػاطؤمل يفهػػ  ؿبمػػد سػػبب الت. مػػرت ا سػػابيع والصػػهور ومل تفعػػل شػػيئاً 

 .وانتهع ا مر إأ خالؼ ب  ؿبمد وأموق فانقطع ؿبمد عن زيار ا ؼبدة سنة
ت قضػػػيتو تػػػالث تطّلبػػػو . يمات لتعػػػرتؼ بػػػو عائلػػػة بػػػن شػػػوقحينهػػػا شػػػرع ؿبمػػػد يف إجػػػرا
بعدما ُدرَِست قضيتو يف ؿبكمػة تيػارتق الػت كانػت اعبهػة . ُمرافعات استغرقت أربع سنوات

القضائية اؼبختصة ؼبدينة تنيػة ا حػد قبػل االسػتقالؿق نُِقػل ِملُفػُو إأ اجمللػس القضػائي ؼبدينػة 
 . ياتنية ا حدق   إأ ؿبكمة اعبزائر العل

مػػارس  33اسػتدعت ؿبكمػة اعبزائػر العليػػا خػرية يػـو 
وبعػػدما . ق فحضػػرت وىػػي ُمْلتِحفػػة حَبْيػػك أبػػي 3996

أخػاه كػػاف  قػّدـ أخ زوجهػػا السػابق اؼبتػػو  بيِّنػة قاطعػػة أفّ 
أخاه كاف قد تزوج تػالث نسػام  وتيقة تصهد أفّ )ماً يعق

ػػػل خػػػرية ومل ين،ػػػب أي ولػػػد مػػػنهن ػػػو (قبػػل أف يَت ىَّ ق توجَّ
اغبقيقػػة بصػػ ف قػػورب ! ىيَّػػا»: ااػػي إأ خػػرية وقػػاؿ ؽبػػاالق

فبػػػدأت تػػػتكل  « !بنػػػك وإالّ سػػػ دخلك السػػػ،ناازديػػػاد 
: عػػػػػػن احملتصػػػػػػدق   اعرتفػػػػػػت للقااػػػػػػي بصػػػػػػوت خافػػػػػػت

وأُْغِمػػػَي علػػػع أـ ؿبمػػػد « .القااػػػيق اغتصػػػبو سػػػيدي »
 .أمامو
   

بنهػػػػا كيػػػػ  وجػػػػدىا العسػػػػكر بعػػػػد عمليػػػػة قصػػػػ  يف أوت الذلػػػػك قصػػػػت خػػػػرية بعػػػػد و 
كاػػريةق وكيػػ  تعراػػت للضػػرب علػػع الػػبطن وللصػػعق   صػػبت طػػواؿ ليػػاؿٍ وكيػػ  اغتُ  3989
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بعد تلك اؼبصيبة ارتزقت خرية باػبدمػة اؼبياِومػة وصػدقات بعػ  . الكهربائي فوراً بعد ضبلها
وبػػذؿ ؿبمػد كػػل مػػا . النػاسق   ربصػػّلت علػع نفقػػة تَػَرم ػػل ؾباىػد سػػابق والت،ػ ت إأ اؼبقػػربة

ومل تسػػػمل لػػػو أمػػػو . ذلػػػك كػػػاف بػػػال َجػػػْدوى أ مسػػػكن حلخػػػر غػػػري أفّ يف ُوْسػػػعو لينقػػػل أمػػػو إ
 بإخراجها من َكْهفها إالّ إأ بيت صغري ؾُبّهز باؼبام والكهربام ُبيِن يف نفس اؼبكاف 

تَ ذَّيػت  . نيتركين مع اؼبوتعق لػيس اؼبػوتع دبُػؤذا»: وكارياً ما كانت أمو تقوؿ لو. وسق القبور
 «.اف الساطع علع ذلككارياً من ا حيام وأنت الربى

الػػذين اغتصػػبوىا؟  ي جنػػد  أو اػبمسػػ كيػػ  تتصػػور خػػرية أب ؿبمػػد مػػن بػػ  الاالتػػ
ب اعتقد أفّ »: ة الت مل يرضبها ا حيامأيقوؿ ابن اؼبر   الػذين هايصػورر حلَّػت ؿَبَػّل صػورة معػذِّ

أصػبحت ابنػت لقػد وببها ووبميهػاق  منأنا ىو . ما تبقع إالّ صورة ابنها. ندتروا من ذاكر اا
ىػي مػن غبمػي وأنػا ىػو الولػد اؼبرعػوب الػذي كػاف وبػاوؿ النػـو فػوؽ . نوعاً ماق وذلك يػؤؼبين

حالػػة أمػػو  يقػػوؿ ؿبمػػد أفّ « .أنػػا ىػػو الولػػد اؼبغتَصػػب …شػػ،رة ؿبروقػػةق وكػػاف يفػػر ويبكػػي
بػػٌن اأنػػت »أو « أحبػػكق أحبػػك كاػػرياً »ؿ لػػو أمػػو و كاػػرياً مػػا تقػػ. ربسػػنت منػػذ أف التقػػع  ػػا

 «.ست بنسل االغتصاب بالنسبة ربماارب ول
ق قػاؿ 3663وأخرياً بعد قباح متابعة ؿبمد الدولة الفرنسية قضائياً يف باريس يف نػوفمرب 

اػحية مباشػرة غبػرب اعبزائػر وأ  اػحية اعبػرائ  إ  راٍض باغبك   نو اعرتؼ أ  »: ؿبمد
  فرنسػي باعبريبػة اسػتمرت يف القػوؿ أ  نسػل االغتصػاب وأ. الت ارتكبها اعبيس الفرنسي
تل ىػذا لقػد فُػ. أخػرياً اعرتفػت الدولػة بػذلك وىػذا شػيم جيػد. وذلك ؼبدة تالتة عصػر عامػاً 

إ  فػرح لنفسػي ولكػل الضػحايا اآلخػرين الػذين . اؼبل  اؼبؤمل بعػد أربعػ  عامػاً مػن الكتمػاف
 «.سُيَمكِّنه  ىذا اغبك  من الكالـ

 صبت زوجتوقضية ؾباىد اغتُ : ملحق تاركة اؽبتيكة. 1.1.1
 316.73-338. ق صاؼبصردوف يف ا رضفرنتز فانوفق : اؼبصدر

رجٌل يف سن السادسة والعصػرين أُرِسػل إلينػا مػن طػرؼ اؼبصػلحة الصػحية عببهػة . السيد ب
والرجػل سػائق تاكسػي سػابق نااػل . التحرير الػوطينق وذلػك ؼبعاعبػة شػقيقة ُعضػالة وُسػهاد

وأصػػبل عضػػواً يف خليػػة تابعػػة عببهػػة التحريػػر . ريف ا حػػزاب الوطنيػػة منػػذ سػػن الاامنػػة عصػػ
وومّػػػػػ  تاكسػػػػػيو عػػػػػدة مػػػػػرات غبمػػػػػل اؼبنصػػػػػورات واؼبسػػػػػؤول  . 3988 سػػػػػنة الػػػػػوطين منػػػػػذ
وبعػػػدما قػػػررت جبهػػػة التحريػػػر الػػػوطين نقػػػل اغبػػػرب إأ اؼبػػػدف للتصػػػدي لِتفػػػاق  . السياسػػػي 

ق وإأ . القمعق اسُتْدرَِج ب  .انتظارى  مراراً إأ نقل فرؽ الكومندوس قرب أماكن اؽب،ـو
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وذات يـو أُْرِغَ  علع ترؾ تاكسيو بعد عملية مهمػة يف قلػب مدينػة أوروبيػة تبعهػا إقفػاؿ 
 لقػػػواتمػػػن ا فػػػالت . فػػػتمكن ب. تفػػػّرؽو خطػػػري جػػػداً للمكػػػافق فانسػػػحب الكومنػػػدوس 

وعبػػػ  إأ بيػػػت زميػػػل لػػػوق وبعػػػد أيػػػاـ قليلػػػة التحػػػق بػػػ قرب جبػػػل بػػػ مر مػػػن احملصػػػودة اػبصػػػ  
 .تحق باجملاىدين بدوف أف يرجع إأ بيتووال. وليوؤ مس

لعػدة شػهورق غػري أنػو ( شػهراً يف السػن 36الت كاف سنها )مل تصلو أخبار زوجتو وابنتو 
وبعػػد سػػنت  يف اعببػػل وصػػلتو . الصػػرطة حباػػت عنػػو يف اؼبدينػػة طػػواؿ أسػػابيع كاملػػة ظبػػع أفّ 

نسػاىا وأف ال ينػوي اسػتعاد رسالة من زوجتو تعلمو أف ِعْراها ُدنِّسق وتطلب منو فيها أف ي
فػ  طلب من قائده ا ذف بزيارة بيتػو سػراً ولكػن رُ و  قلقو اػبرب جداًق ف. اغبياة الزوجية معها

خػػذت إجػػرامات التصػػاؿ عضػػو مػػن جبهػػة التحريػػر الػػوطين فبػػدالً مػػن ذلػػكق أُ . طلبػػو ىػػذا
 .إليها ب وبعد أسبوع  وصل تقرير مفّصل إأ قائد الوحدة الت ينتمي. بزوجتو وعائلتو

والصػػرطة إأ بيتػػو فػػوراً بعػػدما اكتصػػفوا تاكسػػيو مرتوكػػاً وفيػػو  وفلقػػد ذىػػب اعبنػػد الفرنسػػي
 .ومل هبدوه يف البيت ف خذوا زوجتو واعتقلوىا  كار من أسبوع. ُمْلِقماف الرشاشة

ولكػػن يف اليػػـو الاالػػث . طمػػت بعنػػ  طػػواؿ يػػوم نطقت عػػن معاشػػرات زوجهػػا ولُ اسػػتُ 
وبعػد . ه   اغتصػبهامزمػال –ستطع أف ربّدد إذ كػاف اػابطاً ت مل –أخرج عسكري فرنسي 

إذا التقيت بزوجك الد م يوماً ما »: ح  اغتصبها عسكري تاف حبضور اآلخرين وقاؿ ؽبا
ض لالسػتنطاؽق يف اؼبكاف أسبوعاً حلخر بدوف تعرّ َمَكَات و « .ا فعلنا بكدبال تنسي إعالمو 

ؿبنتهػا  مهػاق أقنعتهػا ا ـ بإفصػام كػل شػيم لزوجهػاق وبعد ما قصت . رجعت إأ بيتها  أُ 
 .فهذا ما جعلها تعرتؼ بتدنيس ِعْراها يف أوؿ اتصاؿ ؽبا مع زوجها

. قػواه ال سػيما أنػو كػاف يصػارؾ يف عمليػات مسػتمرة. وبعد الصدمة ا وأق اسرتجع ب
  وطػػواؿ شػػهور كاملػػة ظبػػع عػػدة شػػهادات عػػن جزائريػػات تعراػػن لالغتصػػاب أو التعػػذيبق

وأزاح يف تلػػػك الفػػػرتة مصػػػيبتو الصخصػػػية وإىانتػػػو  . صػػػبت أزواجهػػػ كمػػػا التقػػػع برجػػػاؿ اغتُ 
 . كزوج إأ احملل الاا 

ُكلِّػ  دبهمػة يف اػبػارجق وقبػل رجوعػو إأ وحدتػو بقليػل أمهػر شػروديّة   3985ويف سنة 
. بيػػػةحيػػػل للعيػػػادة الطلػػػت عودتػػػو وأُ غػػػري اعتياديػػػة وُسػػػهاداًق فػػػانزع  زمػػػالله ومسػػػؤولوهق ف جّ 

كػػاف . كانػػت العالقػػة بيننػػا جػػد مباشػػرةً . كػػاف ذلػػك القػػرار  وؿ فرصػػة لتفحصػػنا السػػيد ب
ق وكاف يُبالر شيئاً ما يف ابتساماتوق كمػا كػاف يظهػر ِغْبطػة  وجهو ُمَتحرِّكاً ردبا أكار من الالـز

ػػػػطات . إ  يف صػػػػحة جيػػػػدة اآلف... س ال بػػػػ... س ال بػػػػ»: سػػػػطحية َُنصِّ
أعطيػػػػين بعػػػػ  اؼب
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ْظَهػرق ف دِخػل إأ « .مينات وخلِّين أرجع إأ اعببلوالفيتا
َ
وكاف قلقاً أساسياً يربز ورام ىذا اؼب

 .اؼبستصفع فوراً 
الرجل يف الفراش إنساف ُمكْتِئب  إفّ . من اليـو الاا ابتدام لقد الارت واجهتو الَتفاللّية 

قاومػػػػة الوطنيػػػػة وأصػػػػبل ال يبػػػػارب دبػػػػا ىبػػػػص اؼب. وقَػَهِمػػػػّي ويتهػػػػرب مػػػػن اؼبناقصػػػػات السياسػػػػية
وكػػاف فحػػص مصػػاكلو وربديػػدىا متعػػب جػػداً غػػري أننػػا . وهبتنػػب كػػل أخبػػار حػػرب التحريػػر

 .استطعنا تصكيل قصتو
ويف أتنػػػام مهمتػػػو يف اػبػػػارج حػػػاوؿ أف يسػػػتمتع بػػػامرأة ولكنػػػو فصػػػلق فنسػػػب ذلػػػك إأ 

رة وحػػاوؿ إذف االسػػتمتاع أسػػبوع  بعػػد اؼبػػ. التعػػب مػػن جػػرام السػػري اغبايػػث وسػػوم التغذيػػة
ق 33.وباح دبصكلتو لزميل لوق فنصػحو بالتنصػيق بفيتػام  بػػ. ا وأ ولكن فصل مرة أخرى

ف خػػذ ذلػػك الػػدوام   حػػاوؿ مػػرة أخػػرى ولكػػن ع،ػػز جنسػػياًق وإاػػافًة إأ ذلػػك كػػاف كلمػػا 
رغبػػػة قويػػة يف سبزيػػػق صػػورة ابنتػػػو  –غبظػػات قبػػػل ذلػػك  –شػػرع يف الفعػػػل اسػػتحوذت عليػػػو 

ـ غػػري أننػػا عالقػػة الرمزيػػة بوجػػود انػػدفاع ال شػػعوري الرتكػػاب ؿبػػرّ قػػد تُفسػػر ىػػذه ال. الصػػغرية
اكتصػػفنا تصخيصػػاً حلخػػر بواسػػطة احملادتػػات وكػػذا حلمػػاً رأى فيػػو اؼبػػري  قطػػاً صػػغرياً يػػتعفَّن 

فيهػػػػا شػػػػيم ( أي ابنتػػػػو)ىػػػػذه البنػػػػت »: وذات يػػػػوـٍ قػػػػاؿ لنػػػػا. وتفػػػػوح منػػػػو رائحػػػػة ال ُتطػػػػاؽ
كميػػػة ىائلػػػة مػػػن لجػػػداًق ورغػػػ  ذبرعػػػو  اً ده مزع،ػػػفمنػػػذ تلػػػك الفػػػرتة أصػػػبل ُسػػػها« .ُمػػػتَػَعفِّن

أتنػػام يف و .   قلػق اػايقت اؼبصػلحة الطبيػة كاػرياً ُمهػّد  ا عصػاب بقػي الرجػل يف حالػة  ػيّ 
فحينهػػػا سبكننػػػا مػػػن إعػػػادة « .ذاقػػػت الفرنسػػػي»: ذلػػػك قػػػاؿ لنػػػا للمػػػرة ا وأ وىػػػو يضػػػحك
سػػتمتاع اسػػتحوذ عليػػو وأعلمنػػا أنػػو كلمػػا حػػاوؿ اال. تصػػكيل قصػػتو وإبانػػة تركيػػب ا حػػداث

 .وكل ىذه ا سرار بدت لنا مهمة جداً . التفكري يف زوجتو
رتػػب وبعػػدما . تزوجػػت مػػع ىػػذه الصػػابة غػػري أ  كنػػت أحػػب بنػػت عمػػي». : قػػاؿ ب

لقػػد كانػػت مريفػػة . عمػي زواج ابنتػػو مػػع رجػػل حلخػػرق قبلػػُت اؼبػرأة ا وأ الػػت اقرتحهػػا والػػدي
أصرب قليال وؼبا ذبد الزوجة ... اً شاب لتما ز : "يأحبهاق وكنت أقوؿ يف نفسأكن ولكين مل 

لػػػػذلك مل أكػػػػن متعلقػػػػاً كاػػػػرياً بػػػػزوجتق وبعػػػػد ." اؼبناسػػػػبة طلّػػػػق ىػػػػذه وتػػػػزوج زواجػػػػاً حسػػػػناً 
عنهػػػا أكاػػرق وكنػػت مػػػؤخراً أذىػػب للبيػػت لألكػػػل والنػػـو فقػػق ومل أكػػػن  ا حػػداث ابتعػػدتُ 
 «.أتكل  معها تقريباً 

صػبت أولئػك ا قػذار ؼبػا علمػت ألػا اغتُ غضب إزام بال يف اعببلق يف أّوؿ ا مر شعرتُ »
قتػػػػلق لػػػػيس ذلػػػػك دبهػػػػ ق اؼبهػػػػ  ألػػػػا مل تُ : "بعػػػػدىا قلػػػػت يف نفسػػػػي. الفرنسػػػػي  مػػػػن طػػػػرؼ

   كنػت صػبت وبعد ذلك بعػدة أسػابيع أدركػُت ألػا اغتُ ." وسيمكن ؽبا إعادة بنام حيا ا
سػ  أحػد اكػن ؽبػا أف تعطػي فكػاف يب. صبت لعقا ا عن صػمتهاتُ يف الواقعق لقد اغ. مطارداً 
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اغتصػػا ا   اؼبنااػػل  ليسػػتعملو العػػدو كمنطلػػق لتفكيػػك الصػػبكة وردبػػا لتػػوقيفيق ولػػذلك فػػإفّ 
. وأنا ىػو ىػذا الػزوج. كاف اغتصاب امرأة عنيدة احت بكل شيم بدال من خيانة زوجها

ل ورغػ  كػل ذلػك مل تقػ. رأة انقذتين وضبت الصبكةق وأنا ىو سػبب تػدنيس ِعْراػهاؼبفهذه ا
حياتػػك مػػن  أنسػػا ق أبػػنِ : "فبػػالعكس كانػػت تقػػوؿ رب!" ىػػذا مػػا عانيػػت مػػن أجلػػك: "رب

 «."ِعْراي ُىِتك جديد  فّ 
أف أقػػػػوؿ لػػػػك أ  شػػػػاىدت وهبػػػػب . يف نفسػػػػي رّد زوجػػػػت بعػػػػد اغبػػػػرب مػػػػن   قػػػػررتُ »

صػنب علػع ُنصػب أعيػنه ق فزلػزلين ذلػك اؼبوقػ  فالح  يبسحوف دموع أزواجه  بعػدما اغتُ 
وأقّر لك أ  مل أفه  موقفه  يف أّوؿ ا مرق ولكػن اسػُتدرِجنا إأ التػدخل يف . يداً زلزااًل شد

للمدني ق وشاىدت متطوع  مدني  نبوا بالتزوج بصابة ضَبَلت  رىذه اؼبصائب لصرح ا م
إعػػػػادة التفكػػػػري يف مصػػػػكل  علػػػػعفكػػػػل ذلػػػػك ضبلػػػػين . بعػػػػدما اغتصػػػػبها العسػػػػكر الفرنسػػػػي

 «.زوجت
وكلمػا أرى صػورة ابنػت . ؼبػا أراىػاسػت،يب  زلػت أجهػل كيػ  س قررت ردىا ولكػن مػا»

. الػتعفن أصػاب كػل شػيم يتعلػق بػزوجت فكػ فّ . تػك ىػو أيضػاً ِعْراػها ىُ  كارياً ما أفكػر أفّ 
ىػل ... ولكػن ىػذا الصػيم. ما كنت أت تر لو عذبوىا أو كسروا كل أسػنالا أو كسػروا يػدىا

 «علمين بكل ىذا ا مر؟  لذلك ىل كاف اروريّاً أف تميبكن نسيانو؟ و 
لػػػػيس ذلػػػػك »: إذا كػػػػاف قلقػػػػو ىػػػػو السػػػػبب يف ُعنَّتػػػػوق فقلػػػػت لػػػػو. بعػػػػد ذلػػػػك سػػػػ لين ب

كنػػػت يف نفػػػس   لػػػو تفعػػػل مػػػاذا كنػػػتَ »: جلػػػس علػػػع الفػػػراش وسػػػ لينبعػػػدىا « .دبسػػػتحيل
... أمػػػػن»: ق ف جبػػػػت«ىػػػػل تػػػػرد زوجتػػػػك؟»: فسػػػػ لين« ...ال أعلػػػػ »: فقلػػػػتق «الواػػػػع؟

 .  واع رأسو ب  يديو وغادر الغرفة« ...متيقناً سباماً لست ! حلهق شفت»: فقاؿ« ...نع 
تػػػدرهبياً السػػػماع للمناقصػػػات السياسػػػية كمػػػا تنػػػاقَص ُصػػػداعو . مػػػن ذلػػػك اليػػػـو قبػػػل ب

 .وقَػَهمو كارياً 
ق وإذا مهػػػرت زوجػػػت االسػػػتقالؿ سػػػ ردّ  بعػػػد»: التحػػػق بوحدتػػػو بعػػػد أسػػػبوع  وقػػػاؿ رب

 «.مصاكل فإ  س زورؾ يف اعبزائر
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 خاتمة. 5
اوؿ ىذا اعبمع من القرامات أف يعطي حملة وجيزة عن تعذيب واغتصاب اعبزائريػات إبػاف ح

 .االستعمار الفرنسي
بػػػدأ اؼبقػػػاؿ بإلقػػػام شػػػيم مػػػن الضػػػوم علػػػع ا دوار اؼبختلفػػػة الػػػت ربّملتهػػػا اعبزائريػػػات يف 

ذبػػػػار ن تنحصػػػػر يف التعػػػػرض  غضػػػػوف اغبػػػػربق وذلػػػػك لتفػػػػادي أف يػػػػوحع إأ القػػػػار  بػػػػ فّ 
 .واالغتصاب للتعذيب

بعػػػػػد ذلػػػػػك قػػػػػدـ اؼبقػػػػػاؿ شػػػػػهادات عػػػػػن التعػػػػػذيب تعػػػػػرض ؿِبَػػػػػن عيِّنػػػػػة مػػػػػن الفػػػػػدائيات 
والرتكيػػػز علػػػع الصػػػهادة بػػػدال مػػػن التحليػػػل يرمػػػي إأ إبػػػراز فعاليػػػة . واجملاىػػػدات واؼبسػػػبِّالت

ىػػذه العينػػة مػػن  إفّ . ىػػؤالم النسػػوة ا خالقيػػة والسياسػػية بػػدالً مػػن كػػولن اػػحايا ُمْسػػتَػْعِطفة
لتعػػػػػذيب وطرقهػػػػػا لت سػػػػػعت إأ تقػػػػػدج فكػػػػػرة عامػػػػػة عػػػػػن مػػػػػدى فبارسػػػػػة فرنسػػػػػا الصػػػػػهادا

ومل يتطػػرؽ اؼبقػػاؿ إأ دراسػػة ربليليػػة ؼبػػدى فبارسػػة التعػػذيب وتطورىػػا . ومقاصػػدىا يف ذلػػك
وانتصارىا ووسائلها وتنظيمها وم سستهاق وكذا أىدافها االسػرتاتي،ية والتكتيكيػة والعقابيػةق 

كراسػػة عػػن التعػػذيب الفرنسػػي يف از يف اؼبقػػاؿ بعنػػواف وذلػػك  ف ىػػذه ا مػػور نوقصػػت بإهبػػ
 .التعذيب واعبيس أتنام حرب اعبزائروبالتفصيل يف كتاب َرفائيل برانس بعنواف      اعبزائر

وقػػػػدـ ىػػػػذا اؼبقػػػػاؿ أيضػػػػاً عراػػػػاً وجيػػػػزاً ؼبمارسػػػػة االغتصػػػػاب اغبػػػػريب مػػػػن طػػػػرؼ اعبػػػػيس 
  اعبنسػػػػػػي اػػػػػػد فُقػػػػػػِدمت بعػػػػػػ  ا مالػػػػػػة عػػػػػػن االغتصػػػػػػابات واػػػػػػروب العنػػػػػػ. الفرنسػػػػػػي

شػهادة  ةاعبزائرياتق غري أف كػل الصػهادات وردت عػن اؼبقرتفػ  أو الصػهدامق ومل نعػرض أيػ
علع مبق اؼبتكل  اؼبفردق و ىذا راجػع لصػمت اؼبغتَصػبات مػن جػرام العػار الػذي يرافػق ىػذه 

حاّجػػػػة أفّ . اعبريبػػػػة
ُ
االغتصػػػػابات مل تكػػػػن ذبػػػػاوزات متصػػػػتِّتة أو أحػػػػداتاً عصػػػػوائيةق  وبعػػػػد اؼب

الػػدليل ألػػا كانػػت نتي،ػػة إرادة صباعيػػة منظمػػةق اسػػتبطن اؼبقػػاؿ كػػل اؼبقاصػػد االسػػرتاتي،ية و 
مارسة فرنسا االغتصاب اغبريبق منها معاقبة اؼبسػتهدفاتق وإرىػاب النسػوة الػالر تتماتػل ؼب

معهػن وكسػػر مقػاومتهنق واسػػتعراض سػلطة فرنسػػا وإمهػػار ع،ػز جبهػػة التحريػر الػػوطين عػػن 
أمػػا اؼبقاصػػد . وكػػذا تفكيػػك سباسػػك الصػعب اعبزائػػري اجتماعيػػاً وسياسػػياً ضبايػة اعبزائريػػاتق 

وتطػرؽ . الداخلية لل،يس الفرنسػي فتضػمن مكافػ ة اعبنػود ونسػ  الػروابق والتضػامن بيػنه 
اؼبقاؿ أيضاً إأ عواقػب االغتصػاب اعبسػدية والنفسػية واالجتماعيػة علػع اؼبغتَصػباتق وكػذا 

 .واجملتمععواقبها االجتماعية علع العائالت 

 

 .راجع اؼبقاؿ السابق يف ىذا الكتاب      
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ىػػذا اعبمػػع مػػن القػػرامات سػػيعترب فتحػػاً بػػدالً مػػن غلػػق مواػػوع تعػػذيب  أخػػرياً ن مػػل أفّ 
إف فبارسة ىذه اعبرائ  يف غضوف اغبمالت . واغتصاب اعبزائريات إباف االستعمار الفرنسي

وأتنػػػػػػػام الفػػػػػػػرتة االنتقاليػػػػػػػة إأ حػػػػػػػرب التحريػػػػػػػر ( 3563-3516)ا باديػػػػػػػة الغازيػػػػػػػة ا وأ 
في،ػب أف تبػذؿ جهػوٌد للبحػث عػن أكاػر عػدد . مواوع ؾبهوؿ تقريباً ( 3966-3968)

إف ىػػػذه . ية واؼبكتوبػػة مصػػدرىا الضػػػحايا والصػػهدام واؼبقرتفػػ و فبكػػن مػػن الصػػهادات الصػػػف
اؼبادة مهمة يف ذا ػا كمػا ىػي مفيػدة جػداً السػتنتاج معلومػات عػدة عػن مػدى ىػذه اعبػرائ  

 .نفعيتها االسرتاتي،ية بالنسبة لل،يس الفرنسيوتطورىا الزمين وانتصارىا اعبغرايفق وكذا م
فػػنفس مقتضػػيات البحػػث تنطبػػق علػػع سػػنوات ِاْحِتضػػار االسػػتعمار الفرنسػػي يف اعبزائػػر 

لػػذا هبػػب ذبميػػع عػػدد أكػػرب مػػن ىػػذه الصػػهادات الصػػفاىية واؼبكتوبػػةق (. 3986-3943)
بعػػ  اعبهػػات  وذلػػك بػػالطبع يقتضػػي تفكيػػك سياسػػة إفقػػاد الػػذاكرة التارىبيػػة الػػت تنته،هػػا

أنػػػا ال »: فكمػػػا قالػػػت لػػػويزة إغيػػػل أحريػػػز. اعبزائريػػػة السػػػلطة داخػػػلاؼبتنفػػػذة واؼبواليػػػة لفرنسػػػا 
نا وتصػػػ،يعنا لكتابػػػة تهبػػػب مسػػػاعد. ... الدولػػػة والطبقػػػة السياسػػػية أفهػػػ  سػػػكوت مسػػػؤورب

ر ىو مصدر العاما . ر بتارىبنا  نو من أصبل وأقسع تواري  العاملاختفالتارىبناق كما هبب ا
ذبميػع الصػهادات سػيمّكن أيضػاً اسػتنتاجاً كميػاً ودقيقػاً لكػل  إفّ  74«.والصمت؟ أنا حريانة

كمػػػا سياػػػػبِّت البيِّنػػػات اؼبتػػػوفرة عػػػن كػػػل . اؼبعطيػػػات الكليػػػة الػػػت تصػػػّخص ىػػػذه اؼبمارسػػػات
 .أشكاؿ التومي  االسرتاتي،ي الفرنسي للتعذيب واالغتصاب

بػػػػ  تعػػػػذيب واغتصػػػػاب اعبزائريػػػػات بعػػػػد مل يعػػػػاا ىػػػػذا اؼبقػػػػاؿ إشػػػػكالية وجػػػػود تػػػػرابق 
تػػرابق تػػارىبي بػػ  فبارسػػات  ىنػػاؾىػػل . االسػػتقالؿ وتعػػذيبهن واغتصػػا ن ربػػت االسػػتعمار

؟ ىل فيو تصا ات يف الطبع والصػكلق ويف التطػور الػزمين واالنتصػار  ا مس وفبارسات اليـو
نفعيػػػات؟ ليسػػػت يف الطػػػرؽ والوسػػػائل؟ ىػػػل تتصػػػابو اؼبمارسػػػات يف اؼبقاصػػػد واؼبو اعبغػػػرايفق 

ا جابة علع ىػذه ا سػئلة بسػهلة  لػا تسػتطلب الِدرايػة دبقتَضػيات مػنه  التػاري  اؼبقػارفق  
كمػػا تسػػتلـز انتظػػػار تقػػارير التحقيقػػات عػػػن ىػػذه اؼبمارسػػات يف العقػػػد السػػابق خصوصػػػاًق 

 .وكل ذلك ح  تستند اؼبقارنة إأ منه  سلي  ومعلومات موتوقة ودقيقة
الدولػػة  إفّ . تباىنػػا عػػن القضػػايا ا نسػػانية الػػت تاريىػػا ىػػذه اعبػػرائ انأف ال يصػػرؼ هبػػب 

ع،ػػػزت عػػػن تقػػػدج دعػػػ  نفسػػػي واجتمػػػاعي  عػػػادة و اعبزائريػػػة ذباىلػػػت ىػػػذا اعبانػػػب سبامػػػاً 
ردبػػػا كانػػػت سياسػػػة الصػػػمت الػػػت انته،تهػػػا . ت ىيػػػل اػػػحايا التعػػػذيب واالغتصػػػاب خاصػػػةً 

-ما وىذا غبرماف العدو من تفػوؽ نفسػي جبهة التحرير الوطين يف غضوف اغبرب مربّرة غبدٍ 
سياسيق ولكن ال تربير لسياسية السكوت بعد االسػتقالؿق وال عػذر للع،ػز عػن اؼبسػاعدة 

من عدة جػروح نفسػية اؼبغتَصبات لقد عانت معظ  النسوة . للضحايا النفسية واالجتماعية
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ت ؼبػػت بعضػػهن مػػن ليػػار العصػػ  والصػػعور بالعػػار والسػػلوؾ التػػدمريي للػػذاتق كمػػا المنهػػا ا
وأوالد ( أزواجهػػػػػػػػن باػبصػػػػػػػػوص)عػػػػػػػػائال ن  ومعػػػػػػػػروؼ أفّ . ا قصػػػػػػػػام والنبػػػػػػػػذ االجتمػػػػػػػػاعي

كػاف بإمكػاف الدولػة التخفيػ  مػن . االغتصػاب قاسػوا مػن عػدة مصػاكل نفسػية واجتماعيػة
حػػػدة ىػػػذه العقابيػػػل بػػػاالعرتاؼ رظبيػػػاً وعالنيػػػًة باؼبصػػػكل ومػػػداهق وبت،نيػػػد الوسػػػائل التقنيػػػة 

عػػن الدولػػة والتنظيميػػة واؼباليػػة ؼبعاعبتػػوق ولكػػن لألسػػ  ع،ػػزت ( جتماعيػػةنفسػػية وا-طبيػػة)
ع مػػػن ىػػػذه الرتكػػػة ولػػػو متػػػ خراً خػػػرٌي مػػػن معاعبػػػة مػػػا تبّقػػػ وغػػػين عػػػن البيػػػاف أفّ . تقػػػدج ذلػػػك

 .ذباىلها لائياً بذريعة فوات ا واف
 
ُ
ِصػّ  لقد ناقس اجملتمع الفرنسي ىذه السنة فبارسة التعذيب يف اعبزائر وسػق الصػمت اؼب

الذي التزمتو الطغمػة اغباكمػة يف اعبزائػر وذلػك رغػ  رغبػة عػدد ىائػل مػن الضػحايا يف ضبػل 
. وؿباسػبة عّينػة مػن أىػ  مقرتفيهػا تعيػ ائعهػا وابتغػامى  ظالدولة الفرنسية علع االعػرتاؼ بف

 .فمن الضروري والعاجل أف يتبو اجملتمع اؼبد  ىذه القضايا وأف يناال لتحقيقها
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