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 األمييي  مصيييال  تمارسييها سييياري  إدارييي  سياسييي  هييو إنميييا تجيياوزا ، أو منعزلييي  بممارسيي  الجزائييير فييي التعييي ي  لييي »
. لها مكمِّلً  أو نهاع وبديلً  االستجوابا  م  يتجزأ ال جزءا التع ي  أصب  وقد. المدني  أو العسكري  للّسلطا  الخاضع 

« .الفظيعيي  هيي   أمييا  مستسييلماً  يبقيي  اليي ي الييويني المجتميي   تخييزي  لهييا مبييرر وال عيي ر ال فضييي   التعيي ي إّن [ …]
 (اإلنسان حقوق عن للدفاع اجلزائرية الرابطة رئيس النور، عبد حيي علياحملامي )

  كل التض يا  لرب  معرك  االستقلل األول، قادر إن الشع  الجزائري ال ي أعط  للعالم أروع أمثل  البطول  وقدّ »
وميا هي ا التقريير الي ي أحيييي وأحييي مي  سيهروا علييي، إال جيزءا مي  معركي  تعصيف فيي . عل  ربي  معركي  االسيتقلل الثياني

 منصد  ورالددت ) «.ستتواصل إل  أن ينتهي التع ي  وتنتهيي أسيبابيو الجزائر، ولك  أيضا في تون  وفي كل بلداننا العربي  
 (اإلنسان حلقوق العربية للجنة األسبق الرئيس، تونس يف للحريات الوطين اجمللس رئيس، ادلرزوقي
لم يتم حت  اليو  تقديم ه   الجريم  ضم  تصور متعدد الميادي  وعل  صعيد بليد عربيي واحيد كميا هيو ال يال فيي »

بعييياد التكوينيييي  والوايفيييي  وال قوقيييي  والثقافيييي  مييي  هنيييا، ال تشيييتمل هييي   األورام علييي  تشيييري  مجهيييري لأ. هيي ا الكتيييا 
ذلي  . والمجتمعي  للتع ي  في الجزائر ف س ، وإنما هي ب ق مصدر إلها  لكل مناهضيي التعي ي  فيي بليدان الجنيو 

 باختصييار، البيياحثون الجزائريييون ال. باعتبييار أن هيي ا الميينه  يشييكل بييتن أداو التعريييف والتفكييي ، ووسيييل  التعرييي  والتوعييي 
 اإلمعدان» موسدوعة حمدرر، منداع هيدم  الددت ور) «.يوثقون ويرمون الفهم وحس ، بل يضعون اللبنا  الضروري  لثقافي  المقاومي 

 (اإلنسان حلقوق العربية للجنة األسبق الرئيس، «اإلنسان حقوق يف
األب اث المقدم  في ه ا الكتا  تسع  للفت نظرنا إل  أني بقدر ما ي اول الجلد يم  هوي  الض ي  عبر إباحي  »

 (اإلنسان حلقوق العربية اللجنة رئيسة، داغر فيوليت الدت ورة) «.الفعل البربري، بقدر ما يشعر بأن وجود  كشخص قد انته 
ر إضياف  قيمي  فيي مجيال حقيوم ا نسيان وخاصي  العربيي الي ي بيا  إن ه ا الكتا  الجديد الي ي بيي  أييديكم يعتبي»

ي سيد ال يوانيا  األليفيي  فيي الليير  علي  العيز اليي ي تينعم بييي، فهيي تعييو حياتهييا بيالطول والعيير  وال تميو  إال بسييب  
 «.هيبيي تقيد  العميير بينمييا يقضيي ا الب ميي  شييبابنا ن يبهم ت ييت سييياا الجلديي  داخييل السييجون والمعيتقل  العربييي  الر 

 (اجلزيرة قناة يف ادلعاتس االجتاه برنامج ومنّشط ُمِعدّ ، القاس  فيصل الدت ور)
 للصمت حد لوض  العربي، العالم في ن تاجي ال ي الطويل الطريق عل  كبيرو خطوو ب ق الها  الكتا  ه ا يمثل»

 -والمعتقليي   للموقيوفي  نفسييو  جسيدي تعي ي  مي  والسيجني  والشيريي ، األمنيي  األجهيزو مبياني داخيل ي دث ما عل 
 (اإلنسان حقوق لدراسات عمان مرتز مدير، عساف نظام الدت ور) «.منهم السياسيي  وبخاص  –والسجناء 

، النجدار حممدد سدبيةة الددت ورة) «.إني كتا  رائ  ومتكامل ويج  أال تخلو مكتب  المنظما  ال قوقي  وا نساني  مني»
 (اإلنسان حلقوق ةالبحريني للجمعية العام األمني

اهر  كتابا  عديدو في ه ا المجال إال أن أحدا لم يأ  عل  دراس  وافي  مستفيض ، جمعت بي  شرح التع ي  »
  الكتييا  ومشياكلي وأصييول ت ريميي بييي  الشيريع  والقييانون، وبيي  معاهييدا  حقييوم ا نسيان وا عييلن العيالمي لييي، كميا بيييّ 

 اجلمعيدة رئديس، ادلداح هيدم  احملدامي) «. ي  النفسي  والمعنويي  والماديي  علي  المعي  ال ي أقد  لي به   الكلما  آثار التع
 (اإلنسان حلقوق السورية
ه ا الكتا  صيرخ  فيي وجيي ذلي  كليي، ولكنيي ليي  صيرخ  خطابيي  مكلومي  هاضيب ، بيل هيو صيرخ  علميي  توثيقيي ، »

 (واإلصالح ال وحيد حرتة رئيس، بالرباط اخلامس حممد جبامعة ذأس ا، الريسوين أمحد الدت ور) «.تشري ي  ت ليلي ، هادئ  دامل 
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 منصف المرزوقي كتورد ال
 رئيس اجمللس الوطين للحريات يف تونس

 الرئيس األسبق للجنة العربية حلقوؽ اإلنساف
 

ع الػ  ارتماػا اائائػر القػقيقة يف السػنوات ئمن يقرأ بػمععن ذػ ا الوقيقػة الغامعػة الػظ ال  ػا
لبلػغ الػ م األخرية، ال يسمطيع إالّ أف يمساءؿ كيػ  ؽلنػن أف ثػغث مهػه ذػ ا األمػور يف ا

اائائريػػوف  أدل يػػع  . ين مػػن ةتػػة المعػػ ي  إبػػاف طربػػ  البطوليػػة مػػن أ ػػه االسػػمق ؿذاؽ األمػػرّ 
الػػظ أال تمنػػّرر قانيػػة  ككػػملف ادلػػرض دل ؼللّػػ   من سػػاأةنػػ اؾ ت ااػػة المعػػ ي  كدل يعاذػػغكا 
ذػػػػا ذػػػػع ا تػػػػة تعصػػػػ  مػػػػن  غيػػػػغ، تػػػػغّمر األركاح . احلصػػػػانة الناتيػػػػة الػػػػ   نناذػػػػا  ائيػػػػة

سػػاد بني يػػة تااػػص مػػا طصػػه إبػػاف االسػػمععار خايػػة كأف ااػػ د دل يعػػغ اليػػـو ذلػػ  كاأل 
ظلػػا ذػػو اائائػػرم القػػ  الػػ م إ نبيمػػ ، ك أللػػ  كػػه ادلوبقػػات ن ػػرا األ نػػا الػػ م ؽلنػػن أف ضلعّ 

 .يع ب لصاحل دكلة ي رتض تياا أ ا الغكلة الوطنية
ة االسػػػمععارية دل تنػػػن تالغكلػػػ. كلرمبػػػا كػػػاف ذػػػ ا بيػػػص القصػػػيغ كمنعػػػن الػػػغاء احلقيقػػػع 

م   تسػػػمعّغ ك ودذػػػا مػػػن روػػػظ القػػػع  كبالمػػػارل كػػػاف توايػػػلاا مرذونػػػا مبسػػػمول العنػػػ  الػػػ
كانػػص رارسػػ  اليػػ  كمػػا المعػػ ي  إال القػػنه األكهػػر توطقػػا لػػ  كالرامػػع إذل إ ػػااة الراػػ  

كمثّػػة اػػانوف تػػاريع يسػػن الػػظ . كركح االسمسػ ـ ككسػػر  ػػوكة كػػه مػػن غلػػرل الػػظ رتػع الػػرأس
العنػ  لمسػيري  إذلغر ما تنوف الغكلة أك الن اـ ال م يسريذا ال رايا بقغر ما ػلماج أن  بق
أمػػػا الغكلػػة القػػػراية كذػػع الغكلػػػة االيػػة كالن ػػػاـ القػػراع كذػػػو الن ػػاـ الػػػ م تقبلػػػ  . اجملمعػػع

بعري طا ة دلهه ذ ا العن  ألف الروػظ ذػو طجػر الئاكيػة يف العقػغ السياسػع اعا األغلبية ت
 . حلاكم كاانـوادلرـب بني ا

كبقػغر مػا تمسػػع راعػة المعػػ ي  كتمئايػغ طغتػػ  بقػغر مػػا تعنػس ال ػػاذرة وػع  القػػراية 
كطػ  . به كا يارذا الماـ ألف ن امػا  ػرايا بعػري طا ػة دلهػه ذػ ا ادلوبقػات للموايػه كالبقػاء

لػػو كػػاف الماغيػػغ  ػػغيا دلػػا اطمػػاج دلهػػه ذػػ ا الوسػػائه يف  ػػركؼ تػػوتر القػػراية ألف الم ػػاؼ 
ناس كادلؤسسات طول  يعطي  من القوة ما ؽلنن  من موا اػة األخطػار الػ  يمعػرض ذلػا يف ال

أمػا أف تمحػوؿ الغكلػة إذل خانػة ثمنػن منػػاطق  . إطػار اطػرتاـ قوابػص القػانوف كك ي ػة الغكلػة
كاذلعجيػػػة  جػػػة ااات ػػػة الػػػظ  كاملػػػة مػػػن غيػػػاب القػػػانوف باّداػػػاء احل ػػػاظ الػػػظ القػػػانوف،

رمة ادلواطنني بادااء الغتاع ان الوطن، تػنف األمػر يصػب  مبهابػة انمحػار كانمااؾ ط احلنارة،
 .بطعء للغكلة كتغمري للعجمعع كاإلنساف
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ليمػابع المعػ ي  األ نػا كبالقػنه اذلعجػع الػ م تمعػرض  «الػوطين»إف اودة المع ي  
لقػغ . حلنػم يف اائائػرال  ذػ ا الوقيقػة العلعيػة، ال يعػين  ػيرا ةخػر غػري توايػه أزمػة  ػراية 

أيػػب  بػػغيايا اليػػـو أنػػ  ال ين ػػع أف تنػػوف ذنػػاؾ دكلػػة زلليػػة لمنػػوف دكلػػة كطنيػػة تالوطنيػػة 
اليـو ذع ادلواطنية أم أف در ة الوطنيػة لن ػاـ مػا تػرتبح باطرتامػ  لسػيادة القػع  اػرب تػوتر 
احلريات الغؽلقراطية كاطرتام  حلقوؽ ادلواطن كمػن بيناػا احلرمػة ااسػغية كال ؽلنػن أف ينػوف 

إف بقػػػااة مػػػا نقػػػرأ يف ذػػػ ا . لن ػػػاـ كطنيػػػا كذػػػو ينماػػػ  طقػػػوؽ ادلواطنػػػة ااعاايػػػة كال رديػػػةا
المحقيق الرذي  ذو الغليه الغامغ الظ ا يار  راية الن اـ احلاكم كأزمم  الععيقػة كانق بػ  
إذل اػػوة غا ػػة ال ؽلنناػػا الموايػػه إال بالقػػغر األاصػػظ للوطقػػية غػػري مباليػػة بمػػغمري اجملمعػػع 

إنسانية النحية انغما تغّمر كرامم  كإنسانية اا د انغما ثيلػ  إذل أداة طيعػة تػملٌب  كتغمري
من ادلوبقات ما ال تملتي  احليوانػات الػ  نسػعياا كطقػية كاحلػاؿ أنػ  ال تو ػغ كطقػية أا ػم 

كانغما ن ام ةليات المع ي  كأسباب  تنننا ن ام أف أنسنة . من تل  ال  ي ارذا اا دكف
ا د الظ طغ السواء كختليص اجملمعع من الماغيغ ادلسلح الي  كتػركي  الغكلػة النحية كا

ه اا معركة االسمق ؿ الهاين تنعّ لمصب  نععة ال نقعة، كه ذ ا ؽلّر بانمصارنا يف معركة مسيم  
معركػػػػة االسػػػػمق ؿ األكؿ كذػػػػع ادلعركػػػػة السياسػػػػية كالهقاتيػػػػة الػػػػ  نعيػػػػغ  ػػػػا للقػػػػع  سػػػػيادت  

 .كللغكلة  رايماا ارب إط ؿ الن اـ الغؽلقراطع احلقيقع كال عاؿكللعواطن كرامم  
ـ كػه المنػحيات لػرب  إف القع  اائائرم ال م أاطظ للعػادل أركع أمهلػة البطولػة كاػغّ  

كمػػا ذػػ ا المقريػػر الػػ م . معركػػة االسػػمق ؿ األكؿ، اػػادر الػػظ ربػػ  معركػػة االسػػمق ؿ الهػػاين
مػػػن معركػػػة تعصػػػ  يف اائائػػػر، كلنػػػن أينػػػا يف أطييػػػ  كأطيػػػع مػػػن سػػػاركا اليػػػ ، إال  ػػػئءا 

 .سمموايه إذل أف ينماع المع ي  كتنماع أسباب ك تونس كيف كه بلغاننا العربية 
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 الدكتور هيثم مناع
   «اإلمعاف يف طقوؽ اإلنساف»زلرر موسواة 

 الرئيس األسبق للجنة العربية حلقوؽ اإلنساف
 

ذػػػو احلنػػػم احلقػػػواع الػػػ م تويػػػلص إليػػػ  ذػػػ ا . المعػػػ ي   رؽلػػػة  سػػػيعة ال تػػػئكؿ بالمقػػػادـ
البقػػرية يف القػػرف العقػػرين لويػػ  ذػػ ا ال  ااػػة الػػ  اايقػػص البقػػر منػػ  اقػػرات ةالؼ 

لقػػغ كػػاف مػػن النػػركرم أف يػػمم كوػػع طػػغ ذلػػا يف ادلنطػػق كالعقػػوؿ كالقػػانوف الػػغكرل . السػػنني
وسػػػائه ابػػػه أف تنقػػػرض يف اجملمععػػػات البقػػػرية كعػػػا ينقػػػرض ادلػػػرض القاتػػػه اػػػرب اكمقػػػاؼ ال

 .الن يلة بووع طغ ألذاا الظ يعيغ األتراد كااعااات
تاالسػمرياد ادل ػرط لمقنيػات المعػ ي  كتبػادؿ . دل تعغ انية المعػ ي  زلصػورة يف الن ػ 

اخلػػربات بػػني اا ديػػن كالػػغينماتوريات خلػػق طالػػة كاػػع اامػػة للنمػػائمي النارقيػػة ذلػػ ا اارؽلػػة 
يػػة كالهقاتيػػة للبقػػر، نػػاذينم اػػن ةقارذػػا الن سػػية الػػظ احلقػػوؽ السياسػػية كادلغنيػػة كاال معاا

الظ ادلّس بنرامة الن س كااسغ تقػـو ققاتػة اخلػوؼ االسػمبغادية، كاػرب . كااسغية ادلبا رة
المعػػػ ي  ذػػػو زلاكلػػػة . تقػػػوي  النػػػحايا ػلػػػاكؿ الطعػػػاة تعطيػػػة اػػػريام القبػػػي  بنقلػػػ  ل خػػػر

كبقػػػغر مػػػا ينحػػػغر . ة باإلنسػػػافمسػػػمغؽلة لقمػػػه ركح ادلقاكمػػػة كالقػػػيم انػػػغ األ ػػػ اص كالهقػػػ
ادلسػػػػمول األخ اػػػػع للسػػػػلطة المسػػػػلطية يصػػػػب  ذا سػػػػاا كسػػػػر القيعػػػػة االامباريػػػػة ل خػػػػر 

 . بالوسائه الرببرية
سػػبقص احلركػػات ال نريػػة ادلن عػػات احلقوايػػة يف تنػػاكؿ المعػػ ي  ك ػػاذرة  ػػاملة كلػػيس 

دكرذػػم يف ثسػػيس  ككػػاف للعغيػػغ مػػن ادل نػػرين. الطػػا-تقػػح اػػرب بعػػغياا القػػانوين كالن سػػع
الرأم العاـ بملعليػة مناتحػة المعػ ي  كبنػاء ققاتػة منػادة لنػه مػا يسػوغ أك يسػع  بمسػرب 

لقػػػغ با ػػػرت من عػػػات . مػػػربرات  عػػػه مػػػن ادلعاملػػػة ادلاينػػػة أك الػػػ  إنسػػػانية انػػػية مقبولػػػة
طقػػوؽ اإلنسػػاف االذمعػػاـ بمنػػاكؿ ثليلػػع مععػػق لل ػػاذرة يف الهعانينػػات مػػن القػػرف ادلاوػػع، 

كرغػم  . تق ذل  بوالدة من عػات سلمصػة بالمعػ ي  كأخػرل بػمم بناػادة تملذيػه النػحاياكترا
. كوف العادل العريب من أكهر ادلنػاطق تػملقرا  ػ ا الوبػاء، تػملخرت تيػ  طركػة مناذنػة المعػ ي 

 

مػػػن أكائػػػه العػػػاملني الػػػظ إاػػػادة تملذيػػػه وػػػحايا . المعػػػ ي  كطقػػػوؽ اإلنسػػػاف يف العػػػادل العػػػريب مؤلػػػ  لعػػػغة كمػػػ  اػػػن   
كيقػرؼ الػظ ( بالعربيػة كال رنسػية 8991)« المعػ ي  يف العػادل العػريب يف القػرف العقػرين»المع ي ، أ رؼ الظ كمػاب 

 .«الغليه يف إاادة المملذيه» صلازإ
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كمبعػػػئؿ اػػػن مقػػػاركمنا يف . تلػػػم تبػػػغأ الغراسػػػات ااغيػػػة ادل مصػػػة بادلووػػػوع ابػػػه المسػػػعينات
طوؿ المع ي ، من النركرم القوؿ أن  دل يمم ط  اليـو تقغمي ذ ا أكهر من اعه إاليعع 

اارؽلػػة وػػعن تصػػور ممعػػغد ادليػػادين كالػػظ يػػعيغ بلػػغ اػػريب كاطػػغ كعػػا ذػػو احلػػاؿ يف ذػػ ا 
من ذنا، ال تقمعه ذػ ا األكراؽ الػظ تقػري  رلاػرم لدبعػاد المنوينيػة كالو ي يػة . النماب

يف اائائر تحس ، كإظلػا ذػع  ػق مصػغر إذلػاـ لنػه  كاحلقواية كالهقاتية كاجملمععية للمع ي 
ذل  باامبار أف ذ ا ادلنامي يقنه بآف أداة المعري  . مناذنع المع ي  يف بلغاف اانوب
باخمصار، الباطهوف اائائريوف ال يوققوف كيرموف ال ام . كالم ني ، ككسيلة المعرية كالمواية

 .اكمةكطس ، به ينعوف اللبنات النركرية لهقاتة ادلق
. ي ار ذ ا النماب جب ء أف اا د ذو ادللام الرئيسع لنه أ ػناؿ العنػ  يف اجملمعػع

كذو يقػوؿ ذلػ  دكف أف يعطػع مػربرا ألم  ػنه مػن أ ػناؿ الهػملر الػرد تعليػة الػ   ػاغبا 
 . اائائر

ال ؽلنػػن ابػػوؿ اػػ ر أك داتػػع أك مػػربر دلعارسػػة المعػػ ي ، يؤكػػغ الػػع ػلػػع ابػػغ النػػور يف 
. ألن  ال ؽلنن، كعا يقوؿ كرؽلع، ادلقاركة يف تربيػة الباقولو يػا يف الو ػود البقػرم. مغاخلم 

السياسػػػة كالقػػػانوف »ككعػػػا يػػػ كر إبػػػراذيم المػػػاكٌب، تنننػػػا أمػػػاـ كوػػػع بقػػػرم معقػػػغ صلػػػغ تيػػػ  
كبالمػػارل . كالعنػػ  كالسػػلطة كاألاعػػاؿ المجاريػػة كالقػػرطة كالهقاتػػة كلاػػا ممقػػابنة تيعػػا بيناػػا

ف تػػرل يف ن ػػس الواػػص  ػػ دا، كتػػرل طاغيػػة منم بػػا كااوػػيا مػػن دكف يػػار مػػن الطبيعػػع أ
 . «أخ ؽ، ك رطيا لصا كرئيس بلغية زايم اصابة اخل

لقغ املص سلطة احلئب الواطغ بعػغ االسػمق ؿ أذػم منونػات الػواع القػعا اائائػرم، 
مػػػة لقػػػغ كانػػػص ادلنػػػاداة بػػػالم لص منػػػ  ا . كذػػػع الػػػ  اامػػػربت المعػػػ ي  شلارسػػػة اسػػػمععارية

لنػػن ذػػ ا اارؽلػػة . أساسػػية مػػن ا مػػات السػػيادة الوطنيػػة كلػػيس تقػػح النرامػػة الق صػػية
كإف ترا عص ذػ ا ال ػاذرة بػني اػامع . مورسص كجئء من اسرتاتيجية امه ادلقاكمة اجملمععية

، تقغ  نه المع ي  أذم أسلحة احله األمين إقراغمياؿ ادلسرية االنم ابية 8919-8998
تاذلػػغؼ دل ينػػن احلصػػوؿ . أ ػػناال كطقػػية تركػػص ةقػػارا بعيػػغة ادلػػغل يف الػػب د، كعػػا اختػػ 

الػظ ادلعلومػات أك كقػ  خ يػػا تن يعيػة، بػه ثطػػيم ا خػر كنقػر تنػػرة تقػوؿ بػملف ااػػ د 
. لػػن يمػػورع اػػن اغمصػػاب النػػحية كاريبابػػا كأف يصػػيبام بػػالعقم كأف ػلػػرؽ اإلليمػػني كاللحػػظ

يف بعػػ  ادلل ػػات، يمسػػاءؿ ادلػػرء كيػػ  % 51تعنػػغما تصػػه نسػػبة االامػػغاءات اانسػػية إذل 
ؽلنن دتع ادلقاار الباقولو ية البعلية انغ اا د إذل طالػة اطيعػة  ائيػة مػع اجملمعػع كالقػيم، 

لقػػػػغ تقػػػػغ .  يػػػػب يصػػػػب  بقػػػػاء السػػػػلطة المسػػػػلطية  ػػػػرطا لبقائػػػػ  خػػػػارج من ومػػػػة العقػػػػاب
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جبػرائم ت يعػة  علاػم  اانراالت الهقة مبن ؼلغمام إذل طغ يار من النركرم مع  تػوريطام
 . ػلمعوف بالسلطة من القانوف كاجملمعع

. انينا ادلواكبة بني ماعة المواية ككا ػ  اااسػبة: من ذنا يربز البعغ ادلركئم ذل ا الععه
كبقغر ما يػمعنن اجملمعػع مػن . تاااسبة ليسص رلرد اعه انائع، كإظلا انية كاع مجااع

يػػػة مريبػػػة ك عػػػه ادلعارسػػػات اجملرمػػػة أكهػػػر  ػػػينا كابحػػػا، ثويػػػه العقليػػػة االسمرصػػػالية إذل اقل
باامبػػػار أف العقوبػػػة تياػػػا تمجػػػاكز اااػػػة . بقػػػغر مػػػا ؽلنػػػن أف يػػػم لص مػػػن  رؽلػػػة المعػػػ ي 

يقػػػػػػػوؿ أطػػػػػػػغ اا ديػػػػػػػن ... اانعػػػػػػػة إذل القػػػػػػػارع كادلغرسػػػػػػػة كالبيػػػػػػػص كادلسػػػػػػػجغ كالننيسػػػػػػػة
كػػم رنيػػص لػػو أ ػػم كانػػص ن ػػرات النػػاس رل أاػػول مػػن أم طنػػم انػػائع، ك »: األر نمينيػػني

 .«طنعوا اّلع باإلاغاـ ألختلص من ازدراء اجملمعع
ذ ا النامي ال يقـو الظ الهملر أك إاامة زلاكم ت مػي  أخ ايػة، كعػا ػللػو ذلنػرم كيسػنعر 

ذػػػ ا ادلبػػػغأ الػػػ م يػػػوتر اوامػػػه اليق ػػػة النػػػركرية يف . القػػػوؿ، إظلػػػا يعمعػػػغ مبػػػغأ إاامػػػة العػػػغؿ
لػيس »: المعػ ي  يف العػادل العػريبسػنوات يف مقغمػة  5تنعا ذكػرت ابػه . انايا المع ي 

إف ادلعاملػػة . ذنػػاؾ طنػػارة مبنجػػظ مػػن اخلطػػر، كلػػيس ذنػػاؾ  ػػ ص كاطػػغ يف مػػملمن كامػػه
الػػػ  إنسػػػانية كادلاينػػػة طاوػػػرة بقػػػنه غلعػػػه المعبرػػػة مػػػن أ ػػػه مقاكمماػػػا نواػػػا مػػػن احلعايػػػة 

 .«ال اتية
إنسػػانية ذربػػا مػػن العقػػاب  مػػن كػػاف يمصػػور سػػجونا خػػارج احلػػغكد تسػػع  بادلعاملػػة ال 

كمن  ن انغ إغ ؽ سجن اخليػاـ كتنػ  مآسػع تازمامػارت كتػغمر أف غوانمانػامو سػمنوف 
 ااطة القادمة كأف المع ي  سيمم بن راؼ أمرينع يف اغة اوايم اربية   

من أ ه ذػ ا، كلنػع ال تقػنه بلػغاننا ةخػر معقػه ارؽلػة وػغ األخػ ؽ كوػغ النرامػة 
كعػػا ال بػػغ مػػن . بػػغ مػػن نقػػر ققاتػػة مناذنػػة المعػػ ي  بنػػه الوسػػائه كوػػغ اإلنسػػانية، ال

االسم ادة من ذ ا الس ر القيم يف أس ار يسطرذا ادلناولوف كادلناو ت يف كػه منػاف مػن 
 .العادل لووع طغ ارؽلة المع ي 
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 الدكتورة فيوليت داغر

 رئيسة اللجنة العربية حلقوؽ اإلنساف 
 

تادلعاملػة الػ  إنسػانية كادلاينػة . عامه مع  رؽلػة المعػ ي  مب اػـو اخمػئارلدل يعغ باإلمناف الم
بػػػغؼ كعػػػا نعلػػػم إلخنػػػاع طػػػرؼ لصػػػاحل طػػػرؼ ةخػػػر يف إطػػػار ا اػػػة اػػػوة غػػػري ممناترػػػة 

إ ا تسػماغؼ األل ػة كادلغنيػة كالنرامػة الػ  تقػـو الياػا تنػرة . سياسيا كاامصاديا كا معاايا
د يععػػغ الغميػػاؿ ركح ادلقاكمػػة انػػغ النػػحية كامػػه مقػػركا  تػػاا . ادلقػػاركة يف القػػملف العػػاـ
شلا يقنه مساسا بالق صية اإلنسانية كػلوؿ دكف ظلوذػا كانعماااػا . السياسع كاال معااع
 .كأنسنة الو ود البقرم

األ ػػػاث ادلقغمػػػة يف ذػػػ ا النمػػػاب تسػػػعظ لل ػػػص ن رنػػػا إذل أنػػػ  بقػػػغر مػػػا ػلػػػاكؿ ااػػػ د 
 عػػه الرببػػرم، بقػػغر مػػا يقػػعر بػػملف ك ػػودا كقػػ ص اػػغ طعػػس ذويػػة النػػحية اػػرب إباطػػة ال

تػػػاا د الصػػػعري الػػػ م ين ػػػ  األكامػػػر يف مؤسسػػػة المعػػػ ي  األخطبوطيػػػة يقػػػعر يف . انماػػػظ
أاعااػػ  بػػملف طنعػػا ا معاايػػا باإلاػػغاـ اػػغ يػػغر اليػػ ، كبالمػػارل ال خيػػار لػػ  سػػول القنػػاء 

كاػػػع إليغيولو يػػػة إنػػػ  بػػػ ل  ينمعػػػع بػػػواع أك بػػػغكف . الػػػظ ا خػػػر القػػػادر الػػػظ زلاسػػػبم 
كيف ذػػػػػ ا احللقػػػػػة ااانعيػػػػػة ادلعلقػػػػػة، تصػػػػػب  شلارسػػػػػة . السػػػػػلطة العسػػػػػنرية كيصػػػػػب  رذينماػػػػػا

 . المع ي  ةخر العة كعلية حلعاية المسّلح كادلمسّلح
ذ ا ذو تحول الرسالة ال  يو ااا ادلناولوف كالباطهوف اائائريوف لقعبام كللعادل اػرب 

كالبحػػب اػػن طػػرؽ تػػوتري ا ليػػات الػػ  تقػػ  يف ك ػػ   شلػػا ػلنػػنا الػػظ المملمػػه. ذػػ ا النمػػاب
 .ذ ا السلوكات الرببرية
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 الدكتور فيصل القاسم
ّغ كمنّقح برناممي اال اا ادلعاكس يف اناة اائيرة  م ع 

 

تنذا كاف المقػغـ العلعػع اػغ كيػه بػالعرب إذل . من ااؿ إننا ضلن العرب مم ل وف   ال أبغا
تقػػػػػغمنا »سمنسػػػػػاخ اإلنسػػػػػاف، تػػػػػنحن اػػػػػغ ابمنرنػػػػػا مصػػػػػطلحا مرادتػػػػػا كػػػػػع نعػػػػػرب تيػػػػػ  اػػػػػن ا

إنػػ  إاػػادة إطيػػاء الػػبط  العػػريب ! كمػػا أدراؾ مػػا االسمعسػػاخ. ، إنػػ  االسمعسػػاخ«احلنػػارم
تبػػػغال مػػػن أف نملخػػػ  مػػػن تارؼلنػػػا العػػػريب كاإلسػػػ مع  وانبػػػ  ادلنػػػيرة، رطنػػػا . بػػػملنش أ ػػػنال 

السػػػػمبغاد السياسػػػػع ادلقيػػػػص مبػػػػا يمنػػػػعن  مػػػػن تننيػػػػه نسمعسػػػػع أسػػػػوء مػػػػا تيػػػػ ، أال كذػػػػو ا
كلدسػػػ  . بادلعاروػػػني كاللجػػػوء إذل أبقػػػع األسػػػالي  اذلعجيػػػة يف تعػػػ يبام كاالنمقػػػاـ مػػػنام

 نالعػػرب القػػغماء خلصػػاا الػػظ أطسػػ « ػػيم»كمػػن  «أيػػيلة»القػػغيغ تػػنف ذػػ ا اػػادة اربيػػة 
س اسػػرا نسػػومام ادل لػػة تػػنحن ادلػػالنوف للنػػا»: ك ػػ  اخللي ػػة األمػػوم الوليػػغ بػػن يئيػػغ بقولػػ 

 .الطظ المقغؽ السادم بمع ي  اخلصـو. «كالنناال
. كلعه ما طه باألدي  النبري ابػن ادلق ػع مهػاؿ يػارخ للوطقػية العربيػة يف تػن المعػ ي 

تقػػغ  ػػرأ يػػاطبنا ذات مػػرة كاػػني ن سػػ  مقػػريا يقػػري إذل كرل الػػنعم، تملسػػغل بعػػ  النصػػ  
طػػوؿ بعػػ  مسػػائه احلنػػم، تعػػاذا كػػاف  ػػئاء  الػػربمء ألطػػغ خل ػػاء بػػين العبػػاس األ ػػاكس

، «ادلقػني»  لقغ نئؿ الي  غن  السعوات كاألرض اقابا ل  الظ تصرت  «الوااطة»ذ ا 
تقغ أكائ اخللي ة ادلنصور إذل كارل البصرة س ياف بػن طبيػ  يػملمرا بقملػ ، تػغااا األخػري إذل 

 ألاملنػ  املػة يسػري بػ كرذا كاهلل»: ديواف احلنومة، كأدخلػ  ادلقصػورة كإذا  ػا تنػور كاػاؿ لػ 
كأخػػ  يقطّػػع مػػن  سػػع  أ ػػئاء كينػػع كػػه اطعػػة يف النػػار كذػػو يراذػػا ثػػرتؽ طػػ   «الركبػػاف
ككيػػػ  ننسػػػظ مػػػا طػػػغث لعبػػػغ اهلل ابػػػن الػػػئبري أطػػػغ معاروػػػع أبنػػػاء معاكيػػػة بػػػن أيب  .مػػػات

سػػ ياف، تقػػغ ا لػػق الػػظ طبػػه ادلقػػنقة لسػػبعة أيػػاـ بليالياػػا كػػع ينػػوف ا ػػة دل يػػمعظ طػػ  
كدل . «أمػا ةف ذلػ ا ال ػارس أف يرت ػه» :ءت  أمسػاء بنػص أيب بنػر كاالػص مجلماػا ادلقػاورة ا

تمواػػ  يػػوالت ك ػػوالت احلجػػاج بػػن يوسػػ  الهق ػػع سػػ اح بػػين أميػػة يف طرتػػة المعػػ ي  
تػػ   ػػ  أف العغيػػغ منػػا يمػػ كر خطبػػة احلجػػاج . كالمعهيػػه بادلنػػاكئني للحنػػم انػػغ ذػػ ا احلػػغ

عنػػغم دكالا، كمػػن اسػػمطاؿ أ لػػ  تعلػػع أف أاجلػػ ، كمػػن ققػػه مػػن أايػػاا دالا ت»: ادلقػػاورة
كاهلل ال ةمػر  …الي  رأس  كوعص ان  ققل ، كمن اسمطاؿ ماوع اعرا اصرت اليػ  باايػ 
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أطػػػغكم أف ؼلػػػرج مػػػن بػػػاب مػػػن أبػػػواب ادلسػػػجغ تي ػػػرج مػػػن البػػػاب الػػػ م يليػػػ  إال وػػػربص 
و العصا، كألاراننم اػرع أما كاهلل ألحلوننم حل»كمن مآقر احلجاج يف تن المع ي  . «انق 

كيف مناسػػبة أخػػرل . «ادلػػركة كألاصػػبننم اصػػ  السػػلعة، كألوػػربننم وػػرب غرائػػ  اإلبػػه
إين ألرل أبصػػػػارا طازلػػػػة، كأانااػػػػا ممطاكلػػػػة، ... يػػػػا أذػػػػه النوتػػػػة»: يقػػػػوؿ ادلعػػػػ ب األكػػػػرب

كرلكسػػػا اػػػغ أينعػػػص كطػػػاف اطاتاػػػا، كأين لصػػػاطباا، ككػػػملين أن ػػػر إذل الػػػغماء بػػػني الععػػػائم 
أن ر كي  اسم غـ احلجاج ب غم  األدبية ال  ة يف رجيغ المع ي  كعا . «حظ ترتارؽكالل

ككػػػػم رنيػػػػص لػػػػو أف الطعػػػػاة العػػػػرب، اػػػػغؽلام كطػػػػغيهام، يمعنػػػػوف ! لػػػػو كػػػػاف يمعػػػػئؿ بعقػػػػيقم 
بانمصػػارابم الػػظ األاػػغاء كعػػا يمعنػػوف بانمصػػارابم الػػظ  ػػعو م كمعاروػػيام يف الػػغاخه، 

ام من أ ه إرواء أسػيادا كاحل ػاظ الػظ ارك ػام ك ػغ أف تعنغما أطصظ احلجاج من امل
اػػغدذم ي ػػوؽ مػػن ا مػػه يف سػػاطة ادلعركػػة وػػغ األاػػغاء بنهػػري، تقػػغ كيػػه اػػغدذم إذل مائػػة 
 .كاقرين أل ا، ناذي  ان ا الؼ ال ين ماتوا يف سجون  ثص المع ي  من نساء كر اؿ

سػػػجوننا العربيػػػة ال يقلػػػوف بطبيعػػػة احلػػػاؿ تػػػنف زلػػػرتيف المعػػػ ي  ادلنمقػػػرين كالسػػػرطاف يف 
بقااة كاسوة ككطقية ان س اطع بين أمية كالعباسيني، ككم يمواػوف لػو أ ػم كػانوا اػادرين 
الػػظ رجيػػغ مػػآقرذم المع يبيػػة  ػػعرا كعػػا تعػػه احلجػػاج، لػػو ال أف الئمػػاف اػػغ تعػػري كأيػػبحص 

اػػػغ  يػػػحي  أف الػػػغـ. ادلن عػػات الغكليػػػة ادلغاتعػػػة اػػػن طقػػوؽ اإلنسػػػاف تقػػػ  ذلػػػم بادلريػػاد
 عغ يف اركؽ ذواة المننيه كتبلغت أطاسيسام كأطاسيس أسػيادذم اا ديػن األكػربين، 

تئمننػػا لػػيس زمػػن احلجػػاج، بػػه . لنػػن مػػن ادلعنػػن تنػػحام كتعػػريمام بقػػ  السػػبه ادلماطػػة
ككػػم  ػػعرت بػػال رح انػػغما اػػرأت . زمػػن اإلنرتنػػص كادلعلومػػة السػػريعة الػػ  ختػػرتؽ كػػه احلػػوا ئ

ل ادلن عػات ادلناذنػػة للمعػػ ي  تقػػوؿ تيػ  إف تقاريرذػػا ادلموايػػلة الػػ  تقريػرا يػػادرا اػػن إطػػغ
. ثػػػاكؿ تنػػػ  الػػػغكؿ الػػػ  مػػػا زالػػػص رػػػارس المعػػػ ي  بقػػػنه بقػػػع اػػػغ بػػػغأت تػػػؤٌب مثارذػػػا

يػػػػحي  أف المعػػػػ ي  كالمننيػػػػه بادلعاروػػػػني داخػػػػه السػػػػجوف العربيػػػػة لػػػػن يمواػػػػ  بػػػػني ليلػػػػة 
واا  الوخيعػة الػ  ؽلنػن أف تلحػق  ػا ثماط من الع كوحاذا، لنن األن عة العربية بغأت

تقػغت بػغأت بعػ  احلنومػات بقػراء كسػائه . بسب  شلارسػة المعػ ي  ادلػن م يف سػجو ا
تع ي  طغيهة ال ترتؾ أم أقر الػظ أ سػاد السػجناء، كذػ ا لػيس تطػورا يف طرتػة المعػ ي  

نصػرا ذلػا كالغليه أف من عة مهه الع ػو الغكليػة تعمػرب ذلػ  . به خوؼ من أف ين ن  أمرذا
كزلاكلة دنيرة ك بانة من طرؼ األن عة القععية للمسػرت الػظ اورابػا كبقػااماا، لػ ل  تػنف 
أم  اػغ، كػػرب أـ يػػعر، إلماطػػة اللهػاـ اػػن المعػػ ي  داخػػه السػجوف العربيػػة ذلػػو خطػػوة يف 

 .اال اا الصحي  كمسعظ خري يسمحق كه من يقـو ب  كه القنر كالمقغير كاالطرتاـ
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ااغيػػغ الػػ م بػػني أيػػغينم يعمػػرب إوػػاتة ايعػػة يف رلػػاؿ طقػػوؽ اإلنسػػاف إف ذػػ ا النمػػاب 
كخاية العريب ال م بات ػلسغ احليوانات األلي ة يف العرب الظ العئ ال م تنعم بػ ، تاػع 
تعػػي  طيابػػا بػػالطوؿ كالعػػرض كال رػػوت إال بسػػب  تقػػغـ الععػػر بينعػػا يقنػػع ا الؼ مػػن 

سجوف كادلعمق ت العربية الرذيبة، كزل وظ كه  بابنا ضلبام ثص سياط اا دين داخه ال
من ؼلرج من سجن اريب سليم ااسغ كالعقه، تمعالوا نقلػ  يػ حات ذػ ا النمػاب القػيم 
الػػ م أرػػ  أف أرل منػػ  ادلئيػػغ، تنػػه األن عػػة العربيػػة كمعاكيابػػا تقريبػػا انػػغذا احلجػػاج طػػ  

 . لو اخمل ص كسائه المع ي  كتطورت
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 الدكتور نظام عساف

 اإلنساف طقوؽ لغراسات اعاف مركئ مغير
 

 يف أسػام الػ م النمػاب ذلػ ا بالمقػغمي البجػاكم يوسػ  الػغكمور األسػماذ يػغيقع  ػرتين
  ػغ مسػؤكلية ذػو المقػري  ذػ ا مهػه أف كرغػم  .ادلم صصػني البػاطهني مػن رلعواػة إاػغادا

 حلقػوؽ ادلملسػاكية األكوػاع اػن كمؤدلػة  ػاملة يػورة مػن مػ يقغ مبػا النمػاب، أف إال ذاتػ ،

 وػغ كالن ػاح الننػاؿ يف ادلقاػورة للقػعوب أظلػوذج ذػو الػ م البلػغ ذػ ا اائائػر، يف اإلنسػاف

 من غلعه اائائرم، اإلنساف كإنسانية كالنرامة احلرية سبيه يف  ايغ ادلليوف كبلغ االسمععار،

 كػاف أيػان  كاإلرذػاب القعػع وػحايا مػع المعػاط  دطػغك  انػغ تقػ  ال أمانػة، ادلسػؤكلية تلػ 

 سػيعا كال القػار،، ايػين رػد دمػوع إذل غالبػان  سيسػمحيه المعػاط  ذػ ا كػاف كإف مرتنباعػا،

 ادلريعػة الصػورة ثعػه النلعات إف إذ كذكيام، النحايا  اادات يقرأ، أاوؿ كال يسعع، كذو

 .طع وعري ذم كه تؤاد إذل كذكيام النحايا كيراخ
 اإلنسػاف محلاػا الػ  األمانػة ذػع القػاادة، – النمػاب ذػ ا يلقياػا الػ  احلقيقيػة مانةاأل إف

 اإلنسػاف أخيػ  مػع المػآخع أمانػة إنسػانيم ، يػيانة أمانػة كذػع األرض، ذػ ا الػظ ك ػودا منػ 

 اادلنػا يف ادلنػااة األمانػة ذػع الواػص، ذات يف لنناػا، .اإلنسػانية ذػ ا لمحقيػق الـز كقػرط

 كتركيعاا، ت ااماا يف خياالن  تنوف تناد ال  النماب، ذ ا  اادات من لص ع ال  العريب،

 بقػنه اػريب، بلػغ من أكهر يف العرب أ قائ  من كغريا اائائرم، ادلواطن ػلياذا ماقلة طقيقة

  .يومع
 السػمعادة الععيػق الو ػغاف تينا يائ أن  من تنبع ال اليـو أيغينا بني ال م النماب أعلية إف

 الواػص، ذات يف لننػ ، تحسػ ، العػريب كادلػواطن اإلنسػاف طقػوؽ كذػع نػائعة،ال األمانػة

 اإلرذػاب، اوامػه بػني الم االيػة الع اػة إبػراز إذل تيػ  العنيػة الن ريػة ااوانػ  خ ؿ من يسعظ

  .احلقة اإلنسانية المنعية كبني الغكلة، إرذاب سيعا كال
 العربيػة، رلمععاتنػا يف يػومع بقػنه إطساسػاا ؽلنػن كالػ  لػ ل ، األبػرز الصػورة كلعػه

 دل إف سػببني، أذػم أطػغ العػام ف ذػ اف يبػغك مػا تبقػغر .لل ػارج كالمبعيػة الم لػ  يف تمعهػه
 مػن ذلػ  يعنيػ  مػا بنػه كاتػة، بمل ػنال  لإلرذػاب ادلناسػبة البيرػة خللػق األذػم، السببني ينونا

 حلقػوؽ النامػه طػرتاـاال ثقيق تنف العريب، كادلواطن اإلنساف طقوؽ الظ اإل ااز يف بقااة

 المنعيػة كثقيػق الم لػ ، ذػوة مػن لل ػركج ادلعننػة الوطيػغ الطريػق يبػغك كتعئيئذػا اإلنسػاف

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



 تصغير النماب 
 

 

 ـ 

+ + 

+ + 

 البلػغاف يف معلقػان  زاؿ مػا الػ م المػاـ، االسػمق ؿ الػظ بالمػارل، كاحلصػوؿ القػامه، مب اوماػا

 الػ م «عػ ي الم تػملميم»أف  دايقػان  يبػغك ذنػ ا .األ نػا ادلسػمععر خػركج منػ  كاتػة العربيػة

 تػملميم» طمعيػة ككنميجػة مبا ػرة اسػممبع اػغ ادلسػمععر، أيػغم مػن« الوطنيػة» الغكلػة بغ اامص

 اػاـ بقنه اإلنساف طقوؽ كانمااؾ المع ي  ةلية ارب ادلسمععر ذات ترو  ال م« الم ل 

 مػوارد تسػ ري يعػين كاإلرذػاب، كالراػ  القاػر أساسػ  ا معػااع اقػغ الػظ القػائم تػاجملمعع .

 االسػمععار ليعػغك العسػنرم، القاػر ةلػة لمعويػه ك ػغت، إف المنعيػة، مثػار كتو يػ  الغكلػة

 يووػح  الػ م النحػو الػظ ،«الوطنيػة»للغكلػة  األخػري ادلسػمقر ذػو بالمبعيػة، ادلمعهػه ااغيػغ،

 كالقعػع الن ػاـ اسػنرة»  أف ذلػ  اائائريػة، باحلالػة يمعلػق تيعػا  لػع بقػنه النمػاب ذػ ا

 السياسػية كادلعاروػة اال معاايػة القػول كتػغمري لم نيػ  تقػح سلػي ياػغتاف ؽلارسػ  الػ م

  –االطمجػاج  أنػواع كػه يقػه الػ م اإلرذػاب خػ ؿ مػن  –  يععػ ف كػ ل  كإظلا احلقيقية،
 .«الرأمسالية من كطقع نوع تملسيس أ ه من كاجملمعع ل امصاد القسرم للمعيري كوسيلة
 السياسػية ااوانػ  لمقػعه رمػغ كالػ  كاإلرذػاب، للقعػع ادلػغمرة ا قػار تعػغد كمػع

 ةخر، تغمري كه مصغر يعمرب كال م كاألخطر، األذم المملقري يبقظ كاالامصادية، كاال معااية

 انػ  تنػئع الػ  الصػ ات لنػه مرتعػان  جبعلػ  ال ػرد، بمػغمري ادلنػممي اجملمعع نسيمي ثطيم يف ممعه ن 

« كتنػحع باسػمعرار، العامػة احليػاة تلػوف ال  اخلل ية ذو اخلوؼ»   عه إذل كيوالن  إنسانيم ،
 احلػرة اجملمععػات تععػه طني كيف .كاتة اجملمعع  رائ  الظ ادلؤقرة الهقاتة ذع»اإلرذاب  ققاتة

 اإلرذابيػة الػغكؿ تععػه ااعػااع، اخلػوؼ بنمخػاد اجملمعػع لمن ػيم السياسػية ادلقػنلة طػه الػظ

  .«كاسمع ل  تقويم  الظ
 اػن الػغتاع يف األكؿ الصػ   نػود ينونػوا أف يامتػ ي ػرتض مػن الػظ تنطبق احلقيقة ذات

 كمسػاكاة، اغالػة بنػه العػادؿ، القػانوف تطبيػق الػظ السػاذركف القنػاة كذػم اإلنساف، طقوؽ

  .ا دذا النحية يسلم أماـ من كنا كإال
 أساسػيان  انمااكػان  باامبػارا للمعػ ي  ادلمحػغة لدمػم العامػة ااععيػة إدانػات مػن الػرغم كالظ

 الوطنيػة القػوانني طرممػ  كعػا اإلنسػانية، النرامػة طػق يف يرتنػ  ككجػـر افاإلنسػ حلقػوؽ

 .العادل أضلاء    يف المع ي  اسم غاـ تنرار ان يوميان  نسعع أننا إال كالغكلية،
 الػرتكيمي تسماغؼ  علة اامان  اقرين الظ يربو ما من  الغكلية الع و من عة اامص ل ل 

 إللعػاء إغلػايب كػغليه احلنومػات  ػا تلمػـئ أف ينبعػع ان وػركري إ ػراءان  اقػر اقػين مػن لربنػاممي

 .كالغكرل الوطين ادلسمويني الظ المع ي 
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 الػ م اذلػاـ النمػاب ذلػ ا نقغـ كضلن اقر، اإلقين اإل راءات   ا الم كري ادل يغ من كلعه

 المع ي   ج  يف كادلمعهلة أاواـ، اقرة ان يئيغ ما من  اائائر يف المع ي  طجم ينق 

 كتػواتر سػرية، أمػاكن يف ادلعمقلػني اطمجػاز كاػغـ االن رادم، احلبس الظ القيود ككوع ان،رمسي

 المعػ ي ، تقػارير يف غري ادلنحػاز كالمحقيق كاالسمجواب، االطمجاز أقناء الناتية النعانات

 مبعارسػة ادلماعػني كمقاوػاة اانونػان، المعػ ي  كثػرمي المعػ ي ، ثػص ادلنمئاة البيانات كبط ف

 الػػغكرل، كاالسػػمجواب كالمملذيػػه، كالمعػػوي ، ادلػػو  ني، تػػغري  كإ ػػراءات  ي ،المعػػ

 شلارسػة يعمػربكف الػ ين النهػريين ةراء مػع كنم ػق. الع اػة ذات الغكليػة ادلواقيػق الػظ كالمصغيق

 مطلػق اإلنسػاف، بػملف نقػوؿ طػني نبػالغ ال إذ باإلنسػاف، ثػه ال  ادلصائ  أت ع من المع ي 

 تعروػ  توايػه الػظ ادلػوت رمبػا كيػؤقر أمػ  كلغت  اغ تنوف ال أف المع ي  حل ة يمع  إنساف،

 .كرامم  من احلاطة أك ال إنسانية أك القاسية للععاملة
 الغكليػة كالقػراة اإلنسػاين الػغكرل كالقػانوف السياسػع اال معػاع الػم رادار لنػا كينقػ 

 الغكليػة االت اايػة»ايػة كخب اإلنسػاف،  قػوؽ كاإلاليعيػة الغكليػة كادلواقيػق اإلنسػاف حلقػوؽ

 أف ،«ادلانيػة أك ال إنسػانية أك القاسية العقوبة أك ادلعاملة وركب من كغريا المع ي  دلناذنة

 كلدسػ  اائائػر، يف كبنػعناا العربيػة الػغكؿ يف السػجوف داخػه تقػع الػ  االنمااكػات

 أبػغا م كسػ مة السػجناء كرامػة مبا ػرة كرػس اإلنسػانية وػغ  ػرائم اامبارذػا ؽلنن القغيغ،

 .احلياة يف طقام رس اليلة غري أطياف كيف
 توايػه العربيػة السػجوف مػن كهػري يف االنمااكػات ذػ ا اسػمعرار أسػباب بػني مػن كلعػه

 وػغ المعػ ي  ؽلارسػوف الػ ين القػوانني بنن اذ ادلنل ني للعو  ني العقاب من اإلت ت  اذرة

 لمطبيػق تعالػة مبراابػة يسػع  للقنػاء إيػ ح إطػغاث يف اإلسػراع كاػغـ  اػة، مػن السجناء،

 دلعاملػة النعوذ يػة للقوااػغ كتقػان  كطقػواام السػجناء كرامػة كيػوف السػجنية، العقوبػات

 .قانية  اة من السجناء
 بػه أالػظ، مػن رػن  منػة األيػاـ مػن يػـو أم يف تنػوف كلػن كانػص مػا اإلنساف طقوؽ كألف

 القػع  أف يف أخػرل، مػرة النمػاب عليػةأ تبػغك  ا، ادلؤمنني كه كدماء أركاح مصغرا نور ذع

 ال لػم مػن المحػرر يف اػغكة ينػوف أف إال يػرت  االسػمععار مػن المحػرر اػغكة كػاف الػ م

 أف النمػاب ػلػاكؿ كالػ  اائائػر، ثياذا ال  احلالنة ال لعة كه ترغم .كاإلرذاب كاالوطااد

 .الن ق ةخر يف النور ي ار كأبعادذا، ذو ذلا ينق 
 القػع ، كاػع اػن الواػص ذات يف تنقػ  اائائػر، مملسػاة اناػا تنقػ  الػ  تػاألذواؿ

 ادلئدك ة العربية ادلعايري بع  مقابه ت ع .اإلنساف طقوؽ اطرتاـ ترض يف بغكرا كاتة، ب رات 

 الػغكرل القػانوف ات اايػات نصػوص كػه كرغػم العػريب، اإلنسػاف طقػوؽ انػايا مػع المعػاطع يف
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 يبقػظ الػ م االت اايػات، ذػ ا مهػه الػظ الغكلػة توايع كرغم مطلق، بقنه المع ي  ثـر ال 

 النصػوص ذػ ا مهػه اطػرتاـ ت ػرض الػ  القػعبية اإلرادة تو ػغ دل طادلػا كرؽ الػظ طػرب رلػرد

  .كإنسانيم  طقوا  ان الغتاع يف اائائرم اجملمعع دكر يربز تروان،
 ارجخػ كإاػغاـ كتعػ ي  اامقػاؿ بػني اإلنسػاف، طقػوؽ انمااكػات أ ػناؿ تعػغد تملمػاـ

 يف القػع  إرادة تػربز ممعػغدة، أنػواع إذل مناػا كػه يمنػوع كال  .كرلازر كإخ اء اسرم القانوف
 لغكرذا اائائرية ادلغين اجملمعع مبن عات كاإل ادة المقغير من بغ ال كاف كإذا. يورة من أكهر

 الإ ا معاايػة، طركػات إتػراز خػ ؿ مػن النمػاب، ذػ ا قنايا يف ي ار كعا الصعيغ، ذ ا الظ
 اجملمعػع مػن كجػئء اائائريػة، ادلػرأة دكر ذػو كإكبػار إ ػ ؿ بنػه المواػ  يسػمغاع مػا أف

، اائائرم  الػغاخه يف اإلرذػاب موا اػة يف اائائػرم اإلنسػاف طقػوؽ ان الغتاع يف ال ادلنلـو

 يف احليػة النػعائر كػه مبعانابػا لماػئ كاتػة، العػادل إذل يػوبا نقػه يف أينػان  كدكرذػا بػه تقػح،
 يف ادلرأة دكر تعئيئ يف كادلمعهلة العربية، رلمععاتنا يف األساس القنية إذل يعيغنا ما كذو  .العادل
 كبناء اإلنسانية، ثقيق يف الر ه سنغ دائعان، كانص كعا سمنوف، ادلرأة ألف اجملمععات، ذ ا

 .الوطن
 يف ا ػ ضلم الػ م الطويػه الطريػق الػظ كبػرية خطػوة  ػق اذلػاـ النمػاب ذػ ا ؽلهػه كأخػريان،

 كالقػرطية، األمنيػة األ اػئة مبػاين داخػه ػلػغث مػا الػظ للصػعص طػغ لووػع العػريب، العػادل

 كخبايػة –كالسػجناء  -كادلعمقلػني  للعواػوتني كن سػع  سػغم تعػ ي  مػن كالسػجنية

 .منام السياسيني
 سلمل  يف اإلنساف طقوؽ كمن عات الباطهني ث يئ يف اذلاـ ادلؤل  ذ ا يسام أف كأر و

  ػغار يف كبػري  ػرخ إطػغاث يف أمػ ن  الععػه، ذلػ ا شلاقلػة مؤل ػات إيغار الظ العربية فالبلغا

 .العربية السجوف يف المع ي   رؽلة الظ الصعص
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 سبيكة محمد النجار كتورةد ال

 األمني العاـ للجععية البحرينية حلقوؽ اإلنساف
 

صػغيق مػا ػلػغث تيػ  يصع  الظ إنساف اقق اائائر دكف أف يراذا كيرت  اقلػ  أطيانػان ت
لقػغ كانػص . من ت ااات كانمااكات حلقوؽ اإلنساف أف ينم  ان المع ي  يف ذ ا البلػغ

كنا نراذػا بملطاسيسػنا األرض الػ  سمحمنػن أط منػا يف . اائائر بالنسبة ايلنا احللم الهائر
. غانناكانػص اائائػر الهػورة أظلػوذج نمطلػع أف ػلػغث يف بلػ. سػمععارالنعماؽ مػن اإلالمحرر كا

كا ف بعغ مركر اغة اقود الظ اسػمق ؿ ذػ ا البلػغ الػ م الاػما العػادل كيػ  ينػوف الننػاؿ 
مػػن أ ػػه النرامػػة اإلنسػػانية، يعمصػػرنا األدل انػػغما نػػراا يعػػرؽ يف  ػػر مػػن العنػػ  كالمعػػ ي  

 . كالغماء
 طػػا القػػغمي للجئائػػر  علػػين أتػػردد كهػػريا  كلعػػا طاكلػػص اػػراءة النسػػ ة غػػري ادلطبواػػة اػػن

لقػغ تنػاكؿ النمػاب كاتػة . نػين دل أاػح  كاػغان بػالمعليق اليػ أالمع ي  يف اائائر، كرنيػص لػو 
ل ا ػلق أف ينوف كباممياز مر عان دلن عات طقوؽ اإلنساف الػ  تنػاذ   ، وان  المع ي 

تالمع ي  لػيس لػ  كطػن، أم أف شلارسػع المعػ ي  يسػم يغكف مػن  ػارب غػريذم . المع ي 
تػػنف  كمػن ٍب. ي  وػحاياذم ٍب ينقلػوف  ػػار م ألمهػاذلم يف الػغكؿ األخػرلكيم ننػوف يف تعػ 

مػػن ذنػػا تػػملٌب . مػػا طػػغث كػلػػغث يف اائائػػر اػػغ ػلػػغث مهلػػ  أك أبقػػع منػػ  يف دكؿ أخػػرل
غػريذم مػن القػعوب كاسػمنباط  ةأعلية أف يسم يغ نقطاء طقوؽ اإلنساف من  ػارب كمعانػا

الػػظ انمااكػات طقػػوؽ اإلنسػػاف خطػػوات إذل  الػغركس الػػ  تػػغتع بننػاذلم يف رلػػاؿ القنػػاء
 . األماـ

ؽلنن ذل ا النماب ااامع أف ينػوف نػواة دلقػركع كاسػع يػؤرخ للمعػ ي  يف الػوطن العػريب 
كعا ؽلنن أف ينػوف تاثػةن لنػغكات كنقا ػات تمعحػور طػوؿ . بقنه خاص كالعادل اعومان 

كبالمػػػارل ننػػػوف اػػػغ . عومػػػان مووػػػواات  الرئيسػػػية، كرمػػػغ إذل شلارسػػػات المعػػػ ي  يف أاطارنػػػا ا
كوػػعنا أاػػغامنا الػػظ أكؿ السػػلم إلصلػػاز اعػػه اػػريب  هػػع مقػػرتؾ طػػوؿ المعػػ ي  يف الػػوطن 

 . العريب
 .إن  كماب رائع كممنامه كغل  أال ختلو منمبة ادلن عات احلقواية كاإلنسانية من 
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 المحامي هيثم المالح
 اإلنساف رئيس ااععية السورية حلقوؽ

 

منظ أكهر من أربعة اقر ارنا الظ مقولة اعر بن اخلطاب اخللي ة الرا غ الهاين طني ااؿ 
كال ؽلنعنػػ  انػػاء انػيم  بػػاألمس ترا عػص اليػػـو تيػػ  »: يف رسػالم  إذل أيب موسػػظ األ ػعرم

اقلػػػ  كذػػػغيص تيػػػ  لر ػػػغؾ أف تر ػػػع إذل احلػػػق تػػػنف احلػػػق اػػػغمي كمرا عػػػة احلػػػق خػػػري مػػػن 
 «.[…]المعادم يف الباطه

 
كمػػا نسػػ  إذل اعػػر اولػػ  طػػني كمػػ  إذل اعػػرك بػػن العػػاص انمصػػاتا للقبطػػع الػػظ كلػػغ  

 .«م  اسمعبغًب الناس كاغ كلغبم أماابم أطرارا»اعرك بن العاص 

 ذ ا الػغركس الػ  اسػم ادذا اخلل ػاء الرا ػغكف مػن رسػوؿ اإلسػ ـ زلعػغ بػن ابػغ اهلل 
ية الصػػ وؼ بعصػػا يػػعرية كانػػص معػػ  طػػني ككػػئ أطػػغ اجملاذػػغين الػػ اذبني إذل اااػػاد لمسػػو 

إالّ أف  ، تعػػا كػػاف مػػن رسػػوؿ اإلسػػ ـ «أك عمػػين يػػا رسػػوؿ اهلل»: تقػػاؿ لػػ  ذلػػ  اجملاذػػغ
كمػا سػبق ذلػ  طػني اػاؿ رسػوؿ اهلل اػن طلػ  « .ذيا اسمقغ مػين»: أاطاا العصا كااؿ ل 

 «.لو دايص إذل مهل  يف اإلس ـ أل بص»: ال نوؿ
العط  بني ادلسلعني نقمل اإلسػ ـ كتراػرع كنقػملت معػ  يف ذ ا ااو ادلقحوف باحل  ك 

 .طقوؽ اإلنساف
تحني ااؿ اعر بن اخلطاب بملف احلق اغمي، ألن  اسػم مػن أمسػاء اهلل احلسػ  كيػ ة مػن 

 .ي ات ، كذع سابقة يف الو ود خللق اإلنساف
إال أنػػػ  أاقػػػ  زمػػػن اخل تػػػة الرا ػػػغة زمػػػن ثولػػػص تيػػػ  القػػػورل اإلسػػػ مية إذل اسػػػمبغاد 

ملػػػػ  انػػػػود، كاالسػػػػمبغاد كادللػػػػ  العنػػػػود يقمنػػػػع البػػػػغء مبعارسػػػػات تمنػػػػاا  كطقػػػػوؽ ك 
 .اإلنساف

إال أف الغكلػػػػػة اإلسػػػػػ مية كانػػػػػص ال تػػػػػئاؿ ممينػػػػػة، كمقػػػػػعولة بنقػػػػػر الػػػػػغاوة اػػػػػن طريػػػػػق 
ال موطات طػ  اممػغت طػغكدذا مػن الصػني  ػراا إذل األنػغلس غربػا، كذػو مػا  ػعه النػاس 

بػػػغأ النػػػع  يسػػػرم يف اػػػركؽ ذػػػ ا الغكلػػػة، تيعػػػا  اػػػن االلم ػػػات دلسػػػائه أخػػػرل، كمػػػا إف
انصػػػرؼ النػػػاس إذل الػػػرتؼ، كانصػػػرؼ احلنػػػاـ حلياكػػػة ادلػػػؤامرات، كانػػػغقرت دكلػػػة األنػػػغلس، 
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كاغا أمرالذا الظ بعنام كاسمنصركا بال رصلة الظ إخوا م؛ ط  تقلص  ه ذ ا احلنارة 
كال قػر، كزط ػص الياػا ركيغا ركيغا، كطعع أاغالذا تياا، كسقطص يف ذوة اااه كالمعئؽ 

 حاته الصليبيني تغمر كه  عء، كخاض ترسا ا يف دماء ادلسلعني كغريذم، طػ  ركػبام 
ٍب راف الػػػػظ اجملمععػػػػات اإلسػػػػ مية كالعربيػػػػة أن عػػػػة مرتبطػػػػة . يف القػػػػغس كتلسػػػػطني كغريذػػػػا

بػػالعرب، ك ػػاءت معاذػػغة سػػاينس بينػػو لمقسػػم العػػادل العػػريب خايػػة إذل دكؿ كدكيػػ ت 
كرمسص طغكدا كعلية، كنصبص طنومات اربة مناا أك طلي ػة ذلػا، كاامنػظ ذلػ   كإمارات،

 .ظلو األن عة االسمبغادية، كغابص طقوؽ اإلنساف ركيغا ركيغا
كمػػع بػػغء الصػػحوة احلغيهػػة يف اادلنػػا العػػريب، انبهقػػص منػػ  من عػػات كمجااػػات طريػػص 

لػػػ  وػػػحايا، الػػظ يػػػيانة األمػػػة مػػػن اسػػػ  السػػػلطاف ك ػػور احلنػػػاـ، كدتعػػػص يف سػػػبيه ذ
بعنػػػام انػػػع اليػػػ  اػػػم  ثػػػص اسػػػم أطنػػػاـ اسػػػنرية أك مػػػا  ػػػا اا، كبعنػػػام زج بػػػ  يف 
غياذػػ  ادلعػػػمق ت كأابيػػػة األ اػػئة األمنيػػػة، كاسمحنػػػرت الػػمام ااػػػاذئة، كمارسػػػص أ اػػػئة 
القعػػع أبقػػع يػػنوؼ اإلرذػػاب كالمعػػ ي  كالقمػػه ثػػص اسػػم الطػػوار، كطالػػة الطػػوار، كمػػا 

كاغميػػاؿ إنسػػانيم  بطػػرؽ  ػػ  أالاػػا ادل طقػػات األمنيػػة اليوميػػة  سػػواذا، كًب تقػػوي  اإلنسػػاف
! للقػػرتاء، كأا ذػػا اسػػمععاؿ أ اػػئة ك ايػػئات ًب اسػػمريادذا خصيصػػا مػػن الػػغكؿ ادلمحنػػرة

دلعارسة سادية طيوانية وغ مجوع ادلواطنني ادلعاروني للسلطة جملرد ادلعاروة، أك وغ ذؤالء 
اا يف محػػاة الر ػػوة كاالخػػم س كاالضلػػراؼ اانسػػع الػػ ين ي طقػػوف تسػػاد األن عػػة كانععاسػػ

 .كما إذل ذل 
ك اػػػػػػرت كمابػػػػػػات اغيػػػػػػغة يف ذػػػػػػ ا اجملػػػػػػاؿ إال أف أطػػػػػػغا دل يػػػػػػملت الػػػػػػظ دراسػػػػػػة كاتيػػػػػػة 
مسم ينة، مجعص بني  ػرح المعػ ي  كمقػاكل  كأيػوؿ ثرؽلػ  بػني القػريعة كالقػانوف، كبػني 

نمػػػاب الػػػ م أاػػػغـ لػػػ   ػػػ ا معاذػػػغات طقػػػوؽ اإلنسػػػاف كاإلاػػػ ف العػػػادلع لػػػ ، كعػػػا بػػػني ال
 .النلعات ةقار المع ي  الن سية كادلعنوية كادلادية الظ ادلع ب

إال أف ما ذو أذػم مػن كػه ذلػ  ذػو القسػم الػ م خصػص لػواردات األسػلحة، كخايػة 
 .مناا كاردات كسائه المع ي 

كلقػػغ اسػػم اض ذػػ ا ال صػػه يف الغراسػػة الػػ  تنػػغرج يف برنػػاممي  ػػب أكسػػع لإل ابػػة اػػن 
عوامني من األسرلة،  يب تبغأ الغراسة بقعء من الم صيه ان سػياؽ طقػوؽ اإلنسػاف اجمل

ال م تػمم تيػ  يػ قات اسػمرياد األسػلحة كنقػه تننولو يػة الػمحنم السياسػع، ٍب ثػوي ت 
 .األسلحة كتننولو ية الرا  ال  تورد إذل اائائر كبلغاف أخرل
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الػ م كرد يف ذػ ا النمػاب، تاػو  ت ع ذ ا األسطر ادلمقغمة يمبني مغل خطورة البحػب
 ػػب غػػري مسػػبوؽ  ػػ ا الغاػػة كادلصػػغااية ادلغاومػػة بنطصػػائيات مربرلػػة، تػػرد كػػه مػػادة إذل 
مصغرذا، ط  ينوف القار، الظ بينة، كيسمطيع ممابعػة خل يػات األن عػة الػ  ثنػم ذػ ا 

أمورذػػػا العػػػادل، كمػػػغل تواطػػػؤ احلنومػػػات العربيػػػة معاػػػا لقعػػػع  ػػػعو ا كمنعاػػػا مػػػن اسػػػم ـ 
 .بن ساا

لقغ ارل القسػم ادلمعلػق بػواردات األسػلحة أن عػة العػرب الػ  مػا تمرػص تمقػغؽ باحلريػة 
ك عايػػػة طقػػػوؽ اإلنسػػػاف كتنػػػرب ك ػػػا بنػػػ  طػػػني يقمػػػه يػػػايوين يف تلسػػػطني، كتنػػػادم 
بالويه كالهبور كا ائم األمور دكف أف تر ع إذل ن سػاا، كترا ػع طسػابابا السػابقة، ككيػ  

زراػػص كيانػػا غريبػػا يف  سػػم أممنػػا العربيػػة كاإلسػػ مية، كمسػػلحا بملتمػػ  أنػػواع أ ػػا ذػػع الػػ  
األسػػلحة، كال تػػئاؿ، كذػػو ؽلػػارس يوميػػا القمػػه با لػػة العسػػنرية العربيػػة كعػػا ؽلػػارس المعػػ ي  

 .الظ ادلعمقلني من أبنائنا يف تلسطني بواردات أ ائة القعع ادلسموردة من العرب
يورة طقيقية، كإف كانص اارة دلػا يعانيػ  اإلنسػاف يف  إف ذ ا النماب ينع القار، أماـ

القػػػرف احلػػػادم كالعقػػػرين، كلعػػػه رلمععنػػػا العػػػريب كاإلسػػػ مع يسػػػميقظ ليملخػػػ  بيػػػغا مصػػػريا، 
كيسػػػػػائه ذػػػػػػؤالء ادلنمانػػػػػػني حلقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف داخليػػػػػػا كعػػػػػػا يسػػػػػائه العػػػػػػرب الػػػػػػغاام ذلػػػػػػ ا 

 .االنمااكات
ن الصػػػػرب تملسػػػػيا بقػػػػوؿ اهلل تعػػػػاذل كأخػػػػريا ال بػػػػغ للعػػػػاملني يف طقػػػػه طقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف مػػػػ

 كلنبلػػػػوننم بقػػػػعء مػػػػن اخلػػػػوؼ كااػػػػوع كنقػػػػص مػػػػن األمػػػػواؿ كاألن ػػػػس كالهعػػػػرات كبقػػػػر
 (.855:البقرة) الصابرين

  كاهلل ادلوتق كذو ادلسمعاف
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 السيدة منجية العبيدي

 رئيسة مجعية نساء وغ المع ي  يف تونس
 
 سجوننا يف ا ذات كالّ ؿ، كيمن سوف القار يمجراوف أناسا بملايننا كنرل نسعع أف  غا مؤدل

 .ان  اربكا موا  أك  ا ةمنوا تنرة العربية، بسب 
 كالس ـ اإلس ـ أرض يف القرتاء كم يني كالعقرين احلادم القرف نسمقبه أف  ّغا زلبح

 كالمننيػه السػياط لعػة اقػقوا مػن سػياط  اػورذم اا ديػن، كتػغمع أاػغاـ كػراممام تػغكس

 .كالمع ي 
، بػ  وػعي  كػائن إذل تنػرمي أتنػه اإلسػ ـ كّرماػا الػ   ادلػرأة غري  أف تمحػّوؿ  ماػئـك

  .ساكنا ضلّرؾ ادلإل، كال كالظ كالطار انوة الع ة لباس اناا خيار، ينػئع ب  ارار،

 . ااممام كمن العرب طاؿ من ألاج  إنين

 لمعسناا  قيا ا من غلردذا أك  ا يمحرش دلن فيمصغك  كال امرأة باغمصاب يرووف كي 

  ػوارم مػن  اريػة أك  ػائر، سػلطاف يػغ داائيػة يف أداة تنػوف أف كرتنػاا كمبػغئاا بػغيناا

  .تقيراا أف إال تملىب طغاقة

 .الغكاء ك راة اخلبئ رغي  السجني ابن يعغـ أف السمعرب كإين
 مػن غ لمنػا كينمقػوف مػن عقػوفيػعمنا، ينم مػن يمعػ كف ااػ دكف كأكلرػ  الطعػاة ذػؤالء

 .كةذاتنا خوتنا
 كالمقػريغ كاالسػمبغاد كالقاػر ال لػم ك ػ  يف منيعػا ك ػغارا كاطػغة يػغا ننػوف أف تعلينػا 

  !اليـو بعغ خنوع كال يعص ال : عارنا كلينن كالمننيه كالمع ي 
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 عثمان الدكتور حميدة
 المع ي  نةدلناذ السودانية ادلن عة مغير

 
 اائائر  حيم إذل السوداف كاطة من المع ي 

 

 ال  ااػة مػن اػغر الػظ ينطػوم مووػوع اػن النمابػة يف الصػعوبة مػن كبػريا اػغرا ادلػرء غلػغ

 مػن ا ػيم اػغر كذنػاؾ .معػا كالناتػ  للقػار، مسػمح  غػري تادلووػوع اإلنسػانية، كالبقػااة

 خجػ ، ذاتػ ، اػن كين ػع إنسػانيم  يسػمبطن اإلنسػاف لنػوف (denial) المصػغيق كاػغـ الن ػع

 .بقاام  كتملكيغ إنسانيم  ن ع الظ تنطوم ال  شلارسات 
 كغػام ، ممنػاا  إطسػاس انمػابين اائائػر يف المعػ ي  اػن النمػاب ذلػ ا اػراءٌب انػغ

 أخ ايػا بادلسػؤكلية اعيػق  ػعور انمػابين الواػص ذات يف لنػن كإطبػاط،  ػئف ملػّبس إطسػاس

 كمػردكد .إتريقيػا  ػاؿ مػن األرض من البقعة تل  يف غلرم اعا  مبسؤكلي إطساس كسياسيا،

  نػم أاعػه كال زلػص الق صػع ادلسػمول الػظ المجربػة ذػ ا اقػص أنػين اإلطسػاس ذػ ا

 بػ   ػاءت إسػ ميم ، يػّغاع ن ػاـ أيػغم الػظ ادلػن م المعػ ي  تعػه وػحايا مع ادلاين مواعع

 أفّ  اػراءٌب خػ ؿ مػن رل يمنػ  بينعػا ،السػودانية اإلسػ مية القوميػة ااباػة احلنػم سػغة إذل

 اإلس مية اإلنقاذ  باة أاناء من ذم 8991يناير  انق ب من  اائائر يف المع ي  وحايا

 .ااي  بسلطة ادلغاومني اائائر العانيع أيغم الظ اائائر يف
 يرتكػ  كمػا المعػ ي  كظلػح المعػ ي  ككسػيلة كااػ د النػحية بػني ادلػغذ  المقػاب  ذػ ا

 .النربل الصحراء رماؿ ذرات كمقاب  ذو كاائائر، السوداف يف ةقار من  ي المع
 ارايػا ؽليػئا مػا كػه انػ  ينم ػع كطسػ ، إنسػاف إذل يمحػوؿ المع ي  كطملة ثص تاإلنساف

 ذػغؼ ذػو ذػ ا. م ػردة ذاتػا لػددل كلػيس مووػواا اإلنسػاف كأيػغيولو يا، كيصػب  كدينيػا

 .ؽلوت تغا  أف دكف من اإلنساف تقمه أف كذو المع ي ،
 ذات مػن أينػا ذػم كالنػحايا ا ػرتاكيوف، اوميػوف، إسػ ميوف، العػانيوف، ااػ دكف

 مجيعا  لنا كسؤاؿ درس مثة من أليس. ال رات
 إنسػانيمنا، كلمعئيػئ بقػاامنا إل ػاء نععػه ٍب ن نر ألف األكاف ةف أن  ذع اإل ابة أفّ  أامقغ

 .تارؼلنا نم المع ي  كيعة ظل  دل إف يرمحنا لن تالماريع
 .كالمعّلم بالقراءة  غير النماب ذ ا إفّ 
 

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



 

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



  ثقيق ان المع ي  يف اائائر 
 

 

  ذ ذ

+ + + + 

+ + 

 بو علبةأعبلة محمود السيدة 
 مانة العامة ل ثاد العاـ للعرأة ال لسطينيةألانو يف ا

 مينة سر انة دام يعود القع  ال لسطيين يف اعافأ
 ردفألمينة دائرة ال  رني ال لسطينيني يف اأ

 
 ئائػ  م ػردات ككاػائع أا ن الّع مطالعة مسودة ذ ا النمػاب، ت ػع كػه تصػول  ك دل ينن س

بػه  نسػاف يف اادلنػا،إ مو عة ط  الع ػم، لػيس تقػح كو ػا تمنػاا  مػع احلقػوؽ الػغنيا ألمّ 
 .ألف ميغا ا اائائر

كاائائػػػر بالنسػػػبة لنػػػا ضلػػػن ال لسػػػطينيني اصػػػيغة  ػػػعر قوريػػػة، كانػػػواف اػػػريب مقػػػرؼ يف 
يف مقاكمػػة ادلقػػركع  8991 يالنػػا ادلمعاابػػة منػػ  كاػػوع ننبػػة ألمععار، كملاػػم مقاكمػػة االسػػ

 . رض تلسطنيأاالسميطاين الصايوين الظ 
ف ذ ا المقغمي لن يمناكؿ ال صوؿ كالواائع ادلرذقة للركح كااسغ، مع المقغير ألتعع رة، 

  كوػركرات  ػرح طار السياسع كاحلنارم كمبا يمناسإلالبالغ ألعلية توقيقاا، ككوعاا يف ا
 .. سبا ا كخل ياباأ

ذ لػػػيس إ: ف ػلّصػػػن ردكد ال عػػػه طوذلػػػاأكياعػػػين يف ذػػػ ا اجملػػػاؿ الرتكيػػػئ الػػػظ مػػػا ؽلنػػػن 
قارة ادلئيغ من النئااات الغاخلية، بقغر الععه الظ بنػاء إكيغ ملذغؼ النماب ادلقاركني بالم

 .السمبغاد ه مقاكمة ال لم كاالوطااد كمحاية الوطن من اأالقوة ال زمة من 
 تلعاذا طغث كػلغث كه ذل  يف كطن اريب ؽلمل  ميئات  عراتية كاامصادية تريغة   

سػػػباف يف ألالبلػػػغ الػػػ م اسمعصػػػظ الػػػظ االسػػػمععار القػػػغمي، تاػػػـئ  حاتػػػه ا عاائائػػػر ذػػػ
 . كركيبأل، كيغ زلاكالت االسميطاف ا8598 ك 8589ك  8581اواـ أ

السػػػػميطاين ال رنسػػػػع تاػػػػـئ مقػػػػاريع  ا –كذػػػػو البلػػػػغ الػػػػ م اسمعصػػػػظ الػػػػظ االسػػػػمععار 
منانيػػػات ادلاديػػػة إلمػػػن ترنسػػػا، رغػػػم ال ػػػركؽ اذلائلػػػة يف ا اباامبػػػار اائائػػػر  ػػػئء –حلاايػػػة إلا

 . كالعسنرية
يػ ن يف وػعرينا الػوطين تقػغ ملننا ضل  القػع  اائائػرم طبػان ممنما ضلن ال لسطينيوف، تأ

ذل إيػػباح كػػه يػػـو ابػػه الػػغخوؿ  نقػػمل  يػػه كامػػه تينػػا كذػػو يػػردد النقػػيغ الػػوطين اائائػػرم
 . اااات الغرس
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تػػػػػػراح بيوتنػػػػػػا ألالنػػػػػػص اائائػػػػػػر اسػػػػػػمق ذلا الػػػػػػوطين، اّعػػػػػػص اأانػػػػػػغما  8911كيف اػػػػػػاـ 
رسػػػػػػنا، كاامربنػػػػػػاا نصػػػػػػران اربيػػػػػػان كتلسػػػػػػطينيان مثينػػػػػػان لقػػػػػػعبنا يف ك اطػػػػػػ  وػػػػػػغ االسػػػػػػمععار اكمغ

 . رض تلسطنيأاالسميطاين العنصرم الظ 
ن  القنية ال لسطينية بقجااة كمبغئيػة، كعػا اختػ ت مػن ذل  اإكلطادلا كا ص اائائر 

العربيػػػػة موا ػػػػا مبػػػػغئيان كنئياػػػػا، كسػػػػاعلص يف راسػػػػ  الووػػػػع العػػػػريب  –الصػػػػرااات العربيػػػػة 
، نعػػم تقػػغ  العربيػػةطػػار ااامعػػة إاطػػار العربيػػة يف ألكيػػياغة القواسػػم السياسػػية ادلقػػرتكة بػػني ا

غين العػػريب كالعػػادلع منػػ  اسػػمق ذلا كطػػ  كانػػص كلعػػة اائائػػر مسػػعواة كزلرتمػػة الػػظ الصػػعي
 . أكاخر الهعانينات

ربعػػني اامػػان الػػظ اسػػمق ؿ اائائػػر، ننن ػػظء داخلنػػا مبػػرارة ألا ف كبعػػغ مػػركر مػػا يقػػارب ا
كضلػػػػن نػػػػػم حص مػػػػا غلػػػػػرم لقػػػػع  ادلليػػػػػوف كنصػػػػ  ادلليػػػػػوف  ػػػػايغ، تالصػػػػػرااات الغمويػػػػػة 

الوطنيػة للقػع  اائائػرم الػظ   ناذلا كيورذا كوحاياذا، اغ اصػ ص مبع ػم ادلنجػئاتملب
ادلنحػػػػظ العػػػػاـ لععليػػػػة البنػػػػاء كالنعػػػػو  خػػػػ أ ، طيػػػػبمػػػػغل مػػػػا يقػػػػارب ربػػػػع اػػػػرف مػػػػن الئمػػػػاف

كوػاع العامػة ألاالامصادم يف االطل اض ٍب  اغ تغذوران طادان انعنس بصورة كاسػعة الػظ ا
ائمي ذػػ ا ف نمػػأكثغيػػغان يف منمصػػ  الهعانينػػات، كلػػيس مبالعػػان تيػػ  القػػوؿ . للقػػع  اائائػػرم
ذػػػ ا نػػػن يدل ك . ف سػػػاة اائائريػػػة الػػػ  نعػػػي  تصػػػوذلا املروػػػية خصػػػبة للعأالمػػغذور  ػػػنلص 

 .مبنملل ان تنييق ذام  احلريات الغؽلقراطية يف اائائرالمغذور 
 : ف أعلية الموقيق يف ذ ا النماب القّيم تمحغد يف انصرين رئيسينيإ
ب الػػظ أبنائنػػا يف الػػوطن العػػريب مػػن ر تيػػ  ذػػ ا النمػػاف يػػؤقّ أالػػغكر الػػ م ؽلنػػن : كالعلػػاأ

ذل اخللػػػػيمي، با ػػػػاا إيقػػػػاظ طااػػػػابم اخل اػػػػة كتن يعاػػػػا يف الػػػػغتاع اػػػػن الغؽلقراطيػػػػة إااػػػػيح 
السياسية داخه رلمععاتنػا، بػن س الػركح الطازلػة ضلػو المعيػري الػ  ااكمػص كتقػاـك االسػمععار 

من احلريات كالهركات الػ  األ نا، ط  ال تمبغد منجئات  عوبنا، كط  تناؿ ما تسمحق  
 – كط  ال طلمصر النناالت ادلريرة الػ  ختووػاا. ف يمعمع  ا ادلواطنوف سواء بسواءأغل  

 ػػػعوبنا وػػػغ االسػػػمععار، بمعليػػػ  الػػػب د ل رػػػة زلػػػغكدة ذػػػع ال رػػػة احلاكعػػػة  – ك خاوػػػمااأ
ال زاؿ   .كالقػػع  الػػ م ااػػرا االسػػمععار طػػوي ن  .يػػب  اطااػػان خايػػان أ  تػػالوطن. كطل ائاػػا

 !«ذكم القرىب»يعاين من اار 
سػػػباب ، أ ػػػناؿ ال لػػػم يف اصػػػرنا الػػػراذن تسػػػمو   كايػػػان دلقاكمػػػة أمقاكمػػػة  فّ أ: قانياعػػػا

ف ثوؿ دكف كاوا ، كخصويػان كضلػن نمحػغث أناء الغتااات النركرية كادلنيعة ال  غل  بك 
ف إ. ا كمػا ثماػارض طباذػا اهلل قػركات ذائلػة توااػأان القع  اائائرم ال م يعػي  الػظ 

محايػػة كطػػن  ػػ ا الػػوزف كذػػ ا القػػغر مػػن الهػػركات تمطلػػ  اسػػرتاتيجية زلنعػػة اامعػػادان الػػظ 
ن كرامػػة ادلػػواطنني طػػ ؽ طرياتػػ ، كاتبػػاع ن ػػاـ اامصػػادم يػػؤمّ إ نيػػغ كػػه طااػػات القػػع  ك 
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يػحاب احلنػم، كنقعػة الػظ ألف تصػب  قػركات الػب د نععػة أمػا أ. كرمعام بهركات ب دذػم
 نبيػة الطامعػة ألطرات  القول اأذل ميغاف يراع تمغخه مع إف تمحوؿ الب د أك أمني، اانو 

ال زلنػػا نبحػػب اػػن كي يػػة السػػيطرة  .يف السػػيطرة الػػظ ذػػ ا الهػػركات، تاػػ ا مسػػؤكلية تارؼليػػة
 . بغان أالياا، ك ني  القع  اائائرم كه ذ ا ا الـ ال  ال يسمحقاا 

سياسػػػػػة اعػػػػػع احلريػػػػػات  تػػػػػنفّ لهقاتيػػػػػة كالسياسػػػػػية، كمػػػػػع اخػػػػػم ؼ ال ػػػػػواذر كالمعبػػػػػريات ا
بػه ال رػة الغؽلقراطية يف كطننا العػريب، كاطمنػار السػلطة السياسػية ك ػ  قػركات الػب د مػن ا  

: دل اليػػػ ، ضلػػػو ادلقػػػاغ ادلملسػػػاكم الػػػ م ينم رنػػػا مجيعػػػان أدل تيعػػػا أاكعػػػة كطل ائاػػػا، اػػػغ حلا
 . ن عة ك عوبان أ

ادية كالسياسػػػػػية لد نػػػػػا، كاالسػػػػػمامار بمقػػػػػغـ تعػػػػػن يمحعػػػػػه مسػػػػػؤكلية المبعيػػػػػة االامصػػػػػ
 القعوب كطقوااا الغسمورية  

ساسػية  ألكمن يمحعه ارت اع نس  ال قػر كالبطالػة كاطل ػاض مسػمول تقػغمي اخلػغمات ا
   ال ضلس  كه ذ ا تع يبا بااعلةأ

كمػػن يمحعػػه مسػػؤكلية كػػه ذػػ ا المعػػ ي  ااعػػااع كال ػػردم الػػ م تمعػػرض لػػ  رلمععاتنػػا 
 يف القرف الواطغ كالعقرين  العربية 
الػػػ  تمعػػػرض ا ف ل نمقػػػاص مػػػن يػػػ طيابا كسػػػيادة ، ن عػػػة السياسػػػية ن سػػػااأل ػػػا اإ
 نػا ن سػ  الػ م ثال ػص معػ  ألبػه امػن ا   .ال به تمعرض ل امػغاء الػظ ك ودذػا ،كطا اأ

 . وغ  عو ا
ن عػػة أل ارييػػطػػغ المػػغخه ادلبا ػػر يف تعتيػػ  مػػور يف اصػػرنا الػػ م نعػػي  ألتقػػغ كيػػلص ا

 !السياسية كانمااؾ القوانني الغكلية دكف رادع، كاودة االسمععار من  غيغ
ينػػان اصػػػر اسػػمعادة  ػػػعوبنا العربيػػة ككػػػه القػػعوب ادلنػػػطاغة لواياػػا ك نػػػماا أكلننػػ  
 .كسع مقاركة  عبية شلننةبملكهر طصانة ك أسس  غيغة أكلنن الظ 

ف أال إاحلئف الػ م ؽلػد الوبنػا ال ظللػ  ربعني السمق ؿ اائائر كبعيغا ان أليف ال كرل ا
رض اائائػػػر ك ػػػع  اائائػػػر مػػػن كػػػه سػػػوء، تاػػػو  ػػػع  يسػػػمحق احليػػػاة أاهلل  ظمحػػػ: نقػػػوؿ

 .  لاا طوي ن أالنرؽلة احلرة ال  ناوه من 
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 لريسونياأحمد  كتورد ال
 أسماذ جبامعة زلعغ اخلامس بالرباط

 ي حرئيس طركة الموطيغ كاإل
 

 اهلل الرمحن الرطيمبسم 
 

ذػػ ا النمػػاب الػػ م أسػػام تيػػ  اػػغد مػػن البػػاطهني كاخلػػرباء مػػن سلملػػ  الم صصػػات، مػػنام 
يوف، ذو كقيقة العية تارؼلية ممعغدة األبعاد، بقغر ما ذو أينػان إدانػة ب ئائريوف كمنام أكرك 

ذلػ  أف الػ ين ؽلارسػوف المعػ ي  يف اائائػػر،  .«نػر ادلمنػورحادلم»سياسػية أخ ايػة لعصػرنا 
، مػا كػاف ذلػم أف ي علػوا ذلػ  كيمعػادكا المعػ ي « تنػوف»ع ي  كمال« ينااة»ف يف كيبغاو 

يػػغاعام كؽلػػغذم، أك ؽلمػػغطام كيصػػ ق ذلػػم، أك الػػظ األاػػه « اجملمعػػع الػػغكرل»تيػػ  لػػوال أف 
 .يعرتؼ  م كيمعامه معام كيمعاوظ ان  رائعام وغ  عو م كوغ اانس البقرم

ف احلالػػػة اائائريػػػة ذػػػع رلػػػرد ظلػػػوذج مسمنسػػػع كالنمػػػاب إدانػػػة لعصػػػرنا أينػػػان مػػػن طيػػػب إ
كمنرر يف اغة أاطار أخرل، اريبة من اائائر أك بعيغة اناا، من در ماا أك أكهػر مناػا أك 

ؽلغكف ذلم منانػا مرػلػا كرمبػا مرمواػا  –كعا يف طالمنا   –ادلام أف كهريان من ذؤالء . أاه مناا
 .يف اادلنا ادلم م بالقعارات، ادله ن بااراطات

تاػػ ا النمػػاب يػػرخة يف ك ػػ  ذلػػ  كلػػ ، كلننػػ  لػػيس يػػرخة خطابيػػة منلومػػة غاوػػبة، 
 .به ذو يرخة العية توقيقية، تقرػلية ثليلية، ذادئة دامعة

إف من يقرأ ذ ا النماب سينال  ب     نصيب  من المع ي  كمن ا الـ، كلنػن مػن دل 
عػػػا  ػػػرل كغلػػػرم يف اائائػػػر اامػػػة، كا  يقػػػرأا ال ؽلنػػػن أف يعػػػرؼ احلقيقػػػة اػػػن اادلػػػ  ككااعػػػ

ككعػػػػا أننػػػػا نسػػػػمعمع كنسػػػػعغ بالبحػػػػب اػػػػن احلقيقػػػػة كالويػػػػوؿ إلياػػػػا يف كهػػػػري مػػػػن . خايػػػػة
كمػع الصػرب . األطياف، ت  بغ أف نمملدل كنصرب دلعرتة احلقيقة يف طاالت أخرل كحالمنا ذػ ا

 .كاألدل، تنف ذ ا النماب يقغـ لنا احلقيقة الظ طقيقماا
 . وفكاهلل ادلسمعاف الظ ما تص
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 الدكتور توفيق الشاوي

   زلامع كم نر ككات 
 

 اهلل الرمحن الرطيمبسم 
 

احلعغ هلل ضلعغؾ ربنا كنسمعين  كنسمع رؾ، كنقػاغ أف ال إلػ  إال اهلل كطػغا ال  ػري  لػ ، 
 . ااسم اابارين كااذر ادلسمنربين كناير ادلسمنع ني

كروع اهلل ان ةل  كنقاغ أف زلعغا ابغا كرسول ، يلوات اهلل كس م  الي ، 
كأيحاب ، ال ين ةمنوا ب  كائركا كنصركا، كاتبعوا النور ال م أنئؿ مع ، أكلر  ذم 

 .ادل لحوف

 أما بعغ،

تقغ كاف من ادل ركض أف يقّغـ ذل ا النماب، أخع ال اوه الغكمور يوس  القرواكم، 
لعػػريا مػػن إالّ أف كانػػة يػػحية أدلػػص بػػ  يف الغكطػػة، تمل ػػار أليػػحاب النمػػاب أف يمو اػػوا 

أذػػه ال نػػه، تحطػػص رطػػاذلم انػػغم، العػػا أف كوػػعع الصػػحع ذػػ ا األيػػاـ ال يسػػع  رل 
بالنمابػػػة، لنػػػين اسػػػم رت اهلل ليلاعػػػين السػػػغاد ككمبػػػص ذػػػ ا السػػػطور لعػػػه اهلل يقػػػ ع  ػػػا 

 . الوب اـو مؤمنني، كؽلحق  ا كيغ ادلاكرين اجملرمني

ت يف طياتػػػ  أنػػػا كر ػػػه كمػػػا إف بػػػغأت تصػػػ   أكراؽ كتصػػػوؿ ذػػػ ا النمػػػاب القػػػيم ك ػػػغ
اانوف، ااغيغ الوااعع كالعلعع الععيق ال م غ ه أك تعاته ان  العاء اإلس ـ باالنععاس 
يف الماريع كاالنس خ من الوااع، كغراسة العية كمناجية يف الػم اإل ػراـ الػ م يم ػنن تيػ  

مػػن ذػػ ا ااانػػ   تالغراسػػات اإلسػػ مية اليػػـو ختلػػو. زبانيػػة الػػن م ادلسػػمبغة يف دكلنػػا العربيػػة
الػػ م ي مػػ  مبجمععاتنػػا كين ػػر بنيا ػػا مػػن األسػػاس، كالعلػػـو القػػراية كعػػا غلػػرم تغريسػػاا 
كالمػػمللي  تياػػا كالنػػ ـ تياػػا، منععسػػة أك مػػنععس أذلاػػا يف المػػاريع منسػػل وف اػػن الوااػػع، 

 
لقانوف العرب الق ئه ال ين ارتوا السجن كزلن  كالن ع كمصائب ، تعا كذنػوا كمػا اسػمنانوا بػه ازدادكا ائمػا من ر اؿ ا   

كقباتػػا، كمػػن الػػ ين ارتػػوا اائائػػر كاا ػػوا تياػػا تػػرتات ممقطعػػة منػػ  األربعينػػات كأقنػػاء الهػػورة كبعػػغ االسػػمق ؿ كطػػ  أقنػػاء 
الت اػػػن ةمػػػاؿ اائائػػػر كةالماػػػا، اػػػرؼ كػػػه الو ػػػوا البػػػارزة يف السػػػاطة كمػػػ  العغيػػػغ مػػػن ادلقػػػا. العقػػػرية احلعػػػراء األخػػػرية

مػػ كرات نصػػ  اػػرف مػػن الععػػه : اإلسػػ مية كالوطنيػػة، يػػغر لػػ  أكهػػر مػػن اقػػرين كمابػػا يف القػػانوف كاإلسػػ ميات مناػػا
 9يف  يػػػغر مناػػػا ااػػػئء األكؿ ادلوسػػػواة العصػػػرية يف ال قػػػ  اانػػػائع اإلسػػػ معك( 8991نقػػػر دار القػػػركؽ ) اإلسػػػ مع
 (.1008نقر دار القركؽ )رللغات 
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تعه  ال ق  اإلس مع ال م يغرس اليػـو ذػو يف مع عػ  تقػ  تػارؼلع ال يعػاا انػايا العصػر 
 .مقن ت ك 

أنا ال أثغث ان النصوص كمقمنيابا الواوحة كاسمنباطابا الصحيحة، ذ ا نصػوص 
كلنػػين أثػػغث اعػػا .  ػػراية ذلػػا منانماػػا الغائعػػة، كذلػػا أينػػا يػػلماا بالمػػاريع كت االاػػا معػػ 

كوػػػع  ال قاػػػاء كاألمػػػراء كالقنػػػاة اػػػرب المػػػاريع، مػػػن مؤل ػػػات كتمػػػاكل كأطنػػػاـ كثلػػػي ت، 
كطػػني ننهػػر …   ػػات دلقػػن ت رلمععػابم كاصػػورذم، تاػػ ا تػػاريعكاعػا كوػػعوا مػػن ا

من  أك نعرؽ تي  أك ننععس تي  كنعمعغ اليػ  تحسػ ، تػنحن نعػي  يف المػاريع كالعػي  يف 
المػػػػاريع ال يعػػػػين أننػػػػا ضليػػػػا احليػػػػاة اإلسػػػػ مية ادلطلوبػػػػة، كبالمػػػػارل طبػػػػ  لػػػػو اعػػػػه أيػػػػحاب 

طريػق مواكػ   يػه النصػر ادلنقػود  االخمصاص يف ذ ا ااان ، ال م يق  طجر اهرة يف
 . يف دكلنا اإلس مية

 يف مقغمػػة ادلوسػػواة العصػػرية يف ال قػػ  اانػػائع اإلسػػ معكذػػو األمػػر الػػ م أ ػػرت إليػػ  
أمػ  بػػ ل  أف يقػارؾ أكػػرب اػغد مػػن زم ئػع مػػن األسػات ة كالبػػاطهني ادل مصػني يف دراسػػة 

كزلاربػػػة اإلرذػػػاب طػػػورا ةخػػػر، ألف  ااػػػرائم الػػػ  تمئايػػػغ كػػػه يػػػـو ثػػػص أغطيػػػة انق بيػػػة طػػػورا
 ػػػريعمنا ذػػػع  ػػػريعة الػػػم كتقػػػ  كا ماػػػاد، كأطناماػػػا ذػػػع مثػػػرة  اػػػود ممناملػػػة مػػػن أ يػػػاؿ 

كإف مػػن أذػػم ك ػػائ  العلعػػاء الػػ  أناطاػػا . ممواليػػة مػػن األئعػػة كال قاػػاء كالعلعػػاء كالبػػاطهني
هلل يػػلظ اهلل اليػػ  اهلل تعػػاذل  ػػم بيػػاف احلػػق كإ اػػارا للنػػاس ماعػػا كػػاف مػػرا، إامػػغاء برسػػوؿ ا

 .كسلم، كالرسه من ابل 
إف ال ين ينمعوف ما أنئلنا مػن البينػات كاذلػغل مػن بعػغ مػا بينػاا للنػاس  :ااؿ اهلل تعاذل

كدلػػػا كػػػاف العػػػاء أذػػػه ( 859: البقػػػرة) يف النمػػػاب أكلرػػػ  يلعػػػنام اهلل كيلعػػػنام ال انػػػوف
أبػػرز اهلل  - اذػػا أك منصػػبا  مػػاال أك -النمػاب ينمعػػوف احلػػق ليملخػػ كا بػػ  اروػػا مػن الػػغنيا 

إف الػػػػ ين : تعػػػػاذل مػػػػع كايػػػػغا القػػػػغيغ ذلػػػػم ذلػػػػ  الػػػػغااع إذل كمعػػػػاف احلػػػػق، تقػػػػاؿ تعػػػػاذل
ينمعػػوف مػػا أنػػئؿ اهلل مػػن النمػػاب كيقػػرتكف بػػ  مثنػػا الػػي  أكلرػػ  مػػا يػػملكلوف يف بطػػو م إال 

ككػػه مػػن  ( 819: البقػػرة) النػػار كال ينلعاػػم اهلل يػػـو القيامػػة كال يػػئكيام كذلػػم اػػ اب ألػػيم
كػػمم احلػػق مػػن العلعػػاء يف أّم اصػػر مػػن العصػػور، كيف ااػػغ أّم نػػا مػػن األنبيػػاء، اسػػمحق 

 . ذل  الوايغ ال م ترتعغ ل  ترائص العق ء

كذ ا ػل اعِّه العاءنا األتاوه مسؤكلية ا يعة يف انية اائائر ال  مػرت الياػا سػنوات 
يغ ذػع معركػة العنػة اجملمعػع اائائػرم تادلعركة اليػـو يف أرض ادلليػوف كالنصػ   ػا. كسنوات

كاالنق ب الظ مقركا  األييه اق  طػه ااباػة اإلسػ مية لإلنقػاذ يف الرابػع مػارس مػن 
كاغ كانص ذ ا الععلية تمم ثص راية مناتحة اإلرذػاب كذلػ  اصػغ احليلولػة  8991سنة 
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ر الػػ م ؽلنػػن أف دكف اػػودة اائائػػر إذل زلمنػػناا الطبيعػػع  عراتيػػا كتارؼليػػا كطنػػاريا، األمػػ
يصػػػػّور مػػػػغل ققػػػػه ابػػػػة ادلسػػػػؤكلية ادلنيطػػػػة براػػػػاب ادلهق ػػػػني مػػػػن أبنػػػػاء الصػػػػحوة اإلسػػػػ مية 
كالػػػوطنيني كلػػػيس أبنػػػاء ااباػػػة تحسػػػ  كخطػػػورة ال ػػػرار مػػػن سػػػاطة ذػػػ ا ادلعركػػػة الػػػ  تػػػغكر 
رطاذا اليـو كليس غغا طوؿ مقركع اجملمعع كالقيم اإلس مية كاعق المج ر احلنارم ذل ا 

كذػع ادلعركػة الػػ  ينػوف مػآؿ اخلاسػػر تياػا الػئكاؿ أل ػا معركػػة اسمرصػاؿ تقطػع تياػػا القػع  
الػػػرلكس كتقلػػػع تياػػػا ااػػػ كر كالػػػظ الػػػرغم مػػػن أف اانػػػراالت ذػػػم الػػػ ين اخمػػػاركا سػػػاطماا 
كميقابا غري أن  ال مناص من دخوذلا ب كاء كاطرتاتية من  مل عا ت ويص ال رية الظ بقايا 

اؿ يف اائائػػر كإتسػػاد خططاػػم ااانعيػػة ادلموطقػػة ادلسػػلطة برتكيػػئ  االسمرصػػ"  ػػيوخ كأمػػراء"
 .كبري الظ اجملمعع اائائرم كالظ القع  ادلسلم ادلسادل

كمن ال نوف ال  اممانماا ذ ا الئمرة االسمرصالية اخلبيهة، تن تع ي  ر ػاؿ كنسػاء اػالوا 
االيػة أاػ ـ كأنامػه االخػوة  ربنا اهلل، ككم ةدلمػين القػاادات احليػة الػ  نقلماػا بصػغؽ كمانيػة

النماب كالباطهني كالرسامني كمجعيات طقوؽ اإلنساف بع  الن ػر اػن انااػابم السياسػية 
 .كط  الغينية

شلػػػا غلعلػػػين أ ػػػـئ أف المعػػػ ي   رؽلػػػة منػػػاا ة، كالػػػ م يرتنػػػ   رؽلػػػة المعػػػ ي  ؼلػػػوف 
ك معمقػػػه يلمػػػـئ األمانػػػة ادلعاػػػود  ػػػا إليػػػ ، انػػػغما ااػػػغ إليػػػ  براايػػػة  ػػػ ص مقبػػػوض اليػػػ  أ

براايمػػ  كيػػيانم  كخغممػػ ، ٍب إنػػ  يقػػـو باالامػػغاء اليػػ  اامػػغاءا بػػغنيا كن سػػيا، تاػػو يرتنػػ  
كإف ذػ ا االامػػغاء كالمعػ ي   رؽلػة اغؽلػة يف المػػاريع، لنناػا تطػورت بمطػػور .  رؽلػة كطقػية

الع اػػات كالػػن م، تبعػػغ أف كانػػص  رؽلػػة ترديػػة يرتنباػػا  ػػ ص، أيػػبحص  رؽلػػة سياسػػية 
ذػػا ن ػػاـ طنػػم اسػػمبغادم تيم ػػ ذا كسػػيلة لمهبيػػص طعيانػػ ، كإرذػػاب ااعػػاذري بقصػػغ يموال

المعنػػػني لسػػػلطم  يف اجملمعػػػع الػػػ م ين ػػػر منػػػ  كينرذػػػ  كيعاروػػػ ، كبػػػ ل  أيػػػب  المعػػػ ي  
 .مرتبطا باالسمبغاد السياسع كاحلنم القعورل

غ بػ  تبعغ أف كاف يقصغ ب  تقح إي اء الق ص ال م يقع الي  المعػ ي ، أيػب  يقصػ
 .ا ف إرذاؽ طائ ة أك ترة معينة كبرية أك اليلة ينمعع إلياا ذ ا الق ص

ت ع أكؿ األمر كيف ااغ زلاكم الم مػي  كػاف ادلقصػود بالمعػ ي  إرذػاب طائ ػة زلػغكدة 
مػػػػػػن ادل نػػػػػػرين، ككانػػػػػػص الننيسػػػػػػة تقصػػػػػػغ ختػػػػػػوي ام سػػػػػػواء كػػػػػػانوا مػػػػػػن أيػػػػػػحاب ال نػػػػػػر 

، بعػػغ ذلػػ  يف أسػػبانيا تطػػور المعػػ ي  كأيػػب  كاال ماػػادات الػػ  ال تقرذػػا الننيسػػة الرمسيػػة
يقصػػػػغ بػػػػ  طوائػػػػ  معينػػػػة مػػػػن ااعػػػػاذري مهػػػػه ادلسػػػػلعني كالياػػػػود الػػػػ ين تعمػػػػربذم الننيسػػػػة 

 .خار ني الياا
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كيف الػػن م القػػيواية كػػاف يقصػػغ بالمعػػ ي  إبػػادة أك ختويػػ  طائ ػػة مػػن النػػاس تعمػػربذم 
الن ػػاـ القػػائم الػػ م يقػػـو الػػظ القػػيواية مػػن البور وازيػػة، ٍب  ػػه طائ ػػة أخػػرل مػػن أاػػغاء 

 .ابادة ال رد احلاكم كطعيان 

كالػػػن م االنق بيػػػة تقصػػػغ بالمعػػػ ي  إبػػػادة أك ختويػػػ  أنصػػػار الػػػن م السػػػابقة الػػػ  كاػػػع 
االنقػػػ ب وػػػغذا، تػػػاالنق ب ياػػػغؼ إذل تهبيػػػص سػػػلطم  اػػػن طريػػػق تعػػػ ي  األ ػػػ اص 

الػ م كاػع وػغا االنقػػ ب ادلنايػرين للن ػاـ السػابق لػ ، كذػ ا يمواػ  الػػظ مػن ذػو الن ػاـ 
 .لمعيريا كزلو ةقارا

كذنػػا غلػػ  أف نقػػ  أمػػاـ الن ػػاـ االنقػػ يب يف اائائػػر لمحغيػػغ ال رػػة الػػ  كاػػع االنقػػ ب 
الياا، كيقصػغ  ػا ااعػاذري الػ  أيػغت ااباػة اإلسػ مية لإلنقػاذ بنسػبة كبػرية مػن أيػوات 

، كقبوت كاائع المع ي  من سناف اائائر كاوطاادذم% 10الناخبني كيلص ألكهر من 
 .يسم اد من رت  الن اـ تقنيه انة دكلية زلايغة للمحقيق يف ذ ا الواائع

كيف ن رنا إف بقااة اعليات المع ي  الػ  تقػع يف اائائػر تنقػ  اػن أف ذنػاؾ أينػا 
أيػػغ أ نبيػػة كاربيػػة ذػػع الػػ  ثػػرؾ ذػػ ا االنقػػ ب، كذػػ ا األيػػغم األ نبيػػة كقػػ  اناػػا مػػا 

بػػػاطهني مػػػن أف الغاايػػػة احلنوميػػػة وػػػغ وػػػحايا المعػػػ ي  تصػػػه إذل المقػػػاري أقبمػػػ  أطػػػغ ال
باإلس ـ كالقريعة كالن م اإلس مية، كذ ا ي ام من  أف اااة الػ  تؤيػغ ذػ ا االنقػ ب يف 
اجملػػػاؿ الػػػغكرل ذػػػع اااػػػات ادلعاديػػػة لإلسػػػ ـ كالػػػ  تععػػػه منػػػ  اػػػغمي الػػػظ زلاربػػػة اإلسػػػ ـ 

 .كإاصائ  من احلياة العامة

النق ب ال م طػغث يف اائائػر لػيس تقػح ب عػه الطععػة العسػنرية ادلسػيطرة طاليػا، تا
كإظلػػػا كراءذػػػا أينػػػا اػػػول ممعػػػغدة تععػػػه السػػػمبعاد اإلسػػػ ـ مػػػن اجملػػػاؿ الػػػغكرل كمػػػن القػػػرؽ 
األكسح بال ات ال م ذو القلعة األخرية ال  تسعظ القول األ نبية العادليػة للسػيطرة الياػا 

 .ة الظ العادلليمم ذلا ب ل  السيطر 

كذ ا القول اجملمععة كادلعادية لإلس ـ ثػرص الػظ بقػاء المجئئػة القطريػة ادل ركوػة الػظ 
القػػػعوب اإلسػػػ مية كالعربيػػػة الصػػػعرية النػػػعي ة، أل ػػػا تعلػػػم أف اإلسػػػ ـ ذػػػو أسػػػاس كطػػػغة 
 ادلنطقة كسر اوبا، كذ ا غلعلاا ثرص الظ أف ت رض الظ الن م القطريػة يف الػب د العربيػة
بالػػ ات كيف الػػب د اإلسػػ مية اعومػػػا المننػػر لإلسػػ ـ كاال ػػػاا اإلسػػ مع، كقػػرط لبقائاػػػا 
كاالاػػرتاؼ  ػػا يف اجملػػاؿ الػػغكرل، ككػػه ن ػػاـ يعػػادم اإلسػػ ـ غلػػغ الصػػعص الػػظ األاػػه تيعػػا 
ي عل  من  اكزات، كال يسع  أاغاء اإلس ـ ألية طنومػة اطريػة أف تنمقػغ طنومػة أخػرل 

كبػػػ ل  . سػػػ ـ كتعػػػ ي  مواطنياػػػا مػػػن داػػػاة اإلسػػػ ـ كالعػػػاملني لػػػ بسػػػب  اوػػػطاادذا لإل
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أيػػػبحص دمػػػالذم مباطػػػة يف مجيػػػع أضلػػػاء العػػػادل اإلسػػػ مع، كأيػػػب  تعػػػ يبام اااػػػغة كأمػػػرا 
 .مسنوتا ان 

كلقػغ طػغث أنػػ  يف تركيػا ظلػػظ الميػار اإلسػ مع كدخػػه االنم ابػات كطػػاز تياػا باألغلبيػػة 
اامػػػػص الصػػػػحاتة العادليػػػػة تصػػػػرخ كتسػػػػمعيب رتقػػػػة   الػػػػ  رننػػػػ  مػػػػن رئاسػػػػة احلنومػػػػة، كاػػػػغ

 نراالت أتاتورؾ العلعاين، كاالص إف تركيا تسري يف طريق اائائر، كذل  إلاناع العسنريني 
يف تركيا بملف اليام أف ي علوا ما تعلػ  العسػنريوف يف اائائػر، كأيػب  معركتػا يف العغيػغ مػن 

لػغ إسػ مع أك اػريب ظلػظ الميػار اإلسػ مع دكائر الن ػاـ الػغكرل أف كػه ن ػاـ طػاكم يف أّم ب
 .انغا ط  أيب  ل  احلق يف تقنيه احلنومة ينوف مصريا مصري اائائر

كأف مػا ػلػغث يف اائائػر إظلػا يقصػغ بػ  أف ينػوف رسػالة لنػه طػاكم اػريب أك إسػ مع، 
لينػػوف م اومػػا لغيػػ  أنػػ  ال يسػػمطيع أف يسػػع  لإلسػػ ميني بػػملف ػلػػوزكا أغلبيػػة، تاػػو ماػػغد 
بػػملف ػلػػغث لػػ  مػػا طػػغث للحنومػػة اائائريػػة الػػ  أ ػػرت انم ابػػات طػػرة أدت إذل انمصػػار 

كذػػ ا ذػػو . ااباػػة اإلسػػ مية لإلنقػػاذ، كمسلسػػه المعػػ ي  كاالنمقػػاـ الػػ م يسػػرم يف اائائػػر
السػػر يف يػػعص الػػن م احلاكعػػة يف الػػب د العربيػػة كاإلسػػ مية كالعغيػػغ مػػن العػػاء السػػلطاف 

 .وميا من كاائع المع ي  الوطقع يف اائائرتياا إزاء ما يركن  ي

أخػػػريا تاػػػ ا النمػػػاب ابػػػارة اػػػن معانػػػاة طيػػػة لوااػػػع مػػػر يعيقػػػ   ػػػعبنا ادلسػػػلم يف اائائػػػر 
اارػلػػػة، تاػػػو بنػػػه يػػػغؽ كمووػػػواية رسػػػائه منلومػػػة مرذقػػػة، اخرتاػػػص طغيػػػغ ال ػػػادلني، 

 .تقنو رب العادلني خ الف األ قاء كغغر األاغاء

ية كالمنقيػ  يقػغماا بػاطهوف سلمصػوف أمػاـ القنػاء يف دنيػا النػاس به كقائق  غيرة بالعنا
كإّف . اليػـو كيف زلنعػة المػاريع غػغا يػـو ال ين ػع مػاؿ كال بنػوف إال مػن أتػظ اهلل بقلػ  سػػليم

 :ذ ا الوقائق تقنه

اينػػات اػػراح غػػائرة ينػػعاا أيػػحا ا أمػػاـ الرا ػػغين، اػػرب األ يػػاؿ، الاػػم يؤمنػػوف أف 
 ػػػ  الػػػظ الغكلػػػة العادلػػػة، بعػػػريا ال تنػػػم م احليػػػاة، مصػػػغااا لقولػػػ  القصػػػاص طػػػق لل ػػػرد، كا

 !كلنم يف القصاص طياة يا أكرل األلباب: تعاذل

يػػرخات بريرػػة لنسػػر  ػػػغار الصػػعص ادلنػػركب الػػػظ القنػػية اإلسػػ مية يف اائائػػػر  -
ة ينػػعاا زلػػررك ذػػ ا النمػػاب، أمػػاـ ادلسػػؤكلني اعومػػا ليحعلوننػػا أمػػاـ اهلل، كالمػػاريع مسػػؤكلي

 .بقاء اجملرمني بعري اقاب
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أمانػػة احلػػق كالعػػغؿ، أوػػعاا أنػػا كر ػػه اػػانوف كالػػ م ارتػػص كاقػػص يف اائائػػر كمػػن  -
أ ػػه اائائػػر أقنػػاء، ابػػه كبعػػغ الهػػورة المحريريػػة، لػػمعلم األمػػة اإلسػػ مية أ ػػا ختسػػر كػػه  ػػعء 

 (. ػلنم اجملرموف) انغما ترتؾ األمانة لل ائنني 

 

 .م السبيهكاهلل يقوؿ احلق كذو ياغ
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 مقدمة
 

 11يتناول هذا الكتاب حتقيقاً متعدِّد األبعااد نامم رار ال التعاذيا ز ار انا  مناذ ا قا ب 
أّي نناش »تعةرياً خطابيااً نامااً باش يحتاري حتدياداً إ   هنا« التعذيا»م، وليس 1991يناي  

ينااتع نناا  أ  أو نااذاب جاااديد، ن اادياً اااان أم نقدياااً، يدااااص ننااداً بحتاا   مااا بق اااد 
ن  ندى معدومات أو ندى انرتاف، أو معاقةت  ندى ننش ارتكة  أو يحتاتة  ز أ ا  احل ول م

إرغام ، وذلك  واء أمارس هذا العنش ج ٌ  يت  ف ب فل رمسيل،  أوارتكة ، أو ختويف  
   «.أو ج   آخ  ممم تدقاء ذات  أو بتا يض أو موافقل أو  كوت موظف رمسي

ّة ش اااتّيل جااا نعل ز ار اناا ، وحااار أ اادوباً ًكومياااً ينّفااذ لقااد أحااةت التعااذيا رار اال مي
حاااات تااااايا التعاااذيا مباااانَل اناااا . مبوافقاال و اااةص ت ااانيل أنداااى ال ااادطات اا ة مض َة وقاااد نة

 حتاا ت منانااات ًقااوا اع  ااان نحتاا ات الحتااَادات، إمّ أّن الناااام الع ااك ي واعناا م 
فااااون توظيفَااااا  ال اتاااا  حتااااال وزاتاااا  م ي الااااون يينكاااا ون ونااااود هااااذ  ار  اااال ال يا اااايل وين

ّخ اً ندااى  ااةيش اراااال ارناا ال  نااد العناااري، قانااد أراااان . اا اادوب لداكاال فقااد رةّدد ماا
لقاد نااج نيديناا ااارياً . أ اا أناارض رار ال التعاذيا»: اريش ام ق يب، هذا اع كار فقاال

  من  ونحتالي ج  ياً مع ال ار ان ، فدل أرغا باّي ًال ممم األًوال ز توظيفنا راش هذ
ماا … م أقول أّن التعذيا    ارس ولكمم ادنا وقع ذلاك أن يناا حتقيقااً ز األما . الط ا

نااادول التعاااذيا ننااادما يحتااا يف اعرهاااابيون ز الةكااااء بعاااد   اااف  اااانل مااامم ام اااتنطاا 
    «؟"خةدةنوين"ويقولون 

 أيمم إذن احلقيقل وأيمم الةازش؟
م اتقدل لدتاقياص ز ااش اقا وا لقد ت ددت النداءات وارةاادرات لتحتاكيش رنال خةارية و 

 –ز ار ان ، غاري أّن ًكاام ار انا  الفعديا  –ومنَا التعذيا  –ار ينل حلقوا اع  ان 
إن هذا التطارش أقنعنا بض ورة ومنفعل الحت ويف ز هذا التاقيص . ت اروا ننَا –ارن امت 

 .م 1222الذي بدأ ز جَ  مارس 
لقااد . دان منحتااورات بالد اال الع بياال ناامم هااذا اروتااويفالتربياا  ارخاا  اااذا ارحتاا ويف هااو فقاا

اا ة ناادٌد اةااري ماامم التقاااري  والكتااا بالف   اايل واع كدي ياال ًااول أزماال ًقااوا اع  ااان ز   يحتض

 

 .األمل ارتادة لدتعذيا تع يفتع يف مقتةس ممم    
   Le Point, No 1583, 15 janvier 2003. 
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ففاي . ار ان ، لكمم   يايْةذةل إ  ارن نَاٌد ميقاباش بالد ال الع بيال، إّماا ت واًل أو اتاباًل أحاديلً 
 .أفعال ثقافيل مدنو ل مت ّدفاً نمم التع يا بالحتعارات ار ان  م ي ال التع يا ممم خ ل

قاااد تيةااا ِّ  ااادرة ارنحتاااورات بالد ااال الع بيااال ن نيااااً رداءة ازِّااا يف العاااا  العااا يب نداااى ًقيقااال 
ّوليل فريناع إ  األ انال الع بيال . خ وا ًقوا اع  ان ز ار ان  أما ار ء ارخا  مامم ار ا

رنااا امت ار انااا ي  احل بيااال نااارب و ااااندَا اعن ميااال، القاننااال الااات روشناااال و حتااا ت دنايااال ا
إتاااافًل إ  دننَاااا ال يا اااي والديةدوما اااي واألماااا وار ااااب اس واراااا  لدط نااال الع اااك يل 

ادة ز خوفَاا مامم ارحتاارال الحتاعةيل وز . ارت دطل ز ار ان  ًّ إّن هذ  الطوانف احلاانل ارو
الدوليااال لدتاقياااص ز ااااش ا تَاااااات ًقاااوا حااا انَا نداااى الةقااااء رفضاااال دنااال الناااداءات 

اع  ان ز ار ان ، ودافعال ندى  ااام ارنا امت بذريعال أّن التاقياص  اِّاش م ا ااً ب ايادة 
ّويا الداخديااال و  تاااتنكمم ارناناااات الع بيااال غاااري احلكوميااال حلقاااوا . ار انااا  وتااادخ ً ز جااا

ا منَنكل ز معاار   ديال دفانااً اع  ان ممم مواز ل هذ  الدنايل وذلك أليا قد تكون ادَ
ورغاال أن اراا انل ارقرتفاال ز ار اناا  ز . ناامم ًقااوا منتَكاال ندااى  طاااا وا ااع ز منطقتنااا

ارااا انل ال اااَيو يل ز فد اااط  الع يااا ة ز  –ورمباااا بحتاااانًل  –العقاااد اراتاااي تفاااوا ً نااااً 
ًة ضنااً  ات الاال . اقن    نل اراتيل، فإن معاال ارفكا يمم العا ب الت ماوا حانتاً  ولقاد أيف ض

اعن ماااي ألقديااال مااامم ارَااا ِّن  الفكااا ي  الاااذيمم نااا وا أزمااال ًقاااوا اع  اااان ز ار انااا  إ  
، ز ًاا  أن «خاحاايل العنااف ار اناا ي»وإ  « قداال حتضاا هل»و« زةااع ار اناا ي  العنيااف»

ش ز الاااذيمم زاااالةوا بتاقياااص خةاااري وم اااتق –أحاااوات احلفنااال مااامم ارفكااا يمم النااارييمم والفطنااااء 
و  ية ااادةل العدنااااء مااامم  فاااس الحتااادش ارعناااوي . بقياااال ادَاااا مَّنحتااال –خااا وا ااااش احلقاااوا 

فدال . والفك ي وال يا ي الذي أحاب التنع اردين ز العا  الع يب جتا  الوتع ز ار انا 
ييطالا بتحتاكيش رنال لدتاقياص ز ارا انل ال يا ايل إمّ ثدال مامم العدنااء، أماا ندنااء الاة ط 

وفااون فااذهةوا إ  إتاافاء جاا نيل دينياال ندااى دناياال ارناا امت احل بياال، ز ًاا  أن ناادداً ارع  
معترباً ممم العدناء ارخ يمم تفاندوا مع الوتع ز ار ان  بتضاممم حادا ز ى التعازف فيا  
اا   نداى ارع فاال باأل اناال وام ارتاتي يات األمنياال وار اب اتياال، ونداى الفطا اال ال يا اايل، ًو

اش هذا التقييل العام لا دود أفعاال العاا  العا يب . ا تة ار لدتاقص ممم األخةار ندى أب ط
نداى ا تَاااات ًقاوا اع  اان ز ار انا  ثةشااال قنانتناا بضا ورة القياام قاذا التاقياص بالد اال 

 .الع بيل
. إن اااذا الكتاااب  ااامً وا ااعاً ًياار ياادمع مقاربااات ومناااهع وحتاليااش ماامم ناادة مياااديمم

ااطون ز ًقااوا اع  ااان وحاااافيون ماامم  ااال إف يقيااا ولقااد  اااهل ناا امعيون و ااامون و ةحتض
 .وأوروبا ز الةار نمم رار ل التعذيا ا تناداً إ  اخت احاهتل وممم مناظريهل ار تدفل
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قي ِّاانال  نوناال الدرا اااات ز هااذا الكتااااب إ   ااتل أباااواب م ااتقدل يفاااتتي اااش واًاااد 
فالةاب األول يعطي  اا ة جاامدل نامم . مةدخٌش ي  لي ميدان حبر الةاب وييقدم مقامت  منَا

وتااع ًقااوا اع  ااان ز ار اناا  و نااع انياال معتااربة ماامم ارعدومااات ناامم رار اال التعااذيا 
وقد ناء ن ء مامم هاذ  ارعدوماات نداى جاكش جاَادات وارا ء ارخا  قيادِّمة . ونمم الضاايا

والةااااب الاااااين ي اااا  نداااى ايفيااال إدارة ال ااادطل . ر  ف اااايننداااى جاااكش إً ااااني ومااامم منااااو 
لدتعااذيا ولد  ديااامم وايفيااال اات اااقا أل ااادال التعاااذيا اناااا يقاارتح تةيينااااً لتوظيفَاااا ااااذ  

انااااا ه ااااي هااااذا الةاااااب وهدااااش أيضاااااً ردود أفعااااال هااااذ  ال اااادطل ندااااى تقاااااري  . الو ااااانش
الةااب الاالار لتضْعاداد وتحتا يت وخي ِّا  . منانات ًقوا اع  اان نامم التعاذيا ز الاة د
أمااااا الةاااااب ال ابااااع فيعااااا  هااااذ  ار  اااال .  اااادو  اعناااا م ار اناااا ي بحتااااان رار اااال التعااااذيا
ا   انل : ال يا يل ممم مناور تارخيي ي ا  ندى ثا ث فارتات م، 1991مناذ ام اتق ل ًو

لتعاذيا مامم اناا يايقةاارضب الةااب اقاامس ا. وإبان العَد ام تعناري، ونرب تاري  ار ادن 
ونَااال  اااا  القاااا ون ًيااار يينااااقش موقاااف القاااا ون ار انااا ي مااامم هاااذ  ارنار ااال، وموقاااف 

إّن هاذا الةااب يةاار أيضااً ز م االل التعاذيا . القضاء ار ان ي أمام تفحتي هذ  الاااه ة
أماااا الةااااب ال اااادس . ز القااا ون الااادو  وز موقاااف الحتااا يعل اع ااا ميل مااامم هاااذ  ارنار ااال

و در اعجارة إ  أّن منَع الكتاب وتةويةا  . وهدش التعذيا بإب از حوةريواألخري في ف 
إ  مةدأ ي فض إدرا  التعذيا ان يةل ًتنيال أو ادعنال تارخييال، باش يقاارب هاذ  ي تندان 

حتيل اااه ة قابدل لدتاديش والتفكيك  .ارنار ل ال يا يل الًو
الاااذاا ة ارنانيااال بإ كاااار  ز الوقاااال الاااذي يطةاااص فيااا  النااااام الع اااك ي  يا ااال إفقااااد

ذفَا ممم الال العناومي ومامم الاوني ارنااني أو بط دهاا إ  الاذاا ات اقاحال  ن انن  ًو
واًتوانَا هنا ،  تنىن أن يي اهضل هذا الكتاب ز نكس هذ  العنديل جايحاً ماا وز التوثياص 

ّرل الت ناجَا تاايا القنع ز ار انا  رج ار انا  فنتناىن أماا خاا. امنتناني لألًداث ار
. أ    يي اهل ز تونيل اروازمم الع يب بةعض احلقانص الت أخفيةال ننا  زاوال العقاد اراتاي

ّولياهتا،  امااش أن ت اايا  وإتااافًل إ  توثيااص رار ااات التعااذيا وتقاادو بيِّناهتااا وتوتاايت م اا
ش ماامم حتاليااش هااذا الكتاااب هاادف تفَاايل ظاا وف ظَورهااا وا تحتااارها، أو ندااى األقّااش أن تقداا

ّرااال مااامم تااااري  ار انااا  لقاااد أجاااار بعاااض ار ااااا  ز ف اااول هاااذا . غناااوض هاااذ  الفااارتة ار
الكتاااب إ  بعااض ار ااانش الَولاال بحتااان أ اااليا التعااذيا، وهويااات ومقاحااد ار دياامم 
اط  ز  فِّا  هاذا العناش الةااًا  والنةحتض وقوادهل، واذا نوا ا قا و يل وتارخييل، فنتناىن أن هي

ّرخ  رواحاادل التاقيااص ز ًقااوا اع   ااان وندناااء امنتنااايف ورنااال القااا ون والفقَاااء واراا
وإذا دتكناااال  تاااانع هاااذا العناااش مااامم . رار ااال التعاااذيا مااامم نوا اااا اخت احااااهتل ار تدفااال
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توايد ت ورة تحتكيش رنل م اتقدل وخةارية لدتاقياص ز رار ال التعاذيا ز ار انا  ز العقاد 
 اااا  ز هااذا ارحتاا ويف ألن تحتااكيش رناال حتقيااص أً ااامم اراتااي فااذلك أمسااى زنااوح لدني 
 .و يدل م ت  اج احلقانص وتوثيقَا

إ نا  نةا  القاارئ إ  الناواقض  الد ويال ز الكتااب، فَاذ  أول  اولال لكااري مامم ار ااا  
لدكتاباال بالد اال الع بياال أو الرتواال إليَااا، فَااي جااايا جااان اااش خطااوة أو  تفتقااد إ  ز قاال 

اادضس، رغاال ارَااود الاات بااذاا ار انعااون لتنقيااا  . التعةااري وإن جااع  القااارئ أّن الاان  غااري  ة
وتقوو أ دوب ، فإ ناا   ناو منا  قةاول العاذر و تناىن أن يكاون مضانون الكتااب معوتااً نامم 

 .ذلك
 .الذي وةفشص هذا ار عى ارناني وز اقتام م يفوتنا أن    ش محد ا وجك  ا هلل 

ا نااا رنااود وننااديات اقفاااء الااذيمم  اااندو ا تطوناااً  نااع الحتااَادات انااا  تقاادم بامتن
 حتك هل ادَال و ادنو . وارعدومات، وت ول الن وص، وت ايت وتنقيت وم انعل ارقامت

وإ  األخاااااوة واألخاااااوات الاااااذيمم تكدشفاااااوا تطونااااااً مبحتاااااقل زةاااااع .  يَل خاااااري ارااااا اءأن  ااااا اهلل
وآخا يمم، . و ناد د. ا   ايان فضاش  اور الاديمم زوم  كننا. الن وص  يقدم تقدي  ا وجك  ا

الذيمم أمّدو ا مبا هتااج إليا  ارحتا ويف مامم دنال ماادي، اناا م  ن اى فضاش الادال مامم ال ناال 
والن ااء الاذيمم دننو ااا معنويااً بكدنااات زيةال محتا ِّعل متنيِّاا ة و اط اعرهاااا الاذي أحاااب 

 . ناً ممم ال ميةامة والتاةيط والتحتاؤمارعني  بقضايا ًقوا اع  ان ز الة د والذي وّلد  و 
 

 وما توفيقنا إمّ باهلل،
 ها،1413 ّ م  11
 . م 1223مارس  14
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عشرات اآلالف من أبنائها . اجلزائر اليوم ممّزقة، مسجونة، معذَّبة، حزينة، دامية وشريدةإن 
وكأمننا اناخيا اجلزائنر ال . 0881تلنوا مننذ شنهر ينناير ألن  ق   041بوا واختفوا وأكثر منن ذّ ع  

ت اجلزائنر   حنرب أخنرع بعند  س ن  سننة غرقنناً، ففن  للنا الشنهر بالنذات، و يعرف سك
 .عشرينجها من إحدع أشرس وأىلا حروب التحرير   القرن الفقط من خرو 

ّذب مئننننات تنننن  وع ننننق  و . 0851إىل سنننننة  0721ت فرنسننننا اجلزائننننر مننننن سننننة حتلّننننلقننند ا
وبعننند فشننن  . اآلالف منننن اجلزائنننري  خنننسا اىلوجنننات ا وىل للغقاومنننة يننند ال نننزو الفرنسننن 

ّّ  يننّد اجلزائننرّي  وم ننادخة حركننة اىلقاومننة   اننرد اشتلنن ، شننرن الفرنسننيون   القهننر اىلنن ن
وكجزء من مشروعها   اعغين  جنذوخ االسنتعغاخ، عغلنت . أمسكه  وهتجريى  واست سهل 

فرنسننا علنني  اننني  الثقافننة والشئ نننية اجلزائريننة منننن خننسا اشنننريعات هتنندف إىل إينننعاف 
ة والل نة اإلسسم والعربية والّّتاث الثّقنا  اجلزائنرم منن جهنة، وعغلنت علني اشنجيا الن نراني

وبعنند ابننرب العاىليننة الثانيننة ةعننت ابركننة الوانيننة قواىننا . والثقافننة الفرنسننية مننن جهننة أخننرع
، وأّدع للنا 0843واندلا الكفاح اىلسنل  علني يند ج هنة التحرينر النواف   ننوفغ  سننة 

ب الفرنسننننيون مئننننات ذَّ ق نننن  م ننننادخهت  أخ، اجلزائننننر، ع ننننو . 0851إىل االسننننتقسا   عننننام 
 .ن الّرجاا والنساء وقتلوا مليوناً ون   اىلليون من اجلزائري اآلالف م

إّن العواقب السياسية والعسكرية هلذه ابرب، مبا   للنا خ ْجحنان اجلهند العسنكرم   
اىلقاومنننة ونقننناج ينننع  جوىرينننة أخنننرع   ابركنننة الوانينننة، ىننن  منننن العوامننن  الرّئيسنننية الننن  

. 0851علنننني ابكننننن  واحتكنننناخه بعننننند اسنننننهي  ق يننننة اجلننننني  السشننننرعية  علننننيسنننناعدت 
سامهت ال ِنْ ا ة باالستقسا وكذلا أسعاخ النفط اىلرافعنة نننذايف   انوفري بعنس االسنتقراخ و 

حكنن  ابننزب : وا منن والنغننو االقت نادم، وغاّننت بنذلا عننن مشنناك  جنّد خاننرية وكامننة
ة وابكومنات حزب ج هنة الّتحرينر النواف، ا عيّنة الّدولن –الواحد اىلدعوم من ارف اجلي  

ت عيّنننة القت ننناد، الواجملتغنننا إىل اهلنننرم العسنننكرم، االغنننّتاب عنننن اإلسنننسم، اإلسننناءة   إداخة ا
فاسنندة للّدولننة، وهتغنني  السننوبية و اشزبونيّننة و الخ يّننة و اإلداخة اإلزمنننة، اىلاخجيننة اخلقت ننادية اال

 . اخلوعرقلة الل ة العربية ّية ي الثّقافة ا ماز 
 سنعاخ الننفط   أواسنط الثغانيننات   افناق  ىنذه اىلشناك  و،ل ننيها،اسّ ب اهنيناخ أوقد 

نفجنرت   العديند منن  انشوب أزمة وانية بل نت لخوهتنا عنند اىلّناىرات الن   وممّا ارّاب عن
وخّد اجلنني  علنني ىيجننان الّشنناخن بقغننا وحشنن ، . 0877منندن النن سد   أكتننوبر  ينناتك  

ّذبوا عننذابا ، منن بينننه  عندد ك نري منن ا افناا، وع نومّت إلقناء القن س علني مئنات اىلتّناىرين
 411 كغنا ق تن  منا ال يقن  عنن. بشعا من ارف عناصر من اىلئابرات العسكريّة واىلّليّن 

 .بالقات ناخية ،معّغه  من الّش اب ،متّاىر
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يننننارابات الوانيننننة إ نننر للننننا، وعنننند الّنّنننام ب صننننسحات دسننننتوخية شنننناملة، الولتهدئنننة ا
نتقنننناا إىل نّننننام حكنننن  اعننننّددم الاعننننديست دسننننتوخية لتغكنننن  ا 0878وأدخنننن    سنننننة 

 0881 يونيننوهننة اإلسننسمية لذنقنال   نفننة الّسنننة وفننازت    أ ّسسننت اجلقنند . دمينوقراا 
منننن سنننالة %  5566بنننأوىل انتئابنننات حليّنننة حنننرة مننننذ االسنننتقسا حيننن  حّ نننلت علننني 

 لسنتئابنننات التشنننريعية   و  النننّدوخة ا وىل. اتمنننن سنننالة ال لننندي%  4463و يننناتالوال
مقعد   ال ىلنان وكاننت  120من  077فازت اجل هة اإلسسمية لذنقال بن 0880ديسغ  

النذم  ،فقنام اجلني . مقعند ال اقينة   الندوخة الثانينة 088مقعد من النن 066مرّشحة للفوز بن
 ،0877تننوبر ابتنندن لنفسننو دوخ الوصننّ  علنني الّدميوقراايّننة بعنند قغعننو الوحشنن  ىلتّنناىرم أك

علننني االسنننتقالة عنننن خئاسنننة الّدولنننة ونّ نننب  هج  ، فنننأالشنننالن بنننن جدينننداالنقسب علننني بننن
 .الدميوقراا  ىلساخب وانتئاالانتائج  يل أاجمللة ا علي للّدولة مكانو و 

ّ  ابنزب قلنوا وح نت أعياؤىا أو اعت   حت قيادة اجل هة اإلسسمية باريقة عنيفة وشت  فك  
  ، فقننند واجهنننوا ىنننذا القغنننا بعنننن  دين واىلسنننتقا  أعيننناء ابنننزب اىلاننناخ   أمنننا بقاينننا. قانونينننا

ّف  الّدولننةؤ مينناد، وبنند  انتشنناخالعننن  و د حننّدة ادتشنناومننا . وا   اغتينناا أفننراد ا مننن ومننّو
 .  ال سد، وج دت اجلزائر نفسها مرة أخرع   حرب دامية وبشعة اودائر 

تّ  مراجعنننة اننن قنننوإل اإلنسنننان   اجلزائنننرحعنننن    غننن  عننننوان لننن  افتتاحيّنننة ىنننذا اجلنننزء ا
علنن  اشننام  م دّ يقننحينن   ا يعننة وحجنن  انتهاكننات حقننوإل اإلنسننان اجلسننيغة هلننذه ابننرب

حيىي ع د النوخ، خئية الراباة اجلزائرية للدفان عن حقوإل اإلنسان، نّرة شاملة حوا ويا 
 .ة جرمية التعذيبحقوإل اإلنسان ويرس  بتف ي  السياإل الذم اتّ  فيو مماخس

، علننني  ليننن  اقنينننات بنينننة التعنننذيب   اجلزائنننرويرّكنننز موسننني نينننت م ننناخيف   مسنننامهتو، 
شنننرت العشنننرات منننن شنننهادات فقننند ن  . دينننن اجلزائنننري سنننة منننن انننرف اجلسّ التعنننذيب اىلغاخ  

ّّغنننات وحنننام   0881ينننحايا التعنننذيب علننني يننند الّنّنننام العسنننكرم مننننذ  منننن انننرف من
وبنننننناء علننننني ىنننننذه (. د و ليّننننن  ومنننننن اجلزائنننننر)حقنننننوإل اإلنسنننننان ن متئ  ننننن    الننننندفان عننننن

ر   االشهادات، يقوم الكااب بتعري  وارايب ووص  اقنيات التعنذيب اىلتعنددة الن  اتنوا
دينن واىل نادئ السنيكولوجية ويون نيت م اخيف عناية ك رية لكش  نواينا اجلسّ . ىذه الّروايات

ا وجننننان وللننننا  نننندف كسننننر  إ ننننراالت اليننننحايا النننن  اسننننتند إليهننننا اقنينننناهت  إلداخة انفعنننن
 . مقاومته 
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يدخس حغد غامش  مماخسنة  أمناج ،ري ية ىلغاخسة التعذيب   اجلزائربعنوان  ةو  مسامه
فعي نننننة ىننننذه الدخاسننننة ىنننن  الشننننهادات النننن  نشننننرت   . التعننننذيب مننننن اىلنّننننوخ اإلح ننننائ 

حليليننننة فهنننن  سغوعننننة حننننوادث أمننننا وحنننندهتا الت   ،الكتنننناب ا بننننيس عننننن القغننننا   اجلزائننننر
ن و غنننسن عننن نتجنننتكّليّنننة للتعنننذيب الشؤّشنننرات اىلخ الكاانننب سغوعنننة منننن انننوّ وقننند . التعننذيب

بعننس النّاميننات  جا اسننتنتبىننذه الدخاسننة وقامننت . فرديننةالتعننذيب الاىلعاينات عننن حننوادث 
 .الشاملة ال  متّيز مماخسة التعذيب   اجلزائر

يقنوم مايكن  بين  بدخاسنة مماخسنة ف، دخاسنة إح نائية: الناجون من التعنذيب  مقالة أّما 
ولكنن ىنذا ال حن  فتلن  عنن دخاسنة . التعذيب   اجلزائر من وجهة نّر إح ائية كذلا

منننن مريننني جزائننننري   ةعننننو غسأواًل، اشنننتغ  عّينننننة ىنننذا ال حننن  علننني . غنننامش    جنننان  
. لعاصننغة ال ياانيننةون مننن اننرف اىلشؤسسننة الا يننة لرعايننة يننحايا التعننذيب   لننندن، ايعنناجل  

ز ىنذا  انيا، يرّكن. 0883يلجأ ىشؤالء الناجون من التعذيب للغعاجلة   ىذه اىلشؤسسة منذ و 
لتحلينن  عويننا عننن سغوعننة لال حنن  اإلح ننائ  ال يانناجم علنني سغوعننة اليننحايا كوحنندة 

ويكش  ىذا العغ  عن منالج مدىشة   سغوعنة الينحايا ونّامينات . أحداث التعذيب
 .اليرخ الذم اعّريوا لوباخزة   

إّن ىذه الدخاسات اإلح ائية والتحليلية مهّغة لفه  مماخسة الّتعذيب   اجلزائنر، ولكنن 
اسنننتئدم الينننحايا  أم   كوهننننا صنننوات الّينننحايا،   هاكغنننن   هتغيشننني جاننننب ينننعفها

أخسقينننن   اً أفننننراداعت نننناخى  كغوايننننيا أو مفنننناىي  دخاسننننّية سهولننننة وسننننل ية وسننننّردة، عننننو، 
 .سياسّي  نشا  يعّ ون عن حنته  ويتفاعلون معهاو 

ىنن  سغوعننة مننن شننهادات لننناج  مننن الّتعننذيب  أصننوات مننن ال صننوت هلنن إن مقالننة 
اشننّرخة مننن  –ىننذه الشننهادات . يننروون فيهننا حنننه  الشئ ننية بكلغنناهت  وع نناخاهت  اخلاّصننة

-سنننام. كنننان واوالي. لعلينننوم، خ. س. حسننن ، م. فننناخوإل، م. نينننت العنننر ، م. انننرف م
 .اكّغ  الدخاسات السابقة ب عادة ارمي  ا بعاد الفردية للغعاناة والشهادة –بادية 

حن  عنند »:   اأمسهتنا حنوا ىيكلنة التعنذيب ( Elaine Scarry)اقنوا إلن  سنكاخم 
القينناء علنني ال ننوت عننن ارينن  ال ننّت والقتنن ، فنن هّن  يقلّنندون عغنن  ا م   ديننن فشنن  اجلسّ 
ت مشؤقّتننننا، وباغت ننننابو، وب بكائننننو منننن  أخادوه أن ي كنننن  وب سننننكااو منننن  أح ّننننوا بقاننننا الّ ننننو 

 

   CAMLDHDH, Le Livre Blanc sur la Repression en Algérie (1991-1995), Vol. 1 & 2, Hoggar, Genève 

1995 & 1996. 
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سننننكواو، وب افائننننو وإشننننعالو، مسننننتعغل  دويّننننو إليننننذاء صنننناحب ال ننننوت ومننننن معننننو مننننن 
   «.السجناء

ا فكَّنا صنوات وا   إلسر  أين ا   –فغجغوعة الشهادات ىذه يروخية إلن  ّن   اجلزائر 
سنننّج  ا كالينننب عليهنننا ، وا  أافننن  وا  شنننع  سنننابقة لّل نننة، وا  ال  نننر خات الللنننا الننننون منننن إىل 
كننّ  ننناج مننن الّتعننذيب ال ننوت لقننة، إخجننان و   ىننذه اجلزائننر اىلئن –حنني ابقننائ  منهننا ومت  

 .يعف كش  وإفشاا متّلا ىذه ا صوات من ارف الاّ غة العسكرية
لشننئ  يهننّدم عننام ا إلا كننان التعننذيب فعننسً »: سننكاخم عننندما اقننوا إلنن  صنندقت و 

يشجب ا م وففيو كغنا يعكنة جزئيّنا عغلينة  ولااو وصواو، ف عادة الّ وت ي    فعسً 
   «.التعذيب نفسها

 

    Elaine Scarry, The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World, Oxford University Press, 

Oxford 1985, p. 54. 

    Ibid 
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 الظروف. 1
ففلا العففا  الففذجل يسففوأ اجلزائففر ب اجلففةب جلتعففدأال اجلوانففبـ نتيبففة  نعففدا  ال فففّقة بفف   يّتِصفف ا الُو

و  ؽلمففن حمففو اجلزائففر ل ٍففي سففليب وياوففيـ ور ففوأب ا تصففاأجلـ و ففو رب . احلففا و واومففو 
 ئب تحّممفاأ ل  في سففعندجلا يمون النظا  السياوّي القفائو نظاجلفاأ احاأيفاأ جلر زيفاأ جل. اجتماعي

فففاأ علفففا    يرا بفففح احفففدـ يعلفففو علفففا القفففانونـ واُفففعاأ احليفففاال السياوفففية ربففف  الو فففايةـ وفاُر
الشعب  يوأاأ جربيفةـ وجلفن  ّ   يوجفد  فانون ػلفّد جلفن جفورذـ حينجفذ    وجفد أولفة القفانون 

ة و  حريات  .و  جلعاُر
واإلعفففدا  جفففار  نطفففاق  وفففبل وفففنوات جلفففن العنففف  والرعفففب والفففاار اجلماعيفففة والتعفففذيب

والنففففزور الريتففففي بس ادلففففدن بسففففبب انعففففدا  ا جلففففنـ ل جففففوب  القسففففرية القففففانونـ واإلجتففففا ات
وعفففففد  التسفففففاجل  والباِفففففا  والشفففففقاقـ اأت بس  تا ففففففو ا اجلفففففة  ر يفففففا وياوفففففي يتميفففففز با 

 .و شبيل ا نتها ات ادلنظمة واخلطريال حلقوق اإلنسان
س ذلففا النظففا   ففي جهففوأذـ وجّصففً ذلففا اجلففوا أ ُفف مة بّن وياوففة احلففّي ا جلففك الفف   ففر  

طيلة وبل ونواتـ با ت بالتشيـ وجلا واعدت ب ّ ل انتشار أائرال العن  بس مجيفل اضلفا  
ولففيس انففاّ اجّل جلجسففر جففّدجل يففدت علففا اّن  لففت السياوففة وففو   تحسففن لصففا  . الففب أ

 .النظا  القائو ل ادلستقبي القريب او البعيد
ْنِهمففة ادلتم لففة ل اطلتففا  . الففة فقففر و مففيحعففيح حيفالشففعب 

ا
ا عبتففح ٍففرو  ادلعيشففة ادل

ادلسفففتومل ادلعيشفففي والتفففداور ا  تصفففاأجلـ والتسفففري  اجلمفففاعي للعمفففات الفففذجل ااأ جلفففن حفففّدال 
ففل  –جلففن رلمففوع السففمان القففاأرين علففا العمففي %  03الفف   قففد ر بنسففبة  –البطالففة  والُو

 .لقد حفّي بالشعب فقر جلد ل. جلزائرجلالصحّي ادلزرجل واطلتا   يمة الدينار ا
و  يففزات الشففعب بعففد وففبل و   فف  وففنة جلففن اوففتق ت اجلزائففر ينتظففر بففزو  فبففر عهففد 

ا ففففي العنففف  السياوففففي الفففذجل ا ففففرق  2441ينفففاير  22و فففان انقفففف   . حقفففوق اإلنسففففان
وب فففر  لفففت ا نقففف   . اجلزائفففر ل الفففدجلا  واو عهفففا ل حففففداأب جلنفففذ ا  فففر جلفففن عشفففرال وفففنوات

لوحفداا  و يف  ادلسفار ا نت فا   – » حا  القرارا«ادلعروفة باوو  –رت  ياأال اجليح  رّ 
فالسلطات ادلنب قة عن  لت ا نقف   . وحّي اللس الشعيب الوطك وب الة رئيس اجلمهورية

بنّنا نعفيح ل ٍفي نظفا  وياوفّي جفات . و  أؽلقراطية ليس  أوتورية و   انونية و  سرعية
 .أؽلقراطيـ و  يسم    باحلق ل اخل   و  بالراجل ادل ال جلن اجّل افق 
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ـ 2442ول يونيففففو  2433وبعفففد ان عرفففف  اجلزائفففر حالففففة احلصفففار جلفففر   ـ ل ا تفففوبر 
نّفففب حالفففة الطفففوار  . 2441فربايفففر  4 عفففيح اليفففو  ربففف  حالفففة الطفففوار  و لفففت جلنفففذ  ومل ذبا

نتها ات اخلطريال وادلتمّررال حلقوق الب أ  راعاتب اجتماعية ووياوية عنيتة وباخلصوص ا 
 .جلة و راجلة النتس البشريةو اإلنسانـ دبا فيها انتهاّ احلق ل احلياال و 

 فتح المعتقالت. 1
 جلشفجو  حبصفاأ زلّمي واو ب ّ  2441 فرباير 4 ل الطوار  حالة بع ن جلنذ ؽلرّ  يو  جلن جلا

 حبففز بس الطففوار  حالففة اأت لقففد. البشففرية الففنتس  راجلففة علففا اخلطففريال ا عتففدا ات جلففن

 حسفب الف  03و اإلنسفانـ حقفوق عن للّدفاع اجلزائرية الرّابطة حسب جزائرجل   ال  22

 أرجففة 03 الظففي ل احلففرارال  بلفف  حيفف  بالصففحرا  جلعففتق ت ل لإلنقففا ـ اإلوفف جلية اجلبهففة

 واعتقفاأا و آرائهو بسبب او توا وبظلا جرؽلةـ او جنحةأ  يقرتفوا مل ادلعتقل  اج   بنّ . جلجوية

  ففف جلر سلتوجلفففة روفففائي الوا ففففل ل افففي بأاريفففة  فففرارات دببفففرأ  فففان اعتقفففاذلو فففف جلر .السياوفففية

 .  زلا مة بدون بسبنهو

بّن احلبفففففففز اإلأارجل ؽل ّفففففففي ربفففففففديّاأ حلقفففففففوق اإلنسفففففففانـ ويشفففففففّمي جطفففففففراأ علفففففففا احلريفففففففات 
يا  دبفا يلفي. والدؽلقراطية عفاتب وبمفي  ا وذلفا بصفوتب «: و د  رّر الرئيس الراحي زلمد بُو

 –فقففد بعفف  ادلو وفففون دبعتقففي وففيدجل عتبففة العسففمرجل  ». ففراحةب بنّففح لففن ؽلففاريس التعففذيبا 
 الاافففدبروفففالة ل وفففبل  فففتحات بس جريفففدال  – لفففو   20الفففذجل يبعفففد عفففن جلدينفففة ور لفففة بفففف

وورأ ل الصفففتحة ال انيفففة جلفففن افففذذ  .اليوجليفففةـ رّأاأ علفففا  صفففرػلات الفففرئيسـ فلفففو  انشفففر ابفففدا
 :ص الوحشية وادلعاجللة ال بنسانية وادلهينة وشلاروة التعذيبالروالة خبصو 

لقد  عّرُفنا ا نفا   واجفدنا دبقفرّات الفدّر الفوطك وزلافظفات الشفرطة وجلما فب ا جلفن العسفمرجل 
بس الِفففففر  بفففففاللمو وبا  فففففدا  وبعصفففففي ادلمفففففانس  علفففففا الوجفففففح والفففففراس والفففففبطن  ]ادل فففففابرات[

ففريق بال و انفف  حِلانففا  انتفف ـ  . شففموع ل جلرافقنففا واعِففائنا التفففناوليةوا عِففا  التفففناوليةـ و نففا ضلا
فففففروجناـ بعفففففد ان اارِ ْمنفففففا علفففففا اجللفففففوس علفففففا   مفففففا  نفففففا نعفففففذ   بالمهربفففففا  حففففف  انتففففففت   سا

 .الزجاجات ال   ان  جلصوبة بس اأبارنا

 

  
ـ  ان جللت فرنسا يسفت د  افذذ الروفائيـ ادل توجلفة باخلفاك ادللمفيـ لججلفر بسفبن النفاس او نتفيهو جلفن 2101 ونةل  

 .أون زلا مة
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 التعذيب. 1
لقفد  فان . لّسياوفي  يزات التعذيب ؽليِّز  اريخ ب أناـ و الباأ جلا يشفّمي جفز اأ جلفن الّصفراع ا

ا وفتعمار الترنسفي وفّبا اأ ل اوفتعمات التعفذيب  فف أاال للّصفراع ببفان ففرتال ا حفت ت وحففر  
ة الّداجلية و فمل الشعب  .التحريرـ  ّ ا تتا النظا  اجلزائرجل ا رذ ل  لت لمسر ادلعاُر

 :الااد الذجل يلقفّبح باإلراا  عن( Trinquier)  تب العقيد  رينميي
يففح ان يعلففو انففح عنففدجلا يلقففا عليففح القففبَ فكنففح   ياعاجليففي  مبففر  او اوففري حففر ب  اففِبَ غلففب عل

فففكن افشففا بادلعلوجلففات ادلطلوبففة بسففهولةب ا نففا  اوففتبوابحـ فا وففتبوا  . عليففح ل وففاحة ادلعر ففة
بّن جل لففح ل . الفف  ػلملهففا بمففي الووففائي وففينتهي بسففرعة وب ّ فففكّن ادل تصفف  وففينزعون ا وففرار

 . ي اجلندجل وو  يواجح العذا  وردبا ح  ادلوت لت  م
بعففففد عفففففدأ  بففففري جلففففن القتلففففا  – 2411و ففففد اّأت عففففوأال الفففففّدولة اجلزائريففففة للظهففففور ل 

جبميففل  –والففدجلا  الفف  وففال ـ وا حففزان والتِففحيات واخلففرا  الففذجل ا ففا   ففّي التمففل 
فوا للتعفذيب وا ُفطهاأ ابف لمفّن الوا فل السياوفي . فداأ اجلزائري  بس ا عتقفاأ بف ّمو لفن يتعُر

اّن النظفا  اجلزائفرجل  فوّس شلاروفة التعفذيبـ وانّفح مل يقفو بف جّل بجفرا   2442اٍهر جلنذ يونيفو 
ففل حففّد لففح ففوا للتعففذيب الففذجل سباروففح . لُو ويعلففو  ففي جزائففرجل اّن آ   الِففحايا  ففد  عرُّ

سففف  افعفففا أ و لفففت ادلماروفففات لي. جلصفففا  ا جلفففن اخلاُفففعة للّسفففلطات العسفففمرية او ادلدنيفففة
واذلففد  الرئيسففي جلففن . جلنعزلففة بففي وياوففة بأاريففة وففاريةـ جلسففت ديجلة بطريقففة زلممففة وجلنّظمففة

بنّففح اوففتعباأ اإلنسففان  جيففح : شلاروففة التعففذيب ٍففي علففا جلففا  ففان عليففح ل عهففد ا وففتعمار
الفف  مل يففرتّأأ  –بّن جلففا  افففرّي اففو حفففبو الووففائي ادلسففت دجلة و ماليتهففا البااظففة . اإلنسففان

 .واياأال فعاليتها التقفنية –ظا  ل ا تنائها ر و ا اجلة الن
و د ا بح  شلاروة التعفذيب جفزاأ   يتبفزا جلفن ا وفتبوابات وبفدي أ عنهفا او جلممِّف أ 

وياسفففت دي   . وا ل اوفففبنّفففح ياسفففت دي  للحصفففوت علفففا ا عرتاففففات الففف   سفففّهي اإلأانفففة . ذلفففا
 .و ديد جلن اجي ُّو سلربين جدأالتعذيب ايِاأ بار  العقا  او  وويلة ُاط 

ففوا للتعفذيب  ولففيس  لففت بتبفاوا او فعففي انتففراأجل  –ويظفي الرجففات والنسفا  الففذين  عرُّ
جلتففف  رين ل اجففففساأاو  –او جطففف ـ بفففي جلفففن جفففرا  شلاروفففة جلعم مفففة  اسفففت دي   نظفففا  حمفففو 

 .و لوهبو و ا فر و علا جلدمل احلياال
ب القاعفدال الذابيففة للحموجلفات ادلتعا بففةـ ويشفّمي بجتفا  احلقيقففة وبنمفار شلاروففة التعفذي

الفذجل  فان  –بّن ادلرحو  حس  عبد الرحيو . أاجي السبون  وجدلفمن حصيلة التعذيب 
 فد ا ّففهو  –يشاي جلنصب اجل  أيوان الّسيد عباوي جلفد  اعفيو اجلبهفة اإلوف جلية لإلنقفا  
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ل صففري  بت اأسولقففد . 2441ا سففطس  11دبسففجولية  فففتبري جلطفففار اجلزائففر العا ففمة ل 
 : ات فيحاجلا  القِا   تً الشهوأ 

وففففففزت فيهفففففاـ و فففففد  فففففّوت  2442أيسفففففمرب  11لقففففد  رّسفففففح  ل نت ابفففففات التشففففريعية يفففففو  
 2441وففففبتمرب  1واعتاِقلفففف  ل . لصففففاحلي جلائففففة الفففف  سفففف ً علففففا جلسففففتومل أائففففرال بواريعففففة

  النعبفة العسفمرجل يوجلاأ ل احد جلرا ز ا عتفقات وناقل ا جلفرّ   بس جلستشفتا عف 03و ِي  
ننف  و تهفا اّن .  سر مجبم  لع   واوسم  ان افقد و جلة عقلي جلن سفّدال التعفذيبـ ٍو

. وحينها لو و لو  عن الزات الشل  والناٍور لقل  انّك انفا ادلسفجوت عنهمفا. اجلي  د ا رت 
في ا   جبففتهو ولفو  فالوا حت ربف  التعفذيب انّففك انفا الفذجل  يتلف  ا  واجّلففي والفرئيس الراحفي بُو

   .بفنعو
اأس بففح السففّيد رواحبففي زلّمففدـ واففو ابففن سففهيدب وجلففدير جلجوسففة للتعلففيو   صففري  آجففر ول

بّن  ففي ا عرتافففات ادلوجففوأال ل زلِففر الشففرطة انتازعيفف  جلففّك «: ادلتووففطـ  ففات اجلففا  القِففا 
رذ واُا  رواحبي  ائ ـأ واو يبفدجل اٍفاف ».يوجلاأ  01رب  التعذيب الذجل  عرُّ  لح طيلة 

و رأ أ طوي أ  بي ان  ».بّن اتلر نتسح مل يتعي سيجاأ جل ي افذا«: وراوح للحِور وللمحممة
 .يبفور اّن جّ أيح  د اْجصيوذ

  التمففل الففوطك الففذجل يبقففا التعففذيب   يشففرّ . جلففربر ذلففا  التعففذيب فِففيحة   عففذر و 
بس  ِوففومل جليْعففزوّ انففح  ر ففوالتعففذيب ؼلففزجل  ففي التمففل الففوطك . يعففةظجلستسففلماأ اجلففا  اففذذ الت

 .اولجت الذين ؽلاروون اذا العمي الوحشي او يسمحون بح او ؼلتونح
علمفففففا ـ والقِفففففاالـ والرجفففففات الشفففففرطة واجلفففففيحـ  حفففففوت ي فففففري التعفففففذيب  سفففففا  ت  بفففففريال

ا حلممهفو ا   فرتافهو افذذ اذلمبيفةـ وبجّلفطفون ل التعفذيبـ بجّلفسياويونـ  ي اج   جلتورّ وال
ا بصففتتهو اطبففا  ػلِففرون زعفف  ربفف  التعففذيبـ وبجّلففانتا " عرتافففاتا"علففا وففبنا  بنففا أ علففا

وت داجلهو بياذ  مماروة احصً التعذيب لقياس طا ة ادلقاوجلة اجلسدية للِحاياـ وبجلا ب
 .بأارية للبقا  ل السلطة

ق بففف  اعتقاأا فففح وجلو تفففح غلفففب علفففا  فففي واحفففد جلفففن افففج   ان يقفففرر س صفففيا وان يوفّففف
جتماعيفة زلرتجلفة ادلهنية والواجبات الف  بفدوما   ؽلمفن ذليف ت وولو ح وفعلح طبقا لآلأا  ا

 .جداتو  ان 
 اإلأ   بشفهاأ وـ  نّ  لبفوا علفا اخلفو  غلب علا ُفحايا وسفهوأ التعفذيب ان يتالّ 

جلففففن ج لففففح  روففففيخ  اففففو السفففف ر واجلففففربوت الففففذجل يففففتو يّففففةنِ الدي ماروففففة اإلوففففمات بعففففد ادل
 

جلففايو  21بتففاريخ ( Liberté) و ليففربي 2440جلففايو  23بتففاريخ ( El Watan) الففوطن جريففدالنشففر اففذا التصففري  ل     
2440. 
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رفل جلن  في جهفة إلأانتهفاـ غلب علا ا  وات ان  ا اذذ ادلماروة وأفعهاـ  ولرأّ . التعذيب
جلنففل اففذذ ا عمففات  صففد سففوا الففرّاجل العففا ـ سّ غلففب علففا الشففهوأ ان يتملمففوا ويتحر ففوا وػلا 

 .رو  اجرمل جلاستقب ٍالشنيعة ان  مرر ل 
غلفففب علينفففا ان نفففدافل بمفففي  ففف بة وسفففباعة ووعفففي علفففا السففف جلة اجلسفففدية والروحيفففة 

 »!يعاأ اذا ابدا لن«:   للّتعذيب للنتس البشريةـ وان نقوت

 اإلعدام بدون محاكمة. 1
ب فففر الممفففائن ادلميتففففة والافففارات الففف   نّتففففذاا اجلماعفففات اإلوففف جلية ادلسففففّلحة علفففا عنا ففففر 
اجليح والشرطة وادلدني    زبتتي بسرعة نظراأ خلتة حر تهاـ يطوِّق اجليح  ي ادلنطقة الف   

يقِي حسب اواذ جلنتقماأ جلن الّسمان وا ااحت علا   ان  جلسرحاأ للعمليات ادلسّلحة  ّ 
 .ضلوب  ري جلتمافئب 

الففف   –وجلفففن ادلسفففتحيي ربديفففد عفففدأ القتلفففا ادلرعفففب الفففذجل  فففان حصفففيلة ذلفففذذ احلفففر  
و لفففت بسفففبب الر ابفففة والتعتفففيو  –حصفففدت  ّمفففا افففائ أ جلفففن اجلزائفففري  وافففو ل اافففرال العمفففر 

التفاأ  213و اّن عفدأ الِفحايا  فد ااأ عفن لمفن يبفد. اإلع جليـ جا ة ل القِفايا ا جلنيفة
و ففففد اعتاقففففي آ   اجلزائففففري  ادلقيمفففف  أاجففففي الففففب أـ او ل ا حيففففا  . 2442جلنففففذ يونيففففو 

 .الشعبية بادلناطق احلِريةـ جلن بيو و  ّ ااعدجلفوا بدون زلا مة

 ريةساإلخفاءات الق. 5
و فد . لفق ادلسفجول  اجلزائفري زلزنفة جفّداـأ و بقفا سفو ة ل حالقسرية  بن جلس لة ا جفتا ات

 .احص  رابطتنا ا  ر جلن اربعة آ   حالة اجتتا  جلو فقة
: جلففن ؼلتتففون جلففن بيففو وهنففاّ ف .ل اجلزائففرالقسففرية ا جفففتا ات جلففن    ففة انففواع انففاّ 

ياقبَ عليهو ل جلنتص  الليي او علا الساعة الواحدال  فباحاأ دبسفا نهوـ  ّ  قفوت عفنهو 
اجلماعففات اإلوفف جلية ادلسففّلحة اففي الفف  جففا ت ف جففذ و وبالتففاحت اففو بن «: جلصففا  ا جلففن

ة ادلسّلحة او ااجروا لل ار حبوا ناليسوا  لفواو عتقالمن الفذين  ».ـ او ردّبا التحقوا بادلعاُر
وافي  بفريال احلبفو حيف  يعرفهفا مجيفل ( GMC)وفي . . دجلوا علا جلنت عربات جلن نوع  

ًب جلفاـ وعندجلا  ق(. اما جللت للبيح)الّناس  د  فر فة جلفن اجلفيح او الشفرطة  عتقفات سف 
 لقففد حصففلنا علففاو . يشففااد مجيففل وففّمان البيففوت الففاورال احلففدم ويتابعونففح جلففن ورا  النوافففذ

لقففد سففاادنا عربففات  بففريال واس ا ففاأ ير ففدون «: عففائ ت زلايففدال  جّ ففد  لففتجلففن سففهاأات 
 ».بد ت عسمرية جل ي اجل ادلظّلي  يتوجهون بس البيوت
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ل  .ا الصفن  ال ففا  جلفن حفا ت اإلجتففا  ففت َ الفذين اجتطتففوا جلفن جلمفان عملهففواجّلف
ـ لمفي  ان ادلدير او ادلسجوت  د طلب جلن افراأ جلصا  ا جلن بطا ة اويتهو لت احلا ت  

 .فهو يعلو ب ن جلن او اج   اخلاطتون د امو حقا اعِا  جلن ادلصا  ا جلنيةـيت  ّ 
ـ انفاّ جلفن اوفتدعي لفدينا حالفة جلو قفة 3333جلفن  ا  فربنفا  عفن ول الصن  ال ال ـ 

 يفي للم تتف  جلفن افذا ـ و س زلافظة الشفرطة او جلر فز الفدّر او ادل فابرات العسفمريةبأوريا 
 ».انتو جلستدعون ل وتبوا ل يو   ذاـ «: الصن 

 :اجلا  اذذ الظاارال سرع  اور ادل تت  ل حر ة جديرال بالتنويح  د  بس
   جلفففن جلنفففااذلو او ل جلواُفففل سفففالهو او بعففففد  ا ففففارهبوب بفففات ٍفففرو  ِاجتطفففا

 اوتدعا  عاأجل جلن  بي اجهزال ا جلن 
  بسففعار وربسففيس الففراجل العففا  الففوطك والففدوحت بقِففية ادل تتفف ـ جلففن اجففي  سففر

ففها علففيهو وحفف     متفففو  جلففن طففر  قيقففة احلالسففرّية الفف  يريففد النظففا  ان يتُر
 لّدولة العليا لصلحة وأعاال ادلاجل أين 

 ِففاط علففا النظففا  حفف  غليففب علففا وففجات عففائ ت ادلتقففوأين الففذين ُففّلوا ال
 »الذين ياعّدون اليو  باآل  ؟ جلا ا فعلتو بادل تت «: يطرحونح جلنذ ون 

جيفففار ا وتسففف   واخلِفففوع والتنفففااتـ    رفِففف والقففف  آ   عفففائ ت ادلتقفففوأينـ الففف
دبماروفففة  فيفففح  والفففدوحت  طفففالبهو فففيحة بنفففذار ار سفففاجلية ونفففدا  جللّففف  بس الفففراجل العفففا  الفففوطك

ُاوط علا السفلطات اجلزائريفة حف   عطفي افذذ ا جفريال جوابفاأ واُفحاأ عفن السفجات الفذجل 
سبواو احيففففا أـ ذجلففففا ا فعلففففتو بففففادلتقوأين؟ اجفففف«: ذلففففا جلنففففذ وففففنواتااففففاحت ادلتقففففوأين يطرحففففح 

فل حف »!ارجعواو لنا احيفا  دلتقفوأين  فد   فريا جلفن ا  نّ دلاالطفات السفلطة الف   فّدعي ا دّ ولُو
علففففا امففففو  تّ جل  عففففائ ت ادلتقففففوأين بففففراا  جلو ّقففففة  ففففدلتحقففففوا باجلبففففات او باخلففففار ـ  ففففدّ ا

جلففن طففر  جلصففا  ا جلففن او  ـا جلففن جلنففااذلو او جلوا ففل عملهففوـ او بعففد عففوأ واجتطتففوا بجّلفف
علا جلدمل  در ا علا اجلزائرية بنا  السلطات علا ووو  ػلمو العامل  .الدّر او الشرطة
 .ادلتقوأينحي جلشمي 

 لمجازرا. 1
. بصففت  جلففدافعاأ عففن حقففوق اإلنسففانـ غلففب ان ا ففوت اّن براففا  الّدولففة جلوجففوأ ل اجلزائففر

دلففا ا براففا  الّدولففة؟  ّن اجلففيح   ينتفففقو جلففن الففذين رفعففوا الّسفف ر فقففطـ بففي  ففذلت جلففن 
اٌ  عفففن الفففذين يظفففّن اّمفففو وفففاعدوا ادلسفففّلح  بتزويفففداو بالطعفففا  وادلعلوجلفففات وادل فففابئـ وفففو 
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وجبانفففب برافففابيّي اجلماعفففات اإلوففف جلية ادلسفففّلحة يوجفففد ايِفففاأ برافففابيو  .طواعيفففة او ب راافففاأ 
انفح ل عهفد العميفد العفر     أوجلفان  جلفريجلو د نشرت جريدال  .اجلماعات ادلسّلحة اخلتية

 .فر ة جلن فرق ادلوت 033اانشج   ـدلّا  ان وايراأ للداجلية ـبل ري
جلو تفففاأ حااجلفففاأ جلفففن التمفففل الفففدوحت باا  الفففاار الففف  ار امبففف  ل ينتظفففرون اجلزائريفففون   فففان
وففففٌد جلفففن ا جلفففو  2443ا سفففطس  3يوليفففو بس  11و فففد  فففا  بزيفففارال اجلزائفففر جلفففن . ب أافففو

واعففّدت البع ففة  قريففراأ لججلفف  . ادلتحففدالـ عاففر  باوففو البع ففة ا شليففةـ يقوأاففا جلففاريو واففواريس
يفففرب   – 2443وفففبتمرب  23الفففذجل ناشفففر ل  –ر العفففا  لججلفففو ادلتحفففدالـ لمفففن افففذا التقريففف

النظا  اجلزائرجل شلّفا فعلفح ل ادلاُفي وؽلنحفح حرّيفة التصفّر  ل احلاُفر ويقففّد  لفح  فّماأ علفا 
 .بيا  للمستقبي

و د التقي ا ب عِا  البع ة و نا شف  جلعهفو ووفّلم  ذلفو  قريفراأ  تابيفاأ حفوت انتها فات  
البع ة ا شلية  د اارت بعفَ ا جلفا ن الف  ار امبف   و حيٌ  انّ . اجلزائر حقوق اإلنسان ل

فيهففا رلففاارـ وباخلصففوص حففي بففك جلسففوس الففذجل يقففل بِففواحي اجلزائففر العا ففمةـ والفففذجل 
و فففان يراففففق البع فففة ل ايار فففا للمنطقفففة . 2442وفففبتمرب  0 عفففّر  لفففزرال رايبفففة و عففف  ل 

جلفرتاأ عفن جلر فز  033س بففويبعافد جلمفان رلفزرال بفك جلسفو . ُابط عسمرجل جزائرجل بر بة عميد
احلففرس البلففدجل و فف م أ ففائق عففن  منففة ا جلففن العسففمرجلـ وعشففر أ ففائق عففن جلقففّر الففّدّر 

 .الوطكـ ومخس أ ائق عن جلطار ادلروحيات العسمرية دبنطقة الشفرا ة
نائفبا رئفيس الرابطفة اجلزائريفة ـ ا وتا  حسف  اافواند ـ ا ّ البع ة ا شليةا علا  قرير رأّ و 

 نّ ا 2443ل  قريففففرذ الصفففففاأر ل سففففهر ا تفففففوبر جلففففن عفففففا  ـ حقففففوق اإلنسفففففانللففففّدفاع عفففففن 
الِففففحايا  ففففانوا جلففففن ادلففففواطن  النففففااح  جلففففن أاجففففي الففففب أ والسففففا ن  ل بيففففوت جلتواُففففعة 
وجلج تفففةـ و فابفيْيفففي و فففوع الفففزرال اار فففو فِفففرٌق  ر فففدجل الفففّزجل العسفففمرجل واجفففذت جلفففنهو أففففا راو 

اْقِلقية  ا   يّ و . حصا  رمسي للّسمانالعائليةـ ااعمة اّما وتقو  بعملية ب
مفّذ  اذذ الدي ِئي ادل

   سففففم   »طبيعففففة ادلنطقففففة«بّأعفففففا  الروايففففة الرمسيففففة ادلقد جلففففة للبع ففففةـ وادلعففففز اال خبريطففففةـ بفففف ّن 
لمففن دلففا ا مل يففزار الوفففد ا شلففي ادلوا ففل ا جففرمل للمبففاار جل ففي الففرايس وبففن طلحففة . بالتففدجي

ول  لففت ادلنففاطق   يففزات . هففا بعففَ النففاج  جلففن الففاارووففيدجل حاجلففدـ حيفف    يففزات في
الناس يطرحون اوجلةأ جللّحةأ حوت و وع الاار ورفَ القوات ادلسّلحة التفدجيـ بفالر و جلفن 
اوتنباأ ادلواطن  هبو وبحلاحهو علا  لتـ جصو فاأ اولجفت الفذين اوفتطاعوا اذلفرو  جلفن 

 
   Demain l'Algérie. 
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ة عفففن وفففبب حبفففر جلوا فففل الفففاار وجلنفففل يطرحفففون ا وفففجل واو  االففف .فّمفففي  ماسفففة ادلعتفففدين
 .تقدمي ادلساعدال او  تقد ا ارهبوأجوت الناس بليها ل

بّن جلو   الّسلطات اجلزائرية جلن رلاار بك جلسفوسـ وبفن طلحفةـ واجلفا ن اجفرملـ يعتفرب 
ل نظر القانونـ ولمفن البع فة مل  فذ ر ولفو  لمفةأ « زبيلِّيا عن صلدال ادلواطن  ل حالة جطر»

فتها الّسفلطات . ا ا جلرواحدال ل اذ فما  فا  اعِفا  الوففد ا شلفي ب ّ بتبفك الروايفة الف  عُر
اجلزائرية الرمسيةـ اجل اّن النفزاع  د يتوّوفل بس بلفدانب اجفرملـ وبالتفاحت ا تتف  البع فة ا فر الوففد 

 .  ال   ي ا ورو 
ا السفبن افذ. وياعترب وموت البع ة ا شليفة عفن رلفزرال وفبن وفر اجي فشف أ  ريعفاأ آجفر

الذجل يقل ل  لب العا مة ول جلنطقفة اجلنيفة سفديدال احلساوفيةـ  فان جلسفرحاأ لفزرال و عف  
و ففد . ـ  اففب ُففحيتها جلففا يزيففد عففن جلائففة جلعتقففي وياوففي2440فربايففر  10بس  12جلففن 

 »زلاولففة فففرار« ففذ ر ا وس اّن ا جلففر  ففان :  فففّد  النظففا  روايتفف  رمسيتفف  جلتنا ِففت  للحاأ ففة
اجلزائريففة للففدفاع  و ففد نشففرت الرّابطففة. »عصففيانب وسبففر أب «ـ اجّلففا ال انيففة فتشففري بس بففا ت بالتشففي

 ففتحة  بففّ  فيففح اّن الففزرال  انفف  عمليففة سلطّففط ذلففا  243 قريففراأ جلففن عففن حقففوق اإلنسففان 
ويمشفف  . جلقصففوأال وجلنتففذال  ففد  بس التصففتية اجلسففدية ا نتقائيففة للمعتقيلفف  السياوففّي 

ت مل  مت  بالقِا  علا اس اص او رب  محاية الّدولة فحسفبـ بفي التقرير اّن الّسلطا
فها علفا ساسفة التلتفزالـ  ّ  ار م  ايِاأ جلعتقل  آجرين علا اإلأ   بشهاأات جلفزّورال لعُر
زلففف   فففي الشفففوااد ادلاّأيفففة الففف  بكجلمامفففا ان  لقفففي الِفففو  علفففا الظفففرو  الففف  و عففف  فيهفففا 

 .ادلذحبة
فففل الشفففنيلـ الفففذجل  يافففذيّ ر جبفففرائو احلفففر   فففري القابلفففة للتقفففاأ  ل القفففانون واجلفففا  افففذا الُو

الدوحتـ وجه  ااويرا الِحايا وزلاجلواو وجلناُفلون ل رلفات حقففوق اإلنسفانـ نفدا أ عفاج أ 
ِّفاط جلفن اجفي بنشفا   للِمري العادلي وللمنظمات اإلنسانية وجلنظمفات حقففوق اإلنسفان لل

 .جلنة ربقيق زلايدال وجلستقلة إلٍهار احلقيقة
بففي ا  ففر جلففن  لففت  . لففت مل  عففط البع ففة ا شليففة ا عليففة للحففدي  عففن اففذذ الففزرال وجلففل

ففففكّن اعِفففا  الوفففففد مل يتحفففد وا ب ّ بس وفففب  بوفففف جلي واحفففد فقفففط عنففففد ايفففار و لسففففبن 
 .ور اجي و ِوا  ي الو   ادلتبّقي جلل وبنا  اأينوا ل جرائو ا تصاأية

 
  

ومل ياعلين عن اذا  قرير ال   في . 2443بس وفد لتقّصي احلقائق  ابل للربدلان ا ورو  اار اجلزائر ل يناير  ال   ييشري    .للس الوارا  ا ور 
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ع ففة ا شليففةـ اففو اّمففا مل  بففِد اجّل سففعور وجلففا يبعفف  علففا القلففق والت ّوفف  ل سفف ن اففذذ الب
ضلفففو ادل وفففاال الففف  يعانيهففففا اجلزائريفففونـ ومل  فففدع ل اجل حلظففففة الشفففعب اجلزائفففرجل بس الّتصففففا  

 .وربقيق الّسلو

 الجهاز القضائي. 1
العدالفففة افففي الّسفففلطة حسفففب الدوفففتورـ لمّنهفففا ل الوا فففل اأاال ل يفففد الّسفففلطة حيففف  ا فففب  

مل يعفد . ن القِفائية والسفعي للتف  ري ل  فرارات العدالفة افو القاعفدال دج ي الّسلطة ل الشجو 
فتفي اوا مفات الّسياوففية . ل اجلزائفر  ِفاال جلسفتقلونـ بففي ربّولفوا بس جلنفدوب  عفن الّسففلطة

  ػلمفو القِففاال طبقفاأ للقففانون وجلففا سبليفح علففيهو ُفمائراوـ وبظّلففا وفقففاأ لجواجلفر الّصففاأرال عففن 
ومل  عففففد للعدالففففة وففففلطة علففففا . وايففففر العفففففدت او جلصففففا  ا جلففففن الّسففففلطة احلا مففففةـ او عففففن

الشرطةـ ال   ارت  سبقها فتفشّي حر تهاـ وبظّلا  وا ي العدالفة عمفي الشفرطة علفا الفنه  
 .الذجل ربدأذ اذذ ا جريال    ري

بنّفح عصفر . وجلا ياطلب جلن القِاال جلعرفتح فيما يتعلق بادلّتهو او س صح وليس جلا ا رتفح
-2401ادللت قفففةـ الففف   افففذ ِّرنا بشفففمي  ريفففب دبحا مفففات جلووفففمو ل وفففنوات  اوا مفففات

. ودبحا مففات حففر  التحريففر واجففرياأ دبحممففة اجلففن الدولففة ادلنحل ففة واوففا و اخلا ففة 2403
ادل اليففة اففي اعففرتا  ادلففتهو بنتسففحـ  البيفففِّنةـ فففكّن (Vichinsky) وحسففب نظريففة فيشينسففمي

التعففذيبـ و شففّمي التهمففة ادلوّجهففة لففح حممففاأ جلسففبقاأ  بففي  واففذا ا عففرتا  يانتفففزع جلنففح ربفف 
وياعتفرب طلفب زلا مفة عاألفة ل القِفايا السياوفّية ربف  حالفة الطفوار  طلبفاأ . احلمو التعلفي

 .جلستفحي أ 
لقد ار اِمبي  جرائو  ِائيةـ و درت احما   اوية علا اناس ابريفا ـ  مفا حامفو علفا 

ووفففيبقا  لفففت و فففمة عفففار ل جبففف  . ٍلمفففاأ وعفففدواناأ آجفففرين باإلعفففدا  ونّتففففذ ففففيهو احلمفففو 
و ففدّ  جلسففتومل بعففَ القِففاال ف  ففبحوا وففتا     رجففات . العدالففة اجلزائريففة   ؽلمففن زلواففا

 .عدالة
وا ففففب  حففففّق الّلبففففو  السياوففففي جلنتهمففففاأ ل  ففففي جلمففففانـ وجا ففففة ل اوروبففففا ايففففن  ففففار 

 تنفففا َ جلفففل ورأعيفففة  معيفففة  بجفففرا ات بواوفففطةياـأ حصفففر ياسفففتعمي  فففانون اللّففففبو  اوفففتعما أ 
ويعترب برجاع اجلزائري  جلن طاليب الّلبفو  السياوفّي بس . القوان  ا وروبية الداجلية والدولية

 واطفجاأ وجلشفار ةأ ل ادلسفجولية  –بعد جلا فّروا جلفن ب أافو جوففاأ جلفن الظلفو والقمفل  –اجلزائر 
 .حياناأ ادلوتعن ادلصري الذجل ينتظراو عند و وذلوـ ا  واو التعذيب وا
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 إرادة الدولة وإرادة الشعب. 8
فتففي . جلففن جلزايففا ا حففدام السياوففية احلاليففة اّمففا  مشفف  الطبيعففة احلقيقيففة للنّفففظا  اجلزائففرجل

فمفا ا يسفتطيل ان . أاجي النظا  ول جلسات جلالقة  تصفارع ا جنحفة ادلتنفاحرال فيمفا بينهفا
عفن انت ابفاتب جلفزو رالبـ ب ا علمنفا اّن  يتعلح رئيس مجهوريفة او رئفيس حموجلفة او بردلفان ناسفئ

سففت بزجلففا  احلمففو ويسففيطر علففا الففب أـ . الّسففلطة التعليففة اففي بيففد اجلففيح فهففذا ا جففري ؽلا
 .وجلصّر علا البقا  ل اذا ادلو ل و  ينوجل الت ّلي عن احتمارذ للّسلطة جلنترأاأ 

يصففاأق لقففرارـ بنّففح فسففوا   يففو تي او  اففوِّتي ل جلمانففحـ لففيس بيففدذ ازبففا  اـ اجّلففا الشففعب
فنتففائ  ا نت ابففات جلعلوجلففة جلسبفففقاأ ونسففبة ادلشففار ة . اجتيففارات ا ففحا  القففرارفقففط علففا 

 .زلدّأال لتمون جلر تعة حسب جلا  قفّررذ القياأال العسمرية
  مفا   جلعفىن للّسفلطة بن مل سبفاريس ربف  . ب ا نازع  السلطة جلن الشعب ف  جلعىن ذلا

ٍ ففف  ل ويج فففد  فففي . جدجلفففة الفففنتس البشفففرية و راجلتهفففا وحقو هفففا بسفففرا  الشفففعب وبن مل  و
الففذين  ففاجلوا دبعر ففة وياوففية او جلسففّلحة ُففد الد تا وريففة اّن اعمففات العنفف  الفف   سففتهد  
: ادلففدني  اففي اعمففات براابيففةـ شلففا يففدت علففا اّن انففاّ    ففة انففواع جلففن اإلراففا  ل اجلزائففر

ـ وبراففففا  اجلماعففففات ادلسففففلحة براففففا  الدولففففةـ وبراففففا  اجلماعففففات اإلوفففف جلية ادلسففففلحة
: ففففكن مل يعففففد الّسفففلو بس اجلزائفففر فففف  جلعفففىنأ للدؽلقراطيفففة و  جلعفففىن ل اجلتهفففا احلتميفففة. اخلتيفففة

ا نت ابففات احلفففرال إلعففاأال السففففّياأال والّسفففلطة للشففعب ل اجتيفففار شل ليففح حبريفففة ل جلجوسفففات 
 .الدولة

 .ِل إلراأال الدولةؼلان لشعب لوليس غلب علا الدولة ان  عمس براأال الشعب 
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 :من بعداش بن ضبدي إىل القضاة الفرنسضٌن
 »فماذا عسى ابأمل أن يفعل بالرجل؟، اؼبعدن يُثىن واغبديد ُيصهر«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

ُ
فمذذذثال العضةنذذذذة مذذذن الشذذذهادات الذذذ  ُدوَّنذذذذت يف . مذذذن اؼب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .صلبة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .»بالعرض من هناية أحد أصابعو إىل عضده

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .بالكهرباء

 
 .ِم نض  أو موّلد رهر ضسي است دم أاناء اغبرب التحريرية من قبل اعبالدين الفرنسضٌن   
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إضذذافة إىل ىذذذه البذذداِئل يف َمْوِضذذع ابأقطذذاب الكهربائضذذة يف اعبسذذد ذبذذدر اإل ذذارة إىل أّن 
ا يعمذدون رانوا ال يقتصرون على سبرير الكهرباء من ابأذنٌن إىل اعبسم، بل رانو   «اعبالدين 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .ا خي  جنسانضتذُوفضم –

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فضبصذذقون علذذى وجذذوىهم ويقبلذذوهنم وي طذذوهنم . اؼبسذذاجٌن معنويذذا وجسذذديا دون قصذذد مذذنهم
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والشذذذذر ة . دينقضّذذذذويف النهايذذذذة تعطذذذذضهم الشذذذر ة عصذذذذضا يضذذذذربون هبذذذا اؼبسذذذذاجٌن اؼب .باللعذذذاب
 .»رنا كبسب أنفسنا يف رابوس حقضقي. يضحكون، ويطلقون صضحات ىضستًنية
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  مقدمة. 1
يف سـنة  اللجنة اجلزائرية للمناضلني األحرار من أجل كرامة وحقوق اإلنسـان   قامت

 – 1991(الكتاب األبيض حول القمـع يف اجلزائـر  بنشر كـتاب بعنوان م 1995
ـ حلـد اآلن   حيظىلم ، فوقد ُمنع الكتاب يف اجلزائر وفرنسا. )1994 اهتمـام   أّيب

  .اًنقـدي تهأو دراس هتحـليلل
وبشـكل   ،إحصائياً لظاهرة القمع تقدم هذه املقالة حتليالًالكتاب، واستناداً إىل هذا 

دارة إيات يف مبعض النظا –ولو بشكل تقرييب  –إبراز  ، حياولالتعذيب لظاهرةخاص 
نات اليت نقدمها يف هذا امللخص والدراسة العيِّف .بل الطغـمة العسكريةالتعذيب من ِق

 مجعتها اللجنة اجلزائريـة للمناضـلني   اإلحـصائية مأخوذة من جمموع الشهادات اليت
  .الكـتاب األبيضاألحرار من أجل كرامة وحقوق اإلنسان، واليت نشرت يف 

نات العيِّ يترّجح أنّ منوذجيةوقلّة التحضري يف مجع الشهادات  ئنظراً للظرف الطارو
مارسات التفسريات املستنبطة حول طبيعة وحجم امل فأنّوبالتايل ، حمـدودةة هنا تناولامل

ـ  جنح يف اكتشاف هذا العمل  نّننا نعتقد أ، غري أليست هنائية زة بعض اجلوانـب املميِّ
سنذكر الفترة املناسـبة  و. و النـظامّدللعملية القمعية الواسعة اليت يشرف عليها جـال

  .ناتلكل حالة يف جمموع العيِّ

  أمناط ممارسة التعذيب. 2
عتقال لـيالً أثنـاء حظـر    الكون ايغالباً ما التعذيب إجراء يبدأ باعتقال عنيف، و نّإ

حني، ويتلفّـظون بالكالم عني ومسلّبل أشخاص مقّنم من ِقل منظّتمّيز بتدّخيل، والتجّو
تكسري األثاث واألواين مـع  ك تطاوالتالفاحش، مع الشتم البذيء، وكثرياً ما حتدث 

كهرومنزلية، الزة جهاألو) كاألموال واجملوهرات وغريها(ثمينة الغراض بعض األسرقة 
  !حىت سرقة السيارات عتقاالتالوتصحب هذه ا

ما، أو يف املراكز  طرق التعذيب هي نفسها، سواء يف حمافظة صغرية للشرطة حلّي نّإ
سـم  اوناف، اليت أطلق عليها الضـحايا  طمثل املدرسة العليا للشرطة بشا" املختّصة"
ئر العاصمة ومراكز األمن العسكري املركزي للجزا خفر، وامل"املدرسة العليا للتعذيب"

) أو الشـيفون (تتراوح طـرق التعذيب من مصيبة اِخلـرقة و. نون وبوزريعةإلبن عك
، واحلــرق  غتصاب، مرورا بالتيار الكهربائي، وقلع األظافر، والضرب بالعصّيالإىل ا
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سـطة  ، والتعليـق يف السـقف بوا  الكاوية الكهربائية وبنافثة النـار ر وبببقايا السجاِئ
  .لد والثـاقبة الكهربائـيةاألغـالل لعّدة أيام، واجلَ

املضـاد  «شر يوماً يف إطار القانون ا عدت إىل اثنة رغم أهنا مّدبة املراقحترم مّدال ُتو
ن يوماً بل وتوجد شهادات تـروي حـاالت   وة املراقبة هو ثالثمعدل مّدف. »لإلرهاب

  .أشهر دامت فيها املراقبة ما بني ثالثة أشهر ومثانية
بـل الشـرطة   د سيناريو خيايل ُيملى حتت التعذيب من ِقحمضر الشرطة هو جمّر نّإ

ليكرره الضحية غصباً عنه حىت ينـجو من أهـوال التعذيب، مثّ يوقّعه وهو معصوب 
  .العيـنني

التفسريات املستنتجة من التحليل اإلحصائي للعينة التاليـة املسـتخرجة مـن     نّإ
نة للواقـع،  يِّا بعض النقص الذي قد يؤثر على مدى متثيل العيعتريه الكـتاب األبيض

  .أدناهومع ذلك تبقى الدراسة التحليلية مفيدة جّدا، كما سيتبني لنا 
شـهادة وقعت أحداثها يف واليات اجلزائـر والبليـدة    110احتوت العينة على 

بني  يتراوحنة كان سّن الضحايا يف العيِّو. 1994سبتمرب و 1992 ينايروبومرداس بني 
  .سنة 42وسنة  14
حمافظات الشرطة، مراكز : بت األماكن اليت جرى فيها التعذيب يف ثالثة أصنافتُِّر

  .الدرك الوطين وثكنات األمن العسكري
، لـد واجلَسدية اجلعتداءات اال :فت وسـائل التعذيب احملصـاة كالتايلّنُصكما 

التعذيب بالعقـاقري  ، ختناقالبا التعذيببالسالح األبيض واهلراوات، رح اجلضرب وال
، التعـذيب  التعذيب بالتمثيل والتشويه، التعذيب بالنار، التعذيب بالكهرباء، ةالصيدلّي

عتـداء  الغتصاب واالا، ستنفاذ والعزلةالا، اإلضعاف والتعليقبالكرسي، ووبالسلّم، ب
  .لتعذيب النفساين، وااجلنسي
نالحـظ مـن   و. بني بداللة الزمند املعذَّل عدميثّ 1الرسم البياين يف الشكل رقم  نّإ

رغم أنه  1992 رايين 11نقالب االتعذيب قد بـدأ مباشرة بعد  نّالشكل أهذا خالل 
يف ذلك التاريخ مل تكن اجلماعات املسلحة قد تشكلت، ومل تكن اجلبهة اإلسالمية قد 

نقالب كان الا فوراً بعدتصعيد النظام ملوجة التعذيب  نّإ. ختذت موقـفاً سياسياً بعدا
عـة بعـد توقيـف    نتـفاضة الشعبية املتوقَّاليهدف إىل إثارة اخلوف والرعب لردع ا

  .نتـخايبالاملـسار ا
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  .1994إىل سبتمرب  1992بني بداللة الزمن من يناير عدد املعذَّ: 1الشكل 
  
التعذيب بدأ يتقلص، وميكـن   نّاّتضح أ 1993إىل مارس  1992من شهر مايو و
كـان ال   –الفعل الشعيب املتصـاعد   ّدالذي مل يكن يتوقع ر –النظام  نّري ذلك بأتفس
 1993من شهر أبريـل   زال متردداً بني احلل السياسي واحلل األمـين، ولكن ابتداًءي

ستئصايل النـهائي  الالنظام آنذاك قد آثر احلل ا نّبدأت موجة جديدة من التعذيب، أل
التعذيب قد بلغت ذروهتا يف شهر نوفمرب وديسـمرب  إن حاالت . والكامل لإلسالميني

الوفاق «تحضري لعقد ندوة الحيث تزامنت تلك الفترة مع  1994، وشهر يناير 1993
بل العسكريني، وكان القصد إذن ختويف الشعب مرة أخرى إلرغامـه  من ِق »الوطين

نالحـظ   1994يف أشهر يونيو ويوليو وأغسطس و .على قبول مشـروع اجلـيش
يداً جديداً يف حاالت التعذيب وميكن ربط ذلك بتوحيد اجلماعـات اإلسـالمية   تصع

  .1994املسلحة الذي متّ يف شهر مايو 
. 2بني حسب الّسن حنصل على البيـان يف الشـكل رقـم    ل اآلن عدد املعذَّلو منثّ

أن الشرحية األكثر تضرراً من املعذّبني هـي الفئـة الـيت     هذا البياننالحظ من خالل 
من جمموع املعذّبني %  63نسبة اليت ُتمثّل عاماً،  30عاماً و 20وح عمرها ما بني يترا
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وتعترب هذه الشرحية الفئة النشطة يف اجملتمع، لذا فهـي األكــثر   . الذين متّ إحصاؤهم
  .عرضة للقـمع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  ).سنة 46إىل  14من (بني بداللة السن إحصائية املعذَّ: 2الشكل 
  
الشكل رقم يف عرض هلذا ن. دد وتوزيع خمتلف طرق التعذيب املستعملةتراآلن لل حن

خمتلـف   3الشـكل   يتضمن. عدد املعذّبني بداللة أنواع التعذيب مع النسب املئوية 3
لـد،  عتداءات اجلسدية كاجلَالنالحظ أن ا. الكتاب األبيضواردة يف طرق التعذيب ال

كمـا  . تعرض هلا مجيع املعذّبني بدون اسـتثناء والضرب، واجلرح بأدوات التعذيب، ي
مـن  %  69ختـناق منتشر بكثـرة، حيـث جنـد    النالحظ أن التعذيب بواسطة ا

أّما التعذيب بالكهـرباء، و التعـذيب  . املعـذّبني قد تعّرضوا هلذا النوع من التعذيب
من املعذّبني يف حـني أن التعـذيب   %  50س كل منهما على حوايل النفسي، فيماَر

%  33س على ثلث عدد املعذّبني، أي نسبة بواسطة السلّم، والكرسي، والتعليق ُيماَر
  .من جمـموع احلاالت

عتداءات والتنـكيل اجلنسي هي من أساليب التعذيب اليت تترك الغتصابات واالإن ا
بسبب التـزام ضـحايا   و. من جمموع عدد املعذّبني%  24مثل آثاراً نفسية بليغة، وُت

1 1

2 2 2

1

2

4 4

10

14

10

8

3 3

5

2

3

1 1 1

2

1 1 1

4

0

2

0 0

2

1

6

0

2

4

6

8

10

12

14

14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
سن املعذَّبني

بني
عذَّ
 امل
دد
ع

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



  التعذيب والضحايا  
 

 

50  

++ 

+ +

إن الصمت رد من . صمت يبقى املدى احلقيقي هلذه املمارسة جمهوالً متاماًغتصاب الالا
تتوقف معاناة  ال، فغتـصابالالردود النفسية اليت متيز حال الضحية بعد تعـّرضها ل

الضحية عند توقف التعذيب بل تتواصل من خالل األعراض اجلسدية والصدمة واإلهانة 
 درجة أن الضحية تصل إىل حالـة نفسـية   والعار، واخلـوف والشعور بالدونية، إىل

تصدق بأن الذي حدث هلا هو واقع فعلي، وكأن ذلك رفض ذهين وختـدير   جتعلها ال
  .طاقي إحساسي للتخلص من ألـم ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  .أنواع التعذيب وفقنسبة عدد املعذّبني : 3الشكل 

  
ـ  %  22 تهأّما التعذيب بالنار مبختلف أشكاله فتبلغ نسب ويشـمل  . االتمـن احل

أّمـا التعـذيب   . بنيمن جمموع املعـذَّ %  15التعذيب بالتنـكيل ملختلف األعضاء 
أّما احلرمان من املـاء  %.  13 تهستنـفاذ والعزلة فبلغت نسبالف واألرق وااضعباإل

عتـرب  ال ُيف –الذي قد ميتّد لفترات أطول  –والغذاء لعـّدة أيام والنظام الغذائي الفقري 
  .نظر الضـحاياتعـذيباً يف 
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من جمموع احلـاالت،  %  13وأخرياً تبلغ نسبة التعذيب بواسطة العقاقري الصيدلية 
  .ينـتبه املعذبون هلذا النوع من التعذيبيفهم وما ِقلّرغم أنه 

بني حسب اهليـئات القمعية الـثالث  عدد املعذَّ 4ل يف الشكل رقم مثُّنأما اآلن ف
توزيع املعـذبني علـى خمتلـف    فّحص ، وذلك لت)شـرطة، درك، أمـن عسكري(

  .املؤسسات التعذيبية
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  .بني على خمتلف املؤسسات األمنية التابعة للدولةتوزيع املعذَّ: 4الشكل 
  

ضوا للتعـذيب مبقـرات   بني تعّرمن املعذَّ%  64أن  4نالحظ من خالل الشكل 
ميكن تفسري و. ريمبقرات األمن العسك%  9مبقرات الدرك الوطين، و% 27الشرطة، 

ل يف املدن، والدرك يف القرى واألرياف، أّما األمن العسـكري  ذلك بأن الشرطة تتدّخ
على احلاالت اليت يعتربها خاصة، وتفسري ذلك يتناسب مـع درجـة    شرف إالّفال ُي

حتراف والتحكم يف ممارسة التعذيب، حيث جند األمـن العسكري يفوق الـدرك  الا
والـدرك بدوره يفوق درجة الشرطة، وهكذا فإن تسـرب  الوطين يف هذه الدرجة،

  .كلما ارتفع مسـتوى تلك الدرجة املعلومات يقلّ
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ب نفـس الضـحية يف   عذَّإن اهليئات الثالث تعمل بالتنسيق مع بعضها، وغالباً ما ُت
 اهليئة األوىل اليت عتبار إالّالمل تؤخذ بعني ا 2يف الرسم البياين يف الشكل . أكثر من هيئة

  .بت الضحيةعـذَّ

  وت حتت التعذيبنظاميات امل. 3
جة من الشـهادات الـواردة يف   مها مستخَرإن عينة الوفيات حتت التعذيب اليت سنقّد

  .فهي عينة حمـدودة 1995الذي ُنشر عام  الكتاب األبيض
حالة وقعت يف واليات اجلزائر والبليدة وبـومرداس يف   61نة على احتوت العيِّوقد 

بـني  يتراوح سّن الضحايا يف هذه العينة و. 1994ويوليو  1992بني يوليو الفترة ما 
  .سنة 50وسنة  17

حمافظات الشرطة، : ثالثة أصناف وفقت األماكن اليت جرى فيها التعذيب بتُِّرلقد 
  .مراكز الدرك الوطين وثكنات األمن العسكري

أن أول يبـيِّن  ف ،تغّيـر عدد الوفيات حتت التعذيب حسب الزمن 5الشكل  نيبّيو
أما املوجـة   .1993ويوليو  1993موجة للوفيات حتت التعذيب وقعت ما بني يناير 

تطور عـدد  ال يتزامن مع ر التغّي هذاأيضاً أن  نالحظو. 1994الثانية فبدأت يف فرباير 
ذين التوزيعني نامجان اويعود ذلك إىل أن ه ،3ل يف الشكل بني حسب الزمن املمثّاملعذَّ

  .ني منفصـلتني للمعـطياتعن جمموعت
هذا الشكل أن  بنيوي. الوفيات حتت التعذيب حسب الّسن عدد 6ميثل الشكل رقم 

ومتثل هذه الفئة . عاماً كانت األكثر تضـرراً 30و 20الفئة اليت يتراوح عمرها ما بني 
  .من جمموع املتوفني حتت التعذيب%  73نسبة 

 لقد اعتمـدنا  .ب اليت سبّبت الوفياتخمتلف أساليب التعذي 7نبني يف الشكل رقم 
  .اةب الوفسّبالذي  نـوع التعذيبديد عيار لتحملكا الشـهاداتمعاينة الوفاة يف 

عتــداءات اجلنسـية   الأن ا 7لة يف الشكل ن خمتلف أساليب التعذيب املستعَمتبّي
ت ختناق وبالكهرباء سبّبالالتعذيب با الد والضرب واجلرح بأدوات التعذيب، وكذواجلَ

التعذيب بالنـار والتنــكيل   وباقي الوفيات يرجع إىل . من الوفيات%  75أكثر من 
  .والتعذيب بواسطة السلّم أو الكرسي والتعـليق
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  .الزمن وفقعدد الوفيات حتت التعذيب : 5الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  .عدد الوفيات حتت التعذيب بداللة الّسن: 6الشكل 
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  .التعذيب أساليب بداللة التعذيب حتت الوفيات سبةن: 7 الشكل

  
 فينتج للدولة، التابعة القمع مراكز وفق التعذيب حتت الوفيات عدد 8 الشكل ويبني

 مراكز يف%  40و الشرطة مراكـز يف حتدث الوفيـات جمموع من%  54 أن عنه
 معامالت من ةوحشي أقلّ الوطين الدرك مراكز معامالت أن يعين ال هذا. الوطين الدرك
 كلتا يف املعذَّبني عدد اختالف إىل يرجع قد النسيب االختالف هذا ألن الشرطة، مراكز

  .4 الشكل بيَّنه كما األكرب، هو الشرطة مبراكز يف املعذَّبني وعدد املؤسسـتني؛
 املؤسسة هذه أن العسكري األمن مراكز يف الوفيات من%  6 نسبة من ُيستقرأ قد
 النسبة اخنفاض سبب ألن ُمستبعد االستقراء هذا أن غري أفضل، املةمبع الضحايا ختص
 هـذه  باعتـبار العسكري األمـن من تتسرب أن ميكن اليت املعلومات قلة إىل يرجع

  .الدرك أو الشرطة من تنظــيما وأدق احتـرافاً أكثر املؤسسة
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 المؤسسة الطّبية لرعاية ضـحايا التعذيبتعريف . 1
مــط فــري نـــي ن ب ــ   2875عــام    لقــأ أأتــملت ادلؤسســة الطّبيــة لرعايــة ضـــحايا التعــذيب

(Helen Bamber ) آخــريط ســبع لبعضــمل العنــل ضــنط ( كلي يكيــني)ني يّ َســرير مــأ أفبــاء و
ـــة وتتنثـــل ممــــنة . (Amnesty International) الفريـــع الطـــّ  لـــأل م  نـــة العفـــو الأولي

تركـ  ادلؤسسـة و وأنـاليمل   ادلؤسسة الطّبية يف مساعأة ال اجني مـط التعـذيب والع ـمل ادلـ ّ ل
موظفــــا   76يتــــت ل يف ادلؤسســــة الطّبيــــة  ــــوا  . علــــع العــــ ج كنــــا يــــو   ا مــــا بــــذل 

وقــأ ســاعأت ادلؤسســة . وأفــا العــأد تقريبــا مــط ادلتطــّوعني  أصــفمل يعنــل بتــكل ج  ــ 
شخصــــا جأيــــأا خــــ ل عــــام  1762شخصــــا م ــــذ إأتــــا ما وقابلـــت  25466أكثـــر مــــط 

 .دولة 73قادمني مط  2887

مساعـــأات عاجلــات فبيــة  م: تقــّأم نــذؤ ادلؤسســة الطبيــة عـــّأة مســاعأات ل با  مــا م مــا
ـــــة  أصـــــا   وإرشـــــادات ـــــراد  وا ســـــر  وا نوعـــــات  عنلي  العـــــ ج بالطـــــب ال فســـــا، لاجمل

أ ــأ م ــانر نــذا العنــل نــو تتــ يأ . ا ففــال  وكــذل  العـــ ج بواســطة الطــب البــأ،و 
الضـــحايا علـــع اشدالء بتـــمادادل عّنـــا  ـــأث ذلـــل  ـــت التعـــذيب  ّن نـــذا يســـاعأ كثـــ ا 

. يـــــتّل إصلـــــاز نـــــذا العنـــــل بفضـــــل مســـــاعأة جملريـــــع مـــــط ادل  ـــــني ادلتنرســـــني .علـــــع التــــــفاء
وأصـــبحت ادلؤسســـة يف الســـ وات القليلـــة ا خـــ ة تســـانل يف تقــــأ  ترّبصـــات  واستتـــارات 

 .أصا   لعنال يف قطاع الصحة و قوق اشأسان داخل بريطاأيا وخارجماو 

 46باشضــاجملة إ   2887 تقريــرا فّبيــا يف ســ ة 756كتــب أفبــاء نــذؤ ادلؤسســة الطبيــة 
وذلــ  يعــّ أأّــت ّب كتابــة تقــارير قاأوأيــة فبيــة . جتنــاع الا-ســعاي ال فســ تقريــرا  ــول اش
عـــاجَلني يف مـــط %  18عـــط  ـــوا  

ُ
جملقـــن مـــط  % 1ادلؤسســـة الطبيـــة  وذثّـــل نـــذا أســـبة ادل

أوأيني الـذيط ُتسلَّل نـذؤ الواـا ع ع ـأ فلبمـا للننثلـني القـا. رلنوع فال  الّل ـوء يف بريطاأيا
بوا جملعــ  كنــا ُتســلَّل . قــأ يســتعنلوتا لتملكيــأ تصــرجات ال ــاجني مــط التعــذيب بــملتل قــأ ُعـــذ 

عـأاد تلـ  شومط جمـة أخـرل يكـون . لتقـييل احلاجة إ  م يأ مط خأمات ادلؤسسة الطبية
 
ُ
ـــذيط يســـتطيعون  ّول مـــرة  عـــاجَلنيالواـــا ع جملا ـــأة أفســـية لـــأل ادل ـــة ال ـــقصـــتمل رواي أ دلـــط يري

 .بتعافملالستناع إليمل ا

 

   Medical Foundation for the Care of Victims of Torture, 96-98 Grafton Road, London NW5 3EJ, 

United Kingdom, Telephone: +44 (0)20 7813 7777, Fax: +44 (0)20 7813 3445, E-mail: med-

foundation@pop3.poptel.org.uk 
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 1999من تقرير مايو  قطوفالجزائر،  فيالناجون من التعذيب . 2
 الملخص. 1.2

العأيـــأ مـــط رصـــأ تــــتري ادلؤسســـة الطّبيـــة لرعايـــة ضــــحايا التعـــذيب ادلتواجـــأة بل ـــأن علـــع 
تقريــر ال الّخــص نــذيو . وذلــ  م ــذ عــّأة ســ وات  تقــارير زبا  مــا اجل ا ــرّيني  ــول التعـــذيب

اأــاة أد   ــا ســبعون مــط فــال  الّل ـــوء يف بريطاأيــا  الــذيط ُكِتبــت عــ مل تقــارير فّبيــة مــا مع
.   أعـــّأنا أ ـــأ عتـــر فبيبــا سلتصــا مــط ادلؤسســة الطـــّبية2888ومــارس  2883بــني أبريــل 

إذا رأل الطبيب اخلب  أن التخص يعا، مط أعراض بأأية أو أفسـية  وال يُكتب التقرير إالّ 
ومـــط ضـــنط نـــؤالء الضـــحايا تعـــّرض ااــــ ان إ  . لتعـــذيبضـــت لامـــا مـــأ تـــاري  تعرّ متطابقـــة م

جملطلبـــا الّل ـــوء  ّن الّســـلطات اجل ا ريـــة  ـــ  ( GIA  )اشســـ مية ادلســـّلحة  ةاعتـــأاء اجلناعـــ
ـــ ان آخــران . مســتعّأة و ــ  قــادرة علــع  ايتمنــا اشســ مية  ة  اعتــأاء اجلناعــإوتعــّرض اا

أّمــــا البــــاقون جملقــــأ عــــذَّبتمل . أيضــــا الّســــلطات اجل ا ريــــةمــــط فــــري  بيعــــذإ  التادلســــّلحة و 
اشسـ مية  ةمـط اجلناعـ ض البعض مـ مل إ  مضـايقاتتعرّ  ولكط جملقن  الّسلطات اجل ا رية

 .ادلسّلحة
عامـــا  يف  ـــني أـــاوزت أعنـــار  ســـة  24و 14ويـــ اوح ســـّط أ لبيـــة ا نوعـــة مـــا بـــني 

أي أســـبة ) مـــ مل 33وكـــان . الطبيّـــة  ول مــرّة ســـ ة ع ـــأما جمُلحصــوا يف ادلؤسّســـة 34مــ مل 
كنــــا كــــان أصــــفمل مــــط   %(. 36) مــــ مل ذوي مســــتول جــــامع  15ُعــــ ّا   و %( 76

وذكـر وا ـأ وأربعـون مـ مل أتـل اعُتقلـوا . أعضاء اجلبمة اشس مية لإلأـقاذ أو مط م اصـريما
ـــا ا%( 14)   وســـبعة عتـــر آخـــرون اعُتقلـــوا مـــرّتني%( 56) مـــرّة وا ـــأة ـــاقون جملقـــأ   أّم لب

ودامــــت جملــــ ات . وأعلــــط ا اــــة أتــــل اعُتقلــــوا أكثــــر مــــط عتــــر مــــرّات .اعُتقلــــوا عــــّأة مــــرّات
 2) ا اــة أيـــام أو أقــّل وأـــاوزت مــّأة اعتقـــال أربعــة مـــ مل%(  32)مـــ مل  52ـاالعتقــال لــ

 .يف توقيمل ومل يّذكر أّي شخص أأّت اعتقل  كثر مط س تني. الّس ة %(

. خصوصـا شـّى م مـا العصـ ّ ملْشـياء ـل  والصـفأ والضـر  بْكـلّ لِ  ذكر اجلنيأ أتل تعّرضوا
للتعــذيب  جملقــأ مــورس علــع تســعة عتــر مــ مل أ صــت التقــارير عــأة أســاليب أخــرل كنــا 

بـاحلرق  وااأيـة وعتـريط  وابذّ عُـ%(  25)أ أ عتـر مـ مل  .التعذيب بالكمرباء%(  17)
مـــط التعـــذيب يف َمـــْلء معـــأة ويتنثّـــل نـــذا ال ـــوع  »التـــيفون«بواســـطة اخلرقـــة أو %(  32)

 

     Groupe Islamique Armé. 
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. خت اق يف آن وا ـأالوا ى االأتفاخ والتقيُّؤ   عادة بادلاء ادلّلوث  الضحية بواسطة أأبو 
 .عط االعتأاء اجل س  مبا جمليت اال تصا %(  36)و ّأث اا ان وا اون شخصا 

عــــط معاأــــادل مــــط عــــّأة أعــــراض االعــــت ل  %( 48) وأخــــ  وا ــــأ وأربعــــون شخصــــا
وقــأ أقـّر أفبّـاء تسـعة وعتــريط شخصـا مـط ضـنط الــذيط . بعـأ الصـأمة العصـبيني واشرنـاق
جملُحّولــوا للعــ ج ال فســ  داخــل  بلي ــةأتــل مصــابون باضــطرابات أفســية  %( 32)جمُلحصــوا 

َعقلـ ّ كنا تلقع سبعة م مل ع جـا    ادلؤسسة الطبية . داخـل عيـادات سلتصـة يف بريطاأيـا ِفبـْ
 ـة عـط االعتقـال والتعـذيب بتـكل واضـ  الكــث  مـط الـذيط لقأ دّمرت اآلاار ال فسـية ال ا

 .جرت مقابلتمل

ال ختتلــمل عــط الــيت  2887ومــا يلفــت االأتبــاؤ أن الوقــا أ الــيت ذكرنــا الــذيط اعُتقلــوا يف 
وصفما الذيط اعُتقلوا قبلمل  إذ مـا زال الّ ـاس يوقَــفون يّ يوَدعـون رنـط االعتقـال يف أمـاكط 

اجل ا ر  لكط ما نــو واضـ  أن فـرق  أت أن أعلط أن التعذيب قّل يفومط السابع  وا. سرّية
إن الســـلطات اجل ا ريـــة . التعـــذيب مل تت ـــّ  م ـــذ احلـــر  التحريريـــة يف م تصـــمل اخلنســـي يات

عاج ة و   را بة يف تقأ  احلناية مط اشرنابيني وادليليتيات ادلسّلحة  جملمـ   ـ  مسـتعّأة 
حلقـوق اشأسـان يقـوم  ـا مراقبـون سلتصـون مـط ني ـة ا مـل  للسناح بإجـراء  ريات مسـتقّلة

ادلتحأة أو مط ني ات إأساأية     كومية مع ي  ا دوليا  وبذل  مل تعـأ اجل ا ـر مكاأـا 
 .آم ا شعادة فال  الل وء إليما

 الحاالت التي ُدرست. 2.2

ومـارس  2883أبريـل ُوج ت سبعون ج ا ريا للنؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعـذيب مـا بـني 
ومــط ضــنط نــؤالء قــال اا ــان .   وبالتــا  كتــب أفبــاء ادلؤسســة الطبيــة تقــارير  ــوذلل2888

ــــ ان آخـــران تعّرضـــا  ةأتنـــا تعّرضـــا ذل ـــوم مـــط فـــري اجلناعـــ اشســـ مية ادلســـّلحة جملقـــن  اا
ء ذكـر وجا. اشس مية ادلسّلحة يّ اعتقلتمنا وعذَّبتمنا السلطات اجل ا رية ةالعتـأاء اجلناع

بوا مـــط فـــري الســـلطات 55أمـــا الــــ.  ـــاالدل يف ادلقأمـــة  البـــاقون جملقـــالوا أتـــل اعُتقلـــوا وُعـــذ 
اشس مية ادلسّلحة مبا جمليمـا  ةاجلناعضايقات مط فري مل وصمل أأت تعّرض دلبعضو . جملقن

 .احلالتان ادلذكورتان أعـ ؤ

أن يكون ن اك توافـؤ  ي تن  ال با ط إ  سلتلمل الف ات االجتناعية  ومط ادلستبعأ جّأا
تؤكـأنا تقـارير أعـّأدا وكـاالت أخـرل كـاليت أشـرأا أ اميـات متطابقـة بل برزت عّأة . بي مل

 . إليما يف احلاشية
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كاأــت . رجـ  واـ ث أسـاء 56شخصــا مـ مل  66أُجريـت الأراسـة ب ـاءا علـع زلاضـر 
 :أعنارنل وجملع اجلأول التا 

 األعـمار العـدد
2 16 - 13 

26 14 - 18 
15 26 - 23 
22 24 - 28 
7 36 - 33 
 34أكثر مط  4
    مذكورة 1

 المجـموع 77
 
 :التا  التكل علع جملكاأت العا لية  االدل أّما

 
 الحـالة العائلية العـدد

 أعـ   33
 مت وج وبرجملقة ال وج 1
 مت وج دون رجملقة ال وج 8

    مذكورة 24
 المجـموع 77

 
جملقــأ واصــل  ســة مــ مل دراســتت  .شــخص مــ مل 44الثقــايف لـــ اســتطع ا معرجملــة ادلســتول
تعلــــيل بـَْعــــُأ ادلســــتول اجلــــامع  وتلّقــــع ســــّتة مــــ مل  12رج وبلــــ  خــــاجلامعيــــة إ  مــــا بعــــأ الت

 .دراستمل الثاأوية 12وأتع َمْأرسّ  

 7أصـحا  أشـ ال يأويـة  و 26ممـّ زلـ ي  و 27م مل وظا مل  مـ مل  46وكان لـ
مــ مل فلبــة دلـّـا أوقـــفوا   8وكــان  .عنــال  ــ  زل جملــني 2ّأــار  أصــحا  مصــاأأ صــ  ة أو 

 .واا ان مل يسبع ذلنا العنل م ذ إتاء دراستمنا

كــان . شخصـا أّتــل مـط أعضــاء اجلبمـة اشســ مية لإلأقـاذ أو مــط م اصـريما 23وصـمل 
وأفــع . اا ــان مــط ال بــر  وقــال شــخص وا ــأ أأــت عضــو يف  ــ   جبمــة القــول االشــ اكية

 .سياس   عرق   أو ديّ  ّ  الباقون أّي  22الـ
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 قاالتالعتا. 3.2
الـذيط أوقــفتمل  57كان عأد االعتقاالت موّزعا علع التـكل التـا   ونـذا  سـبنا قالـت الــ

 :السلطات

 
 عـدد االعتقاالت لُمعاَلجيناعـــــــــــــــــــــــــــــــــدد  النسبة المئوية

 مرّة وا أة 32 % 56
 مرّتني 26 % 14
 مرّات 2 3 % 5
 رّاتم 3 2 % 2
 مرّات 4 1 % 2
 مرّات 4أكثر مط  2 % 3
 المجموع 68 % 177

 

م مــا أقــل مــط عتــرة  % 44كاأــت أ لبيــة االعتقــاالت قصــ ة ادلــأل أســبيا إذ دامــت 
وقــأ ّب اعتقــال . اعتـــقال بعــض ال بــا ط عــّأة مــرّات لفــ ات قصــ ة  ولكــط نــذا يعكــا أيــام
وكاأـت . ز مّأة اعتـقال أي مـ مل السـ تنيجملقن دلّأة ت يأ عط ستة أشمر  ومل تت او %  26

 :مـّأة االعتقاالت علع التكل التا 
 

 مـّدة االعتـقال عـدد االعتـقاالت النسبة المئوية
 أيام أو أقل 2 52 % 32
 أيام 26إ   3مط  16 % 23
 يوم 26إ   22مط  15 % 27
 أشمر 2مط شمر إ   26 % 22
 أشمر 5أشمر إ   3مط 8 % 5
 أشمر 21أشمر إ   6مط  26 % 6
 مط س ة إ  س تني 3 % 2
 المجموع 147 % 177

 

   ّن ال بــا ط الــذيط اعتقلــوا عــّأة أْدأــاؤ وال ت مــر  يــأ االعتقــاالت علــع الرســل البيــا،
كــان اعتقـــال أ ــأ ا شـــخاص   كنــامــرّات مل يتــذكروا بالضـــبن تــواري  اعتقــاالدل الّســـابقة   

مــط االعتقـــاالت خـــ ل %  14ووقـــأ . 2872رّة أخـــرل عــام يّ مــ 2867 ول مــرّة عـــام 
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 12إذن جملقـأ اعُتقـل . مبا جمليما اعتقال ا اـة أشـخاص مـ مل مـرّتني تلـ  الّسـ ة 2881عام 
 %. 23شخص يف تل  السّ ة أي ب سبة  57مط أصل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نلكــة قضــع ااأيــة زبــا ط مــّأة ت يــأ عــط الســـّ ة م ــذ خــروجمل مــط اجل ا ــر للوصــول إ  ادل
وقــال بعضــمل أتــل . ســ نلو ــأاوا عــط اســتقرارنل يف بلــأان أخــرل قبــل مواصــلة ادلتحــأة  

وقــال آخــرون . أتــل عنــ ء للســلطات اجل ا ريــة ذلــل ابــأو ت مــط أأــاس مضــايقاتعّرضــوا إ  
ومل تكــط جــروح أّي وا ــأ مــ مل وال  التــت . أتــل جملتــلوا يف فلــب الّل ـــوء يف بلــأان أخــرل

كنــا مل   .وجــاء العأيــأ مــ مل مباشــرة إ  ادلنلكــة ادلتحــأة. آخــر بلــأيف أّي  ال فســية مواّـــقة
ـــة لرعايـــة ضـــحايا التعـــذيب تكـــط ادلعلومـــة  ـــة عـــط وجـــود ادلؤسســـة الطبي متـــوجملرّة لــــأل ا  لبي

ومل يتـقّأم إ  ادلؤسسة الطبيّـة سـول سـتة أشـخاص جملقـن يف  ضـون ا اـة أشـمر مـط   م مل
أكثـر مـط أربـأ سـ وات يف بريطاأيـا قبـل ُمعـاجَلني ضع سبعة وق .وصوذلل إ  ادلنلكة ادلتحأة
وبلـــ  معـــّأل الفـــ ة ال م يـــة مـــا بـــني وصـــوذلل إ  ادلنلكـــة ادلتحـــأة . أن يـَُوّجمـــوا إ  مؤسســـت ا

عـود يو (. أي  ـوا  عتـريط شـمران وأصـمل التـمر)سـ ة  2.6وتوّجممل إ  ادلؤسسة الطبيـة 
بعــأ  عأيــأ مــط ا ــامني مل يوّجمــوا الضــحايا إالّ الّســبب الر يســ  يف نــذا التــملخ  إ  كــون ال

وبلـــ  . أّول رجملـــض لطلـــب الّل ـــوء وأ ياأـــا بعـــأ جملـــ ة فويلـــة مـــط دراســـة ملـــمل فلـــب الّلــــ وء
 ــوا  معــّأل الفــ ة ال م يــة مــا بــني م ــادردل مكــان االعتقــال ووصــوذلل إ  ادلؤسســة الطبيــة 
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ا العــام الــذي  ــادروا جمليــت مكــان اــ ث ســ وات  بــر ل أّن ااأيــة مــ مل اســُتقبلوا خــ ل أفــ
 .االعتقال

ذكـــط القـــول أن ادفـــاض عـــأد ال بـــا ط الـــذيط ال  الـــة ادلـــذكورة جملإأّـــت  66ـمـــط خـــ ل الـــ
ــــني  ـــــوا مــــا ب ب ــــع ادفــــاض  قيقــــ  يف عــــأد االعتقــــاالت   2887و 2886ُعذ   وأيــــأّل عل

 .يعكا تملخر وصول نؤالء إ  ادلنلكة ادلتحأة وبالتا  إ  ادلؤسسة الطّبية

 سوء المعاملة والتعذيب. 4.2

ـــة  ـــا ط ظـــروي اعتقـــاذلل أتـــا مثلـــت يف زأ اأـــات م ّلنـــة وســـخة وم د ـــة مـــأ قّل يصـــمل ال ب
 إذ يتحــّتل علــع  و البــا مــا ت عــأم  ــى أدل شــروط ال  اجملــة كادلر ــاض. الفــراش أو اأعأامــت

ـــَقل أن يقضــ   اجتــت داخــل ال أ اأــة ونــذا مــا ي يــأنا قــذارة ورا حــة كريمــ يقـــأم ذلــل . ةادلعت
يتعـّرض الس ــ اء إ  احلـبا االأفـرادي  البـا مـا و . ا كل بتكل    م ت ل وب وعيـة ردي ـة

كنـــا يتعـــّرض أنلمـــل وزلـــامونل إ  . لفـــ ات فويلـــة خصوصـــا يف أّول مر لـــة مـــط اعتــــقاذلل
وتتــّكل ال ــروي العاّمــة ل عتقــال . ت ب يــة إبعــادنل عــط زيــارة ادلعتَقلــنيضــايقااشناأــة وادل

وذكــر ســبعة . خرقــا واضــحا لقــواأني ا مــل ادلتحــأة ادلتعّلقــة بــملدل شــروط معاملــة ادلســاجني
وأ ياأــا إ    رجــال أن جملــ ات اعتقــاذلل يف سلينــات الصــحراء بــاجل و  دامــت لعــأة شــمور

وكـــان . 2885شـــمرا  وأجملـــرج عـــط آخـــر معتَقـــل يف سلينـــات الصـــحراء يف مطلـــأ ســـ ة  27
ؤالء نـــوقـــأ ســـ ط  .»سلينـــات ال ج ـــني«ـأتـــا شـــبيمة بـــ  ادلخينـــات لـــالوصـــمل الســـا أ لت

عــاجَلني 
ُ
يف ادلخينــات  ــت م ــاخ شـــأيأ احلــرارة  داخــل خــيل م د ــة مــأ ت ويــأنل بقـــأر ادل

 .زلأود مط ادلاء

رجــ  الــذيط اعتقلــتمل الســـلطات  يعــا للضــر   وذكــر أ ــأنل أأـّــت مل  57ـوتعــّرض الــ
لتــرفة ومــأ ذلــ  جملإأــت تعــّرض إ  الرّكـــل  ُيضــر  بقســوة  ن لــت قرابــة بضــابن ســـام  يف ا

وليسـت ن ـاك أيـة ع قـة بـني درجـة سـوء ادلعاملـة ومـّأة . والّلكل  والصـفأ والضـر  بالعصـا
االعتقــال  إذ تعــّرض بعــض ادلعتـــَقلني إ  تعــذيب قــاس خــ ل اعتقــاذلل  يــام قليلــة  بي نــا 

قصــ ة أســبيا ومل يلـــقوا  ســ ط آخــرون لفــ ة فويلــة وتعّرضــوا للتعــذيب أو ل ســت وا  لفــ ة
 .اعتـأاءا يف ا وقات ا خرل

للتعذيب بواسطة الصأمات الكمربا ية  وُ ـرق %(  17أي ب سبة )م مل  28وتعّرض 
 أوخط اســـ أيـــأي  قضـــيب  أو (أاجملثـــة ال ـــار)بواســـطة موقـــأ الّلحـــام ( % 25)مـــ مل  22
عــا مــط التعــذيب أتــل تلّقــوا أأوا( % 25)شخصــا  17كنــا يصــمل . بالســ ا ر كــواة أومبِ 

ســ ة  26م ــذ ( Henri Alleg)الــيت تعــّرض ذلــا ن ــري عــ ق  »التــيفون«بواســطة اخلرقــة أو 
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خلت  وقال اا ان أّن رأسيمنا أُ نسا مرارا داخل وعاء شللوء بادلاء القذر  وبقيا علع تلـ  
ـــأ  ــل%(  21)مــ مل وقـُّيــأ ااأيــة .  الــة  ــى اش نــاء تقريبــا مــط  مــط أعلــع الســّلل يّ ُدجمِل

 .اخللمل ل تطل وجونمل با رض

وتعّرضـــت كلتـــا ادلـــرأتني إ  اعتـــأاءات ج ســـية مـــط فـــري  رّاســـمنا الـــذكور  وأضـــاجملت 
الـذيط اعتقلـتمل السـلطات  55ـرج  مط الـ 26وتعّرض . إ أامها أتا ا ُتصبت عّأة مرات

ــــع التّعــــري داخــــل%(  34) ــــأاءات اجل ســــية  وأنــــني اا ــــان آخــــران انلمنــــا عل  إ  االعت
رجــ   25وقــال . زأ اأتيمنــا وتعّرضــمنا للتــتل والســّب والّســخرية مــط فــري رجــال التــرفة

بوا بالصـأمات الكمربا يـة علـع أعضـاءنل الت اسـلية   . أو ضـر ا بالعصـ جـذ ا  أوأّتل ُعذ 
وقــال . كنـا ُوضــأ ذكـر ااأيــة مـ مل داخــل درج مكتـب اقيــل يّ ُدجملـأ بقــّوة  ـى ي  لــع عليـت

مـــــ مل علـــــع اجللـــــوس علـــــع  22اء أُدخلـــــت بـــــالقّوة يف أدبـــــارنل وأُجـــــ  رجــــ  أن أشـــــي 26
زجاجــة  جملبعــأ أن يُــأَخل ع ــع ال جاجــة الــيت قــأ تكــون زجاجــة متــروبات أو زجاجــة  ــر 

وذكــر رجــل أأـّـت . تــأخل يف دبــرؤو  َشــْرجتختــرق يـُـأجملأ بالرَّجــل بكــل اقلــت جملــوق ال جاجــة  ــى 
اجة يف دبرؤ  جململصـيب كتــفت بكسـر أتي ـة قاوم ع اصر الترفة اليت كاأت  اول إدخال زج

مـط فـري احلـرّاس وأُجـ  وا ـأ مـ مل  التـرج  تصـا   ل لوتعّرض أربعة رجا. للنتاجرة
 .الفلعط فريع جملعل ج س  علع 

 التقارير الطبية. 5.2

وكنـا سـبقت اششـارة إليـت . الـذيط للـتمل نـذؤ الأراسـة 66ُكتبت تقارير  ول الضـحايا الــ
يؤكــأ رأي الطبيــب ادلخــتص أن ظمــور ا عــراض البأأيــة وال فســية قــأ  ــأات كنــا وصــفما  

 .كل م مل  ومأ ذل  جملإن عأم ظمور ع مات علع ا شخاص ال يعّ أتل مل يُعذَّبوا

مبــا جمليمــا اجلــرح  %( 25) مــط الضــحايا 14أجســام  ت مــر ع مــات جــروح بال ــة علــع
إن . الـيت ال ذكـط أن تكـون قـأ  ـأات إال كنـا وصـفوناَ َأبات الوا أ ومنوذج معنّي مط ال

يف ات ع اجملــالطعــون يف اال والالــذيط ذارســون التعــذيب ال دّنمــل االدامــات ادلوّجمــة إلــيمل 
رير أن االتقـ وابـبـاء الـذيط كتفا اعتـ  وقـأ .  ت التعذيب عت علع أساس أتا اأتُ ا كنة 

علـــع %(  8)مـــا زالـــوا يعـــاأون مـــط آاـــار جـــروح بال ـــة  ســـتة مـــ مل %(  22)ضـــحية  12
وا أة مث  أار  رق برز مبفردؤ أو مواجملقا دلا عرضت ال بون علع الطبيب ع أ   أأبةجسنمل 

ذات  جســــأية ع مـــاتأشـــخاص وال  22علــــع  معتـــ ةت أـــأبا وال ت مــــر. كتابـــة التقريـــر
َعْقليـة أو ع قة بالتعذيب لكط الطبيب اعتـ  أّن  ـاالدل  ال فسـية يف ذادـا دليـل كـاي الِطبـْ
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أمــا بال ســبة للخنســة اآلخــريط جمللــل يُكتــب عــط أاــار . لكتابــة تقريــر يواـّـع تعّرضــمل للتعــذيب
 .تعذيـبمل

عــاجلني  32وذكــر 
ُ
لــة أتــل يعــاأون مــط عــّأة أعــراض أفّســية  م مــا قّ %(  48ي أ)مــط ادل

ال وم وا   م ادل ع ـة ومـط  ـني إ  آخـر الـذكريات ادلؤدلـة عـط االعتقـال واالعتـأاء الـَذيط 
وصعوبة التذّكر أو ال كي  والتـعور بـاخلوي   تكّررةادلوكذا آالم الرأس   تعّرض ذلنا الضحية
يــة معّي ــة مــث  ع ــأ  ــاع أصــوات مفاج ــة وصــّفارات اشأــذار أو ع ــأ ُرؤ مــط جــرّاء ُمَ ب مــات 

َُ ب مـات  لت  ّـإ  سـلوك معـنّي  و البا ما يـؤدي نـذا. رجال بال ي العسكري
 لثْـمِ ب نـذؤ ادل

وأصــب  أكثــرنل م طويــا علــع أفســت  . ســل  فــرق أخــرل أّ بــا للنــرور قــر  مراكــ  التــرفة
وقأ  ّأث . ويعا، العأيأ م مل مط القلع واش باط.  دل ا سبا  يقلعسريأ االأفعال 
يبــت اخلــاص عــط تلــ  ا عــراض وتلّقــع العــ ج وأ ياأــا تلّقــع ادلســاعأة مــط بعضــمل مــأ فب

 .أخصا يني زلليني يف الطّب العقل 

ليسـت ن ـاك .   رناق العص  بعـأ الصـأمةأعراض االعت ل واشتتطابع نذؤ اآلاار مأ 
ـــّية رلنوعــة أعــراض   عــراض الّسبـــب احلقيقــ  ويســتحيل  أيــأ التعــذيب  بخاّصــة بـَْعــُأ َرض 
وعــــري أ لـــب فـــال  الل ـــوء أ ـــأااا ســــبقت . رنـــاق العصـــ  بعـــأ الصـــأمةاالعـــت ل واش

اعتقاذلل مثل ا تيال أ أ أقار ل أو أصأقاءنل  أو إجبارنل علع الفرار مط بيودل  وأيضـا 
أ ــأااان أا ــة عــط اعتقــاذلل يف اجل ا ــر مثــل ن ــرة وفــ مل والوصــول إ  بلــأ  ريــب دون أيــة 

وُجــأث تــراكل كــل . عــأم تصــأيقمل مــط فــري الّســلطات ال يطاأيــة مســاعأة باشضــاجملة إ 
إّن اعتــقاذلل . ساعأة ب ض ال  ر عـط السـبب الأقيــعتستل م ادل نذؤ العـوامل أعراضا أفسية

 .ا عراض ال فسيةيف اجل ا ر وتعّرضمل لسوء ادلعاملة يتّكـل ج ءا ناّما يف منن 

ل يعــــاأون مــــط اضــــطرابات يف ال ــــوم أتــــ %( 13) شخصــــا 26جملقــــأ ذكــــر  أّمــــا البــــاقون
. باشضــاجملة إ  عــرض أو اا ــني مــط ا عــراض الــيت ذُكــرت آأفــا  ولكــط ليســت كــل ا عــراض

إالّ مـــط قلـــة ال ـــوم وا  ـــ م ادل ع ـــة  ولـــيا  ربعـــة %( 13)كنـــا ال يعـــا، ســـبعة آخـــرون 
 .ال فسيةأّمـا ا خ  جمللل يس َّل أّي تقرير عط  التت . أية أعراض أفّسية%(  5)م مل 

إّن ا شخاص الذيط ذكروا أتل تعّرضوا ل عتأاء اجل سـّ  مل ت مـر علـيمل أعـراض أشـّأ 
ولكـــط  .مـــط  ـــ نل  مـــأ أن اجلنيـــأ عـــال مـــط متـــاكل يف ال ـــوم وبعـــض ا عـــراض ا خـــرل

 . ةبليأصيب أربعة مط الـذيط ا تُـصبوا بملعراض أفسـّية 

 

    Post-traumatic stress disorder – PTSD. 
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. بلي ـةلذيط يعاأون مط مثـل نـذؤ ا عـراض الوأأر اششارة إ  الّ سبة العالية للضحايا ا
يف رلتنـأ يسـودؤ  رنـاق العصـ  بعـأ الصـأمةإأّت مط ادلعقول أن ت مر أعراض االعت ل واش

مثل ا تنأ اجل ا ري ولكّ ت مط ادلستبعأ أن يعا، أكثـر مـط أصـمل ا تنـأ مـط نـذؤ   ضالرَ 
عــاجلَ مــط  18جملقــأ اعتــ  ا فبّــاء أّن . ا عــراض

ُ
ســتأع  أســع يمــط يعــاأون %(  32) نيادل

ســــعاي كنــــا وّجــــت اا ــــان آخــــران إ  اش. الطبيــــة دلؤسســــةاشســــعاي والعــــ ج ال فســــ  يف ا
 الـــة إ  العـــ ج ال فســـ  ومل أســـبة اشومل تُ  ـــ  دراســـة عـــط . لكّ منـــا مل يست يــــبا ال فســـ 

ــــب تقــــارير فّبيــــة دلصــــاحل ا  أســــبة  ولكــــط بعــــأ التقـــــّييل ا ّو  جملــــإنّ  لإلســــعاي ال فســــ ُتكت
وبالتـــا  جمل ســبة االعـــت ل ال فســ  لـــأل الضـــحايا  % 16و 24االســت ابة تـــ اوح مــا بـــني 
واستـــأعت  الــة ســبعة . تَـَفّش االعــت ل ال فســ ادلعتــادة لــ ســبة اجل ا ــرينّي تعــادل ضــعمل ال

توجيممل إ  مستتفيات ا مراض العقليـة ال يطاأيـة مـ مل اا ـان جملقـن %(  26)أشخاص 
 .العقل  قبل اعتقاذلل يف اجل ا رسبع ذلل الع ج 

 1998طالبو الّلجوء من الجزائر، تقرير يناير . 3
التعذيب مـط اجل ا ر الذيط فلـبوا الّل وء يف مط  ُكـتب التقـرير التا   ـول الّ اجني

 ا  ادلكّلفة ـوقأ قـُأم أمـام ا نوعة ال دلاأية ادلتتكلة مط كل ا    ادلنلكة ادلّـتحأة
مط فري الأكتور مايـكل   2887ي اير  11يف   لـ ـأنب  قـوق اشأـسانبرعاية 

 .لرعاية ضحايا التعذيب بييـل الطـبيـب ادلمّ ادلستـتار لأل ادلؤسـسة الطّـبية

 

دراسـة قنـُت  ـا  لعال يـطاأية ورقة ك ُت قأمتما ب ـاء ع الطبية أترت ا لة 2885يف س ة 
. 2884و 2883ّبية مـا بـني ـتقــرير  فــّ  يف ادلؤســسة الطـ عط زبـا ّ الــذيط جمُلحصـوا ب ـرض
 .وأوّد تقـأذما نـذا ادلساء 2886و 2885وأضفت اآلن معلومـات ما بيـط 

كل  جملـاّن ادلؤســسة ـجملبال ـسبة للذيط ال يعرجملوأـ ا م ـ  أوالن أوّد إعـطاء خلـفية  ول ادلوضـوع
أأــا وعــأد مــط . تعّرضــوا للتعــذيب واالعتـــقالالطّـــبية لرعـــاية ضحـــايا التعــذيب تســـاعأ الــذيط 

زم  ــ  أقـــابل فــال  اللـــّ وء لكتابــة تقـــارير فـــّبية مــط أجــل تواـــيع أعــراض التـــعذيب وســوء 
ادلعاملــة  وذلــ  بطلــب مــط زلــاميمل وأكتــب التقــارير جملقــن  ن ن ــاك ا تنــاالن كبــ ان يف أّن 

 .التخص قأ تعّرض للتعذيب بالطريقة اليت يصـفما

ــــاك ـــــات منــــوذج  ن  ــــات شاب اآلن عـــــأد كــــاي مــــط  ــــاالت اجلـــــ ا رّيني مــــط سلتلــــمل الف 
َكـــتب أفبـــاء مــط ادلؤسســـة الطّبيــة تقــارير عــط   2886و 2883يف الفتـــرة مــا بـــني . أساســ 

مط رلنوع % 1مـّثل عنومان تقارير ادلؤسسة الطّبية أقل مط . ج ا ري مط فال  الل وء 34
تحأة  إذن جملقأ مّرت تل  احلاالت مط قـبل ع  عــّأة عنليـات فال  الل وء يف ادلنلكة ادل
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. اا ــا عتــر مــط نــؤالء مـّــت مقــابلتمل ن ــا يف مراكــ  أو ّب اعتقــاذلل بادلنلكــة ادلتحــأة.  ربلــة
ســـوي ال أضـــيمل أكثــــر علـــع ادلـــرأتني   رجـــ ن وامرأتيــــط 32فالـــب جلـــوء   34ويوجـــأ بـــني 

علومـــات الـــيت ادلإّ، مـــتحّفـ جــــّأان يف إعطـــاء . عيـــةماعــــأا ذكــــرمها يف بعـــض التحاليــــل اجلنا
. بإمكاتـــا أن تســـاعأ علـــع كـتــــمل نويـــة ا جملــــراد للسلــــطات يف  ــــالة إعــــاددل إ  اجل ا ـــر

 .سملتكلل بتكل مستفيض  ول ادلوضوع جمليـنا بعأ

 :جملينا يل  عـأد ادلعتـقـلني  سـب الّسـط
 

 األعـمار العـدد
 عامــا 16أقـل مط  2
 عاما 26و 12 بني 12
 عاما 36و 22بني  27
 عامـا 36أكثـر مط  26

 

مـ مل اعُتقلـوا دلــّأة أقـل %  76مـرّة   266ويف ا نوع جملـاق اعتــقال نــؤالء ا شـخاص 
مـط رلنـوع االعتقـاالت كاأـت لفـ ة تـ اوح %  24 .مط شمر  عــادةن دلـّأة يـومني أو اـ ث

ومل يصـأر أّي  كـل أو تثبـت إداأــة . أفــولكاأـت دلـّأة %  4 ـوا  و ما بني شمر  وسـ ة  
بَّ اعتــــــقاذلل يف مراكـــــ  التــــــرفة  34ـأّود التملكيـــــأ بـــــملن كـــــل ادلعتقلـــــني الـــــ. أّي وا ـــــأ مـــــ مل

بيمل كـاأوا أعضـاء  احلكومية  ادلعتق ت أو الثك ـات العــسكرية ومـط الواضــ  أن  ــيأ معــذ 
 .جملـ  قوات ا مــط

القـــذارة  شــــّأة : ا عــط ال ــــروي ادلّاديــة أاــــ اء اعتقــاذللأكثــرنل مل يـــتكلل إالّ القـــليل جـــأّ 
  إذا ُدجملعـوا إ ع مـا إالّ  ونال يتحـأا اكاأـت ظروجملـ  .االزد ام  قّلة الطعـام والو تــية احلنقـاء

أكثـر مـط . مثل يف أ رنل ال روي العادية ل عتقال وبالتا  جملم  ليست تعذيــبا اذل   ت
الــذي  »التيـــفون« ـــاالت متـــ وعة مــط اخلـــرقة أو  يصـــفون 34مــط رلنــوع  14ال صــمل أي 

يُعت  تعـذيـبان خاصان باجل ا ر  يف تل  احلالـة ُذـا بطـط الّســ ني بادلــاء ادللـّوث  ـى االأتــفاخ 
ادلـؤمِل  بعـأنا  ــالبا مـا ُيضـر  الـبطط ضــربات مفــاج ة  ـى تتــقيمل الضـحية  وقـأ ورد مؤخـــران 

 قـة يف عـأد مـط ادلــقاالت الصـحفية والكتـب  ـول التعـذيبم يأ مط ا وصـاي لطريقة اخلر 
ّصــــأمات  ض ا اــــة عتــــر مــــط ا نــــوع إ  تعــــرّ . الفرأســــ  يف اجل ا ــــر يف عمــــأ االســــتعنار

ـــــة أُ رقـــــوا مبوقـــــأ حلّــــــام ادلعـــــادن أو عنـــــود مـــــط  ــــــأيأ  ـــــارق أو . كــــــمربا ية متكـــــررة ااأي
ل مـــط وراء ظمـــورنل يّ ُدجملــــأ  ـــل ليــــقعوا ااأيـــة قُـّيــــأوا مـــط أعلـــع الّسـلــــّل وأيـــأيم. بالس ــــا ر

 .بوجونـمل علع ا رض
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قــأ تــ عُل التــرفة أو اجلــيش أن مثــل نــذا التعـــذيب ضــروري للحصــول علــع معلومــات 
يني  ولكط ال ذك ـّ أبــأان أن أقــبل مثـل نـذؤ االأتماكـات حلقــوق ـجتـ ا  و تـية اشرنابال

ـط قـابلتمل نــل أأـاس مـأأّيون عــاديّون كـاأوا أ لـب ا شخاص الذي. اشأـسان  ت أّي م ر
بعض ال ّـاس ذُكرت أسـناؤنل مط فـري مـط . يف ادلكان    ادل اسب والوقت    ادل اسب

ظّ ان م مل أن نذا سُي ــ بمل  ؤنلقـّأمون قا نة أسـناييعرجملوتل  ت التعـذيب ونل بأورنل 
 .مثل نذؤ العنلية يف ا مـط الوفّال أستـطيأ أن أرل كيمل ُتسـاعأ . م يأان مط العـذا 

جملقــأ  .ما وجأتت جأيرا بادل   ة  ول التعـذيب يف اجل ا ر نـو مـأل االعتــأاء اجل سـ 
آخــرون عـط أشــياء أُدخلـت يف  26 ـّأث  بي نا  رج ن أّتل ا تصبوا 32مط أصل  4قال 

ل ـب  معــــروي باســــأدبــــارنل بالقـــــوة بعضــــما مواســــ  بـــــ ادق  ولكــــط تعـــــّرض أكـثـــــرنل لتعــــذي
  وضـأ إآخرون عـرجملوا اعتـأاء ج ـسيان آخر  عنـوما تعّرضـوا  7و. »اجللوس علع ال جـاجة «

أعضــاءنل الت ـــاسلية داخـــل الــأرج الــذي يُــأجملأ بكــل قــوة  ــى ي  ـــلع عليمــا ونــذا بتـــكل 
ة سية خطــ  ـإذن جململكثر مط أصمل العـأد أخ وا ادلؤسـسة الطبيـة عـط اعتــأاءات ج ـ. متكّرر

أأـــا متملكــــأ أّن العــــأد احلقيقـــ  يفـــــوق نــــذا بكثـــ   ن أ لــــبية الّرجـــال . أاــــ اء جملـــ ة اعتقــــاذلل
 .يتعرون باحلرج واشناأة بسبب الوقا أ وال يستـطيعون احلأيث عـ ما  ّي شخص كان

مـــط ضـــنط مـــا  عتـــت مـــط معلومـــات مـــط خـــ ل زبا ــــّ يتّــــض  أّن االعتـــأاء اجل ســـ  يف 
تــــرفة بـــاجل ا ر العــــاصنة يتــــنل جــــنيأ ادلعتــــَقلني  جملـــإذا ُعــــلَل أّن رجـــ ن قــــأ بعـــض سلـــاجملر ال

 تـــاط ال  ـىإتــا زلــاولة مــط الّسـلطات دلـــ أ  .رةن أأـت ســـُيمان أيضـاـاعتُـقــَل  ُيسـتخلص مباشــ
روا االعتـــأاء اجل ســـ  جـــّأاوا عـــط اشناأـــة مثـــل ـالذيــــط مل يذكـــ  ـــى. أيّ  ـــول ادلســـاجأالـــ

ـــةاالستــــلقاء  ــــحّتل علـــيمل  ـــّى البـــول وقضـــاء احلاجـــة جملــــ  أ ــــأ   عــــاريا يف ال أ اأ وكيـــمل يت
 .أركاتا

ناعمل لصــراخ مستنـــّر مــط ـأي ســ  مل أيضــا نــو التعذيـــب الّسيـــكولوج ـمــا كــان يؤذيــ
يقـــول الكثـــ  مــ مل أّن نـــذا و . فعلــوا شـــي ايفــري آخـــريط  ـــري تعذيبـــمل ونــل عــاج ون أن 

ـــذيط يعـــذَّبون شلــاان الوضــأ نــو أشـــّأ أدلــ ســبعة مــ مل أُجــ وا عـــلع متـــانأة . لــو كــاأوا نــل ال
وقــأ  ـّأث ااـــ ان عــط عنليــة إعـــأام . وأ يـــاأا  ـّى يُقتَـــلون أمامـــمل   ـ نل  ــت التعـــذيب

وااأيـــة مـــ مل فلبـــوا ادلســاعأة مـــط أفــــباء أفســــاأّيني مباشــرة بعـــأ اشجملــــراج عـــ مل يف . ونـّنـــ 
 . اجلـ ا ر

َـــّل يصــعب  قـــليل   مــط أشـــكال التعـــذيب تلــ  الــيت تتـــرك ع مـــات ظانـــرة للعـــيان ومــط ا
لكـط أـربيت مــط خـ ل مقــابلة العــأيأ مـط . أّن نؤالء الــّ اس قـأ تعّرضـوا للتعـذيب" إابـات"
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الرجــال الذيـــط ُدّمـــروا  أعلــو، ال أشـــ  يف كــون التعـــذيب ادل ـــّ ل علــع ادلعتـــَقلني مــط فــري 
 .صار أمرا ممللـوجملا يف اجلـ ا ر  ذيب اجل ـس ـت وخاصةن التعالّسلـطا

ـــــرح عـــــّأة أمــــور بإمكــــان احلكومــــة ال يطـــــاأية أن  أوّد أـــــيابة عــــط ادلؤّسســـــة الطّبيــــة أن أقت
أ ـران لعتـرات اآلالي مط اال تيـاالت يف اجل ا ر  ي بـ   أن تأرس احلكومة تطـبيع . تفـعلما
نـــذا ســـيعط  إشــــارة للّســـلطات اجل ا ريـــة  ـــول  .علـــع اجل ا ـــر" بلـــأ يف  الـــة نــــي ان"آلــــية 

. درجــة انتنـــام بريــــطاأيا وقلــــقما إزاء ا ــــازر ا خــ ة الـــيت تتـــّكل ت يّــــران خطيــــران يف ا وضـــاع
وتوقّــمل عنـــلية تر ـــيل فـــال  الل ــوء اجل ا ــريني مــط بريطاأيــا إ  اجل ا ــر  إ   ــني أن يتــوجملر 

 .ـط بال سبة للعـا أيط أو ادلرّ ـلنين ـاك علع ا قل شـبت أم

وء الكامـل ـااأيا ي بــ   أن تكـون وزارة الأاخليـة ال يطاأيـة أكثـر مروأـة يف مـ    ـّع الل ـ
 2886إنَّ وضــعية  ـــقوق اشأســـان يف عـــام . واشقامـة االستثـــ ا ية لطــال  الل ــوء اجلــ ا ريني

ت جمليمـا الأاخليـة ال يطاأيـة العـام  الة ج ا ري اليت جملصـل 654قأ تأنـورت  إذ مط رلنوع 
 (% 23أي ) 226ادلاضـــ  مل يستــــفأ مـــط الّلــــ وء الكامـــل أو اشقامـــة االستثــــ ا ية ســـول 

 .الباقـون رجملِـض فلبمل%  75الـو 

يف نـــذا الســـياق جملـــإّن ادلؤّسســـــة الطبيـــة قلــــقة جـــّأان مــــط التوجيمـــات ا خــــ ة للنفوضــــية 
جبـــ يمل اــّع فــال  الل ــوء ( UNHCR)لامــل ادلتحــأة  الســامية لتـــؤون ال جـ يـــط التابـــعة
ولكـط   ذك  ـا االتفـاق مـأ بعـض جواأـب  ــليل الل  ـة. اجل ا ريني الصادرة يف شمر أوجملن 

بعـــض ال قــــاط ا خـــرل كاأـــت خافــــ ة مامــــان بادلقــــارأة مـــأ ادلعــــلومات ادلتحّصـــل علــــيما مـــط 
ع اصـر اجلبمـة اشســ مية «ت ادلفوضية مـث ن أّن تقول توجيما. خـ ل زبا ط ادلؤّسسـة الطّبيـة

وأّن عـــــا  ت   لإلأقـــــاذ  ــــــ  ال تـــــطني أو ادلتعـــــاففني معمـــــا ليــــــسوا بالضـــــرورة مستمــــــَأجملني
لكـــط ادلؤســــسة الطّبيـــة ملـــ  أدلّــــةن كاجمليـــة تثــــبت أن أبســــن  ».ادلوقـــوجملني عـــادةن مل ُيستمــــأجملوا

ــــ ني اســــتمأجملوا مــــط فــــري قــــوات ا مـــــط عافف  اجلبمــــة اشســــ مية لإلأقـــــاذ  ــــ  ال تــــطـمت
احلكوميـــة ب ـــرض التعـــذيب وأن أجملـــرادان مـــط متعـــافف  اجلبمـــة اشســـ مية لإلأقــــاذ مـــ مل مـــط 

 .قسريا  خفأُ و ا ـتيل أو أأخُتطمل 

ــُب بــالعرض الــذي تقّأمـــت بــت ادلفـــوضية الســامية ع أـــيةن   (Ogata)الســـّيأة أقـاتـــا   أُر  
ـــة أن ال تعيــــأ اجلــــ ا ريني ا ســــبوع ادلاضـــ  ب وكــــسل الـــ ـــت احلكومـــات ال ربي ذي أاشــــأت جملي

و ذا جملإن وصيت ا الثالـثة . الّفـاريط مط بلأنل  ى وإن كان وضعمل ك جـ ني جتنل الّت 
إّن مثـل .   اجل ا ـرإلوزارة الأاخلية ال يطاأـية أن تصرّح ع أيةن بتعلـيع تر يـل فـال  الل ـوء 

يأ را ـة بال مرضع ادلؤسـسـة الطّـبية وآخــريط ممــّأديط رطـر إعـاددل نذا البـيان العلّ سـيع
 . إ  الُرعـب
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وا نـــل  ـــب علـــع احلكومـــة ال يطاأيـــة بصـــفتما ر يــــسة اال ــــاد ا ورو  أن تستــــنر يف 
ـــر والتـــروع يف تقّصـــ  احلقـــا ع إجمــــودنا للحصـــول علـــع اشذن الر ـــ  بالـــأخول    اجل ا 

 . ـا أمـيأاأيان  ـول الوق
إأّ ا أـساأأ كل ال ـأاءات السابقة بتتكـيل جل ة  ـقيع  ول التعذيب وا ـازر يف اجل ا ـر 

 عـل يومــيا التقـــّييل  –اجملة إ  التعـليع الواض  للقاأون اجل ا ري ضباش – ّن مستول القـتل 
 .الأو  أكثـر إحلا ان عـّنا جـأث علع بّوابة أوروبا ال ارقـة يف الأمـاء
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 :ركم عن الرسوؿ صلى اهلل عليه كسلم أنه قاؿ
  ».ملعوف من هدـ بنياف اهلل. اإلنساف بنياف اهلل«
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 The) كاإلٍنًدبنػػػػػػػدنتٍ  (The Observer) األيبزرفركػػػػػػػ  بعػػػػػػػض الصتػػػػػػػحف اظتسػػػػػػػتقلة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .اطتصوص فرنسا، كذلك بعلم كدعم من الٌنظاـ العسكرم اصتزائرم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 CAMLDHDH, Livre Blanc sur la Répression en: يشػري إذل الكتػاب التػارلعػن القمػع يف اصتزائػر الكتػاب األبػيض    

Algérie, Tome 1, Hoggar, Genève 1995 
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ا ف بػػني  اكأنػػ. نكػػم قػػد قمػػتم بتحقيػػا يف هػػذل القضػػيةإبػػدكف شػػك «: مث قلػػت لػػه. اضتقيقػػة
 !»اجهةو  مستعد ألية مكم أدسل دليل، أك أية شهادة ضدم، فششلٌ كاف لدي  أيديكم فشذا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .2118كأيعًدـ ِّلمان رزته اهلل يف أغسطس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ما مهنتك حاليا (: رئيس اصتلسة)السيد استيفاف 

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

 عنوانك (: رئيس اصتلسة)السيد استيفاف 

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

 [مث يقسم الشاهد]

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

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

 خركجك من اصتزائر إذل كصولك إذل فرنسا 

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

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

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

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

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

 .ككاف عدد اظتعتقىلني فيها مرتفعا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 [لقاعةحينها حدثت حركات ؼتتلفة داخل ا]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .كسعه كلكن بدكف جدكل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .خارج البنايات

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

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

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

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

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

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

 «.الزيارات كننقن كجبة طعامكم إذل النصف حو دتوتوا هكذا

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

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

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

 .بدكف سبب كٌِّلوا هكذا بدكف ػتاكمة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .ال أبرر ذلك فأنا أتفٌهػمه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .حوله

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .ختطر على الباؿ، كال نتكن  كصفها فهي أمر فظيع

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

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

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

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

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

 «.أخرج

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 كلمة قصرية، ظتاذا كافقت على اإلدالء بشهادتك  : احملامي بوردكف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . مازاؿ لتدث يف كل مكاف

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

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

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

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

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

 «.فرنسا

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

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

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

 .رتاعية

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

amis algériens devenus tortionnaires, Albin Michel, Paris, 1993. 

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



 كالضحاياالتعذيب 
 

 

201 

+ + 

+ + 

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

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

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

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

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

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

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

 .ا خرين كبنفس الطريقة كاحملكمة تشكركم على ذلك

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .رفبورناف الذم قاـ بشواء قدمٌي على الفي 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .قيقيحكابوس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 !الناس كلإذل   ثأحتدٌ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .سراحنا إطالؽالقاضي قرار 

 نور الدين لمجادني. ..11
 .282. ، صالكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر: اظتصدر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .عةيلودا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .ممع أكالد عود إذل منػزرلأأف   كن نتمث ابلة ظتدة ساعةمق

 

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

Genève 1996. 
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 قعػػػػدإذل اظت قػػػػلنتأ أفت ر ًمػػػػى مسػػػػتول كاد السػػػػمار، أي لػػػػع عيلسػػػػر اطريػػػػا لعنػػػػدما دخلنػػػػا ا
ما حتػػػت هبوضػػػع رأسػػػيك كػػػذل  ر اًبػػػ ٌ مػػػكأي ، بػػػوليسالكأف أغػػػرس رأسػػػي بػػػني سػػػاقي  لفػػػي،اطت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فقػاؿ  »ت التعػذيب ت تػرل أنػ  حتػنػأك  بذكػت اذاظتػ«: فقلػت لػه. تور العفػرمالدكعلى رٌد أ
: فقلػػػت لػػػه »!هتمكػػػر ، يف عيػػػادم، مػػػع األشػػػخاص الػػػذين ذ نعػػػم، لقػػػد حضػػػرت عنػػػدم«: رل
أدتػػادل يف كنػػت التعػػذيب ألنػػ ، بالنسػػبة عتػػم،   دكا علػػيٌ شػػدٌ  حينئػػذو  »!ال تكػػذبك هلل ا اتػػا«

 .الكذب
متػػػػػػن  امػػػػػػفي تافػػػػػػا  عا أطػػػػػػوؿ حػػػػػػو يقتلعػػػػػػوا مػػػػػػ دة ظتػػػػػػوشل بكعػػػػػػذَّ  أخرجوا العفػػػػػػرمفػػػػػػ

م الػركح كنػت شػبه متأكػد أنػ  سأسػلٌ لقػد  . ات الوقتية ال  ذكرها الدكتور العفرمعاالجتما
 مػػػػن دزيػػػػظتؿ اارت مػػػػا قالػػػػه العفػػػػرم حػػػػو أّنػػػػب أهػػػػو كػػػػرٌ ، فاللحظػػػػاتك إذل موالهػػػػا يف تلػػػػ

ريا مكػبال أعػاشل  أخػركػوشلمث تيل اصػتفالن مػ يػدز اظتا بػو طل، فمهػفكيكلكن ذلػك دل  .التعذيب
 .ةليو ط ة  فلاألمرٌين 
ة وا إليػه كأمػركل بػأف يقػوؿ اضتقيقػعػد مػن طػرؼ الػدكتور العفػرم أ ػم رجعػب مت فيمػاكعل

ك حػو لػاصػطنع ذ همػن هػذا كلػه كأنػ يءه دل لتػدث شػأنػد عتػم كحينئذ أكٌ . لكأ م لن ي ذك 
. اغػػدف عو سػػريج أ ػػم شلك خػػو أطي ك اربػػ او ٌكػػكف، يػػدجدن مػػ عػػادكا إرلٌ ف .ينجػػو مػػن التعػػذيب

 .قديرالعلي الاهلل إذل  عار ضمتاة كبرية نامع يف ةليللا فقضيت
ة بيػػػ  كبػػػني اقشػػػات طويلػػػمن، حػػػدثت اليػػػـو التػػػارلأم يف ، 2112 يونيػػػو 17 يػػػـو يفك 

. خػػر  ديػػدات مػػن حػػنيمػػع هتة مػػن عناصػػر الشػػرطة، بػػدكف تعػػذيب كلكػػن ثػػاثنػػني أك ثال
هػذا القبيػل  ء مػن شػيالعنػد شػرفاكم، فػع كقم لذا عا متحت عتم أنه فيما متن االجوضٌ ف

كفيمػا . لاسػكنمقػٌر كاملة، كأنه قد غرٌي أكير من سنة  د إذل تعو  هل رة رلايز  رخآ فحدث أل
سػػػيدهم عنػػػد الػػػدكتور الػػػدكتور قلػػػت عتػػػم أشل دل ألتػػػًا ب، ءات يف عيػػػادة العفػػػرمقػػػامتػػػن الل
 .العفرم

اصتلػػػد . ـوليػػػطػػػواؿ اب ذيلتعػػػمػػػن اديػػػدة ج قػػػةير طل تضػػػتعرٌ  2112 يونيػػػو 11 يػػػـو يفك 
 نيقسػػػػالاك  نيركبتلػػػػفخػػػػذين كالاك ف ايػػػػالعر  رهػػػػظلكاس ب مطاطيػػػػة علػػػػى الػػػػرأابيػػػػنكأ كاتابػػػػاعتر 
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. ف شػفقةدك طيلة اليـو بػينػزؿ علٌي ة سيمن الضربات القا لقد كاف كابالن .  كاليديننيعاكالذر 
« ةر أاصتػػز »ع افػػات عػػن ا  مػػكف ديريػػ نوااإ ػػم كػػ. مػػرة أخػػرل يم ركحػػأحسسػػت أنػػ  سأسػػلٌ 

اصتمعيػػة  نعػػ ـكأمػػركشل بػػالكال. «هيكلتهػػا»يف  لهػػازتأ الػػ  اظتسػػ كلية الوقتيػػةك  هػػاهلأجالػػ  
 .افهادكهياكلها كأه اهتكيبر م كعن تر اضضتء اانباإلسالمية لل

 لع اطتبز مع القهػوةبتكنت أ دقل. طتبزا ئا منيشك أعطوشل فنجاف قهوة ، يف آخر النهارك 
 .على األرض يف زنزان  مرميان ركت مث تي . بصعوبة

 ةلػػيطتقنيػػات التعػػذيب نفس ضػػت لػػتعر  قػدف. هسػػابقشػػبه ي 2112 يونيػػو 80ككػاف يػػـو 
م، على كامػل جسػدكالتعذيب  ت آثار اصتلدلكن هذل اظترة بقيى ك . بدا رل أطوؿ مالذ ـو يلا

مػػن  تػػنيعكقػػف التعػػذيب كأعطػػوشل قطأكيف آخػػر النهػػار . بعػػد تنػػدملالتعػػذيب الػػ  دل آثػػار 
يػػت اظترحلػػة بقك تهػػت ان دا قػػقيػػتحال مػػن كذلألا حلػػةر ظتٌف اشل أخػػوك أ، ك كقليػػل مػػن اصتػػع زطتبػػا

 .إذل اهلل رب العاظتنيأمرم م يتسلسول  ابي دل .ةياليان
نتنػاف الوسػخني ي رلكاسػر كػاف قميصػي ك . دكف أٌم شػيء يػذكر 2112 يوليػو 2يػـو مىرَّ 

 .ي الكيريةحرك ج منؿ سا ذمن الدـ الم يهةكر رائحة  ب
 نمػ ؿك وقيػع القسػم األجل تمن أليا الع لطواباإذل ا تخذأي  ،2112 يوليو 1يـو كجاء 

مػػػػن  وعنػػػ أمٌ  رلٌ إـ  يقػػػدَّ دل. غسػػػل ثيػػػايب الوسػػػػخةكأأللبسػػػػهما  قميصػػػني تيػػػعطكأي . ضػػػرحملا
 .طلبت ذلك  العالج مع أن

ويلػة يف موضػوع التجسػس بػني الػركس ط نػت هنػاؾ مناقشػةكا 2112 يوليو 8يـو يف ك 
يػػػػة باصتوسسػػػػة لنهاا يفت همػتتػػػػا قػػػػدل .قػػػػادـالا قيػػػػتحللم ادريقػػػػة إلعػػػػدط ا ػػػػف؛ إاكاألمريكػػػػ

جملػػداشل يف فػػيال يف اظتدنيػػػة  الػػدكتور حػػرش ك بلٌ الػػػدكتور مػػع  متٌ  لقػػاء الػػذملاأٌف كشػػدَّدكا علػػى 
 أف أفكػػر مػػن لػػب مػػٌ  طي ك (. C.I.A)األمريكيػػة  ةيػػز خػػابرات اظتركظتكػػاف لقػػاء ّسػػس لصػػاحل ا

 .كرها بعدذ  أدل  لت ااجديد يف اللقاء
ه نػػػعتػػػا أخال دتأٌكػػػ  الػػػن حليمػػػة األسػػػتاذ بػػػ مػػػعواجهػػػة م كػػػرف اذ أيت نسػػػ: سػػػتدراؾا
 .لسابااع و سبألا يف كاف ذلك. مءبر 

 بصػػػعوبة كبػػػرية بقليػػػل مػػػن صػػػابوف ارللت قميصػػػي كسػػػرك غسػػػ 2112 يوليػػػو 2 يػػػـو يفك 
كطلبت قليال مػن اصتافيػل ". اعتادئ كالظريف"الشرطي ك مه رل ذللذم سلٌ ا( Omo)أكمو 

ى يف حالػػة ييرثػػ سااضتػػر  حػػدأ  ظػػالح حػػني نيوميػػ عػػدإالٌ ب ل عليػػهفلػػم أحصػػجركحػػي  ةنقيػػلت
 .حتٌصلت عليهلوحيد الذم ا" ءاالدك " هذا هو. كمية قليلةشل  اأعط. عتا
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ف يىالسػػك يػػرية، ك ـ الآ القػػول مػػع يفف ضػػع: حػػال  العامػػة تتػػدهور تػػدهورا خطػػريا دأتبػػ
، جركح تعفنت بسػبب الصػدمات الػ  أحػدثتها الضػربات كاصتػركح، آالـ فميتػىقىػي ح من األن

، نيعػػحىجػػاج ال ىلػػع تبسػػبب اللكمػػا يسػػرل الللعػػني يػػةالرؤ اـتفػػاض يف ك  نينػػيلعا يفة حػػاد
باطترقػة ب ذنني كاـتفاض السمع بسبب نفوذ كميات كبرية من اظتاء أثنػاء التعػذييف األ دكمٌ 
ع اظتسػتمرة يف ا كجػألب اببس ؽر الظهر كاأليدم بسبب تشديد ربط األغالؿ، أر ختدٌ  ء،كاظتا
 .يةنتة اإلشتنية الزنزاضجرٌاء اف اش أر  ظتفاصلكا ـاظعلا

عػاظتني الػذم شػعرت أنػه الر اهلل رب ذكػو هػ تاللحظػا كتل يف زاء رلع نسلقد كاف أح
 حالػة تضػرع يف ماو قػ اهلل بكػل تلأسػ .هشفاء ال مييػل لػف قراءة القرآ إفٌ . قريب من ركحي

ال كل لالظ تهينكبكاء بأف ي  .نيمن  اظتم كتصعيد التعذيب ّاهي ّك
مػػا هػػو جػػار ع مػػاتو لعم يػػةأ اندل تكػػن لػػدي ؿ،الاالسػػتقد عيػػيػػـو ، 2112 يوليػػو 2يف 
 تزنزانػػات حتػػ يفقلػني كحػوارل السػػاعة العاشػرة صػػباحا، أخػػذ اضتػراس كػػل اظتعتى . ج عاظتنػػار خػا
خلػف ا خػر  كاحػدا نيفٌ مصػط عدنافصػإذل الطابا األعلػى  –اظتتحٌدث مبا فيهم  –رض األ
 راتػمأن أك ثالثػة  يمػته حمسػا يف قفنا عنكيضعشرة، ك  ارلحو ا كند  لق. فاف معصوبتنايعكال
قػػد  ف سػػنيأننػػا كنػػا مكدٌ كرغػػم . ة حيػػث نتكػػن رؤيػػة السػػماء عػػو اظتبػػاشلحػػكنوافػػذل مفتو ة عػػبر م

 .ن اعتواء النقيم جرعات ألشل استنشقتا يدكنت سع
رة معػذ«: فقػاؿ رل. دتامػان  ت مالػتػهغػري ة ألنه تبو عصبالذم عرفته  العفرمكرأيت الدكتور 

تعػذيب فتػذكرت زمالئػي يف اليانويػة ميلػك لا السػيناريو حتػتذلػك يد، لقد اصػطنعت سع اي
نػػه هػػو أكاخػػوشل  ».إرهابيػػة كقتيػػةؿ ثنػػني يف أعمػػااالأنتمػػا  طتكمػػاسػػيدهم، كهكػػذا كرٌ ميػػل ك 

 كهكػػذا ب منػػػزرلر قػػ 2112يونيػػو  21 ـو يف يػػ ،اغتبػػور ك  ارقػػة اطتاصػػة، مضػػطرٌ فكٌجػػه ال الػػذم
 مػافيأنػه تراجػع عػدة مػرات  كأكػد رل. الػزكاؿبعػد  ةيػناليعة ااسػلا ىعلػئي نػاطفت أنػا كأبتي اخ
هػػػ الء ة الػػػ  كػػػاف يعػػػامل  فػػػا اك ضػػػر الكهنػػػا فهمػػػت . كلجػػػدف دك لكػػػن بػػػك  ا قػػػاؿٌمػػػع عػػػدب

 لػػكت هػػلأج نػػ أ ن مبػػاكػػكػػد تصػػرلتات العفػػرم، كلؤ أ فة أقػػطرية بأيػػ ، الػػذين أرادكاكفدالٌ اصتػ
 .تعذيبلب اّنٌ حو أ ان تلفيق ريأكصطناع تصرلتات الٌ اإ مٌ دكن لي ت دلاالتصرلت
 ذمئػػة كالػػبك تن يف علػػم األؼتػػالػػدكتور نػػور الػػدين جملػػداشل، كهػػو آخػػر، قان عرفػػت صػػديك 

جػػػا عال ىتلٌقػػػيال يأكػػػل شػػػيئا كال ك  ريسػػػواالبمػػػرض عػػػاشل مػػػن ي فكػػػاالصػػػحة، ك ة وزار بػػػيشػػػتغل 
االحتجػاز  أمضػى ذتػانني يومػان مػن ـ ا رل أنػهالعػاإل يف تنٌ ؼتػكى لنا ح دكق .بطبيعة اضتاؿ

 وتػوف موتػةنت اسػاأنقػاؿ أنػه رأل يف مكػاف آخػر ك . عػدة مػرات مػن اظتػوت اؾتػ نهأك  بيذعتلاك 
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نػا، عمليػة اطترقػة اطت، ةطافالشػ نشػار،اظت: ها إنسػافور صتي الحتت أنواع من التعذيب ة شعب
 !قنيات للتعذيب رهيبة للغايةت حكى لنا آخركفك  .اخل
رض األت حتػ تاالزنزانػك األقبيػة  ت يفقػع يف صػمت دةبػاكاإل مئار اصتػل هػذل إٌف ك !ا إعتيي
 .، اخلؼتافر الشرطةة ك صؽ اطتاالفر ل دل

العزلػة  حيػث األرض تإذل زنزانتػه حتػ نػام متأخرة من اظتساء، رجػع كػلٌ  عةأخريا كيف ساك 
 .فأكيرر يأكا لقد صرت أحس ف. كالركائح الكريهة

جػػػل أ مػػػن ،األخػػػري بػػػلقأك مػػػا األخػػػري،  باطػػػاكشل إذل الأخػػػذ 2112 يوليػػػو 2ح ا  صػػػبيف
مػن  سػتأنفسيي كػاف   تعذيبشٌف الف إالٌ ك  ؼ بكل شيءع  أف أليَّ ع بكتككاف . دتاـ احملضرإ

 كػػػاف لػػػه صػػػوته ك  – أنػػػواع األدل، سػػػأل   بشػػػٌو أتػػػأدلٌ أحػػػد اصتاٌلديػػػن  شلد مػػػا رآكبعػػػ. جديػػػد
 فٌ إ«: قػائال –لتعػذيب مػن امن اصتع بعد يـو  يالقلمن قبل طاشل أعلذم اهو ككاف ، رخيمه 
 ؼر طػػػػ نمػػػػ عيػػػػذ بلقػػػػد «: فسػػػػأل  .باإلكتػػػػاب دتردفػػػػ »ذلك كػػػػ  يسألػػػػشػػػػهيدا ف كػػػػاأبػػػػاؾ  

 ـت أالػػػذم نػػػاؿ أكػػػو قسػػػط مػػػن التعػػػذيب، أنػػػن مىػػػ«: قػػػاؿف. بػػػالطبعت فقلػػػ ،» نييسػػػنر فلا
ؾ فرقػػا كبػػريا، كلكػػن قلػػت لػػه مػػع نػػاه فٌ أِّػػن أ دل أكػػن شلٌ ألة، ابػػدت عػػن اإلجدٌ ، فػػ  »أبػػوؾ 
ب الػذم نتارسػه التعذي صد أفٌ قكي ،»!رل إذفت«: ردٌ ف ».رأكي بذ  عي  أيب قد فٌ أِّن أ«: ذلك

 .اسةشر  لٌ قأ اليـو النظاـ االنقاليب
ب كمػػا مػػات اجملاهػػدكف  ذيت التعػػحتػػ ـو يػػلا نخالشػػ تؽ عنػػدما نتػػو مػػا هػػو الفػػر لكػػن ك 

رت حينئػػػذ عنػػػواف كتػػػاب احملػػػامي جػػػاؾ   فتػػػذكٌ إبٌػػػاف حػػػرب التحريػػػر كػػػذلك حتػػػت التعػػػذيب
 ».دينلة إذل أصدقائي اصتزائريني الذين أصبحوا جالٌ رسا «: اةلذم يلخن اظتأسا فريجيس
كنػػػت د  لقػػػ. يف زنػػػزان  لػػػيالن ك ػػػاران  ان كنػػػت ػتبوسػػػ  2112يوليػػػو  21ك 8 بػػػنية الفػػػ  يف 
ة من ضربة قاسػية ص خانت أتأدلٌ ك دلقك . ريكأف رت ظت  أكيحت ب أص ال ركحيجبمشغوال 

  يػػػػدم اليمػػػػئ الػػػػ مػػػػنعيػػػػ  اليسػػػرل حيػػػػث أف بصػػػػرم ضػػػػعف كيػػػريا ك مػػػػن علػػػى رأسػػػػي، ك 
 .ِّهرم كذلك من آالـ يفها ك أصبحت ال أستطيع طيٌ 

كيػري مػن . راضػاحملـ اإدتػمػن أجػل ( قلػنيأنػا كبعػض اظتعتى )صػعدنا  2112 يوليو 28يف ك 
ضػػػػر ميػػػػل اظتػػػػرة عػػػػت احملفوقٌ . يػػػػددجمػػػػن  رل حر طػػػػت ت التعػػػػذيب دلة حتػػػػعػػػػقتلاظت تاالع افػػػػا
اط السػابقة بطريقػة نقػأ ػم أعػادكا ال فيمػا بعػدي كأخوشل احملام. فاف معصوبتاالعينك السابقة، 

 .مضخمة أكير
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 مث. رـكركػػكر اظتا يهػػلع عككضػػ اصتػػركح رل فمػػن جركحػػي، نظٌػػ أدلٌ تػػأاضتػػرٌاس كظتػػا رآشل أحػػد 
 .اتنانزانز ا إذل جعنر 

. أظتػان شػديدان   من جركحػيأدلٌ أت ن يف زنزا يتي بق، 2112يوليو  22ك 22 ،22يف أياـ ك 
مػػع  نار صػػوى  كافأخػػذ. رعنػػد اظتصػػوٌ ( معتقىلػػني آخػػرينمػػع )ت دخلػػيػػو أي يول 22كيف مسػػاء يػػـو 

 .نابصمات
ـ مػاأ لميػأليـو الغد  بهذا ع أشلكنت أتوقٌ ، كبينما  2112يوليو  28إذل  22لة كيف لي

. لقػػادةا مػػع ةشػػقاناظت لالعلػػوم مػػن أجػػابا الطػإذل  أخػػذكشلجػػاءكا ك هػػا هػػم ، يػػاحقلتا ضػيقا
مػػت كلٌ ت بػػأن أٌكػػدكا  معػػت مػػ  حتػػت التعػػذيب، كلكػػنهز رت التصػػرلتات الػػ  انتي كػػلقػػد أن

ل مث بػػػن قمػػػتػػػه لا قمػػػرجػػػع إذل التعػػػذيب، كػػػررت عتػػػم أحينئػػػذ، كخوفػػػا مػػػن أف . بكػػػل حريػػػة
 . ناز نأرجعوشل إذل ز 

 أِّػن تكنػ،  تشػهدفان. زان زن بح باتفي  ،ريباتقليل الد منتصف نع كبعد ضتظات، أم
. الدـ يف عركقي من شدة اطتوؼ رتدلقد  ان حق. إذل مكاف آخر للتعذيب ذكن خ م سيأأ

نزلػت  د ربػع سػاعةكبعػ . أفهم شػيئادل. نطلقت بناافي ك لكضعوشل داخل سيارة يف اظتقعد اطت
 مػت أنػ  يففهف رل دٌ تيعػة بيػبطاقػة ط نعػ او مػفتكلٌ . أف دخلنا عمارةإذل  فاف معصوبتاعينلاك 
فتنفسػت بعمػا، . ىمستشػفكوف يف ن أف لمتحملا نمالعالج، ك جل أمن  التااستعج عةقا

ليسػرل كظتٌػت ا أخذت تعاجل يػدمرأة ك فجاءت ام. بتعذيالمكاف إذل  لأيزتأن  دل كارحتت 
مػػن  يفحػػن جػػركح رأسػػلت أف تي ضػػكف. يقػػامف عااصتػػرح بعػػدة نقػػاط خياطػػة ألف اصتػػرح كػػ

 تقػو لا ال يسػمح»: يل رلقخري األ هذا نظران لتأخرك . ة األعصاباحجر  يف ئيصاأخ ؼطر 
 «.جراحية لعالج التمزقات يف رأسك ةل لك عملير ّي  حو

 .إذل زنزان  حتت األرض من جديد كفدالٌ اصتشل ردٌ  مثىَّ كمن 
يف  اصتزائر أيػػن صػػدرتبػػصػػة ااطت كمػػةأمػػاـ قاضػػي التحقيػػا باحمل تلػػييوليػػو، مي  28كيف 
 .شراضتا جنس قلت يفحبس كاعتي  ةر كذ محٌقي 

 محمد سادات. ..14
 .228. ، صالقمع يف اصتزائرالكتاب األبيض عن : اظتصدر

ان رئيسػػأشػػتغل  .أطفػػاؿ ةكأب ليالثػػ متػػزكج .عامػػان  81بلػػ  مػػن العمػػر أ دات،اسػػ ػتمػػدشتػػي ا
ذل الشػػهادة مػػػن فػػأدرل . العاصػػمة اصتزائػػر طػػارمب اصتزائريػػة اصتويػػة اطتطػػوط يف دارةإلا قسػػمل

 .2112أكتوبر  22سجن اضتراش يـو 
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صػػباحان، حينمػػا كنػػت أغػػادر  العاشػػرةة يف حػػدكد السػػاع 2112سػػبتمو  8يػػـو  أكقفػػت
ابنػػػ   تػػػرافق كانػػػت  .مقػػػٌر عملػػػي مػػػن مقربػػػة علػػػى اظتركػػػز الطػػػيب للخطػػػوط اصتويػػػة اصتزائريػػػة
ن عػ فصلتي . طبيب األسناف للمعاينةجئت فا إذل الصغرية البالغة من العمر سبع سنوات، 

. الطػيب اظتركػزكقفتهػا أمػاـ ت يف سػيارة تابعػة للخطػوط اصتويػة اصتزائريػة كنػت أذال  أيخً  ابن 
 .ال أدرم حو ا ف مصري ابن 

ثيػايب  مػنمث جػٌردكشل  .أكسػعت ضػربا كشػتما كفػورامباشرة إذل ثكنة شاطوناؼ،  أخذكشل
غالؿ مشػدكدة أفخػذٌم كيػدٌم بػك  قػدميٌ شتنػت مث ربطػوا اإلمن ر مصنوع كمٌددكشل فوؽ سري

مث شػػػػرعوا يف . للحركػػػػة نيػػػػةمكاإ ةف أيػػػػك كقطعػػػػة السػػػػجا بػػػػدكنػػػػت   .بشحكػػػػاـ حتػػػػت السػػػػرير
كمنخػػرم  تعػػذيبو فظيػػع باطترقػػة، خرقػػة مبلولػػة فػػوؽ الوجػػه كيفػػرغ فوقهػػا اظتػػاء بػػدكف انقطػػاع

اظتػاء كيف كقػت  تبعػدها ابتلعػ .نفستعن ال الكليٌ نقطاع المسدكد بأيديهم، كالنتيجة هي ا
 .فوؽ بط  الستصراع اظتاء أحدهمعندها صعد  .أل بط امتقصري 

كالضػػرب فػػراكة  نيفػػةمتبوعػػة باللكمػػات الع( فػػولط 200)الكهربػػاء شل بعػػٌذبو بعػػد ذلػػك 
ػػػدث جركحػػػا يف اصتسػػػم باطترقػػػة كهكػػػذا أعػػػادكا التعػػػذيب مث  .تشػػػبه مطرقػػػة غتٌهػػػزة بوغػػػي كحتي

 .تعرضت عتذا التعذيب حوارل اثٍنتا عىٍشرة ساعة يومٌيان  .دكاليك
ة انفراديػة حيػث كنػت ال علػيهم أف يأخػذكشل إذل زنزانػ كػاف  حٌصػة تعػذيب كػلكيف  اية  

. ؿتػاء جسػدم كخاصػة يف ناحيػة الكتػفأآالـ فظيعػة يف كػل  مػنأقول علػى اظتشػي كأعػاشل 
 .س درماشل من األكلااضترٌ  كيأمركف عريانايب داخل الزنزانة  فييلقو كانوا 
رل يف كػػل مػػرة سػػتموت  يقولػػوفكػػانوا  .بػػنفس الطػػرؽأعػػادكا عمليػػة التعػػذيب الغػػد،  يفك 

مى أمػػػاـ بسػػػك  الػػػرأسدتػػػت حتػػػت التعػػػذيب سنضػػػع لػػػك رصاصػػػات يف اليػػػـو كإف دل  . تػػػكي ي
 .دو ناصتل ك هاغتصبسيهٌددكشل عدة مرات أ م سيحضركف زكج  ك 

 .مػػدة اثٍنتػػا عىٍشػػرة سػػاعة يوميٌػػان  اـظػػنتاببتي ذ  عيػػ .الوضػػعية ذتانيػػة عشػػر يومػػا هػػذلدامػػت 
 .نة انفراديةمن اليياب يف زنزا ان غتٌرد نهاريف  اية اليب وف ييلقكانوا 

بضريب بكػل قػوة  ذراعي ااألخرية من التعذيب األكير فظاعة حيث كسرك  ةضتصٌ كانت ا
يضػػػرب   كػػػافالضػػػابط الػػػذم   ضػػػغطكمػػػا   .بكرسػػػي بينمػػػا كنػػػت مقيػػػدان إذل السػػػرير اإلشتنػػػ 

على عي  بشفامػه بكػل قػوال  – يقـو مبراقبة كل عمليات التعذيب منذ البدايةك  –بالكرسي 
لكهربػاء، كنػت أعػٌذب باكيف نفػس الوقػت   .دقيقػة 22 أكيػر مػنطػواؿ ذلػك لكي يفقأها ك 

نػػػا باظتػػػاء طتادت هػػػذا تكبٌػػػة إذل إضػػػاف. أذشل مث جبهػػػازم التناسػػػليبػػػفتوصػػػل قطػػػيب الكهربػػػاء 
 .كالضربات ال  ال تنقطع
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العينػػني،  ك أكدنتػػا خطػػرية يف ناحيػػة الوجػػه  يفالقويػػة يف الػػدماغ كالوجػػه  الضػػرباتتسػػببت 
اصتػالدكف يضػحكوف  كػافك . كالفم العيننيلد الرأس إذل فقداف القدرة على فتح كما أٌدل جى 

 .كالًقٍربة  احني يركشل منتفخ
ػيضػعون  يف الزنزانػة مث  كػانوا رهم ئرلَّ الضػربات كيطفئػوف سػػجاإاصتنػػود ليوٌجهػوف  رج متي

 .أذشلٌ بط  ك ك أنفي  كعلى، على جلدم
م تلقيتػه يف ذراعػي األنتػن أثبتتػه األشػعة كالكسر الػذ .يف سجن اضتراش حاليامعتقل أنا 

 .2112 أكتوبر 8يف عيادة السجن يـو 
 .فيه مع كالدم كعائل  سكنأ م هددكشل بتدمري بي  الذم أ أنبهكم
كرل ( اء التعػػػػذيبرٌ ضػػػػطرب مػػػن جػػػػبصػػػرم م) شػػػػبه أعمػػػػى أشلٌ مكسػػػورة ك  ذراعػػػػي فٌ مبػػػا أ

النفسية ال  تركهػا التعػذيب اظتسػتمر،  ثارعالكة على ا  م حتت اصتلد،طٍ اللٌ  منازرقاؽ الدـ 
قاضػػي  أمػػاـكانػت حيػػام مهػػٌددة إذل غايػػة ميػػورل   .قيػػد اضتيػػاة يعتػػو معجػػزة علػػىفػشٌف بقػػائي 

ة إذل التعػذيب يف عػاداإلبالتحقيا للمحكمة اطتاصة باصتزائر، كقػد أيكسػعت ضػربا كهيػٌددت 
القاضػػي  مكتػػبأمػػاـ كقػػد حػػدث هػػذا  .للشػػرطة" التحقيػػا"حالػػة إنكػػار مػػا جػػاء يف ػتضػػر 

 .يف ركاؽ الطابا اطتامس حملكمة اصتزائر

 الطّيب زيتوني. ..15
 الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اظتصدر
 .اطمهنة خرٌ  سنة كأقطن دٌلس، مبدينة اضتدائا أين أمارس 12، عمرم توشلالطٌيب زي اشتي
اصتػػػيش  ة مػػػندخلػػػت فرقػػػعة صػػػباحا سػػػٌتالعلػػػى الٌسػػػاعة ا 2112مػػػايو  2طتمػػػيس ا ـويػػػ
أٌف ًاشتػػػي حينمػػػا قلػػػت لػػػه ك  رقيػػػبدركػػػٌي برتبػػػة سػػػتجوب  ا. يػتلٌػػػالػػػوط  إذل  ؾبالػػػٌدر  ةمرفوقػػػ
بعػد (. كيلػوغراـ  28)بط  فوقعت علػى األرض طتٌفػة كزشل  لفسأ يفويٌة ق  ركلةل كشل ر زيتو 

حنة لٌشػػػاا فوقٌػػػعنػػػد ت، ك  أحػػػدال يػػػراشل علػػػى بطػػػ  كػػػيتي ضػػػعركبػػػوشل يف شػػػاحنة ككي أذلػػػك 
سػة م سٌ  لونػاكو. بٌوابػة دلٌػس عة يفقلواا( ONACO)لوناكو مقر شركة  أماـكجدت نفسي 

 .للجيش يف دٌلس( مركز أمامي)لت إذل ثكنة وٌ قدنتة حت( مصنع)
 ِّهػػرم كألقػػوا يب كسػػط الٌسػػاحة ءار ك  لبػػة ددٌ شػػب مٌ ديػػ واقػػثك  أة، مثٌ الٌشػػاحنمػػن  لػػوشلأنز 
ن الرٌقيػب بػأمر مػ ، مثللٌ غطية كجهي بيوب مبجنود كقاموا بت ستةأك  ستسةأحاط يب  حيث
كػٌل أسػتطع أف أصػٌد  دل . هػيجضربات إذل كٌل جسػدم مبػا يف ذلػك صػفع ك الوجيه بتا ؤك بد

+ 
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علػػى رتيػػع دقيقػػة  عشػػرينة ظتػػٌدة يٌ خشػػبقضػػباف ضػػربوشل ب .نيبػػوطتر مكانتػػا  يػػدمٌ ألف ذلػػك 
يلمسػه، كػٌل هػذا مثٌ أجلسوشل على ركبتام فػوؽ طريػا مزفٌػت لتػرؽ كػٌل مػن . أؿتاء جسدم

 .ذاكهيعاملون   ذااكظتماذا فعلت  علم حٌو كدل أكن أ
 رلكقػػٌدـ  هخػػذشل إذل مكتبػػي كأقيػػب، ففػػٌك كثػػاقالػػدركٌي برتبػػة ر نفػػس  ءجػػا هػػريةالظٌ  كبعػػد

 دل أكػػن أعػػرفهم شلٌ ألك  ،نيبو لػػمطس نػػاأ ن  عػػيسػػألبعػػدها بػػدأ . طشػػيع بعػػض اظتػػاء لشػػٌدة
 .ا يف حٌقيفقد أطلا سراحي قائال أنٌه كاف ؼتطئ

. ة كأٌف العيػػد كػػاف علػػى األبػػوابٌصػػخا عػػائل  بعػػودميػػت فرحػػت البعي إذل رجػػو  كعنػػد
ضػػػرب لجػػػرٌاء امػػػن  ن جسػػػمي اظتػػػزٌرؽكدهػػػ جركحػػػي تضػػػميد، كبػػػدأت الوالػػػدة بتحمماسػػػت

قيػػب يطلبػػ  للحضػػور رٌ لا سفػه نبػػ اذشفػػة اعمٌسػػلافعػت ف، كر عنػػدها رٌف اعتػػات. بزيػت الزٌيتػػوف
. عػػػالقمػػػت بػػػه ف كهػػػذا مػػػا. كقػػػت ؽتكػػػن حػػػامال معػػػي بطاقػػػة التعريػػػفإذل الٌيكنػػػة يف أسػػػرع 

 .يكتب يبسٌيارته، كانطلقنا تاركني أمٌ   فقرامن كالدم م طلبت
 أخػػذشل إذل مكتبػػه كطلػػب مػػٌ  . بػػاصتنود ب ػتاطػػايػػكنػػة كجػػدنا الرٌقاليٌ إذل  صػػلناما ك عنػػد

و متػ فأ دو نػحػد اصتأ نمػ بلػبعػدها ط. كقاؿ أن  سأمضي الليلػة يف اليكنػة ،فير عتالقة بطا
ب ه الػٌذهاأشرت إذل أيب طالبا من. لفردمبم أٌ م لتتاجون  كأٌف عليه الٌرجوع إذل البيت كالد

ة علػػػػى علػػػػم أٌف العائلػػػػكػػػػاف ه  نٌػػػػككأ كالػػػػٌدموع تػػػػذرؼ مػػػػن عينيػػػػهفغادرنػػػػا  ٌي،علػػػػا كأف ال يقلػػػ
 .سنوات من السجند ستس إالٌ بعتضن  لت نكأنٌه ل قضي العيد بدكشلست
البحر، يف حدكد مدينة دٌلس،   طال تقع على شر خأ ةنكثإذل  ةر امي سيٌ  علىشل ركبو أ

ػػاًلنٍي   جمػػن خػػر  ألنٌػػه ينػػدر   ب بػػػميٌلث برمػػوداتلٌقػػ لٌػػ كا( les Salines –اظتالحػػة )اشتهػػا لًيسى
أحػد عػنهم سػمع دلٌػس دل يمنطقػة ات الٌشػباب مػن ر مػت عشػهالت ا من هذل الٌيكنػة الٌػ حيٌ 

حينئػذ أٌف األمػر خطػري،  عرفػتي . هػذا هػو مصػدر تسػمية ميلٌػث برمػودا. كانقطعت أخبػارهم
ذاكرم حٌو اظتمػات، كأشٌل أكشػك أف ال أعػود إذل  يف ةقلاع لٌ ظتس ـاأيٌ  يٌ عل دترٌ  كأنٌه سوؼ

 فكػاف كانقطعػت أخبػارهم، كػاظتا ذان هػمػن مٌركا كٌل الذييف ؼتٌيل    كجاء. البيت مرٌة أخرل
يػػاة هادئػػة كلتلمػػوف جبزائػػر حػػرة كمسػػتقرة كيػػأملوف مبسػػتقبل حشػػوف أغلػػبهم شػػباب ميلػػي يعي

هػي عليػه، كرمبػا سػيكوف رل نفػس  مػور علػى مػاألشاءت أقػدار اهلل أف ّػرم ا نكلك. سعيد
أشتػع إالٌ دل أكػن علػى اإلطػالؽ ك  يئان أثناء اظتسري كاف رأسػي مغطٌػى ككنػت ال أرل شػ. اظتصري

 
   Le triangle des Bermudes. 
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 بعػػد أكػػن أعلػػمشٌل دل رهيػػب ألأحسسػػت ْػػوؼ ك . يضػػربات علػػى رأسػػمصػػحوبة بشػػتائم 
 .كٌل هذايب  يفعلوف  ذااظت

 رتيػػػػع أؿتػػػػػاءشل كشػػػػرعوا يف دفعػػػػػي بقػػػػوة كضػػػػربوشل علػػػػػى أنزلػػػػو عنػػػػد كصػػػػولنا إذل اليكنػػػػػة 
فسػي دت ن، فوجػةرؤيػعػ  الحتجػب  ت كانػ الٌػعػ  الًعصػابة دخلنا نٌقالة كنزعػوا . جسدم

 فك ، يرتػػدبيػقبػة نبرت نوا كٌلهػمكػػا. ء داخػػل غرفػة شػبه فارغػة كمفزعػةااؿ أشػدٌ جػأمػاـ ثالثػة ر 
أخػػذكشل بسػػرعة ككضػػعوشل  ».مػػن الظٌػػاهر أنٌػػه إرهػػايب خطػػري«: قػػاؿ أحػػدهم. يػػنيلٌ ظظتالبػػاس 

كػػاف اظتكػػاف ضػػيقا .  سػػتة أعشػػار اظتػػه رضػػكع مػػ  2.2جػػة طولػػه ه الٌيالداخػػل مكػػاف يشػػب
 .بارهي تالظالـ دامسا كالصم كافك  سا على ركبٌ ،لقى جابف أأجدا عتذا كاف علٌي 

علػػػٌي  او حػػػر ة طرٌ مػػػ ؿكٌ ألك  شلو البػػػاب كأخرجػػػفيػػػتح لػػػيال  اضتاديػػػة عشػػػرعة  السػػػاحػػػوارلكيف 
 عنػػػدها ضػػػربت عشػػػوائٌيا حػػػٌو . رل أيٌػػػة فكػػػرة تليسػػػ هأجبػػػت أنػػػ »أيػػػن اإلرهػػػابٌيوف «: سػػػ اؿ

أمػػاـ مث أمػػر نقيػػب بػػأف أيؤخػػذ . نف التعػػذيب  اظتػػاء علػػى كجهػػي كاسػػت وارمػػ ، مثلػػيٌ أغمػػي ع
ا ذ، كهكػػألفيػػا مػػن غشػػياشليف البحػػر ى رمػػأي كعيػػي  تفقػػدو إذا كأيضػػرب حػػ رحػػشػػاط  الب
 .دكاليك
أل  ليسػػ الرٌقيػػبككػػل مػػرة يعػػود  ،ةقػػغمػػي علػػٌي ثػػالث مػػرٌات فػػذل الطٌريل الٌليلػػة أي هػػذيف 

مػػػػا ؼ دتامػػػػا بػػػػه أشٌل ال أعلػػػػم شػػػػيئا كأشٌل ال أعػػػػر يأجف »مػػػػاذا عنػػػػدؾ لتقػػػػوؿ «: نفػػػػس الٌسػػػػ اؿ
مصػوبا إياهػا ندقٌيتػه بنػدٌم اصت ذف يرمي  بالٌرصاص، فأخجنديٌا أر الرقيب أمك  .هعن يتحٌدث
تػه أنٌػه لػيس عنػدم مػا جبأ »!م كإالٌ أطلقػت عليػك كابػال مػن الٌرصػاصتكلٌ « :كقاؿ رلؿتوم 

إٌنك لو قتلت  فأنت مس كؿ أمػاـ اللٌػه علػى هػذا العمػل «: فتضأك  ائيأعلم ش أقوله ألشٌل ال
أف تػػتكٌلم، علػػى كػػٌل حػػاؿ  تكلحمصػػمػػن «: قػػاؿقػػ ب الرٌقيػػب مػػٌ  ك ا ».مػػوٌر لػػه الػػذم ال
رم اظتشػي، ك دل يكػن مبقػد. م بشرجػاعي إذل الياٌلجػةأمرهك  ».يك بعد اليـودل كالر ن تلفشٌنك 

كظتٌػػا كصػػلنا رمػػوشل يف الياٌلجػػة كمػػا ترمػػى القػػاذكرات كأغلقػػوا . فػػأمر الٌنقيػػب جبػػٌرم إذل النقالػػة
 .الٌسكوف القاتل الباب كتركوشل يف هذل اضتفرة اظتوحشة كهذا عليٌ 

عػػا دبػػل يَّ مكرجلػػ كثقػػوا يػػدمٌ أرم ك فػػن حمػػ، أخرجػػوشل (2112مػػايو  2)يٌػػاشل ـ الاليػػو يف 
 نمػػػ صػػػيٌ بع بون ر يضػػػكا بػػػدؤ  .كيػػػـو كلػػػدت  أٌمػػػي  اريػػػعاكنػػػت . كشل مػػػن ثٌيػػػايبدبعػػػد أف جػػػرٌ 

دعى كليػػػد الشػػػايب يف األربعينػػػات مػػػن رجػػػل برتبػػػة مسػػػاعد ييػػػاصتالديػػػن  بػػػني فاكػػػ. بخشػػػ
ب مػن ن يعػذٌ كػ يدليتػزٌكج كلػيس لديػه عائلػة كأنٌػه  دل هبأنٌػلنٌػاس، معػركؼ يف كٌل اعمر، متي ال
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كػػػاف لتمػػػل . مٌ   ذ، يعػػػ  أنػػػه سػػػادمالٌتلػػػذٌ  لمعلومػػػات كلكػػػن مػػػن أجػػػعلػػػى أجػػػل اضتصػػػوؿ 
جنػػود  أربعػػةأك  ثالثػػةكػػاف معػػه . ـ جبلػػدم علػػى مسػػتول الوجػػه كالػػرٌأسو قػػيك  اموٌصػػال سػػلكيٌ 

ب إذل حصػن علػى أرضػٌية مػ ،اصتسػد ، كأنػا عػارما جبػٌرمبعد ذلػك قػامو . يضربون  بالعصيٌ 
كإالٌ  كػػي ال أحتػػٌرؾ نييتيلأسػػ عاريػػا إذل قػػاركرة بطػػوشلر . ا  مػػ ستسػػنيغرفػػة الٌتعػػذيب علػػى بعػػد 

كظتٌػػا . يٌ  أغمػي علػػٌو حػػ يٌ كلٌسػػال هبػػدأ كلػػد الشػايب كتلػػدشل مبوٌصػل. ى جسػدمعلػػا فأسػقطه
صبحت مأكل بالٌنسبة إرٌل، أين أستطيع أف أفقت كجدت نفسي يف الياٌلجة اظتظلمة كاٌل  أ

 .الليق يحأس  
ر ادأ مثٌ  لػػػفقلػػػيال إذل اطت فرجػػػعدٌم علػػػٌي البػػػاب نػػػج ، فػػػتحيومػػػا 2اليٌالػػػث، يػػػـو يف الك 

كما كنت ،  اءصتركح كالدمابا نا كمليئيار نت عك  :ةضتالا تلكقدكرل رؤي  يف مب دل يكن. أسهر 
ر كٌ ، دل أعػػد أتػػذ أدرم ، الملكػػي اكقميصػػا، أحسػػبهفأحضػػر رل سػػركاال . رٌائحػػة كريهػػةأىنٍػػػيى ب

  نٌػػز يػػابس مػػن بقايػػا أيػػاـ كجػػدهتا لذيػػذة ألبػػة خعػػبعػػدها أحضػػر رل قط. ذا كنػػت أرتػػدممػػا
 اذهػ أتلػٌذذ كنػتمندهشا كيػف  كاف أحضر رل اظتاء ك  مث. اـيٌ منذ ثالثة أ شيئان  دل آكلكنت 

البػػاب بيػػدل ضػػربة شػػديدة، كقتػػس تػػأثٌر لدرجػػة أنٌػػه ضػػرب كقػػد . اظتػػوز عصػػري هنٌػػككأـ اعػػلطٌ ا
كػي يقفػل   رلٌ إاعتذر . يف أكل تلك اللقيماتشغل الباؿ ن  كنت منبكلمات دل أفهمها أل

الٌصػدر  رحمنشػ قبػومفرجعت إذل  .يعشجتكلمة ب قتس إرلٌ مثٌ  »!األكامر إٌ ا« :قاؿك الباب 
 .د يف هذل الٌيكنةالوحيرمٌبا  لكونهكنت قلقا   كلك ألٌن  كجدت إنسانا فيه بقية رزتة، 

عػن بعػض   ألكسػأخػرج  . بػابكفػتح ال حدهم برتبة نقيب يػدعى مػوالماء أها جبعد
رل كمػػنهم مػػن شتعػػت  جػػار فهم، فمػػنهم مػػن هػػور مػػن أعػػ لػػه تذكػػر . األشػػخاص اظتطلػػوبني

 ؿاقػك  شل،دهػدٌ ي أدبػف. قيقػةاضت عالقة فم، كهذل هػيأية رل  سدت له أنه ليأكٌ   كلكن عنه،
  ضل لك أف تتكٌلم كإالٌ فشٌف ؼتابرات بػومرداس سيحضػركف لرؤيتػك، كصػٌدقمن األف «: رل

 .بهمثٌ أغلا علٌي يف اليالجة كذ »!أٌمك عن ٌو ستتكٌلم حفمعهم 
رجػػاؿ بلبػػاس  ي ثالثػػةمتح البػػاب، فوجػػدٌت أمػػافيػػيال لػػ اضتاديػػة عشػػرٌسػػاعة  الحػػوارلكيف 

أنٌػػػػه بخم كمالػتػػػػه تػػػػوحي ، ضػػػػتاار نظٌػػػػ متػػػػدير ، لر مػػػػمػػػػن عنػػػػات مػػػػدشٌل، أحػػػػدهم يف األربعي
يقػٌرركف  اؿرجػابرات، يعػ  مػن اظتخػ فهمػت أٌ ػم. نيباشػ اف فكانػاف ا خر اثنالأٌما ا. ميٌقف

 .يف التٌػوٌ  ياف كتهزكف عليكحض األع بيفكنت ستموت أـ ال، ك   فإ
 

شػػتقاؽ اللػػذة عػػن طريػػا تعػػذيب ا خػػرين، سػػواء االسػػادم هػػو الشػػخن اظتصػػنف بالسػػادية، كهػػي : مالحظػػة احملػػررين    
كغالبػا . ليل من شأف ا خر كعدـ مراعػاة مشػاعرل ككرامتػهعدكاف معنوم كالتقببعدكاف مادم كالضرب كاإليذاء البدشل أك 

مػػػا دتتػػػزج السػػػادية بالنشػػػاط اصتنسػػػي للسػػػادم، فػػػال يشػػػتا لذتػػػه اصتنسػػػية إال عنػػػد إيقػػػاع األذل كالضػػػرر اظتػػػادم كاظتعنػػػوم 
 .2722-2820( Marquis de Sade)السادية منسوبة إذل اظتركيز دك ساد . بضحيته
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نػدما عك  سػوداد يف حػائط النقالػة،الالحظت من قبل عالمة زتػراء دتيػل ل أقوؿ هذا ألشلٌ 
بػػأٌف كأقسػػم  »أتػػدرم أٌف هػػذل العالمػػة عبػػارة عػػن دـ «: ود اقػػ ب مػػٌ  كقػػاؿرآشل أحػػد اصتنػػ

 ففبدأت أحاكؿ فك هويته ألن  أعرؼ الشبا. عينيه القضاء عليه أماـ متٌ ا قتوؿ كاف شاباظت
 .نقطعت أخبارهماعتقلوا هنا ك االذين 
ا، فكػاف رٌدم دائمػا ء ػتػاكال أف يقػٌول  شػيئا مػك دث  فػدٌ لتػسػٌنا ثة اؿ الٌياللٌرجو اأك أدب

فغضػػب كبػػػدأ . ا ف دٌ ضتػػ تػػهٌمػػل مػػػا القيا كنػػت ألحتبػػأشٌل ال أعلػػم شػػيئا، كلػػو كنػػػت أعلػػم مػػ
أخػذكشل إذل غرفػة بعػدها . صػبح كاظتسػعورلقػد أ .تين مهػٌددا إيٌػام بػاظتو ر  خػايضرب  هػو ك 

ريػػػدم مػػػن ثيػػػايب ككضػػػعوا الكهربػػػ، ك لٌتعػػػذيبا ن ظتنػػػاطا اضتٌساسػػػة مػػػا يف ءاقػػػاموا بربطػػػي ّك
بعػػػدها . لػػػيٌ جسػػػدم، كيف نفػػػس الوقػػػت قػػػاموا بضػػػريب علػػػى الوجػػػه كالػػػرٌأس حػػػٌو أغمػػػي ع

ػػرٌابػػالكهر  يػػارأيقظػػوشل كأعػػادكا الكػػرٌة مبضػػاعفة شػػٌدة التٌ  ليػػٌم جى أغمػػي  يلػػةيف هػػذل اللٌ . ائي؛ كهى
 .تيٌ حفرم شبه م اظتشي كال الكالـ، فأرجعوشل إذل دل يكن باستطاع . علٌي عٌدة مرٌات

 الٌنقيػب مػوالم مرفوقػا مبػدشٌل معػركؼ باسػم كليػد، جاء (يوما 8) يـو الرٌابعة الصبيحيف 
يػػػف متاف ككػػػ .رعػػػبألملػػػس الٌشػػػعر، هػػػو األعنػػػف كاأ ة،مر ، شػػػديد الٌسػػػكػػػاف شػػػاب قػػػومٌ 

عنػػدؾ مهلػػة إذل «: كقػػاؿ ابد البػػيػػعلػػٌي كل فػػتح. ل الكيػػري مػػن النٌػػاسه قتػػكيقػػاؿ بأنٌػػ ،ميػػعصتا
مثٌ أغلػا البػاب تاركػا إيٌػام  ».هذل فرصػتك األخػرية ،ٌيداٌكر جف تتكٌلم،ل يللٌ لصف امنت غاية

 .اتليف هذل اضتفرة اظتظلمة كالٌسكوف الق
  أصػطنعهػل . تصػف الٌليػلن ميفعل كال ما أقوؿ عتػم عنػد عػودهتم أفا اذأعد أعرؼ م دل

 ال أبريػػاء  دل أعػػد أسػػتطيع حتٌمػػل ميػػل هػػذا العػػذاب ان ط أناسػػأكر  هػػل كلكػػن مػػاذا أصػػطنع  
 .عاما 12ال معنويٌا، فأصبحت كاجملنوف أدتٌئ اظتوت رغم أٌف عمرم يٌا ك دسج

 كٌبلػ  مثٌ  أخػرج . وحػدل حػامال معػه أغػالالل يػدكليال جػاء ٌساعة العاشرة لل احوارل يفك 
. علػػػػم شػػػػيئا علػػػػى اإلطػػػػالؽال أأشٌل  فأجبتػػػػه »!قػػػػد فٌكػػػػرت جيٌػػػػدا تكػػػػوفأرجػػػػو أف «: كقػػػػاؿ

مثٌ نػػػػادل كليػػػػد . دشل مبوٌصػػػػل كهربػػػػائيٌ لػػػػكت أدكبػػػػ يبايػػػػث نػػػػزع مثٌ  فأخػػػػذشل إذل غرفػػػػة الٌتعػػػػذيب
إذ تغػػريت هػػذا األمػػر علػػى كليػػد الشػػايب  ثٌرفػػأ ».عمػػل بػػه مػػا بػػدا لػػكأ«: الشػػايب قػػائال لػػه
كليػد  ببعػدها طلػ. ا أكم مػن قػٌوةٌل مػ بكػشللػدكتبػدأ . زػكنػ  عير علػىكأنه ك عالمات كجهه 

دل يكػػػن . ار الكهربػػػائييػػػتٌ لا اة الكهربػػػاء، كهػػػذل اظتػػػرٌة كضػػػعها يف دبػػػرم مضػػػاعفآلػػػضػػػار حإ
، فقػػاؿ ليكشػػف عػػ  أحضػػركا الطٌبيػػب العسػػكرمٌ . غمي علػػيٌ مبقػػدكرم حتٌمػػل ذلػػك األدل فػػأي 
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فوضػػػعوا الكهربػػػاء هػػػذل اظتػػػرة يف قضػػػييب حػػػو  »!سػػػريلته دتامػػػا( Jus)   مػػػن اصتػػػو يػػػلقل« :معتػػػ
 .عدة أخرل ككجدت نفسي بعدها يف زنزان  أرترٌ غمي علٌي مأي 

. ألػػػػواف التعػػػػذيبنفػػػػس مارسػػػػة ، جػػػػاءكا ألخػػػػذم ظت2112مػػػػايو  7، امسـ اطتػػػػاليػػػػو يف 
. الٌنسػبة رلتطبَّعوا على التعذيب فأصبح اط رادان آليػان بالنسػبة عتػم يف حػني أنػه كػاف جحيمػان ب

ت ـ كنػػػإمػػػاذكر بػػػدأت بػػػ. بػػػارل ر علػػػىطػػػمت مبػػػدأت أقػػػوؿ أٌم شػػػيء، أذكػػػر أٌم اسػػػا دهعنػػػ
 انواا عتػػم حكايػػات كسػػيناريوهات كػػتلػػخكنػػت أ .ببػػارل ه صػػدفةاشتػػ خطػػرأعرفػػه سػػطحٌيا، 

 .كاف قٌتي الوحيد أف ي كوشل ضتارل. كرت عتم أشتاء اصتريافذ . ةيٌ دٌ جب ا ك ذيأخ
علػػػٌي الكػػػالـ كأقػػػوؿ عتػػػم ل سػػػهليف الٌتعػػػذيب فقػػػط عػػػي، فتوقٌػػػتغػػػرٌيت طريقػػػة تعػػػاملهم م

. اؿفعٌ وا أنه حسٌ استأنفوا التعذيب الكهربائي أل م أ عرؼم هذا كٌل ما أعتقلت  اظتٌ ك . اظتزيد
كػػػاف األمػػػر . رجلػػػٌي كأذشٌل، فػػػذكرت عتػػػم أشتػػػاء أخػػػرلك ع يػػػدٌم بأكصػػػلوا الكهربػػػاء إذل أصػػػا

علػٌي إالٌ القػوؿ بػأٌف فالنػػا كػاف سػبة عتػم ألٌ ػم أحضػركا رل قائمػة مػن األشتػاء كمػا  نٌ لاب ابسػيط
ػتضػػػر،  اءمضػػػليحملػػػو م علػػػى إم و بعػػػذ  يم ك ك ضػػػر ا كمػػػن مثىَّ لتذكػػػفعػػػل   النػػػافك  اكػػػذفعػػػل  

أٌم شػػيء، أضػػحك  وؿبعػػد ذلػػك أصػػبحت كػػاجملنوف، أقػػ. ؾتػػزكا عملهػػمقػػد أ اا يكونػػو هكػػذك 
 .كنساء كرجاال دل يكن عتم كجودا بالكلوحدم بدكف سبب، كنت أرل  

بػػال . بػػاعتركب كأمػػركشل نزلوشلأإذل كسػػط اظتدينػػة، فػػ اصتػػالدكفالٌليػػارل أخػػذشل  ة مػػنليلػػ كيف
با ا ػػالوا علػػٌي ضػػر ك بػػٌ  كى ر لػػا رفضػػت كضػػعوشل عبالرصػػاص، فلٌمػػ يشػػك كػػانوا يريػػدكف رميػػ

 نػػػا يفعرياشل إذل الٌيكنػػة حيػػث أكثقػػوشل عػػو أرج رأسػػي، مثٌ ك ٌو نزفػػت دمػػا مػػن فمػػي كأنفػػي حػػ
ؽ مػػن طػػرؼ الكػػالب الػػ  كانػػت دتػػٌر أمػػامي مػػن حػػني أف أمػػزٌ  كقػػد كػػدتي  .ةحالٌسػػا سػػطك 

 . خر
مبػا ك . رلخػمػٌ  معلومػات ألشايب حيػث طلػب ا ليدك  قاعةشل إذل الباكر أخذك  الغد يفك 

أمضػيت كػٌل الصػبيحة  يػنحة أاه ضرب  دزامه، مثٌ أخرج  إذل الٌسػأقولما أنه دل يكن لدٌم 
 .قةر حملامس الشٌ  حتت أشٌعة
كػانوا مندهشػني ضتػال ، . الشػرطة كمعػه قائػد فرقػة الػٌدرؾ الػوط  مفػتشاء اء جاظتسكيف 

 أمػر الٌنقيػب مثٌ ، يبكف ؤ كا يسػتهز ؤ بدف. مجنوف حقيقيٌ ك  دموحبب كأتكٌلم لحك بال سأض
كأمػر الطبيػػب . لكنٌػه دل يػداك جركحػيك الطبيػب  بأخػذم إذل العيػادة العسػكريٌة أيػن فحصػ 

 .بشرجاعي إذل ثاٌلج 
 

 .تشري إذل العصري كالتيار الكهربائي يف آف كاحد( Jus)لفرنسية كلمة جو باللغة ا: ينمالحظة احملرر     
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ت أخػػػػذكشل إذل مركػػػػز الػػػػٌدرؾ مثٌ أعػػػػادكشل إذل الٌيكنػػػػة، أيػػػػن عػػػػٌذب  كليػػػػػد حسػػػػ  ا كحػػػػني
. نػػػزان ز شٌل كنػػت أفقػػػد كعيػػي فيعيػػػدكشل إذل أل مػػػٌ  ا مثٌ تعبػػو . اءبالكهربػػػ مػػػرٌة أخػػرلالشػػايب 

مػػا فيػػه، مثٌ أرجعػػوشل م أعلػػ ػتضػػر ال قسػػم الشػػرطة أيػػن أمضػػيت علػػىإذل  نقلػػوشلك بعػػد ذلػػك 
صتنػػود عػػدـ الٌتعػػٌرض إرٌل  خالعتػػا مػػن االطٌبيػػب ، طلػػب اـيٌػػأ ةعضػػبإذل الٌيكنػػة حيػػث أمضػػيت 

أٌمػا عػن الٌسػٌب . هممتحز بػأك لكمػات أال بأحيانػان لضػريبيػأتوف كػانوا الضباط  ، غري أف كيريا
 .اعتدٌت عليهاشٌل حرج، أل كال كالشتم كاإلهانات فحٌدث

ا علػػػٌي ْمػػػس سػػػنوات، مػػػع آالؼ ومػػػكػتالٌسػػػجن  نفسػػػي يف ه، كجػػػدتي كلٌػػػ  هػػػذا بعػػػد
سػػجنهم، أنػػاس أبريػػاء سػػببان يف كػػاف معػػي أنػػاس كنػػت . سػػوأك أ  ألاحػػ هبشػػتلػػ  ت ااضتػػاال
مػػػن  لالفػػػالتمػػػوا فػػػا قو ي دلوا عػػػن أشػػػياء م تكٌلمػػػههم حتػػػت الٌتعػػػذيب كبػػػدكر أشتػػػاء ذكػػػرت
هػػل «: وؿ يف نفسػيفػأق كٌلمػا رأيػتهمضتػاعتم  ت أتعػػٌذب نػس كاأنػ. أك الػتخلن منػه الٌتعػذيب

 »مهم باضتالة ال  كنت فيها علد نون  عػتيعذركن  كيسا
 .ساػتون  عندما يطٌلعوف على هذل الٌشهادةي من يدرم رمٌبا

 الح بوزينةص. ..16
 .شهادة ميبػلَّغة شخصيا: راظتصد

. ان يف ال بيػة اإلسػالمية كإمامػ ان أسػتاذشتغل أ. أنا يف سن األربعني كمتزكج. احل بوزينةشتي صا
. 1002أنػػا مػػن العاصػػمة كلكػػن أكتػػب هػػذل الشػػهادة مػػن اظتنفػػى يف شػػهر أغسػػطس عػػاـ 

، أريػػد أف 2112ك 2112قبػػل أف أشػػرع يف الشػػهادة عػػن التعػػذيب الػػذم تعرضػػت لػػه يف 
   .2172ب  من قبل يف سبتمو هذا النظاـ الوحشي عذَّ  فٌ ح أأصرٌ 

كقػػػد كنػػػت نائمػػػا يف كقػػػت القيلولػػػة  2112دث ذلػػػك يف يػػػـو مػػػن أيػػػاـ الربيػػػع سػػػنة حػػػ
فهجػػػػػم علػػػػػٌي جػػػػػيش عىرىٍمػػػػػرىـه مػػػػػن عناصػػػػػر اظتخػػػػػابرات بأيػػػػػديهم رشاشػػػػػات الكالشػػػػػينكوؼ 

كأركبػوشل سػيارة بيضػاء مث غطٌػٍوا كاظتسدسات كقػىلىبوا البيت رأسان على عقب مث أنزلوشل بسػرعة 
الزرقاء ال  كنػت ألبسػها كانطلقػوا يب إذل مركػز التعػذيب يف منطقػة ( Veste)كجهي بالس  ة 

تبقػػى هنػػا «: زنزانػػة منفػػردة كسػػخة كقػػالوا رل اشتهػػا عػػني اهلل باّػػال دىارل بٍػػػرىاهيم ككضػػعوشل يف
مث حٌولػوشل إذل ( Projecteur)لنػور ككانػت الزنزانػة مضػاءة بشػبه كشَّػاؼو ل ».حو يأم األمػر

كانػػػت تلػػػك الزنزانػػػة مظلمػػػة، نتنػػػة ألٌف فيهػػػا حفػػػرة . زنزانػػػة مظلمػػػة غاصَّػػػةو بالشػػػباب اظتػػػ من
 

يف مقالػػة مػػن هػػذا الكتػػاب،  البػػاب التػػارمتييف  2172يف سػػبتمو احل بوزينػػة توجػػد الشػػهادة الكاملػػة عػػن تعػذيب صػػ    
 .آيت مبارؾ. سيدهم ـك. د. صحٌررها  (2::2-2:73)ؽتارسة التعذيب يف اصتزائر بعنواف 
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أخػػذكا مػػن بيننػػا شػػابا يف . مسػػدكدة ؽتلػػوءة بالغػػائط، ككانػػت بػػاردة بػػالرغم مػػن كيػػرة األنفػػاس
 ...كتأىكتهىهي ككاف قليب يتمزؽ كنا نسمع صراخىه كعىًويلىهي . عمر الزتهور كعذبول عذابا كحشٌيا

 أتنػػاكؿ يف تلػػك الفػػ ة مػػن الطعػػاـ سػػول قطعػػة كاحػػدة مػػن اطتبػػز القػػدصل كشػػيئان يسػػريان دل
. عة كيلػػػوابنقػػػن كزشل بسػػ. جػػػرعتني مػػن اظتػػاء كجرعػػة أك( frites)جػػٌدان مػػن البطاطػػػة اظتقليػػة 

ت إذل أف أيٍمًسػػػكهي ٌف سػػػركارل صػػػار أكػػػو مػػػ  بكيػػػري كاضػػػطرر شكأل ػػػم أخػػػذكا مػػػ  اضتػػػزاـ، فػػػ
 .باستمرار حو ال يسقط

نصراؼ فظننت أ م عازموف على قتلػي فانصػرفت الخرجوشل يف اليـو اليالث كأمركشل باأ
حو كصلت  اطتطىكأسرعت . تسكن ًدماغي كصرت أمشي كألتفت كرائي خىشية رصاصة

فقلػت يف  يوليػو فرأيػت شػبابا يهتفػوف باسػم فػريقهم الرياضػي 2إذل مكاف قريب من ملعب 
الناس يعػذبوف علػى بعػد كيلػوم ات مػنكم ! ال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم«: نفسي

 »!كانتم تلهوف كتلعبوف
كمػن أدل الػرأس كالقلػب ميػل ذلػك كاهلل .. ال يطاؽ اكصلت إذل البيت كيب من اصتوع مك 

 .اظتستعاف
( eczéma)رض القوبػػاء زىمػػتي علػػى السػػفر إذل زتػػاـ بوحنيفيػػة ألنػػ  كنػػت أعػػاشل مػػن مػػعى 

 .ب رل ذلك حرجا ال ًقبىلى رل بهبٌ يف أصابع القدمني كقد س
كنت قػد شتعػت عػن اظتيػال اظتعدنيػة السػاخنة الػ  ختػرج مػن أعمػاؽ األرض يف بوحنيفيػة ك 

 .كأ ا مفيدة جٌدان ظترض القوباء فتحمست للسفر
كنػػت كال أزاؿ أعػػاشل   ، الػػ (بػػدكف اسػػتيناء)كال يفػػوت  هنػػا أف أذكػػر أف رتيػػع األمػػراض 

 .2112ك 2112، 2172منها إذل يـو الناس هذا، هي من آثار الٌسجن يف سنوات 
بسيارم كيف الطريا أكقفت  فرقة من الٌدرىًؾ قريبا من مدينة ٍسػًفيزىٍؼ  ةهبت إذل بوحنيفيذ

كيػػرية فٌتشػػوا السػػيارة فوجػػدكا كيتيبنػػا  . باّػػال الغػػرب اصتزائػػرم( حيػػث مصػػنع الٌسػػٌكر اظتشػػهور)
مث فٌتشػػ  أحػػدهم كشتػػح  »!ألقػػرأ«: فقلػػت »دل كػػل هػػذل الكتػػب «: فأخػػذهتم الدهشػػة كقػػالوا

 .فحمدت اهلل ككاصلت طريقي! نصراؼالرل با
   عنػػد كصػػورل إذل زتػػاـ بوحنيفيػػة أٌجػػٍرت غرفػػة يف فنػػدؽ أذكػػر اشتػػه كهػػو فنػػدؽ األمػػريك 

ك سػػػاعتني مث تعرفػػػت كبعػػػد ترتيػػػب أمتعػػػ  يف الغرفػػػة، خرجػػػت إذل اضتمػػػاـ كقضػػػيت سػػػاعة أ
 
   Hotel du Prince. 
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بعػػػد ضتظػػػات ك علػػى نػىػػػوىاحي اظتدينػػػة كصػػػليت يف مسػػػاجدها كتعشػػػيت كدخلػػػت إذل الفنػػػدؽ 
عيتػ  مػن باستسلمت لنـو عميا لذيذ دل يعكر صفول سول دقات عنيفة على بػاب غػرف  

 »!ؿتػػن رجػػاؿ الشػػرطة! افػػتح البػػاب«: شتعػػت صػػوتا قبيحػػا مزعجػػا. رقػػادم كأنػػا طػػائر اللتػػب  
( Bermuda)كدل أكػػن مرتػػديا سػػول سػػركاال قصػػريا خفيفػػا مػػن نػػوع برمػػودا  ففتحػػت البػػاب
 (.Tricot de peau)ككنػزة خفيفة 

ا إف دخلػوا الغرفػة حػو مسػك  كم. انت الساعة تق ب من اليانية بعد منتصف الليلك
دركػة سػريعة، كضػع القيػد يف ك . أحدهم بعنف ككأنه عير علػى غتػـر عػاث يف األرض فسػادان 

ا أصػػحابه فقػػد أمػ. مديػػاضتديػػد سػيػيٍغرىزي يف عظػػم  فٌ حػو أحسسػػت أ يَّ يَّ كضػػٌيقه علػػًمٍعصىػمى 
 أنزلػػوشل بسػػرعة كبػػرية مث ،قػىلىبيػػوا السػػرير كنيػػركا أمتعػػ  كفتشػػوا كيتػػيب كأخػػذكا أكراقػػي كدريهمػػام

 .كأنا بذلك اللباس اطتفيف ككاف اصتو باردا نوعا ما
د فىًر بوحنيفية فأجلسوشل على كرسٌي كأنػا مقيٌػمث أدخلوشل سيارة الشرطة كأيًخٍذتي إذل ؼتىٍ  

 .ء ِّهرم كمنعوشل من القياـ أك الكالـ أك اضتركةااليدين كر 
بقيػػت علػػى تلػػك اضتػػاؿ ثالثػػة أيػػاـ بلياليهػػا بػػدكف طعػػاـ كال شػػراب إال جرعػػات ؽتزكجػػة ك 

رفػة مضػاءة ككانػت الغ! كال نـو إالٌ غفوات قليلة ال تزيد اإلنساف إال تعبا كاضطرابا. بال اب
 .ننيبنور قوم ي ذم العي

ب إذل اظترحػػاض ككضػػعوا علػػى مىٍقريبىػػةو ًمػػٌ  حارسػػان شػػيطانان يرصػػد أدسل انػىعيػػوشل مػػن الػػذهمى 
ضػربة عنيفػة علػى ( botte)طلبت منه مرة الذهاب إذل اظترحػاض فضػرب  جبزمتػه ! حركة مٌ  

ككالمػان ال أقػدر علػى ذكػرل ألفَّ شػبع  سػٌبان أ. ساقي فجيرًٍحتي جيٍرحنا بالغا كصار الدـ يسيل
 . ربياشل صغريا على اضتياءأبومَّ عليهما رزتة اهلل

عرت شػػ. يف الصػػباح البػػاكر دخػػل رئػػيس اظتخفػػر كضػػرب  بلكمػػة قويػػة كقػػاؿ كالمػػا قػػذراك 
باٍحًتقىافو يف البىوؿ أكرمكم اهلل فطلبت منهم بشضتاح شديد أف أخرج إذل اطتالء فقبلوا أخػريا 

 أعػادكشل إذل القيػد مث. كن أجوكشل علػى اإلسػراع فمػا قضػيت حػاج  كاملػةكفكوا قيدم كل
 .كالكرسي اظت دل

كطػػػافوا يب علػػػى كػػػل ( malle) اليػػػـو اليالػػػث كضػػػعوشل يف الصػػػندكؽ اطتلفػػػي لسػػػيارة كيف
 .ؼتافر الغرب
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ػػلىٍف كبيوقىػػادير كٍسػػفيزىٍؼ، كقػػد تعرضػػت للسػػب خػػذكشل إذل ؼتفػػر مي أ ٍر كًغليػػزاف كالشٌٍ عىٍسػػكى
ػػػاًجيب األيسػػر يف بوقػػػادير فقػػػاؿ رل أحػػػد اضػػرب يف غليػػػزاف كجرحػػػت جرحػػا بكال لغػػػا علػػػى حى

 »!مىٍكتيوبٍ «: العبيد
فكافػػأشل  »!أسػػتاذ«: فقلػػت »تػػك نمػػا هػػي مه«: قػػاؿ رل أحػػد الشػػرطة يف ؼتفػػر الشػػلفك 

ـ إذل األسػػػاتذة يف جزائػػػر قػػػدٌ هػػػذل هػػػي اعتػػػدايا التشػػػجيعية الػػػ  تي . بضػػػربة قويػػػة علػػػى كجهػػػي
وكشل علػػى تنظيفهػػا بيػػدم جػػقضػػيت ليلػػة يف زنزانػػة أشػػبه باظتزبلػػة كأك ! نعػػم! اطتونػػة اصتنػػراالت

 .قبل خركجي منها
ػػػنىواتو كىصىػػػٍلتي إذل ك  ػػػا سى ( ؼتفػػػر الشػػػرطة اظتركػػػزم بالعاصػػػمة" )السػػػن اؿ"بعػػػد أيػػػاـ ًخٍلتػيهى

ككجػدت شػبابا جػػددا  2172الػػذم سػجنت فيػه سػػنة ( géôle)ككضػعوشل يف نفػس اضتػبس 
 .2172 سنة رمبا كاف بعضهم أطفاال سنة سبعة عشرةال تتجاكز أعمار بعضهم 

. اف سػاقي يػ ظت  مػن أثػر الضػربة الػػ  تلقيتهػا يف ؼتفػر بوحنيفيػة ككػاف جسػمي منهكػػاكػ
سػػتالمها مقابػػل الأخػػذكا مػػ  سػػيارم، فاضػػطررت إذل السػػفر مػػرة أخػػرل إذل بوحنيفيػػة  لقػػد

 .مبل  من اظتاؿ كذلك بالرغم من الوساطة
ػػػػعانيػػػػت منػػػػه مػػػػرة أخػػػػرل يف فقػػػػد  ،هنػػػػا لتعػػػػذيبتعرضػػػػي له نتػػػػيكدل  اطيونىاٍؼ يف  ايػػػػة شى
2112. 
كفجػأة شتعػت أصػواتا غػري عاديػة . كنػت نائمػا. انت الساعة تق ب مػن الواحػدة لػيالك

كنػت بلبػاس ك . حسست أ ػم عناصػر مػن الشػرطة يريػدكن أ. يف ميل هذل الساعة من الليل
فػػأمرشل بػػأف  »!نعػػم«: قلػػت »أنػػت فػالف «: اؿ أحػػدهمقػػ. دىقػػوا البػػاب بعنػػف ففتحػت. النػـو

 !حكاـ كعنفشأىٍجييو على ريكبٌ  ككضع يىدىٌم كراء ِّهرم كقٌيدقتا ب
طلبػوا مػ  ألعطيػتهم  كلػو. خلوا ميل اللتصوص إذل بيت النػـو فكسػركا حقائػب زكجػ دى 

علػػػٌي  ألػػػيس فيهػػػا أشػػػرطة«: ظتكتبػػػة فوجػػػدكا أشػػػرطة دركس فقػػػاؿ أحػػػدهمافتشػػػوا . اظتفػػػاتيح
. بن رتاعػة الكنػاشل كهػو مػن علمػاء اضتػديث القػدامىالكتابا   لمث رأ ».ال«: قلت »بلحاج 
ألػيس هنػاؾ «: فقػاؿ. هػذا هػو اسػم أحػد العلمػاء فٌ فبينػت لػه أ »مػن هػذل اصتماعػة «: فقاؿ

 !فشعرت بغيصةو يف حلقي ال أستطيع كصفها »رتاعة 
خرجػوشل أ. الػ  أهػديت ألهلػي كأبنػائي أنزلوشل الػدرج بعػدما اختلسػوا الػذهب كاعتػدايا مث

 Nissan)ككضعوشل يف صندكؽ سيارة من نوع نيساف ب كؿ . مبالبس النـو ككاف اصتو باردان 

Patrol ) ٌككبوا رأسي إذل أسفل كأمركشل أف أبقى على تلك اضتالة كأالٌ أرفع رأسي كأال... 
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كمػا (. Châteauneuf)وٌجهًت السػيارة إذل مكػاف عرفػت بسػرعة أنػه مركػز الشػاطوناؼ ت
 »خٍرصػػاف«إف كصػػلت حػػو التػػٌف حػػورل عشػػرة شػػياطني كضػػعوا يف أذشل أسػػالؾ الكهربػػاء، 

(boucles d'oreille )و ا كأطلقوا التيار الكهربائي حو شعرت باق اب اظتوتا يسمٌ كم. 
فعلقػػوشل مػػن يػػدمَّ اظتقيػػدتني إذل  »!علقػػول«: ئػػك الشػػياطني كقػػاؿ عتػػمل أمػػر أحػػدهم أك مث

حو كاد القيد أف يقطع الرتٍسغىنٍيً كبدأت دقات قلػيب تتسػارع كالػدـ يفػور يف رأسػي  السقف
! أنزلػوشل! رض القلػبمعػرض ظتػناس أنػا  يا«: أصرخ كأقوؿ لك اضتالة مث بدأتي تعلى  كبقيتي 

 »!ناس يا
بعػػد فػػ ة مػػن الػػزمن كأ ػػا أيػػاـ أنزلػػوشل ككضػػعوشل يف مرحػػاض صػػغري كجػػاؤكا بقصػػعة مػػن ك 
 ...زموشل باف آكل كإالٌ للباردة كرمول ميل ما يرمى األكل للكلب يف حجرته كأكركنة اعاظت

بعد ثالثة أياـ كضعوشل مع غتموعة مػن الشػباب اظتػ منني الػذين أعػرؼ معظمهػم أل ػم ك 
 ! من مدين  كهم فخر اصتزائر اظتسلمة

يومػػػا حػػػو أذف اهلل بػػػالفرج، فػػػأخرجوشل كأخػػػذكشل مػػػع أكلئػػػك الشػػػباب إذل  12بقيػػػت ك 
كػػاف ينبغػػي أف نقػػتلكم «: مػػن الشػػرطةاطتبيػػاء احملكمػػة، ػتكمػػة العػػار كالشػػنار، كقػػاؿ أحػػد 

كعندما كىصىٍلنا إذل احملكمة حكم على بعضنا بالسجن كعلى بعضنا ا خر باإلفراج  »!رتيعا
 .اظت قت ككنت من الذين أفرج عنهم

 :ؼتيىػيػ لى  افورتاف ال تفارقص
منعػػػول إياهػػػا حػػػو . أدل كيطلػػػب مػػػنهم جرعػػػة مػػػاءشػػػاب جػػػريح كػػػاف يتػػػ: الصػػػورة األكذل

 !مات
صػنع أم « Made in USA»: كومة من القيود اضتديدية مكتوب عليهػا: الصورة اليانية

 !ف يتأمل يف ذلكشهادم أكلقارئ . نتظر اضتكمأرأيتها يف فناء احملكمة كأنا ! أمريكا

بو سنوات الدم . 3  2002-1996معذَّ
تغطػي  الزم  كمبدأ تنظيمي عتذل اجملموعػة مػن الشػهادات الػ  ستعمل ال تيبهنا كذلك يي 

إذل يومنػػػا هػػػذا، كذلػػػك ظتسػػػاعدة القػػػارئ علػػػى اختػػػاذ أحكػػػاـ حػػػوؿ  2112الفػػػ ة مػػػن سػػػنة 
تشػػاران شػػهدت ان 2112ليق بػػت هػػذل اظترحلػػة بسػػنوات الػػٌدـ ألٌف سػػنة . تطػػور هػػذل اظتمارسػػة

ؽ اإلنسػػاف األخػػرل كػػاضتبس الٌسياسػػي لظػػاهرة اظتػػذابح الٌػػ  حجبػػت اخ اقػػات حقػػو  ان كاسػػع
نػػػػه الشػػػػهادات توقٌػػػػف كمػػػػا تبي  تف ؽتارسػػػػة التعػػػػذيب دل إ. القسػػػػرية خفػػػػاءاتإلكالتعػػػػذيب كا
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سياسػية يف سػنة الكفركعها شبه . إ.إ.اظتعركضة هنا، كلكن بعد أف متَّ القضاء على تنظيم اجل
إذل . إ.إ.لػة اجلمن هيكحتٌوؿ تركيز جهود الطٌغمة العسكرية  2112، شهدت سنة 2112
 .ها السياسي بواسطة اجملازرءزتلة لقلب كال ، فشنَّتجتماعيةالاهتا قاعد

حتتوم هذل العي نة على شهادات من ضحايا ذكػور فقػط كلكػن تغطػي أصػنافان كيػرية مػن 
الكيػري مػن هػذل الٌشػهادات ليسػت . هػن كأكضػاع غتتمعيػة تعػر ؼ هػ الء الضػحايا أعمار كمً 
يػػػتىكىل م اظتفػػرد بػػل هػػي تقػػارير كتبهػػا احملػػاممكتوبػػة علػػى  ركايػػات

ف عػػن الضػػحايا علػػى و فتػػط اظت
كمػػػػػا تغطػػػػػي هػػػػذل الٌشػػػػػهادات ؼتتلػػػػػف تقنيٌػػػػػات التعػػػػػذيب كاعتويٌػػػػػات . فتػػػػط اظتفػػػػػرد الغائػػػػػب
 .اظت سساتية للجاٌلدين

 محمد عيبدة. 1.3
 الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اظتصدر
قريػػة بغليٌػػة الفالحيػػة طػػن يف أق. 2122 اسػػع ينػػايرس يف التٌ لػػدت بػػدلٌ ، كي دةٌمػػد عيبػػػت أدعػػى

 .أطفاؿ ةأنا متزٌكج كأب لستٌ . حالٌ فك  أين أشتغل
كنػػػػت عائػػػػدا مػػػػن عملػػػػي منهػػػػك القػػػػول، فػػػػأردت أف   2112فوايػػػػر  11يػػػػـو اطتمػػػػيس 

ذهبت إذل مرٌش اظتسجد القريب من بي ، كبينمػا كنػت . بالبيت ماء أجد ن دلأستحٌم كلك
كأنػا تقريبػا  ماتشػمثٌ أخرج  كا اؿ علػٌي سػٌبا ك  ،ببااليكسر  ركٌي كهوفاجأشل دأخلع ثيايب 
بعػػد ذلػػك . يٌػػال مغتنمػػا الفرصػػة ألرتػػدم ثيػػايبإ الػػب مػػٌ  كثػػائقي فأعطيتهػػطمثٌ . رانصػػف عػػ

 كقبػػل. ٌشػػارعالأشػػخاص أكقفػػوا يف  سػػبعةأك  سػػتةعربػػة أيػػن كجػػدت حػػورل  أخػػرج  كأركبػػ 
يف  ين عشػػػوائيان اف الػػػٌدركيوف يوقفػػػوف أناسػػػا آخػػػر كػػػ  ،يٌػػػةغلبب  طو لػػػاؾ ٌر الػػػٌدر مقػػػصػػػوؿ إذل الو 

  إيقافهمسبب  هيئتهمهل كانت .  م معناو الٌشارع كيركب
 ر، اللفػػػػاخدؽ امرحبػػػػا بكػػػػم يف هػػػػذا الفنػػػػ«: ظتٌػػػػا كصػػػػلنا إذل مقػػػػٌر الػػػػٌدرؾ قػػػػاؿ لنػػػػا دركػػػػيٌ 

وزتنػػا، كػػاف د  جٌردكنػػا مػػن كػػٌل مػػا »!اينقصػػكم شػػيء هنػػا، أدتػػٌئ أف نقضػػي أكقاتػػا ؽتتعػػة معػػ
دل يػقيػب كبر علينػا دركػٌي برتبػة  لدخػلك ذها بعد. متنا، كأدخلونا إذل غرفة أحز ٌو حك ا نقتادر 

 والطلػب مػن الػذين ال توجػد أشتػاؤهم ضػمن القائمػة أف يػدها بعد. قائمة أشتاء بدأ بسردها
 .دركٌي برتبة مساعد به دكر اشتي قٌدمت نفسي فأخذشل إذل مكتب يوجكحينما ذي . اف

هػابٌيني، كأشٌل  بشر  ات كصػلتهم، مفادهػا أٌف رل عالقػةومعلم يقة هادئة عنم  بطر دأ يكلٌ ب
فتػػػدخَّلت ... زٌكدهتػػػم مبػػػاٌدة األمونيػػػـو لصػػػنع القنابػػػل كاطتػػػراطيش كأشػػػياء أخػػػرل كنػػػت قػػػد

أشػخاص  سػتةمات باطلة كمضػحكة، كأنػا غتػٌرد فػاٌلح أعيػل اهتٌ ا ءكقلت أٌف كٌل هذل األشيا
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له طتدمػػػة أرضػػػي عػػػوض إعطائهػػػا عمسػػػتأ  مونيػػػـو لكػػػاف األجػػػدر يب أفكلػػػو كػػػاف دػػػوزم ا
رهػابٌيني أقسػمت إلفيما متػٌن اك . ة الٌيمن كشبه مفقودةظباعتبارها ماٌدة باه خر،ن آلشخ
عنػػدها . ال عالقػػة رل فػػم إطالقػػا، كإف كػػاف هنػػاؾ أحػػد يػػٌدعي غػػري ذلػػك فليػػواجه  هلػػه أنػػ

سػػػتع ؼ كصػػػٌدق  حػػػٌو ربٌػػػك ال يسػػػتطيع «: قػػػاؿر إرٌل مطػػػٌوال مثٌ نظػػػرفػػػع اظتسػػػاعد رأسػػػه ك 
 .خذم إذل غرفة الٌتعذيب كإرجاعي عندما أقٌرر االع اؼ بأمثٌ أمر دركٌيني »!نقاذؾإ

يبهم تعػػػذ سػػػبا ص قػػػدة تتوٌسػػػطها طاكلػػػة كجػػػدرا ا ملٌطخػػػة بػػػدماء أشػػػخاغرفػػػ لػػػوشلأدخ
رل انوا حػػػواكػػػ. نزيػػػف قػػػوٌم يف أنفػػػي كفمػػػي كا ػػػالوا علػػػٌي بالٌضػػػرب العشػػػوائي حػػػٌو أصػػػاب 

 .سدؿتاء اصتأالكتفني كعلى رتيع ك  بتنيون  بعصٌي على الرٌأس كالرٌكبر ضي واانك  .ةسست
 ؾرٌ حػػػػٌو ال أقػػػػول علػػػػى الٌتحػػػػ بعػػػػد ذلػػػػك كٌبلػػػػوشل كربطػػػػوشل إذل الطاكلػػػػة، كقيٌػػػػدكا رجلػػػػيٌ ك 
 نفس ذشٌل كحٌو يف سوأم، كيفأفوضعول يف أنفي كفمي ك . حضركا جهاز تعذيب كهربائيكأ
حػػػٌو أخٌفػػػف مػػػن آالـ  مصػػػو  صػػػرخت بػػػأعلى.   يف اظتكػػػاف ذاتػػػهربيضػػػ ت كػػػاف دركػػػيٌ وقػػال

دامػػت العمليٌػػة سػػاعة كاملػػة . ختنػػاأالٌتعػػذيب، فوضػػعوا جػػوارب قػػذرة يف فمػػي حػػٌو كػػدت 
 .علٌي، كدل أعد أقول على اضتركة يمغأ دكف توٌقف حٌو 

امػات هتٌ االك ، ككػٌل تلػتنطقوشل ثانية، فقلت أشٌل ال أعػرؼ شػيئااسكحني عاد إرٌل الوعي 
ديػػػد فكػػػاف أقسػػػى مػػػن اظتػػػرٌة األكذل، حيػػػث داـ أكيػػػر مػػػن جن  مػػػحينئػػػذ بػػػدأ تعػػػذييب. باطلػػػة

ا ػتكمػا إذل طػكنػت مربوطػا رب  صػرخت كحاكلػت الػٌتخٌلن مػن القيػود لكػ . ساعة كنصػف
كلكػػن طرحػػوا السػػ اؿ . م سػػي كون  كشػأشلتوقٌفػػوا فظننػػت أٌف األمػػر قػد انتهػػى كأٌ ػػ. الطاكلػة

هتامػػػات باطلػػة كلػػػيس رل الاهػػذل »: هنفسػػايب فسػػه حػػوؿ األمونيػػػـو كاطتػػراطيش فكػػاف جػػػو ن
 «.مفعالقة 

عنػػػػػدها قػػػػػرركا إجبػػػػػارم علػػػػػى االعػػػػػ اؼ بأشػػػػػياء دل أفعلهػػػػػا فأحضػػػػػركا كصػػػػػلة كهربائيػػػػػة 
ػػػنٍ كأكصػػػلوها إذل مى  كأحكمػػػوا قيػػػدم حػػػٌو اخػػػ ؽ . يف اضتػػػائط (فػػػولط 110) كهربػػػائي  بشى

ػنٍ يمػئ إذل خػيط كهربػائي كأكصػلول إذل مى الإفػاـ يػدم  الٌلحم يف ِّهرم مثٌ ربطوا . التيٌػار بشى
كػػاف أظتػػا ال أسػػتطيع الٌتعبػػري . جػػرفنيرأسػػي أف  أحسسػػت فجػػأة كػػأٌف جسػػدم لتػػ ؽ ككػػاد

داـ هػػػػذا . هػػػػذل الكلمػػػػات معدكمػػػػة فٌ ن أِّػػػػكلمػػػػة، أ  ةال أسػػػػتطيع أف أكقػػػػع علػػػػى أيػػػػ. عنػػػػه
ل ميػػل هػػذا ن حتٌمػػعػػاظتػػوت  فضػػلأ كنػػت ال أسػػتطيع الٌصػػراخ فكنػػت. الٌتعػػذيب ربػػع سػػاعة

ا حػػٌو كلػػو تعلٌػػمػػ  االعػػ اؼ بػػه يريػػدكف  ءكنػػت مسػػتعٌدا أف أعػػ ؼ بػػأٌم شػػي. التعػػذيب
بػػػػذلك  لتفػػػادحػػػػو أمرات يف اظتنطقػػػة، اقيػػػاـ بكػػػػل اظتػػػ  بالشػػػخن ك  األمػػػر بتهمػػػة قتػػػػل أمٌ 

عمػاؿ سأقوؿ كٌل ما تريدكف كسػأع ؼ بأ«: لذلك قلت عتم. الٌصدمات الكهربائٌية الفظيعة
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:  داخػػػػل زنزانػػػػة كقػػػػالوا رليبذلػػػػك كأخػػػػذكشل مثٌ زٌجػػػػوا  همفسػػػػرٌ  ».طػػػػالؽإلدل أقػػػػم فػػػػا علػػػػى ا
 »!سنعود ألخذ اظتزيد من االع افات، إذان فكر جٌيدا«

دهم اشتػػه  أحػػ .بكػػني مػػن الٌتعػػذيهى نػٍ خاص ػتطمػػني كمي أشػػ ثالثػػة تدجػػك  نػػةزانزٌ ل الداخػػ
مػػة مػػن الٌتعػػذيب، كػػاف مرتػػديٌا قميصػػا يف حالػػة متقدٌ  فكػػاكػػرصل رابػػح يف اليالثػػني مػػن عمػػرل  

. كػػاف عليػػه أف ينػػػزع قميصػػه شػػيئا فشػػيئا تفاديػػا لػػألدل. جبسػػدل اصتػػركح يػػوحقي ك  اءمػػد تهلصػػقأ
ف يهػذم بابنتػه كػا  .جلػد بػدكف خركفػان أك يشػبه شػاة رابػح  كػرصلإذ كاف   كاف منظرا ال يطاؽ

إليػػػػه، حيػػػػث كػػػػاف يقػػػػوؿ  رد االعػػػػ اؼ بػػػػالٌتهم اظتنسػػػػوبةيػػػػدل . عػػػػامني ارهػػػػعم الوحيػػػػدة الٌػػػػ 
 .البالكمهذل  نزلت عليه كلٌ  نيأ كال يعلم من ءباستمرار أنٌه برم

عا كػاف صػان  ضتػٌي الػذم أقطػن فيػه، أحػدقتاا أٌما الٌشخصػاف ا خػراف فقػد كانػا مػن نفػس
مػػن أثػػر  ظتوجػػودة يف رجليػػه حتمػػااؽ رك دل يكػػن يسػػتطيع الوقػػوؼ بسػػبب اضتػػ. ةيٌػػلغبب اججػػزٌ لل
 .على اضتركة بتاتاهو ا خر الث فاشته رشيد، دل يكن يقول أٌما اليٌ . لكهرباءا

 مفػػاـ يػػدة إلشػػديدا الـ الكزاد يف قلقػػي . لٌػػه ملتهبػػا كمتعبػػاك مدسػػج أٌمػػا أنػػا، فكػػاف
ل، نقتسػػمها كػػت  ال أحضػػركا لنػػا قطعػة خبػػز . نٌػػـو أك الراحػةعلػػٌي ال حػرـٌم الػػذ ، األمػػراليمػئ

كنا نقضي حاجتنا يف الزنزانة نفسها ألنٌنػا منعنػا . لبابؿتن األربعة كقليال من اظتاء كأغلقوا ا
 .من اطتركج
بػػدأت بػػدأ جػػرح إفػػامي يػػتعٌفن ك . علػػى هػػذا اضتػػاؿ، كػػاف اليػػـو كالٌسػػنة يػػاـأ سػػتةنا يأمضػػ

 همميػاق دعنػ نيركيٌ دٌ لػانٌفػر ت كانػت الرائحػة. مػن نتانػة الزنزانػة ةن يػهاكر أشػد   تنبعػث منػه رائحػة
 أصػػبح. كالزنزانػات اجملػػاكرةتنػػا رين إذل زنزانخػأناسػػان آ اـ الرٌابػػع أحضػرك  اليػو كيف. ةاقبػػبدكريٌػة اظتر 

سػػنة  22اؿ ال تتجػػاكز أعمػػارهم فػػطأفػػردا يف زنزانػػة كاحػػدة، ككػػاف معنػػا  عػػددنا تسػػعة عشػػر
أمتػػػػار  2يتجػػػاكز  يف مسػػػاحة طوعتػػػا ال ان شخصػػػ تسػػػعة عشػػػركنٌػػػا . كشػػػيوخ بلغػػػوا الٌسػػػبعني

. أشػػػخاص تسػػػعة عشػػػربػػػني  شتػػػه ا مػػػن اظتػػػاء نتقالنػػػا لػػػ فك ضػػػر كػػػانوا لت.  مػػػ 2.2عرضػػػها ك 
الػػػػٌدركيني شػػػػباؾ البػػػػاب كإلصػػػػاقهم لىٍصػػػػقة مشػػػػمعة  ؽغػػػػالإو هػػػػالػػػػذم زاد آالمػػػػي  يءكالٌشػػػػ

(sparadrap )ستطاعتنا اأيٌاـ كؿتن نعت  حسب  ثالثةأمضينا . فوؽ اظتواصل لكظم تنفسنا
 .ف بعد تعذيب فظيعدك و عبالذين ي
كبعػػد . مييػىل جػػة ةنحيف شػػا يػػع الغػػنمالزٌنزانػػة كأركبونػػا كقطمػػن ا ٌسػػادس أخرجونػػـ الاليػػو كيف 
الفرنسػػي  ف اصتػػيشاسػػيدم داكد، بالٌضػػبط أيػػن كػػ نػػةثك كجػػدنا أنفسػػنا يفمػػن السػػري سػػاعة 

تعمل سػتي س بيهل كاف أحد يتخٌيل أٌف نفس طػرؽ الٌتعػذ. يعذب آباءنا إبٌاف حرب الٌتحرير
ؿ، حػػػػٌو آباؤنػػػا دل يكونػػػػوا حػػػاكػػػػٌل سػػػنة مػػػػن االسػػػتقالؿ  علػػػى   82فػػػس الٌيكنػػػة بعػػػػد يف ن
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كقضػػباف مػػن  كسفػػ   ا ػػالوا علينػػا ضػػربا بأيػػادممػػن الشػػاحنة ك  انػػو لنز أ. عضػػو لهػػذا ا يتخٌيلػػوال
اشػػػػاةحديػػػػد دكف أف  مثٌ كضػػػػعونا يف . اسػػػػتمٌر ذلػػػػك طػػػػوؿ الٌنهػػػػار. لوجػػػػه كالػػػػرٌأسا يراعػػػػوا ػتي

 .أمتػار 8× أمتػار  8كانػت مسػاحة الزنزانػة . منهػا فردا يف كػٌل كاحػدة ستسة عشر اتنازنز 
 ان اظتػػػأخوذ ػتطمػػػجػػػع بعػػػدها ير ك دكف توقٌػػػف،  ان كاحػػػدا كاحػػػد ا يػػػأتوف ألخػػػذنا للٌتعػػػذيبو ناكػػػ

 .ئيربااء الصعا الكهكمنهك القول جرٌ 
 ن اصتهػػةمػػشتعنػػال يصػػيح كيصػػرخ . رابػػح لػػيال صلكػػر اجملػػاكرة أخػػذكا مػػرٌة أخػػرل  نػػة زانزٌ لكيف ا
. ةيٌػبيسػعل كيبكػي علػى مصػري ابنتػه ذه رجاعه يف كقت متػأٌخر كنػا نسػمعهإكعند . األخرل

. بنتػػه كيبكػػي طػػواؿ الٌليػػلابالعنايػػة بينا يوصػػ ككػػاف. ْطػػورة كمكسػػور األضػػلعكحػػا غتر  فاكػػ
 ت قبػل طلػوع الفجػرامػك . نػولاء أعواف الػٌدرؾ كحقل جياللٌ كيف . ولن ينج أنٌهكاف يستشعر 

 .، رزته اهللي ابنتهككهو يب
اء ه مػػيػػلا عو عضػػك ن اصتػػزء اظتػػتعٌفن يف إفػػامي حيػػث د دتٌكنػػت مػػن الػػٌتخٌلن مػػ، فقػػأنػػا أمػػا

 .يرهق  ككسيجي  كضٌمادة لكن األدل كافأ
سػطة شػاحنة وابا ، نقلنػديػدحتت التهاء احملضر د أف أرغمونا على إمض، بعرسما 2 يفك 
. عتقػػػد أف اليالجػػػة كانػػػت تشػػػتغلأشخصػػػا ككػػػاف الػػػود قارصػػػا؛  20 كنػػػا. جػػػة مكٌبلػػػنيميلٌ 

كصػػػػولنا إذل  كعنػػػػد. ككزٌ  زميػػػػتّهنػػػػا إذل اامنايػػػػل، كبعػػػػدها بسػػػػاعة  كصػػػػلنا إذل ػتكمػػػػة بػػػػرج
أثنػػػاء  جػػرٌاء سػػػقوطي عليػػهمػػػن ينػػػػزؼ دمػػا  افعي كػػإصػػػبإسػػعايف ألٌف مػػػنهم السػػجن طلبػػت 

دل أدتٌكػن مػن  »!لخػر األت كإالٌ قطعػت يػدؾ سكأ«: ضابط السجنة ت إجابناكف. لٌسفرا
 .يوما ستسة عشر ةدٌ ظتالٌنـو 
، عنػػػػد رؤيػػػػتهم بكيػػػػتك . يف السػػػػجن دل أسػػػػتطع الٌتعػػػػٌرؼ علػػػػى أكالدمالزٌيػػػػارة األكذل  يف

 .ءاكهم كذلك يف الب شرعواك 
 .رت كرصل رابح كابنته ذهبٌيةكٌ ذ ت عندها

 عمار لحياني. 2.3
 الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اظتصدر

 ةعبلسػػػأنػػػا فػػػاٌلح كأب . دم داكدبسػػػي 2128و سػػػبتم 8 يػػػـو تكلػػػد. شلضتيػػػا مػػػارع يشتػػػا
 .ج منايلبر  أقطن بأكالد عيسى، دائرة .أطفاؿ
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. أرغمػػ  علػػى اظتكػػوث يف البيػػتؽتػػا ر غزيػػرا طػػكػػاف اظت. 2112 فوايػػر 11هػػا يوم كػػاف
سػػػٌيارة تتوقٌػػػف أمػػػاـ خريػػػر شتعػػػت  نػػػدهاع. ةليٌ نػػػػز ظتا ؿامػػػانتهػػػزت الفرصػػػة للقيػػػاـ بػػػبعض األع

. تجػػر خفنػػودم بػاشتي  .لعمػوميللٌنقػػل ا 202( Peugeot)مػن نػػوع بوجػو ت كانػػك ، منػػزرل
. كشػةر ٌ ػا مز أيٌػة كسػراكيل عسػكريٌة، اظتهػٌم دجلت الدى يرتػدكف بىػ ان أشخاص أربعةأيت ر  اهدنع

رتػػػاب  افكػػرت فػػػوران أ ػػم قطٌػػػاع طػػرؽ ف. يماهم شػػريرةكػػانوا مػػدٌججني بالٌسػػػالح ككانػػت ًسػػػ
ارة أجبتػه أنٌػه ذهػب لزيػ »أهػو أنػت «: عػن أخػي مثٌ قػاؿ مهدحػأ سػأل . عندها خػوؼ كبػري

: فقلػت. اف رابػح هػو أخػيكػ  إفل دهم مػرٌة أخػر سػأل  أحػترٌددكا قليال، مثٌ . بعض األقارب
الػػػ اب، مثٌ هػػػٌددشل  علػػػىقبضػػػ  بفظاِّػػػة كأسػػػقط  علػػػى األرض ككجهػػػي  هاعنػػػد ».نعػػػم«

ألقػوا يب . كػل هػذا علػى مػرأل مػن زكجػ  كأكالدمكقػع  . يف رسػغي برٌشاشه ككضع األغػالؿ
أكالدم خلفػػػي كتهشػػػوف ك  زكجػػػ كظتٌػػػا التفتػػػت رأيػػػت . نطلقػػػوااارة ك اف اطتلفػػػي للسػػػيٌ كػػػظتا يف
 .كاءالبب

الٌشػػػتم كالٌضػػػربات ك  ٌسػػػبٌ فػػػرٌدكا علػػػٌي بال. يريدكنػػػه مػػػٌ  م لػػػذا سػػػألتهم عػػػن هػػػويٌتهم كمػػػا
كبعػػد مػػركر سػػاعة كجػػدت نفسػػي يف  ».لػػك كػػٌل الوقػػت لتعػػرؼ ذلػػك«: قػػالوا رلك . تػػواترةاظت

ارة كسػػط كابػػل مػػن الػػرٌكالت كضػػربات العصػػٌي يالٌسػػ أنزلػػوشل مػػن. مركػػز الػػٌدرؾ بسػػيدم داكد
 .كأنا أجهل دتاما مباذا يٌتهمون  مٌ أصاب  نزيف دمو . كالعىًقب

ىٍسػلىخ. كضػعوشل يف غرفػة يتوٌسػطها مكتػب كطاكلػة
كانػػت . كانػت الغرفػة ؼتيفػة كتشػبه اظت

مػػػاذا  سػػػألوشل. البػػػاب كالطاكلػػػة، كأ ػػػا قصػػػابةك األرض ك اصتػػػدراف  :الػػػدماء تلطٌػػػخ كػػػل مكػػػاف
.  ال أعػػػرؼ شػػػيئا عػػػنهم كال عالقػػػة رل فػػػمنػػػ فقلػػػت عتػػػم اضتقيقػػػة أ. رهػػػابٌينيإلأعػػػرؼ عػػػن ا

ٌكػػد ؤ ألدل كأنػػا أشػػدة ا صػػرخت مػػن. ا ػػالوا علػػٌي بػػالرٌكالت مثٌ بالعصػػٌي كقضػػباف مػػن حديػػدف
 .الٌ عنفان إ ذلكبراءم فما زادهم 

كشػف  كأنفػي  ا علػى أذشلٌ بعدها ربطوشل إذل طاكلة كأتوا ب لة الكهرباء كشرعوا يف كضػعه
 .ءقلت عتم تكرارا أشل برم. كعلى كل جسدم ظتدة ساعة على األقل

ػنػٍ مي  تركػوشل. امػ   2.2طوعتػا عػن مػ ين كعرضػها  يػديز  د ذلك يف زنزانػة ال بعوا يبزجٌ  ك هى
كنػػػػت يف الظػػػػالـ اضتالػػػػك ال أشتػػػػع فيهػػػػا إالٌ . أيٌػػػػاـ 8دكف طعػػػػاـ كال شػػػػراب ظتػػػػٌدة القػػػػول بػػػػ
 .ذيب ليال ك ارا دكف توٌقفلٌتعت ااس حتنأل ةيلاعصرخات 
لطٌاكلػة شػبه إذل ا طػابو ر م تكبينمػا كنػ. ةالطٌريقػ رٌابع أخرجوشل كعٌذبوشل بػنفسـ الاليو كيف 

ه صػوت كصػراخ الكهرباء، شتعت صيحات كصرخات امرأة فعرفت أنٌ  اءمن جر  مغمى عليٌ 
كلكػػػن . بيعػػن الٌتعػػذ ان ارتػػنذلػػك كػػاف مثٌ ِّننػػت أشٌل ؼتطػػ  كأنٌػػه كػػابوس كأٌف كػػٌل . زكجػػ 
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جرَّهػػػا اظتسػػػاعد كالػػػدركيني داخػػػل الزنزانػػػة حتػػػت . انفػػتح البػػػاب كإذا بػػػزكج  اظتسػػػكينة أمػػػامي
 اكظتٌػ. خت مثٌ أغمػي عليهػاصػر اكلػة إذل الطٌ  كظتٌا رأت  أدمي كمربوطا. الٌسبٌ ك  كابل من الٌشتم

سػحبوها إذل اطتػارج . يػرأقػول علػى الٌتحٌمػل أك كدل أعػد يتها يف تلك اضتالة فقدت صوايبأر 
عتنػػػوف فػػػا كمػػػا ي مٌ ػػػإال ختػػػف  «: قػػػاؿ رل أحػػػدهم سػػػاخرا. كدل أشتػػػع صػػػراخها بعػػػد ذلػػػك

 .كأصاب  على إثر ذلك أسى رهيب ان جدٌ ان كنت قلق  ».ينبغي
 الدمكأك . ككػاف كتػب أف أصػطنع أم اعػ اؼ بسػرعة ان هكػنٍ كنػت مي . عاكدكا الٌتعذيبمث 
 كػللقيػاـ بعلػى اف ك ت قلقا ألٌن  كنت أعلػم أ ػم قػادر نك  ريهم صهو م ا فعلوا فم  ماماذ
 .ان كنفسي سديٌان اب جالعذاف ك. مائر اصت

 ال اظتػاؿ رغػم أنػ أعطيػتهم رهػابٌيني يف سػٌيارم، كأشٌل إلعندها قلت عتم أشٌل قمػت بنقػل ا
، حػػٌو شػػيءكأٌم  يءفػػاهٌتموشل بكػػٌل شػػ. دم الٌسػػبعةكالكأ حػػٌو تػػوفري قػػوت زكجػػ ع أسػػتطي

كاف من الواضح أ م كتهلوف حػو . م كانوا متلطوف بني اشتي كاسم أحد سكاف اظتنطقةأ ٌ 
علػػى كػػل مػػا يقولػػوف بتحريػػك ا فكنػػت أكافػػا أنػػأٌمػػا . قصػػدهم ككػػانوا يتناقضػػوف فيمػػا بيػػنهم

أسػػناشل الػػ  دل يتبػػٌا  ريا كبسػػبب سػػقوط معظػػمكيػػ   ظتيػػ افكػػ  يب كسػػر يف فٌكػػبسػػبرأسػػي 
 .منها إالٌ ستسة أسناف

يقبػع  فكػا. قلوشل شبه فاقػد للػوعي إذل زنزانػة، كيف الغػد نقلػوشل إذل زنزانػة أخػرلدها نبع
. أشخاص ككانت تنبعث منها رائحة اظتػوت كالػتعفن عشرةوارل حذل الزنزانة الصغرية جدان ف
لتعذيبػه  ناحػدأ يػأتوف ألخػذكاف اصتػالدكف ر    خمن حني، ك رتيعهم يف حالة يرثى عتااف ك

 .بأيامها كلياليها بقينا على هذا اضتاؿ مٌدة عشرة أيٌاـ. ان ءو س كيرحالة أمثٌ إعادته يف 
خػػل خرجونػػا مػن الزٌنزانػػة بعػػدما أجوكنػا علػػى توقيػػع احملضػر، كحشػػركنا داس، أمػار  2 كيف

 .ميلجة مثٌ نقلونا إذل سجن تيزم كٌزك احنةش

 ليصرشيد م. 3.3
 .1002مارس  80، سويسرا، (Le Temps –الزمن ) فلوتا يومية :اظتصدر

لي يظن، عند خركجه من عمله، أنه صد مرشي كاف  2112 يوليو 82ـو يف ي
. نوا شرطة يف لباس مدشلكام   ، كاضتقيقة أني اإلسالمينيتطرفاظتطف من قبل ختي ا

خالؿ ػتاكمته . من دكف شك ياماحمل اهذحياة لية ضغوط الدك لت اذلقد أنق
كم عليه بالتوًئة من حي كيف النهاية . »هابيةرتاعة إر «تمائه إذل ناهتم با الصيف اظتاضي

التشجيع على «ل تتميل يف أخر  ةهتمله ضتظة أضيفت  رهذل التهم كلكن يف آخ
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كف أف د ،ان جنيالث سنوات سيه باضتكم علمت  2118 يوليو 22يف ك . »اإلرهاب
ٌكن من الدفاع عن نفسه نساف أف رشيد إلا وؽن حقاع عظمات الدفنتقوؿ م. نتي

هوؿ كحكم عليه بطريقة غت مكاف يفحبس  تطف بطريقة غري شرعية مثاخ«لي صم
 ضركرة لي تيبنٌي صإف حالة رشيد م ».مة عادلةاكػت يف ضتااك كلية دلا ؼار خترؽ األع

لة من ؼ هيئة دكلية مستقلة ؼتوٌ طر ن متحقيا عن األحداث بشكل ال ييٍدحض ال
فيما يلي  ننشر. و ا فرفضه السلطات اصتزائرية حما تكهذا . مم اظتتحدةألؼ ار ط

ف احملامني الذين تسئ تلؼتمن طرؼ  ينهتدك  نا دتكم عمجبال  مت إعدادها  دتهشها
 .طافهعتم زيارته يف السجن كتبدأ القصة بيـو اخت

 غمر يف عادل التعذيب ميػتا ي،لصم رشيد
مػػػن نػػػوع خػػػاؿ الحظػػػت كجػػػود سػػػيارة  مٌ دلىػػػطريػػػا بػى علػػػى رجػػػة اظت قريػػػة نمػػػ مداء عػػػو أثنػػػ

 ذلدتنا هػػتعػػ. رنػػا فػػاك ر م دنػػعانطلقػػت بسػػرعة . ريػػاطال بجانػػ فػػة علػػىقاك ( Golf)لػػف قو 
ؿ جػار  ولػف أربعػةسػيارة ق عندما أكقفت سيارم، نزؿ مػنك . السيارة مث أرغمتنا على التوقف
فلم أحصل علػى  »تم من أن«: همسألت. بعنف ةيار السمن  أحاطوا بنا كأجوكنا على اطتركج

 فلػػػعلػػػى اصتييػػػٌو خ( أخ زكجػػػ )م صػػػهرم غػػػرابػػػع أر لكا حػػػاطوا يبثالثػػػة مػػػنهم أ. جػػػواب أمٌ 
 .قادشل الرجاؿ اليالثة إذل سيارهتم بقوةمث . عا يديه فوؽ رأسهكاض ارمسي

كنػت أتوقػع . اللذين كانػا بػرفق  على مصري اب  كصهرما قلالبعد حني بدأت أشعر ب
جلػػس اظتعتػػدم . ينفػػتحالبػاب األمػػامي للسػػيارة  شتعػػت .شػػيء ن الكلكػػ ريػػةاطلقػػات ن اعشتػ
بػػ  كصػػهرم انػػت أف تيقاإلكتػػاب، فبرد فػػ » ىهػػتنا«: ر سػػائا السػػيارة الػػذم سػػألهاابػػع جبػػو ر ال

 .قتالقد 
ر ك ظتر اهم نالشرطة كهل نتكينتموف إذل  هل همانطلقت السيارة ترددت قليالن مث سألتكظتٌا 

 علػيٌ  ردٌ فػ. مػ  فقػط رل ثالثة مائػةحوا كاف على مسافة لذميبة، اك الشرطة مبدينة الر  خفرمب
فاسػػتنتجت أ ػػم ال يريػػدكف تػػرؾ أٌم  »لنػػار اوا علينػػا قػػطلي أنػػت غتنػػوف  تريػػد أف«: السػػائا

 .ان ال غرياختطافشاهد كأف ما جرل رل يعتو 
 نزانةالز 

اب إذل بػػػ نظػػػرت. كػػػاف نباحهػػػا قريبػػػان كقويػػػان كاسػػػتمر طػػػويالن . بػػػان تنػػػبحة كالفجػػػأ شتعػػػت
 20ه حػػػػػوارل كعرضػػػػػم  سػػػػػنت 15طولػػػػػه حػػػػػوارل  ان صػػػػػغري  ان زنػػػػػزان  فأبصػػػػػرت بصػػػػػعوبة شػػػػػباك

ة نػػػالزنزا لبوضػػػوح سػػػو  دل أرى . بعي فرأيػػػت ركاقػػػا كزنزانػػػاتادفعػػػت الشػػػباؾ بػػػػأص. اتم  سػػنت
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ػػػد ؽ يف كجهػػػي، ك ا يػػػحتيف نافػػػذهتا أبصػػػرت كجهػػػان مل. اظتقابلػػػة شػػػخن بػػػدل كػػػاف جبانبػػػه لتي
 .البشرة كأشقر سنان  أصغر

: هبعػػدها سػػألت »(!Châteauneuf)ز شػػاطوناؼ يف مركػػ«: فأجػػاب »أيػػن ؿتػػن «: هسػػألت
تحػػي لاظت أجػاب  »ظتػػاذا هػذا النبػاح «يػة المػرة ث لتسػأ. ةاظتػر  ٌا جوابػان هػػذلدل أتلػ »مػن أنػت «
مث  ».خ اظتعػػػذبنيا يسػػػمع صػػر  كهربػػاء، لػػئال«: كلسػػانه بأصػػبعه مث قػػػاؿ أذنػػػهقػػرص . ءاتاشنتػػب

عتقػدت ا. أصػغىرًهم كسػب ثقػ كجهي  السائلني، غري أف ةيو هدل أعلم . عن شخصيسيًئلت 
 .هنا دمجو ك  م فيبلغوا أهلي عنلعٌله ييطلا سراحهأخسر شيئان إذا أجبتهم  لنأشل 

 .أصػواهتم أشتػعكنػت يػ  كلكػن  نتاكرة علػى اجملػ رل رفقػائي يف النكبػة يف الزنزانػةدل أكن أ
 .ملي نذير زتودكهر مو صشتي كأنه ارل أحدهم أنه يعرؼ  قاؿ

ت مػػػن التمػػػدد ز ز أاػػػا فريبالصراصػػػ ان ميعىجَّجػػػ طالبلػػػا كػػػاف.  أزلشػػػعرت بالتعػػػب ألنػػػ  دل
أنػػػ  كتصػػػورت  كفكػػػرت يف نفسػػػي كػػػذلك ،بػػػ  كصػػػهرمافكػػػرت يف حينهػػػا . علػػػى األرض

 .لسبب ما زلت أجهلهب سأعذَّ 
مػػن  ضػػمريمب ؤن ػػال أجػػد شػػيئان أي  .ليػػةكالتزاماتػػه الدك  نوف بػػالدمالقػػ كنػػت دائمػػان ؽتتػػيالن 

كاف طوعتا م ين . يةلاخ ةناكانت الزنز . يء حو أؾتو من التعذيبأهتيأ لقوؿ كل ش. أجله
ل ايف اّػػػ ال نتكػػن التمػػػدد إالٌ . الزكايػػػا لمرحػػػاض يف أحػػدفػػا كػػػاف . كعرضػػها مػػػ ان كنصػػف

 .ال ماءك كال غطاء  راشفال . طوؿ، كيستعمل اضتذاء كوسادةال
شػػػباؾ  ا أحػػده لىػػأغ. يالن سػػيكوف الليػػل طػػػو . كػػاف االنتظػػػار جهنميػػان . رمر دك كنػػت انتظػػ

مػػن أيػػن تػػأم هػػذل الرائحػػة  كانػػت عينػػام، الػػ  تعػػودت . رائحػػة ال تطػػاؽانبعيػػت زنػػزان  ف
كانػػت الرائحػػة اطتانقػػة تتسػػرب . علػػى أعلػػى اصتػػدراف ان أبصػػرت ثقوبػػ.  ٌضػػعلػػى الظػػالـ، دت

د على األرض بقرب دٌ دتال أف أإ يكدل يكن بوسع. افعكاف حلقي لت ؽ كعينام تدم. منها
 .ستنشاؽ هواء الركاؽالفمي كأنفي أقرب ما نتكن  وفديث يك الباب،
 ذيبالتع

زان ، ت بػػػػاب زنػػػػػكلكنهػػػػػا تعػػػػدٌ . كانػػػػػت سػػػػريعة كتقػػػػ ب.  الػػػػركاؽات يفخطػػػػو  شتعػػػػت
ف كػػا. مػن رؤيػة رجػلهػذل اظتػرة  دتكنػتي . يف مػ خر الػركاؽالػ  تقػع توجهػت ؿتػو الزنزانػات ك 
 رٌ عنػدما مػك  ،بقوة كاف ييدفع. درالص ارمعكاف ك  قريبان ان تعام ستسة كستسنيرل عم سكنياظت

عليػػه باإلعػػداـ  حيكػػمالػػذم  ف،ير شػػو السػػيد رضػػا ب إنػػه. ببضػػع سػػنتم ات مػػن نافػػذم عرفتػػه
لػت تازك سجن  منبعدها فٌر الذم ك  كمة اطتاصة باصتزائر العاصمةاحمل طرؼمن  1993 ةسن
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د أكػ .امنياحملػ مالئػيز حػد أهتػه إذل فوجٌ يف مكتيب بالعاصمة بنه من قبل ازارشل . باتنة واليةب
 ن مػن سػجن تازكلػت، كقػد مت القػبض عليػهيد الفػار حػفعػالن أ أنه اكرةاجملانة لزنز رل جرياشل يف ا

 .ياـة أعضل برل قبهص عم
 شتعػت زان  حػوما كدت أمشي بضع خطوات داخل زنػ. كنت أشعر بالتعب كالفشل

وسػػػيقى كال مال نػػاؾ كػػن هدل يظتػػرة اذل هػػكيف . ب مػػن األدلإنػػه صػػراخ اظتعػػذَّ  .ان صػػراخان ميٍرًعبػػ
 تنػك. اسػتمر ذلػك طػويالن . اضتيػاةك  لبشػريةاالػنفس  التغطية هذل اصترنتػة يف حػ كالبنباح  

 .شخصيان  س عليٌ نتارى يب ذعالتأٌف كك  رعشأ
 ؽتنطااالس

ليػاـ ع ضػكي  حػو، يءمػن رؤيػة شػ نكدل أدت. تح باب زنزان  خلف ِّهرمفي  رية،الظهبعد 
ج على حتجا نا كلكن دل أدتكن حو من االأخت كنت. ةبشد أسيلى ر بط عري ك على رأسي 

 الػػػت علػػػيٌ ا ج فر دٌ الػػػ يف تعيػػػرت قػػػدميٌ . مػػػن اطتلػػػف كأيٍخرًجػػػتي بقػػػوةٌم قػػػت يػػػدأكثً . ذلػػػك
 .الشتائم

نت أحاكؿ ك. أذشلٌ يف  افصرخيثناف منهم ابدأ ك شعرت بوجود العديد من األشخاص، 
عليػػك أف تقػػوؿ كػػل . ميقػػانوف كال ػتػػا كال حػػا،هنػػا ال يوجػػد «: شتعػػت. كػػرام   فػػظأحف أ

. ائم كالتهديػد بػاظتوتشػتلكػالـ الفػاحش كالامن  يريعت الكشت ».ءشي بكل كتع ؼ ءشي
 بػػتمػػاذا ذه« :شتعػػت ثانيػػة. كػػاف متػػتلط يف رأسػػي  يءكػػل شػػ. بة كبػػريةصػػعو ب فستػػنأنػػت ك

رين لفػػاا يٌ لاالتصػػاالت الػػ  أجريتهػػا مػػع مػػوك  يعػػف همػػت أنػػه كػػاف »اميز سػػد اضتػػ ل يفتعمػػ
 .العدالةالـ إذل بلغوشل عن نيتهم يف االستسأن الذي
كانت تقػرب  بة  ر ضل ك  ،ختناكنت أ. أنتظر الضربات ال  ا الت على كجهيأكن  دل

ت بػػػذه  ندئػػذ خطػػر ع. عػػػيش آخػػر ضتظػػات حيػػامشل أعػػا أمقتنكنػػت . مػػن حالػػة الغيبوبػػة
م  الػذ كليٌ د مػو أحػك . ح .صرخت أشل لعبت دكر الوسػيط بػني ع. لعلها تنقذشل رةفكة فجأ

 مذلػػهػػو السػػبيل الوحيػػد ا هػػذاأف  قػػدتكلكػػن اعت ان ختلػػا أحػػداثأاع أشل ك كنػػت . كػػاف فػػارا
أردت . ككنػػت ػتقػػا، فقػػد توقػػف الضػػرب كتبػػع ذلػػك صػػمت طويػػل. شل مػػن اظتػػوتقػػذنقػػد ي

كلكػػن مػػا كػػدت أطلػػب ذلػػك . ذم كػػاف متنقػػ الػػـ ى الليػػارخػػيي طلػػب أف بالر االسػػتفادة أكيػػ
كنػػػت أعػػػرؼ  »العاصػػػمة  مبحكمػػػة اصتزائػػػر رفهمالقضػػػاة الػػػذين تعػػػ مػػػن هػػػم«: ئلتحػػػو سيػػػ

أ ضػػػوشل . كيػػػل العػػػاـ كمسػػػاعديهالو  ترتيػػػببػػػال  كرتفػػػذ  ،هجػػػبالو م إمػػػا باالسػػػم كإمػػػا بهأغلػػػ
 .ق نسي ال يزاؿ متم على رأاللياـ الذكاف إذل الزنزانة، ك  وشلقكسا ْشونة
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ال، مث قلػػػي دتتػػردٌ . بتذ  كسػػأل  هػػػل عيػػابلػػة، اظتقانػػة ز نلز ا لتحػػي يف نافػػػذةل اظتالرجػػِّهػػر 
 ألشل  رؤيػػ  نن مػػتمكيػػ أنػػه دلرل  قػػاؿ ».فقػػط ت كركػػالت علػػى الوجػػهاال، ضػػرب«:قلػػت لػػه

قػػػػػاؿ رل الشػػػػػاب األشػػػػػقر ػتػػػػػاكال . ب ألشل ػتػػػػػاـو مػػػػػا كأضػػػػػاؼ أشل رمبػػػػػا لػػػػػن أعػػػػػذَّ كنػػػػػت مليٌ 
 . ينهر ش ب منذيعذٌ  ، كأنه هو شخصيا دل»عذيب هو أكلهلتا يفأصعب ما  إفٌ «: تشجيعي
  اية م قتة
دل . ان دل يعػد اإلتصػاؿ بالزنزانػة اظتقابلػة ؽتكنػ. لث مػن شػهر أغسػطس يتمػددياالـ يو كاف 
 مصػػنع كحشػػي إنػػه. أشتػػع صػػراخا كبكػػاء كتوسػػالت كصػػياحان كنػػت . الػػزمنمػػركر أعػػد أميػػز 

لليػاـ يفػوح برائحػة اكػاف . تح بػايبجػأة فيػكف. ريبػةال ء مػنشػيب رمدك نتظر أكنت . لتعذيبل
رة ظتػػل اهػػذ مو يب إذل الػػدكر العلػػ صػػعدكا. يسػػتعمل للخنػػالػػذم الليػػاـ ا لشػػعرت دبػػك ؽ ر العػػ
كػػػػاف ينتػػػػاب  شػػػػعور . جػػػػود عػػػػدد مػػػػن األشػػػػخاص لتيطػػػػوف يبو ب شػػػػعرت.  كرسػػػػياوشلأعطػػػػك 

 .باطتوؼ ؽتزكج بشيء من األمل
ف البػػد أف اكػػ. يسػػهجػػت يف قىػػرارىة نفابت تبػػة،الكاة لػػا ت ألكؿ مػػرة صػػو  حػػني شتعػػتك 

خذل على نفسي رغم أشل غػرٌيت هػدؼ آ يءشنه ال يوجد شف ،حاؿ كعلى كل ،مأنقذ حيا
استشػػعرت أ ػػم كػػانوا لتػػرركف ػتضػػران . زيػػارم لسػػد اضتػػاميز كاسػػتبدلت مكانػػه قصػػة خياليػػة

دل . شلامر متػػػ شػػػكالد ألخػػػري، عػػػاكيف ا. لػػػةكأ ػػػم سػػػيقدمون  إذل العدا ،شػػػهادملسػػػتماع الل
، إف أنػػػت«: وحضػػػيقػػوؿ بو  األشػػخاص اضتاضػػػرين شتعػػت أحػػػد. ضػػػرمػػػ  إمضػػاء احمل وايطلبػػ

ا كمػػ ي طلػػا سػػراحيي هػػل نتكػػن أف  ».طلػػا سػػراحك، فسػػأنظم لػػك شخصػػيان عمليػػة إرهابيػػةأي 
دل أبػػػد أيػػة مقاكمػػػة،   .يعػػػ  أنػػه شػػػيء ؽتكػػن اضتصػػوؿهػػذا يف ذلػػك، ففكػػػر هػػذا الرجػػل اـ د

 .الذهوؿ يصعب كصفهن م شيءكنت يف . مإذل أسر  كنت أحلم بالعودة
ء مت إرخػػػا. طتػػػارجاإذل فعػػػال خػػػذت أي . زنزانػػػةلجػػػٌركشل إذل اطتػػػارج كلػػػيس إذل ا ،خػػػريكيف األ

يال، مث شتعػت و نتظػرت طػكا. دفعوشل للحائط حو التصػقت بػه. اضتبل كاللياـ بالقدر الكايف
 .شاحنةوف رموشل داخل عربة قد تكعندها . صرير عجالت

ي لكر السػػػفد الػػػيفذل زنزانػػػة إكهنػػػاؾ أخػػػذكشل . مرداسو ة بػػػنػػػالشػػػرطة ظتدي فػػػركصػػػلنا إذل ؼت
هػػػواء  فيػػػهدخلػػػت مكتبػػا أي ك  ل،كالركػػػ طمللاخرجػػػت منهػػػا بػػت دقػػائا مث أي مػػػرٌ (. األرض حتػػت)

. ذ األكامػػر كا لػػةكنػػت أنٌفػػ. كأحػػس بػػاألدل يف رتيػػع أطػػرايف إلذالؿبػػا رعشػػأ تنػػك. مكيٌػػف
ى  السػػػا علػػػنػػػت جكك ،تمدل يعػػػد هنػػػاؾ أٌم شػػػ.  ملعػػػاسػػػلوفم يف ماصتػػػالدكف أكفجػػػأة غػػػرٌي 

 ".برفا"ا طستنأي كرسي ك 
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ية سػكر علة اكمػحملحػاـ لقػادة اصتبهػة اإلسػالمية لالنقػاذ بام كمر ك سػتنطاؽ علػى دالز اركٌ 
يػػػػػف تعرفػػػػػت علػػػػػيهم، كهػػػػػل كنػػػػػت مناضػػػػػال يف اصتبهػػػػػة ك تلئسػػػػػ. 2111 بالبليػػػػػدة سػػػػػنة

 .اإلسالمية لالنقاذ
ا مإلنسػػػاف، كالسػػػيوؽ ان حقػػػاع عػػػالػػػدفت مػػػانظى عالقػػػام مبكػػػذلك علػػػ  ككػػػانوا يركػػػزكف

 . ظمة العفو الدكليةنم
 ةعسػايف ذلك  افك .إذل اطتارج كأخذكشل يف سيارة أخرل وشلقة، ساياالنهنت ا كاكأخري 

كنػت . كنػت جائعػا كعطشػانا. أدخلت زنزانة أخػرل. ليانية صباحاا امبأخرة من الليل، ر مت
 .رضاأل لىع اتة فارغة مرمكيري أدث عن قاركرة كسط قاركرات  

. نافػػذة كسػػط بػػاب زنػػزان  هنػػاؾكانػػت . مػػن حػػورل رأنظػػ كنػػت. سػػطسأغ 2د األحػػ
رة أشػػػخاص مكٌبلػػػني شػػػرأيػػػت حػػػوارل ع .قضػػػباف كعنػػػدما دفعتهػػػا رأيػػػت زنزانػػػة عتػػػا بػػػاب ذ

بشػػػػيء مػػػػن الفضػػػػوؿ مػػػػن خػػػػالؿ  ظػػػػركا إرلٌ لين بػػػػوااق  . ال جػػػػواب »أيػػػػن ؿتػػػػن «: همألتفسػػػػ
 .القضباف

 ت يفا كنػػرمبػعهػػا ائرات عنػد إقالالطػػ كصػوت  قطعػػتالػ  سػػافةاظتحسػب . كنػت أفكػػر
 .يزمثكنة اضت

 محمد غضاب. 4.3
 ػتمود خليلي، الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اظتصدر

فة تعٌسػػفٌية بصػػ سػػجن سػػنوات 1رٌاش حيػػث يقضػػي عقوبػػة اضتػػ سػػجنبع ػتمػػد غضػػاب أكد 
 .78778رقم أمرل باضتبس هو . ٌم إثباتأ كفكد

د إذل اصتزائػػػر اعػػػ 2112و متسػػػب 22يػػػـو  كيف. ويسػػػراسيف  شيعػػػي ابغٌضػػػػتٌمػػػد كػػػاف 
ة عنػػد ر شػػابمتطػػف كاخ .AH2049هػػا حلتر  ى مػػي طػػائرة للخطػػوط اصتويػػة اصتزائريػػة رقػػمعلػػ

ني، يرتػػدكف زيٌػػا مػػدنٌيا، اقتػػادكل بعػػدها سػػٌلحاص مأشػػخ مػػن طػػرؼ أربعػػة الطػػائرة خركجػه مػػن
 الشػػٌي تعػػٌرض خالعتػػا لتعػػذيب كح مػػا،يو مػػدة ستسػػة عشػػر  طوناؼ أيػػن حػػبسمركػػز شػػاإذل 
كهربػػاء، ال: ذا اجملػػاؿ اظت سػػف كاظتخػػزمهػػلة يف معسػػتمػػا أتػػيح مػػن الوسػػائل اظت سػػاشل، بكػػلٌ نإ
لكمػػات، الٌضػػرب علػػى كػػٌل اصتسػػد العػػارم الألقػػداـ، ا تالكػػر ٌللػػة باظتػػاء القػػذر، بظتشػػفة انظتا

 صػػفاداألذنػػني، كتقييػد األيػػدم باألك  ةليٌ جهػػزة الٌتناسػة يف األبػأنبوب مطٌػػاطي، الكهربػاء اظتيٌبتػػ
 .خلاالٌظهر  ءكرا
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 ا اليسػػػر و سكانػػػت عائلتػػػه يف   نييف حػػػ 2112أكتػػػوبر  2ـو يػػػللعدالػػػة ة ٌضػػػحيٌ لا تمدٌ قيػػػ
أجزائػه مػػن  رتػػع متٌ  زٌكركعلػى أسػاس ملػػٌف مػ. لػػا علػى مصػػريلقلا ةيػاؼ عنػه شػػيئا كيف غتعػر 

ذل هػ إذل رتاعػة إرهابيػة، تػدعيم ءاالنتمػا :مبا يلػي غٌضاب ٌمدػت م الٌسٌيدأحداث باطلة، اهتي 
كػٌل هػذا  بػالطبعك . ةة على أسلحة حربيٌ ز ة كاضتياٌلحصتماعة، عدكاف، تكوين غتموعات مسا

 .غري صحيح
م ويسػر ٌصلت على كثائا، من طػرؼ شػرطٌي سحت ةير ئاأٌف األجهزة األمنية اصتز و ضتٌا هكا
كقػػد  . خليػػةالدٌ ا يسػػرية بػػوزارةمػػن الٌسو رقت بطريقػػة غػػري شػػرعٌية مػػن أجهػػزة األني، سيػػ أمػػغػػري
ف يكػػوف أتمػػل   لتي الػػصتاليػػة اظتغاربيػػة حػػوؿ اائيٌػػا قصػػائٌيا ك ح إالل عمػػانػت هػػذل الوثػػائا دتيٌػػك

مػػػػن هػػػػذل  ادحػػػػااسػػػػم ػتٌمػػػػد غٌضػػػػاب ك اف كػػػػك . ابرهػػػػإلاف عتػػػػم عالقػػػػة بو أصػػػػحافا إسػػػػالمي
 .األشتاء، غري أٌف الٌسلطات الٌسويسريٌة دل تدنه بشيء

هتػػػا لصػػػياغة ٌيالخزائريٌػػػة العنػػػاف لتت األجهػػػزة اصتلقػػػأطسػػػركقة، سػػػتغالؿ هػػػذل الوثػػػائا اظتاب
اشتػه  فى رً غٌضػاب كحػدل، الػذم قيػة بيػة بسويسػرا بقيػاداكة إرهبشػي بي ٌكد على ما شتٌ " ملفٌ "

 .األمن اصتزائرم لدل نيبمطلو ني بأشتاء مشبوه
هػػذل اطتيٍدعػػة كانػػت تقصػػد، علػػى اظتسػػتول الػػدٌكرل، إربػػاؾ الػػرٌأم العػػاظتي كبعػػض الػػدكؿ 

م كػػػػاضتصػػػػوؿ علػػػػى اضت – علػػػػى اظتسػػػػتول الػػػػوط  – را، كمػػػػا تقصػػػػدسويسػػػػا األكركبيػػػػة منهػػػػ
شتػاء األكيػر ألدهينة، باعتبارقتػا ا ٌباسي كمرادع شلدماب  ابٌيا على مٌتهمني منهم يإلدانة غاب

 .شيوعا
: سػرقة الوثػائا كتعرٌفػت علػى مػدبٌرم العمليٌػة رمػأ تفلٌسويسػريٌة اكتشػات اٌسػلطلكلكن ا

عزمػت علػى  هانػدع. القػادر هػوم ائػرم عبػدكمسػاعدل اصتز  الشرطي الٌسويسرم ليوف جػويب
 .لصاحل دكلة أجنبية سالٌتجسٌ  همةتفتح حتقيا قضائٌي ب

 لري كتابيػا حتػٌذر ألخػا هػذاية ر سػ، أعلمػت كزارة الٌداخليػة السويباغٌضػػتٌمػد ن ملب بطك 
ائلػػة قامػػت عك . ٌرسػػالة كصػػلت متػػأٌخرةال  أفٌ غػػري ،رر ػتٌقػػا يف حالػػة سػػفرل إذل اصتزائػػطػػخ نمػػ

يب كأرسػػػل رل كثػػػائا صػػػل م اتٌ الػػػذ   سػػػتاذ قاربػػػادألام كهػػػو سويسػػػر  ػتػػػاـو  ب بتكليػػػفغٌضػػػا
 .دشلغضاب ميدَّعو باضتا اظتد ٌيد ػتمٌ السٌ  و فيهاقضٌية الٌتجٌسس ال  اعتي 

مت طلػػب إطػػالؽ ف جػػواشل، كقػػدٌ يشػػر ال ٌسػػٌيدال ا،يػػحقالتٌ  يلػػدل قاضػػ ثرهػػاإ لتي دخٌ تػػ
 لػفظتزائػر كأمضػى اقيػا اصتلٌتحقيا الذم قاـ بتسريع حتكتوقيف ضابط شرطة ا يلسراح موكٌ 

 
   Maitre Jean-Pierre Garbade. 
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كػػػاف القاضػػي قػػػد . دليػػػل يف اظتلػػف عػػدـ كجػػود أمٌ لة يٌ القاضػػػي بتعجيػػل القضػػػ كعػػد. ظتػػزٌكرا
 . بٌضاغ راحؽ سالبدك ا توٌعد بشط  أجهزة األمن كثائا اإلثبات ال نخصٌيا مب شطل

الهٌتػػاـ رغػػم علمهػػا فػػة اه غر تػػٌكدلرٌفض دكف أٌم سػػند قػػانوشل، رفػػض أابػػ لوبػػقا  هػػذطلػػيب
 .ها بعرض كتايبٌ متي عٌ د للقضٌية، ال اء رفعي بتزكير الٌتحقيا أثن

. نقاصػريخيلع من منصبه كحػٌوؿ إذل مصػلحة الفقد  اشلو جالشريف قاضي الٌتحقيا أمَّا 
ا إذل مػههجٌ و تختطافهما أثناء ا مٌ فت ةمة بوغابنعيته ا نسة ؾتول بوغابة كأختها سكرتري كأٌما 

ة بت القضػيٌ عائلة مػوكلي سػح. هذا كٌله يف نفس اليـو تقريبا. حكمة اضترٌاشمب همامقٌر عمل
 .ٌيا آخر كاف قد نصح به القاضيامػتا م  لتكٌلف ف

مشارك  إذل  لىل  كانت كافقت عايسريٌة السو  ٌتسلسل لألحداث، العدالةفس الا لنتبع
  منعي من اظتمارسة بصػفكاعتباطان رت صدفة قرٌ  دشل،ميدَّعو باضتا اظتك  بادر قا األستاذ جانب

نٌقػل يف حالػػة قبػػورل للميػوؿ كشػػاهد يف القضػػية لتكاة صػػاريف اإلقامػػت بػدفع مكتعٌهػػدا جنبيٌػأ
 .فقط
 قضػػػػػػػٌية يفمػػػػػػػني تٌػهى ظترم اكم القضػػػػػػػاء الفػػػػػػػدرارل الٌسويسػػػػػػػحػػػػػػػا  2118ر وبكتػػػػػػػأ 18يف ك 

. كقف الٌتنفيذ عم نجسشهرا  22ا كشهر  27 ت يفيٌلدتالٌتجٌسس، كأصدر عقوبات رمزية 
غٌضػػػاب مػػػػن طػػػرؼ احملكمػػػة اصتنائيػػػػة السػػػػيد ػتمػػػد  اكمػػػةت ػتدتٌػػػ 2118نػػػوفمو  22كيف 

كقػػػد . جن نافػػػذة مػػػع األشػػػغاؿ الٌشػػػاقٌةسػػػ اتنو فيػػػه بتسػػػع سػػػ احكمهػػػ مة كأصػػػدرتبالعاصػػػ
 .218780رقم حتت عن طٌتهم بظتاٌدـ ر إذل احملكمة العليا إثر تقالقر ا أحيل
ٌف نعيمػػة كانػػت كاتبػػة أكتػػب اإلشػػارة إذل . اليػػـو إذل تنيدفقػػو م فالاز ابػػة ال تػػبوغ ختػػافاأل

 .ةوريٌ صتمهيل اكك( سكرترية)

 مالك أعراب. 5.3
 الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اظتصدر

مكػػػث خالعتػػػا شػػػهرا مبركػػػز شػػػاطوناؼ حيػػػث  .2118 مػػػارسيف  مالػػػك أعػػػراب إيقػػػاؼ متٌ 
 .تعٌرض لتعذيب كحشٌي ال إنساشل

موثػػػػا اليػػػػدين كراء ِّهػػػػرل علػػػػى طاكلػػػػة ك كهػػػػو غتػػػػٌرد مػػػػن ثيابػػػػه  أعػػػػرابمالػػػػك  عػػػػذيبتمٌت 
علبػة بػيج مػن صػنع ركسػي حتتػوم علػى بول بالكهربػاء اظتولػدة مػن بٌللول باظتاء مث عػذَّ  .خشبٌية

 .كتشبه جهاز ؼتٌطط القلب الكهرباء،أزرار للٌتحٌكم يف قٌوة 
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ستعمل اظتنشفة اظتبٌللػة اطترقة حيث تالتعذيب الكهربائي كالتعذيب بيف ف ك ناكب اصتالدت
 كقطاعػه مربػع الكرـكميلػبس بػللٌتعػذيب اصتنسػي بوسػيلة قضػيب بعػدها تعػٌرض  .القػذرباظتاء 

. ذلػك العضػوأٌدت إذل سػيالف الػٌدماء بغػزارة مػن  سػاديةبصػفة متكػٌررة  دبرلكاف يدخل يف 
طفى باشػػػػػا نقػػػػػل إثرهػػػػػا إذل مصػػػػػلحة االسػػػػػتعجاالت كاإلنعػػػػػاش باظتستشػػػػػفى اصتػػػػػامعي مصػػػػػ

 .بالعاصمة
 – بنيالٌتعذيب يف كٌل مرٌة يفقد فيها كعيه، مػن طػرؼ أحػد اظتعػذ   أثناءيتٌم إنعاشه  كاف

 .إلرهابه هأيخًضع مالك أعراب للتظاهر بشعدام .يدعى رتاؿ – مقٌنعنيالذين كانوا 
 كهٌددها رجاؿ الشػرطة دػرؽ البيػت عنػدما جػاءكا ،الٌضحٌية يف بيتها أـٌ ضرب كذلك مٌت  

كمػا تعٌرضػت للكمػات أصػابت طفلػة يف اليٌانيػة مػن . كيشػتموف يسػٌبوفإليقاؼ ابنهػا كهػم 
أثنػػاء ذلػػك االبػػن علػػى بطنػػه غتػػٌردا مػػن ثيابػػه كمقيٌػػد األيػػدم  كضػػعك . عمرهػػا كانػػت حتملهػػا

كقبػػػل اإلنسػػػحاب مػػػن . بػػػشطالؽ أحػػػدهم للٌرصػػػاص يف اعتػػػواء إرهابػػػهكمٌت  ،بسػػػلك حديػػػدمٌ 
 .اطتزانة ال  فتشت من فوؽ إذل حتت ربكسالبيت قاـ رجاؿ الشرطة 

. للمنػزؿ جرٌاء التحٌرشػات اظتتكػٌررة مػن طػرؼ رجػاؿ الشػرطة العائلةهذا يف هجر  تسٌبب
 .كٌل الٌسلطات اظتعنٌية كلكن دكف أيٌة نتيجة حو يومنا هذا  بشخباركقاـ ػتامي العائلة 
اب ا ف مصػػ كهػػو .72222اضتػػبس رقػػم  أمػػربسػػجن اضتػػرٌاش،  موقػػوؼمالػػك أعػػراب 
 .بأمراض عصبية

 كمال برار. 6.3
 الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اظتصدر

علػػػى  2118سػػبتمو  22مػػػن طػػرؼ شػػرطة مقٌنعػػني صػػػبيحة يػػـو  كمػػاؿ بػػرار  اختطػػاؼ متٌ 
اقػػتحم اظتنػػػزؿ عػػدد معتػػو مػػن الشػػرطة  فقػػد. نػػائمه  وهػػك صػػباحان  كالٌنصػػفالٌسػػاعة الٌسادسػػة 
سػػػول مػػػع كمػػػاؿ دل يكػػػن يف البيػػػت يومهػػػا . تػػػذكر ضػػػهم أيٌػػػة مقاكمػػػة اظتقٌنعػػػني دكف أف تع

خائفػػات كمػػذعورات لالقتحػػاـ  كػػنٌ لقػػد   .، إحػػداهن حامػػل يف شػػهرها السػػابعوةثػػالث نسػػ
 .تبعته ال االستعراضي لرجاؿ الشرطة كعملٌية الٌتفتيش الٌصاخبة 

كػاف   .21 (Renault)فراشه كقيذؼ إذل م ٌخرة سػٌيارة مػن نػوع ركنػو  منمٌت انتزاع كماؿ 
 ،السػػٌيارة قػػاعرأسػػه مغطٌػػى بقميصػػه كهػػو ػتصػػور بػػني رجلػػني عمالقػػني، مكبػػوب الوجػػه يف 

رجػػػاؿ  مػػػندل ينػػػبس كاحػػػد . حػػػٌو ال يػػػتمٌكن مػػػن الٌتعػػػٌرؼ علػػػى اظتكػػػاف الػػػذم سػػػي خذ إليػػػه
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 عػػػن م شػػػراتهالشػػرطة كلػػػو بكلمػػة كاحػػػدة عػػػن أسػػباب هػػػذا االعتقػػاؿ العشػػػوائي الػػػذم تػػنٌم 
 .دتة عملٌية اختطاؼ

برجػػػاؿ الشػػػرطة  اظتكتظٌػػػة (Nissan) نيسػػػافاإلرهػػػاب  مكافحػػػةموكػػػب سػػػٌيارات  انطلػػػا
ػػال أمػػن  ٌّ بػػرار إذل  كمػػاؿحسػػني دام بالعاصػػمة، حيػػث مٌت حتويػػل الٌرهينػػة   دائػػرةاظتقٌنعػػني يف ا

ظتػػػدة ثػػػالث  ت السػػػيارةٌّولػػػ. (R19 tourisme)النٌػػػوع  نفػػػسصػػػندكؽ سػػػٌيارة أخػػػرل مػػػن 
 .يتعٌرؼ على الطٌريا ساعات كاملة حٌو ال

كيػدال مغلولتػاف كراء  ،(Les Sources) العناصػربإذل ؼتفر الشػرطة  يف النهايةخذ كماؿ أي 
لقػػد كػػاف معٌرضػػا . الٌسػػٌيارة صػػندكؽِّهػػرل، كهػػو يف كضػػعٌية انكمػػاش جانبيػػة، بسػػبب ضػػيا 

 .من ػترٌكها اظتندفعةلتسٌمم أكيد جرٌاء غازات ثاشل أكسيد الكربوف 
تعػػٌرض كمػػاؿ بػػرار إذل تعػػذيب كحشػػٌي باسػػتعماؿ اطترقػػة  اظتػػذكوررطة ؼتفػػر الشػػ كداخػػل

. مقعػد خشػيبٌ كقطعػة الستػجيا إذل أف مت تقييػدل   بعػد، (grésil)كاظتاء اظتمزكج بسائل قريزيػل 
ألقػػي بعػػدها يف  ،عة كالٌنصػػفاٌ السػػ قرابػػةكمػػا صػػرٌح بأنٌػػه تعػػٌرض للٌضػػرب علػػى كػػٌل جسػػمه 

 .كموصدة بباب مصٌفحة( مبيابة مرحاض)جد فا ثقب زنزانة مساحتها م  على م ين، يو 
كليلتػػػني دل يتعػػػٌرض فيهػػػا للٌتعػػػذيب كدل يقػػػدَّـ للعدالػػػة إالٌ يػػػـو  أيٌػػػاـبعػػػد ذلػػػك ثالثػػػة  بقػػػي

إجػراء أيٌػة فحػوص طٌبيػة عليػه، رغػم طلبهػا مػن ككيػل اصتمهوريٌػة الػذم  دكفاطتميس صباحا 
 .صبيحة يـو السبت أماـ القضاء لالمتياؿدعال 
اضتبس مبركز الشرطة الذم كاف لتمل مالحظة تقوؿ بأٌف كماؿ بػرار  سجلٌ مٌت تزكير  لقد

على اطتامسة مساء، بينمػا بػدأ تعذيبػه علػى الٌسػاعة ( مركز الشرطة) اظتصلحةسيا إذل تلك 
 .كأربعني دقيقة من صباح نفس اليـو كستسةالٌسادسة 

 .فراجحكم باإل مناستفاد  ،كبعد امتياله أماـ ػتكمة حسني دام
لديػػه أيٌػػة سػػوابا جنائيػػة كهػػو مػػن عائلػػة  دل تكػػن هلكػػل هػػذا رغػػم أنػػكمػػاؿ بػػرار تعػػرض  

خالؿ ف ة  أخول مفٌتش شرطة جرح أثناء تأدية كاجبهك  يف حرب الٌتحرير غتاهدأبول  .شريفة
 .للوطن أربعة عشر سنة خدمة ـقد  قد ك ظتدة ستسة كسبعني يوما  ٌبساؽتاٌ أبقال غت أمنية

، الٌصػػلب يف جػػرح: تٌن أف كمػػاؿ تٌعػػرض للتعػػذيب الػػذم تػػرؾ مػػا يلػػيأٌكػػد طبيػػب ؼتػػ
. متعػٌددة جػركح آثػارك  الٌصػدر كالػبطن يف رضػوض، على مستول جلد الػرٌأس متعٌددة جركح
 .يوما 28عجز م ٌقت داـ  يفكٌل هذا   تسٌبب
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 محمد أمين تكارلي. 7.3
 الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اظتصدر
 ةقػل علػى مػي شػاحنة تنعػدـ الٌرؤيػمن طرؼ عسػكرٌيني كني  2118ديسمو  2يـو  مت إيقافه

الٌتعػػذيب  :سػػيا إذل مكػػاف غتهػػوؿ، حيػػث تعػػٌرض لتعػػذيب كحشػػٌي لػػيال ك ػػارا. مػػن خالعتػػا
الكهربػػػػائي باألقطػػػػاب الكهربائيػػػػة علػػػػى اصتهػػػػاز التناسػػػػلي، الٌتعػػػػذيب باظتنشػػػػفة اظتبٌللػػػػة باظتػػػػاء 

دامػػػػت عمليٌػػػػة التعػػػػذيب . اصتسػػػػم باألنابيػػػػب اظتطٌاطيػػػػة القػػػػذر، الضػػػػرب علػػػػى كػػػػٌل أعضػػػػاء
اصتسػػػدم حػػػٌو أصػػػيب السػػػٌيد تكػػػاررل بنوبػػػة عصػػػبية تبعهػػػا إغمػػػاء، ؽتٌػػػا اسػػػتدعى حقنػػػه يف 

كأحضر مرٌة أخرل للتعذيب اظتتكػٌرر . مثٌ أعيد إذل الزنزانة حٌو استفاؽ. األكردة مباٌدة غتهولة
، مثٌ ثالثة أ أكثالث   .يٌاـ بعد ذلك، كأخريا أسبوعا بعدهاأربع مرٌات ذلك اليـو
 17يػػـو " مػػدنٌيني"يومػػا مػػن االعتقػػاؿ الٌتعٌسػػفي مٌت تقدنتػػه للعدالػػة مػػن طػػرؼ  11بعػػد ك 

 .2118ديسمو 
باضػػطرابات سػػيكولوجية تعػػاجل بانتظػػاـ مػػن  ان مصػػابقبػػل إيقافػػه كػػاف ػتمػػد أمػػني تكػػاررل 

. اسػتعماعتم للحقػن أثنػاء تعذيبػه كلعلم اصتهاز العسكرم مبٌلفػه اظترضػي متٌ . طرؼ أخٌصائٌيني
 .كلوضعه حتت العالج الٌطيٌب يف الٌسجن تطٌلب تدخٌلي لدل إدارة مصلحة اضتبس

 .10707السيد ػتمد أمني تكاررل ػتبوس يف سجن اضترٌاش، أمر اضتبس رقم 

 فريد مدني. 8.3
 الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اظتصدر

سػػكن دػػي كأمػػدرس، مهنػػ  بػػاضتراش،  2180أكتػػوبر  7مواليػػد أنػػا مػػن . اشتػػي فريػػد مػػدشل
الشػهادة مػن اصتزائػر يػـو  لأدرل فػذ. (العاصػمة) بوركبةبلدية ، 20، رقم Eديسوليي عمارة 

 .1000مايو  18
علػػػى السػػػاعة العاشػػػرة مسػػػاء يف مسػػػك  مػػػن طػػػرؼ  2111أكتػػػوبر  27أكقفػػػت يػػػـو 

البيػػت كبػػدؤكا التفتػػيش فقلبػػول رأسػػان  دخلػػوا. مػػدنيني مسػػلحني كػػانوا حػػوارل عشػػرين شخصػػا
. معػػي أشػػخاص موجػػودين ذتانيػػةحينهػػا رتيػػع أفػػراد أسػػرم اظتتكونػػة مػػن ككػػاف . علػػى عقػػب

 Renault)خػػذت علػػى مػػي سػػيارة مػػن نػػوع ركنػػو إكسػػوس كراء ِّهػػرم، مث أي  وا يػػدمٌ لػػغلَّ 

Express )ت مباشرة ؿتو بن عكنوف إذل مركز التعذيبهى لو ا أبيض توج. 
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ربت بعػػػدما ضيػػػ، ك خػػػذت إذل قاعػػػةو أيػػػن تعرضػػػت إذل ؽتارسػػػات التعػػػذيبصػػػورل أي فػػػور ك ك 
كذراعػٌي متصػالباف كؽتػدكداف  بشدة بعصا فأس على مستول كل أؿتاء اصتسػم، قيٌػدٍت يػدمَّ 

ا، ككذا رجالم بواسطة حبل مػاءن قػذرا  بعدها رفعوا قميصي كخنقوشل به، مث رشوا عليٌ . جدن
وف اظتػػاء يف فمػػي كهػػم يضػػربون  بالعصػػا يف كػػل بٌ خػػذكا يصػػكأ(. Grésil)لػػه رائحػػة الغريزيػػل 

، . بػػدشلأؿتػػاء   كلمػػا أغمػػي علػػيٌ ككنػػت  لقػػد داـ هػػذا التعػػذيب علػػى األقػػل ثػػالث سػػاعاتو
 . قظوشل بالصفع مع توقيف الضرب م قتان أي

بعػػدما قضػػيت الليلػػة يف الزنزانػػة فاقػػدا الػػوعي تقريبػػان، أيخػػذت يف الغػػد إذل قاعػػة التعػػذيب 
 هػػذا إذل أف أغمػػي علػػيٌ العػػذاب كقػػد داـ . مػػن جديػػد بعنػػف بواسػػطة العصػػا ربتحيػػث ضيػػ
 .مرة أخرل

ادنا علػى عٍصػإيتميل هذا يف ك ( تعذيب باظتشنقة)قا بت بالفينذ  أياـ عي  عشرةبعد حوارل ك 
اضتبل حػوؿ العنػا يػدفع اظتقعػد  حينما نترٌ (. عقدة متحركة)أنشوطة  ممقعد كشنقنا دبل ذ

نػا نسػقط بعنػف علػى األرض، كعلػى الفػور  كونفقػد الػوعي ينكحػني  ختناؽالبعنف كيبدأ ا
ستعادة الوعي يعػاد التعػذيب افور ك  ،تطبا الكهرباء علينا كباطتصوص على مستول الصدر

 .إذل غاية اإل اؾ التاـ
رغػػػػػم أشل كنػػػػػت يف السػػػػػجن يف اصتزائػػػػػر مػػػػػن  2118مػػػػػت بالػػػػػذهاب إذل إيػػػػػراف عػػػػػاـ أهتي 

 .2117و نوفم 2إذل غاية  2112ديسمو 
ٍعئ التعذيب  –التعذيب  أكقفت ؽتارسات

ى
ضػرب يوميػا بالعصػي كلكن كنػا ني  –دىٍصر اظت

كنػػا . كاعتػػراكات مػػن طػػرؼ حػػراس اظتعتقػػل، كباطتصػػوص مػػن طػػرؼ شػػخن يػػدعى رضػػواف
نح مدة دقيقتني على األكير كل صباح لقضاء اضتاجة ، ككنا نفعل ذلػك دائمػا حتػت كابػل فتي

ة  ليلػػفكػػل  هػػذا التعػػذيب اظتهػػنيكنػػت أخشػػى . كػػل أؿتػػاء اصتسػػم  عنيفػػة إذلالضػػربات مػػن ال
 .أدتئ أف ال يطلع النهاركنت 

ديسػػػػػمو  17قلػػػػػت إذل سػػػػػجن اضتػػػػػراش يػػػػػـو يومػػػػػا يف مركػػػػػز التعػػػػػذيب، مث ني  21بقيػػػػػت 
أطلا قاضي  ان كبعد أربعة أشهر سجن. ت منها سابقان ئر  مت بنفس التهم ال  بػي هتي كا. 2111

 .بالواءةالتحقيا سراحي مع قرار 
أنػػاس يعيشػػوف حاليػػا يف هنػػاؾ هػػذا هػػو أنػػه ال يػػزاؿ كػػل ء الػػذم يػػ ظت  أكيػػر مػػن  يالشػػ

 .ذلك اظتركز يف ِّركؼ ال تطيقها حو اضتيوانات
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 خالد ياحي. 9.3
 الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اظتصدر

مػن طػرؼ  ؼتػرج مسػجد مبدينػة دلػس عنػد 1000 فوايػر 2يػـو  أكقفت. اشتي خالد ياحي
ال إذل الضرب كال إذل هناؾ دل أتعرض ك على الفور إذل ػتافظة الشرطة  خذتأي . شرطة دلس
 .سألوشل عن حسن حطاب فقط .التعذيب
علمػػت فيمػػا بعػػد أنػػ  كنػػت بػػع . العاصػػمة اصتزائػػر أيخػػذت علػػى مػػي سػػيارة ؿتػػو بعػػدها

اءقتػػا كمػػاؿ طػػرؼ شػػابني كانػػا معػػي، أشت مػػنعلمػػت هػػذا . عكنػػوف مبقػػر األمػػن العسػػكرم
يقطػػػن حاليػػػان  كهػػػو ،ميلػػػي راحهشتغػػػوشل أطلػػػا سػػػ. بعزيػػػز كعمػػػر شتغػػػوشل، ككالقتػػػا مػػػن دلػػػس

 .ا ف معتقل بسجن اضتراش بعزيز فهو أما. بالشراقة ألنه متشى العودة إذل دلس
أخػػاؼ أف أدرل بشػػهادم كال أريػػد أف أذهػػب معػػك إذل احملػػامى، أخشػػى  أنػػااضتقيقػػة  يف

جسػػػػمي، لقػػػػد أحرقػػػػت بشػػػػناعة مػػػػن الػػػػبطن إذل  رأيػػػػتالن أنػػػػت ًفٍعػػػػ .جديػػػػدأف أعتقػػػػل مػػػػن 
بعػػػػد هػػػػذا ك . الكهربػػػػاءك  (طترقػػػػةا)لشػػػػيفونة بامػػػػن التعػػػػذيب كأيػػػػاـ كهػػػػذا بعػػػػد أيػػػػاـ  ...الفػػػػرج

مػػػاذا  سػػ لتعػػػٌودت علػػى التعػػػذيب كعتػػذا فأنػػػت ملتػػـز الصػػػمت،  لقػػد« :قػػػالوا رلالتعػػذيب 
، مث لفػػػػوا أكراؽ اصترائػػػػد ثيػػػػايبمػػػػن  كشلدجػػػػرٌ ِّهػػػػرم، ك  علػػػػىمػػػػٌددكشل  حينئػػػػذ ».سػػػػنفعل بػػػػك

مػرات  ذلػكككػرركا  ،ا فيها النػار إذل أف انطفػأت علػى جلػدمشعلو ككضعوها على بط  مث أ
 .عدة

 جانػبالبداية أيخػذت إذل  يف. سراحي يف شهر مايو طلاأي كبعدما عانيت أشد العذاب 
جر لػه اتػ آكاشل. كريميت على حافػة الطريػا( كالية بومرداس) الطريا السريع بضواحي بودكاك

 .األكل مث اصطحب  إذل حافلة متوجهة إذل دلس رلبعيد عن الطريا، فقٌدـ غري دكاف 
 .نقل  أهلي إذل مستشفى دلس –صعوبة شديدة ب – البيتكصورل إذل  فورك 

رأيػت أخػي بعػد إطػالؽ سػراحه  حينمػا. أنا أخ خالػد يػاحي. ػتمد ياحياشتي : ملحا
 كلػػ ، 21ف يقػػبض عليػػه كهػػو ا ف ال يػػزف إالٌ قبػػل أ كلػػ  81يػػزف  كػػاف. عليػػهدل أتعػػرؼ 

 .دتاما عرؼيي لقد أصبح ال 
اضتياة، ب ان كسعيد بعدما كاف يف غاية التوازف .كخائف مصدـك نفسيان  فهومن ذلك  أكير
. حػو أنػه ال متػرج مػن البيػت إطالقػا ،شػديد اطتػوؼ مػن كػل شػيء إنػه. شػبه الظػليأصبح 

علػى مسػتول الػبطن  ؽك اضتر عالج أدكية لإذل  الطبيب مسكنات كمهدئات باإلضافة لعطاأ
 .لتئم بعدت دل  كأسفل البطن ال
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 .من الناحية السيكولوجية كؿتن ا ف ـتشى على حياتيه دتاماتغرٌي أخي  لقد

 علي لعشب. 10.3
 الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اظتصدر

علػػى  1000أبريػػل  8ة يف يػػـو مػػن طػػرؼ اظتخػػابرات اصتزائريٌػػ إيقػػايف متٌ . اشتػػي علػػي لعشػػب
كػػاف   .دما كنػػت ذاهبػػا إذل اطتيٌػػاطشػػارع اصتزائػػر يف اضتػػراش، عنػػب الظهػػرالٌسػػاعة اليانيػػة بعػػد 

أيػة خاليتني مػن أربعة أشخاص داخل سٌيارتني  كانوا .عمر بن اجملوهراتبائع  كقتهايرافق  
 (Peugot) بوجونوع من  كاليانية (Renault Kango) كونقو ركنوكاحدة من نوع ؽتٌيزات، 

 .أين أنزلوشل عاريا يف مكاف حتت األرض عكنوفأيخذت مباشرة إذل بن  .102
الوجػػه كيف رتيػػع أؿتػػاء  علػػىلركػػاالت كباػًتٍفىػػر بعصػػا تعرضػػت لضػػرب كحشػػي بعػػد ذلػػك 

مػػن قمػػاش يف فمػػي كأفػػرغ  خرقػػةبعػػدها قػييٌػػدت إذل طاكلػػة مثٌ أدخلػػت  .اصتسػػم ظتػػٌدة سػػاعتني
خػػالؿ الٌيمانيػػة أيٌػػاـ الٌػػ  قضػػيتها حتػػت  مػػرٌاتأعػػادكا الكػػرٌة عػػٌدة  .نقػػتي فيهػػا اظتػػاء حػػو اخت

 .التعذيب
حيػث قيٌػدكشل  ،مػرٌات، مػا ال يقػٌل عػن أربػع مػرٌات عٌدةقاموا كذلك باستعماؿ الكهرباء 
هػػػذا  يتوقػػػفدل  .أشٌل علػػػى كشػػػك اظتػػػوت أحسسػػػت .باضتديػػػد كقػػػاموا بتبليػػػل كػػػٌل جسػػػدم

 .على نفسي بوؿتالتعذيب إالٌ عندما كنت أ
أٌمػي، زكجػ   –اضتالة أنػزؼ دمػا كعنػدما رآشل أهلػي  هذلأخذكشل بعد ذلك إذل بي  يف 

قػػاموا بتفتػػيش البيػػت ككسػػر . يصػػيحوف كاؤ بػػديف تلػػك اضتالػػة ِّنٌػػوا أشٌل سػػأقتل ف –كأخػػوام 
سػنة  22على شيء قاموا بضرب اصتميع، أٌمي ال  تبل  من العمػر  يعيركاالٌتلفاز كعندما دل 

سػػػنة علػػػى التَّػػػوارل، ككػػػذا زكجػػػة أخػػػي نعيمػػػة  12ك 21البػػػالغتني  كمسػػػعودةتػػام كسػػػيلة كأخ
 .عاما 27كابنتها شهرية ذات 

سػاعة مػن الوقػت، جػاء شػرطة بوركبػة إذل اظتكػاف، أِّػٌن أٌ ػم قػد أخػوكا  أِّنٌ كبعد ف ة، 
 .اظتكيدةانتبهوا إذل  الذينمن طرؼ اصترياف 

األمػػػن كػػػانوا يرتػػػدكف لباسػػػا مػػػدنٌيا  رجػػػاؿألٌف  رأيػػػت الشػػػرطة، اسػػػ جعت اليقػػػة، عنػػػدما
دخػل رجػاؿ الشػرطة إذل . اظتخػابرات سػيختطفون  كمتفػون  قسػران  ككنػت جػٌد خائفػا مػن أف

طلبػػت مػػن رجػػاؿ الشػػرطة . يتػػدٌخلوادل خػػابرات بعػػد أف تكٌلمػػوا مػػع رجػػاؿ اظتكلكػػن البيػػت 
كشل إذل مركػػػز شػػػرطة أخػػػذ .اظتخػػػابراتأخػػػذم معهػػػم ؼتافػػػة أف أعػػػود إذل الٌتعػػػذيب علػػػى يػػػد 
مػػػن طػػػرؼ اظتخػػػابرات كأف ال  مطلػػػوببوركبػػػة حيػػػث عػػػاملوشل معاملػػػة حسػػػنة فػػػأخوكشل أشٌل 
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كعنػد كصػوؿ اظتخػابرات . مػع اظتخػابرات ةن الػذهاب ثانيػ  نتكنػأنه الوا داعي للخوؼ، كما ق
 .إذل ثكنة حيدرة كأرجعوشلكانقو  ركنوداخل سيارة من نوع  كرموشلا الوا علٌي ضربا 

ذلػك بعػد قالوا رل  – يبحيوف كانوا  أعلم عٌما دل أكن)البيت  يفدل كتدكا شيئا  أٌ ما كمب
أسػػػػئلة عػػػػن عالقػػػػ   عػػػػٌدةعػػػػادكا مػػػػرة أخػػػػرل لتعػػػػذييب كطػػػػرح  (أٌ ػػػػم يبحيػػػػوف عػػػػن الٌسػػػػالح

 .الػذم يقطػن جبػوارم التحقيػاقاضػي بشرطة بوركبة كخاٌصة  كمبيفىوَّضبأشخاص ال أعرفهم 
 .قضٌية ؼتٌدرات يفأقوله هٌددكشل بأٌ م سيٌتهمون  كعندما دل يكن عندم ما 

ر زكج  كاب  يف حالة ما إذا احضشب كهٌددكشلالغد، كبعد ليلة من الٌتعذيب أرجعوشل  يف
، كبعػػد سػػاعة كنػػت ال أزاؿ مربوطػػا فػػوؽ طاكلػػة شتعػػت يريػػدك ادل أزٌكدهػػم باظتعلومػػات الٌػػ  

ا شتعػػػت صػػػراخ زكجػػػ  أصػػػبحت  اطتػػػوؼ عليهمػػػا، كظتٌػػػ أشػػػدٌ صػػػوت ابػػػ  كزكجػػػ  فخفػػػت 
 .فقط أعرفهم سطحيان ء كأذكر أشتاء أناس شي أمٌ عندها بدأت أقوؿ  .كاجملنوف

شتػاع أكيػر مػا كػاف يػ ظت  هػو . عتم رجعوا للتعػذيبقوا ما كنت أختلقه كمبا أ م دل يصدٌ 
أقػػػػل عتػػػػػم مػػػػا يريػػػػػدكف  دلفقػػػػػالوا رل أثنػػػػاء التعػػػػػذيب يف حالػػػػة مػػػػػا إذا . صػػػػراخ زكجػػػػػ  كابػػػػ 

 .إذل األبد هناؾ ي كون  يف الٌسجن كسأينسىس
العجيػب أف األصػوات كانػت . باسػتمراراليومني األخريين كنت أشتػع صػراخ زكجػ   يفك 

 .منخفضةمرٌة تكوف مرتفعة كأخرل دائما ًهيى ًهًي، 
إٌف قضػٌيتك أحػدثت ضػٌجة « :كقػالوا رل اظتخػابراتضي، جاء رجػاؿ اكيـو ميورل أماـ الق
 عود  سػػػػتي كأنٌػػػػك تعػػػػرؼ هػػػػذا كذاؾ كإالٌ  رات،دٌ ؼتػػػػكتقػػػػوؿ أنٌػػػػك مهػػػػٌرب  كعليػػػػك أف تعػػػػ ؼ

كاجملنوف، كنت ال أفٌكػر إالٌ يف أمػن زكجػ  ككنػت مسػتعٌدا   كنتإذل آخر دقيقة   » .زكجتك
يف حالػة  نفػس اليػـو يففأقنعوشل أٌ ػم سػيطلقوف سػراحها  .سراحها طالؽإللفعل كٌل شيء 

 .أماـ قاضي التحقيا يريدكفلذلك قلت ما . ما إذا قلت ما يريدكف
 .مػػنهم أف متػػوكشل عػن زكجػػ  هػػل أطلقػػوا سػػراحها أـ ال طلبػػتي ي إذل الٌسػػجن يف طريقػك 

أال تعػرؼ آلػة تسػجيل «: رلقػالوا ف. كلك  دل أفهم ظتاذا يضػحكوفعندها بدؤكا يضحكوف 
  » صوتال

 . الزٌيارة األكذل لزكج عند  دل أفهم ماذا كانوا يقصدكف إالٌ 
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 عيد الزاويس. 11.3
   .1002ًفٍواير  22منظمة العفو الدكلية، تعذيب، اصتزائر، سعيد الزاكم، : اظتصدر

 اصتزائر، سعيد الزاكم، يف سن السبعني
ب عضو سابا ينتمػي إذل منظمػة إسػالموية ؽتنوعػة، يف سػن السػبعني، حػني اعتقالػه ذ  عي 

ك التعػػػرض لتعػػػذيب كتعتقػػػد منظمػػػة العفػػػو الدكليػػػة أنػػػه علػػػى كشػػػ. مػػػن طػػػرؼ قػػػوات األمػػػن
 .إضايف كختشى أف تكوف سالمته يف خطر

 8، يػػـو احملظػػورةف سػػعيد الػػزاكم، كهػػو عضػػو سػػابا يف اصتبهػػة اإلسػػالمية لالنقػػاذ كقًػػأي 
كيلػوم  شػرؽ اصتزائػر   مائػةيف دٌلس كهي مدينة ساحلية تقع على بعد حوارل  1002ًفٍواير 

. يػزاؿ معػتقال ن غتاكرة للمدينة حيػث الخذ سعيد الزاكم إذل قاعدة لقوات األمأي . العاصمة
قػػوا بعػػد ذلػػك، أف السػػيد سػػعيد الػػزاكم طلً فػػوا معػػه كأي كقً كصػػرٌح معتقلػػوف آخػػركف، كػػانوا قػػد أي 

 .ض للتعذيبتعرٌ 
ثػر هجػـو علػى كحػدة عسػكرية يف إآخػر علػى  ان شخصػ عشػرينف سػعيد الػزاكم مػع كقًػأي 

بػدكف هتمػة  ،سػعيد الػزاكم مػا عػدا ،ي سػبيل كػل اظتعتقلػنيأخلًػ. عملت فيػه قنبلػةاظتنطقة استي 
يبػػػدك أف قػػػوات األمػػػن اسػػػتخدمت التعػػػذيب النتػػػزاع اظتعلومػػػات مػػػن . بعػػػد يػػػومني أك ثػػػالث

بالصػػػعا ض بعضػػػهم للتعػػػذيب كقػػػد تعػػػرٌ . قلػػػني الػػػذين تعرضػػػوا بػػػدكف اسػػػتيناء للضػػػرباظتعتى 
الكهربػػػػائي علػػػػى أجسػػػػادهم بينمػػػػا أجػػػػو آخػػػػركف علػػػػى ابػػػػتالع مػػػػاء قػػػػذر بوضػػػػع خرقػػػػة يف 

 .اههمأفو 
 ذلػػك يبػػدك أفٌ ك  1002ًفٍوايػػر  8ف يػػـو ـ رجػػل بػػال ػتاكمػػة يف حػػادث ؼتتلًػػكمػػا أعػػدً 

، رميا بالرصاص مػن طػرؼ 2188ل كرصل بن توام، من مواليد تً كقي . انتقاـ إثر نفس اعتجـو
 .يف مدينة دٌلس( Ladjena)الجنة  قوات األمن كهو أماـ بيته يف حيٌ 

 

 

 

 
   Ref: Amnesty UA 43/01. 
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بو أميزور. 12.3  ُمعذَّ
 .1002يونيو  21-22، الوطنيد زتداد، رش: اظتصدر

ستسة شباف على األقل، من بينهم طفل يف سن اطتامسة عشر، جيٌردكا كلهم من 
بوالية  ميزكرأمقر دائرة  داخلك بوا بوحشية أماـ ذ  دكا بأسالؾ حديدية، كعي ثيافم كقي  

 .جباية
انتهػػى  لشػػراراتاهػػذل  ؿاشػػعإف إ. بػػ  دكالػػةأميػػزكر كمػػن الشػػرارات األكذل مػػن  انطلقػػت

عػ اض العتػداء علػى بعػض التالميػذ كاالا كػاف. منطقة القبائػل بأسػرها يف قتلالرؽ ك إذل اضت
كافيػا   ،إضافة إذل العجز الواضح الذم أبدتػه السػلطات احملليػة كالوالئيػة ،من طرؼ زمالئهم

. هػػايف طريق يءأف تػػدمر كػػٌل شػػ –ر منػػذ زمػػن بعيػػد الػػ  كانػػت يف حالػػة ختٌمػػ –لنػػار التمػػٌرد 
جسػر "فهػا هػو . ثالثة أياـ يف هذل الظركؼ اظتتفٌجرة كافية ضتدكث ما يتعٌذر ترميمه كانت
، ذلك اصتسر القدصل الذم يشا اظتدينة، يبػدك كقػد انقطػع  ائيػا بػني قػوات القمػع "الصوماـ

من جهة كشباف أميزكر من جهة أخرل، كانقسم بػني اصتالديػن كالشػباف اظتعػذبني كبػني قتلػة 
 .كالصدكر الويئة العاريةاألطفاؿ 

ا كػػاف قػػد يقػػع ظتنطقػػة أميػػزكر اعتادئػػة يف ذلػػك اطتمػػيس مبػػ  تنبػػال ان دل يكػػن يف الواقػػع ؽتكنػػ
ئػػػػك الػػػػذين لكدل يكػػػػن علػػػػى اإلطػػػػالؽ يف ؼتيلػػػػة أك . ]...[، يػػػػـو سػػػػوقها 1002أبريػػػػل  21

هػذا كػاف . قبل القريػبتتظاهركا يومي اطتميس كاصتمعة ما كاف يدبٌر كلتاؾ ضدهم يف اظتسػ
. عبػد القػادر بػأميزكرمبدرسة التعليم األساسػي بالتأكيد شأف ذلك اظتدٌرس يف ال بية البدنية 

( 9eAF3)أبريػػل علػػى السػػاعة العاشػػرة حػػني كػػاف يرافػػا قسػػمه  11كػػاف ذلػػك يػػـو األحػػد 
 .توسطةـ عن اظت 700وارل دضتصة تدريبية يف اظتلعب البلدم الذم يبعد 

وسػط بالدرؾ، كقبل دخوعتم يف جسر الصػوماـ الػذم نتػر قرب من مركز بالهم مركر عند 
. كتهلوف دتاما أف سيارتني من الدرؾ كانتا تستعداف ظتتابعتهم لاظتدينة، كاف األستاذ كتالميذ

كػػاف الػػدركيوف «. لعربػػات الػػدرؾ »حركػػة غريبػػة«أمتػػار حػػني الحػػظ  ةعلػػى بضػػع. ق.كػػاف ـ
قبػػل ك 2x2 (Land Rover .)ركفر لنػػدسػػيارة ك ( Toyota)يوتػػة و طسػػيارة اطتمػػس علػػى مػػي 

الوطنيػػػػة  شػػػػركةالالوصػػػػوؿ إذل اصتسػػػػر، ّػػػػاكزت السػػػػيارتاف التالميػػػػذ ككصػػػػلت إذل مسػػػػتدير 
فجػػػأة، ك . علػػػى عشػػػرات األمتػػػار مػػػن اصتانػػػب ا خػػػر للجسػػػر( SNVI)للعربػػػات الصػػػناعية 
يقع  الذم ،مستدير أميزكرعلى  مرة أخرلداركا مث  ،التالميذ كمركا أماـعادكا على أعقافم 
 . ّال اظتعاكسالرجعوا يف ا، ك لدائرةاأمن مقر أماـ مركز الدرؾ ك 
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اظتػػػركر؛ كػػػاف هػػػذا يف الوقػػػت الػػػذم شػػػرع حركػػػة بعػػػد ذلػػػك عػػػادكا مػػػرة أخػػػرل كأكقفػػػوا ك 
حينئػػػػذ نػػػػزؿ أحػػػػد رجػػػػاؿ الػػػػدرؾ كألقػػػػى القػػػػبض علػػػػى تلميػػػػذين . التالميػػػػذ يف عبػػػػور اصتسػػػػر

 ناؿتػػػن لسػػػ«بالصػػػراخ بعبػػػارة  امػػػلقػػػد اهتًٌ . نيكأمرقتػػػا بالصػػػعود يف السػػػيارت »تباطػػػاعا«اختارقتػػػا 
تنػػػازع الػػػرجالف «هػػػا كحين. عنػػػدها تػػػدٌخل األسػػػتاذ كمنػػػع تالميػػػذل مػػػن تنفيػػػذ األمػػػر، »!عربػػػان 

ن يفأخػذكا التلمػذ ».سػلحتهمأالطفلني، فنػزؿ الدركيوف األربع ا خركف من عرباهتم قابضػني 
التالميػذ . شتمه كمعاملته بعنػف كذلك بعد »تلميذا آخر ثالث بغية احتقار اظتدٌرس أكير«ك

اظتلفػت للنظػر هػو أف  «قاؿ لنا أحد اظتدرسني أف . كفريد ب. ، شتري ـ.اليالثة هم متلف ؾ
أحسػػػن قسػػػم يف  ، الػػػذم ييعػػػد بػػػدكرل(9eAF3 )القسػػػم  يف حسػػػنالتالميػػػذ اليالثػػػة هػػػم األ

  ».األمري عبد القادر متوسطة
عنػػػد كقػػػوع  CFPAيف الػػػػحينهػػػا م كػػػاف الػػػذ توسػػػطةعػػػاد األسػػػتاذ ككتػػػب تقريػػػرل ظتػػػدير اظت

فالتقى عماؿ اظتتوسػطة تلقائيػا يف اجتمػاع عػاـ كقػٌرركا . ل مبا حدثءاضتادثة، كما أخو زمال
مػػػن ك . احتجاجػػػا علػػػى مػػػا كقػػػع 21إذل  22لتػػػزاـ بػػػالتوقف عػػػن العمػػػل ظتػػػدة سػػػاعة مػػػن الا

ه ؿتػػو نائػػب اصتمهوريػػة اّػػ، مث جبايػػة واليػػةجهتػػه انتبػػه مػػدير اظتتوسػػطة فػػأخو مديريػػة ال بيػػة ل
كاخػ اقهم تهم بشخالء سبيل التالميذ كلتقدصل شكول ضد الدركيني لتجػاكزهم سػلطته ظتطالب

مػػػػدير عػػػػوض أف يسػػػػجل الشػػػػكول، طلػػػػب نائػػػػب اصتمهوريػػػػة مػػػػن «ك. اضترمػػػػات اظتدرسػػػػية
علػػػى نائػػػب اصتمهوريػػػة اقتصػػػر . إعػػػداد ملفػػػات للتالميػػػذ مػػػع شػػػهادات طبيػػػة اخل اظتتوسػػػطة
نيػة يف إذا أمكن إثبات ذلك، كدل تكػن لػه ال ضربات كجركحل تعرض التالميذبشأف  التدخل

، »كلقػػد زاد هػػذا الوضػػع مػػن حػػدة التػػوتٌر يف اظت سسػػة. خػػ اؽ اضتػػـر اظتدرسػػيمتابعػػة جنايػػة ا
 .يضيف الراكم

. هػػػم مػػػن اظتػػػدارس األخػػػرلءيف نفػػػس الوقػػػت، خػػػرج التالميػػػذ إذل الشػػػارع كأخػػػوكا زمالك 
الواحػدة ِّهػرا، كذلػك بعػد أف أطلػا الػدركيوف سػراح األطفػاؿ اليالثػة السػاعة وا علػى كانطلقػ

ٌمػػ .هم كصػػفعهمنطاقبعػػد اسػػت  متوسػػطةع تالميػػذ مػػن ثانويػػات للبنػػات كثانويػػات ؼتتلفػػة ك ّك
دارس اظتػػػػػك  8كالقاعػػػػػدة  700-800ك 200-100األمػػػػػري عبػػػػػد القػػػػػادر كتلػػػػػك اظتسػػػػػماة 

معظػم التالميػذ علػى علػم  ندل يكػ«. رؾمػاـ مقػر الػدأبتدائيػة كمدرسػة اظتقػراشل، كتظػاهركا اال
كػػانوا يػيعىػػٌدكف . هػػم احملتجػػزين قػػد مت إطػػالؽ سػػراحهم بعػػد تػػدخل نائػػب اصتمهوريػػةءأف زمال

  ».ني كيرموف اضتجارة على مركزهمشعارات معادية للدركيٌ بيهتفوف كانوا با الؼ ك 
دل  إذ هاتاّالارد الدركيوف بالقنابل اظتسيلة للدموع، فهرب األطفاؿ اظتذعوركف يف كل 

سػاقتت فقػد أف تشػتت القنابػل اظتتظػاهرين  عػوضكلكػن  .هػذا الوضػععتم ّربة ميل يسبا 
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فتػدخلت الشػرطة هػي . ذ فػميػبالعكس يف هيجاف التالميذ كيف التحاؽ الكبػار كغػري التالم
كتواصلت اظتواجهات حػو سػاعة متػأخرة مػن . األخرل بالقنابل اظتسيلة للدموع كباظتًقمعات

 .لاللي
 متوسػػػطةأبريػػػل، اجتمػػػع عمػػػاؿ مػػػن ؼتتلػػػف اظتػػػدارس يف أميػػػزكر يف  18يػػػـو االثنػػػني كيف 

ػػػػػػع عمػػػػػػاؿ ال بيػػػػػػة ألميػػػػػػزكر   نشػػػػػػأكانتػػػػػػدبوا ؽتيلػػػػػػني عتػػػػػػم ك  100-200 كا مػػػػػػا يسػػػػػػمى مبيجمَّ
(CTEA .) ع أمػػػػاـ دار البلديػػػػة كذلػػػػك يف اليػػػػـو تجٌمػػػػري بيف تصػػػػريح لػػػػه نػػػػادل هػػػػذا األخػػػػك

كلكػػن منػػذ السػػاعة التاسػػعة مػػن . السػػاعة العاشػػرة صػػباحا أبريػػل علػػى 12اظتػػوارل، اليالثػػاء 
 ، م ذكػػر لنػػا شػػاهد أ ػػ. ألػػف شػػخن يف سػػاحة اظتدينػػة 10كػػاف هنػػاؾ حػػوارل «ذلػػك اليػػـو

  ».كا من أميزكر كمن برباشة كالقصر اخلءجا
م عتػػػذا اللقػػػاء، فقػػػد طلبنػػػا مػػػن سػػػلطات كاليػػػة جبايػػػة، ظً اظتػػػنيئػػػة مػػػن جهتنػػػا، كبصػػػفتنا اعت«

 »كػاف ذلػك اضتػػل الوحيػد إلعػادة اعتػػدكء. رل، اختػػاذ اجػراءات ضػد الػػدركينيكخاصػة مػن الػوا
يجىٌمعأيالحظ أحد 

كاف رئيس البلدية داخل مقر البلدية ككاف معػه رئػيس الػدائرة . عضاء اظت
ككػػاف النػػاس يطػػالبوف . كقائػػد أمػػن الػػدائرة كضػػباط مػػن شػػرطة اظتػػدف كقائػػد ثكنػػة الػػدرؾ اخل

  ».زتٌيةن الدركيني كير كهو أعمار، «سة، مبا فيهم بالرحيل الفورم للدركيني اطتم
خاطب قائػد الػدرؾ، كهػو مػالـز أكؿ، اصتمهػور كاعػ ؼ بعجػزل التػاـ عػن السػيطرة علػى 

الػذم كػاف ػتميػا مػن طػرؼ أعضػاء  –ة حينئػذ كصػل اضتشػد كمعػه رئػيس البلديػ. األحداث
ٌمػػع يجى

قنابػػل رٌدكا برمػػي  هػػ الء أف ان، غػػريفػػور  ينيكلػػدر ارحيػػل بكطػػالبوا  ،أمػػاـ مركػػز الػػدرؾ – اظت
يفٍَّي حيننيف ،مسيلة للدموع يجىٌمع إذل مقر البلدية ًْ

 .رجع رئيس البلدية كأعضاء اظت
، »قٌررنػػا كتابػػة نػػداء للشػػعب، غػػري أننػػا قيضػػنا توزيعػػه بوصػػوؿ بيػػاف الػػوارل«ضتػػل اظتشػػكلة 

ٌمػػع قػػائالن  يجى
كنػػا نقلقهػػم   – لني ػتليػػنيك كلكػػن، رغػػم كعػػود مػػن مسػػ  «. أضػػاؼ عضػػو مػػن اظت

دل يصػػػػل ذلػػػػك البيػػػػاف الػػػػذم طاظتػػػػا  –بأخػػػػذ موقػػػػف  الػػػػوارلعلػػػػى اإلضتػػػػاح ضػػػػركرة كيػػػػريا ب
 ».انتظرنال

ٌمػػع بػػأف الػػوارل  يجى
يف نقػػاش «زاد التػػوتر يف الشػػارع كحػػاكؿ رئػػيس الػػدائرة طمأنػػة أعضػػاء اظت

عػػػن الػػػوارل الػػػذم سػػػيعلن علػػػى كشػػػك تسػػػليم فػػػاكس »ه أنػػػب، ك «لني مػػػن الػػػدرؾك مػػػع مسػػػ  
يقوؿ عضو . كلكن بقي الوارل صامتا حو الساعة اطتامسة مساء «.الدركينيعقوبات ضد 

نٌػب « : آخر من غتيىٌمع أميزكر إف موقفان شجاعا مػن الػوارل كػاف قػد يوقػف التمػٌرد الشػعيب ككتي
لية الػػوارل علػػى مػػا كػػاف سػػيقع بعػػد سػػاعات لعظيمػػة ك إف مسػػ  . اظتنطقػػة الكيػػري مػػن الػػويالت

  ».جدان 
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ت ٌمػػعندئػػذ ع. CNSؿ الفػػاكس، فقػػد كصػػل تعزيػػز مػػن شػػرطة كلكػػن عوضػػا مػػن إرسػػا
ػػػػ. حػػػػرؽ جزئيػػػػاأي هػػػػب مقػػػػر الػػػػدائرة ك فني . االنتفاضػػػػة كاتسػػػػعت ـ مركػػػػز الػػػػدرؾ جزئيػػػػا د  كمػػػػا هي

سػػػيارة دل يتعػػػرض أحػػػد لألحػػػد عناصػػػر الػػػدرؾ، بينمػػػا تابعػػػة ( Clio)سػػػيارة كليػػػو  تحرقػػػأك 
Renault 16 ػػػ. ر معػػػركؼ باسػػػتقامتهخػػػلػػػدركي آ مػػػن عمػػػرل  سػػػة عشػػػرالسادرح طفػػػل يف جي

سػنة قنبلػة مسػيلة  إحػدل عشػريف يدل برصاصة حقيقية، كتلقى طفػل آخػر عمػرل .( س.ؾ)
ِّن اظتتظاهركف أف هذا األخري قد تويف، . للدموع على رأسه كنقل جرلتا إذل مدينة سطيف

 .فضاعفوا من شراستهم، كتواصلت اظتواجهات إذل ساعة متأخرة من الليل
أبريػػػػػل، حيػػػػػث  12 ، كػػػػػابوس حقيقػػػػػي إالٌ يف يػػػػػـو الغػػػػػدغػػػػػري أف األمػػػػػر دل يتحػػػػػوؿ إذل

فعلى الساعة العاشػرة كالنصػف، . استأنفت اظتواجهات بدءا من الساعات األكذل من النهار
عتػػدل شػػرطي كػػاف يف السػػابا تلميػػذا يف متوسػػطة األمػػري عبػػد القػػادر علػػى ثػػالث سػػيدات اً 

حرمػات اظتدرسػية الػذم سػٌبب شل للاخ اؽ اليػالكاف هذا هو ا. سات يف تلك اظتتوسطةمدرٌ 
 .حوادث عنيفة كمٌدد اظتواجهات

مَّع عماؿ ال بية قائال هتفنػا إذل رئػيس الػدائرة كطلبنػا منػه إيقػاؼ «: ي كد أحد أعضاء غتي
كنيشػػرت  »".تحكم يف جنػػدناعجزنػػا علػػى الػػ: "اسػػتفزازات قػػوات الشػػرطة كالػػدرؾ، فقػػاؿ لنػػا

ن حػػو يف ياظتتظػػاهر  شػػرعوا يف مطػػاردةنػػة ك بسػػرعة يف كػػل أحيػػاء اظتدي CNSالػػػشػػرطة عناصػػر 
 .أصغر خبايا تلك األحياء

كلكن بقي عدد قليػل جػدا مػن الشػباف . بعد الظهر، كادت اظتواجهات أف تنقطع كليةك 
ِّهػػػار أنفسػػػهم فقػػػط، فأصػػػبحوا بػػػذلك شبرمػػػي اضتجػػػارة أك حػػػو ب CNSيواجهػػػوف شػػػرطة الػػػػ

لقػػد حيػػٌوؿ مقػػػر «: يضػػيف ػتػػدثنا قػػػائال .فريسػػة للغرائػػز السػػػادية كاضتيوانيػػة للقػػوات القمعيػػػة
ستسػة شػباف علػى . الدائرة اظتٌخرب كما جػاكرل إذل مركػز حقيقػي لتعػذيب الشػباف اظتتظػاهرين

ػػػرٌ  اطتامسػػػة عشػػػراألقػػػل، مػػػن بيػػػنهم طفػػػل يف  دكا مػػػن ثيػػػافم كقػييٌػػػدكا بأسػػػالؾ مػػػن عمػػػرل، جي
  ».حديدية كعيٌذبوا بوحشية

 كتبػػػت مػػػن طػػػرؼ شػػػهود عيػػػاف كضػػػحايا الػػػ  ةفيمػػػا يلػػػي مضػػػموف الشػػػهادات األربعػػػك 
 .التعذيب

كهػػم يػػأتوف بيالثػػة شػػباف قػػرب مٌقػػر  CNSرأيػػت شػػرطة الػػػ«: كتػػب أحػػد اظتدرسػػني قػػائال
لقػػد أجػػوكهم علػػى أف يتعػػٌركا كقيٌػػدكهم بأسػػالؾ حديديػػة، مث بػػالوا . الػػدائرة الواقعػػة أمػػاـ بيػػ 

عػػا انو أهػػ الء الشػػرطة  كبعػػد ضتظػػات، صػػبٌ . علػػيهم قبػػل أف ينهػػالوا علػػيهم ضػػربا بػػالركالت
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مػػػن السػػػوائل علػػػى الشػػػباف مث قػػػادكهم إذل داخػػػل مقػػػر الػػػدائرة حيػػػث أخضػػػعوهم لتعػػػذيب 
  ».جنسي

لفػػػػرؽ الوطنيػػػػة لألمػػػػن مػػػػن الشػػػػرطة تػػػػابعني لرأيػػػػت ستسػػػػة «: ككتػػػػب شػػػػاهد آخػػػػر قػػػػائال
(CNS ) كػػػاف اظتسػػػكني . سػػػنة مػػػن عمػػػرلاطتامسػػػة كالعشػػػرين كهػػػم كتػػػٌركف شػػػابا يف حػػػوارل

لقد جٌردكل من ثيابػه كقيٌػدكا يديػه كراء ِّهػرل بسػلك حديػدم، مث جػٌركا . ديهيتوسل إذل جالٌ 
  ».جسدل العارم يف الرماد اظتوجود داخل مقر الدائرة

ي يف مكػػاف غػػري بعيػػد عػػن مقػػر ٌمػػصػػباحا، كنػػت بصػػحبة ع 22ك 20مػػا بػػني السػػاعة «
ػف كمتتبػ اطتامسػة عشػررأيت شػابا يف سػن . الدائرة . بتدائيػةالسػة ابػني اظتسػجد كاظتدر   يّر

كرمػػال علػػى سػػطح  اءلفأكسػػعه أحػػدقتا ضػػربا كنػػزع عنػػه حػػذ CNSكشػػفه شػػرطياف مػػن فػػرؽ 
عليػػػه ضػػػربا بػػػالركالت كاظتطرقػػػات، فا ػػػار اال سػػػركاله كا ػػػ أحػػػد اظتنػػػازؿ القريبػػػة، مث نزعػػػا عنػػػه
بعػػد ضتظػػات أتػػى الشػػرطياف بصػػيب آخػػر كهػػو يف نفػػس . ارو الصػػيب علػػى األرض كجسػػدل عػػ

  ».انب الطفل األٌكؿبه جب ألقوااضتالة، ك 
شػػخن معػػوؽ يف األربعػػني مػػن عمػػرل مػػن طػػرؼ أفػػراد مػػن شػػرطة الفػػرؽ كػػذلك ف  أكقًػػ

دجة أنه لتمل عيصػيبة علػى يػدل اليسػرل كبالتػارل فهػو يعػد مشػاركا ( CNS)الوطنية لألمن 
لقػػد أكسػػعوا ذلػػك اظتسػػكني ضػػربا مث جػػٌركل علػػى األرض فػػوؽ الرمػػاد الػػذم  «! يف اظتظػػاهرات

 ».غطي مقر الدائرة حو أصبح ال ييعرؼكاف ي
كتػػػب أحػػػد فقػػػد  . نصػػػيبهما مػػػن التعػػػذيب أيضػػػان  ف مػػػن مفتشػػػية األمػػػالؾاحارسػػػكأخػػػذ 

كذلػػك  CNSربعػػاء كنػػا نقػػدـ اظتػػاء لشػػرطة فػػرؽ ألطػػواؿ يػػومي اليالثػػاء كا«: اظتسػػكينني قػػائال
، هجمػوا كيف يـو األربعاء، علػى السػاعة التاسػعة كالنصػف لػيال. من باب الواجب اإلنساشل

 ».ج فانكسرت يد أحدناا در علينا كشتمونا كدفعونا يف األ
سػػنة، كذلػػك يف  81لتػػي شػػريف البػػال  مػػن العمػػر مت اغتيػػاؿ يف الغػػد، يػػـو اطتمػػيس، ك 

ل تالمػػذة مػػن أبريػػل، شػػكٌ  17يف يػػـو جنازتػػه، ك . مػػن أميػػزكر اتكيلػػوم    ذتانيػػةمكػػاف يبعػػد 
كنػػا نػػرل «: دثينايقػػوؿ أحػد ػتػػ. ل القصػػرّػػاأميػػزكر موكبػػا ضػخما يف اً  متوسػػطاتثانويػات ك 

كػػدنا ننسػػى اصتالديػػن اظتسػػاكني الػػذين كػػانوا ال زالػػوا . خطػػاهم مػػن بعيػػد ككنػػا فخػػورين فػػم
 »...وار مدينتناسيف أمتتفوف 
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 رابح ربيع الشريف. 13.3
 الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اظتصدر

 .1001سجن سركاجي، يونيو 
إشل مسػجوف . أنا معتقل بسجن سػركاجي يف اصتزائػر العاصػمة. لشريفاشتي رابح ربيع ا

سػػػػنة، أنػػػػا متػػػػزكج كأب  22أبلػػػػ  مػػػػن العمػػػػر . 21712، رقػػػػم اإليػػػػداع 12يف قاعػػػػة رقػػػػم 
 .شارع حسني نوردين، اضتامة، حي بلكور بالعاصمة 12لطفلني، كعنواف بي  

مػػن أحػػداث،  –أنػػا عػػائل  ك  -أتشػػرؼ عػػو مراسػػل  هػػذل بشحػػاطتكم علمػػا مبػػا عانينػػال 
. كسأسرد لكم بشيء من االختصار الوقائع كما عشناها منذ سبعة سنوات كإذل يومنا هذا

اكزات رتة من قول األمن كاصتيش  .لقد تعرضنا لتهديدات ّك
 22كستسػػػة أخػػػوات، كالػػػدتنا عمرهػػػا  إخػػػوةسػػػبعة : ؿتػػػن عائلػػػة تضػػػم اثػػػ  عشػػػر عضػػػوا

 .عامان 
ينػػاير مػػن تلػػك السػػنة، كيف ثػػاشل يػػـو مػػن  ، يف شػػهر2112بػػدأت كػػل األحػػداث سػػنة 

ككػذا مدرسػة حػوش ( بػدائرة بػرج منايػل)كانػت منطقػة كاد األربعػة . شهر رمضاف بالتحديػد
، اظتػػدعو رتػػاؿ، بعػػدما رشػػته بالرصػػاص إخػػوماستشػػهد أحػػد . بػػارل مسػػرحا لعمليػػة دتشػػيط

عملػػػي يف ذلػػػك  دل التحػػػا مبقػػػر. كهػػػو أمػػػاـ منػػػػزلنا( اصتػػػيش كاظتيليشػػػيات)القػػػوات اظتشػػػ كة 
، فمكيػت بالبيػت كرأيػت كػل مػا حػدث أمػاـ منػػزلنا، غػري أف ػتضػر الػدرؾ اٌدعػى أ ػػم  اليػـو

كلهػم   إخػومكػاف بػاقي . عيركا على أخي داخل مىٍعًقل حٍتأرضٌي كأنه كاف دوزته بندقية آلية
 .بأماكن شغلهم كدل يكن ألٌم منهم عالقة باظتقاكمة

، كدل أرجػع إليهػا 2112كاف ذلػك يف شػهر فوايػر   غادرتي اظتنطقة عقب تلك الفاجعة،
كػػاف أخػػي . أمػػا أشػػقائي، فػػالتحقوا الواحػػد تلػػو ا خػػر باصتماعػػات اظتسػػلحة. إذل يومنػػا هػػذا

كتبعػػه سػػيد علػػي مث ػتمػػد، ككالقتػػا حػػائزاف علػػى . سػػعيد، كهػػو طبيػػب، أكؿ مػػن فعػػل ذلػػك
ف يػدرس يف السػنة الياليػة بعدها التحا أخػي الرابػع كاشتػه رضػواف الػذم كػا. شهادة بكالوريا

الػذم كػاف تلميػذ يف السػنة الرابعػة  –كهو اطتامس كآخرهم  –ثانوم، مث تالل أخي يوسف 
 .متوسط

 –كصتػأت إذل عائلػة زكجػ  دػي العناصػر  2112أما أنا، ف كت عائل  يف شهر فواير 
ا بقػػػي يف البيػػػت كالتحقػػػوا باظتقاكمػػػة، مػػػ إخػػػومفبعػػػدما غػػػادر . بالعاصػػػمة –شػػػارع بايػػػار  2

قػػػاـ إخػػػواشل  2118يف عػػاـ (. ضػػاكية ككهيبػػػة)البيػػت إالٌ أمػػػي كحػػدها كاثنتػػػني مػػن أخػػػوام 
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كهػو حسػن  –كال يػزاؿ اليػاشل  2111قيتػل أحػدهم سػنة . بتزككتهن من مسلحني إسالميني
كقضػػػتا عشػػػرة أشػػػهر  2117كاعتيقلػػػت ضػػػاكية ككهيبػػػة سػػػنة . علػػػى قيػػػد اضتيػػػاة –حطػػػاب 

كرزقػت الضػاكية . حسػب ادعػاء السػلطة« إرهػابيني»جهػن مػن بالسجن عقابا عتػن علػى زكا
فلهػا بنػت عمرهػا هػػي  –زكجػة حسػن حطػاب  –أمػا كهيبػة . كلػدان عمػرل أربػع سػنوات ا ف

 .األخرل أربع سنوات، كهي ا ف معتقلة بسجن اضتراش كحامل يف شهرها السابع
ضػػاء اصتػػيش كقػػوات أمػػا فيمػػا متػػٌن كالػػدم، فقػػد قاسػػت األلٍػػواء كالػػأٍلكاءى علػػى أيػػدم أع

اظتسػ كؿ عػن أمػن الواليػة  –إف اظتػدعو بػدكم . األمن خاصة التػابعني مػنهم لواليػة بػومرداس
فقاسػػػػت العائلتػػػػاف مػػػػن . كرجالػػػػه قػػػػد أذاقػػػػوا عػػػػائل  كعائلػػػػة حسػػػػن حطػػػػاب ميػػػػٌر العىػػػػٍيش –

. االعتقػاالت التعسػفية كالتجػاكزات اظتختلفػة كالشػػتائم كالتهديػدات كغريهػا مػن االعتػػداءات
 .د رمتنا السلطة بتهمة اطتيانة كدل يكن لنا من كسيلة للتعبري عن حقيقة أمرنالق

كعلػػى السػػاعة الواحػػدة بعػػد منتصػػف الليػػل، داقتػػت غتموعػػة  1001فوايػػر  12يف يػػـو 
نقلػت عنػوة علػى مػي سػيارة إذل مكػاف دل . مسلحة بي ، كاختيطفت من أماـ أعػني أطفػارل

كظتا كصولنا إذل ذلك اظتقر، أخوكشل أنػ  ا ف بػني أيػدم . أستطيع التعرؼ عليه إالٌ من بعد
بػػػػػع عكنػػػػػوف، كاقتػػػػػادكشل مباشػػػػػرة إذل أحػػػػػد ( DRS)رجػػػػػاؿ مديريػػػػػة االسػػػػػتخبارات كاألمػػػػػن 

فبػػدأت هنػػاؾ سلسػػلة . اظتكاتػػب حيػػث عػػٌركشل دتامػػا مث أدخلػػوشل إذل إحػػدل غػػرؼ التعػػذيب
 10لػػك االسػػتنطاؽ بػػني داـ ذ. األسػػئلة عػػن عػػدد مػػن األشتػػاء كانػػت علػػى قائمػػة مكتوبػػة

بعػػػػػدها (. «الشػػػػػيفوف»طريقػػػػػة ) دقيقػػػػػة مث شػػػػػرعوا يف تعػػػػػذييب باظتػػػػػاء كخرقػػػػػة القمػػػػػاش  80ك
مىٍوصػػػػػولة  –تعٌرضػػػػػتي للتعػػػػػذيب بالصػػػػػعا الكهربػػػػػائي، فكػػػػػانوا يضػػػػػعوف أسػػػػػالكان كهربائيػػػػػة 

علػػى أعضػػائي التناسػػلية كعلػػى أذشل كعلػػى رأسػػي، كمػػا كنػػت  –بػػػمىٍنشىب التيػػار يف اصتػػدار 
بعػػد ذلػػك التنكيػػل رمػػوشل كأنػػا مػػبلال كليػػا داخػػل إحػػدل . يشػػتدد الصػػعا الكهربػػائيأبلٌػػل ل

كأعػادكا هػذا األسػلوب مػن التعػذيب طيلػة سػبعة أيػاـ، . الزنزانات اظتظلمة فيها بطانيػة يتيمػة
 .فكنت أعذَّب كل يـو بعد الظتهر

 –ن لتػ  عػوي –، أم يـو كاحد بعد اعتقارل، اختطفوا صهرم 1001فواير  18كيـو 
كيف نفػػس الليلػػة كنفػػس الوقػػت . مػػن بيتػػه يف بلديػػة درقانػػة علػػى السػػاعة اضتاديػػة عشػػر لػػيال

اختطفوا أخ  كهيبة، زكجػة حسػن حطػاب، مػن مقػر بيتهػا يف بلديػة بػن زرقػة علػى السػاعة 
تعػٌرض . اضتادية عشر ليال كأمطركها بسيل من الشػتائم كالكػالـ البػذمء كاأللفػاظ الفاحشػة

و ا خر للتعذيب بطريقة االختناؽ باظتاء كاطترقة كبالصػعا الكهربػائي، صهرم لت  عوين ه
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أمػا شػقيق  كهيبػة، فا ػالوا عليهػا . «إرهابيني»كما هددكل كي يطٌلا أخ  باعتبارها أختا لػ
 .كأ ا عاهرة« ابن حركي»ضربا كشتما كو ا حامل، فقالوا عتا أ ا كهبت نفسها لػ

بعػد اعتقػػارل، ذهػب يب رجػػاؿ مديريػة االسػػتخبارات  ، أم يػػومني1001فوايػر  17يػـو 
عػػاـ مػػن العمػػر لػػه اثٍنػػا  28كاألمػػن العتقػػاؿ السػػيد الشػػريف عػػٌدل، كهػػو أحػػد أقػػاريب يبلػػ  

كانوا كتهلوف عنواف بيتػه فأخػذكشل عنػوة كػي أدعتػم . عشر أكالد منهم اثنني التحقا باظتقاكمة
ظتػا كصػولنا . ديػة سػيدم داكد بػدائرة دلػسعلى اظتكاف يف قريػة زتركنػة، كهػي ضىػٍيعة نائيػة ببل

هنػاؾ علػى السػػاعة السػابعة صػباحا دل يعيػػركا عليػه بالبيػػت، كػاف قػد ذهػػب بػاكرا إذل مكػػاف 
كجػػػدكل بشحػػػدل اضتقػػػوؿ يف مكػػػاف يسػػػمى . عملػػػه، فأخػػػذكا ابنػػػه ليػػػدعتم علػػػى موقػػػع كالػػػدل

زرع شػجريات ظتا كجدكل كاف يػ. حوش اظتخفي بدائرة بودكاك، ككاف ذلك يف منتصف النهار
التني برفقة عدد من اظتػزارعني ككػذا أحػد أقاربػه يسػمى رابػح األزرؽ الػذم اعتيقػل هػو ا خػر 

فػػتم اعتقػػػاؿ . كػػاف السػػيد األزرؽ يف سػػػن السػػتني تقريبػػان ككػػػاف يقطػػن هػػو أيضػػػا دمركنػػة  –
 .السيد الشريف عٌدل بينما أيطلا سراح ابنه فيما بعد يف نفس اليـو

ستخبارات كاألمن، كعند كصولنا إذل مقػرهم يف مسػاء ذلػك اليػـو قادنا رجاؿ مديرية اال
دل أر السػػػيد الشػػريف عػػػٌدل قػػػط . شػػػرعوا يف مواجهػػػة بعضػػنا للػػػبعض( 1001فوايػػر  17)

أما السػيد رابػح األزرؽ، فػأخلى سػبيله رجػاؿ مديريػة االسػتخبارات كاألمػن . منذ ذلك اليـو
 .بعد ليلتني من االعتقاؿ يف مقرهم

ألقػوا القػبض أيضػا علػى السػيد ػتمػد رداف مػن مقػر ( 1001فواير  17) يف نفس اليـو
للسػػيد ػتمػػد . بيتػػه مبدرسػػة حػػوش بػػارل يف كادم األربعػػاء بػػدائرة بػػرج منايػػل بواليػػة بػػومرداس

رداف ثالثػػة أكالد التحقػػوا باصتماعػػات اظتسػػلحة باصتبػػاؿ، استشػػهد أحػػدهم كمػػا زاؿ ا خػػراف 
 22السػػتني مػػن العمػػر، كيقبػػع يف سػػجن سػػركاجي منػػذ  يبلػػ  السػػيد رداف. علػػى قيػػد اضتيػػاة

 .إذل اليـو 1001مارس 
أيلقي القبض على السيد سػعيد حطػاب، كالػد حسػن حطػاب،  1001يـو فاتح مارس 

عامػان مػن العمػر، أربعػة أك ستسػة أيػاـ  88كقضى هذا الرجػل، الػذم يبلػ  . يف بيته بع زرقة
فػس الوقػت كنفػس البيػت اعتقلػوا السػيد أزتػد كيف ن. بزنزانات مديرية االسػتخبارات كاألمػن

أم صهر حسػن حطػاب  –سعدم، يف سن السابعة كاليالثني، كهو نسيب سعيد حطاب 
تعػػٌرض السػػيد سػػعدم لتهديػػد كػػي ييطل ػػا زكجتػػه، كال يػػزاؿ معػػتقال . كأب ألربعػػة أطفػػاؿ –

 .بسجن سركاجي إذل يومنا هذا
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رل صػػهرم حسػػني هويػػدم، كهػػو يف اعتيقػػل بػػدك ( 1001مػػارس  1أم )كيف اليػػـو التػػارل 
لقػد اعتقلػول إثػر عيػورهم علػى رقػم . سن اطتمسني كأب ألربعػة أطفػاؿ يقطػن مبدينػة بسػكرة

دل تػػػرٌد إرٌل مػػػذكرم حػػػو . هاتفػػػه مبػػػذكرم الػػػ  تضػػػم هواتػػػف كعنػػػاكين األصػػػدقاء كاألقػػػارب
ذيبػه هػو فبعد اعتقاؿ صهرم حسني هويدم جاءكا به ككاجهوشل بػه، مث شػرعوا يف تع. اليـو

كهػو ا ف مسػػجوف . ا خػر باظتػاء كاطترقػة كالصػػعا الكهربػائي، كمػا هػددكل كػػي يطلٌػا أخػ 
 .1001مارس  12منذ اطتميس 

كتدر اإلشارة إذل أف اصتالدين كانوا يأتوف بأخ  إذل غرفة التعذيب بينمػا أنػا عػار دتامػا، 
لقػػد فعلػػوا ذلػػك . يكانػػت توجػػد قػػابل  كتبكػػ« !سنغتصػػبها أمامػػك»: مث كػػانوا يقولػػوف رل

 .أذاقوشل األمرين من شدة أثر الشتائم كالبذاءة كالكالـ الفاحش. طيلة يومني من التعذيب
كمػػا كتػػدر بالػػذكر أ ػػم زتلػػوشل قسػػران علػػى مػػرافقتهم مػػرتني يف عمليػػات دتشػػيط يػػومني 

أمػػػا . حيػػػث أرادكا قتلػػػي( بػػػػقزركاف)كػػػاف التمشػػػيط األكؿ بغابػػػة يف منطقػػػة بغليػػػة . متتػػػاليني
كال سػػػبب يف ذلػػػك . كػػػدت أيقتػػػل هنػػػاؾ أيضػػػان . اليػػػاشل فكػػػاف بشحػػػدل الغابػػػات دػػػوش بػػػارل

األمػري الػوط  للجماعػة  –« إرهػايب»كصػهر لػػ« إرهػابيني»التهديد بالقتل إالٌ أشل أخ ألربعػة 
 .استشهدا( رتاؿ كػتمد)كأخ لشقيقاف  –السلفية للدعوة كالقتاؿ 

ألصػقوها يب صتػ كا إذل التلفيػا، فصػٌوركشل بشػريطي كمبا أ م عجزكا على إبانػة الػٌتهم الػ  
فيػػػديو يػػػٌدعوف فيهمػػػا أشل متػػػورط يف اظتتػػػاجرة بالسػػػالح كالػػػذخرية، كمػػػا لٌفقػػػوا فيهمػػػا قصػػػة 

بعدها زتلوشل قسػران علػى إمضػاء . مفادها أف ػتمد رداف كالشريف عدل شريكاف يف اصترنتة
قػالوا رل سػاعتها أف . ا كمن مثى حبسناػتضر االستجواب طبقا للسيناريو اظتلٌفا سلفا الهتامن

 .األمر تصفية حسابات
اهتمػػػوشل كاهتمػػػوا صػػػهرم حسػػػني هويػػػدم كالسػػػادة ػتمػػػد رداف كالشػػػريف عػػػدل بتزكيػػػد 

إٌف . اصتماعػػػات اظتسػػػلحة بالسػػػالح كالػػػذخرية، غػػػري أف دافػػػع جػػػورهم هػػػو عالقاتنػػػا العائليػػػة
كلػػداف يف اظتقاكمػػة، كالسػػيد عػػدل يف األربعػػة التحقػػوا باظتقاكمػػة، أمػػا السػػيد رداف فلػػه  إخػػوم

األمػػر ال يعػػدك  . يػػداعنا يف السػػجنإفػػالغرض مػػن تلفيػػا ػتاضػػرنا هػػو إدانتنػػا ك . نفػػس الوضػػع
 .كونه انتقامان ال أكير كال أقل

مكينػػػا عشػػػرة أيػػػاـ مبركػػػز مديريػػػة االسػػػتخبارات كاألمػػػن بػػػع عكنػػػوف، كيف اليػػػـو اضتػػػادم 
قلونػػا علػػى مػػي شػػاحنة لتقػػدنتنا أمػػاـ قاضػػي ن –مػػارس  2كػػاف ذلػػك يػػـو األربعػػاء   –عشػػر 

دل يكػػػن ضػػػمن . فاجػػػأشل غيػػػاب السػػػيد الشػػػريف عػػػدل. التحقيػػػا مبحكمػػػة عبػػػاف رمضػػػاف
 .اجملموعة كضننت ساعتها أنه أفرج عنه بعد إطالؽ سراح السيد رابح األزرؽ
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أمػػا أخػػ  فنيقلػػت إذل سػػجن . نقلػػت بعػػدها مػػع صػػهرم لتػػ  عػػوين إذل سػػجن سػػركاجي
أفرج قاضي التحقيػا علػى اطتمسػة ا خػرين، غػري . هي ػتبوسة إذل يومنا هذااضتراش حيث 

أف عناصػػػػر مديريػػػػة االسػػػػتخبارات كاألمػػػػن اعتقلػػػػوهم مػػػػرة ثانيػػػػة ستسػػػػة أيػػػػاـ بعػػػػدما أيخلػػػػي 
 .كلهم ػتبوسوف اليـو معنا بسجن سركاجي. سبيلهم

ر لقػػد مت العيػػو . علمػػت بعػػد قضػػاء أسػػبوع بالسػػجن أف السػػيد الشػػريف عػػٌدل استشػػهد
كػػػاف . عليػػػه ميتػػػا، جيتػػػه ػتركقػػػة داخػػػل سػػػيارته بضػػػواحي العفػػػركف، غػػػرب اصتزائػػػر العاصػػػمة

كاف قريبػان . اظتسكني، رزتة اهلل عليه، غترد فالح على عاتقه إعالة اث  عشر من أفراد أسرته
كػػل أعضػػاء عائلتػػه متيقنػػوف أف عناصػػر مديريػػة االسػػتخبارات كاألمػػن . رل ككػػاف قريبػػان زتيمػػان 

 .اغتالولهم الذين 
فيما متص ، أنا معٌرض ظتخاطرة كبرية حو يف حالة اإلفراج عػ  أل ػم هػددكشل بالقتػل،  

قػػررت اإلٍدالء . بػػنفس اظتصػري –مػػا تبقػى رل مػن أفػػراد عػائل   –كمػا هػددكا أخػػ  ككالػدم 
فػذل الشػػهادة ألريػػح ضػػمريم بشػػأف مػػا أعلمػػه ككػي أكشػػف اضتقيقػػة كأزيػػل القنػػاع عػػن هػػذا 

، 1002منذ اضتادم عشػر مػن سػبتمو . م يبتلع اجملتمع برمته كيف صمت رهيبالغوؿ الذ
 .ختوض السلطة حربان بال رزتة ضد كالداٌم كأقارب أعضاء اصتماعات اظتسلحة

كيف هػػػذا الشػػػأف ألػػػتمس مػػػنكم علػػػى عػػػدـ الكشػػػف عػػػن أشتػػػي كأشػػػكركم مسػػػبقا علػػػى 
قلػػػوا مػػػن ًقبػػػل رجػػػاؿ مديريػػػة كأقسػػػم بػػػاهلل العظػػػيم أف كافػػػة أعضػػػاء عػػػائل  الػػػذين اعتي . ذلػػػك

 .االستخبارات كاألمن بع عكنوف، كلهم أبرياء كاهلل شاهد على ذلك

 أطفال، أقارب ونساء تحت التعذيب: الشر بال حدود. 4
. الضػوء علػى تعػذيب األطفػاؿ كالنسػاء كاألقػارب يف هذا الفصػللقي الشهادات اظتعركضة تي 
سػػػػتهداؼ اب عػػػػدـ اصتيػػػػوش اظتتحضػػػػرة، توًجػػػػالتعػػػػاليم اإلسػػػػالمية، كغريهػػػػا مػػػػن قػػػػوانني  فٌ إ

. ال تبػارل مبيػل هػذل اضترمػات اصتزائػريف األطفاؿ كالنساء كاألقارب كلكن الطغمة العسػكرية 
ػػػػٍرعٌية إلرهػػػػاب كإخضػػػػاع اجملتمػػػػع  فهػػػػي تنظػػػػر إذل هػػػػذل األصػػػػناؼ االجتماعيػػػػة كأهػػػػداؼ شى

 .برمته اصتزائرم
م عرضػهمن جػراء القمػع كذلػك مباشػرة بتجتماعي تأثٌران كبريان ار األطفاؿ كفصيل كقد تأثٌ 

 فٌ إ. أك غػػػري مباشػػػرة مبشػػػاهدهتم ضتػػػاالت مػػػ ثٌرة جػػػدان كتعػػػذيب أفػػػراد مػػػن العائلػػػة ،لتعػػػذيبل
تعػػػػػذيب األطفػػػػػاؿ أك التهديػػػػػد بػػػػػذلك يهػػػػػدؼ إذل إرغػػػػػاـ النػػػػػاس علػػػػػى الوشػػػػػاية بػػػػػا خرين 

 .جتماعيةالالعائلة كهدـ الركح اأكاصر كتفكيك 
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ب فيهػػا عضػػواف أك أكيػػر مػػن ذ  نػػا كػػذلك علػػى حػػاالت عيػػمػػة هحتتػػوم الشػػهادات اظتقدى 
 2.2-1.2 الشػػػهادات أنظػػػر)نفػػػس العائلػػػة معػػػان، أك يف أمػػػاكن حجػػػز ؼتتلفػػػة يف آف كاحػػػد 

العائلػة اظتسػلمة كفصػيل إذل  اصتزائػر ية يفالعسػكر الطغمػة نظػر ت(. السػابا فصلمن ال 2.8ك
دكف مشػػػاعر القرابػػػة لوضػػػع لعػػػائالت يغتػػػنم اصتػػػالٌ اعنػػػد تعػػػذيب ف. جتمػػػاعي عػػػدائي ػتتمػػػلا

 .الضحايا يف قفن اطتيارات اظتستحيلة ككسرهم بذلك نفسيا
 1.8، ..22، ..1اظتعركضػػػػػػػة أسػػػػػػػفله كالشػػػػػػػهادات  8.2-2.2توضػػػػػػػح الشػػػػػػػهادات 

زكجػات أك أمهػات أك )أعالل تعذيب النساء كأفراد أك كأعضاء يف عائلة  28.8ك 20.8ك
الػػػػذم كيػػػػريان مػػػػا لتتػػػػوم علػػػػى  –لك سػػػػتعمل تعػػػػذيب النسػػػػاء أك هتديػػػػدهن بػػػػذيي (. أخػػػػوات

كسػالح لسػػحا ركحهػػن النفسػية أك ركح أقػػارفن كدفعهػن للتعػػاكف مػػع   –عتػداء اصتنسػػي الا
ن اظتسػيطر تعذيب النساء كرسالة للمجتمع كاستعراض للقػوة تبػنٌي مىػوٌِّف كما يي . اصتالدين

ة حػػرب كوسػػيلة إلذالؿ عػػائالت كغتتمعػػات، ككغنيمػػ سػػتعملن كتػػب عليػػه اطتضػػوع، كيي كمىػػ
 (.ألفراد قوات األمن «الًعالكة»نوع من )

لقلػػػة عػػػدد الشػػػهادات يف هػػػذا  ة نظػػػران نػػػادر ِّػػػاهرة تعػػػذيب النسػػػاء  فٌ أبعض قػػػد يعتقػػػد الػػػ
كدليػػل ذلػػك هػػو مػػا أٍدلػػت بػػه . اظتعلومػػاتالشػػأف، كلكػػن هػػذا راجػػع بػػاألحرل إذل نقػػن يف 
رطة كطلبػػػت فػػػٌرت مػػػن قػػػوات الشػػػ بعػػػدمامفتشػػػة الشػػػرطة دليلػػػة للٌصػػػحفي ركبػػػرت فيسػػػك 

أخػػذ النسػػاء الٌسػػجينات إذل قسػػم خػػاص يف مقػػر تي »: قالػػتفالٌلجػػوء السياسػػي يف بريطانيػػا، 
منػع األمػن العسػكرم اصتزائػرم كػل »: كتضيف اظتفتشة دليلة قائلػة.   «الشرطة بشاطوناؼ

حػػاملي بطاقػػات خاصػػة مػػن الضػػباط الٌسػػامني كذلػػك  النػػاس الػػدخوؿ إذل ذلػػك القسػػم إالٌ 
سػػػػبب الػػػػنقن يف اإلخبػػػػار  فٌ إ   «.عامػػػػل فػػػػا النسػػػػاء يف ذلػػػػك اظتكػػػػافتي  نظػػػػرا للطريقػػػػة الػػػػ 

 .بتعذيب النساء راجع إذل الشعور باإلمث أك الذنب ككصمة العار اظترتبطة بالعنف اصتنسي
 .ع على ػًتىًنهٌن بشرؼ عظيمالنساء ييقاكمن كييواجهن كيتغلٌ  فٌ  هذل الشهادات أكتبنٌي 

 

 

 

    R. Fisk, ‘Witness from the front line of a police force bent on brutality’, The Independent, 30 

October 1997. 
 .نفس اظتصدر    
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 عمار بكيس. 1.4
 .211. ، صاألبيض عن القمع يف اصتزائرالكتاب : اظتصدر
(. العاصػػػػمة)يف بػػػػاب الػػػػوادم  2187ينػػػػاير  22بتػػػػاريخ  مولػػػػودأنػػػػا . بكػػػػيس عمػػػػار اشتػػػػي

أدرل فػػذل الشػػهادة مػػن سػػجن . مسػػة عشػػراكأنػػا يف سػػن اطت 2118أكتػػوبر  1اعتيقلػػت يف 
 .اضتراش

. صػػػباحااليانيػػػة  السػػػاعة، علػػػى 2118أكتػػػوبر  1طيػػػٌوؽ منػػػػزلنا مػػػن طػػػرؼ الشػػػرطة يػػػـو 
مػا كػاف ذلػك اظتشػهد إالٌ إحػدل . ملػيمكانت الشرطة مقتادة بشخن . استيقظتي مذعوران 
اإلرهػػايب  وهػػ اأنػػك  ،"إرهػػايب"اقتحػػامهم منػػػزلنا كانػػت كجػػود  حجػػةإف . اظتسػػرحيات اظتعتػػادة

كرمػػوشل داخػػل إحػػدل سػػياراهتم  ،كالػػدمَّ فػػاعتقلوشل علػػى مػػرأل مػػن . حسػػب هػػ الء اظتعتػػدين
كا ؤ اشتي، كتػاريخ مػيالدم كبػد خذكاكعند كصولنا، أ. ر شرطة باب الوادمكأخذكشل إذل ؼتف

 هػل«: مث سػألوشل. نعػم فقلت »ك ل قيًتل أخ الذمعبد القادر  هل«: يطرحوف علٌي األسئلة
خػػػػذ أك  ،»تكػػػػذب نػػػػكإ« :رل أحػػػػدهم فقػػػػاؿ .بالسػػػػلب فػػػػرددت »تعػػػػرؼ أصػػػػدقاء أخيػػػػك 

 .يصفع  كيلكم 
رأسػػي  إخفػاءكنػت أحػاكؿ   .علػى كجهػي كيركلػون كأخػذ ا خػركف يشػتمون  كيبصػقوف 

لقػػد كػػانوا حريصػػني علػػى أف يتحصػػلوا علػػى أشتػػاء أصػػدقاء أخػػي بكػػل  .لتفػػادم الضػػربات
قائػػػدهم بػػأف أيرمػػػى يف زنزانػػة كأف أيحػػػـر مػػن األكػػػل كالشػػرب مػػػن ذلػػك اضتػػػني  فػػأمر. كسػػيلة
 .فصاعدا
 :لػه قلػت. » أنػت عمػر هل«: كقاؿ رل. الغد جاء ضابط شرطة كاقتادشل إذل مكتبه يفك 
تريػػد أف تعػػود  هػػل«: فقػػاؿ «.ال»: قلػػت » تعػػرؼ أصػػدقاء أخيػػك هػػل«: فقػػاؿ رل« .نعػػم»

كإف . أخيػػكإذف قػػل رل مػػن هػػم أصػػدقاء «: فػػردٌ « .نعػػم» :لػػهفقلػػت  » إذل منػػػزلك يػػا عمػػر
 أعػػرؼفأكػدت لػه كأقسػمت علػى أشل ال  ».رفضػت، فسػأقتلك كأرميػك أمػاـ منػػزؿ كالػديك

 .ل الشرطة كأمرهم بأخذم إذل مكاف خاؿ كبقتلي هناؾفناد. أحدا منهم
كأتوسػػػل إليػػػه كمسػػػكت يف الطاكلػػػة غػػػري أف ذلػػػك دل لتػػػٌرؾ أيػػػة شػػػفقة يف  بكػػػيأفبػػػدأت 

ػنفوسهم، لقد كانػت قلػوفم مت فوضػعوا علػى رأسػي قناعػا كرمػوشل يف سػيارة مػن نػوع . رةحج 
ِّػػػػػن أ ػػػػػم ألطريػػػػػا كنػػػػػت فػػػػػر شػػػػػرطة الػػػػػدائرة األكذل، كأثنػػػػػاء اؼتكاقتػػػػػادكشل إذل  202 بيجػػػػػو

 .راجكامكاف يف هيأة مستودع   يفسيقتلون  غري أشل كجدت نفسي 
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أكشػػكت أف يغمػػي علػػٌي  فلقػػد »!أنظػػر« :كظتػػا نزعػػوا القنػػاع عػػن كجهػػي قػػاؿ رل أحػػدهم
ككػاف . مػن أرجلهػم السػقفلقد كاف هنػاؾ رجػاؿ عرايػا معلقػني يف . أماـ رؤية ذلك اظتشهد

. ض كلمػػا كضػػعوا سػػلكا كهربائيػػا علػػى جهػػازل التناسػػليآخػػر مربوطػػان علػػى مقعػػد ينػػتفرجػػل 
فبدأ رأسي يدكر، كشفتام ترتعشاف، كقلػيب يػدٌؽ بسػرعة . قد كانت اصتدراف ملطخة بالدـك 

 حقيقة  ـهل هذا فيلم رعب أ. أف مترج من صدرم كادحو  
  فػرٌد علػٌي الضػابط الطاغيػة أٌف هػذا مصػري ».أنا بػرمء شيئا،فعل أأنا دل «: كبدأت أصرخ
جػالدكف مٌقنعػػوف فنػػزعوا ثيػػايب كلهػا كربطػػوشل مػن الػػرجلني  علػػيٌ نقػٌض اك . كػل مػن ال يطيعنػػا

ككضػػعوا رل خرقػػة علػػى . كاليػػدين، مث عيل قػػت فكانػػت رجلػػٌي إذل األعلػػى كرأسػػي إذل األسػػفل
صػرت ال . ماء كانت له رائحة كريهة يف فمػي يصبكأخذ أحدهم . كجهي كسدكا منخرمٌ 
. اظتػػػػاء ؽتزكجػػػان بزيػػػت السػػػيارات اظتسػػػتعملة اظتفرغػػػػة كػػػافلقػػػد  . قػػػتاختنك أسػػػتطيع التػػػنفس، 

لقد كاف قتي الوحيد هو اظتػوت السػريع . البكاءأصبحت ال أقول ال على الصراخ كال على 
 .حو أختٌلن من ذلك العذاب

عن أشتاء أصدقاء أخي،  طاغيةعن صٌب اظتاء القذر كسأل  الضابط ال فواتوقٌ كبعد ف ة 
لقػػد أصػػاب  . فػػأمرهم كهػػو يصػػرخ فػػيهم بػػأف يسػػتأنفوا التعػػذيب. ال أعػػرفهم أنػػ فقلػػت لػػه 

: جػػل أف أّنػػب ذلػػك اصتحػػيم قلػػت عتػػمأدل أحتٌمػػل كمػػن . أخػػرل مػػرةالرعػػب كػػوشل سػػأخنا 
ف يوقفػػوا التعػػذيب كأمػػر رجالػػه بػػأف يقػػودكشل إذل أالضػػابط بػػ فػػأمر ».سػػأقودكم إلػػيهم توقفػػوا«

 .مالوادؼتفر الشرطة بباب 
كنػػػت جائعػػػان جوعػػػان . زكاالكانػػػت السػػػاعة تشػػػري إذل اليانيػػػة عشػػػر .  زنزانػػػةيف فوضػػػعوشل

. ف ذلػك ؽتنػوعأ فأجػابفطلبت من اضتارس أف يأتي  بقطعة خبز كقليل من اظتاء، . ان شديد
كيف منتصػف الليػل . كبدأ اصتوع ي ظت  أكير فػأكير حيػث دل آكػل مػدة سػتة كعشػرين سػاعة

هنػػػاؾ قػػػاؿ الطبيػػػب . يف مستشػػػفى بػػػاب الػػػوادمفوجػػػدت نفسػػػي فيمػػػا بعػػػد . ي علػػػيٌ غمػػػأي 
كفحػػن جرحػػا علػػى مسػػتول حنجػػرم، اصتػػرح الػػذم نػػتج عػػن . كػػلللشػػرطة أنػػه كتػػب أف آ

فكتب رل . مزكج بزيت السيارات اظتستعملةاظتالتعذيب باطتنا حيث كانوا يغرغركف رل اظتاء 
ز كشػيئا مػن قطعػة خبػ آخػركصفة طبية، غري أٌف أحد الشرطة مٌزؽ الوصفة كأعطاشل شػرطي 

 .اظتاء
مػػن الزنزانػػػة  أخػػػرج يف اليػػـو اليالػػث، كعنػػػد منتصػػف الظهػػرية، رجػػػع ضػػابط الشػػرطة ك ك 

فمػػػػػن  !يكػػػػػذبوفتعػػػػػرؼ ا ف مػػػػػا لتصػػػػػل للػػػػػذين  أنػػػػػت«: كأخػػػػػذشل إذل مكتبػػػػػه، مث قػػػػػاؿ رل
بػشطالؽ  أعػدؾ. مصلحتك أف تقوؿ رل من هػم أصػدقاء أخيػك عبػد القػادر كأيػن يسػكنوف
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يف  شػرعتقد فكمبا أشل كنت خائفان من أف أعذَّب من جديد،  ».سراحك إف قبضنا عليهم
 .سرد أشتاء أشخاص بريئني، كلكن كاف اظتهم أال أعود إذل ذلك اظتستودع اظتش ـك

. لتعتقػػل أكلئػك الػػذين أدليػت بأشتػػائهم لػيالن الشػػرطة علػى السػػاعة اليانيػة  ذهبػتكهكػذا 
لػػه   فقلػػت »الػػذم فعلػػول  مػػا«: ضػػابط الشػػرطة كقػػاؿ رل فػػواجه . لقػػد كػػاف عػػددهم ستسػػة

 لقػد كػاف اظتسػاكني. كػابوس التعػذيب  فظاعػةخوفػان مػن أف أيعػاد إذل  بػارل،خطر على  ماكل
 .عند الفجر، أيقفلت علينا الزنزانة أنا كشباب اضتي اطتمسةك . أسأؿ اهلل أف يغفر رل. بريئني

ضػػابط يف رل ال فقػػاؿيف اليػػـو السػػادس أخػػذكشل مػػن زنػػزان  إذل مكتػػب ضػػابط الشػػرطة 
أصػػػدقاء  اعتقلنػػػالقػػػد كعػػػدتك بػػػشطالؽ سػػػراحك إذا «: ابتسػػػامة كهػػػو متكػػػ  علػػػى أريكتػػػه

طلب منك أف تعمل كلمػا آمػرؾ أأخيك كها أنا أيف بوعدم، كلكن قبل أف نطلا سراحك 
راج مث قلػت كػافتػذكرت مػا عانيتػه يف ال ».نػك تعػرؼ مػا ينتظػرؾشبدكف أٌم نقػاش كإال ف به،

أٌكال أٌف تشػهد أف  كتػب«: الضػابط فواصل ».سأفعل كل ما تريدكف ،نعم«: أدسل تردد بدكف
 .دل يكن لدٌم أٌم خيار ».ككذا ككنتى أنت ضمن غتموعتهم كذاه الء اطتمسة فعلوا  

لقػد كنػت سػعيدا أف . نوقعهػايف اليـو اليالث عشر قيد مت لنا أكراؽ مطبوعة كأيمرنػا أف ك 
اطتمسػػػة إذل اظتخفػػػر اظتركػػػزم للشػػػرطة الػػػذم كيف الغػػػد أخرجػػػوشل مػػػع جػػػرياشل . أسػػتعيد حػػػري 
عنػػػدها . إذل ػتكمػػػة اصتزائػػػر 202 بيجػػػومث زتلونػػػا مػػػن جديػػػد يف سػػػيارة . قضػػػينا فيػػػه يومػػػا

عػن الػذم اتفقنػا عليػه، كإالٌ فػشٌف  القاضػيأف ت اجػع أمػاـ  حػذار« :أخذكشل منفردا كقالوا رل
ع ؼ لػػػه بػػػأٌم شػػػيء أمػػػاـ القاضػػػي فػػػا أميػػػللقػػػد كنػػػت مسػػػتعجال ألف  ».التعػػػذيب ينتظػػػرؾ

سػيطلا سػراحك  لإنػك طفػ«: فقػالوا رل. الزكاؿحو أكوف حرٌا كألقى كالدم مرة ثانية بعد 
 ».كا خركف سيذهبوف إذل السجن

التحقيػا،   ايػةكيف . ف أعػ ؼ بػهأمػرشل الضػابط بػأأماـ القاضي، صػٌرحت بكػل الػذم ك 
 ».السػجن سػتدخل نػكإ« :قاؿ رل القاضػي الػذم ِّهػرت منػه القسػوة، كهػو يشػٌد نظػرل إرلٌ 

الذم فعلته  لقػد قيتػل  ماالسجن يف س  هذل  . كدل أستطع أف أتكٌلمبرًٍعشىة هىلىع فشعرت 
 يا إعتي  الظلمأخي من طرؼ الشرطة كا ف سيكوف مصريم السجن  ظتاذا كل هذا 

شل أ، أشل أخفيػػػت اإلرهػػػابيني عنػػػد كالػػػدم: كانػػػت عػػػدد الػػػتهم الػػػ  كيجهػػػت إرٌل سػػػبعة
 عنصػػػػػرأشل كنػػػػػت ، أت األسػػػػػلحةخبػػػػػأشل ، ركحني بالرصػػػػػاص يف اظتستشػػػػػفياتت اجملػػػػػعاصتػػػػػ
ت ر زكٌ أشل ك  ت األسلحة عػو حػواجز الشػرطة،نقلكأشل ، أشل التحقت باصتباؿ تكراران ، اتصاؿ

 .بطاقات التعريف

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 كالضحاياالتعذيب 
 

 

287 

+ + 

+ + 

 بن نائل اإلخوة. 2.4
 الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اظتصدر

 .%200يتقاضى منحة مػن طػرؼ الٌدكلػة بنسػبة  الكبار، اظتعطوبني منالعمية بن نائل 
 .مع زكجته كطفليه الٌصغريين القصديريةيسكن كوخا قصديريٌا يف حٌي للبيوت 

أيخػذ مث بقسوة شديدة أماـ عائلتػه،  عوملإيقافه  أثناء، ك 2118مارس  7مٌت اعتقاله يف 
مٌت اعتقالػه بصػفة تعٌسػفٌية  حيث اةياضت ديٌ ( PCO)التابع ظتركز القيادة العملياتية  خفراظتإذل 

تعػٌرض خػالؿ اعتقالػه للٌتعػذيب حيػث . قضػى سػبعة منهػا دكف طعػاـ ،يومػامدة أحد عشػر 
مثٌ أيجو علػى ّػرٌع مػاء . خشيٌب بعد أف ريبطت يدال كراء ِّهرل مقعدقػيٌيد غتٌردا من ثيابه إذل 

صػػػعود كرديػػػاف ب – أم اظتػػػاء –قػػػذر مػػػن خػػػالؿ خرقػػػة أدخلػػػت يف فمػػػه، ييسػػػتخرج بعػػػدها 
 .أحدهم على بطنه

رجػػاؿ الشػػرطة قػػاموا بكشػػف سػػوأت زكجتػػه  أفٌ أيضػػا  السػػيد العميػػة بػػن نائػػل صػػرٌح كقػػد
كػاف مػن بػني رجػاؿ . كشػتماسػٌبا ك  أشػبعوها بصػاقاأهانوها ك ك  – جٌردكها من ثيافا –أمامه 

 .وزتهدالعطب ال  كانت  لبطاقةكدل يعريكا أٌم اهتماـ . الٌدين الشرطة أحد يدعى عزٌ 
 .قضائية عتذل القضٌية متابعةتتٌم أيٌة  دلك 

 لدكي كأب لصغريين  متزٌكج، فهو لائعيد بن نيد سسمن التعذيب، ال يأما أخ هذا الناج
 .كوخا قصديريٌا يف نفس اضتيٌ   هو كذلك يقطن. أحدقتا بعد اعتقاله

ٌدة أربعػػة ظتػػمعػػان  الزنزانػػة ايف نفػػس الوقػػت مػػع أخيػػه كأكدعػػ، 2118مػػارس  7اعتيقػػل يػػـو 
، كمػا كػاف لػه صػهر إرهابيػةقيتًػل يف عمليٌػة ( أخ الٌزكجػة)سػعيد صػهر لقػد كػاف ل. عشر يومػا

 .«باتريوتال»جيرًح كانضٌم بعدها إذل قٌوات  آخر
مػػػع أٌف  ،الشػػػرطةسػػػعيد هػػػو ا خػػػر تعػػػٌرض العتػػػداءات خػػػالؿ مػػػٌدة االعتقػػػاؿ يف مراكػػػز 

 21 يػػػـوكحػػػوكم  2118مػػػارس  11 أكدع اضتػػػبس االحتيػػػاطي يف. العدالػػػة برٌأتػػػه بعػػػد ذلػػػك
 .72.882: اضتبس رقم أمر، 2117فواير 

 محمد الصغير طويلب. 3.4
 الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اظتصدر

. ئػػرة دلٌػػسداد، اك بسػػيدم د 2121ديسػػمو  12 يػػـولػػدت كي . طويلػػب لصػػغريد اػتٌمػػشتػػي ا
 .حةن  الفالهأقطن بصاحل بوبراؾ؛ م
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حا، اقػتحم بيتنػا حػوارل ااشػرة صػبعالٌسػاعة ال حدكديف ك  2112تمو سب 2س مياطت يـو
قػاموا بتفتػيش كػٌل ركػن كبقعػػة . العائلػػة بوحشػٌية لٌ كػف  لو ما كػانوا يصػرخوف كيعػاجنػديٌ  وفأربعػ

اقتحمػػػوا البيػػػت كفتشػػػول بػػػدكف إذف تفتػػػيش كبػػػدكف . مهػػػم مهػػػدؼ عسػػػكر  هككأنٌػػػمػػػن بيػػػ  
 .شركحات ةأيٌ تقدصل 

ت يػػػػ، كسػػػػألوشل إف كػػػػاف يوجػػػػد يف البعمػػػػرثنػػػػني رابػػػػح ك الا خػػػػومٌ ا كأنػػػػف أنػػػػأخػػػػذكنا بع
نا كأكثقػػوا أيػػدينا كسػػرؤ ة يػػطتغب او مقػػا. كقتهػػا غائبػػا أيب كػػاف نٌ ، لكػػوفف بػػالغك خػػر آأشػػخاص 

ضػػربات عنيفػػة كنا حتػػت أخػػذ. ٌزؽ جلودنػػا علػػى مسػػتول اظتقػػبضنتػػبوثػػاؽ مػػن حديػػد كػػاف 
 .كػانوا يبكػوف  حيػث يف حالػة ػتيٍزًنػة مكأخػوا كإخػوم أٌمػي واكػف  ل كأستن الٌسالح، رجألبا

ني فػطتخظتاا، ألٌ ا كانت تعلػم أٌف كيػريا مػن الٌشػباب ن يقتلو الهم بأف يلإأٌمي تتوسل كانت 
 .من طرؼ اصتيش انقطعت أخبارهم

. متلٌشػكاكحتت كابل من الٌسٌب  العينني مغمضيكؿتن م ا  200تنا العساكر حوارل مشَّ 
 صػػوَّبواألٌف العسػكر  إخػومعلػى نفسػػي كعلػى  ت كيػريافػخ. انػػمثٌ توقٌفػوا ككضػعونا علػى ركاب

وا ت أكقفػػد ضتظػابعػك . تاظتػو فشػٌهدت كانتظػرت .  ايتنػا قػد حانػػتأٌف وا لنػا لأسػلحتهم كقػا
. من األسػػلحة يف الوجػػه كيف كػػٌل أؿتػػاء اصتسػػدابالٌضػػرب بالعصػػٌي كأخػػدتشػػيتنا مث أكسػػعونا 

أخػػرل  اتكيلػػوم    ثالثػػةنا مٌشػػو . اضتالػػة كػػانوا يف نفػػس إخػػومأف كاعتقػػد دمػػا،  كنػػت أنػػزؼ
ال دٌلسااضت يف هذل ٌّ  .ل ثويبفبضعة أمتار من خالؿ أس  ػتدكدة لؤينت ري اك. لة، يف ا

اظتيلشػػػػػيات كتلػػػػػدنا هػػػػػذل  أعضػػػػػاءأحػػػػػد ، فشػػػػػرع اظتيلشػػػػػياتد مصػػػػػحوبني بو نػػػػػصتاكػػػػػاف 
كػػػاف  . قػػػهكدتزٌ  خاٌصػػػة أٌ ػػػا كانػػػت ختػػػ ؽ اصتلػػػدة جػػػدان  ظتػػػم تكانػػػالػػػ   باألسػػػالؾ الشػػػائكة 

 .اضترارة كاطتوؼكذا ك  الواخزرفوؽ باألدل ظتشي اظتانا قى أره. ان ور كأٌِّن أنٌه كاف سكرانسعكاظت
رهػابٌيوف يػأتوف إلا لهػ  من كضع القنبلة  هل رأيتمػوهم«: يتوٌقف العساكر عن ترديد دل

شػاحنة  مػركربلػة عنػد انفجػار قن اليػـو السػابالقػد مٌت عشػية  »!إذل القرية  أنتم كٌلكػم شػركاء
منػذ لػك، أنػه فػذا  زد علػى ذؿتػن  عالقتنػا مػا نعلى بعد كيلوم  من البيت، كلك ةريٌ سكع

  مشغوال كنتبضعة أيٌاـ  
ي
 ةظػحالكقػت ظت أمٌ  لػدمٌ اٌلؾ، كدل يكن بقطف العنب عند أحد اظت

فضػال . يتوقٌفػوف إالٌ نػادرا من جهة أخرل كاف اإلرهابيوف اٌلذين نتػٌركف بالقريػة ال. ٌم شيءأ
كف نوا يش  اا كمأٌكؿ من يكٌلمهم عندكانوا هم ات يرك م، ك شيلييذلك، كاف أعضاء اظت عن

يٌػة صػلة فػم، عتػذا اندهشػت أ فلػم تكػن رل رلٌ إأٌما بالٌنسػبة . ند البٌقاؿمن عبعض األغراض 
 .لقدـك اصتيش إذل البيت
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مػػرٌة  بنػػاكي لػػى ري عأرغمونػػا علػػى اصتيػػٌو مثٌ  ،ا سػػرينا اظترهػػا حتػػت ضػػربات الٌسػػياطابعنػػا تأخػػري 
كسػػػنا داخػػػل شػػػيء ؤ ا ر و بواسػػػطة مالبسػػػنا، مثٌ أدخلػػػ ناكسػػػتغطيػػػة رؤ أحكمػػػوا أخػػػرل بعػػػدما 
عوا رؤكسػػػنا يف ضػػػأٌ ػػػم ك  ِّننػػػت يف أٌكؿ األمػػػر. تطػػػاؽ ت رائحتػػػه قػػػذرة الكانػػػ  .سػػػخن كنػػػي

اصتنػػػود يضػػػحكوف كيضػػػربوننا كػػػي تػػػنغمس ف اكػػػ. رالنٌػػػا اهػػػيوا فأشػػػعلعجلػػػة جػػػرٌار كػػػانوا قػػػد 
تعػػذ ر حتديػػدلرؤكسػػنا أكيػػر 

ي
ريهػػة لكا حػػةرارة كالرٌائا مػػن اضتػػكنػػت أختنػػ. يف ذلػػك الٌشػػيء اظت

من اخػػػػت كأبػػػػالرٌكال ضيػػػػربت رج رأسػػػػيخػػػػف أي أ كٌلمػػػػا أردتي كنػػػػت   كلكػػػػ  ،كنقػػػػن اعتػػػػواء
 أخرجػػػتي فحتٌمػػػل أكيػػر مػػػن ذلػػك، أدل . عةا نصػػػف سػػرلاسػػػتغرؽ هػػذا األمػػػر حػػوا. الٌسػػالح
كنػػت اتَّضػػح أف مػػا  ك . جيفػػة زتػػار ميٌػػت كمبقػػور يب أفاجػػأ أٌف أداة االختنػػاؽ هػػي اذكإرأسػػي 

فهمػت . للٌػحريقػه إذل التٌ داف يف طبالٌديػ ءبطن زتار ملييف الواقع أحسبه عجلة جرٌار كاف 
 . ، لقد أهنت كتأظتت إذل أبعد حدٌ فحكو ضعندها ظتاذا كاف اصتنود ي

رب كاإلهانػة  افة إذل اضتٌر كالٌضػضبعد ذلك طريقنا يف ِّركؼ أشد قسوة ألنٌه باإل صلناكا
توقٌفػوا مػرٌة . الاٌلصػا يف مالبسػناتنبعػث مػن الػتعفن غػري ػتتملػة مقػز زة ك ة حػئراكانػت هنػاؾ 

، اا عن جلد كجوهنا كأجسامنا كعن ركلنفو قٌ تو أخرل يف الطٌريا، كتركونا مع ثالثة جنود دل ي
العنػػػب بعػػػدما طػػػردكا حارسػػػه كأخػػػذكا يسػػػرقوف مػػػن  حقػػػلاصتنػػػود ا خػػػركف إذل  نمػػػا دخػػػليب

 .استمٌرت هذل اضتالة إذل الٌظهرية. العنب
أنزلػػوا السػػائا بضػػربات ك علػػى الطٌريػػا،  1بعػػد ذلػػك أكقػػف اصتنػػود شػػاحنة مػػن نػػوع جػػي

ػػال الٌيكنػة ، مثتهمحلسػأمن اأخػ ٌّ قػػاموا بشيقػاؼ بعػػض . أركبونػػا مػع بعػػض اصتنػود كسػاركا با
نا إذل الٌيكنػػػة صػػػلعنػػػدما ك . كاحػػػدا فػػػوؽ ا خػػػر كؽتػػػٌددكنا اادفوهم يف الطريػػػصػػػالنػػػاس ؽتٌػػػن 

نٌكلػػوا بنػػا مػػرٌة أخػػرل، . ني مػػن النٌػػوع األظتػػاشلكضػػعونا يف زاكيػػة حتػػت حراسػػة عػػٌدة جنػػود ككلبىػػ
لقد هارتوا أخػي  . حيث كاف اصتنود لتٌرضوف الكلبني علينا، فكانا يعضاننا كنتزٌقاف مالبسنا

 .منهم أشٌد العناءعاسل إذ  كيريا
كجػدنا حػوارل ستسػة  حيثـ، 1×ـ8زانة مساحتها ارحتنا يف اظتساء عندما أدخلونا يف زن

أكػل غػري  بػدكفونػا ترك. عشر شخصػا تبػدك علػيهم عالمػات مذهلػة مػن الٌتعػذيب كالضػرب
 .بالمأمن من الك يف على األقلٌ  نا كٌناأن

ظتٌػا جػاء . نػت للٌتعػذيبة كا، هػذل اظتػرٌ كاحػدان حدا اا ك نالغد أتى رجاؿ الشرطة كأخرجو  يف
 كاحضػػر ا مث. يٌ ئابػػكهر   وٌصػػلخلػػف ِّهػػرم بواسػػطة م أكثقػػوا يػػدمٌ ك  ةغرفػػإذل  دكرم، قػػادكشل

دم يٌػػالة ذنػػني كمػػ ٌخر األك فتني الٌشػػ: تعػػذييب يف كػػٌل أؿتػػاء اصتسػػم شػػرعوا يفك  ان كهربائيػػ ان جهػػاز 
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كقػت طويػل  بعد إالٌ  استنطاقيكا ؤ دل يبد. دلألة اأغمي علٌي عٌدة مرٌات من شدٌ . كالقضيب
 .من التعذيب

هػػػػل رأيػػػػتهم  مػػػػا نػػػػوع «: اظتوضػػػػوعس فػػػػنحػػػػوؿ دائمػػػػا كتػػػػدكر  غامضػػػػة تهمكانػػػػت أسػػػػئل
اضتقيقػػة  أقػػوؿكنػػت   »هػػم  كػػم عػػددهم  كيف يػػـو القنبلػػة  تلكو ػػا  مػػن أيػػننت  لػػااألسػػلحة 
ففهمػت  »!رد زتػل الٌسػالحت دل عائلتكم ال ٌ ا غلطة إ«: مثٌ قاؿ أحدهم. ءبأشٌل برمكأردد 
بعػد  هػو ا خػر ضرم أحأيب اٌلذافة إذل إض إخومتي كسبب استهداؼ استهدف اظتاذحينها 

عمليٌػػة عسػػكريٌة ظتعاقبتنػػا كلػػدفع  كػػل هػػذا التعػػذيب إالٌ   فمػػا كػػا. يػػـو مػػن إلقػػاء القػػبض علينػػا
 .ة إذل زتل الٌسالحير قلا كلٌ 

صػباحا إذل  العاشػرةاستمٌر الٌتعػذيب هكػذا ظتػٌدة ثالثػة أيٌػاـ متتاليٌػة، كػٌل يػـو مػن الٌسػاعة 
كنػت قلقػا . فسػٌيةكالنٌ حػال  البدنيٌػة  يػف كانػتكوا  لختيٌ . كف انقطاعمساء د العاشرةعة السٌ ا

، كالٌػػذم تعرٌفػػت علػػى صػػراخه مػػ ٌخرا عمليٌػػة جراحيٌػػةكػػاف قػػد أجػػرل جػػٌدا علػػى أيب، الٌػػذم  
القلػػػا أثٌػػػر علػػػى نفسػػػي . لقػػػد كػػػاف ضػػػعيفا ككنػػػت أخشػػػى عليػػػه كيػػػريا. عػػػٌذبعنػػػدما كػػػاف يي 

 .، فكنت أذكب غمان كقتان كاإلهانة
 22كيف يػػػػـو اطتمػػػػيس . أعطػػػوا لكػػػػٌل كاحػػػػد منٌػػػػا قطعػػػة خبػػػػزكامػػػػل أسػػػػبوع   مضػػػػيٌ بعػػػد 
ونا باصتلػػػد باظتوٌصػػػالت الكهربائيٌػػػة بلاسػػػتق. أخػػػذكنا إذل مركػػػز الػػػٌدرؾ بسػػػيدم داكد ،سػػػبتمو

مػػػرٌة أخػػػرل لعػػػدـ  – كإخػػػومأيب أنػػػا ك  –ا نػػػلقػػػد المو . كالرٌكػػػل كالضػػػرب بالقضػػػباف اضتديديٌػػػة
بػػدكف أف ك يف اظتسػػاء جػػاء رئػػيس اظتركػػز إذل قاعػػة الٌتعػػذيب، ك  .قبولنػػا الٌتجنيػػد مػػع اظتيليشػػيات

كػػػاف يشػػػري إذل  ».نسػػػبوا عتػػػم قضػػػٌية قنبلػػػة اصتسػػػر كقنبلػػػة الشػػػاحنةاى «: ينييكٌلمنػػػا قػػػاؿ للػػػٌدرك
 .اعتقالنا يف اظتنطقة فأسقطت جسرا بضعة أيٌاـ قبل انفجرتال   قنبلةال

يسػػمعوا مػػا ف أ كفى ػتضػػر، بػػدعلػػ لالمضػػاء عة أيٌػػاـ، جػػاء دركػػٌي فأخػػذنار بضػػمػػرك  بعػػد
 عضػػػػاءد أحػػػػأأخػػػػرج  ضػػػػراحمل إمضػػػػاء تي رفضػػػػ كظتػػػػا .عػػػػذيبتٌ نقولػػػػه خػػػػارج نطػػػػاؽ الأف لػػػدينا 

 ريجػػتفيف مسٌدسػػه كأقسػػم بأنٌػػه لػػن يػػ ٌدد  – رؾالػػذم كػػاف موجػػودا مػػع الػػدٌ  – اظتيليشػػيات
 .م أنٌه سيفعلها دكف ترٌدد، فأمضيت على احملضر دكف معرفة ما فيهعلأ تنك. ياغدم

ص يف اأشػػػخ كنٌػػػا عشػػػرة. ة حػػػوارل عشػػػرة أيٌػػػاـمػػػدٌ ة يٌ  زنزانػػػة أرضػػػعػػػد ذلػػػك يفضػػػعونا بك 
 .سبتمو 12هذل اضتالة حو دخولنا الٌسجن يـو  علىبقينا . ةر مربٌعامتأ أربعةحة امس

 .من التعذيب نا كٌنا نرل الٌسجن منقذناداء ألنٌ عكٌنا س
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 عائلة عزيزي. 4.4
 .78. ، صجزائر اعتمس: اظتصدر

هػو مػن . ةباظتديٌػ 2122مػارس  12 :زديػاداالتاريخ كمكاف . لوالد عبد الكرصل عزيزمسم اا
 10 :زديػاداالتػاريخ كمكػاف . بػن عبػد الصػمد عزيػزمالسػم اا. بن شهيداقدماء اجملاهدين ك 

 .كوريفة، اضتراش، اصتزائر حي رشيد 12 :عنواف بيتنا. باصتزائر 2182أغسطس 
يعجػز اإلنسػاف عػن سػرد مػا حػدث ليلػة . طتياؿليست من نسيج اك هذل أحداث كاقعية 

مػػػن هػػػذل ت أسػػػرتنا عانػػػ. ليلػػػة ليسػػػت ككػػػل الليػػػارل كانػػػت. 2112سػػػبتمو  11األربعػػػاء 
 .األحداث كيريان 
على الساعة الواحدة ليالن حني كػاف أهػل البيػت يغطػوف يف نػـو  هذل الليلة تبدأ أحداث

مػػن معرفػػة مػػا لتػػدث  ينهػػاحدل يتمكنػػوا . اسػػتيقظوا بعػػدل علػػى صػػوت كسػػر البػػاب. عميػػا
قػػوات األمػػن منتشػػرة كػػاصتراد األخضػػر الػػذم يػػأم علػػى لػػريكا اسػػتيقظوا . ركػػاف هػػو أـ زلػػزاؿأبي 
من «: حني سأؿ رب البيت »!ال تتحركوا من مكانكم«: كانوا يصرخوف. يابسالخضر ك األ

. تكجػػه إليػػه كابػػل مػػن الشػػتائم خاصػػة بعػػدما علمػػوا أنػػه صػػاحب البيػػ »أنػػتم  مػػاذا تريػػدكف 
فاسػػػػتنكر ذلػػػك كاستفسػػػػر عػػػػن سػػػػبب . هة لسػػػػنٌ ادفعػػػول حػػػػو أكشػػػػك أف يسػػػقط دكف مراعػػػػ

األذاف مػػػن  ألفػػػاظ كشػػػتائم تصػػػمٌ . سػػػخطهم كهػػػو عػػػوض أبػػػيهم ؽتػػػا زاد يف سػػػخطهم عليػػػه
 .شتاعها

م كأغراضػه مشػتتة متنػاثرة فيػه ػتطٌػ يء، كػل شػان ضتظات بل ثػواف أصػبح فيهػا البيػت خرابػ
 .يف الغرؼ

فػتح البػاب ، ك بعػد مػدة عػاد أحػدهم، ك رفػة النػـو كتركنػا يف غرفػة أخػرلأيًخذى الوالد ؿتو غ
 .]...[بعدها أغلا الباب . ختزين اظتيال ةعيكأكٍ  ان كطلب منا مفك

مػػػا يػػػزاؿ نائمػػػا يف ( سػػػنة 27)سػػػألوا عػػػن الػػػذكور ككػػػاف عبػػػد الصػػػمد . جػػػاء دكرنػػػا ؿتػػػن
يبػػػني إياهػػػا بػػػأ م غت ،ه دكف مراعػػػاة توسػػػالت أمػػػهِّػػػفطلػػػب القائػػػد مػػػن اصتنػػػدم إيقا. سػػػريرل

دل . دل يفهػم مػا يػدكر. ول فزعان من نومػهظفأيق. كفءما يشا وافعلأف يعتم اضتا أف اضتكومة ك 
 .عبد الصمد إذل يومنا هذا بعد كدل نر. من قميصه كدفعول كلشدٌ توديعه، لنا حو  حسميي 

ع شػػببعػػدها أي ك فػػع أرضػػا، دي ، مث كهػػم يعصػػبوف عػػني الوالػػد بغػػراء شػػريطي عػػريض رأينػػاهم
 .النافذة كالباب وانا كأغلقو ما لتدث للوالد شتم نشاهدحينما اكتشفوا أننا ك . شتما كضربا
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. كػػدنا فتػػوت مػػن شػػدة العطػػش كالفػػزع. لػػوا بنػػا أشػػد التنكيػػلنكٌ ف ،دل يكفهػػم مػػا فعلػػول
 .إذل أبعد اضتدكداكزل ألمر توقف عند هذا اضتد بل ّاليت ك 

( السػػن، اظتهنػػة إذل غػػري ذلػػك مػػن األسػػئلة)كجػػه إلينػػا قائػػدهم ؿتػػن الفتيػػات عػػدة أسػػئلة 
صػمت أقسػم علػى التزمنػا الم كحينمػا فكاف كتونا على التكلٌ  ،ستفزازاتهذا عالكة على اال
 .نتقاـالأف ينتقم منا أشد ا

كنػػػا نسػػػمع صػػػراخها كتوسػػػالهتا . طلػػػب مػػػن البنػػػت الكػػػول أف تتبعػػػه فكػػػاف لػػػه مػػػا أراد
بعػػد ربػػع ك  ،صػػفعاته كانػػت تػػدكم أركػػاف البيػػت .مػػرأةادل يػػراع كو ػػا ، ك كلكػػن قلػػوفم غلػػف

ختشػػني ال «: دخػػل معهػػا قائػػدهم كهػػو يقػػوؿ. سػػاعة عػػادت كهػػي تشػػها مػػن شػػدة البكػػاء
يتمتػػع كػػاف ككأنػػه   »اليػػـو سػػواكم ال عمػػل لػػدمٌ . سػػيأم دكركػػن الواحػػدة تلػػو األخػػرل شػػيئا،

 .بأنيننا كآالمنا
ها نفػػس مصػػري األخػػرل، ككػػاف مصػػري أف تتبعػػه خػػرج مث عػػاد كطلػػب مػػن البنػػت الوسػػطى 

أتريػػدين أف تػػرين  «دل يكفػػه كػػل ذلػػك فأمسػػكها مػػن شػػعرها كقػػاؿ عتػػا . ضػػرب كركػػل كشػػتم
 »كيف أصبح كالدؾ 

ب ذ  حولػػػػه كضتيتػػػػه متنػػػػاثرة بعػػػػدما عيػػػػ ءيف حػػػػوض اضتمػػػػاـ كاظتػػػػا ىن خػػػػذت إليػػػػه كهػػػػو ملقػػػػأي 
كجػدكا يف  أكلػوا مػاكػانوا قػد . ممه مكمفكاف كانت عينال معصبتاف ك . [اطترقة] بالشيفونة

 .الطعاـ اليالجة كرموا على الوالد بقايا
حني دقت الساعة اليالية صػباحان قػاؿ ، ك مررنا بكابوس مرعب داـ ثالث ساعات كاملة

سػػػوؼ فلػػػو تكلمػػػتم كحكيػػػتم مػػػا حػػػدث لكػػػم «: للوالػػػدة سػػػأحرقك كالبيػػػت كهػػػددنا قػػػائال
ب منا عدـ التحػرؾ مػن كطل »!نتكن  أف أفعل ما أريد فال يوجد من نتنع ! أحرقكم رتيعان 

 .تاج إليهلتالغرفة كأف ندله على مكاف الدكاف ليأخذ كما قاؿ ما 
دل نكتشػػػف ذهػػػافم إال بعػػػد . ذهبػػوا بعػػػد مػػػا تركػػػوا البيػػت نتنػػػان برائحػػػة اطتمػػػر كالسػػجائر

ج باظتيػػال كجدرانػػه عػػضتمػػاـ فوجػػدنال ياتوجهنػػا إذل الغرفػػة فػػدكء ك فتحنػػا بػػاب . سػػاعة كاملػػة
 .ضتيته هنا كهناؾالذم تناثرت د ملطخة بدـ الوال

خػػذ الوالػػد كاألخ إذل مركػػز التعػػذيب دػػي اصتبػػل انتهػػت أحػػداث هػػذا الكػػابوس بعػػدما أي 
 .نقطعت أخبار الوالد كاألخ إذل يومنا هذاا. بوركبة

بنه ااستشهد السيد عبد الكرصل عزيزم ك فقد حسب ضابط سابا يف الشرطة : ميٍلحىا
اسم  قاؿ هذا الشاهد أفٌ . فظة الشرطة ببوركبةعبد الصمد حتت التعذيب يف ػتا
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هذا اجملـر متهم كذلك . الضابط اظتس كؿ عن اغتياعتم هو كلد عمي بوعالـ
دعم «بانتهاكات عديدة ضتقوؽ اإلنساف كباغتصاب مساجني شباف متهمني بػ

اغتيل الضابط كلد عمي بوعالـ فقد حسب مصادر من األمن الوط  ك . »اإلرهاب
   .2112عاـ 

 نوال زمزوم. ..5
 الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اظتصدر

قريبػػا مػػن العاصػػمة  يف مكػػاف إقػػام  أكقفػػت. مسػػة عشػػراأنػػا يف سػػن اطت. اشتػػي نػػواؿ زمػػزـك
ػػال  ،مػػن طػػرؼ رجػػاؿ يرتػػدكف الػػٌزم اظتػػدشلٌ  2118 أكتػػوبر 22 يػػـو ٌّ كاقتػػدت يف سػػٌيارة يف ا

 نػػػوفمو 20شػػػرطة كلكػػػن بػػػدكف نتيجػػػة، إذل غايػػػة كالػػػدم يف مراكػػػز ال ديػػػت عػػػ . غتهػػػوؿ
2118 . 
قريبػا مػن العاصػمة، كأركبػوشل داخػل سػٌيارة  الواقػعمسػٌلحوف إذل مكػاف إقػام   جػاؿر قدـ 
كيلػػوم ات كصػػلنا إذل عمػػارة كبػػرية لترسػػها   عػػٌدةكبعػػد مسػػافة  ،(Daewoo) دايػػوكمػػن نػػوع 

 .ظر، ككاف رأسي ثابتا بني ركب ٌ من النٌ  منعوشلة رحلكخالؿ تلك ال .عدد من رجاؿ الشرطة
كظتٌػػا كنػػت أصػػر علػػى أشٌل ال  .زكجػػيسػػتجوايب حػػوؿ الذلػػك، أخػػذكشل إذل مكتػػب  بعػػد

إذل قاعة أخرل عرفت أٌ ػا  شلأخذك أعلم شيئا، أخذ رجالف منهم يغمضاف عيٌ  بقماش مثٌ 
 فمػػي كأنفػػي كأفرغػػوا اظتػػاء كالٌصػػابوف يف دبػػلقاعػػة تعػػذيب ألنٌػػه مبجػػٌرد كصػػولنا ربطػػوا يػػدٌم 

خرقػة كسػخة كانػت تطلػا رائحػة كمػذاقا   بوضػعهممرٌات عديدة حيث أعاقوشل عػن التٌػنٌفس 
 .كريهني
اظتػوت عنػد فقػدانك التٌػنٌفس يف كػٌل  كشكالٌتعذيب هذل ّعلك حتٌس أٌنك على  طريقة

كاظتػػوت بوضػػعه كنزعػػه للخرقػػة كصػػٌبه  باضتيػػاةكجػػاٌلدؾ يلعػػب . مػػرٌة إذل غايػػة االختنػػاؽ التٌػػاـ
أسػئلتهم الػ  دل يكػن م علػى كعػدـ ردٌ  صػم كأمػاـ . لكٌميات هائلة من اظتاء حسب هػوال
 .اليسرل بالٌسجائر مرل أٌم جواب عتا، قاموا بشحراؽ يد

 .يٍندل عتا جبني اضتياء كلماتبشتمي كهتديدم باظتوت كقاال   رجالفكقاـ 
 .بػل أف أقػف أمػاـ احملكمػةمػٌدة أربعػة أيٌػاـ ق فيهػايـو الغد، كضعوشل يف زنزانة بقيػت  يفك 

، 2118نػػوفمو 20ظتػػاذا صػػادركا حػػرٌي  حػػٌو يػػـو  أعلػػمدل  .رفػػض القاضػػي إبػػالغ عػػائل 

 
 .Y.T., 'Deux Disparus morts sous la torture en 1994', Le Jeune Indépendant, 21 août 2000 :راجع   
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لقػد كنػت جػٌد  .كخاٌصة ابن  البالغة من العمر شػهرين عائل حني استطعت أخريا أف أرل 
 .من ثديي ترضعقلقة عليها ألٌ ا كانت 

 لويزة بركان. 6.4
ئريػػة للػػدفاع عػػن حقػػوؽ اإلنسػػاف كاللجنػػة اصتزائريػػة للمناضػػلني األحػػرار الرابطػػة اصتزا: اظتصػػدر

 عن كرامة كحقوؽ اإلنساف

فيتٌم القبض على أخته، كحتت  ،«إرهايبٌ » قتليي  .حٌطمها قدر الٌتعذيب حياة
ـٌ  –بركاف  لويزة عذاب بدأهكذا . طر بباعتاالٌتعذيب تقٌدـ كٌل األشتاء اٌل  خت كهي أ

أٌف عالقتها باظترأة ال  ذكرت اشتها إكراها حتت التعذيب دل  رغم –طتمسة أطفاؿ 
 .تكن إالٌ معرفة سطحية

 6::2سبتمو  6اليـو األكؿ، 
صػباحا، مٌت حتطػيم البػاب كاقػتيحم بيتنػا مػن طػرؼ  اطتامسػة، كعلػى الٌسػاعة ـويف هذا اليػ

خلػػػوا الػػػذين د كانػػػت كجػػػول. عشػػػرة مػػػن أكيػػػر كػػػانوا .رجػػػاؿ الشػػػرطة اظتػػػدٌججني بالٌسػػػالح
أنػػا كزكجػػي كاألطفػػاؿ  اسػػتيقظت. ه فكػػانوا مقٌنعػػنيخارجػػأمػػا الػػذين بقػػوا  ،مكشػػوفة البيػػت

 .لقد هالنا اضتدث كأصابنا اطتوؼ كالفزع .مذعورين
قػاـ . علػى األرض بشػٌدة يف الػٌركاؽ (باليانويػةأستاذ اللغة العربيػة )إلقاء زكجي  متٌ مباشرة 

اثنػػػاف مػػػنهم كٌجهػػػوا . علػػػى كجهػػػه منشػػػفةكلٌفػػػوا  بطنػػػهبعػػػدها رجػػػاؿ الشػػػرطة بوضػػػعه علػػػى 
مػيعهمأسػلحتهم إرٌل، كمٌت جػٌر األطفػػاؿ  ابنػ  زينػب ذعػػرت لرؤيػة أبيهػػا . يف غرفػة كاحػػدة ّك
بػػدأت تصػػرخ ، ك بطنػػه كأخػػذت تبكػػي بػػدكف انقطػػاع علػػىالػػذم كػػاف طػػريح األرض ملقػػى 

مػػن  أحػػدهمٌرهػػا ج .الشػػرطة فقػػاـ ثالثػػة مػػنهم بتعنيفهػػا غضػػبؽتٌػػا أ »!اتركػػوا أيب !أيب تركػػواا«
فتػػػدٌخلتي . علػػػى الكتػػػف شػػػعرها كاليٌػػػاشل ركلهػػػا برجلػػػه، أٌمػػػا اليٌالػػػث فضػػػرفا مبقػػػبض سػػػالحه

بالٌسػػػالح  ضػػػرباٌي كينهػػػالوف علػػػٌي علػػػوف نقلبػػػفػػػم ي فػػػشذا »!إ ػػػا فتػػػاة صػػػغرية خائفػػػة«: قائلػػػة
بكػٌل  لوحشيتهملقد أطلا ه الء الشرطة العناف . كركالت األرجل حٌو كقعتي على األرض

 .رٌيةح
رمػػػوا بعػػػدها الكتػػػب  .ا صػػػهركتا للمػػػاءكأكقعػػػو كداخػػػل اظتطػػػبخ قػػػاموا بكسػػػر كػػػٌل األكاشل 

 كحشيان مثٌ أخذكا زكجي كدفعول يف مدرج العمارة دفعا . اظتبٌللةكأغراضنا اطتاٌصة على األرض 
إثرها غتموعة أخرل من رجاؿ الشرطة كانت متواجدة يف اطتارج، ثالثػة  كقامت. إذل اطتارج
صػػادركا  ،كػػانوا داخػػل البيػػت  اكظتػػ. عنػػدما كصػػل إلػػيهم اضػػرباال يػػاؿ عليػػه بٌنعػػني، مػػنهم مق

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 كالضحاياالتعذيب 
 

 

272 

+ + 

+ + 

كأربعػة آالؼ دينػار جزائػرم إلحػدل اظتسػٌنات  ألخػيستس مائة فرنػك فرنسػي كانػت ملكػا 
. ل مػػيم سػػقف بيتهػػا الٌ نيػػتكانػػت قػػد سػػٌلمتها لزكجػػي ليشػػ م عتػػا قطعػػا مػػن ( سػػنة 12)

لقػػد مػػٌرت بنػػا ليلػػة مفجعػػة حاكلػػتي أثناءهػػا هتدئػػة  .معهػػم سػػفر زكجػػي جػػوازأيضػػا أخػػذكا 
 .كبٌت ليلتها جٌد قلقة على حياة زكجي. دكف فائدة األطفاؿ
.   اصتػػػػرياف بػػػػأٌف رجػػػػاؿ الشػػػػرطة قػػػػدموا مػػػػن مركػػػػز سػػػػادل بػػػػام أخػػػػوشلاليػػػػـو اظتػػػػوارل،  كيف

كحػػػوارل الٌسػػػاعة . إطػػػالؽ سػػػراح زكجػػي، كلكػػػن بػػػدكف جػػدكل يففػػانتظرت اليػػػـو كلٌػػػه آملػػة 
ذتػػاف )عبػد اصتليػػل : لسػػادل بػػام، مرفوقػة بأبنػػائي الشػرطةادسػة مسػػاء، توٌجهػت إذل ؼتفػػر السٌ 

سػألتي أحػدهم مبػدخل (. أربػع سػنوات)الفٌتاح  كعبد( ست سنوات)، عبد اطتالا (سنوات
قػاؿ لػك أنٌػه  مػن«: الٌلهجػة فيػه كعيػد فىػظَّ اظتركز عن زكجي، فأجاب  ذلك الشرطي ْطػاب 

كلكػٌ  دل أذهػب، لقػد بقيػت . موجػودان عنػدهم لػيسزكجػي  ألفٌ راؼ مثٌ أمرشل باالنص »هنا 
 .بني أيديهم كافمقتنعة أٌف زكجي   ،يف عني اظتكاف

كأدخلػػ   يػػدمٌ دقػػائا عػػاد إرٌل نفػػس الٌشػػرطٌي كأخػػرج أصػػفادا كقيٌػػد إحػػدل  ةبضػػعبعػػد ك 
فقػػد  األطفػػاؿ أٌمػػا. كهنػػاؾ ربطػػ  إذل سػػرير كػػاف موجػػودا يف مكتػػب مػػن اظتكاتػػب. إذل اظتبػػئ

الشػرطة مرفػػوقني  مػنكمػا هػي إالٌ ضتظػات حػٌو قػدـ ؿتػوم ستسػة . تيركػوا لوحػدهم يف الػٌركاؽ
كدكف  .هػػػػذا اظتسػػػػ كؿ ألنػػػػه كػػػػاف مػػػػن اظتشػػػػاركني يف اعتجػػػػـو علػػػػى بيتنػػػػا عرفػػػػتي . مبسػػػػ كعتم

نيعة كمنف ػػرة ككانػػت أسػػئلتهم شػػ. فػػاحشمقػػٌدمات، قػػاموا بشػػتمي كأخػػذكا يتلٌفظػػوف بكػػالـ 
اصتمػػاع تكػػونني عاريػػة أـ تتجػػٌردين مػػن  عنػػد ]…[  كتامعػػك زكجػػك كيػػف«: أيضػػا، ميػػل
قنػاة ) تشػاهدين أفػالـ الػٌدعارة علػى الٌتلفػاز هػل ]...[ اسػتمتاعك يػتٌم  كيػف  ثيابػك كليػة

Canal+ من الٌصعاليك بلسػاف رهط . الفحش كالبذاءة غايةلقد كانوا يف  ]»...[  (الفرنسية
 .بذمء

ٍشٌهد الذم يعرضه مػأموركلكاف اظتس كؿ يظهر ككأنه يتلٌذذ 
ى
كػاف أصػهب كعػارل . من اظت

أخػرج خنجػرا كبػريا ذا قبضػػة لعبػة مأموريػه  اطتػػاص يفًمٍنوالػه  علػىقػٌرر اظتشػاركة  ابعػدم. البنيػة
. ار أبنػػائيضػػحشحػػٌو أدتٌكػػن مػػن رؤيتػػه، مثٌ أمػػر شػػرطٌيا ب بػػبطءحديديٌػة صػػفراء، كأخػػذ يػػديرل 
سػػػ كؿ مػػػن اظتجذبػػػه . يػػػل الػػػذم كػػػاف مػػػذعوراعبػػػد اصتل رضػػػاحإلائتمػػػر هػػػذا األخػػػري كذهػػػب 

عينػال تكػاداف كانػت . كأنػا عػاجزةأنظر إذل كلدم  كنت .قميصه ككضع خنجرل على عنقه
 .ا من شٌدة اطتوؼمهحجاجمن  افخترج

 
   Clos Salembier. 
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 ،»مبػاذا  أع ؼ«: فأجبته »!كأماـ ابنيك ا خرين إذا دل تع يف ا ف أمامك ربٌه سأذبح«
: فأجبػػت »!نشػػاط زكجػػك كعػػن أصػػحابه عػػن أخوينػػا« .اضتفػػاظ علػػى هػػدكئيكأنػػا أحػػاكؿ 

 ».معٌلم كيدخل مباشرة بعد عمله إذل البيت زكجي إفٌ «
فضػغط بػاطتنجر علػى عنػا عبػد اصتليػل . البتٌػة كدتػادل يف التهديػد تعجبههذل دل  إجاب 

أنظػر إليهػا  !أتشػاهدكف ...آل«: فقػاؿ. الطفل مػن شػٌدة اطتػوؼ جسم، كتصٌلب أكيرقٌوة ب
 »!االبن األصغر ركاضأحهٌيا  !إٌ ا ال هتتٌم ظتا قد يصيب أبناءها !قلبليس عتا 

. بعػػػد ةبعػػػاالر  عبػػػد الفتٌػػػاح الػػػذم كػػػاف دل يتجػػػاكز سػػػن ارضػػػإلحالٌشػػػرطٌي  نفػػػسذهػػػب 
لقػد أحسسػت أنٌػه سػيذده حٌقػا، . رقبتػهفأخذل ذلك اظتس كؿ ْشػونة ككضػع اطتنجػر علػى 

: ائالقػػلػػريل بريقػػه، كنظػػر إرٌل دقػػد  لٌضػػوءاكؿ اطتنجػػر مػػن   فصػػرخت بشػػٌدة، مثٌ قػػٌرب اظتسػػ
فيػارت حفيظتػه أكيػر ؽتٌػا كػاف  ».عطػاء مػن اهلل إٌ م«: فقلت »أؾتبت ه الء األطفاؿ  ظتاذا«

 »!عن هذا اإلله الٌلئيم، إٌن  ال أؤمن بهبعد  تكٌلمي  ال« :قائالعليه من قبل كصرخ 
مثٌ أخػذكهم . األطفػاؿ تركيػعبػني كقتػا طػويال بػني الٌلعػب بػاطتنجر ك  هكػذااألمػر  كاستمرٌ 
فقػػاؿ أنٌػػه مٌت . آخػػر فسػػألته عػػن مصػػري أبنػػائي يٌ كبعػػد كقػػت طويػػل مػػٌر شػػرط. كحيػػدةكتركػػوشل 

فأخػػػػذت بالٌصػػػػراخ . اليكنػػػػات العسػػػػكريٌة حيػػػػث سػػػػيتٌم ذدهػػػػم حقيقػػػػة إحػػػػدلنقلهػػػػم إذل 
ذل الػػذم كنػػت مقيٌػػدة إليػػه باألصػػفاد كاسػػتطعت عنػػدها اطتػػركج إ الٌسػػريركالعويػػل، كجػػررت 

 .لقػد كػاف أمػرا فظيعػا. أمكن  مشاهدة غرفة الٌتعذيب من الٌداخل اظتكافمن ذلك . الٌركاؽ
، كقػد دبػل رأيت زكجي ؽتٌددا على خشػبة كمقيٌػدان مػن فػوؽ إذل حتػت الٌزكايا،ففي زاكية من 

جػػػاء حينهػػػا . ، فػػػزاد صػػراخي لرؤيػػػة هػػػذا اظتنظػػركاألصػػفادكضػػعوا قضػػػيبا حديػػديٌا بػػػني يديػػػه 
، علػػػٌي ضػػػربا مثٌ نزعػػوا عػػػٌ  القيػػػود الػػ  كانػػػت موثٌقػػػة إذل السػػػرير كا ػػالوالشػػػرطة رجػػاؿ مػػػن ا

 .الغرفة حيث قٌيدكشل هذل اظترٌة إذل اظتدفئة اظتركزيٌة اظتيٌبتة إذل اصتداركجٌركشل مرة أخرل داخل 
فطلبػػت مػػن . كيف غايػػة اصتػػوعحقػػا ني مرعػػوبلقػػد كػػانوا . أعػػادكا إرٌل األطفػػاؿفػػ ة  بعػػدك 

. شيئا من اطتبز أك أخذ بعض اظتػاؿ مػن ػتفظػ  كشػراء بعػض الطٌعػاـ عتػم عطاءهمإاضتارس 
 ألننػػػاليسػػػت حضػػػانة، زيػػػادة علػػػى ذلػػػك لػػػيس األمػػػر مهٌمػػػا  هػػػذل«: بػػػازدراء كقػػػاؿ إرلٌ فنظػػػر 

البكػػاء، لكػػٌنهم أذعنػػوا للنٌػػـو  عػػنيتوقٌػػف األطفػػاؿ  دل »!ا تلػػو ا خػػردرتيعػػا، كاحػػ سػػنقتلكم
معي، غػري أنػه دل  مهتر ضحألشل أ نفسينٌبتي ألقد . كاطتوؼ كاصتوعالٌتعب اإل اؾ من جرٌاء 

 انتقػػػػاـمػػػػن  خوفػػػػايكػػػػن بشمكػػػػاشل تػػػػركهم، حػػػػٌو اصتػػػػرياف كػػػػانوا سريفضػػػػوف إبقػػػػاءهم عنػػػػدهم 
 .الشرطة
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كاف يتواجػد   أينكاقتاداشل إذل غرفة الٌتعذيب . ألخذم فايالشرط جاءحلوؿ الليل  عندك 
كػػاف كجهػػه . يكػػن مػػن اظتمكػػن حػػٌو التعػػٌرؼ عليػػه عتػػا، دل يرثػػىلقػػد كػػاف يف حالػػة . زكجػػي

نظػػػر إرٌل يف صػػػمت كعينػػػال . قػػػة كيػػػدال اظتقيػػػدتاف تسػػػيالف بالػػػدـك ر منتفخػػػا، ككانػػػت ضتيتػػػه ػت
أٌما أنػًت فسػيكوف   صنعنا بزكجك ماذا أترين«: قاؿ رل الشرطي. اناة شديدةعتعٌواف عن م

 »!أٍسوأأمرؾ 
كػػٌل سػػاعتني لشػػتمي كإشتػػاعي    فنتػػٌر شػػرطياكػػاف  .الػػ  كنػػت فيهػػا الغرفػػةأعػػادكشل إذل  مثٌ 

تمػػػل، أنٌػػػ  كنػػػت أشتػػػع  الػػػذماألدهػػػى كاألمػػػٌر  كلكػػػن .علػػػيٌ كالمػػػا بػػػذيئا مػػػع البصػػػاؽ  ال لتي
ذلػػك كنػػت أشتػػع ضػػحكات اظتعػػػذ بني  جانػػبإذل  !طػػواؿ الٌليػػػلكؿتيبػػه زكجػػي  كأنػػنيصػػراخ 

 . الٌساخرة، ككاف كٌلما زاد صراخ زكجي كٌلما تعالت ضحكاهتم
هػػػػذل اضتػػػػاؿ، بػػػػني صػػػػراخ األدل الػػػػذم كػػػػاف يصػػػػدرل زكجػػػػي أزتػػػػد  علػػػػىاليػػػػـو األٌكؿ  مػػػػرٌ 

 .كدل تكن األيٌاـ األخرل أحسن حاال. ظتعٌذبيه بالٌسكركالٌضحك الٌساخر اظتمزكج 
 6::2سبتمو  7، اليٌاشل اليـو

طلبػػت . أٌمػػا أنػػا فلػػم يغمػض رل جفػػن كلػػو للحظػػة كاحػػدة .الٌصػػباح يفاألطفػػاؿ  اسػتيقظ
ر ضػػكحػػوارل السػػاعة الٌتاسػػعة أح. للٌصػػبياف، كلكػػن دل كتبػػ  أحػػد الطٌعػػاـمػػن  ار شػػيءضػػإح

كػاف  .كيف حػدكد العاشػرة، رأيػت زكجػي مػارٌا يف الػٌركاؽ. بػني أطفػارل قٌسػمتهاأحدهم خبزة 
كالصػػياح مثٌ تعػػاذل صػػوته بالٌصػػراخ . ألنٌػػه دل يكػػن يقػػول علػػى الوقػػوؼكتٌركنػػه  الشػػرطةرجػػاؿ 

 .أظتي كحزشل منيد يز  كافلشٌدة األدل، ؽتٌا  
 مػػنعنػدها قمػت باسػتعماؿ ريقػي لتبليػل يػدم كبعػد جهػد جهيػد دتٌكنػت مػن إخراجهػا 
 كػػافالقيػػود، فػػانتظرت حػػٌو دل أعػػد أشتػػع شػػيئا يف الػػٌركاؽ، مثٌ تقػػٌدمت دػػذر السػػتطالع مػػا  

 أفدل أسػػتطع   كيػػف نتكػػن للبشػػر أف يصػػلوا إذل هػػذا اضتػػٌد مػػن الفظاعػػة! أمػػر فظيػػع. كتػػرم
  ٍغػػد شتعػػت ككػػٌل النٌػػاس عػػن طػػرؽ الٌتعػػذيب الػػ  نتارسػػو ا، كلكػػن الٌسػػماع ال يػي لقػػ. أفهػػم
، قػـو ال نتكػن كصػفهم خيليػاكال  ديػنرؤية ما لتدث إلدراؾ أٌف هػ الء النٌػاس لػيس عتػم  عن
 .بالساديٌةإالٌ 

 كػػافن كالقػػدمني، ك يكػػاف زكجػػي يرتػػدم تٌبانػػا، ككػػاف ؽتػػٌددا علػػى شػػبه طاكلػػة، مقيٌػػد اليػػد
أعضػاء  علىالذم يعٌذبه يرتدم قٌفازا كلتمل يف يديه جهازا كهربائٌيا كاف يستعمله  الشرطيٌ 

ؼتتلفػة  أعضػاءكاف يطلػا مػن خػالؿ اصتهػاز شػحنات كهربائيػة قويٌػة علػى . زكجي الٌتناسلٌية
 .اطتػركجككػأٌف ركحػه توشػك علػى  ،من جسد زكجي الذم كاف يلتػوم مػن األدل يف كػٌل مػرٌة
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كلقػػػػد قتمػػػػت بالٌصػػػػراخ أنػػػػا أيضػػػػا كلكػػػػٌ  . دما يصػػػػرخ أزتػػػػدككػػػػاف الشػػػػرطة يضػػػػحكوف عنػػػػ
 .كعدت إذل مكاشل دتاسكت

ذلػػك جػػاء عػػدد مػػن  بعػػدسػػاعة . صػػرخات زكجػػي اسػػتمٌرت إذل غايػػة اليٌاليػػة بعػػد الٌظهػػر
برجلػػه علػػى  األخػػريضػػرب  هػػذا  .األزتػػر الشػػعررجػػاؿ الشػػرطة إذل الغرفػػة مرفػػوقني مبسػػ كعتم 

أعػد أرل بوضػوح  كدلامتألت عينػام إثرهػا بالػٌدماء . ائطرأسي ضربة عنيفة ألقت  عرض اضت
إذل غايػة الٌسػابعة،  العػذاب اسػتمرٌ . مثٌ نزعوا عٌ  ستارم كغٌطوا به عينام كا الوا علٌي ضربا

 .يعودكف عندمامثٌ ذهبوا متوٌعدين أٌ م سيصٌفوف حسايب 
تعػاذل  مثٌ واتا كعلػى السػاعة الواحػدة صػباحا، شتعػت أصػ. كاف حينها كٌل جسمي ي ظت 

 اظتػػػوتفقلػػػت يف نفسػػػي  .صػػػراخ زكجػػػي مػػػن جديػػػد، كاسػػػتمٌركا يف تعذيبػػػه إذل غايػػػة الٌصػػػباح
 كتوٌجهػتكلكػن سػرعاف مػا طػردت هػذل األفكػار عػن ذهػ  . أهوف له ؽتٌػا يلقػال مػن عػذاب

، اهلل إالٌ فال منجى لنا منهم  خيليقان،كال  دينان لقد كٌنا بني أيدم أناس ال يعرفوف . إذل الٌصالة
 .كحسيب اهلل كنعم الوكيل

 6::2 سبتمو 8، اليٌالث اليـو
. صالة الظٌهر، جػاءت غتموعػة مػن الشػرطة إذل الغرفػة مػرٌة أخػرل كبعدأٌكؿ الٌظهرية،  يف

أراد أحػدهم أف يتعػٌدل علػٌي جنسػٌيا كقػاؿ رل أف  .مبسػ كعتم هػذل اظتػرٌة مصػحوبنيدل يكونوا 
علػى فغضػبت كعزمػت كصػممت  .يسػتعمل القػٌوة أف يفعل ذلك طواعيػة مػٌ  أك بنيأختار 
 ،فأجبتػػه بكػػٌل هػػدكء كثبػػات بػػأٌف اظتػػوت أفضػػل رل مػػن أف نتٌسػػ . مػػن نفسػػي دتكينػػهعػػدـ 

ضػػػع رصاصػػػة يف رأسػػػه عنػػػدما أسسػػػيس كقػػػذر ك خً  كزكجػػػ«: قػػػاؿ صػػػاخبا مثٌ  ان ري كيػػػفشػػػتم   
 . أقل شيئا غري أٌن  كنت عازمة على حفظ نفسي من االعتداء دل »!مترج
عػػادكا مػػرٌة أخػػرل كاقتػػادكشل إذل مكتػػب آخػػر يف الطٌػػابا  صػػباحاالٌسػػاعة الواحػػدة  علػػىك 

مقٌنعػاف كشػخن آخػر متقػٌدـ يف الٌسػٌن، يبػدك أنٌػه أحػد  شػرطٌيافالعلوٌم حيث كاف يتواجد 
رجػػػاؿ  مػػػع متفاقتػػػة – بػػػدكف ستػػػار –أمامػػػه عاريػػػة الػػػرٌأس  فػػػائزةكانػػػت بػػػدرم . اظتسػػػ كلني

تعػ يف  بػأف صػحكنأ« :مثٌ قػاؿ ظتػدة طويلػةالٌشػرطٌي اظتسػٌن  نظر إرلٌ  .الشرطة حسب الظٌاهر
حػػٌو ضػػػرب   هػػذاأنتػػه مػػن جػػوايب  دل ».شػػيئا أعػػرؼ ال« :قلػػت ».كتقٌصػػي علينػػا كػػٌل شػػيء

. جيٌػدا فػائزة، مثٌ أقعدشل بالقٌوة على األرض كأمرشل بػأف أنظػر إذل بشدة أحدهم على كجهي
 ،»إٌ ػػا سػػتتكٌلم! ألػػيس كػػذلك رتيلػػة إٌ ػػا«. فنظػػرت إليهػػا كسػػرعاف مػػا غػػرٌيت كجهػػة نظرهػػا

 ».هٌيا احك القصة«، أضاؼ ذلك الشرطيٌ 
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سػرد )ؿ حيام اكأخذت تصطنع كل األكاذيب ال  دل أشتع فا طو  بسرعةأذعنت فائزة 
جػوايب . هػا بالكػذبكاهٌتمتي  قالػتكٌل مػا   أنكرتي  لقد (.ما قالته فائزة يتطٌلب تفصيال مطٌوال

أخػػذكشل إذل مكػػػاف  . حاجبػػػا عيػػ َّ جوشل إذل الػػػٌركاؽ ككضػػعوا علػػػى هم، فػػأخر غضػػػبهػػذا أثػػار 
شتعػػػػت صػػػػوت زكجػػػػي بػػػػدأت  عنػػػػدما. زكجػػػػي حتػػػػت الٌتعػػػػذيب اسػػػػتنطاؽكنػػػػت أشتػػػػع منػػػػه 

بقينػػا . ِّهػػرم علػػىركلػػ  آخػػر بقدمػػه الظيٍنبػػوب بينمػػا بالٌصػػراخ، فضػػرب  أحػػد الشػػرطة علػػى 
أيضػا  أنػا يحا الـ فأصػ كنت أشتع زكجي يصرخ من. حوارل أربع ساعاتعلى تلك اضتاؿ 

 .مث يقوموف هم بضريب من جديد، كهكذا
كػانوا يشػػهقوف . عتػا يرثػػىأخػذكشل بعػد ذلػػك إذل مكتػب حيػث كجػػدت أبنػائي يف حالػة 

ذلػػك أٌف رجػػاؿ الشػػرطة  بعػػدكعلمػػت . دل يسػػتطيعوا قػػوؿ كلمػػة كاحػػدة .مػػن شػػٌدة اطتػػوؼ
 هتػػػػدئتهمكػػػػٌل الٌليػػػػل   لقػػػػد حاكلػػػػت! سػػػػاديوف حقيقيػػػػوف! أخػػػػوكهم بػػػػأٌف أٌمهػػػػم قػػػػد ذيدػػػػت

عالقػات  علػيٌ كيف كٌل ساعة كاف يػأتي  كاحػد مػن رجػاؿ الشػرطة ليقػ ح . كالٌتخفيف عنهم
مقسػػػمني أٌ ػػػم  كيتوٌعػػػدكففيشػػػتمون   »!أهػػػوف اظتػػػوت«جنسػػػٌية، كنػػػت أجيػػػب يف كػػػٌل مػػػرٌة 

 .الٌليلة كٌلها كيدةاظت لهذ تسيقتلوننا رتيعا، كاستمرٌ 
 6::2سبتمو  9، الرٌابع اليـو

الشرطة كحاكؿ استدراجي، فدفعته بقػٌوة فمػا كػاف  جاء أحد عشر،الٌساعة اضتادية  على
ثالثػػة مػػػن  ، جػػاءكيف اظتسػػاء، علػػػى السػػاعة اليانيػػة تقريبػػا. قػػذرا مػػاءمنػػه إالٌ أف صػػٌب علػػٌي 
جػػػػاءكا  .البيػػػػت يػػػـو أخػػػػذكا زكجػػػي علينػػػا كػػػػانوا ؽتٌػػػن اقتحمػػػػوا  مػػػنهمرجػػػاؿ الشػػػرطة، اثنػػػػاف 

مثٌ سػأل  أحػدهم عػن عػدد . كمن هم أصدقاء زكجػي أسلحةكانت معي يسألون  فيما إذا  
هػالٌ قبلػًت . عنػدم بنػات فقػط أنا«: فقاؿ » .كبنت أطفاؿأربعة  عندم«: أجبتأطفارل، ف

 ».مٌ ، كهكذا ستنجبني رل ذكرانا الٌزكاجقتل زكجك مثٌ 
ن طػػرؼ تيػػدعى فاطمػػة، لقػػد مٌت اغتصػػافا يف اظتكتػػب أمػػامي مػػ فتػػاةبعػػد ذلػػك  ركاضػػأح

 coupeػعمػػرل، كانػػت تسػػرلتة شػػعرل مػػا يسػػٌمى بػػ مػػن كالعشػػرينشػػرطٌي شػػاٌب يف اطتامسػػة 

dégradée (تػػدريج القطػػع)،  بعػػد أف قيٌػػدها إذل سػػرير(lit de camp )بضػػٌمادات  مسػػتعينا
. مػػن فمػػه متػػرجالكػػالـ الفػػاحش كالشػػتم الػػذم كػػاف ي أك أصػػف ال أسػػتطيع أف أشتٌػػ .طٌبيػػة

كنػت عازمػة علػى اظتػوت إذا . قػوام بكػلٌ ليناؿ مٌ  كلكٌ  قاكمتػه لقد حاكؿ بكٌل الوسائل 
. بعرضػػػي كشػػػريفأف يعبػػػث  مػػػن سػػػاًفلعلػػػى أف أمٌكػػػن ذلػػػك الػػػوحش الذلػػػك تطلٌػػػب األمػػػر 

 أسػػلوبيف كويػػاء ك  علػػيٌ فػػرٌد  .كقلػػت لػػه بأنٌػػه شػػرطٌي كمهٌمتػػه تتميٌػػل يف الػػٌدفاع عػػن الشػػعب
 »!ٌب هذا الشعبنقتل حٌو ر سنقتله ك  الشعب«: فجوريف غاية ال
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،  لقد لػيس رل ملجػأ كال منجػى مػن هػ الء الوحػوش إالٌ  إذصٌليت كدعوت اهلل كٌل اليػـو
شػػرطٌي مكشػػوؼ الوجػػه كاقتػػادشل إذل مكتػػب يف  جػػاءشلكعلػػى السػػاعة اليانيػػة صػػباحا . اهلل

ركلػػ  . كانػػت بػػدرم فػػائزة متواجػػدة هنػػاؾ. ةبالشػػرط ظػػان كػػاف اظتكتػػب مكت. الطٌػػابا األٌكؿ
كمػػن ذلػػك  .كأمػػرشل بػػاصتلوس، مثٌ نػػزع عػػٌ  ستػػارم كجعلػػه علػػى عينػػام ِّهػػرمى أحػػدهم علػػ

زكجػػي الػػذم كػػاف يصػػيح تػػارة كيتػػأدٌل أخػػرل ػتػػاكال اإلجابػػة علػػى  صػػوتاظتكػػاف كنػػت أشتػػع 
 .أسئلتهم

 6::2سبتمو  :، اطتامس اليـو
ة كنت أشتػع صػراخ زكجػي مػن شػد  .إذل الزنزانة يف حدكد الٌساعة الرٌابعة صباحا أخذكشل

لقػػد . رأسػػه علػػى اضتػػائط، كاظتعػػٌذبوف يصػػيحوف كيصػػرخوف يضػػربوفأخػػذكا  كبعػػد حػػني. األدل
ػ ًبسيػػبابيسػٌبوف كيتلػػٌذذكف بػالٌتلٌفظ . ةمسػػعور كحوشػا  كأصػػبحواختلٌػوا عػػن آدميػتهم  رج مػػن متي

فتوٌجهػوا ؿتػوم،  »!اتركػول !اتركػول« :فصحت بكٌل قوام .أظتا نوحزكجي ي كافاظتٌلة، يف حني  
مػػػن شػػػعرم بعنػػػف شػػػديد فيمػػػا كػػػاف ثالثػػػة أك أربعػػػة آخػػػركف يوٌجهػػػوف إرٌل  جبػػػٌرمم قػػػاـ أٌكعتػػػ

مثٌ . فصٌبوا علػٌي دلػوا مػن اظتػاء كػانوا قػد تبولػوا فيػه .حٌو أغمي عليٌ  بأرجلهمضربات عنيفة 
 .عن أطفارل ككضعوشل يف غرفة أخرل عزلوشل
يبكوف كدل يسلموا هم لقد كانوا  .األطفاؿركا ضلى العاشرة أك اضتادية عشر تقريبا، أحع

الشػػرطة مػػرٌة أخػػرل بػػأٌف أٌمهػػم قػػد ذيدػػت  رجػػاؿأيضػػا مػػن هػػذل اظتأسػػاة اضتقيقيػػة، إذ أخػػوهم 
كصػفوا عتػم كػٌل تفاصػيل الػذبح ككيػف كػاف الػٌدـ  أٌ ػمكذهبػوا إذل حػٌد . كأٌ م لن يركهػا أبػدا

كػػػػذا ه ،»أٌمكػػػػم ذيدػػػػت كمػػػػا تيػػػػذبح الٌدجاجػػػػة إفٌ «. يسػػػيل مػػػػن عنقػػػػي كعػػػػن مػػػػوم البطػػػػيء
 .أخوهم رجاؿ الشرطة

مثٌ قػػالوا رل أنٌػػه يف . كيػػف يسػػتطيع بشػػر أف يفعػػل هػػذا ألطفػػاؿ صػػغار  أبػػداأفهػػم  إنٌػػ  دل
أٌ ػم سينػػزعوف ثيػايب كيغتصػبون   ،–أجهل ما يقصدكف بذلك  –فعل   كٌررتحالة ما إذا  

 .عارية أماـ األطفاؿ
فأجػاب  .عض الطعاـ لألطفػاؿيف غاية اصتوع، ؽتٌا دفع  أف أطلب منهم ب أكالدم كاف
يف كقػػت الحػػا أخػػذ شػػرطٌي مػػاال مػػن حقيبػػ  . بػػأٌف خػػدمتهم ليسػػت مػػن مهاٌمػػه أحػػدهم
. كعلى الساعة الرٌابعة أخذكهم كأقسموا بػأشٌل لػن أراهػم أبػدا بعػد اليػـو. خبزتني عتمكاش ل 

سػيبٌيوف أخػوكشل بػأٌ م  كمػا،  ان بعشػرين سػنة حبسػ موف علػيٌ ككسػيح ىكقالوا رل أشل سىأيقاض
 .صورم على الٌتلفاز كأنا أبكي على أطفارل
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بريئػػة كال  ألشلال أخػػاؼ شػػيئا،  نػػ إ«: كأخػػذت أصػػيح قائلػػة ط غىضىػػبان ياستىشػػلقػػد كنػػت 
 ».لوحدؾ إذل الٌصباح ككسن  «: فرٌد علٌي أحدهم ».اهلل إالٌ أخاؼ 

 6::2سبتمو  21، السادس اليـو
نٌػػه مػػن صػػاضتي أف رل إرطٌياف كقػػاال عنػػدما دخػػل علػػٌي شػػ عشػػرالسػػاعة اضتاديػػة  كانػػت

ككػػػاف كتلػػػس كراء  ،فػػػتلٌفظ أحػػػدقتا شػػػيئا،فقلػػػت عتمػػػا أشل ال أعػػػرؼ  .أعػػػ ؼ بكػػػٌل شػػػيء
شػػرطي آخػػر تفػل مثٌ  ».منهػا شػػيئا تأخػػذكاأفعػػى، كلػن  إٌ ػا«: كقػػاؿ فاحشػةبألفػػاظ  ،اظتكتػب
 .يـو اظتوارلاستمٌرت هذل اضتاؿ إذل غاية صباح ال. تركالكركل  زميله بعٌدة كجهي على 
 6::2سبتمو  22، السٌابع اليـو

كػػػاف زكجػػػي هنػػػاؾ مقيٌػػػدا إذل طاكلػػػة ذات أرجػػػل حديديػػػة،   .الٌتعػػػذيبإذل قاعػػػة  قػػػادكشل
أٌما باقي الطاكلة  ،كاحدة يف الوسط كاليانية يف اظتقٌدمة خشبيتاف،ليس عليها سول قطعتاف 

ٌد خصػػػرل، كانػػػت يػػػدال زكجػػػي مربوطػػػا دبػػػل مػػػن مقٌدمػػػة رجليػػػه إذل حػػػ كػػػاف. فكػػػاف فارغػػػا
كػاف ثالثػة مػن   .يتوٌسػطهما قضػيب حديػدم يسػتعمل للبنػاء الطٌاكلػة بأصفاد حتت نيمقٌيدت

 إذا إذف،«: كادٌ فػر  »زكجػ  إٌ ا«: فأجاب »أحتٌبها « :كأشاركا إرٌل كسألول جانبيهالشرطة على 
 ذاإ« :لزكجػػػي كقلػػػتخائفػػػة جػػػٌدا  كنػػػت »!دل تعػػػ ؼ فسنكشػػػفها عاريػػػة كنغتصػػػبها أمامػػػك

 إنٌػػك« :منهػػكعلػػٌي بصػػوت  فػػردٌ  ».تعػػرؼ شػػيئا فػػأخوشل بػػه، فشنٌػػه ال علػػم رل بشػػيء كنػػت
هتديػػدهم باغتصػػايب أمامػػه، فأخػػذ  كأعػػادكاغضػػب الشػػرطة  زاد ».أنٌػػ  دل أفعػػل شػػيئا تعػػرفني

إٌن  مستعٌد لكٌل شيء كخٌلوا سػبيل امػرأم،  شئتم،اصنعوا يب ما  أرجوكم«: زكجي ي ٌجاهم
 ».أترٌجاكم
لقػػػد كػػػانوا يتلػػػٌذذكف . مػػػرٌة أخػػػرل بوحشػػػٌية دل أر عتػػػا ميػػػيالن  التعػػػذيبعيػػػٌ  اسػػػتمٌر  مػػػاـكأ

. خرقػػػػة يف فمػػػػه كيضػػػػربونه دكف أيٌػػػػة رزتػػػػة يضػػػػعوفكػػػػانوا . كػػػػانوا يضػػػػحكوف. ؾابفعلهػػػػم ذ
بعػػد ذلػػك . مث أخػػذكشل إذل اظتكتػػب هدة تعػػذيب زكجػػي ظتػػدة ربػػع سػػاعةاشػػمأرغمػػوشل علػػى 

 أشتػػػعكنػػػت . جػػػاء أحػػػدهم لػػػيال كصػػػٌب علػػػٌي قػػػاركرة مػػػاء. أكثقػػػوشل باألصػػػفاد إذل اظتشػػػعاع
 .ذلك الكابوس الٌليل كٌله داـك . باستمرار صيحات زكجي تتعاذل من شٌدة ا الـ
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 6::2سبتمو  23، اليٌامن اليـو
 »زكجػك  شتعػت هػل« :بعػد ذلػك جػاءشل أحػدهم كقػاؿ رل .اظتسػاء حػوكحدم  تركوشل

ظتػػاذا كػػاف يصػػرخ عاليػػان  لقػػد حرقنػػا ضتيتػػه بنػػار  رفنيتعػػ هػػل«: باسػػتهتار فػػردٌ  .»نعػػم« :أجبتػػهف
 ».الواٌلعة
كٌل ربع ساعة كاف يأتي  أحدهم ليصػف رل الفظػائع كالٌتعػذيب   كبعدتلك الٌلحظة  منذ

كػػػػػاف زكجػػػػك يصػػػػرخ  لقػػػػػد حرقنػػػػا سػػػػػوأته   ظتػػػػاذا أتػػػػػدرين« .الػػػػذم كػػػػاف يتعػػػػػٌرض لػػػػه زكجػػػػي
لقػد انتػاب  اطتػوؼ . مػن جديػد صيحات زكجي أظتػا تتعاذلما  كسرعاففيذهب  »!بسجائرنا

بالٌصػػػراخ بكػػػٌل مػػػا أكتيػػػت مػػػن قػػػٌوة، فجػػػاؤكا إرٌل  فبػػػادرتكدل أعػػػد أحتمػػػل البقػػػاء لوحػػػدم، 
كقلػػت عتػػم بػػأشٌل سأصػػرخ غضػػبان  تستىشػػطفا. ذلػػك عػػنكهػػٌددكشل بالٌتعػػذيب إف دل أمسػػك 

ا ستسػػػة ، كحٌولػػػوشل إذل قاعػػػة كػػػاف فػػػكأخػػػريا غػػػرٌيكا مكػػػاشل. اصتػػػريافبقػػػٌوة أكيػػػر حػػػٌو يسػػػمع 
 .نساء

 28، يػـو ميػ ىخَّران سػنة كالػ  تزٌكجػت  27البالغػة مػن العمػر  تسػكرات كانت هناؾ نادية
 18ر مػتبلػ  مػن الع صىػٍهباءبػودكاشل،  ككانت غنية .كٌنا نناديها العركسة  فقط،يوليو اظتاضي 

سػػػنة ككانػػػت حػػػامال يف شػػػهرها السػػػابع، إذل جانػػػب كجػػػود  18آنػػػو سػػػٌنها  فاطمػػػةك  ،سػػػنة
كعائشػػة دعػػاس ( سػػنة 20)، زهيػػة كليػػوة (سػػنة 20)ػتفػػوِّي  نتينػػة :اء مسػػٌناتثػػالث نسػػ

لقػد مٌت  .ارها مػن قريػة العوانػة بواليػة جيجػلضػمٌت إح اضتامػل،فاطمة آنػو، اظتػرأة (. سنة 22)
ككانت هنػاؾ امػرأة . بوضعها داخل صندكؽ الٌسٌيارة قاموااختطافها من طرؼ رجاؿ شرطة 

 21ت يف مكػػاف أختهػػا فتيحػػة كمٌت إطػػالؽ سػػراحها بعػػد خػػذأي عطٌػػـو الػػ   سادسػػة حفيظػػة
 .يوما

شػتم  كأمػرشل بالقيػاـ كأخػذ يضػرب  بقػٌوة علػى  .الػزٌم اظتػدشل مرتػديٌان اظتسػ كؿ مسػاء  جاء
كأمطػػرشل بوابػػل مػػن الكػػالـ كػػاف لتملهػػا، مثٌ بصػػا علػػى كجهػػي   حديػػدأصػػابعي مبسػػطرة مػػن 

 .البذمء
 6::2سبتمو  24، التٌاسع اليـو

حاكلنػا النٌػـو علػى أيٌػة حػاؿ، كبصػعوبة كبػرية،  .اليانٌية عشر ليال عنتزيد  ساعةال كانت
تلػػػك اللحظػػػة دخػػػل علينػػػا الغرفػػػة شػػػرطٌي يف زيٌػػػه اظتػػػدشل كػػػاف ؽتٌػػػن  يف. خاٌصػػػة علػػػى األرض

يظهر أنٌه سكراف، ككانت أربع أك ستس قنابل يدكيٌة معٌلقػة يف  كاف .وا زكجي يومهااختطف
: مثٌ قػػػاؿ رل »!بيػػػت كال زكجػػػة كال أطفػػػاؿ لػػػيس رل« :قػػػائاليصػػػيح كػػػاف كػػػاجملنوف،   .حزامػػػه

كأخػػذ يصػػرخ كيػػدفع  بقػػٌوة إذل مكتػػب آخػػر كأمػػرشل أف أّػػٌرد مػػن  ».معػػيسػػتخرجني  أنػػت«
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تػدٌخل شػرطٌي آخػر كفػتح البػاب كقػاؿ رل بػأف ال أعػري اهتمامػا عتػذا السػكراف  عنػدها. ثيايب
 .األخريات إذل الغرفة ال  كنت فيها مع النسوة كأعادشل

اضتٌد، فقد عاد ذلػك الشػرطٌي الٌسػكراف إلينػا كأمػر  هذاغري أٌف األحداث دل تتوٌقف عند 
بالٌشرطٌي ا خر كي ينقذها، فتدٌخل مرٌة أخرل كأغلػا  تستنجدنادية بالقياـ، فقامت كهي 

الٌضػربات العنيفػة علػى كقػع تقريبا، شتعت زكجػي يصػرخ  الواحدةكبعد الٌساعة . الباب علينا
 .صراخه إذل غاية الفجر حٌو أغمي عليه استمرٌ لقد . ال  كاف يتلٌقاها

 6::2سبتمو  25، العاشر اليـو
رجاؿ الشرطة رفقة حفيظة عٌطـو كنادية تسكرات لتنظيػف  أخذشلالعاشرة  الساعة على

دل  .لقػػػد اشػػػتغلنا إذل غايػػػة الٌسػػػاعة اليٌاليػػػة بعػػػد الظهػػػر. يػػػالفاضػػػت اظتحيػػػث  ،الطٌػػػابا األٌكؿ
فػػأعطى شػػرطٌي كػػٌل كاحػػدة منٌػػا . جرعػػات مػػن اظتػػاءإالٌ الٌلهػػٌم  أيٌػػاـ،آكػػل شػػيئا طيلػػة عشػػرة 

هنػػػاؾ  تريػػػدين أف دتػػػوم حػػػٌو  مػػػاذا«: فقػػػاؿ رل .أخػػػذها رفضػػػتقطعػػػة شػػػكوالطة غػػػري أشٌل 
 ذأقبػػل أخػػدل أسػػتطع إجابتػػه لشػػٌدة الٌتعػػب كمػػع ذلػػك دل  » اطتارجيػػةتػػتكٌلم عنػػك الٌصػػحافة 

 .شخن آخر منه أك من أمٌ  ءشي
 6::2سبتمو  26، عشراضتادم  اليـو

كعلػى اطتامسػة مسػاء تقريبػا، . الٌساعة العاشرة لتنظيف اظتكاتب علىمرٌة أخرل  أخذكنا
يقػود  الٌشػخن الػذم كػاف. كاف هنػاؾ رتػع مػن رجػاؿ الشػرطة  .جديد منقادكشل للٌتحقيا 

نازعػػة ستارهػػا  ،الغرفػػةبػػدرم يف نفػػس  ككانػػت فػػائزة. »الشػػرٌ «ول زمػػالؤل بػػػمعػػي يػػدعالتحقيػػا 
: تػػرٌددقالػػت رل يف حتػػٌد كدكف  .الشػػعر، ترتػػدم قميصػػا كسػػركاال مػػن القمػػاش الرٌقيػػا مسػػٌرحة

 يعجػب فوصػفتها بالكاذبػة كدل »!زكجك طػردشل مػرٌة عنػدما أتيػت بيتػك كسػيدفع الػٌيمن إفٌ «
 قيٌػػػػدكشل .الٌتعػػػػذيبإذل قاعػػػػة  جػػػػٌركشلرجػػػػاؿ الشػػػػرطة فضػػػػربوشل بشػػػػٌدة علػػػػى ِّهػػػػرم مثٌ هػػػػذا 

مثٌ كضػػعوا خرقػػة  دبلػػنيباألصػفاد إذل خشػػبة العػػذاب كشػػٌدكا ربػػاطي مػن قػػدمٌي إذل خصػػرم 
يضػربون  علػى رجلػي  كهػمعلى كجهي كأخذكا يفرغوف اظتاء حٌو خرج من أنفػي كمػن أذشٌل 

 .كبط 
كأخػػريا . كػػاف يػػ ظت   جسػػمياسػػتمٌر الٌتعػػذيب سػػاعة كاملػػة فقػػدتي فيهػػا أعصػػايب، ككػػٌل 

زادكشل تعػػػػذيبا بػػػػدكف  كٌلمػػػػاأصػػػػٌرتي علػػػػى قػػػػوؿ اضتػػػػٌا كإنكػػػػار اهٌتامػػػػاهتم،  فهمػػػػت أنٌػػػػه كٌلمػػػػا 
أعػػػ ؼ أٌف مػػػا قالتػػػه فػػػائزة  إشلٌ «: كقلػػػت عتػػػم لعػػػذابا افقػػػٌررت حينئػػػذ إيقػػػاؼ هػػػذ .انقطػػػاع

 ».صحيح كأنا مستعٌدة إلمضاء كٌل ما تريدكف
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اط بنػػا كيف اظتسػػاء أحػػ. بعػػد ذلػػك إذل القاعػػة الػػ  كانػػت فػػا الٌنسػػاء األخريػػات أخػػذكشل
مػػػن الشػػػرطة كػػػانوا لتومػػػوف حولنػػػا كيتكٌلمػػػوف بيػػػنهم بصػػػفة غػػػري  غتموعػػػةقلػػػا كبػػػري بسػػػبب 

 ىدعأحػدقتا ييػكيف حدكد الٌساعة اليٌانيػة لػيال، دخػل الغرفػة شػرطياف،  ذلك،بعد . مسموعة
درٌاجي كاف معركفا بارتكابه اغتياالت يف حي بوركبة كحي ليفيػي بالعاصػمة، كاليٌػاشل يػدعى 

 بالسػتيكٌياكاف درٌاجػي سػكرانا ال يرتػدم إالٌ لباسػا داخليٌػا، ككػاف لتمػل كيسػا . »خنيتشو«
 توٌسطمثٌ . رائحته نتنة ككالمه فاحش بذمءكانت  .لتتوم على قاركرة ستر يف شكل مربٌع

ن ألٌنكػٌن مكرهػات، لتاسػبكإنٌػه جػائز، إٌف اهلل لػن  اشػربن،«: الغرفة كقٌدـ لنا الٌزجاجػة قػائال
 ».إذل الٌسماء الٌسابعةًاشربن كستصعدف 

تنبٌػه أحػد الشػرطة ! ان شػنيعكػاف أمػرا   .كهو يػرم لنػا سػوأته الفاحشضاعف من كالمه  مثٌ 
كػاف كاضػحا علػى كجهػه . كاف يصدرها الٌسٌكرياف ففتح الباب كدخل الغرفة  ال لألصوات 

كقػػاؿ فنظػػر إذل درٌاجػػي بػػازدراء  .اظتريػػع الػػذم كجػػد فيػػه درٌاجػػي كخنيتشػػو للمشػػهدائػػزاز اال
 أٌمػػا. قػد ضػربت بالٌرصػاص مػػرٌتني كدل أصػب كأنػا معػاى. ال أعتػػدمال أضػٌر النٌػاس ك  أنػا«: لػه

تقػـو  الػ أنت فسيأخذكنك يف يػـو مػن األيٌػاـ حيٌػا كسػتدفع الػٌيمن غاليػا علػى كػٌل اظتفاسػد 
 .كدخل الٌيالثة يف شجار عنيف فيما بينهم ».فا

 .اظت ذم ألكلئك السكارل من الوجود أؾتاناإٌف تدٌخل ذلك الٌشرطٌي 
 6::2سبتمو  27، اليٌاشل عشر اليـو

كانوا قد انتهوا من طبع احملضر كقػٌدمول   .على الٌساعة العاشرة اظتكاتبإذل أحد  أخذكشل
أخػػػذ أحػػػد الشػػػرطة سػػػالحه . دكف أف أقػػػرأل كإالٌ أعػػػادكشل للعػػػذاب باظتنشػػػفة أمضػػػيهرل كػػػي 

أمضػػيت احملضػر يف هػػدكء  ».إالٌ أفرغتػه يف رأسػكك  مضػػيهأ«: ككٌجػه اظتاصػورة إذل رأسػػي قػائال
 .األخريات بالٌنساءكالتحقت 

 6::2سبتمو  :2، عشراطتامس  اليـو
اسػػػم كعنػػػواف إحػػػدل الفتيػػػات كإالٌ أخػػػذكشل إلحػػػدل الٌيكنػػػات  أعطػػػيهممػػػٌ  أف  طلبػػػوا

دل تكػػػن . مثٌ بصػػػا علػػػٌي شػػرطي كهػػػٌددشل بالقتػػػل. ألبػػػدا سػػػتنقطع أخبػػارم إذلعاريػػة حيػػػث 
 .أعطيها عتم أيٌة معلومات لدمٌ 
 6::2سبتمو  31، عشرالسٌادس  اليـو

. كػػاف يتوٌجػػه خاٌصػػة لعائشػػة دعػػاس  .سػػكراف كأخػػذ يشػػتمنا شػػرطيٌ علينػػا الغرفػػة  دخػػل
 .دامت أكير من ساعتني هذلحٌصة الٌشتم كالكالـ الفاحش 
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 6::2سبتمو  37، كالعشركفاليٌاشل  اليـو
لو ػا بػيج كنوافػذها خالية من اظتميٌػزات ذكنا يف شاحنة أخ ليال،لساعة اليٌانية ا حوارليف 

اظتقٌنعػػػني يسػػػٌبوننا كيقولػػػوف لنػػػا أنٌنػػػا يف  ايػػػة  الشػػػرطةكػػػاف رتػػػع مػػػن رجػػػاؿ . مغطٌػػػاة بسػػػتائر
. حيث سيقوموف بقتلنػا (Sablette –الرمليات ) لشاط  صابالت سيقتادكننااظتطاؼ كأٌ م 

 يف النهايػػػةك . بعػػػد ذلػػػككسػػػتنقطع أخبارنػػػا ، الٌيكنػػػاتكقػػػاؿ أحػػػدهم أنٌنػػػا سػػػني خذ إلحػػػدل 
قاموا بعدها بأخػذ بصػماتنا  .سٌتة يف نفس الزٌنزانة انٌ كي أخذكنا ظتخفر الشرطة الرٌئيسي حيث  

 .قضينا ليلتنا أينكصورنا مثٌ أعادكنا إذل الزٌنزانة 
 علػى زنزانػات حتتػومكيف الٌصباح، كعلى الٌساعة الٌتاسعة تقريبا، نقلونا يف شاحنة أخرل 

. رجػالكنٌػا سػٌت نسػاء كإحػدل عشػر   .فردية صغرية، مث أخذكنا بعد ذلػك إذل قصػر العدالػة
لنقضػػي  الشػػرطةبػػدرم بػػدكار يف حػػدكد اليٌاليػػة مسػػاء، أعادكنػػا إثرهػػا ظتركػػز  مثٌ أصػػيبت فػػائزة

كيف  .العدالػػػةأخػػػذكنا مػػػرٌة ثانيػػػة لقصػػػر  ،يف حػػػوارل الٌسػػػاعة الٌتاسػػػعة ،كيف الغػػػد. ليلػػػة أخػػػرل
 .أصدر قاضي الٌتحقيا حكما يقضي باضترٌيٌة اظت قٌتة، مساء سةاطتامحدكد 

 مركػػػػزالػػػػذين تػػػػأثركا كيػػػػريا مبػػػػا عايشػػػػوا كشػػػػاهدكا يف  ةأيطلػػػػا سػػػػراحي ككػػػػذا أبنػػػػائي اليالثػػػػ
  .يف سجن سركاجي قلاعتي أٌما زكجي فقد  !لني كأ م بلهاءهو ذم أصبحوا لقد. التعذيب
.  علػى السػاعة اليانيػة صػباحانياظتسػلح اقتحم بيػ  نفػس الرجػاؿهذل الواقعة،  بعدسنة 
سػػاعة تقريبػػان، مث طلػػب مػػ  قائػػدهم  ظتػػدة أرهبػػوشل. أبػػوهم بالسػػجن كػػاف. مػػع أبنػػائي كنػػت
 .إذل مركز شاطونوؼ يف اليـو اظتوارل أتقدـبأف 

 لتئً سيػ. تقدمت إذل مركػز الػنحس ذاؾ أيػن قضػيت فيمػا سػبا أيامػا مرعبػة الصباح عند
 ».جديدةليلية  زيارات»هددكشل ككعدكشل بػ. ل قوتناعن حيام اليومية كعن أص

 .ذا عسام أف أفعل أماـ هذل اضتقرة  إشل أفٌوض أمرم إذل اهللما
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 زّهية كليوة. 7.4
 الرابطة اصتزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اظتصدر

 (Salembier)عذبت يف ؼتفر شرطة سادل بام . زهية كليوة سيدة يف سن اطتمسني
بات ال  ذكرهتن لويزة بركاف السيدة كليوة هي إحدل اظتعذَّ . 2112 يف شهر سبتمو

 .يف شهادهتا
إذل البيػت كدل  كذلاألجػاءكا يف اظتػرٌة  .أحد عشر يوما عند اظتعػذ بني مكيتي . شتي زهية كليوةا

كنػت يومهػا يف   .مكػاشلأخػذكا ابنػ  يف  .كتدكشل، دل يكن هناؾ سول زكجي كابن  الكػول
 .ؼترٌبا كجدتهكظتٌا عدت إذل البيت  ،تشفائي بقرقور بوالية سطيفاضتٌماـ االس

 قلػتف ».البيػتختايف إٌ ا ابنتك رحلت من  ال«: سألت زكجي ما الذم جرل، فأجاب 
اطتاٌصػػػة فػػػا  حاجتهػػػاكػػػاف بشمكا ػػػا أخػػػذ    ظتػػػاذا فعلػػػت بأشػػػيائي هػػػذل الفعلػػػة كبعػػػد، «  :لػػػه

 :أقلقػػ  فقلػػت لػػه صػػمتهبقػػي صػػامتا، لكػػن  .ابنػػ  تقطػػن معػػي منػػذ سػػنتني »!كانتهػػى األمػػر
عٌ  بتهمة شراء ًعقد  ثرل بأٌف الشرطة قدموا للبح فقاؿ »كترم  اٌلذم رل اضتقيقة، ما قل«

 مابػػدل اكأٌف اظتػػرأة الٌػػ  بػػاعت  إيٌػػال صػػٌرحت فػػذا لشػػرطة سػػ بيعػػه،مػػن ذهػػب سػػرؽ كإعػػادة 
 .إثرها للبحث عٌ   كقدموا

علػػٌي زكج  فػػاق ح . دل أشػػ  كدل أبػػع ًعقػػدا مػػن ذهػػبقلػػت لػػه أشٌل سػػأذهب إلػػيهم، ألشلٌ 
حػٌو أرتػاح مػن عنػاء  أيٌػاـابن  الكول أالٌ أذهب إذل الشرطة كأف أذهب معه لقضاء بضػعة 

 .مثٌ نرل بعد ذلك الٌسفر
أخػذكها علػى الٌسػاعة اليٌانيػة صػباحا  .الٌسػبب لًصػهرم شػرحوا، ظتٌا أخذكا ابن  يف الواقع

كنػػػت أصػػػٌر علػػػى الػػػٌذهاب إذل . اليٌاليػػػة بعػػػد الٌظهػػػر الٌسػػػاعةلغػػػد علػػػى ليطلػػػا سػػػراحها يف ا
م كأخػذشل إذل بيتػه بضػواحي افقػاـ جبمػع كػٌل حاجػ ذلك،دكف  حاؿالشرطة كلكن صهرم 

الحظػػت خالعتػػا أٌف الٌرجػػل دل يكػػن طبيعيٌػػا حيػػث كػػاف   .أيٌػػاـ ذتانيػػةمكيػػتي هنػػاؾ . سػػحاكلة
 .خري قٌرر أف يكٌلم مزاجه، كيف األ تعٌكركٌلما دخل إذل البيت 

إٌف فتػػاة  .إثػػر بػػالغ قيػػٌدـ ضػػٌدؾ كنػػعأقػػوؿ لػػك اضتقيقػػة، جػػاءكا للبحػػث  ،زهيٌػػة خػػال «
خػوة مػيال  كمسػاعدة اإل  سياسػيقورل اضتقيقة، هل قمًت بعمل  قامت باإلبالغ عنك، إذان 

، لػػو كنػػت متوٌرطػػة سأسػػاعدؾ علػػى م، قػػورل رلهتسػػاعدحصػػل أنػػك إذا . قػػورل رل بصػػراحة
أٌمػا إف كنػت . إف كانت ابنتك ال تريدؾ يف بيتها .بتأجري بيت بعيد من هنا أقـو كأ ،الفرار

 ».فاألحسن أف تسٌلمي نفسك ،شيئادل تفعلي 
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ال كمػا أتنٌقػل مػن بيػت  خػر   حيػامفقلت له أن  دل أفعل شيئا كال أريد أف أقضػي كػٌل 
اضتاضػر  أفٌضػل  قتنػاك مػن الػذم يقبػل فػذا يف « :كأضػفت. أريد أف أقلػا أٌم أحػد بوجػودم

ال . عنػػكالػػ  بٌلغػػت  هػػي بػػدرم فػػائزة«: فقػػاؿ عنػػدها ».الػػٌذهاب إلػػيهم كسػػأرل بعػػد ذلػػك
الشرطة كانت  .ياشتنيسألوها عٌ  كعن ابن   أٌ مأخوت  ابن   » .كعلم ظتاذا ذكرت اشتأ

بأٌ ػا اطتاٌصػة فػا كأركهػا لفػائزة بػدرم، هػذل األخػرية شػرحت عتػم  التعريػفقد أخذت بطاقػة 
 .ليست إالٌ زائرة كهذلليست هي 
زكج ابنػػ   . يف مكتػػب بػػه مفػػرش كتركػػوشل أنتظػػر فػػأدخلوشلدل بػػام اإذل شػػرطة سػػ ذهبػػت

 .أحسسػػت بضػػيا شػػديد داخػػل اظتكتػػب. عنػػدل أخػػذشلفهنػػاؾ  كػػاف يعػػرؼ رجػػال يشػػتغل
كنػت   .من كيرة القلا أعاشلكنت ك حيث أشٌل مصابة مبرض الٌسٌكرم  ،فأردت قضاء حاج 

عػػػػٌدة مػػػػرٌات كلكػػػػن دكف  البػػػػابطرقػػػػت يف . دل أعػػػػد أقػػػػول علػػػػى الوقػػػػوؼك يػػػػد أف أرتػػػػاح أر 
 .ليهع فدٌل عندها قٌررت اطتركج فوجدت شابٌا سألته عن اظترحاض  .جدكل

 :أحػدهمفسػأل  . كعند خركجي كجدت اظتكاف مكتظٌػان بالشػرطة، ذكم القٌبعػات الػٌزرؽ
، كضػػػعوشل يف اظتكتػػػب حيػػػث اظتفػػػرش هنػػػا مػػػن اطتامسػػػة أنػػػا« »أيػػػن أتيػػػت يػػػا حاٌجػػػة  مػػػن«

: قػػػاؿ رل ».فاطمػػػة«: فأجبػػػت »اشتػػػك  مػػػا«: سػػػأل  ».الٌػػػذم أتػػػى يب إذل هنػػػا هػػػوكصػػػهرم 
 ».أشل بعت عقدا من ذهب كاف قد سيرؽ يقولوف«: فأجبت »ماذا فعلت  أنت هنا  ظتاذا«

ػػػال اظتكتػػػبركاؽ الػػػقلػػػيال يف  مشػػػيت ٌّ اشتػػػك  هػػػو مػػػا«: كعنػػػدها سػػػأل  مػػػن جديػػػد ،با
رل أشتػػاء أخػػرل، رل اشتػػاف رشتيٌػػاف، ككالػػدٌم قتػػا  لػػيس«: قلػػت لػػه »سػػم الزائػػف الار  ا خػػ
 آل،«: عنػدها سػأل  ».أعطوشل إيٌاقتا، لٌقبوشل بزهٌية كيف الوثائا سٌجلت باسم فاطمػة فاالٌلذ
  »!تعارل !تعارل«: فردٌ  «.نعم»: قلت له »الٌشمس  حٌي ديار من زهيةأنت 

. فأشرت إليػه، فػدفع  بداخلػه . سأل  يف أٌم مكتب كنتمثٌ  بعنف،ٌرشل كهو كت أخذشل
فأخػذ . عٌما يوجد بداخلها، فقلت لػه لػيس فػا إالٌ فوطػة كمنػديل سأل كاف دوزم حقيبة 
 .اضتقيبة مثٌ ذهب

 .كأخػذشل إذل مكتػػب غتػاكر كطلػب مػٌ  اصتلػوس علػػى األرض شػخن آخػر جػاءبعػدها 
: قلػت لػه » بػدرم فػائزةتعػرفني  هػل«: اسػتجوايب بػدأ يف. كاقفػة كبقيتاستندت إذل اضتائط 

 !»  قلػػت لػػك اقعػػدم،«: دٌ فػػر  ».فػػائزةأعرفهػػا، كدل أشػػ  أٌم عقػػد، كال أعػػرؼ أحػػدا باسػػم  ال«
 .توٌقف حٌو أغمي عليٌ  دكفبدأ يصفع   عندها »!أشٌل لن أقعد أقسم«: قلت له
قلػت  »أـ ال  فػائزةفني تعػر  هل« :فأيعيد استجوايب .علٌي اظتاء حٌو استعدت كعييوا بٌ ص

عتػػم  فقلػػتالفتػػاة  حضػػركاأ ».ال أعرفهػػا، أحضػػركها إرٌل حػػو أرل إف كنػػت أعرفهػػا ال،«: لػػه
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 ال« :فتػدٌخلت هػي قائلػة خدكتػة، أك شتيٌػةأعرفها باسػم  بل فائزةأمامها أشٌل ال أعرفها باسم 
 ».عائشةاشتي  بل كتةدخ كال شتٌيةيا خال  زهٌية، ليس اشتي 

ضربا بينما كانت هي تٌتهم  بػأشٌل أعطيتهػا مالبػس عسػكريٌة كأخػرل  عليٌ وا ا ال حينها
قلػػػت عتػػػا ال  .الٌلطيػػػف عبػػػدأهٌتمتػػػ  أشٌل ذهبػػػت صتنػػػازة اظتػػػدعو  .كجػػػوارب كسػػػراكيل للٌرجػػػاؿ
 ».ال«: أجبتػػه »ذهبػػت إذل اصتنػػازة  إذا« :فقػػاؿ الٌشػػرطيٌ . الٌلطيػػف عبػػدأحػػدان ييػػدعى  أعػػرؼ
. كمنػذ تلػك اضتادثػة أصػبحت ال أشتػع جيٌػػدا .ت أذنػاميػدم حػٌو يصػفع  دكف انقطػاع  بػدأ

بػػػوا لً كى   ككنػػػت كٌلمػػػا أنكػػػرت .بشعطػػػاء مالبػػػس أعػػػ ؼ أفعلػػػى  اسػػػتمٌر يف ضػػػريب كهػػػو يصػػػرٌ 
مالبسػي، مثٌ قػاؿ  مػنفطيًلبى مٌ  بعد ذلػك خلػع اضتجػاب كجػٌردكشل كٌليػا  .ضاعفوا تعذييبك 

ليسػت  أٌمػي«: ،فأجػاب»قػاـ أٌمػكعليػك، أنػا يف م عار«: قلت له »!كضاجعسأ« :أحدهم
أصػعد أبػدا إذل اصتبػل، رل أخ  دل«: قلػت لػه ».امرأة رخيسة ميلك، أٌمػي ال تصػعد إذل اصتبػل

 ال«: مث قػػاؿ رل ».منػػذ أحػػد عشػػر سػػنة مضػػت لزيارتػػهيسػػكن يف الطٌػػابا العاشػػر كدل أذهػػب 
، » اصتنػػازةكأنٌػػك ذهبػػت إذل اظتالبػػس،بػػٌد أف تعػػ يف أنٌػػك ذهبػػت إذل اصتبػػل، كأنٌػػك سػػٌلمت 

 ».أع ؼ بأشياء دل أقم فا كيف«: فأجبته
اضتقيقػػػػة  قػػػػورل زهيٌػػػػةخػػػػال   تكٌلمػػػػي« :قائلػػػػة فػػػػائزةاظتسػػػػٌماة  تػػػػدٌخلتهػػػػذل األثنػػػػاء  يفك 

تريدين أف أكػذب  دًلى «: قلت عتا »(.Yaourt –اللع الرائب ) الياؤكرتمن  كيرياكستتناكلني  
: ل الشػػرطي كطلػػبخٌ تػػد ».البػػس عسػػكريٌةدل أظتػػس أيٌػػة م. اليػػاؤكرتعلػػى النػػاس يف سػػبيل 

 ».هذا بصحيح، دل أذهب ليس«: قلت له ».ذهبت إذل اصتنازة أٌنكقورل فقط «
طلػب مػٌ  أحػدهم  .دكف توقٌػف ...جديػد، صػفعات تلػو صػفعات مػنالضرب  فعاكدكا
يف الواقػػػع دل أرد الوقػػػوؼ  .لػػػه أنٌػػػ  ال أسػػػتطيع الوقػػػوؼ كقػػػد أصػػػاب  دكار فقلػػػتأف أقػػػف 
أنٌػك أعطيػت اظتالبػس  اعػ يف« :الٌشػرطيٌ رل قػاؿ . اظتستطاع قدر جبمع رجليَّ عورم إلخفاء 

: فصػػػرخت غتصػػػايبا يريػػػدؿتػػػوم، كػػػاف  تقػػػٌدـعنػػػدها  ».فعل فيػػػككسػػػأكإالٌ سػػػن كك عاريػػػة 
 أنػا«: قلت لػه »نوع هذا اظترض  كما«: فسأل  »!إنك ال تستطيع ظتسي ألشٌل مصابة مبرض«

 أنػػػػا«: أجبػػػػت »أٌم ناحيػػػػة أنػػػػت مريضػػػػة  يف«: سػػػػأؿ ».حػػػػدكتػػػػب أف يلمسػػػػ  أ مريضػػػػة كال
ػذى  الطٌبيػب«: قلػت لػه »قاؿ لك هذا  من«: قاؿ ».مصابة بسرطاف يف عنا الٌرحم طبعػا، أىخى

 ».يف سقوط شعرم كحاجيبٌ  تسٌببهذا اظترض . مٌ  عٌينة لتحليلها
 علػػى شػػريف، أنػػت حػػافظ« :فقلػػت لػػه. شراسػػة مػػن ذم قبػػل أكيػػرأصػػبح عنيفػػا ك  عنػػدها
ألقػػى فػػا كهػػو يطلػػب  ».كسػػأقوؿ اضتقيقػػة مالبسػػيأعطػػ   .بػػن أكػػو منػػك سػػٌناإشػػاٌب كرل 

: قػػػػاؿ رل .أقػػػف كسػػػػأرتدم مالبسػػػي كأنػػػػا جالسػػػة لػػػػنمػػػٌ  الوقػػػوؼ الرتػػػػدائها، فقلػػػت أشٌل 
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إذل ثكنػػػة العسػػػكر كأنسػػػاؾ  سػػػ خذؾجيٌػػػدا، ال بػػػٌد أف تعػػػ يف فػػػذل األشػػػياء كإالٌ  اشتعيػػػ «
 ».أك يشػٌم رائحتػك أحػد بػكوية كسػننكر كجػودؾ كلػن يسػمع ستصبحني غتهولة اعت .هناؾ

 كهػػيأشٌل أعطيتهػػا مالبػػس كبػػدلتني عسػػكريتني، أعطيػػتهم لفػػائزة  صػػحيح«: حينئػػذ قلػػت لػػه
أيٌػػاـ قضػػى  البػػ البػػدلتاف كانتػػا  .هػػا حػػو يسػػتعملها يف الٌصػػباغةيالٌػػ  طلبػػت مػػٌ  ذلػػك ألخ

  ».العسكريٌة خدمته
عتػم سػيناريو عػن الٌػذم أرادكل تفاديػا للطٌاكلػة  صطنعأ نفسي األحسن أف يفكنت أقوؿ 

مث طلب مٌ  ارتػداء مالبسػي كسػأل  عػن . كضعي يف ثكنة عسكرية أك، (الٌشيفوف)كاطترقة 
أنػا أتكلٌػم عػن ابنتػك  ال،«: أجػاب ».كانػت موجػودة عنػدكم  ابنػ «: قلت لػهف .مكاف ابن 

 هيٌػػا،«: قالػػت »اذا ذكػػرًت اسػػم ابنػػ  أنػػا، فلمػػ ذكػػرت « :كقلػػت فػػائزةإذل  نظػػرت ».يػػاشتني
 ».شػػهر كامػػل دل أر ابنػػ ، ذهبػػت قبػػل غتيػػئكم منػػذ«: قلػػت عتػػم »هيٌػػا، تكٌلمػػي أيػػن هػػي 

رجػوعي  كعنػد قرقػورذهبػت إذل زتٌػاـ  أنػا. أدرم ال«: فقلػت »ذهبػت  أيػن«: سأؿ الشػرطي
أعػرؼ  ال«: قلػت »اصتبػل إذل اإلرهابٌيني ليتزٌكجوهػا يف  اهي  أخذهت أين«: قاؿ ».أجدها دل

دل  .مريضػة منػذ أف أكقػف أبوهػا كهػي ،سػنة 21ابنػ  عمرهػا  .اإلرهاب، كلست ابنة اصتبػل
اٌلذم كاف يقـو برقيتها  هػل هػم رجػاؿ أـ نسػاء  مػن كػاف  من«: سأؿ ».ن رقيتهاعأتوٌقف 
 ،ال«: قلػػػت ».هػػػي متزٌكجػػػة إذا،«: قػػػاؿ »(.زكج أختهػػػا)ًصػػػهرها «: قلػػػت لػػػه »بػػػذلك  يقػػػـو

 ».كاج، كلكن دل أكافا بعدطلبت للزٌ 
إضػػػػافةن إذل الضػػػػرب كػػػػانوا ك  كسػػػػ ارل عػػػػن مكػػػػاف ابنػػػػ ، ضػػػػريبجديػػػػد عػػػػادكا إذل  كمػػػػن

بتهديػػػدم أٌ ػػػم  الوقػػػوؼإرغػػػامي علػػػى  كػػػذلك  كػػػانوا لتػػػاكلوف. يشػػتموف كيسػػػبوف اهلل تعػػػاذل
 »!يف اضتػني قفػي«: قػاؿ رل شػرطي .سيقوموف باالعتػداء علػٌي كأخػذم إذل الٌيكنػة العسػكرية

( مػػػا زاؿ األدل يالزمػػػ  حػػػٌو ا ف) ِّهػػػرمبقػػػٌوة علػػػى  ركلػػػ  »!أف ال أقػػػف أقسػػػم«: بػػػتفأج
لػػك  أقسػػم«: قلػػت »ّهلػػني مكػػاف ابنتػػك  إذا«: سػػأل  مػػن جديػػد .كأصػػيبت كليػػ  إثرهػػا

، »اإيٌاهػ نػاكل «: عنػدما قلػت ».كارتدم مالبسػك اذهيب«: قاؿ ».بالٌله أشٌل ال أعلم أين هي
 ».إياؾ ابنفسك، لن أعطيه اس هذل القاذكرات، خذيهال أظت أنا«: قائال ردٌ 

كنت عاريػة ككػاف أمػامي رجػالف أحػدقتا كػاف يعػذ ب  كا خػر كػاف   ألشلٌ رفضت الوقوؼ 
بصػػػعوبة  زحفػػتي إذل مالبسػػي . كانػػػت فػػائزة كاقفػػة أمػػػامي  .الرٌاقنػػة ا لػػةيكتػػب أقػػوارل علػػػى 

با رل سول ارتػداء دل ي .ارتديتهاكٌلها ؽتزٌقة، كرغم ذلك   مالبسي كانت. رغم آالميكبرية 
علػػي مػػرة ثانيػػة أنػػه ال  دٌ ر  ».عطػػ  اضتجػػابا«: ألحػػدهم، فقلػػت ان حجػػايب الػػذم كػػاف بعيػػد
 .زحفت مرة أخرل إذل ثويب كارتديت حجايب. يلمس هذل القاذكرات
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: رل أحػػػدهم قػػػاؿ. أخػػػرج  مثٌ أعػػػادشل إذل اظتكتػػػب الػػػذم كنػػػت فيػػػه سػػػابقان  بعػػػد ذلػػػكك 
 إفاظتكتػػػب، كمػػػا  يفك  ».ابنتػػػكرم جيػػػدا يف اظتكػػػاف الٌػػػذم توجػػػد فيػػػه قلػػػيال كفٌكػػػ ارتػػػاحي«

، قفي، هنػا ال مػرض الشىرًسىةأيٌتها العجوز  ا ضي،«: استلقيتي حٌو عاد ثالثة منهم قائلني
للطٌاكلػة هنا ال نعطي اعتبارا ألٌم مرض، هيا ا ضػي ... مرض ضغط كال سرطاف كالسٌكر 
 مباشرة إذل اظتكتب اجملاكر كأحضركا فائزة ال  خاطبت  قمت فأخذكشل »(!الشيفوف)كاطترقة 
أٌ ػػم لػػن نتٌسػػوؾ  كأعػػدؾ ابنتػػك،قػػورل عتػػم عػػن مكػػاف . خػػال  زهيٌػػة، اعػػ يف اعػػ يف« :قائلػػة
 ».بسوء

أمػػامي كدل يتوقٌػػف عػػن صػػفعي، ككػػاف بيػػدل قلػػم ككرقػػة ككنػػت   جالسػػا ةشػػرطأحػػد ال كػػاف
 :كهػػو يصػػفع  دكف توقٌػػف مثٌ صػػرخ قػػائال عػػٌدة دقػػائا مػػٌرت. كٌلمػػا تفٌوهػػت بشػػيء سػػٌجله

أقسم له أٌن  تركتهػا يف اظتنػػزؿ كعنػد رجػوعي مػن  ككنت ،منهكة القول كنت »ابنتك  أين«
 هػػػل«: سيػػػئلتمث  .علػػػم أيػػػن ذهبػػػت، هػػػذل هػػػي اضتقيقػػػةأ كالزتٌػػػاـ قرقػػػور دل أجػػػدها هنػػػاؾ، 

 »!ت شعرها، لو أٌنك رأيهي رتيلة جدان نعم،  آل«: فرٌدت فائزة »ابنتك رتيلة 

 معتقالت عين الحمراء. 8.4
 منظمة اعتجرة الدكلية جبنيف: اظتصدر

، من منطقة عني اضتمراء يف دائرة برج منايل بوالية نساء جزائرياتهذل شهادة من 
 يف نن هذل نستصرخياظت منات إف ه الء . بن من طرؼ قوات األمنبومرداس، عذ  
كصلت هذل . ضباف يف السجوف اصتزائريةكراء القما لتدث  يةكحشعن الرسالة العادل 

، أم بعد 2112يونيو  10الرسالة إذل منظمة اعتجرة الدكلية جبنيف بتاريخ يـو 
كيف ما يلي نن  .اءحد الوسطأيومني من إخراج الرسالة من السجن عن طريا 

 .الرسالة
 انٌػػؿتػػن اصتزائريػػات، أخػػوات كزكجػػات غتاهػػدين رفعػػوا السػػالح ضػػد الزمػػرة االنقالبيػػة، ك

الغػػػدر كالعػػػدكاف الػػػذم تتواجػػػد بػػػه عػػػدة مئػػػات مػػػن األخػػػوات اظتسػػػلمات  نكالزلنػػػا يف سػػػج
ػٌو نخواإأزكاجنا ك  فٌ العفيفات، ذنبنا الوحيد أ  كسػاندناهم نا قالوا اهلل أكو على من طغػى ّك
عػػن طريػػا منظمػػتكم اظتػػوقرة، آملػػني أف العػػاظتي نكتػػب للػػرأم العػػاـ . ؿتػػن مػػن صػػميم قلوبنػػا

لمتشدقني دقوؽ اظترأة مػن ؽتيلػي النظػاـ االسػتبدادم كذا لنا لالنسانية رتعاء ك تو صعوا سمً تي 
 كأمٌ    احتفاعتا منذ أياـ فقط بعيػد اظتػرأة، علنتالعسكرية يف اصتزائر أالطغمة إف . يف اصتزائر

ف مػا نعانيػه يفػوؽ اطتيػاؿ كال إ .ليل  ػار حتػت القمػع كالتعػذيب الوحشػي عيد لنا كؿتن نئنٌ 

 
 .2112مارس  7تفل فيه كل سنة، أم يـو اظتقصود اليـو العاظتي لعيد اظترأة الذم لتي  كاضح أفٌ : ينمالحظة احملرر    
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إننػا . أبنػاء فرنسػا كعمالئهػاعلػى أيػدم يسػتبعد شػيء لكػن ال ك  ،عقوؿ كال العيػوفقه التصدٌ 
 .نعيش جحيما كما صونا إال باهلل

ين مػػن منطقػػة عػػني اضتمػػراء، ا غتاهػػدى تػػأنػػا اشتػػي عائشػػة كأخػػ  يف اهلل فاطمػػة الزهػػراء زكج
اؿ الػػػ  دل خػػػذنا إذل مراكػػػز التعػػػذيب فرأينػػػا األهػػػو دائػػػرة بػػػرج منايػػػل كاليػػػة بػػػومرداس، لقػػػد أي 

، كنػػػا يومئػػػذ طالبػػػات، 2112أدخلونػػػا السػػػجن يف نػػػوفمو . تشػػػاهد إال يف األفػػػالـ اطتياليػػػة
فوجئنػا بوجػود مئػات  نػالكن. دخل السجن من بنات اصتزائر اضتػرةؿ من أي كِّننا يومها أننا أكٌ 
مػػػن أبنػػػاء اضتػػػراـ مػػػن  ناهلل أف ينقػػػذهكيسػػػألن يصػػػرخن بػػػأعلى أصػػػواهتن  –مػػػن األخػػػوات 

مػن  نهنػا أك جػيء فػن عػتقليوجد مػن اإذ  ،سنوات عدةمنذ اعتيقلنا  –ت اظتف سة اضتيوانا
أيػػن ؿتػػن مػػن حقػػوؽ اإلنسػػاف كأيػػن حقػػوؽ اظتػػرأة كأيػػن . 2111نقػػالب اخػػر منػػذ آسػػجن 

 ، بل أين العدالة »اإلسالـ دين الدكلة«كأين ؿتن من . الرزتة ال  يتشدؽ فا اظتس كلوف
لقػػػد بلػػػ  . عػػػن كضػػػعنا اضتقيقػػػي كاظتػػػ دل جػػػدادثكم أف ؿتػػػنا ترتعػػػد كلمػػػا قتمنػػػا صػػػفرائ فٌ إ

إننػا نقػ ب مػن . دل تلدنا أمهاتنػاأننا كددنا حو ربنا يف أعماؽ أعماقنا فقد ضي  ،السيل الزا
لقػػد انتهكػػػوا . ا بقيػػػت منػػا كاحػػدة علػػػى قيػػد اضتيػػػاةظتػػمػػا يف ديننػػػا نتحػػار كلػػو دل يكػػػن ػترٌ الا

فلله اظتشتكى كإليه الدعاء أف ينقذنا مػن هػذا . جنسياحرماتنا كلوثوا شرفنا باعتدائهم علينا 
لقد زتلت غتموعة منا من اصتالدين الذين دل يرزتوا ضعفنا، كمنا من كضػعت زتلهػا . العار

ككػاف أحػد اصتالديػن الزنػاة كلمػا قػاـ باالعتػداء علػى . منذ أشػهر كأخريػات يف طريػا الوضػع
نػا باسػم ريػب كسػوؼ أشتيػه رتػاؿ تيمٌ سػتنجبني رل طفػال عمػا ق«: كاحدة منا يقوؿ لضحيته

، كيقصػػد إخواننػػا اجملاهػػدين، فمػػن هػػم اإلرهػػابيوف يػػا »صػػديقي رتػػاؿ الػػذم قتلػػه اإلرهػػابيوف
 ترل 

بعػػػػض السػػػػجناء  لتضػػػػركف أحيانػػػػان كػػػػانوا ك . لقػػػػد حلقػػػػوا رؤكسػػػػنا كألبسػػػػونا لبػػػػاس الػػػػدعارة
نػػع عػػن ارتكػػاب امتكمىػػن كيرغمػػو م علػػى هتػػك أعػػراض أخواتنػػا اظت منػػات اظتعػػتقالت معنػػا، 

 .كإذا فعلها كزسل بواحدة منا خاب كندـ. ل يف حينهتً ل به كقي ي  اصترنتة مي 
لقػػػادة اصتػػػيش  ن و ميقػػػدٌ فإ ػػػم متتػػػاركف أحيانػػػا الفتيػػػات اصتمػػػيالت منػػػا ؿتػػػن األسػػػريات 

األخػػوات بعػػد ذلػػك هػػ الء خػػذ ت  ثػػوا شػػرفهن، ككيػػريا مػػا كالضػػباط لينتهكػػوا أعراضػػهن كيلوٌ 
علػم مكا ػا كمػنهن مػن ختتفػي فػال يي . ة عػن إكػراههن علػى ؽتارسػة اضتػراـطتدمة الضباط زياد

 .ال يعرؼ أهلهن مصريهنك فى جييهن كختي  نقتلأهي حية أـ ميتة، ككيريا ما تي 
مػػاذا . لقػػد عشػػنا حػػاالت مػػن الرعػػب كالفػػزع اليػػومي كنػػا نفضػػل فيهػػا اظتػػوت علػػى اضتيػػاة

صػبت مػن قبػل اغتي  قػدكم أك زكجػاتكم أخػوات ة مػنحدإذا بلغكم أف كاتقولوف أيها األحرار 
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مػػػاذا تقولػػػوف أيهػػػا اظتسػػػلموف يف مشػػػرقنا كمغربنػػػا للػػػذين ! نعػػػم ستسػػػني رجػػػالن   ستسػػػني غترمػػػا
ت النسػاء اصو أيستعملوف مكوات الصوت داخل قاعات التعذيب إلشتاع باقي اظتعتقالت 

نػػػـو  كأمٌ غتصػػػاب، يف أكقػػػات متقطعػػػة، خاصػػػة يف أكقػػػات النػػػـو كالصػػػالة  الأثنػػػاء عمليػػػة ا
رزتنػػا، اغفػػر لنػػا ك ايػػا رب   كؿتػػن نقػػ ب مػػن فقػػداف عقولنػػا  يف أكقػػات الصػػالة  كأيػػة صػػالة

 .نتظارالنتحار على االلنا يا ربنا، إننا كصلنا إذل مرحلة نفضل فيها ا ان توفنا خري 
رتكػب دقنػا يف معركػة ال ناقػة لنػا فيهػا كال رتػل إال إ ا من أبشع اصترائم الوحشػية الػ  تي 

هػػذل شػػهادتنا غػػدا للدكلػػة . هػػذل شػػهادتنا لألحػػرار يف العػػادل. ا قلنػػا احكمونػػا باإلسػػالـأننػػ
بت شتية كبالؿ من قبلنا يف صدر اإلسالـ، كهػي ذ  اإلسالمية ال  نتعذب من أجلها كما عي 

 .أيضا شهادتنا ال  سندرل فا غدا أماـ اهلل يـو يقـو األشهاد
. أمينػػة لكػػي يسػػمع العػػادل أكجاعنػػا كآالمنػػا ادو لسػػنا نػػدرم هػػل تصػػل رسػػالتنا هػػذل إذل أيػػ

هلل األمػر مػن قبػل ك نػا، النػا كذاؾ أشتػى مبتغتً ذلك أملنا كرجاؤنػا، فػشف اكتشػف أمػر الرسػالة قي 
 .كمن بعد

، كقػػػػاؿ سػػػػبحانه »فحسػػػػبتم أفتػػػػا خلقنػػػػاكم عبيػػػػا كأنكػػػػم إلينػػػػا ال ترجعػػػػوفأ«:قػػػػاؿ تعػػػػاذل 
ح ذبٌ عا يستضػػػػعف طائفػػػػة مػػػػنهم، ييػػػػفرعػػػػوف عػػػػال يف األرض كجعػػػػل أهلهػػػػا شػػػػي فٌ إ«:كتعػػػػاذل

كنريػد أف فتػن علػى الػذين استضػعفوا يف . هم، إنه كاف من اظتفسدينءهم كيستحي نساءأبنا
ػػػػػن عتػػػػػم يف األرض ؾتعلهػػػػػم أئمػػػػػة كؾتعلهػػػػػم الػػػػػوارثنيك األرض  فرعػػػػػوف كهامػػػػػاف  مى رً كنيػػػػػ، كفتك 

 » .كجنودقتا منهم ما كانوا لتذركف

 وشهد شاهد من أهلها. 5
شهادات ألعضاء سابقني من الشرطة كمن اظتخابرات كمػن اصتػيش يصػفوف  هذا اصتزءٌضم ي

توم على شهادات كما لت. من طرؼ قواهتم نٌظم التعذيبارس كيي من الداخل كيف كاف نتي 
 .حوؿ تعذيب أعضاء من قوات األمن من طرؼ أصدقائهم

 المفّتش عبد السالم. 1.5
، 'يب يرتػػػػاد شػػػػاهدا يف اظتنفػػػػىكػػػػابوس التعػػػػذ'، (Robert Fisk)ركبػػػػرت فيسػػػػك : اظتصػػػػدر

 . 2118نوفمو  2بلندف،  (The Independent)اإلندبندانت 
طواؿ أربع سنوات شاهد اظتفٌتش عبد الٌسالـ، الٌتابع ظتركز قٌوات األمن الرٌئيسي 

أشد  رأل معتقلني يتأظتوف. زمالئهبأيدم باصتزائر العاصمة، إعداـ عٌدة أشخاص 
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. لة باضتمضنقوا باطترقة اظتبلٌ بعضهم خي . أثناء التعذيبـ عند اقتالع أِّافرهم ا ال
إذ فٌر من بطش قوات األمن الٌ   جدان  وظٌ ظػتيقوؿ عبد الٌسالـ لركبرت فيسك أنٌه 

 .يف اظتنفى يف بريطانيايعيش حاليان هو ينتمي إليها، ك كاف 
 (Belgravia) تظهػػر عليػػه مالمػػح شػػرطٌي كهػػو يف مػػدخل فنػػدؽ الٌشػػرياتوف يف حػػٌي بالقريفيػػا

كاف لتكي قٌصػته اظتفٌزعػة كالدمويػة . ان ميبوسط لندف، طويل القامة، شٌكاؾ كقد يصبح هتجٌ 
بتجٌرد ككأنٌه ما زاؿ يتابع مهامه كشرطٌي، فيكتب قػرارل ميػل مػا كػاف يفعلػه ظتٌػا كػاف مسػ كال 

 . على عتاد األمن يف الٌدار البيضاء، بالقرب من اظتطار الٌدكرل باصتزائر العاصمة
كِّيفػة ػت مػة، كنػت يف كنػت أرغػب «: يقػوؿ. 2172لتحا عبد الٌسالـ بػاألمن سػنة ا

بػدأت األشػياء . لكن كقػع لػه ميػل مػا كقػع لزمالئػه يف األمػن اصتزائػرمٌ  ».أريد خدمة الشعب
مػػن أجػػل الدنتوقراطيػػة كعنػػد الشػػعبية ظتظػػاهرات اقمػػع اصتػػيش ما عنػػد 2177تتػػدهور سػػنة 

اصتبهػػة اإلسػػالمية لالنقػػاذ مػػع عبػػد الٌسػػالـ  تعػػاطف يدل. ض مراكػػز الشػػرطة للهجمػػاتتعػػرٌ 
 فػاز فػا  الػ – 2112عندما ألغت اضتكومػة اظتدعومػة مػن طػرؼ اصتػيش انتخابػات ك . أبدان 

كاف عبد الٌسالـ يقطن دػٌي القبٌػة الفقػري، لكنٌػه اضػطٌر ظتغادرتػه كاظتكػوث يف  –هذا اضتزب 
 .اإلسالميني مركز الشرطة عندما بدأت الشرطة تيستهدؼ من طرؼ

كنٌػػا يف رعػػب، زمالئػػي يقتلػػوف «: ف القهػػوة داخػػل الفنػػدؽقػػاؿ عبػػد الٌسػػالـ كهػػو يرتًشػػ
داخػػل مراكػػز ( اضتشػػيش)رات دٌ نتنػػاكؿ اظتخػػبػػدأنا يوميػػا، حػػو أصػػبحنا ال نػػدرم مػػا نفعلػػه، ف

ككنػػا نأخػػذ عػػٌدة أقػػراص  . مهتدئػػة أعصػػافقصػػد كػػاف كػػل الشػػرطيني يفعلػػوف ذلػػك . الشػػرطة
كنػت آنػذاؾ سػائقا، فكػاف زمالئػي يقومػوف بػشطالؽ النٌػار علػى  . مليػات ليليٌػةكٌلما قمنػا بع

 ».الذم كاف يرتافم اطتوؼ بسببتحٌرؾ ي كٌل ما
نػػػػا بالػػػػٌذهاب إذل اظتكػػػػاف كنيأمر  القػػػػادةكػػػػاف عنػػػػدما كانػػػػت تصػػػػلنا معلومػػػػات ؼتابراتيػػػػة،  «
ي حينهػػػا كػػػاف زمالئػػػ. 2111حػػػدث هػػػذا طػػػواؿ سػػػنة !" قتلػػػوااال تػػػأتوا بأحيػػػاء، : "قػػػائلني

ذ هػػػذل العمليػػػات كنػػػا ننٌفػػػ. يقتلػػػوف إسػػػالمٌيني مزعػػػومني يف الشػػػوارع بػػػدكف رزتػػػة كال شػػػفقة
 ».مرٌتني أك ثالث مرٌات يف األسبوع

ل اظتفػػٌتش عبػػد الٌسػػالـ مػػع زمالئػػه إذل قريػػة سػػيدم موسػػى رًسػػأي  2112يف شػػهر مػػارس ك 
ى الٌسػػػاعة اطتامسػػػة كػػػاف ذلػػػك علػػػ. عركفػػػة بوالئهػػػا لالسػػػالمينياظتخػػػارج اصتزائػػػر العاصػػػمة، 

طٌوقنػا القريػة . كنػا نٌشػكل قػٌوة كبػرية متكٌونػة مػن شػرطة كدرؾ«: يقػوؿ عبػد الٌسػالـ. صباحا
اهػػػات، مػػػن طرفنػػػا كمػػػن طػػػرؼ اإلسػػػالمٌينيتبػػػادؿ كبػػػدأ  طٌوقنػػػا . إطػػػالؽ النٌػػػار مػػػن كػػػٌل االٌّ

طلػػوع  عنػػدك  ،هػػذل الفرقػػة هػػي الػػ  قامػػت بالتقتيػػل. اظتكػػاف كعنػػدها اقتحىمٍتػػه فرقػػة اعتجػػـو
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 تػػػهبالٌرصػػػاص كمنهػػػا مػػػن فٌحم قيتػػػلجيػػػة، منهػػػا مػػػن  10رب اقػػػاموا بػػػشخراج مػػػا يقػػػ الشػػػمس
ستسػػة عناصػر ك  ثالثػػةنسػاء ككانػػت خسػائرنا مقتػل  ثػػالثكػػاف مػن بيػنهم . قاذفػات القنابػل

  ».جرلتا عشر
سػػيدم موسػػى مكػػاف ذبػػح رتػػاعي، راح ضػػحٌيته نسػػاء قريػػة لػػذلك أصػػبحت فيمػػا بعػػد 

يتػذٌكر . صتماعػة اإلسػالمية اظتسػٌلحةينتمػوف إذل اٌدعت اضتكومة أٌ ػم ا أبادهم رجاؿكأطفاؿ 
بعػػد كصػػوؿ  2112سػػنة القريػػة  تلػػكذهبنػػا إذل «: فيقػػوؿ جيػػدان بػػن زرقػػة قريػػة عبػػد الٌسػػالـ 

تػػل فيمػػا بعػػد مػػن طػػرؼ قػػٌوات الٌػػذم قي  –خػػو كجػػود اإلسػػالمي اظتشػػهور مليػػاشل منصػػورم 
طػػابقني، كقػػذفنا داخلػػه  اذ كلكػػن طٌوقنػػا منػػػزالن  دل ؾتػػدهم. هػػو كعائلتػػه يف اظتكػػاف –األمػػن 

أمرنػػػا اظتوجػػػودين فيػػه بواسػػػطة مكػػػٌو ٌصػػوت باالستسػػػالـ لكػػػن دل . الغػػازات اظتسػػػيلة للػػٌدموع
كعنػد انتهػاء . RPG9عندها قمنا بشطالؽ النٌػار باسػتعماؿ قاذفػات مػن نػوع . نسمع أٌم ردٌ 
جيػيهم كٌلهػا كانػت ، كامػرأتني كرجػل كاحػد،  أطفػاؿ ثالثػةأنٌه كػاف يف اظتنػػزؿ لنا العملٌية تبنٌي 

 ».مفٌحمة
الكػػوابيس الػػ  مػػا تػػزاؿ تػػ رؽ عبػػد السػػالـ تػػدكر حػػوؿ ذكريػػات االسػػتنطاؽ اظتػػنٌظم إف 

 .قػػطالتعػذيب   يسػػاهم يف، كذلػك علػػى الػرغم مػن زعمػػه أنػه دلكالوحشػٌي للمقبػوض علػػيهم
أفػػػػواههم مث يصيػػػػبتوف  مض أك يػػػػدفعوف خرقػػػػة يفاقلػػػػني علػػػػى شػػػػرب اضتػػػػرغمػػػػوف اظتعتى يي كػػػػانوا «
كانوا يقوموف فذل األعماؿ داخػل ، ك  للشرطة القضائٌيةنيتابعاٌلدكف كاف اصت. مض فيهاااضت

أحػدهم يسػٌمى . أعػرؼ أشتػاءهم. مستودع إلصػالح الٌسػٌيارات قريػب مػن مركػز أمػن الػدائرة
كقلػػػػع أِّػػػػافرهم مػػػػن ى اظتعتقىلػػػػني كػػػػانوا أيضػػػػا يقومػػػػوف بنتػػػػف ضتػػػػ. بوسػػػػعد مػػػػات فيمػػػػا بعػػػػد

خيصػػاهم كضػػع رغمػػوف اظتسػػاجني علػػى الوقػػوؼ أمػػاـ الطػػاكالت ك أحيانػػان يي  كػػانواك . أصػػابعهم
. زيػادة علػى ذلػك كػانوا يقعػدك م علػى زجاجػات فارغػة. هماصػفوؽ الطاكلة مث يضػربوف خي 

مػػػن كػػػاف معػػػك  مػػػن هػػػم أصػػػحابك  أيػػػن هػػػي : كػػػٌل هػػػذا لتػػػدث كاالسػػػتنطاؽ متواصػػػل
 »هي ؼتٌططاتكم  الٌذخرية  ما

ل اظتػوت؛ بعضػهم مػات حتػت  خر فضٌ اعذَّبني أعطوا معلومات كلكن البعض بعض اظت«
ركا إعػػدامهم بػػال ػتاكمػػة إذل خػػارج اظتدينػػة حيػػث كػػانوا يأخػػذكف الػػذين قػػرٌ . التعػػذيب باظتػػاء

بوف برٌشػهم ييأمركف بامث  سراحهم ييطلا . مػن اطتلػفبالرصػاص النصراؼ كبعدها يقػـو اظتعػذ 
دفن بصػفة دل تكن تسٌلم لعػائالهتم بػل كانػت تيػ، ك فظ اصتيثنقل جييهم إذل مستودع حتي  مث

 ».سرٌية
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إضػػػافة إذل عملػػػه كسػػػائا كػػػاف عبػػػد الٌسػػػالـ مسػػػ كال علػػػى عتػػػاد الشػػػرطة الٌتابعػػػة ظتدينػػػة 
فرنسػػا كالواليػػػات اظتٌتحػػدة األمريكيٌػػػة، ك أظتانيػػا، ك كػػاف يسػػػتلم اظتعػػٌدات مػػن إيطاليػػػا، . اصتزائػػر

هذل هي البلداف اٌل  تدعم قٌوات األمن اصتزائريٌػة . تصرلته يعي عواقب قاعتا بتجٌرد ككأنه ال
 .اظتعركفة ا ف بوحشٌيتها
ات اسػػػتلمنا مػػػن إيطاليػػػا مالبػػػس عسػػػكريٌة كذخػػػرية منهػػػا بنػػػادؽ ذ«: يقػػػوؿ عبػػػد الٌسػػػالـ

كػػػػػػاف . طلقػػػػػػة 22ذات ( Beretta) امليمػػػػػػ  مػػػػػػن نػػػػػػوع برييطػػػػػػ 1كمسٌدسػػػػػػات  اتمضػػػػػػخٌ 
كمن أمريكا اسػتلمنا الغػازات . يم  عند بداية العنفمل 8اإليطاليوف قد زكدكنا مبسدسات 

الواقية من الٌرصاص كمالبس الشرطة اظتعركفة باسم الٌنينجا مع صىٍدريات اظتسيلة للٌدموع، كال
يف  2111كمػػن أظتانيػػا كفرنسػػا اسػػتلمنا الٌسػػيارات، مػػع العلػػم أننػػا شػػرعنا يف بدايػػة . أقنعتهػػا

 ».برت دى إرساؿ رجاؿ الشرطة إذل فرنسا للتى 
بػدأت تػراكدشل «: ل فيقػوؿؤ قٌرر عبد الٌسػالـ تػرؾ اصتزائػر منػذ سػنتني خوفػا أف يغتالػه زمػال

شػػكوؾ مػػن أٌف جػػٌل عناصػػر الشػػرطة الٌػػذين مػػاتوا قػػد قتلػػوا مػػن طػػرؼ الٌسػػلطات، ألٌ ػػم دل 
يتعػػػاكنوا مػػػع اضتكومػػػة مبػػػا فيػػػه الكفايػػػة، أك ألٌ ػػػم كػػػانوا مػػػن اظتشػػػكوؾ فػػػيهم لتعػػػاطفهم مػػػع 

 ».اظتعارضة
أحيانػان كنػا نطػارد قتلػة فنػراهم يػدخلوف إذل . تلوا يف مكػاف إقػامتهمقي العديد من زمالئي «

عنػدما كنٌػا ـتػو القائػد عػن طريػا جهػاز الرٌاديػو كنسػأله . ثكنات غالبا يف ناحية بن عكنػوف
 »!"إٌف مهٌمتكم قد انتهت. عليكم أف ت كوا اظتنطقة: "قائال ناكتيبكاف ماذا كتب أف نفعل  

 الشرطية دليلة. 2.5
، اإلندبنػدانت 'شاهدة من اطتط األمػامي للشػرطة'، (Robert Fisk)ركبرت فيسك : اظتصدر
 .2118أكتوبر  80، (The Independent)بلندف 

دليلة هي الشرطية اصتزائرية األكذل ال  فرت من بالدها كتكلمت عن التعذيب 
إ ا تقن لنا من شقة . ريةعلى أيدم اظتخابرات اصتزائ اغتياالت ال  شهدهتالكا

جوت على إمضاء شهادات كفاة مزكرة ظتساجني رأهتم نتوتوف بضواحي لندف كيف أي 
 .حتت التعذيب

الػػدـ كعنػػدما تصػػف اظتسػػاجني الػػذين خلعػػت مػػنهم ثيػػافم ليبقػػوا رؤيػػة تعػػودت دليلػػة علػػى 
 .ريب ا تفعل ذلك بتجرد غشف( Cavaignac)نصف عراة ى مرأب مبقر شرطة كافينياؾ 

 :كبعد استماعي لشهادهتا عن الوحشية كاظتوت مٌدة ساعة توجهت إرٌل بػاع اؼ مرعػب
شػػغفي « :مث تابعػػت قائلػػة ».، ألنػػ  أرل أحالمػػا مرعبػػةاشل عنػػد طبيػػب نفسػػأعػػاجلى ا ف أنػػا «

+ 
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أريػد . هػذا هػو الشػيء الوحيػد الػذم أهػتم بػه. الكبػري ا ف هػو الػذهاب لرؤيػة أفػالـ الرعػب
 ».رؤية الدـ
سػػػن اليالثػػػني بشػػػعرها األسػػػود الكييػػػف  يفمػػػرأة رتيلػػػة تفػػػول فػػػا اة غريبػػػة تظػػػمالح هػػػذل

بشمكػاف دليلػة كػاف . اظتربوط ى حزمة، كهي تدحرج طفال لصديقة جزائريػة عتػا علػى ركبتيهػا
لقػػد كانػػت كػػذلك عنػػدما بػػدأت مهنتهػػا يف مقػػر . شػػرطة ػتليػػة ةيف مقػػر أيػػ ان أف تكػػوف عضػػو 

 .2172عمريكش ى سنة الشرطة الواقع بشارع العقيد 
قسػػم  نػػت يفيٌ عي . كنػػت أحػػب عملػػي كالزلػػت أحػػب العمػػل الػػذم بدأتػػه«: كقالػػت دليلػػة

سػنة هػي  21اظتخابرات كشرطية متحرية بالفرع اطتاص، لقد كانت أمني  منػذ كػاف عمػرم 
  ».شعيب ةدمطتأف أصبح شرطية 

ناؼ بػػػػاصتزائر تلقػػػػت دليلػػػػة تػػػػدريبا ظتػػػػدة تسػػػػعة أشػػػػهر باظتدرسػػػػة العليػػػػا للشػػػػرطة بشػػػػاطو 
الٌلعػب  كجبانب عملها كشرطية متحرَّيػة كانػت حتػب. أيضان  كقد كاف أبوها شرطيا. العاصمة

 .الفرؽ الرياضية التابعة للشرطة يف
 ،اظتناديػة بالدنتوقراطيػة 2177بدأت األمػور تسػوء بالنسػبة عتػا خػالؿ مظػاهرات أكتػوبر 

نتخابػػات الاصتػػيش امػػن طػػرؼ  زدادت سػػوءا مػػن جديػػد عنػػدما ألغػػت اضتكومػػة اظتدعومػػةامث 
تػل سػتة مػن قي  2111فوايػر  21كى . الوطنية، ال  كاف من اظت كد أف يفوز فا اإلسالميوف

ليػػاس كمػػراد، كالقتػػا إثنػػني مػػنهم، اككانػػت دليلػػة تعػػرؼ . رجػػاؿ الشػػرطة ى اصتزائػػر العاصػػمة
 .قتال يف حٌي القصبة

، ككنػػت أكػػرل مػػا كػػاف كتػػرل مركػػز اظت دشػػرطة كافينيػػاؾ القريػػب مػػن الويػػ فػػرإذل ؼت تي نيًقلػػ«
 ».هناؾ كما كاف يقـو به رجاؿ الشرطة

بوف ميػػػل ذَّ شػػػاهدت شػػػبابا أبريػػػاء يعػػػ. كػػػانوا يعػػػذبوف النػػػاس، لقػػػد رأيػػػت ذلػػػك بعيػػػ «
 »كماذا كاف باستطاع  فعله . نعم لقد رأيت بأعي  جلسات التعذيب. اضتيوانات الوية

، ءدل يفعلػوا أٌم شػيأبريػاء اديػة عشػر لػيال، أنػاس كانوا يغتالوف الناس علػى السػاعة اضت«
أنػػه عػػن شػػخن يقػػاؿ أف يكفػػي . طيبػػةعالقػػة  فػػمعتػػم كػػن تجملػػرد كشػػاية مػػن أشػػخاص دل 

 ».كي ييعدـ" إرهايب"
قالػػػت بأ ػػػا رأت . تتحػػػدث دليلػػػة عػػػن التعػػػذيب ككأ ػػػا آلػػػة ذاتيػػػة اضتركػػػة بصػػػوت رتيػػػب

شخصػػػا يف  21مبعػػػدؿ أم وا، بذ  شػػػخن عيػػػ 2000خػػػالؿ فػػػ ة تسػػػعة أشػػػهر علػػػى األقػػػل 
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يبدأ رجاؿ الشرطة اظتستجوبوف عملهم على الساعة العاشرة صػباحا إذل غايػة . اليـو الواحد
 .بالتناكبليالن الساعة اضتادية عشر 

علػى ا علػى األرض ك مث ي كػو م ليهػو . م بواسطة حبػللٌ كانوا يربطوف األشخاص إذل س«
ككػػاف اصتػػالدكف . م كأحيانػػا عػػراةا صػػمٍ مػػن قي  دائمػػا غتػػردين اءككػػاف هػػ الء السػػجن. ههمو كجػػ

كمػا  . بنييضعوف خرقػا مػن قمػاش علػى كجػوههم مث يضػخوف اظتػاء اضتػامض يف بطػوف اظتعػذَّ 
كانوا يدخلوف أنبوبا متصال دنفية يف حلا اظتساجني مث يفتحوف اضتنفيػة حػو تنػتفخ بطػوف 

 ».حجاـاأل ىاظتعذبني إذل أقص
ألدل الػػذم ينتػػاب الػػنفس عنػػد رؤيػػة إنسػػاف يف هػػذل عنػػدما أتػػذكر ذلػػك أتصػػور مػػدل ا«
 ».بوف فذل الطريقةبدؿ رؤيتهم يعذَّ هم إنه من األفضل قتل. اضتالة

بػد أف تعػ ؼ  ال:"دكف يقولػوفكػاف اصتػالٌ «. هكانت دليلة تبكي كهي تصف ما شػاهدت
ع افػػػػات كهػػػػم معصػػػػويب امث كتػػػػوكف اظتسػػػػاجني علػػػػى إمضػػػػاء !" بأنػػػػك قتلػػػػت فالنػػػػا كفالنػػػػا

 ».جوكا على اإلمضاء عليهاعني، كدل يكن عتم اضتا يف قراءة الوثيقة ال  أي األ
دل أفعػػػل شػػػيئا كرل اضتػػػا أف يكػػػوف رل طبيػػػب : "مػػػن اظتسػػػاجني مػػػن كػػػاف يبكػػػي كيقػػػوؿ«
أغلبيػػة اظتػػوتى حتػػت التعػػذيب كػػاف . كلمػػا نطقػػوا بػػذلك ليًكمػػوا علػػى أفػػواههمكػػانوا  ك ." كػتػػاـو 

كأحيانػا أثنػاء هػذا التعػذيب . طػو م منتفخػة جػدا مػن اظتػاءكانت ب ضحايا االختناؽ باظتاء؛
 ».دكف مقبض اظتكنسة يف دبر اظتسجوفدخل اصتالٌ يي 

كلهػػم ، غػػري أ ػػم كػػانوا  مػػن اظتسػػاجني مػػن كانػػت لػػه ضتيػػة كمػػنهم مػػن دل تكػػن لػػه ضتيػػة«
قادة رجاؿ الشرطة هم الذين كانوا يصدركف األكامر . ة من الشعبري فقينتموف إذل الطبقة ال

تأم عػن طريػا اعتػاتف، لكػنهم دل يسػتعملوا كلمػة كانت هذل األكامر   فٌ عتقد أأ. بالتعذيب
يعػػػ  أقضػػػوا لػػػػه " )أقضػػػولو أصػػػالحو: "التعػػػذيب عالنيػػػة بػػػل كػػػانوا يشػػػريكف إليػػػه بػػػالتلميح

كػػػاف اظتسػػػاجني يصػػػرخوف كيبكػػػوف، ككػػػانوا يقولػػػوف بأصػػػوات (. قومػػػوا ْدمتػػػهصػػػالحه أم 
لقػػد صػػرخ !" ؿتػػن مسػػلموف مػػيلكم. لسػػنا رتيعػػا سػػواء أك"أك !" اكاهلل دل أفعػػل شػػيئ: "عاليػػة

 ».اظتساجني كيريا كبكوا كيريا
 ».مرأيػػػت رجلػػػني ماتػػػا هكػػػذا بالسػػػلٌ «.  ػػػار كمػػػات حتػػػت التعػػػذيبامػػػن اظتسػػػاجني مػػػن 

كقػػػػاؿ . ميتتػػػػني ت الضػػػػحيتافكانػػػػ. مبقيػػػػت اصتيتػػػػاف معلقتػػػػاف علػػػػى السػػػػلٌ «: أضػػػػافت دليلػػػػة
كػػػػذلك فعلػػػػوا بالػػػػذين !" وا بأ مػػػػا ماتػػػػا يف معركػػػػةصػػػػٌرحك  خػػػػذكهم إذل اظتستشػػػػفى: "اصتػػػػالد

غتيػػاالت ّػػرم بعػػد موعػػد الػتاكمػػة علػػى السػػاعة اضتاديػػة عشػػرة لػػيال؛ كانػػت ا أعػػدموا بػػال
 ».للشرطة كرجاؿ الدرؾ بالتنقل على مي السيارات إالٌ سمح يي ال حضر التجوؿ عندما 
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ككػػاف . ث مػػن اظتستشػػفىسػػمح بأخػػذ اصتيػػأف أمػػأل شػػهادات الوفػػاة لكػػي يي  يٌ كػػاف علػػ«
 ».نذاؾآجدت يف الغابة يف حالة تعفن؛ كاف اصتٌو حارا اصتية كي  فٌ مضي بأأف أي  يٌ عل

 ال«: قلػػت لػػه. زتيػػداسػػم يعػػرؼ ب تقػػوؿ دليلػػة بأ ػػا حاكلػػت أف حتػػتج أمػػاـ ضػػابط سػػاـو 
بػػد علػػػى األقػػل مػػػن بينػػة ضػػػد هػػػ الء  فعػػػل هػػذل األشػػػياء ألننػػا كلنػػػا مسػػػلموف، النكتػػوز أف 

إذا . بنػػػػ  أنػػػػت غػػػػري صػػػػاضتة لعمػػػػل الشػػػػرطةايػػػػا «: قػػػػاؿ رل ».عػػػػدمواقبػػػػل أف يي  األشػػػػخاص
 ».فبقتل الناس نتكنك اضتصوؿ على ترقيات. عليك أف تقتليهفشككت يف شخن 

 .الطابا األسفل ظتقر الشرطة بكافينياؾبالتعذيب تدكر يف مرأب  حصنككانت 
كنتيجػػة التعػػذيب (. كالشػػنكوؼ)شػػرطي يضػػرب اظتسػػاجني بػػأستن رشاشػػٍة  مٌ كػػاف أ«

كل شخن لتضر إذل كافينياؾ يعػذب، كحػوارل كاف  . ساجني باصتنوفالكيري من اظتأصيب 
 ».من الشرطة شاهدكا التعذيب كشاركوا فيه%  80

 فيػػػه اخػػػرين شػػػاركو  ا فٌ أ ختصػػػاص الشػػػرطة القضػػػائية إالٌ االتعػػػذيب كػػػاف مػػػن  فٌ رغػػػم أ«
ػػػػسػػػػجينا لتي  80أك  10حػػػػوارل كػػػػاف ك . أيضػػػػان  ػػػػالوف كاحػػػػدا كاحػػػػدا إذل يف زنكف ر شى زانػػػػة، مث لتي
 »!حدث كاف كحشيان  ما. م كييضربوف على ضلوعهم كل الوقتالسلٌ 
 كدل يكػػػن هنػػػاؾ أمٌ . كػػػل يػػػومنيفقػػػط  عطػػػى قطعػػػة خبػػػز يي  السػػػجنيكػػػاف كيف الزنزانػػػات  «
وف مىػر كل معتقل له اضتا يف رؤية طبيب، كلكػن اظتسػاجني كػانوا يي   فٌ حسب القانوف فش. دكاء
  ».ئهمدماكهم يسبحوف يف  زنزاناهتم يف

النسػػاء اظتعػػتقالت كػػٌن ي خػػذف للتعػػذيب إذل قسػػم خػػاص تػػابع ظتركػػز  فٌ كحسػػب دليلػػة فػػش
الشػػرطة بشػػاطوناؼ يسػػمى باظتنظمػػة الوطنيػػة للقضػػاء علػػى اللصوصػػية، كدتنػػع شػػرطة األمػػن 

ال «. شػػخن ال لتمػػل رخصػػة اظتػػركر العسػػكرم اصتزائػػرم دخػػوؿ هػػذا اظتكػػاف مػػن طػػرؼ أمٌ 
رفيػػػع الرتبػػػة نظػػػرا للطريقػػػة الػػػ  كانػػػت تعامػػػل فػػػا  ان ضػػػابطمىػػػن كػػػاف اظتكػػػاف إال  يػػػدخل هػػػذا

 ».ال أعلم أكير من هذا، كلك  يف هذا اظتكافأيضان ل يقتتم التي«: أضافت دليلة ».النساء
الـ ألشل ظػػال أسػػتطيع النػػـو يف ال«: تقػػوؿ دليلػػة. أيضػػا شخصػػية مأسػػاة دليلػػة مأسػػاة فٌ إ

األشػخاص الػذين . 2118ل يف شػهر رمضػاف سػنة تًػخطيػيب قي  فٌ هذا لػيس ذنػيب أل. أخاؼ
 ».اغتالول كانوا يرتدكف لباس الشرطة، كقتلول ألنه كاف شرطيا، إ م يقتلوف بدكف سبب

 »!هذا هو الس اؿ الصعب«: أجابتف »من ه الء «: هاعندما سألتي 
 –ديػد صديق  نصرية كانت عتػا شػقة ت جرهػا لشػرطية تسػمى زتيػدة فجاءهتػا رسػالة هت«

." اضتمايػػػة للشػػػرطة سػػػتموتني رتً إذا كفٌػػػ: "تقػػػوؿ –حني علػػى مػػػا يبػػػدك مػػػن إسػػػالميني مسػػلَّ 
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تلػػػت اظترأتػػػاف داخػػػل سػػػيارة قي  2112يوليػػػو  21كيف . كأعطوهػػػا مهلػػػة شػػػهر إلخػػػراج زتيػػػدة
 ».بالعاصمة غريدم يٌ نصرية يف ح

 . يارهااك لكن التعذيب هو الذم هدـ حياة دليلة ككاف السبب يف 
دل أطػا رؤيػة ذلػك . وفبعػذَّ يكانت هناؾ غتموعة مػن األشػخاص اظتسػنني «: دليلةتقوؿ 

لقػػػد أصػػػيب . عمػػػر، كانػػػت ذراعػػػه متعفنػػػةالسػػػنة مػػػن  22اظتنظػػػر كخاصػػػة منظػػػر رجػػػل يبلػػػ  
ل ذلػك فػذهبت لشػراء بعػض دل أستطع حتٌمػ. رائحة كريهة جداخترج منه بالغنغرينا، ككانت 
 ».ذلك سيساعدل فٌ نة أذراعه ِّا على جراحالبنيسلني ككضعتها 

بوا ككانت رائحة اظتوت تفػوح مػن ذ  عي كاف يوجد يف نفس الزنزانة ستة أشخاص آخرين «
فػػػي أمػػػرم منػػػه أف ال يقػػػوؿ شػػػيئا طلبػػػتي فكلكػػػن شػػػرطيا آخػػػر رآشل . تلػػػك الزنزانػػػة كمػػػا . كمتي

لكػن . أف تضػرفم كتعػذ فماظتسػجونني، لػك اضتػا فقػط  مػعليس لك اضتا يف الكالـ رل، ت
 حاؿ إذلقضػػػي  سػػػتي  فٌ ر تقريػػػرا إذل احملػػػافظ الػػػذم اسػػػتدعاشل كقػػػاؿ رل بػػػأالشػػػرطي حػػػرٌ ك ذلػػػ

أمػا الرجػػل ." نييرمبػا سػتذهبني إذل السػجن ألنػك سػاعدت إرهػاب: "قػاؿ رل. احملػافظ الػوط 
 ».فرج عنه فيما بعد ؽتا يدؿ على أنه كاف بريئاالذم ساعدته فلقد أي 

لقػػد ذهػػب أربعػػة مػػنهم إذل . حنيميني مسػػلَّ كيف نفػػس الوقػػت كانػػت دليلػػة هػػدفا إلسػػال
 22طالبني منها تسليم مسدسها كأمهلوها مدة ( Golf)منػزؿ أمها على مي سيارة غولف 

 .يوما
إذل ضػػطرت فا ».كيلينػػا يف نفػػس الوضػػعية«: كعنػػدما طلبػػت دليلػػة زتايػػة الشػػرطة قيػػل عتػػا

ارل خرجػت مػن بيتهػا كركبػت في إحػدل الليػمث قررت اظتغادرة، فيف مركز الشرطة ليال، النـو 
ة مػػن قػػوات األمػػن سػػمح عتػػا بػػذلك، فػػارٌ سػػفينة متوجهػػة إذل أكركبػػا، بعػػدما دفعػػت رشػػوة ليي 

 .اليوار اإلسالميني على حٌد سواءمن اصتزائرية ك 

 الضابط أونجال. 3.5
 .222. ، صالكتاب األبيض عن القمع يف اصتزائر: اظتصدر

سػبتمو  1حررت هذل الشهادة يـو . يف الشرطة أنا ضابط سابا. شتي عبد الرزتاف أكؾتالا
 .من سجن اضتراش 2112
، بعػػػد تػػػرٌبن يف اظتدرسػػػة العليػػػا 2178شػػػهر سػػػبتمو  يفتي كِّيفػػػة األمػػػن الػػػوط  دخلػػػ

 .عيينت ضابطا للشرطة، كمحقا ػتاسب .بالقليعةللشرطة كاظتعهد الوط  للمالية 
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كيف شػهر . رسػة العليػا للشػرطة كمقتصػدكاليػة البليػدة مث يف اظتد أمػنعيينت يف البداية يف 
، مت حتويلي إذل أمن دائرة العفركف كبالضبط إذل الفرع القضائي، حتت إشراؼ 2118 لأبري

 .ارتقى إذل منصب رئيس أمن الدائرة الذمالسيد نصر الدين داسي 
، بػػػػػػأف أقػػػػػػـو نػػػػػػذاؾآ مفػػػػػػٌوض شػػػػػػرطةكػػػػػػاف الػػػػػػذم   داسػػػػػػي،مػػػػػػرشل أ، 2112يف مػػػػػػارس ك 

أف نقػػػيم كػػػذلك   اأمرنػػػ .مػػػع زمالئػػػي بالتعػػػاكفاف العفػػػركف كذلػػػك عتقػػػاالت يف كسػػػط سػػػكاب
قػػة يشػػبابا بطر  عتقػػلامكػػامن، الشػػيء الػػذم رفضػػته رفضػػا قاطعػػا، حيػػث كػػاف ال نتكنػػ  أف 

 2يف  عليهافطلبت عطل  السنوية ال  حتصلتي . ية فما بالك أف أقـو بقتل بعضهمائعشو 
مبكتػػػب  اتصػػػلتالػػػدار البيضػػػاء أيػػػن  إذل يػػػدمث ذهبػػػتي إذل اظتغػػػرب، كبالتحد 2112ريػػػل بأ

 اللجػػػوءكهنالػػػك قػػػٌدمتي ملفػػػا قصػػػد اضتصػػػوؿ علػػػى  .(UNHCR)اظتفوضػػػية العليػػػا لالجئػػػني 
ب لًػلألسف، كبعػد فػ ة قصػرية اسػتدعيتي مػن طػرؼ الشػرطة اظتغربيػة بالربػاط كطي ك السياسي 
طػرؼ على الفور، موضحني رل أنػه دكػم كِّيفػ  فقػد ريفػض ملفػي مػن  اظتغربم  مغادرة 

 .لالجئنياظتفوضية العليا 
 ان كبعػد ستسػة عشػر يومػ. العمل عقب انتهاء عطل  استأنفتبعدها عدت إذل بلدم ك ك 

لقػد . رافضػا العمػل يف مقػر أمػن الػدائرة اظتهنيػةرجع سالحي كبطاق  أي من العمل، قررتي أف 
م مبدينػة ها ذهبػتي إذل كالػدبعػد. أمػن الػدائرة غادرتاستمع إرٌل مفوض الشرطة يف ػتضر ك 

اسػتدعيت مػػن طػرؼ ؼتفػػر  أيػػنالعفػركف  نػةتلمسػاف كمكيػت عنػػدها فػ ة مث رجعػػت إذل مدي
 .2112الشرطة حيث أيخًوت بتسرلتي، كذلك يف يوليو 

عػػػٌد لبيػػػع منػػػػزرل ألذهػػػب عنػػػد أمػػػي أي كعنػػػدما كنػػػت  ،تقريبػػػان  الشػػػهرمػػػن نفػػػس  10يف ك 
وف يف أمػػن الػػدائرة يف منػػػزرل زمالئػػي السػػابق اعتقلػػ بتلمسػػاف ألعػػيش هنػػاؾ عيشػػة هادئػػة، 

 .على الساعة الواحدة بعد الظهر
علػػػى  خاصػػةكهربػػائي علػػى ؼتتلػػف مواقػػػع جسػػمي ك   بسػػػلكتي ربضيػػبعػػد االسػػتنطاؽ، ك 
 .ساعة بدكف أكل كال شرب 27 ظتدة مث ريميت يف زنزانة مكبالن . ِّهرم
فوضػعوشل التابعػة للبليػدة،  اللصوصػيةفرقػة القمػع كػتاربػة  عناصػر مػن جػاءت ذلػك بعدك 

 .البليدةلسيارة كأخذكشل إذل ليف الصندكؽ اطتلفي 
كأمػػػر . إذل قاعػػػة يف الطػػابا األكؿ للشػػػرطة القضػػائية ،تػػافمغلولمباشػػرة، كيػػػدٌم  أخػػذكشل

فوضػػػعوا خرقػػػة علػػػى كجهػػػي . ليعرضػػػوشل لعمليػػػة اطترقػػػة الزبانيػػػةػتمػػػد تيغػػػي  واظتفػػػوض اظتػػػدع
لقػػد كنػػت ال أسػػتطيع أف أحتػػرؾ أل ػػم . بعػػدما سػػدكا منخػػرم فمػػيكبػػدؤكا يصػػٌبوف اظتػػاء يف 

كمفػػػٌوض )بػػػدأ رجػػػالف  ،بطػػػ  كأكشػػػك علػػػى االنفجػػػار ألامػػػتكعنػػػدما . ربطػػػوا يػػػدٌم كرجلػػػيٌ 
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اختنقػػت دتامػػا بسػػبب ارتػػداد اظتػػاء مػػن  لقػػد. يىضػػغطوف بػػأرجلهم فػػوؽ بطػػ ( الشػػرطة معهػػم
ا أمػػػاـ ، جالسػػػتالكليػػػةن كمبػػػ  ريػػػان اعكعنػػػد اسػػػتيقاِّي كجػػػدتي نفسػػػي . الػػػبطن مث أيغمػػػي علػػػيٌ 

 »مبػاذا أعػ ؼ «  :شػيء كلكنػ  أجبػتهم بكػل »أعػ ؼ«فػاق حوا علػٌي أف  .مفٌوض الشرطة
 .قضايا كيرية أجهلها دتامان ك رل أشتاء  فذكركا
. ككػػاف رسػػغٌي يػػدمياف بسػػبب شػػد األغػػالؿ. أمػػاـ دهشػػ ، أخػػذكشل إذل قاعػػة التعػػذيبك 

 –زمالئػػي السػػابقوف  –ة كرغػػم حػػال  هػػذل، كػػرر الشػػرط .سػػاقيَّ ككانػػت الػػدماء تسػػيل مػػن 
كلقػد كٌجػه إرلَّ أحػد الشػرطة . لقد كنت أرل اظتوت بػني عيػ ٌ . باطترقةنفس عملية التعذيب 

مث . فأيغمي علٌي من شػدة األدل، لقػد كػاف ذلػك رهيبػا. أعضائي التناسلية علىضربة قاسية 
رل ركلػة علػى  مث كٌجهػوا. ا ػالوا علػٌي بوابػل مػن الشػتائم كالكػالـ القػذرك  كجهػيبصقوا على 

 .يف سقوط ًسنَّني من فكي العلوم بتتسبٌ فمي 
البليػػػػدة، حيٌولػػػػت إذل اظتدرسػػػػة العليػػػػا للشػػػػرطة  يفبعػػػػد اًثٍنػػػػا عشػػػػر يومػػػػا مػػػػن التعػػػػذيب ك 

 .ئيكهرباصعا البالأين تعرضتي للتعذيب من جديد  ،بشاطوناؼ
كأرغمػػوشل سػػيناريو كػػامال ضػػدم  دىبَّػػركالقػد . الشػػرطة غػػادرتٌف جرمػي الوحيػػد هػػو أنػػ  إ

ة تصػفيال«ػبػتهديػد المليمتاف، دكف إخبارم مبا لتتويه احملضر، حتت  عي َّ على توقيع احملضر ك 
أغسػػػػطس  22ميلػػػػت أمػػػػاـ قاضػػػػي التحقيػػػػا باحملكمػػػػة اطتاصػػػػة بػػػػاصتزائر يف  هابعػػػػدك  ».فػػػػوران 

 .مث أكدعت سجن اضتراش 2112

 حملة تطهير في صفوف مديرية االستخبارات واألمن. 4.5
، 'قضػػػايا اصتنػػػراالت'ٍقطىػػػع مػػػأخوذ مػػػن تقريػػػر اضتركػػػة اصتزائريػػػة للضػػػباط األحػػػرار، مى : مصػػػدر
1000 ،www.anp.org. 

كال حػػػو أدسل دَّخرا كيٍسػػػعان، يىػػػكإشتاعيػػػل العمػػػارم دل ( اظتػػػدعو توفيػػػا)اصتنػػػراالف ػتمػػػد مػػػدين 
 ،قػػدما علػػى عمليػػة تصػػفية حقيقيػػة علػػى الطريقػػة الفاشػػيةأ .يف زتلتيهمػػا التطهرييػػة ،تفصػػيل

 .بادئني زتلتهما من داخل مديرية االستخبارات كاألمن ذاهتا
كزارة التىٍسػليح بعضهم يرجع تػاريخ انتدابػه إذل  – إٌف عددان من الضباط السامني البارزين

. رٍخطػػػادكف إذل التَّقاعػػػد اظتسػػػبا إ إحػػػالتهم إداريػػػادتػػػت  –( MALG)تصػػػاالت العامػػػة الكا
أم  ،ين دتٌيزكا مبظاهر دينية حسػب بعػض اظتصػادركاؿتصر هذا االستدعاء على الضباط الذ

ك الػػذين سػػبا عتػػم أف أدكا فريضػػة اضتػػج إذل أأداء الصػػلوات مػػيال وف علػػى واِّبػػالػػذين كػػانوا ي

+ 
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ٌف قػػػوائم طلبػػػات اإلجػػػازة أعلمػػػا  ،بػػػدكا رغبػػػتهم يف ذلػػػكأك حػػػو الػػػذين أ ،بيػػػت اهلل اضتػػػراـ
 .ديريةباظتصلحة اظتوِّفني اطتاصة بغرض التوجه إذل البقاع اظتقدسة متوفرة لدل م

كجػػد الضػػباط  ،حقيقيػػة مػػن تنظػػيم هػػ الء اصتنػػراالت   يف خضػػم عمليػػة تفتػػيش ماكرثيػػة
 العسػػكرم الػػذين كػػانوا بػػاألمس القريػػب عالمػػة فخػػر كمباهػػاة كسػػط اظتديريػػة اظتركزيػػة لألمػػن

(DCSM ) سػبب كهػذا ب كلألمػة، أنفسهم فجػأة مسػتهدفني كعػدك كػامن عتػذا اصتهػاز األمػ
أل ػػم يقومػػوف بػػواجبهم الػػدي  دتامػػا كمػػا يفعلػػه كػػل أك  ائهم اظتفػػ ض للتيػػار اإلسػػالميانتمػػ

تكمػن يف دتسػكهم ( يف نظر هػ الء)ٌف جرنتتهم اضتقيقية ، فشيف كاقع األمرك . مواطن جزائرم
مػع الشػعور بػأداء الواجػب كاظتسػ كلية  ،بالنػزاهة كتشبيهم أنتا تشبث بالركح الوطنية الصادقة

ككػػل أنػػواع العمػػل  ،ملػػذات الغػػواشل ،الكحػػوؿ –ط ضػػحية الشػػهوات الرخيصػػة دكف السػػقو 
 !ال  أصبحت من مواصفات العسكرم اصتيد بامتياز – غري اظتشركع

كػػاف مػػن   .فنػػوا شػػبافم يف خدمػػة اصتزائػػرأهػػ الء الضػػباط الػػذين  ةيسػػتحيل كصػػف معانػػا
أكيػر عض مػنهم مناصػب التوفيػا نفسػه، كتقلٌػد الػباصتنراؿ كير أقدمية من أضمنهم من هو 

يف آخػر مسػارهم اظتهػ  لكػن ك  اظتديريػة اظتركزيػة لألمػن العسػكرم،داخػل من رتبة توفيػا  ان شتو 
 .تلطخ شرفهمت حياهتم ك حتطم

ػػػاران صػػػراحة، إمػػػا عػػػو اإلدالء فػػػب آرائهػػػمعػػػن فيمػػػا متػػػن الضػػػباط الػػػذين عػػػٌوكا  ك أ ا ًجهى
 كادتدك الػذين تػر أ ،قيادة اظت سسة العسػكرية لسياسة األمنية الشاملة اظتٌتبعة من قبللبشدانتهم 

ظتػػا كػػاف األمػػر يتعلػػا بتنفيػػذ أكامػػر جهنميػػة صػػادرة مػػن اصتنػػرالني التوفيػػا ( مهماقػػدأجػػركا رٍ جى )
، يف هػػذل اضتػػاالت كػػاف التوفيػػا (أكامػػر كانػػت تصػػل إذل حػػد التصػػفية اصتسػػدية)كإشتاعيػػل 
اظتركػػػػػز الرئيسػػػػػي مػػػػػدير )طرطػػػػػاؽ  بتوجيػػػػػه أكامػػػػػرل إذل بشػػػػػري« داميٌ العػػػػػالج الًصػػػػػ»يلجػػػػػأ إذل 

بتوقيف هػ الء الضػباط حتػت الذريعػة الشػائعة ( بع عكنوف (CPMI)للتحقيقات العسكرية 
 ».فدؼ اظتساس بأمن م سسات الدكلة يةبريختتركيج دعاكل «: يف هذل ا كنة
ف دل يكػػػػػػن لألشػػػػػخاص اظتسػػػػػػتهدىفني أدسل صػػػػػلة باصتبهػػػػػػة اإلسػػػػػالمية لالنقػػػػػػاذ، إحػػػػػو ك 
كيػر مػن أعائلية ألحدهم كلػو مػن بعيػد بعضػو مػن أعضػاء اضتػزب اظتنحػل تشػكل فالعالقة ال

عػدـ تبليػ  عػن «ك أ »إرهػايب شػركععالقػة مب«: سبب كاؼ إلقصاء اظتع  كحتييدل حتػت هتمػة
 .حتطيمهم كجعلهم منبوذين كخونة هوكاعتدؼ اضتقيقي من كراء ذلك  ».إرهايب مشركع

 
 نسػػػبة إذل مػػػاؾ آرثػػػي، الػػػرئيس األمريكػػػي الػػػذم اصػػػطنع جػػػو كطػػػ  مػػػن الرعػػػب كالريبػػػة ككِّفهمػػػا لشػػػن زتلػػػة تعسػػػفية   

 .الضطهاد كاعتقاؿ الليواليني كاظتتعاطفني مع اضتركة اليسارية
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الػػتهم اظتزعومػػة، مت العمػػل فػػا تناسػػب مػػع تال   هػػذل اإلجػػراءات اظتبالغػػة يف القمػػع، كالػػ
ككانػػػت تسػػػتهدؼ بصػػػفة خاصػػػة الضػػػباط  ،بػػػأمر مػػػن رئػػػيس مديريػػػة االسػػػتخبارات كاألمػػػن

 .زمةخاصة أثناء السنوات األكذل لأل، اهبنكتب ّفتاذج ا هلصعا الضمائر اظت ددة كجعل
أكلئػك العسػاكر خاصة طحن النفوس البشرية ك حقيقية تابتكر اصتنراؿ التوفيا آلة قمعية 

 .الذين بذلوا أنفسهم رخيصة خدمة للعدؿ كاضتاك  انيةنسإلاالذين بقيت فيهم ركح 
مت اظتػػػدقا ثػػػر ذلػػػك الفػػػرز إمت التػػػدقيا احملكػػػم يف قػػػوائم مػػػوِّفي اظتراكػػػز العملياتيػػػة كعلػػػى 

كاعتمػػدت . عتػػوهني مبختلػػف أصػػنافهم كمشػػارفماظتالنتهػػازيني ك اانتقػػاء األعضػػاء اصتػػدد مػػن 
علػى القػادرين فػال حاجػة إذل دات اصتامعية، ال على الشهعدة انتقائهم على عدـ التحصٌ قا

مػنهم آالت للمناسػبة كجيعًػلى  عناصر صف ضباط دتت تػرقيتهمٍحرل التفكري، اظتطلوب باألى 
 .تنفذ األكامر، كأية أكامر

الػذم  ،(CPMI) ةالعسػكري كقع اختيػار اصتنػراؿ التوفيػا علػى اظتركػز الرئيسػي للتحقيقػات
فني كاظتسػتهدى للتكفػل مبلػف العسػكريني اظتقلقػني  ،العقيد بشري طرطاؽ اظتلقب بعيمافيقودل 

بػػػرز اسػػػم طرطػػػاؽ رديفػػػا للخػػػوؼ  2111بأيػػػة طريقػػػة كانػػػت، كمنػػػذ أكاخػػػر سػػػنة ة تصػػػفيبال
كغتػرد ذكػر اسػم مركػز  ،صبح هذا االسم يرمػز للمػوت بعينػهأ ،خطر من ذلكأبل  .كالرعب

 .]...[ يرة يف أجساـ الضباطرى عٍ شى قي بن عكنوف يكفي لبعث 
يف  –لمػػا يػػتم توقيػػف ضػػابط داخػػل أسػػوار اظت سسػػة العسػػكرية اظتلحقػػة نفسػػها ككػػاف  

   مسػ كؿ مكتػب األمػن كىلٌػفيي  –ضػجيج أغلب األحياف يف كضػح النهػار مػع اظتبالغػة يف ال
سػٌبب  ؽتَّػا ،يسػتحيل معهمػا العػيش داخػل اليكنػات االرتيػاببزرع كتغذية جو مػن الرعػب ك 

( مهمػػا كانػػت رتبتػػه)ف يقػػع أحػػد الضػػباط أكمبجػػٌرد . قػػرب األصػػدقاءأانعػػداـ اليقػػة حػػو بػػني 
يتحػٌوؿ ك . يػهفلتػٌدؽ  يف اليكنة ضابط األمن حتت أضواء الريب لدل اظتصاحل العملياتية فشفٌ 

كػػل كػػاف    .ك التحػػدث إليػػهأد أحػػد مػػن زمالئػػه االقػػ اب منػػه وى مػػن مثَّ إذل عنصػػر منبػػوذ ال يػىػػ
الػػذم ؼتالفػػة القالػػب السػػلوكي : بػػه بسػػبب ارتكابػػه كبػػرية الكبػػائر قػػ فم متشػػى أف يعسػػكر 

 .ؿتته اصتنراؿ التوفيا كاصتنراؿ إشتاعيل
اطتػػػوؼ «: ب تفاديػػػه تسػػػتقي فلسػػػفتها مػػػن اظتيػػػل القائػػػلذم كتػػػاسػػػ اتيجية النمػػػوذج الػػػ

ابط يػتم ف يلقػى القػبض علػى الضػأكمبجػٌرد  ».البصػر حيف ظتػمن الطاعوف فهو ينتشػر  أعدل
فعشػػػػرات العػػػػائالت  .ّريػػػػد عائلتػػػػه مػػػػن كافػػػػة االمتيػػػػازات االجتماعيػػػػة ابتػػػػداء مػػػػن السػػػػكن

 

 .داخل كافة اعتياكل العسكرية عو ال اب الوط ( DRS)ضابط أمن توِّفه مدرية االستخبارات كاألمن    
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علػػى كمت توزيػػع مسػػاكنها  هػػذل اإلجػػراءات التعسػػفية جػػرٌاءى كجػػدت نفسػػها فجػػأة يف الشػػارع 
مػن  العػائالت دكف حػو دتكينهػايف حاالت كيرية كاف يتٌم طرد هػذل ك . فاهٌيةأكير ر هم من 

 .لشخصية األكليةا ارتع أغراضه
ة كلشػدة حرصػه علػى اس ضػاء اصتنػراؿ توفيػا بػانتزع بشري طرطاؽ باسػتحقاؽ شتعػة مرع

 كػػػػل  ىقتلػػػػوازم عػػػػدد يػػػػضػػػػحايال مػػػػن العسػػػػكريني عػػػػدد  يف تطبيػػػػا أكامػػػػرل، أصػػػػبحكظتبالغتػػػػه 
ك أقني الزلة مسموح فا كباطتصوص ظتا يتعلا األمر بتصفية شهود مػ ر  . اصتماعات اإلرهابية

ضػػػابط مديريػػػة االسػػػتخبارات كاألمػػػن علػػػى رأس اظتركػػػز  ايبػػػ دل. كم ضػػػمائر نقيػػػةضػػػباط ذل
 .أطوؿ مدة من اظتدة ال  قضاها بشري طرطاؽة الرئيسي للتحقيقات العسكري

تالعػب مبختلػف كػاف توفيػا ي. نتائج طرطاؽ كانت دائما تدفع التوفيا إذل طلب اظتزيػد
حتػػػت قيػػػادة العقيػػػد عبػػػد  (GIS) خل اطتػػػاصرتاعػػػة التػػػد :مػػػدراء اظتصػػػاحل العملياتيػػػة ميػػػدانيا

 (CPMI)ة العسػكري القادر ستاؿ، مركز عن  بقيادة العقيد فريد كاظتركػز الرئيسػي للتحقيقػات
اسػػتطاع التوفيػػا قيػػادة هػػذل اجملموعػػات علػػى شػػاكلة مايسػػ ك يقػػود جوقػػان  .بقيػػادة طرطػػاؽ

كدل . (عػػات عػػن بعضػػها الػػبعضاجملمو فىٍصػل كقىطٍػػع ) القىطٍػػعمطيعػان، مسػػتغال كمسػػتعمال ظتبػػدأ 
يػػ دد برهػػة يف اسػػتعداء طػػرؼ يف كجػػه الطػػرؼ ا خػػر لػػدفع اصتميػػع إذل اظتزيػػد مػػن اظتنافسػػة 

 .الذات يف تطبيا األكامرالتفوتؽ على ك 
هػػ الء الضػػباط كضػػباط صػػف،  ةنػه صػػعب كيف نفػػس الوقػػت فػػوؽ الطاقػػة كصػػف معانػػاإ

ار اظتراكػػػػز العملياتيػػػػة علػػػػى غػػػػرار تلػػػػك األطػػػػر العسػػػػكرية السػػػػامية كمػػػػا كابػػػػدكل داخػػػػل أسػػػػو 
( بالنسػػػبة للػػػذين لقػػػوا حػػػتفهم)لكػػػن كفػػػاء لواجػػػب العدالػػػة كاح امػػػا ألركاحهػػػم . CPMIالػػػػ

 .يتحتم أخالقيا التعريف مبحنهم كسقوطهم يف جحيم طرطاؽ
عند توقيف اظتتهم يتم دفعه إذل داخل السيارة، رأسػه ػتشػورا بػني رجليػه حػو ال يتعػٌرؼ 

ظتركػػز تبقػػى السػػيارة رابضػػة عنػػد بػػاب اكعنػػد الوصػػوؿ إذل  .يقتادكنػػه إليهػػاعلػػى الوجهػػة الػػ  
مث يسػػحب السػػجني إذل الػػداخل معصػػوب العينػػني  ،مػػدخل البنايػػة اظتسػػتعملة كمقػػر حجػػز

تينػػزع منػه كػل مالبسػه  بعػد ذلػك .كيس يوضع على كجهه كال يتم سحبه إال داخل البنايةب
ملطخػة بالػدـ تػزكم    ليضع بدعتا بدلة عسػكرية ،إمعانا يف إذالله حتت أعني ساخرة كشامتة

 .األنوؼ لشدة نتانتها بسبب استعماعتا من قبل العشرات من الضحايا

 

 .خضرأتلك ال  يلبسها اظتيكانيكيوف لكنها ذات لوف بكهي شبيهة     
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آخػر ييعػذَّب يف  معتقػلنني أكبػ ،يكوف عموما استقباؿ كل نازؿ جديد بصػرخات مدكيػة
 عتقػلفتكػوف إذف أكؿ صػدمة تصػعا اظت .قاعة من القاعػات العديػدة اظتسػخرٌة لػذلك الغػرض

. الػػذم يتحػػوؿ منػػذ تلػػك اللحظػػة إذل ضػػحية دتػػارىس عليهػػا شػػو أنػػواع التجػػاكزات ،اصتديػػد
لتػٌدد رجػاؿ  .لشػخن اظتوقػوؼلاظتسػ كلوف اظتصػري الػذم قػررل تحكم فيػه يػفتطٌور األحداث 

مػػن تػىٍوصىػػية كػػاف اظتوقػػوؼ ػتػػٌل مػػا إذا  يف حالػػة طبيعػػة االسػػتنطاؽ حسػػب القضػػية ك طرطػػاؽ 
 . األمر بنفسهمراكز عليا، فطرطاؽ يتوذل

فجلسػػات التعػػذيب تدٌشػػن فػػورا بوابػػل  ،كإذا كػػاف اظتوقػػوؼ صػػدر يف حقػػه أمػػر باإلعػػداـ
برمتػػه إذ ال نتػػنح اظتوقػػوؼ يف هػػػذا  –العػػارم مػػن كػػل لبػػػاس  –مػػن الضػػربات علػػى اصتسػػػد 

 ةكدتيػل حالػة الرائػد ػتمػد عباسػ. اضتالة البذلة االعتيادية ال  تستبدؿ عند تعريته بعد قدكمػه
فبعد توقيفه داخل مقر كزارة الدفاع . فتوذجا بامتياز يف هذا اإلطار( ط سالح البحريةضاب)

مت نقلػػػػػه للتػػػػػو باّػػػػػال اظتركػػػػػز الرئيسػػػػػي  2112الػػػػػوط  صػػػػػباح أكؿ أربعػػػػػاء مػػػػػن شػػػػػهر ينػػػػػاير 
منػذ . حيث لفض أنفاسه األخرية بعػد يػومني مػن االعتقػاؿ (CPMI)ة العسكري للتحقيقات

االشتبال « ه هوسبب توقيفكاف  .كلف طرطاؽ شخصيا بالقضيةاليـو األكؿ من التوقيف ت
ضػابط آخػر موقػوؼ ؽتػن اسػتنطاؽ  عقػبذكػر كاف اشته قد   ».يف انتمائه إذل رتاعة إرهابية

مسػتعدان لفعػل  الػذم كػافكبالطبع فاألشتاء هي ال  كانت هتم طرطاؽ  .»ال«ّرٌأ على قوؿ 
اشتػػػه  ةالعسػػػكري كػػػز الرئيسػػػي للتحقيقػػػاتأٌم شػػػيء النتزاعهػػػا مبسػػػاعدة ضػػػابط ثػػػافو مػػػن اظتر 

تلػػذذل السػػادم بتعػػذيب الضػػباط السػػامني الػػذين كقعػػوا هػػذا اظتػػالـز دل متػػًف . اظتػػالـز ػتمػػد
 .حتت يديه

بعػد ذلػك . نساسلسلة من الصفعات كالضػربات بعصػٌي اظتكػبدأ تعذيب الرائد عباسة ب
ب عليػه سػطل مػن اظتػاء كً بعػدها سيػ. اصتسػممقيد عاريان ك  ،لقي ؽتددا على سرير من حديدأي 

كأعضػػاءل التناسػػلية حتػػت عػػدد مػػن األقطػػاب  ةككضػػع اظتػػالـز ػتمػػد علػػى رجلػػي الرائػػد عباسػػ
كػػػاف طرطػػػاؽ ييشػػػرؼ كيوٌجػػػه العمليػػػة كيهػػػدد مبواصػػػلة التعػػػذيب يف حالػػػة عػػػدـ . الكهربائيػػػة

 .التجاكب كالتعاكف
 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



  أصوات من ال صوت عتم 
 

 

128 

+ + + + 

+ + 

 
 
 

. بػػػػاء إذل األقطػػػػاب الكهربائيػػػػةككػػػػاف السػػػػرير يهتػػػػز بكاملػػػػه كبعنػػػػف كلمػػػػا أكصػػػػلوا الكهر 
كيف اضتػاالت النػادرة مػن . كاف يزيد من غضب كحنا طرطػاؽ  ةصمت كمقاكمة الرائد عباس

: هبػػ لفظتالوحيػػد الػػذم كػػاف يػػ ةالراحػػة الػػ  كانػػت تتخلػػل عمليػػة التعػػذيب، جػػواب عباسػػ
، ٌفاطةالشىػ »نتم كاعوف مبػا تقومػوف بػه أإنكم حقا ّهلوف ما ترتكبونه يف حا اصتزائر، هل «

كمسػػػػاعدل كسػػػػيلة إالٌ كاسػػػػتعمالها يف  ؽالعصػػػػٌي، الزجاجػػػػات، الشػػػػوكات، دل يػػػػوفر طرطػػػػا
كػاف جنػوف طرطػاؽ يزيػد حػدة   ،كلما أيغميى على الرائد عباسه مػن شػدة العػذاب  .التعذيب

 .هيجاف كارتعادك  بينما كاف مساعدل اصتالد يغوص يف حالة شبه ختدير
عبػارة عػن جسػم مشػول يصػعب التعػرؼ  ةئػد عباسػكيف مساء اليـو اليػاشل كػاف جسػد الرا

كيف هذل اعتيئة بالذات لفػظ أنفاسػه  .على مالػته، منتفخ، ػت ؽ كدل تسلم منه حو األعني
 .جيته حو بدفن الئا ظكدل حت. كاد تيسمعت الاألخرية هامسا بكلمات خافتة 

 انسجه بىاء مدخم

 انمعتقهيه زوساوات

 انمعتقهيه استقبال مىطقة
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 CPMIانـ سور

 (CPMI)تَ ْرسيمة المركز الرئيسي للتحقيقات العسكرية 
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 كػل كيف ،عدد مرعب من األشخاص لقوا حتفهم يف ِّركؼ مشافة من حيث البشاعة
ف أشتاءهم كانت تيعػرض أإالٌ  ،اضتاالت كانت جييهم تيرمى ليال يف الشوارع كالكالبل هذ

 »…مت القضاء على إرهايب هذل الليلة«: على أعمدة صحف النظاـ حتت عبارة
نه يعتػو مػن احملظػوِّني مػن قػرر طرطػاؽ الػتخلن أنتكن القوؿ  الفظيعأماـ هذا اظتشهد 
مػػػػع الػػػػدكتور اللػػػػواء رضػػػػواف صػػػػارم، دكتػػػػور يف الفيزيػػػػاء كمػػػػا حصػػػػل   ،منػػػػه رميػػػػا بالرصػػػػاص

يشػػػػغل كػػػػذلك منصػػػػب صػػػػارم كػػػػاف   .النوكيػػػػة، كاظتسػػػػ كؿ عػػػػن الونػػػػامج النػػػػوكم يف اصتزائػػػػر
كما عيًرؼ عنه أنػه اعػ ض ،  2110اظتستشار اطتاص لدل كزير الدفاع خالد نزار منذ سنة 

التوفيػػا كإشتاعيػػل  كلٌػػف كػػل مػػن  2118ففػػي سػػنة . بشػػدة علػػى توقيػػف اظتسػػار االنتخػػايب
 . فريقان من فيالا اظتوت بتنفيذ اظتهمة

من مقر كزارة الػدفاع الػوط  أكقفػه فريػا  مان كذات مساء، كيف طريقه إذل بيته ببوزريعة قادً 
، ثالثػة »نظيفػة«العملية كانت جد . على بعد عشرة دقائا من مقر سكنه 211من الفيلا 

وا أنفسػػهم حػػو حجػػز األسػػلحة الػػ  دوزتػػه دل يكلفػػ. رصاصػػات يف الػػرأس كانتهػػت اظتهمػػة
( Mazda)مػػػازدل  كالػػػ  كانػػػت داخػػػل صػػػندكؽ سػػػيارته مػػػن نػػػوع( مراكػػػوؼ ككالشػػػنكوؼ)

بتشػػريفات  –خػػالؼ أسػػالفه  –ي ظػػرضػػواف صػػارم ح. لػػوزارة الػػدفاع الػػوط  زرقػػاء 212
اإلرهػابيني الػذين «علػى  ، حسب زعم الصػحافة،القضاء عسكرية عند مراسم الدفن كما مت

 ».اق فوا اصترنتة
ضػػػػباط آخػػػػركف حضػػػػوا مبعاصتػػػػة جػػػػد خاصػػػػة علػػػػى أيػػػػدم عناصػػػػر فريػػػػا طرطػػػػاؽ الػػػػذين 

 ،كسػػػري قتػػػم الرجػػػاؿ أصػػػبحت مهمػػػتهم". بيػػػةإعػػػادة الصػػػياغة كال  "ختصصػػػوا يف عمليػػػات 
إذل . كشػػرؼ الرجػػل( بػػاظتعئ اصتسػػدم)رجولػػة انتػػزاع : كللقيػػاـ بػػذلك كجػػدكا ال كيبػػة الفعالػػة

ال  أصبحت اعتيادية، استعمل االعتداء اصتنسي كوسيلة للتحكم جانب عمليات اطتصي 
 .يعتوهم طرطاؽ أشداء الذينكاإلخضاع يف حا أكلئك 

 ،عناصػػر طرطػػاؽ عتػػم كامػػل اضتريػػة يف اسػػتخداـ كافػػة الوسػػائل أثنػػاء عمليػػات االعتقػػاؿ
معظمهػػػػم دتكػػػػن  .كيف مهمػػػتهم تلػػػػك دل يػػػػ ددكا يف سػػػلب اجملػػػػوهرات كاألمػػػػواؿ كالسػػػيارات

 .بفضل ذلك من رتع ثركات خيالية
دهػػى مػػن ذلػػك أنػػه إذا كقعػػت عينػػا أحػػد الضػػباط اظتكلفػػني بػػالتوقيف علػػى امػػرأة، بػػل األ

ف كانػػت متزكجػػة، كإفمػػن اليسػػري عليػػه الرجػػوع فيمػػا بعػػد إذل عػػني اظتكػػاف كاحتجازهػػا حػػو 
 رهػػاباإلك حػػو أ بإلرهػػااسػػاعدة مبتلػػك اظتػػرأة تهم كبعػػد اختطافهػػا، تػػ. فهػػذا لػػيس مهٌمػػان 

اـ  .حيث أف توقيف رجل العائلة مت حتت نفس االهت 
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كعلػػى مػػدار سػػػنوات عديػػدة سػػػاقتت هػػذل اضتلقػػػة اصتهنميػػة يف تضػػػخيم قائمػػة األكفيػػػاء 
لوطنهم، مػن ضػباط كأطػر األمػة، دكػاترة دكلػة، أطبػاء، أسػاتذة، مهندسػني، تقنيػني، دفعػت 

كمعػػػػاملتهم كنفايػػػػات اظت سسػػػػة  اصتزائػػػػر مبػػػػال  ضػػػػخمة لتكػػػػوينهم، فػػػػأا القتلػػػػة إال اغتيػػػػاعتم
 .العسكرية

أمػػا التجػػاكزات اظترعبػػة، فػػذلك يشػػكل ملفػػا آخػػر، فػػشٌف الضػػحايا الػػذين ؾتػػوا مػػن قبضػػة 
كذلػك اع افػا كاح امػا لشػرفهم اظتعتػدل عليػه، كسػنعٌد  ،القتلة عتم اضتا يف اإلدالء مبعانػاهتم
 .ملفان خاصان يتطرؽ إذل هذا اظتوضوع

علػػػػى )الواقػػػػع بػػػع عكنػػػوف « عنػػػ »ٌف مركػػػز العمليػػػات أرة إذل كمػػػن نافلػػػة القػػػوؿ اإلشػػػػا
حتػػػػت قيػػػػادة العقيػػػػد فريػػػػد كحتػػػػت الوصػػػػاية اظتباشػػػػرة إلشتاعيػػػػل ( جانػػػػب حظػػػػرية اضتيوانػػػػات

لفيػػالا اظتػػوت كمهػػدا  االعمػػارم، كػػاف هػػو ا خػػر مسػػرح أحػػداث مهولػػة، حيػػث كػػاف مػػالذ
 . (اظتسلحة اإلسالمية ةاصتماع) »اصتيا«لػ

 ة لحساب الدولةنحن القتل. 5.5
األكبزرفػػر أسػػبوعية ، 'ؿتػػن القتلػػة ضتسػػاب الدكلػػة'، (John Sweeney)جػػوف سػػوي  : اظتصػػدر
 .2117يناير  22، (The Observer)بلندف 

عنػد قوبػة نعػة ميقأكهو تعبري على الشرطة شبه العسكرية اظترعبة الػ  ترتػدم  – اكاف النينج
أكتػػوبر مػػن السػػنة  20زرة الػػ  كقعػػت يف طػػي تفاصػػيل اجملػػعيػػتكلم فػػدكء كهػػو ي –العينػػني 
 .اظتاضية

يركػب   202ف مػن سػتة عشػر عربػة مػن نػوع جيػب نيسػاف كبيجػو وٌ كنا يف موكب متك«
ثالثػة أميػاؿ غػرب [( Châteauneuf)غادرنػا مركػز الشػرطة بشػاطوناؼ . كل أربعػة منػا سػيارة

إذل رحلة ال تاستغرقك . ليالحوارل الواحدة كالنصف  ]القصبة يف كسط اصتزائر العاصمة حيٌ 
كنػػا مسػػلحني برشاشػػات . دقيقػػة 22بضػػاحية اصتزائػػر العاصػػمة  ةالػػرايس زتيػػدك الواقعػػبلػػدة 

  ».مم 1يار عمن نوع كالشنكوؼ كمسٌدسات بريطا 
ؼ توقفنػػػػا كانتظرنػػػػا القػػػػوات اطتاصػػػػة التابعػػػػة لألمػػػػن دى كعنػػػػد اق ابنػػػػا مػػػػن اظتنػػػػػزؿ اظتسػػػػته«

التيػػار الكهربػػائي الػػذم يغػػذم اظتنطقػػة ميػػوًقعني حػػدنا أكفػػور كصػػوؿ هػػ الء قطػػع . العسػػكرم
يف  امػػػن اصتزائػػػر إذل بريطانيػػػ هكػػػذا شػػػرح النينجػػػا الػػػذم فػػػرٌ  ».منػػػػزال يف الظػػػالـ 80إذل  10

سػم النسػتعري لػه ا. تمػاف هويتػهكضػماف  مقابػل الشهر اظتاضي كقبل بالتحدث إذل األكبزرفر 
 .هنا لسىػٍ  هويته" ركبرت"
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 .2117نينجا يفتخر بضحيته، اصتزائر، 

 انػػت مهمتنػػا حراسػػة اظتنطقػػة اجملػػاكرة كعػػدـ القيػػاـ بفعػػل أمٌ كك كانػػت أكامرنػػا كاضػػحة، «
دخػػػل رجػػػاؿ األمػػػن العسػػػكرم كخرجػػػوا بعػػػد كقػػػت، رمبػػػا . كاضػػػحةشػػػيء يف غيػػػاب أكامػػػر 

جيػػة  22كجػػدنا . اظتكػػاف" تنظيػػف"بعػػد ذلػػك خرجػػوا كدخلنػػا بػػدكرنا لػػػ. سػػاعتني رمبػػا أقػػل
ف مػن بيػنهم رضػيع، كػل الرقػاب  ، كػاىكأطفاال موت رأيت بعي  رجاال كنساءن . تابعة لعائلتني

 »...ال أستطيع أف أصف حقيقة اظتشهد. كانت مقطوعة
إف . يف ائػػػتالؼ الػػػٌرد االثنػػػاف ، أجػػػاب النينجػػػا»ؿتػػػن«إذف مػػػن يقػػػـو باجملػػػازر يف اصتزائػػػر  

 فٌ عي أدهتما تعتػػػػو دلػػػػيال دامغػػػػا ينػػػػاقض اظتوقػػػػف الرشتػػػػي للحكومػػػػة اصتزائريػػػػة الػػػػ  تػػػػدَّ هاشػػػػ
 .م كحدهم اظتس كلوف عن اجملازراظتسلمني األصوليني ه

لة عػػػن تػػػورط الدكلػػػة يف ّػػػػاكزات أدلػػػػة مفٌصػػػ   "انػػػدرك"كزميلػػػه النينجػػػا " ركبػػػرت"كقػػػدـ 
غتػػػازر تقػػػـو فػػػا فػػػرؽ اظتػػػوت التابعػػػة لألمػػػن العسػػػكرم، تعػػػذيب : عديػػػدة ضتقػػػوؽ اإلنسػػػاف

اظتعارضػػػني للنظػػػاـ، التجسػػػس كاغتيػػػاؿ الصػػػحفيني الػػػذين يرفضػػػوف اطتضػػػوع ألكامػػػر النظػػػاـ 
 .كالفنانني الشعبيني بغرض التشنيع بسمعة اإلسالميني يف إطار حرب نفسية منظمة بدقة

سػنة  ذمنػ«: كهو رجل طويل القامة كلػه أنػف أقٍػئ كمالمػح كجػه حساسػة" أندرك"يقوؿ 
القتػػػل  :ءكصػػػورل إذل هػػػذا البلػػػد قمػػػت بكػػػل شػػػيكحػػػو لتحقػػػت بالشػػػرطة احػػػني  2178
لقػد ! ا ف لقلػت بػأف هػذا األمػر عػادم، عػادم ت رقبػة شػخن أمػاميعىػطً لو قي . كالتعذيب

عنػػدما  2111التعػػذيب كانػػت سػػنة فيهػػا أكؿ مػػرة شػػاهدت . شػػاهدت التعػػذيب كمارسػػته
أخػذل رجػاؿ األمػن العسػكرم منػا . اصتبهػة اإلسػالمية لالنقػاذ مػنألقينا القبض علػى ناشػط 

 »."بشمكانك أف تأم كتشاهد إف كنت تستطيع حتمتل اظتنظر: "كقالوا رل
مبللػة  خرقػةككضػعوا  قػوةبكل  درجان  هتيخصيعلى مث أغلقوا  ،هيعينعصبوا خلعوا ثيابه ك «

 ».هوؿبعد ذلك اقتادكل إذل مكاف غت، ك مبحلوؿ جافيل يف فمه حو تقيأ
شػػػػاهدا علػػػػػى التعػػػػػذيب يف " ركبػػػػػرت"ككػػػػاف 

 مالسػػنة اظتاضػػية يف شػػاطوناؼ، مقػػر الشػػرطة ذ
يكنػػػة أخػػػذنا اظتسػػػجوف إذل ال«: السػػػمعة الشػػػائنة

كػاف . كأنزلنال عو فتحة بػاب أفقػي إذل سػرداب
سػػجينا يف غرفػػة التعػػذيب،  22يوجػػد بػػه حػػوارل 

. علػػػى أعيػػػػنهم اتككػػػانوا كلهػػػم لتملػػػوف عصػػػاب
 

 .سم مستعار لسىػٍ  هويتها    
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 ».كاٌلببالب اظتوقوفني بناًفية النار ك كاف هناؾ رجل يعذَّ 
اإلجابػة م كظتػا رفػض لٌ كػاف الرجػل الػذم أحضػرنال مربوطػا إذل سػ. شاهدت ذلك بعيػ «
كبعػػد . م فسػػقط اظتعػػذَّب علػػى كجهػػهلٌ دفػػع الشػػرطي السػػ –بأشتػػاء دالء اإل –ن األسػػئلة عػػ

 ».العبػادأجسػاد أحػالول إذل آلػة لتمديػد  مث. ذلك استعملوا قاركرة مكسػورة، أجلسػول عليهػا
. نسػػػػخة حدييػػػػة للًمٍخلعػػػػة كهػػػػي أداة تعػػػػذيب قدنتػػػػة نتيىػػػػٌط عليهػػػػا اصتسػػػػم" ركبػػػػرت"كصػػػػف 

 ».كهرباء كهو مبلل باظتاء ظتضاعفة حٌدة األدلأخضعول أيضا للتعذيب بال«
 صػػػدكمنظمػػػة مر    ينفػػػي النظػػػاـ اصتزائػػػرم اسػػػتعماؿ التعػػػذيب لكػػػن منظمػػػة العفػػػو الدكليػػػة

بػػػأف كلهػػػم يصػػػرحوف    كاظت سسػػػة الطبيػػػة لرعايػػػة ضػػػحايا التعػػػذيب   حقػػػوؽ اإلنسػػػاف الػػػدكرل
 .ل كقوع التعذيب بالتفصي، كعتم حاالت كيرية ضمن ملفات تبنٌي ةنظاميؽتارسة التعذيب 

. ضػػد النظػػاـ( مػػن التعػذيب)لكػن اسػػتعماؿ اجملػازر كسياسػػة للدكلػة هػػو اهتػاـ أقػػل اثباتػا 
كقعػػػت اجملػػػزرة . مػػػن الضػػػحايا أكػػػوأٌدتػػػا إذل عػػػدد أيضػػػا دكرل يف غتػػػزرتني " ركبػػػرت"كيتػػػذكر 

رتاعػػػػة  فٌ قيػػػػل لنػػػػا أ«: 2112األكذل بعػػػػني الدفلػػػػة يف جبػػػػاؿ غػػػػرب اصتزائػػػػر العاصػػػػمة سػػػػنة 
يقضػػػوف حيػػػاة عاديػػػة  عػػػاديوف سػػػكافهنػػػاؾ إالٌ كػػػن دل يلكػػػن . ة تنشػػػط يف اصتبػػػاؿإسػػػالمي

بدأ إطػالؽ النػار مػن رشػاش كالشػنكوؼ علػى القريػة كلكػن دل . كبسيطة، ككانوا فقراء جدا
 لػم نعيػر إالٌ فكعندما صدر أمػر إيقػاؼ النػار دخلنػا القريػة . النارإلطالؽ رد  أمٌ هناؾ يكن 
 ».أمواتم كهطفاؿ األنساء ك جيث العلى 

كقعػػت يف منطقػػة األربعػػاء، يف ضػػاحية فقػػد " ركبػػرت"أمػػا اجملػػزرة اليانيػػة الػػ  شػػارؾ فيهػػا 
 .2112العاصمة، يف  اية 

اإلرسػػػػػػاؿ [ؼ كلكػػػػػػن قيػػػػػػل لنػػػػػػا بواسػػػػػػطة جهػػػػػػاز تػػػػػػوكي كككػػػػػػي دى طىوَّقنػػػػػػا اظتنػػػػػػػزؿ اظتسػػػػػػته«
انتظرنػػاهم !" ال تػدخلوا اظتنػػزؿ حػػو لتضػر أعضػاء األمػن العسػكرم: "الراديػومٌ  ]سػتقباؿالكا

: كػػانوا ينتمػػوف إذل فرقػػة النينجػػا ميلنػػا لكػػنهم كػػانوا يرتػػدكف بدلػػة اإلسػػالميني. حػػو كصػػلوا
أخػػول رجػػاؿ األمػػن . مػػوا مػػع ضػػابطنا اظتػػدعو شػػاكمتكلٌ . مصػػطنعة كسػػراكيل فضفاضػػة ىضتػػ

 ».نتظارالمهمتنا تطويا اظتكاف كا فٌ العسكرم بأ
 

 

    Amnesty International. 
    Human Rights Watch. 
    Medical Foundation for the Care of Victims of Torture. 
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مػػػػػاذا "سػػػػػألنا . عتني خػػػػػرج رجػػػػاؿ األمػػػػػن العسػػػػكرمصػػػػػوت، كبعػػػػد سػػػػػا مٌ دل نسػػػػمع أ«

 ».مث مسحوا أيديهم!" ءال شي: "اأجابو " حدث 
كظتػػا . كانػػت سػػياراتنا مػػن نػػوع جيػػب نيسػػاف هػػي األكذل الػػ  كصػػلت إذل عػػني اظتكػػاف«

كػاف عػدد الضػحايا  ! إنػه مشػهد مرعػب. نسػاء كأطفػاؿ مػذبوحوف: ؽرأينا مػا رأينػا دل نصػدٌ 
رأيت رقابا مقطوعػة كرؤكسػا مفصػولة عػن جييهػا يف كػل . اءهمريا ديث دل نستطع إحصبك

الػػذين فعلػػوا ذلػػك هػػم رجػػاؿ األمػػن  فٌ بػػأ مٌ لػػيس هنػػاؾ أدسل شػػك لػػد. بػػح اصتميػػعذي . منػػػزؿ
 ».العسكرم
شػخن  مٌ لػو غػادر أ. على اإلنساف أف يطيع األكامػر أك نتػوت«فذا العمل   واظتاذا قام

مػن الشػخن جػوازل للسػفر عنػدما يلتحػا  سػحبكي. ينتقموف مػن عائلتػهسصفوفهم فش م 
 ».بالشرطة

كػػاف يتعلػػا بالتجسػػس علػػى الصػػحفيني اصتزائػػريني كالتأكػػد مػػن " أنػػدرك"جػػزء مػػن عمػػل 
خػط النظػاـ  افيني الػذين دل يلتزمػو االصػح فٌ فػش" أنػدرك"حسػب . عدـ قيػامهم بانتقػاد النظػاـ

 .لـو على اإلسالمينيالييلقى مث ييغتالوف 

 المدرسة الوطني ة
 للشرطة

 بناء للتعذيب
ن  تثكُّ

 إعادة تمثيل مركز التعذيب في المدرسة الوطنية للشرطة بشاطوناف

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



  أصوات من ال صوت عتم 
 

 

118 

+ + + + 

+ + 

 ابػن عػم يػدعى ػتمػد صػاحل بػن عاشػور يشػتغل يف ككالػة األنبػاء كػاف رل«: "أندرك" قاؿ
كنػػت أتتبػػع ملفػػه . نتقػػد فيػػه النظػػاـاكأثنػػاء كجػػودل يف تػػونس قػػاؿ كالمػػا . اصتزائريػػة كصػػحايف

كػػػػل التقػػػػارير اظتتعلقػػػػة بالصػػػػحافيني توضػػػػع يف ملفػػػػة . RBKكسػػػػجلت مالحظتػػػػه يف ملفػػػػة 
RBK .كنػػػػا نرسػػػػل فػػػػذل اظتلفػػػػات إذل   نػػػػاكنال أعػػػػرؼ مػػػػاذا تعػػػػ  هػػػػذل اللفظػػػػة األكائليػػػػة كل

 ».مث كانت هذل اظتلفات ترسل إذل كزارة الداخلية. اظتس كؿ، قائد فرقة الشرطة جلوؿ عبود
 18حسب صتنة زتاية الصحافيني، ال  يوجد مقرها يف الواليات اظتتحدة، فشنه بتػاريخ ك 

زائػر العاصػمة تل يف بوفاريػك جنػوب اصتطلا الرصاص على بن عاشور فقي أي « 2112أكتوبر 
هػذا غتيالػه، لكػن يشػتبه أف يكػوف اأيػة جهػة مسػ كلية  دل تتػعَّ . عندما كاف عائدا من عملػه

إ ػػم  . أنػػا أعػػرؼ مػػن قتلػػه«: يقػػوؿ" أنػػدرك"لكػػن  ».حنيلني إسػػالميني مسػػلٌ ضػػمػػن عمػػل منا
 ».كانوا رفقائي

بو األرض. 6  معذَّ
ا تبعػػه مػػن قمػػع كاسػػع الٌنطػػاؽ كمػػ 2111ينػػاير الػػذم حػػدث يف نقػػالب العسػػكرم الأٌدل ا

كلسػوء حػظ بعػض الػذين . السياسػي لٌلجػوءان ت من اصتزائرٌيني إذل اطتارج طلبػدفعاإذل نيزكح 
 .من القمع كالتعذيب ان جوء كإفتا مزيدللنحوا افٌركا إذل العادل العريب كإذل فرنسا، فش م دل نتي 

حينما ، كلكن 2112حو سنة  كقد فٌر ا الؼ من اصتزائرٌيني إذل ليبيا كعاشوا يف أماف
تػػػػدهور  2112أقػػػاـ النظػػػػاـ العسػػػػكرم عالقػػػات أمنيػػػػة كطيػػػػدة مػػػػع نظػػػاـ القػػػػذايف يف سػػػػنة 

ٌلموا قىٍسػػران إذل اصتزائػػر ليلقػػوا مصػػري قلػػوا أك سيػػفػػوا كاعتي فاظتئػػات مػػن اصتزائػػريني أكقً . الوضػػع كٌليػػان 
قلػػوا معصػػويب البدايػػة مث ني جػػزكا مٌت خطفهػػم بػػالقوة يف حتي اً أكلئػػك الػػذين . التعػػذيب أك القتػػل

ٌزعػػػوا علػػػى معسػػػكرات اعتقػػػاؿ ؼتتلفػػػة  يف طػػػرابلس كيف األخػػػري كي  ةغتهولػػػ نكا مػػػأاألعػػػني إذل 
كػػاف     .كعػػني زهػػرة، كالٌسػػاحة اطتضػػراء كبوسػػليم كحػػوزة العنػػب كحػػي الفػػاٌلح كسػػجن ّػػورة

كعيػػٌذب الكيػػري مػػن . يف بوسػػليم 100سػػجني جزائػػرم يف عػػني الزهػػرة كحػػوارل  800هنػػاؾ 
عضػػاء اصتبهػػة اإلسػػالمية لالنقػػاذ عػػذابان كحشػػيا طػػواؿ شػػهور عديػػدة كغالبػػا مػػا كػػاف ذلػػك أ

يف سػػػػنة . موا إذل النظػػػػاـ العسػػػػكرملٌ كال يعػػػػرؼ الكيػػػػري عػػػػن مصػػػػري أكلئػػػػك الػػػػذين سيػػػػ. لػػػػيالن 
نظػػػػاـ القػػػػذايف سػػػػٌلم غتموعػػػػة  فٌ جػػػػرة الدكليػػػػة بيانػػػػا ذكػػػػرت فيػػػػه أاعتنشػػػػرت منظمػػػػة  2117

المية لالنقاذ إذل جنراالت اصتزائر، مبا يف ذلك الدكتور عبػد اء اصتبهة اإلسضجديدة من أع

 

    Fraternité Algérienne en France, Vérités sur les conditions de détention des Algériens dans les prisons de 

Khadafi, 6 Mai 1997. 
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، الطيػػػب ةسػػػعاسػػػعيد بػػػن عبػػػد العزيػػػز، عبػػػد القػػػادر بػػػوعرار، بوزيػػػد ك ككػػػذا القػػػادر ميمػػػوشل، 
سػليماف جلػيخ، إبػراهيم شػايب، يوسػف بوبرنتػة، إبػراهيم بػن  ،بوغوفة، عبد اصتبار كلد اضتػاج

كػػػل . دة، ػتمػػػد عػػػركج كرابػػػح أكنػػػاشحػػػدك، خالػػػد حػػػواس، حبيػػػب عػػػزكز، الطيػػػب بػػػن عػػػو 
هػػ الء اعتقلػػػوا بصػػػورة غػػػري قانونيػػػة كأيخضػػػعوا إذل معاملػػة كحشػػػية كمهينػػػة مػػػن طػػػرؼ النظػػػاـ 

لبيػة ا، فػشف الغالدكليػة جػرةاعتكحسب ما نقلته منظمػة    .2112أك  2112 سنة الٌلييب منذ
عاصػػػمة مػػػن هػػػ الء نيقلػػػوا إذل السػػػجن العسػػػكرم بورقلػػػة كسػػػجن عسػػػكرم آخػػػر بػػػاصتزائر ال

تى . حيػػث تعٌرضػػوا إذل تعػػذيب كحشػػي جػػزين مػػن طػػرؼ اصتنػػراالت إذل يومنػػا إ ػػم مػػا زالػػوا ػتي
 .هذا

ؼ مػن اصتزائػريني إذل هػذا الفقػد فػٌر ا . سيوريا هي حالة مأسػاكية أخػرل يف هػذا الشػأف
فيمػا متػٌن كافػة  غػري مطلوبػةعتػذا البلػد تأشػرية الػدخوؿ  فٌ نقالب العسػكرم ألالالبلد بعد ا

جئػني اصتزائػريني عاشػوا الٌف الشكرغم اظتراقبة الشديدة مػن طػرؼ اظتخػابرات السػورية فػ. بالعر 
اصتنػػراؿ زركاؿ  لقػاءمثٌ تػػدهورت األكضػاع بصػػورة مأسػاكية بعػػد . 2118يف مػأمن حػػو سػنة 

نفػػػس السػػػنة، كبػػػدأت زتلػػػة اعتقػػػاالت كتعػػػذيب كتسػػػليم إذل سػػػوريا حػػػافظ األسػػػد يف مػػػع 
قػػٌدرت منظمػػة  2117يف سػػنة . زٌكدة مػػن طػػرؼ جنػػراالت اصتزائػػراصتزائػػر بنػػاءن علػػى قػػوائم ميػػ

متهم سػػوريا إذل اصتزائػػر آنػػذاؾ لٌ عػػدد الاٌلجئػػني الػػذين سػػ( Algeria-Watch) مرصػػد اصتزائػػر
 .20دوارل 

: أحػػد الاٌلجئػػني اصتزائػػريني قػػاؿ فٌ ، ذكػػرت نفػػس اظتنظمػػة أ2117كيف تقريرهػػا السػػنوم لػػػ
. أيحػػس فيػػه بػػاألمن عػػدة بلػػداف للبحػػث عػػن مػػأكلن  منػػذ ستػػس سػػنوات كقطعػػتي  رٌ أنػػا فػػا»

م ييالحقوننػػػا إٌ ػػػ. تركيػػػا كا ف أنػػػا يف سػػػورياك السػػػوداف، ك الػػػيمن، ك ليبيػػػا، ك كنػػػت يف تػػػونس، 
على ذلك فهػم يطردكننػا إذل بلػد ثالػث  ةدياأكراقنا كز سحبوا يبعد أف نا يف السجوف، نكيرمو 
تلقػػػػػي  «.بػػػػػل بلػػػػػد غػػػػػريب طلػػػػػيب لٌلجػػػػػوءأدتػػػػػئ ا ف أف يق. مباشػػػػػرة إذل اصتزائػػػػػريرجعوننػػػػػا أك 

 . يف هذا البلد الشقيانيبعض الضوء على ػتنة اصتزائري 1.2ك 2.2 افالشهادت
معاملتهػػا ألعضػػاء اصتبهػػة يف حقػػري أسػػود ك مػػن بػػني البلػػداف الغربيػػة، كػػاف لفرنسػػا ًسػػًجٌل ك 

ضػايقات اظتخزية كاظت( Folembray)فشذل جانب قضية فوظتوم . اإلسالمية لالنقاذ كأنصارها
زالت تيسٌجل إذل يومنػا هػذا،  ال  ماك على اصتبهة اإلسالمية لالنقاذ كأنصارها، ال  فيرًضت 

فرنسا هي البلد الغػريب الوحيػد الػذم سيػًجلت فيػه شػهادات عػن تعػذيب أنصػار اصتبهػة  فٌ فش
 

    Hijra International, Les Autorités libyennes livrent des opposants algériens au régime militaire en Algérie, 11 

novembre 1998. 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



  أصوات من ال صوت عتم 
 

 

112 

+ + + + 

+ + 

ه مػن كحقوؽ اإلنسػاف، فشنٌػ بالدنتقراطيةها تزاملابٌدعاءات فرنسا الكنظران . اإلسالمية لالنقاذ
 تنشػر. ؽتػارس هنػاؾاضتقيقة تبػنٌي أنػه  كلكن. ارس يف فرنسانتالتعذيب  فٌ عتقاد أالالٌصعب ا

تعػذيب مػن طػرؼ القتػل ك الطػالؽ النػار ك إلعن حوادث  منظمة العفو الدكلية تقارير بانتظاـ
تعٌد غتموعة شػهادات      .عاملة من طرؼ ضباط الٌسجوفاظتء و سكذا ضٌباط حفظ القانوف ك 

شػػػ اؾ يف اصترنتػػػة مػػػع البا يةفرنسػػػاللدكلػػػة لاهتامػػػا ( 2.2-8.2)ظتعركضػػػة أسػػػفله التعػػػذيب ا
ت قػػػٌدمتها اضتركػػػة اصتزائريػػػة للٌضػػػٌباط األحػػػرار كضػػػحايا اهٌتامػػػاجنػػػراالت اصتزائػػػر، كهػػػي ت ٌكػػػد 

مبػا يف ذلػك  – ضباطان يف اظتخابرات العسكرية اصتزائرية فٌ أمفادها تعذيب آخركف يف فرنسا 
لتضػػركف دكرات تعػػذيب يشػػرؼ عليهػػا ضػػباط  – لعمػػارم شخصػػيان  شتاعيػػلإأحيانػػا اصتنػػراؿ 

     .فرنسٌيوف

 األستاذ أبو أسامة. 1.6
 1001، تقرير يناير التعذيب يف السجوف السوريةمنظمة اعتجرة الدكلية، : اظتصدر

، ؼتافػػػػػة أف يػػػػػ ذل زمػػػػػالء كإخػػػػػواف رل الزالػػػػػوا كػػػػػامال  شتػػػػػي اضتقيقػػػػػيامعػػػػػذرة لػػػػػن أعطػػػػػيكم 
أبػػػػو » أيشتٌػػػػى، لكػػػػ  أفضػػػػل أف «عػػػػاديوف»ر كسػػػػوريا، علمػػػػا أ ػػػػم أنػػػػاس متواجػػػػدين بػػػػاصتزائ

متػػػزكج كأب لعشػػػرة أطفػػػاؿ، ، أنػػػا مػػػن إحػػػدل كاليػػػات األكراس بالشػػػرؽ اصتزائػػػرم. «أسػػػامة
كنػت  كأستاذ التعليم اليانوم ظتادم اللغة العربية كال بية اإلسػالمية، كمػامسجد  مهن  إماـ

سػها شػيخنا أد للجبهػة اإلسػالمية لالنقػاذ، الػ  كػاف ير عضو اللجنة الوطنية للػدعوة كاإلرشػا
بسػجن سػػركاجي  دبرهتػا الطغمػػة الباغيػةتػل يف اجملػػزرة الػ  قي ، الػذم متلػف شػراطي، رزتػػه اهلل

أمينهػػػا كػػػاف   ، الػػػ لرابطػػػة األئمػػػة اصتزائػػريني ام سسػػػ اكمػػػا كنػػػت عضػػو   . ريػػػةئبالعاصػػمة اصتزا
 –م قيتػل هػو أيضػا يف أحػد السػجوف اصتزائريػة العاـ األخ اإلماـ رتػاؿ عكسػة رزتػه اهلل الػذ

يف معػػتقالت رقػػاف ابعػػد أف قضػػى أكيػػر مػػن سػػنة يف فيػػ –أِّنػػه السػػجن العسػػكرم بالبليػػدة 
 .كعني أمقل يف الصحراء اصتزائرية الكول
نقػػالب اختطافػػات مػػن طػػرؼ النظػػاـ العسػػكرم بعػػد ظتػػا بػػدأت اظتػػداقتات العشػػوائية كاال

فلما داهم بي  رجػاؿ مػن الػدرؾ . سابيعأت مسك  منذ ، كنت حينها قد غريٌ 2111يناير
طبعػا دل يكػن عتػم الوقػت الكػايف . البيػت فارغػاكا الوط  كاظتخابرات ليال قصد اعتقارل كجد

 

      Amnesty International, France, Executive Force; A Summary of Amnesty International’s Concerns about 

Shootings and Ill-Treatment, April 1998. 

 www.anp.orgوقع راجع م      

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 كالضحاياالتعذيب 
 

 

112 

+ + 

+ + 

يػـو   الء اجملػرمني، فقد تكوف عتػان يف مدين كما دمت إماما كمعركف. للبحث ع  تلك الليلة
، هابعػػد ان كمػػا علمػػت يومػػك . أسػػيادهم ذلػػك ، ميػػل مػػا طلػػب مػػنهمغػػد فرصػػة للقضػػاء علػػيٌ ال

مػػن اإلسػػالميني قصػػد تصػػفيتهم يف تلػػك الليلػػة مهمػػا   رجػػالن  27كانػػت عتػػم قائمػػة فػػا  فقػػد
 .كانت الظركؼ
اإلسػػػػالمية  اصتبهػػػػةكإطػػػػارات مػػػػن نشػػػػطي  7يف اظتخػػػػزم ذكا عملهػػػػم اصتبػػػػاف ك كفعػػػػال نٌفػػػػ

ة، كعمػار بػن رحلػة، إمػاـ عمر شافعة، رئػيس بلديػة نقػاكس اإلسػالمي اإلخوة، كهم كأقارفم
نائػب رئػيس بلديػة نقػاكس اإلسػالمية، كشػقيقه  ،رابح مػوشلاظتسجد اظتركزم مبدينة نقاكس، ك 

نسػػيت )بلقاسػػم مػػوشل كربيػػع جنػػاف، تقػػ  مبصػػنع اصتلػػود بنقػػاكس، كبورحلػػة سػػاكرم كعمػػار 
 .رزتهم اهلل رتيعاكنور الدين ساكرم، ( شته العائليا

هم مػػن مػػنتػػل بعػػد ذلػػك مباشػػرة ك قي  هم مػػنمػػنف شػػرة ا خػػركف،الباقيػػة، أم العالبقيػػة أمػػا 
 ،بعػد أيػاـتلػوا مباشػرة مػن الػذين قي ك . (إما صعد إذل اصتبل أك انتقل إذل جهػة أخػرل)اختفى 

سػػػػػتاذ يف اللغػػػػػة اإلنكليزيػػػػػة، كاألخ الشػػػػػريف بػػػػػن عنػػػػػ ، أسػػػػػتاذ أعيسػػػػػى لغػػػػػبش،  افخػػػػػو األ
ؽ نػػػادر كػػػل فنػػػوف يػػػتقن بتفػػػوٌ أم  ،ميقػػػف جػػػامعألنػػػه  «اظتوسػػػوعة»ػالرياضػػػيات، اظتعػػػركؼ بػػػ

، سياسػػػػيا عرفػػػػتي  نكػػػػى مػػػػذ إضػػػػافة إذل ختصصػػػػه يف الرياضػػػػيات، فهػػػػو مػػػػن أتقريبػػػػا، اظتعرفػػػػة 
 األحاديػثالكيػري مػن لتفػظ ك  ،قػراءاتعلى عدة متمكن يف العلـو اإلسالمية لتفظ القرآف 

 .خلا العريب الشعرالشريفة ككذا 
. اظتػػػوت احملتػػػـو مكػػػاف مصػػػري   الٌ إك  ،منػػػػزرل خوفػػػا علػػػيٌ  قػػػد أجػػػوشل كالػػػدم علػػػى مغػػػادرةل
مث أفكػػر هنػػاؾ فػػدكء يف حػػل معػػني  رت أف أسػػافر إذل كاليػػة تيػػزم كزك أيػػن يقطػػن عمػػيقػػرٌ ف

حاصػرت  من كجودم بأرض القبائل، كيف اليـو اظتوارل . بعد االتصاؿ مبن أعرؼ من إخواشل
 اعتيقلػػػت، ك حػػػد أطفػػػارلأل نهػػػا مرافقػػػايحكنػػػت . تيقزيػػػرتبلديػػػة اظتخػػػابرات يف مستوصػػػف 

 ثالثػػة ظتػػدة سػػجنال أكًدعػػتي  ل اليػػدين حيػػثمكبٌػػأيخرجػػت اظتستوصػػف أمػػاـ النػػاس ك  داخػػل
ل أحػػد زمػػالء الدراسػػة يف اظتنطقػػة كػػاف كبعػػد تػػدخٌ . عرفػػه بواليػػة تيػػزم كزكأأيػػاـ يف مكػػاف ال 

 ال اب الوط ة مغادر  هايومقررت إذل بي  ك ح رل باظتغادرة ألعود ائر، شتي ك الدان إلحدل رئيس
 .عن طريا الصحراء الكول بياإذل لي

كيف طػػػرابلس  ،اصتػػػو كػػػاف مكهربػػػا نوعػػػا مػػػا فٌ بليبيػػػا سػػػنة كنصػػػف مث غادرهتػػػا أل مكيػػػتي 
منظمػػػة هجػػػرة  بيػػػافأيامهػػػا كانػػػت الصػػػحافة قػػػد نقلػػػت خػػػوة الػػػذين  الغتموعػػػة مػػػن ا التقيػػػتي 

ر غتموعػػػة اضتػػػاكم يف اصتزائػػػ مالدكليػػػة اظتػػػوقرة عػػػن تسػػػليم السػػػلطات الليبيػػػة للنظػػػاـ الطغمػػػو 
 .منهم
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العالقػػة  فٌ الحظػػت يف اطترطػػـو أ. بعػػدها أف أذهػػب إذل سػػوريا، مػػركرا بالسػػوداف فقػػررتي 
 تي سػجن.  ايبالػبني النظاـ العسكرم هناؾ كاضتركة اإلسالمية بزعامة الشيخ نوعا ما متوترة 

كفعػػال . جػػاؿ،ا بعػػدها اطتػػركج يف أقػػرب  تي يومػػا ِّلمػػا كعػػدكانا، فقػػرر  22بالسػػوداف مػػدة 
دمشا فمكيػت فػا عػدة سػنوات، يف انتظػار أف يلتحػا يب أطفػارل إذل  ر اهلل رل الوصوؿسٌ ي

فاضػػطررت أف أشػػ م عتػػم يف العاصػػمة . حبت مػػنهم جػػوازات سػػفرهم يف اصتزائػػرالػػذين سيػػ
 .اصتزائرية عن طريا أحد الوسطاء جوازات سفر بأشتاء مزكرة

قػد  انتظػارمكػاف الجئػني بسػورية ك بطلػب اللجػوء يف فػرع احملافظػة السػامية ل كظتا تقػدمتي 
كقػػػد عرفػػػت السػػػلطات . داـ سػػػنتني، أصػػػبحت مكشػػػوفا بالنسػػػبة للنظػػػاـ البػػػاغي يف اصتزائػػػر

حيػػث اعتقلتػػ  " دار يوسػػف"فكػػاف دكرم أف أدخػػل . أشل معػػارض إسػػالمي السػػورية أيضػػا
اظتخػػػػابرات السػػػػورية كأدخلػػػػوشل الطػػػػابا السػػػػفلي ظتبػػػػئ اظتخػػػػابرات اظتعػػػػركؼ بفػػػػرع فلسػػػػطني 

لمخابرات، مث أكدعوشل الطابا األرضي اليالث، فوجدت نفسي يف قاعػة موحشػة مػن كيػرة ل
  2مػػ   2ك أمػػ    2مػػ   2كػػاف حجػػم القاعػػات فػػذا الطػػابا . مػػا فيهػػا مػػن خلػػا اهلل

 .م  مربع 12إذل  10م ، أم تقريبا 
زنزانػػة عنػػد دخػػورل ال. اإلخػػوةكنػػت اصتزائػػرم الوحيػػد يف هػػذل القاعػػة مػػع عػػدد كبػػري مػػن 

دل أجػد مكانػا لالسػتلقاء ك شل جاسػوس، أبلباس فاخر سكت اصتميع ِّانني كما هو طبيعي 
. ءؾ أحػػػد السػػػجناء، كدعػػػاشل للجلػػػوس جبػػػوارل، فجلسػػػت القرفصػػػاالتعػػػب، فتحػػػرٌ مػػػع شػػػدة 

أهػل الشػاـ، كمػا يػدريك مالمػح مالػتي تشػبه إذل حػد بعيػد  فٌ ، أل كانوا يظنوف أشل سورمٌ 
 امو دً أمػازي  أك بربػػر اصتزائػػر قػػ فٌ كتػػب التػػاريخ تقػػوؿ أ  ألفٌ ، ؾهنػا كؿ جػػاء مػػنألجػػدم ا لعػلٌ 

 .خاصة من اليمن كفلسطنيك من اظتشرؽ 
من القركف الوسطى أك قػل  امو كأ م قدً ك متعبة جدا،  اءنأغلب السجكانت حالة  ]...[

افم رثػة، رائحػتهم ال تطػاؽ، ضتػاهم كشػعورهم طويلػة، مػنهم مػن و كحالة أهل الكهػف ، أثػ
غلػا البػاب حػو عػاد العديػد مػنهم أي لك إال ضتافا لسػ  عورتػه، كمػا أف ذهػب اضتػارس ك ال نت

كنػت أِّػن أشل يف . خفػي تو صػح أك يتلػو قرآنػا بيسػبٌ كػاف يتمتم كالما مبهما، كمنهم من  
، كأيخرجػػتي منػػه أسػػابيع ال يعلػػم مػػداها إال الواحػػد الػػدياف ثالثػػةفػػذا السػػجن  مكيػػتي . حلػػم

 .من اظتاؿ كبريمببل   بعد أف تٌوسط زمالء رل 
ف دل أتعػػرؼ ك خػػر آغلػػبهم سػػوريوف كفلسػػطينيوف، كلهػػم إسػػالميوف ميلػػي ك أنػػزالء السػػجن 

هلػػك فيػػه عنػػك أاظتعيشػػة يف الزنزانػػة عػػذاب كبػػري خاصػػة أف تسػجن يف بلػػد ال يعلػػم . علػيهم
 . بني اظتعتقلني لضيا اظتكاف تداكؿم بالت، النـو داخل الزنزانة ييءش
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انػػػة عػػػذاب ديػػػث ال يسػػػمح لػػػك اطتػػػركج لػػػدكرة اظتيػػػال إال يف أكقػػػات اظتعيشػػػة داخػػػل الزنز 
عنػػػدنا يف قػػػاؿ كمػػػا ي «داظتػػػاء كالزغاريػػػ»)كحسػػػاء لوحػػػدل  بػػػاؿاألكػػػل هنػػػاؾ خبػػػز . معلومػػػة
 أحد اضتراس طلب م  إف أردت أف يش م رل أمٌ  فٌ ػتظوِّا نوعا ما أل ككنت أنا(. اصتزائر

كأغلػػب اضتػػراس يعملػػوف . لػػة مقابػػل ذلػػكإال أف أدفػػع لػػه عمو  شػػيء مػػن السػػوؽ فمػػا علػػيٌ 
يطلػب منػك أف تعطيػه اسػم شػخن مػن  كن معك دراهػم،يدل  إذ. مقابل البقشيشهكذا 

. كػل أك لبػاس أك دكاء فقػطأمعارفك يف اظتدينة ليبتزل ماديا طبعا، كلتضر لك ما تطلبه من 
. فػػرج اهلل تبقى تنتظػػرفشنػػك سػػيف اظتدينػػة مػػن الػػذين عتػػم دراهػػم،  ان فػػشف كنػػت ال تعػػرؼ أحػػد
فػػػػػػا اضتػػػػػػراس بصػػػػػػفة عامػػػػػػة السػػػػػػجناء العػػػػػػرب مػػػػػػن غػػػػػػري السػػػػػػوريني  كهػػػػػػذل اظتعاملػػػػػػة متػػػػػػنٌ 

 .كالفلسطينيني، كما يبدك رل ذلك، كاهلل أعلم
( دمشػػا)مركػػز فلسػػطني للمخػػابرات بػػاظتزة  ، أممػػن اصتزائػػريني الػػذين مػػركا فػػذا السػػجنك 
سػنة،  27ابػح قػيب مػن العمػر يبلػ  األخ ر . األخ رابح قيب كشقيقه من مدينة بوسعادة أذكر

 .أس الياب، كهو متواجد حاليا فيما أعلم 2111طلا سراحه سنة أطفاؿ، أله عشرة 
أكقفػػػػا يف مطػػػػار (. سػػػػنة 80) كزكجتػػػػه شتيػػػػة( سػػػػنة 82)كأذكػػػػر األخ العػػػػوادم مصػػػػباح 

، «اظتهػػاجرين»بفػػرع اظتخػػابرات اظتسػػمى  ان كػػاف هػػو متواجػػد. دمشػػا الػػدكرل كأكدعػػا السػػجن
سػػػفلي اليالػػػث ال يػػػرال أحػػػد، كزكجتػػػه شتيػػػة أؾتبػػػت طفػػػال داخػػػل معتقػػػل النسػػػاء بالطػػػابا ال
مكيوا يف االعتقاؿ مػدة عػامني كدل يفػرج عنهمػا، إال مقابػل أمػواؿ . «دكمة للنساء»اظتسمى 

 .مت للسلطات األمنيةدٌ قي 
كهػو درة، سػ معاملة سػيئة للغايػة ميػل األخ قػدكر طلا سراحه بعد أف عوملكهناؾ من أي 

لجػػػػوء يف إحػػػػدل الػػػػدكؿ اإلسػػػػكندنافية، الطفػػػػاؿ، أِّػػػػن أنػػػػه طالػػػػب أب طتمسػػػػة متػػػػزكج كأ
سػنوات، أِّػن أنػه طالػب صتػوء يف  8 مدة جنزرقني، سي  النوركيج فيما قيل رل، كاألخ ػتمد

 .أمريكا بوالية تكساس
متػزكج كهػو مػنهم األخ ػتمػد أرزقػي كاألخ أبػو عػركة ػتمػد، ك موا للجزائػر لٌ كهناؾ مػن سيػ

 .طفاؿأكأب ليالث 

 األستاذ محمد علي. 2.6
 1001، تقرير يناير التعذيب يف السجوف السوريةمنظمة اعتجرة الدكلية، : اظتصدر
، 2118يف  ايػة  الػدكتوراليارم للشقيقة سوريا من أجل إ اء أطركحة رسالة هدؼ ز  كاف

ما طبيعية للغاية، مع صعوبة نوعا  حيام كانت ،د كصورل إذل دمشابع كيف األشهر األكذل
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شػػفى بركػػاف ثػػائر، انتظػػر  علػػىبالنسػػبة لرجػػل ميلػػي فػػارؽ األهػػل كالولػػد، كالوضػػع يف اصتزائػػر 
على أيدم حيالة من البشػر  كشعيب خر بصو كاحتساب ما آؿ إليه كضع بالدم من يـو 

 .اإلسالمية متناأتنكركا ظتبادئ كثوابت 
إ ػػاء رسػػال  يف  كانغماسػػي يف بطػػوف الكتػػب بالبحػػث كالدراسػػة قصػػد األيػػاـ كركمػػع مػػر 

 ضال ، بل كجدت ستفدفششل أكوف جاحدا إذا قلت أن  دل أ أسرع كقت ؽتكن، كبصراحة
 .اظتتنوعة اليريةمكتبة األسد الضخمة ك  يف

شخن لتمػل قضػية كقناعػات معينػة هػي،  مٌ أف اضتياة يف سوريا بالنسبة ألمعلـو  ]...[
كفػا التيػار الػذم  ريسػن الػذم ال يحيػث يضػايا اظتػواط مع كل أسف، كبػاقي الػدكؿ العربيػة

، فمػا بالػك عمومػا بنػاء الػوطناطتػوض فيػه ألا لتػحػو النقػد االجتمػاعي ال ك  ،لتكم الػبالد
 ]...[. معػػركؼ يف العػػادل العػػريب عمومػػا كمصػػر كسػػوريا خصوصػػاكاألمػػر . بعػػابر سػػبيل ميلػػي

لصػا تالدكلػة، ك  تهم بالتػ مر علػى أمػنيػطالب بتصليح أك تغيري الوضعية يف أمر مػا يمن  إفٌ 
 .«اإلخواف اظتسلمني»به هتمة 

إذل أيػػػػة عائلػػػػة  أنتمػػػػيال . السػػػػجوف السػػػػورية غػػػػري إنسػػػػانية بػػػػاظترة، جحػػػػيم ال أراكػػػػم اهلل
مبركػػػز  سػػػجنتي  ]...[. معركفػػػة للعػػػاـ كاطتػػػاصككتابػػػام قناعػػػام اإلسػػػالمية  غػػػري أفٌ سياسػػية، 

. ق فتػه كدل توجػه إرل أيػة هتمػةجػـر ا مٌ للمخابرات السورية مدة تزيد عن تسعة أشػهر دكف أ
 – يف زنزانة مع غتموعة من خلا اهلل مكيتي . جتماعيالدل يرزتوا س  كال مقامي كمركزم ا

ف أذكػػر اظتشػػهد أمعػػذرة فمػا  ]...[. كالقمػػل معشػش فينػػا مػػدة إقامتنػا هنػػاؾ – اقصػد البشػػر
كأصػػػػاب  أعػػػػاؼ نفسػػػػيحػػػػو جسػػػػامنا اجملركحػػػػة كالداميػػػػة أالرهيػػػػب للقمػػػػل الػػػػذم يرتػػػػع يف 

 .بالدكراف
... مسػاكني . لني معي يف دمشا، خاصة اصتزائػريني مػنهمأذكر بعض أشتاء اظتعتقى  ]...[

 اجتماعيػػة ػت مػػة، أذكػػر مػػنهم شػػاب طبيػػب أسػػناف مػػن الينيػػةمسػػتويات  كجلهػػم أنػػاس ذك 
يػػػػة اظتنطقػػػػة الوبر ) شتػػػػه عبػػػػد اضتػػػػا مػػػػن كاليػػػػة جبايػػػػةاكآخػػػػر . شتػػػػهاال أذكػػػػر  واليػػػػة بػػػػومرداسب

مهنػدس يف اإلعػالـ ا رل، يشػتغل يف  ،(مة اإلسالمية اظتعركفة يف تػاريخ اػاؿ إفريقيػاكالعاص
كػػػػاف قمػػػػة يف األخػػػػالؽ كقمػػػػة يف العلػػػػم األصػػػػيل كالعلػػػػم اظتعاصػػػػر، شػػػػعلة سياسػػػػيا . فرنسػػػػا

رب ضربا موحا هو كغتموعات أخػرل، كمكػث ضي . كثقافيا، كاف دا فتوذج الشاب القدكة
راحه بعػد اعتقالػه سػم للنظاـ اصتزائرم، كأِّن أنه أطلا لٌ سي  ، مث2118شهر معنا سنة أعدة 

كسػػػػائل اإلعػػػػالـ أثػػػػارت قضػػػػيته مػػػػع غتموعػػػػة مػػػػن  فٌ أشػػػػهر أخػػػػرل يف اصتزائػػػػر أل مػػػػدة أربعػػػػة
 . موا معه للجزائرلٌ الشباب الذين سي 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 كالضحاياالتعذيب 
 

 

180 

+ + 

+ + 

عػػػػدة أسػػػػابيع يف مراكػػػػز العبػػػػور ميػػػػل مركػػػػز ى اظتعتىقلػػػػوف مضػػػػأبعػػػػد إخػػػػراجهم مػػػػن هنػػػػاؾ 
ككػػاف . سػػوء اظتعاملػةإذل كاضتيػاة هنػػاؾ ال تطػاؽ أيضػػا، إضػافة . دمشػػاالريمػوؾ، قػػرب مطػار 

فمػن أيػن  دفػع ذتػن تذكرتػهعلػى  ان مرغمػكػاف على السجناء أف يدفعوا ذتػن أكلهػم، كبعضػهم  
 .عتم ذلك

أنػه  اإلخػوةكحالة االنتظار يف مراكز العبػور يف الػدكؿ العربيػة معركفػة، كقػد ذكػر رل أحػد 
ػػػػٌوؿ إذل اصتزائػػػػر األمػػػػرٌين ،عبورهػػػػا عػػػػايش يف السػػػػعودية، يف مركػػػػز هػػػػو كزكجتػػػػه  ،قبػػػػل أف لتي

جدة، دكف أف تيسػػػعف إذل ػكقػػػد شػػػاهد بعينػػػه امػػػرأة مسػػػلمة تلػػػد يف مركػػػز العبػػػور بػػػ. كأطفالػػػه
 .، نعم هذا كترم أيضا يف أرض اضترمني الشريفني أقرب اظتستشفيات

أصػػيب بػػأمراض ، «اظتػػزة»كمػػا أذكػػر أنػػه كػػاف معنػػا شػػاعر سػػورم كبػػري يف معتقػػل   ]...[
هنػاؾ العديػد مػن الشػباب الػذين  فٌ متعددة، فقد بصرل تقريبا كتغريت مالمػح خلقتػه، كمػا أ

، يف بلػد ، ال يعقل أف يقـو فا إنسػاف ّػال أخيػه اإلنسػافإ ا مأساة حقيقية. فقدكا عقوعتم
 .عريب كإسالمي

 خػػػػوةاإلكػػػاف بعػػػض  أمػػػا فيمػػػا متػػػن عالقػػػػ  بػػػاحمليط، أم خػػػارج السػػػجن، فقػػػػد ]...[
تصػاؿ بػبعض الوجهػاء يف العػادل الا واتصػاؿ يب، كحػاكلالاجتهػدكا ل قػدجزاهم اهلل كل خري، 

العػػريب كاإلسػػالمي قصػػػد إطػػالؽ سػػراحي، خاصػػػة يف الفػػ ة الػػ  زار فيهػػػا الػػرئيس اصتزائػػػرم 
 .اظتخلوع زركاؿ سورية

مػػن  ةاإلخػػو لحقػػ  مػػا ضتػػا بػػاقي يفلػػم نوعػػا مػػا، طبعػػا، أنػػا اعتػػو نفسػػي ػتظوِّػػا  ]...[
يف  ، كحػػػػو االسػػػػتنطاؽ كػػػػاف عبػػػػارة عػػػػن أسػػػػئلة أكادنتيػػػػة قصػػػػد حتليلهػػػػا«هتػػػػراس»ضػػػػرب ك

مػػا دكر األحػػزاب ن كراءهػا  مػػا رأيػػك يف األحػداث يف اصتزائػػر  مىػػ»: ، منهػػا مػيال«ؼتػابرهم»
 «.ما هو دكرؾ يف األحداث  كما هي توقعاتك  اخلك   يف األزمة اصتزائرية

مػن زعمػاء  هػو الشػخن الوحيػد –حسػب علمػي  – ػتفػوظ ؿتنػاح فٌ خريا، أشري إذل أأ
. خػوت بػهللجزائػر، فيمػا أي  اإلخػوةاصتزائرية الذم زار سوريا قصد تسليمي كبعػض  األحزاب

، كأعطػػػػى اظتخػػػػابرات السػػػػورية نظػػػػرات أخػػػػرل «مهمػػػػة»يف  فقػػػػد علمػػػػت أنػػػػه جػػػػاء لسػػػػوريا
حػو  – هػذا الرجػل كبالنسػبة إذل. كحتليالت مغايرة عن الوضع األمػ  كالسياسػي يف اصتزائػر

، تػػػه مػػػع اظتخػػػابرات اصتزائريػػػةامعػػػركؼ بعالق فهػػػو – كإف كػػػاف حزبػػػه لتمػػػل شػػػعارا إسػػػالميا
أمػػػر هػػػذا  قلػػػت بػػػأف فسػػػر إبح و ال أبػػػ. رجػػػل األعمػػػاؿ اظتخػػػابرام «بػػػوفراش»كعالقتػػػه مػػػع 

الشػػخن معػػركؼ يف الشػػارع اصتزائػػرم عمومػػا كسػػكاف عػػني طايػػة كبػػرج الكيفػػاف بالعاصػػمة 
 .كاهلل أعلم ...نقالب كأِّن ذلك حو قبل التعدديةخصوصا، قبل اال
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 معمري عبد القادر. 3.6
 .جرة الدكلية، سويسرااعتمنظمة : اظتصدر

 2180سػػبتمو  22ر معمػرم، اظتولػػود يف دلقػػاابػػد عسػيد ت الأنػػا أخػػ. شتػي رتيلػػة معمػرما
. 2112سػػبتمو  18ألقػػي عليػػه القػػبض يػػـو . اصتنسػػية اظتزدكجػػة كاظتقػػيم يف فرنسػػا صػػاحب

 Fleury)بعد أف أقاـ بدار االعتقاؿ بفلورم مركجيس ( Fresnes)أخي معتقل بسجن فراف 

Merogis .) ع التاليةوقائأف أشهد بال دٌ أك. 
كالضػػػرب  ،لكػػػألالنػػػـو كا نمػػػ رمػػػافضتا: ل قػػػد ذاؽ رتيػػػع ألػػػواف التعػػػذيبعتقىػػػاظت خػػػيإٌف أ

ط ضػػػغو ذنيػػػه بسػػػكني، تفجػػػري طبلػػػة أ فػػػراغ الكهربػػػائي،إلذات ا كاصتػػػرح، اسػػػتعماؿ العصػػػيٌ 
، اقػ اح مبلػ  مػارل مقابػل اع افػات كاذبػة، ولب أسلحتهم ؿتػتل بتصويالتهديد بالق سية،نف
ػػالػػ ة إذل ذلػػك، ضػػافباإل. ، القػػذؼ جبميػػع أشػػكالهيذيفتلفظ بػػأقواؿ ذات طػػابع عنصػػرم ّك

م يسػػػمعوف هر ك هػػػم بػػػدك يف زنزانػػػة جبانػػػب أمػػػه كأهلػػػه حػػػو يسػػػمع صػػػراخهم  مت كضػػػعه فقػػػد
 .ط نفسيغض ةليسصراخه كو 

تعرضػػػت ا هػػػي األخػػػرل ة جػػػدريضػػػكاظتسػػػنة  كستسػػػوف ان الغػػػة مػػػن العمػػػر ستسػػػالب أمػػػي إف
لقػػد مت . ن ثالثػػة أيػػاـمػػر يػػأك ةكقضػػت يف ػتػػالت الشػػرطة القضػػائي ،وشلانسػػتنطاؽ غػػري قػػال
هػذا . يةئالقضػة اطر ية، كدفعها كإهانتها من طػرؼ رجػاؿ الشػر سة النظاالؿ ف ة اضتر ها خسبٌ 

تسػػبب عتػػا يف أزمػػة ربػػو حػػادة ال زالػػت تعػػاشل منهػػا حػػو  –تػػأثري الصػػدمة  تكحتػػ –األمػػر 
ا  ػػطػػرؼ الشػػرطة علػػى إمضػػاء احملضػػر رغػػم أن مػػ هػػاطاؽ مت إجبار ء االسػػتنعنػػد انتهػػاك . ا ف

غوط نفسػػية كهتديػػدات بػػاظتوت لضػػرض عػػمػػا كتتئـو ا يػػارا دااليػػ كهػػي تعػػيش. ّهػػل القػػراءة
 (.مكاظتات غتهولة متواترة)

. ع أشػكالهجبميػزاز سػتف، فأنا أعيش مع أبنائي حتت التهديػد بػاظتوت كاالرلٌ إ سبةنبال أما
 . مور مٌ دكف أبأخي ة ار زين مخرا منعي قد مت م  كل

سػػجن بة حػػراس ر بػػل عشػػربا مػػن قً سػػع ضػػكػػر بػػأف أخػػي مت حبسػػه كأك ذ أ فأ بكتػػ رياخػػكأ
 (.Fresnes) فار ف نه إذل سجنقل ميت ل أفبق( Fleury-Merogis)فلورم مريكجيس 

ة يف اظتائػبنسػبة ذتػانني عػوؽ هػو مك  ،ض أخ آخػر رلاؿ أخػي عبػد القػادر، تعػرٌ اعتقػء كأثنا
إذل حراسػػػة نظريػػػة دامػػػت ك ( هشتػػػمػػػذكرة با ةمػػػن غػػػري أيػػػ)غػػػري قانونيػػػة ة بعػػػتا، إذل م%(70)
 لبػػػري، خطػػػ رمػػػعػػػدـ تنػػػاكؿ الػػػدكاء بالنسػػبة إليػػػه أ أفالج، رغػػػم عػػكػػػاملني، مػػػن غػػػري   ومنييػػ
الشػرطة القضػائية علمػت بوضػعيته اطتطػرية فقصػدت . لػبعض السػاعات وكل تحارم، حوان
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قض بشػكل مطلػا ينػا هػذاك  (.Cotoner)ؽ معػابطاقػة م عرضػه لحرمانه من أدسل عالج بػرغ
ا تشػكل أ ػضافة إذل ذيب الوحشي، باإلالتععتو شكال من ظتعوقني كيي ا ميلتالقانوف الذم 

 .ةخطر لة احسابقة صارخة لعدـ ؾتدة شخن يف 
تيجػػػة فوريػػػة للحراسػػػة النظريػػػة، فػػػشف كضػػػعيته تػػػدهورت حيػػػػث ناء كػػػل هػػػذا ككجػػػرٌ  مػػػنك 

ي ب يػػومى قػػعوا أف حضػػلواامػػن ك  .او يػػوأ نسػػبيالطبيػػة حػػمػػن اظتتابعػػة  هوراتػػه شػػحال تطلبػػت
 أنػػ  كمػا. باقيػةلوحشػية ال زالػػت لػك اآثػػار ت أفٌ كانػت م ذيػة ك   يأخػػ ةالتعػذيب علػى صػح

 .تفظ فاته فرمبا قد لتي امصب الٌ إعمدان، إتالفه مت  ؽو عاظت يخملف أ فٌ رص على التأكيد أأح

 بوحجار عبد القادر. 4.6
 .جرة الدكلية، سويسرااعتمنظمة : اظتصدر

 صػاحب 2128فوايػر  20أنػا أخػت عبػد القػادر بوحجػار اظتولػود يف .شتػي ناديػة بوحجػارا
أف كتػػب . 2112سػػبتمو  18ألقػػي عليػػه القػػبض يػػـو . اصتنسػػية اظتزدكجػػة كاظتقػػيم يف فرنسػػا

 Fleury)ل بسػجن فلػورم مريكجػيس عبد القادر بوحجار اظتعتقىػ ،أٌف أخيعلى الفور بقوؿ أ

Merogis ) اظتتعلقػػػػة بالتعػػػػذيب اظتعنػػػػوم، ظػػػػائع طلعػػػػ  عػػػػن الفأ، 2112منػػػػذ شػػػػهر أكتػػػػوبر
ػتػػػالت الشػػػرطة يف حتيػػػاطي فػػػ ة اعتقالػػػه اال خػػػالؿاصتسػػػماشل الػػػذم تعػػػرض لػػػه ك سػػػي فالن

أف  نتكػػػن ظػػػائعهػػػذل الف. (Lyon)ينػػػة ليػػػوف مبد( Marius Berliet)ررل القضػػػائية مبريػػػوس بػػػ
 :أكجزها فيما يلي

 .هربائياغ الكفر اإل ذات لتعذيب بالعصيا .2
 نعػػاي. تسػػبب يف آالـ كجػػركح كاضػػحةا س ؽتػػرأالػػى اظتعػػدة كعلػػ حتػػتب لضػػر ا .1

 .ةا شكاكل الضحيو ة ّاهلطيب لكنهم كبكل بسالتعذقضاة التحقيا آثار ا
ية الػ  دامػت أربعػة أيػاـ كضػغط ر ظنلا ةخالؿ كل ف ة اضتراس ـو لنا نم مافاضتر  .8

 .نفسي
 .شرطةرجاؿ ال ة من قبل رتيعنصرياظ عبألفتقوؿ كالؼ القذ .2
حف القػػػرآف، التهديػػػد صػػػمى قبػػػل رجػػػاؿ الشػػػرطة علػػػى اظتشػػػي علػػػ مػػػن لر اجبػػػإ .2

لػػذم يشػػكل مسػػا خطػػريا دريػػة ااألمػػر  ، حالػػة عػػدـ قيامػػه بػػذلكيب يفبالتعػػذ
 .تعبدالعقيدة كال
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يب بتصويب أسلحتهم ؿتول مػرات عديػدة مضػاعفني بػذلك ذعتلا الًكزةجى  قياـ .2
شػػأف  نػػال وفسػػيك«: صػػراحةلػػه  قػػاؿ د رجػػاؿ الشػػرطةأحػػ .ظتوتت بػػاالتهديػػدا

 » .تمعك بعد السجن، أنت رجل مي
بػػػػ  أصػػػػابعه كذلػػػػك  ةالعدالػػػػ رفػػػػوا بنقلػػػػه إذل دالٌ الػػػػذين كي درؾ ؿ الػػػػرجػػػػا لػػػػةػتاك  .8

 .على يديه اظتقيدتنية و قبمصفح  بابشغالؽ ب
ة مػػذكر  أمٌ  غػػري شخصػػيا إذل اعتقػػاؿ غػػري قػػانوشل مػػن لػػا يب، فقػػد تعرضػػتي يتع فيمػػاأمػػا 
ا نػػػأك ني ذلػػػك اضتػػػدامػػػت يومػػػا كػػػامال، كمنػػػذ  يػػػةظر ن حي بعػػػد حراسػػػةطػػػالؽ سػػػرامت إ. بػػػاشتي

د هػػػدى مكاظتػػػات غتهولػػػة أي لقػػػى نػػػا أتأعػػػال فمنػػػذ اعتقػػػاؿ أخػػػي ك ف. يػػػديش حتػػػت رعػػػب التهدعػػػأ
 .ئل  باظتوتاكع أنا اخالعت

 .صل يف فرنسا بلد حقوؽ اإلنساف يف فجر األلفية الياليةلت ام فإذهذا 

 سليماني ناصر الدين. 5.6
 جرة الدكلية، سويسرااعتمنظمة : اظتصدر

يتنػػػػػا مػػػػػن طػػػػػرؼ شػػػػػرطة ب ـاتحػػػػػقمت القػػػػػد . سػػػػػم عائلػػػػػة سػػػػػليماشلاأكتػػػػػب هػػػػػذل الشػػػػػهادة ب
RAIDالػ

DCPJمن الوحػدة السادسػة للػػك      
 عػددهم لقػد كػاف. باحالسادسػة صػل اقبيػ     

سػػبتمو  18نػػا ناصػػر الػػدين، اظتولػػود يف ياظتنػػػزؿ ليلقػػوا القػػبض علػػى أخ قػػواطوٌ  اعشػػرين شػػرطي
 دو إذل كجػػػػػ اينبغػػػػػي اإلشػػػػػارة أيضػػػػػ. اصتنسػػػػػية الفرنسػػػػػية كاظتقػػػػػيم يف فرنسػػػػػا صػػػػػاحب 2180

 .ذم يناقض سرية التحقيالا رمألالصحافة اظتكتوبة، ا
ك اقتحمػوا ذلػد بعػ. طة أسػلحتهمئلػة بواسػكهػددكا كافػة العا كاف رجاؿ الشرطة مقٌنعػني

يػػدا كذلػػك جالبيػػت  فكػػانوا يعرفػػو . ةمغلقػػاب الػػ  كانػػت و األبػػ رسػػكرتيػػع غػػرؼ البيػػت مػػع  
كػانوا قػد اعتقلػوا ( العاشػرة لػيال ةعاسػلاؿتػو  2112نػوفمو  1)لليلػة ا كأل م يف عشػية تلػ

 .ل سكنانا  عن ػتن كيلومأقل معد بة تقمنط يفاشته غتيد، ك أخانا الياشل، 
ه مفتوحػػة علػػى الرصػػيف، يارتيػػة ذريعػػة، تػػاركني سػػأت حتػػتوقيفػػه يف الشػػارع، ال نػػدرم  مت
. هليػػتم اسػػتنطاق( Marius Berliet)رل ر بػػ مريػػوس ةطد اليػػدين إذل مركػػز شػػر دل مقيٌػػامت اقتيػػ مث

 

       RAID   يعػRecherche, Assistance, Intervention & Dissuasion  أم كحػدة البحػث، اإلؾتػاد، التػدخل
 .كالردع
       DCPJ   يعDirection Centrale de la Police Judiciaire أم اظتديرية اظتركزية للشرطة القضائية. 
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ط البيت من ضى الليلة مبركز الشرطة حيث مت استجوابه ظتدة ساعتني، كسيًئل عن ؼتطق دقل
 .ا البابك كسر ي د أعطاهم مفاتيح غرفته حو اللقك . هاأخرل سئل عن بني أمور
  ،احالسػػاعة السادسػػة صػػبايف حػػدكد  رلـ اظتػػواو البيػػت يف اليػػإذل  ؿ الشػػرطةجػػار جػػاء ا ظتػػ
ناصػػر الػدين، فقػاموا بتفتػيش رتيػػع الغػرؼ مبػا يف ذلػػك  ةفػر غ دعرفػوف جيػدا أيػػن توجػي اكػانو 

ة غػلاأنيسػة الب: يف ذلك األطفػاؿا مبم واسطة أسلحتهلعائلة ببتهديد كل ا امواكق. يدغرفة غت
 27لغػة مػن العمػر االب ةدة البالغة من العمر عشػر سػنوات كناديػرشي العمر سنة كاحدة، نم

 .غد صلا ريا كضع السالح فوؽط نن عهتً رَّ سأقد مت سحب اصتميع من لك . سنة
. ر سػناألصػغصػا اخصو ض عتػا اصتميػع ك يث عن الصدمة النفسية ال  تعػرٌ دللح اعيدال 
ن مػػن طػػػرؼ هاسػػتر عائلػػة يف كاحػػػدة مػػن الغػػرؼ لتػػػتم حالد رااإلنػػاث مػػػن أفػػبس رتيػػع مت حػػ

 نػػارطة يضػػربوف كيشػػتموف إخوانشػػرجػػاؿ ال لقػػد شتعنػػا. ب سػػالحه ؿتػػوهنيصػػوٌ  شػػرطي كػػاف
 ف ناصػر الػدين إرهػايبأبػ نػاقػائلني ل اطة يسػتنطقوننر شػلا ؿاكاف رجػ. اصر الدينن اخصوصك 

 . لقى قي السجن ظتدة سنواتكأنه سيي 
سػحب الصػغار  ا متمك .ت من غري استيناء رأسا على عقببيلب كل غرؼ اللقد مت ق

 أس نػورر  قاموا بوضع السالح على. وهملسالح ؿتام مع ضرفم بعنف كتصويب ٌرهتمن أس
دل  ».ةلديػػه سػػاعات رتيلػػ شفٌ دكا فػػكٌ تػػز «: يقولػػوف نهػػم نػػور الػػديعشت. لػػدين مػػع طرحػػه أرضػػاا

قصػػػاف بعػػػض ن عػػػدب ن اكتشػػػف فيمػػػانػػػور الػػػديحػػػرج يف اقػػػ اؼ ذلػػػك حيػػػث أف  مٌ كتػػػدكا أ
 .خلاسوار ك خامت، ك  عة،اس من بينهاك األشياء 

ت بصػػػػفة غػػػػري قانونيػػػػة إذل مركػػػػز يػػػػيف الب فرجػػػػاؿ الػػػػذين كػػػػانوا يتواجػػػػدك ل الكػػػػ مت اقتيػػػػاد
 .ة السالفةلدين كعز الدين باإلضافة إذل غتيد يف الليلا رو ن ،كالدم: الشرطة
قومػػوف ي كفخػػر البيػػت، كػػاف آيفتشػػوف  يف الوقػػت الػػذم كػػاف فيػػه بعػػض رجػػاؿ الشػػرطةك 

يشػتغل  ذمالػ – رتػاؿكػاف يػث  نة حقطػر الشػاح –اضتاكية  ذلككبتفتيش اطتارج، اظترآب ك 
ب لقػػد تطلٌػػ. ءايشػػمت إفػػراغ رتيػػع احملتػػول، ؽتػػا أتلػػف الكيػػري مػػن األ. يضػػع أدكاتػػه –ان مرصصػ

 .را كامالفرزها كترتيبها شه
 اؿرتػ)ينهمػا ب مػنف ألخػوم ناصػر الػدين؛ اثنػا ان تواجد يف الساحة سيارات ملكت تكان
  كالػػػ ) 202( Peugeot)دش سػػػيارة بيوجػػو ا ْػػفقػػػامو . دال يقطنػػاف يف بيػػػت الوالػػ (كػتمػػد

مػن طػػرؼ رجػاؿ البػػوليس الػذين دل يسػػتينوا ( مػن قبػػل  إعػادة طالئهػػا سػتة أشػػهركػاف قػػد مت
كالػػ  هػػي ملػػك لعػػز  – 21( Renault)كمػػا مت خػػدش سػػيارة ركنػػو   .أم جػػزء مػػن هيكلهػػا

سػيارة ػتمػد أمػا . مطلػا كمػدهش مبػا يف ذلػك سػقفها ككاقيػات الصػدمات بشكل –الدين 
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كزجاجهػػػػا ( يحاتبػػػػرغم كجػػػػود اظتفػػػػ)كسػػػػر بافػػػػا   خػػػػرل لػػػػنفس اظتصػػػػري، كمتضػػػػت هػػػػي األتعرٌ ف
 .داـ التفتيش ثالثة ساعات، ك كختريب داخلها
، لربػعر الػدين كعػز الػدين إذل مركػز الشػرطة علػى السػاعة السادسػة كانػو  يػادتاقمت كبعدها 

 ]...[. أف يذهبا إذل العملض رك فذم كاف من اظتالوقت الاليدين، يف يدم مق
نعػػرؼ أنػػه فػػنحن فيمػػا يتعلػػا بظػػركؼ اعتقػػاؿ ناصػػر الػػدين كقػػت اضتراسػػة النظريػػة، أمػػا 

أثناء اضتراسة النظرية توضػح لػك  خذت لهالصورة ال  أي  –تعرض لضرب شديد عدة مرات 
بعػػدما كضػػعول علػػى كرسػػي مقيػػد  ،بػػدكف مالبػػس ؾى رً كمػػا مت حرمانػػه مػػن النػػـو كاألكػػل كتيػػ  –
ض للضرب رغػم تعرٌ ك اظتاء كمادة أخرل لو ا أزرؽ، ب ان ؽتلوء اوا عليه دلو كصبٌ  نيرجللكا نيديلا

بتفجري طبلػة أذنيػه  لديدكضغطوا كذلك عليه بته. معاناته من مرض الربو كزتله صتهاز قليب
وت، ظتالتهديػػػد بػػػا: ض لسػػػوء اظتعاملػػػة أثنػػػاء نقلػػػه مػػػن ليػػػوف إذل بػػػاريسكمػػػا تعػػػرٌ . بالسػػػكني

لسػيارة ل اظتقعد اطتلفيعلى بطنه يف ى كما قضى ف ة من رحلة النقل ملق. اإلهانة كالقذؼ
السػػان  معػػتقال بسػػجن إرل ا ف يػػزاؿ  كهػػو ال. حتػػت أقػػداـ رجػػل الػػدرؾ الػػذين كلفػػوا بنقلػػه

(La Santé )بباريس. 

 شهادة جماعية. 6.6
 منظمة هجرة الدكلية، سويسرا: اظتصدر

مػػػن الػػالـز كسػػػر جػػػدار  لر نػػ ،«نياإلسػػػالمي»صػػػفة ت حتػػ نسػػػابفر  وفف اظتسػػلمتقلػػػو اظتع نؿتػػ
 م العػػاـ فيمػػػاوير الػػرأيػػة، كذلػػػك مػػن أجػػل تنػػػلتالالصػػمت كإحاطػػة اصتميػػع علمػػػا باألخبػػار ا

 :الوقت لكي ندين بشدة س، كيف نفةمد ذعاشل منها منبالتجاكزات ال  ن لاتعي
 ضعػباهتػاـ، كيف ئػل الة دوكػلقضائية اظت ديػة إذل فا كيافلية للشرطةب اظتالياألس .2

 .االت إذل إتالؼ أدلة رفع اهتاـضتا
س نفسي اظتمارى كال( .، اخلـورح، اضترماف من الناصترب ك الض)سدم ب اصتذيالتع .1

 .سة النظريةاضتر اأثناء رؼ رجاؿ الشرطة القضائية ط من
عػػػض رجػػػاؿ الشػػرطة القضػػػائية الػػػذين دل بلسػػلوؾ  يجػػػذيفالتحشػػػي ك الو  بعالطػػا .8

ي علػػػى اظتصػػػحف الكػػػرصل خػػػالؿ فػػػ ة شػػػظتا ىلػػػر الػػػبعض منػػػا عجبػػػاإ يف دكاديػػػ  
 .اضتراسة النظرية
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منػا كهػذا بػدكف مػذكَّرة ة بيػغلء كآبػاء األت كأبنػاقانوشل لزكجػاالغري  بواجستاال .2
 .باشتهم

ة الصػحية لػبعض ين الوضػععػكاذبػة رير  األطبػاء اظتسػ كلني عػن تقػا بعض تواط  .2
ذا بػػػػػرغم كهػػػػػ، ةيػػػػػر اضتراسػػػػػة النظ الؿخػػػػػ بهمعػػػػػذيت عػػػػػن تترتبػػػػػكالػػػػػ  اظتتػػػػػابعني 

ل إحػد حيانا عالمات دائمة كيقب طبل  األذف يفأ)العالمات البادية عليهم 
 (.تاالاضت

ذم لػى امػالقمػع األعل أنواعها عن بكـ الة كسائل اإلعا ألغلبيلاظتطت الصم .2
ي فيهػػا ـ الشػػريفة كالػػ  ؿتي ػػض األقػػالعػتيناء بباسػػ)ط علػػى اظتسػػلمني بفرنسػػا لٌ سيػ

 (.ستقالليتهاكايتها ر كح شجاعتها
 .قياالتحرية اظتباشر لعمليات االعتقاؿ الذم يشكل خرقا لس وشلفزيالتلل النق .8

 :ددة ضج بشؿتت
إذل كسائل مكيافلية غري كف   يلج ينلذا التحقيا قضاةسياسة األمر اظتفركض ل .2

لى ع ة اضتصوؿقأك طري ليف الشك عيب)ت اداناإلع افات أك االية لنػزع نانو ق
أثنػػػػػػاء نقلنػػػػػػا  ةيػػػػػػنك   كالواغيػػػػػػث اإللاؿ معاسػػػػػػتار،ز االع افػػػػػػات، تنصتػػػػػػت يف اظت

 .(للتحقيا، اخل
بعػػض  اـهتػػالحقيػػا الت قضػػاةمػػع دارة اإل بػػلن قً  مػػاحملػػامني اظتعيَّنػػنيبعػػض   طػػتوا .1

 .لنيتقى اظتع
 .]...[أحيانا وشل ويل األمد كغري القانط اطييحتؿ االعتقااال .8
، طػػػىتتبػػػع اطتي )نػػػا كأقرباءنا ءائالتنػػػا، أصػػػدقادؼ عيسػػػتهلػػػذم اهػػػاب اإلر جػػػو  .2

بػل مػن قً  مفػركضهذا اصتػو .(. ت، اخلازاز فصت على اظتكاظتات اعتاتفية، استتن
ن مػ جيعبتشػ ةتنفيذل من طػرؼ أجهػزة الشػرطم ائي كيتضالق-يساز السيااصته
 .سائل اإلعالـك 

 لػػدرؾاؿ اؼ رجػػلة مػػن طػػر نسػػانية اظتسػػتعمى اإلضػػلية العنيفػػة كغػػري عال باليسػػاأل .2
التفتػيش بعػد التجريػد )ببػاريس  لةدالعاؿ ؿتو قصر ار االعتقخالؿ نقلنا من دك 

القيػػود إذل  نقػػل، شػػدتأثنػػاء كػػل قػػل اظتالبػػس ستػػس مػػرات علػػى األ مػػن طلػػااظت
 (.ناتاهإلكاكاله، الدفع أش عيجبماز ز فأقصى حد خلف الظهر، االست
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ر حػػػػػوا)لكػػػػػورس لنسػػػػػية متحي ػػػػػزة تكيػػػػػل مبكاييػػػػػل ؼتتلفػػػػػة، مكيػػػػػاؿ ر الف الػػػػػةدالع .2
ة السياسػػية كالقضػػائية يضػػقاظتا)سػػك البل، مكيػػاؿ (ة، مسػػاكمة كتالعػػبصػػرامك 

هػػػر يف قرضػػػى ك ) درالألكػػػ، مكيػػػاؿ (ادؿ باسػػػكيني بشسػػػالمينيبػػػا، تيسػػػبانإمػػػع 
 (.مع بال حدكدقحقد ك  ة،ضراك )لمني سللم، كمكياؿ (نفس الوقت

 شػػػرطةؿ الرجػػا بػػل بعػػػضالتهديػػػد بالقتػػل مػػػن قً : هػػذا األكيػػػر خطػػورة، ك خػػرياكأ .8
هنػػا نػػذكر مػػا قالػػه . ن السػػجنمػػ همكجلػػني بعػػد خػػر تقى ض اظتععػػبالقضػػائية ّػػال 

 ن، أنػػتجبعػػد السػػ«: حتيػػاطيه االحػػد منػػا خػػالؿ فػػ ة اعتقالػػالو  رطةشػػرجػػل 
إذل ِّػػػػركؼ االعتقػػػػاؿ  طػػػػرؽتندل نػػػػا ن، ألشػػػػيء لس كػػػػيا لػػػػذكهػػػػ ».جػػػػل ميػػػػتر 

ج  ؼ، اإليقػػاظ اظتفػػا، القػػذازاتالسػػتفز ا)قػػانوف  اطتاصػػة كالػػ  ال ختضػػع ألمٌ 
، اضتػػبس، مػػن ال  حػػة مػػائلالا.(. عنصػػرية اخلاللفػػاظ األف مػػن القػػراءة، مػػار اضتنػػـو

 .زالت طويلة
 عوففايػػد مػػن عيػػيػػع النسػاء كالرجػػاؿ األحػػرار كإذل رترتء، إذل اإذل رتيػػع األحيػػ ءنػػدا هػذا

دعػػػول ظتصػػػلحة الدكلػػػة مػػػن أجػػػل كضػػػع حػػػد للتعسػػػف  ضػػػدقومػػػوف كي ةفصػػػنمعػػػن عدالػػػة 
 .بالدنتقراطيةة اظتقٌنعة تورييكتاالدك 
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ّذيممرميفّهذا ممسزرسّذ  مموذ ّزممموّ ة ّّإنّ  حجممممّرسة ممتّذيب ممواتّها ذاواممسّهلهذمرممسّزممموّممموه
ّ،فيرسّتذي طيفّهذأل محتّهذيبقني ستّذمل ب ممتّةهاينيسًّهزدلّذمل ظفنيّههكسالتّذيدهيتّذملشسةك

ّ.ذيب واتّ ّذ رذئوّ سبقّذيقصدّهذيبصميممّهذحل سبّميث لّبميهنتّق اتّبأنّ ّذيككلّ
ّهلم ملّذين ذامسّذملِّمميهبتّذيمنّا مبندّإييرمسّّاشواحّإةاسبّذيدهيتّ ّذ رذئوب ن ذنّذملقسلّ ا مني 

فِّ دّا وافّإادا ي جيتّذألميفّذمل بنقتّميفّطوفّذ نوذالتّذيوايفّاقم لهنّ.ّرسة تّذيب وات
بممممأنّاممممو ّّذيقمممممل،ّلم مممملّوممممسهألّذيممممدهذفلّهذألاممممدذفّذي يس مممميتّيمب ممممواتّ  قسة بممممتّافمممم  ّ 

فمممم ّممممميفّإةزممممسبّذيدهيممممتّذأله مممملّذيمممموألّاصممممن   ّها ظّ ّ ابجممممّرّذيشممممني تّامممم ّجممممر ّالذملمسة ممممتّ
هاب مو  ّ اضمسًّذملقمسلّإثّر مسةّإةامسبّذيدهيمتّ.ّذ نوذالتّميفّ جلّإخضمس ّذتبمملّذ رذئموأل

ّ.ةزسبّكمنر ّيمحكممذإلزموّذتبملّكمسّلسهلّاِّينيّ   ّذي  كوانيّذ رذئوانيّإثّ
:ّ ّحبثرمممسّزممميفّلهذفممملّهمقس مممدّذ ملاممميفّهاف ممميبرممّ(Sironiّ)اقممم لّفوذا ممم ذ ّ ممم ه ّ

مممد ا تّ:ّ ّذيشممموّهذيمممدمسةّيبفكممم ذحلممموبّهذ ّذيبِّص ممموّا مممبمرمّإقسممممتّذي ممممممّّإنّ » ا ضممميحّق صي
ب ممممقيوذ ّهإبممموذ ّذين توامممستّذيمممنّاواكمممرّزميرمممسّذألف مممسلّ مممد ا تّ اتممممتّذيب ممموات،ّذ ي ذمل بمممدألّهق صي

ذمت،ّهحتميلّذيبم ميقي ّّ  «.نستّذمل ب ممتّ ّاك ايفّذ ملايفهذألفكسةّذهلد 
فإامممم ّاب ممممو  ّبسيمممموذتّإثّ ممممنسزتّذيدهيممممتّّذي ن وانممممت:ّإلذةةّذيدهيممممتّيمجملامممميف مممممسّمقممممسلّ

مممرّّّ  شممموتّ ّذيكبمممسبّذألبمممي هب نمممسً ّزمممموّ مممرسلذتّاّ .ّيمجملاممميفّهيممم ّبمواقمممتّمقبضمممِّت اوك 
ي ممممميتّ ّزمميمممممتّس ملايفّهلمممممسهلّذ مممممبنبسرّذأل مممممس ّذيوئبمممممّذملب مقمممممتكوميممممم ّزمممممموّذمل ميمممممستّ

ممممسلاتّهذيشممممو اوةّ يس مممميس انممممسقميّكوميمممم ّزممممد ةّّه.ّامِّممممي رممّهام   ذف مممممقرممّممممملّاممممو ّذملمسة ممممتّذي  
كبمسايممممممتّا اممممممتّذ ملامممممميفّهوواممممممداممّممممممميفّفممممممولابرممّهذيب امممممموّذينف مممممم ّهذيبمقممممممنيّ:ّاقنيممممممست

ّ.ذإلادا ي ج ّهذيف سل
هيكميفّاموذّ.ّواتكمسّا م مقّذملقمسلّبمواقمتّربصموةّزمموّمشمسةكتّذألطِّمس ّ ّرسة متّذيب م

إن ّمشمسةكتّ.ّكممسّ هةلام ّزمدةّمصمسلةي زسًّّ م كثموّاوذّذيب ذطم ّّذيو كوّذي سبوّغ ّكسفّألنّ 
ّذي يس  ّم وهفتّهاشملّ م تّم ب است إبقس ّذيضمحيتّزمموّقيمدّ(ّ :ّذألطِّس ّ ّاوذّذيشو 

طم ّّذحليسةّ  نس ّذيب واتّزندمسّالّاموذلّا مواتّذيضمحيتّحموّذملم ت،ّ هّإذذّذقبضموّإجموذ 
بممممنّزمميفّبي نمممستّذيب ممواتّ  نمممس ّختم ممفّزممميفّذيِّحمم ّ هّذإل(ّمل ذ مممتّا ممواتّذيضمممحيت ّب

 

   ّFrancoise Sironi, ‘Comment devient-on un bourreau? Les mécanismes de destruction de l’autre’, 

Conférence au Collège de France, 31 janvier 2002.ّ
 ,CAMLDHDH, Livre Blanc sur la Répression en Algérie, Tome 1, Hoggar:ّاشم ّإثّذيكبمسبّذألبمي ّ   

Genève 1995ّ
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اقمممدربّخمم ةّطِّيمممتّمل مممسزدةّذ ملاممميفّ ّذخممم ذ ّ هّ(ّذيفحمماّذيمممم ّ هّاشمممواحّذ ثممم  ّر
ّ نّاك نّ ّذمل بقِّلّحب ّمنرج ّيمم لي ّاوذّذيفوذن.ّام اوّفني ستّذيب وات ّ.ابمّن 
ح ميفّا  يقم ّانمس،ّ الّهام ّذمل  امتّ ّمسة متّذيب مواتّقمدّ ّ ملممّدزذيمانسكّا  ّرخموّمميفّ

جمممممسلّ  مممممحتّذيب ممممواتّذيممممنّاره لاممممسّب مممم ّذيممممده لّذملبممممم  ةةّاكن ي جيممممسّيمنتممممسمّذي  ممممكوألّ
ّاممم  ّاذ مممبثمسةذتّهزسئمممدذتّ:ّهذةلذتّذأل ممممحتزنممم ذنّذيمممنّحتمممملّفسيدةذ مممتّ.ّذ رذئممموأل  مممني 

اقمممبّالممّذي يس مم ّذملصممد ةةّيمجرذئمموّمنمموّذ  مممحتّذيب ممواتّهذألجرممرةّذيبكن ي جيممتّيمممبحكّ 
ا   ممقّ ممنرسج ّهوممسهألّهلم مممنّذ ممب ذلّ  مممحتّذحلمموبّذملضممسلةّ.2992ّذي  ممكوألّ ممنتّ

ّ.يمث ةةّميفّطوفّذينتسمّذي  كوألّهحجمرسّهم   ةهلارس
ممممملّ  ممممممحتّذيب مممممواتّّهبمِّي مممممتّذحلمممممسلّفمممممإنّ    ممممممحتّذيب مممممواتّذملبمممممم  ةةّاكن ي جيمممممسّاكم 

مو فّهبمسّّ–ّ ّلةذ برممّيمموقّذينّل   لّهبس.ّ،ّبدلّ نّا   ضرس«ذيبقميدات»  هّبمسألحو ّل 
-Doerr) قمممممو ّ-ذيفضممممس ّهذي قممممءّهذأل ممممميس ّذي سلاممممتّ  نممممس ّزمميمممممتّذيب مممموات،ّامممم ةلّلهةّ–

Zegersّ)ّمكسةأل ذي مواوّذملصص ماّيموذحمتّ هّذحلمتّذيموألّلم  لّإثّ(:Scarryّ)ه مممه ّه ي
مل ممص وّإلطفممس ّذي مممميّ هّذيمرممسةةّذيمموألّلممو فّذ ممب مسي ّإثّريممتّحتمممياّكروبسئيممت،ّذملممس ّذ

مممممسل ةّخساقممممتّ هّمقيبممممتّهكممممويكّذحلممممسلّبسين ممممِّتّيم وفممممتّهذي صممممسّهذملكن ممممتّهحمممم  ّذحلمممممسمّ
هذيرجسجمممتّهذهلمممساف،ّهامممدّذ مممم لّهكممممم ّه  ممم مب ،ّهج مممدّ(ّذيشممميف ن)هذيكو ممم ّهذيقممممس ّ

اقمممم لّّ  .،ّهحمممموّذي قممممءّاف مممم ذي ممممجنيّه مممموذخ ّهطِّمممممتّ ذامممم ّهجن ممممي ب ّه هجبمممم ّه طفسيمممم 
ذأل مميس ّبسإلضممسفتّإثّ ممم ةّ خممو ،ّهكممل ّمممسّامم ّإا ممس ّهغمم ّإا ممس ّّاممو كمملّ»:ّ ممكسةأل

ّ  «.ميفّزسملّمدج ّبسأل محتّذًّاس،ّهف ميسّ هّامميحسّاصِّحّجر ّ حسضوّج دا سّ هّ ف
ّكسفيمتّي ةمتّذألملّإثّ مممت فمسيبحك ممّ ّذيشم  بّمميفّخمملّ.ّهكل ّاو ّذأل محتّغ 

ةّا مميم ،ّألام ّيم ّلخملّهذقملّرالمّذمخموايفّضمم ّذي ب واتّاقبض ّاف ّ ملّذيضمحساسّبق مدي
اممموذّذإلاكمممسةّاممم ّّإذنّفمممإنّ .ّذ نممموذالتّهجمل ارمممممّفإاممم ّوممم اممّزمممموّهضممملّحمممد ّيمب ممموات

نّ كممميفّذيقممم لّميّال»:ّ اممم ّامحمممكّ مممكسةأل.ّذيممموألّا ممممحّهلمممممّ  ذ ممممتّرسة مممتّذيب ممموات
ا مممبمرمّ مممممب ّّ نّ  هّحممموّ،ّ مممممب ّتكممما ّذّس زمممم نّّاممم ّ مممِّتّزممممس ،ّ ه مممممتّذ مممم لّ

 

   ّO. Doerr-Zegers, L. Hartmann, E. Lira and E. Weinstein, ‘Torture: Psychiatric Sequelae and Phe-

nomenology’, Psychiatry, Vol. 55 (1992), p. 177; E. Scarry, The Body in Pain, The Making and Unmaking 

of the World, Oxford University Press, Oxford 1985, p. 56. 
   ّ E. Scarry, op. cit., p. 56.ّ
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ّكِّمم ّّ–مقمم ّفقدذامم ّذإلةذلألّيمحمم ّذخّ– ّسزمممبِّ ممسطتّفممإنّ ّي ممم ذ امم ّ ممممب ،ّ هّجممر 
ّ  «.منرس

،ّفإامم ّ يس ممتّذإلاكممسة:ّةلهلّذينتممسمّذ رذئمموألّزممموّاقممسةاوّذيب مموات مممسّذيِّحمم ّب نمم ذنّ
فيممممسّاب ممممقّبممممفّاسطقيممم ّذيمممونيني،ّا   مممقّذيمممو لهلّذيونيمممتّيمنتمممسمّذي  مممكوأل،ّمممميفّخمممملّر

.ّبقممسةاوّذيب ممواتّذيممنّاشمموتسّمنتمممستّحقمم قّذإلا ممسنّذي طنيممتّهذيدهييممتّزممموّممموّذي ممننيب
اكشفّي مي ألّهلم لّ امممّذال م ذايجيستّذخمسبيمتّذيمنّا مب ممرسّام ال ّذيونيم نّإلاكمسةّ

هام ّهإلذاممتّاكممسةّذيبممأّيذإلاكممسةّذحلممو ّهذإل:ّجمموذئممّذيب ممواتّذملق فممتّممميفّطمموفّقمم ذتّذيدهيممتّ
ّ.هلسهلّذيِّح ّكويكّاقدربّاف  ّخمسبّذإلاكسةّذيون .ّذملدايفّهذالز ذفّذ رئ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّ

 

   ّE. Scarry, op. cit., p. 57.ّ
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مػػا شػػعدها او ةائاػػة مػػا منػػما تالدػػاك مػػا تنكػػر ذلػػ   بعػػدما تُديػػُد دولػػة«
عػدـ اععػرتاؼب بوعػوع اإلبػادة  ▪: باللجوء إىل األلواف التاليػة مػن ايليػ 

عػػدـ نسػػدة اإلنكػػار املداشػػر إىل ايكومػػة او القػػادة  مػػن  ▪اجلماعيػػة  
جمهػولني  [ بلسػاف ايكومػة]الضروري اف ُيسند إىل موظاني ونػاةقني 

 ▪بػػادة اجلماعيػػة بقلدهػػا إىل حػػوادث مػػن نػػوع   ػػر  إنكػػار وعػػائ  اإل ▪
عػػػػدـ إنكػػػػار اػػػػ   ▪تقػػػػدق املقرت ػػػػني اضػػػػاايا والضػػػػاايا امقرت ػػػػني  

احػداث اإلبػػادة اجلماعيػػة  اسػػالا بػ  اعدعػػاء بػػأف الضػػاايا عوملػػوا 
اإلصػػرار ألةػػوؿ وعػػع ىكػػن علػػ  عػػدـ تػػو   اػػ   ▪معاملػػةك حسػػنةك  

إليػػػػػاح علػػػػػ  ضػػػػػرورة املعطيػػػػػاتا وعلػػػػػ  تلايػػػػػ، الػػػػػته  و ػػػػػداعهاا وا
التشػػػػػػكي  يف  ▪حتقيقػػػػػػات سػػػػػػتدط  التهمػػػػػػة بوعػػػػػػوع إبػػػػػػادة  اعيػػػػػػة  

اإلحصػائيات والتصػػريأ بػػأف عػدد الضػػاايا ايقيقػػي اعػ  مػػن األعػػداد 
مقارنػػة الوعػػائ  بتجػػارب ا ػػرف للت ايػػ   ▪املتػػواترة عنػػد الػػراي العػػاـ  

ة مداعػدة األحػداث وإبقػاء مػدة ةويلػ ▪من  ظاعتهػا ولتمييلهػا نلسػدياك  
 طاملػػا وععػػػع الواععػػػةا هنػػاؾ اليػػػـو جيػػػ  جديػػػد : بينهػػا وبػػػني اياضػػػر

 «ا  ما جدوف اف يعاؽ اندماؿ اجلراح؟[من املقرت ني]

معر ػػة ا حػػاعت ودوؿ اإلنكػػارا (Stanley Cohen)سػػتانلي اػػوهن 
ا (Polity Press)بػولي  بػراس ( States of Denial)ا الاظائ  واملعاناة

 .214. ا ص1222لندف 

 

 

ضػ  إىل منطػػ، اسػتاواذي  إف«  يسػػتاي  . اػ  نظػاـ يُعػػرعب رعايػاع إىل
ػػوؼ او معارضػػة ألف ذلػػ  عػػد يكشػػ  اف اساسػػم  اف يتاّمػػ  اّي  ل

إف التعريال مييع  تقتي  عني  جػداك ألنػم تقتيػ  إشػ  . ارب وباة 
إف اوـ اجلود واوـ مسانديم ما هو إعّ اوـ  قػ  يف . الكلمة ايرة

ػػػػػرىليا  مارداتػػػػم ألنػػػػػم اػػػػػو ـ مػػػػػانوي وتكػػػػراريا وألنػػػػػم اػػػػػوـ ُذهػػػػػاّ  هىل
يسػػػتاوذ عليػػػم ا ػػػوؼ مػػػن الكلمػػػة الػػػ  عػػػد تاضػػػأ حقيقتػػػم إذا مػػػا 

 «.ا لتع من الرعابة

التعػريال إلػ  اجلسػد ا (Patrice Meyer-Bish)بػي  -باتريس ميار
ا مقػاؿ (La torture défait le corps de sa parole) مػن اومػم

ا وهػو  ػ  La torture, le corps et la paroleنشػر يف الكتػاب بعنػواف 
نشػػرتم جامعػػة  ريدػػورغ بسويسػػرا  2985لنصػػوص مػػفدتر  ريدػػورغ سػػنة 

 . 25. ا ص2985سنة 
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 المقدمة. 1
اػػاف مػػن املنتظػػر اف تقػػدـ السػػلطات اجلزائريػػة تقريػػرا عػػن وضػػعية  ايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف يف 

ا لكػػػن ص حيصػػػ     2995يف سػػػنة  (UNHRC)اجلزائػػػر لّلجنػػػة األىيػػػة امل تصػػػة يف املوضػػػوع 
وص يكػن هػرا التقريػر الػري . ا بعد تأ ر داـ حوايل ثوث سػنوات2998ذل  إع يف سنة 

صااة إع تأايػدا للاشػ  املتعمػد مػن ةػرؼ السػلطات اجلزائريػة يف تػو    55 احتوف عل 
ويدقػ  . معلومات دعيقة حوؿ الوضعية ا ط ة ال  تعيشها الدود يف جمػاؿ حقػوؽ اإلنسػاف

النظػػاـ العسػػكري متهمػػا بانتهااػػات  طػػ ة يف هػػرا امليػػدافا  ػػا يف ذلػػ  ىارسػػة التعػػريال 
اما ص يالأ هرا النظاـ يف الرد عل  ناعديم مػن منظمػات تػ  . بطريقة نظامية ومفّسساتية

حكوميػػػة وهيئػػػات حقػػػوؽ اإلنسػػػاف بانتهاجػػػم سياسػػػة اإلنكػػػار وبلجوئػػػم إىل إعػػػوف ايػػػرب 
 .تل  السياسة عليه  عند  ش 

حتتوي هرع الورعة عل  سرد لدعض ردود ا عػاؿ السػلطات اجلزائريػة حػوؿ تقػارير تتهمهػا 
وعػػػد   يف ذلػػػ  الرتايػػػز علػػػ   ػػػ  بيانػػػات جلمعيػػػات حقػػػوؽ اإلنسػػػاف .  مارسػػػة التعػػػريال

التابعػػة لممػػ  املتاػػدة واملفسسػػات تػػ  ايكوميػػةا امػػا الػػردود الر يػػة  قػػد ا تػػ ت مػػن بػػني 
للدبلوماسػػػية اجلزائريػػػة واملكتػػػال الػػػوةين للػػػد اع عػػػن حقػػػوؽ اإلنسػػػاف املسػػػّ  مػػػن  تصػػػرحيات

وعػػػد صػػػّناع الػػػردود الر يػػػة اعّمعػػػة و قػػػا لعمػػػ  سػػػتانلي اػػػوهن . ةػػػرؼ ايكومػػػة اجلزائريػػػة
 1«.الردود ايكومية عل  تقارير حقوؽ اإلنسافا ادعاءات وادعاءات مضادة»

زائري عل  هرع التقػارير واعاامػات املوجهػة لػم ختلص هرع الدراسة إىل اف رد النظاـ اجل
ميكػن وصػػام با طػاب التقليػػدي الػري عػػادة مػا مييػػز اإلنكػار الر ػػيا ذلػ  ا طػػاب الػػري 

وذلػ  دػدؼ التيطيػة علػ   اُيستعم   يم ا  انواع الكوـ القانو  املده  والعدارات امللطاة
ػػػاـ عنػػػم ووضػػػ  املسػػػ فولية يف النهايػػػة علػػػ  ظهػػػر الضػػػاية جػػػرائ  النظػػػاـ وإزاتػػػة اصػػػاب  اعاع

 .اناسه
 دعػد اجلػزء التمهيػدي يدػدا اجلػزء اليػا  بتقػدق عّينػة . يُعرض هرا الداث يف اربعػة اجػزاء

تػػّته   يهػػا السػػلطات اجلزائريػػة  مارسػػة  امػػن بيانػػات ادلػػع دػػا مفسسػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف
. وات األمػن اجلزائريػةامػا حيتػوي هػرا اجلػزء علػ  بعػض الشػهادات لاػارين مػن عػ. التعريال

مث . يلي هرا اجلزء  ص  يدني رّد السلطات عل  هرع التقارير من  ػوؿ تصػرحيااا وبيانااػا
ويف األ ػػ  . يػأ  اجلػزء اليالػث لطػرح بعػض التاسػػ ات يف شاولػة لشػرح تلػ  الػردود الر يػة

 .يعرض اجلزء الراب  مل صا هلرا الداث م  سرد أله  النتائج املنديقة منم
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 ض تقارير التعذيببع. 7
 كوميػػة يفايواػػرا املفسسػػات تػػ   اابػػدت هيئػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف التابعػػة لممػػ  املتاػػدة

إليها حقوؽ اإلنساف يف  وصػلعاأل  ة علقا اد ا جتاع الوضعية ا ط ة ال   سنوات العشرةال
ات اجلزائريػة اجلزائرا حيث نشرت تقارير وبيانات تندد  يها بشدة باإل ااؽ الكدػ  للسػلط

 .يف هرا امليدافا  ا يف ذل  املرابأ اجلماعية واع تااءات والتعريال
مراعدػة حقػوؽ »واملراج  ال  وثّقع ىارسة التعريال يف اجلزائر اي ةا نرار منهػا منظمػة 

ا والرابطة اجلزائريػة للػد اع عػن حقػوؽ اإلنسػافا واللجنػة اجلزائريػة لكرامػة وحقػوؽ «اإلنساف
هادات نقلتهػػػا جرائػػػد اوروبيػػػة وشػػػهادات نشػػػرت يف األجػػػزاء األوىل مػػػن هػػػرا اإلنسػػػافا وشػػػ
ت  اننا نقتصر هنا علػ  تقػارير اللجنػة األىيػة يقػوؽ اإلنسػاف ومنظمػة العاػو . الكتاب اخل

وهػػي دوف شػػ   .الدوليػػة واملفسسػػة الطديػػة وشػػهادات ملنشػػقني عػػن اجلػػي  واألمػػن اجلزائػػري
ة تارإيػػة وحقوعيػػة هامػػة يف تسػػلي  األضػػواء علػػ  جهػػات تقػػدـ شػػهادات موثقػػة ذات عيمػػ

مسػػػفوليات السػػػلطات يف القمػػػ  الشػػػام  الػػػري يتعػػػرض لػػػم املعارضػػػوف ألةروحػػػات النظػػػاـ 
 .القائ  وسياساتم املوتلة يف التعس  واإلعصاء

 تصريحات بعض هيئات حقوق اإلنسان .1.7
بليوبػػولس سػػرتكس لكػػوف ضػػّد التعػػريال السػػيدة إ( األىيػػة)تأسػػاع املدعوثػػة ا اصػػة لّلجنػػة 

عد ظهر من جديد  2992و 2989التعريال الري ااف عد ا تا   عليا من اجلزائر بني »
اللجنة عد بّليع تقريػرا ماػادع انػم عػد   »وعالع اف  2ا«ويددو انم اصدأ ىارسة مفسساتية

وعػػػد ةلدػػػع  3«(.مػػػن ةػػػرؼ السػػػلطات اجلزائريػػػة)جتاهػػػ  شػػػكاوف التعػػػريال بصػػػاة ادػػػ ة 
توضػػػيأ الوضػػػعية  يمػػػا إػػػص التاريػػػات املتعلقػػػة »بليوبػػػولس مػػػن الدعيػػػة اجلزائريػػػة السػػػيدة إ

 ااالاشػػ  يف القيػػػاـ بااػػوص ةديػػة لضػػاايا العنػػ  الدشػػػ    بالشػػكاوف ضػػد عػػوات األمػػن
 4«.وارل  يف عدـ اإلدعء  يما إذا   النظر يف الشكاوف من ةرؼ القضاء

األزمػػػػة ا ايػػػػة يقػػػػوؽ »عػػػػن  مػػػػن جهتهػػػػا ذاػػػػرت منظمػػػػة العاػػػػو الدوليػػػػة يف تقريػػػػر هلػػػػا
اظهػػرت  »( 2996إىل  2992مػػن )يف اجلزائػػر بػػأف احػػداث السػػنوات ا مسػػة  «اإلنسػػاف

ا 2992و 2989اي  اف التعريالا الري ااف عد ا تا   عليػا مػن اجلزائػر مػا بػني سػنة 
عػػػد يسػػػمأ لػػػم مػػػرة ا ػػػرف اػػػي يصػػػدأ مفّسسػػػاتيا وذلػػػ  نتيجػػػة لاشػػػ  السػػػلطات يف ا ػػػر 

اما ابػدت املنظمػة علقهػا إزاء اسػتعماؿ التعػريال مػن جديػد   5«.إليقا م اإلجراءات الوزمة
إجػػػراء حتريػػػات لشػػػكاوي التعػػػريال »وحيػػػع السػػػلطات علػػػ   2991يف اجلزائػػػر منػػػر سػػػنة 

ووض  ميكانزمات لضماف وض  ا  امػاان اععتقػاؿ حتػع  اوتقدق املسفولني اماـ القضاء
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ات حقػوؽ اإلنسػػاف الدوليػة املوجػػودة يف إشػراؼ القضػاء املػػد ا وتطديػ، اػػ  مواثيػ، واتااعيػػ
 6«.القانوف اجلزائري

 اوعالع املنظمة اف السلطات ص تت ر اي إجراءات  علية للتاقي، يف ملاات التعريال
واف عناصر عوات األمن املسفولة عل  تعريال احملتجزين بقيػع مسػتمرة يف ا عاهلػا الوحشػية 

أف التعػريال والطريقػة الدشػعة الػ  بػ حعامػا صػرّ . وهي يف مػأمن مػن اي متابعػات عضػائية
رؾ يعامػػ  دػػا احملتجػػزوف تالدػػا مػػا حتػػدث يف املعػػتقوت السػػرية التابعػػة لقػػوات الشػػرةة والػػدّ 

وامل ػػػابرات العسػػػكرية وامػػػاان سػػػرية ا ػػػرفا واف عػػػوات األمػػػن تسػػػتعم  التعػػػريال اوسػػػيلة 
مػػػائه  إىل للاصػػػوؿ علػػػ  معلومػػػات مػػػن األشػػػ اص الػػػرين يػػػت  اعتقػػػاهل  او يشػػػتدم يف انت

اجلماعػػػات املسػػػلاة يف املعارضػػػةا إىل جانػػػال ىارسػػػة التعػػػريال اعقوبػػػة شضػػػة علػػػ  اولئػػػ  
  7.املتهمني  ارج نطاؽ اعستنطاؽ

يكشػػ  التقريػػر علػػ  اف اتلػػال ايػػاعت الػػ    عرضػػها علػػ  منظمػػة العاػػو الدوليػػة ص 
دية مسػتقلة يتمت  اصاادا بأي ح، من ايقوؽ وص تسمأ هل  السلطات بتلقي  اوص ة

بعدما   نقله  من مكاف حجػزه  السػري إىل السػجوفا واف األشػ اص الػرين مػاتوا اثنػاء 
ايجز السري عد   إعدامه  بدوف اي عرار عضائيا اما الػدعض اخ ػر  قػد اػاف التعػريال 

وحىت يف اياعت ال  يسمأ دا مػن ةػرؼ املفسسػات القضػائية . املداشر  هو سدال و اا
الطديػػال يعػػني مػػن ايكومػػة   قػػد اػػاف( وهػػي عليلػػة جػػدا)يػػت   اصػػه  ةديػػا  للمعتقلػػني اف

 8.ويف اتلال األحياف يت   اص املعتقػ  اسػابي  بعػد عمليػات التعػريال( ةديال عسكري)
ويضي  التقرير اف احملػاا  يف اجلزائػر تأ ػر بعػني اععتدػار تلػ  اععرتا ػات واإلعػرارات الػ  

حوا بػأم  اعػّروا مػا اعػّروع حتػع ظػروؼ عػاهرة رّ صػالػرين  يت  سػادها عنػوة مػن ا ػواع املعتقلػني
وانم يت  إرتامه  علػ  اإلمضػاء حػىت  اوانم ع يسمأ هل  حىت اف يقرؤوا ما اعرت وا بارتكابم

  9.ولو ااف ذل  عل  حساب  رؽ القوانني اجلزائرية والدولية عل  حد سواء
 يف وزارة العػػػػدؿ نيولوذاػػػػرت منظمػػػػة العاػػػػو الدوليػػػػة يف ناػػػػس امللػػػػ  اف عضػػػػاة ومسػػػػف 

واملكتػػال الػػوةين للػػد اع عػػن حقػػوؽ اإلنسػػاف ذاػػروا هلػػا بػػأف عػػوؿ املعتقلػػني امػػ  عُػػّربوا هػػو 
 10.دا   يف منهاج يتدعم هفعء اوسيلة للد اع عن اناسه  وام  يداليوف اي ا يف ادعائه 
يال وعلقػػػع املنظمػػػة علػػػ  هػػػرع التصػػػرحيات عائلػػػة اف هػػػرا اإلنكػػػار الكلػػػي لشػػػكاوف التعػػػر

الري جاء عن اش اص ه  اناسه  مسفولوف عػن التاقيػ، يف الشػكاوف واعحتجاجػات 
يدؿ عل  عدـ استعداد هػفعء ملنػ  وإيقػاؼ التعػريالا امػا تأسػاع املنظمػة لػرد السػلطات 

 قد عدمع املئات من حاعت التعريال  11.اجلزائرية بالر ض او الومداعة عل  استاسارااا
ص عل  القياـ بتاقيقات مستقلة وعادلةا وااف الػرد إمػا بعػدـ ةالدع  يها السلطات باير 
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مػررة تصػر ها بػأف الشػكاوف ليسػع عائمػة  ااجلواب او بتكريال هرع اعدعػاءات وتانيػدها
  12.عل  اية اسس او ادلة

لجنػػة األىيّػػة يقػػوؽ ذاػػرت ال الّتقريػػر الػػّدوري حػػوؿ اجلزائػػرايف الّنهائيّػػة  اموحظااػػويف 
الو ػد اجلزائػري اّف الّسػلطات جلػأت إىل الّتعػريالا  ػلّف الّلجنػة مػن ناػي ّرت  بػالانػم اإلنساف 
بعػض  ع لكػوفتأّسػاو  ا لّتعػريال املػنظّ مارسػة اجّد علقة حوؿ الّتأايدات املستمرّة ملبقيع 

ا م  اّف هناؾ ادلّة ةدّػّية برهنع زعة بالتنكي  والقهرتنالقضاة يتقّدلوف بسهولة اععرتا ات امل
مػػن الّدولػػة اخّتػػاذ اػػّ   ع اللجنػػةةلدػػو . علػػ  املتهمػػني اؿ الّتعػػريال عػػد ارتكدػػععلػػ  اّف اعمػػ

يف تقريػر هلػا  املنّظمة الّدوليّػة يقػوؽ اإلنسػافاما صّرحع   13.اإلجراءات إلماء هرا الوض 
عتقػػػاعت العشػػػوائّية تػػػ  القانونيّػػػةا الّػػػ  ختضػػػ  عػػػّوات األمػػػن باشػػػرت اخعؼ مػػػن اع» اف

 14«.املعتقلني للّتعريال
عدمتم منظمة العاو الدوليةا الادرالية العاملية ملنظمػات حقػوؽ ويف تصريأ اتايب موّحد 
ومنظمات دولية ت  حكومية ذات ةاب  استشاري  اصا  ااإلنسافا مراسلوف بو حدود

 :اادت هرع اجلمعيات الوض  السّيء واملتدهور يقوؽ اإلنساف يف اجلزائر
يف دوراػا الرابعػػة واألربعػػوف عملهػػا دوف ا ػػر ايػػة ( ىيػػةاأل)لقػد امػػع جلنػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف 

إف املنظمػػات املػػراورة اعػػوع . ـ2991عػػرارات حازمػػة ملوجػػال األزمػػة الػػ  اصػػابع اجلزائػػر منػػر 
ترجػػو مػػػن اللجنػػػة  ناسػػػدة عقػػػد دوراػػػا ا امسػػة وا مسػػػوف مػػػن اف تعمػػػ  علػػػ  إشػػػراؾ اعتمػػػ  

مػػػن شػػػأما حتسػػػني وضػػػعية حقػػػوؽ اإلنسػػػاف يف الػػدويل حػػػىت يتسػػػي لػػػم القيػػػاـ بػػػلجراءات جديػػة 
اجلزائػػرا وعلػػ  وجػػم ا صػػوص إ ػػاد صػػيية مائيػػة إليقػػاؼ اعنتهااػػات الواسػػعة النطػػاؽ وتػػو   

استمرار ازمة حقػوؽ ( ا: )هناؾ ثوثة اسداب جتع  هرع املطالال مهمة . نيي اية  علية للمدن
جهػػػػة اعنتهااػػػػات الواسػػػػعة إ اػػػػاؽ السػػػػلطات يف ا ػػػػر إجػػػػراءات  اصػػػػة ملوا( ب)اإلنسػػػػافا 

 اوا طػػػ ة ووضػػػ  حػػػد للاصػػػانة الػػػ  يتمتػػػ  دػػػا اػػػ  مػػػن عػػػوات األمػػػنا اجلػػػي ا امليليشػػػػيات
عزالػػػػع ( ج)واجلماعػػػات املسػػػلاة املسػػػػفولة علػػػ  التجػػػاوزات واعنتهااػػػػات الواسػػػعة النطػػػاؽا 

لممػػ   ايكومػػة اجلزائريػػة تػػر ض التعػػاوف بصػػاة اليػػة مػػ   ليػػات  ايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف التابعػػة
حيػػػػث عامػػػػع عػػػػوات األمػػػػن بػػػػاخعؼ مػػػػن اععتقػػػػاعت التعسػػػػاية والعشػػػػوائيةا ]...[ املتاػػػػدة 

وتعريال احملتجزين و ػرؽ حقػوعه  اثنػاء تواجػده  يف مرااػز الشػرةة وحػىت حػني عرضػه  علػ  
وع زالػػػع  اقػػػد ر ضػػع السػػػلطات اجلزائريػػة موحظػػػات  عيػػة حقػػػوؽ اإلنسػػاف ]...[ احملػػاا  

]...[ ير ا اصة لمم  املتادة املتعلقة بالتعػريال والقتػ  اجلمػاعي والعشػوائي دتن  د وؿ التقار 
ـا ذاػر بػأف املهمػة ص تكػن هلػا 2998إف تقرير جلنة األمػ  املتاػدة الػ  زارت اجلزائػر يف يوليػو 

لتسػػ  التاقيقػػات واف ايكومػػة اجلزائريػػة عػػد  «ع اعنتػػداب وع اإلمكانػػات»يف يػػـو مػػن األيػػاـ 
  15]...[.دة عدـ مواصلة الداث يف تل  التقارير ةالدع وبش
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وصػػع جلنػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف التابعػػة لممػػ  املتاػػدة يف تقريرهػػا ايكومػػة اجلزائريػػة اامػػا 
تأسػػيس سػػج  مراػػزي لتػػدوين  يػػ  حػػاعت املاقػػودين املدلػػل عنهػػاا مسػػاعدة العػػائوت »بػػػ

لإلشػػػراؼ علػػػ  مراعدػػػة  املعنيػػػة يف الداػػػث عػػػن املاقػػػودينا تكػػػوين جهػػػاز يتسػػػ  باملصػػػداعية
قػػػدض او المعاملػػػة املعتقلػػػني وذلػػػ  ملنػػػ  التعػػػريال واملعػػػاموت الوإنسػػػانيةا وضػػػماف عػػػدـ 

 16«.ي ش ص  ارج اإلةار القانو ألععتقاؿ ا
التعػػػػػريال يف  مػػػػػناإل اػػػػػاؽ يف  ايػػػػػة النػػػػػاجني »ويف تقريػػػػػر للمفسسػػػػػة الطديػػػػػة بعنػػػػػواف 

عػريال املػراورة يف دراسػتم ليسػع نتيجػة حاعت الت»ذار الداتور مايك  بي  اف  ،«اجلزائر
ظهػػػػر حالػػػػة مسػػػػتمرة رّططػػػػة ومتكػػػػّررة مػػػػن التجػػػػاوزات اناجػػػػار مشػػػػاعر مااجئػػػػة بػػػػ  هػػػػي تُ 

واإلهاناتا والسلطات اجلزائرية ص تتوعػ  عػن تعػريال احملتجػزينا وهنالػ  إهانػات تلقائيػة 
 17«.من ةرؼ عوات األمن

هػػرا التعػػريال اف حيػػدث يف بلػػد ع إذا اػػاف ىكنػػا مليػػ   مػػا ويتسػػاءؿ الػػداتور بيػػ  علػػ 
حصانة تامة لسػلطاااا وملػاذا تقػ  ايكومػة اجلزائريػة علػ  اعلػ  مسػتويااا ضػّد   متعط   ي

اػػ  شػػاوعت التاقيػػ، يف اػػ  التعػػريال مػػن ةػػرؼ الّلجػػاف الدوليػػة امل تصػػة ميػػ  الدعيػػات 
 :عائو 2999ويصرح سنة . ا اصة لمم  املتادة حوؿ التعريال ومنظمة العاو الدولية
ؿ علػػػ  اللجػػػوء ع ميكػػػن اف يرجعػػػوا و إف املفسسػػػة الطديػػػة تػػػفمن بػػػأف الػػػرين  شػػػلوا يف ايصػػػ

 قػػد عػػاؿ عسػػ  الدولػػة للوعيػػات املتاػػدة األمريكيػػة بػػأف السػػلطات اجلزائريػػة .  منػػني إىل اجلزائػػر
سػلاة وإهانػة احملتجػزين املشػكوؾ يف تػورةه  مػ  اجلماعػات اإلسػومية امل بتعػريالتقـو باستمرار 

اما يزاؿ إيقػاؼ النػاس مػن ةػرؼ السػلطات عائمػاا  هػ  حيتجػزوف يف معػتقوت حيػث ]...[ 
إنػػم مػػن املدكػر القػػوؿ بػػأف عػدد املعػػربني يف اجلزائػػر عػػد . ع ميكػن اعتصػػاؿ دػػ ا ويعػربوف هنػػاؾ

نقص مقارنة بالسنوات املاضػيةا ولكػن مػا ميكػن اجلػـز بػم هػو اف وسػائ  التعػريال ص تتيػ  مػن 
 18.ناتا مسي

ويعتػػر الػػداتور بيػػ  اّف السػػلطات اجلزائريػػة تػػ  عػػادرة وتػػ  عازمػػة علػػ  ضػػماف ايمايػػة 
ا وهػػػي تػػػ  مسػػػتعدة للسػػػماح بتاقيػػػ، «اإلرهػػػابيني واملليشػػػيات املسػػػلاة»للمػػػدنيني ضػػػد 

 .مستق  يف الته  املوجهة هلا واملتعلقة بانتهاؾ حقوؽ اإلنساف

 شهادات منشقين .7.7
طا سػػريّا يف صػػاوؼ األمػػن العسػػكري اجلزائػػري وذلػػ  إىل يػػـو يعمػػ  ضػػاب «يوسػػ »اػػاف 

عامػػػا يف  24عضػػػ  يوسػػػ  حػػػوايل .  ػػػرارع مػػػ  عائلتػػػم إىل بريطانيػػػا ةالدػػػا اللجػػػوء السياسػػػي
موعػػد اللاػػاـ  اف عػػاؿ انػػم شػػهد حصػػص التعػػريال وشػػهد. صػػاوؼ شػػرةة النظػػاـ اجلزائػػري
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يشػػػ  رائاػػػة  اصػػػة يػػػرار هػػػرا الضػػػاب  انػػػم اػػػاف . شػػػاةوناؼ للشػػػرةة يسػػػتعم  يف مراػػػز
باللهجػة )واريهةا رائاة حرؽ راس ا روؼ بعد ذحبم وهو حيرؽ  ل  الصوؼ والشػعر منػم 

لكػػػن موعػػػد اللاػػػاـ اػػػاف األعػػػدأا يقػػػوؿ (. «بوزلػػػوؼ»العاميػػػة اجلزائريػػػة يطلػػػ، عليهػػػا اسػػػ  
وهو مراز التعريال عرب حديقة اييوانات يف العاصمةا  "عنرت"لقد شاهدت يف »: يوس 

رت استجوابات يُهػّدد  يهػا ضإنساف يف شواة موضوعة عل  ةاولةا ولقد حشاهدت عني 
من النادر اف ]...[ سنة  24املعّرب بالتكل  وإع الني  من ابنتم ال  ع تدلل من العمر إع 

 19«.اناـ ليلة هنيئةا إف اوابيس بشعة تراود  دوما
حػػوؿ التعػػريال والقتػػ   واانػػع دليلػػة اوؿ امػػراة شػػرةية جزائريػػة تاػػر مػػن الػػدود وتػػتكل 

يف إحػػػدف الشػػػق، يف ضػػػواحي لنػػػدفا . الػػػري شػػػاهدتم علػػػ  ايػػػدي اعسػػػت دارات اجلزائريػػػة
روت الشرةية اي  اانع ترت  عل  إمضاء شهادات و اة مزورة  اصة لمش اص الرين 

عالػع امػا شػاهدت يف مػدة اشػهرا اايػر مػن . عتلوا عل  ةاولة التعريال اثناء اعسػتجواب
اػػاف اجلػػودوف مػػن الشػػرةة . ش صػػا يف اليػػـو 21بوف وذلػػ  بنسػػدة شػػ ص يعػػر 2222

. يقوموف بعمله  اإلجرامي مػن السػاعة العاشػرة صػداحا إىل تايػة السػاعة اياديػة عشػر لػيو
تقػوؿ دليلػػة امػا شػػاهدت  اعػػة مػن الشػػيوخ يعػػربوفا ورات نسػاء مسػػجونات يف ػػرف إىل 

حيػػػث اانػػػع عػػػوات  «علػػػ  اإلجػػػراـ املنظمػػػة الوةنيػػػة للقضػػػاء»مراػػػز شػػػاةوناؼ املسػػػم  بػػػػ
األمػػػن العسػػػكري ع تسػػػمأ بالػػػد وؿ إع للضػػػداط ذوي الرتػػػال العاليػػػةا وع تعلػػػ  مػػػا  ُعػػػ  

 20.عت  عد ااف هناؾمن  دنا ت  اما اادت اّف 
وشػػػاهد املاػػػػت  عدػػػػد السػػػػوـا احػػػػد الضػػػداط الاػػػػارين مػػػػن الشػػػػرةة املرازيػػػػة يف اجلزائػػػػرا 

اربعػػة سػػنواتا وشػػاهد ايضػػا سػػجناء تقلػػ  اظػػا ره  ع يعػػدموف السػػجناء وذلػػ  ةيلػػة ءزمػػو
. ااف الدعض منه  إن، بقطعة عمػاش مدللػة بسػائ  حػامض. اثناء تعريده  بشىت الوسائ 

يروي عدد السوـ وهو اخف عجئ يف بريطانيا اف حظم ااف عظيما ملػا كػا مػن املػوت علػ  
صػػػا برارياتػػػم حػػػوؿ لكػػػن تدقػػػ  اػػػوابيس الضػػػاب  مرتدطػػػة  صو . ايػػػدي ر قائػػػم مػػػن الشػػػرةة

التعػػػريال وةػػػرؽ اعسػػػتجواب املنظمػػػة والعنياػػػة الػػػ  اػػػاف يقػػػـو دػػػا اجلػػػودوف مػػػن الشػػػرةة 
اجلنائيػػة يف معمػػ  ميكػػانيكي عػػرب مراػػز شػػرةة الػػدائرةا حيػػث اػػاف املسػػاجني يرتمػػوف يف 
بعػػض ايػػاعت علػػ  شػػرب ايػػامض او توضػػ  علػػ  وجػػوهه  عطػػ  عمػػاش ويصػػال  وعهػػا 

وهنػػاؾ . اف اػػانوا يقومػػوف بنتػػ  يػػ  املسػػجونني وعلػػ  اظػػا ره ويف بعػػض األحيػػ. ايػػامض
اػػػاف . مػػػن املعػػػربني مػػػن اانػػػع توضػػػ   صػػػيتاع علػػػ  الطاولػػػة وتضػػػرب بشػػػدة وهػػػو واعػػػ 

: الدعض منه  يرت  عل  اجللوس عل  الزجاجا ا  هرا وسػيوؿ مػن األسػئلة اطػ  علػيه  
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هػػػػػػي  مػػػػػػاو  مػػػػػػ  مػػػػػػن انػػػػػػع؟ مػػػػػػن اصػػػػػػااب ؟ ايػػػػػػن عػػػػػػدتك  العسػػػػػػكرية مػػػػػػن السػػػػػػوح؟»
 21«مشاريعك ؟

 الردود الرسمية على تقارير التعذيب. 3
عن ةريػ، )إف التقارير ال  ذارت يف اجلزء اليا  عد وصلع إىل الراي العاـ الوةين والدويل 

وإىل املفسسػػػات واهليئػػػات الوةنيػػػة الػػػ  اػػػت  بالقضػػػايا السياسػػػية ( بعػػػض اجلرائػػػد األوروبيػػػة
كومػات ذات املصػال املهمػة يف اجلزائػرا وبػالطد  وحقوؽ اإلنسافا اما اما وصلع إىل اي

وهلػػرا مػػن املهػػ  التػػرار بػػأف رتلػػ  النػػاةقني باسػػ  النظػػاـ . إىل النظػػاـ العسػػكري اجلزائػػري
العسػػػػكري يضػػػػعوف يف حسػػػػاباا  عنػػػػد صػػػػياتة ردودهػػػػ  علػػػػ  املضػػػػامني الناعػػػػدة يف تلػػػػ  

 .(وليس الراي العاـ اجلزائري  ق )التقارير اّ  هرع اجلماه  
عنػػػػد تعيػػػػني وإنشػػػػاء جمموعػػػػة الػػػػردود للنظػػػػاـ اجلزائػػػػري اعتصػػػػرنا علػػػػ   سػػػػة انػػػػواع مػػػػن 

 ّصػػص لإلنكػػار التّػػأويليا  1.1يتطػػّرؽ إىل اإلنكػػار ايػػريف واجلػػزء  2.1اجلػػزء . ا طابػػات
وا ػػػػ ا  4.1سػػػػتدرس إدانػػػػة املػػػػدين يف اجلػػػػزء .  ينظػػػػر يف اإلنكػػػػار الضػػػػمين 1.1اّمػػػػا اجلػػػػزء 

 .5.1ي يف اجلزء سيعاجل اععرتاؼ اجلزئ

 إنكار حرفي. 1.3
يف القػػاموس بأنػػم اإلصػػرار واجلػػـز علػػ  عػػدـ صػػاة شػػيء او علػػ  عػػدـ  «اإلنكػػار»يعػػّرؼ 
هنػػا يسػػتعم  هػػرا املصػػطلأ لإلشػػارة إىل العمليػػات امل تلاػػة الػػ  يسػػتعملها النػػاس . وجػػودع

قلقػةا او تػ  امل والوع  او شاصرة او ادأ او تيطية بعض األنػواع مػن املعلومػات املزعجػة 
 .عواعال تل  املعلومات او جتندها وإزالتهامن  ذل  للتمّلص

إنػػػم ناػػػي صػػػريأ وتػػػاـ يقيقػػػة . يُعػػّد اإلنكػػػار ايػػػريف اوؿ عنصػػػر ملكونػػػات الػػػردود الر يػػة
ندػػػػر بػػػػدعوف امػػػػا اااذيػػػػال او ىارسػػػػة السػػػػلطات للتعػػػػريالا  كػػػػ  اعدعػػػػاءات والػػػػدعئ  تُ 

مػػن وراء هػػرا النػػوع مػػن الػػردود هػػو بعػػث رسػػالة  والقصػػد. تلايقػػات او اوهػػاـ او تضػػليوت
لػػيس هنالػػػ  تعػػريال يف اجلزائػػػرا ايػػ  ميكػػػن هلػػرا اف حيصػػػ  وعػػد امضػػػع : بسػػيطة تقػػػوؿ

 . اجلزائر عل  اعتااعية ضد التعريال؟ ع شيء حيدث يف اجلزائر
جهػػع إىل اللجنػػة األىيػػة يقػػوؽ اإلنسػػاف يف ولقػػد ااػػدت ايكومػػة اجلزائريػػة يف رسػػالة وُ 

ـ اف موعاهػػػا مػػػن عضػػػية التعػػػريال اػػػاف وع يػػػزاؿ موعػػػ  تنديػػػد صػػػامد 2991 مر نػػػو  25
وواضأ هلرع املمارسة الدشعةا حيث عّرت السػلطات علػ  هػرا املوعػ  دوف اي حتاػ  يف 

وتػػػرار  22.وتااعيػػػة ضػػػد التعػػػريال وضػػػد املمارسػػػات الوإنسػػػانية األ ػػػرفلإمضػػػاء اجلزائػػػر 
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هتهػػػا للنشػػػاةات اإلرهابيػػػة ذات الطػػػاب  الػػػديين ايكومػػػة يف رسػػػالتها اف اجلزائػػػر رتػػػ  مواج
التطػػػريف  هػػػي تدقػػػ  مسػػػتمرة يف بػػػرؿ جهودهػػػا إلنقػػػاذ الدميوعراةيػػػة واحملا ظػػػة علػػػ  حقػػػوؽ 

وتعتػػر السػػلطات اف القيػػود املفعتػػة  23.اإلنسػػاف وذلػػ  يف نطػػاؽ املدػػادئ املعػػرتؼ دػػا عامليػػا
عة مػػػن ةػػػرؼ املعاهػػػدة الػػػ  وضػػػعع حػػػوؿ ىارسػػػة بعػػػض ايريػػػات ص تتعػػػد ايػػػدود املوضػػػو 

عػووة . العاملية حوؿ ايقوؽ الش صية والسياسية وال  تعتر اجلزائر إحدف املشػاراني  يهػا
علػ  ذلػػ ا تػّدعي ايكومػػة اف اػ  انػػواع اعنتهااػات ّ  ضػػدطها عػن ةريػػ، انظمػة اعطػػع 

دػة ني واألش اص املدا عني عنه  ا  ايظوظ للتنديػد بتلػ  األ عػاؿ ومعاعياألش اص املعن
ويعلػػ، املراسػػ  ا ػػاص للجنػػة األىيػػة . مرتكديهػػا يف حالػػة تأاػػد تػػورةه  يف تلػػ  املمارسػػات

املتعلػ، »يقوؽ اإلنساف عل  اعدعاءات ال  تلقاها حوؿ بعػض جوانػال القػانوف اجلزائػري 
بأمػػا ادعػػاءات ضػػالة وزائيػػة إىل درجػػة تػػدؿ علػػ  اف النظػػاـ اجلزائػػري ع  « مارسػػة التعػػريال

 24.تماـ لتل  القواننييعطي اي اه
وزيػػػر تػػػد    2998مػػػارس  27يف  الػػػدورة العامػػػة لّلجنػػػة األىيػػػة يقػػػوؽ اإلنسػػػافاثنػػػاء 

عػرض صػراع الّسػلطة مػ  لقػد . موعػ  اجلزائػر الّر ػي ليفاػدا ارجّية اجلزائري ا ػد عطّػاؼ 
حػػوؿ  تاقيػػ،الر ػػض مػػرّة ا ػػرف ضػػرورة و  «عامليػػةمياليّػػة ذات عيمػػة »علػػ  انّػػم  «اإلرهػػاب»

واف ع وجػود  «املشكلة رع  واحػد»اإلرهاب هو ا حيث يعد اف حقوؽ اإلنساف يف اجلزائر
اػػػػّ  شػػػػيء واضػػػػأا » حسػػػػال عطػػػػاؼ  ػػػػلف 25.قػػػػوؽ اإلنسػػػػافا ػػػػرف متعلقػػػػة حب ا ا ملشػػػػ
ولػيس هنػاؾ  املواةنني نلّد اع عباتقـو بواجدااا الّدستوريّة  هيايكومة حتارب اإلرهاب و  

 26«.اّي حاجة للجنة حتقي، دولّية
 مػػػػارس 12ر ػػػػض يػػػػـو  قػػػد النّػػػػاة، الّر ػػػػي لل ارجيّػػػػة اجلزائريّػػػة عدػػػػد العزيػػػػز سػػػػد  وامػػػا 
انػم يف هػرا يقوؽ اإلنساف واّاد األىي ا اّص  دعوثالطلال األمريكي إلرساؿ امل 2998
تػػدّ   » تػػم  ػػلفبالّنسػػدة لوزار ا وانػػم «اإلرهػػاب يكمػػن يفاملشػػك  األّوؿ يف اجلزائػػر »امليػػداف 

منطػ، حيػرؼ مسػألة اإلرهػاب  يف ينضػو يّص ليس لػم مػرر بػأي ةريقػة اانػع و ا ا دعوثامل
اّف مسػػػػػػألة حقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف ليسػػػػػػع مطروحػػػػػػة يف بػػػػػػالرت  مسػػػػػػألة حقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف حنػػػػػػو 
 27«.اجلزائر

لّلجنػػة األىيّػػة يقػػوؽ اإلنسػػاف علػػ  الاقػػرة  54الػػّدورة  يفاعػػرتض الو ػػد اجلزائػػري امػػا 
المػػة »بنقػػ   ا متهمػػة إيػػاعالّتعػػريالواملتعلقػػة با ػػاّص  دعػػوثامل ّصصػػة للجزائػػر يف ملػػّ  امل

معرو ػػػػة ّدعػػػػاءات املوجػػػػودة يف ملػػػػّ  تػػػػاب  ملنظّمػػػػة تػػػػ  حكوميّػػػػة اعبكلمػػػػة دوف اّي  ػػػػارؽ 
حسػػػال و  28«.اجزائريػػػ اسياسػػػي امصػػػدرها اإلعومػػػي حزبػػػتت ػػػر اجلزائػػػر والّػػػ   وعاهػػػا ضػػػد 

 جنػػة املت صصػػةلل 2996سػػدتمر اجلزائػػر يف الػػري عدمتػػم الّتقريػػر الػػّدوري حػػوؿ الّتعػػريال 
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 لػػيس هينػةا املتػػ  اإلنسػانية او و وحشػّية ال ػرف األ مارسػػاتاملحكػاـ او األضػّد الّتعػريال و 
 29«.مارسة الّتعريال املنّظ  يف اجلزائر اّل  تتطّلال تداب   اّصةلة ملحاي أل»وجود هناؾ 

نضػػػمامها إىل املعاهػػػدة عػػػّدمع اجلزائػػػر تقريرهػػػا حػػػوؿ تنايػػػر التزامااػػػا املنديقػػػة مػػػن اولقػػػد 
 يوليػػو 12ـو يػػاملنّظمػػة األىيّػػة يقػػوؽ اإلنسػػاف إىل  الّدوليّػػة حػػوؿ ايقػػوؽ الّسياسػػّية واملدنيّػػة

وجػػػػود يف ذلػػػػ  التقريػػػػر ايكومػػػػة وناػػػػع . مػػػػّدة ثػػػػوث سػػػػنواتيف ذلػػػػ  متػػػػأّ رة  2998
 ارتكدػػػع مػػػن« جتػػػاوزات»للّتعػػػريال يف اجلزائػػػر ولكػػػن سػػػّلمع اّف هنػػػاؾ  نظاميػػػةىارسػػػات 

را هلػػحالػػة  218 وجػػودالّسػػلطات ب امػػا اعرت ػػع  .عملّيااػػااثنػػاء القيػػاـ بةػػرؼ عػػّوات األمػػن 
ه  يتلداتػ «الّتجػاوزات»علػ  هػرع  مسفوع 175واّادت عل  اّف  «الّتجاوزات»الّنوع من 

 30.عد حك  عليه  بأحكاـ تص  حىّت حك  اإلعداـو من ايرس الدلدي 
الادراليّػػػة الّدوليّػػػػة لرابطػػػات حقػػػػوؽ و ( لنػػػػدف) منّظمػػػة العاػػػػو الّدوليّػػػة وتأسػػػاع اػػػ  مػػػػن

إىل ا (بػػاريس) حػػدود بػػو راسػػلوفوم( واشػػنطن)مرصػػد حقػػوؽ اإلنسػػاف و ( بػػاريس) اإلنسػػاف
الو د ايكػومي اجلزائػري ص يقػّدـ  اوفا من  األىية يقوؽ اإلنسافالّلجنة  من  راءجانال 

الػػرين  ة مػػن ةػػرؼ اعضػػاء الّلجنػػةسػػئلة احملػػّددة املطروحػػعلػػ  األاّي اجوبػػة واععيّػػة وماّصػػلة 
الّتقريػر وعػد تأسػاع هػرع املنظمػات اايػر لعػدـ احتػواء  31. اصوا تقرير السلطات اجلزائرية

 «القسػػرية  اع اػاءات»وعػدامات تػ  القانونيّػةا إلعلػ  اّي معلومػات شػّددة  يمػا يتعلّػ، با
و ػػػػد ال ض وّحػػػػد لػػػػر يف بيامػػػػا املنّظمػػػػات امػػػػا ذهلػػػػع امل  32.ائرةالّتعػػػػريال واحملاامػػػػات اجلػػػػو 

دي عػػػّوات الّدولػػػةا مّدعيػػػة اّف يػػػاعلػػػ  عػػػرتاؼ بوجػػػود حػػػاعت تعػػػريال عااملطلػػػ،  اجلزائػػػري
 33.اجلماعات املسّلاة وحدها هي اّل  تقـو  ي  هرع األعماؿ

 إنكار تأويلي. 7.3
نعػ  هنػاؾ بالاعػ  اشػياء )يف هرا العنصر من مكونات اإلنكار الر يا ايقػائ، يعػرتؼ دػا 

إمػا يف . لكن معا  تل  األشياء تنكر او تاسر  عي   ر او توض  يف ت  شلهػا (حتدث
تالال األحياف مسألة هلا عوعة بعلػ  دععت األلاػاظ وتطورهػا اوهػي توعػال بالكلمػاتا 

 «تعػػػػريال»هنػػػا يتجنػػػال اسػػػتعماؿ المػػػة . «مػػػا حيػػػدث هػػػو يف الواعػػػ  شػػػيء   ػػػر» عػػػي 
اا امػػا اػػاف الارنسػػيوف يف اجلزائػػر مػػيو يطلقػػوف  وتكتشػػ  الاػػاظ ا ػػرف موئمػػة يف مكامػػ

علػػػػ  اعمػػػػاؿ التعػػػػريال الػػػػ  اػػػػانوا ميارسػػػػوما يف حػػػػ، الشػػػػعال  «إجػػػػراءات  اصػػػػة»المػػػػة 
الّرةانػػة »وتلػػ   «الّتعدػػ  اإلداري امللطّػػ »وهنػػاؾ اميلػػة ايػػ ة ا ػػرف مليػػ  ذلػػ  . اجلزائػػري
 .«القانونية
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 طابػاا  إىل ليػة الشػرعية مسػتعملني يف  تالدا ما يلجأ املوظاػوف الر يػوف اجلزائريػوف يف
لعػػػػرض األزمػػػة امعراػػػة بػػػني نظػػػاـ شػػػػرعي  «مقيػػػدة بالقػػػانوف»ذلػػػ  مصػػػطلاات ملطّاػػػة و

 مػػػيو ادىل وزيػػػر الدا ليػػػة مصػػػطا  بػػػن . وجمموعػػػة مػػػن جمػػػرمني وإرهػػػابيني يائسػػػني ع تػػػ 
 :عائو( هيومن رايتس ووت )منصور ملرصد حقوؽ اإلنساف 
لػػػيس . تنتهػػ  حقػػػوؽ اإلنسػػافا  كػػ  اإلجػػراءات تطدّػػػ، و قػػا للقػػانوفع اعتػػر اف اجلزائػػر 

هنػػػػاؾ انتهػػػػاؾ إع يف حػػػػاعت إيػػػػراء عليلػػػػةا االشػػػػت  والضػػػػرب  ػػػػوؿ العمليػػػػاتا لكػػػػن هػػػػرع 
لقػػد عشػػنا حربػػا يف )...( اإلسػػاءات يُتعامػػ  معهػػا بػػدعاوف عضػػائية وإجػػراءات عقابيػػة دا ليػػة 

ر ولكػػن رتػػ  ذلػػ  ظلػػع اجلزائػػر ا حيػػث اانػػع اسػػس األمػػة يف  طػػ2991و 2991سػػن  
 34.دائما شرتمة وبك  حرر يقوؽ اإلنساف

اسػػتطاعع اجلزائػػر الوعػػوؼ بكػػ  حػػـز وإميػػاف يف »: ونقػػ  اػػرل  عػػن بػػن منصػػور عولػػم
هنػا يلطػ  . 35«وجم عػوات اإلرهػاب املػدّمر الػ  تعػي  سػاعااا األ ػ ة يف ارضػنا املقدسػة

ة ال  يقـو دا النظاـ اجلزائري ويستعم  نعوتػا الوزير عداراتم من جهة لوص  احملاربة الشرس
 .رياة وبييضة من جهة ا رف لوص   صمم

ويعطي اماؿ رزاؽ بعرة رئػيس املرصػد الػوةين يقػوؽ اإلنسػاف التػاب  للاكومػة اجلزائريػة 
 : ميو جيدا   ر عن اإلنكار الر ي التأويلي بقولم

مػن  ملصطلأ املسػتعم الكوما لكن  اة هنااسدمن «تعريال»المة تعد  ع ادري ألّي عياس 
اعح  اّف عّدة تصرحيات  يما إػّص حقػوؽ اإلنسػاف ...ةرؼ اجلمي ا  لنستعملها مرّة ا رف

وعنػػدما يقػػاؿ اّف هنػػاؾ . ع تتجػػاوز الديانػػات الّصػػاا ّية او التصػػريأ امليػػ  يف عػػدد مػػن اجلرائػػد
ائي تقػػػّدمت  بػػػم؟ ع اػػػ  مػػػن ةلػػػال لاػػػتأ حتقيػػػ، عضػػػ: مقػػػدارا مػػػن حػػػاعت الّتعػػػريالا اجيػػػال

مفسسػات الّدولػة يف احػرتاـ و ايػة حقػوؽ وإ وص نستطي  ا روج بنتائج حوؿ درجة صدؽ 
( موئمػػػػة)الّػػػػرين يتقػػػػّدموف  يػػػػ  هػػػػرع العػػػػروض إجػػػػراءات  عنػػػػدما يت ػػػػر اولئػػػػ املػػػػواةنني إعّ 

ا ا يف الّصػػعامػػة تصػػدر اعاتاػػاء بديانػػات  إنػػم مػػن تػػ  املمكػػن .(معينػػة) ويصػلوف إىل نتػػائج
 36.سياسيا ذا ةاب  تصر وإع  اعل  هرا يعد بدساةة 

يف رّدع علػػ  سػػفاؿ جلريػػدة  اوهػػا هػػو بعػػرة اػػرل  يػػرر إجػػراـ النظػػاـ ويفّولػػم بالتجػػاوزات
ترر مػا  «األعماؿ اإلرهابية»الناةقة بالارنسية يطلال منم رايم يف ما إذا اانع  اجلزائر ايرة

 :«التجاوزات»يوص  حتاظا بػ
ا انػا ص اعػ  هػرا إةوعػاا ومػن جهػة ا ػرفا انػا ع ا لػ  بػني رّد  عػ  ىيّلػي عد  ا  شيء

اخفا يف إةػار رّد  عػ  . الّسلطات العاّمة واأل عاؿ الربريّة املقرت ة مػن ةػرؼ عصػابات مسػّلاة
الّسلطات العاّمةا عدد من املميّلني باستطاعته  ارتكاب ا طاءا رالااتا اعتػداءاتا حػدس 

هنػػاؾ العشػػرات والعشػػرات . ع ايػػاعت مػػأ وذة علػػ  عػػات، الّسػػلطات العاّمػػةهػػرإف . احتيػػاةي
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ولكػػػن . ارتكدػػوا انتهااػػػاتف ألّمػػػ  و موحقػػ اعػػػات الػػد اع الػػػرا  هػػػ  اجلػػي  و و  مػػن الّشػػػرةة
الػػري تتيػػاؿ اعناػػس ةديعػة مػن ا طػأ هػػو اعتدػار الّتجػػاوز الػري عػػاـ بػم ىيّػػ  الّسػلطات العاّمػػة 

يعػين انػم تػ  صػايأ القػوؿ بػأف اػ  ] "العنػ  مػن حيػث اتػ " منهػا ما اػان  .ارتكدم جمرموف
 37[.عن  يعد عناا مهما ااف مصدرع

 ينػػايريف »اف  2998وجػػاء يف التقريػػر الػػدوري اليػػا  الػػري عدمتػػم ايكومػػة اجلزائريػػة يف 
 إىل عػػػػّدة  يهػػػػا شػػػػ عػػػػدؿ يلػػػػوزارة ال مػػػػرارةاملرصػػػػد الػػػػوةين يقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف  ا عػػػػّدـ2995
عد وزارة القضاء  ا وافعريالتاعماؿ  حوؿ ىارسةزات  ا يف ذل  اّدعاءات تجاو حاعت ل

بانتظاـ يف حالة ما  ارسلع إىل  ي  الّنواب العاّمني تعليمة تطالده  باتأ حتقيقات عضائّية
وبالنسػدة للسػلطات  38«.إذا عّدمع شكاوي عل  اساس اياعت املوثقة من ةػرؼ املرصػد

مػػن ةػػرؼ  «حػػاعت عليلػػة»يال مػػا هػػي إع جتػػاوزات ترتكػػال يف اجلزائريػػة  ػػلف ىارسػػة التعػػر
 .«اإلرهاب املدّمر»الرين يصدوف  طر  « اة اجلزائر»

 إنكار ضمني. 3.3
هنا يف الارع اليالث مػن  ػروع اإلنكػار الر ػيا تػدا   السػلطات عػن اإلجػراءات املتدعػة مػن 

مػا حيػدث هػو »ي اّف ةرؼ الدولة عل  اساس امػا تػد   يف هيكػ  ظػروؼ اسػتينائيةا  عػ
 ػػػاإلجراءات القاسػػػية تعتػػػر ضػػػرورية بالنسػػػدة للنظػػػاـ يف حربػػػم ضػػػد اإلرهػػػاب . «مػػػرر دتامػػػا

إف اسػػػػتعماؿ الضػػػػرورة هنػػػػا اتريػػػػر . اخل...واألصػػػػولية وذلػػػػ  للااػػػػاظ علػػػػ  األمػػػػن الػػػػوةين
 لػ  . ملمارسة التعريال هو بالطد  عػدق اقػدـ هػرع الظػاهرة اإلجراميػة ناسػها وشػرعيمعنوي 

 عػػ  ذلػػ ا  يف« ترتػػال»سػػد، يف التػػاريد ابػػدا اف حكومػػة مػػا بػػّررت التعػػريال بػػالقوؿ امػػا ي
ب  ااف دائما لزاما عليها ترير التعريال باستعماؿ مصطلاات ذرائعية ومناعية حتم  معي 

 .«الضرورة»
 : هرا رزاؽ بعرة يرر استعماؿ السلطات لإلجراءات القاسية اضرورة لتطدي، القانوف

 ذلػػػ ف امػػػن املػػػواةننيا  ػػػنان نػػػر ض اعتدػػػار الضػػػم ة التقييػػػدعم  الّدولػػػة سػػػلطعنػػػدما تسػػػت
ـّ دتارسهي سلطة  و  اّصّية ضروريّة للّدولة إما . اعنا  39.واننيتطدي، القألج   القّوةب ادأ عا

يف ايقيقة ع داعي إىل الداث عػن الػدعئ ا  رجػاؿ األمػن اناسػه  يعرت ػوف بتجػاوزه  
صػػػاايف يف جريػػػدة )ايػػػوار الػػػري جػػػرف بػػػني روبػػػرت  يسػػػ   للاػػػدودا امػػػا هػػػو ايػػػاؿ يف

ا صػػاحال »واحػػد املػػوظاني الػػر يني اجلزائػػرينيا ذلػػ  ( الريطانيػػة إلندبنػػدنعا الرجػػ  احملػػرـت
 :الري يقوؿ «  والعدد امل لص للنظاـ العسكري اجلزائرييالتعل مناملستوف العايل 
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 ػلذا . ءه  واوعده ا إم  تاضدوفيا روبرتا  ال اف تعل  اف هناؾ اناس  قدوا نسا انظػر
ن انػػم مػػن الواجػػال ظػػوجػػدت رجػػو وتظػػن انػػم علػػ  علػػ  رطػػة عػػزرة يف عريػػة مػػاا حسػػناا اع ت

  40هرا اإلنساف إذا ااف بلمكان  إنقاذ حياة ا  اولئ  الناس؟" ضد"علي  اف تق  
 لكػػن هػػرع اعػػرار»: ا مثّ يقػػوؿ«"تعػػريال"اعػػرا  "ضػػد"عػػوض »: ويعلّػػ، الصػػاايف عػػائو

 41«.إسرائي  ارل  ولكن ص يكن لدف زميلي اجلزائري رّد عل  هرع العدارة
للتعػػريال يف مراػػز اعحتجػػاز شػػاةوناؼ؟ ع احػػد  ػػرا  «موعػػد الّلاػػاـ»وملػػاذا ُيسػػتعم  

( ذي ابزر ػػرصػػاايف يف األسػػدوعية الريطانيػػة )ةػػرح هػػرا السػػفاؿا ولكػػن جػػوف سػػويين علػػ  
مػػػن امل ػػػابرات العسػػػكرية اػػػاف عػػػد  عػػػ  ذلػػػ  عنػػػد يػػػروي انػػػم عابػػػ  صػػػاا يا جزائريػػػا مقربػػػا 

لقػد بػّرر هػرا األ ػ  اعسػتعماؿ الوحشػي هلػرع . إعونم عن جمزرة حصػلع يف منطقػة املديػة
اتظنػوف اّف اولئػ  الرجػاؿ الػرين يقتلػوف النسػاء والولػداف سػوؼ »: اخلة تريػرا بسػيطا بقولػم

 42«!يرتاوف اصدعاءه  بدوف اللجوء إىل التعريال؟ ع
مػػا  «املكػػّرمني»جوء إىل التعػػريال بكػػ  الوسػػائ  لػػم تريراتػػم بالنسػػدة للنظػػاـ واعوانػػم  ػػالل

ميوتػػػػوف    رجالنػػػػا ميوتػػػػوف ااألبطػػػػاؿا ورجػػػػاهل». «جمػػػػرمني حقػػػػ ين»داـ ذلػػػػ  ميػػػػارس علػػػػ  
امػا تقػوؿ وزيػرة   44ا«لػوفع نستطي  الّتكّل  عن انتهاؾ حقوؽ الّػرين يقتُ » 43ا«االكوب

يا تلػػ  هػػي عدػػػارات ىيلػػي النظػػاـ الػػػ  تػػدؿ علػػ  اعػػػرتا ه  العػػدؿ السػػابقة ليلػػ  عسػػػوو 
 .الضمين لضرورة استعماؿ القم  والتعريال من جانده 

نقػػػ  الػػػداتور مايكػػػ  بيػػػ  مػػػن املفسسػػػة الطديػػػة يف تقريػػػرع عػػػن التعػػػريال يف اجلزائػػػر اف  
ايكومػػػػة اجلزائريػػػػة عػػػػدمع ثوثػػػػة نقػػػػاط د اعيػػػػة اساسػػػػية يف رّدهػػػػا علػػػػ  اعاامػػػػات حػػػػوؿ 

 :يال النظاميالتعر
اوعا إف انتهااات حقوؽ اإلنساف ليسع نظاميةا ولكنها ردود متاّهمة عل  اعنتهااػات 
. الػػ  يقػػـو دػػا إرهػػابيوف جتػػاع عػػائوت واصػػدعاء اعػػواف الشػػرةة واجلنػػودا ولػػو امػػا تػػ  مقدولػػة

ة هػػػي وايجػػػة اليانيػػػة الػػػ  تسػػػتعملها السػػػلطات اجلزائريػػػة لتريػػػر التعػػػريال هػػػي اف هػػػرع املمارسػػػ
الوسػػػيلة الوحيػػػدة جللػػػال املعلومػػػات األساسػػػية ملنػػػ  حػػػدوث اعمػػػاؿ وحشػػػية ا ػػػرف مػػػن ةػػػرؼ 

والد اع اليالث هو انم رت  حدوث تعّسػاات يف املاضػي تػ  امػا . اجلماعة اإلسومية املسلاة
 45.اوعاع اخف

 إدانة الُمدين. 4.3
لسػلطات اجلزائريػة لقد جعلع تقارير وبيانات وتصرحيات منظمات حقوؽ اإلنساف إنكػار ا

صػػعداا ىػػا د ػػ  هػػرع السػػلطات إىل الػػرد عليهػػا بيضػػالا وذلػػ  بشػػن هجػػـو معػػااس علػػ  
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 .«اعػػػػرؼ حامػػػػ  الرسػػػػالة»سػػػػجّ  اولئػػػػ  الناعػػػػدين اناسػػػػه ا متدعػػػػة يف ذلػػػػ  اسػػػػرتاتيجية 
إف هػػرع ا طػػػة . الناعػػدوف متهمػػػوف بالناػػاؽا وبانعػػػداـ األمانػػة وحػػػىت باإلرهػػاب اإلعومػػػي 

. يا للرد الر ي يستعم  يف حالة ما إذا تعني اف  طاب اإلنكار ت  عئ،تعد بديو تكتيك
ولكػػػن مهمػػػا بلػػػل اإلنكػػػار املػػػاار مػػػن ذاػػػاء وعػػػوة إعنػػػاعا  مػػػن تػػػ  املمكػػػن اف إلػػػو مػػػن 

لرا  لنم تالدا ما ُيصطاال اإلنكار دجمات عل  مصدر املعلوماتا مشػككا . تصّدعات
 .ية الناعدينيف صاة اعاامات ومتسائو عن مدف مصداع

مػن ةػرؼ حكومػات ا ػرف ومنظمػات  «إدانػة اإلرهػاب»إف ايكومة اجلزائرية ترحػال بػػ
ت  حكوميةا لكّنهػا تػر ض ر ضػا باتّػا اػ  األسػئلة املوّجهػة هلػا حػوؿ احػرتاـ و ايػة حقػوؽ 

تػػدّ   يف الشػػفوف الدا ليػػة للػػدود ومسػػاس بالسػػيادة »وتػػدينها علػػ  اسػػاس امػػا  ااإلنسػػاف
 مػػػػيوا ذاػػػػرت . تهمػػػػة ناعػػػػديها بانتهػػػػاج الكػػػػرب املقصػػػػود والتايّػػػػز السياسػػػػيا م«الوةنيػػػػة

 2997منظمة العاو الدولية اف املمي  اجلزائري لدف األمػ  املتاػدة ينيػ  صػرّح يف ا ريػ  
لػػػػديها بيػػػػداتوجيا تامضػػػػة حػػػػوؿ حقػػػػوؽ اإلنسػػػػافا مشػػػػادة للجهػػػػاز »بػػػػأف هػػػػرع املفسسػػػػة 

ضائم إع القدرة علػ  إعػادة إنتػاج ا كػار السػّيد او الد وعراةي الستاليين الري ع يعطي ألع
 .ا واامتها بنشر ادعاءات ت  مفادة وااذبةا دوف اف تيدع هرع اعاامات46«الّزعي 
الّتقريػػر الػػّدوري للجزائػػرا سػػئ   تػػتاّاص لّلجنػػة األىيّػػة يقػػوؽ اإلنسػػافعنػػدما اانػػع او 

عتقػػد اّف إف اػػاف ي( سػػويس رومنػػد) ويسػػريّةيونيػػة ستلاز يف عنػػاة شّمػػد صػػال دمػػري السػػا  
بينمػػػػا  يف اجلزائػػػػرا قػػػػوؿ اّف هنػػػػاؾ تعػػػػريالتعنػػػػدما  أتا طػػػػعػػػػد كوميّػػػػة اياملنظّمػػػػات تػػػػ  

 :أجاب ا عكس ذل  ؿتقو السلطات 
الّدوليّػػػػة  العاػػػػو املقصػػػػود منّظمػػػػة)اعػػػػوؿ اّف هنػػػػاؾ منّظمػػػػات تػػػػ  حكوميّػػػػة . نعػػػػ ا إةوعػػػػا

علػ  اػ  حػاؿ ةػرعه ا و و    ع كهػ  شػدكاا  الّتاليليّػةالّػ( والادرالّية الّدولّية يقػوؽ اإلنسػاف
اانػػع  عػػو   ا ءاعلػػ  اّف اّدعػػا الػػري يػػدؿبالػػّدلي   ابػػدا إّمػػ  ص يػػأتوا. هػػي إعّ اّدعػػاءات  مػػا

 47.لوعائ مّنا اف منّر من اعّدعاءات إىل اتطلال هناؾ منهجّية علمّية ت. وعائ  حقيقية
 2999ريػػػػػ  با 8أ للّتلاػػػػػزة اجلزائريّػػػػػة يػػػػػـو دمػػػػػري يف تصػػػػػري ويف مناسػػػػػدة ا ػػػػػرفا نػػػػػّدد
( األمريكػػػػي)ف مرصػػػػد حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاو  منّظمػػػػة العاػػػػو الّدوليّػػػػة: باملنظّمػػػػات تػػػػ  ايكوميّػػػػة

 العمػ  علػ  تيريػةب يعػاك اّامهػا ا و حػدود وبػ راسػلوفالادرالّية الّدولّية يقوؽ اإلنسػاف ومو 
 لعامليػػةسػػئ  عػػن مواعػػ  املنّظمػػة اوملّػػا  48«.عاضػػية للجزائػػر لتوجيػػم ضػػربةاهػػداؼ سياسػػّية »

تقدق اناسه  انموذج »عاتال هاتني اهليأتني عل  ضّد الّتعريال ومرصد حقوؽ اإلنسافا 
 49«.حرب ضّد العاص اليّالثحتّوهل  إىل  عت و عاملي م  اللضّ ل
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 اعتراف جزئي. 5.3
 «عػػػػػػنياأل يفذّر الّرمػػػػػػاد »تسػػػػػػتعم  السػػػػػػلطات هػػػػػػرا النػػػػػػوع مػػػػػػن ا طػػػػػػاب الّر ػػػػػػي حملاولػػػػػػة 
 هػي تعػػرتؼ جزئيػا بأّمػػا . والّت ايػ  مػػن ا يػة اعنتقػػادات املوجهػة هلػػا ملمارسػااا اإلجراميػػة

وعػػػد تلجػػػأ . تعػػػّرب وحتػػػاوؿ إعنػػػاع الػػػراي العػػػاـ بػػػأف حجػػػ  تلػػػ  املمارسػػػة تػػػ  مهػػػّ  وتا ػػػم
السػلطات يف ذلػػ  إىل اسػػتعماؿ عػّدة ةػػرؽ  ػػا يف ذلػ  اللجػػوء إىل اسػػتعماؿ مصػػطلاات 

 .«التجاوزات» مي ( ختاياية)
 –عائػد اراػاف اجلػي  اعنقػويب  –انكر مف راك عل  سػدي  امليػاؿ اجلنػراؿ شمػد العمػاري 
انػػا اعػػارض ىارسػػة »: ا  قػػاؿ(جتػػاوز)ىارسػػة التعػػريال تػػ  انػػم عػػرف ذلػػ  بػػاعرتاؼ جزئػػي 

لقد عاىن جيلُنا ايػ اك منػم وعشػُع ش صػياك معراػة اجلزائػرا  لػ  ارتػال بػأي حػاؿ . التعريال
ع اعػوؿ اف التعػريال ص ميػارس ولكػن المػا وعػ  . ألحػواؿ يف توظيانػا ميػ  هػرع الطػرؽمػن ا

ما جدوف التعريال عندما يشرع اإلرهابيوف يف الدكػاء بعػد … ذل  اجرينا حتقيقاك يف األمر
 50«؟" ىلدىلعو "نص  ساعة من اعستنطاؽ ويقولوف 

 الّسػػلطات اجلزائريّػػة إىل يّػػةنّظمػػة العاػػو الّدولويف رّد علػػ  انتقػػادات وااامػػات وجهتهػػا م
اجلزائػػر ع إف » :املميّػػ  الػػّدائ  اجلزائػػري لػػدف األمػػ  املّتاػػدة يف نيويػػورؾ عدػػد اللّػػم بعلػػيعػػاؿ 

لػػيس هنػػاؾ [ .].. تػػر ض اعنتقػادات اعنتقائيّػػة امػػا تقدػ  اّي انتهػػاؾ يقػػوؽ اإلنسػافا امػػا
س هنػاؾ اشػ اص او منّظمػات ا امػا انّػم لػياية دولػة يف العػاص ع تػداس  يهػا تلػ  ايقػوؽ

هنا إذف يعرتؼ املسفوؿ اجلزائري اف هناؾ عػدـ  51«.تستطي  اف تزع  اّما ضم  اإلنسانّية
احرتاـ يقوؽ اإلنساف يف بودع لكن ع يعد ذلػ  انتهااػا  طػ ا مػا داـ ميػ  ذلػ  حيصػ  

 (!عل  حد زعمم)يف ا  بلداف العاص 
ف و ف الّيمػا  عشػر التّػابعو ا راء املستقلّ سية اف اليسارية الارن ليراسيوفوذارت صاياة 

بػػالّتقرير املقػػّدـ مػػن ةػػرؼ ايكومػػة ص يقتنعػػوا ع لّلجنػػة األىيّػػة يقػػوؽ اإلنسػػاف يف جنيػػ  
 ةرئيسػػ وعلقػػع. وع حػػىّت بأجوبػػة و ػػدها ألسػػئلته  2998 يوليػػو 12و 12ومي يػػاجلزائريّػػة 

وحػوار  مناعشػات رياضػّية» ػد اجلزائػري بأمػا علػ  ردود الو ( الارنسػّية)الّلجنة اريستني شػين 
ا حيػث يتسػ  للػّنصّ  «والعػاـ جػداالقػانو  »ب  اا راء األىّيوف للطّ  تأس  ا بينما«ةرشاف

لية ا شال وإنكار ايقيقػة عل  اما ام  س طوا  .دعة ملموسة ةوياتقد إىل اي ضمو يبال
حػػػػوؿ  تواصػػػػلةوايجػػػػج امل ليمػػػػوض يف الّتوضػػػػيااتا»وااػػػػدوا اف  االػػػػ  اسػػػػتعملها الو ػػػػد

 اتػػػفدي ترضػػػهاع اصػػػداع يف األزمػػػة  نيمػػػفامرة او مسػػػفولّية األوربّيػػػو ا (األجنػػػي) التػػػدّ  
ةػالدوا اللجنػة الكي  من  ػراء »وذارت واالة األنداء الارنسية اف  52«.طورة الوض را  ظن

لّتعػػػػػػريالا معتمػػػػػػدين يف ذلػػػػػػ  علػػػػػػ  شػػػػػػهادات  اىلإبليػػػػػػاح بتوضػػػػػػياات حػػػػػػوؿ الّلجػػػػػػوء 
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الّتقريػر والو ػد اجلزائػري ص  تػ  اف ااععتدػار  ػارج اجلزائػر ردّ ألش اص املعاجلني يف مرااػز ا
ورّد رئػيس  53«.واّادوا عل  اّف الااعلني املعػرو ني لوحقػوا وعوعدػوا" للّتجاوزات"يتطرّعوا إعّ 

ع انػػا  صػػراحةكػػ  ب هلػػا ػػال اف اعو » :بػػالقوؿ صػػال دمػػريالالّسػػا  شّمػػد الو ػػد اجلزائػػري 
جلماعػة اإلسػومّية ي اإرهػاب جمرمػ مقابػ  "إرهاب الّدولة"عندما  عع المة اك جد امندهش
شػػاوع مػػن  ػػوؿ ذلػ  اعدعػػاء بػػأف عمػػ  الدولػة مهمػػا بليػػع عػػوة بشػػاعتم ع  54ا«املسػّلاة

 ػػػػال اف يعػػػػد انتهااػػػػا يقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف وع اف يوصػػػػ  باإلرهػػػػاب ألنػػػػم مقارنػػػػة بلرهػػػػاب 
 ػدمري يعػرتؼ إذف . يابػة جتػاوزات ص تدلػل درجػة اإلجػراـ ع تػ اجلماعات املسلاة  هو  

اجلماعػػػة اإلسػػػومية »مقارنػػػة  ػػػا تاعلػػػم  «ارحػػػ »بػػػأف الّدولػػػة ترهػػػال وتعػػػّرب ولكػػػن بدرجػػػة 
 .«املسلاة

 تفسير للردود الرسمية .4
متناعضػػػةا ( ايػػػريف والتػػػأويلي والّضػػػمين)تدػػػدو العوعػػػة بػػػني الاػػػروع اليوثػػػة لإلنكػػػار الر ػػػي 

ويصػػعال بالاعػػ   هػػ  ايػػ  ميكػػن لػػناس املوظػػ  ايكػػومي اف يقػػوؿ اشػػياء تدػػدو يف تايػػة 
ع شػيء »عي مػيو اّف اي  ميكػن ألحػد اف يػدّ   ؟يف  ف واحد التضارب م  بعضها الدعض

هناؾ »؟ يف حقيقة األمر «ما حيدث مرّر»يف الوعع الري يفاد  يم هو ناسم اّف  «حيدث
ا (واعنتهااات الاادحة األ رف يقػوؽ اإلنسػاف)يال  طاب ر ي ثابع  يما إص التعر

إف هػرع املوحظػػة ثابتػػة  55«.وعناصػر الػػرّد الر ػي مرتابطػػة سياسػيا ومكّملػػة لدعضػها الػػدعض
سػرتاتيجية يف إلواػدؼ هػرع ا. وعاّمةا حيث تنطد، عل  ا  األنظمة الػ  دتػارس التعػريال
وحترياهػػػػا بالتشػػػػكي  يف اػػػػ   ااـالػػػػرّد الر ػػػػي إىل تاػػػػادي اهلجمػػػػات الػػػػ  تشػػػػّن علػػػػ  النظػػػػ
 .التعريال وت ها من األعماؿ الوحشية واإلجرامية األ رف

اوعا ضػد الػّرد الّر ػي : املقاومػة علػ  صػعيدينعلػ  اّما ضػاايا التعػريال  هػ  مرتمػوف 
الػػري يصػػرؼ النظػػر عػػن شػػهاداا  حػػوؿ التعػػريال علػػ  اسػػاس امػػا تػػ  صػػاياةا وثانيػػاا 

وتدػدا . لاظاعة مػا اعرت ػوع مػن اعمػاؿ  ػلم  يوعػوف مػا يسػتاقوف ضد اعدعاء الر ي بأم 
: بتلػػػ  الكلمػػػات الّرهيدػػػػة( اجلػػػود)هػػػرع املقاومػػػة مػػػن اللاظػػػة الػػػ  يتاػػػػّوع  يهػػػا املسػػػتنط، 

ومػن مثّا  لنّػم بالاعػ   «.اصرخ اما تريدا ع احػد سػوؼ يصػّدع  عنػد  روجػ  مػن هنػا»
مػن األايػد انػم  عػ  شػيئاا وإع ملػاذا حصػ  »ع يصّدؽا ب  ويُنظر إليم انم مرنال ارل ا 

ويف الػػرد الر ػػي ميكػػن عػػراءة اف الضػػاايا يكػػربوف وامػػ  إرهػػابيوف والدولػػة  «لػػم مػػا حصػػ ؟
 .وفاقتعاملع معه  و قا للقانوف وام  لقوا ما يست
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إىل جانال اسرتاتيجية اإلنكار هرعا تستعم  السلطات تقنية ا ػرف لتاػادي اهلجمػات 
وذلػػ   ا  علػػ  ناعػػديها مداشػػرة وتشػػك  يف ادعػػاءاا  لتشػػويم  عػػته  هػػي تػػتهجّ . ضػػدها

هنػػػا تلجػػػأ السػػػلطات إىل اسػػػرتاتيجية . لصػػػرؼ األنظػػػار عػػػن اعنتقػػػادات الػػػ  تتلقاهػػػا مػػػنه 
دين»او  «عرؼ صاحال الرسالة»

ُ
ا وذل  عندما ع تستطي  إنكار الّته  اليّػا او «إدانة امل
إف هرع الطريقة يف واع  األمر عامليػة وع تقتصػر . نايهاصراحة او عندما ع جتد تريرا تقنيا ل

عل  اجلزائػر  اسػالا واليابػع اّمػا تسػتعم  دػدؼ التيطيػة علػ  األمػاان الػ  إاػ، او ع 
 .يلي،  يها ا طاب اإلنكاري

واحػػد التػػأويوت األساسػػية لسياسػػة اإلنكػػار الر يػػة هػػو اّف السػػلطات دتػػارس التعػػريال 
و يمػػػا يلػػػي دعػػػ  هلػػػرع النظػػػرة باعستشػػػهاد بتػػػاريد . ا تاعػػػ  ذلػػػ  عػػػو ولكنهػػػا تكػػػّرب امػػػ

 .وةديعة وىارسات النظاـ العسكري اجلزائري
 هػو يسػيطر علػ  . إّف اجلي  اجلزائػري هػو املاسػ  ايقيقػي والاعلػي للسػلطة يف اجلزائػر

ر  مػن الدػديهي إذف اف تكػوف الػردود الر يػة علػ  تقػاري. النظاـ السياسػي الػم ويػتاّك   يػم
التعريال ىوة من ةرؼ املفسسػة العسػكريةا تلػ  املفسسػة الػ  ورثػع الكيػ  مػن التعػالي  

والتعّهد علػ  ىارسػة التعػريال . واعسرتاتيجيات ايربية والتقاليد واليقا ة العسكرية الارنسية
تارإيػاا اسػتعملع  رنسػا التعػريال يف . بطريقة نظامية هو جزء مهّ  من تراثها اعسػتعماري

زائػػػر يف شاولتهػػػا لتاطػػػي  املطالدػػػة باسػػػتقوؿ الػػػدودا واختػػػرت منػػػم  ليػػػة نظاميػػػة لسػػػا، اجل
 . املقاومة املسلاة من صاوؼ السكاف

إّف اتلدية الضداط الرين يقػودوف القػوات املسػلاة اجلزائريػة اليػـو ويسػيطروف علػ  اييػاة 
نسػػية الػػ  تّت ػػر التعػػريال  السياسػػية يف الػػدود اػػانوا عػػد تعّرضػػوا لوسػػرتاتيجيات ايربيػػة الار 

الارنسػػي وص  يوالكيػػ  مػنه  شػػاراوا  عػػو يف اجلػي  اعسػػتعمار . اوسػيلة مػػن اهػ  وسػػائلها
ينضموا إىل املقاومة اجلزائرية إعّ يف اوا ر ا مسيناتا حني اصدأ واضػاا اف اجلزائػر علػ  

العػريب بل ػ ا  ومػن بػني هػفعء الضػداط نػرار اللػواءات  الػد نػزارا. وش  انتزاع استقوهلا
شمد العماريا عدد املال  عنايزيةا مصػطا  شػلويفا شمػد تػوا  وبػن عدػاس تزيّػ  والعقيػد 

 .وت ه  علي تونسي
ا ختػػرّج مػػن املدرسػػة العسػػكرية 2918 ػػاللواء  الػػد نػػزار مػػيوا الػػري ولػػد يف باتنػػة سػػنة 

ا « اجلزائػػرينيالاػػوج اليالػػث عشػػر للقناصػػني»ي  الارنسػػي يف بػػاجلبالقليعػػة واصػػدأ ضػػابطا 
تلّقػ   2964ويف سػنة . لولتااؽ يػي  التاريػر الػوةين 2958منم يف ابري   « رّ »الري 

ا عدػػػ  اف يقػػػود اتيدػػػة (اعحتػػػاد السػػػو يا  سػػػابقا) « رونػػػز»تػػػدريدا يف األاادمييػػػة العسػػػكرية 
بعػػػد ذلػػػ  التاػػػ، باملدرسػػػة العليػػػا . 2967جزائريػػػة إىل مصػػػر اثنػػػاء حػػػرب السػػػّتة ايػػػاـ يف 
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ا مث اصػػػػدأ لػػػػواء  نائدػػػػا لػػػػرئيس 2979عػػػػاد املنطقػػػػة العسػػػػكرية الياليػػػػة يف . رب بدػػػػاريسللاػػػػ
واػػاف مسػػفوع . 2986ا عدػػ  اف يصػػدأ عائػػدا للقػػوات الريػػة يف سػػنة 2984األراػػاف سػػنة 

ا وتػػوىّل مهػػاـ رئػػيس ألراػػاف 2988علػػ  حالػػة الطػػوارئ اثنػػاء األحػػداث الّداميػػة يف ااتػػوبر 
امػػا يعػػد اجلنػػراؿ نػػزّار . 2992نةا مثّ د ػػ  ايكومػػة سػػنة اجلػػي  يف نػػو مر مػػن ناػػس السػػ

اعلػػػس األعلػػػ  »وعػػػد اػػػاف عضػػػوا يف  2991احػػػد ااػػػر مسػػػفويل ومػػػدبري انقػػػوب ينػػػاير 
 . الري اّونم اجلي   لاا للرئيس الشاذيل بن جديد عقال ذل  اعنقوب «للدولة

بػػػاجلزائر  2919ة واللػػواء شمػػػد العمػػػاريا حاليػػػا رئػػػيس األراػػاف يف اجلػػػي ا ولػػػد يف سػػػن
إىل جػػػي  التاريػػػر الػػػوةين يف  «ياػػػرّ »اػػػاف ضػػػابطا يف اجلػػػي  الارنسػػػي عدػػػ  اف . العاصػػػمة
لعػػػػال دورا ادػػػػ اا إىل جانػػػػال  الػػػػد نػػػػزارا يف عمػػػػ  املػػػػدنيني يف احػػػػداث ااتػػػػوبر . 2958
ا وتػػػراس  يػػػال، القػػػوات ا اصػػػة 2991رُعّػػػي إىل رتدػػػة لػػػواء سػػػاـ يف شػػػهر جويليػػػة . 2988

 . صيصا حملاربة اإلسوميني 2991سدتمر  ال  ُاّونع يف
ااف يف .   ااف ضابطا يف اجلي  الارنسي اثناء حرب التارير اجلزائريةاواللواء شمد تو 

 2961ويف سػنة . ا اي عدي  اعسػتقوؿ2962منم يف  « رّ »لسوح املد عية و 64الاوج 
را ويُعػػرؼ باعستئصػػايل اػػاف مستشػػارا  الػػد نػػزّا. تلقػػ  تػػدريدا يف مدرسػػة الػػدرؾ الارنسػػية

الرهيػػال الػػري يتمتّػػ  بيقػػة سػػعيد سػػعدي ورضػػا مالػػ ا حيػػث يُعػػد بالنسػػدة هلمػػا حلقػػة ربػػ  
 .بارنسا

تعرض مػيو جيػدا عػن اولئػ  الضػداط ( املدعو اليو )ولعّ  حالة الضاب  علي تونسي 
ـو يعػربوف الرين اانوا باألمس إباف اعحتوؿ يعّربوف الشعال حتع لواء  رنسا وما زالػوا اليػ

اػػاف تونسػػي ميػػارس . يف عهػػد اعسػػتقوؿ بعػػد اف تلقػػوا مناصػػال مهمػػة وحساسػػة يف الدولػػة
وهػػو اخف حيتػػ  منصػػال املػػدير العػػاـ لممػػن  االتعػػريال لصػػال  رنسػػا اثنػػاء احتوهلػػا للجزائػػر

ولػػد . الػػوةين اجلزائػػريا املفسسػػة الر يػػة املعرو ػػة باعرتا هػػا جػػرائ  التعػػريال يف حػػ، الشػػعال
وهػػػػو ابػػػػن الطيػػػػال تونسػػػػيا الػػػػري اػػػػاف ضػػػػابطا عسػػػػكريا  رنسػػػػيا حػػػػىت  2914يف  بارنسػػػػا
تػػرّ  علػػي تونسػػي يف امليػػرب حيػػث اػػاف ابػػوع مػػ  اجلػػي  الارنسػػي هنػػاؾا وحيمػػ  . تقاعػػدع

ولكػػن بعػػد ذلػػ   2962التاػػ، يػػي  التاريػػر الػػوةين سػػنة . جنسػػيتني الارنسػػية واجلزائريػػة
تػػػرب )  للجػػػي  الارنسػػػي يف سػػػيدي بلعدػػػاس باػػػرتة عصػػػ ةا ُوجػػػد يف املكتػػػال اليػػػا  التػػػاب

املتكونػػػة مػػػن إضػػػا يني  «اومنػػػدوس العاصػػػاة»اػػػاف عضػػػوا يف الارعػػػة العسػػػكرية (. اجلزائػػػر
  56.مست دمني من ةرؼ امل ابرات الارنسية
لتعالي  والطرؽ العسكرية الارنسػية اثنػاء تػدريداا  لوهناؾ ضداط   روف اي وف تعّرضوا 

 . الارنسية  وؿ اوا ر السدعينات واليمانيناتيف األاادمييات العسكرية 
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ولقػد مػػورس اوؿ اسػػتعماؿ نظػامي موسػػ  للتعػػريال مػػن ةػرؼ السػػلطات اجلزائريػػةا الػػ  
 اػػي شػػهر ااتػػوبر مػػن . 2988يسػػيطر عليهػػا اولئػػ  التػػابعني للجػػي  الارنسػػيا يف سػػنة 

لطوارئ واعط  حالة ا( رئيس اجلمهورية  نراؾ)ناس العاـا  رض اللواء الشاذيل بن جديد 
ووضػػػػػػعع . اإلذف للجػػػػػػي  باسػػػػػػتعماؿ األسػػػػػػلاة األتوماتيكيػػػػػػة ضػػػػػػد املػػػػػػدنيني املتظػػػػػػاهرين

السػػلطات اإلداريػػة واملدنيػػة واألمنيػػة حتػػع اوامػػر اللػػواء السػػامي عدػػد ا  بلهوشػػاتا نائػػال 
اانػػع مصػػػال . وزيػػر الػػد اع ورئػػػيس األراػػاف يف اجلػػي ا و الػػػد نػػزار نائػػال رئػػػيس األراػػاف

اعطيػػػع اوامػػػر لقػػػوات األمػػػن بػػػلةوؽ النػػػار علػػػ  . ادة اللػػػواء شمػػػد بتشػػػنياألمػػػن حتػػػع عيػػػ
اػػاف القمػػ  وحشػػياا (. 122ايصػػيلة الر يػػة اانػػع )اجلمػػاه  وعتػػ  اايػػر مػػن الػػ  مػػد  

حيػػػث اعُتقػػػ  عػػػدة مئػػػات مػػػن الشػػػداب ومػػػورس التعػػػريال علػػػ  نطػػػاؽ واسػػػ  يف شطػػػات 
اشػػػػػ اص ايػػػػػ وف حتػػػػػع  امػػػػػا مػػػػػات  57.الشػػػػػرةة والػػػػػدرؾ وثكنػػػػػات امل ػػػػػابرات العسػػػػػكرية

 58.التعريالا  ا يف ذل  األةااؿ
وعػػػػد اػػػػاف رد  عػػػػ  الشػػػػارع اجلزائػػػػري علػػػػ  هػػػػرع اجلػػػػرائ  معتػػػػراا حيػػػػث اداف امليقاػػػػوف 
وشاضػػػػػروف وةػػػػػوب اجلامعػػػػػات اعسػػػػػتعماؿ املفسسػػػػػا  للتعػػػػػريال بكػػػػػ  اشػػػػػكالم الددنيػػػػػة 

اما ُ   حػوايل  60«.موحقة ىارسي التعريال مهما ااف مستواه »ا وةالدوا بػ59والناسية
وتظػػػػػاهر ثػػػػػوث  عؼ ةديػػػػػال وىػػػػػرض دا ػػػػػ   61.الػػػػػ  إمضػػػػػاء لشػػػػػكوف ضػػػػػد التعػػػػػريال

ويف  62«.ع للتعػػػػػريال وع للجوديػػػػػن»: مستشػػػػػا  مصػػػػػطا  اجلػػػػػامعي بالعاصػػػػػمة بػػػػػالقوؿ
موحقػة اػ  الػرين مارسػوا »ش صػا مػن ابنػاء شػهداء حػرب التاريػر  411تصريأ ةالػال 

  63«.امروا بتل  املمارسات التعريال ضد الشعال اجلزائري واولئ  الرين
ختػرج إىل العلػن  2988ويف اخونة األ ػ ة بػدات حقػائ، واسػرار حػوؿ احػداث ااتػوبر 

 قػػد ذاػػرت  64.إعومػػي بػػني ادػػار املسػػفولني األمنيػػني والسياسػػيني وذلػػ  مػػن  ػػوؿ تراشػػ،
ن اللندنيػػة الناةقػػة بالعربيػػة اف اجلنػػراؿ شمػػد بتشػػني الػػري اػػاف مسػػفوؿ األمػػ افجريػػدة الزمػػ

نائػال )مهمػة اسػتعادة األمػن إىل جانػال اجلنػراؿ  الػد نػزار  العسػكري  نػراؾ واسػندت إليػم
هدد  صػومم باػتأ ملػ  التعػريال واللجػوء إىل احملػاا  الدوليػة لاػتأ ( رئيس األرااف يومها

وذاػػػرت الصػػػاياة اف اجلنػػػراؿ بتشػػػني اعػػػرتؼ بػػػأف مراػػػز  65.تلػػػ  األحػػػداث حتقيػػػ، حػػػوؿ
وسػجن  يػم  ااؾ إىل مراز للتعريال بدؿ التدريال العسكريسيدي  رج بالعاصمة حتوؿ  نر

اش اص مػن ضػواحي اجلزائػر العاصػمة وهػفعء يعر ػوف جوديهػ  بأ ػائه  ايقيقيػة ورتػده  
ش صػػػػاا إضػػػػا ة إىل  2167تعػػػػريال لالعسػػػػكريةا واف مدرسػػػػة الداريػػػػة حولػػػػع إىل مراػػػػز 

امػػا ذاػػرت   66.اة ر يػػشضػػرا ووثيقػػة شاوظػػ 262اعمػػاؿ تعػػريال ا ػػرف سػػجلع الهػػا يف 
ص تكػػن شتومػػة وإمنػػا نا ػػة عػػن عػػرارات  2988الزمػػاف اف بتشػػني اعتػػر اف احػػداث ااتػػوبر 
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وااػ  جهػات وصػاها باألعليػة اإليديولوجيػة شاولػة نسػال اعمػاؿ التعػريال يف تلػ   ااجهزة
اجلي  هشاـ عدػود  ذارت الزماف اف الضاب  الساب، يف 68 رويف عدد   67.األحداث إليم
اؿ بتشػػػني  مارسػػػة التعػػػريال علػػػ  مئػػػات الشػػػداب الػػػرين   اعتقػػػاهل  إثػػػر تلػػػ  ااػػػ  اجلنػػػر 

والػػ  اػػاف  ااألحػػداثا ويفاػػد اف ثكنػػة سػػيدي  ػػرج التابعػػة للمديريػػة املرازيػػة ألمػػن اجلػػي 
يتػػػوىل شػػػفوما اجلنػػػراؿ بتشػػػني ونصػػػال علػػػ  راسػػػها العقيػػػد رابػػػأ يوسػػػاي مسػػػفوؿ الشػػػرةة 

 .اف حيضرها بتشني بانتظاـالعسكريةا شهدت عمليات التعريال ال  ا
مػػن مثّا ميكػػن القػػوؿ بػػأّف ىارسػػة التعػػريال النظػػامي ليسػػع جديػػدة يف اجلزائػػرا بػػ  هػػي 

يف . جزء ع يتجزا من الطديعة اعستئصالية للنظػاـ ايػاا  واملػنهج األمػين لقادتػم العسػكريني
عسػػكرية الارنسػػية اداة الواعػػ ا يعػػّد التعػػريال بالنسػػدة هلػػفعء الضػػداط اجلزائػػريني ذووا الرتبيػػة ال

ولقد بػات . اسرتاتيجية لوستئصاؿا وهو عنصر اساسي يف سياسة اإلبادة ال  يتمّيزوف دا
اجلػي  منػر بدايػة ايػػرب النػاةقني باسػػ   مػيله  هػرا حنػو اعستئصػػاؿ واضػاا يف تصػرحيات

  بػػدـ إىل اولئػػ  الػػرين لّط ػػوا ايػػديه»:  ػػاللواء  الػػد نػػزار مػػيو نُقػػ  عنػػم عولػػم. 2992يف 
ا اعػوؿ اّف حربػػا عاسػية جػػدا سػػوؼ تشػّن ضػػّده  حػػىت (العػػاـ)السػاهرين علػػ   ايػة النظػػاـ 

سػػػوح اإلرهػػػاب وهػػػرا مزيػػػاف شػػػري ا احػػػد املسػػػت دمني الدػػػارعني ل 69«.استئصػػػاهل  مائيػػػا
هػ  »: عػائو 2995مػارس  24النظاميا يصػرّح يف نػدوة صػااية يف اجلزائػر العاصػمة يػـو 

 اإلرهابيوف يشػدهوف األعشػاب . إنم يدّمرها ع ت ! ب الضارّة؟ عإاةال الدستا  األعشا
الػري   «العم  الػد ء»ذار ألحد الصاا يني وبدوف حتّا  ويف مناسدة ا رف  70«.الضارّة

  71«.اليربيني عامة واألوروبيني  اصة»ااف يقـو بم هو واصاابم اعستئصاليوف لصال 
اف حُيّقػ، دوف اللجػوء إىل التعػريال واعػازر؟  هػ  مػن املمكػن مليػ  هػرا اعجتيػاث التػاـ 

 .بالطد  عا  التعريال بالنسدة هلفعء اعستئصاليني وسيلة ضرورية ترّرها تايته 

 الخاتمة. 5
تكش  تقارير منظمات حقوؽ اإلنسػاف اف التعػريال يف اجلزائػر اصػدأ ىارسػة مفّسسػاتيةا 

تعػػريال ميػػارس بطريقػػة نظاميػػة مػػن وعػػّر اصػػااب هػػرع التقػػارير عػػن علقهػػ  الكدػػ  لكػػوف ال
وعػػػد ااػػػد هػػػرع الديانػػػات العديػػػد مػػػن الضػػػداط . ةػػػرؼ رتلػػػ  األجهػػػزة األمنيػػػة يف الدولػػػة

 .املنشقني الرين  ّروا من دا   الدلد بعد اف شهدوا مي  تل  األعماؿ اإلجرامية

 علػ  تقػارير التعػريال بػأف الػردود رّداتوحي مراجعة منػوذج  طابػات السػلطات اجلزائريػة 
بػػػاي، املقػػػدس يف الكػػػرب »الر يػػػة مػػػا هػػػي إعّ اميلػػػة مطابقػػػة ملػػػا يصػػػام العػػػاص شومسػػػكي 
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 السػػلطات ختتاػػي مػػن وراء  طابػػات إنكػػار ر ػػي لػػيس لتقويػػة ادعائهػػا  72«. دمػػة الدولػػة
 .للشرعية  اسال وإمنا إلنكار ح، املعارضة يف الوجود اصو

ويعػد هػػرا . د علػ  تقػارير التعػرياليلجػأ النظػاـ اجلزائػري إىل  طػاب إنكػار تقليػػدي للػرّ 
وهػػػػي ترتكػػػػال  االنػػػػوع مػػػػن الػػػػّردود منػػػػوذج تااعػػػػ  معػػػػروؼ لػػػػدف سػػػػلطة  قػػػػدت شػػػػرعيتها

ومػا بيانااػا املتناعضػة إع . انتهااات  ط ة يقوؽ اإلنساف اي تُدقي سيطراا علػ  ايكػ 
عػػرؼ "الػػ  سػػرعاف مػػا تسػػتددؿ  نهجيػػة " سياسػػة اإلنكػػار"علػػ  تدنيهػػا عسػػرتاتيجية   دليػػ

 .عند  شلها" املّدعي
اػػػيمن املفسسػػػة العسػػػكرية علػػػ  النظػػػاـ السياسػػػي يف اجلزائػػػر وتسػػػيطر عليػػػم مػػػن  ػػػوؿ 
ضداط تدربوا يف اجلي  الارنسيا اما اما تتدي األساليال والتعالي  العسكرية الارنسية ال  

 وهلػػػػرع املفسسػػػػة تػػػػاريد يف اسػػػػتعماؿ التعػػػػريال ألهػػػػداؼ. تصػػػػ  التعػػػػريال اػػػػأداة نظاميػػػػة
ومػػػرابأ . «اعستئصػػػاؿ مػػػن اجلػػػرور مػػػ  التسػػػرّت »سياسػػػيةا حيػػػث ااتسػػػدع ذهنيػػػة وثقا ػػػة 

ا مػػيوا والتعػػريال النظػػامي الػػري مػػورس  ػػوؿ تلػػ  األحػػداث تعػػد صػػورا 2988ااتػػوبر 
واإلبادات اجلماعية والتعريال وشىت اعنتهااػات األ ػرف . منوذجية لتل  الطديعة اإلجرامية
ملمارسػات  «ةديعػي»شػهدها اجلزائػر اليػـو مػا هػي إع اسػتمرار لكرامػة الػناس الدشػرية الػ  ت

 .النظاـ العسكري اإلجرامية ضد الشعال اجلزائري
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اســتقبليف ا الريـــاض جبللـــة ادللـــا تنيــد دلـــدة ســـاعت  وأ  ـــر «
 ]...[جتــاا اإلســبلمي  والقضــية اجلزائريــة اعلــى تبليػــي هوقفــ  

! االعصـ: "وكـرر ثـبلث مـرات" سـلم ه  م ليسـواإهن: "تقال رل
  »!"االعص! االعص

، دار الشـنياب، اجلزائـر مذكرات جنـرال خالـد نـزارخالد نزار، 
 .157. ، ص2888

 

 
؟ بعد ذلـا جـاء اجلنـرال اتنيمتو هل  !عذبوين إذل أقصى حد«

ل أَقبــل وق ــ. أنــا ر ــا وســرتأ مــا ســأتعل بــا: "وقــال رل توتيــ 
ســـنة تقـــ   مخســـة عشـــرأنـــا قتلـــ  حشـــاين وســـت ب  دلـــدة 

وسيتمكن والديا من زيارتا ا السـجن، وإال  سـذخذإ إذل 
ــــذي  أمــــا وســــأبقرها أمامــــا، وســــأجعلا تنفــــ  احلليــــب ال

  ».أنا هو اجلنرال توتي  رب اجلزائر. ا إياارضعتأ
 ةحكــ م علــى تــملاد بودليــ: مقاضــاة قاتــل حشــاينداؼلــة دريــدي، 

يوميـــــــــة الو  ،1222أبريـــــــــل  Algeria-Watch ،25، باإلعـــــــــدا 
 .1222أبريل  La Tribune 23اجلزائرية 
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 المقدمة. 1
عندئـــذ  ختيل ـــ اجلزائـــر؟ وهـــل  هـــل  عـــ  أو قـــرأت ةـــنيادة ضـــ ية مـــن ضـــ ايا التعـــذيب ا

 »الشــيء الفظيــذ الــذي يفعلونــ  بــا؟«تعــاين  ــ  التعــذيب، وعلــى األخــ  ذلــا نفســا 
يو ـــه؟ هـــل  ال يهـــل ةـــعرت بـــاخلوا   دعـــوت ا  أن ػلميـــا مـــن ذلـــا الشـــيء الـــذ

تصـورت هـل تكرت ا أثر هذا اخلوا من التعذيب على سلوكا االجتماعي والسياسي؟ 
 آثار هذا اخلوا على نطاق اجملتمذ الواسذ؟

بعـــو مـــو في  يقرتتنيـــاالتعـــذيب ليســـ  أحـــداثاأ منعزلـــة أو انتنياكـــات ترديـــة  شلارســـةإن 
ضــ ايا التعــذيب هــي معانــاة ، بــل إن الدولــة، وآثارهــا ال تن صــر ا الفــرد الــذي خضــذ ذلــا

عنـــدما يـــروي . وترويضـــ  البـــاب الـــذي يلـــا منـــ  جنـــراالت اجلزائـــر وجبل دوهـــا خلـــرق اجملتمـــذ
 ـــ  التعـــذيب، ينتشــر اخلـــ  بـــ   عاةــوهاالنــاجون مـــن التعـــذيب أو ذووهــ م األهـــوال الـــ  

 .كل الناس وتصبح ادلعاناة الفردية خوتاأ مجاعياأ وعقاباأ أو هتديداأ رمزياأ موجنياأ للمجتمذ  

ــي  للمــوت بقــدر مــا يكــون    وبقــدر مــا ينيــدا التعــذيب إذل تســلي  األدل كمعــادل حواس 
، وهــذا التنيديــد اجلســدي ذاتــ  ػلــ  بــ  اجلزائريــون عنــد خوتــاأ مــن ادلــوتاخلــوا اجلمــاعي 

 ــاعني م أخبــار االعتقــاالت العشــوائية وأحــداث اإلخفــاء القســري واإلعــدا  بــدون زلاكمــة 
ات اخلوا اجلماعي من ادلوت هو البنية التنظيمية احملورية لل ياة تقد ب. واجملازر وغري ذلا

 .ا اجلزائر
، تفــي علــى رلتمعاهتــاألنظمــة السياســية أســب أنــواع اخلــوا ادلســيطرة تصــنيه اؽلكــن 

اجملتمعات احلـرة يعتـ  اخلـوا بشـكل رئيسـي حالـة عاجتفيـة وجتربـة داخليـة عـابرة زلصـورة ا 
اتوريــة العســكرية تــاخلوا بالدرجــة األوذل جتربــة مجاعيــة تقررهــا الفــرد، أمــا ا األنظمــة الديكت
مـا كل و ( متمثبلأ ا القتل والتعذيب واالعتداء واخلطه وغريها)السياسة وموضوعنيا ادلوت 

، تيصبح اخلـوا هـو اخللفيـة (متمثبلأ ا الفقر ادلدقذ وغريا)ينيدد مقومات احلياة األساسية 
كاتــة   اهــي الثقاتــة ادلــملثرة  »ثقاتــة اإلرهــاب« ى ، وتضــ احليــاة العامــة باســتمرار تطبــذالــ  

وا ح  تعمل اجملتمعات احلرة على حل ادلشـكلة السياسـية لتنظـي م اجملتمـذ . ةرائح اجملتمذ
 .استػبلل نشرا و اخلوا اجلماعي، تعمل الدول اإلرهابية على تقويت  و كبح واحتواء ب

 

تعـل التعـذيب  أن  لكن نيمـا ؼلتلفـان ا . ر ي ا كوهنمـا ػل  ـو الن األدل و ـفات  إذل سـلطةاحلـيشرتإ تعـل التعـذيب والعمـل     
 عـذ ب ادم رة لل ـرب لـي  باتنـاء العـادل، ولكـن باتنـاء َتصـو ر هد  ػلاكي القـدرة ادلـ

هـو إسـقاط  نتالتعـذيب إذ. ا وعـي ادل
ـــي للمـــوت  Elaineراجــذ . للســلطة الـــ  تقل ــد هـــدا احلـــرب لــي  بالقتـــل وإظلــا بتســـلي  وتضـــ ي م األدل كمكــات  حس 

Scarry, The Body in Pain, Oxford University Press, Oxford 1995. 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 منظور سياسي 
 

 

163 

+ + 

+ + 

ل اجلزائــر منــذ الــذي بــات يكب ــ اخلــوا اجلمــاعي مــن ادلــوت عــيكيــه ؽلكــن للمــرء أن ي
؟ وكيــــه ي صــــنذ إرهــــاب الدولــــة 2881ينــــاير  22نقــــبلب العســــكري الــــذي حــــدث ا الا

نيا؟ وما هي آثارا السياسية وَمفاعيل  على ةـرائح اجملتمـذ اجلزائـري ادل تلفـة؟ ربوع وي نشر ا
 كمني م؟حلختذ حكا  اجلزائر العسكريون إرهاب الدولة مننياجاأ اودلاذا 

 .بعو هذا األسئلةجابة عن ئللادلقالة زلاولة  تعت  هذا
ا القس م الثاين للمقالة الذي يلي ادلقدمة نناقش كيه يصنذ احلكـ م العسـكري اخلـوا 

أمـا القسـ م الثالـ  تنيـو سلصـ  لت ليـل آثـار اخلـوا . ويستػل  لي ك م قبضت  على اجملتمـذ
هـذا القسـ م كيفيـة مقاومـة ا  ر ـدالسياسة واالجتماعية، إضاتة إذل أثـرا علـى الفـرد، كمـا ن

اجملتمــذ إلرهـــاب الدولـــة، بينمـــا يســـتعرض القســ م الرابـــذ التبيينـــات العلميـــة إلرهـــاب الدولـــة، 
 يـةالت ليلا الدراسـة هـذال  تت للنيا ويأيت القس م اخلام  واألخري لـ يـ َل ِّ  النقاط الرئيسية 

 .ادلنبثقة عننيا جا   يقد  النت

 تصنيع وتوظيف رهب الدولة. 3
اسـت دا  العنـه أو التنيديـد بـ  مـن جتـرا الدولـة «الدولـة بــأو ب هـر ( Sluka) اـرِّا سلوكيـ عَ 

ضـــد أتـــراد وأهـــارل مـــدني ، كـــأداة للت ويـــه والســـيطرة وخا ـــة نيـــا أو أنصـــارها، يأو مو ف
أ ــــبح مــــننيا احلكــــ م ا اجلزائــــر منــــذ    ترهــــب الدولــــة، جتبقــــا ذلــــذا التعريــــه، 1».السياســـية

، إال أن جذورا التارؼلية ترجذ 2881نقبلب العسكري ليناير االستقبلل وخصو اأ منذ اال
احلاليـة  ملـةترهـب الدولـة يـرب  تلـا ادلرحلـة التارؼليـة باحل. إذل العنيد االستعماري ا اجلزائـر

 .إلعادة نشر اذليمنة الفرنسية والػربية ا اجلزائر

 

حيـ  ينسـبون األول إذل الـدو ل تقـ  ويعـزون الثـاين ( terrorism)واإلرهـاب ( terror) يز بعـو احملللـ  بـ  الرهـبؽل      
اإلرهــاب والرهــب يشــريان  هــذا التمييــز غــري ســلي م ويعتقــدون أن   ن أن  و ن آخــر و يــرأ زلللــو . عــات ادلعارضــةاَحْصــراأ إذل اجلم
تعمــداأ إلثــارة اخلــوا أو الســلوإ السياســي ادلــذعن ا األتــراد أو األهــارل اســت دا  العنــه أو التنيديــد بــ  «بالتَّســاوي إذل 

يشــري الطػيــان إذل (. repression)وعــن القمــذ ( oppression)وؼلتلــه اإلرهــاب أو الرهــب عــن الطػيــان  «.ادلســتنيدت 
طة أو لارضــتنيا للســالنظــر عــن مع ػــوتيــ  احلقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة لطبقــات كاملــة مــن الشــعب ب  م  ضــنيْ تـ  «َوْضــذ  

تو يـه القســر أو التنيديـد بــ  ضــد معارضـ  حقيقيــ  أو زلتملـ  لت ييــد أو إلضــعاا «أمـا القمــذ تيعــيف  «.حيادهـا ذلــا
ئلرهـاب أو لتـاأ القمذ عملية تستنيدا ادلعارض  تق  خبلتبعبارة أخرأ، و  «.معارضة السلطة أو سياساهتاعلى قدرهت م 
ا اجلزائـر يمـارس السـلطة الطػيـان والقمـذ واإلرهـاب ا آن . ة من اجملتمذ بدون يمييزن يستنيدتان ةرائح كبري يذلالرهب ال

 : راجذ الب وث ا. واحد

M. Stohl and G. A. Lopez (eds.), Government Violence and Repression: An agenda for Research, Greenwood 

Press, New-York 1986. 
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تمـــــذ ولكــــي نفنيــــ م كيــــه يصــــنذ ويو ــــه جنــــراالت اجلزائــــر الرهــــب للنييمنــــة علــــى اجمل
ادلـــــذاهب العســـــكرية الـــــ  معرتـــــة تـــــوجنيني م اإليـــــديولوجي و اإلحاجتـــــة بب أوالأ جتـــــاجلزائـــــري، 

للسجن السياسـي واجلـزء  1.1بينما ؼلص   اجلزء  2.1 يناقش هذا األمر ا اجلزء. بنوهايت
أما اإلخفاءات القسرية واإلعدامات بـدون زلاكمـة واجملـازر تنيـي تنـاقش ا . للتعذيب 2.1

ه الدولـة يـتو  يـةلعـرض كيف 6.1ص  اجلـزء وخ  . على الت وارل 5.1و ..4و 3.1األجزاء 
 .ح  ونشر اخلوا اجلماعيبػية ل رب النفسية ل

 إيديولوجية األمن القومي واالستراتيجية المضادة للثورة: بهر لمذهب ا. 1.3
خلصـــائ  بااجلـــيش احلـــرا  أنـــ  يتميـــز مـــنأي  2يتســـ م اجلـــيش اجلزائـــري بالطـــابذ ال يتـــوري،

 :ليةالتا
 را ضعيه؛  3مستوأ ح 

  4ؤلمة؛للدولة أو ولي  لللمملس سة العسكرية  الو أوالء 

 ميل دائ م إذل التدخل بالقوة ا النظا  السياسي؛ 

 عسكرية مفتتة؛-الت ك م ا نظا  سياسي تاسد وذي حدود مدنية 

  َتْشظ ية اجليش إذل ع دة ت ئات غري م نظ مة تتكتـل ا ع ْصبــَت  )يماسكية ضعيفة
 (.سيت  تقريباأ رئي

ة العسـكرية الفرنسـية، وكثـريا مـن مـذاهبنيا تـورث اجليش اجلزائري كثـرياأ مـن التقاليـد والثقا
»الفارين من اجليش الفرنسي«ت  األكثر نفوذاأ بـيـ ْعرا جنراال. احلربية

تلـا اجملموعـة  ض متو    
ا منتصه ( ش.و.ج)الضباط الذين ح وِّلوا من اجليش الفرنسي إذل اجليش الوجتيف الشعيب 

مثـل مدرسـة احلـرب )والضباط الـذين تـدربوا ا األكادؽليـات العسـكرية الفرنسـية  5الستينات
 .2881جتوال السبعينات والثمانينات ومنذ ( بباري 

 

لت ــاق بلاجلـيش االســتعماري الفرنسـي    تـر وا  اهريـا لكــانوا ضـمن  ـفوا باط الـذين  تشــري هـذا العبـارات إذل الضـ    
لتأسـي  ( De Gaulle)جبـيش الت ريـر الـوجتيف ا أواخـر اخلمسـينات بـأمر مـن قـادهت م الفرنسـي  كجـزء مـن خطـ ة ديػـول 

زلمـد العمـاري، ا ـاع  العمـاري،  ومـن ضـمن هـملالء اجلنـراالت. عندما تب   أن استقبلل اجلزائـر ال مفـر منـ  »قوة ثالثة«
 علىأرجذ إذل مقال لعليوي عن ردود أتعال اجليش اجلزائري . عبد احلميد جوادي، زلمد توايت، خالد نز ار والعر ي بل ري

  :اجملازر

M. Lalioui, ‘Reactions of the Algerian Army to the Massacres’, in Y. Bedjaoui, A. Aroua, M. Ait-Larbi 

(eds.), An Inquiry into the Algerian Massacres, Hoggar, Geneva 1999, pp. 471-509 
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متثـــال الضـــاب  مـــذ انيـــد  ه اجتمـــاعي يَ ي ـ َكـــيعتـــ  التـــدريب العســـكري الفرنســـي رلـــرد تَ 
هـذا التـدريب .  م العسكرية تقـ ينظتحول الت تتم ور ءارلتمع  ويرسِّخ مكان  رواب  ووال

ي شـــــكِّل بقـــــوة رؤيـــــتني م للمجتمـــــذ اجلزائـــــري وقيمـــــ ، وي قول ـــــب تصـــــو ره م لـــــدوره م السياســـــي 
 .وشلارستني م السياسية، وخا ة موقفني م من السلطات ادلدنية

، منـذ العنيـد االسـتعماري وبعـد االسـتقبلل  يركز التـدريب العسـكري الفرنسـي للجزائـري
يــول إذل التــدخل ا الشــملون ادل، وهــذا يشــجذ الــت ك م الــداخلي، علــى 2881خا ــة منــذ 

إيديولوجيـــــة األمـــــن «ويعتـــــ  هـــــذا التوجيـــــ  اإليـــــديولوجي، ادلعـــــروا بــــــ. السياســـــية الداخليـــــة
»القــــومي

. متــــدادا دلفنيــــو  احلــــرب الشــــاملة واحلــــرب البل تقليديــــة دلســــألة األمــــن الــــداخليا،   
 :»األمن القومي«ترسِّخ إيديولوجية و 

  وأن الق ـوأ السياسـية ادلدنيـة واالجتماعيـة الـ   »الشـعب أسـطورة«االعتقاد بأن
أو بتوزيــذ عــادل للثــروة الوجتنيــة هــي قــوأ /تطالــب همارســة الســيادة الشــعبية و

 ؛»األمن القومي«سلرِّبة ومنيددة لـ

  وأن تدخبلتـ  ا االعتقاد بأن اجليش هو أسل م هيئة ا األمة وأكثرها يماسكاأ ،
االقتصــــــاد، العبلقــــــات الدوليــــــة، األحــــــزاب السياســــــية، اجلمعيــــــات  احلكومــــــة،

ة، ادلســـــاجد واإلعـــــبل  هـــــي يــــالعائلالشـــــملون االجتماعيــــة، النقابـــــات العماليـــــة، 
 ؛»األمن القومي«ضرورية حلماية 

 الرتكيز على السلطة القسرية ادلبنية على القوة العسكرية؛ 

 لت ك م ا السكانزلاكاة ادلذاهب والتقنيات االستعمارية الفرنسية ل. 

 ذتاذا كان  هذا اإليديولوجية توضِّح إدراإ اجلنراالت بأن توز اجلبنيـة اإلسـبلمية لئلنقـا
 »األمـــن القــــومي«هتديــــد شليـــ  لـــــهـــو  2882ا االنت ابـــات التشـــريعية لديســــم  ( إ.إ.ج)
ا ، تان ما ي فسر أةكال اإلرهـاب الـ   ـنعني(يعيف لل زب العسكري وامتيازات  ا احلقيقة)

جلنـرال  –وال يعت  ما غلري ا اجلزائـر    .جية ادلضادة للثورةيهي االسرتات وو فنيا اجلنراالت
أو  »تتنــة«أو  »مأســاة وجتنيــة«أو  »حــرب أهليــة« –مــدرب علــى االســرتاتيجية ادلضــادة للثــورة 

 

  راجذ. كيِّه سلوكني م وسريهت م احلربيةت  تعت  إيديولوجيا ألهنا يمنح الضباط رلموعةأ من البواع      
Association Internationale Contre la Torture, Un Continent Torturé, Pierre-Marcel Favre, Lausanne 1984; 

E. E. Azar and C.-I. Moon, National Security in the Third World, Edward Elgar Publishing, Hants 1988. 
 .counterinsurgency strategyباإلنكليزية و  stratégie contre-insurrectionnelleبالفرنسية تسمى     
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ـــ   »أزمـــة حقـــوق اإلنســـان« هقـــدار مـــا هـــو نـــزاع واجتـــ  الشـــدة، زلـــدود ومتطـــاول، تكـــون تي
اجتماعيــــة لت ويــــه الســــكان -عســــكرية مرتبطــــة باعتبــــارات سياســــية ونفســــيةالنشــــاجتات ال

 6.ادلدني  والت ك م تيني م
ـــه  االســـرتاتيجية الفرنســـية ادلضـــادة للثـــورة رلموعـــة مـــن ادلبـــادئ االســـرتاتيجية حملاربـــة  َتص 

وس  السكان ادلدني ، تينظمـوهن م  »يت ركون كالسما ا ادلاء«ثائرين ينتشرون و)الثائرين 
 جن ــدين وادلملونــة واالســت بارات ادلتمــردين  وهن م وي سيِّســوهن م وػلمــوهن م، مقابــل تزويــدويــدير 

بادل
ب علـــى الســـكان عـــتادلبـــدأ االســـرتاتيجي ادلتعلـــ  بتســـلي  الر  7(.والـــدع م السياســـي وادلعنـــوي

»ادلضاد للسكان-التجنيد«ادلدني  ي سمى 
  .8 

ــــــــدمري«ويطبــــــــ  هــــــــذا ادلبــــــــدأ االســــــــرتاتيجي حســــــــب برنــــــــاما  ــــــــاء-ت -destruction) »بن

construction .) ،ويســـتلز  جـــزء التـــدمري  ييـــد أو ةـــل  التنظـــي م والنفـــوذ التجنيـــدي للثـــائرين
»للجماهري اأ مضاد-اأ تنظيم«بينما يقتضي جزء البناء 

هعـ  عـزذل م اجلسـدي والسياسـي عـن    
يجي ويطبــ  هــذا ادلــذهب االســرتات 9.حلمايــة النظــا  القــائ ممنيــذ ني م إذل حصــن بقلــ   وارالثــ

 – بعــواســتػبلل التنيديــد بالر  – ب ةــديدعــعــ  عــدة خطــ  يقتضــي معظمنيــا تســلي  ر 
 .إلحداث االنقبلب ادلو وا ا السلوإ السياسي للسكان ادلستنيدت 

 السجن السياسي. 3.3
إ بأغلبيــة األ ــوات ا .إ.إذل تــوز اج 2882عنــدما أدت االنت ابــات التشــريعية لديســم  

ادلســار االنت ــا ي وأقــال الــرئي  الشــاذرل مــن الســلطة، وأس ــ   اجلولــة األوذل، أوقــه اجلــيش
وألقـــي القـــبو علـــى عشـــرات اآلالا مـــن ادلـــواجتن  الـــذين   . رللســـاأ أعلـــى للدولـــة مكانـــ 

   .الص راء ع تعسفاأ ا زلتشدات زجني م 
إ وادلنت بـ  ا رللـ  النـواب ورؤسـاء البلـديات .إ.وقد استنيدت  االعتقاالت قيـادة اج

وأعقبــــــ  هــــــذا . إ.إ. ومســــــملول  ا الــــــدوائر والواليــــــات، وأعضــــــاء وأنصــــــار اجومنت بــــــ 
َث لي نَيـــا مـــن منا ـــبني م، وحـــل  اجلمعيـــات ةـــب  السياســـية  . إ.إ.االعتقـــاالت أظـــر اج وجتـــرد شل 

 ـادات الطلبـة ومجعيـات النشـاط االجتمـاعي ات ادلنينيـة و ئـاكالنقابة اإلسبلمية للعمال واذلي

 

 . counter-mobilisationباإلنكليزية و  contre-mobilisationبالفرنسية تسمى     
 .counter-organisationباإلنكليزية و  contre-organisationبالفرنسية تسمى     
الرابطــة إحصــائيات حســب  26222، بلــع عــدد ادلعتقلــ  2881ت ايــر  8حالــة الطــوارئ بتــاريخ  اإلعــبلن عــنبعــد     

 .معتقل 22222عدده م بـ ة اإلسبلمية لئلنقاذاجلبنيبينما قدرت اجلزائرية للدتاع عن حقوق اإلنسان 
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إ مــــــن اجلـــــيش والشــــــرجتة واإلدارة العامـــــة والعدالــــــة .إ. مـــــذ اجواخلـــــريي، وتصـــــل ادلتعــــــاجتف 
ةكل  هذا االعتقاالت واإلجـراءات جـزءا مـن  10.والنقابات العمالية واإلعبل  واجلامعات

 .لل رب ادلضادة للثورة »بناء-تدمري«ة  التدمري ا برناما 
ــــوأ ول ــــدت الطبيعــــة التعســــفية واجلــــائرة ذلــــذا العقــــاب اخلــــوا واخلشــــية ا  ــــفوا  الق 

دل . القلـ  واخـتبلل األمـن ا أوسـاط الشـعب ضـرم السياسية ادلعارضة للجنـراالت، كمـا أ
تبــ  مملسســة أو قــوان   مــي حقــوق ادلــواجتن مــن ســلطة اجلنــراالت، و ــار التنيديــد بســلب 

ــــاس ــــاب الن ــــى رق ــــة ادلــــواجتن كالســــيه ادلســــل  عل ــــة والقســــوة جتــــاا . حري وأدأ ســــوء ادلعامل
عـــ  ل يـــقتالتتعـــذيب و علـــى ةـــكل ال م األحيـــان ظـــا معكانـــ   – 11ادلســـاج  السياســـي 

 لـدأدائ م الـقلـ  ال تزايـد حـدةإذل  – 13وسـركاجي 12ازر كال  حـدث  ا سـجيف برواقيـةاجمل
 .اجملتمذ ككل لدأةدة اخلوا تصاعد ادلعتقل  السياسي  وعائبلهت م و 

 التعذيب. 2.3
ادلباةـــرة    ات اجلســـديةعتــداءالوتنـــتا ا .فـــردالتعــذيب هـــو اعتــداء مكث ـــه ومتوا ـــل علــى ال

نـــات ايصـــه النـــاجون مـــن زنز . اأ ةـــديدا و ـــدمة نفســـيةرعبـــ   وتقنيـــات التعـــذيب النفســـي
  14.»الرعب«و »عادل آخر من اذلول«اجلنراالت جتربة التعذيب بأهنا 

 اهريـا يبـدو وكــأن التعـذيب يسـعى إذل احلصــول، عـن جتريـ  االعــرتاا، علـى معلومــات 
األعليــة االســرتاتيجية «إن االســرتاتيجية ادلضــادة للثــورة تملكــد علــى . ةتتعلــ  بالتنظيمــات الثــائر 

بــــدون تعــــذيب تكــــون احلــــرب ادلضــــادة للثــــورة «تـــــلتفكيــــا وهــــد  الثــــورة؛  »لبلســــت بارات
هكذا ي ِّر جنراالت اجلزائر شلارسـة التعـذيب بػيـة تـدمري ادلنظمـات السياسـية  15».مست يلة

وبعبـارة أخـرأ، ؽلـارس . ن واجلماعات الثائرة ا األريـااإ ا ادلد.إ.واالجتماعية التابعة للا
مراكـــــز : ت مراكـــــز التعـــــذيبئـــــاا مســـــب  تصـــــميمنيا هواتقـــــة الســـــلطات العليـــــا و  التعـــــذيب

مديريــة )الشــرجتة، مقــر ات الــدرإ، ثكنــات اجلــيش، مراكــز وبنايــات ســرية تابعــة للم ــابرات 
إن إدارة هـذا اجلنيـاز . سـجون، مراكز للمليشيات وبعـو ال  (أ.إ.  –االست بارات واألمن 

ادلنظ  م وادلملسسايت للتعـذيب يرتكـز علـى اسـترياد أحـدث العتـاد وتقنيـات التعـذيب ادلتطـورة، 

 

 .خلاغتصاب، المثبل الضرب، الصع  الكنيربائي، اخلن ، التعلي ، احلرق وا    
ــ ية أو أقاربــ ، ومعاينــة أو  ــاع آخــرين      ــي، احلرمــان مــن النــو ، هتديــد الض   تــوي هــذا التقنيــات علــى التجريــد احلس 

بون، ( مساج  أو أقارب)  .خلاوه م يعذ 
 .Direction du Renseignement et de la Sécurité (DRS)بالفرنسية تسمى     
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وكـــذلا علـــى تو يـــه عـــدد متزايـــد مـــن اجلبلديـــن واحلـــراس وادلـــو ف  والســـائق  واألجتبـــاء 
 16.القضاةسلا من و  »العبلقات العامة حلقوق اإلنسان«واخل اء ا 

أو قلـــب الضـــ ية إذل /لتعـــذيب هـــو انتـــزاع ادلعلومـــات ومـــن اقصـــد الظـــاهر رغـــ م أن الو 
لجنيــاز القمعــي، إال أن الػــرض السياســي احلقيقــي ذلــذا ادلمارســة هــو تــدمري اذلويــة لعميــل 

وينيــدا االعتــداء النفســي واجلســدي إذل  طــي م    .السياســية للضــ ية وزلــ  ذاتــ  كانســان
يعيف القضاء علي  ككـائن سياسـي أي العاجتفية،  وروابط عذَّب إرادة واعتقادات ووالءات ادل

 .واجتماعي
ينتشــر اخلــوا . اجملتمــذ ككــل: ويســتنيدا هــذا التــدمري الفــردي مــا هــو أوســذ مــن الفــرد

ـــ  تراتـــ  التفتيشـــات ادلمـــن التعـــذيب ا اجملتمـــذ عـــ   ـــدة واإلهانـــة ال  َتعمَّ
شـــاهد الوحشـــية ادل

ثر علـى مل أجسـاد وعقـول النـاج  الـ  تـ ، واألضرار الدائمة ا17البيوتداخل واالعتقاالت 
اجملتمــذ وكأهنــا  ــور إخباريــة، وكــذلا عــ  تقــارير منظمــات حقــوق اإلنســان الــ  تكشــه 

 .التعذيب وس  خلفية من االستنكارات احلكومية
تشــــعر ةــــرائح اجملتمــــذ الــــ  تتماثــــل مباةــــرة مــــذ الضــــ ايا بالتنيديــــد بالضــــرر اجلســــدي 

ؽلثلــــون أوضـــــاعنيا وإظلــــا هــــ م  ايا ليســــوا رلــــرد أتــــراد الضــــهــــملالء أن  درإوالنفســــي ألهنــــا تــــ
 مفادهــارســالة التنيديــد ادلوجنيــة إلــيني م نيــ م يــدركون أن ت. وجتموحاهتــا االجتماعيــة والسياســية

وحــا الشــرائح  ».لتفــادي العقــابالواحــد عتقــدات هــو الســبيل ادلالقضــية و الت لــي عــن «أن 
بـــالقل  والكـــبح نتيجـــة إدراكنيـــا هـــي أيضـــاأ االجتماعيـــة الـــ  ال تتماثـــل مـــذ الضـــ ايا تشـــعر 

علــى انتنيــاإ أمننيــا    نيــا مــن قــدرة اجلنــراالتتيامحالــذي ؽلكنــ  قــانون الملسســة أو ادل انعــدا 
 .الش صي واالعتداء على كياهنا األساسي

 

وذلـذا يعـذبوهن م ... يعـرا اجلـبل دون أن ضـ اياه م بشـر«: مـا يلـي( William Ian Miller)ن مـيبلر االحـ  ويليـا  إ يـ    
اإلثــارة . أر علــى التصــر ا كفــأرال توجــد إثــارة ا إجبــار تــ. إ نيــاره م علــى أهنــ م ليســوا ا الطبيعــة الــ  يعرتــوهن م تينيــا بػيــة

ألنـ  ينيـ  : واإلنسـان الـذي يتصـرَّا كفـأر يـ  ِّر تعذيبـ  لسـبب  متناقضـ . تكمن ا إجبار اإلنسان على التصـر ا كفـأر
  كتاب  راجذ ».إنسانيت  بالتصر ا كفأر، وألن  يد عي اإلنسانية ا آن واحد، وهذا وقاحة ةائنة ومتك ة نْسبةأ للفأر

William Ian Miller, Humiliation, and Other Essays on Honor, Social Discomfort, and Violence, Cor-

nell University Press, Ithaca 1993, p. 166. 
ا احلــرب ادلضــادة  »أســاليب مجــذ االســت بارات«و »يتاالعمــل ادل ـابر «تعل ــ م هـملالء اجلنــراالت األعليــة االســرتاتيجية لـــ     

ا معركـة ( Massu)مسـاعد العقيـد ماسـو ( Roger Trinquier)التعذيب الفرنسي العقيد روجى تْـرانك   للثورة عن خبري
: عـن كيفيـة زلاربـة اجملاهـدين اجلزائـري  يقـول تْـرانك ( La guerre moderne) احلـرب احلديثـةا كتابـ  . العا ـمة اجلزائـر

ن هـذا العـدد يوجـد ثبلثـة أو أربعـة أةـ اص يعرتـون أمـورا ضـم. طلتار من بينني م أربع . يوجد ا ةارع  ما مائة ة  «
 Rogerراجـــذ  ».وذلـــذا طلضـــذ األربعــــ  للتعـــذيب، وعلـــى كــــل حـــال هــــذا الطريقـــة تولـــد اخلــــوا وتزو دنـــا بادلعلومــــات

Trinquier, La Guerre Moderne, La Table Ronde, Paris 1961. 
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 اإلخفاء القسري. 2.3

اإلخفــاء القســري هــو خْطــه غــري قــانوين لؤلةــ اص، مــن جتــرا مــو في الدولــة أو أتــراد 
تواجتمل الدولة، ألغراض هتديدية وقمعية تنتنيا حقوق اإلنسان األساسية يعملون هواتقة أو 

، وختفـي السـلطات العامـة مصـري (ا غالب األحيـان بػيـة التعـذيب، إسـاءة ادلعاملـة والقتـل)
ـــا ا الػواتيمـــاال . الَضـــ ية وتنكـــر تورجتنيـــا ا اخلْطـــه ـــة )يصـــه هنـــدي مـــن هنـــود ادلاي دول
: هذا ادلمارسـة اإلرهابيـة قـائبل( سري كسبلح لئلرعابمشنيورة عادليا بتو يفنيا لئلخفاء الق

ال ! ال ةــــيء: ألنــــ  ال يبقــــى ةــــيء حــــا الرمــــاد مــــن حــــرق ةــــعرة. وكــــأهن م أحرقــــوا ةــــعرة«
  18»!ةيء

مـــن  21آالا 11و 20آالا، 28و 19،آالا 21ـق ـــدِّر حجـــ م اإلخفـــاءات ا اجلزائـــر بـــ
 قـــدد العزيــز بوتفليقــة تجتــرا زلــامي الرابطــة اجلزائريــة للـــدتاع عــن حقــوق اإلنســان، أمـــا عبــ

وا دراسة إحصائية قام   ا رلموعة عمل تابعة لؤلم م  22.آالا 22أد عى أن العدد هو 
حالــة إخفــاء، وجــد أن معظــ م الوقــائذ دارت  366ادلت ــدة، علــى أســاس عيِّنــة تتكــون مــن 

وجــاء  23.إذل يومنــا هــذا ولـو بدرجــة أخ ــه ةســتمر مإال أهنــا مــا زالـ   2885و 2883بـ  
أعقاب اعتقاالت ا البيـوت أو ا العمـل بينمـا وقـذ اخلطـه ا ا أرباع اإلخفاءات  ةثثبل

ض عمــومي للقــوة رْ أمخــاس االختطاتــات  ــ  َعــ ةأربعــ  ووقعــ 24.ربــذ احلــاالت ا الشــارع
 25(.أ.إ. \ةرجتة، درإ، جيش وسلابرات) »أجنيزة األمن«من جترا 

ن اإلخفـاءات سـوأ جنيـاز م ـدار ذا العدد الكبـري مـدبري ذلتالمن الواضح أن  ال يستطيذ 
ئــــ: مــــن جتــــرا دولــــة ، بنــــاء مراكــــز ســــرية إليــــواء الختطــــاات احلمــــبلت لتنفيــــذ ااترتيــــب م 

القبــور للــدتن  حفــرادل طــوت ، تــدريب وتشــػيل مــو ف  لتزويــدها ولتعــذيب ادل طــوت ، 
 جتبــاء ورجـال القضــاء الـذين كانــ ألالسـري، تـوتري الســائق  وتنظـي م التعــاون والتنسـي  مـذ ا

 .ذل م  لة بالض ايا
إن َخْطــه الضــ ايا    .ع ــدَّة دواتــذ لتو يــه اإلخفــاء القســري كتقنيــة لئلرهــاب هنــاإ

ســــاعد يو  26.ػلـــرمني م مـــن تــــدخل أو مســـاعدة القضـــاء أثنــــاء حجـــزه م  ـــ  قبضــــة اجلـــيش

 

ادلعـــ  اجلـــوهري لئلخفـــاء القســـري كتقنيـــة لئلرهـــاب ( ICIHI)ة تشـــرح اللجنـــة ادلســـتقلة للقضـــايا اإلنســـانية الدوَّليـــ    
ـــة؟ دلـــاذا الدلـــاذا ا«: السياســـي قائلـــة هتمـــا  بت يـــرات قـــد تتعـــرض للتفنيـــد أو ه اكمـــات سياســـية علنيـــة أو باعـــدامات عام 

ــل عــبء ســجناء سياســي  يثــريون التعــاجته أو إعــدامات تــ ريان ادلعارضــة جا نــمل التعــر ض إلدانــة اجملتمــذ الــدو رل؟ دلــاذا  م 
 كـنتنيـو سـريذ وال يـرتإ أي أثـر وؽل. وتضفي علينيـا ومـيو الشـنيادة؟ تتنظـي م إخفـاءي قسـري هـو حـلي أكثـر تطـورا بادلقارنـة

. توســيلة اإلرهــاب األكثــر تعاليــة هــي تصــمي م ضــربات بــدون تقــدًن إيضــاحات ذلــا. نظيفــة ازع م أن أيــدينيأن تــللســلطات 
 راجــذ ».يــدم ر قواعــد اجملتمــذ ا حــد ذاتــ  مكتــو وهــو اســتبداد  –روة االســتبداد و ــذا ادلعــ  تعــد  شلارســة اإلخفــاءات ذ
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إن  27.عـوق جتنيـد الـرأي العـا  الـد وَّرليعلى إبقـاء التظـاهر باسـتواء األوضـاع كمـا  ه مءاختفا
اتذ الروحـي وهـدا للثـأر، ارؤيـة جثـ  ا ن  حــ  ألضـ ايا تػـذي ادلعارضـة بالشــنيداء والـد 

وترتكـــز كـــذلا تقنيـــة اإلرهـــاب هـــذا علـــى اعتبـــارات . نيـــاوي رب ك إخفاءهـــا ي ضـــع ه ادلعارضـــة
تبــدون جثــ  ال ؽلكــن مقاضــاة : احلك م التــارؼلي علــى اجلــيش ومســتقبل  السياســيمتعلقــة بــ

 28.وال كتابة تقرأ على ةواهد القبور ،ل دونوال موتى ؼل ،اجلنراالت ا ادلستقبل
ب الضــ ايا، ؼللــه ســبلح اإلخفــاء القســري خوتــاأ وضــرراأ يزيــادة علــى اذلــول الــذي يصــ

وتعـــيش عـــائبلت . أهـــارل الضـــ ايا وةـــرائح اجملتمـــذ الـــ  تتماثـــل مـــذ الضـــ ايا لـــدأنفســـياأ 
ري تلــــذات مصــــ علــــىشــــديدين الوا اخلــــػمــــوض و النتيجــــة ذلــــا ادل تطفــــ  معانــــاة ال هنايــــة 

ز قِّـــة بشـــأن تعـــذيب أو قتـــل ذوينيـــ. اأكبادهـــ وتثـــري وقـــائذ . اوتنتـــاب هـــذا العـــائبلت أتكـــار شل 
 م ا رلتمـذ تتفشـى  ـأعضـاء العائلـة الشـعور بـاخلطر والو  لـدأاالختطاا وتفتيش البيـوت 

مــن  هنــزا الباجلروحيــة وا يشــعر األجتفــالكمــا . تيــ  الدعايــة احلربيــة للجنــراالت أكثــر تــأكثر
 29.اجملتمذ داخلآبائني م أما  اخلطر وعزلتني م مشاهدة عجز جر اء 

ْبنيَمــــة لئلخفــــاءات الر 
 
ب ا قلــــب اجملتمــــذ بت ويــــل ترضــــية عــــتنشــــر الطبيعــــة الســــرية وادل

األقـارب واأل ـدقاء واجلـريان والـزمبلء، الـذين يظـل ينتـاب تعذيب أو قتـل ادل تفـي إذل قلـ  
 .أبداأ ال يندمل مفتوحاأ ادل تفي جرحاأ لديني م 

 عدامات بدون محاكمةإلا. 2.3
، أي الشـعور بـالتعرض مـن اجملنيـولتػرس اإلخفـاءات ا أعضـاء العـائبلت واجملتمـذ اخلـوا 

نيـل جتبيعتــ  احلقيقيــة وحلظـة   »الػرتــة ادلظلمــة«، كــاخلوا مـن وقوعــ لتنيديـد وةــيا الوقــوع جت 
ثـ  ةـكل القتـل العلـيف أو عـرض اجل علـىلكن اإلعدامات بـدون زلاكمـة،  30.الطفولة أيا 

بــأذأ معــروا، أي  ملادلشــوَّهة ا الســاحات الشــعبية، تػــرس اخلــوا مــن ادلعلــو ، وهــو التنبــ
 31.ا سياق التجارب الطفولية »عو الكلب«خوا من نوع 

اإلعـدامات « ر ح زلمد جتـاهري عضـو الرابطـة اجلزائريـة للـدتاع عـن حقـوق اإلنسـان أن 
نيـل إذل حـد اآلن احلجـ م غلو  32».2884و 2883بـ   ة ـاالا خآلبـاعد بدون زلاكمة ت

                                                                                                                         
Independent Commission on International Humanitarian Issues (ICIHI), Disappeared !, Zed Books, 

London 1986, p. 39. 
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إذل ة ســتمر مهــذا ادلمارســة اإلرهابيــة ال تــزال و    لئلعــدامات خــارج نطــاق القــانونقيقــي احل
تتــوتر و . 2885و 2883يومنـا هــذا ولــو بنشــاط أخ ــه مــن ذلـا الــذي مي ــز الفــرتة مــا بــ  

 عـد ي تالشـرجتة وادلليشـيات، وهـو الـدرإ، و اجلـيش، و ةنيادات مفص لة عن القـوات اخلا ـة، 
مــن عربــات أو جتــائرات عموميــة جثــ  مشــوهة ا الســاحات الي رمــهــي تأو  واجتن  علنيــاادلــ

  33.مروحية
احلـزن، و ا الصـدمة،  القريـبخ  تقـدان  نيايتمثل رد الفعل الفوري للعائبلت عند  اع

ــلو  وا غالــب األحيــان ال تســتطيذ . الػضــب الشــديد علــى الظلــ م، وكــذلا ا اخلــوا ادلشِّ
أو أن ( »قــوات األمــن«خوتــاأ مــن انتقــا  )جلثــ  مــن الســاحات الشــعبية العــائبلت أن تزيــل ا
وغالبــاأ مــا يمتنــذ العــائبلت عــن إ نيــار حزهنــا عبلنيــة . ذ والــد تن وبادلــذ يتقــو  هراســ م التشــي

 .ية عن ادلوتى وعائبلهت مئزدراالن تعالي  اإلعبل  اع م االجتماعي الناتا  ْ خوتاأ من الوَ 
 إذ بعـزلاكمـة وعـرض اجلثـ  ادلشـوهة علـى اجملتمـذ ا الر يتمثـل أثـر اإلعـدامات بـدون 

جـدوأ  ال«، »اجلنراالت كليـي القـدرة«: ادلذبوحة واجلث  ادلبتورة عدة رسائل دتنقل األجسا
بعبــارة جوديــ  زور . »كلفــة معارضــة اجلنــراالت هــي ادلــوت«، »مقاومــة إرادة اجلنــراالتمــن 

(Judith Zur) ،» كاأ لبلعتــداء الرمــزي والفعلــي أيــ  ت شــكل األعضــاء احلســية هــدتا مشــرت
( meta-message)ومـــا وراء هـــذا الرســـالة . تقطـــذ اآلذان واأللســـنة، وتنقـــر أو  ـــرق األعـــ 

وبــدون قــدرة علــى اإلدراإ " حاســة"علــى كــل احلــواس تاركــاأ اجملتمــذ بــبل  يقــوي أيــ  يعتــد
 34».تسمية اجملر  –أه م من ذلا  – والتفكري والنقد و

 المجازر. 2.3

  نوجتَ تَ ْســــــاأن   ـــــاهرة اجملـــــازر  إال   2883رجـــــذ إذل عــــــا  يتفرِّقـــــة ادلازر وقـــــوع اجملــــــأن   مرغـــــ
 ةبعــد مــرور عــدة أةــنير مــن الــدحر الننيــائي ألنشــط 2885ربيــذ عــا   وترس ــ   ابتــداءأ مــن

بـ  عشـرة  ل اجلمـاعي، الـ  يـرتاوح ضـ اياها مـايـقتتتمنذ ذلـا احلـ  وأمـواج ال 35.الثائرين
أمــواج مــن اجملــازر ضــمن  7 نيــرت علــى األقــل  36.وتــن فو تناوبيــاأ وعـدة مئــات، تتصــاعد 

، وس جِّل  الذروتان األكثر ةدة ا نشـاط 2887ل اجلماعي إذل غاية ديسم  يقتتمحلة ال
 2887.37ويناير  2886اجملازر ا خريه 

 

وعبـد العزيـز آالا  32 عـن اء العمارياللو لن بينما أع 15425بلع  2881منذ قتلى بأن عد د ال ا ر ح أمحد أوػلي   
ت ر أمــا احلركــة اجلزائريــة للضــباط األحــرار تقــد قــد  آالا،  212 عــددػليــا -وقــد   عبــد النــور علــيآالا  222بوتفليقــة 

 .آالا 262 ذلا بـ
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يَّما ا واليات البليدة وادلدية  تتمركز اجملازر خصو اأ ا وس  الببلد، ا الشمال، ال س 
ب غربــاأ بينمــا بقــي ةــرق وجنــوب الــببلد معــات  تقريبــاأ عــوانتشــرت محــبلت الر  38.واجلزائــر

العســكرية  ت ادلنطقوقعــ  بــ تشــري اجلػراتيــا العســكرية للمجــازر إذل أن جــل اجملــازر 39.مننيــا
خــارج نطــاق دائــرة بقــي اجلنــوب، أقولــ  النفطيــة والػازيــة الػنيــة، بينمــا و  40.األوذل والثانيــة

النواحي الفقـرية بـ ا ـةسـكان ادلنـاجت  األخـرأ، خ صـد آلـة ادلـوت يوميـاأ ماعي، ل اجليقتتال
ـــر اجلػراتيـــا  41.حيـــ  تنعـــد  أبســـ  مقومـــات احلمايـــة واألمـــن الـــنف البعيـــدة عـــن آبـــار  ت ْظني 

الواليــــات تتناســــب جتَــــْرداأ مــــذ والئنيــــا االنت ــــا ي    السياســــية للمجــــازر أن درجــــة اضــــط اء
بعبـارة أخـرأ،  42.االنت ـا ي جلبنيـة الت ريـر الـوجتيف امذ والئنيإ، وأهنا تتناسب عكساأ .إ.للا

ـــة للـــا ـــ  الباحـــ  . إ.إ.تـــان القاعـــدة االجتماعي هـــي أةـــد اضـــط اءأ، وهـــذا الواقـــذ يعـــ  عن
 43.»التطنيري االنت ا ي«السياسي اذلواري عدي بـ

ضــ ية للمجــازر الــ  أن عــدد القتلــى الــذين ذهبــوا أ نيــرت دراســة آيــ  العــر ي وزمبلئــ  
حـداأ سوأ ؽلثل ال  عددإال أن هذا القتيبل،  22647بلع  2887و 2881ب  ما   اقرتت
تقــل علينيــا هــذا الدراســة،  تعتمــداالصــ اتة، والــ  الــ  تنشــر بألن األرقــا  ، وذلــا أدىن

صــبيان مــن الأن ثلــ  الضــ ايا هــ م أيضــا اكتشــف  الدراســة  44.ن األرقــا  احلقيقيــةبكثــري عــ
وي نتقــى الضـــ ايا  45.تيمــا بيـــنني م نــاث وثلثــيني م أقـــاربمـــن اإلنســـاء وثلــثني م مــن الومخســني م 

ـــ   ةهتمــــ ةالنظـــر عــــن أيـــػـــو ب ني م وي قتلـــون عمـــداأ بــــالرغ م مـــن عجــــزه م علـــى إيــــذاء يلــــإتوج 
 46.ادلنيامج 

حســـب القـــانون ( genocide) «اإلبـــادة اجلماعيـــة«جتبيعـــة هـــذا اجملـــازر ال يمـــن ني م  ـــفة 
 48بادة اجلماعيـة كمـا يعرتنيـا علـ م االجتمـاعولكننيا ت ْضف ي عليني م نع  اإل 47اجلنائي الد َورل

ـــة«أو نعـــ   »اجملـــازر اإلبادي
49 (genocidal massacres ) كمـــا يعرتنيـــا كـــو ر(Kuper ) أو ،

»اإلبــــادة اجلماعيــــة حســــب االنتمــــاء السياســــي«نعــــ  
50 (politicide ) كمــــا يعرتنيــــا هــــرا

(Harff ) وقر(Gurr.) 
وية من عنه سادي وَعَدمي ، ولكننيا ا نفجارات   ْدتَ اتبدو اجملازر وكأهنا عشوائية أو 

 .ردود أتعال سياسية زلدَّدةإلحداث لل رب ادلضادة للثورة يو ه  احلقيقة سبلح دقي 

 

(. أو ضــ ايا)إذل ضــ ية ( أو رلموعــة أةــ اص)أي  ويــل ةــ    victimisationضــط اء يــدل علــى مفنيــو  الا    
أي جعــل منــ  ضــ ية وهــو علــى وزن امتطــى الدابــة أي  ءضــط ى الشــيا. ضــط ىاســ م منشــ  مــن الفعــل اضــط اء الوا

أي )أي جعـــل منـــ  هديـــة، واهتـــدأ الفتـــاة أي زتنيـــا إذل زوجنيـــا وجعـــل مننيـــا هديـــة  يءجعـــل مننيـــا مطيـــة، واهتـــدأ الشـــ
 .، وقد ق لب  التاء جتاء لتيسري النط (عروسا
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عــزل الثــائرين مــن الســكان سياســياأ ( أ:  ــد اجملــازر ا األريــاا كثيفــة الســكاناقمــن مو 
وتلعـب    .قـوات ةـب  عسـكريةإجتـار مضاد للسكان ادلستنيدت  ا -تنظي م( وجسديا،؛ ب

ويلجـــأ  51.طلـــراط ا ادليليشـــياتلبلاجملـــازر دور ادلنيمـــاز الـــذي يـــن   الســـكان ادلضـــط   
وتيال  ( »اجلماعة اإلسبلمية ادلسل ة«س م اادلعروتة ب)ادلضاد -اجلنراالت إذل وحدات اجلنياد

وتـملثر  52.وبعو ترق ادليليشيات القـرتاا اجملـازر وي  إسبلميمو بتادلوت ووحدات للجيش 
الشــعور بالــذعر واالرتبــاإ والعزلــة والتعــرض تــأجيا علــى ســكان ادلنــاجت  ادلســتنيدتة باجملــازر 
 دعايـــة مكثفـــة تَــــت ني  م  الثـــائرين وتـَْعـــر ض  أســـل ة الدولـــة تلبيـــةأ  ســـت د  اجلنـــراالتيو . لل طـــر

ـــراأ،  محـــل ادلـــواجتن  علـــى  وينيمـــزوار يقلـــب الشـــعب ضـــد الثـــشلـــا دلتطلبـــات األمـــن ادلفتعلـــة س 
وهكــذا  53.اجلــيش  ــ  إةــراابالوحــدات ةــب  العســكرية الــ  تنشــ   لت ــاقاالالســبلح و 

رَّد ادلاء من السما« –بصفة أد ق  –أو  »ػل ْر  السما من ادلاء«  ».غل 
جملـــازر إذل ااجلنـــراالت يلجـــأ ت الثـــوارســـيطرة ادلنـــاجت  الريفيـــة قليلـــة الســـكان  ـــ  ا وأمـــا 
تـ ْعــرا بــالقرأ  –ا قــرأ  ج مــذالتو االحتشــادعلــى ني م وإرغــامأهالينيــا عننيــا  إزاحــة بػــرض

َتسنيل السيطرة علينيـا، أو ا بلـدات ومـدن  –   (centres de regroupement)االسرتاتيجية 
وختتلـــه هـــذا احلالـــة مـــن حالـــة اجملـــازر ا األريـــاا الكثيفـــة  54.رلـــاورة يتيســـر الـــت ك  م تينيـــا

   .السكان بدون هتجريالسكان إذ يكون اذلدا تينيا هو قلب الوالء 
ه م زلتمــــل ءلســــكان القـــاجتنون ا ادلنــــاجت  ادلســـتنيدتة أو جبوارهــــا بـــأن اضــــط اويشـــعر ا

هـــذا اإلدراإ رعبـــاأ مجاعيـــاأ، وعنـــدما تطـــرأ  يولـــدو . ووةـــيا، وأن جـــروحيتني م لـــي  ذلـــا محايـــة
. لـدأ السـكان اأ ومضـطرب اأ بالفعل حالة خطرية تاهنا تسبِّب ذعراأ مجاعياأ، أي رد  تعـل تلقائيـ

ه واس اجملازر الـذي اسـتوذل «دلثال  د ث  تقارير عديدة عن على سبيل ا 2886ا خريه 
»علــى اجلزائــر العا ــمة

وا إذل مل غــادر ســكان ضــواحي اجلزائــر العا ــمة مســاكنني م وجلـــ إذ 55
لقــد أثــارت إةــاعات وإنــذارات خاجتئــة . بيــوت أ ــدقائني م أو نــاموا ا الســاحات العموميــة

 .اذللذ والفزعمن حزينة مشاهد 

 

دلسـاعدة  »ةصـجتريقـة قمعيـة رخي«للثوار عن الشعب، ةك ل تسليح السكان  باإلضاتة إذل الفصل اجلسدي والسياسي    
خبص صــة «وقــا  كــذلا اجلنــراالت . عســكري والتقليــل مــن خســائرهاآالا  242القــوات النظاميــة ادلرهقــة ادلكو نــة مــن 

غــري نظاميــة لية الدولــة ادلباةــرة ا جــرائ م حــرب وجــرائ م ضــد اإلنســانية باســتعمال قــوات و لتػطيــة وتفــادي مســمل  »احلــرب
 .موالية
 .strategic hamletsباإلنكليزية تسمى     
قتفــاء أثــر الثــائرين واســرتجاع الــت ك م اإلقليمــي ا ادلنــاجت  اي ســنيِّل الفصــل اجلســدي والسياســي للثــوار عــن القــروي      

داخــل  لثــوارلداري اإل- م السياســيينظــالت ريدمكمــا يقــو  بتــ. النائيــة الــ  انســ ب مننيــا النظــا  تكتيكيــاأ ا بدايــة احلــرب
 .بطريقة يمنذ إعادة جتد دا ماهرياجل
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أي )خا ـــة للـــدتاع الـــذايت  رلموعـــاتالفـــرد بـــالعجز إذل تنظـــي م وأدأ اخلـــوا والشـــعور 
األثر بالع وأما  56.قرأسلتله الا عدة أحياء من ضواحي ادلدن وا ( مستقلة عن السلطة

لت ــاق بصــفوا ادليليشــيات الســكان األحيــاء ادلضــط ية باكــان إرغــا  ترهــاب ألمــواج اإل
 57.ثر أماناأ إذل البلدات وادلدن األكنـزوح ةب  العسكرية أو ال

 دعاية الحرب المضادة للثورة. 7.3
سـلفا، نظاميـة ومنسـقة مركزيـا،أ تتنـاور ذلـا إن دعاية احلرب ادلضادة للثورة هي عملية سلططـة 

مواقـه وسـلوكات لـدأ ةـرائح واسـعة مـن اجملتمـذ و آراء و قصد إحداث أحاسي     بالرموز
 .تتطاب  مذ األهداا احلربية للجنراالت ومصاحلني م

ــــة وعلــــا قســــ م احلــــرب النفســــية التــــابذ توجــــد وحــــ ــــة احلربي دتان لصــــياغة مضــــمون الدعاي
ــــــة«و( أ.إ. )لبلســــــت بارات العســــــكرية  ــــــوزارات ومتعــــــددة  »وحــــــدة إعبلمي مشــــــرتكة بــــــ  ال

تقــــرر هاتــــان الوحــــدتان مــــا يقــــال أو يطبــــذ أو  58.االختصا ــــات مقرهــــا ا وزارة الداخليــــة
تكــر هاتــان الوحــدتان  ــناعة وتػليــه و . يعــرض أو يفعــل، ودلــن وكيــه ومــا وبــأي تــرد د

وتو ه كـذلا التلفـزة، الـ  توجـد  ـ  رقابـة . و رير وكذلا نشر األخبار ادلتعلقة باألمن
ويو  ــه كــذلا إعــبل  القطــاع اخلــاص والصــ اتة . الدولــة، خلدمــة األهــداا ادلــذكورة آنفــا

لعمـومي يلعـب دور اخلا ة، ال  يمتلكنيا عدة تئات من اجلنـراالت، كـذراع إضـاا للقطـاع ا
وقد   ا (. أ.إ. )احلزا  الناقل لؤلخبار ادلصنوعة وادلػل فة ا سلابر االست بارات العسكرية 

يعـيف الرتسـانة القانونيـة،  –منشورات سلتلفة توثي  كامل و ليل لؤلدوات واآلليات ادل تلفـة 
بـة، ادلضـايقات والقتـل احتكار ادلطابذ والتزويد بالورق واإلةنيار، التعطيل عـن الشـػل، الرقا

 59.ال  تت ك م ا هذا ادلنظومة وتراقب أو تقمذ الص اتة ادلعارضة أو االستقصائية –
اخلــــــوا غـــــرس عـــــ  إثــــــارة قضـــــايا ومواضـــــيذ هتـــــدا إذل تســـــتنيدا الدعايـــــة الشـــــعب 

، »األ ـولية«مـذ مشـروعنيا تنعـ  بــعاجته إ وةرائح اجملتمذ ال  تت.إ.كان  اجت.  واستػبلل
ذلـا ومـذ ادلبـدأ ا أما بعـد . 2881قبل انقبلب يناير  »الفاةية«و »التطرا«، »التعصب«

ـــــ   ـــــورة، تػـــــريت النعـــــوت إذل تطبي ، »اجلرؽلـــــة«، »اإلرهـــــاب«اســـــرتاتيجية احلـــــرب ادلضـــــادة للث
وينيــدا تصــنيذ وغــرس هــذا الصــور االجتماعيــة . »اخلمــري األخضــر«و »اذلمجيــة«، »النازيــة«

 

يــت م التنــاور بــالرموز مــن خــبلل الصــ اتة والتلفــزة واإلذاعــة وادلســاجد واخلطــب الر يــة واإلعبلنــات واألغــاين واألتــبل      
 .يات وادلسرحيات وادلناةري وال اما اذلجائية واإلةاعاتاوالرو 
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ــ ضــد منيــذ سياســياأ وتثبيــ  حكــ م اجلنــراالت ك صــن  وارلل ــوا والشــيطنة إذل احتــواء الث
 60.ةأخبلقي بذريعةاستئصال هذا اخلطر ا  لئلحلاحرتويا كذا ال، و »اخلطر األخضر«

نعــــ  احليوانيــــة أيــــ  ي ا إذل اســــتعمال ادلصــــطل اتخطا ــــا دعايــــة اجلنــــراالت تلجــــأ 
صـــــابة ادلبلب كـــــال«و، »تئـــــران موبـــــوءة«بــــــ .إ.إ.الثـــــائرون وكـــــذلا القاعـــــدة االجتماعيـــــة للـــــا

 »رتيبلتوالــــــــــــــ«   ،»ْدرَةاذل ــــــــــــــ«و ،»زواحــــــــــــــهال«و، »ضــــــــــــــباعوال«، »وا اذلــــــــــــــ«و، »بالطـــــــــــــاعون
بـــادات اجلماعيــــة إل م اظــــيَـــر د  ا مع خطـــابوهــــو  –ينـــاور هــــذا اخلطـــاب  61.»شـــراتاحل«و
ــــرتو  – 62تــــدريب اجلبل ديــــنل ادلنظومــــاتو  باإلقصــــاء الرمــــزي مســــتعمبل اخلــــوا واذللــــذ وال

 .ر وي ِّر دواتذ قتل اإلنسانادلست وذ لآلخر، كما ينش
الجتماعيــة اوالقاعــدة  وارؽلثــل الثــحيــ  خطــاب الــتعف ن  لدعايــة احلربيــةتو ــه أيضــاأ او 
 »ادلتعف نــــــ «، »الزبــــــال «، »الشــــــ  اذين«إ كمواقــــــذ رمزيــــــة للتلــــــوث بنعــــــتني م مــــــثبل بـــــــ.إ.للــــــا

 »زية واإليـداأل ـول«مـثبل )، ويصور اإلسـبلمي أيضـاأ ك امـل اجتمـاعي لؤلمـراض »النـ تن «و
ـــاس اخلـــوا مـــن التلـــوث  يػـــرس هـــذا اخلطـــاب 63(.»الل ـــاء ومـــرض الس ـــل«و ا عقـــول الن

: العســكري للعــبلج-يــ  ر ادلماثــل السياســيكمــا  ،والعــدوأ مــن رلــاورة الثــائرين وأنصــاره م
 64.»َوْ فة االستئصال«

ألن مشـــروع تني م بـــبل خجـــل استئصـــالينيـــرون باجلنـــراالت عـــن االستئصـــال وغل ـــدث يت
 ».تأديـة مشـر تة للواجـب«وكأنـ  ا قالـب أخبلقـي   ـياغت  يمـ عليـ   الذي يشـرتونة اإلباد

هـل يعتـيف البسـتاين باألعشـاب الضـارة؟ كـبل  بـل «: وكما يقول مزيان الشريه وزير الداخليـة
وهــذا اخلطــاب يتطــاب  بطريقــة  65»!ن مثــل نبتــة الســوءو تاإلرهــابي! بســاجتةكــل  ــلنيا بأيست

   .الشيلي وإندونيسياو الػواتيماال، و رجنت ، ا ألعسكرية مدهشة مذ كتابات الطػ م ال
 شــمليتعريــه العــدو لالتــدرغلي ل نياتوســيعاحلربيــة جتــوال ســنوات و الدعايــة إن تــواتر هــذا 

إذل غــرس ةــعور الــذنب بادلشــاركة ا اجملتمــذ كلــ  ةــرائح أوســذ تأوســذ مــن اجملتمــذ قــد أد يــا 
 

 .نمو كلما قطع أتعوان خ راا  ذو تسعة رؤوس ت    
ضـباط اجملموعـة العسـكرية اإلندونيسـية ادلكل فـة بعمليـات احلـرب ادلضـادة للثـورة عـن  ـدث تمـثبل ا تيمـور الشـرقية يت    

. ويعاملون السكان وكـأهن م وبـاء يتطل ـب االستئصـال »استئصال اجلذور«وهي عبارة تعيف ( tumpas kelor) »تومباس ك لور«
كبــاراأ و ــػاراأ   يه حقــبل أال تقتــل األتــاعيــتنظتقــو  بعنــدما «: ادلســملولون عــن ارتكــاب رلــازريقــول اجلنــود اإلندونيســيون 

 :راجذ »على حد  سواء ؟
 G. J. Aditjondro, ‘Ninjas, Nanggalas, Monuments, and Mossad Manuals9 An Anthropology of Indo-

nesian State Terror in East Timor’, in J. A. Sluka (ed.), Death Squad: The Anthropology of State Terror, 

University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2000, p. 166; R. Falla, Massacres in the Jungle, Ixcan, Gua-

temala, 1975-1982, Westview Press, Oxford 1992. 
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اخلـوا والشـا واذللـذ ادلولَـّدين عـ  الرسـائل إذل تقويـة كمـا أد يـا    قصد إمخاد أية معارضـة،
يــة للتعــذيب ولئلخفــاءات وللمجــازر ودلشــاهد الــد  وللجثــ  ادلبتــورة، وللعــائبلت ظغــري اللف

الر عـــــب إذل درجـــــة أن عـــــائبلت ادلســـــاج  وادلعـــــذب   اولقـــــد ظلـــــ. ادلمزقـــــة وللقـــــرأ احملروقـــــة
واألقـارب الـذين ؼلشـون  وادل تطف  وضـ ايا اجملـازر  ـاروا منيجـورين مـن جتـرا األ ـدقاء

  .هتمة الذنب بادلشاركة
 .وباء أجتل  قوأ نابذة ض مة لشا أنواع اخلواا أ يب  بكأهنو  اجلزائرأ ب   

 بعض آثار إرهاب الدولة الجزائرية. 2
ــــــ  اجلــــــزء . ننــــــاقش اآلثــــــار السياســــــة لل ــــــوا 2.2ا اجلــــــزء  لت ليــــــل اآلثــــــار  1.2ؼلص 

ـــة لئلللتـــأثري  2.2االجتماعيـــة لل ـــوا واجلـــزء  أمـــا كيفيـــة مقاومـــة اجملتمـــذ . بارهـــات الفردي
 .3.2إلرهاب الدولة تتعرض ا اجلزء 

 بارهثار السياسية لإلآلا. 1.2
إ ومنظماهتــا ةــب  السياســية، .إ.بينمــا تســب ب عنــه الدولــة ا تــدمري وتشــتي  وإضــعاا اج

ــــوالء والســــلوإ السياســــي ل إالَّ أنــــ  ــــ  إال  صلاحــــاأ زلــــدودا ا قلــــب ال لســــكان، أي ا دل ػلق 
مضــاد للشــعب ضــمن منظمــات مضــادة تســاند نظــا  احلكــ م كمــا تقتضــي  -إحــداث جتنيــد

ادلضـــاد لســـكان الريـــه -ا التجنيـــدالدولـــة  إرهـــابصلـــح وإذا . االســـرتاتيجية ادلضـــادة للثـــورة
ا آال، أيــ  ارتفــذ عــدد  ــفوا ادليليشــيات مــن عــدة مســل  ةضــمن منظمــات مضــادة 

إال   1222،66سـنة  اآال 422وإذل  2887سـنة  ة صـاأ  اآال 142إذل  2884سنة 
 ثقاتيـةو اجتماعيـةو سياسـيةادلضاد للسكان ضمن منظمات مضـادة -ا التجنيدأن  أخف  

 .إ.إ.هندسة بديل سياسي للا منودل تتمكن الطػمة العسكرية . عميلة للعسكر
جنيــة واوإذا كانـ  هنـاإ . ومـن أهـ م آثـار سياسـة اإلرهـاب هــو خنـ  ادلعارضـة السياسـية

 2882لتعدديــة احلزبيــة وادلعارضــة، لكــن نتــائا االنت ابــات احلــر ة الــ  جــرت ســنة ةــكلية ل

 
درجــة أقصــى اجلنــراالت دائــرة تعريــه العــدو إذل اجتئــون مــذ كــذا ادلو فــون الســامون ادلتو اإلعــبل  اخلاضــذ للجــيش و  مــد د   

أمـــا اليوميـــة . »اجلبنيـــة اإلســـبلمية لئلنقـــاذ الثانيـــة«أو بــــ »رهابيـــةاإلنظمـــة ادل«بــــت نعـــ  منظمـــة العفـــو الدو ليـــة أ ـــب   حـــا  
ينيـة وس ددون علـى در التبلميـذ الـذين يـرت  علـى »التبلميـذ اإلرهـابي « تطل   فةت( Le Matin)الشيوعية لوماتن  الرتبيـة الد 

ــ  اإلعــبل  ادلســابعــول. ا ادلــدارس ــز مضــموهنا علــى أن اإلرهـــا ي يد للجــيش دعايــة ن  روح االستســبل  ا اجملتمــذ يوج  رك 
إ أو منا ــرا ذلــا، أو .إ.أو عضــوا ا اج مــن ادلتعــاجتف  مــذ الثــوارػلمــل القنبلــة أو البندقيــة، بــل قــد يكــون  مــنلــي  تقــ  

هيمنـة ترنسـا أو ثقاتتنيـا ضـد أتكـارا ضـد احلكـ م العسـكري أو بثـون أقارب ، أو من الـذين يمن أو  ما ينتمي إذل عائلة ثائر
 .من هذا الكتاب( ادلنظور اإلعبلمي)لطيه ا الباب الثال  . مقال إ راجذ. وقيمنيا ا اجلزائر
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ال تتمت ــذ بقاعــدة دلتواجــدة علــى الســاحة وضــوح أن  األحــزاب اكــل أ نيــرت ب 2882وســنة 
. ةـرتاكية وحـزب جبنيـة الت ريـر الـوجتيفالباستثناء جبنية القوأ ا، وجتيف بعداجتماعية ذات 

ظــــ م قــــادة هــــذا األحــــزاب ي نتقــــون مــــن جتــــرا العســــكري  أو يشــــتػلون  ومــــن ادلعلــــو  أن مع
وتســــلي   احلقيقيــــةوأمــــا جتــــرًن ادلعارضــــة السياســــية . كعمــــبلء دلديريــــة االســــت بارات واألمــــن

ع ا وضــــلؤلبنــــاء العقوبــــات القاســــية علينيــــا مــــن جتــــرا اجلــــيش تقــــد أد يــــا إذل عرقلــــة النقــــد ال
 .ةالر اهن ةواالقتصادي ةالسياسي
األمـــر بـــادلعروا والننيـــي عـــن « ـــار حـــا ادلقاومـــة،  مـــن قـــدراتيضـــعه ن اخلـــوا   أ
ـــ   ي   »ادلنكـــر  ولـــ  ادلقولـــة الشـــعبية و كعمـــل بطـــورل عـــوض أن يكـــون أمـــراأ ضـــرورياأ، نظـــر إلي

 Hannah)أرنــدت انــا تقــول ه. قــدوة لــدأ األوســاط الشــعبيةإذل  »حشيشــة جتالبــة معيشــة«

Arendt )دولةوا فة اجلمادية السياسية    إرهاب ال: 
إن شلارســات الـــدو ل التســل طية، كمعاقبـــة أعمـــال معينــة للمقاومـــة وتفكيــا ادلنظمـــات ادلشـــبوهة 

ــــة جراحيــــة ــــى العصــــيان، ؽلكــــن تشــــبينينيا بعملي ــــة . بــــالت ريو عل ــــل ؽلكــــن تشــــبي  عملي وبادلقاب
ـــــتبلت االجتماعيـــــة ادلســـــتقلة ة إذ أن يـــــئتفاعـــــل كيمياعمليـــــة اإلرعـــــاب ا ةـــــكلنيا ادلثـــــارل ب التك 

اخلـــوا يػلـــب عليـــ  جتـــابذ يميـــل إذل الـــذوبان ا وســـ  ذلـــا ر خ صـــة ادلات السياســـية غـــري واجلمعيـــ
بعــــو  أو يكبــــ نــــذ ؽل عاجتفيــــاأ  زليطــــاأ إضــــاتة إذل ذلــــا، إن عمليــــة اإلرعــــاب تنشــــأ . الشــــديد

خـذ اخلطـوات الـ  مل ال ت بذل اجلنيود ال  قد يمك ن بروز معارضـة منظمـة، وال ت  حي   التفاعبلت
دل يعـزل النـاس بطريقـة اسـتثنائية مـن تـأثري هـذا العمليـة  اإذ. مشـػلي العنـه قد تقـود إذل رلا ـة
يتمتـذ  ـا جتبيعيـا الـيف  قـدرة علـى ادلقاومـةالالبيئـة مـن  تلـاوجـوده م ا حتما  القارضة، حرمني م

 67.أعضاء األنظمة األخرأ
ما أنـ   ولقد ثـب   إرهاب الدولة عزؽلة معظ م ادلواجتن  عن التنظي م وادلعارضة السياسية، ك

عــــدد  واطلفــــتقــــد . أضــــعه ادلشــــاركة السياســــية عامــــة، وادلشــــاركة ا االنت ابــــات خا ــــةأ 
راتـــ  كـــل االنت ابـــات كمـــا . 2881النـــاخب  بانتظـــا  منـــذ االنقـــبلب العســـكري ا ســـنة 

  بعـــد االنقـــبلب، ظلـــ  إرهـــاب مشـــرتإ ومـــدهش يمث ـــل ا أمـــواج مـــن يـــجر أاجلزائريـــة، الـــ  
ـــــع ذروهتـــــاكانـــــ  اجملـــــازر   ـــــل  تبل ـــــة قب ـــــو  موعـــــد أســـــبوع  أو ثبلث ـــــرتاع،   ترتاجـــــذ ا ي االق

ـــد أســـبوعا بعـــد التصـــوي  أ ـــب   االنت ابـــات هـــا أن و  68.االنت ابـــات وترتفـــذ مـــن جدي
ه الســـلوإ االنت ـــا ي ييـــكت ، أدأ ذلـــا إذلتـــرتات للتـــنف   بـــ  أمـــواج متتاليـــة مـــن اجملـــازر

د، وهـــو  ـــاحب مقنيـــى يقـــي م علـــى ســـبيل ادلثـــال  ـــر ح مـــرات. ةـــكل زلـــد دعلـــى للجزائـــري  
إن االنت ابــات «: 2886يونيــو  4تــاريخ بقبــل االنت ابــات التشــريعية  تقــ  يــو ببالبليــدة، 

أمــا االنت ابـــات ! نيـــالخـــري  االنت ابــات أعجَ . راخطــاأل ةــدتعتــ  دائمــا تـــرتة نشــعر تينيـــا بأ
  69».عب رلرد أو غريها تنيي مننيا سواء احملل ية القادمة 
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قــي م وادلالثمــان  ذو  قــال ســعيد 2885نــوتم   17وري لتــاريخ خــبلل االســتفتاء الدســت
ال لقــد  ــوت  بــنع م لكــيف . أنــا أ ــوت لكــي ال أهتــ م بالعــداوة للــوجتن«: بــاجلزائر العا ــمة

قالـــ   2886كتـــوبر أ 12وا االنت ابـــات احملل يـــة بتـــاريخ  70».مـــا الفائـــدة مـــن ذلـــا أعلـــ م
ة أجتفـال  ـوت  ا حــي ةـعيب بالق بــة سـنة وأ  لثبلثــ 25تـرح، وهـي مع لمــة تبلـع مـن العمــر 

 71».أنا أ وت قبل كل ةيء لصاحل األمـن لكـي ال ؽلـوت أوالدي مـذبوح «: ا العا مة
وألن توزيــــذ األ ــــوات والــــوالء علــــى ادلســــتوأ احمللــــي يكــــون معروتــــا لــــدأ الســــلطات بعــــد 

ــ  ووالء س ياســي عمليــات االقــرتاع، تــان النــاخب  ؼلشــون هتمــة االنتمــاء لبلــديات ذات توج 
وهـــذا هـــو معـــ  . ادلروعـــة جملـــازرلـــذلا، أال هـــو ا العقـــاب ادلقابـــلمـــن وؼلـــاتون  «خـــاجت »
لت كلفـــة األمنيـــة لو  رهـــابوهـــو تنيـــ م غريـــزي للجػراتيـــة السياســـية لئل »أ  َّـــوت لصـــاحل األمـــن«

 .لبلختيارات السياسية

 بارهاآلثار االجتماعية لإل. 3.2
ا أدىن مــــن التعــــاو   تتشــــظ ى وتتفكــــاإال  ن بــــ  أعضــــائ  و يســــتلز  أي نظــــا  اجتمــــاعي حــــد 

 .خلاالتقيد بالقوان ، و االحرتا ، و الثقة، و نعدا  التضامن، رواب  نتيجةأ الال
قــــد أد أ إذل تْذريــــة خطــــرية لنســــيا  2881إن إرهــــاب الدولــــة ادلســــل   بــــبل رمحــــة منــــذ 

ــا يمث ــل ميــدانا للملجــأ و . اجملتمــذ . لنقــل ادلقاومــةواســتنيدا اجلــيش اخلل يــة العائليــة إلدراكــ  أهن 
 »العائلــة اإلرهابيــة«تيــ  الســلطات والصــ اتة عــن   ــدثالــذي تتالوحيــد واجلزائــر هــي البلــد 

ولقد ع ـذ ب . األ ، األب، األجداد واألوالد: والذي ال يوت ر احلصانة ألي عضو من العائلة
وأثنـــاء  72.األبـــاء واألم نيـــات وقتلـــوا أمـــا  أعـــ  األبنـــاء، وكـــذلا األبنـــاء أمـــا  أعـــ  الوالـــدين

ولقـــــد خ ر بـــــ  بيـــــوت . تفتـــــيش البيـــــوت يشـــــت م األوالد واألبـــــاء ويعتـــــدأ علـــــيني م دون يمييـــــز
وخَتتطـه وتػتـال قـوات األمـن الـذكوَر مـن العـائبلت عنـدما ال . العائبلت وتع رضـ  للس ـطو

 73.جتد الش    ادلطارد ا البي 

البــاأ مــا يكــون ولكــن غ 74لئلبــادة، لــة الواحــدةوتعــر ض جــيبلن أو ثبلثــة أجيــال مــن العائ
األثــــر علــــى العــــائبلت علــــى ةــــكل تقــــدان مملقــــ  أو دائــــ م لعضــــو مــــن العائلــــة أو أكثــــر، 

، والنــزاعات   ومضايقات مستمرة ذلا من جترا القوأ القمعية، والفصل أو الرتحيل القسري
. وتفاقمــ  هــذا ادلفاعيــل باحلرمــان االقتصــادي النــاتا عــن تقــدان ذكــور العــائبلت. العائليــة

ـــــأثرت الن ـــــل وت ـــــالفقر وبتثاق ـــــة ب ـــــة باإلرهـــــاق نتيجـــــة تفـــــاق م األزمـــــة العائلي ســـــاء بصـــــفة خا  

 

 .أو إذل اخلارجغالبا ما جت  العائبلت ادلستنيدتة ذكورها إذل اذلروب إذل مناجت  آمنة ا اجلزائر     
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ادلسملوليات دلواجنية ةا أنـواع اخلسـائر النامجـة وبـاألدل واحلـزن علـى تـراق األهـارل وبـاخلوا 
وأد ت هــــذا احلــــاالت ا كثــــري مـــن األحيــــان إذل ادلزيــــد مــــن . ضـــطنيادالمـــن تكــــرار عمليــــة ا

 .كل ي لؤلسرا الهنيار العائلي والتفك  الا
وتعرض  كذلا العائلة إذل العنه الناتا عـن اسـرتاتيجية اجلـيش لتنظـي م تقـدان الـذاكرة 

الــذاكرة اجلماعيــة شلارســات تشــنيد  تبقــي علــىالعســكر الطقــوس الــ   يعتــ إذ االجتماعيــة 
 م اجلنائزيـة اإلسـبلمية لتشـييذ ادلـوتى يواستنيدا اجليش ادلراسـ. وتدًن ادلقاومة  معلى جرائمني

لقــد أ تلفــ  أو ب عثــرت و .  م إحيـاء ذكــرأ ادلــوتىيمراســ لقــر عزيـة ومراتقــة العــائبلت، كمــا عولت
 يــردع ــَوض أن و . جثــ  األمــوات عــ  أضلــاء الــوجتن ضــمن سياســة سلط طــة لطمــ  هــويتني م

سـر اأ وبطريقـة غـري قانونيـة  نيـادتن  جلـأ إذل اجلث  إذل العائبلت لتدتن كما ينبػـي، تانـاجليش 
ووضــذ  75.ا الوديــان والب ــر اهــاأو رم ،مجاعيــة ا مقــابر وحقــول وآبــارا قبــور ترديــة أو 

أما  العائبلت الـ  تريـد سـ ب أمواهتـا مـن مسـتودعات اجلثـ  أو تـتح عدة اجليش عراقيل 
نعوةـــــني م ادل تومـــــة بالن ـــــاس، وا أغلـــــب األحيـــــان يفـــــرض اجلـــــيش غرامـــــات ثقيلـــــة علـــــى 

 76.العائبلت مقابل س ب جث  تلذات أكباده م
، ادلنكوبـة وادلسريات اجلنائزيـة دلشـاركة ومواسـاة العـائبلت جمعاتتلكثريا حج م اوتقل   

أو  لعســــكرا علـــى أيــــدي م لتشـــييذ األةــــ اص الـــذين قتلــــوا يألن حضـــور مثــــل هـــذا ادلراســــ
ـــــبليعــــر ض ادلشــــارك  ل  مأعــــواهن ــــ اتة ا اخــــرتاع »اإلرهــــابي «هتــــا  ب ، ا حــــ  تتنــــات  الص 

عملية الد تن    مراقبة اجليش وأضور ت م وغالباأ ما ت. مواتاأللقاب ادلنيينة وإلصاقنيا باأل
والقبـور  »مرب عـات اإلرهابيـة«لــلوةنيدت ادلقابر اجلزائرية تكاثراأ . عدد قليل من األقارب تق 

داللـــة ك  «X–Algérien»ســـوأ عبلمـــة اجلماعيـــة وكـــذلا األضـــرحة اجملنيولـــة الـــ  ال  مـــل 
ق ة يمزقيدة بوالية ادلدي ة حطـ م العسـاكر َعْمـداأ كـل وا بعو ادلقابر كم 77. يهوية ادلعلى 

الــ  أقامتنيــا عــائبلت الضــ ايا علــى قبــور  »ال إلــ  إال ا «ةــواهد القبــور الــ   مــل عبــارة 
 .بناءهاأ

ادلقــابر إن    .األهــارل ألمــواهت م اتوتعرضــ  كــذلا ادلقــابر إذل اذلجــو  بقنابــل أثنــاء زيــار 
ـــعا للـــذاكرة اجلماعيـــة وأمكنـــ إن زيـــارة األمـــوات ادلـــوارين تينيـــا إذ  ة للـــرتاب  بـــ  األجيـــالَمْوض 

 

 26ا هجو  بالقنابل على مق ة بوركيكة بتـاريخ : مثال واحد. 24حصاءات هذا النوع من اذلجو  راجذ اذلامش إل    
 Dernières Nouvellesثــبلث نســاء وجتفلــة ا س ــن العاةــرة مــن عمرهــا حــتفنين، حســب جريــدة   لقيــ 2887يونيــو 

d'Alsace   دة التريبون وكما أوردت  جري. 2887يونيو  28ليو(La Tribune) النسـاء إذل  تلـاجـاءت «، حسـب ةـنيود
وأمـا حوريــة زويــل تقالــ   ».وكــان أبــا إلرهــا ي ]...[ادلقـ ة ا الصــباح البــاكر لزيـارة قــ  أحــد أقــار ن تـوا قبــل ثبلثــة أيـ ا  

والــ  تقــدت ( ة العا ــمةا واليــ)قــ ة قريبــة مــن بــن جتل ــة خــبلل زيارهتــا دل( Elaine Ganley)للصــ اتية  أاليــن قــانلي 
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ولــــذلا تــــان هجمــــات . يســــمح لفكــــرة ادلعارضــــة وادلقاومــــة أن تنتقــــل مــــن جيــــل إذل جيــــل
 م اجلنائزيـــة والتـــدخ ل ا يالعســكر ادلثـــرية للر عـــب علــى ادلقـــابر، كبـــاقي األتعـــال إلعاقــة ادلراســـ

 .ة وإذل هندسة تقدان الذاكرة االجتماعيةحداد العائبلت، هتدا إذل منذ مداومة ادلقاوم
التضامن االجتماعي الذي يطبذ عادة العبلقـات  تقل إذل  وأد أ إرهاب الدولة كذلا

وأد أ تقــدان الثقــة واخلــوا مــن تلقــي هتمــة التعامــل مــذ اإلرهــاب . بــ  العــائبلت واجلــريان
ولقــد بلــع هــد  .  ــاجترألتفــ  األســباب إذل جعــل التضــامن مــذ األقــارب واجلــريان زلفوتــاأ بادل

على سبيل ادلثال حدث  حـاالت دل ت. العائلة وضرب األسانيد االجتماعية حدوداأ مأساوية
قتلـ  وةـو ه  )تينيا عائبلت أو جريان من تورل العنايـة جبثـ  أقـارب أو معـارا ذلـ م  ؤجتر 

خوتـا ( من جترا العساكر   ترك  معروضة لعد ة أي ا  لػـرض الدعايـة وزلـ  الر هبـة البطوليـة
  78».التواجتمل مذ اإلرهابي «من هتمة 

ـــة واخلرييـــة، الـــ  كانـــ  تقـــد   اإلعانـــة للم ـــروم   وأدأ تفكيـــا الشـــبكات االجتماعي
وادلستضعف ، دون تقدًن البديل عننيا إذل وقوع هذا الشـرائح االجتماعيـة ا الضـي  األلـي م 

رلـــــال التجربـــــة وتقل ـــــ  الشـــــعور بـــــروح التضـــــامن وانكمـــــش . واإلحبـــــاط والشـــــعور بـــــاذلجر
 أرهبنيـــاادلنـــاجت  القروي ـــة الـــ   أمـــا. نعـــزال االجتمـــاعي والفردانيـــةالاالجتماعيـــة بينمـــا انتشـــر ا

ادلضـــاد للقـــروي  ا -الناجتـــة عـــن التنظـــي م)مـــن عســـكرة احليـــاة تنيـــي تعـــاين ازر باجملـــاجلـــيش 
مــــــن اســـــــتقطاب اجتمـــــــاعي حــــــاد باإلضـــــــاتة إذل التفكيـــــــا ا وكـــــــذ( وحــــــدات ادليليشـــــــيات

 .االجتماعي
قــد حطـ  م وســط ح اجلنـراالت البنيــة االجتماعيـة ادلر كبــة للجزائـر لتســنيل علــيني م ت وخبل ـةأ 

َذرَّأ وتكــا إرهــاب الدولــة التفــاعبلت االجتماعيــة ادلتناســقة كمــا . منيمــة دوريتنيــا ومراقبتنيــا
هـــــا إذل ردود أتعـــــال ألتـــــراد معـــــزول  وغـــــري شلي ـــــزين ومرتا ـــــي الصـــــفوا ا  للجزائـــــري  ليػريِّ

 .خلائه للطػمة العسكريةخضوعني م ا

 بارهالتأثيرات الفردية لإل. 2.2
نســـ اب األتـــراد إذل عـــادلني م اخلـــاص وعـــزل ااجلـــيش إذل   ـــنعنياتـــدتذ ثقاتـــة اإلرهـــاب الـــ  

وبزعزعة الثقة ب  اجلريان وحا ب  األقارب يت سـ م األتـراد أالـة دائمـة مـن . نفوسني م داخل 

                                                                                                                         
 Elaine Ganley, ‘In Algeria, even theراجـذ  ».ال نشـعر بــاألمن حــا ا ادلقــ ة«: 2883زوجنيـا ا رلــزرة ســنة 

cemeteries are not safe’, The Detroit News, 27 October 1997. 
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للــد تاع واإلبقــاء علــى احليــاة، ضــد جواســي  اليقظــة وغالبــا مــا يلتجئــون للســكوت كوســيلة 
 .ووةاة حقيقي  أو خيالي 

نعــدا  قدرتــ  الن إدراإ الفــرد عــويو لــد اإلرهــاب كــذلا الشــعور باالستضــعاا، النــاج م 
 .ضعه قدرت  على الت ك م ا حيات ب  ن وعيعأما  إرهاب الدولة و 

إرهـاب الدولـة  مواجنيـة نويشعر الرجال خا ة بالذنب والعار والػضـب مـن عجـزه م عـ
إهنـ م يعيشـون هـذا األوضـاع كنيجـو     .زلاكمـة ومعاقبـة اجلنـراالت ومن ضعه قدرهت م علـى

 .هنيار ذلويتني م ولدوره م االجتماعي كذكورامملدل و 
وباإلضاتة إذل اآلثار ادلذكورة أعبلا، تان النساء يتأثرن باخلصوص من اإلخفـاء القسـري 

بادلراسـ م اجلنائزيـة والتذكاريـة، أيـ  يبقـ  ا لفلذات أكبادهن ومن تناور اجلـيش باجلثـ  و 
 (. كب  عملية احلداد) »احلداد اجملم د«أو  »احلداد ادلعل  «حاالت تعرا بـ

ا لئــأو  لــدأللفــرد هــو الشــعور باليــأس والقنــوط، خا ــة  ضــرراأ ورهــا يكــون األثــر األكثــر 
دد االنت ــارات ا وةــنيدت اجلزائــر ارتفاعــا مرعبــاأ ا عــ. إلرهــاب الدولــة استســلمواالــذين 

 79.السنوات التسذ األخرية

 مقاومة إرهاب الدولة. 2.2
ورغ م األثر . ث البذور ال  تملدي إذل  ييدادػلإذ أن  ذاتية  يةدودزلإن سبلح اإلرهاب ل  

اجلســـي م الـــذي ترتكـــ  الَتْذريـــة االجتماعيـــة، تـــان الطبيعـــة التعســـفية والوحشـــية لعنـــه اجلـــيش 
 .أةكال عديدة للمقاومةتول د الشعب و  لدأتملدي إذل زيادة الوعي 

 

. هــو عليــ  احلــال ا رلتمــذ متفــت ح تضــ يات أكثــر ا دولــة إرهابيــة شلــا »األمــر بــادلعروا والننيــي عــن ادلنكــر«يكلــه     
مــثبل )نزوائيــة يلجــأ األتــراد إذل ذرائــذ عديــدة إلولت يــر التقــاع  عــن التضــ ية مــن أجــل ادلصــل ة العامــة ولتســويع ادليــول ا

السياســية واالجتماعيــة والفظــائذ  آلتــاترغــ م وعــيني م الكامــل با( القدريــة، الــتنيك  م، التشــاؤ ، التســويفية وانتظــار ادلنيــدي
يبقـى الركـود مـن خـبلل «: وا فا منط  الركود اجلماعي ا األنظمة العسكرية القمعيـة( Corradi)يقول كورادي . كبةادلرت

يقــول أةــ اص ادلراتــب العاليــة أن الســلوإ . عــذارؤلعتبــارا كتبــادل اجتمــاعي لالية الــذي ؽلكــن و التأجيــل ادلتبــادل للمســمل 
أن مثـل هـذا األةــياء " العامـة"ويقـول .   ذلـ م ةـ  قابـل لل سـارةالـذين لـي" عامـة النـاس"حـي الضـمري معقـول بالنسـبة لــ

يقـــول ةـــ   مـــا أنـــ  بصـــدد إيمـــا  . ذيني ممل حســـنة بالنســـبة للـــذين يوجـــدون ا مراتـــب عاليـــة ألنـــ  ال يســـتطيذ أحـــد أن ي ـــ
 وأمـا ةـ   آخـر تانـ  ؼلـاا علـى جتديـد. ويقـول ةـ   آخـر أنـ  ال يريـد أن يعق ـد أمـور عائلتـ  أو رب  عملـ . دراست 

أحيانـا . وهنـاإ مـا هـو أسـوأ. ويقول الشبان إهن م دون السن الكاتية ويقول الكبـار أهنـ م جتـاوزوا سـن النشـاط. جواز سفرا
بكراهيـة حقيقيـة  –الذين يتصرتون كباقي الناس على أساس مسل مات عقبلنية واختيارية ظلوذجيـة  –سيشعر األة اص 

َأْزق أخبلقي جد يضلو أي ة   يعطي مثاال للسلوإ الشجاع وغلا ني م  ر و شـعالأحيانا ال نلجـأ تقـ  إذل الكـذب و . ه 
ــه عــن الكــذب واخلــوا وهــذا حالــة خا ــة دلنطــ  الســلوإ اجلمــاعي الــذي  يتــ  باجَلماديــة . بــاخلوا وإظلــا ال نريــد الك 

 J. E. Corradi, ‘Toward Societies without Fear’, in J. E. Coraldi, P. Weiss Fagen, and: راجـذ ».االجتماعيـة

M. A. Garretón (eds.), Fear at the Edge: State Terror and Resistance in Latin America, University of 

California Press, Oxford 1992, p.280. 
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ونتيجة وقوعني م    ضربات اجلنياز القمعي احملص ن وتواجتمل معظـ م األحـزاب السياسـية 
ن ال و إ وكــذلا مواجتنــ.إ.لي اجضــوعــد  جتنيــد اجملتمــذ ادلــدين، رأأ الكثــري مــن مناعتمــدة ادل

ـــدة للـــدتاع عـــن وســـيلة حـــزب، أن ال يينتمـــون إذل أ ـــالوحي ســـبلح ضـــد نف  هـــي محـــل الال
ودل يردعني م عن هذا السبيل ال التنيديد بالتعـذيب وال السـجن وال ادلـوت . احلك م العسكري

   ادلضــاد-وال االنتقــا  مــن ذوينيــ م مــن جنيــة، وال خطــر ادلــوت علــى أيــدي مجاعــات اجلنيــاد
وأورد ادلراقبـــون أن تـــدت  ادللت قـــ  باخلبليـــا الســـر ية الـــ  يمـــارس . ادلتكـــاثرة مـــن جنيـــة أخـــرأ

 .2881سل ح تػريَّ تنا رياأ مذ ةدة القمذ منذ اندالع النـزاع ا العمل ادل
  امذوينيـــ م دل يقتنـــذ الكثـــري مـــن الضـــباط الســـعلـــى اخلطـــر علـــى أنفســـني م و ةـــدة رغـــ م 

 ـ  اخلضـوع لؤلوامـر  ووكذلا اجلنـود بـأن السـبيل الوحيـد لصـون حيـاهت م وحيـاة ذوينيـ م هـ
الـــدرإ واالســـت بارات العســـكرية، ا مـــن اجلـــيش والشـــرجتة و الكثـــري مـــنني م  لقـــد تـــر  و . القمـــذ

ـــات ضـــد ادلـــدني  وجتـــالب   ةركاشـــدل ـــروا خطـــرية ا معظـــ م األحيـــان، راتضـــ  ا ا عملي
وكـذلا رتــو عــدد منيــ م مـن الشــباب، الــذين بلػــوا ســن  80.خــارج الــببلدالسياســي اللجـوء 

اجت  لت ـــاق بـــاجليش ألداء اخلدمـــة العســـكرية وتـــر وا إذل منـــالالتجنيـــد العســـكري اإللزامـــي، ا
 مـنأمـاكن كثـرية ا هويـة جديـدة أو جتلبـوا اللجـوء ا أوروبـا و  منت لـ اجلزائر داخل أخرأ 
 .العادل

ـــاهت م  دتاعـــاأ عـــن  أمـــا الســـجناء السياســـيون تـــاهن م يقـــاومون بأةـــكال سلتلفـــة داخـــل زنزان
بــــالتعلي م الــــذايت كمــــا ينشــــػلون  ،كــــرامتني م وحريــــة اعتقــــاداهت م رغــــ م قســــوة النظــــا  الســــجيف  

، وال يستســــلمون عــــوة وهدايــــة القــــائم  علــــى خدمــــة الســــجونا دالروحــــي وكــــذوالت ســــ  
 81.اخلمولوال يسرتسلون لل زن وال يننيمكون ا  تشاؤ لل

بوا هعلومــــات  أتشــــىوبينمــــا  قــــادت أحيانــــا إذل تعــــذيب أو قتــــل )عــــدد مــــن الــــذين ع ــــذِّ
موا أو ق ل بـــــــوا إذل عمـــــــبلء للجـــــــيش، إال أن الكثـــــــري مـــــــن النـــــــاج  قـــــــاو ( أةـــــــ اص آخـــــــرين

االعتـــداءات اجلســـدية واذلجمـــات النفســـية مـــن جتـــرا اجلبلديـــن، وخرجـــوا مـــن احملنـــة نزهـــاء 
 – الشـيء الـذي كل فنيـ م حيـاهت م أحيانـاأ  – حوا هعلومـاتو ل م يبت. وهويتني م السياسية سليمة

 82.أو أعطوا معلومات دل تتسبب ا عواقب مملذية لآلخرين

 

ئرين إن منظمـة احلـرب ادلضـادة للثـورة هـي قـوة غـري نظاميـة، مقن عـة وتظنيـر هظنيـر قـوة للثـائرين، وتو ـه حملاربـة قـوة الثـا    
ليس  منظمة ثائرة كما يروجـ  اإلعـبل  اجلزائـري والػـر ي، بـل  »اجلماعة اإلسبلمية ادلسل ة«س م االقوة ادلعروتة ب. احلقيقية

 :راجذ. ست بارات واألمن اجلزائريةالادلضاد ال  تديرها مديرية ا-هي وحدة من وحدات اجلنياد
 B. Izel, J.S. Wafa, and W. Isaac, ‘What is the GIA?’, in Y. Bedjaoui, A. Aroua, M. Ait-Larbi (eds.), An 

Inquiry into the Algerian Massacres, Hoggar, Geneva 1999, pp. 373-453 
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 تســب ب  اعات األكثــر كربــاأ وقســوة الــيعتــ  الب ــ  عــن األقــارب ادل َتطَفــ  أحــَد الصــر 
مــن خــبلل لقــاءات  تطــور وعــي أمنيــات وزوجــات وبنــات وأخــوات ادلفقــودين. تينيــا القمــذ
ا مراكــز الشــرجتة وثكنــات اجلــيش ومســتودعات اجلثــ  وادلقــابر ببعضــنين الــبعو  ــدتوية 

اســي سيالمــن التجربــة واإلدراإ الفــردي وغــري وعــينين انتقــل تأثنــاء الب ــ  عــن ادلفقــودين، 
يَّــات وكناجيــات  مـــن إلرهــاب الدولــة إذل اإلدراإ أن منبــذ معانــاهتن واحــد وأن جتــربتنين كَرم 

منظمـــــات تكـــــر س جنيودهـــــا لتقص ـــــى األجوبـــــة عـــــن  ن  عنـــــه الدولـــــة حالـــــة مشـــــرتكة، تكـــــو  
نظ مــــ  هــــملالء النســــوة اللــــوايت دل يعتــــ ن أبــــدا مــــن قبــــل كشــــركاء ا احليــــاة و . استفســــاراهتن

احتجاجــات ةــعبية واســتطعن تــدويل قضــيتنين وإبقائنيــا حيــة ا ضــمري السياســية ا اجلزائــر 
إن هـذا . رغـ م التنيديـد ادلتوا ـل دبشجاعة تائقة وعز  ال يل  و   ال ينفـ، وذلا اجملتمذ

تصـــبح حركـــة اجتماعيـــة كمـــا يـــرتجح أن   التـــدرغلي لل ـــوا،رتاجـــذ احلركـــة قـــد تت ســـذ مـــذ ال
 .ذلذا اذلدا ن د جتاقاهتا خدمةأ انتنياكات حقوق اإلنسان وجت كلمتنامية تقاو  

كــذا ورغــ م تواجتــمل معظــ م العــامل  ا ســلا القضــاء إال أن رلموعــة متفانيــة مــن احملــام  و 
الرابطـــة اجلزائريـــة للـــدتاع عـــن حقـــوق اإلنســـان والنقابـــة الوجتنيـــة للم ـــام  اجلزائـــري  قـــد موا 

مــن ادلعلومــات والوثــائ  دعمــا قانونيــا ومعنويــا لضــ ايا إرهــاب الد ولــة ومج عــوا كم يــات هائلــة 
علـــى عـــرا مـــن الت  للمنظمـــات الدو ليـــة حلقـــوق اإلنســـان والـــرأي العـــا  كنـــالقانونيـــة الـــ  م

ـــة وعـــي وضـــػ   إغلـــادوســـاه م هـــملالء احملـــامون الشـــجعان ا . حقيقـــة نشـــاط إرهـــاب الدول
ادلــــدني  ادلتشــــددين ا  لــــدأمــــن أجــــل احــــرتا  حقــــوق اإلنســــان، وول ــــدوا حــــا مســــتمرين 
 .منابر للتنديد باالنتنياكات قاموامذ ةعوراأ بالقل ، كما أدعمني م للق

هجــروهن مثلمــا ينيجــر  »عــائبلت إرهابيــة «ورغــ م أن بعــو األقــارب وأ ــدقاء ســابق  لـــ
عـائبلت سـارع  لتقـدًن الـد ع م ادلـاد ي وادلعنـوي رغـ م عـن األجذ ، إال أن هناإ أمثلة كثرية 

ـــد ا. خطـــر االعتقـــال أو ادلـــوت ش االجتمـــاعي، ال يـــزال الكثـــري مـــن نكمـــاالوا خضـــ م تزاي
ا قـد يكلفنيـ م هـذا ادلوقـه دلـ وعـيني معلى اإليثار والتضامن مذ اآلخـرين رغـ م ر ون الناس ػل

وا ادلنــاجت  الــ  تعر ضــ  للمجــازر كشــه النــاس    .وخيمــة مــن لــدن العســكرقــب وامــن ع

 

ا عــ  النعجــة، وهــي ضــاحية مــن «: لــويزة حنــون، رئيســة حــزب العمــال ا و ــفنيا لعمــل بطــورل ورتيــ  رأتــ  تقــول    
جثــــة رجــــل كانــــ  معروضـــة  ــــ  الشــــم  ودل غلـــرؤ أحــــد علــــى تػطيتنيــــا أو  2884ضـــواحي اجلزائــــر، رأيــــ  ا أواخـــر 

 مـاذا حـدث: "تصـيحتأخـذت مـرأة أعصاب اهنارت ااستدعى األمر أن . لتقاجتنيا رغ م أن أقارب الض ية َيسكنون احلي  ا
زلت  ـمنـــلكـــ م؟ هـــل تقـــد  إنســـانيتك م؟ ال ػلـــ   لنـــا أن نفـــر ط ا جثـــة إنســـان، ســـاعدوين، تعـــالوا وســـاعدوين لكـــي نـــرد  لـــ  

ن دلسـاعدهتا ورغـ م اخلطـر تـاهن م أخـذوا جثـة هـذا الرجــل و وعلـى إثـر ذلـا  ـرإ أةــ اص آخـر !" إنـ  لـي  كلبـا! اإلنسـانية
 :راجذ ».زل ـإذل من

Louisa Hannoune, Une Autre Voix pour l’Algérie, La Découverte, Paris 1996, p. 30. 
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والت بشــجاعة دلنظمــات حقــوق اإلنســان عــن اذلويــة احلقيقيــة للمقرتتــ  وقــاو  آخــرون زلــا
 .التجنيد أو ادلشاركة ا ادليليشيات التابعة للجيش

جبنيـة عريضـة  بنـاءببذل رلنيـودات مـن أجـل      احلقيقيةالسياسية  قام  أحزاب ادلعارضة
إذل حد اآلن ا إال  أهنا أخفق  ب، عرضية مشرتكة إلخراج الببلد من الر ا ألبلحتجاج وكذ

تلقـد . تقدًن  د  متماسا وتع ال للنظا  و هـذا األحـزاب عـن قلقنيـا إزاء حقـوق بعـ عـ  
مذ السكان األكثـر تضـرراأ مـن القمـذ أو ة عبلقات اإلنسان ولكن نيا عجزت عن إقامة ةبك

أمريكـا البلتينيـة تاهنـا دل تـنجح إذل حـد اآلن ا وضـذ تجـارب وخبلتـا ل     عن مسـاعدهت م،
اب ورجـال احملامـاة بالتعاون مذ الناج  مـن اإلرهـ)حلقوق اإلنسان  متينةاسرتاتيجية وبراما 

اجلــيش مــن قنيــر  ــد لل( الدو ليــة ومننيــا أكوميــة حلقــوق اإلنســان الوجتنيــة احلوادلنظمــات غــري 
 .من إرهاب الدولةواجتن  وحلماية ادل

جت ـــبلع علـــى علـــ م الـــنف  التفتقـــر إذل ا هـــذا األحـــزابومـــا يـــدعو إذل قلـــ  أكـــ  هـــو أن 
شكيل وجتنيد القوأ االجتماعيـة الـ  بتكارية ال  تستلزمنيا إعادة تالاالجتماعي لل وا وا

بتكــار اســرتاتيجيات ونشـاجتات لقنيــر أو لت فــيو اخلــوا اوبقـي . بارهــتك كتنيـا ثقاتــة اإل
ثل ـة مـن لت ويـل األمـر بـادلعروا والننيـي عـن ادلنكـر مـن انشـػال الرئيسـية ادلنيملـة َعَقبَـة هو ال

 .أغلبية ادلواجتن  تق  إذل ه ماألبطال 

 تبيين إرهاب الدولة. 2
لتجـأ حكـا  اجلزائـر إذل قمـذ واسـذ ادلـاذا : التـارل إلجابـة عـن السـملالإذل زلاولـة اوج  اآلن تن

ؽليـل األتـراد الـذين قاسـوا . من تبيينـات إرهـاب الدولـة ياتو مستو أنواعالنطاق؟ توجد عد ة 
هنــــاإ أيضــــا رلموعــــة مــــن      .ترديــــةمــــن اإلرهــــاب إذل التبيينــــات الــــ  تركــــز علــــى أعمــــال 

إهنـ م اعتقلـوا  «مـثبل )تعـزو القمـذ إذل وقـائذ اجتماعيـة أو اقتصـادية أو سياسـية  التبيينات ال 
تعرضـــ  القريــة جملـــزرة ألن «، »إهنــ م قتلــوا لكـــي ت ســلب أراضــيني م«، »كــل ادلصــل  وادللت ـــ 

، أو إذل دواتـــذ حكوميـــة مثـــل احلقـــد أو (»ســك اهنا  ـــوتوا لصـــاحل اجلبنيـــة اإلســـبلمية لئلنقـــاذ

 

 .ةرتاكية وحزب العمال وحزب الننيضة مثبلالالقوة ا ها ادلبعثرة وجبنيةاإ أو باألحرأ بقاي.إ.اج      
ودل . ال توجـد خـدمات اجتماعيـة دلسـاعدة هـذا ادلنـاجت  وختفيـه معانـاة البطالـة واجلـوع ومشـاكل الس ـكن والصـ ة      

معلومات حول الوضذ السياسي الوجتيف وحول زليطنيا االقتصادي ( من خبلل أيا  دراسية مثبل)ػلاول أحد أن يقد  ذلا 
 .قانوينوال

ــجتــرا أت ـــني  َم زورا مــن «أو  »قتلــوا ألهنــ م ةــك وا ا مســاعدت  لئلرهــابي «تصــرػلات مثــل        أو  »دا تقتلــ  اجلــيشاحس 
 .خلا »ضايقوا عائلة ذلا ادل تطه ألهن م يريدون االستيبلء على منزذلا«
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غـري أن ادلـرء (. »انتقا  ترنسـا«مثبل ) أغراض خبيثة لقوات أجنبية استئصال اإلسبل ، أو إذل
ال أدري «: يسمذ غالبا تصرػلات بالعجز عن تنيـ م حجـ م وعمـ  الشـر الـذي يرتكبـ  البشـر

 »!ا  أعل م«و ،»دلاذا ػلدث كل هذا
 يكمن هذا النـوع     .التوقذ القانوينأال وهو للتبي   اأ وزلد د اأ سلتلف اأ نست د  هنا مفنيوم

، ا إدراج الواقــذ الــذي يــراد تبيينــ  ضــمن قــانون »التبيــ  العلمــي«دعى مــن التبيــ ، الــذي يــ
تبيــــ  إرهــــاب الدولــــة بــــادلفنيو  العلمــــي يعــــيف إ نيــــار إرهــــاب الدولــــة ا اجلزائــــر  . جتــــرييب مــــا

 .كنموذج وجبلء لنظامية  تية مشولية ما
بيــــــ  التػــــــريات ا بعــــــو النظريــــــات الــــــ  اقرتحــــــ  لت 2.3ا اجلــــــزء  سنســــــتعرض أوال

إمكانيـــة ومـــدأ  1.3ا اجلـــزء  عـــ  العـــادل،   ننـــاقش     انتنياكـــات حقـــوق حرمـــة اإلنســـان
 .إدراج شليِّزات الدولة اجلزائرية ضمن هذا النظريات

 النظريات التبيينية إلرهاب الدولة. 1.2
بنـــاء ادلـــدارس لتعلـــيمني م علـــى و  نيـــادمـــة مواجتنيخلدارات اإل علـــى تأســـي  احلكومـــاتتســـنير 

، إال  أهنــا يــوش حلمــايتني ماجلمــن و األقــوات  أتنشــ، كمــا ادلستشــفيات لعبلجنيــ معلــى تشــييد و 
 2878تمــثبل بــ  . إبــادهت مقســرياأ و اءه م خفــإو  ني مبيوتعــذنيــا ســجن مواجتنيتلجــأ أحيانــاأ إذل 

نزاعات تق  ب  دول والبقية كانـ   5كان    ةمسل   تنزاعا 222ومن ضمن  2886و
معــد ل مســتوأ احــرتا  حقــوق حرمــة اإلنســان مــن جتــرا  2يعــرض البيــان  83.حروبــا داخليــة

وريتَشــــــْرْدس ( Cingranelli)وقـــــد ر ســــــينقرانل ي . 2885-2872احلكومـــــات جتــــــوال الفــــــرتة 
(Richards ) ـــــل الســـــجن السياســـــي والتعـــــذيب واإلخفـــــاء معـــــد ل مســـــتويات االحـــــرتا  مقاب

ويرتاوح ادلـدأ  84.بلداأ  68القسري واإلعدامات بدون زلاكمة، مستعمل  عيِّنة مكونة من 
(. احـــرتا  كامـــل) 1و( عـــد  احـــرتا ) 2بـــ   ادلمكـــن الحـــرتا  احلكومـــات ذلـــذا احلقـــوق مـــا

ـــان  هـــذا احلقـــوق غـــري زلرتمـــة بشـــكل كامـــل، وأن التعـــذيب  –بادلعـــدل  –أن  2يظنيـــر البي
 .أسوأ الـت ـعس فات اوالسجن السياسي عل

 

وتسـتلز  نظريـة التبيـ  (. Deductive-nomological explanation) النَاموسـي-التبيـ  االستـنْـتَــاجييسـمى كـذلا       
نــــاموس يعــــيف قــــانون  .مــــن نـــاموس أو نــــوامي  عامــــة وواتيــــة جتريبيــــاأ  اأ اســــتنتاجي اأ هـــذا أن تكــــون الظــــاهرة للتبيــــ  اســــتتباع

 .بالبلتينية
تشتمل خروق هذا احلقوق على السـجن السياسـي والتعـذيب واإلخفـاء القسـري واالغتيـاالت خـارج نطـاق القـانون       

 .واجملازر
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ـــر، دلنظ   2886وتتطـــاب  هـــذا النتـــائا التجريبيـــة مـــذ تقريـــر  مـــة العفـــو الدو ليـــة الـــذي ي ْظني 
دولـة  52و%(  44)دولـة يمـارس التعـذيب  71دولـة، أن  242على أسـاس إحصـاء مشـل 

 اختطفــــ وخــــبلل العقــــدين األخــــريين  85%(. 32)يمــــارس إعــــدا  ادلعارضــــ  السياســــي  
روَمــل الباحــ  واكتشــه  86.ة صــا عــ  العــادلآالا  222وآالا  122الــدول مــا بــ  

(Rummel ) ــــد تيــــقحــــول شلارســــة الــــدول للت راســــات دا اجملــــازر واإلبــــادة اجلماعيــــة )ل ادلتعمَّ
األنظمـــة السياســـية قتلـــ  علـــى األرجـــح «أن ( حســـب االنتمـــاء العرقـــي والـــدييف والسياســـي

حوارل أربـذ  ما يقاربهذا القرن،  خبللمن مواجتنينيا ومن األجانب      مليون 262حوارل 
وبنــاء علــى دراســة  87».الد وَّليــة واألهليــة والثــورات مــرات عــدد الــذين قتلــوا ا مجيــذ احلــروب

الــ  ازر اجملــ«أن ( Helen Fein)قــد رت َهلَــْن تــاين  88،(Harff)وهــرا( Gurr)قــا   ــا قــر 
أضـــــعاا عـــــدد  1.5تســـــبب  ا هــــبلإ  2875و 2856الـــــدول بــــ  يمــــ  علـــــى أيــــدي 
  89».نف  ادلدة خبللمن جر اء الكوارث الطبيعية لقوا حتفني م األة اص الذين 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 معدل مستوى احترام الدول لحقوق حرمة اإلنسان:  1بيان 

 

 :راجذ. قتيبل 258287222و ل إلي  رومل هو تالعدد احلقيقي الذي       
 R. J. Rummel, Death by Government, Transaction Publishers, New Brunswick 1997, pp. 1-27. 
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الســــبلمة الــــ  يمــــ  نتنياكــــات االأساســــية بــــ  الــــدول ا درجـــة  تفاوتــــات هنـــاإ أنإال 
انتنياكـا حلقـوق اإلنسـان حسـب  كثرالدول العشر األ 2ي ز اجلدول . لؤلة اص اجلسدية

ب يف  دليـل األبزرتـر علـى أسـاس  2887.90لسنة  حلقوق اإلنسان( Observer)دليل األبزرتر 
التعــذيب واإلخفــاء القســري وكــذلا اإلعــدامات خــارج إجتــار القــانون، الــ   تو يــهقيــاس 

، وأمــا التجــاوزات األخــرأ تــان مملةــراهتا 22خص ــ   ذلــا مملةــرات  مــل عبلمــة مــن أ ــل 
علينيـا   صـلادلتواجملموع احلا ل لكـل بلـد يضـرب ا عبلمتـ  . 22 مل عبلمة من أ ل 

تــازت اجلزائــر بادلرتبــة األوذل ا . ا دليــل التنميــة البشــرية كمــا تعرِّتــ  وتقيســ  األمــ م ادلت  ــدة
ل نيا  ج  ذلـذا  1لبلنتنياكات ال  و ف  ا القس م األسود قائمة الدول اجملرمة، من خبلل س 

 ويلـي اجلزائـر علـى(. 222.44)ادلقالة، حيـ  حصـل  علـى أكـ  عبلمـة حلا ـل الضَّـرب 
ســــيا وكولومبيــــا وســــوريا والعــــراق يندونإالشــــمالية وبورمــــا و  اقائمــــة العــــار هــــذا كــــل مــــن كوريــــ

غلـب كـذلا مقارنـة (. 2اجلـدول  آخـرا تلـا الـدول  راجذ حا ل)ويوغوسبلتيا والص  
هــذا العبلمــات العاليــة النتنياكــات حقــوق اإلنســان مــذ عبلمــات الــدول الــ   ــرت  حقــوق 

، 24.281ادلػـــرب و ، 51.223تمـــثبل ســـجَّل  مصـــر عبلمـــة . اإلنســـان نســـبياأ أو كـــامبل
وكنــــــدا  1.727الســـــويد و ، 3.524الــــــداظلرإ و ، 22.842سويســـــرا و ، 26.863ترنســـــا و 

2.812.91  
انتنياكـــا حلقـــوق اإلنســـان حســـب دليـــل األبزرتـــر  كثـــرالـــدول العشـــر األ 1يـــ ز اجلـــدول 

(Observer ) د عــــن الــــذي ؼلتلــــه هــــذا الــــدليل اجلديــــ 2888.92حلقــــوق اإلنســــان لســــنة
هــذا الــدليل هــو رلــرد ترتيــب بســي  و . ال يتضــمن دليــل التنميــة البشــرية إذ ســابقاأ اســت د  

أنــــواع مـــــن  22هــــذا اإلحصـــــاء العــــادلي  مشــــلو . حلــــدوث االنتنياكــــات نســــبة لكـــــل ســــاكن
 .1جدول  آخرع رتة ا ادلاالنتنياكات 

حلقـوق اإلنسـان  انتنياكـاأ  كثـرمـن بـ  الـدول األربـذ األ 2888اجلزائـر سـنة لقد   نف  
وغلــدر مقارنــة هــذا القيــاس . 11.2 درجــةدهتا النتنياكــات حقــوق اإلنســان حــ بلػــ حيــ  

الـــ   اســـرائيلك 2888حقـــوق حرمـــة اإلنســـان ســـنة  انتنياكاهتـــمـــذ ســـجل بعـــو الـــدول ال
ا  22و ا ادلػــــرب، 21 ة خــــروق هــــذا احلقــــوقدحــــ ، كمــــا بلػــــ 22.4 صــــل  علــــى 

 2.4و ا الســويد، 2.2و ا ترنســا، 1.4و طانيــا،ا بري 2.4وا أمريكــا،  7.4و تــون ،
 93.ا الداظلرإ 2و ،ا سويسرا
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 1998نسان لسنة إلانتهاكاً لحقوق ا كثرالدول العشر األ: 1جدول 
 مــل عبلمــة مــن أ ــل ( اإلعــدا  بــبل زلاكمــة والتعــذيب واإلخفــاء القســري)اجلــرائ م  بشــذ 

 تشـــري إذل. ب.ت.داألوائليـــة  اللفظـــة .22 لاجلـــرائ م األخـــرأ  مـــل عبلمـــة مـــن أ ـــ. 22
 .دليل التنمية البشرية

 يوغو الص 
ســـــــــــــــبل

 تيا

 العراق
 

كولـــــــــــو  سوريا
 مبيا

 ندوإ ليبيا
 نسيا

 اكوريـــــــــــــــــــ بورما
 الشمالية

 نوع اجلرؽلة اجلزائر

 اإلعدا  ببل زلاكمة 22 28 28 28 26 12 7 13 23 22

 التعذيب 13 25 12 25 25 24 12 15 25 12

 اإلخفاء القسري 13 28 25 28 23 12 23 13 1 2

 ك م باإلعدا احل 2 7 22 22 6 2 22 22 4 8

 رتو حرية التعبري 22 22 22 22 7 4 8 22 6 8

 رتو احلقوق السياسية 22 22 22 22 7 3 8 22 6.4 8

 السجن السياسي 22 22 22 22 8 5 8 22 6.4 5

 رتو حرية الت رإ 4 22 22 22 7 5 3 22 4.4 3

 رتو حقوق الطفل 22 3 22 6 3 7 2 7 2 2

 رتو احلرية الدينية 7 22 22 22 4 2 3 2 3 8

 ةدلارتو احملاكمة الع 6 4 22 4 6 3 5 22 6.4 8

 رتو حقوق األقل يات 22 22 22 22 6 5 4 22 7 3

 رتو حقوق ادلرأة 1 3 6 7 7 4 8 1 7 4

131 92 122 113 99 118 122 123 122 123  
َ
 ْجموعادل

 
  2222× ب .ت.د 626 654 544 557 722 737 644 422 752 663

 ب.ت.د× رَلْموع  113.2 132.2 99.2 92.3 92.2 82.9 82.1 83.2 81.7 78.3
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 1999سنة خالل نسان إلانتهاكاً لحقوق ا كثرالدول األ:  3جدول 
 الدولة إ ب   إ ق ت   ت إ س س   ج إ ع ت ح إ ح ب إ ج     رلموع

 
 ج د كونػو 2  2  2 2 2 2 2 2 13.2

 نداارو  2 2 2 1  1 2 1 2 2 13.2

 بوروندي 2 1 2 2  2 2  2 2 12.2

 اجلزائر 2 1 2  1 2 2  2 2 11.2

 سرياليون 2  2 1 2 1 2 1 2 2 11.2

 مصر  2 2 1 1 2 2 1 2 1 12.2

 .كوريا ش 2 1 2 2 1 2 2 2 2  12.2

 السودان 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 12.2

 سيايندونإ 2 2 2  2 1 1.4  1 1 12.4

 يوغوسبلتيا 2 2 1.4 2 2 2 2  2 1 12.4

 باكستان 1 2 1.4 2 2  2.4 2 2 1 28.2

 الص    1.4 1 2 1 2 2 2  27.4

 ليبيا 1 1 1  1 2 2  1 1 27.2

 بورما 1 1 2 1  1 2   1 26.2

 العراق 2 1 2  1  2 2 1  26.2

 أتػانستان 2  2    2 1 2.4 1 25.4

 إيران 2 2 1  1 1 1 1 1 1.4 25.4

 اليمن 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2.4 25.4

 تشاد 2  1 2 1 1 1 1  1 25.2

 كونػو جال 2 1 2 1 1  1   1 25.2

 أوغندا 1 2 2 2 2  2  1 2 25.2

 

التعـــــذيب وادلعاملـــــة =  ت *اإلخفـــــاء القســـــري =  إ ق * اإلعـــــدا  بـــــبل زلاكمـــــة=  إ ب م
=  م ج *الســـــجن السياســـــي =  س س *  االعتقـــــال ادلـــــوت  ـــــ=  م ت إ *الوحشـــــية 

تنفيـــذ =  ت ح إ *( بـــبل هتمـــة أو زلاكمـــة)االعتقـــال العشـــوائي =  إ ع *احملاكمـــة اجلـــائرة 
انتنياكـــات مــن جتـــرا مجاعـــات =  ج م م *احلكــ م باإلعـــدا  =  ح ب إ *حكــ م اإلعـــدا  

 .ادلعارضة ادلسل ة

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



  تشريح إرهاب الدولة ا اجلزائر 
 

 

222 

+ + + + 

+ + 

 
 2888يــة لعيِّنــة مــن الــدول لســنة ترتيــب احلقــوق السياســية وادلدن 2رقــ م اجلــدول  يعــرض

 ــنف  هــذا الــدول  94(.Freedom House)حســب اإلحصــاء الســنوي لفريــدو  هــاوس 
( كوريــا الشــمالية)اجلــدول  ولحســب رتبــة دؽلوقراجتيــة تــرتاوح مــا بــ  األقــل دؽلوقراجتيــة ا أ

ة األقـل اجلزائـر مـن بـ  الـدول الثمانيـ، وتبـدو (الداظلرإ)اجلدول  آخرواألكثر دؽلوقراجتية ا 
تراقـــب تريـــدو  هـــاوس تطـــور واضلطـــاط احلقـــوق ادلدنيـــة والسياســـية ا . ا العـــادل يـــةأ دؽلوقراجت

يـــ ز (. حريـــة قـــلاأل) 6و( األقصـــى حريـــة) 2العـــادل مـــن خـــبلل ســـل م مقيـــاس ؽلتـــد مـــا بـــ  
، ا حــــ  أن العمــــود الثــــاين والثالــــ  للجــــدول قيمــــة مملةــــرات احلقــــوق السياســــية وادلدنيــــة

 .غل َْدو ل  الرتب ال  تقي  درجة حرية الص اتةالعمود األخري 
 1999تحقيق فريدوم هاوس عن الحريات لسنة  نتائج: 2جدول 

 الدولة الدؽلوقراجتية السياسيةاحلقوق  احلقوق ادلدنية حرية اإلعبل 
 .كوريا ش 237 6 6 222

 العراق 236 6 6 87

 ليبيا 231 6 6 82

 نستاناأتػ 232 6 6 82

 سرياليون 226 2 4 74

 السودان 226 6 6 74

 يوغوسبلتيا 225 4 4 72

 اجلزائر 223 5 4 72

 بوروندي 223 5 5 72

 الكونػو ج د 218 5 4 66

 الص  214 6 5 72

 روندا 228 6 5 61

 مصر 222 5 4 58

 سيايإندون 222 3 3 38

 باكستان 87 6 4 53

 

 السويد 4 2 2 22

 الداظلارإ 2 2 2 8
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حلقــوق حرمــة اإلنســان إذل إجــراء  اا درجــات انتنياكاهتــ لتفاوتــات بــ  الــدولاودتعــ  
نرك ز هنــا علــى ســ 95.هــذا الظــاهرةةــرح هتــدا إذل أــوث عديــدة منــذ منتصــه الســبعينات 

وعلــى نظريــة النـــزاع علــى الســلطة لروَمــل  ،بعــو التبيينــات الــ  تلجــأ إذل النظريــات البنيويــة
(Rummel)  الثقاتة السياسية ند إذلات التبيينية ال  تستال نتعر ض للفرضي، و تق. 

 النظريات البنيوية. 1.1.1

شــكل إحــدأ األوضــاع البنيويــة السياســية الــ  أن أزمــات اإلدمــاج ا الــدول احلديثــة ت   ي قــال
ودليـل هـذا الطـرح هـو أن الـدول . تزيد من ميول األنظمة إذل انتنياإ حقـوق حرمـة اإلنسـان

االســـتقبللية والتكيفيـــة والرتكيبـــة « جتـــابذ إرثـــي وتبعـــي تفتقـــد إذلا النمـــو تـــرث إدارات ذات 
عجزهــا عــن تطــوير مملسســات اجتماعيــة وسياســية تتماةــى ووتــرية يشلــا  »ادلتقدمــة والتماســا

ـــر عنـــ  مـــن التعبئـــة االجتماعيـــة والـــوعي وادلشـــاركة السياســـية  96.النمـــو االقتصـــادي ومـــا ينج 
ــرال«هــذا إدمــاج ا فشــل تــان الوبالتــارل  هــد  اســتقرار نتنيــي إذل ياأ مملسســاتي »ي  ادلشــارك تفج 

 .األنظمة ال  تلجأ حينئذ إذل االنقبلبات العسكرية والقمذ من أجل إبقاء الوضذ الراهن
دل غلـــدا أي دليـــل إحصـــائي لـــرب  ( Kposova) اوكبوســـوت( Jenkins)غـــري أن جنكيـــن  

ـــادليول إذل االنقبلبـــات العســـكرية جنكيـــن  وكبوســـوتا  ويبلحـــ  97.ترضـــية أزمـــة اإلدمـــاج ب
يـرد د خطـاب  ـانعي االنقبلبـات الـذين يضـعون اللـو  علـى اجلمـاهري «أيضا أن هذا التبي  

»اذلائجــة والسياســي  الفاســدين
أن هــذا النــوع مــن النظريــات ( Sluka) ابينمــا يملكــد ســلوك 98

 99».هيمنة الن ب احلاكمةالذين يقاومون اب إذل هؽليل إذل إيعاز اإلر «
ادلركزيــــة قمعيــــة يســــمى بنظريــــة ال ادرجاهتــــا  الــــدولفاوتــــات بــــ  لتل هنــــاإ تبيــــ  آخــــر

يقـال و  100.ال  تملكد أن إرهاب الـدول هـو أكثـر ةـيوعا لـدأ األنظمـة العسـكرية العسكرية
عــن نظــا  مــا أن جيشــ  مركــزي سياســي إذا كــان هــذا اجلــيش ػلصــل علــى حصــة كبــرية مــن 

 م الـداخلي جتعلـ  أقـوأ مملسســة ذات مـوارد الدولـة ولـ  هويـة مملسسـاتية قويـة وميـول للـت ك  
ورغـ م أن العسـاكر . نفسـنيا يماسكية تنظيمية وموارد تفوق يماسكية وثروات احلكومـة ادلدنيـة

إال  أن لد ســـتور، شـــرعي  لالقـــادة الذريعـــة انتنيـــاإ الـــذين يأخـــذون احلكـــ م بـــالقوة يتـــذر عون ب
 .احلك م العسكري هو الذي يعتمد على القوة والقنير
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نقبلبـات العسـكرية ا بلألسـباب البنيويـة لعـن اة دراسـات إحصـائية عـد وبقـوةكشف  
كنســبة مئويــة مــن مــوارد )اجليــوش  مــواردو     يماســاو حجــ مالــدول الناميــة أنــ  كلمــا ازداد 

وتيمـا ؼلـ  العبلقـة  101.زاد احتمـال التـدخل العسـكري( الدولة وبالنسبة لبلقتصـاد الـوجتيف
أن مسـتويات عاليـة ( Davenport)ه داتنبورت ب  ادلوارد العسكرية وإرهاب الدولة، اكتش

بتزايـد ادلضــايقات  اأ مـن النفقـات العسـكرية، نســبة إذل ادلصـروا الـوجتيف، تـرتب  ارتباجتــا وثيقـ
تقــــد َخَلــــَ  إذل أن واردات ( Blanton)أمــــا الت ليــــل اإلحصــــائي لببلنطــــون  102.السياســــية

وتفسـري ببلنطـون ذلـذا  103.سبلح الدول النامية مرتبطة بانتنياكات حقـوق سـبلمة اإلنسـان
األتعـــال تمكـــ  ســـاه م ا القمـــذ بيبـــدو أنـــ  ياقتنـــاء األســـل ة «النتيجـــة اإلحصـــائية هـــو أن 

مباةــــرا ا انتنياكــــات  اأ وذلــــذا الػــــرض قــــد تلعــــب األســــل ة دورا وســــائلي. السياســــية العنيفــــة
 أج اتـ قـوي اجلـيش و ت  ، كما أهنا تساه م ا ذلا بطريقة غـري مباةـرة إذ أهنـا حقوق اإلنسان

 104».ذهنية األمن القومي ال  تملدي بدورها إذل قمذ حقوق اإلنسان
ركــز علــى الــدور الــذي تلعبــ  الســببية لــة ذلــذا االكتشــاا اإلحصــائي ت  تفاســري مكمِّ  هنــاإ
كمـــا ت، أيضـــاأ د وَّليـــاأ ت ســـب، بـــل ينشـــ   ينشـــ  زلل يـــاال إن نظـــا  إرهـــاب الدْولـــة . الد وَّليـــة

 – إلغلـادمـذ التيـارات الد اخليـة والسياسـي  جنبيـة ول األتشـرتإ الـد«( Stohl)يقول سـتول 
أن  ــــناعة عــــروا مــــن ادل 105».أو إرهــــاب الدولــــة/لقمــــذ ومناســــب ل منــــاخ –وحــــا إثــــارة 

ــطَة ا      األســل ة هـــي أكــ   ـــناعة ا العـــادل  هـــا ا – تصـــديرها؛ واحلكومــات الػربيـــة َنش 
 –ا ى اســتعماذلالتــدريب علــةأ إذل إضــاتالعتــاد احلــر ي، وتكنولوجيــة الــت ك  م السياســي ذلــا 

 .العادل الثال  لدأوللدول التسل طية خا ة ذلا للدكتاتوريات العميلة 

 

أن سلســـلة شلركـــزة للقيـــادة ( Finer)تـــاينر  قـــال. نان متناقضـــتاترضـــيت هنـــاإبالنســـبة لتماســـا ادلنظمـــة العســـكرية       
ــ   الــرتاب  جتعــل مــن الضــباط العســكري  توجــا متماســكا وقــادراأ علــى القيــا  انضــباط عســكري و او  تصــاالت واســعة وح 

ولكـن نـوردلينقر ( S. E. Finer, The Man on Horseback, Westview Press, Boulder 1988راجذ . )بانقبلبات ناج ة
(Nordlinger )تون ػوهانتي(Huntington )  ْرتية والتنـات  الع ْصــَبوي جليـوش دول العـادل الثالـ  هـي جادال أن ضعه احل

ثـ ني  م علــى االنقبلبــات العســكرية  ,E. A. Nordlinger, Soldiers in Politics, Prentice-Hallراجــذ . الــ  َتْســَت  

Englewood Cliffs NJ 1976 
مل وكـذلا ادلنتوجـات واخلـدمات علـى سـبيل ادلثـال قـدرت قيمـة  ـويبلت األسـل ة وتكنولوجيـة أسـل ة الـدمار الشـا      

ومعظـــ م هـــذا الت ـــويبلت ذهبـــ  إذل . بليـــون دوالر 2222بــــ 2882–2872ادلتعلقـــة  ـــا للـــدول الناميـــة خـــبلل الفـــرتة 
جتـــارة مـــن جـــر اء  سليـــهتالنفقـــات العســـكرية واحلـــروب ا الـــدو ل الناميـــة تتزايـــد بشـــكل . الشـــرق األوســـ  ومشـــال إتريقيـــا

الدوالرات ال  تنف  ا عتاد اذلندسة  بلع ملياراتادل ات ستث  من هذ)دوالر سنويا  مليار 34قيمتنيا ال  بلػ  لؤلسل ة 
اخلـــ اء والفنيـــ  نفقـــات العســـكرية وادلـــواد ادلدنيـــة لبلســـتنيبلإ مـــن جتـــرا القـــوات العســـكرية ومشـــاريذ البنـــاء العســـكري و 

 ,J. McCain, ‘Controlling Arms Sales to the Third World’, The Washington Quarterly: راجـذ(. العسـكري 

Vol. 14, No 2 (1991) pp 79 – 89. 
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أن التبعيــة العســكرية، الــ   تــوي حســب ( Dixon)وديكْســن ( Boswell)يــرأ ب ــزوال 
ــــى التػلػــــل العســــكري اخلــــارجي  ارأينيمــــ ــــى )عل ــــذخرية وادلســــاعدة عل اســــترياد األســــل ة وال

 :ويبلح  الباحثان أن 106.القمعي للدو ليول ، ت فاق م ادل(عسكريالتدريب ال
تصــــرا ك ليــــه أو عميــــل ال جت هــــا علــــىالتبعيــــة العســــكرية تضــــذ قيــــودا بنيويــــة علــــى الدولــــة 

البلــدان  ليســ . هصـاحلنيا اخلا ــة أو هصــاحل ةـعبنيااإلضــرار  ترغمنيـا علــىعسـكري دلمو هنــا أو 
الـــ  " الدبلوماســـية" لضـــػوطهـــي أيضـــاأ لتعـــرض إذ أهنـــا ت ه ْســـَتْثناة مـــن هـــذا القيـــودالدؽلقراجتيـــة 
وبقـــدر مــا ػلصــل العســـكر علــى مــواردا مـــن  ]...[. تصـــر ا ا مصــل ة شلو نينيــاال  ملنيــا علــى

شلــو ن  أجانــب يكــون للقــادة العســكري  التزامــات مزدوجــة، وتــزداد اســتقبلليتني م عــن احلكومــة 
ـــة يشـــنيا بقـــدر ا الـــت ك  م ا جمـــا وتـــرتب  قـــدرة دولـــة . احملليـــة يـــة ادلدنيـــة  م احلكومـــة  ك  ا كم 

يـــزداد قمـــذ مـــن ادلتوقـــذ أن   وبالتـــارل تانـــ. د د قـــوة ونفـــوذ اجلـــيشػلـــ ألن ذلـــا ونوع يـــة األســـل ة
ـــــاد ال ـــــة الالنظـــــا  مـــــذ ا زدي ـــــى اخلـــــارج]عســـــكرية تبعي ـــــاد [ عل ـــــا مـــــن خـــــبلل ازدي اســـــتقبللية وذل

احلقـوق الدؽلوقراجتيـة الق وأ و قمذ  كِّننيا منشلا ؽل َ [ من احلكومة ادلدنية]وليػارةيات العسكرية الا
 107.وادلدنية ال  هتدد وضعنيا

ات ا درجــات االنتنياكــات الَدْوليــة حلقــوق حرمــة اإلنســان  وهنــاإ تفاســري أخــرأ للتػــري 
علــى أن الــدول  التبعيــة االقتصــاديةتمــثبل يــن  تبيــ  . الــ  تركــز علــى البنيــات االقتصــادية

بأســـوأ عـــن غريهـــا إذل التمي ـــز  يميـــلللـــدول الرأ اليـــة ادلتقدمـــة  اأ يالناميـــة األكثـــر تبعيـــة اقتصـــاد
وَخَلَصـــ  عـــدة دراســـات أخـــرأ إذل أن التبعيـــة  108.حقـــوق اإلنســـان ميـــدانا  تســـج بلال

ذلــا ( وادلعونــة األجنبيــة     وتبعيــة الــديون     كمــا تقــاس مــن خــبلل تبعيــة التصــدير)االقتصــادية 
 109.نقبلبات العسكريةمباةر على احتمال وقوع االو تأثري متزايد 

ات األســعار احملــددة د وَّليــا لصــادرات ادلــوارد األوليــة ذلــا تــأثري علــى كــذلا أن تػــري  ثبــ   و 
االنقبلبـات ا البلـدان الفقـرية الـ  تعتمـد بشـكل مفـرط علـى تصـدير بعـو ادلـوارد  حدوث

تصـادي إذل تشـوي  النمـو االقتـملدي ادلتقلب ذو السعر الواردات من ادلعروا أن . األساسية
اإلحصـــائية تـــان التبعيـــة ( Ross)وحســـب نتـــائا دراســـات روس  .وختريـــب االســـتقرار احمللـــي

علــى تصــدير الــنف  وادلعــادن مرتبطــة ارتباجتــاأ وثيقــاأ بــاحلك م التســلطي ، وبالنفقــات العســكرية 
كمـــا است لصـــ  أيضـــاأ دراســـات   110.الباهظـــة، وباحتمـــال وقـــوع حـــروب أهليـــة، وبالفســـاد

وادلعــــادن ال ختفــــ  ا ختفيــــه الفقــــر ت ســــب، بــــل تســـــاه م ا  روس أن  ــــادرات الــــنف 
 

تبعية التصدير لبلد ما تقاس كمي ا من خبلل النسبة ادلئوية للتجارة مذ الدولة ادلستعم رة سابقا و ادرات ادلواد األولية       
 .إمجارل الناتا احملل يمن ة كنسبة مئوية من رلموع الصادرات وكذلا الصادرات كنسب( مثل البرتول والػاز)

مات تبعيـــة الــديون مــن خــبلل نســـبة ادلديونيــة اخلارجيــة إلمجـــارل النــاتا احملل ــي ومـــن نســبة ثقــل خـــد قيــاسنســتطيذ       
 .ادلديونية أو دتذ الديون لعائدات الصادرات
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انتشـــارا وتفاقمــــ ، إذ تشـــري اإلحصــــائيات إذل أن هـــذا الصــــادرات مرتبطـــة بأنظمــــة  ــــ ية 
 .متدهورة، وهعد الت عالية للوتيات الطفولية، وبتأث ر بليع بالصدمات االقتصادية

ارتباجتـــا وثيقـــا بـــ  ( Smith)قـــا   ـــا ْ يـــ   111ن أ نيـــرت دراســـةو وبالنســـبة لتبعيـــة الـــدي
 :االستدانة والتنازع حي 

 هقيـــاس رلمـــوع )دولـــة األكثـــر مديونيـــة مـــن دول العـــادل الثالـــ   14مـــن بـــ  الــــ
، أي نزاعــات مننيــا بلــدان تشــنيد 11( ادلديونيــة اخلارجيــة ونســبة خدمــة الــديون

 ؛% 82ما ؽلثل 

 اس ادلديونيــة هقيــ)دولــة األكثــر مديونيــة مــن دول العــادل الثالــ   14مــن بــ  الـــ
 ؛حروب داميةمننيا  21مننيا يمز قنيا احلروب و 22( اخلارجية اإلمجالية

 هقيـــاس خدمـــة )دولـــة األكثـــر مديونيـــة مـــن دول العـــادل الثالـــ   14مـــن بـــ  الــــ
 ؛هي على ةكل حروب داميةمننيا  22مننيا يمز قنيا احلروب و 8( الديون

   ـــئ ن   42عات نـــزاتشــنيد دولــة مــن دول العــادل الثالــ  الــ   54مــن بــ مننيــا َت
مننيــا ل نــاما  ــندوق  42 ختضــذو ، (تقريبــا%  72أي ) ــ  ثقــل ادلديونيــة 

مدانـة إذل درجـة  تنيـي بقيـة تالـدول ادلأم ـا النقد الدو رل إلعادة هيكلـة االقتصـاد و 
 كبرية؛

   مننيــا دولــة  12روب احلــ نيــادولــة مــن دول العــادل الثالــ  الــ  يمزق 21مــن بــ
 ؛%( 52تقريبا ) ض مةمديونية  ء   عبتئن 

   ء ـــ  عـــبتـــئن مننيـــا  22دولـــة عنيفـــة مـــن دول العـــادل الثالـــ   22مـــن بـــ 
 %(. 82تقريبا ) ض مةمديونية 

نقبلبـات بلأ نيرت دراسـة إحصـائية قـا   ـا جنكيـن  وكبوسـوتا عـن األسـباب البنيويـ ة ل
احتمـال وقـوع وثيقـاأ بارتباجتـاأ مـرتاب  ( تبعيـة ادلديونيـة)العسكرية بأن توغ ل الرأ ال األجنـيب 

 112.نقبلبات عسكريةا
الــ  يفرضــنيا  ــندوق النقــد الــدوَّرل والبنــا العــادلي  »إعــادة هيكلــة االقتصــاد«إن بــراما 

تتفـرض . أ ب   اليو  إحدأ مسـببات إرهـاب الدولـة ةدينستالعادل الثال  ادلالدول على 
، الصــــ ة، دعــــ م ادلــــواد الرتبيــــة)التقليــــل مــــن النفقــــات االجتماعيــــة هــــذا الــــ اما اإلجراميــــة 

 ريـر التجـارة و خو صـة أو غلـ  الشـركات العموميـة واخلـدمات، و ، (خلاالػذائية األساسية، 
ـــة الرتخـــي  باالســـترياد، وهيكلـــة السياســـة االقتصـــادية بطريقـــة تســـني ل االســـتثمارات  وخا  
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يــة إ ــدار قــوان  جديــدة بشــأن الضــرائب وترحيــل األربــاح وكــبح النقابــات العمال)األجنبيــة 
تــــان اســــترياد األســــل ة والنفقــــات مــــن جنيــــة أخــــرأ و (. واحلقــــوق االجتماعيــــة واالقتصــــادية

رغــ م أن النفقــات العســكرية يمثــل ثلــ  ) »إعــادة اذليكلــة«لـــبتاتــاأ العسـكرية واألمنيــة ال ختضــذ 
ألهنـــــــا تســـــــتعمل لســـــــ   ( 113عـــــــدة دول ناميـــــــة لـــــــدأرلمـــــــوع خدمـــــــة الـــــــديون أو أكثـــــــر 

والن ـب  العمال دلصل ة الرأ ال األجنـيب »انضباط«ى جات الشعبية ولل فاظ علااالحتج
 . احمللية العميلة ل  أو ادلتواجتئة مع

 

 العسكرة-القمع-دورة الفقر:  3بيان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

أن تشـري إذل  إرهـاب الدولـةو التبعيـة االقتصـادية اخلارجيـةوبعبارة أخرأ تان العبلقة بـ  
عارضــــة السياســــية واالجتماعيــــة واحلركــــة العماليــــة القمــــذ العســــكري ال ينيــــدا إذل تــــدمري ادل

تــــاحش رأ ــــارل  نظــــا إذل ياأ القتصــــاد واجملتمــــذ قســــر ا ةلبــــو للق يو  ــــه أيضــــاأ ، بــــل ت ســــب

 ةشراء األسلح

 قمع حتياج العملة األجنبيةا

 

 قروض أجنبية

 
 جتماعية وسياسيةامعارضة 

 

 ديون خارجية

 

ف برنامج صندوق :  تَ َقشُّ
 النقد الدّولي

 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



  تشريح إرهاب الدولة ا اجلزائر 
 

 

226 

+ + + + 

+ + 

ــثــروات و العــادة توزيــذ قــل إعر ت  جتبقــات اجملتمــذ و تيــ  ْســـتَـْقطب ت     حقــوق ادلشــاركة ذا تيــ  
ـــلكمـــا . ادلواجتنـــةو  ل االقتصـــاد الـــوجتيف ا النظـــا  القمـــذ العســـكري عمليـــة جـــر  وإدخـــا يـ َعجِّ

ػــذ ي بعضــنيا يكيــه أن تبع ي ــة ادلديونيــة والقمــذ والعســكرة   1يظنيــر البيــان . الرأ ــارل العــادلي
 .اأ بعض

 نظرية النـزاع على السلطة. 4.1.1
القتل ادلتعم ـد وسـاب  التصـمي م ( Rummel)درس روَمل  احلكومة ييدأادلوت على ا كتاب  

بلل اإلبـــادة اجلماعيـــة حســـب االنتمـــاء العرقـــي أو الـــدييف أو الـــذي تقـــو  بـــ  الـــدول مـــن خـــ
ــــــادة «هعــــــ  ( democide)السياســــــي، واجملــــــازر والرعــــــب، أي مــــــا يســــــمي  بالدؽلوَســــــاْيد  إب

قتــل ادلســل   أو الــذين ي قتلــون ( دؽلوَســاْيد)وي ْسـَتـــثْـَ  مــن مفنيــو  إبــادة الشــعب . »الشــعب
 .قضائية عداماتإعسكرية أو من جر اء  ياتنتيجة عمل

ــــ   ا اجملمــــوع وخــــبلل الثمــــان  ســــنة األوذل مــــن هــــذا القــــرن ق ت ــــَل رميــــا «قــــد ر روَمــــل أن
بالر  ــاص، بالضــرب، بالتعــذيب، بــالطعن، بــاحلرق، بــالتجويذ، بالتجميــد بــال د، بالســ  ، 

مــــن آخــــر بالتشــــػ يل القســــري، بالــــدتن احلــــي، بــــالتػري ، بــــالتعلي ، بالقصــــه أو بأســــلوب 
مليونــا مــن الرجــال والنســاء واألجتفــال علــى أيــدي حكومــات  262عديــدة أســاليب القتــل ال

ومـــا هـــذا إال تقـــدير حـــذر جـــداأ، ألن احلكومـــات  114».عـــز لومنياجرينيـــا ال نيـــامواجتني أماتـــ 
ويقد ر روَمـل بأنـ  . على العمو  تطم  أو ختفي ادلعلومات ال  تتعل   بالفظائذ ال  تقرتتنيا

 115».جداأ  ادلعقولعدد وهذا  ،مليون ة   252قد يبلع عدد ادلوتى «
، وكمــا يقــول ىهــذا احلصـيلة مــن ادلـوتا  بسـب  تويـرأ روَمــل بـأن الســلطة هـي العامــل ادل

ذا اجلـــن  ولكـــن  ـــوتعـــبل ت ت ـــَا . وكأظلـــا جنســـنا البشـــري تتـــا بـــ  جتـــاعون أســـود عصـــري«
ووجــــد كــــذلا روَمــــل أن مملةــــرات االخــــتبلا  116».بطــــاعون ســــلطوي بــــدال مــــن اجلــــراثي م

االقتصـــادية أو -والـــدالئل االجتماعيـــة( مـــثبل العـــرق، العرقيـــة، الـــدين أو اللػـــة)االجتمـــاعي 
ــــة أو اجلػراتيــــة  ســــلطة كمــــا اســــت ل  أن  ، إبــــادة الشــــعوبليســــ  مناســــبة لتبيــــ الثقاتي

لســـلطة ؽلتــــد مــــن الســـلطة األكثــــر دؽلوقراجتيــــة إذل لكمــــا ت قــــد ر وتـــ  ســــل  م قيــــاس )األنظمـــة 
  (الســلطة األكثــر كلِّيانيــة

 
يبلح  روَمــل تــ. اجلماعيــة بــادة ــاهرة اإل تَـَػــريِّ ادلبلئــ م لتبيــ هــي ادل

ـــفية لنظـــا  مـــا بشـــكل  «بأنـــ   ، أي عنـــد االنتقـــال مـــن نظـــا  كبـــريكلمـــا زادت الســـلطة التعس 
ـــاين علـــى ســـل  م قيـــاس الســـلطة،  حجـــ م  ازداددؽلـــوقراجتي إذل نظـــا  تســـل طي   إذل نظـــا  كل ي

وت ر  مـــدأ الـــت ك  م ادلطلـــ  لنظـــا  مـــا ا يـــ«وبعبـــارات أخـــرأ  117».التقتيـــل بأضـــعاا هائلـــة
تـ ، باجلماعات وادلملسسات االجتماعيـة واالقتصـادية والثقاتيـة، ومـدأ احلكـ م التعسـفي لن 
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كل مـا كانـ  سـلطة «وبالتعـاك ،  118».ل واإلبادة اجلماعيـةيقتتحلج م وةد ة ال التبي  الواا
خفــ  داءاهتا علــى اآلخــرين و اعتــ ، قلــ احلكومــات مقي ــدة والســلطة مو زعــة ومراقبــة ومتوازنــة

 .نتائا روَمل 3يعرض جدول  119».اقرتاتنيا إلبادة الشعب
ــــائا  ــــل يلجــــأ ولتفســــري هــــذا النت العمليــــات الســــلطوية ا األنظمــــة ة بــــ  قارنــــإذل ادلروَم

 :وذليقول عن األ، تاألنظمة الدؽلوقراجتية الكل يانية والعمليات السلطوية ا
ات الـرأي، تسـعى األنظمـة الكليا نيـة إذل تـرض إيـديولوجيا اختبلت فو  بدال من أن تكون أداة ل
. رأي ادلعارضـــةيمامـــاأ ، متجاهلـــة شـــعبدلشـــاكل اجتماعيـــة علـــى المعـــ  معي نـــة أو ديـــن أو حـــل 

زاعات ـومـــن    ـــاول هـــذا األنظمـــة أن تـــت ك  م ا كـــل جوانـــب اجملتمـــذ، وأن تتعامـــل مـــذ النـــ
تمثــــل هــــذا الســــلطة تو لــــد إذل ذلــــا ضــــاتة وإ. الســــلطة تو يــــهبــــالقوة والقنيــــر واخلــــوا، أي ب

الذهان هذا يكمن موضوع و . الذهان اذلَذياين السياسي لدأ الطاغية أو لدأ الطػمة احلاكمة
. عـــدا  مـــن ؽلارســـون إللبلســـتيبلء علـــى احلكـــ م و  يتـــذمر مـــناالعتقـــاد بـــأن هنـــاإ  ااخلـــوا أو 

، للسـلطةوحيـد  ـيدة، أي هـر  ترتيبـمنظمة قسـرية واحـ األنظمة الكليا نية إال  ا وأخرياأ ال توجد 
يـملدي هـذا الوضـذ . تـوازن بعضـنيا الـبعو عـدة أهـرا حي  تو ه  ؤلنظمة الدؽلوقراجتيةخبلتاأ ل
النظا  وخصـوم ، بـ   رلا ة ب كل ادلشاكل االجتماعية والسياسية واالقتصادية إذل  و لإذل  

د اتتقـتـََفـاَق م انظـا  مـا، لؽلوقراجتي دالطبذ النق   كلمانيكذا صلد أن   ت. ستضعف وادلتسلط  ادل
إبــادة الشــعب جيننيــا تصــبح . زداد ميلــ  إذل إبــادة الشــعباالتقييــد والتــوازن و إذل ســلطت  ادلركزيــة 

أو تطنيـري البلـد مـن عـرق أجنـيب ة عارضادلشتب  تيني م بادلوسيلة لل ك م كما هو احلال ا تصفية 
 120.أو إعادة بناء اجملتمذ

 :وية ا األنظمة الدؽلوقراجتية يقول روَملوتيما ؼل  العمليات السلط
الدؽلوقراجتيـــة مـــن خـــبلل التصـــوي  وادلفاوضـــات ا األنظمـــة النــــزاعات االجتماعيـــة ؽلكـــن تـــو  

 نياضــعالــ  تالقيــود يرجــذ ويســتند إذل صلــاح هــذا اإلجــراءات إن . دلــة والوســاجتةاوالتنــازالت ادلتب
ط ادلتعارضـة النابعـة مـن التعدديـة الطبيعيـة الضـػو وإذل  على  انعي القـرار االنت ابات التناتسية

ــــة، باإلضــــاتة إذل  دؽلوقراجتيــــة تركــــز علــــى النقــــاش وأظلــــاط ثقاتــــة  وجــــودللمجتمعــــات الدؽلوقراجتي
تضـــبل عـــن ذلـــا تـــان . النــــزاعات تـــو  العقـــبلين والتســـامح ومفاوضـــة االختبلتـــات وادلصـــاحلة و 

أي [أمثـاذل م أخبلقيـا  – ياسي  منني موحا اخلصو  الس – القادة الدؽلوقراجتي  يعت ون اآلخرين
مفاوضــة تفضــيل لعنــه و اا رتــو  ني مومســاوي ]يقصــوهن م عقائــديا أو أخبلقيــا الال يكفــروهن م و 

 121.االختبلتات سلمي ا
يــرأ روَمــل أن أحســن الضــمانات ضــد إبــادة الشــعوب تتمثــل ا االنفتــاح الــدؽلوقراجتي 

ضاتة إذل  ديد حج م إةعو  م،  جترامن ة القادة اَسبإمكان زل َ التنات  السياسي و حرية و 
 .وسلطتنيا احلكومة

 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



  تشريح إرهاب الدولة ا اجلزائر 
 

 

228 

+ + + + 

+ + 

 
 إبادة الشعوب والسلطة:  2جدول 

  أ( اآال)مقتول   ب)%( نسبة 
ســــــــــــــــــــــــــــــــلطة 

 النظا 

 
 نظا 

 رلموع وجتيف أجنيب إمجالية سنوية

 دؽلوقراجتي األدىن 1217 248 2747 2.23 2.22

 تسل طي ةوسطمت 17565 15281 1473 2.25 2.12

 كل ياين كبرية 226866 222283 23672 3.24 2.32

 ةيوعي األقصى 222175 222818 7246 4.24 2.41

 آخر ت  427 353 43  

 
 العادل  258287 218827 28167 ث6.17 ث2.272

 

" اإلمجاليـــة"النســـبة : ب*  .2876و 2822إبـــادة الشـــعوب هـــذا تشـــمل ادلـــدة بـــ   إحصـــائيات: أ* 
إذل عـــدد الســـكان ا  2876-2822جتـــرا نظــا  مـــا ا ادلــدة مـــن عــدد ضـــ ايا اإلبــادة هــي معـــدل 

هــذا يشــري إذل : ت*  .الواحــدة الســنةخــبلل تعــيف هــذا ادلعــدل " الســنوية"النســبة . منتصــه هــذا ادلــدة
النسـبة : ث*  .اجلماعات ال  ال ختضذ ذلذا التصنيه، كجماعات اإلرهاب الـدو رل والعصـابات احملليـة

 .2833سنة لالسكان  العادلية زلسوبة على أساس عدد

 جذور إرهاب الدولة الجزائرية. 3.2
باختصـــار بعـــو البنيـــات السياســـية واالقتصـــادية للنظـــا  اجلزائـــري الـــ  ا مـــا يلـــي و ننـــاقش 

هقتضـــى إمكانيـــة إدراجنيـــا ضـــمن وذلـــا يينات إلرهـــاب الدولـــة اجلزائريـــة ـتبـــبؽلكـــن و ـــفنيا 
 .آنفا سردناهاالدول ال  نقبلبات العسكرية وإلرهاب بليينية لـالنظريات التب

 ادلركزية العسكرية. 1.4.1
الَوضـذ البنيـوي األول الــذي يزيـد مـن ميـل النظـا  اجلزائـري إذل انتنيــاإ مـن ادللفـ  للنظـر أن 

 يم ـــورتتقــد . لجـــيشلادلركزيــة السياســية  هـــو حقــوق حرمــة اإلنســـان واقــرتاا االنقبلبــات
نـ  أأساسـاأ حـول حـزب سياسـي أنكـر دائمـا العملية السياسية دلـا بعـد االسـتعمار ا اجلزائـر 

 الأ بينمــا تشــب  العمليــة السياســية ا كثــري مــن الــدول اإلتريقيــة بنــدو . اجلــيش، أال وهــو حــزب
بــ  الفوضــوي ة ادلدني ــة واالســتبداد العســكري، تــان أحســن و ــه ذلــا ا اجلزائــر هــو  س  و ينــ

 ةعلـى سـبيل ادلثـال أربعـ  ـدث ت. بندول يتأرجح ب  التـدخل العسـكري وادلراقبـة العسـكرية
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( 2887وسـبتم   2881يناير و ، 2854يونيو و ، 2851ا سبتم  )نقبلبات عسكرية ا
علـى ل رئـي  مـدين يـاغتكما  ،(2886وسبتم   2856ا ديسم  )نقبلب بلوزلاولتان ل

 2881.122ا يونيو ( أ.إ. )ادل ابرات العسكرية أيدي 
وقعـ  بعـد ذلـا الدْوريـة،  خبلت ادلباةـرةالتـدمن هذا العملية السياسية  خرج وكلما 

ـــة العســـكريةاذل ـــ  تـــوراأ  أةـــنير مـــن االســـتقبلل، مـــن يوليـــو  5ســـنة و 23مـــن أ ـــل . يمن
ســنة  22)احلكــ م العســكري   ــ عامــا  22، عاةــ  الــببلد 2887إذل ديســم   2851
سـلطة سـنوات  ـ   4رل وذالعقيد الشاسلطة سنة     22العقيد بومدين، سلطة    
بــن حكــ م ســنوات  ــ   2)مــن احلكــ م ادلــدين تقــ  أةــنير  5ســنوات و 2و( ال زروالاجلنــر 
  الرؤسـاء ادلـدني  هـا تـيني م بوتفليقـة   إن مجيـذ  123(.بوضيااحك م أةنير     5بلة و

 .جترا ادلملسسة العسكريةمن تنصيبني م 
الت ريــر الــوجتيف وحـــدة ال ةــرتاكي ةــك ل  الدولـــة واجلــيش وحــزب جبنيـــة الوا العنيــد ا

  داخل كـل ادلملسسـات يثلشلوكان اجليش يراقب كل النشاجتات السياسية من خبلل . تتجز أ
ســب  ورللــ  الــوزراء وقيــادة كــان كليــي الوجــود داخــل رللــ  الثــورة األ  إذ السياســية الن بويــة

ابيــة  راقـب كــل النشـاجتات السياســية مـن خــبلل وكالـة إرهكمـا كــان ي. جبنيـة الت ريـر الــوجتيف
     والــدرإ الــوجتيف( الــ  لعبــ  دور الشــرجتة السياســية)كانــ  تســمى بادل ــابرات العســكرية 

وهـيمن اجلـيش  . وهو قوة تتمتذ بسلطات مدنية وقضـائية وعسـكرية هـدتنيا مراقبـة الواليـات
ذوي إقليميـ   قـادة ادلنـاجت  العسـكرية ك كـا  تصراحي  )على حك م الواليات  كذلا

ــَدخ َل دل تســل م مــن وحــا الــدوائر والبلــدي ات ( أنفســني م نفــوذ يتعــدأ نفــوذ الــوالة اذليئــات َت
وامتــــد  كــــذلا تســــل   العســــكر إذل مواقــــذ رئيســــية داخــــل . الداخليــــة ا ةــــملوهناالعســــكرية 

 .ادلملسسات االقتصادية واإلعبل  ع  ضباط ا زي مدين
نـــــة مـــــن الت قليـــــل ادلعتـــــ  للنييم 2882-2878دل يـــــتمك ن الفا ـــــل الـــــدؽلوقراجتي لفـــــرتة 

، حلظــة 2881ويعتـ  انقـبلب ينـاير . العسـكرية علـى احليـاة السياسـية واالقتصــادية اجلزائريـة
 مجيـــذتعكـــ  تشـــكيلة   ومنـــذ ذلـــا احلـــ. يمنـــة العســـكرية بانتقـــا اذلعـــودة و ردة البنـــدول، 

 124.اخلـ  السياسـي للجـيش، الـذي تـ َعـ   تئاتـ  ادل تلفـة زَلْمي ينيـا كـوزراءادلتتالية احلكومات 
ض كــذلا ع َصــب ادلملسســة العســكرية علــى ن َســب تعيينــات عمبلئنيــا داخــل اإلدارة وتتفــاو 
، اليــو  اجلزائــرآلــ  إلينيــا وا الثكنــة الكبــرية الــ   125.الدبلوماســيســلا وال( والة)ة يــاجلنيو 

 

هـذا ادلملسسـة ( Napoleon I)و ـه نـابوليون األول . سـابقاأ  الدولة ادلسـتعم رة ن ترنساعمملسسة موروثة  يالدرإ ه      
إهنـــا يمثـــل مملسســة نصـــه مدنيـــة ونصـــه . ع لل فـــاظ علـــى أمـــن الــببلدو هــي الطريقـــة األكثـــر صلــ«: هـــا يلـــي 2725ســنة 

 ».عالية نوعيةذات عسكرية للمراقبة وهي تنتشر ا مجيذ ربوع الوجتن وترسل تقارير 
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ومرتزقـة      كـأحزاب سياسـيةذنـاب  اجليش رلموعات خا  ة من األمن يملا كذلا تئات 
 126.    ووسائل إعبلمية     ةب  سياسي 
  يـعلكـانوا أكثـر شلـا  الـوجتيف علـى االقتصـاد بسـطوا نفـوذه م ضباط اجلـيش اليـو  كما أن 
بلســـــتفادة مـــــن  ريـــــر لالســـــلطة  ينيســـــتػلون وضـــــعني م كم تكـــــر إذ  ةـــــرتاكيالا العنيـــــد ا

 وقام  احلركة اجلزائرية للضباط األحـرار، وهـي حركـة تنشـ  ا أوروبـا. وخو صة االقتصاد
هتـا  عـدد كبـري ا، بة العسـكريةملسسـادلالشـعب وتسـاد  ضباط منشق  يعارضون قمـذ وتض م

 .بالفساد     من الضباط وةركات متعد دة اجلنسيات
مـــدخوالأ منتظمـــاأ مـــن ةـــركات «تعلـــى ســـبيل ادلثـــال قيـــل أن اللـــواء زلمـــد بتشـــ  يتلقـــى 

ـــاَدركو  ـــة أن »(.Arco)وأَركـــو ( Anadarko)البـــرتول األمريكي
ويتلقـــي اللـــواء العـــر ي بل ـــري  127

علـى عقـد  ـفقة  هاالـ  سـاعدو من ةركة إيطالية لصنذ أنابيب الػاز  »ض ماأ نيرياأ راتباأ ة«
ويتلقـــــى اللـــــواء زلمـــــد العمـــــاري، قائـــــد أركـــــان اجلـــــيش،  128.علـــــى حســـــاب ةـــــركة جزائريـــــة

وأمـــا اللـــواء زلمـــد مـــدين، قائـــد  129».عمـــوالت مـــن ةـــركات أدويـــة ترنســـية تعمـــل بـــاجلزائر«
 م الرئيسـي ا ةـركة جنـوب إتريقيـة للتنقيـب عـن ادلسـاه«، تنيـو مديرية االست بارات واألمن

الــذهب وادلــاس ا اذلوقــار، وحصــل كــذلا علــى مــدخول معتــ  مــن عــدة ةــركات متعــد دة 
رللــــ  إدارة دايــــو «بنـــ  األكــــ  تنيــــو عضــــو ا اأمــــا  130».اجلنســـيات للتنقيــــب عــــن البــــرتول

(Daewoo )مديريـــة )د اللـــواء  ـــاع  العمـــاري، قائـــد التجســـ  ادلضـــاأمـــا  131».ا اجلزائـــر
عموالت واسعة على عقود التزويد باألسـل ة «يتلقى ت،     (خ.إ.  -االست بارات اخلارجية

عمــوالت مــن ادلشــاريذ االســتثمارية الكــ أ «واللــواء زلمــد تــوايت يتلقــى  132».مــن الفرنســي 
والشركات ادلشرتكة للتنقيب عن البرتول، ال  توت ر ذلا ةركات  اخلا ـة لؤلمـن خـدمات أمنيـة 

ـــ  بـــل ن ســـبة مئويـــة علـــى كـــل بئـــرمقا اللـــواء زلمـــد حرجتـــاين  ويتلقـــى 133».نفـــ  يقـــو  أمايت
 

ـــل م والننيضـــة  هنـــاإ َبويحـــزاب العميلـــة للجــيش والـــ  ال رلـــال للشــا ا انتمائنيـــا الع ْصــمــن األ       حركـــة رلتمــذ الس 
 .والتج مذ من أجل الثقاتة والدؽلوقراجتية والت اله الوجتيف اجلمنيوري والتجمذ الوجتيف الدؽلوقراجتي وجبنية الت رير الوجتيف

 الِعْصاهوي  انتمتئهات فا  للشا  مجات  ال  التا  للجاي  العميلا  سيتساي ال شاه  المنظمات  فمثال      
 الجزائاييي  األ هات  تحات ا  للمجتهايي  الي نيا   المنظما  الجزائاييي  عمات لل العات  تحت الا تضم

 .الييميقيا يت  للنست  الجزائي   التجمع

،الشــعب، (El Moudjahid)تلفــزة، اجملاهــد ال: أمثلــة تتعلــ  جبرائــد األخبــار الــ  يــت ك م تينيــا أو ؽللكنيــا العســكر      
 Le Quotidien)، لوكوتيـديان د ران (El Khabar)، اخلـ  (Le Matin)، لوماتـان (Liberté)، ليبـاريت (El Watan)الـوجتن 

d’Oran) لوجتانتيا ،(L'Authentique) د ما الجلري ،(Demain l'Algérie )واأل يل. 
ا  الل صول على عقود وحلماية مصـاحلنيالواسذ النفوذ  ذويتتقر ب الشركات ادلتعد دة اجلنسيات من اجلنراالت       

 .  من الد خلاجلزائر مقابل قس
 .Direction du Renseignement Extérieurبالفرنسية تسمى       

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 منظور سياسي 
 

 

221 

+ + 

+ + 

 134».وةـــركات أخـــرأ دلـــواد البنـــاء( Siemens)عمـــوالت جتاريـــة كبـــرية مـــن ةـــركة ســـيَمْن  «
ةــراء عتــاد للــدرإ الــوجتيف خا ــة مــن «اللــواء بــن عبــاس غز ييــل رةــاوي معتــ ة أثنــاء  وتلقــى

»(.Beretta)ةركة بريطة 
135 

الــذي  4ا نراهــا مــن خــبلل اجلــدول نــركزيــة العســكرية مــن حيــ  حجــ م اجلــيش تانأمــا ادل
لــع القــوة البشــرية العســكرية تتباجلــدول دل عليــ  كمــا يــو . يقــد   تفا ــيل حــول قوتــ  البشــرية

 28مـن القــوات ادلسـل ة لكــل واحـداأ  اأ أو عضــو  ،سـاكن 213لكـل واحــداأ النشـطة جنـدياأ 
الـــــ  تـــــديرها ( مليـــــون 2.4)عـــــدد األدىن للميليشـــــيات ال أخـــــذنا بعـــــ  االعتبـــــارإذا  مـــــواجتن

الــدو ل  مجيــذهــذا األرقــا  بكثــري أرقــا  معظــ م الــدو ل الناميــة و  وتفــوق 136.ادلملسســة العســكرية
جتبيـب : مقارنة هذا األرقا  مذ دالئل القـوأ البشـرية األخـرأ للجزائـردر أيضاأ وغل. ادلتطورة

 1122جـــامعي لكـــل  ذتاســـأو  ،ســـاكن 272ســـاكن، ومـــدرس لكـــل  2122واحـــد لكـــل 
 137.ساكن 3122ساكن وإما  مسجد واحد لكل 

 القوة البشرية العسكرية النشطة للجزائر:  2جدول 
 القوات ال ية 212222 

 القوات ادلضادة لئلرهاب 52222
 القوات الب رية واجلوية 28222
 الدرإ الوجتيف 24222
 احلرس اجلمنيوري 2222

124222  

 ادلليشيات 422222139 2222222138
 رلموع 624222 2124222

 

الــذي يظنيــر تطــو ر  2نبلحظنيــا مــن البيــان تادلــوارد العســكرية بقيــاس مركزيــة اجلــيش أمــا 
ادلعطيــات ادلتعل قــة بالنفقــات قــد أخــذت و  ،النفقــات العســكرية ا الســنوات العشــر األخــرية

ذا النفقـات علـى و تـوي هـ 140.العسكرية من ادلعنيد الدو رل للب وث عن السل م بستوكنيودل
 52)جتــائرات سلصص ــة لعمليــات احلــرب ادلضــادة للثــورة مــن ترنســا  اقتنــاءســبيل ادلثــال علــى 

ومـن جنـوب إتريقيـا ( رلني ـزة بعتـاد الرؤيـة الليليـة( Ecureuil)جتائرة عمودية من نوع إيكـوراي 
وجتــائرات جتســ  بــبل ر ب ــان ( Rooivalk)أســل ة مــن  ــنه أ هــا تينيــا َحَوامــات رويفالــا )
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وجتنييـزات  »أسل ة زلاربة اإلرهـاب«و( مليون رندا 72.2بقيمة      توج  باةارات السلكية
و تــــوي  141.وعربــــات مــــن بريطانيــــا وإيطاليــــا وأدلانيــــا وةــــركات األســــل ة احلربيــــة األمريكيــــة

  68422عتــــاد التعــــذيب مــــن الواليــــات ادلت ــــدة وترنســــا، و اقتنــــاءالنفقــــات كــــذلا علــــى 
ــــري ــــوغرا  مــــن مــــادة ت ــــولَ -كيل ادلســــتعملة ا  ــــناعة الػــــازات ( tri-ethanolamin)مي  إثن

 142.الس امة من ترنسا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1999و 1993 بين تطور النفقات العسكرية الجزائرية:  2بيان       
 

أن النفقــات العســكرية قــد ارتفعــ  بطريقــة مفرجتــة ا الســنوات العشــر  2يوضــح البيــان 
مـا بـ  %  2264بنسـبة ( بالـدينار اجلزائـري)ية ارتفع  النفقات العسكرية السنو . األخرية
، وهـذا يسـاوي نسـبة ارتفـاع (سنوات بعد االنقبلب 5) 2887و( قبل االنقبلب) 2882
كنسـبة مئويـة إلمجـارل %  214بالـدوالر األمريكـي ونسـبة ارتفـاع قيمتنيـا %  227قيمتنيا 

ردات العسكرية والتضـ  م هذا التطور ا النفقات يعك  ارتفاعا كبريا ا الوا. الناتا احمللي
بلػـ  النفقـات العسـكرية ألغـراض قمعيـة داخليـة تقـ  و . لقوات ادلسل ةا عدد اادلستمر 
 143.دوالر أمريكي مليار 6.7قيمة  1222و 2881ما ب  
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 سعر النفط
 النفقات العسكرية
 عدد المجازر

النفقات العسكرية 
(

مليار دينار جزائري
) 

ط 
النف

يل 
 برم

سعر
(

كي
ألمري

الر ا
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) 
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 11نتــاج الصــناعي بنســبة إلوتــزامن هــذا االرتفــاع، كمــا تبينــ  الصــورة، مــذ اطلفــاض ا ا
دوالر ا  1422قــومي اإلمجــارل الفــردي مــن وســقوط الــدخل ال 2886و 2882بــ  % 
هـذا ادلصـاريه ادلفرجتـة مـذ تـزامن ارتفـاع و . 2886دوالر ا سنة  2522إذل  2876سنة 

ا نشـــاط اجملــازر كمــا يشــري إذل ذلـــا  حــادنتــاج الػـــاز والبــرتول وارتفــاع إزيــادة ضــ مة ا 
     .3البيان 

 1998-1993نشاط المجازر الغاز و /نتاج النفطإتطور النفقات العسكرية و :  2بيان 
 

ـــل لنفقـــات احلكومـــة اجلزائريـــة 5ػلتـــوي اجلـــدول  وأعـــد هـــذا اجلـــدول  .علـــى توزيـــذ مفص 
 144.عطيات وزارة ادلاليةيناأ همستع( Testas)تسطاس 

تــأيت نفقــات . هــذا اجلــدول كيــه تنفــ  احلكومــة كــل دوالر مــن مــدخول الضــرائببــ ِّ ي
يمثـل  اخلـدمات العام ـة، ا الرتبـة الثالثـة وهـي، وهو عنصر يـدخل ا  ـنه »الدتاع الوجتيف«

 وبادلقابل تنف  احلكومة أقل بكثري . من كل دوالر جديد ينف  (2.2)عشر دوالر 
 
 :مصدر هذا البيان     

M. Tinkicht and A. Benhadid, ‘Transational Companies and the Massacres9 Business as Usual’, in Y. 

Bedjaoui, A. Aroua, M. Ait-Larbi (eds.), An Inquiry into the Algerian Massacres, Hoggar, Geneva 1999, pp. 

965-1009. 
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 توزيع مفّصل لنفقات الحكومة الجزائرية:  2جدول 
 صنف دوالر أمريكي مرتبة
 عامةالدمات اخل 2.1118 
 مكتب الرئي  2.2248 27
 الدتاع الوجتيف 2.2226 2

 الشملون اخلارجية 2.2211 22
 الداخلية 2.2588 3

 العدل 2.2283 23
 ادلالية 2.2122 7

 الت طي  2.2224 14
 

 جتماعيةاالدمات اخل 2.2124 
 ثانويالبتدائي و اتعلي م ال 2.1284 1

 ب  التعلي م عارل و ال 2.2253 26
 دينيةالرتبية ال 2.2222 11
 ص ةال 2.2468 4

 ثقاتةالعبل  و اإل 2.2288 22
 جتماعيةاالشػل وةملون ال 2.2262 8

 اجملاهدين. و 2.2222 21
 رياضةالشباب و ال 2.2241 12

 

 قتصاديةاالدمات اخل 2.2322 
 زراعةال 2.2272 24
 يالر  2.2227 22
 طاقةالصناعة و ال 2.2242 28
 ةوميعمالةػال األ 2.2226 12
 سكنلابناء و ال 2.2222 13
 نقلال 2.2257 25
 سياحةال 2.2222 15
 تجارةال 2.2228 12

 

 خرأاألدمات اخل 2.3245 
 ربا الديون العامة 2.2214 5
 إعانات مالية 2.2118 6
 خدمات عمومية أخرأ 2.2521 2

 مجموع 1.3333 
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لعارل أو على التعلي م ا( دوالر من كل دوالر جديد ينف  2.23)على اخلدمات االقتصادية 
وغلعــل هــذا الوضــذ (. 8مرتبــة )وعلــى التشــػيل والشــملون االجتماعيــة ( 26مرتبــة )والب ــ  

 .من اجلزائر أحد الدول األكثر عسكرة ا العادل

 التبعية االقتصادية. 4.4.1
يـول النظـا  اجلزائـري إذل انتنيـاإ حقـوق عامـل حـاتز دلأما السبب البنيوي الثـاين الـذي يـ ز ك

نَــة لل ــارج تاا االنقبلبــات حرمــة اإلنســان واقــرت  ْزم 
 
تبعيــة التصــدير )نيــو التبعيــة االقتصــادية ادل

نتـائا ا الأسـوأ مـن وأما النتائا االقتصادية للجزائر تنيي تعت  ومنذ ترتة جتويلة (. وادلديونية
وبقـــي قطـــاع احملروقـــات يشـــكل  145.العـــادل حســـب معنيـــد الدراســـات االســـرتاتيجية والدوَّليـــة

 ل احلكومـةيخادمـمـن %  52من مدخول الصادرات وحوارل %  87إذل  84بانتظا  من 
َه بديل ذلما الهنار إمجارل الناتا احملل ـي مـن أ ـل سـاكن  دلو نف إذ الػاز والبرتول أو اْكت ش 

غلعــــــل عــــــد  التنــــــوع االقتصــــــادي والتبعيــــــة ادلفرجتــــــة لقطــــــاع احملروقــــــات  146.دوالر 1.4إذل 
ن اقتصــاد اجلزائــر عرضــة للت ػــريات ا ســعر مــ( الطاقــة قطــاعالــ   ــي  مســتقبل  شــكوإوال)

دخلـ   2875هنيار أسـعار البـرتول سـنة اتاثر . الػاز والبرتول ال  هي خارج  ك  م اجلزائر
معـد ل وبلـع %  42اجلزائر ا ركود اقتصادي حاد  عندما اطلفض  العائـدات تقريبـا بنسـبة 

وخــبلل  147%. 112 وهــو ملــ  أال إذل عائــدات التصــدير عبئــا يســت يل بالنســبة الــد ين 
إذل واردات تصــدير احملروقـــات بالنســبة الــد ين معــد ل بلــع  2886هنيــار ســعر البــرتول ســنة ا

ا أقصـــى ا ســـعر احملروقـــات بـــاجراءات  هنيـــارات دائمـــاالمثـــل هـــذا ا وتـ ْتبَـــذ%.  122 :حـــد 
اين منـ  قاسية تنعك  سلبيا على أغلبية اجملتمذ، وت فاق م احلرمان الـذي ت عـتقشفية اقتصادية 

ـــــخ االحتجاجـــــات ـــــاظ وترس  التنـــــو ع  إذن  انعـــــدات. ةـــــرائح اجملتمـــــذ احملرومـــــة، وتولِـّــــد االغتي
ــــة ادلفرجتــــة  ــــداتاالقتصــــادي والتبعي ــــى عائ ــــات هــــ عل ــــ  ختــــل  مــــل واعال ي مــــن أهــــ ماحملروق ال

 .االستقرارب
ر ي وبالنسبة لتبعية ادلديونيـة تـان اجلزائـر هـي إحـدأ الـدول األكثـر مديونيـة ا العـادل العـ

كانـ  ديـون اجلزائـر تقـد ر   2865ا سـنة  148.مصر وإيران والسودانديون ديوهنا  تفوقإذ 
 32بليــون دوالر ا أواخــر الثمانينــات   تفاقمــ  إذل  15دوالر   ارتفعــ  إذل  مليــار 5بـــ

إذا قــــد رنا الــــد يون  149(.الــــديون العســــكريةألينيــــا نا فضــــأإذا ) 2888بليــــون دوالر ا ســــنة 
 2886.150و 2865مــــر ة بـــــ   62قــــد تضــــاعف  تنجـــــدها ينار اجلزائــــري بالــــداخلارجيــــة 

 2874سـنة %  21.3 معـدل إذل إمجارل الناتا احمللـي مـن وارتفع  الديون اخلارجية نسبةأ 
 2888.151ســــنة %  72وحــــوارل  2886ســــنة %  56  إذل  2882ســــنة %  42إذل 

بلػـ   قـد هاالتصدير صَلد نسبة إذل عائداتبالدتعات خدمة ادلديونية معدل وإذا نظرنا إذل 
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يعتـــ   اوهـــو مـــ 2888ســـنة %  32طلفضـــ  تـــدرغليا إذل نســـبة ا   2882ســـنة %  71
ضــخ  أكـــ  كم يــة شلكنــة مــن الػـــاز والبــرتول لســد  احلمـــل  علــىعاليــا جــدا، إذ يــرغ م اجلزائـــر 

تســديد  مــن أجــلإن مــا أنفقتــ  اجلزائــر ا العشــرت  األخريتــ   152.ادلتزايــد خلدمــة ادلديونيــة
عــن الــديون نفســنيا، كــان كاتيــا حلــل الكثــري مــن مشــاكلنيا االقتصــادية  تضــبلتوائــد الــديون 

 مليـــار 5إذل  4)لـــديون ل خدمـــةأ  ســـنوياأ ادلبلـــع الـــذي تدتعـــ  اجلزائـــر يفـــوق  حيـــ  والسياســـية
 .عد ة مر ات ما تنفق  احلكومة على الص ة واإلسكان والتعلي م( دوالر

الـــديون ا أوائـــل الثمانينـــات اســـتدعى تـــدخ ل  تســـديدعـــن عجـــز الأن مـــن ذلـــا واأَلَمـــر  
ث ــة لئلرهــاب    

 ي لقــبترضــ  هــذا ادلملسســة الدو ليــة مــا و .  ــندوق النقــد الــدو رل بسياســت  ادل
عامــل وختفــيو النفقــات ألــه  722أد أ إذل جتــرد أكثــر مــن شلــا  »برنــاما إعــادة اذليكلــة«بـــ

وتــــرض . ذائيــــة األساســــيةدعــــ م ادلــــواد الػعلــــى التعلــــي م والصــــ ة، و مســــتوأ العموميــــة علــــى 
 خـبلل%  22  بلػـرغـ م أن نسـبة البطالـة القاسـية جـراءات إل ندوق الن قد الدو رل هـذا ا

وان عـدد العـاجتل  عـن الشــػل . 2888سـنة %  32وارتفعـ  إذل أكثـر مـن  2883سـنة 
 23عيش أكثـر مـن وي 2887.153مليون سنة  4.2إذل  2881مليون سنة  2.2زداد من ا

 2.26 يقل عنحسب التعريه الدو رل، أي بَدْخل يومي ادلدقذ الفقر    مليون جزائري 
  عــدد الفقــراء، الطبقــة ادلتوســطة إذل حــد كبــري وتثلَّــقــد تقلصــ  و  154(.عتبــة الفقــر)دوالر 

سياســة  ــندوق النقــد الــدورل مــن جــراء  ألغلبيــة اجلزائــري  ةع االجتماعيــا وضــاألتــدهورت و 
معـــد ل االعـــتبلل وارتفـــذ  155.ريه االجتماعيـــةختفـــيو االســـتنيبلإ وادلصــاالــ  عمـــدت إذل 

  نقرضقد اكما عادت أوبئة كان  نيات،  ل واألماجتفاأللدأ معدل الَوتـََيات  كذاالوجتيف و 
الســـل، التفويـــد، الكلـــب، األمجي ـــة، احلْصـــبة، ) 2881قبـــل يمامـــاأ أو تراجعـــ  تراجعـــاأ كبـــرياأ 

ــــ ايا والز نــــوزااخلنـــوق، الز حــــار،  ثــــر مــــن مليــــون جتفــــل مــــن ســــوء يعــــاين أك 156(.لتنيــــاب السَّ
أقـــــل مـــــن ادلتطلَّـــــب اليـــــومي األدىن مـــــن علــــى مخـــــ  العـــــائبلت اجلزائريـــــة   صـــــلالتػذيــــة، و 

ـــرات، كمـــا تعـــاين  ـــدَّ  بســـبب الـــنق  %  34احل رْي ـــوالدة مـــن تقـــر ال مـــن النســـاء ا ســـن ال
. ة هــذا القطــاعيزانيــدل ســتمرادلض افــاالطلوتــدهور كــذلا قطــاع الرتبيــة بســبب  157.الػــذائي

 2886.158و 2876مــــا بــــ  %  52فضــــ  مــــثبل نفقــــات جْتنييــــزات قطــــاع الرتبيــــة بـــــطلات
عـن ذوينيـ م طـرد أو عجـز البسـبب وياأ مليـون جتفـل ادلدرسـة بـدون ةـنيادة سـن نصـهويػادر 

 159%. 84بتــدائي إذل اجلامعــة ال، كمــا بلػــ  نســبة الرســوب مــن اةدراســ مــل نفقــات ال
مليـون  3.512 م أن اجلزائـر تفتقـد إذل وترض  ـندوق النقـد الـدورل سياسـات  اإلجراميـة رغـ

ســكن ســنوياأ، ا حــ  أن آالا  222بنــاء أكثــر مــن  نعــاجزة عــتبقــى الدولــة أن ســكن و 
 160.مبلي  5سنة جتاوز  28ن ني م عسنالذين تزيد عدد الع ز اب 
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وبـــــالطبذ تـــــان برنـــــاما إعـــــادة اذليكلـــــة لصـــــندوق النقـــــد الـــــدو رل دل يســـــتنيدا النفقـــــات 
اليــو  تكل ــه اجلزائــَر هــي ارتفعــ  بصــورة مذهلــة، و الــ  و  2البيــان  العســكرية الــ  يعرضــنيا

زاا احتياجتات الطاقة ال  ال تعو ض، وضـياع عائـدات التصـدير حلسـاب جتـار ـادلوَت واستن
لعكـــ  تـــان يمويـــل احلـــرب وعلـــى ا. احلـــروب الـــدو لي  وكـــذلا مزيـــد مـــن الـــديون ادلســـتعب دة

ادليليشـــيات، حـــدث هباركـــة  ـــندوق النقـــد باإلضـــاتة إذل تكـــوين وتـــدريب وتســـليح رجـــال 
، (Jean-Paul Mari)حســب مو ــه رلنيــول رتيــذ ادلســتوأ ذكــرا جــون  ــول مــاري . الــدوَّرل

وباإلضـاتة  161.من رجال ادليليشيات 42222تان  ندوق النقد الدورل أَذ ن جلي ا بتجنيد 
ديد أجــور إذل ةــراء األســل ة تــان نســبة هامــة مــن عائــدات الػــاز والبــرتول تــذهب إذل تســ

ؽلتص ون مذ اجليش وقوات األمن موارد واسعة من  لذينمن رجال ادليليشيات اآالا  422
تمـــثبل، حســـب حســـ  زهـــوان، نائـــب رئـــي  الر ابطـــة اجلزائريـــة للـــد تاع عـــن . خـــريات الـــببلد

من ميزانية والية بومرداس، الواقعة ةرق العا مة، ت نف  على %  62حقوق اإلنسان، تان 
نفقـات اخلـدمات العسـكرية لصـاحل علـى وال يوجد كذلا أي قيد  162.الشرجتةادليليشيات و 

( Defence Systems Limited) 163ةركات احلرب ادلتعد دة اجلنسيات، كشركة أجنيزة الـدتاع
الــ   صــل علــى ســني م مــن عائــدات ( Executive Outcomes) 164وإيْكزكتيــه أوتكــوم 

حســــب و . أجورين مــــن مجيــــذ أضلــــاء العــــادلالبــــرتول، وادلرتزقــــة وضــــباط ادل ــــابرات والقتلــــة ادلــــ
مقابــل  ت قــد مصــادر دبلوماســية، تــان خــدمات احلــر اس اخلا  ــ  وتــأجري العربــات ادلصــف  ة 

وؽلثــل هــذا ادلبلــع علــى األقــل عشــرة أضــعاا الر اتــب الشــنيري األدىن . دوالر لليــو  2222
 1422ار مــن الــذي اهنــ –بالــد خل القــومي اإلمجــارل للفــرد ذلــا مقارنــة إن و  165.ادلضــمون

تعطـي نظــرة علــى مـدأ ادلأســاة الــ   – 2886دوالر ســنة  2522إذل  2876دوالر سـنة 
 .أ اب  اجلزائر

إلعـــادة اذليكلـــة للفســـاد البنيـــوي الـــذي بتاتـــاأ ودل يتعـــر ض برنـــاما  ـــندوق النقـــد الـــدو رل 
ريــــل ا أب( Challenges)نشــــرت اجملل ـــة االقتصــــادية ةـــالنجيز . زا االقتصــــاد اجلزائـــريـيستنـــ

ليــارات ورجــال األعمــال الــذين كد ســوا ادل ]…[اجلزائــري  ليــارديرات ادل«أثــا حــول  2888
مــن الفرنكــات الفرنســية علــى األرجــح نتيجــة عبلقــاهت م الوثيقــة بادلملسســة العســكرية ومصــاحل 

،     ثروهت م احملـتف   ـا خـارج اجلزائـر، وخا  ـة ا البنـوإ الػربي ـة قد رتو  166».األمن ا الببلد

 

 2457يقــد ر مركــز الدراســات االســرتاتيجية والدو ليــة ا الواليــات ادلت ــدة بــأن الثــروة اخلا ــة ا العــادل العــر ي تبلــع       
بليـون  722ادلركـز بـأن  ويقدر(. مليون دوالر لكل ترد 73.6هعدل )ة   تق   122222بليون دوالرا وهي ملا لـ

 Centre of Strategic andراجـذ . دوالر مـن رلمـوع ثــروة العـادل العــر ي ؽللكنيـا أتــراد مـن ادلػــرب العـر ي ولبنــان ومصـر

International Studies, Strategic Development in the Maghreb, CSIS, Washington 1997, p. 24. 
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ظلــو الفســاد  –الــوزير األول األســب   –براعلــي عبــد احلميــد اإليقــد ر و  167.دوالرا مليــار 32ـبـ
 .بليون دوالرا ا السنة 1إذل  2.4أوارل 
كـــل هـــذا ادلعطيـــات تـــد ع م وجنيـــة النظـــر القائلـــة بـــأن عســـكرة النظـــا  والقمـــذ الـــذي إن  

لسياسـية احلقيقيـة االجتماعيـة وادلعارضـة ا أو ؽلارس  ينيدتان لـي  تقـ  لتفكيـا وتـدمري الق ـ
كوســيلة   –الحتجــاج امــن خــبلل اإلرهــاب الــذي يشــل  كــل أنــواع  –وإظلــا كــذلا يعمــبلن 

وجعـــل ة وحشـــادلتللتػيـــري القســـري لبلقتصـــاد واجملتمـــذ مـــن أجـــل تأســـي  نـــوع مـــن الرأ اليـــة 
 اقتصــاد اجلزائــر أكثــر تبعيــة للنظــا  العــادلي، وهــذا لصــاحل الرأ ــال العــادلي وأعوانــ  ا اجلزائــر

 .على حساب األغلبية الس احقة للمجتمذ اجلزائري
ادلعــذ بون ا ا كتــاب  ــذا االســتعمار اجلديــد ( Frantz Fanon)ترانتــز تــانون لقــد تنبــأ 

مصـيبة الـوعي «تنبـأ تـانون ا اجلـزء بعنـوان  .أثنـاء حـرب الت ريـر اجلزائريـة ألفـ الذي  األرض
 :النامية الدول ذا التطور التارؼلي تقال أن ا  »الوجتيف

. أين يتعايش الثراء الفاحش مذ البملس الشديد، عـادة مـا يكـون اجلـيش والشـرجتة دعـائ م للنظـا 
كونــان  ــ  إرةــاد اخلــ اء يوهنــاإ قاعــدة أخــرأ ال بــد  مــن تــذك رها وهــي أن اجلــيش والشــرجتة 

قي بـا  تـ وتكون قوة هذا الشرجتة وقدرة هـذا اجلـيش متناسـبة مـذ الركـود الـذي تــئن  . األجانب
. الكــ أ أم ــا ال جوازيــة الوجتنيــة تاهنــا تبيــذ نفســنيا أكثــر تــأكثر وعلنــا للشــركات األجنبيــة. األمــة

متيـــازات ويثـــرأ الـــوزراء وتت ـــو ل نســـاؤه م إذل قـــدور ويـــدب ر النـــواب الو ـــ  العمـــوالت تتزايـــد ا
  168.ةارإ ا هذا القاتلة الكبرية للفسادإال  و رجل مجارإ  أوأحواذل م وال يبقى رجل ةرجتة 

نزالق أمة ضلو دولة بوليسية قمعي ة هو نتيجـة للمعطيـات االقتصـادية احسب تانون تان 
يشـنيد بـروز اجلـيش والشـرجتة  تنـزالق الالطور الننيائي ذلذا اأما . ادلستقلة حديثاأ ادلقيد ة لؤلمة 

ــل  هيمنتنيــا علــى الســابقةكَ َكمــ  بــ  االقتصــاد الــوجتيف والن بــة االســتعمارية  ، الــ  تـ َوا  
هنيـار االقتصـاد الـوجتيف ووقـوع األمـة اويـَْقـوأ نفـوذ اجلـيش مـذ . احلياة السياسية واالقتصـادية

 :يصه تانون الز بائن ادلعم رين اجلدد ها يليو .    تبعي ة االستعمار اجلديد التامة
 اجتفون أوراق النقد البنكيـة علـى خلفيـة بلـد يت، الذين     يصبح رلمذ االستػبللي  ادلزخرت 

وهكذا . عاجبل أ  آجبل لعبة ب  أيدي اجليش تـ ر إ هنيارة من جترا اخل اء األجانب بائ ،
 

وهـي تشـكو مـن خلـل علـى ادلسـتوأ األخبلقـي . يـة االقتصـادية واالجتماعيـةال يملـا هـذا الن بـة أي برنـاما للتنم      
وعجزهــا علــى التســيري الفع ــال لبلقتصــاد الــوجتيف ػلو ذلــا إذل طلبــة عقيمــة وتاتنيــة (. مػرتبــة)والسياســي والفكــري والنفســاين 

الوجتنيــة الــ  ترضــى بــدورها  ال جوازيــة «يــتكل م تــانون عــن . يكــون إصلازهــا الوحيــد هــو إعــادة تأســي  اجملتمــذ االســتعماري
ليس  ال جوازيـة الوجتنيـة ا الـدول . ال صلد ا هذا ال جوازية الوجتنية ال  ناعي  وال أرباب أموال: كوكيل عمل للػرب

ــة ضلــو ا كــأن . إن جنيودهــا منصــب ة ا نشــاجتات ذات الطــابذ الَوســيطي. نتــاج واالخــرتاع والبنــاء والعمــلإلادلت لفــة موجني 
 .Fراجذ  ».ذلا نفسية رجال األعمال ال قادة الصناعات ذة هي التواجد داخل القنوات وتدبري الصفقات إهوايتنيا العميق

Fanon, Les damnés de la terre, Editions ENAG, Alger 1987, p. 148 
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واجلـيش  اه مارس القوة ادلستعم رة السابقة احلكـ م غـري ادلباةـر عـن جتريـ  ال جـوازي  الـذين ترعـيم  
 169.ر الشعب وةل  حركت  وإرهاب انيا والذي تكون منيمت  حصئبواسطة خ ا املجتر تالذي 

 تمةخالصة وخا. 2
ـــر خـــبلل الســـنوات  أتـــراد  مجيـــذاألخـــرية مـــ    العشـــرلقـــد انتشـــر جـــو  مـــن الر عـــب ا اجلزائ

ودل يكــن هــذا الرعــب اجلمــاعي رلــر د منتـوج جــانيب للمجا ــة ادلســل  ة، بــل هــو أداة . اجملتمـذ
أنواعـــاأ سلتلفـــة مـــن انتنياكـــات  وعـــن قصـــدالســـرتاتيجية احلـــرب ادلضـــادة للثـــورة الـــ  تو ـــه 

تناولـــ  هـــذا ادلقالـــة بعـــو . ســـان، مـــن أجـــل تصـــنيذ اخلـــوا وادلنـــاورة بـــ حقـــوق حرمـــة اإلن
 الســــجن السياســــي، التعـــذيب، اإلخفــــاء القســــري، اإلعــــدا  بــــبل)انتنياكـــات هــــذا احلقــــوق 

 ـنذ  يـةكيفعـن  باإلضاتة إذل الدعاية احلربية للشـرح عـ  تفا ـيل ملموسـة ( زلاكمة واجملازر
 .تاجلنراالوادلناورة ب  من جترا اخلوا وغرس 
لل ــوا قــد اســت دم  كجــزء ال يتجــز أ مــن اســرتاتيجية  ادلو لــدةجــرائ م الدولــة هــذا إن 

لل ـوا   السياسـيةتعرض هذا ادلقال إذل بعـو اآلثـار قد و . للت ك  م السياسي واالجتماعي
كتــدمري اجلبنيــة اإلســبلمية لئلنقــاذ وقلــب الــوالء السياســي للســك ان الــذين اســتنيدتوا وجتــرًن 

وإضــــــعاا ادلشـــــاركة السياســـــية وتػيــــــري الســـــلوإ االنت ـــــا ي للواليــــــات ادلعارضـــــة السياســـــية 
ــــةثــــار اخلــــوا آلبالنســــبة أمــــا . ســــتنيدتةادل نــــاقش ادلقــــال الضــــرر البلحــــ  تقــــد ، االجتماعي

نفراديـة، باإلضـاتة إذل االسـتقطاب الوتقدان التضامن االجتماعي والثقة وزيـادة ا تبالعائبل
والتسـوي ة للنسـيا االجتمـاعي اجلزائـري األتـراد ا  ويرتإ هذا الت طي م. والتجزئة االجتماعية

 .عزلة و م  وضعه وقنوط
رغــ م اآلثــار  ثقاتــة الثقــة بــالنف  و ــاهرة الــوعي وادلقاومــة وادلقــال أيضــا إذل ظلــ أةــاركمـا 

يمكنـ  اجتماعيـة وسياسـية  أو وذ ك ْرت عد ة أمثلة لرجال ونساء وق ـ. ادلدم رة إلرهاب الدولة
وقـــد    . واجتن ادلـــعـــن حقـــوق   للر عـــب وداتعـــباســـلة مقاومـــة  تر جتـــاوز اخلـــوا وأ نيـــمـــن 

اسـرتاتيجية وبـراما لل ـد سـطري كذلا ادلقال نقدا لفشل األحـزاب السياسـية ادلعارضـة ا ت
أكــ  عــدد مــن ادلــواجتن  خلــوض هــذا  جتنيــدجملتمــذ مــن الرعــب و امــن ســطوة اجلــيش ومحايــة 

 .النضال
ح أن تبيـــ  ا ضـــيبعـــد اإل. اب الدولـــة اجلزائـــريوأخـــريا قـــد   ادلقـــال تبيينـــات علميـــة إلرهـــ

إرهاب الدولة بادلفنيو  العلمي يعيف إ نيار إرهاب الدولة ا اجلزائر كنموذج وجبلء لنظاميـة 
ادلركزيــة العســكرية والتبعيــة ) تيــة مشوليــة وجتريبيــة مــا، استعرضــ  الدراســة نظــريت  بنيــويت  

عـــ  تفاوتـــات الـــدول الـــ  اقرتحـــ  لتبيـــ   ونظريـــة روَمـــل للنــــزاع علـــى الســـلطة( االقتصـــادية
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نـوقش إمكـان ومـدأ إدراج الظـروا  بعـد ذلـا. حقـوق حرمـة اإلنسـان اانتنياكاهتا  العادل
واســـتنتا ادلقـــال أن مركزيـــة اجلـــيش والتبعيـــة . البنيويـــة للدولـــة اجلزائريـــة ضـــمن هـــذا النظريـــات

َنة القتصاد اجلزائر يوت ران تبييناأ للسلوإ اإلرها ْزم 
 
 . ي للنظا  اجلزائريادل

وبــالطبذ تــان الكــبل  عــن التبيــ  اإلحصــائي واألســباب البنيويــة إلرهــاب الدولــة ال يعــيف 
حال من األحوال إقصاء األحكا  األخبلقية والقضائية ال  تتطلبنيـا هـذا اجلـرائ م، كمـا  ةبأي

ْنَجـــــر ة عننيـــــا
 
مزيـــــ  عقلنـــــة لتب األجتروحـــــاتليســـــ  هـــــذا و . ال تزيـــــل ادلســـــملولية الش صـــــية ادل

بعــ  االعتبــار الر عــب  ذأخــل َمــن  األجســاد واألرواح أو تننيــيا لعــذاب الضــ ايا وعــائبلهت م
 قيـاس  يسـت يل أنـول َمـن أدرإ  ا ادلفـاهي م ادلسـتعملةمين تنطوي علينيذاحلقيقي والعذاب الل

 .األدل وادلعاناة
ر عــــب غــــري أن عــــد  القابليــــة للقيــــاس هاتــــ  ال ؽلكــــن أن تــــدتذ إذل االكتفــــاء بتســــجيل ال

والكـــبل  عـــن التبيينـــات البنيويـــة هـــو رتضـــنيا  . والعـــذاب ا هـــذا الفـــرتة احلالكـــة مـــن تارؼلنـــا
 .كمصيبة حتمية أو لعنة تارؼلية وإدراكنيا كعملية قابلة للتفكيا

ال يكمـــن العنـــه ا احلْربـــات بقـــدر مـــا «(: Mahatma Ghandi)غانـــدي  اقـــال ماهتمـــ
ع إذل القمذ السياسـي هـو هثابـة تـتح نقـاش حـول زو ـتعي  الن ».يكمن ا ما  مي  احلْربات

 .هذا ادلوضوع حولونأمل أن يتوا ل النقاش . اإل بلحات البنيوية ادلطلوبة إلزالت 
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 مقدمة. 1
بوا منــذ االنقــبلب ذِّ القــادر ســا  ىــو واحــد مـآل ع ــرات ائالي مــآل اصتزائــري  الــذيآل ُعــ عبـد

.   تعّرض للتعذيب داخـل ككنـات مديريـة االسـتابارات واألمـآل. 1992يناير يف العسكري 
 :على أيدي جبلديو يقول سا لو ويف فصل مآل وصفو ظتا تعّرض 

. األصـــلع نـــابنون وبـــدأ ي ـــربب يف نـــل جانـــب باللكمـــات والـــرنبلت والعصـــي ]اصتـــبلد[ ارصـــ
زء منهـا مللـب باصتلـد جـ ،نهربائيـة  انانـت يف الواقـع عصـ. نانت ىذه العصي مآل نوع خـاص

نــان و . هبــا حــك انكســرت توقــد بــرب. حــادةمعدنيــة واصتــزء األخــر لتتــوي علــى كبلكــة رؤوس 
وبعـــد ذلـــ   لـــب . أحـــأ بـــد   ـــديد يف نـــل جســـديننـــت دمـــي يســـيل مـــآل رأســـي وأنفـــي و 

ســـرير معـــد  مـــنحآل مـــآل جهـــة وذو َمْســـَند واحـــد : آخـــر اً اظتعـــذِّب الرئيســـي أن لت ـــر لـــو عتـــاد
القامـة، فقـد قيـد  وابـعاً القيـد علـى مسـتوى  بلد قصـ أمـا اصتـ. مولِّد نهر يسي باإلبافة إىل

سـدقرِّط أذنيـ  تقريًـاً «: كّما ـات وقـال يمـآل الأذ  بـزوج  اظترفق  تقريبـاً   أمسـ   ـْحمي
بون  نان  ]»…[ـبآل الايا  . ع  ـت لسـا  عـدة مـرات.    ـللل الكهربـاء. ن جـداً و ىـائجاظتعـذِّ

  . ننت أصرخ وأحترك على قدر اظتستًاع مبا أن رجلي نانتا غ  مقيـدت . عقاً نان األ  صا
ًْآل حاولت جبهد نبـ  أن أخـا اصتبلديـآل و . استدنب األصلع بريب بعصا نهربائية يف أسفل الب

ـــديل لتنظـــيم بـــربات القلـــب، فيجيبـــب اصتـــبلد قـــائبلً   »!سد ـــحنو لـــ «: بـــدنب أزتـــل جهـــاز تـَْب
 1.أ د ةو ار  واستمر يف بريب ب

إن ال ــهادة اظتةظتــة لنــور الــديآل مصــًفاي، وىــو جزائــري آخــر ؾتــا مــآل مــوت ػتقــ  رغــم 
  يكتفـوا »: تعّربو للتعذيب مبقر الّدرك الو ب بباب الزوار، ترجع بالذانرة إىل نفأ احملنة

مل تياراً  حتزادوا يف نمية الكهرباء باستعمال عصا بل بدذ  لتوصيل الكهرباء إىل جسمي، 
 2«.مآل جسدي" األع اء اضتساسة"على  اائياً مرعباً و  يتوقفوا عآل وبعهنهرب

الكهربائيــة اظتســتعملة لتعــذيب اصتزائــري ع مــآل يصــنعهاع ونيــب  «االعصــ»مــا ىــي ىــذه 
ومــــآل دفعــــوع وظتــــاذا تســــتعملع ومــــآل دّرب اصتبلّديــــآل  ،وصــــلت إىل اصتزائــــرع نــــم نــــان ذتنهــــا
ت اد ىـــذه األســـلحة علـــى نفـــي الدولـــة اصتزائريـــة اســـدّل اصتزائـــري  علـــى اســـتعماعتاع ومـــاذا يـــ

ظتمارســـــة التعـــــذيبع ومـــــا ىـــــي نلفـــــة اســـــت اد تكنولوجيـــــة الرعـــــب علـــــى الصـــــعيد اإلنســـــا  
 والسياسي واالقتصادي واالجتماعيع

إن ؽتارســــة التعــــذيب   تكــــآل اصترنتــــة الوحيــــدة الواســــعة النًــــا  الــــي اق فتهــــا الًلمــــة 
السياســي   عاربــ واستئصــال اظت 1992عســكري لينــاير نقبلهبــا الاالعســكرية بلــرض تعزيــز 

 

 .Direction du Renseignement et de la Sécurité( DRS) العسكري سابقاً، وتسمى بالفرنسية األمآل    
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ألـب  30لقد صتدت الًلمـة أي ـاً إىل سـجآل أنثـر مـآل . وإحكام سيًرهتا على نل ابتمع
ألب  اص وإعدام ائالي بـبل ػتانمـة وارتكـاب غتـازر  12جزائري واختًاي أنثر مآل 

 اليــوم إىللل ــحايا  صــل العــدد الرشتــيو لقــد . يف حــّ  ع ــرات ائالي مــآل اظتــوا ن  العــزل
زوح الــداخلي واعتجـرة إىل خــارج الـببلد ألنثــر ـوتسـببت اضتــرب يف النـ   .ألـب بــحية 150

مئات الكيلوم ات اظتربعة مآل اللابات اصتنراالت  أتلبو . مآل مليون ونصب اظتليون جزائري
وطتــــوض حــــرب بــــد ابتمــــع اصتزائــــري . يــــةئبــــا  واســــتادام األســــلحة الكيمياابواســــًة الن

ويو وجــو الــببلد إىل منظــر بــائأ ملــيء بالســجون واظتقــابر والثكنــات وســاحات القتــال وت ــ
صتدت الًلمة  ،والنـزوح اصتماعي وإجبار الناس على اضتياة حتت و دة الرعب واضتزن والفقر

العســكرية إىل الــدبابات واظتــدافع واألللــام واظتسدســات والر ا ــات والبنــاد  ومــدافع اعتــاون 
ـــــات اظتصـــــفحة والًـــــ ان اضتـــــريب و ـــــائرات االستك ـــــاي اظتـــــتحّكم فيهـــــا عـــــآل بعـــــد  والعرب

ـــــة اظتســـــلحة والســـــفآل اضتربيـــــة واألســـــلحة الكيميا يـــــة وأجهـــــزة اضتســـــوب ئوالًـــــائرات اظتروحي
نمـا . تصـاالتالوأنظمتها اضتاسبة وأجهـزة اظتراقبـة وعتـاد الرؤيـة الليليـة والعتـاد اإللكـ و  وا

 إىللـــى  ـــر  اســـتعمال ىـــذه األدوات وائالت صتـــدت الًلمـــة أي ـــاً إىل تـــدريب جي ـــها ع
درجة عالية مآل الكفاءة وتزويـدىم بـاطتاات واظتهـارات والتقنيـات العاليـة البلزمـة السـتادام 

 .ىذه األسلحة واألنظمة
اصتزائـــرع مـــآل يصـــنعهاع ونيـــب وصـــلت إىل  مـــآلىـــذه األســـلحة اظتســـتوردة إذن مـــا ىـــي ف

لع ومـا داللـة تـدّف  ىـذه األسـلحة علـى الانـام  اصتزائرع نم ذتنها ومآل دفعوع وظتاذا تسـتعم
السياســــــي للًلمـــــــة العســـــــكريةع ومــــــا ىـــــــي العواقـــــــب اإلنســــــانية والسياســـــــية واالقتصـــــــادية 

 واالجتماعية الست اد مثل ىذه األسلحة وتكنولوجية الرعب إىل اصتزائرع 
ــــى ابمــــوعت  مــــآل األســــئلة  ــــام  لــــم أوســــع لئلجابــــة عل ىــــذه الدراســــة تنــــدرج يف برن

تبــدأ الدراســة أوالً ب ــيء مــآل التفصــيل عــآل ســيا  حقــو  اإلنســان الــذي . أعــبلهظتًروحــة ا
ـــتم فيـــو صـــفقات اســـت اد األســـلحة ونقـــل تكنولوجيـــة الـــتحّكم السياســـي، ويـــد  ىـــذا يف  ت

 .2 اصتزء

 

 يونيــو 26حســب تصــريو لبوتفليقــة يف . 2000بتما ســ 20، (Libération)فلــورانأ أوبنــاس، جريــدة ليااســيون     
، قـّدم 1998ينـاير  21ذل ، أي بتاريخ  َعْ َر  هر مآل ةَسْبعقبل ولكآل . ألب 100قد بلغ عدد ال حايا ف، 1999

آل مصـا  عـأمـا األع ـاء اظتن ـقون . بـحية 26536رئيأ اضتكومة آنذاك رقما ؼتالفا دتاما أمام ابلأ الـو ب إذ ذنـر 
 ادلـو أن فـهنمم و ن اللربيو أما اظتراقب. ألب بحية 173 ا عددفقدمو  – عادًة ما تكون معلوماهتم الداخلية مةندةو  – األمآل

عــدد ســتابارات اللربيــة أن الالــذي زعــم علــى أســاس معلومــات مــآل امــثبل ( Darcourt)دارنور نــ  بدرقــام أعلــى مــآل ذلــ 
 .ألب 300ال حايا بلغ 
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. 4و 3 ئ صتزائـر يف اصتـز إىل اونناقش بعد ذل  حتويبلت األسلحة وتكنولوجيـة الرعـب 
إىل حتويــل األســلحة  4يتًــر  اصتــزء بينمــا ت اد أســلحة التعــذيب الســ 3وقــد خصــص اصتــزء 
 .األخرى إىل اصتزائر

الكلفـــة إىل  5.1الفصــل عـــرض يتف ،وتتنــاول الدراســـة أي ــاً عائـــدات نــل ىـــذه النفقــات
أمــا . ىــذه األســلحة العواقــب السياســية الســت اد اصتزائــر 5.2اإلنســانية بينمــا يعــال الفصــل 

كــــار االقتصــــادية واالجتماعيــــة لانــــام  الًلمــــة آلؼتصصــــان لفهمــــا  5.4و 5.3الفصــــبلن 
عتــــــذا البحــــــم  لاصــــــاً م 6وأخــــــ ا يقــــــدم اصتــــــزء . العســــــكرية اظتتعلــــــ  بالنفقــــــات العســــــكرية

 .التمهيدي

 سياق حقوق اإلنسان. 2
ــــد ا ــــر مــــآل ســــنة الامت ــــام ال ــــعب اصتزائــــري  1962إىل  1830حــــتبلل الفرنســــي للجزائ وق
الــو آل  ســتقبللوانتهــت إىل ا 1954  ــرس حروبــو ســنةآخــر وأ تمريــر بــدأ ويــل و بكفـاح 
 .مليون ونصب مليون مآل ال هداءعلى ذل  مقّدما  1962عام 

 أدت تلــ  اضتــرب إىل تعزيــز مكانــة اصتــيش علــى حســاب الًبقــة السياســية ومنحتــو قــوة
أنثــر، ومــا أن أعلــآل عــآل اســتقبلل اصتزائــر حــك أ ــاح اصتــيش باضتكومــة اظتةقتــة للجمهوريــة 

آخــر   ســيًر  اعســكري االعقيــد ىــواري بومــديآل انقبلبــ دبّــروبعــد كــبلث ســنوات . ةاصتزائريــ
ووّفر اضتماس الو ب والواردات ال ـامة العائـدة مـآل تصـدير احملروقـات بعـ  . على اضتكم

حزب جبهة  –حد احكم اضتزب الو : عدة االستقرار والنمو االقتصادي رغم م انل َخِفّية
سياســـات إتبـــاع ليـــو اصتـــيش، واالغـــ اب عـــآل اإلســـبلم، و الـــذي ســـيًر ع –التحريـــر الـــو ب 

ــــــة، وتف ــــــي الر ــــــوة والفســــــاد ــــــ ول يف منتصــــــب . اقتصــــــادية خا ئ ــــــار ســــــعر الب وأدى امي
 ــهدت ال ــوارع  1988ففــي أنتــوبر . هــاوتفاقم الثمانينــات إىل تعريــة نــل ىــذه اظت ــانل

سقوط مئات ال حايا مآل  إىل نفجاراً  عبياً ودترداً عا رتيع أؿتاء القًر، ؽتا أدىااصتزائرية 
 –مبــا فــيهم األ فــال  – ن  اتعــّرض ائالي مــآل اظتــو  وإىلاظتتظــاىريآل جّلهــم مــآل ال ــباب، 

 .إىل تعذيب وح ي على أيدي أجهزة األمآل واصتيش
علــى قبـــول إصـــبلحات سياســـية باجتـــاه التعدديـــة ننتيجـــة لتلـــ  األحـــداث أُجــِا اصتـــيش  
ت ــكلت . 1989اصتديــد الــذي صــود  عليــو يف فاايــر اعتمــدىا الدســتور الــي الدنتقرا يــة 

، وبـــالرغم مـــآل حـــداكتها تلّلبـــت علـــى جبهـــة 1989اصتبهـــة اإلســـبلمية لئلنقـــاذ يف ســـبتما 
حصــلت علــى أغلبيــة ،   1990يونيــو يف التحريــر الــو ب يف االنتاابــات البلديــة والوالئيــة 
جبهــــة اإلنقــــاذ نانــــت . 1991ديســــما يف مقاعــــد الــــدور األول يف االنتاابــــات الاظتانيــــة 
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نتاابـات ولكـآل اصتـيش وقـب عتـا باظترصـاد بلالـدور الثـا  ل يفمةىلة للفوز باألغلبية اظتًلقـة 
 .فدللى االنتاابات وأرغم الرئيأ ال اذي على االستقالة وأن د مكانو غتلسا أعلى للدولة

ئلنقـاذ قبـل أقدم اصتيش بعـد ذلـ  علـى قمـع واعتقـال وتفتيـت قيـادة اصتبهـة اإلسـبلمية ل
فقامــت البقايــا اظتفّككــة واظتتجــّذرة مــآل اصتبهــة بــالّرد علــى عنــب الًلمــة . ال ــروع يف حّلهــا

ومــع توســع دائــرة العنــب والعنــب . بــالعنب اظت ــاد مســتهدفة قــوات األمــآل ومــو في الدولــة
 .اظت اد اؿتدرت اصتزائر إىل حرب قاسية أخرى

عـــدد الســـجناء و  اإلنســـان أحصـــت منظمـــات حقـــلقـــد حتريـــر ىـــذا اظتقـــال  حـــ وإىل 
وغالبــاً مــا عامــل النظــام  3. ــحايا التعــذيبلعــدد ؽتاكــل وبألــب  30السياســي  بــدنثر مــآل 

ختًر على البال إذ   ي دد اظت ـرفون علـى اصتزائري اظتساج  واظتعتقل  بوح ية متناىية ال 
ـــــاالت وابـــــازر عـــــدة مـــــرات رواقيـــــة غتـــــازر ســـــجب بمـــــا ف. الســـــجون إىل اللجـــــوء إىل االغتي

علــــى  بيعــــة النظــــام إالّ  ــــهادات حيــــة وســــرناجي الــــي ىلــــ  فيهــــا اظتئــــات مــــآل اظتعتقلــــ  
 4.العسكري الذي داس نل اظتعاي  األخبلقية للسلوك الب ري وأبسط قواعد اضتكم

واقــتبلع اظتعلومــات وترويــع ابتمــع نفســياً هبــدي حتًــيم اطتصــوم    إّن ؽتارســة التعــذيب
ــــةصــــارت  ــــائعة ومةسســــاتية ون  زمــــرةبــــل ىــــي يف الواقــــع جــــزء مــــآل كقافــــة حكــــم ال 5،ظامي

ة ومتناســبة مــع تبــد ل إدراك  العســكرية اصتزائريــة الــي اســتعملتها منــذ االســتقبلل ب ــدة متلــ ِّ
ولــو بصـــفة  1962اســتمرت ؽتارســة التعـــذيب منــذ ســـنة لقـــد . األخًــار علــى بقـــاء النظــام

إكـر االنقـبلب العسـكري الـذي قـاده  وبًر  ػتدودة وخفية، لكنها برزت إىل العلـآل قًّعةمت
،  ّ منـــذ 1988أنتــوبر  5وخــبلل انتفابــة  1965يونيـــو  19العقيــد ىــواري بومــديآل يف 

نــــل منظمــــات حقــــو  اإلنســـــان  وكّقــــتقــــد و . إىل حــــد ائن 1992ينــــاير  11انقــــبلب 
فــي أحــد التقــارير الدوريــة الـــي ف 6.الرئيســية اظتئــات مــآل حــاالت التعــذيب يف نتــب وتقــارير

 : ن االنتهانات اطتً ة ضتقو  اإلنسان يف اصتزائر نتبت منظمة العفو الدولية ما يليتدوّ 
يبـدو أن التعـذيب صـار منت ـر انت ـاراً واســعاً يف الـببلد، ودتارسـو قـوات ال ـر ة والـدرك الــو ب 

فـات مـآل اظتعتقلـ  عـآل م ـارناهتم اظتزعومـة يف عمليـات اقـتبلع االع  اواألمآل العسـكري بلـرض 
مبا ـــــرة  «فـــــاتااالع  »ومت تو يـــــب تلـــــ  . و اعتـــــداءات بـــــد األ ـــــااص واظتمتلكـــــاتقتــــل أ

والتعـذيب . وبانتظام ندليل وحيد إلدانة اظتعتقل  ومآل ذنرت أشتـاؤىم أكنـاء عمليـة االسـتنًا 

 

األع ـاء دات ىي ال رب بالسبلح األبي  واعتـراوات واطتنـ  باظتـاء واضتـر  بالنـار وبـ  يف ال ها اً التقنيات تواتر  أنثر    
هتديــد اظتعــذلب أو أقاربــو، التجريــد اضتســي، اضترمــان مــآل )  الكهربــائي، إبــافة إىل التعــذيب النفســي عواالغتصــاب والصــ

 .5راجع اعتامش (. خلاالنوم، 
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تفريلـات  بالصع  الكهربائي ىو أحد وسائل التعذيب اظتستعمل بد اظتعتقل ، ويت ـمآل عـادة 
 7. واألع اء التناسلية وأجزاء حساسة أخرى مآل اصتسدنهربائية موجهة لؤلذن 

ألــب  12ىم العســكر قســرياً بــدنثر مــآل اويقــّدر عــدد اصتزائــري  واصتزائريــات الــذيآل أخفــ
أمـــا عـــدد الـــذيآل قتلـــوا بـــبل ػتانمـــة أو راحـــوا بـــحية غتـــازر فهننـــو يقـــّدر بع ـــرات  8. ـــاص
 .ألب بحية 150هو فالعدد الرشتي للقتلى أما  9.ائالي
يـــاس مـــدى انتهانـــات حقـــو  اإلنســـان واضتقـــو  اظتدنيـــة والسياســـية يف اصتزائـــر منـــذ ولق
إىل مة ـــرات اظتنظمـــة  –علـــى ســـبيل اظتثـــال  –دوي نتكـــآل الرجـــوع الـــســـلم العلـــى  1992

للحقــو  اظتدنيــة والسياســية ومة ــر حقــو  ( Freedom House)األمريكيــة فريــدوم ىــاوس 
 (.The Observer) اإلنسان لؤلسبوعية الايًانية األبزورفر

قلقـ  مـآل تزايـد نـانوا سـت  سـّنة تقريبـاً مـآل  ـري أمـريكي    قبـلتدسست فريُدم ىاوس 
للقــــيم  ةًين ــــ ةأمــــا مناصــــر  عي فريــــُدم ىــــاوسوتــــدّ . التهديــــدات علــــى الّســــلم والدنتقرا يــــة

ـــذ ف. نانـــت مـــآل اليســـار أو مـــآل اليمـــ أالدنتقرا يـــة وخصـــم كابـــت للـــدنتاتوريات ســـواء  من
وعّينـــت لكـــل بلـــد  ات يف بلـــدان،لحريّـــلتقّييمـــاً ســـنوياً  بن ـــرفريـــُدم ىـــاوس  قامـــت 1972

مــآل خــبلل أخــذ معــّدل عبلمــاهتم يف  «غــ  حــرّ »أو  «حــّر جزئيــاً »أو  «حــرّ »وإقلــيم مرتبــة 
تقـاس اضتقـو  السياسـية واضتريـات اظتدنيـة حسـب . غتال اضتقو  السّياسـية واضتريّـات اظتدنيـة

 .فهـو نتثـل أسـوء حالـة عـبلهل درجـة عاليـة مـآل اضتريـة أّمـا أنتثـ دنـاهسلم مآل سبع درجات، أ
 3ومــآل  «حــرّة»تعتــا علــى العمــوم  2.5إىل  1فالــدول الــي حتصــل علــى معــّدل يــ اوح مــآل 

 .«غ  حرّة»فهي  7إىل  5.5ومآل  «حرّة جزئياً » 5.5إىل 
 

 لجزائرفي اتقييم درجة الحرية : 1الجدول 
 السنة قوق السياسيةالح الحريات المدنية وضعية الحريات

 1990-91 4 4 حرة جزئياً 
 1991-92 4 4 حرة جزئياً 
 1992-93 7 6 غ  حرة
 1993-94 7 6 غ  حرة
 1994-95 7 7 غ  حرة
 1995-96 6 6 غ  حرة
 1996-97 6 6 غ  حرة
 1997-98 6 6 غ  حرة
 1998-99 6 5 غ  حرة
 1999-00 6 5 غ  حرة
 2000-01 6 5 غ  حرة
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، ىـي مـآل َأْسـوأُ العبلمـات يف غتـال اضتقـو  اظتدنيـة 1وحصيلة اصتزائر، نما يبّينو اصتدول 
 10.والسياسية، ومعدعتا يدل على نظام دنتاتوري وقمعي ينته  حقو  اإلنسان

ضتقـــو  اإلنســـان،  يظت، مبناســـبة حلـــول الـــذنرى اطتمســـ  لئلعـــبلن العـــا1998يف ســـنة 
ًي حقـــو  اإلنســـان اســـة قامـــت هبـــا غتموعـــة مـــآل نِ ـــنتـــائ  در  11ن ـــرت جريـــدة األوبـَْزرفـــر

بتـداًء ال وَ الـدُ ىـذه الدراسـة  تبـرتّ و . اظتع ي هبم دولياً ومآل علماء حائزيآل على جـائزة نوبـل
 .2اصتدول ذل   يظهرمآل الدولة األنثر انتهاناً ضتقو  اإلنسان إىل األقل، نما 

 

 1998سنة نسان لإلنتهاكاً لحقوق ااالعشر الدول األسوأ : 2جدول  
 يوغو الص 

ســـــــــــــــبل
 فيا

 العرا 
 

نولـــــــــــو  سوريا
 مبيا

 ندوإ ليبيا
 نسيا

 انوريـــــــــــــــــــ بورما
 ال مالية

 نوع اصترنتة اصتزائر

 اإلعدام ببل ػتانمة 30 19 19 19 17 20 8 24 14 10
 التعذيب 24 16 20 16 16 15 20 26 16 23
 اإلخفاء القسري 24 19 16 19 14 20 14 24 2 1
 كم باإلعداماضت 0 8 10 10 7 0 10 10 5 9
 رف  حرية التعب  10 10 10 10 8 5 9 10 7 9
رفــــــــــــــــــــــ  اضتقــــــــــــــــــــــو   10 10 10 10 8 4 9 10 7.5 9

 السياسية
 السجآل السياسي 10 10 10 10 9 6 9 10 7.5 6
 رف  حرية التحرك 5 10 10 10 8 6 4 10 5.5 4
 رف  حقو  الًفل 10 4 10 7 4 8 3 8 3 3
 رف  اضترية الدينية 8 10 10 10 5 0 4 1 4 9
 ةدلارف  احملانمة الع 7 5 10 5 7 4 6 10 7.5 9
رفـــــــــــــــــــــــ  حقـــــــــــــــــــــــو   10 10 10 10 7 6 5 10 8 4

 األقّليات
 رف  حقو  اظترأة 2 4 7 8 8 5 9 2 8 5

101 95 155 110 99 118 144 152 135 150  
َ
 ْجموعاظت

 
  1000× ب .ت.د 737 765 655 668 801 848 755 531 860 774
 ب.ت.د× غَتْموع  110.5 103.3 99.6 96.2 94.5 83.9 83.1 82.3 81.7 78.2

   دليل التنمية الب رية. : ب.ت.د
 

 

 .نية الدول حسب مستوى التنمية وخاصة متوسط العمر اظتتوقلع والّدخليرتـّب مة ر األمم اظتتحدة للتنمية اإلنسا    
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أســـوأ دتثـــل قياســـات طتـــرو  حقـــو  إنســـانية ؼتتلقـــة حيـــم أّن  2إن األرقـــام يف اصتـــدول 
نما بي 30حتمل عبلمة مآل أصل ( إلعدام ببل ػتانمة والتعذيب واإلخفاء القسريا)اصترائم 

وجـــدت ىـــذه الدراســـة أن النظـــام اصتزائـــري و . 10 لاصتـــرائم األخـــرى حتمـــل عبلمـــة مـــآل أصـــ
ُمْنَتِهـ  ضترمـة اإلنسـان يف أنـا »ب ويف التعسّ « البًل العاظتي»لتتل اظترتبة األوىل، أي أنو 

 « .العا 
عــدامات بــبل ػتانمــة يفــو  حجــم إلارتكــاب اصتزائــر اإن . إن ىــذه النتــائ  ظتذىلــة حقــاً 

ومسـتوى ؽتارسـة النظـام اصتزائـري للتعـذيب . ئم أي دولة مآل الـدول الع ـرة األنثـر قمعـاً جرا
وتتقاســم اصتزائــر مرتبــة العــار األوىل مــع . يف ىــذا ابــالالنظــام العراقــي ال يتعــّداه إالّ ن ــاط 

حصـيلة اصتزائـر يف رفـ  حريـة التعبـ  ورفـ  أّما . العرا  فيما متّص ملب اإلخفاء القسري
إنــو ال . هــي مدانــة بــنفأ القــدرفالســجآل السياســي ورفــ  حريــة التنقــل و السياســية اضتقــو  

نما ىو اضتال بالنسبة لكوريـا ال ـمالية   –يـُْفَهم ظتاذا أفلت النظام اصتزائري مآل النبذ الدّوي 
رغم أن سـّجل الًلمـة اصتزائريـة أسـوأ مـآل سـّجبلت ىـذه األنظمـة  –نظام العراقي وبورما وال
 .الثبلث
 10ترتيبـاً لوقـوع التجـاوزات بالنسـبة لكـل سـانآل حتـت  1999األوبـَْزرفر سنة  تأصدر 

اإلعــدام بــبل ػتانمــة، التعــذيب، اإلخفــاء القســري، : 3يف اصتــدول رقــم بّينــة ويآل عاّمــة ماعنــ
ــــة، اظتــــوت حتــــت االعتقــــال، الســــجآل السياســــي، احملانمــــة اصتــــائرة،  اظتعاملــــة القاســــية واظتهين

، تنفيـــــذ حكـــــم اإلعـــــدام، اضتكـــــم باإلعـــــدام، (ة أو ػتانمـــــةبـــــبل هتمـــــ)االعتقـــــال التعســـــفي 
ـــــاس واحملاســـــبة، و . اظتعاربـــــة اظتســـــّلحةرتاعـــــات انتهانـــــات و  مـــــآل خـــــبلل ىـــــذا اظتـــــنه  للقي

نتهاناً ضتقو  اإلنسـان ىـي رتهوريـة الكونلـو انثر األ ةاطتمس دولالالدراسة أن استنتجت 
ىـذه القائمـة دتثـل فـهنن ب األوبـَْزرفـر وحسـ. ليوناالدنتقرا ية ورواندا وبورونـدي واصتزائـر وسـ  

 12.«سّجل د ء للتعسب»الدول الي تتمّيز بـ
نفــأ قّصــة اصتــدول الســاب  أال وىــي حالــة دولــة لــيأ عتــا أد   3ويعــرض اصتــدول رقــم 

فـــاز النظـــام اصتزائـــري بـــدعلى . احـــ ام ضترمـــة الـــنفأ الب ـــرية، وال لســـبلمة اإلنســـان وحقوقـــو
بـبل ػتانمـة والتعـذيب واحملانمـات اصتـائرة واضتـبأ بـدون اهتـام النقاط يف جرائم اإلعدامات 

ـــ  اصتـــدول أي ـــاً أن ســـّجل الدولـــة اصتزائريـــة يف . أو ػتانمـــة واضتكـــم باإلعـــدام وتنفيـــذه ويّب
نجـد ىنـا أن سـلوك فباختصـار و . عرةذميدان اإلخفاء القسري والسجآل السياسي حقيقـة مـ

نوريــا )« الــدول ال ــاذة»ـظمــة الــي لقبــت بــمــآل ســلوك األن أســوأ أي ــاىــو النظــام اصتزائــري 
، ولكـــآل الًلمـــة اصتزائريـــة أفلتـــت إىل حـــد ائن مـــآل احملاســـبة مـــآل (ال ـــمالية وبورمـــا والعـــرا 
 .مقاباة ؼت قي حقو  اإلنسانالي تسعى إىل  ري اظتنظمات الدولية 
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ـــاس فـــهنن النظـــام  ،تلتقـــي نـــل اظتة ـــرات اظتســـتقلة يف نتائجهـــا فمهمـــا نانـــت وســـيلة القي
ؼتتلــب الدراســات  وت ــ . اصتزائـري يــاز نواحــد مــآل األنظمـة األنثــر خرقــاً ضتقــو  اإلنسـان

نتهانــات اضتقــو  السياســية وتتمّيــز بســّجل مــذعر الأبســط إىل وبــعية تنعــدم فيهــا اضتريــة و 
ا جريــــــدة من ــــــرهت تــــــ لال 1999و 1998يف نلتــــــا الدراســــــت  لســــــني . حقــــــو  اإلنســــــان

ـــة يف غتـــال ؽتارســـة التعـــذيب األوبـَْزرفـــر حصـــل فيهـــا النظـــام إذن . اصتزائـــري علـــى أعلـــى مرتب
نتهانـــات مكثفـــة ضتقـــو  اإلنســـان منـــذ ع ـــر ا فيـــوي جتـــري ذالـــ الســـيا ي ـــّكل التعـــذيب 

 .سنوات
 1999نسان لسنة إلنتهاكاً لحقوق اا كثرالدول األ: 3جدول 

 الدولة إ ب م إ   ت م ت إ س س م ج إ ع ت ح إ ح ب إ ج م م غتموع
 ج دنونلو  3  3  3 3 3 3 3 3 24.0
 نداارو  3 3 3 2  2 3 2 3 3 24.0
 بوروندي 3 2 3 3  3 3  3 3 23.0
 اصتزائر 3 2 3  2 3 3  3 3 22.0
 س اليون 3  3 2 1 2 3 2 3 3 22.0
 مصر  1 3 2 2 3 3 2 3 2 21.0
 .نوريا ش 1 2 3 1 2 3 3 3 3  21.0
 السودان 3 3 3 1 2 2 2 1 1 3 21.0
20.

5 
 سيايندونإ 3 3 3  3 2 2.5  2 2

 فيايوغوسبل 3 3 2.5 1 1 3 3  1 2 20.5
 بانستان 2 1 2.5 3 3  1.5 1 3 2 19.0
 الص    2.5 2 3 2 3 3 3  18.5
 ليبيا 2 2 2  2 3 3  2 2 18.0
 بورما 2 2 3 2  2 3   2 17.0
 العرا  3 2 3  2  3 3 2  17.0
 ستانأفلان 3  3    3 2 1.5 2 16.5
 إيران 1 1 2  2 2 2 2 2 2.5 16.5
 اليمآل 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1.5 16.5
 ت اد 3  2 1 2 2 2 2  2 16.0
 كونلو جال 3 2 3 2 2  2   2 16.0
 أوغندا 2 1 3 1 1  3  2 3 16.0

اظتــوت =  م ت إ #نــة التعــذيب واظتعاملــة القاســية واظتهي=  ت #اإلخفــاء القســري =  إ ق #اإلعــدام بــبل ػتانمــة =  إ ب م #
 #( بـبل هتمـة أو ػتانمـة)االعتقـال التعسـفي =  إ ع #احملانمة اصتائرة =  م ج #السجآل السياسي =  س س #أكناء االعتقال 

 .عات اظتعاربة اظتسلحةاماصتنتهانات ا=  ج م م #اضتكم باإلعدام =  ح ب إ #تنفيذ حكم اإلعدام =  ت ح إ
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 لجزائرصادرات وسائل التعذيب إلى ا. 3
عملت لتعذيب عبد القادر سـا  ونـور الي استُ  «الكهربائية صيّ الع»إن 

ـــاً  وأســـلحة . «ق ـــبان الصـــع  الكهربـــائي»الـــديآل مصـــًفاي تســـمى فنّي
وتولّــد . الصــع  ىــي أســلحة متًــّورة تعمــل علــى مبــدأ اضتــم الكهربــائي

 ىذه ائالت اظت للة ببًاريات نب ات ذو فـُْلًّية عالية جداً حتدث أظتـاً 
عند ظتـأ  – يف زمآل ي اوح ما ب  ب عة ِمّليثوا  وعدة كوا  – ديداً 

وعنــد مــا توجــو أســلحة الصــع  الكهربــائي ىــذه إىل  13.اصتســد الب ــري
عــادة بــا آل القــدم، الصــدر، الــبًآل، اإلبــط،  –عــدة أجــزاء مــآل اصتســد 

العنـــ ، الوجـــو، األذنـــ ، الفـــم، األع ـــاء التناســـلية أو داخـــل الفـــرج أو 
فهنمــا حتــدث أظتـاً واِخــزاً وفقــداناً للـتحكم يف الع ــبلت واللثيــان  –الـدبر 

تــةدي تلــ  و  14.ط والتبــول غــ  اإلراديــ والت ــّنجات واإلغمــاء والتلــو  
إىل الصواع  الكهربائية على اظتدى البعيـد إىل تصـّلب الع ـبلت والُعنلـة 

 15(.PTSD  )ابًراب ال لوط النفسية بعد الصدمة جانب 
ـــة  –ســـلحة ألمـــا ال تـــ ك آكـــارا  ـــاىرة واخ عـــت ىـــذه األ إذا ال بين
ويســهل الــثمآل نســر مقاومــة اظتعتقـل وىــي أي ــاً رخيصــة يف   ســرعوتُ  –جنائيـة بــد اظتعــذب  

ُب أي ـــاً للـــتحّكم يف الســـّكان عـــآل  ريـــ  نمـــا تـَُو لـــ  16.إخفاؤىـــا ويصـــعب معرفـــة مصـــدرىا
مــآل خـاي ئ مـر انــل »: رححتتـاج إىل  ـ عبـارة يفهمهــا اصتميـع وال «الكهربـاء»الرعـب ألن 
 17«.لكهرباء

وأسلحة الصع  الكهربـائي ىـي نتيجـة ألـاث ىـدفها 
ـــــر وأنثـــــر قســـــوة وإىانـــــة القـــــتبلع » اخـــــ اع وســـــائل أنث

اظتعلومات مآل ال حايا اظت دديآل أو لقتل الـذيآل ينتقـدون 
أو يتحدون النظام الراىآل بًريقـة دتـدد االْحِت ـار وجتعلـو 

تكنولوجية الـتحّكم »ـا يعري بؽتل إما جزء  18«.مةظتاً جداً 
نــوع جديــد مــآل األســلحة نتيجــة تًبيــ  »أي  «السياســي

العلـــم والتكنولوجيـــة إل ـــكالية حتّييـــد األعـــداء الــــداخل  
 19.«السكان اظتدني تستهدي أساسا »وىي  ،«للدولة

 

    Post Traumatic Stress Disorder. 

قضبان الصعق 
 الكهربائي

 مسدس للصعق الكهربائي
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 20.دولــة دتــارس التعــذيب 151هنــاك فويوجــد  لــب نبــ  ظتســتهلكي ىــذه التكنولوجيــة 
التعـذيب بواسـًة الصـع  الكهربـائي يف مـا ال يقـل ؽتارسـة مـة العفـو الدوليـة دّونت منظقد و 
 103نانـــــت ىنـــــاك   1997و 1989عـــــامي  وبـــــ  21.اتينستســـــ  بلـــــداً يف التســـــع آلعـــــ

دول، أمــا بـــاقي اضتـــروب فهنمــا نانـــت حروبـــاً الـــبــ  نانـــت منهــا فقـــط   6نزاعــات مســـّلحة، 
 22.بد  عوهبااضتكومات تها خاب

  تكنولوجيـــة الّرعـــب ىـــذه فهـــي أساســـاً الواليـــات اظتتحـــدة وفرنســـا أّمـــا الـــدول الـــي تنـــت
صـناعة وقامـت مائـة  ـرنة علـى األقـل ب 23.وانتـايوإسرائيل والص  وأظتانيا وجنـوب إفريقيـا و 

يف »وخلصــت ألــاث منظمــة العفــو الدوليــة إىل أنــو  24.أســلحة الصــع  الكهربــائي اظتّدوخــة
بلــداً تصــنع وتبيــع وتســّو   22تواجــدة بـــم ــرنة  120نات نانــت ىنالــ  أنثــر مــآل يالتســع

وعلــى ســبيل اظتثــال وجــدت منظمــة  25«.وت ــهر وحتــاول تســليم أســلحة الصــع  الكهربــائي
يف أظتانيــا  13مــآل تلــ  ال ــرنات يف الواليــات اظتتحــدة األمريكيــة و ــرنة  42العفــو الدوليــة 

 26.يف إسرائيل 5يف تايوان و 6يف فرنسا و 7و

ال تقبــل أي دولــة االعــ اي ببيــع و  ،حتــاط بســرّية نبــ ةواتــو وأدالتعــذيب  آالتإن جتــارة 
إن . فــو  ىــذه األرض الب ــرتســح  حيــاة اظتبليــ  مــآل  ؽتقوتــةإىل أنظمــة  «أســلحة قــذرة»
وعنـــدما ال تســـتًيع دول . اظتتعّلقـــة هبـــذه التجـــارة ىـــي إذا صـــعبة اضتصـــول عليهـــالومـــات اظتع

ن  جتاىــا علــى اإلعــبلن عنهــا، فــهنن إخفــاء بيــع عتــاد التعــذيب إىل دول أخــرى لوجــود قــوا
ــــاد ختفــــ ــــة اصتمــــاى »وراء تســــميات أقــــل  ــــبهة مثــــل وســــائل  ى بيعــــة ىــــذا العت أو  «مراقب

 : يف ىذا الصدد نتبت فدرالية العلماء األمريكي  ما يليو . «التحكم يف اظتساج »

عــذيب معظــم األمــريكي  عنــدما يكت ــفون أن حكــومتهم تــّرخص تصــدير أدوات الت جــدقـد يتفا
 .إىل عديد مآل دول العا 
 350علــى  1993إىل ديســما  1991مــا بــ  ســبتما  ]األمريكيــة[وافقــت وزارة التجــارة 
مليون دوالراً تتعّل  بعتاد التعذيب وال ر ة حتـت صـنب الِسـْلعة رقـم  27رخصة تصدير بقيمة 

OA82C . ّآل وحســــــب قــــــوان  إدارة التصــــــدير األمريكيــــــة فــــــهنن ىــــــذا الصــــــنب الواســــــع يت ــــــم
أصــابع اإلهبــام، قيــود األرجــل، أصــفاد وأغــبلل  براغــّي ســح ، اإلهبــامملزمــات، أغــبلل أصــابع »

األيـــدي، أدوات مصـــنوعة خصيصـــاً للتعـــذيب، األكـــواب اظتقيّـــدة، أغـــبلل األيـــدي الببلســـتيكية، 
 «.خودات البوليأ، والدروع وأجزاء إبافية أخرى

ق ــبان الصــع  »وي ــم  OA84Cوتوجــد رخــص للتصــدير حتــت صــنب الِســْلعة آخــر وىــو 
 «.الكهربائي ومناخيأ نهربائية للما ية وبناد  الّرش والقذائب
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 ااغـّي سـح ن)اظتثـ ة للاـبلي  الٍسـَلع بمّ وزارة التجارة مآل الرقابة العمومية ليلة  تفلتو 
ىــذا يريــب  و . يف أصــناي عامــة وواســعة( ناــودات البــوليأ)مــع ِســَلع مقبولــة ( أصــابع اإلهبــام

النــــاس، خاصــــة ألن ىــــذه الِســــَلع مرخصــــة للتصــــدير إىل حكومــــات تنتهــــ  حقــــو  مــــآل  اً نثــــ  
27.اإلنسان

 

وتعتـا اظتملكـة . باست اد تكنولوجية التحّكم السياسي ىذه ةالعريب مبتلى خاصو آل وال
ومــآل اظتعلــوم مــثبلً أن  28.العربيــة الســعودية أنــا مســتورد ألســلحة التعــذيب يف العــا  العــريب

ق ــيبا للصــع  الكهربــائي  8000»باعــت ( British Aerospace)أ  ــرنة بــريتش أيروســبي
النظـام اظتصـري و  29«.للملكة العربية السعودية بمآل صفقة اليمامة ال ـامة ل ـراء أسـلحة

 30.أسلحة الصع  الكهربائي هاْست ادنذل  معروي بىو  
وت ـــــع منظمـــــة العفـــــو الدوليـــــة اصتزائـــــر يف قائمـــــة الـــــدول الـــــي تتلقـــــى أســـــلحة للصـــــع  

وأنف  النظام العسكري اصتزائري أمواالً  ائلـة النتسـاب وتو يـب تكنولوجيـة  31،هربائيالك
صادرات التعـذيب للبـوليأ اظترخصـة مـآل  ـري وزارة »حسب التقرير بعنوان و . الرعب ىذه

 Arms Salesاألمريكيــة  لــةابالصــادر عــآل « 1993–1991التجــارة األمريكيــة يف الفــ ة 

Monitor 32  ت ما يلياسلحة، فهنن اصتزائر الي تراقب بيع األ: 
 

 الحاصل لسلعةاقيمة ترخيصات /رقم لسلعةاقيمة ترخيصات /رقم
 اصتزائر $ 35/  1 $ 370/  2

OA84C : ،ت ـم ق ـبان الصـع  الكهربــائي
منــــــاخيأ نهربائيــــــة للما ــــــية وبنــــــاد  الــــــّرش 

 .والقذائب

OA82C : ملزمـــــات، أغــــــبلل ت ـــــمل علــــــى
أصـابع اإلهبــام،  ، براغـّي سـح اإلهبـامأصـابع 

ـــــــدي،  ـــــــود األرجـــــــل، أصـــــــفاد وأغـــــــبلل األي قي
أدوات مصنوعة خصيصاً للتعذيب، األكـواب 
اظتقّيـــــــــــدة، أغـــــــــــبلل األيـــــــــــدي الببلســـــــــــتيكية، 
خــــودات البــــوليأ، والــــدروع وأجــــزاء إبــــافية 

 .أخرى

 األصناي

 

 

 

 

 

 

 صابع اإلبهامأغالل أ أغالل األيدي قيود األرجل 
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 عتاد الصعق الكهربائي

ي بــافة ألسـلحة الصــع  الكهربــائي فــهنن ىـذه التكنولوجيــة القمعيــة حتتــو إليبلحـ  أنــو با
حسب مـا جـاء يف اظتـادة  ارغم حترنتهاظتقيدة على أغبلل األرجل وأغبلل األصابع واألكواب 

رو  النظاميــة ضتقـــو  ونظـــراً للُاــ «.قواعــد األمــم اظتتحـــدة ظتعاملــة اظتســاج أد  »مــآل  33
نسان مآل  ري الًلمة اصتزائرية فهنن ىذه اظتبيعـات ختـالب القواعـد الدوليـة الـي دتنـع بيـع إلا

عوزىــــا ال ــــفافية يف تنســــان و إلة للــــدول الــــي تعــــارض الدنتقرا يــــة وختــــر  حقــــو  ااألســــلح
 .موبوع النفقات العسكرية

ــــــــة   ون ــــــــفت منظمــــــــة العفــــــــو الدولي
عـــآل  ـــرنة فرنســـية تصـــّدر عتـــاد  نـــذل 

الصــــــع  الكهربــــــائي للتعــــــذيب للجزائــــــر 
لكنهــــــا   تعــــــط ( ودول مشــــــال أفريقيــــــا)

ون ــــــرت جرائــــــد أوروبيــــــة  33.التفاصــــــيل
 ــرنات بريًانيــة ىنــاك أن  ةنــدت راً يتقــار 
يًالية وأظتانية تبيع آالت تكنولوجية الـتحّكم السياسـي للًلمـة العسـكرية اصتزائريـة ولكـآل إو 

  34.مفّصلة حول ىذه اظتبيعاتلومات   تقدم مع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م 2001الشرطة الجزائرية ترمي المتظاهرين بهذه القنابل عام  قنابل غازات مسيلة للدموع 

مسرررررتوردة مرررررن   دروعو خرررررودات الشررررررطة الجزائريرررررة ب
 .م 2001أمريكا أثناء قمع المتظاهرين سنة 

عربررة لتشررتيم المتظرراهرين مسررتوردة مررن أوروبررا 
عيرررة فررري مررروارع مدينرررة تيرررزي وزو فررري عمليرررة قم

 .م 2002أثناء المظاهرات ضد النظام عام 
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 إبوو ى  لجز ئريوو   ألهووي قووت  
 .م 2002 سٌ  هظ هر  
  لوووّمك ن تكٌتلتجيووو  تتظيووو 

  لوسوووووووووووّت     لسي سووووووووووو 
 (. لج ًبي       لصت  )

" تقليديووو " أسووو لي  تتظيوو 
  لصووووت )  لسي سوووو  للووووّمكن
 (. لسفلي 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 تحويل األسلحة إلى الجزائر. 4
 العالمية االتجاهات اإلجمالية في مبيعات األسلحة. 1.4

بــّدل الوبــع تإن األفتــاط والتلــ ات يف تــدف  األســلحة علــى اظتســتوى العــاظتي تعكــأ بنيــة و 
ي أديـا إىل تلـ ات جذريـة يف حتـاد السـوفيَ الا تفكـ نهاية اضترب البـاردة و ف. األمب يف العا 

 .ترنيبة اجتاه حتويبلت األسلحة العاظتية
ىيمنـــت الـــدولتان ( إىل أواخـــر الثمانينـــاتمـــآل بدايـــة الســـتينات )اـــبلل اضتـــرب البـــاردة ف
فعلــى ســبيل (. مــع حلفــائهم الصــناعي  علــى التــواي)علــى نظــام جتــارة األســلحة  يــانالعظم

مــــآل غتمــــوع التــــدف  %  65حتــــاد الســــوفَيي الاظتثــــال  ــــكلت أســــلحة الواليــــات اظتتحــــدة وا
اضتلـب  دولأسـلحة ؛ ويف نفـأ الفـ ة  ـكلت 1988-1977العاظتي لؤلسـلحة يف الفـ ة 

ولكـــآل يف  35.مـــآل غتمـــوع التـــدف  العـــاظتي لؤلســـلحة%  90األ لســـي ودول حلـــب وارســـو 
فـهنن الواليـات اظتتحـدة األمريكيـة ىـي الـي تسـيًر ( التسـعينات)عهد ما بعـد اضتـرب البـاردة 

ات تصــدير األســلحة ّيــبلَ  َ  مــثبلً  فاـتف ــت   .بًريقــة مًلقــة علــى التــدف  العــاظتي لؤلســلحة
 

. لتتـل صـانعو األسـلحة وحكومـات الـّدول الصـناعية اظتراتـب األساسـية يف جتـارة األسـلحة»(: Winther)يقـول وينثـر     
الواليـات اظتتحـدة األمريكيـة واظتملكـة اظتتحـدة وفرنسـا وروسـيا )ودتثل مبيعات األع ـاء اطتمسـة الـدائم  يف غتلـأ األمـآل 

وأصـبحت يف السـنوات األخـ ة الواليـات اظتتحـدة دتلـ  أنـا نسـبة بـدون . مآل غتموع مبيعات األسلحة% 86( والص 
تل ائن اظترتبة ع وا دائما يف غتلأ األمآل غ  أما قد تتوىل ىذه الع وية عآل قريب، وحتبأظتانيا ضتد ائن  ليست. مقارنة

  :راجع «.الثانية يف مبيعات األسلحة بعد الواليات اظتتحدة
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 3ىل إواخر الثمانينات أمليار دوالرا سنويا يف  18مآل حواي ( روسيا)ي حتاد السوفيَ المآل ا
وباظتقابـــل فتـــت  لبيـــات تصـــدير األســـلحة مـــآل  36.مليـــار دوالر ســـنويا يف بدايـــة التســـعينات

ىل إ 1990-1987يف الفـ ة %  21الواليات اظتتحدة إىل غتمـوع دول العـا  الثالـم مـآل 
 1994.37-1991خبلل الف ة %  48
ل اضترب الباردة ذىبـت معظـم األسـلحة احملولّـة دوليـاً إىل ال ـر  األوسـط وجنـوب خبلو 

ــــدول العظمــــى ــــا   تتنــــافأ عليهــــا ال ــــارات . آســــيا و ــــر  آســــيا وىــــي من و ــــّكلت االعتب
. االيديولوجيــة واصتِْلراســية عوامــل أساســية لتعيــ  اضتاصــل  علــى األســلحة يف ذلــ  العهــد

ا واعتنــــد وإيــــران والعــــرا  وإســــرائيل وليبيــــا وبانســــتان اصتزائــــر ومصــــر وأكيوبيــــ فمــــثبلً  ــــكلت
والعربية السعودية وسوريا وتـايوان وترنيـا والكوريتـان تقريبـاً كـبلث أربـاع الـدول اضتاصـلة علـى 

بللـت »خـبلل الثمانينـات  وبدنـ( McCain)ويقـدر مكـ   38.األسلحة خبلل اضترب البـاردة
تكنولوجيــة أســلحة الــّدمار ال ــامل واظتــواد القيمــة اإلرتاليــة لكــل عمليــات حتويــل األســلحة و 

ـــــة ـــــدول النامي ـــــبحـــــواي  «واطتـــــدمات العســـــكرية إىل ال ـــــار دوالر وأن  أل معظـــــم ىـــــذه »ملي
 39«.التحويبلت نانت ؿتو ال ر  األوسط ومشال إفريقيا

 ر  آسيا وال ر  األوسط معظم األسـلحة  ت دولويف عهد ما بعد اضترب الباردة تلق
االعتبــارات االقتصــادية، بــدل االعتبــارات اإليديولوجيــة واصتِْلراســية، وت ــكل . احملولــة دوليــا

ليزيـا اوالص  وم اصتنوبية تايوان ونورياو . أىم العوامل لتحديد الدول اضتاصلة على األسلحة
مآل ب  الدول الع رة الي تتصدر قائمـة دول العـا  الثالـم الـي أحـرزت  وسنلبور ىي مثبلً 

بينمــــا   تكـــآل أي دولــــة مــــنهم موجــــودة يف ىــــذه  1994-1991علـــى أســــلحة يف الفــــ ة 
آسـيا يف التجـارة  وىذا يدّل على األقتية اظتتزايـدة لـدول  ـرقي. اضترب الباردة خبللالقائمة 

  40.العاظتية لؤلسلحة
ـــاســتوردت دول ال ــر  األوســط أســلحة ت 2000-1993يف الفــ ة   84قــدر قيمتهــا ب
رات األســلحة األمريكيــة إىل الــدول الناميــة يف مــآل صــاد%  75 تــدفقتنمــا مليــار دوالر،  
 لؤلسـلحةً  ُمْ ـَ ٍ السـعودية أنـا  العربيـةاظتملكـة نانـت   1999ويف سـنة  41.ال ر  األوسط

رات العربيــة اظتتحــدة يف اظترتبــة الثانيــة اديــدة، وتليهــا اإلمــاصتبيعــات مــآل اظتمليــار دوالر  2.7بـــ
لــي ىــذه الــدول مصــر تو  42مليــار دوالر، 2.1لثــة بـــليزيــا يف اظترتبــة الثاامليــار دوالر وم 2.5بـــ
كيوبيــا واعتنــد ونوريــا إمليــون دوالر و  500ســرائيل والكويــت بـــإمليــار دوالر واصتزائــر و  1.2بـــ

                                                                                                                         
Winther, Stop International Trading in Arms, Peace on the net, December 1998; 

http://www.fred.dk/peace/trade.htm. 
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ال ـر  األوسـط ؿتــو  فمثّــل 2000أمـا يف سـنة  43.امليـون دوالر لكــل منهـ 400اصتنوبيـة بــ
الســـعودية أنـــا  العربيـــةاظتملكـــة مـــآل الســـو  العاظتيـــة عتـــذه الســـلعة الرائجـــة، وتعتـــا %  40

 7.3مليار دوالر، تتبعها اإلمارات العربية اظتتحدة بــ 7.4م   حيم تلقت أسلحة قيمتها 
 44.مليارات دوالر

 اإلقليمـي والعـاظتي للفـ ة مـا  أسـفلو النفقـات العسـكرية علـى اظتسـتوي 4يعرض اصتدول 
ورغــم (. SIPRI  )الّســلم  و  الــدّوي لدراســاتهنو ســتاحســب معهــد  1999و 1990بــ  

إالّ أن غتمـوع النفقـات  ،أن النفقات العسكرية اـتف ت مبا رة بعد انق ـاء اضتـرب البـاردة
 720وبلـغ حـواي  1999سـنة يف يف واقع األمـر %  2.1العسكرية يف العا  ارتفع بنسبة 

   .مليار دوالراً 
 اتاصتبهيف نب ة للقتال   معظم األسلحة احملولة دولياً خبلل اضترب الباردة نانت أنظمة

ترنيبـــة ىـــذا و  45.خلااألماميـــة مثـــل الـــدبابات والًـــائرات اظتقاتلـــة والصـــواريخ والبـــوارج اضتربيـــة 
عكأ إىل حـد نبـ  اظتنافسـة العسـكرية بـ  الـدول العظمـى ت تالتدف  الدوي لؤلسلحة نان

 يف عهـد مـاأمـا اليـوم . مآل خبلل حلفائهم اإلقليمي  بليـة النفـوذ علـى معادلـة القـوة العاظتيـة
أســـلحة خفيفـــة  علـــىأنثـــر فـــدنثر  تـــويبعـــد اضتـــرب البـــاردة، فـــهنن جتـــارة األســـلحة العاظتيـــة حت

سبلح اظت اة والًائرات العمودية وأنظمة للحرب اظت ادة للثورة وأسلحة خفيفة : ةومتوسً
ة إن  بيعــة ىــذا التــدف  لؤلســلح 46.وصــواريخ وأللــام وأجهــزة تكنولوجيــة للــتحّكم السياســي

 ،عكـأ إىل حــد نبــ  ف ـل عــدد متزايــد مـآل الــدول يف تســديد الرغبـات األساســية ل ــعوهبات
ولـــذا تلجـــد إىل تكنولوجيـــة الـــتحّكم السياســـي وعمليـــات األمـــآل الـــداخلي مـــآل أجـــل ردع أو 

فمـــآل بـــ  . وإىل تقنيـــات اضتـــرب اظت ـــادة للثـــورة لســـح  اظتعاربـــة اظتســـلحة ،قمـــع اظتعاربـــة
منهــا  101 ت، نانــ1999-1989يف الفــ ة  تســجل الــي ةســلحات اظتنـــزاعمــآل ال 108

 47.ا أساسا دول بد  عوهباخابتهحروبا داخلية 
 

 

 

 

    Stockholm International Peace Research Institute. 
رغـم بـةلة نفقـات و . دخلت يف حساب نفقات إفريقيا الي ارتفعت يف السنوات األخ ةأئر العسكرية إن نفقات اصتزا    

 .جتماعيا واقتصاديا ساحقا ظتعظم البلدان اإلفريقيةاإفريقيا العسكرية بالنسبة بموع النفقات الدولية إال أما دتثل عبئا 
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 م 1999-1990تقديرات نفقات العالم ومختلف مناطق العالم لفترة : 4الجدول 
 .ونسب الصري 1995ثابت على أسعار بالدوالر الليار دوالر، اظتوحدة األرقام ىي 

 تلي 
90-99 

 
99 

 
98 

 
97 

 
96 

 
95 

 
94 

 
93 

 
92 

 
91 

 
90 

 
 إقليم

 إفريقيا 11.9 11.1 9.9 9.9 10.0 9.4 8.9 9.3 9.5 10.6 (أ)%  -11

 إفريقيامشال  2.4 2.5 2.7 2.9 3.4 3.1 3.2 3.5 3.7 ... (ب)%  54

 .ت 9.5 8.7 7.2 7.0 6.6 6.3 5.8 5.8 5.8 6.6 % -30
 الصحراء

 أوسط. ش 51.7 69.1 50.0 48.0 47.2 44.9 45.5 50.3 49.5 49.4 % -5

 أوروبا 442 ... 275 260 253 228 226 227 221 226 %  -49

 .أ.د.إ 213 ... 59.9 52.6 52.0 36.8 34.3 36.1 29.2 33.0 % -85

 م.د.ك 0 ... 49.3 43.6 43.2 28.0 25.6 27.3 20.4 24.6 (ج)% -50

 اللرب 229 225 215 207 201 192 192 191 192 194 % -16

 األمريكيات 386 339 359 343 326 312 294 294 287 294 % -24

 مشال 369 325 343 325 308 290 274 272 266 269 % -27

 وسط 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 ... ... (ت)% -50

 جنوب 16.3 13.5 15.6 17.8 17.5 21.3 19.5 22.1 ... ... (ت)% -36

/ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيا آ 115 118 124 126 127 130 134 137 137 139 % 21
 أوقيانيا

 وسط ... ... 1.1 1.4 0.9 1.0 1.0 1.2 ... ... (ث)%  9

  ر  95.1 97.9 103 104 105 108 111 114 113 114 % 20
 جنوبية 11.6 11.4 11.4 12.4 12.3 12.8 13.0 13.4 13.6 14.5 % 25
 يانياأوق 8.9 8.2 8.6 8.9 8.8 8.5 8.4 8.6 8.9 9.3 % 13

 العا  1007 ... 818 787 763 724 708 718 704 719 % -28.6
 %التلي   -4.6 ... (ح)-18.8 -3.8 -3.0 -5.1 -2.2 +1.4 -1.9 +2.1 % -3.7

 نومنوالم الدول اظتستقلة:  م.د.كحتاد الدول األوروبية ؛ ا: أ.د.إ
 
بعـد الـرّقم اضتقيقـي إلفريقيـا مـا إن . مـآل اضتقيقـةبكثـ  إن النفقات اإلفريقية قّدرت بدقل ( أ)

ــــرّقم يف اصتــــدولجنــــوب  -1990التليــــ  يف الفــــ ة ( ب. )الصــــحراء قــــد يكــــون بــــعب ال
-1992التليــــــــ  يف الفـــــــــ ة ( ث. )1997 - 1990التليــــــــ  يف الفــــــــ ة ( ت. )1998
 .1992-1990التلي  يف الف ة ( ح. )1999-1992التلي  يف الف ة ( ج. )1997
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 ت العسكرية الجزائرية منذ االنقالبحجم النفقا. 2.4
أخذت . 1992انقبلب يناير وبعد تًور النفقات العسكرية اصتزائرية قبيل  5اصتدول ب  ي

يعــــّري اظتعهــــد النفقــــات    .ي لدراســــات الســــلمســــتونهو  الــــدوّ ااظتعًيــــات مــــآل معهــــد ىــــذه 
القـــوات  علـــى جتهيـــزونفقـــات  حاليـــةنفقـــات  ىحتتـــوي علـــتلـــ  اظتصـــاريب الـــي العســـكرية ب

نـــذا و  ،اظتســّلحة ووزارات الـــّدفاع والونــاالت اضتكوميـــة األخـــرى الــي هتـــتم مب ــاريع عســـكرية
ىـــذه اظتعًيـــات علـــى نفقـــات التـــزّود باألســـلحة  نحتتـــوي إذ. القـــوات  ـــبو العســـكريةعلـــى 

البحـم نـذل  رواتب اظتـو ف  العسـكري  واظتـدني  و ىذا إىل جانب  ،والعمليات والصيانة
اعتـــدي الرئيســـي مـــآل ىـــذه اظتعًيـــات عـــآل النفقـــات العســـكرية ىـــو إن . عســـكريوالتًـــوير ال

 .تقدمي مقياس سهل لفهم حجم اظتوارد الي نتتصها اصتيش
قورنـــــت مـــــا وإذا . ُيبَلَحـــــُ  بكـــــل وبـــــوح أن النفقـــــات العســـــكرية تـــــزداد بنســـــبة مذىلـــــة

( لعسـكريالعـام الـذي سـب  االنقـبلب ا) 1991النفقات العسـكرية السـنوية للجزائـر لسـنة 
ؾتـــد ت ـــاعفاً بنســـبة ( نيـــة ســـنوات بعـــد االنقـــبلب العســـكرياأي ذت) 1999ســـنة  نفقـــاتب

وفتـواً يف النفقـات العسـكرية  ،بالدوالر األمريكـي%  325بالدينار اصتزائري أو %  1159
ىـذا الـنمط اظتتزايـد يعكـأ االرتفـاع اعتائـل    .احمللـي رتايإلج اا نتئلبالنسبة ل%  316يبلغ 

تزايـــــد وحـــــدات : ســـــلحة نمـــــا يعـــــا عـــــآل الت ـــــام اظتســـــتمر للقـــــوات اظتســـــّلحةلـــــواردات األ
ىيئــة خاصــة للحــرب اظت ـــادة )اظتاــابرات العســكرية وإقامــة ىيئــات قمعيــة نظاميـــة جديــدة 

ألـــب  500وإن ـــاء ملي ـــيات  ـــبو عســـكرية ت ـــم ( ألـــب  ـــاص 60للثـــورة مكّونـــة مـــآل 
 48.نظامية م ادة للتمرد اظتوت وعدة غتموعات غ  سراياومئات مآل على األقل  اص 

البنـ  الـدوي ن ـر  إالّ أنمآل الصعب اضتصـول علـى اضتجـم الكامـل لـواردات األسـلحة 
 1992واردات األســــــلحة الســــــنوية للجزائــــــر ننســـــــبة مئويــــــة صتميــــــع الــــــواردات للســـــــنوات 

مـــآل غتمـــوع الـــواردات %  0.1وزادت مـــآل %  5600رتفاعـــا بنســـبة اإمـــا دتثـــل . 1997و
ولـــو اف بـــنا أن النفقـــات العســـكرية بقيـــت كابتـــة . 1997ســـنة %  5.6إىل  1992ســـنة 

وىذا افـ اض  – 1992إن   يكآل ىناك انقبلب عسكري يف يناير  1991على مستوى 
فــهنن النفقــات العســكرية  –ـتفــاض الا ؿتــوجتــاه العــاظتي للنفقــات العســكرية بلمعقــول نظــراً ل

 

لـدوي لدراسـات السـّلم ىـي اظتن ـورات الرشتيـة للـدول ومصـادر معهـد اسـتونهو  ااا منهـا مصـادر اظتعًيـات الـي يسـت    
 .كانوية أخرى

لنسبة اظتوارد الو نية اظتاصصة للعمليات  اً تعتا النفقات العسكرية ننسبة مئوية مآل غتموع الدخل احمللي مة را تقريبي    
 .قتصاد الو بالوبالتاي تقيأ العبء اظتفروض على ا ،العسكرية
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بالـــدينار  بللـــتو )ر دوالر مليـــا 8.813بللـــت  2000-1992النارتـــة عـــآل القمـــع للفـــ ة 
 (.امليار  620اصتزائري 

جتاىـــات النفقـــات اىـــذا االرتفـــاع ال ـــام يف النفقـــات العســـكرية اصتزائريـــة يف  ويـــنعكأ
فـــــهنن مشـــــال إفريقيـــــا  4اصتـــــدول بـــــ  ونمـــــا ي. 1999–1990العســـــكرية اإلقليميـــــة للفـــــ ة 

%( 54زيــادة )فــ ة عتــذه ال يــةرتفــاع يف النفقــات العســكرية العاظتنســبة اعلــى أنــا   ــهدت
زيـــادة )  آســيا %( 36زيـــادة )العســكر  االـــي يســيًر عليهـــ يــةنوباصت أمريكـــادول متبوعــة بــ

ـتفابــــاً حــــاّداً يف النفقــــات اويبلحــــ  أن اصتهــــات األخــــرى مــــآل العــــا  ســــّجلت %(. 21
ت ـتف ــــإذ ا يف نفــــأ الفــــ ة( حتــــاد األورويببلبالنســــبة ل% 85ـتفــــاض بلــــغ ا)العســــكرية 
تعتـا اصتزائـر أنـا فلملـرب العـريب أمـا بالنسـبة لو %. 28.6يا بنسبة عاظتكرية النفقات العس

تقدر غتلة مشال أفريقيـا أن  1996سنة فمثبل فيما متص . نفاقاً يف ابال العسكريإالدول 
يف  ــراء األســلحة ( مــآل غتمــوع العــا % 9)مليــار دوالراً  5.7دول اظتلــرب العــريب أنفقــت 

% 11و% 42بينما  كلت حصـص اظتلـرب وتـونأ  ها،من%  47 كل حصة اصتزائر ت
 49.على التواي

 

  2000-1990نفقات الجزائر العسكرية للفترة : 5الجدول 
 السنة مليون د ج مليون دوالر  من م د م% 
1.5 606 8470 1990 
1.2 622 10439 1991 
2.2 1041 23000 1992 
2.6 1119 29810 1993 
3.2 1362 46810 1994 
3.0 1319 58847 1995 
3.3 1502 79519 1996 
3.7 1807 101126 1997 
4.0 1911 112248 1998 
3.8 2021 121000 1999 
... 2329 141600 2000 

 .غتموع الدخل احمللي: دينار جزائري ؛ م د م : د ج 

 ن والِسرَلعو الرُمَورِّد. 3.4
ســلحة والتعــّري علــى  بيعــة ىــذه إحصــاء الــدول الــي تــزود اصتزائــر باأل زءؿتــاول يف ىــذا اصتــ

تكـــون ناقصـــة ألن حتـــويبلت األســـلحة قـــد اظتقدمـــة ىنـــا لومـــات بـــالًبع فـــهنن اظتع. األســـلحة
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إن . التامـة اطتفيفة واظتتوسًة للقمع الداخلي واضتـرب اظت ـادة للثـورة غالبـاً مـا خت ـع للسـرية
يعتـا أحسـآل نظـام  الـذي –السـلم دّوي لدراسات اظتعًيات الي ين رىا معهد استونهو  ال

( مــثبل ســبلح اظتدفعيــة واعتــاُون)ت ــم األســلحة اظتتوســًة  ال –قــائم ظتراقبــة جتــارة األســلحة 
 50.واطتفيفة الي تستعمل يف القمع الداخلي واضترب اظت ادة للثورة

ومآل جهة أخرى فهنن اظترنز األمريكي للدراسات االس اتيجية والدولية الذي يراقـب عـآل  
الــــواردات اصتديــــدة تــــذىب لفائــــدة األمــــآل »ســــكرية يف اصتزائــــر أورد أن نثــــب التًــــورات الع

 51.«الداخلي
أن ن ـــر مـــا نتكـــآل اضتصـــول عليـــو  ورغـــم أن اظتعًيـــات اظتقّدمـــة ىـــي بـــاألحرى ناقصـــة إالّ 

 .متدم أىدافاً توبيحية

 صادرات األسلحة األمريكية إىل اصتزائر. 4.3.1

ــــوال جهــــد فدراليــــة العلمــــاء األمــــريكي    يف ن ــــب مبيعــــات  افــــوىــــي رتعيــــة تت، (FAS)ل
ـــوّرط الواليـــات  ـــة، لكـــان مـــآل الصـــعب ســـا مـــدى ت ـــدول األجنبي ـــة إىل ال األســـلحة األمريكي

تلجـد اصتمعيـة إىل و . اصتزائـريف اظتتحـدة األمريكيـة يف تصـدير األسـلحة إىل النظـام العسـكري 
ارة علــى اظتعًيــات ووزارة التجــ( وزارة الــدفاع)قــانون حريّــة اإلعــبلم للحصــول مــآل البنتــاغون 
 .الي تتعل  ببيع األسلحة إىل الدول األجنبية

مبيعـــــات األســـــلحة والتجهيـــــزات عـــــآل وجـــــودة بعـــــ  اظتعًيـــــات اظت 6يلاـــــص اصتـــــدول 
؛ بعــ  ىــذه اظتعلومــات وردت عــآل فدراليــة العلمــاء واطتــدمات العســكرية األمريكيــة للجزائــر

بيعـات األسـلحة والتجهيــزات قيقيـة ظتالقيمـة اضتباأ تقــدير تـاما قصـإالّ أمـا وبن األمـريكي 
نبلحــــــ  أّن اظتبيعــــــات ارتفعــــــت تــــــدركتيا بعــــــد  .واطتــــــدمات العســــــكرية األمريكيــــــة للجزائــــــر

ات ز اظتنعًـــــب يف تكثيـــــب صــــــادرات األســـــلحة والتجهيــــــ 1995ســــــّنة دتثـــــل و  ،االنقـــــبلب
 .واطتدمات العسكرية للجزائر

كرية إىل قـــوات األمـــآل يف  ـــروي تصـــدير األســـلحة إىل اصتزائـــر وتقـــدمي مســـاعدات عســـ لقـــد متّ 
أحيانـاً يف منـا   تتكثـب  ،وقوع غتازر ذات نًا  واسعو حقو  اإلنسان  ُخرو دتيزت بتفاقم 

يـة للنظـام اصتزائـري الـي أصـبحت دمو ومّت بيع األسلحة رغـم الًبيعـة ال. فيها اظتن ةت العسكرية
 . معروفة لدى اطتاص والعام
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   ات والخدمات العسكرية األمريكية للجزائرمبيعات األسلحة والتجهيز : 6الجدول 
 السنة صادرات األسلحة والخدمات العسكرية $مليون 

 1990 52مبيعات جتارية مبا رة وجتهيزات وتدريب عسكري 1.193
 1991 53مبيعات جتارية مبا رة وجتهيزات وتدريب عسكري 1.961
 1992 54مبيعات جتارية مبا رة وجتهيزات وتدريب عسكري 1.761
 1993 55مبيعات جتارية مبا رة وجتهيزات وتدريب عسكري 2.215
 1994 56مبيعات جتارية مبا رة وجتهيزات وتدريب عسكري 3.050
 1995 57مبيعات جتارية مبا رة وجتهيزات وتدريب عسكري 9.135
 1996 58 مبيعات جتارية مبا رة وجتهيزات وتدريب عسكري 5.598
  59 العسكريةصادرات األسلحة واظتساعدة  0.619

 
 

1997 
 60إصدار رخص جتارية لتصدير وسائل دفاع 57.938
قيمــة الــرخص اظتمنوحـــة لبيــع جتهيـــزات عســكرية وظتســـاعدة  260.2

 61.تقنياً  صتزائرا

 ـــــائرات عســــــكرية غتهــــــزة بوســـــائل دفاعيــــــة مــــــآل صــــــنع  6 50أنثر مآل 
 62.أمريكي حتّول لكندا للتًوير قصد التصدير للجزائر

  63.تصدير التجاري لؤلسلحة األمريكيةرخص لل 4.831
 
 

1998 
 64.اق اح تدريب سبع عسكري  0.075
دارات جويــة مــآل الحــدود مــع أربعــة ر لنظــام للمراقبــة اصتويــة  50أنثر مآل 

 AN/TPS-70 Northrop Grumann.65نوع 

 66.حتويل األسلحة األمريكية 32.304
 1999 67عسكريمبيعات جتارية مبا رة وجتهيزات وتدريب  569.14
 2000 68مبيعات جتارية مبا رة وجتهيزات وتدريب عسكري 10.528

 

علــى وقــوع األســلحة األمريكيــة يف أيــدي نثــ  مــآل  Arms Sales Monitorوعّلقــت غتلــة 
 :فقالت الدول اظتعروفة بانتهاناهتا ضتقو  اإلنسان

 

ناتــب الدولـة لل ــةون القــارت  )يــة بلـأ النــواب قــّدم ألكسـندر وا ســآل جام فــرع صتنـة العمليــات اطتار يف  ــهادتو أمـ    
إما ترقي القيم األمريكية وتبب العبلقات وتسمو للوصول إىل »: اظتارات العادية لاام  التدريب العسكري ( األمريكت 

 .Arms Sales Monitor No 25, 30 April 1994: راجع« .القادة اظتستقبلي 
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 حلفـاء الواليـات ذىبت معظـم رخـص التصـنيع واظتسـاعدات الفنيـة إىل اضتلـب األ لسـي أو إىل
تفاقيات قد أبرمت مع حكومات غـ  مرغـوب فيهـا، اللكآل بع  ا. اظتتحدة األمريكية اظتهّم 

فعلى سبيل اظتثال اصتزائر الي تنته  حقو  اإلنسان والي ختوض حرباً أىلية قذرة مع متًرف  
نمــا شتــو . مليــون دوالراً  260تفاقيــات صــناعية قيمتهــا اإســبلمي ، رخــص عتــا اضتصــول علــى 

لومبيــا وإندونيســيا واظتملكــة العربيــة الســعودية ودول أخــرى متهمــة  ــر  حقــو  و أي ــاً ل نيــا ون
 69.اإلنسان، بتلقي ىذه اظتعلومات الفنية

وأوردت نفـــأ ابلـــة بـــدن الدراســـة، الـــي ن ـــرت يف فاايـــر مـــآل  ـــري غتلـــأ الصـــندو  
ــــة مــــآل أجــــل عــــا   ــــدّ    ،أف ــــل للحيــــاةلل بي ــــدن ال عم العســــكري األمريكــــي قــــد أ هــــرت ب

ضتكومـــات أجنبيـــة  ـــل نتـــنو رغـــم تقـــارير وزارة اطتارجيـــة الـــي تصـــب بالتفصـــيل خـــر  ىـــذه 
 : وت يب ابلة. الدول اظتتكرر ضتقو  اإلنسان

يبّ  التقرير بدن مواقب وا نًآل التساىلية شتحت بهنرسال أسلحة الواليـات اظتتحـدة إىل بعـ  
رغم أن إحراز التقدم يف غتال . ن والدنتاتوري  يف العا الدول اظت هورة يف خر  حقو  اإلنسا

ــــ ــــة الدنتقرا يــــة ىــــي أىــــداي معلنــــة إلدارة نلينت أن الكثــــ  مــــآل  إالّ  ،نو حقــــو  اإلنســــان وال قي
ي ــيب التقريــر بــدن مبيعــات الســبلح نمــا . مبيعــات الســبلح األمريكــي تزعــزع ىــذه األىــداي
 70.على اضتكمتساعد اضتكومات التعسفية على إحكام قب تها 

إن اصتزائــر ال تريــد أســلحة تقليديــة وم ــادة للحــرب فقــط، بــل تســعى أي ــاً إىل تًــوير 
يك ــب اإلعــبلن الــوارد يف و . نظــام أســلحتها مــآل خــبلل اظتعاىــد األمريكيــة للبحــم العلمــي

ــــة عــــآل مــــدى التعــــاون العســــكري اصتأعــــبله  7اصتــــدول  ــــري ز ظتصــــا  اإلمــــدادات األمريكي ائ
 .األمريكي

زائــر أي ــاً بًريقــة غــ   ــرعية وغــ  مبا ــرة علــى أســلحة أمريكيــة مــآل دول وحصــلت اصت
  يت تل  األسلحة مآل الواليات اظتتحدة األمريكيـة  ّ أعيـد بيعهـا ولقد ا ،االحتاد األوريب
 71.إىل بلد آخر

 

 

 

 

 

 

    Council for a Livable World Education Fund. 
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 مثال للتعاون الجزائري األمريكي في مجال البحث والتنمية العسكريين: 7الجدول 
  المواصفات

بًلــب عــروض بهــودات ( DARPA)تقــوم ونالــة م ــاريع البحــم اظتتقدمــة 
لــــدعم برنــــام  اظتراقبــــة اصتويــــة عــــآل  ريــــ  ( TSRD)لــــم وتنميــــة تكنولوجيــــة 

لك ـــب اصتلـــرايف الـــدقي  اقصـــد دراســـة وتًـــوير وتقيـــيم  ـــر  ( AVS)الفيـــديو 
فيهـا مآل مصادر مراقبة مـتحّكم  AVSِلمعلومات الفيديو وحتويل أنظمة اظتراقبة 

عآل بعد وترسل سيبل مآل صور الفيديو إىل أنظمة مراقبة ن ـيًة ونصـب مسـتقلة 
 .تقوم مبهام معّينة

إىل تًـــوير وإكبـــات التســـجيل اصتلـــرايف يف الوقـــت  AVSويســعى برنـــام  اظتراقبـــة 
اضتقيقــي واظتراقبــة اظتتعــددة األىــداي واظتتابعــة ائليــة للن ــاط مــآل خــبلل التصــوير 

اظتتـوفرة لـدى ( IR)وعآل  ري  األ عة حتت اضتمراء ( EO)الكهربائي البصري 
( Predator, Hunter)أنظمـــة العربــــات اعتوائيــــة بــــدون مــــبلح اضتاِبــــرة 

 (.,Outrider Dark Star, Global Hawk)واظتستقبلية 
ويكمــآل حتــّدي اظتراقبــة اظتتعـــددة األىــداي يف تزويــد العامـــل الــذي ي ــّلل اضِتمـــل 

راقبـة ومتابعـة عـدة أىـداي يف آن واحـد يف غتـال الك اي مبجال رؤيا اف ابي ظت
توقـع حرنـة األىـداي مـآل عـدد تتمثـل يف تنبـة أو واظتتًلبـات اطتاصـة . رؤيا واسع

قليل مآل الصّور، وإعادة اضتصول عآل األىداي بعد فقداما مآل  ـري الكا ـب 
وإن اء سيل اف ابي مآل صور الفيديو لكل ىدي مبلحـ ، وغتـال مرّنـب لرؤيـة 

لصور الفيديو، ومبلحقة األ ااص والعربات أكناء تنقلهـا أو عنـد توقفهـا الصّور 
 .مةقتا

 
 
 
 

 مصا  
 دتويآل 
 ضتكومة ا

 72األمريكية

 

 صادرات األسلحة الروسية إىل اصتزائر. 4.3.1
. و روســيا اظتــزّود الرئيســي لؤلســلحة للجزائــر منــذ االســتقبللتــحتــاد الســوفَيي  ّ وريثال ــّكل ا
 73مليــار دوالر، 11الســوفَيي تلقــت اصتزائــر أســلحة ســوفَيتية قيمتهــا اظتاليــة  حتــاداليف عهــد ا

 74.مـآل غتمـوع أسـلحة اصتـيش اصتزائـري% 80إىل  70وعتذا دتثـل األسـلحة السـوفَيتية اليـوم 
 تفكــ وبقيـت اصتزائــر إحـدى الــدول اإلفريقيـة األنثــر حصـوالً علــى األسـلحة الروســية رغـم 

صــــرح مــــةّخرا اظترنــــز الروســــي لتحليــــل  .االســــ اتيجي ســــيانســــحاب رو ااالحتــــاد الســــوفَيي و 
ادا لؤلسلحة الروسية يف   مآل الع ر دول أنثر استتُعد االس اتيجيات والتقنيات أن اصتزائر 

روســيا ترانمــت نتيجــة  ــراء األســلحة يف الســبعينات دى وللجزائــر ديــون باىظــة لــ 75.العــا 
مليـار دوالراً  4.7ون سـرّية ولكنهـا قـّدرت بــالقيمـة اضتقيقيـة لتلـ  الـدي و لـت. والثمانينـات

 76.غ  معروي «نظام تعوي »نتيجة % 40أما اـتف ت بنسبة  ىواّدع 1989ة نيف س
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 : يف ما يلي بع  األسلحة الي صّدرت إىل اصتزائرو 
 بيع أسلحة روسيا للجزائر: 8الجدول 

 المصدر األسلحة المزّودة
إىل  MiG-29UBلــــة مــــآل نــــوع  ــــائرات مقات 8وافقــــت روســــيا علــــى إرســــال 

يف ال ــهور القليلــة القادمــة مــآل أجـل مســاعدة ىــذا البلــد ابــاور لتنفيــد  ياروسـبلبي
 MiG-29UBوتقــــّدر الًــــائرات الروســــية .  ــــائرة 36عقــــد تزويــــد اصتزائــــر بـــــ

 77.مليون دوالر 120بـ

 
 78م روع حتويل األسلحة

االحتـــــــاد  ضمنـــــــذ انقـــــــرا IVF 150حـــــــواي إىل اصتزائـــــــر بـــــــّمت التحـــــــويبلت 
 .السوفَيي

 معهد وا نًآل لسياسة
 79 ال ر  األد  

حســب مصــلحة البحــوث عــآل مبيعـــات األســلحة للكــونلرس األمريكــي صـــدرت 
 .1999-1996مليون دوالر للجزائر يف الف ة  400روسيا أسلحة قيمتها 

 
 80مرصد حقو  اإلنسان

. Sukhoi-24 Fencer ــائرة قاذفــة القنابــل و ويلــة اظتــدى مــآل  ــراز  22
 .مليون دوالراً  120وتقّدر قيمة الصفقة بـ

 .Smerch 300 & 400بًاريات صواريخ للقوات الاية والبحرية مآل نوع 
 .سفآل حربية 6وحتديم  Kh-35وصواريخ  ةأنظمة للمراقبة البلسلكي

 
 81اصتزائر سًو فاصل

 82ناست

 

 صادرات األسلحة الفرنسية إىل اصتزائر. 3.3.1
ونــذل  الصــناعة اضتربيــة ومراقبــة  ةســلحأوالتًــوير وإنتــاج أنظمــة يــدخل التاًــيط والبحــم 

ـــــة العامـــــة للتســـــليو  ـــــة الفرنســـــية دتـــــنو (   DGA)الصـــــادرات بـــــمآل مســـــةولية اظتديري والدول
  )بمانات لتصدير األسلحة عا ال رنة الفرنسية ل مان التجارة اطتارجية 

COFACE .)
السياسـية  هاالفرنسية خدمـة ظتصـاضتوي ّكل تصدير األسلحة دائما أعلى أولويات اضتكومة 

بلـغ غتمـوع مبيعـات  1989إىل  1982فبالنسبة للف ة مـآل . اطتارجية وأىدافها االقتصادية
مليــار دوالراً ونانــت فرنســا يف اظترتبــة الثالثــة بعــد االحتــاد الســوفَيي والواليــات  24األســلحة 

ة بعقــود صــادرات األســلحة أمــا ال ــمانات الفرنســية للقــروض اظتتعلقــ 83.اظتتحــدة األمريكيــة
ودتثل ىذه القيمـة تقريبـاً نصـب  1990-1976مليون فرنكاً فرنسياً للف ة  44فقد بللت 

 84(.مليـون فرنكـاً فرنسـياً  970)غتموع بمانات القـرض للمـواد اظتدنيـة خـبلل نفـأ الفـ ة 

 

    Direction Générale pour l'Armement. 
    Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur. 
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مــــآل الصــــادرات العســــكرية ذىبــــت إىل دول إفريقيــــة بصــــفة %  85وجتــــدر اإل ــــارة إىل أن 
 85.صة وإىل دول اصتنوب بصفة عامةخا
صدير األسـلحة إىل اصتزائـر بالسـرّية التامـة نظـراً ضتساسـية الق ـية ونظـراً للجـرائم لتاط تو 

يف اصتزائــر والوجــود اظتتواصــل ل ــباط فرنســي  داخــل اصتــيش اصتزائــري  يةلفرنســااالســتعمارية 
ع مــد  قــوي يف فرنســا وإبــافة إىل ذلــ  فهننــو ال يوجــد غتتمــ. الدولــة اصتزائريــةمةسســات و 

وال ـــرنات القويـــة وزتلهـــا علـــى احـــ ام القـــانون نمـــا ىـــو اضتـــال يف  ةكومـــاضتنتكنـــو مراقبـــة 
 .الواليات اظتتحدة واظتملكة اظتتحدة

 .ويب  اصتدول التاي تقريراً ناقصاً ظتبيعات األسلحة الفرنسية للجزائر
 

 بيع األسلحة الفرنسية للجزائر: 9الجدول 
 المصدر المقدمة أو قيمة المبيعات نوع التجهيزات

 AS-350 ـــــائرات مروحيـــــة مـــــآل نـــــوع  9لقـــــد ا ـــــ ت وزارة الداخليـــــة اصتزائريـــــة 
، وت ــــــيب (Eurocopter)مــــــآل اظتصــــــنع أورونبتــــــار ( Ecureuil)إنــــــوراي 

أخــرى  AS-350جريــدة لومنــد الفرنســية أن اصتزائــر تنــوي  ــراء ع ــر مرواحيــات 
تاج أورونبتار، نما حصـلت علـى جتهيـزات مآل ان( Puma)بوما  ةوكبلك  مروحي

 .فرنسااصتزائري  يف لًّياريآل االرؤية الليلية وتدريب 

 
 

 Rotor & Wing غتلـة
86 

حتقيـــــــــــــــ  عـــــــــــــــآل ابـــــــــــــــازر يف  . ائرة مروحية مآل  راز أنوراي غتهزة بعتاد الرؤية الليلية 60تزويد اصتزائر بـ
 87اصتزائر

 Canard Enchainé  .اطتردل انوالم  لصناعة غازنلغ مآل مادة تريث  79510لـصفقة بيع سّرية 
88 

ســــّلمت فرنســـــا عتــــادا عســــكريا للقـــــوات اصتويــــة اصتزائريــــة بقيمـــــة  1998يف ســــنة 
 . مليون فرن  فرنسي 11.6
 6.1بقيمــة اضتــريب ن ا لبــت اصتزائــر عتــادا عســكريا خاصــا بــالً   1998يف ســنة 

 .مليون فرن  فرنسي

 
مرصــــــــــــــــــــــــــــــــد حتــــــــــــــــــــــــــــــــويبلت 

 89ةاألسلح

 

 صادرات أسلحة اظتملكة اظتتحدة إىل اصتزائر. 1.3.1
نظمـــات خـــدمات تصــــدير وســـائل الــــدفاع عــــري مبيف اظتملكـــة اظتتحــــدة صتنـــة خاصـــة ت توجـــد
(  

DESO )دتنو اضتكومة و . وىدفها الوحيد ىو العمل على زيادة حجم مبيعات األسلحة

 

    Defence Export Services Organisations. 
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تحـدة خـبلل الفـ ة واحتلـت اظتملكـة اظت. الايًانية قروباً وتسهيبلت لتـدعيم ىـذه اظتبيعـات
مرتبة ب  الـدول الع ـرة األوىل يف العـا  اظتصـّدرة لؤلسـلحة، ولقـد  1992و 1989ما ب  

 1994وخــبلل الفــ ة مــا بــ   90.مليــار دوالرا خــبلل ىــذه الفــ ة 21بلــغ غتمــوع مبيعاهتــا 
 نانــت بريًانيــا يف اظترتبــة الرابعــة بــمآل الــدول األنثــر تصــديراً لؤلســلحة يف العــا   1999و

 91.بعد الواليات اظتتحدة وفرنسا وروسيا وتسب  أظتانيا بقليل   باقي الدول األوروبية
ويوّجـــو جـــزء نبـــ  مـــآل أســـلحة اظتملكـــة اظتتحـــدة إىل دول ال ـــر  األوســـط ودول اطتلـــي  

وأعلنــت منظمــة العفــو الدوليــة ســنة . علــى اطتصــوص رغــم انتهــاك بع ــها ضتقــو  اإلنســان
ــــــة أن وزارة التجــــــارة وال 1998 زالــــــت دتــــــنو رخــــــص تصــــــدير  ال( DTI  )صــــــناعة الايًاني

لقــــد  92.األمــــآل قـــواتنــــات خًـــ ة ضتقــــو  اإلنســــان تقـــوم هبــــا ا األســـلحة لــــدول فيهـــا انته
بتصـدير  سـموصادقت وزارة التجارة والصناعة الايًانية على ع ر رخص مـآل ىـذا النـوع ت

بريًانيـا علـى مـة حكو و ـجبت منظمـة العفـو الدوليـة  1997.93 وأسلحة للجزائر منذ ماي
 94.امتناعها عآل التنديد باالنتهانات الواسعة واظتتكررة ضتقو  اإلنسان يف اصتزائر ونولومبيا

ن ـفت جريـدة بريًانيـة عـآل معلومـات تتعلـ  بتصـدير أسـلحة بريًانيـة   1997يف سنة 
 :ما يلي( Daily Telegraph)الدايلي تليلراي يومية جاء يف . للجزائر

ـــاد دفـــاع حـــريب بقيمـــة إن دافعـــي ال ـــرائب ا ـــا عت مليـــون جنيهـــا  63لايًـــاني  قـــد منحـــوا فعلي
للقوات اظتسلحة اصتزائرية اظتتهمة  رو  جسيمة ضتقو  اإلنسان يف حرهبا األىلية اظتسـتمرة منـذ 

قـد بيـع  –الذي   يفصو عآل  بيعتـو اضتقيقيـة  –وىذا العتاد . سنوات بد الثوار اظتسلم  5
وتوقــب اصتزائريــون عــآل . ريًانيــة يف إ ــار عقــود بــمنتها اضتكومــةللجزائــر مــآل  ــري  ــرنات ب

وىـذا . التسديد فيما بعد ليم ترنت تكاليب العتاد لتسدد مـآل  ـري دافـع ال ـريبة الايًـا 
يف رسـالة بعـم ( Clinton Davies)اإلعبلن اظتازي قام بو وزير التجارة لورد نلينتون دايفيأ 

وصـرح . نائـب حـزب العمـال ظتقا عـة نيـو بـورت( Paul Flynn)هبا األسبوع الفارط لبول فل  
يبـــــدو وندمـــــا تـــــزود القتلـــــة علـــــى حســـــاب النفقـــــات ». عتـــــذه الصـــــفقة« منـــــدىش»فلـــــ  بدنـــــو 
ن العتـــاد اظتصـــدر مســـتعمل ب ـــكل دائـــم مـــآل  ـــري اصتـــيش إ .، ىكـــذا صـــرح فلـــ «العموميـــة

بــحية علــى األقــل  75000اصتزائــري يف حربــو القــذرة بــد الن ــً  اإلســبلمي  والــي نلفــت 
 1972.95منذ 
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 نموذج من بيع أسلحة المملكة المتحدة للجزائر: 10الجدول 
 المصدر األسلحة المزّودة أو قيمة المبيعات

ن زتولــــة مــــآل عتــــاد دفــــاعي ســــري أرســــلت مــــةخرا للًلمــــة العســــكرية يــــوم األحــــد إ
 ،زائريــةفر ــة اختبــار البنــاد  علــى مــخ  ــائرة للاًــوط اصتويــة اصت ُ ــِحنت. الفــارط

ومثـل . الثانيـة ، احملًـة، يـوم األحـد اظتابـي يف ػتًـة مًـار ىيثـرو2055الرحلـة رقـم 
 أجهـزة تسـديد البنـاد   فر ات البناد  ىذه مستعملة على اظتستوى العـاظتي لتسـً

  .بهنصـابة األىـداي بدقـة رغـم قـدرة ارتداديـة داخليـة ائلـةىذه تسمو . بدقة متناىية
دة و اظتوجــ RBRصــفقة بــ  اضتكومــة اصتزائريــة و ــرنة جــزءاً مــآل  ائلــةىــذه نانــت 
صــــفائو خزفيــــة تســــتًيع حتريــــب ا ونــــذ ةع جســــديو در صــــنع هتــــتم ال ــــرنة ب. بلنــــدن

قــوات اصتزائريــة ال ــبو الصــفائو تســتعملها الع و و در ىــذه الــ. الرصــاص اظترتفــع الســرعة
 .ها األقنعة السوداءئالرتدا «االنينج»العسكرية الي تعري باسم 

 
 
 
 

 96زرفراألوب

 

 صادرات أسلحة جنوب إفريقيا إىل اصتزائر. 4.3.1
أكنـــاء عهـــد الّتمييـــز العنصـــري يف جنـــوب إفريقيـــا عمـــل اصتزائريـــون بقـــوة علـــى التنديـــد بـــذل  

نـــان ،  ووصـــول نلســـون مانـــدال إىل ســـدة اضتكـــمىـــذا النظـــام  ميـــاراومـــع . النظـــام العنصـــري
األنظمـة الـي تقمـع  ـعوهبا وخاصـة يف األمل أن جنوب إفريقيا بقيـادة رجـل مثلـو لـآل تـدّعم 

أمام السياسية الواقعية الي حتكمها  تبارولكآل ىذا األمل .  ر  األوسطدول الإفريقيا أو 
فريقيـا دوراً بـارزاً يف مسـاندة النظـام العسـكري اصتزائـري مـآل خـبلل إولعبت جنـوب . اظتصا 

 . للثورة وإمداده باظترتزقةتزويده بالّسبلح وتدريب العسكري  على أسأ اضترب اظت ادة 
% 90ألســلحة وامصــنعاً لؤلســلحة وقًــع غيــار  800يوجــد يف جنــوب إفريقيــا حــواي 

ورونــــ  ( Denel)مــــآل النفقــــات الصــــناعية اضتربيــــة تــــد  مــــآل ســــبع  ــــرنات مــــآل بينهــــا دنــــال 
(Reunert ) ــــــــاك ــــــــانر ( Plessy)وبليســــــــي ( Altech)وآلت وأصــــــــبحت  97(.Grinacker)وقرين

ــــــ 1997ة األســـــلحة يف ســـــن
ُ
الثـــــا  للتصــــــدير إذ ارتفعـــــت مبيعــــــات جنـــــوب إفريقيــــــا   تَ نـْ اظت

ـــــدا يف ســـــنة  701.1لؤلســـــلحة مـــــآل  ـــــدا يف ســـــنة  878.9إىل  1992مليـــــون رن مليـــــون رن
ويرســـل جـــزء نبـــ  مـــآل تلـــ  اظتبيعـــات إىل دول  1997.98مليـــار يف ســـنة  1.3   1994

رت جنــوب إفريقيـــا أســـلحة فعلـــى ســـبيل اظتثــال صـــدّ .  ــر  األوســـط وبلــدان مشـــال إفريقيــاال
  99.منهـــا أرســـلت إىل ال ـــر  األوســـط% 61، و1993مليـــون رنـــدا ســـنة  704.6بقيمـــة 

أي  –مليــون رنــدا  873.5نمــا بللــت صــادرات أســلحة جنــوب إفريقيــا لل ــر  األوســط 
 1995.100سنة  –% 54.9نسبة 
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ة أنّــو يف ّســـن 1999ينــاير  10بتـــاريخ    أوردت جريــدة جوىانســبوري مايـــل أنــد غــارديآل
نانت اصتزائر مآل أىم زبائآل جنوب إفريقيا يف غتال األسلحة ليم ا  ت أسـلحة   1998

 –مليـــون رنـــدا تقريبـــا؛ نانـــت اصتزائـــر  84.9بقيمـــة    مـــآل الصـــنب ذي اضتساســـية اظترتفعـــة
وأبـــافت  101.لؤلســـلحة مـــآل جنـــوب أفريقيـــا َ ٍ  ـــمُ أنـــا  –خباريـــة أخـــرى إحســـب تقـــارير 

قــد نتبــت نفــأ و . أســلحة للجزائــر ةمــثبلً   تبــع أيــ 1997و 1996اصتريــدة أنّــو يف ســّني 
أن ال ــرنات اصتنوبيــة  1998فاايــر  20بتــاريخ ( جوىانســبوري مايــل أنــد غــارديآل)اصتريــدة 

اإلفريقية يف أمّأ اضتاجة للبحم عآل أسوا  بديلة وأوردت خا صفقة بيـع حديثـة ألجهـزة 
نـــبل البلـــديآل لـــيأ عتمـــا ســـجل »: مليـــون رنـــدا للجزائـــر م ـــيفة 100اظتراقبـــة تقـــّدر بقيمـــة 

وفيمــــا يلــــي أىــــم  «.م ـــّري يف غتــــال حقــــو  اإلنســــان، لكننــــا يف حاجــــة للعمــــل التجــــاري
 .يصتزائر لنظام العسكري امبيعات جنوب إفريقيا لؤلسلحة ل

 بيع أسلحة من جنوب إيفرقيا للجزائر: 11الجدول 
 المصدر طبيعة التجهيزات المقدمة أو قيمة المبيعات

خاصــــة بصــــناعة األســــلحة، بدمــــا  اقيــــي ــــرنة جنــــوب إفر وىــــي  ذنــــرت دنــــال
مليــــون دوالرا أمريكيــــا مــــع اصتزائــــر لتزويــــدىا  20أبرمــــت عقــــداً للبيــــع قيمتــــو 
وأبــافت ال ــرنة أن تلــ  الًــائرات اظتــزّودة ال .  يــاربًـائرات جتســأ بــدون 

م يف غ ــــون حتتــــاج إىل  يــــاريآل وىــــي غتّهــــزة بدحــــدث عتــــاد اظتراقبــــة وستســــلّ 
 .سنت 

 
 

 102سي ن ن

 103جوىانسبوري مايل أند غارديآل مليون رندا 100بيع عتاد مراقبة للجزائر بقيمة إرتالية 
إن جنوب إفريقيا على و   عقد صفقة بيع  ائرات مروحية للجزائر بقيمـة 

 (.Rooilvak)مليون رندا، مآل نوع رويلفاك  700
 104ونالة نزينهو لؤلخبار

رنــدا يف اظتــدة مــا بــ   83349000بللــت قيمــة مبيعــات األســلحة للجزائــر 
 .1998و 1996

 105ت أسلحة إفريقيا اصتنوبيةاصادر 

مليـــون دوالرا أمريكيـــا، ونانـــت  159صـــّدرت جنـــوب إفريقيـــا أســـلحة مببلـــغ 
 .معظم اظتبيعات للجزائر واعتند

 106دايلي مايل أند غارديآل

سياســية  هننّ فــ   وحســب دليــل صــبلحيات مراقبــة األســلحة التقليديــة يف جنــوب إفريقيــا،
نتهاك حقو  ا يفتسبب أو تستادم تقد »جنوب إفريقيا توصي بعدم حتويل األسلحة الي 

 

    Johannesburg Mail & Guardian. 
  لتتـوي علــى أسـلحة تقليديــة مثــل اظتتفجـرات واألســلحة ذات اظتعــاي» اوحساســ اىامــ اعتـاد Aصــنب الســبلح  عتـاي    

الكبـــ ة واألســـلحة ائليـــة واظتـــدافع والصـــواريخ والقنابـــل والقنابـــل اظتتفجـــرة والـــدبابات والًـــائرات اظتقاتلـــة و ـــائرات اعتجـــوم 
 «.أو أبراراً ىاّمة ودماراً /حتدث خسائر ب رية جسيمة و اظتروحية والسفآل الي

    Guide to the Terms of Reference of Conventional Arms Control in South Africa. 
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تســـتادم ألغـــراض أخـــرى ختتلـــب عـــآل الـــدفاع »أو  «اإلنســـان أو قمـــع اضتريـــات األساســـية
لكــآل اللجنــة الو نيــة  107.«ال ــرعي أو مقت ــيات أمــآل الدولــة اضتــائزة علــى تلــ  األســلحة

   )ظتراقبــــة األســــلحة العاديــــة 
NCACC ) التعليمــــات، وىــــذا مــــا أّنــــده ىــــذه   تقــــم بتنفيــــذ

 :يف قولو 1998سنة ( Shelton) لتون 
ــــة  ــــة األســــلحة العادي ــــة ظتراقب ــــة الو ني ــــ  البلــــد إال أن اللجن ــــة يف ذل رغــــم تصــــعيد اضتــــرب األىلي

وجـاء اإلعـبلن عـآل . مليـون رنـدا 173صادقت مةخراً علـى صـفقة بيـع أسـلحة للجزائـر تقـدر بــ
فقة يف نفأ اليوم الذي رف ت فيو اضتكومة اصتزائريـة دعـوات عـدة منظمـات إنسـانية تل  الص

ــــة  – ــــ  دوي حــــول  –مــــآل بينهــــا منظمــــة العفــــو الدولي ــــهنجراء حتقي ــــادي ب نتهانــــات حقــــو  اتن
 ومـع التدنيــد علــى أنــ NCACCوصــاد  غتلــأ اضتكومـة علــى قــرار اللجنــة . اإلنسـان يف اصتزائــر

حة إالّ يف حـاالت الـّدفاع عـآل الـنفأ مـآل أعـداء خـارجي  وأن تستادم اصتزائـر تلـ  األسـل لآل
نانـت   اأمـىـو لكـآل األمـر األىـم يف الصـفقة . ال تستادمها يف عمليات فـرض القـانون داخليـاً 

وىي مثالية للمراقبة الداخلية (  ائرات استًبلعية) ربانوي على أنظمة عربات ىوائية دون تحت
ســتًبلع اطتــارجي باعتبــار اســتادامها عــا اضتــدود بلل ولعمليــات ال ــر ة ولكنهــا غــ  مبلئمــة

 108.مساس بسيادة الدولة اباورة

 ن وِسَلع أخرىو ن آخر و مُوَرِّد. 4.3.1
معلومــات  صــفقات بيــع أســلحة للجزائــر مــآل مصــادر أخــرى تتــوفر عنهــا 12يظهــر اصتــدول 
 .قليلة فقط

. للجزائر ن فت بع  وسائل اإلعبلم عآل معلومات حول صادرات أسلحة دولة قًر
ندن ترسانة األسلحة اظت انمة لدى الًلمة العسكرية يف اصتزائر   تسبب عـدداً نافيـاً مـآل و 

ال ــحايا فــهنن حكومــات أجنبيــة صــديقة مثــل قًــر وىبــت عتــاداً عســكرياً للنظــام اصتزائــري 
 Sunday)نتز  ـــاي اندصـــلقـــد ســـربت خـــا تلـــ  الصـــفقة جريـــدة ال. ا ـــ تو مـــآل بريًانيـــا

Times )ًح  نتبت 2000يوليو  16انية يف عددىا الصادر يف الاي : 
مبليـــ  جنيهـــاً تقريبـــاً للجـــيش  5دتعـــآل اضتكومـــة الايًانيـــة النظـــر يف بيـــع عتـــاد عســـكري قيمتـــو 

ائع الـي اق فهـا عسـكريون والـي تعـارض السياسـة اطتارجيـة األخبلقيـة ظـاصتزائري رغم سـّجل الف
 .ريًانياوزير خارجية بتبّناىا روب  نوك يالي 

اظتعروفـة سـابقاً ، (Bae Systems)دَيِي سيسـَتمز ِـ بـ بـ  «أجهزة دفاع خاصـة»أبرم عقد  راء 
 القــوات اظتســلحة لدولــة قًــر وتوصــل الًرفــان إىل، و (British Aerospace)بايتــيش أيروســبيأ 

انيــا لــآل ايًلالــي تعتــا حليفــة و إّن الًلبيــة مــآل دولــة اطتلــي  اللنيــة . اتفــا  مــائي يف آخــر مــاي
 

    National Conventional Arms Control Committee. 
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والــذي ســّرب خاىــا إىل  بِــدَيِي سيســَتمزلكــآل  لبيــة ال ــراء الــي أرســلت مائيــاً . ثــ  أي جــدلتُ 
إن نيــة دولــة قًــر بــدمر مــآل شتــو األمــ  »: نص علــىتــانتز مــآل  ــري بــابط قًــري  ــي اندصـال

دون  اظتســـّلحة لدولـــة اصتزائـــرقـــوات إىل ال( نمـــا جـــاء يف القائمـــة اظترافقـــة)ىـــي مـــنو نـــل العتـــاد 
 «.مقابل

ظتنحهــــا للجــــيش اصتزائــــري  بِــــدَيِي سيســــَتمزإن قائمــــة ال ــــراء الــــي اتفقــــت عليهــــا قًــــر مــــع 
وي القائمة على ع ريآل عربة تحت. ستساعد العسكري  الذيآل يواجهون حرب عصابات  احنة

ابهــزة مبميــزات الًقــأ اضتــار  Land Rover Defender 110ذات االنت ــار الســريع مــآل نــوع 
غتهـزة مبميـزات الًقـأ  Land Rover ـاحنة رافعـة مـآل نـوع  50و( جنيهـاً  596666بقيمـة )
 Pilkington Optronicsنظــــارة للرؤيــــة الليليــــة مــــآل نــــوع  500و( جنيهــــاً  618666بقيمــــة )
 109(.مليون جنيهاً  1.75بقيمة )
بــالعكأ صــرّح وزيــر اطتارجيــة حامــد . كومــة قًــرضتدث ن ــر ىــذا اطتــا أي حــرج   لُتــ

 110.كآل ىذه ىي اظتـرّة األوىل الـي دتـنو فيهـا قًـر عتـاداً عسـكرياً للجزائـربآل جاسم أنو   ت
الــي منحــت عتــاداً عســكرياً  «الصــديقة»نــم عــدد الــدول الســةال الــذي يًــرح نفســو ىــو  و 

 .للنظام اصتزائري
 

 دول أخرى للجزائرمن طرف بيع أسلحة : 12الجدول 
 المصدر البلد األسلحة المزودة أو قيمة البيع

مليـون دوالر مـآل  ـري  200بقيمـة  Scorpionsعربـة مـآل نـوع  700بيع 
 .KOCوىي  رنة تابعة بموعة  Otokar of Istambulال رنة ال نية 

  ترنيا
 111أونسفام

عربــــــة مدرعــــــة لنقــــــل  32 ــــــائرة مروحيــــــة ىجوميــــــة،  14ســــــلمت للجزائــــــر 
 .دبابة قتالية 27األ ااص و

 112إبيدس وارلد نيوز أونرانيا

دبابــة زائـدة عــآل اضتاجـة مــآل  100بيـع اصتمهوريــة الت ـيكية مـآل احملتمــل أن ت
 ائرة مقاتلة ت يكية الصـنع  12نتاج إ، وىذا لتمويل T-72الًراز الروسي 

 A39.113مآل نوع 

 
 

رتهوريــــــــــــــة 
 الت يكية

 
 114م روع حتويل األسلحة

تصـــنعها ال ـــرنة  L-39 ـــائرة مقاتلـــة مـــآل  ـــراز  17وقـــع العقـــد مـــآل أجـــل 
 .$مليون  30، بقيمة Boeingو رنة  Aero Vodochodyالت يكية 

 
 115نيوز وي 

مليــار  9نانــت قيمتهــا . جتهيــزات للقــوات البحريــة اصتزائريــة وأســلحة خفيفــة
 .مليون ل ا خصصت ألسلحة ال ر ة 756، منها 1999ل ا يف سنة 

 116اصتزائر سًو فاصل إيًاليا
 117إينفانًا ي
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 (تابع) 12الجدول 
 المصدر البلد بيعاألسلحة المزودة أو قيمة ال

 mobile مــــــآل نــــــوع تصــــــالااظتقاتلــــــة وأجهــــــزة  MiGقًــــــع غيــــــار  ــــــائرات 
troposcatter (10   نــــــــرور روبــــــــيأ يف   66و 1992نــــــــرور روبــــــــيأ يف

1994.) 

  اعتند
 118مرصد اعتند

ألـب دوالر مـآل اظتسدسـات  76مـا يعـادل  1997استلمت اصتزائر يف عـام 
مبيعـــات األســــلحة وحســـب مصــــلحة البحـــوث عـــآل . والـــذخ ة مـــآل الصـــ 

مليــــون دوالر  100للكــــونلرس األمريكــــي صــــدرت الصــــ  أســــلحة قيمتهــــا 
 .1999-1996للجزائر يف الف ة 

  الص 
ومرصـــــــــــــــــد  119أونســـــــــــــــــفام
 120نسانإلحقو  ا

 121اصتزائر سًو فاصل مصر عربات مدرعة
 122اصتزائر سًو فاصل اليابان عربات مدرعة

 123اضترب القذرة السعودية .مآل  راز فهد درعةاظتعربات مئات ال
قيلـــــدة ىولنديـــــة للجزائـــــر يف الفـــــ ة  1.8صـــــدرت ىولنـــــدا أســـــلحة قيمتهـــــا 

1997-2000. 
 124نمبا  تقآل واهبندل ىولندا

وحســــب مصــــلحة البحــــوث عــــآل مبيعــــات األســــلحة للكــــونلرس األمريكــــي 
أسـلحة  –ليست بريًانيا، فرنسا، أظتانيـا أو إيًاليـا  –صدرت دول أوروبية 

 .1999-1996الر للجزائر يف الف ة مليون دو  600قيمتها 

دول 
 أخرى

 125مرصد حقو  األنسان

 

معلوماهتــا حتــاط بســرية عــدد مــآل الــدول قــد صــّدرت أســلحة للجزائــر ولكــآل أي ــاً ىنــاك 
 127ياوبيبلروسـ 126وت ـمل قائمـة تلـ  الـدول ننـدا. يصعب اضتصول على تفاصيل مبيعاهتا

 .128وبولندا

 عائدات العسكرة. 5
. ة يف عســـكرة اصتزائـــر وتفـــاقم عســـكرية الًلمـــة اضتانمـــة يف الـــببلدتســاىم واردات األســـلح

وينجــر عــآل ىــذا التوّجــو عواقــب وخيمــة علــى األصــعدة السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة 
 (.4.5-1.5)نعربها بهنكتاز يف األجزاء التالية 

 الكلفة اإلنسانية. 1.5
وسـيلة نوبالتـاي   ،اع بـد التهديـدلـدفاينظر عادة إىل األسلحة نوسـيلة أوليـة يف اسـ اتيجية 

ولكـــآل يف الواقـــع توجـــد دالئـــل جتريبيـــة قويـــة بـــدّن اقتنـــاء األســـلحة . هتـــدي إىل تعزيـــز األمـــآل
ـــاي إىل اـتفـــاض مســـتوى أمـــآل اظتـــوا آل  العســـكرية تـــةدي إىل انتهـــاك حقـــو  اإلنســـان وبالت
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دولــة  91 إذا نانــت واردات أســلحة مــايف دراســة إحصــائية عو فعلــى ســبيل اظتثــال . العــادي
ــــناميــــة قــــد تُ  ببلنتــــون  تنتهانــــات حقــــو  اإلنســــان يف تلــــ  البلــــدان، ن ــــفأو تُبــــ ِّ ار فسِّ

(Blanton )  ارتبا ـــا وكيقـــا بـــ  واردات األســـلحة وقمـــع  1992و 1982يف الفـــ ة مـــا بـــ
وتستادم األسلحة نوسائل فعلية للقمع نمـا تزيـد احتمـال  129.حقو  السبلمة ال اصية
نتثــل الّســبلح آخــر حلقــة مــآل عمليــة »: عنيفــة، مثلمــا نتبــت ببلنتــونوقــوع أعمــال سياســية 

نتهـاك ا ويلة تعّزز سلًة العسكري  أو تُْذني نفسـية األمـآل القـومي الـي تـةدي بـدورىا إىل 
 130«.حقو  اإلنسان

 ،ونت  عآل النـزاعات الداخلية يف الـدول الناميـة مئـات ائالي مـآل اظتسـاج  السياسـي 
 ،الي مـــآل األ ـــااص اظتفقـــوديآلئوع ـــرات ا ،آل تعّربـــوا للتعـــذيبوعـــدد ؽتاكـــل مـــآل الـــذي

واظتبليـ  مـآل األمـوات نتيجـة القتـل أو اصتـوع بسـبب تلـ   ،واظتبلي  مآل اصترحى والبلجئـ 
مليــون  ــاص  3.2ومــات خــبلل النصــب األول مــآل التســعينات علــى األقــل . الصــراعات

 131(.World Watch)العاظتي منهم نانوا مدني  عزل حسب اظترصد %  90اضتروب  جراء
وســاقتت واردات األســلحة يف تفجــ  ىــذه النـــزاعات ويف تلــذيتها وتفاقمهــا وإمــدادىا، مــع 

 .نعدام األسلحة أو حظرىا كتعل اظتفاوبات ب  اظتتحارب  أنثر احتماالً االعلم أن 
وأمــا واردات تكنولوجيــة الــتحّكم السياســي فهنمــا تقــّوض ب ــكل  ــاىر حقــو  الســبلمة 

 اصــية الـــي يــنّص عليهـــا القــانون الـــدوي مثـــل معاىــدات الوقايـــة مــآل التعـــذيب واضتـــبأ ال
 .ػتانمة دونعدامات إلإنسانية واوالبل ةالتعسفي والعقوبات القاسي

تســّلو فلــيأ مــآل عجائــب األمــور أن يوانــب  ،فتــاط علــى اظتســتوى العــاظتيألنظــراً عتــذه ا
ومــا حلّــت أســوء ســنوات القمــع . اإلنســاننتهــاك حقــو  االًلمــة اصتزائريــة تصــعيد يف حــّدة 

لبلسـت اد اظتفـرط  اصتزائر إالّ بعدما  رعت الًلمة العسكرية يف وبـع خًـة حيـز التنفيـذيف 
نـــان لقـــد  . ألســـلحة الـــتحّكم السياســـي وعتـــاد اضتـــرب اظت ـــادة للثـــورة يف بدايـــة التســـعينات

ســجآل أنثــر مــآل  –ر تفــادي الكثــ  مــآل اطتســائر الفادحــة الــي حــدكت يف اصتزائــباإلمكــان 
ألــب  150وســقوط ىم خفــاءإألــب  ــاص و  12ألــب جزائــري واختًــاي أنثــر مــآل  30

راً امـوا آل نزوحـاً داخليـا وفـر مليـون موا آل بحية االغتيـاالت وابـازر ونـزوح مليـون ونصـب 
لـــو بـــادرت ابموعـــة  – ىـــذا القمـــع ناىيـــ  عـــآل الت ـــريد وائالم الـــي ترنهـــا ،خـــارج الـــو آل

 . يف اصتزائر ير األسلحة للًلمة العسكريةالدولية لظر تصد
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 الكلفة السياسية. 2.5
ـــو الًلمـــة العســـكرية لـــو كـــبلث عواقـــب  إن الانـــام  اظتكثّـــب الســـت اد األســـلحة الـــذي تبّنت

 .على األقل سياسية خً ة
إن است اد التكنولوجية اظتتًورة للتحّكم السياسي مآل  ري الًلمـة ي ـّام قوهتـا  ،أوالً 
تـــاي يقـــّوض ىـــذا االســـت اد أو يهـــدد الصَتْايّـــة، أي يوســـع ســـلًتها التحّكميـــة، وبالرقابيـــة وا

حقــو  اظتــوا ن  اظتدنيــة والسياســية مثــل حريــة الــرأي والتعبــ  والتجّمــع وتكــويآل اصتمعيــات 
فحيـازة أسـلحة مـآل  ـري . خلاوحرية التنقل، واإلبـداع الثقـايف وجوانـب مـآل اضتيـاة اطتاصـة، 

 .ي  كل مآل الدنتقرا ية مآل التدّصلالدنتاتوري  دتنع أ
  العسـكرة داخــل النظـام، أي تقــّوي سـلًة العســكري  جّ ة إّن واردات األسـلحة تــ ،كانيـاً 

داخــل الدولــة، نمــا تُفــاقم اظتيــول إىل اضتلــول العســكرية للنـــزاعات الداخليــة أو تهم اســتقبلليو 
اردات ت ــــكل م ــــالم إذن ىــــذه الــــو . اطتارجيــــة ألن األســــلحة جتعــــل اطتيــــار اضتــــريب جــــاىزاً 

و لل قيعـات العسـكرية واظتاابراتيـة نلمـا واجهتـو ئـبلجو  يسلًوي حتت تصـري نظـام معـرو 
 .ل اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو كقافية صعبةنم ا 

وىذه العاقبة الوخيمة تـتم مـآل خـبلل . إن واردات األسلحة تقّوض سيادة اصتزائر ،وكالثاً 
وىـذا  ،إىل ديون بامة وتبعيـات ماليـة ظتةسسـات أجنبيـة أوالً  تىذه الوارداتقود . ِمْنوال 

فقـد . النقـد الـدوي  ي ع مص  الـببلد رىـآل مةسسـات ماليـة مثـل البنـ  العـاظتي أو صـندو 
النقـــد الـــدوي يف اصتزائـــر يتمتعـــون بصـــبلحيات ونفـــوذ يف تقريـــر   أصـــبو اليـــوم ؽتثلـــو صـــندو 

ســلًة اظتمثّلــ  اظتنتابــ  والــوزراء ورئــيأ اظتصــ  االقتصــادي للجزائــري  تفــو  صــبلحيات و 
ــــة، فــــهنن اســــت اد . الدولــــة ــــام  لنقــــل التكنولوجي ــــم يفتقــــر إىل برن ــــل اصتزائــــر حي ويف بلــــد مث

األســــــلحة يــــــةدي إىل مزيــــــد مــــــآل االســــــت اد وإىل تفــــــاقم التبعيّــــــات التكنولوجيــــــة والبنيويـــــــة 
 .والعسكرية للقوات األجنبية

ُــَورِّدة علــى ة دايــمــآل خــبلل ز اصتزائــر واســت اد األســلحة يقّلــص مــآل ســيادة 
نفــوذ الــدول اظت

. ومت ــع حتويــل األســلحة إىل مصــا  ُجْلراســية بقــدر مــا تدفعــو األربــاح االقتصــادية. اصتزائــر
يعــ  بيــع األســلحة اظتــزّوديآل علــى الوصــول إىل مرانــز النفــوذ لــدى الدولــة الزبونــة وإىل نمــا 

ونتثل بيع األسـلحة وسـيلة ناجعـة . للنفوذ عليهاالوصول إىل قيادهتا العسكرية وإقامة روابط 
 –مثــــل الواليــــات اظتتحــــدة األمريكيــــة وفرنســــا  –دتلــــي وتفــــرض مــــآل خبلعتــــا الــــّدول اظتــــزّودة 

ويتعـّدى ىـذا التـدك  إىل حـد . سياسات تتما ى مع أىدافها اصتُْلراسية التوّسـعية يف اظتنًقـة
ابــــال العســــكري واألمــــب والسياســــي  التـــدّخل يف ال ــــةون الداخليــــة اضتيويــــة الرئيســــية مثــــل
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تـدك  الواليـات اظتتحـدة األمريكيـة حـك الق ـايا  وي ـمل. واالقتصادي واالجتماعي والثقايف
 .العسكرية اإلقليمية

ا يف رقـع واسـعة مـآل العـا   ما وأسـلحتهمـفالواليات اظتتحدة األمريكية وفرنسـا تن ـر قواهت
فمبيعـــــات األســـــلحة    .اُوبـــــّية الَعَملِــــــّياتيةا العســـــكري اظتعـــــروي بالتَـعَ منجــــزء مـــــآل مـــــذىبه

والتدريبات العسكرية للجيش اصتزائـري يف السـنوات األخـ ة مـع البحريـة األمريكيـة والبحريـة 
خت ــــع عتــــدي اســــ اتيجي أال وىــــو جعــــل ( NATO)الفرنســــية ومنظمــــة اضتلــــب األ لســــي 

آل  ــــري الـــــدول للت ــــليل مـــــ ةاصتــــيش اصتزائــــري وســـــبلحو وأسيســــتو وأنظمتـــــو اضتربيــــة قابلـــــ
اصتزائـر واظتنًقـة نلهـا إذا اقت ـى أرض إذ يسـهل التـدخل السـريع يف أي وقـت يف  ،العظمى
 .األمر

 الكلفة االقتصادية. 3.5

 الدالئل اإلرتالية. 4.3.4
آكـار ختريبيــة علـى االقتصـاد ألّمــا تـَُفـاِقم كقــل اظتديونيـة وتعرقـل النمــو االقتصـادي مــآل  للعسـكرة

تلعـب نـذل  دوراً  نمـا. نتـاجيف اإلالي نـان بـاألحرى أن تسـتعمل خبلل امتصاص اظتوارد 
ــــاً اتأد قتصــــادية ويف تســــهيل مــــب الثــــروات الو نيــــة مــــآل  ــــري األقليــــة ايف فــــرض فــــوار   ي

ونذل  يف ردع أو قمع أي حتد  ،العسكرية و رنائها اظتدني  وال رنات اظتتعددة اصتنسيات
 .جتماعي أو سياسي عتذا اظت روع اعتّداما

جزئيـــاً يف أزمـــة اظتديونيـــة الـــي تواجـــو الكثـــ  مـــآل دول العـــا   اً نتثـــل  ـــراء األســـلحة ســـببو 
تنتمـي أساسـاً الي بقروض مآل الدول اظتزودة لؤلسلحة صفقات دُتون المبا أن ىذه و . الثالم
ـــــي ا وجـــــدت ،لللـــــرب ـــــم ال ـــــ  مـــــآل دول العـــــا  الثال ـــــتقنث نهم أســـــلحة متًـــــورة يف مـــــت ن

ـــاردة حتـــت ديـــون باىظـــةالســـبعينات والثمانينـــات  وحســـب   132.نفســـها يف مايـــة اضتـــرب الب
 1960فالذيآل نـانوا علـى رأس سـلًة دول العـا  الثالـم مـا بـ  ( Winther)ونثر الباحم 

 

التَـَعاُوبـّية مـذىب إن . ليلهاآخـر، أي توحيـد األسـلحة وأفتـاط ت ـجيش ت ليل سبلح إمكانية جيش ما استعمال و     
إن التَـَعاُوبــّية . لتايــر التصــدير الواســع النًــا  لؤلســلحة األمريكيــة ةً رئيســي مصــلحةً ثــل نت( Inter-operability)الَعَملِـــّياتية 
واء النفـوذ رت مآل  ري الواليات اظتتحدة األمريكية أكناء اضتـرب البـاردة مـآل أجـل احتـبِّ دُ  –توحيد األسلحة  –الَعَملِـّياتية 
وفلسـفة الواليـات اظتتحـدة . يـزال ىـذا اظتـذىب قائمـاً رغـم انتهـاء اضتـرب البـاردة وال. ي مآل خبلل اضتـرب االئتبلفيـةالسوفيَ 

ويتحقـ  ىـذا عـآل . ة مآل العـا بقعلؤلمآل تقت ي نذل  جاىزية قوات الواليات اظتتحدة للحرب والتدخل السريع يف أي 
العســكرية اظت ــ نة مــآل أجـل التوص ــل إىل القواعــد العســكرية عـا العــا  وتدســيأ البنيــة   ريـ  حتويــل األســلحة والتـدريبات

ومنــذ انتهــاء اضتــرب البــاردة أقامــت الواليــات اظتتحـــدة . التحتيــة البلزمــة التَـَعاُوبــّية الَعَملِـــّياتية ولتــدخل الواليــات اظتتحـــدة
 . يءفعلت فرنسا نفأ ال ونذل  ،زائربط عسكرية مع الكث  مآل الدول عا العا  مبا فيها اصتارو 
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ــــاً  1987و ــــار دوالراً ل ــــراء األســــلحة فقــــط 400اق بــــوا تقريب ــــ ا مــــا تكــــون  133.ملي ونث
مــآل الــدول الناميــة الكبــ ة حيــم األســلحة مصــدراً للــديون اطتارجيــة نمــا ىــو اضتــال للعديــد 

وتقـّدر منظمـة يـوبيلي  134.دتثل اظتساعدات العسـكرية كلـم ديـون غتمـوع خـدمات اظتديونيـة
(Jubilee )2000  بــــدن سُتــــأ ديــــون الــــدول الناميــــة تتكــــّون مــــآل قــــروض قــــدمت ظتســــاعدة

ويصب القانون الدوي ىذه القـروض، أي  135.دنتاتوري  قمعي  وفاسديآل وعمبلء لللرب
رتعــت منظمــة و  136؛«القــرض ال ــنيع»روض الــي اْســتدانتها أنظمــة قمعيــة غــ   ــرعية بـــالقــ

 اتدنتاتوريالــالــي اق بــها  «الــديون ال ــنيعة»أدنــاه قائمــة  13يف اصتــدول  2000يــوبيلي 
 1996.137إىل غاية 

بللـــت فيـــو قيمـــة مديونيـــة الـــدول الناميـــة للعـــا  قـــد يبلحـــ  أن ىـــذا لتـــدث يف ســـيا  
ألـــب مليـــار دوالر  1.4، بينمـــا نانـــت 1997ب مليـــار دوالر يف عـــام ألـــ 2.17الصـــناعي 
مليــار دوالر يف  3وارتفعــت مديونيــة دول جنــوب الصــحراء اإلفريقيــة مــآل  1990.138ســنة 
مليـــار دوالر يف ســـنة  222مليـــار دوالر يف أوائـــل الثمانينـــات وإىل  142إىل  1962ســـنة 

نسبة مئويـة مـآل الـدخل القـومي بلغ غتموع الديون اطتارجية ن 2000ويف سنة  1998.139
. تينيـــةبلألمريكـــا ال%  36بالنســـبة إلفريقيـــا الـــي تقـــع جنـــوب الصـــحراء و%  83اإلرتــاي 

دوالر وأصــــبو نــــل مولــــود يولــــد يف العــــا  الثالــــم مــــداناً  370فكــــل إفريقــــي مــــدان بقيمــــة 
 140.دوالر 482بـ

تســتديآل وتســتعمل  إّن الّناــب العســكرية واألنظمــة الفاســدة يف العــا  الثالــم ىــي الــي
، ولكـــآل مـــثبلً   ـــراء األســـلحة واطتـــدمات العســـكريةنالقـــروض بًريقـــة ال ختـــدم ال ـــعوب،  

. تفاقيــاتالبــحايا القمــع والفســاد ىــم الــذيآل يســّددون الــديون رغــم أّمــم ليســوا  رفــاً يف ا
عـا زيـادة يف  –إمّم يسّددون ىذه الديون على حساب تدىور حاد يف مسـتوى معي ـتهم 

ـــدوي ال ـــرائب و  إجـــراءات تقّ ـــفية قاســـية تفربـــها األنظمـــة اضتانمـــة أو صـــندو  النقـــد ال
وعلى حساب تفـاقم التبعيـة االقتصـادية  –عندما يتدخر دفع خدمة الديون والديون نفسها 

جتماعيــة أو سياســية ارىــاب الدولــة عنــدما حتــاول قــوى نمــا يق ــوما بــالتعرض إل ،لللــرب
إن الـــديون »(: Noam Chomsky)م ت ومســـكي و عــوعتـــذا يقـــول ن. االحتجــاج أو اظتقاومـــة

بينمـــا ف ـــحت قمـــة  141،«ليســـت م ـــكلة اقتصـــادية بـــل ىـــي صـــنع سياســـي وإيـــديولوجي
نـــدداة إيديولوجيـــة وسياســـية الســـتلبلل  ـــعوبنا وكرواتنـــا وبلـــداننا »جنـــوب الـــديون -جنــوب

ةسســـات الـــي تكثّـــب رتـــع الثـــروات والــتحكم فـــيهم مـــآل  ـــري تلـــ  ال ـــرنات والـــدول واظت
  142«.العاظتي قوة يف النظام الرأشتايوال
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 143($ يارللماب)حسب البلد  1996سنة غاية إلى  اتديون الدكتاتوري: 13جدول 
مـــــــــــآل % 

 ابموع
ــــــــــــــديون  ال
 ال نيعة

الــــــــــديون يف 
1996 

ديـــــون عنـــــد 
 ماية اضتكم

ديـــــون عنـــــد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوي  ت

 أ اضتكم
 البلد الًاغية ف ة اضتكم

 اصتزائر يعسكر  إىل اليوم 1991 28.2  33.3 5.1 15%
 رجنتيناأ عسكري 1976-1984 9.3 48.9 93.8 39.6 42%
 بوليفيا عسكري 1962-1980 0 2.7 5.2 2.7 52%
 اازيلال عسكري 1964-1984 5.1 105.1 179 100 56%
  يليتال بينو ي 1974-1989 5.2 18 27.4 12.8 47%
 لفادورالس عسكري 1979-1994 0.9 2.2 2.2 1.3 59%
 إكيوبيا مارمي 1977-1991 0.5 4.2 10.0 3.7 37%
 ىايي دوفاليي 1971-1986 0 0.7 0.9 0.7 78%
 إندونيسيا وىارتوس 1967-1998 3 129 129 126 98%
 إيران  اه 1953-1979 0 4.5 21.2 5.4 21%
 نينيا موي إىل اليوم 1979 2.7  6.9 4.2 61%
 ياا لي دوو 1979-1990 0.6 1.9 2.1 1.3 62%
 ماالوي باندا 1964-1994 0.1 2.0 2.3 1.9 83%
 نيج يا عسكري 1984-1998 17.8  31.4 13.6 43%

  ياء اضت ب 1977-1988 7.6 17.0   
 عسكري إىل اليوم 1990 20.6  29.9 18.7 %63 ب بانستان

 ياو غبرا س وسنار 1954-1989 0.1 2.4 2.1 2.3 110%
 فيليب ال وسمارن 1965-1986 1.5 28.3 41.2 26.8 65%
 صومالال زياد بري 1969-1991  2.4 2.6 2.4 92%
 ج إفريقيا أبارتيد 1992-...  18.7 23.6 18.7 79%
 سودانال عسكري إىل اليوم 1969 0.3  17.0 16.7 98%
 سوريا األسد إىل اليوم 1970 0.2  21.4 21.2 99%
 تايلندا عسكري 1950-1983  13.9 90.8 13.9 15%
 نونلو/زاي  موبوتو 1965-1997 0.3 12.8 12.8 12.5 98%
 ابموع  786 451 57%

 ؛م 1970 سنة وىلاظتعلومات األ ديون عند توىل اضتكم، بدأ البن  العاظتي ن ر: أ
 .مآل اضتكم العسكري انعري البانستان ف ت: ب

 
ب اللــر  ــري ن مــدّعمون مــآل و ريتو عــآل قــروض اســتلمها حكــام ودنتــا ةإن الــديون اظتنجــرّ 

ورغـــم التســـديد اظتســـتمر واظتتزايـــد عتـــذه الـــديون فـــهنن . تعيـــ  حيـــاة الكثـــ  مـــآل الـــدول الناميـــة
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ويدفع اليـوم    .غتموع الديون ال يزال يزداد يف نفأ الوقت الذي تناف  فيها اظتساعدات
 144.دوالراً يف تســديد الــديون مقابــل دوالر واحــد يتلقــاه مــآل اظتســاعدات 13العــا  النــامي 

ــــوراء مليــــارا مــــآل الب ــــر 2000يــــوبيلي وحســــب ائــــتبلي  ــــة تــــدفع إىل ال وبعــــد . فــــهنن التنمي
ع ــرات الســنوات مــآل الّتقــدم االقتصــادي اظتتواصــل فــهنن أجــزاء واســعة مــآل العــا  تعــود إىل 

 1.1مآل  عوب العا  نتثـل نسـبة %  20فقر األنان نصيب   1998ففي سنة  145.الفقر
 2.3و 1991يف سـنة %  1.4سبة مآل ـتف ت ىذه النااظتزدرية مآل الدخل العاظتي، و % 
مـآل  ـعوب العـا  %  20نان دخل األغىن   1960باظتقابل يف سنة . 1960يف سنة % 
مـآل سـكان العـا ، وأّمـا اليـوم فدصـبو دخـل األغـىن %  20مرة أنثر مآل دخـل األفقـر  30
 146.حسب األمم اظتتحدة%  20أبعاي دخل األفقر  78 يساوي % 20

تــــنجم عــــآل تــــد ّ األنثــــر مــــآل الظــــروي القاســــية الــــي مــــآل ي مـــآل الوابــــو أن الفقــــراء ىــــم
بـــرام  التعـــديل »يفربـــها صـــندو  النقـــد الـــدوي مـــآل خـــبلل مـــا يســـمى بــــالسياســـات الـــي 

. للتحق  مآل تسديد الديون عندما تتدخر البلدان اظتدانة عآل دفع خدمات الـديون «البنيوية
ـــــدعيم مـــــواد )ختفـــــي  يف النفقـــــات االجتماعيـــــة : تفـــــرض ىـــــذه الـــــاام  عـــــدة إجـــــراءات ت

ـــادة يف ال ـــرائب وختفـــي  العملـــة (االســـتهبلك األساســـية والصـــحة والتعلـــيم والســـكآل ، وزي
احملليـــة وختفـــي  االســـتهبلك وزيـــادة يف صـــادرات مـــواد اطتـــام هبـــدي اضتصـــول علـــى العملـــة 

ة نتيجـة  ـروط مربو ـة الصعبة لتسديد فائدة الـديون، وزيـادة يف اسـت اد مـواد مصـنعة أجنبيـ
بــــالقروض، وغلــــ  أو ختصــــيص ال ــــرنات العاّمــــة وتســــريو معظــــم اظت ــــتلل  فيهــــا، وتليــــ  
القــوان  اظتاليــة مــآل أجــل نــزع العراقيــل أمــام دخــول وخــروج الرأشتــال العــاظتي ونــذل  الق ــاء 

ومـآل الوابــو . ووت ـليل وونسـب هعلـى أي حـد يف مـا كتــوز لل ـرنات والبنـوك األجنبيـة  ــراء
 .ن ىذا ليأ إالّ إعادة االستعمار حتت غًاء اللياالية االقتصاديةأ

وأكبت الّسجل التارمتي أي اً أن الـديون تسـبب اضتـروب الداخليـة يف العـا  الثالـم نمـا 
منهــا  22دولــة مــآل دول العــا  الثالــم األنثــر مديونيــة  25فمــآل بــ  . تفاقمهــاتعمــل علــى 

 

نتاج غتتمع ما، ولكـآل إذا إالتحّكم يف حجم فخ اظتديونية وامتصاص فائ  كآل نت»: يما يل( Smith)يبلح  شتيم     
الربــا مــآل  ســنويا%  10فــهنن ألــب مليــار دوالر بنســبة . شتــو لنمــو اظتديونيــة فــهنن ســحر الربــا اظترّنــب ســيجعلها ال تًــا 

مليــون مليــار دوالر علــى مــدى قــرن مــآل الــزمآل،  13.78ســنة و 50ألــب مليــار دوالر علــى مــدى  117اظترّنــب ستصــبو 
باىــا ر و  ،مــآل ىــذا الــرقم%  50إن مــديونيتهم أنــا بـــ. مليــون دوالر لكــل رجــل وامــرأة و فــل يف العــا  الثالــم 3.5أي 

مليــار  100، مــآل 1993و 1973ســنويا بــ  %  20تزايــدت بـــأن اظتديونيــة اظترّنــب تكــاكر ب ــعف  ىــذه النســبة، أي 
مليــــار دوالر فقــــط مــــآل اظتــــال اضتقيقــــي  400مليــــار دوالر ىنــــاك  1500مــــآل أصــــل . ألــــب مليــــار دوالر 1.5دوالر إىل 
فـــهنن قيمـــة %  20وإذا اســـتمرت مديونيـــة العـــا  الثالـــم بربـــا بنســـبة . أمـــا البـــاقي فهـــو يتكـــّون مـــآل الربـــا اظترّنـــب ،اظتقــ ض

 «.ســـنة 34مليـــون مليـــار دوالر يف  ـــري  13.78ســـنة و 80مليـــار دوالر يف  ـــري  ألـــب 117اظتديونيـــة ستصـــل إىل 
   J. W. Smith, The World’s Wasted Wealth 4, Institute for Economic Democracy, 1994, p.143: راجع
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منهـا  51نزاعات  تعريلدان العا  الثالم الي بلداً مآل ب 65ومآل ب   147.نزاعات ت هد
بـرام  »ـلـو صـندو  النقـد الـدوي  دولة خت ع لقروض 50آل حتت و دة الديون ومآل بينها ئت
دولـــة ؽتزقـــة بـــاضتروب مـــآل دول العـــا   32ومـــآل بـــ   148.الـــي متًًهـــا «اعتيكلـــي تعـــديلال

لفقـــر نتيجـــة وعنـــدما تســـقط الـــدول يف ا 149.منهـــا حتمـــل كقـــل ديـــون بـــامة 20الثالـــم، 
سّبب فيها عسكريّون سـابقون مـدعمون مـآل اللـرب، يكـون عـادة رّد تالديون، الي غالباً ما 
وعنــدما تتــدىور . إىل االحتجــاج االجتمــاعي والسياســي وإىل العنــب ءفعــل ال ــعوب الّلجــو 

األوباع إىل حروب داخلية تزيد األنظمة مآل نفقاهتا العسـكرية مـآل أجـل البقـاء يف الّسـلًة 
صــندو  النقــد ألوامــر قتصــادىا لتجعلــو موافقــاً ااظتزيــد مــآل القــروض وتعيــد ىيكلــة  وتًلــب

. الــدوي ال رســة، وهبــذا تــزداد الفــوار  االجتماعيــة وتبقــى ال ــعوب يف فقــر وتبعيــة متزايــديآل
 .وىكذا تستمّر حلقة اضترب والّديون

دة اظتقربـــ  البــوليأ العــاظتي إلرا»الــدوي،  دإنــو ظتــآل اظتــدىش أن نــرى أن صـــندو  النقــ
يفــــرض ختفي ــــات قاســــية للنفقــــات االجتماعيــــة علــــى أمــــور حيويــــة مثــــل اظتــــواد  ،«اللــــربي 

إنّــو وابــو أن . اللذائيــة األساســية والســكآل والصــحة والتعلــيم بــدالً مــآل النفقــات العســكرية
ال ـرنات اظتتعـددة  يىـذه اضتلقـة اظتـدّمرة مـآل اضتـروب واظتديونيـة ىـمـآل اظتستفيديآل الوحيـديآل 

ونذل  الناب العسكرية واظتدنية احمللية  ،وال رنات والبنوك واضتكومات اللربية ،سياتاصتن
فبعبـارات . وتسـتفيد منـو ـفي عليـو ال ـرعية الي تراقب ىذا الوبع االسـتعماري اصتديـد وت

ـــة ال تتصـــري نح ،أخـــرى ـــمامـــآل الوابـــو أن الناـــب العســـكرية احمللي  اة ل ـــعوهبا ومواردىـــي
يف الواقــع نالــذراع اظتســّلو الــذي يســّهل التلللــل اللــريب وســيًرتو  ولكنهــا تتصــري اوســيادهت

علـــى الـــببلد ونمرتزقـــة موجـــة عوظتيـــة جديـــدة للمســـتو ن  والنـــاىب  اظتتســـّ يآل حتـــت غًـــاء 
 .اللياالية االقتصادية والعوظتة

 حالة اصتزائر. 4.3.4
انينـات عنـدما بـدأت ن حلقة العسكرة والقمـع واظتديونيـة يف اصتزائـر ترجـع إىل منتصـب الثمإ

. تــــ انم ال ــــلوط النارتــــة عــــآل ارتفــــاع الــــديون والنفقــــات العســــكرية والفــــوار  االجتماعيــــة
مليــــار دوالر يف أوائــــل الســــتينات إىل  2وارتفعــــت الــــديون اطتارجيــــة للجزائــــر مــــآل أقــــل مــــآل 

حيـم  1987مليـار دوالر سـنة  24.6  وصـلت إىل  1980مليار دوالر يف سنة  19.4
وىــذه القيمــة ال . مــآل غتمــوع العائــدات اطتارجيــة%  54خدمــة الــديون إىل  ارتفعــت نســبة

حتتــــوي علــــى الــــديون الــــي ترتّبــــت عــــآل  ــــراء األســــلحة واطتــــدمات العســــكرية مــــآل االحتــــاد 
وأّدى اـتفــاض . مليــار دوالر يف أواخــر الثمانينــات 4الســوفَيي والــي وصــلت إىل أنثــر مــآل 

لثمانينــات إىل ختصــيص زيــادة نبــ ة مــآل عائــدات ســعر البــ ول وقيمــة الــدوالر يف منتصــب ا
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وخّف ـت الـواردات . طتدمـة اظتديونيـة( منها تد  مآل بيع الب ول واللـاز%  98)الصادرات 
ـــادة يف البًالـــة وارتفـــاع حـــاد لنســـبة الت ـــّام اظتـــاي  ـــة ؽتـــا أّدى إىل زي واظتيزانيـــة بًريقـــة ناركي

فّجـرت حـوادث ان 1988ويف أنتوبر . ونقص يف اظتوارد واـتفاض ىائل يف مستوى اظتعي ة
تـــدّخل اصتـــيش وقمـــع ف. االحتجـــاج يف اظتـــدن اصتزائريـــة الكـــاى وخاصـــة يف األحيـــاء احملرومـــة

 .عدنتة النظ  اظتتظاىريآل بوح ية
ـــة الوبـــع لـــزمآل قصـــ  ولكـــآل عنـــدما ؾتحـــت  ـــة إىل هتدئ أّدت عمليـــة إدخـــال الدنتوقرا ي

لت ــريعية قــام اصتــيش بــانقبلب عســكري يف ينــاير اصتبهــة اإلســبلمية لئلنقــاذ يف االنتاابــات ا
وأعلـــآل حربـــا  ـــاملة علـــى اصتبهـــة اإلســـبلمية لئلنقـــاذ وقاعـــدهتا االجتماعيـــة وىكـــذا  1992

 .دخلت اصتزائر يف حلقة كانية مآل العسكرة والقمع واظتديونية
غـداة االنقــبلب العســكري ســارعت فرنســا وصـندو  النقــد الــدوي والبنــ  الــدوي وعــدة 

حتــاد األورويب إىل تقــدمي القــروض للًلمــة العســكرية ل ــراء األســلحة وحتــديم بلعـة لدول تاب
أدواهتا القمعية بوسائل عصرية وتكنولوجية التحّكم السياسي ونذل  جتنيـد وتـدريب قـوات 

االنقـبلب حـك حصـلت الًلمـة علـى  لـىو  دت  عـدة أسـابيع ع. األمآل على نًا  واسع
ـــار دوالر مـــآل ىـــذه القـــروض 1.5 وارتفعـــت قيمـــة ىـــذه القـــروض ال ـــنيعة  150.ال ـــنيعة ملي

 1994.151مليار دوالر سنة  5إىل  راي اظتتعددة األ
ال يعلــم الكثــ  أن جــزء معتــاا و . وأدىــش تــدف  ىــذه القــروض ال ــنيعة معظــم اصتزائــري 

فمـثبل   تبـدأ . مـآل ىـذه القـروض ىـي قـروض علـى  ـرط  ـراء أسـلحة ومـواد مـآل اظتقربـ 
ـــــا تقـــــدمي ا ـــــر بريًاني ـــــون جنيهـــــا 166)لقـــــروض إىل اصتزائ إال بعـــــد إللـــــاء االنتاابـــــات ( ملي

ربًــت  و  152.الدنتوقرا يــة علــى  ــكل قــروض مــآل أجــل  ــراء أســلحة وعتــاد بريًانيــا فقــط
 راء حصري لؤلسلحة واظتواد اظتصنعة الفرنسية نما فعلتو مـع  رط نذل  فرنسا قروبها ب

فــهنن ىــذه يف اضتقيقــة و  153.اً رتاعيــلتوتســية الًائفــة انــدا قبــل أن ي ــآل زتلتــو إلبــادة انظــام رو 
القـروض ال ــنيعة الـي قــدمت للًلمـة اصتزائريــة لـيأ فيهــا مـا يــدعو إىل الدى ـة ألمــا تثبــت 

الــدول الــي دتــارس التعــذيب ىــي نــذل  أساســا نفــأ الــدول الــي »اظتبلحظــة التجريبيــة أن 
قمـع، أو ىـي األنظمـة تستلم أنا مساعدات خارجية بالنسبة للسانآل الواحد قبل بدايـة ال

العسكرية الي تتلقى تدريبا يف غتال اضترب اظت ادة للثورة، أو ىي أنظمـة ذات  بقـة عاملـة 
 154«.تنظيمها بعيب وذات مستويات عالية لبلستثمار األجنيب اظتبا ر

وىــــذه القيمــــة  – 1993مليــــار دوالر خدمــــة للــــديون ســــنة  8.9فبينمــــا ســــّدد النظــــام 
فـهنن إعـادة ىيكلـة  –دات الصـادرات اصتزائريـة لتلـ  الّسـنة مآل غتموع عائـ%  82 كلت 

والقـــروض اصتديـــدة الـــي صـــاحبت فـــرض برنـــام  إعـــادة  1994-1993اظتديونيـــة يف فـــ ة 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 منظور سياسي 
 

 

372 

+ + 

+ + 

تزايد للب ول خّف ت خدمة الديون اظتسددة سـنويا اظت ّخ الاعتيكلة لصندو  النقد الدوي و 
(. مآل عائدات الصـادرات%  40ي حوا)مليار دوالر منذ ذل  اضت   6إىل  5إىل معدل 

ســــنة )مليــــار دوالر يف بدايــــة االنقــــبلب  26ولكـــآل الــــديون اطتارجيــــة تزايــــدت تــــدركتيا مـــآل 
، إذا اســتثنينا الــديون العســكرية القائمــة الــي 1998مليــار دوالر يف ســنة  34إىل ( 1992

 155.مليار دوالر 6إىل  4تقدر لواي 
قتصادي الوحيد عتذه اضتلقة الثانية مآل العسـكرة   يكآل تفاقم كقل الديون ىو الثمآل اال

سنوات، قّدر  8مآل غتموع الدخل احملّلي للجزائر ظتّدة %  0.8ض افاـتوباف اض . والقمع
ويف  156.مليـــار دوالراً  20بوتفليقـــة بــــ همليـــار دوالر بينمـــا قـــّدر  37 ســـًاس ذتـــآل الصـــراع بــــ

 8.8دمـة أىـداي اضتـرب بــطت 2000و 1992قـّدرت النفقـات العسـكرية بـ   2.4الفقرة 
 .مليار دوالر

ونانت العسكرة وسيلة مبا ـرة إلعـادة ىيكلـة االقتصـاد اصتزائـري بـالقّوة ليـم أّدت إىل 
الّتفكي  القسري لل رنات العامة واالستحواذ عليها مآل  ري األقليـة العسـكرية و ـرنائها 

. اظتتعــددة اصتنســياتالنــاىب ، نمــا ســّهلت أي ــاً مــب مــوارد اصتزائــر مــآل  ــري ال ــرنات 
 .ىذه ائكار الي يصعب تقديرىا   تل  االىتمام الذي تستح 

إ ارًة إىل برنام  إعادة اعتيكلة لصندو  النقد الدوي الذي فرض بعد إعادة ىيكلة يف و 
 :قال االقتصادي ببلمي ما يلي 1994-1993الديون يف 

إىل التصـــدي  علـــى حتريـــر ليـــااّي قتجـــي هتـــدي القـــوان  االقتصـــادية واظتاليـــة والنقديـــة اصتديـــدة 
د الو نيــة لل ــرنات ر البيــع الــرخيص للمــوا وإىلســرقات ىائلــة  تبيــي وإىل  ،وعنيــب علــى ابتمــع
علـــى  1996و 1992وعربـــت جـــل تلـــ  القـــوان  بـــ  . عدنتـــة الذّمـــةالاظتتعـــددة اصتنســـيات 

نهم العســـكريّون و  وىـــم بـــدون اســـتثناء أ ـــااص عيـــ( CNT)أع ــاء ابلـــأ الـــو ب االنتقـــاي 
ىل نان مآل الصدفة أن تل  القوان  صود  عليهـا عنـدما نـان البلـد غارقـاً . ينتابهم ال عب
بع يف وقت   توجد فيو أي مةسسة منتابة للقيام بتلـ  القـراراتع يف وقـت  عحتت أمواج الر 
 حـــّدىا القهريـــة يف أوجهــا وإمكانيــة االحتجـــاج االجتمــاعي يف صتــيشاّســلًة ئيّـــة ر منانــت فيــو 
 157«.الصدفة ىي إرادة ائخريآل»: يقول مثل جزائري ىناكاألد ع 

. لصـندو  النقــد الــدوي «التنمــوي»و «االقتصــادي»فـاصتزائريون ي ــّكون لــ  يف الـزعم 
علـــى دعـــم اظتـــواد اللذائيـــة األساســـية )مـــآل جهـــة إنـــو يفـــرض خفـــ  النفقـــات االجتماعيـــة ف

مـــآل غتمـــوع الـــدخل احملّلـــي يف ســـنة %  12الـــي ىبًـــت مـــآل ( والصـــحة والتعلـــيم والســـكآل
عامـــل رغـــم نســـبة البًالـــة الـــي ألـــب  800وتســـريو  158يف التســـعينات،%  9إىل  1998
ـــل اقتنـــاء واســـع لؤلســـلحة%.  30تبلـــغ  وتكـــويآل  ،ومـــآل جهـــة أخـــرى إنـــو يوافـــ  علـــى دتوي

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



  استثمارات وعائدات: واردات األسلحة  
 

 

373 

+ + + + 

+ + 

مــآل رجــال ألــب  500 ــاص وألــب  60وتــدريب فرقــة جــيش مهــب جديــدة حتتــوي علــى 
 159.أبعاي الراتب األد  القانو  3و 2تقابون ب  اظتلي يات الذيآل ي

صــناعات اظتــواد )اســتعمل العنــب نــدداة مناســبة طتوصصــة قًاعــات عامــة رئيســية نمــا 
يبلحــــــ  ببلمــــــي أن (. اللذائيــــــة، األدويــــــة، مــــــواد البنــــــاء، النقــــــل، الصــــــناعات اإللك ونيــــــة

ثــل يف غلــ  اظتصــانع للهجمــات بالقنابــل علــى ال ــرنات العامــة تتم" اضتصــيلة االقتصــادية"»
ـــــدون دفـــــع أي ذتـــــآل سياســـــي ألن اللـــــوم لتـــــّول إىل مـــــآل وتســـــريو مئـــــات ائالي  العمـــــال ب

فعلـــى ســـبيل اظتثـــال  160«.اصتماعـــات اظتســـلحة ال ـــبحية مثـــل اصتماعـــة اإلســـبلمية اظتســـلحة
اللوبيــات » ــارًة إىل اعتجمــات بــد مصــانع األدويــة يقــول اطتبــ  يف الفســاد نرابــدجي أن إو 

اصتزائر مواصـلة اسـت اد األدويـة عـوض صـناعتها ىـي الـي تكـون رمبـا وراء ىـذه  الي تريد مآل
زعزعــة االســتقرار مــآل خــبلل العنــب الــذي يســهل نســبو إىل اإلرىــاب لــيأ إن  «.اعتجمــات

ئـ  الــذيآل يسـعون إىل جعــل اصتزائـر عبــارة عــآل لىـو الســبلح الوحيـد اظتســتعمل مـآل  ــري أو 
إعـادة مْلكيّـة »رتكـاب ابـازر مـآل أجـل ا عـآل ولقد نتب الكثـ  161.وناالت جتارية بامة

واســـعة لؤلرابـــي عـــآل  ريـــ  تفكيـــ  ال ـــيعات التعاونيـــة الـــي أن ـــدت بعـــد االســـتقبلل أو 
 162«.تفريغ األرابي مآل أصحاهبا مآل أجل اظت اربة العقارية لؤلرابي اضت رية]...[ 

ـــة إن العســـكرة مرتبًـــة بِتفكيـــ  ال ـــرنات العامـــة   االســـتيبلء عليهـــا مـــآل  ـــر  ي األقلي
نفسـهم الـذيآل أالعسكرية و رنائها الناىب  ألن الذيآل يتحكمون يف العنب اظتةسسـا  ىـم 

. اظتفروبــــة مــــآل  ــــري صــــندو  النقــــد الــــدوي ةصصــــو اطتعمليــــات يســــتفيدون مــــآل معظــــم 
 :يلي ويبلح  حجاج ما

قتصـاد حتـت قيـادة صـندو  النقـد الـدوي عوّبـت قبـل نـل بلاظتتوح ـة لعمليات اطتوصصة إن 
حــواي  - ــيء احتكــار الدولــة اظتــربو باحتكــار مافيــا جديــدة اقتســمت بينهــا ســو  الــواردات 

 ،وكقـل ع ـو اظتافيـا يتناسـب مـع اضتمايـة الـي يكتسـبها داخـل السـلًة. مليار دوالر سـنويا 10
وللتعــري علــى قًاعــات الفســاد احملتملــة يكفــي جــرد ميزانيــات الدولــة أو القــروض الــي تقــدمها 

ـــــة  ـــــوك الدول الصـــــحة : يف ميـــــاديآل ؼتتلفـــــة( تســـــي ىا ةصصـــــو خ الـــــي تنتظـــــر إصـــــبلحات أو)بن
 163.واظتنتجات الزراعية والتجهيزات والبنية التحتية والصناعة والدفاع الو ب

و أورد حجاج أشتاء اصتنراالت غنيم وبوحجـة ووزيـر الداخليـة بـآل منصـور وقائـد األرنـان 
ل أقارب مـدني  أو مكلفـ  أو  ـرناء يف العامة اصتنرال العماري لتور هم مبا رة ومآل خبل

 Jean)وحســـب تصــــرلتات ع ــــو الاظتـــان السويســــري جــــون زيقلـــر  164.اســـت اد األدويــــة

Ziegler )فهنن : 
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راء  رنات ب ونيمياوية عامـة يف جنيـب، وىـذا مـآل دَ كها ائن جنراالت ومُ تل وارع بدنملها نت
إدارة  –عبــد اظتالــ  قنايزيــة  – جنــرالرن يتــوىل اويف بــ. خــبلل  ــرنات عقاريّــة برأشتــال م ــ ك

وقامت إدارة ال ةون السويسرية بتقدمي . إنو يراقب عآل نثب عملية التحويبلت اظتالية. السفارة
سـيأ  ـرنات واجهيـة يف دإمم يق ـون وقـتهم يف ت: إنذارات إىل بع  الدبلوماسي  اصتزائري 

 165.وليأ ىذا عمل دبلوماسي على وجو التحديد. ل تن ًايآلا
، نتلــ  أســهما بــامة يف (DRS)واصتنــرال مــديآل، رئــيأ مديريــة االســتابارات واألمــآل 

 ــــرنات التنقيــــب عــــآل الــــذىب والبــــ ول، وؾتلــــو األنــــا نتثــــل العمــــبل  الصــــناعي اصتنــــوب 
واصتنــرال العـريب بلاــ  حتصـل بًريقــة غـ  قانونيــة  166(.Daewoo) الكـوري دايــوو يف اصتزائـر

ات مــآل الــدخل اظتنــتظم مــآل  ــرنات أنابيــب اللــاز اإليًاليــة علــى مئــات اظتبليــ  مــآل الــدوالر 
الــذي   ينجــز عنــدما نــان أمينــا ( Fiat)ومــآل عمــوالت تلقاىــا مــآل م ــروع ســيارات فيــات 

وأّمــا  168.زويبلـولــو نــذل  أمــبلك عقاريــة يف سويســرا وفرنســا واظتلــرب وفنــ 167للرئاســة،عامــا 
وأمــبلك متنوعــة يف اصتزائــر العاصــمة  اصتنــرال خالــد نــزّار فهننــو نتلــ  ؽتتلكــات عقاريــة واســعة

واصتنــرال  169.وباتنــة وقســنًينة، وأمــا ابنــو فهننــو نتلــ  أســهما نبــ ة يف اســت اد مــواد فبلحيــة
ـــة علـــى أراض  قـــدبت ـــ  وىـــو مســـةول ســـاب  عـــآل اظتاـــابرات  اســـتحوذ بًريقـــة غـــ  قانوني

 فرنســــا ومصــــانع للمــــواد اللذائيــــة وصــــحب يف اصتزائــــر ونتلــــ  أراض وؽتتلكــــات عقاريــــة يف
واصتنــراالت عبــد اضتميــد جــوادي ولكحــل عيــاط وعبــد ابيــد  170.وسويســرا وتــونأ وســوريا

 171.ال ريب لتتكرون  رنات األمآل اطتاص ظتراقبة آبار النفط
نتـــائ  استقصـــاء ( Challenges)ن ـــرت ابلـــة االقتصـــادية التحـــديات  1999ويف أبريـــل 

رنكــات الف يــارات مــآلال الــذيآل ننـــزوا ملورجــال األعمــ]...[ يرات اصتزائــري  داظتليــار »حــول 
الوكيقـــة مـــع القيـــادة العســـكرية ومصـــا  أمـــآل " روابًهـــم"الفرنســـية علـــى األْرجـــو باســـتلبلل 

مليـار  40)فرنسـيا  امليـار فرنكـ 200ودعة خـارج اصتزائـر بــسـتوتقّدر كـرواهتم اظت 172«.الببلد
 173(.دوالرا

عبــد اضتميــد اإلبراىيمــي أّن صــرح االقتصــادي ورئــيأ الــوزراء الســاب   1990ويف ســنة 
مليــار دوالرا مــآل اطتزينــة  26عســكري  فاســديآل ومســةول  مــدني  اختلســوا قيمــة تقــدر بـــ

وقـّدر زرواي قيمـة األمـوال الـي تلـذي  ـبكات الفسـاد . الو نية يف السبعينات والثمانينـات
ليـــار م 1.3مليـــون إىل  850مـــآل غتمـــوع الـــواردات وىـــذه النســـبة تعـــادل %  15إىل  10بــــ

 2إىل  1.5بــــ 1997ختبلســـات لســـنة الوقـــّدر اإلبراىيمـــي قيمـــة ا 1992.174دوالر ســـنة 
 175.مليار دوالر
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ومــوازاة مــع تفكيــ  ال ــرنات العامــة واالســتيبلء عليهــا مــآل  ــري العســكري   ــهدت 
معظمها  – رنة لبلست اد ألب  40توجد ائن . وح ا ل رنات االست ادتاصتزائر تكاكرا م
 ــرنة تصــدير،  400مقابــل  – 1992د بعــد االنقــبلب العســكري لينــاير  هــر إىل الوجــو 

وىذا الوبع يعب عكأ جهود الع ريت  السابقت  مآل التصنيع وتفاقم التبعيـة االقتصـادية 
وىــذا التحــّول اظتفــروض مــآل  ــري صــندو  النقــد الــدوي واظتــدّعم مــآل  ــري  176.اطتارجيــة

عــآل و ألنّــو  ،قبل الّســيادة االقتصــاديةالعســكري  ىــو بــرر جســيم آخــر أضتــ  لابــر ومســت
نفـا  األمـوال اظتقروبـة علـى االسـتهبلك، تسـتًيع إنتاج فقـط، عـوض إل ري  بناء وسائل ا
قتصــاد داخليــة واضتصــول علــى اظتســاواة يف انتفــاء الــذا  وبنــاء ســو  ال اصتزائــر أن تدمــل يف ا

د الــدوي وتًبيقهــا و  يكــآل فــرض ىــذه السياســة مــآل  ــري صــندو  النقــ   .التجــارة العاظتيــة
 (: Smith)مآل  ري الًلمة العسكرية وليد الصدفة ألنّو نما  رح شتيم 

نتـاج إلوىـذا يبقـي االحتكـار علـى وسـائل ا. األغنياء يبيعون مواد لبلستهبلك ال وسائل لئلنتاج
نتـــاج يـــدخل بـــمآل اســـ اتيجية إلوىـــذا الـــتحّكم يف وســـائل ا.  نـــتَ للمُ  وي ـــمآل ســـوقا متواصـــبل

 177.والتحّكم يستوجب يف معظم األحيان قوة عسكرية. نتيليةعملية مرن
ل ـــرنات لـــو مـــآل امثيـــل  وأخـــ ا ولـــيأ آخـــرا فـــهنن العســـكرة والقمـــع قـــد ســـهبل قـــدوما ال

اظتتعددة اصتنسيات الي جذبتها توقعـات أربـاح نبـ ة وسـهلة والت ـريع الـذي فربـو صـندو  
ل وخــروج الرأشتــال الــدوي ويزيــل حتديــد دخــو  لالنقــد الــدوي ونّفــذه العســكريّون والــذي يزيــ

ورنـــزت . مـــا نتكــآل لل ـــرنات األجنبيــة والبنــوك بيعـــو وامتبلنــو واال ـــتلال فيــو أمــامالعراقيــل 
معظـــم ال ـــرنات الـــي قـــدمت إىل اصتزائـــر بعـــد االنقـــبلب العســـكري علـــى قًـــاع احملروقـــات 

ــــع، إخل) األمــــآل، )هبــــا والن ــــا ات احمليًــــة ( التنقيــــب، اضتفــــر، االســــتاراج، التكريــــر، التوزي
وقدوم  ـرنات (. خلااظتراقبة، النقل، الب ونيمياء، اعتندسة اظتدنية، البنية التحتية، اطتدمات، 

يف غتال الب ول واللـاز متـدم جنـراالت اصتزائـر ليـم ي ـمآل عتـم عمبلقة متعددة اصتنسيات 
علــــى وألّن تلــــ  ال ــــرنات دتــــارس نفــــوذاً  ،دخــــبل زائــــدا لتمويــــل برنــــام  العســــكرة والقمــــع

السياسات اطتارجية للدول اللربيـة مـآل أجـل انتسـاب تدييـد النظـام العسـكري الـذي يسـهل 

 

دوالر  100إذا أنفـــ  غتتمـــع مـــا »: نيـــب تبقـــي ىـــذه السياســـة علـــى التبعيــة والفقـــر قـــائبل ( Smith)يوّبـــو شتيــم     
قتصــاد اللصــناعة منتــوج مــا داخــل حــدوده، فــهنن اظتــال اظتســتعمل ل ــراء اظتــواد واليــد العاملــة وتكــاليب أخــرى ينتقــل عــا ا

دوالر مـآل اإلنتـاج األوي قـد ت ـيب عـدة مئـات  100ونتيجـة عتـذا األكـر اظت ـاعب فقيمـة . عندما ينفـ  نـل قـاب  مالـو
وإذا أُنِفــ  اظتــال يف بلــد آخــر، فــهنن انتقــال ذلــ  اظتــال يكــون داخــل . البلــدالــدوالرات إىل الــدخل اإلرتــاي القــومي لــذل  

واد اطتام، وسبب فقر البلـد اظتتالـب اظتىذا ىو سبب غناء البلد اظتصّنع الذي يصّدر اظتصنوعات ويستورد . البلد اظتصّدر
 : راجع «.الذي يستورد اظتصنوعات ويصّدر اظتواد اطتام

J. W. Smith, The World’s Wasted Wealth 2, Institute for Economic Democracy, 1994, p.127 
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ىــــذه الصــــلة التكافليــــة  ( Wouters)وي ــــرح واوتـــرز . ولتمـــي مبهــــا طتــــ ات اصتزائـــر باظتقابــــل
 :نالتاي

اســتثمرت  ــرنات احملروقــات اللربيــة ال ــامة مبليــ  الــدوالرات يف اصتزائــر مــآل أجــل اســتاراج 
ولكـآل ىـذه العمليـات احملروسـة بصـفة مكثفـة جتـري يف . اط الـببلد اللـب مـآل اللـاز والبـ ولاحتي

عمــ  الصــحراء بعيــدا عــآل القــرى احمليًــة بــاصتزائر العاصــمة أيــآل اغتيــل ائالي مــآل األ ــااص 
وألن التمـــرد اإلســـبلمي   يوقـــب بعـــد تـــدف  البـــ ول واظتـــال فـــهنن مســـالة تـــدّف  الــــّدم . األبريـــاء

 178. هتّم اللرباصتزائري ال
، نتبـت جريــدة 1997ويف تعليقهـا عـآل غتــزرة بـآل  لحــة الـي اق فهــا اصتـيش يف ســبتما 

 (: The Guardian)الايًانية القارديآل 
حاشتا لبقاء اضتكومة رغم السـجل اظتدسـوي ضتقـو  ال يزال قتصاد اصتزائر اإن التّلللل اللريب يف 

 BPو Agipو. قتصــادبلللربيــة ىــي العمــود الفقــري لا ائيــةإن  ــرنات الب ونيمي. اإلنســان للبلــد
ــــــىــــــم ا Totalو Anadarkoو Arcoو Mobilو Exxonو Elfو ــــــارلبلعب ــــــر . ون الكب ــــــل اصتزائ وحتت

 179.بالنسبة الحتياط اللاز الًبيعي 5يف العا  بالنسبة الحتياط الب ول واظترتبة  14اظترتبة 
الـي رو  اصتسـيمة ضتقـو  اإلنسـان ال ـرنات اظتتعـددة اصتنسـيات أبـدا بـاطتىـذه و  تندد 
قـــدم دعمـــا أمنيـــا ت اوبالفعـــل فـــهنن الكثـــ  منهـــ 180.ن يف اصتزائـــرو العســـكري ا ـــرنائهيقـــوم هبـــا 

للنظـــام مـــآل خـــبلل زتايـــة اظتنـــا   الصـــناعية أو تقـــدمي النصـــائو والتـــدريب  وعســـكريا معتـــاا
إمـا مبا ـرة عـآل  ،عسكرية يف مـا متـص اضتـرب اظت ـادة للثـورةاللعسانر اصتزائر والقوات  بو 
 ري  غ  مبا ـر نالتعاقـد مـع  ـرنات اضتـرب اظتتعـددة عآل  ري  فروعها األمنية اطتاصة أو 

الـــي حتصـــل علـــى  182  وإنزنوتيـــب أوتكـــومز 181  اصتنســـيات مثـــل ديفـــنأ سيســـتمز ليميتـــد
 Pierre)ووصب األم  العام ظتنظمة العفو الدولية بيار صا  . نصيب مآل عائدات الب ول

Sané )الــّدم خــارج  ملوكــاً بت ــخ مــاال» ات ىــذه ال ــرنات اظتتعــددة اصتنســيات بدمــا ن ــا
 183«.دان حتكمها دنتاتوريات عسكريّةلب

 الكلفة االجتماعية. 4.5
ــ اظتديونيــة وسياســات صــندو  النقــد الــدوي -القمــع-العســكرةدورة إّن الكلفــة االجتماعيــة ل

 .رارا جسيمةأحدكت أبنلها اظترتبًة هبا والفساد الواسع االنت ار  

 

    Defence Systems Ltd. 
    Executive Outcomes. 
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مـــل وارتفعـــت البًالـــة مـــآل اعألـــب  800أنثـــر مـــآل  ســـرّح 1992فمنـــذ انقـــبلب ينـــاير 
وتعــــادل  2000.184يف عـــام %  38و 35بـــ   إىل مــــا 1990يف عـــام %  19.7نســـبة 

وتبلــغ نســبة . تقريبــا (1966عــام )ىــذه النســبة نســبة البًالــة الــي ســادت بعــد االســتقبلل 
بلديــة يف منــا   أخــرى مــآل الــببلد مثــل أمــا  ،% 50 البًالـة يف بعــ  أحيــاء اظتــدن الكــاى

وعلـى اظتسـتوى الـو ب ارتفـع عـدد  2000.185عام %  90بللت فأم البواقي بوالية اصتزية 
مــآل أصــل  2000مليــون عــام  2.7إىل  1988مليــون عــام  1.1مــآل العــا ل  عــآل العمــل 

يعــب  ، وىــذا2000مليــون  ــاص عــام  7.757غتمــوع الســكان الن ــً  البــالغ عــددىم 
 80تقل أعمار و  186.بًال اليومأن واحد مآل أصل كبلكة جزائري  قادريآل على ال لل ىو 

  ي ــتللوا مــآل قبــل، وكلــثهم حاصــل %  70و ،عــام 30مــآل العــا ل  عــآل العمــل عــآل % 
على تعليم كانوي أو جامعي أو مهب، وربعهم حصـل علـى التعلـيم االبتـدائي فقـط، وواحـد 

جــامعي عا ــل   خــريألــب  100يوجــد نمـا  187.أي تعلــيممــنهم   يتلقــى  13مـآل أصــل 
عــآل العمــل، يف   بــاحثألــب  ــاص إىل رُتــوع ال 250نــل عــام ُي ــاي  و  188.عــآل العمــل

واـتفـــ  عـــرض  189.منصـــب جديـــد لل ـــلل فقـــطألـــب  40 اءن ـــاضتـــ  الـــذي يـــتم فيـــو إ
 1995.190يف عام ألب  40إىل أقل مآل  1985يف عام ألب  140مناصب ال لل مآل 
مــــآل رجــــال ألــــب  500يقابلــــو مــــآل جهــــة أخــــرى جتنيــــد أنثــــر مــــآل ىــــذا لــــة تفــــاقم البًا

وىــذه سياســة إجراميــة وابــحة إلفقــار وعســكرة  ،اظتيلي ــيات مببارنــة صــندو  النقــد الــدوي
يف  ــروي ســتادمون ىــذا الوبــع يقابلــو أي ــا تزايــد يف عــدد األ فــال الــذيآل يُ  191.ابتمــع
( ســنة 17و 6بــ   مــا)ائــري  واظتــراىق  اصتز   فــالويقــّدر عــدد األ ،ية ت ــبو العبوديــةو مدســ

 192.مليون  فل 1.36الذيآل ي تللون بًريقة غ  قانونية بـ
وأّدى حتويـــل اظتـــوارد ألىـــداي العســـكرة والبًالـــة وسياســـات صـــندو  النقـــد الـــدوي إىل 

ـــدن . اتســـاع رقعـــة الفقـــر  علـــى األقـــل امليـــون جزائريـــ 14إىل  13وتعـــ ي األرقـــام الرشتيـــة ب
 بقــاً لتعريــب دوالر  1.07مبعــىن أن دخلهــم اليــومي أقــل مــآل  –الفقــر  حتــت خــطيعي ــون 
 193.بكثــ  العـدد الرشتـييفــو  ن العــدد اضتقيقـي للفقـراء فـهنيف الواقـع أمــا  – دوليـةاعتيئـات ال

ويعـــب العـــدد الرشتـــي أن جزائريـــا مـــآل أصـــل اكنـــ  يعـــيش يف الفقـــر ألن عـــدد الّســـكان نـــان 
منــذ االنقـــبلب  يــد عـــدد الفقــراء كبلكــة أبـــعايتزاقــد و . 2000مليــون نســمة عـــام  30.6

الًبقــة الوســًى االجتماعيــة قــد »اعـ ي بــدن نفســو وزيــر الت ــامآل أن حــك  194،العسـكري
 195«.دتاماً  سحقت

مآل العمـال علـى مرتـب %  33لتصل إذ ولقد اـتف  دخل اصتزائري  اـتفابا  ديدا 
ذه القيمــة اظترتـــب ىـــ وت ــكل( دوالر 90حـــواي )دينـــار جزائــري  6000دقـــل مــآل ب ــهري 
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دينـار  1200وأقصى منحة اجتماعية تستًيع أسرة اضتصول عليها تبلغ  196.اً األد  قانوني
بلديــة  1145و 197.لــديها يف ال ــهر بِلَــ ِّ النظــر عــآل عــدد األ فــال( دوالر 18)جزائــري 

 3)دينــار جزائــري  200تنفــ  أقــل مــآل  1541مــآل غتمــوع بلــديات اصتزائــر البــالغ عــددىا 
بـ   ما%  45واـتف ت القيمة ال رائية لؤلجور بنسبة  198.لفرد الواحد سنويال( دوالرات
مـآل العـائبلت %  48.1و 1994.199وال تزال تت اءل باستمرار منـذ ، 1994و 1986

مبليـ  مـآل  كبلكـةويعـيش  1993،200اصتزائرية ىي ائن أنثر مديونيـة ؽتـا نانـت عليـو سـنة 
ـــلقـــروض بواســـًة ( مـــآل الســـكان%  10حـــواي )اصتزائـــري    201.بـــمانات أو رىـــون مقاب

 202.يف حالة إفبلس ىي( وىو غتموع بلديات اصتزائر) 1541بلدية مآل أصل  1200و
وأدت العســـــكرة وسياســـــة صـــــندو  النقـــــد الـــــدوي إىل إجبـــــار اصتزائـــــري  علـــــى خفـــــ  

 1993وتقــــّدر نســــبة اصتزائــــري  الــــذيآل خف ــــوا مــــآل اســــتهبلنهم مــــا بــــ   إذ اســــتهبلنهم
 60وتنف  األسر حـواي  203.سات ىذه الظاىرة منذ ذل  الوقت، وتر % 42بـ 1997و
وال يكفــي مــا تبقــى  204.علــى اظتبلبــأ والنقــل%  25مــآل دخلهــا علــى األنــل وحــواي % 

نسـبة نبـ ة مـآل اصتزائـري  نما أن ىنـاك . لتسديد الفوات  اظتاتلفة ونفقات التعليم والّصحة
، وتقــّدر ديــون األســر اظتتعلقــة بنفقـــات غــ  قــادرة علــى تســديد الفــوات  اظتاتلفــةىــي اليــوم 

مآل األسر مآل استهبلك الاوتينات والسكر %  56وخّف   205%. 12الصحة والتعليم بـ
مــآل ســوء التلذيــة ون أنثــر مــآل مليــون  فــل يعــانحــك أصــبو  206والزيــوت واطت ــر والفوانــو

تهل  مـنهم يعـانون مـآل ىـذا اضترمـان عنـاء  ـديدا، وسُتُـأ األسـر اصتزائريـة تســألـب  100و
مـآل النسـاء يف %  45و 207.أقل مآل اظتستوى األد  اليومي اظتًلوب مآل الوحدات اضترارية

 نقــــصوخاصـــة )نتيجــــة النقـــائص اللذائيـــة ( األنيميـــا)الـــدم  رســـآّل اإلؾتـــاب يعـــان  مــــآل فقـــ
، وارتفعــت نســبة نقصــان الــوزن لــدى اظتواليــد اصتــدد ولــدى األ فــال حتــت اطتامســة (اضتديــد

ي ذالــذلــ  البلــد اصتزائر فــ 1995.208ســنة %  9إىل  1992 ســنة%  4مــآل العمــر مــآل 
تل اظترتبة الرابعة ع ر ب  نبار مصّدري الب ول واظترتبـة اطتامسـة بـ  نبـار مصـّدري اللـاز لت
يقتـات و يـموا نأصـبو العديـد مـآل  مليار دوالر سنويا مآل صـادرات الـنفط واللـاز، 20ب كت

 209.اً مآل اظتزابل والبع  ائخر نتوت جوعاليوم 
إن حتويـل اظتـوارد مـآل ابتمـع إىل دتويـل القمـع قــد أكّـر سـلبيا علـى صـحة اصتزائـري  بًــر  

 1987بــــ  %  23اـتف  عــــدد َأِســــرّة اظتست ــــفيات بالنســــبة للســــانآل بنســــبة فــــ. أخــــرى
ويف نفــــأ الفــــ ة  210%. 17بينمـــا ازداد عــــدد الســــكان يف نفــــأ الفـــ ة مبقــــدار  1996و

واـتف ــت نــذل  نســبة القبــول يف اظتست ــفيات %  28اـتف ــت أيــام االست ــفاء بنســبة 
خًـ  ووقـع تـدىور  212.ض الزيارات ومعدل مـدة االست ـفاءااـتفإبافة إىل  211،% 23بـ
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يف اصتزائـر م يـو إذ أصـبو ال 213يف نوعية اطتدمات الصحية والبنية التحتية والتجهيـزات الًبيـة
سـكري أو  ـر ي ع)يف القـوات اظتسـلحة واحد وع و  ،سانآل 124عسكري واحد لكل 

ـــا 1200بينمـــا يوجـــد  بيـــب واحـــد لكـــل  ،ســـانآل 39لكـــل ( أو ميلي ـــي وتعـــا  . موا ن
مقــاوم اصتــراكيم، مقاومــات األ ، اظتصــل، )اظتست ــفيات مــآل نقــص حــاّد يف ؼتتلــب األدويــة 

 اظتربـىحك أصبو يًُلـب مـآل ( خلااألعصاب، القسًر، لقاح، دواء،  آتاألنسول ، مهد
 214.اطتاصـــــة هبـــــم قبـــــل الـــــدخول إىل اظتست ـــــفى ةدويـــــاألح ـــــار ست ـــــفيات إبعـــــ  اظتيف 

-1994دوالرا لل ــاص خــبلل  18.7مــآل %  40واـتفــ  اســت اد األدويــة باســتمرار بـــ
ــا أســعار األدويــة فهنمــا  1997.215-1996دوالرا لل ــاص خــبلل  11.2إىل  1995 أّم

( دوالرا 30)دينـارا  2000ارتفعت بًريقة مذىلة ليم قـّدر معـدل سـعر الوصـفة الًبيـة بــ
 216.تب األد  القانو اثل كلم الر علماً أن ىذا اظتبلغ نت

َربـية الو نيـة 
َ
ونان عتذا التدىور آكار وخيمة على ّصحة اظتوا ن  حيم بللت النسبة اظت

 20ووجـد أن  217.، أي أن نل فرد مآل أصـل ستسـة جزائـري  ي ـكو مـآل مـرض% 19.6
ونتـــوت اصتزائريـــون مـــآل أمـــراض  218 ـــيّب، مـــآل اظتربـــى اصتزائـــري    لتصـــلوا علـــى عـــبلج% 

مـا %  27وارتفـع عـدد اظتـوتى يف الًـب اظتاـتص بــ 219.بسيًة بسبب نقص العبلج الًيّب 
ويف نفـــأ الفـــ ة ارتفـــع عـــدد اظتـــوتى يف وحـــدات  ـــب األ فـــال  1996.220و 1989بـــ  
 1000وفيّـة لكـل  54.9وازدادت وفيات األ فال ليم ارتفعـت مـآل  221،% 50بنسبة 

ىـذه تفـو  ، و 1997سـانآل يف عـام  1000وفيّـة لكـل  56.6إىل  1995ام سانآل يف ع
وارتفعــت نــذل  وفيــات النســاء اضتوامــل ليــم  222.نســبة بع ــرة أبــعاي اظتعــدل األورويبال

ع ـريآل مـرة اظتعـدل أي مبـا يقـارب ، 2000والدة عـام  1000لكل  وفاةحالة  1.4بللت 
تمــاعي اســتنادا إىل مصــادر مــآل وزارة وي ــ  ابلــأ الــو ب االقتصــادي واالج 223.األورويب

عليهـا دتامـا قبـل  اءق ـمت الالي نانـت سـابقا إّمـا يف تقهقـر أو و الّصحة أن األمراض التالية، 
ــــُاداء، : مســــتمر ، ىــــي ائن يف ارتفــــاع1991 ــــْب، ال زّتــــى التيفوئيــــد، مــــرض الّســــل، الَكَل

للمزيـد تقريـر راجـع ال)خل؛ انـوز لتهاب الّسـحايا، الزو ااضَتصبة، داء اطتنا  الل ائي، الزحار، 
 224(.اتئياإلحصامآل 
مليـــار دوالر منـــذ االنقـــبلب العســـكري يف حـــرهبم بـــد  8.813أنفـــ  اصتنـــراالت قـــد و 

علمــاً أن  225.مليــون وحــدة ســكنية 4.623ابتمــع يف الوقــت الــذي حتتــاج فيــو اصتزائــر إىل 
يف حالــــة تلــــب  اليــــومتوجــــد ىـــي أنثـــر مــــآل نصــــب مســــانآل اصتزائـــر بـُـــِبَ قبــــل االســــتقبلل و 

فمــثبل : رقــى إىل مســتوى اظتعــاي  القانونيــةيونصــب اظتســانآل اصتزائريــة تقريبــا ال  226.متقدمــة
منهـــا ال حتتـــوي علـــى مـــراحي  %  18.6مــآل اظتنـــازل ال حتتـــوي علـــى مًـــابخ و%  54.9
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ليســـت  هــامن%  34كهربــاء ومليـــون منـــزل ال يصــلو اظتـــاء وال خاليــة مـــآلمنهــا %  15.4و
مــآل اظتســانآل ال يصــلها %  54يف اظتنــا   الريفيــة فــهنن أمــا  227.ي اظتيــاهمتصــلة بنظــام غتــار 

 228.نهربـــاء أو غتـــاري اظتيـــاه وأمنهـــا ال يصـــلها مـــاء %  90اظتـــاء ويف بعـــ  اظتنـــا   فـــهنن 
ــــوت يصــــل إىل  ــــو ب لعمــــارة البي ــــون يف  ــــروي مكتظــــة فاظتعــــدل ال  7.18ويعــــيش اصتزائري

ومعـــدل حجـــم ( 5الـــذي حـــّدد بــــ)ي يفـــو  ىـــذا الـــرقم اظتعيـــار العـــاظتإذ  ـــاص لكـــل بيـــت 
مليـــــون  لــــب للســـــكآل االجتمــــاعي ولكـــــآل  1.5وىنــــاك  229. ـــــاص 6.6األســــر البــــالغ 

ورغــم ىـذا فهننــو  230.ســكآل سـنوياألـب  50إىل ألــب  40تـوف   ســوىاضتكومـة ال تسـتًيع 
 الذيآل يزدادون فقـراوا ن  فو  إمكانيات اظت اتدج ى وأ ا راءى إذ  اغريوجد مليون بيت 

نفجـار الا علـى أُىبـةمبثابـة قنبلـة اجتماعيـة األزمـة السـكنية اطتانقـة  عتـاتو  231.د يـوميومـاً بعـ
ونتيجـة عتـذه األوبـاع  19.232مبليـ  مـآل العـزاب يف سـآّل تزيـد عـآل  6يوجد يف اصتزائـر  إذ

التســـعينات  خـــبلل ارتفـــعحيـــم  ال يكـــاد لتتمـــلفـــهنن ابتمـــع اصتزائـــري يوجـــد حتـــت بـــلط 
سـنة  31.3إىل  1987سـنة عـام  27.7مذىلـة ليـم ازداد مـآل ُمَعّدل ّسآل الزواج بًريقـة 

 1998ســنة عــام  27.6إىل  1987ســنة عــام  23.7بالنســبة للرجــال، ومــآل  1998عــام 
سـنة  34و 33فقد قدر ُمَعّدل ّسآل الـزواج بـ   2000عام خبلل أّما  233.بالنسبة للنساء

 234.بالنسبة للنساء 30و 29بالنسبة للرجال وما ب  
يف  احيوي آخر تدكر سلبا مآل جرّاء االستيبلء على اظتوارد الو نية وتو يفهـوىناك قًاع 

علــى عكــأ النفقــات العســكرية الــي ارتفعــت باســتمرار ليــم  اضتــرب أال وىــو قًــاع ال بيــة
فعلى سبيل اظتثال اـتف ت مـآل . ف ت باستمرارخُ ، فهنن ميزانية التعليم 1992سنويا منذ 

وبــ   1997.235ســنة %  17.39إىل  1990ة ســنة مــآل غتمــوع ميزانيــة الدولــ%  29.7
مـــآل ميزانيـــة %  63اـتف ـــت نفقـــات التجهيـــز يف قًـــاع التعلـــيم بنســـبة  1997و 1987

عســكري واحــد لكــل  تعــداصتزائــر حتــت اضتكــم العســكري إذا نانــت و  236.الدولــة للتجهيــز
( عســـكري أو رجــل بــوليأ أو ميلي ـــي)يف القــوات اظتســلحة واحـــد وع ــو  ،ســانآل 124
ومــدرس جــامعي  ،ســانآل 180ســوى مــدرس واحــد لكــل فهنمــا ال تعــد  ،ســانآل 39لكــل 
وفقـدت مهـآل ال بيـة والتعلـيم  237.سـانآل 4200وإماما واحـدا لكـل  ،سانآل 2200لكل 

ووقعــت ىجــرة  238.مــآل قيمتهــا االجتماعيــة مــع انتســاح الفقــر لســل  األســاتذة واظتدرســ 
مـآل اظتعلمـ  يف الًـور %  70)يم قوية ظتدرسي اصتامعات إىل اطتارج وتدىورت نوعية التعلـ

ــــااواظتتوســــط والثــــانوي ال نتلكــــون حــــك  ــــهادة البك ياالبتــــدائ  1999ويف ســــنة  239(.لوري
مايـــة التعلـــيم لـــدى  % 75و ،% 62بعـــد  ـــور التعلـــيم اإلجبـــاري رســـوب نســـبة ال بللـــت

يــــــة للاســــــارة ئو النســــــبة اظتأمــــــا  240.لوريــــــاا ــــــهادة البكامتحــــــان يف  % 75.27الثــــــانوي و
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 ويلـادر 241%. 95فقـد بللـت ب  اظترحلة االبتدائية واصتامعيـة ( أو ختلي رسوب)مية التعلي
تلميـذ وتلميـذة النظـام الدراسـي نتيجـة الفصـل أو ألـب  560وألـب  500ب   نّل عام ما
ووصــفت ىــذه الظــاىرة بعــودة  242.دفــع النفقــات اظتًلوبــة علــىاألوليــاء لعــدم قــدرة التالــي 

لـــادري اظتـــدارس تفتقـــد إىل الكفـــاءات األساســـية يف القـــراءة األميـــة ألّن نســـبة معتـــاة مـــآل م
%  31.7نســـــبة األميـــــة بـــــ  الســـــكان فـــــو  ســـــآل العا ـــــرة بللـــــت و . والكتابـــــة واضتســـــاب

 243.ب  اإلناث%  40.27ب  الذنور و%  26.65)
  هـورإّن عائدات العسكرة وسياسات صـندو  النقـد الـدوي اظتتداولـة ىنـا قـد أّدت إىل 

 .ً ةاطتجتماعية االمراض األ مآل العديدأو تفاقم 
 عائلهـــاجتماعيـــة تواجـــو بـــلو ا  ـــديدة مـــآل جـــرّاء فقـــدان ااألســـرة نوحـــدة دصـــبحت ف
ونُـــزوح الّســـكان النـــات  عـــآل اضتـــرب وجـــو الّرعـــب ( االغتيـــاالت والســـجآل والنفـــي ننتيجـــة)

وبللـت حــاالت . وال ـبهة والبًالـة ونقـص الّســكآل أو اإلفقـار اظتفروبـ  مـآل  ــري اصتـيش
نفــأ  مــا يعــادلحالــة أي  144771، 1999و 1994بل  يف اطتمــأ ســنوات بــ  الًــ

 وارتفـــع العنـــب داخـــل األســـر نمـــا قـــلّ  244.حـــاالت الًـــبل  لع ـــر ســـنوات يف الســـبعينات
نت ــرت مظــاىر وا. الت ــامآل العــائلي، وبــعب نــذل  الت ــامآل االجتمــاعي وزادت األنانيــة

نقســامات واالســتقًابات التفاقمــت او . التســّول واصتــرائم االجتماعيــة والعنــب االجتمــاعي
الًبقية والثراء والللـة واصتهويـة، نمـا أّدى الفقـر إىل العزلـة  ػتاورداخل ابتمع وخاصة على 

مــآل  ــري اصتــيش فقــد أســفرت عــآل  أّمــا صــناعة اطتــوي واســتلبللو. االجتماعيــة واإلقصــاء
 .الواحد انعدام الثقة ب  أفراد ابتمع

صــار حلمــا مســتحيبل للمبليــ  مــآل الّنــاس فــهنّن  «والزوجــةال ــلل والبيــت »وألن مثلــم 
ؿتـــبلل القـــيم األخبلقيـــة وارتفـــاع نســـبة اإلجهـــاض والـــدعارة واصتـــرائم االتســـعينات  ـــهدت 

وارتفعــت نــذل  األمـراض اظتنقولــة عــا اظتمارســات  245(.اغتصــاب النســاء واللـواط)اصتنسـية 
إذا  و  1999.246و 1997فت ــــاعفت علــــى ســــبيل اظتثــــال حــــاالت الزىــــري بــــ  . اصتنســــية

رض فقــدان اظتناعــة اظتكتســبة حســب األرقــام ظتــحالــة واحــدة  1985يف ســنة نانــت ىنــاك 
حالــة  468اإلحصــائيات الّرشتيــة  حســب ،2000ســبتما  20يف فهنمــا بللــت  247الّرشتيــة،
لتملــون فــ وس مــرض فقــدان اظتناعــة ؽتــآل  ــاص  1000عنهــا، إبــافة إىل إحصــاء معلنــة 
مـا بـ   إىل وجـود 1999سـنة لمنظمة الصحة العاظتية إحصائيات  فيما ت   248،اظتكتسبة

ـــة ظتـــرض فقـــدان اظتناعـــة اظتكتســـبة وألـــب  11وألـــب  8  ـــاص معّربـــ  ألـــب  730حال
 249.لئلصابة هبذا اظترض
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ت الكميــات وازداد حيــم التســعينات خــبللاظتاــدرات ارتفــع بًريقــة معتــاة  تعــا يإّن 
تعــا ي نمــا انت ــر  1999.250و 1994ت بــ  ربــع مــرّاأرات داظتاــاظتصــادرة مــآل ؼتتلــب 
نـان   1999رات أمام احملانم سنة دق ية ؼت 2800فمآل ب   251.ا رىيباً اظتاّدرات انت ار 
واظتتهم  ذوي األعمال  ،448العسكر مآل واظتتهم   ،1371البًال  مآل عدد اظتتهم  

صــــفهم ســــنة ونِ  25معظــــم الــــذيآل يتعــــا ون اظتاــــّدرات  تجــــاوز عمــــريوال  387.252اضتــــرة 
اضت ــــيش والـــراتن  والكونـــاي  والعقــــاق  : اظتاــــّدرات األنثـــر انت ـــارامـــآل بـــ  و  253.أميّـــون

مــآل جديــد  ــاىرة اإلدمــان و يف نفــأ الوقــت نمــا عــادت  254.النفســية واحمللــبلت واعتــ ويآل
 255.على اطتمر

هتمــــيش ســـعي العســــكر يف باإلبــــافة إىل  ،إّن اظت ـــانل الــــي تًـــّر  إليهــــا ىــــذا البحـــم
دفع عدد متزايد مـآل اصتزائـري  حاد نت  عنها قنوط  ،نمصدر أخبلقي وروحيو  ولاإلسبلم 

حتـــت حالـــة إّن عـــدد حـــاالت اظتـــوت اظتصـــّنفة واظتســـّجلة . التســـعينات خـــبللإىل االنتحـــار 
يف سـنة . حـادة قد ارتفع ب دة( نتحاراتبلىذا العدد عآل العدد اضتقيقي ليصلر و )نتحار ا

الّسداســي األول  بينمــا  ــهدحالــة ػتاولــة انتحــار  75حالــة انتحــار و 55ســّجلت  1992
 329 2000عـــــام مـــــآل حالـــــة انتحـــــار، والسداســـــي األول  220 فقـــــط 1999عـــــام مــــآل 
نـــاث اإلمـــآل  ـــري تقـــ ي  1992وبينمـــا نانـــت معظـــم حـــاالت االنتحـــار قبـــل  256.حالـــة
نتحــار تلــّ  بلفــهنن الــنمط اصتنســي ل( زتلــآل خــارج إ ــار الــزواج لكــومآليف معظــم األحيــان )
ــــذنور الــــذيآل انتحــــروا   1999يف عــــام . عــــد االنقــــبلبب ــــة 78.8نانــــت نســــبة ال  257،باظتائ

 258.مـنهم نـانوا بًـال %  65.6سـنة و 40و 18أعمارىم  ب   ت اوحمنهم %  64.9
عنــدما دخــل برنــام  إعــادة اعتيكلـــة  1994ولقــد لــوح  أن االنتحــارات زادت لــدة ســنة 

تســـرلتات واســـعة مـــآل خبللـــو وســـجلت  الـــذي فربـــو صـــندو  النقـــد الـــدوي حيـــز التنفيـــذ
 259.النًا  للعمال

 خالصة. 6
بعــــد اســــتعراض وبــــعية حقــــو  اإلنســــان اظتزريــــة يف اصتزائــــر تًــــر  ىــــذا البحــــم إىل  بيعــــة 
ـــاقش  أســـلحة التعـــذيب الكهربائيـــة اظتســـتعملة بـــد اظتســـاج  السياســـي  اصتزائـــري ، نمـــا ن

عــــاظتي ونــــذل  واردات اصتزائـــــر حتــــويبلت تكنولوجيــــة الـــــتحّكم السياســــي علــــى اظتســـــتوى ال
أ هــرت الدراســة أن  ــرنات أمريكيــة وفرنســية وبريًانيــة قــد و . لق ــبان الصــع  الكهربــائي

وإيًالية وأظتانيـة تـزّود الًلمـة العسـكرية بالوسـائل التكنولوجيـة للـتحّكم السياسـي مـآل أجـل 
 .لكقمع اظتعاربة وإرىاب ابتمع اصتزائري ن
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اليـة يف مبيعـات األسـلحة حلّـل ىـذا اظتقـال حجـم النفقـات وبعد استعراض األفتاط اإلرت
أن ىـــذه ُخلـــص إىل و . 2000العســكرية اصتزائريـــة منــذ االنقـــبلب العســكري إىل غايـــة ســنة 

علــى ســـبيل  1998و 1992بــ  %  308النفقــات قــد ارتفعـــت بًريقــة مذىلــة، بنســـبة 
ــــال ــــدوي لدراســــات الّســــ. اظتث ــــهنن النفقــــات واســــتنادا إىل معًيــــات معهــــد اســــتونهو  ال لم ف

ـــار دوالر 8.813العســـكرية الـــي تســـببت فيهـــا ؽتارســـة اضتـــرب بـــد ابتمـــع قـــّدرت بــــ . ملي
فريقيــا ىــي أنــا إوأ هــرت الدراســة أن روســيا وفرنســا والواليــات اظتتحــدة وبريًانيــا وجنــوب 

ـــا وجـــدت الدراســـة نـــذل  أن ترنيـــا وأونرانيـــا . الـــدول الـــي تـــزود الًلمـــة باألســـلحة وإيًالي
واعتنـد ىـي نـذل  مـآل بـ  والسـعودية واصتمهورية الت يكية والص  ومصـر واليابـان ندا وىول

معظم حتـويبلت األسـلحة ىـذه  وترنزت. الدول اظتزودة لؤلسلحة بدرجة أقل رغم أما معتاة
ـــــات، مـــــدفعيات، : علـــــى أنظمـــــة أســـــلحة خفيفـــــة ومتوســـــًة للحـــــرب اظت ـــــادة للثـــــورة دباب

 ائرات قتالية،  ائرات النقل،  ائرات التجسـأ مسدسات، ر ا ات، عربات مصفحة، 
اظتتحكم فيها عـآل بعـد، مروحيـات اعتجـوم والتجسـأ، األسـلحة الكيمياويـة، أجهـزة اظتراقبـة 

 .خلاتصال اإللك و ، الاإللك ونية، أجهزة الرؤية الليلية، أجهزة ا
رقتا إىل بــــدو  آل أديــــاياد األســــلحة أجــــ  العســــكرة والقمــــع، اللــــذ  اظتقــــال أن اســــتأكبــــت و 

 .ةواالجتماعي ةواالقتصادي ةوالسياسي ةاإلنسانيرتيع األصعدة عواقب وخيمة على 
فرض حظر األسلحة علـى الًلمـة ولـو أن جتـار اظتـوت ُمنعـوا قام بولو أن ابتمع الدوي 

لكــان الــثمآل الب ــري للحــرب أقــل مــآل اضتصــيلة اظترعبــة  اءالــدماظتلًاــة بمــوال األمــآل نســب 
 ـاص ألب  12جزائري، اختفاء أنثر مآل ألب  30لسياسي ألنثر مآل السجآل ا: التالية
عـدامات بـبل ػتانمـة أو ابـازر والنــزوح الـداخلي أو إلامـآل جـرّاء بـحية ألب  150ووقوع 

 .إىل اطتارج ظتليون ونصب مآل الب ر
فقــدان اضتقــو  اظتدنيــة والسياســية، تقويــة ســلًة : و  يكــآل الــثمآل السياســي بدقــل خــزي

و نيــــة يف بعــــ  ســــيادة البــــياع الالعســــكر داخــــل الدولــــة وتفــــاقم العســــكرية و واســــتقبللية 
فرنسا، الواليـات اظتتحـدة، صـندو  النقـد ) أجنبيةوى يد لنفوذ قِ از النمو اظتتو اباالت اضتيوية 

علــــى قــــرارات اصتزائــــر اظتصــــ ية يف ( الــــدوي، البنــــ  الــــدوي وال ــــرنات اظتتعــــددة اصتنســــيات
 .ة والسياسية واالقتصادية والثقافيةال ةون العسكرية واألمني

حتـــت  ـــروط صـــندو  النقـــد  «ديـــون  ـــنيعة»تحويـــل اظتـــوارد واالســـتدانة بــــنمـــا نانـــت ل
فبعـــد اســـتعراض ائكـــار . األســـلحة ودتويـــل اضتـــرب عواقـــب اقتصـــادية وخيمـــةقتنـــاء الـــدوي ال

قتصـــاد االقتصـــادية عتـــذه السياســـات علـــى اظتســـتوى العـــاظتي، لـــم اظتقـــال عواقبهـــا علـــى اال
نســبة النمــو اـتفــاض حــاد لاطتارجيــة و ديون ولفــت االنتبــاه إىل االرتفــاع اظتعتــا للــ. اصتزائــري
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ـــاقش نـــذل  . االقتصـــادي عملت العســـكرة والقمـــع نـــدداة إلعـــادة نيـــب اســـتُ ىـــذا اظتقـــال  ن
وتعــرض نــذل  . صــندو  النقــد الــدوي أوامــرىيكلــة االقتصــاد اصتزائــري قســرياً ودتا ــيا مــع 

عمال رعـــــب الدولـــــة نحيلـــــة نفعيـــــة لفـــــ  وخوصصـــــة الصـــــناعات العامـــــة البحـــــم إىل اســـــت
وتًـر  البحـم  . العسـكرية ًلمـةاألساسية، نما ناقش االستيبلء على بع ها مآل  ـري ال

عـــادة إلإىل دور اصتـــيش نـــذراع مســـلو لصـــندو  النقـــد الـــدوي الـــذي نتلـــي برناغتـــو  نـــذل 
اد مـآل   االستمستوى صتزائرية، ورفع نتاجية اإلاإلمكانيات ا الق اءاعتيكلة بلية إبعاي أو 

مــآل  ــري ال ــرنات اظتتعــددة  يــةواللاز  يــةلب ولانهــب مــوارد اصتزائــر الًــر  لاطتــارج، وتســهيل 
 .اصتنسيات

وتعــّرض البحــم نــذل  بالتفصــيل إىل الكلفــة االجتماعيــة الناجتــة عــآل حتويــل اظتــوارد إىل 
ــاً  اظتقــال التفــاقم اطتًــ  للبًالــةقــارن و . العســكرة والقمــع مــع جتنيــد نصــب مليــون مــآل توازي

ونوق ـــت  . ي ـــيات وانت ـــار األ ـــلال االســـتعبادية مببارنـــة صـــندو  النقـــد الـــدويلرجـــال اظت
مليـــون جزائـــري وســـح  الًبقـــة الوســـًى واميـــار دخـــل  14إىل  13فقـــار إنـــذل  مســـائل 

. التلذيـةوانت ـار سـوء ( وخاصـة اظتـواد اللذائيـة)وقدرة  راء اصتزائري  واـتفـاض االسـتهبلك 
نـت  عنهـا مـآل زيـادة يف النسـبة ا إىل تـدىور اطتـدمات الصـحية ومـ وتعّربت الدراسـة نـذل 

. اظتربـــية الو نيـــة ونســـبة وفيـــات األ فـــال ووفيـــات النســـاء أكنـــاء الـــوالدة وعـــودة عـــّدة أوبئـــة
مليــار دوالر باضتالــة الكاركيــة لئلســكان  8.813النفقــات العســكرية الــي قــدرت بـــ رنــتوقو 

نظومة ال بويـة ات ال امة للبلد يف ىذا اظتيدان، ونذل  بتافي  النفقات على اظتواظتتًلب
نيــــب أدت الوبــــعية  ونــــاقش ىــــذا العمــــل أخــــ ا. ا يف وبــــعية مهملــــةســــساأالــــي نانــــت 

اميــــار األســــر والعنــــب العــــائلي : جتماعيــــةاعــــدة م ــــانل بــــروز أو تفــــاقم االجتماعيــــة إىل 
التفصيل برّنز اظتقال نما . نقسامات االجتماعيةالوا والتسّول واإلجرام والعنب االجتماعي

بصـفتها االنتحـار ارتفاع حاالت اظتادرات و  تعا ياألمراض اصتنسية واصترائم و  تف يعلى 
 .لل لوط الي يعا  منها ابتمعأعراض 
مــــــزود األســــــلحة وصــــــندو  النقــــــد الــــــدوي والــــــدول ينتظــــــر أن األمــــــور ب ائــــــعجومــــــآل 

ضتــــرب مــــآل اظتنتَابــــ  دنتقرا يــــاً، الــــذيآل ســــيالفون الديكتاتوريــــة واظتةسســــات الــــي مّولــــت ا
الق ـــاء العســـكرية بعـــد ســـقو ها، أن يســـددوا ديـــون النفقـــات الـــي صـــرفت يف مًـــاردهتم و 

 .عليهم
زودي األســـلحة وصــندو  النقـــد الـــدوي والـــدول واظتةسســـات الـــي ظتـــن وإنــو مـــآل اظتةنـــد أ

رد  –تكــاليب  وادفعأن يــحايا القمــع ظــر مــآل بــنتمّولــت اضتــرب مــآل الوقاحــة مــا يكفــي لت
 .التعذيب والسجآل واالغتياالت وابازر الي تعربوا عتا –الديون ورباىا 
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قومــون ي    مــازوخي نالتصــري  بلبون بــدون  ــ ز اصتزائــري  ااظتــوت ىــةالء ســيً جتــارإّن 
اسـي دفع تكاليب حرمامم مآل اضتقو  اظتدنية والسياسـية وتكـاليب إعـادة االسـتعمار السيب

 .فقارىم واؿتًا هم االجتماعيإواالقتصادي لبلدىم وتكاليب 
. علــى األجيــال اظتقبلــةكقــيبلً  عبئــاً ســتبقى اظت تبــة عنــو إّن تكــاليب ىــذا التــدم  والــديون 

علـى حتمـل ، و الي تعرض عتا أسـبلفهماضترب ذتآل على دفع أجيال   تر النور بعد جا توس
قادة قومي  وإقليميـ  ودوليـ  ليسـوا بـَْعـُد مآل لدن  فربتأفكار   يتبنوىا وقرارات عبء 
 .يف اضتكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نان عدواناً ماديـاً نال ـرب   اظتازوخية ت   إىل ا تقا  الفرد للذة مآل قيام ائخريآل بتعذيبو وتوجيو العدوان إليو، سواءً     
 .ق  الفرد وإىانتو وعرقلة مصاضتوواإليذاء أم عدوناً معنوياً نتح
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 2991بعض واردات األسلحة منذ انقالب يناير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روس   ية م     مقاتل   ة  اتمروحي   
 MI-24طراز 

م     روس   ية مقاتل   ة ات ط   ا ر 
 MiG-29UBنوع 
 

لقناب   ط وطويل   ة الم      لقاذف   ة  اتط   ا ر 
 Sukhoi-24 Fencer م  طرازروسية 

 ة أمريكي        ة جوي         دارار أجه         ة 
Northrop Grumann AN/TPS-70 

طا رات ناقلة عس كرية أمريكي ة م   ط راز 
Hercules C-130 

 
روس    ية بطاري    ات ص    واري  

 Smerch 300 & 400 م  نوع
 

ة فريقي إمقاتل ة جن وب  اتمروحي
 Rooilvakنوع  م 

 رب  ا هوا ي  ة دو  ال اتعرب  ال ةنظم  أ
(UAV )  افريقيإجنوب م 

س    عودية م       م رع    ة اتعرب    
 طراز فه 

أوكرينية م   ط راز  م رعة اتعرب T-72م  طراز روسية  اتدباب
UPM BTR 50 

عرب                ات حامل                ة 
 لبطاريات الصواري 
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 2991بعض عا  ات العسكرة منذ انقالب يناير 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 منظور سياسي 
 

 

388 

+ + 

+ + 

 
 

 اعتوامش
 

1 Jacques Vergès, Lettre ouverte à des amis algériens devenus tortionnaires, Albin Michel, Paris, 1993, 
p. 71. 

2 Moussa Ait-Embarek, L'Algérie en Murmure: Un cahier sur la torture, Hoggar, Genève, 1996, p. 42. 

3 A. Ali-Yahia, ‘Algeria, October 1988 to October 1998: A Ten Year Crisis’, Lecture at the School of 
Oriental and African Studies, University of London, 5 October 1998. 

4 Comité Algérien des Militants Libres de la Dignité Humaine et des Droits de l’Homme, Le Livre 
Blanc sur la Répression en Algérie, Tome 1 & 2 & Supplément, Hoggar, Genève 1995 & 1996; Na-
tional Union of Algerian Lawyers, Committee of Constituent Lawyers, The Families of the Serkadji 
Victims and Detainees, Algerian League for the Defence of Human Rights, ‘The Massacre of Serkadji’, 
in Y. Bedjaoui et al., An Inquiry into the Algerian Massacres, Hoggar, Geneva 1999, pp. 267-299. 

5 Comité Algérien des Militants Libres de la Dignité Humaine et des Droits de l’Homme, Le Livre 
Blanc sur la Répression en Algérie, Tome 1 & 2 & Supplément, Hoggar, Genève 1995 & 1996; Moussa 
Ait-Embarek, L'Algérie en Murmure: Un cahier sur la torture, Hoggar, Genève, 1996; Jacques Vergès, 
Lettre ouverte à des amis algériens devenus tortionnaires, Albin Michel, Paris, 1993; Ali-Yahia Abden-
nour, Algérie, raisons et déraison d'une guerre, L'Harmattan, Paris, 1996. 

6 Amnesty International, Fédération Internationale des Droits de l’Homme, Human Rights Watch, 
Reporters Sans Frontières, Algérie: le livre noir, La Découverte, Paris 1997; Comité Algérien des Mili-
tants Libres de la Dignité Humaine et des Droits de l’Homme, Le Livre Blanc sur la Répression en 
Algérie, Tome 1 & 2 & Supplément, Hoggar, Genève 1995 & 1996; Jacques Vergès, Lettre ouverte à 
des amis algériens devenus tortionnaires, Albin Michel, Paris, 1993; Ali-Yahia Abdennour, Algérie, 
raisons et déraison d'une guerre, L'Harmattan, Paris, 1996; Moussa Ait-Embarek, L'Algérie en murmu-
re, un cahier sur la torture, Hoggar, Genève, 1996. 

7 Amnesty International - Report - ACT 40/01/97, March 1997, Torture Arming the Torturers: Elec-
tro-Shock Torture and the Spread of Stun Technology, 
http://www.amnesty.org/ailib/aipub/1997/ACT/A4000197.htm 

8 The Algerian League for the Defence of Human Rights estimates the number of disappeared to be 
12,000 (R. Fisk, ‘One man’s heroic fight against a regime with a taste for torture’, The Independent, 10 
October 1997). 

9 Comité Algérien des Militants Libres de la Dignité Humaine et des Droits de l’Homme, Le Livre 
Blanc sur la Répression en Algérie, Tome 1 & 2 & Supplément, Hoggar, Genève 1995 & 1996; Y. 
Bedjaoui, A. Aroua, M. Ait-Larbi, An Inquiry into the Algerian Massacres, Hoggar, Geneva 1999. 

10 http://www.freedomhouse.org/ratings/ 

11 The Observer, 28 June 1998. 

12  The Observer, 24 October 1999. 
13  S. Wright, An Appraisal of Technologies of Political Control, European Parliament, STOA, 1998, 
p.45. 
14  Amnesty International, Le Commerce de la Terreur: L’Afrique à Feu et à Sang, Octobre 1999, p. 
13. 
15  Ibid. 

 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



  استثمارات وعائدات: واردات األسلحة  
 

 

389 

+ + + + 

+ + 

 
16  Amnesty International, Le Commerce de la Terreur: L’Afrique à Feu et à Sang, op. cit. p. 13; D. 
Waller, ‘Weapons of Torture’, Time, 6 April 1998. 
17  Ibid. 
18  S. Wright, An Appraisal of Technologies of Political Control, op. cit., p. 44. 
19  S. Wright, An Appraisal of Technologies of Political Control, op. cit., p. 1. 
20  S. Wright, An Appraisal of Technologies of Political Control, op. cit., p. 45. 
21  Amnesty International, Arming the Torturers: Electro-Shock Torture and the Spread of Stun 
Technology, News Service 31/97. 
22  P. Wallensteen and M. Sollenberg, ‘Armed Conflict and Regional Conflict Complexes 1989 – 97’, 
Journal of Peace Research, Vol. 30, No 2 (1998) 241 – 263. 
23  Amnesty International, Arming the Torturers: Electro-Shock Torture and the Spread of Stun 
Technology, News Service 31/97. 
24  Ibid. 
25  Amnesty International, Le Commerce de la Terreur: L’Afrique à Feu et à Sang, Octobre 1999, p. 13 
26  Amnesty International, ‘Armes nouvelles au service des tortionnaires: Décharges électriques pour 
réprimer les corps’, Le Monde Diplomatique, Avril 1997, p. 3. 
27  Arms Sales Monitor, No. 30, July 1995. 
28  Ibid; Also see Amnesty International, Arming the Torturers: Electro-Shock Torture and the Spread 
of Stun Technology, News Service 31/97. 
29  P. Syed, ‘Torture Trail Links Saudi-UK arms Trade’, Global Media Monitoring, Shanti Communica-
tions, 04 March 1996; Dispatches, ‘The Torture Trail’, Channel 4 TV (UK), 06/13 March 1996. 
30  D. Waller, ‘Weapons of Torture’, Time, 6 April 1998. 
31  Amnesty International, Arming the Torturers: Electro-Shock Torture and the Spread of Stun 
Technology, News Service 31/97. 
32  ‘Police Torture Exports Licenced by Commerce Department 1991-1993’, Arms Sales Monitor, No 
30, 20 July 1995. 
33  Amnesty International, Arming the Torturers: Electro-Shock Torture and the Spread of Stun 
Technology, News Service 31/97. 
34  34 ‘Britain Pays to Equip Algeria for ‘Dirty War’, The Sunday Telegraph, 9 November 1997; 
‘Nightmares of Torture Haunt Exiles Witness’, The Independent, 1 November 1997; ‘The blowtorch 
Election that Shames Britain’, The Observer, 25 May 1997. 
35  US Arms Control and Disarmament Agency (ACDA), World Military Expenditures and Arms 
Transfers 1989, US Government Printing Office, Washington 1990, Table II. 
36  R. F. Grimmett, Conventional Arms Transfers to the Third World, 1986 – 1993, US Library of 
Congress, Congressional Research Service, 29 July 1994, Washington, p. 50. 
37  M. T. Klare, ‘The Arms Trade in the 1990s: Changing Patterns, Rising Dangers’, Third World 
Quarterly, Vol. 17 (1996) pp. 857-874. 

 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 منظور سياسي 
 

 

390 

+ + 

+ + 

 
38  Ibid. 
39  J. McCain, ‘Controlling Arms Sales to the Third World’, The Washington Quarterly, Vol. 14 (1991) 
p. 80. 
40  M. T. Klare, op. cit., p. 859. 
41  ‘Middle East Again Leading Arms Recipient’, Arms Trade News, August-September 2001, p. 2. 
42  Associated Press, 8 June 1999 and reported by the conventional arms transfer project, 
http://www.clw.org/cat/newswire/nw080999.html 
43  Ibid. 

نقـبل عـآل اظتعهـد الـدوي للدراسـات اإلسـ اتيجية بلنـدن؛ راجـع اظتصـدر  2001أنتـوبر  18يـوم القًريـة قنات اصتزيـرة   44
 .أي ا 41

45  Ibid. 
46  Ibid. 
47  P. Wallensteen and M. Sollenberg, ‘Armed Conflict 1989 – 98’, Journal of Peace Research, Vol. 36, 
No 5 (1999) 
48  I. Dahmani, ‘Devenir des GLD’, Le Jeune Indépendant, 17 December 2000; L. Martinez, La guerre 
civile en Algérie, Karthala, Paris 1998, p. 240. 
49  ‘Defence Spending on the Rise’, The North African Journal, 31 October 1997. 
50  A. Karp, ‘The Arms Trade Revolution: The Major Impact of Small Arms’, The Washington Quar-
terly, Vol. 17 (1994) pp. 65-77. 
51  A. H. Cordesman, Military Balance in the Middle East, Part II, CSIS, Washington 1998, p. 5. 
52  CDI, Terrorism Project, ‘A Risky Business : US Arms Exports to Countries Where Terror Thrives’, 
30 November 2001. (www.cdi.org) 
53  Ibid. 
54 Ibid. 

55 Ibid. 

56 Ibid. 

57 Ibid. 

58  Arms Trade News, March 1997, a Publication of the Conventional Arms Transfer Project, Editor: 
Thomas, A. Cardamone, Jr. USA. 
59  The Conventional Arms Transfer Project, http://www.clw.org/cat/foraid/append2e.htm 
60  Arms Trade News, March 1998, a Publication of the Conventional Arms Transfer Project, Editor: 
Thomas, A. Cardamone, Jr. USA. 
61  Arms Trade News, Selected Background Information for August/September 1998 
http://www.clw.org/cat/bkgnd998.htm 

 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار

http://www.clw.org/cat/newswire/nw080999.htm


  استثمارات وعائدات: واردات األسلحة  
 

 

391 

+ + + + 

+ + 

 
62  Arms Sales Monitor No. 36, February 1998. 
63 Arms Trade News, July 1999, a Publication of the Conventional Arms Transfer Project, Editor: 

Thomas, A. Cardamone, Jr. USA. 
64  Arms Sales Monitor, No. 34, 30 April 1997. 
65  Arms Sales Monitor, No. 41, October 1999 
66  Arms Sales Monitor, No. 40, May 1999. 
67 Arms Trade News, August-September 2001. 
68 Arms Trade News, January 2001 and February 2001. 
69  Arms Trade News, August/ September 1998, a Publication of the Conventional Arms Transfer 
Project, Editor: Thomas, A. Cardamone, Jr. USA. 
70  Arms Trade News, March 1998, a Publication of the Conventional Arms Transfer Project, Editor: 
Thomas, A. Cardamone, Jr. USA. 
71  Arms Sales Monitor, Published by the Federation of American Scientists Fund No. 38 (November 
1998), Highlighting U.S. government policies on arms exports and conventional weapons proliferation. 
http://www.fas.org/asmp/library/asm/asm38.html. 
72  http://www.fas.org/irp/contract/cbd97/cbd97082b.html 
73 Russian Centre for Analysis of Strategies and Technologies (CAST), ‘Algeria is Among the Top Ten 
Consumers of Russian Arms’, 2 April 2001. 

74 Ibid. 

75 Ibid. 

76  J. Singh, ‘Alger et Moscou relancent leur coopération militaire’, Algeria Interface, 21 December 
2000. 
77  Arms Trade News, November 1999, Thomas A. Cardamone, Jr. Editor, A Publication of the Con-
ventional Arms Transfer Project. 
78  Arms Transfer Project, November 1999. 
79  Washington Institute for Near East Policy, 26 August 1999. 
80 Human Rights Watch, ‘The Role of the International Community’, Human Rights Watch World 
Report 2001, HRW 2001. 
81  Algeria Interface, 21 December 2000. 
82 Russian Centre for Analysis of Strategies and Technologies (CAST), ‘Algeria is Among the Top Ten 
Consumers of Russian Arms’, 2 April 2001. 

83  J. McCain, ‘Controlling Arms Sales to the Third World’, The Washington Quarterly, Vol. 14 (1991) 
p. 80. 
84  J. Winther, ‘Stop International Trading in Arms’, Peace on the Net, December 1998; 
http://www.fred.dk/peace/trade.htm. 

 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 منظور سياسي 
 

 

392 

+ + 

+ + 

 
85  Ibid. 
86  Rotor & Wing, 8 February 1995. 
87  Y. Bedjaoui, A. Aroua, M. Ait-Larbi, An Inquiry into the Algerian Massacres, Hoggar, Geneva 
1999, p.986. 
88  Le Canard Enchaîné, 5 April 1995. 
89  Observatoire des Transfers d’Armement, Rapport 1999-2000. 
90  J. McCain, op. cit, p. 80. 
91  M. T. Klare, ‘The Arms Trade in the 1990s: Changing Patterns, Rising Dangers’, Third World 
Quarterly, Vol. 17 (1996) pp. 857-874. 
92  Reuters, 22 September 1998. 
93  Ibid. 
94  Ibid. 
95  The Sunday Telegraph, 9 November 1997. 
96  The Observer, 25 May 1997. 
97  G. Shelton, South African Arms Sales to North Africa and the Middle East – Promoting Peace or 
Fuelling the Arms Race?, Foundation for Global Dialogue, October 1998. 
98  Ibid. 
99  Ibid. 
100  Ibid. 
101  Xinhua News Agency, 25 February 1999. 
102  CNN, 27 January 1998. 
103  Electronic Mail and Guardian, Johannesburg, 20 February 1998. 
104  Xinhua News Agency, 21July 1999. 
105 South African Arms Exports 1996 – 1998;  Arms Trade news, Thomas A. Cardamone, Jr. 
Editor, A Publication of the Conventional Arms Transfer Project. 
106  Daily mail & Guardian, 20 September 2000. 
107  G. Shelton, South African Arms Sales to North Africa and the Middle East – Promoting Peace or 
Fuelling the Arms Race?, Foundation for Global Dialogue, October 1998, p. 1. 
108  G. Shelton, op. cit., p. 4. 
109  The Sunday Times, 16 July 2000 
110  Al-Quds, 20 July 2000. 

 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



  استثمارات وعائدات: واردات األسلحة  
 

 

393 

+ + + + 

+ + 

 
111  Oxfam, Small Arms, Wrong Hands, Oxfam GB Policy Paper, Apr. 98, quoting The independent of 
26 May 1995. 
112  IPS World News, 26 January 2000. 
113  Arms Trade news, July 1997, Thomas A. Cardamone, Jr. Editor, A Publication of the Conven-
tional Arms Transfer Project. http://www.clw.org/cat/atn0797.html. 
114  Arms Transfer Project, July 1997. 
115 ‘Czech Aero to sell fighter planes to Algeria’, Newsweek, 03 December 2001. 

116 Algeria Interface, 8 Mars 2001. 

117 ‘Giustizia Infinita, L’Italia e il commercio d’armi’, Inventati, 2001 (www.inventati.org). 

118  India Monitor, 26 October 2000. 
119  Oxfam, Small Arms, Wrong Hands, Oxfam GB Policy Paper, Apr. 98. 
120 Human Rights Watch, ‘The Role of the International Community’, Human Rights Watch World 
Report 2001, HRW 2001. 

121  Algeria Interface, 1 December 2000. 
122  Algeria Interface, 1 December 2000. 

 H. Souaidia, La Sale Guerre, La Découverte, Paris 2001, p. 125مصادر خاصة، إبافًة إىل  123
124  Campagne Tegen Wapenhandel, Country Report, the Netherlands, Annual Report on Arms Ex-
ports, May-December 2001. 
125 Human Rights Watch, ‘The Role of the International Community’, Human Rights Watch World 
Report 2001, HRW 2001. 

126  Toronto Star, 14 December 1997. 
127  Inter Press Service, 26 May 1999. 
128  Stratfor.com 
129  S. L. Blanton, ‘Instruments of Security or Tools of Repression? Arms Imports and Human Rights 
Conditions in Developing Countries’, Journal of Peace Research, Vol. 36 (1999) pp. 233-244. 
130  S. L. Blanton, op. cit., p. 241. 
131  M. Renner, ‘Small Arms, Big Impact: The Next Challenge of Disarmament’, World Watch Paper 
137, October 1997, p. 13. 
132  M. T. Klare, ‘The Arms Trade in the 1990s: Changing Patterns, Rising Dangers’, Third World Quar-
terly, Vol. 17 (1996) pp. 857-874. 
133  J. Winther, ‘Stop International Trading in Arms’, Peace on the Net, December 1998; 
http://www.fred.dk/peace/trade.htm. 
134  Jubilee 2000, The Debt Cutter’s Handbook, Jubilee 2000 Publications, London 2000. 

 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 منظور سياسي 
 

 

394 

+ + 

+ + 

 
135  J. Hanlon, Dictators and Debt, Jubilee 2000, November 1998. 
136  G. Frankenberg and R. Knieper, ‘Legal Problems of the Over-Indebtedness of Developing Coun-
tries: The Current Relevance of the Doctrine of Odious Debt’, International Journal of the Sociology of Law, 
1984, 12. 
137  J. Hanlon, op. cit. 
138  L. Elliot, ‘Why the Poor are Picking up the Tap’, The Guardian, 11 May 1998, p. 6. 
139  Ibid. 
140  Ibid. 
141  N. Chomsky, ‘Debt, Drug and Democracy’, NACLA Report on the Americas, Vol. 33, No. 1, 
July/August 1999. 
142  Jubilee Declarations and Illegitimate Debt, Appendix II of Full CEJI Policy Forum Report, 15-16 
November 2000. 
143  J. Hanlon, Dictators and Debt, Jubilee 2000, November 1998. 
144  Global Issues Organisation, Effects of Debt, 2000; http://www.globalissues.org. 
145  Jubilee 2000, The Debt Cutter’s Handbook, Jubilee 2000 Publications, London 2000. 
146  L. Elliot, ‘Why the Poor are Picking up the Tap’, The Guardian, 11 May 1998, p. 6. 
147  D. Smith, War, Peace and Third World Development, International Peace Research Institute, Oslo 
1994. 
148  Ibid. 
149  Ibid. 
150  Moussa Ait-Embarek, L'Algérie en Murmure: Un cahier sur la torture, Hoggar, Genève, 1996, pp. 121-
122. 
151  L. Martinez, La guerre civile en Algérie, Karthala, Paris 1998, p. 276. 
152  J. Hanlon, op. cit. 
153  Moussa Ait-Embarek, op. cit, pp. 120; J. Hanlon, op. cit. 
154  M. Wolpin, Militarisation, Internal Repression and Social Welfare in the Third World, Croom 
Helm, London 1986. 
155  Algeria Interface, 1 December 2000; A. Brahimi, Aux Origines de la Tragédie Algérienne, Hoggar, Gene-
va 2000, p. 282. 
156  El Watan, 20 February 2000; A. Testas, ‘The Economic Cost of Algeria’s Civil Conflict’, 15 Octo-
ber 2000, http://www.topcities.com/business/testas/economicloss.htm 
157  H Bellami, ‘qira-a iqtissadiyya fil el ‘ounf al mou-assassati’ (Economic readings of Algeria’s institu-
tional violence), in rissala Ikhbariya lil-muntada al jaza-iri , December 1997, p.15. 
158  Conseil National Economique et Social, Rapports sur la Conjoncture, CNES, Algiers, 1998. 

 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



  استثمارات وعائدات: واردات األسلحة  
 

 

395 

+ + + + 

+ + 

 
159  L. Martinez, La guerre civile en Algérie, Karthala, Paris 1998, p. 240; I. Dahmani, ‘Devenir des GLD: 
Un statut qui mérite un examen approprié’, Le Jeune Indépendant, 17 December 2000. 
160  H Bellami, rissala Ikhbariya lil-muntada al jaza-iri , op. cit., p. 12 
161  F. Karabadji, ‘L’économie Algérienne menacée par la mafia politico-financière’, Le Monde Diploma-
tique, September 1998, p.20. 
162  A. Joxe, ‘Repentons nous sur l’Algérie et parlons vrai’, Le Monde, 11 November 1997, p.12. 
163  D. Hadjadj, ‘Cette corruption partout présente’, Le Monde Diplomatique, September 1998, p.21. 
164  D. Hadjadj, ‘Cette corruption partout présente’, Le Monde Diplomatique, September 1998, p.21. 
165  J. Ziegler, ‘Des généraux sanguinaires d’Alger ou les nababs du Lac Léman’, L’Hebdo (Switzerland), 
1 October 1997. 
166  Maghreb Confidentiel, No 362, 5 March 1998; No 352, 18 December 1998; Mouvement Algérien des 
Officiers Libres, Affaires des généraux, op. cit. 
167  Mouvement Algérien des Officiers Libres, Affaires des généraux, op. cit. 
168  Mouvement Algérien des Officiers Libres, Affaires des généraux, op. cit. 
169  Le Nouvel Afrique Asie, No 103, April 1998, p. 26. 
170  Le Nouvel Afrique Asie, No 103, April 1998, p. 26. 
171  Algérie Confidentiel, No 121, 30 June 1998; Maghreb Confidentiel, No 362, 5 March 1998; 
172  Challenges, No 135, April 1999. 
173  Ibid. 
174  Abderahim Zerouali, ‘Les circuits de l’argent noir’, in Le Drame algérien. Un peuple en otage, Reporters 
sans frontières, La Découverte, Paris 1994, p. 114. 
175  Abdelhamid Brahimi, ‘The scale of Algeria’s Crisis and its long-term effects’, The Centre for 
Maghreb Studies, London, 7 March 1997. 
176  L. Benchiba and B. Ellyas, ‘Le mur de l’argent fragmente la société algérienne’, Le Monde Diplomati-
que, October 2000, pp. 14-15; El Watan, 29 May 2000. 
177  J. W. Smith, The World’s Wasted Wealth 4, Institute for Economic Democracy, 1994, p.139. 
178  Jørgen Wouters, ‘Why the West Turns a Blind Eye to Algeria’, ABC News, 25 September 1997. 
179  The Guardian, ‘Oiling the wheels’, 24 September 1997. 
180  M. Tinkicht and A. Benhadid, ‘Transnational Companies and the Massacres; Business as Usual’, in 
Y. Bedjaoui, A. Aroua, M. Ait-Larbi, An Inquiry into the Algerian Massacres, Hoggar, Geneva 1999, p.965. 
181  Web site: www.moles.org/ProjectUnderground/mil/dsl.html. 
182  The Observer, 19 January 1997; Web site: www.moles.org/ProjectUnderground/mil/exec.html. 
183  ‘Amnesty International To Target Multinational Oil Companies’, Reuters, May 14, 1998. 

 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 منظور سياسي 
 

 

396 

+ + 

+ + 

 
184  Algeria Interface, 10 October 2000; El Watan , 12 October 2000; Liberté, 12 October 2000; Agence 
France Presse, 14 January 2000; Le Matin, 12 January 2000, Le Soir d’Algérie, 10 August 2000. 
185  Ibid; Liberté 3 October 2000; Agence France Presse, 4 October 2000. 
186  Algeria Interface, 10 October 2000; El Watan , 12 October 2000; Liberté, 12 October 2000; Agence 
France Presse, 14 January 2000; Le Matin, 12 January 2000, Le Soir d’Algérie, 10 August 2000. 
187  Liberté, 20 February 2000; Conseil National Economique et Social, Rapport National sur le Développe-
ment Humain, CNES, Algiers 2000. 
188  Ibid. 
189  Ibid. 
190  Ibid. 
191  I. Dahmani, ‘Devenir des GLD’, Le Jeune Indépendant, 17 December 2000. 
192  El Watan, 31 May 2000. 
193  Algeria Interface, 10 October 2000; El Watan , 12 October 2000; Liberté, 12 October 2000. 
194  Ibid. 
195  Liberté, 3 October 2000; Agence France Presse, 4 October 2000. 
196  Liberté, 20 February 2000. 
197  Liberté, 19 February 2000. 
198  Liberté, 30 October 2000. 
199  Conseil National Economique et Social, Rapports sur la Conjoncture, 1996, 1997, 1998, 1999, and 
2000, CNES, Algiers. 
200  Conseil National Economique et Social, Rapport sur le Développement Humain, CNES, Algiers 2000. 
201  El Watan, 19 November 2000. 
202  Liberté, 3 October 2000. 
203  Conseil National Economique et Social, Rapport Préliminaire sur les Effets Economiques et So-
ciaux du Programme D’Ajustement Structurel, CNES, Algiers 2000. 
204  Ibid. 
205  Ibid; Conseil National Economique et Social, Rapport sur le Développement Humain, CNES, Algiers 
2000. 
206  Conseil National Economique et Social, Rapport sur le Développement Humain, CNES, Algiers 2000; 
Quotidien d’Oran, 28 October 2000; Horizons, 29 October 2000; El Watan, 29 & 30 October 2000; Liber-
té, 29 & 30 October 2000; Le Matin, 30 October 2000. 
207  El Watan, 28 January 2001. 
208  Conseil National Economique et Social, Rapports sur la Conjoncture, 2000, CNES, Algiers; Conseil 
National Economique et Social, Rapport sur le Développement Humain, CNES, Algiers 2000. 

 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



  استثمارات وعائدات: واردات األسلحة  
 

 

397 

+ + + + 

+ + 

 
209  El Watan, 28 January 2001; Le Soir d’Algérie, 10 & 14 August 2000. 
210  Conseil National Economique et Social, Rapport sur le Développement Humain, CNES, Algiers 2000. 
211  Ibid. 
212  Ibid. 
213  Conseil National Economique et Social, Rapports sur la Conjoncture, 1996. 
214  Ibid; El Watan, 10 February 2000. 
215  Conseil National Economique et Social, Rapport sur le Développement Humain, CNES, Algiers 2000. 
216  Ibid. 
217  Le Quotidien d’Oran, 5 April 2000. 
218  Ibid. 
219  Le Soir d’Algérie, 14 August 2000. 
220  Conseil National Economique et Social, Rapport sur le Développement Humain, CNES, Algiers 2000. 
221  Ibid. 
222  Ibid. 
223  Liberté, 7 March & 12 July 2000; El Watan, 7 March 2000. 
224  Conseil National Economique et Social, Rapport sur le Développement Humain, CNES, Algiers 2000. 
225  Liberté, 10 April 2000. 
226  Conseil National Economique et Social, Rapport sur le Logement Social, CNES, Algiers 1995. 
227  Liberté, 10 April 2000. 
228  Algeria Interface, 10 October 2000; El Watan, 12 October 2000; Liberté, 3 & 12 October 2000. 
229  Conseil National Economique et Social, Rapport sur le Logement Social, CNES, Algiers 1995; Liberté, 
20 February 2000; Conseil National Economique et Social, Rapports sur la Conjoncture, 1996 & 1997. 
230  Le Matin, 23 July 2000; Liberté, 24, 26 & 27 July 2000; Libération, 26 July 2000. 
231  Ibid; Liberté, 29 February & 10 April 2000; Agence France Presse, 23 August 2000. 
232  Liberté, 20 February 2000. 
233  Ibid. 
234  Ibid. 
235  Conseil National Economique et Social, Rapport sur le Développement Humain, CNES, Algiers 2000. 
236  Ibid. 

 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 منظور سياسي 
 

 

398 

+ + 

+ + 

 
237  Conseil National Economique et Social, Rapports sur la Conjoncture, 1998 & 1999 & 2000; Algérie 
Presse Service, 3 June 1999. 
238  Conseil National Economique et Social, Rapport sur le Développement Humain, CNES, Algiers 2000. 
239  Ibid; Liberté, 19 April 2000. 
240   Ibid; Liberté, 2 July 2000. 
241  Conseil National Economique et Social, Rapports sur la Conjoncture, 1999 & 2000. 
242  Conseil National Economique et Social, Rapport sur le Développement Humain, CNES, Algiers 2000; 
Le Soir d’Algérie, 26 September 2000; Liberté, 19 October 2000. 
243  Algérie Presse Service, 6 July 1999; Le Matin, 7 July 1999; Office National des Statistiques, Recensement 
Général de la Population et de l’Habitat en 4998, Algiers, 1999 (http://www.ons.dz ). 
244  Liberté, 21 June 2000. 
245  Liberté, 27 Novembre 2000; ; Le Soir d’Algérie, 31 July 2000; Le Soir d’Algérie, 13 August 2000; Le 
Soir d’Algérie, 20 November 2000; Liberté, 14 February 2000; Liberté, 7 March 2000; Liberté, 24 June 
2000; Liberté, 21 September 2000; Liberté, 19 & 28 & 29 October 2000; El Watan, 18 December 2000. 
246  El Watan, 9 November 2000. 
247  El Watan, 28 November 1999. 
248  El Watan, 9 November 2000. 
249  El Watan, 27 July 2000. 
250  Liberté, 15 February 2000. 
251  Ibid. 
252  Le Soir d’Algérie, 20 November 2000. 
253  El Watan, 25 June 2000. 
254  Liberté, 14 February 2000; Le Soir d’Algérie, 20 November 2000; Liberté, 25 November 2000. 
255  Le Soir d’Algérie, 31 July 2000; Liberté, 12 September 2000; Liberté, 25 November 2000. 
256  Liberté, 24 July 2000; Le Quotidien d’Oran, 28 May 2000; El Watan, 31 May 2000. 
257  Liberté, 24 July 2000. 
258  Ibid. 
259  Le Soir d’Algérie, 1 August 2000; Liberté, 2 August 2000. 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار

http://www.ons.dz/


 

 

+ + 

+ + 

 الغنغرينة:  إدارة الدولة للجالدين
 

 

 كرديي. ف

 

 444 مقدمة. 1

 444 هوية الجالدين. 2

 441 فقدان الفردية. 3

 442 التبرير النفسي واالنفصال المعنوي. 4

 443 اإليديولوجيالتلقين . 5

 444 ِاْرِتشاء الجالدين. 6

 445 مشاركة األطباء. 7

 

 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 منظور سياسي 
 

 

044 

+ + 

+ + 

 مقدمة. 1
. «اسعئصرراتيون»قنَّذرر ب ارُ نِّذرن ررون م بمرم  ارر    إن اآلمررن  ااتعذرر ن  جل ائرالرر تيمرروا م

 مر  مذررال اتر ر   نق  روحيملررو    طبذرا   خيعرار ا ارر ا املسر  دلرا
ِّ
رادل  قرر و  ارو  مل رنرر   ُ  ش 

ارالمل   ارُ اتعرار ا ار ا املسر  كر ت   ن  .قوة مل هترم قدرة كليةواس  مِّ اُ نرس  صورة 
 شرررررراطاهت   نمإذ  س ااخلجررررررُ م  اترررررر   ائنررررررراملت املسعئصرررررراتي  مل ننعررررررا   م   إ مررررررا

مرررر  نبع ررررر ن  . متالقيررررة  اتيررررةو مرررر  اتنررررو  اتع مرررر   ما ماررررداف  رم  مذاترررر اإلجراميررررة  رسرررر ِّ 
 .ابظا ة م ذاذل 
تررر ا  اذلررردف مررر   را  اررر    . ذررررف  ررر  ائالذنررر  اتررر ن  خيررردمو   قلررريال مرررا ومرررذ اررر ا

 ار ا مر  ترالل اتشرماذات اتصبحات او زلا تة رس  صورة  ترو  قرنبيرة تنبمرية ائالذنر  
 1.اتكعاب ا ايض    اتقمذ جل ائرالراتيت  شرت جل 

 هوية الجالدين. 2
ديكرر  قوتررو اررو م رر  خيبررون م،ررا ا  جيررداو  مرر  ارر  اتشررماذات ات ال ررة  اخلممرر   مررا  لم

 : اتيت م صينااا    ذ ر إمل  لى  دذ قليُ م  م،ا  ائالذن 
 رننقررو«ادلمررا د ا  ل : 2اترردرك اترروطي« (Ringo )ي اوزرنذررة  رلررير اتبرقررة برر

 ي اااا  م ببمحو  
 و   صرر اتردن  ذاسري (ممر  ذالررة  مر  ذا ) »مزرق اتذينر «رشيد : 3اتشرطة

 ب(اتبليدة شرطة)و  احملا ظ زلمد  يغا (مم  ذالرة اتذبر ن)
  و  اتضرررراا  ( كنررررة ا مررر  اتذمررركر  بيررردرة)احلررراج كررررا  : 4ا مررر  اتذمررركر

مركرررر ا مررر  اتذمررركر  )و  اتنقيرر  إنمرررو  (  اتذمررركر  بيررردرةا مررر)طلحرري 
 ب(انب  كنون

 رااح ااجراح: 5سج  سركاجي. 
منذرردمي «كررو     يارر ذرر ا تكررُ ائالذنرر  ادلوصررو   جل شررماذات ادل مارررز اتصررباتإن 
»  وشررررا«  »اتذقررررول

»سلعلرررري اتذقررررول«  »صررررذاتي «  6
»سرررراذن «  7

نرررررر ات ا« نعحركررررون 8
»شي ا ية

9. 
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رررإذا  ِّ  مل  جررر  ادلرررر  اكرررُ اررر   اتو شررريةو من نصرررور ائالذنررر  كم لوقرررات  دديرررة  و  ج 
اتبشرذة جل سررا ات مر  اترر ر ة   ا  مرراذل نقومرونشلرا شرر  جل ات بيذرةو   اتذقرُ    شرية  م رر

 . ضبائنو ية  اتنر ات اتيت مل  
ارر    نرراقضائالذنرر  جل اتذررا    ذارةاترريت مجرنررل  ررول  بمررية  إ   تكرر   عررالب اتبحرروث

قررام  يمررا  10تقررد مرمرررت ارر   اتبحرروث م ررو رالرر   جرروذ  رراملت. صررورة  ارر   امل تا رراتات
 إ رو جل ماللر  احلراملت اتريت  ومش اص ساذن ون  سلعلون  قليا اذمليات  ذر ن  تلعلر ذ  را
نقرررردَّمون  لررررى م رررر   ائالذنرررر نرررع   يمررررا اتعذرررر ن  ارررر  امر مرررر  مررررورب  جل  ظررررام مرررراو  ررررإن 

اررُ إن اآلمرررن  ااتعذرر ن  مل ن مئنررون إ  . ة  ريبررعم مشرر اص  رراذنونو تاصررة  نررد ادانرر
عمررلي  مرردا امل عمرراذ  لررى مشرر اص سلعلرر   قليررا مل نعلرر ذ ن إمل ااإل مرراس ارراتقوة م  ا

 نعغر  ن  بمريا ااتعردرنب إ  سراذن من ائالذنر   11نررا قرورذنتكر    . آلتررن  لى اا   
 – ررج جنمرريا م يا ررا  –ارر ا  لعذرر ن و  عجرردا  نرررذاذ دتررعذم  اذملمرر شلارسررعم  تتررالل 

مشريا  تمرل عم   (مصرال م ررار)نصربح  يمرا اتبشرر مذ ازذناذ اتعجارب اتريت نذانشرو ا  اتريت 
 .ادل لقةو  نذرب ن    ا   اتقدرة اإنالمم 

 فقدان الفردية. 3
 .مجا يرة ةاتعذر ن   ملير قرتافإن ما نشد امل عبا  ك ت  تدا قرا ة اتشماذات ارو كرون ا

ا   ررر  نصررربون زلنرررعم  نعكلمرررون  ررر  ائمرررة اتقالمرررة ااتعذررر ن  ممرررعذمل   عجرررد ادلذررر َّ 
مةتقرد سِّرلنمل إ  «م   »…اآلترر ن «م   »…ار  «:  يقوترون 12 م  مجذ اتغالر  ررذذ   ش 

كرر ت   ررإن ائالذنرر   رر  . »تقررد  اجمررل جل كررُ مرررة  صررااة جدنرردة«م   »مرر  ادلبعشرر 
نا مل إ ":  قال  … اا  ا،و طلحي  ضر  «: نعكلمون  إ   نمعذملون  م  ائمذ

م  ااتمياسرررة م  ااتررردن و إ ررر  إن    ذرررتف  مرررنذ ا   ررر ااا    رررر  مررر  قبرررُ  اررراه برررا  
…"«13  

مسرراتي  مترررا  ِّبق ررد ائالذنرر   اتكعرراب ا ارريض  رر  اتقمررذ جل ائرالرررتقررد م صررينا جل 
ذنر  كرا وا نمرعذملون إن ائال«: جل شرماذ و مذر َّب القر. اونعم  اتش صية   رنُ  ررذنعم 
كمررررا من اتقنرررررا    »… 40 مررررر و…و 2 و  مررررر4  مرررررر: متقااررررا دلنرررراذاة اذضررررم  اترررربذض

 

  لرر  اتررنبر) Psychology and Tortureو جل كعرراب "اتذوامررُ اترريت  مرراا  جل صررنذ جررالذ"جبمررون و . ت. ج راجررذ    
اذبرارة . 4994تلنشررو تنردن  (Hemisphere) و مالسمرة سمرب (P. Suedfeld)سروذ  لرد . اتر    رر ر  ب(  اتعذر ن 

مترررا  إ ررو ا ضررح من تصررالة اتش صررية اتبرذنررة  تلبيررة ا شرر اص م بمررم  مل  مررمح اعمييررر م تئرر  اترر ن  نقومررون 
 .ااتعذ ن   اا  مال اتو شية  م تئ  ات ن  ا  منما ارا 
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  شرررا  قرررد اسرررعحدث ائرررالذ ن كررر ت  مبررررذات تاصرررة إل .نمرررعذمُ اك ررررة ا بيذرررة احلرررال
م رو  وجرد قا رة تاصرة «:  قد ر ا م د ادلذر َّا  ال  قا ة تاصة ااجملمو ةو  ذلى سبيُ ادل

كر ت   رإن تلذدنرد مر  مسراتي  اتعذر ن   14». يا  "ادل عرب"ائالذ ن  مايممنااتعذ ن  
 ". قنية"م،ا  

"  م را"ترر   ومن ائرالذ  ر  ب ش صريعو جل رلمو عرو  من مبمومرو ت ا ر م  ا ا مع لة 
من  الشي  15نرا سعا ب. و كما م و نذرف او"(اتنح )"بمومو تلمجمو ة مبمراوط اشدة 
ذاترررُ   اسرررير ا مليرررة اتذرررد ا اتذاطبيرررةو م  ا عشرررار نِّمرررم ُ ( م  اتررر ات) رررد ذ ا  رررا 

 قردان  رذنرة ائالذنر    . جتا  ا  رداث معرامنة  ااتعا   بلور رذ ذ  ذُ مشتكة  واجملمو ة
ا عمرال اخلرر ج كما نقلُ م  مقبول متالقياو   »سلي  «قوة اجملمو ة  لى حتدند ما او ند ر ن

  .م  اتعمرذ  لى اجملمو ة
قرررروة  برررروذ احملظررررورات  16إ  إ ررررذاف آ بررررااترررريت ذكر ررررا ُ اتبرذنررررة  صرررر قنيررررات   هترررردف

مررر   –كمرررا م رررا هتررردف . املجعما يرررة  إ  إ رررذاف  از  ادلمرررال تية  اخلررروف مررر  اتذقررراب
 .مذىن ما نقوم او م  م مال 17إ  جذُ ائالذ نعباذا مواجمة – تالل  قا ة اجملمو ة

 نفصال المعنويالالتبرير النفسي وا. 4
عررو مل نكبرري تشرررح  ذررُ إتضررا  مشرر اص آترررن  إ  تبرذنن  قرردان ائررالذ مررذ كررُ ارر ا  ررإ

 نررش شرردند كاتعذرر ن و  منرراك ميكا رمررات  دنرردة ديكرر  إ صرراتاا مرر  تررالل شررماذات 
انراك كر ت   .امل بصال م  امل محاب ادلذنرو   اتعربنرر اتنبمري ملية م ُ  قُ ادلمال تية   

 يررا     رررذنعم   رر  طرنرره جترنرردا  مرر   ا سررلوب اتمررالد اتقررال   لررى جترنررد ادلذرر َّا  مرر
 –جل م ر  ائالذنر   – لرى  جروام   امرل  م،رالم   يصربحون ااتعرا   18 او ذ مقنذرة

 مر  ا سرراتي  اترالجررة  .  مليررة  ذرر نبم  شلررا نمرمُم ضرا  رلمرروت  جل اجملمو رة ادلمررعمد ة 
 .اتنذل ااتعلميحك ت  

قيمعمرا  مر اتضرحية  دنرذعمرد  لرى جتر اتر   نك ت   اصبة  ظامية صلد اتعربنرر اتنبمري 
جل رررر ف صررحية رايبررة تلغانررة تبررتات مرر    ادلذرر َّاون نرِّتذكررون  مرردا.  إ مررا يعما  مذنوناهتررا
 قرررد جررررنذ ا مررر   يرررا  و ديررررق ائرررو   اتذ ررر  م شرررا ا و الاص ررر  جل  اتررررم  طونلرررة جررردا

ر مرر اال  قرراو كرران ا مرر«:  مرر ا مذرر َّب نررر   مررا  ا ررا . ذمررالم و مجمرراذا   سرر ة  عنررة
 وجدت اناك  و بذد مسبو  م  اتعذ ن  مِّتقي يب جل إ دا اتر را ات اتواقذة حتل ا رض

كا رل . مراذة   شرن  شااا جل  اتة جمدنة مقلقة   اتعم  سيئة م   رط ائو   اتذ  
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   كرران اذلروا  رذنئررا    .اتظرر ف اتصررحية سريئة تلغانررة إذ كنرا  قضرري  اجا نرا جل  بررر ادلكران
 19».كنا  ذي  جل رر ف ذ ن احليوا ات. ونبم  ه  

انا او من ار ا ا سرلوب اتقرال   لرى جترنرد ادلذر َّب مر  إ مرا يعو مل   ائدنر اادلال ظة
 ظمررر من ارر ا  20(Staub)  ررإن اتبحرروث اترريت قررام  ررا سررعا ب. نمررعمدف ادلذرر َّا    رردا 

 مر   اتدراسرات .  ذر ن  مر ائرالذ ا سلوب دي ُ ك ت  مذاة تلعربنر اتنبمري دلرا نقروم ارو 
ق ررردِّ ن اتضرررحانا قيمرررعم   رررج إن  مرررببوا جل آملممررر      اررر تاصرررة )  ظمرررر من ائالذنررر  نرِّبذ

 سر   سرمُ آ ر اك  لرى ائرالذ من      راجرن  إذا مصربح ادلذر َّاون  رذبا   .( ذلوا ذت 
 نررذم ررُ ارر ا اتعصررور دي .كو رردات مرر  جررنر حتررل اتبشررر م  مرر  صررنش  يرروالنعصررورا   
اإل مرراس ارر    ذرراطش مررذ ادلذرر َّب م   ررج اع  يرر  اتضررم و   مررمُ  ندلرر   مرر  ائررالذ

 اتريت  واتعذر ن  ازذنراذ اتلجرو  إ  شلارسرةننرعب  ر  ار   احلاترة اتنبمرية  21. ملية اتعذ ن 
 . الذ  اد راا إ  حتوملت  بمية م مه تدا ائالذ

 التلقين اإليديولوجي. 5
 عمرررا   رررإن  مليرررة اتع رررور  بررردممذالرررو دلمامررروو عو   شلارسرررة سرررل  إذا كررران ائرررالذ نعغررر  ترررالل

اجملمو ررررررة اتبشرررررررنة   صرررررربيةااإل ررررررداذ اتنبمرررررري  اإلنرررررردنوتوجي اترررررر   نمرررررربه ذالمررررررا ادانررررررة 
 مصرراح اترريت خترردم – اصرربة  امررة ديكرر  اتقررول م ررو  مررعحيُ  مليررة اتعذرر ن  . ادلمررعمد ة

 مررعلرم ادلنا ررة  .لمررااررد ن إ ررداذ  بمرري  منرردنوتوجي نمرربقما م  نع ل –ائررالذ م  رلمو عررو 
رذارا مر  قيمعمرا من جينبصُ    اتضحية دتامرا   من نندنوتوجية تلجالذ اإلنبمية    ات ا ية ات
 .ظر إتيما  لى م ا  معحه  قا امن نن  

إذا  امل بصال    اتضحانا  جترندا  مر  قيمرعم   إقصرالم  مذنونراو كرُ ار   اتذوامرُ 
 »ملعحررررون«  »  رررروش«اتضررررحانا ارررر    اترررر   نصررررش    د اليدت ررررُ جررررر  مرررر  اإل عرررراج اترررر

ننبغري  »سررطان«  »مر رى اإلنردز«  » با «  »ذندان«  »جرذان«  »رلا  «  »إرااايون« 
منمررا مرر ال مررا خيررة  واتعذرر ن  مشرركالإ نررا صلررد ارر ا اتذعرراذ اتنبمرري جل اذررض  . اسعئصرراذل
 . اتعذله ادلر ي تدا ائالذن ( اتبوايا) جل اذض اترُّا اب  واتلحية

اإلندنوتوجية تلجالذنر   ذتر  مر  ترالل كالممر  ادلرر    إ اذة  شكيُ ادل ابةنا  ديكن
 : اناك  ال ة موا يذ ديك  إ صاتاا. جل اتشماذات

 

و  مل  ررال ار   ائمروذ مك برة إ  نومنرا 4992منام قبُ ا قالب ننانر  تقد  ضا بل ا   اجملموذات اتت جيية اضذة    
 .ا ا
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»  رذك ة«ك  ا ما نوصش ادلذ َّاون ا     .4
بم  مر  ار ا من ن   .م  تو ة تألمة و  

 .ألمةت محاةائالذن  نر ن م بمم  طلبة 
تررو  ررو  مرر  اتر ارراب  اه  اترردن و  من اذضررم  رالرر  من مذظرر  ائالذنرر  نمرربون .2

تير اناك شي  ندل  لى من حتض ا  اإلندنوتوجي نمعمدف  22وم  اتقرآن
 لرررى م رر  ادلررردا ذون  ررر  اإلسرررالم  دتررر ابوااررراتذكرو  ررإ   . اإلسررالم صررررا ة

اضلررررراف ائبمررررة «نرررر كر مذرررر َّب كررررالم جررررالذ  اترررر   نشرررررح تررررو . »اتصررررحيح«
 امل عشررررررار ادلضررررررر تلوااايررررررة  اغ اتمياسرررررري ترب ارلمررررررا اتبررررررر  اإلسررررررالمية ت  قرررررراذ

 و"اذلجرررررة  اتعكبرررر "مذت إ  ا ب رررراق رلمو ررررة  –جل  ظررررر   –ترررريت اتمررررذوذنةو ا
جل  ظررر  قررد  جررد …  سل  ررات اتيمرروذ تلررعحك  جل اتذررا  سياسرريا  اقعصرراذنا
  23».اتيموذ م اسا م لنا تعح ي  اإلسالم  اتبالذ اإلسالمية

و  عجررد ا سررر دلرر ا  ا مرر  اتقرروميمرروا كرر ت  اذررض  لن  ائالذنرر  نبررد  من .4
مرر  تررالل كالممرر  ادلرر كور جل اذررض اتشررماذات م رر  نررر ن جل م بمررم  طلبررة 

اتعجمررر «ا مررة اترريت  عحمررُ ممررال تية جمرريمة  ارري اتررد ا   رر  ا مررة  ررد 
»ا مرنكي

»إنران  اتمروذان ذسالر«  د  24
كرُ اتر ن  قراذ ا اتبلرد «  رد  25

 26.»إ  اإل الس

 شاء الجالدينتر إ. 6
 مليررررة  :جل اتشررررماذات تذِّك ررررر    قررررد ئالذنررر ا جل إذارة ةسررررالد اتررررر م  ظاميررررةانررراك صرررربة 

 مر  ار  اتشرماذات اتر الث  اخلممر   .اتنم  دلمعلكات  مالرراض ادلذر َّا   ر  إنقرا م 
ذننررررار جرالررررر   20444«: ذكررررر ا من شلعلكرررراهت   بررررل%(  8م  )صلررررد سرررربذة مشرررر اص 

ممروال  قردا ااإل را ة إ  « 29و»ذننار 8444« 28و »ذننار 00444« 27و» رلوارات ز جيت
سرررقوا  « 31و»ذننررار 24444« 30و»ا ذ ات اترريت مسررعذملما جل  ملرري  كرر ت  اذررض ا  رراث
 اررر   اتشرررماذات   رررااه دتامرررا  32.»كرررُ ادلرررال  اتررر ا   ا شررريا  ات مينرررة بضرررور  رررباطم 

ن اتنم  ممرموح ارو ر،يرا كوسريلة  ول إذارة ائالذن و  اتيت مرمرت م 33 عالب اتدراسات
. تتشيح اذض ائالذنر  تلذمرُاتمب  ا  ل  م يا ا  كون ا   اتنق ة . دلكا  ة ائالذن 

 

ررذكة جل ات قا رة اتمياسرية ائرالرنرة  لرى  ئرات مر  ائرالررن  اتر ن   قبروا مرذ اتبر مري   رد اسرعقالل       .ائرالرن له مبموم اترح 
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تعحدنررد " مقبوتررة"  ررد ذ جلمن اتنمرر  مذرررف  (Hilberg)  الررربق (Staub) نرررا سررعا ب
 34. ما سيقم   لى م ضالما  راذا تلجالذن  كمجمو ةما سيذوذ 

 ءمشاركة األطبا. 7
و ممل  اررري ممرررا دة ر اا عظرررامننبغررري ذكرررر تاصرررية متررررا  عكرررر  ومتررر ا  ك الصرررة دلرررا سررربه
ارررررررالمل  ا طبرررررررا   ادرجرررررررة مقرررررررُ اذمليرررررررة اإل رررررررداذ اتنبمررررررري  ديرررررررر. مطبرررررررا   لرررررررى اتعذررررررر ن 

ممرام مرا نشرااد  و  م را    اإلندنوتوجيو  ا  نعغ  ن  بميا ك ت   لى قدر ما نبقرون 
م  قررد  بررد  إ مررا ية إمل م رر  خيرردمون ائالذنرر  مل رالرر  من مشرراركع. مرر   ذرر ن  تلضررحانا

 رررج  اتررو يإ رراذة إ ذرراش اتضرررحانا م  إاقررالم  جل  اتررة مرر   إذ نمررا د ن  لررى. ادلذرر َّا 
مسرراتي   ذررر ن  ائالذنرر  ااسرررعذمال  ننصرررحوننالقرروا قمرر ا مكررررب مرر  اتذررر ابو  كرر ت  

 ري مقردم شركوا كر ت   رد إ«: شماذ و جل تادتة 35قال  بد اتر ي . ادلذ َّا   الل   اتة
 حصررة اتذررالج  لرر   . مطبررا  ممعشرربى  رر  اتنذجررة اترر ن  م ك لررل إترريم  مممررة مذررائيت

كا ل  ع  ا سرلوب   شريو    جيررت ا طبرا   مل مررة  لرى طلر  من  قروم اتشررطة اإزا رة 
( ادلال ررة)نقررول ات ي رر  زنعررول اترر    ِّرر  ب جل  كنررة تيمررات   ».اتقيررد  ا الررالل  رر  نررد   

ة اتكمراررا و  ارر   ادلررر ة آتررضررار  ائررالذ إ  اذررداا طلرر«: 4990مر مررانو شررر طرروال ارردت  
رررُ ذتررر  ا    ررر المي . ار اتكمرارررالييرررع  تا ا  رررذما جل ذارررر  مضرررا ب   نكررر  مبقرررد ر  حتم 

سر حيو ( Jus)   مر  ائرو يُقل" : لي و  قال ذلتيكشش   م ضر ا ات  بي  اتذمكر   .  لي  
ة مترررا   جرردت  بمرري ر    ادلرررة جل قضرري   رج مالمرري  لرري  مرر و ررذوا اتكمراررا  ارر !" دتامرا

 (.37سا . م ظر ك ت  شماذة م) 36».اذداا جل ز را يت مرجتش
 ا عمرالعربنرر تشبيمة اعل  اتريت نع ر اا ائرالذ ن ذرنذرة   بمية    اراا طبا  ع ر   ن

ترررر  ادلمررررجو   جل سررررركاجي  اتررررة ذ 38 قررررد ذكررررر  رررردذ مرررر  ادلذرررر َّا . مشرررراركعم  مذنونررررا
تقررد كرران معكرررباو  كرران نعبرراذا من نلممررنا . اترر   كرران مرر  ا  ضررُ  رردم رتنعررو«ات بيرر  

اترنررل  ... كرران ننصررحنا ا سررلوب هتكمرري ارر ن  شرررب. مررا " سرر "تو ررا مرر  من نذلرره اررو 
كا رررل قلرررة اتتايرررة  ا ذررردام اتضرررم  ادلمررري اتمرررمعان ا ساسررريعان ذلررر ا ات بيررر  اتررر   (. ؟)

كرران نلحرره اادلر ررى     رروكررر اتعذرر ن  ارردمل مرر  ائامذررةو جل مرا  – لررى ا رجررح  –ذرس 
  ».تقد كان م  تالل  صر و دي ُ إرااب اتد تة .آملما رايبة ادل اتع بيش  نم 

 

 .ر اتكمراالي جل آن  ا د ش  إ  اتذص   اتعيا( Jus)ااتلغة اتبر مية كلمة جو : مال ظة    
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 اذلوام 
 

1  C.A.M.L.D.H.D.H., Le Livre blanc sur la répression en Algérie (1991-1995), Hoggar, Genève, 1995  

 .242و 444 و448ص  و  اتقمذ جل ائرالراتكعاب ا ايض   2

 .408و 401و 440ص  واتكعاب ا ايض    اتقمذ جل ائرالر 3

 (.414ص) رالد ( 404ص ) ا ظر ك ت   قيد . 414 - 441ص  واتكعاب ا ايض    اتقمذ جل ائرالر 4

 .494ص  واتكعاب ا ايض    اتقمذ جل ائرالر 5

 .404و 02و 04و ص لراتكعاب ا ايض    اتقمذ جل ائرا 6

 .408و 404و ص اتكعاب ا ايض    اتقمذ جل ائرالر 7

 .410و ص اتكعاب ا ايض    اتقمذ جل ائرالر 8

 .411و ص اتكعاب ا ايض    اتقمذ جل ائرالر 9

ا ظررر )لرر ذ مبمارسرة ائررنر م نرا  اتعذرر ن   راملت  ا ررحة مر  اتمرراذنةو  اتمراذنة مصرر لح مل يري نررراذ ارو اتع اتكعرراب ا اريض  رر  اتقمرذ جل ائرالرررصلرد جل  10
 (.84ص ) سلدرن  ( 448و 444ص )و   املت  ِّصش ائال ذ ن  يما ا    كا وا سكارا (481و 448و 442 اتشماذات ص "اتعذ ن  ائنمي "

 .4990و تندن "ت ات بية  قضية إسراليُ قوق اإل مانو ا تالقيا: اتعذ ن "و جل كعاب "اتماذنة اتقا و ية  ادل بية : اتشر اتمياسي"قورذنو . ار 11

 . 402و 429و 421و 424و 440و 444و ص اتكعاب ا ايض    اتقمذ جل ائرالرا ظر  12

 .448و ص اتكعاب ا ايض    اتقمذ جل ائرالرا ظر  13

 .440و ص اتكعاب ا ايض    اتقمذ جل ائرالرا ظر  14

 .ادل كور م ال "  ل  اتنبر  اتعذ ن "سوذ لد . جل كعاب ب و" بمية اتعذ ن   ائالذن    قا عم "سعا بو . م 15

اررر عر اررولو  يررو جرر ز و " اتبذررُ  لررى اآلترررن "ر ارر و . جل كعرراب ز "مررراض  لرر  اادلنررذ  اتقرروةو : اتعحليررُ اتنبمرري تلمررج "ديبررارذ   آتررر نو ز . ج. ب 16
4910. 

 .4982و  اشن   "ائمذية اتد تية تذل  اتنبر اتمياسيكعاب جل  "و " ظرة  امة     عالب اتبحث: اتعذ ن   ائالذ"تبمانو . م 17

 .404و 448و 444و 428و ص اتكعاب ا ايض    اتقمذ جل ائرالرا ظر  18

 .240و 02و ص اتكعاب ا ايض    اتقمذ جل ائرالرا ظر  19

 .40ا ظر اذلام    20

ادلمررال تيات  جترنررد اتضررحانا مرر    ذمرري خت رري كبررل اتنر ررات اتذد ا يررة  رررب "ذنرروان  ر ممررون ا. م رردر  ذ   م. انررد رة   ب. ا ظررر اتدراسررة اترريت قررام  ررا م 21
 .204و ص (4910) 9و رللة اتبحوث جل اتش صيةو  دذ "إ ما يعم 

 .40و ص اتكعاب ا ايض    اتقمذ جل ائرالرا ظر  22

 .402و ص اتكعاب ا ايض    اتقمذ جل ائرالرا ظر  23
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 .404و ص جل ائرالر اتكعاب ا ايض    اتقمذا ظر  24

 .414و ص اتكعاب ا ايض    اتقمذ جل ائرالرا ظر  25

 .421و ص اتكعاب ا ايض    اتقمذ جل ائرالرا ظر  26

 .04و ص اتكعاب ا ايض    اتقمذ جل ائرالرا ظر  27

 .424و ص اتكعاب ا ايض    اتقمذ جل ائرالرا ظر  28

 .449ص  واتكعاب ا ايض    اتقمذ جل ائرالرا ظر  29

 .482و ص اتكعاب ا ايض    اتقمذ جل ائرالرا ظر  30

 .489و ص اتكعاب ا ايض    اتقمذ جل ائرالرا ظر  31

 .498و ص اتكعاب ا ايض    اتقمذ جل ائرالرا ظر  32

و ا ظرر كرر ت  4984و  اشرن  و و مالسمرة سمرب  تلنشرر00-0ص " اتضرحانا  ائرالذ ن( "زلررر)ذممردانُ . و جل كعراب ج"طبيذرة اتذمليرة"الرربقو . ر 33
 (.40)اذلام  

 .44  40اذلوام  ا ظر  34

 .412و ص اتكعاب ا ايض    اتقمذ جل ائرالرا ظر  35

و مصروات مر  مل صروت ذلر  اذنروان سرا  اردنرو. اتكرانو ل. تذليو و ر. س.  م و م.  ار قو م. آنل تذريبو م. مات    رر  راجذ ذنوان اتشماذات  36
 .م  ا ا اتكعاب جل ائر  ا  ل

 .410و ص اتكعاب ا ايض    اتقمذ جل ائرالرا ظر  37

 .00و ص اتكعاب ا ايض    اتقمذ جل ائرالرا ظر  38
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أحنررررخر أمرررر ا  رررريب ااإلررررخ  ااإلرررر ن  ايبررررك بد ااإلخ  رررر   رررريب   رررر       خ رررر ة يف يف اجلزائرررر    
ااتإلذيب دتثل ا ت خزاً يستلزم  جوب   خ ح  هذه ادلمخرب  ااوحش     ل قروةد  خاتد ير   رخ 

ْ قخهتخ  ملق حس ثقخيف  دخهض ذلخد  مبقخ  تهخ إ توث قهخ  توع   األ  اد  اجلمخعخت  خد   
 كفخا  هذا ااواجب تتدخبرب رر داً  رد  ر ا  فرو  . خلاصإل ة ااقضخئ    ااس خب  د على األ
رجرخ  ي رون  رل أن يُؤ ترخ  خا  .  ق رته على  شر  األ  رخر( ادلإلخىف  يب هذه اا ل  )اي سخن 

  سررخر ايعرركم هررن ااررذييب يت فلررون  رحسررن األد ار يف رلخ رر  هررذه اا خرثرر  أل ررن يتمتإلررون 
 . ش  األ  خر على  ستوا  ابد خاوصو  إىل  بخئل 

 وجرر  اعتقررخد بررخئ  يف   .ارر س هدررخء خيرربر هررر ألب هررذا األ ررل  ثررل اا ررحخ   اجلزائ يرر   
ايعررركم قرررخم  ررر  ر سُلْرررز   شررررن شلخربررر  ااتإلرررذيب مخصررر   ا  تهخكرررخت اجلسررر م   اجلزائررر   ررررنّ 

جلزائرر ة ايعرركم ا يُدظرر  إىل . 2991 قرركب ااإلسرر  ة بررد   حلقرروا اي سررخن عخ رر   دررذ ا
 ااشررإلب خديرر   رر  جررزر  رريب يالجدرر ا ت  ادلهلألررل  ادلدشألرره حلملررتهن ا   ر رره ااررذراد اا عخئ رر

ايعركم اجلزائر ة  رتهن  رخاتوّرت ادلتإلّمر   اادظرخ ب يف إحر اث    إل خرة أم اد  رإنّ . اجلزائ ة
 .اف احلمل  ااقمإل   الجد ا ت أحخب س  آرار  بلوكخت ا ا اجملتمد تتطخ ق  د أه

د إي يواوج   احلمل  اا عخئ ر  مطخ   اارتع ب: إي يواوج   ااتإلذيبخقش ادلقخ  األ  د يد
ااتجدررو   اي  ررخر  اا ه م رر  )ق آيررم   ررخرء أر ررد مطخ ررخت يوثّرر.  أهرر ا هخ  خادسرر   القمررد

هرررذه اخلطخ رررخت ا رررخت اادفسررر    األمكق ررر  ااررر  تو فهرررخ آل حيلّرررل يف كرررّل حخاررر  ا(  ااإَلرررْ  ا
 يإلررر مل ادلقرررخ  كرررذا  . ذلد بررر  ق رررو  لرررخعب القمرررداتربيررر  جررر ائن اا  اررر   ثرررل ااتإلرررذيب   

 .اجلذ ر ااتخره    ااثقخ    ذلذه اخلطخ خت اا عخئ   األر إل 
 إ رره يشرر ف ك ررا بررإلى ايعرركم إىل تإل يررا  اا و درر  س ايعك  رر  يف اجلزائرر أ ررخ  قررخ  

  اار  ترذم اا عخير  ااقذ  ر( أ:     يإلخًف ثكثر  أ رواد  ريب اا عخير ااش ائح ا جتمخع   ادلسته َ 
( ؛ ب(اجل ه  ايبك    اإل قرخ   قخعر هتخ ا جتمخع ر ) حتق   هتو  تسّب اافئ  ادلسته    

دظخ هرررخ ااس خبرررب  رخحررر  اإلاافتدررر  يف اافئررر  ادلسرررته     أ  رررخرت رررذر اا عخيررر  ادلب ّ ررر  ااررر  
  ررز اا عخيرر  احل   رر  اارر  حترر مل ااسرر خن علررى ك اه رر  اافئرر  ادلسررته     ااتم( اارر املب؛ ت

 .إحلخا ااض ر  خيف أ  رغ      هخ  تزرد يف أ هخ ن   و ً 
سرن احلرر ب قِ إّن . يقر م  قررخ  اط را هررذا ااتحل رل  تإلل ررق علرى ه  لرر  ااتدظر ن اارر عخئب

 تإلررّ دة ا مت خصررخت  «ااوحرر ة ايعك  رر »اادفسرر   ااتررخ د دل ي يرر  ا بررتب خرات  األ رريب  
 قطررخد . غل ررا  إصرر ار  كررذا  شرر  األم ررخر األ د رر ت ررد د  تحيت رر  ااتخ إلرر  ارروزارة اا امل رر  

اا  دتل هخ  ئرخت سلتلفر   ريب جدر ا ت اجلر ش  اار   – خص ايعكم ااإلمو ب  اا حخ   اخل
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األم رخر اا رخدرة عريب    ل  تستط د إ ّ أن ت ون َبْْي  خق –تإلمل كذراد اإلعكم ااإلمو ب 
أة )ىل األد ات  اآلا رخت ادلبتلفرر   رم اط را  إزرخز إ تإل ّ .   ي ير  ا برتب خرات  األ ريب

 ايخيرررهخرد  تإلط رررل اجل ائررر د  د تز يررر   را ااط خعررر  داارتبرررخ   ااتشررر يإل  د  احت رررخر ادلطرررخ د
صررحخ     اارر  تررتح ن يف هررذا ااتدظرر ن  ت اقررب أ  ترر دد أيرر(  اا قخ رر د  ادلضررخيقختد  ااقتررل

   .حبوث أم ا  هذا ااتدظ ن ق   ثّق  حّلل  خاتف  ل يف. ابتق خئ   أ   إلخر  
.  هدررخء َ إْللَررن جرروه ة آمرر  يف حتل ررل اا عخيرر  أ   هررو أث هررخ علررى اجلمهررور ادلسررته ف

أ رخ ترورد  برواس اجلكديريب .    تدسى اط ا  دخقش   إلض ااإلواقب ااوم م  ذلرذه اا عخير 
  برررواس أعضرررخر قررروات األ ررريب  رررخدلواردو ادللتحرررود كمرررخ ترررذك  تضرررّبن صرررفوف  ى رررخاّلح

 توارئررر  يف  ررروت  ئرررخت ادلررر   و  »اجل ائررر    و رررخ  مخ ترررذهب إىل حررر  اهترررخإ ررر. ادلل شررر خت
 ذ و   أ خم ااترخري  دلإلخر رتهخ ااقخرإلر  ألة حتق رق عريب » « ااذييب  رت ا يف أ واب ااإلخصم 

 .«هذه ادلذا ح
إن  جرررود ارت رررخت ب  ررررب  رررو اا عخيررر   أعمرررخ  زلررر دة الإلدرررا ااس خبرررب   يث رررم  إلررر د 

كق رر  اجلمخع رر  اإلعرركم يف اجلرر ائن ادلقرت رر   رريب ررر ف اجلدرر ا ت  دررذ  ا رريب ادلسررؤ ا   األم
إ ا   يُث رررم  جرررود بررر      خديررر   رررو دعخيررر  ايعررركم  جررر ائن . ا سرررم زلرررل ااشررر  2991

اجلد ا تد ي قى أن ايعكم  سؤ   على األقل على ااقذفد   م ااضحخيخد  إ  ام اافر  
محلررررتهن اي خديرررر د  كررررل هررررذه األ إلررررخ  تدتهرررر   األحقررررخدد  تشررررج د  هتل ررررل اجلدرررر ا ت يف 

  رررخاط د اررر س  ررريب ااسرررهل ابرررتت خد هرررذه . ااقواعررر  األمكق ررر   احِل   ررر  اسرررلوء اا رررحخ  و
ادلسرررؤ ا   اجلمخع ررر  مبسرررؤ ا خت   ديررر  تدسرررب إىل صرررحخ  و زلررر دييبد أة ي رررإلب حت يررر  

د   يتطر ا إا ره  هرذا ادلو رو . ااش  ت اا  تربر  سب  سؤ ا   أمكق ر    دير  ا رحخيف  رخ
 . قخ  اط اد كمخ   يإلخجله إىل ح  اآلن أة زلخم جزائ ة سلتص يف حقوا اي سخن

 قرخ ون ااإلقو رخت اجلزائر ة يإلررتف ِئر ائن .   و ود ادلسؤ ا   ااقضخئ   هو أقرل   روحخً 
 ا ررريب ي ررر   أ ررره يفتقررر  إىل   رررو     د199إىل  192ااقرررذف  ااقررر ف  ااسرررب يف  رررواده 

 

   Courroie de transmission. 
   International Crisis Group, ‘Between Death Threats and Censorship’, Algeria Report, 31 March 1998; 

Article 19, Algeria: Press Freedom Under the State of Emergency, Issue 19, 26 December 1992; Reporters 

Sans Frontière, ‘Algérie: La guerre civile à huit clos’, in AI, FIDH, HRW, and RSF, Le Livre Noir, op. 

cit, p. 9; M. Margenidas, ‘L’Information Asservie en Algérie’, in Le Monde Diplomatique, September 

1998, p. 19. 
 إلض هذه اجلدخيخت غْي  إلّ    تإل يفخ ص حيخ يف ااقخ ون ا دهرخ ت ر    تدخبر    رد جدخيرخت االسرخن يف ااتشر يد اجلدرخئب     

 .إ ّ أن ااإلقو خت ادلدخب   ختتلا  إلهخ( اجله   خاسور  يب ااقو   ااقذف  ااشتن  اا غب  اافتد )ايبك ب 
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ااقترل أ   ااإلر  ان أ  ااتم  رز أ  خيرخت اا عخير   ااتحر يض علرى احلقر  أ تإلرتف  تإلخقرب جد
ا تفخق رر  ا بتئ ررخ   رر  أ رر اد  خيرر ائح  رريب اجملتمرردد  هررذا رغررن أن اجلزائرر  صررّ قم علررى 

دتدرررد يف ح رررن  (2» :12هترررخ  خدااررر  تقرررو  يف   شررررن احلقررروا ادل   ررر   ااس خبررر   اا  ا ررر 
دتدرد حب ررن ااقرخ ون كررل دعروة ال  اه رر  ااقو  رر  أ   (1؛ ااقرخ ون كررل دعخير   رريب أجرل احلرر ب

 «.ااإلد  ي  أ  اا يد    يب خير خ أن تش ل حت يضخ على ااتم  ز أ  ادلإلخداة أ  ااإلدا
ي قى ااسؤا   فتوحخ حو   خ إ ا كخن قخ ون ااإلقو خت اجلزائ ة يروّ    ريب مرك   رواده   

    دلكحقر  اا رحخ  و قضرخئ خً  رتهن ادلستد  ااقخ و ( 22-22)ادلتإللق   خ خيرتاء يف اجلدخي  
 يف واجل مير    رل ادلسرخم  رخب  ر ت ي) 21 حسرب ادلرخدة . تتدخبب  د حجن جر ائمهن

تررررب خيررر ي خ يف اجل ميررر   ررريب   يشررررتء اخيررررتاكخ   خخيررر ا   هرررخ ا دررره قرررخم  خأل إلرررخ  إليُ »(: اجل ميررر 
برررخرة ابرررتغك  إ  أ  مل علرررى ارت رررخب اافإلرررل  خذل ررر  أ  ااوعررر  أ  ااته يرررأ  د حررر ّ : اآلت ررر 

ثخ  رررخد .  ررب أ  أعطرررى تإلل مررخت  رت خ رررهاج  يااسررلط  أ  ااو يررر  أ  ااتحخيررل أ  ااتررر ا س ا
 إلرررخ  ااتحضرررْيي  أ  ألبرررخع    خ ررر  ااطررر ا أ  عرررخ ن اافخعرررل أ  اافرررخعلو علرررى ارت رررخب ا

ك داعررب يث ررخت  جررود برر      ررو   ررد  ارر   رر «.ادلسررهل  أ  ادلدفررذة ذلررخ  ررد علمرره  ررذا 
 عخي   ج ائن اجلد ا ت يف هذه احلخا  ألن ا خيرتاء يف اجل مي  يقتضب  قه  جرود عد ر  اا

بلوكب يدطروة علرى ااتحر يض أ  ادلسرخع ة أ  ادلإلخ  ر  علرى ارت رخب اجل مير    جرود عد ر  
 .عقلب يتمثل يف ااإللن  خأل ور اا  تدطوة عل هخ اجل مي 

حرو  د ر  –األحبرخث ااقخد ر   دد  يُر ل أنّ   ا  تتإلّ مل ادلقخ ت ادلق    هدخ ذلذه ادلو 
برررتتط ا إىل إخيررر خا   ادلسرررؤ ا   ااقضرررخئ    –ايعررركم يف احلررر ب األهل ررر  ااررر  دترررّزا اجلزائررر  

 .سخب اجلد ا ت   ش  عهن اي خدةحلل حخ  و ادلتوررو يف اا عخي  ا
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 ﴾ ورإهنا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصد ﴿
 

 ( 64:احلج ،القرآف الكرمي) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِِِِ َتَكلَّموا تُػْعَرفوا، فإف ادلرء سَلْبوٌء حت» ا ََ  «.ت ِل
 

 ( اإلماـ علي بن أيب طالب، هنج البالغة)
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 مقدمة. 1
كل قػراءة للهػدادات لػوؿ التعػذيب ادلرويػة يف لػذا الكتػاب تػ ت إال أف توقفػة عنػد اذلػوة 

فػاأل،، بالنَػبة لليػيية، لػو متواجػد بػال هنايػة، . ادلدلهة اليت تفصل بني اجلالد وضػييتِ
. فدػػو غا ػػب – لكػػن ينكػػر  الػػذي يَػػتيوذ علػػى ذػػفات لػػذا األ، – أمػػا بالنَػػبة لل ػػالد

فلل َػػد واأل، وجػػود  ػػالس بالنَػػبة للرجػػل أو ادلػػرأة الػػذي يتعػػرض للتعػػذيب، بينمػػا األِػػا 
ولػػذ  . ولػػذ  األِطولوجيػػة معكو ػػة بالنَػػبة لل ػػالد. والصػػوت وبػػاقي العػػا،، فدػػ  غػػا بوف

 .اذلوة لي تياد كعالقة اجتماعية وإقصاء من النالية األخالقية
ليس متطلب  ػلطتِ وال ( ا  أو ذممِ اخللقي والرولي بالتعبري القرآينعم)فُبعد اجلالد 

وموضػػوع لػػذا البيػػل لػػو حتليػػل بعػػ  . ِتي تدػا فيَػػب، بػػل البعػػد كػػذلة زلػػ   ػػلطتِ
 .مظالر لذ  اذلوة بالذات

و نيلل اذلوة لنا علػى أهنػا بربػة ذلنيػة . يقاؿ أف التعذيب لو الت ربة البدِية للكذب
حتليػل بعػػ  اخلطابػات الَػػا دة عػػن  يفخلصػػوص  تَػْنَيِصػُر ادلناقهػػة وعلػػى وجػِ ا. للدعايػة

ِصّمة لي ذنيعة اجلدات اإلعالمية واألدبية الناطقػة . احلركة اإل المية
ُ
إف لذ  اخلطابات ادل

هػر وترديػد ومناقهػة وإ ػدار . بالفِرَية وادلعروفة بعػدا دا لس ػالـ يف اجلئا ػر ويُػوَّلِػػُد ِقػل ِو
بػػل اإلعػػالـ التػػابم لليكػػ  وبعػػ  كتا ػػب األوليغاركيػػات اإلعالميػػػة مػػن قِ )لػػذ  اخلطابػػات 

ؼُلػػَدرر احلػس النقػدي وؼَلْنػػُس  –جػوا ُ ػرياليا مػن اخلػوؼ  –بالرعػب  ا  مهػيِو اجو ( الفِرَية
ػد التيػامن اإلَِػاين ويُنظرػػاليمري ويُػَقػّلل من   ف الهعور بادلَؤولية، كمػا يػُ  َِ . ُ  التواطػؤْف

 .يُػَعػمرػس اذلوةختصار فإِِ اوب
 1إف وثاقػػػة الصػػػلة بػػػني زلتػػػوت لػػػذ  اخلطابػػػات وشلار ػػػة التعػػػذيب قػػػد ثبتػػػت يف درا ػػػات
عديدة تػهلن وتوضػأ أف عمليػات التفرقػة االجتماعيػة احلػادة والت ريػد مػن طػابم اإلَِػاِية 
واإلقصػػػػاء اخللقػػػػي غالبػػػػا  مػػػػا تَػػػػبس حتريػػػػة مركبػػػػات التعػػػػذيب ضػػػػد  ػػػػرا أ ميػػػػطددة مػػػػن 

 –الت ريػػػػد  –تهػػػػري لػػػػذ  الدرا ػػػػات إح أف طبيعػػػػة وِلػػػػدَّة عمليػػػػة التفرقػػػػة كمػػػػا . اجملتمػػػػم
فالتفرقػػػػة االجتماعيػػػػة والت ريػػػػد مػػػػن طػػػػابم . اإلقصػػػػاء ذات عالقػػػػة ِعػلػرػػػػػية بهرا ػػػػة التعػػػػذيب

. تػػػِوعػػػدـ إداِ ِيَػػػمأ بت  ػػػيس التعػػػذيب وتَػػػليطكػػػل ذلػػػة اإلَِػػػاِية واإلقصػػػاء اخللقػػػي  
ِ واال ػػتفادة منػػِ تتطلػػب  ػػلفا طػػرد اليػػيية مػػن فػػاألمر بالتعػػذيب وشلار ػػتِ والَػػكوت عنػػ

اجلػنس البهػري وإقصػاءلا مػن العػا، اخللقػي للتيػرر مػن آالمدػا، وإال فػإف عيوهنػا اإلَِػػاِية 
 .تُػوَِّلُد اخلوؼ
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إف النصوص اليت اعتمد عليدا لذا التيليل عبارة عن مقاالت ذػيافية أو أدبيػة باللغػة 
َػػػػية، ِهػػػػر جلدػػػػا  ينػػػػاير  33ف جئا ريػػػػوف قبيػػػػل وبعػػػػد اِقػػػػالب مؤلفػػػػو ( ولػػػػيس كلدػػػػا)الفِر

يف  ػػكلِ )إف اجلػػرد لاظلػػاط اخلطابيػػة ادلرتبطػػة بقمػػم الطغمػػة العَػػكرية اجلئا ريػػة . ـ3442
ِ وتهير  وألدافِ الَيا ية    .يتيمن أدبيات الت نني واإلِكار والبديمية والَعْدوت( وميمِو

 :ءتنيويت  تقدمي حتليل كل ِوع من لذ  اخلطابات من خالؿ قرا
قػػراءة مبا ػػرة، تعػػرض لػػذ  اخلطابػػات وحتصػػي ادلَػػميات األ ا ػػية الػػيت تهػػري  .3

  أظلػاط التػدخل ضػد غ وتػنظّ مكّوِة حلقيقػة ثقافيػة تَػوّ  وباعتبارلا أفعاال  . إليدا
، فإف لذ  القراءة ادلبا رة تهز أييا  ادلواقف "آخر"لذ  ادلَميات مبثابة كوهنا 

 قات الَلطة اليت تعكَدا وتنت دا ذا عالادلختلفة اليت توظفدا وتنهرلا وك
قراءة ذات ِظرة خلفية تكهف ما تبوح بِ لذ  اخلطابات عن مصػادرلا وكػذا  .2

بكهػفدا لعالقػات الصػلة والتهػابِ . الَياؽ الثقايف والتارؼلي الذي تت ذػل فيػِ
ليػػػل تػػػػُْظِدُر لػػػذ  القػػػراءة اخللفيػػة أف لػػػذ  اخلطابػػػات مػػػا لػػػي إال  ،(التػػارؼلي)
ويياؼ إح لذ  القراءة  ػرح . تصور فِرَا عن اإل الـ وادلَلمني تنَاخ لا

 ػػريم لعمليػػة التيويػػل الػػيت تَػػتمد مندػػا النخبػػة ادلثقفػػة اجلئا ريػػة، الرُلابيػػة مػػن 
". آخػػػر"اإل ػػػالـ، العنػػػف الرمػػػئي الفِرَػػػي بغيػػػة النيػػػل مػػػن جئا ػػػريني مػػػن ِػػػوع 
ا خطابػػػػػات و ػػػػتبنير لػػػػػذ  القػػػػػراءة يف الندايػػػػػة أف لػػػػذ  اخلطابػػػػػات لػػػػػي أ ا ػػػػػ

 .اال تعمار اجلديد واالغرتاب

 خطاب التجنين. 2
ويتمثّػػل القا ػػ  . خطػػاب الت نػػني عمليػػة حتيػػري رمئيػػة تيػػم الهػػر والغػػوؿ يف أِػػاس آخػػرين

ادلهػرتؾ لعمليػات يثيػػل لػذا البعبػػم الػذي يػػرتدد يف ادلقػاالت الصػػيافية واألدبيػة اجلئا ريػػة يف 
 »فػػػػ «، »جالػػػػل«و »متئّمػػػػت«، »و ػػػػطىالقػػػػروف ال«بهػػػػم،  ػػػػبأ عا ػػػػد مػػػػن  »ملػػػػتأ«ذػػػػورة 

   ،«اذلم ػػػػػػي عمومػػػػػػا  والتمػػػػػػامي خاذػػػػػػة«، »ذػػػػػػعلوؾ اإل ػػػػػػالـ«ولػػػػػػو أييػػػػػػا  . »عنيػػػػػػف«و
 

، من ادلال   أييا درا ة لذ  اخلطابات من زاوية العنػف ادلػنظ  (البنيوي)حتليل العنف ادلنظ  من جدة أخرت، وإلياـ     
لػذ  ، غػري أف االغرتايب الذي ينفػي لػس الهػعور باذلويػة الثقافيػة، مثػل احلرمػاف مػن لػس النمػو الثقػايف والعػاطفي والفكػري

 .ذلةتطرؽ لتالدرا ة ال 
َػػػيوف بػػػػ    ، غػػػري أف ذلػػػة غػػػري «intégrisme»إف اإلعػػػالـ العػػػريب يوظػػػف كلمػػػة األذػػػولية لس ػػػارة إح مػػػا يَػػػميِ الفِر

وليَت ". التمامي"لي « intégriste»وأقرب ترمجة لػ. عىن سلتلف يف الثقافة العربية اإل الميةذييأ ألف األذولية ذلا م
التمامي لو ادلتعلّػس بالتماميػة أو القا ػل  ػا، والتماميػة تهػري إح تيػار  سلادعة ليل أف اإل ارة إح ادلَلمني بالتمامية إالّ 
وتعته الكنيَػة الروماِيػة التماميػة تيػارا غػري ارثوذكَػي وذلػة طبقػا دلػذلب . ن الكنيَة  عتقليدي كاثوليكي يُعته منهقا 
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 »إخواِػِ«، الذي يددد الَػالـ االجتمػاعي ويتػ مر مػم »الفا ي«، »ادلتطرؼ«   ،«األذويل«
جدػِ الذي توا »اخلطر األخير«ولو . »إمهاطورية الهر«من أجل إقامة  »أشلية األذولية«يف 

 .اجلئا ر وادلغرب العريب
، »اإلرلػػػػايب«، و»النػػػػازي«، وذػػػػفِ خػػػػهاء الت نػػػني ب 3442ينػػػاير  33وبعػػػد اِقػػػػالب 

 .»اخلمري اخُلير«و
ْيِفَاء مػػن مصػػطليات تكػػدس وتثػػري أِواعػػا  ػػ  مػػن اخلػػوؼ  ََ بػػئ بفػُػػػ علػػئ وغمػػئ ودلػػئ ِو

يػو الرعػب مبتطلبػات ويف خيػ  لػذ  احلػرب الَتْصػويرية، ال يدػت  بريوقراط. وتدمج عػدة آثػاـ
ولكػػػػن الصػػػػورة البػػػػارزة الػػػػيت ترت ػػػػب يف األذلػػػػاف لػػػػي ذػػػػورة متػػػػئمتني . االَِػػػػ اـ ادلنطقػػػػي

خطػػػريين اِػػػدفعوا ف ػػػ ة مػػػن العػػػدـ أو مػػػن الصػػػيراء، فدػػػ  يظدػػػروف كمدػػػددين مػػػن جدػػػة، 
 .وتظدر ضيايال  ذامتة من جدة أخرت
ذػػفة امدميػػة، وبػػرد  الػػيت تنػػػئع عػػن ادلوذػػوؼ  ػػا    مػا لػػو إذف ادلقصػػود  ػػذ  األلقػػاب

 من جولر  لتظدر  يف ذورة فئَّاعة و يطاف؟
لػػذا اخلطػػاب لػػػو تكتيػػة اإلقصػػػاء الرمػػئي الػػذي يعتمػػػد علػػى اخلػػػوؼ واذلػػوؿ والػػػرف  

فػػػػالتوظيف ادلتكػػػػػرر ذلػػػػذ  الصػػػػور والرتديػػػػػد وا اجػػػػة ادلَػػػػتمرة ذلػػػػػذ  . اال ػػػػتيواذي ل خػػػػر
َػية، خاذػة بعػد ظدػور اجلبدػة اإل ػالمية األلقاب من ِقبل الصيافة اجلئا رية الناطقػة بالفِر

لسِقاذ على الَالة الَيا ية، كل ذلة ا تخدـ وال يئاؿ يَتخدـ أللػداؼ  ػيكولوجية 
 .و يا ية ظالرة الوالء

إف ذػػػػػنم وغػػػػػرس لػػػػػذا النػػػػػوع مػػػػػن الصػػػػػور االجتماعيػػػػػة للخػػػػػوؼ والهػػػػػيطنة يف ادلخيلػػػػػة 
ت  ػػرعية احلكػػ  القػػا   بصػػفتِ اجلماعيػػة فػػدؼ  يا ػػيا إح التػػواء احلركػػة اإل ػػالمية وإثبػػا

َيػل
ُ
فخطػاب . الَد الواقي ضد لػذا التدديػد، واحلصػن ادلنيػم يف وجػِ اخلػوؼ اجلمػاعي ادل

                                                                                                                         
ؿ االلتفاظ بتماـ ِظاـ ويػرف  كػّل لذا ادلذلب ػلاو . 3441ت يف أوؿ رللس للفاتكاف  نة ئالبابوية ادلتطرفة اليت أِه

لػذ  العبػارة مػن كتػاب ر ػػيد . إذف القيػاس ادلطبّػس علػى ادلَػل  ال معػىن لػِ. تطػور ويػ َت رُلػاراة احليػاة االجتماعيػة احلديثػة
 De la barbarie en général et de l'intégrisme en particulier.ميموين 

تؤكػد  –َػتاِتية تخاذػة تلػة الػيت تنتمػي إح بعػ  التيػارات الهو  –يية تهري األذولية يف الواقم إح وجدة ِظر مَػي   
ألف بعػ  اميػات يف اإلصليػل تتنػاق  )لذ  العبارة تنػّدد بكوهنػا حتمػل معػىن التعػارض مػم العلػ  . الصية احلرفية لسصليل
من بالصػػية احلرفيػػة صػػطلأ علػػى اإل ػػالـ غلعػػل مػػن كػػل مَػػل  أذػػوليا ألِػػِ يػػؤ ادل ػػقاط لػػذا إو (. مػػم ادلعطيػػات العلميػػة

 .للقرآف
 .العبارات يف معظمدا غري قابلة للرتمجة إح العربية    
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و ػذا يػت  ذػنم . التدويل لذا يَوغ القمم قبل حتريكِ ويددؼ إح تهير  أثناء وبعد تنفيذ 
 .ا كيرورة أخالقيةالغريية يف  كل  يطاين لِتُػْنَكَر  رعيتدا، ولِيُػْعَرَض إحلاح ا تئصاذل

اخلػػػػوؼ  »ليواِػػػػات«أطػػػػراؼ ِعِصػػػػيرد  اإلعالميػػػػة بػػػػػ ىالقمػػػػم يلّولػػػػوف علػػػػ فػػػػرتت مقػػػػاويل
اإل المي، ألف اخلوؼ غلّند اليما ر الطيبػة مػن خػالؿ عمليػة تغػرّي البنيػة األخالقيػة ليػل 

اقل القلس( بكوف الرعب الواقم ادللموس الوليد) ري ويثػ. يييم امخر إَِاِيتِ ألِِ سليف ِو
ويف ت مالتِ لوؿ األذػوؿ اخللقيػة . »أِا أخاؼ منة ف ِت مذِِب  «:اخلوؼ عملية الت ثي 

 :والرولية دلقبولية التعذيب يقوؿ إلياف فوخس
امخػػر ؼليػػف، فدػػو إذف ؼللػػس . اخلػػوؼ لػػو الػػذي غُليػػُئ الل ػػوء إح التعػػذيب يف غالػػب األليػػاف
لينئػػػػذك ؽُلِكػػػػػن . يف ِظػػػػػر اخلػػػػا فني اخلػػػػوؼ ويغذيػػػػِ إح درجػػػػػة أِػػػػِ يفقػػػػد كػػػػػل إَِػػػػاِية لقيقيػػػػة

 ]...[ال بهر،  يء ينقل عالمة ِ رريرة : وػلَُِسِ اْخِتئالُِ إح ما لو ا تداميا  
لكػن لػذا . فػامخر مهػلوؿ اليػد وحتػت  ػيطرتنا. واخلوؼ من الغري يتبػنّي كليػا  يف التعػذيب

وضلػن طبعػا  )رة الػيت ػلملدػا ال يكفي بعد  غلب ادليّي إح أبعد مػن ذلػة، إح أف تُػقػْتَػػلم الصػو 
فالبيل عن الَػر وادلعلومػة عػن طريػس التعػذيب لػيس إال إ ػارة ذلػذا البيػل (. مَؤولوف عندا

 2.ادلطلس، أال ولو البيل عن الصورة اخلفية دلخاوفنا
. مسػػػاؿ  يا ػػػي وأمػػػ  ال يقتصػػػر علػػػى اجلئا ػػػرأإف حتويػػػل بنػػػني احلركػػػة اإل ػػػالمية إح ر 

ادلَػػتقاة مػػن اخلطػػاب  »األشليػػة األذػػولية«و »إمهاطوريػػة الهػػر«و »اخلطػػر األخيػػر« فعبػػارات
 تخدامات أخرت للقلس االجتماعي ك  لوب للػتيك  يف االغريب لت نني الهيوعية يذّكػر ب

ـ يف دِ ُتخػْ ػػافلقػػد  3.الوضػػم االجتمػػاعي والَيا ػػي، ولػػذ  ظػػالرة متػػواترة يف تػػاري  الغػػرب
يادة للثورة يف االِقالب ضد اجلمدوريػة الثاِيػة فِرَا خطاب التخويف الَيا ي كفئّاعة م

كما مرت كل من أدلاِيا وإ باِيا وإيطاليا على بػارب ادلخػاِوؼ (. ما مسُري باخلوؼ الكبري)
االجتماعيػػػة الكػػػهت الػػػيت أذػػػابت لػػػ  إصللػػػرتا ليػػػل خوَّفػػػت اجلاكوبينيػػػة الثوريػػػة برجوازيػػػة 

 عدػػػػػد ماكػػػػػارثي خػػػػػالؿ اضػػػػػطداد كمػػػػػا ظدػػػػػرت خطابػػػػػة اذللػػػػػم أييػػػػػا يف أمريكػػػػػا يف. البلػػػػػد
 .»  )طر األمرخلا«ػما مسُِي كذلة ب) »الغوؿ الهيوعي«الليهاليني لطرد 

ولكػػن الطغمػػة العَػػكرية اجلئا ريػػة ال تَػػتخدـ خطػػاب بنػػني احلركػػة اإل ػػالمية  ػػدؼ 
ُؼ الدبلوما ػػػػية اجلئا ريػػػػة ِفَػػػػدا يف اخلػػػػارج َعػػػػرر حتكػػػػ   يا ػػػػي وأمػػػػ  داخلػػػػي فقػػػػ ، بػػػػل تػُ 

 

خػالؿ الَػػنوات احلامسػة للدلػػم الكبػري، فلّػت الفئػػات األكثػر ِفػػوذا يف «إح أِػِ ( David Caute)يهػري دافيػػد كػوت     
ا الػيت كػاف مػن الواجػب علػى مثّقفػي كػل أو اط ألل الفكر األمريكيني عن مدّمة النقػد إزاء ادلؤ َػات احلكوميػة وأفعاذلػ

لػذ  الالمبػاالة ولػذ  الّرغبػة يف الػّدفاع عػن الدؽلقراطيػة بطػرؽ غػري دؽلقراطيػة اِتهػرت بَػرعة ]...[ البلداف احلفاظ عليدػا 
 ».وبكثرة يف أو اط ِمَدن الطبقة ادلتوّ طة واحلركات العّمالية
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اجلديدة ادلتمثلة يف ادلتاجرة باخلوؼ، فتياوؿ جالدة أف تبػ  لنفَػدا ذػورة الَػد بر التدا 
صػػػػا  مبزفوف اليػػػػـو الػػػػؤالء الدبلوما ػػػػيوف، الػػػػذين غلػػػػ. »الطوفػػػػاف اإل ػػػػالمي«األخػػػػري ضػػػػد 

مػػن ِفػػس الَيا ػػة  –للتهػػبل بَػػلطتد  غػػري الهػػرعية  –بالدلػػ  بػػثمن يػػس، يَػػتفيدوف 
اخلػػوؼ مػػن العػػدو الػػداخلي ؼللػػس «: دػػا بػػاألمس القريػػباال ػػتعمارية الػػيت كػػاِوا ػلػػذروف من

 .»يدوي فيِ العدو اخلارجي ا  فراغ
أذػػػبيت بػػػارة مر ػػػة  »اخلػػػوؼ األخيػػػر«وغلػػػدر القػػػوؿ أف بػػػارة اال ػػػترياد والتصػػػدير لػػػػ

فالنػػداءات .  يا ػػيا  يف ِظػػاـ عػػادلي جديػػد يُػػػتّػَدُ  فيػػِ اإل ػػالـ بػػاخلطر الكلػػي أكثػػر فػػ كثر
»العدو الكلي«و »اخلطر األخير«ذليبية  يا ية ِضد  ادلتنامية ِلهن لرب

اجلديد حتػاوؿ    
بناء ِمْصَدَمة غريية تتوطػَّد أوروبا ضدلا، وتػُػقػَِلُل مػن الصػراعات بػني الكتػل الرأمساليػة، وتُػِهُر 

، (Fukuyama)يقػػػػوؿ فوكويامػػػػا . ادلقبلػػػػة »احلػػػػروب اإلقليميػػػػة«النفقػػػات العَػػػػكرية دلواجدػػػػة 
لنػػاؾ  ػػرعية . لقػػد أثبتػػت الثػػورة يف مو ػػكو ذػػية وجدػػة ِظػػري«: »التػػاري  هنايػػة«ادلنظػػر لػػػ

[. …]وليػػػدة يف العػػػا، ادلتقػػػدـ ولػػػي اللبرياليػػػة الدؽلوقراطيػػػة ادلتوجدػػػة ضلػػػو اقتصػػػاد الَػػػوؽ
والعػػػػا،  ػػػػوؼ ينقَػػػػ  يف ادلَػػػػتقبل ِوفْػػػػَس خطػػػػوط سلتلفػػػػة، ويكػػػػوف العػػػػا، الثالػػػػل والعػػػػا، 

، فإِػػِ ينػػادي (Huntington)ف و مػػا ذػػامويل لػػاِتغتأ 4».اإل ػػالمي ألػػ  زلػػاور الصػػراعات
فو ػيوية حتديػد ظلػو «غلػب : إح اِتفاضة  يا ية وعَكرية خصوذا دلقاومة اإل ػالـ والكِو

فو ػػػػػيوية واإل ػػػػػالمية، وإيقػػػػػاؼ اخلفػػػػػ  مػػػػػن القػػػػػدرات  القػػػػػدرات العَػػػػػكرية للػػػػػدوؿ الكِو
[. …]وب آ ػػيا العَػػكرية للغػػرب وا افظػػة علػػى التفػػوؽ العَػػكري الغػػريب يف  ػػرؽ وجنػػ

غلػػػػب علػػػػى الغػػػػرب أف ػلػػػػاف  علػػػػى قػػػػوة عَػػػػكرية واقتصػػػػادية للػػػػدفاع عػػػػن مصػػػػاحلِ ضػػػػد 
، (Willman)اجلنػػػػراؿ للمػػػػوت ويلمػػػػن  3446أكػػػػد يف  ػػػػنة و  5».احليػػػػارات غػػػػري الغربيػػػػة

مػػن الواضػػأ أف زلػػور اخلطػػر قػػد حتػػّوؿ «أِػػِ ( Eurocorps)ر ػػيس القػػوات األوروبيػػة يوروكػػور 
، الَػػػكرتري العػػػاـ حللػػػف  ػػػػاؿ (Claes)ـ لػػػاج  ويلػػػي كػػػالس ولػػػذا العػػػا 6.»ضلػػػو اجلنػػػوب
تػػػػػػُهكرل األذػػػػػولية «: عػػػػدة مػػػػػرات خاذػػػػػة عنػػػػدما قػػػػػاؿ »األذػػػػػولية اإل ػػػػػالمية«األطلَػػػػي، 

والر يس الصديوين  ا    ».اإل المية اليـو خطرا  على الغرب شلاثال خلطر الهيوعية باألمس
أكػػه خطػر يواجػػِ العػػا، «ب هنػػا  »األذػػولية اإل ػالمية«لػػو أييػا وذػػف ( Herzog)لػرزوؽ 
 7.»احلر اليـو

 

ا ػػػػب مػػػػدير ادلعدػػػػد متعػػػػّدد ( CIP)البيػػػػوث للَػػػػالـ ، مػػػػدير الدرا ػػػػات مبركػػػػئ (Aguirre)عبػػػػارة ألقػػػػري ال     مبدريػػػػد، ِو
 . مَرتداـبالقوميات، 
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مػػن  »خطػػر األذػػولية«ولكػػن بعػػد لػػذا العػػرض الَػػريم عػػن اإلدارة الَيا ػػية واألمنيػػة لػػػ 
ِقَبل النظاـ اجلئا ري، غلدر بنا امف ا تكهاؼ طبيعة اللغة والصوَّر الػيت تػػَُتخدـ يف بنػني 

. زلتويػػات النمػػاذج الثقافيػػة الػػيت ذػػاغتدااحلركػػة اإل ػػالمية، وزلاولػػة قراءفػػا عكَػػيا إلدراؾ 
ة اإل ػػالمية العمػػس الثقػػايف لهػػعبنا؟ ويف أّي  ػػياؽ تػػارؼلي كػػفدػػل يعكػػس لػػذا الت نػػني للير 
 وثقايف غلد لذا اخلطاب جذور ؟

َػػا  مػػن الواضػػأ أّف لػػذا اخلطػػاب يوظػػف تصػػورات تعكػػس بوفػػاء ذػػورة اإل ػػالـ يف فِر
. د مهرافػػػا يف عمػػس تػػػاري  وثقافػػة أوروبػػػابصػػفة خاذػػة، ويف الغػػػرب بصػػفة عامػػػة، والػػيت بػػ

غريػػب «ِفعػػال، إف ذػػورة اإل ػػالـ ادلديمنػػة علػػى الػػذاكرة اجلماعيػػة يف الغػػرب لػػي ذػػورة ديػػن 
ضػػػػػطداد ادلػػػػػرأة ااجلدػػػػػاد والتئمػػػػػت واإلرلػػػػػاب و «، ولػػػػػو ديػػػػػن »وعنيػػػػػف، ومتعصػػػػػب وقػػػػػدري
ادلَػل  مػن  ػي  وبعد الثورة اإل المية يف إيراف تبػدلت ذػورة . »باحل اب وتعدد الئوجات

 »رلنػػػوف بػػػاه«، إح ذػػػورة (يف الَػػػبعينات)البػػػرتوؿ الَػػػمني الػػػذي ػلػػػاوؿ أف يَػْرُ ػػػَو الغػػػرب 
يف أوروبػػا . َػػيفالقرو ػػطي ولكػػن ُمَعْصػػَرف وُمتمْكػػنن لػػذ  ادلػػرة وُملَػػورٌح بالر ػػاش بػػدال مػػن 

طى، ولػػػدت ؽُلَثّػػػُل اإل ػػػالـ لػػػدت اليمػػػني بالولهػػػية، ولػػػدت اليَػػػار بِثيوقراطيػػػة القػػػروف الو ػػػ
 .الو   مبَْ لوبية ُمػقػئرزة

من النالية التيليلية غلب الرجوع إح أذل لذ  الصورة وفة العوامل الثقافية والتارؼلية 
جػػػػػػارودي الفيلَػػػػػػوؼ فيَػػػػػػب . الػػػػػػيت  ػػػػػػكلت اليػػػػػػمري الثقػػػػػػايف الغػػػػػػريب الػػػػػػذي ذػػػػػػنعدا

(Garaudy)8  يوجػد لػػدت الغػػرب  ػػعور بالتقػػار األعػراؽ والثقافػػات والػػدياِات غػػري الغربيػػة
ورغػػ  إثرا دػػا الكبػػري للرذػػيد الثقػػايف واحليػػاري . اِطالقػػا مػػن خرافػػة التفػػوؽ العرقػػي والثقػػايف

اِيػة َِ  بَوْذػمة مهػرتكة، أال ولػي -الروماِيػة وادلَػييية-العادلي فإف الثقافة اليِو اليدوديػة تػػتر
ػػاين أو غػػري ال. ادلوقػػف مػػن امخػػر تػػػار، لػػ  برابػػرة، واليدػػود  ػػعب اه ادلخاين مػػرو فغػػري اليِو

ولكػػن لػػذا العامػػل الثقػػايف ال يكفػػي لتبيػػني دلػػاذا ا ػػتُػْدِدَؼ . وادلَػػييية وريثػػة لػػذا االختيػػار
ة مم األم  األخرت  .العا، اإل المي ب  د العداوة والقدح مقاِر

ادلتعلقة مبرالػل تكػّوف ذػورة اإل ػالـ يف أوروبػا أف  9من ادلعرتؼ بِ عموما يف الدرا ات
أ ا ػػا عػػداوة الغػػرب بػػا  العػػا، اإل ػػالمي يرجػػم أذػػلدا إح  الصػػدمة اخلاذػػة الػػيت أفػػرزت

يف تلػػػة الفػػػرتة كاِػػػت اإلمهاطوريػػػة الروماِيػػػة يثّػػػل بالنَػػػبة للعقػػػل . القػػػرف الَػػػابم ادلػػػيالدي
ادلَػػييي العػػا، ادلتييػػر ورلػػد ادلَػػييية وواقعػػا  دا مػػا ، كمػػا كػػاف يتصػػوَّر أف ادلَػػييية لػػي 

ين مػػػػن الػػػػئمن، اهنػػػػارت ف ػػػػ ة اإلمهاطوريػػػػة الروماِيػػػػة ويف عقػػػػد. احلقيقػػػػة الوليػػػػدة ادلمكنػػػػة
، والػػيت دخػل اإل ػػالـ  ػا ضػػمري فدػذ  الصػػدمة، الرا ػخة يف الػػنفس الغػريب. وتصػدّع اليقػػني

 . ادلَييي لي اليت قَػْولَػبت منذ ذلة احلني طبيعة اخلطاب الغريب عن العا، اإل المي
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ر أهنا زلاذرة فهنت دعاية ضػد ويف فرتة القروف الو طى كاِت الكنيَة مصعوقة وتهع
، ولتعػػوي  مرّكػػب الػػنقح بػػا  ليػػارة أكثػػر »حلمايػػة العقػػوؿ ادلَػػييية مػػن الػػردة«اإل ػػالـ 

ولػػدََّدت لػػذ  الدعايػػة ادلواضػػيم ادلديمنػػة علػػى عالقػػة الغػػرب . تقػػّدما، ولتيمػػيس الصػػليبيني
قيقػػػػة، ف ذػػػػبأ اخليػػػػاؿ الغػػػػريب ينظػػػػر إح اإل ػػػػالـ كػػػػدجل وحتريػػػػف عمػػػػدي للي. باإل ػػػػالـ

عتػه لػذا اخليػاؿ او . خالؼ ادلَػييية الػيت لػي التعبػري الَػلي  واألذػيل عػن احلقيقػة الرباِيػة
كمػػػا تصػػػور اإل ػػػالـ كػػػدين . لػػػو ادلَػػػيأ الػػػدجاؿ، عكػػػس عيَػػػى ادلَػػػيأ  أف زلمػػػدا 

إِِ كػاف ينظػر إح اإل ػالـ  . للمَييية اليت تنتهر بادلَادلة واإلقناع ا  خالف ،الَيف والعنف
علػى النقػي  مػن  ،(التعدديػة يف الػئواج)طة ودِيوية وإبالية يف ادليداف اجلنَي كدياِة مني

فبتعريػػف ِفَػػدا مقابػػل اإل ػػالـ، . ادلَػػييية الػػيت لػػي دياِػػة زلديػػة تكػػبأ  ػػدوات اجلَػػد
ػػػاين الرومػػػاين الػػػذي طبػػػػم  قللػػػت أوروبػػػا مػػػن تػػػػ ثري اإل ػػػالـ وعظػػػػَّمت تعلػ ػػػػقدا بػػػػاإلرث اليِو

 .  ذلا معىن عميس بالنَبة ذلوية أوروبافصورة اإل الـ لذ. هنيتدا
ِِْعَهػت رلػػددا فكػػرة بنػني اإل ػػالـ وادلَػلمني كذريعػػة أخالقيػػة  ويف الفػرتة اال ػػتعمارية، ُأ

ػػػلية الػػػيت . لتعبئػػػة اجلمػػػالري وإدمػػػاجد  يف مهػػػروع اال ػػػتعمار فُنهػرػػػػَطت رلػػػددا الغريػػػئة الت   
ولكذا كاف اخلطاب اال تعماري . ليبيةتَتِمّد تصورافا من الذاكرة اجلماعية لليروب الص

 :ؽلّثل ادلَل  على أِِ ِكياف عنيف ال معقوؿ ومتقلب »اإل الـ ادلخيف«الفِرَي عن 
يقػـو فػػرد َطمػوح أو مصػاب بالُعصػػاب بتيػري  إخواِػػِ يف : كػل لػذ  الثػػورات ذلػا أذػل والػػد

نػوف الرولػاين، إهنػا يف ِوبػات مػن اجل]...[ ويدفم    إح زلاربػة الكفػار  ،الدين على التعصب
 10.اِف ارات ف ا ية للتعصب أو عواذف مفاجئة يف مساء ذافية

َػػػػي إمرييػػػػت  ؽلثّػػػػل ادلَػػػػل  اجلئا ػػػػري وتقاليػػػػد   ػػػػذ  ( Emerit)وكمثػػػػاؿ آخػػػػر كػػػػاف الفِر
 :العبارات

يف كػػل مكػػػاف يصػػلأ للَػػػكب يظدػػر الرجػػػل يف غالػػب األليػػػاف معػػدـو الػػػذكاء والَػػػعادة  إف 
بػػػل لػػػػو ميػػػطر للتنػػػػافس مػػػػم . ا منػػػِ وال فػػػػرب منػػػػِ وال تػػػ ت جػػػػوار الدابػػػة الهر ػػػػة أقػػػل بؤ ػػػػ

ِ  –الولػػوش  َدػػاُر  –الػػذين يقػػرتب مػػند  يف عاداتػػِ والػػذين يفرت ػػِو علػػى ادلكػػاف النػػا ي الػػذي تَػنػْ
 11.فيِ لياتِ قلقا  ولي مدددة دوما  

ويف بدايػػة مرللػػة مػػا بعػػد اال ػػتعمار واألمػػة متصػػدعة، و ػػبِ عػػاجئة  يا ػػيا واقتصػػاديا 
قافيػا وعلػػى لػػاما التػػاري  األورويب، يبػػدو الغػػرب وك ِػػِ طػػرد خوفػػِ مػػن اإل ػػالـ وخّفػػف وث

ولكػن كمػا ظدػر عنػد تعػديل أ ػعار الػنف  وذػدمة الثػورة اإل ػالمية يف إيػراف، . من ُعْدواِِِ
ومنذ ػذ وكلمػػا أعػػاد ادلَػلموف النظػػر يف اذليمنػػة الثقافيػػة واالقتصػادية والَيا ػػية الغربيػػة يُعػػاد 

وِلَكػوف اإل ػالـ ال . ر اخلوؼ واالزدراء، وحُتْيا الصدمة األوح يف األذلػاف رلػددا  تنهي  ذو 
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يُػنَػػػػاَقا علنيػػػػة إال عنػػػػد لػػػػدوث األزمػػػػات الَيا ػػػػية وال ُيْهػػػػَعر بػػػػِ إال مػػػػن خػػػػالؿ أخبػػػػار 
ػػِ  ر و وتعػػود عقليػػة الصػػليبيات إح الظدػػ. ضػػد الغػػرب أو  مػػمذػػادمة، فػػال يُنظػػر إليػػِ إالّ كِو

ويَعتَػِهُ الغػرب ِفَػِ .  ػتمرار أفيػل مػا عنػد الغػرب ب  ػوأ مػا عنػد ادلَػلمنيليل يُػػَقاَبُل با
اإل ػالـ إذف خطػر علػى احليػارة . بريئا يف طبيعة وجود  كما يعته اإل الـ مذٌِب وجوديػا

 :الغربية، وحتّد أخري للمَييية، كما يهرح ذلة زلمد أ د
روبػػا، يف وقػػت كاِػػت مالزلدػػا كاِػػت احلػػروب الصػػليبية مصػػريية ألهنػػا لػػدثت خػػالؿ طفولػػة أو 

وعنػػػػػد األمػػػػػ  كمػػػػػا عنػػػػػد األفػػػػػراد تَػػػػػتمر . الثقافيػػػػػة اخلاذػػػػػة تتبلػػػػػور وضػػػػػمريلا الثقػػػػػايف يتّكػػػػػوف
فدػػي را ػػخة . االِطباعػػات الصػػادمة يف الطفولػػة  ػػعوريا أو يف مػػا حتػػت الهػػعوري مػػدت احليػػاة

يف وقػت متقػّدـ ]...[ بعمس إح درجة ال ؽُلكن أف ُيَْيى إال من خالؿ بػارب فكريػة ِاضػ ة 
 12.من العمر، ولذا بصعوبة وجئ يا  فق 

فػػػإذا كػػػاف خطػػػاب بنػػػني اإل ػػػالـ وادلَػػػلمني يَػػػتمّد لغتػػػِ وذػػػور  مػػػن اليػػػمري الثقػػػايف 
ػػػر  »جئا ػػػر فِرَػػػية«والتػػػارؼلي الغػػػريب عامػػػة ومػػػن اخلرافػػػة اال ػػػتعمارية لػػػػ َّ خاذػػػة، فكيػػػف ِف

وكيػػف اِتقلػػت ذػػورة الغػػرب  ا ػػتخداـ جئا ػػريني لػػنفس اخلطػػاب دلدامجػػة جئا ػػريني آخػػرين؟
ا؟  لذ  عن اإل الـ إح ضمرِي

باختصػػار، إف أيلولػػة لػػذا العنػػف الرمػػئي، مػػن اخليػػاؿ الغػػريب عمومػػا والفِرَػػي خصوذػػا 
ػػرْي الػػػذي مبوجبػػِ يُػْنقػػُل العنػػف البنيػػوي ادلت ذػػػل يف  ََ إح اليػػمري اجلئا ػػري، ينػػدرج ضػػمن ال

بصفة زلدودة وكامنة منذ اال تقالؿ، إال  ورغ  أِِ ظدر. النظاـ الدويل إح ادلَتوت الوط 
 :مم( والتغرييب   ادلغرتب)أِِ ليس من قبيل الصدفة أف يتئامن لذا اذل ـو الثقايف 

تقويػػة ادلافيػػا الَيا ػػية واالقتصػػادية والقمػػم الػػذي يار ػػِ الطغمػػة العَػػكرية يف  .3
 الداخل 

 .إحلاؽ اقتصادِا وُمػػقػْطَعية النظاـ من ِقَبل اخلارج .2
الػػػذي لػػػو أ ػػػاس لويتنػػػا وادلتطلػػػب ال ػػػتقاللنا  –عػػػدواف اللفظػػػي ضػػػد اإل ػػػالـ لػػػذا ال

وألّف الكػالـ . يتنا س مم العدواف االقتصػادي والَيا ػي –الثقايف واالقتصادي والَيا ي 
لػػو أييػػا مػػن مكػػامن الَػػلطة، فػػإّف خطػػاب الت نػػني ادلعػػادي لس ػػالـ ػلػػرؾ يف األذلػػػاف 

مػاؿ  يػل تفػتأ رلػاال للتوغػل االقتصػادي والَيا ػي بنيات من معاين توّجػِ األفكػار واألع

 

ثقافية اليت من خالذلا يصبأ الوالد غريبا علػى ذاتػِ ويػدرؾ ويقػّي  العػا، اِطالقػا الباالغرتاب لنا عملية ادلباعدة  ِع     
 .من ثقافة أخرت
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وتُعػػػئرز قاعػػػدة الػػػوكالء اجلئا ػػػريني ذلػػػذا ( فِرَػػػي علػػػى وجػػػِ اخلصػػػوص)والثقػػػايف مػػػن اخلػػػارج 
 .التوغل، يف الداخل

لؤالء اجلئا ريوف الذين غلعلوف من أِفَد  وكالء التَفيِ الفِرَػي ضػد اإل ػالـ، علػى 
ء الَيا يني لفِرَا، ػلػاولوف توطيػد ليمنػتد  يف الػداخل غرار الوكالء االقتصاديني والعمال

لكػػػػن لػػػػذ  الفئػػػػة  دلدػػػػا . يف الوقػػػػت الػػػػذي ؼليػػػػعوف فيػػػػِ لػػػػ  أِفَػػػػد  للديمنػػػػة األجنبيػػػػة
لس ػالـ والثقافػػة الَيا ػػية اإل ػالمية وبع ئلػػا عػػن ا ػػتيعاب الرمئيػة التقليديػػة وتطػػوير قػػي  

ت، فػػإف لػػذ  الطبقػػة مػػن الو ػػطاء ال بديلػػة تَػػمأ ذلػػا بتَػػيري الطبقػػات االجتماعيػػة األخػػر 
َػػػػي، كمػػػػا أهنػػػػا ال تعػػػػرؼ  ػػػػوت تقليػػػػد األظلػػػػاط  تَػػػػتطيم  ػػػػوت تبػػػػ ر العنػػػػف الرمػػػػئي الفِر

َػػػػية َػػػػية ضػػػػد اإل ػػػػالـ لػػػػي الرمئيػػػػة . االقتصػػػػادية والَيا ػػػػية الفِر فاذل مػػػػة الثقافيػػػػة الفِر
 .الوليدة اليت ا توعبتدا لذ  الطبقة من الوكالء

لػػذا النػػوع مػػن ( Ndamba)يصػػف ِػػدمبا  ،الية يف إفريقيػػايف ت مالتػػِ لػػوؿ لػػذ  اإل ػػك
ويبػنّي أّف . ولذا النوع من االغرتاب ب ِػِ اغػرتاب ذايت ،الَيطرة الداخلية ب ِِ ا تعمار ذايت

لذ  الطبقة من اجملتمم تَيطر على امخرين وتُغرر   رغ  ع ئلا عن ابتكار طرا س خاذػة 
فيقػػرتح . مػن تبعيتدػا للخػارج مػن الَػيد ادلَػتعمر  ػا يكّندػا مػن أف تَػود وأف حتػرر ِفَػدا

 :ِدمبا أف
مهػػػػكلة الَػػػػلطة الداخليػػػػة األلليػػػػة لػػػػي أهنػػػػا ال تعػػػػرؼ عػػػػْرض ِفَػػػػدا إال كُمنػػػػاِل  للَػػػػلطة 

ولكندا ال تَتطيم ا ػتخداـ العنػف الرمػئي التقليػدي ألهنػا عػاجئة . األجنبية، على األقل ِظريا  
مػن جدػة، ومػن جدػة أخػرت فالنظػاـ التقليػدي قػد  عن تدجني اخلياؿ اجلمػاعي التقليػدي، لػذا

. غلعػل عناذػػر لػػذ  الطبقػػة علػػى قػػدـ ادلَػػاواة مػػم بقيػػة اجلمػػالري، يعػػ  بػػدوف أّي تفػػوؽ طبقػػي
وألّف . فتب ر العنف الرمػئي للنظػاـ التقليػدي بالنَػبة ذلػا لػو مبثابػة إقصػاء ِفَػدا كطبقػة  ػا دة

فلػ  يبػس ذلػا  ػوت تبػّ  وتوظيػف العنػف الرمػئي  آليات االغرتاب تفقػدلا قػدرافا علػى اإلِتػاج،
فػػػرف  العنػػف الرمػػػئي التقليػػدي مػػػن ِقبػػػل ]...[ اال ػػتعماري ورفػػػ  العنػػف الرمػػػئي التقليػػدي 

 ػػببِ مػػن جدػػة جدلدػػا لػػِ وع ئلػػا عػػن ( والػػيت تَػػمى بالنخبويػػة أو الفكريػػة)الطبقػػة احلاكمػػة 
يف مقاليػػػد احلكػػػ  كوهنػػػا إدراكػػػِ، ومػػػن جدػػػة أخػػػرت ألف ذلػػػة لػػػو الهػػػرط األ ا ػػػي لبقا دػػػا 

وذلػػذا كػاف لػذا العنػف الرمػػئي، . الوليػدة يف اجملتمػم الػيت تَػػتوعب العنػف الرمػئي اال ػتعماري
الػػػيت تَػػػتند عليدػػػا لػػػذ  ( ولػػػيس العكػػػازات)الػػػذي يتبلػػػور ويػػػتلخح يف اللغػػػة، ؽلثػػػل الطػػػواالت 

ََرْي وللَيطرة   .النخبة ادلئعومة لل
أف تهػػػبل لػػػذ  النخبػػػة الفكريػػػة باللغػػػة األجنبيػػػة وؽلكػػػن إعػػػادة ذػػػياغة لػػػذا الطػػػرح بػػػالقوؿ 

كمػػػا أِػػػِ غػػػري ِػػػاتج عػػػن الثقػػػل الرمػػػئي   ،لػػػيس رلػػػرد وجالػػػة فقػػػ ( اللغػػػة الفِرَػػػية فيمػػػا ؼلصػػػنا)
 13.فيَب، ولكن لو ضرورة للَتَمي ئ عن اجملتمم للتَل  عليِ
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ذي والػ)إّف لذ  ادلناقهة ادلختصرة قد أظدرت أّف اخلطاب التَفيدى لليركة اإل ػالمية 
، يف لغتػِ ويثيالتػِ وكػ داة (يدعمِ بع  ادلؤلفني وأجدئة اإلعػالـ اجلئا ريػة الناطقػة بالفِرَػية

للديمنػػػة الَيا ػػػية واألمنيػػػة، يتبػػػىنَّ ويقلّػػػد الت ربػػػة الثقافيػػػة والَيا ػػػية والتارؼليػػػة للغػػػرب يف 
 .تعاملِ مم اإل الـ

فدػػػػذا .   عػػػػه تػػػػارؼلد إّف مَػػػلمي اجلئا ػػػػر ، ؼلػػػػافوا أبػػػدا مػػػػن اإل ػػػػالـ وال مػػػػن أِفَػػػد
اخلطاب ليس لو خطاب االغرتاب ِتي ػة اخلػوؼ فيَػب، بػل لػو أييػا خطػاب اخلػوؼ 

 .ِتي ة االغرتاب

 المزدوج لنفيا. 3
، غا ػػػبإّف خطػػػاب النفػػػي يقتيػػػي ا ػػػرتاتي ية بالغيػػػة يصػػػوَّر مػػػن خالذلػػػا امخػػػر علػػػى أِػػػِ 

ِتهػار إرادة و ػلطة ُمَػرّيي ال فدو يعمل كمػهر وَكَمْيػو، ؼللػي رلػاال     .ميتوك ِِ  منعدـو
وكما  نرت اللقا فإف لذا اخلطاب يتبم عػن قػرب، يف  ػكلِ . النظاـ اال تعماري اجلديد

ِ، اخلطابػػة اال ػػتعمارية لسِكػػار  الػػيت رفيػػت للهػػعب اجلئا ػػري كػػل مطالبػػة  –ويف ميػػمِو
ب فخطػػا. لفػػرض مػػدت لتو ػػم ادلهػػروع واخليػػاؿ اال ػػتعماري –بوجػػود  التػػارؼلي والثقػػايف 

 .النفي لذا ؽلّثل احلركة اإل المية اجلئا رية على أهنا عدؽلة النظاـ والعقل

 نفي كغياب النظامال 1.3
إّف كوكبػػػػػة ذػػػػػور اإلِكػػػػػار يف  ػػػػػكل غيػػػػػاب النظػػػػػاـ يَػػػػػتخدـ عػػػػػدـ التنا ػػػػػس، والفوضػػػػػى 

ففػي اخلطابػات العاديػة . االجتماعية واالضطراب مرتبطة ب  كاؿ سلتلفػة لالضلطػاط اخللقػي
ِتصػػار اجلبدػػة اإل ػػالمية او . »التػػدفس اإل ػػالمي«كمػػا يُعػػّه عػػن   »الَػػدمي اإل ػػالمي«يُػػذَكُر 

وكػػػػػاف الػػػػػدور األوؿ . »اطوفاِػػػػػ«و »زلػػػػػئاال«لسِقػػػػػاذ يف االِتخابػػػػػات التهػػػػػريعية وا ليػػػػػة كػػػػػاف 
ياؽ وط «لالِتخابات التهريعية  َِ ِْ ، »[اِتخايب]إخفاؽ «ومَتقبلدا يف  »ترتج«، واجلئا ر »ا

األذػولية «ويػُػَردَُّد أف (. »غا ػي«)فُيَمثػَّػُلوف على أهن  لهد غري زلدود ومَجْدػرة أما الناخبوف 
يف مقالػػة بعنػػواف  14.»لتػػئاـ مجدػػور ُلػػِرـَ مػػن كػػل  ػػيءاليَػػت توبػػة  ػػعب إح اه بػػل لػػي 

  :، يقوؿ ر يد قا ي» !يا لِ من لف  عظي : اجلمالري، اجلمالري«

 

طولػوجي (. يا وعادليػاذاتيػا وذػوت)ولكنػِ غا ػب ( جَػديا)الّطرؼ امخر لاضر      لػذا لػو بالػّذات البعػد والتنػاق  األِو
 .بني ادلعذرب وادلعذَّب الذي صلد  يف شلار ة التعذيب
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masses)اجلمػػػػالري 
فاجلمػػػػالري كتلػػػػة خامػػػػدة مبعنالػػػػا ! مػػػػن عبػػػػارة مدويػػػػة ، اجلمػػػػالري، يػػػػا ذلػػػػا(   

اجلمػػالري لػػي لػػذ  احلهػػود مػػن الهػػباف . يُػػػقاؿ أف الػػوزف ال يتغػػري لكػػن الكتلػػة تتغػػري. الفيئيػػا ي
 15 .الذين ل   اجة ما ة إح طبيب األمراض العقلية

هنػػػ  مػػػادة فئػػػة مػػػن اجلئا ػػػريني علػػػى أ »اجلمػػػالري«يف لػػػذ  الصػػػيغة النافيػػػة، تُػَمثػرػػػػل عبػػػارة 
لػػذا التمثيػػل اجملػػرد للصػػفة البهػػرية يعطػػي الذريعػػة األخالقيػػة . خامػػدة، وكياِػػات بػػدوف روح

، (»الكتلػة تتغػري«)قابلة للتَّطريس  لتقليح الوعي بوجود ِاخبني آدميني، ؽُلَثػَّػلوف مبادة خامدة
 .وإلعادة تهكيلدا مبوجب شلار ة قمعية  يت  إطالقدا عما قريب

، كتبت ل رية زلنا تقريػرا  (Hebdo-Libéré)ن أ بوعية ليبدو ليبريي ويف ِفس العدد م
، تقارف »الصندوؽ ادلهؤـو«بعنواف ( يف االِتخابات التهريعية)ذيافيا عن تصويت النَاء 

. فيػػِ عمليػػة االقػػرتاع يف مكتػػب اِتخػػايب يف لػػي األبيػػار بػػ خر يف مكتػػب لػػي بػػاب الػػوادي
وؽُلَثػَّػػُل ادلكػاف الػذي تَػكن فيػِ . االجتماعيػة وادلكاِيػةَوْذف بػاب الػوادي يػَػْئَدوُِج الفوضػى 

بهػػػواش ادلنطقػػػة األلليػػػة، بالتعػػػاكس مػػػم الرتتيػػػب االجتمػػػاعي وادلكػػػاين للمنطقػػػة  »اجلمدػػػرة«
 :تقوؿ ل رية زلنا. »ادلتييرة«

 الصباح لاد ا  يف جو ُتؤَخذُ  بدابدأت جوليت يف دا رة األبيار ليل َ اد النظاـ وادلئاج الَلي  و 
اقرتبنػػا مػن بعػػ  النَػوة الػػاليت خػرجن قريبػػا مػن مقصػػورة ]...[. فيػِ الفطػا ر والقدػػوة الَػاخنة 

 :االقرتاع
 "كيف كاف االِتخاب؟"
 ]...[."بدوف أّي مهكل، كاف التنظي  على ما يراـ "
؟"  "ودلن َذوَّتر
أِػػػا لَػػػت مػػػن مؤيػػػدي جبدػػػة التيريػػػر، لكػػػ  ال ألػػػب اجلبدػػػة اإل ػػػالمية، لػػػذا اِتخبػػػت "
 ."وحاأل

 :فتواذل قصتدا. مث تَ ؿ زلنا امرأة ع وزا
؟"  "عفوا يا لاجة، لال أخهتنا دلن َذوَّتر
 . دوء، مث اِصرفت "جبدة القوت اال رتاكية، ال أرت بديال ذلا"

 

ولي تع  أييا الكتػل، أي مجػم كتلػة،  massesالكلمة الفِرَية ادلَتعملة أذال يف ادلقالة، لس ارة إح اجلمالري، لي     
 .يف اللغة الفِرَية
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يف ذلن لذ  الصيافية فػإّف لػذا عػا، منفصػل إَِػاِيا ومكاِيػا عػن عػا، امخػرين، أي 
 :تقوؿ زلنا للقراء.   فيِ جنس آخرعا، باب الوادي الغريب الذي يقي

أوؿ مػػػا يالَلػػػ  لنػػػا . يامػػػا آخػػػرلنػػػاؾ جػػػو . يف هنايػػػة الظدػػػرية اِتقلػػػت إح لػػػي بػػػاب الػػػوادي
]...[. يصل عدد ادلكاتب إح أربعة يف قاعػة والػدة ضػيقة أذػال ]...[.  الَيْوضاءو الفوضى

اِتخػػب علػػى : " علػػى عتبػػة كػػل بػػاب ينصػػيوف مػػن يػػّود الَػػماع ذلػػ ملتيمػػوفولنالػػة أطفػػاؿ 
( يف اجلنػاح ادلئعػـو أِػِ سلصػح للنَػاء)والذي غللب االِتبا ، لو التالؿ الَػالات ". 4رق  

 .كاِوا يراقبوف بِنظرات فالصة كل ذلاب وإياب    من طرؼ رجاؿ ملتيني يرتدوف قمصاِا
فع ػػػا ئ لػػػي األبيػػػار يعػػػرفن كيػػػف . لػػػذا اجلػػػنس البهػػػري ال يتميػػػئ بالفوضػػػى فيَػػػب

ا ئ لػػي بػػاب الػػوادي فدػػن أُِميَّػػات يف لاجػػة إح أطفػػاؿ دلَػػاعدفن علػػى ينتخػػ ، أمػػا ع ػػ
مثػل مثػيالفن يف  »دوءبػػد«وعند اِتداء التصويت فع ا ئ باب الػوادي ال ينصػرفن . االقرتاع

 :تروي لنا زلنا ذلة قا لة. »ينطلقن«لي األبيار، بل 
فتييػة اِتبدػي ]...[ اليت فريػدة خػاليت ؽلينػة، خػ: " ػتممأتباط  قليال يف لذ  الَالة الباردة، و أ

 !"اِطلقنليا . ال تنَني بطاقاتكن. كلكن لنا. لاطفاؿ
 :يبدو أِِ ذلة اإل المي اخلرايف، ألّف زلنا تييف »االِطالؽ«ػوالذي ي مر ب

 .لرؽلِوالرجل يغادر مكتب االقرتاع والَعادة بادية على زليا  يتبعِ 
ُر إّف خطاب التوليا االجتماعي وادلكاين الذ ئا ري آخػر ال ؽلثّػل  ِ جئا ري فيي ُيَهدر

فدػػػػو ذػػػػدت ُمػػػػْدِلا .  ػػػػاللا لغويػػػػا أذػػػػيال منفصػػػػال عػػػػن التػػػػاري  اال ػػػػتعماري لل ئا ػػػػر
 :يقوؿ فاِوف. عن التعَف اال تعماري( Fanon)دلاللظات فراِتئ فاِوف 

ََتعَمروف ليَ يتادلنطقة ال
ُ
لاتػاف ادلنطقتػاف  .مكملة للمنطقة الػيت يقطندػا ادلعمرػروف تيقطندا ادل

إهنما زلكومتاف مبنطس ار طوطاليَي ليػل فيػم . يف خدمة ولدة أعلى ا، وليَتفاتمتعارض
ػػر مبنيػػة مػػن . ال رلػػاؿ للمصػػاحلة إذ أّف ألػػد الطػػرفني زا ػػد: دلبػػدأ اإلقصػػاء ادلتبػػادؿ فمدينػػة ادلعمر

ػػر  ػػبع]...[ احل ػػارة واخلر ػػاِة، ولػػي ميػػاءة وطرقافػػا مئفلتػػة  اِة وكَػػولة، بطندػػا مدينػػة ادلعمر
أمػػػػػػػا مدينػػػػػػػة ادلَػػػػػػػتعَمر، أو علػػػػػػػى أّي لػػػػػػػاؿ مدينػػػػػػػة األلػػػػػػػايل، القريػػػػػػػة الئصليػػػػػػػة، . شلتلػػػػػػػ  أبػػػػػػػدا

ػفػْػَرَدة، فدي منطقة مهػبولة يَػكندا اجلػا عوف، يُولَػُد فيدػا بػ ي مكػاف وبػ ّي طريقػة، "ادلدينة"
ُ
،ادل
اك  فيػِ البهػر بعيػد  فدذا عا، بػدوف فواذػل يػرت . ادلرء يف أّي مكاف وب ّي  بب اوؽلوت فيد

 16.  مدينة الِئج، مدينة البيكو]...[ على بع ، 

 

 .لعبارة ادلَتخَدمة يف اجلئا ر للداللة على الثوب اخللي يلي ا »القميح  «    
َػػيوف لتيقػري ألػػايل  ػاؿ إفريقيػا ويُػْعَتقػػد أّف أذػلدا يرجػػم إح الكلمػة بيػػة ( bicot)كلمػة       َػية كػػاف يطلقدػا الفِر الفِر
(bique)أي اجَلْدي الصغري ،. 
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إّف خطػػػػاب النفػػػػي لػػػػذا ييػػػػم بلد ػػػػة بالغيػػػػة لػػػػدودا بػػػػني جئا ػػػػر النظػػػػاـ االجتمػػػػاعي 
ِتهػػػر يف غالبيػػػة ادلقػػػاالت الصػػػيفية اوادلكػػػاين وجئا ػػػر الفوضػػػى االجتماعيػػػة وادلكاِيػػػة، وقػػػد 

ػد ُمػقػػدَّما إقامػة مػا أمسػا   واِتهػار. الرافية دلواذلة ادلَار االِتخػايب ََّ لػذا اخلطػاب بػرََّر وَج
جئا ػػػر حتػػػت مايػػػة مهػػػددة وجئا ػػػر حتػػػت رقابػػػة : ا ػػػامي علػػػي ػلػػػو عبػػػد النػػػور بػػػاجلئا ريتني

كمػػػا طالػػػب   »ادلوجػػػة الغػػػامرة«و »التػػػدفس األذػػػويل«دلواجدػػػة  » ػػػد«فينػػػادت إلقامػػػة . مهػػػددة
 » ػػػد«بإقامػػػة  –بػػػِ لتهيػػػر التعػػػذيب يف كتا –( Massu )بػػػاألمس اجلنػػػراؿ الفِرَػػػي ما ػػػو 

 .»الَيل«دلواجدة 

 نفي كغياب العقلال 2.3
لذا النوع من اخلطاب البالغػي ؽُلَػػدرد ِفػي النظػاـ مػن اجملػاؿ االجتمػاعي وادلكػاين إح اجملػاؿ 

، »بليػػُد الػػذرلن« ،»اجلالػػل«، »ادلتئمػػت«، »األمػػي«، »األذػػويل«: وادلَػػميات متنوعػػة. الػػذل 
»ذو العمامػػة القدؽلػػة«، »ادلهػػعوذ«، »الظالمػػي«

قتصػػر علػػى األلقػػاب الهػػا عة…    فدػػ  . ِو
بوف إح امخر ذفات عدـ الرضوخ للعقل، وادلنطس، والفكػر والتمييػئ َِ ويَػقطوف عليػِ . ين
وبنػػػػاء علػػػػػى ذلػػػػػة . عادلػػػػا ذلنيػػػػػا ضػػػػيقا،  ػػػػػ ني اذلػػػػوت وعػػػػػاجئا  عػػػػػن ادلوضػػػػوعية والتّ ػػػػػرد

» ػػػػػطيي ولػػػػػيس اختيػػػػػارا عقالِيػػػػػا«فاالِتخػػػػػاب 
عػػػػػدـ مبالغػػػػػة تقػػػػػدير ادلَػػػػػتوت «وغلػػػػػب    

»الَيا ػػي للمنطقػػة
لقػػد تعػػّرت اجلئا ػػر وظدػػرت يف ذػػورفا «، وبعبػػارة عبػػد الكػػرمي جعػػاد   

 .»بئيَة وأمية، لهة و طيية، متناقية ومتخلفة للغاية: احلقيقية
و ػػػػػ   »احلداثػػػػػة«و »احليػػػػػارة«ولكوهنػػػػػا مقتنعػػػػػة أهنػػػػػا الوديعػػػػػة الوليػػػػػدة للعقػػػػػل ووكيلػػػػػة 

تتػػولَّ  لػػذ  النخبػػة أّف أّي اعػػرتاض ذليمنتدػػا الَيا ػػية والثقافيػػة رلػػرد اختيػػار غػػري  ،»الهبريػػة«
ففػي إلػدت ادلقػاالت العديػدة الػيت . كما تتخيل أّف هناية عادلدػا لػي هنايػة العػا،    ،معقوؿ

ُد أرزقػػػي مػػػرتؼ إِكػػػار النظػػػاـ ادلكػػػاين إح رلػػػاؿ الػػػذلن . تُػػػوِعُئ إح العَػػػكر بػػػاالِقالب ؽُلَػػػدر
 :قا ال » اجلمدورية الَّ اِة «  الصيايف يف مقالتِ ويتنبَّ 

 

 .عبارة مَتعملة من قبل بع  ادلفِرَني يف معىن رلازي مدني    
 .عبارة  عيد  عدي، ر يس لئب الت مم الثقايف الدؽلوقراطي    
 .عبارة  عيد  عدي    
: مػػػن خػػػالؿ ادلنهػػػور ادلػػػئدوج ذلػػػؤالء اخلطبػػػاء، و َػػػب مػػػا ياثلنػػػا معدػػػ  كليػػػا أـ ال، فػػػنين مفّككػػػوف إح فصػػػا ل    

-»دؽلقراطػي«، »يػ د«-»عصػري«، »رجعػي«-»تقػّدمي«، »بػدا ي«-»متطػور«، »ظالمػي«-»منػري«، »غري معقػوؿ«-»معقوؿ«
 .خلا، »أمي«-»مثقف«، »متعصب«-»ديكاريت«، »أذويل«
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ادلَػػػتقبل بػػػني يػػػدي مهػػػاي  يطلبػػػوف اِتقامػػػا ؽلكػػػن أف يكػػػوف بػػػال  الػػػثمن لل ئا ػػػر يف  ػػػكل 
فالتػػ خر الكبػػري الػػذي تعػػاين منػػِ اجلئا ػػر إح امف يف ميػػادين العلػػـو والتكنولوجيػػا . تقدقػػر قاذػػ 

وع حتػػت ظػػل مجدوريػػة إ ػػالمية  ػػتدت  قبػػل كػػل والثقافػػة واالقتصػػاد  ػػوؼ يصػػل ِقطػػة الػػالّ رجػػ
 17.البالد من خالؿ قطم رأس طُلبتِ" تطدري" يء بػ

األمػني الفػذ علػى الثقافػة  ،بطبيعػة احلػاؿ ا،عته ِفَػديف النخبة اليت ت عيوٌ فمرتؼ لذا 
أمػػػػني «: الوطنيػػػة والنظػػػػاـ العقلػػػػي وادلتلّقػػػي الوليػػػػد للعلػػػػ  والتقنيػػػػة والتنظػػػي ، وبعبػػػػارة وجيػػػػئة

لػػذا يَػػتنتج بػػالطبم، كمػػا يصػػف ذلػػة عنػػواف آخػػر منػػاد لالِقػػالب العَػػكري، . »ارةاحليػػ
 18.»لن يَّل  ادلدند وف مَتقبل اجلئا ر للظالميني«

فدػػذ  النخبػػة الطا فيػػة، علػػى غػػرار الكاتػػب بوجػػدرة، َفِػػب لنفَػػدا لػػس التكػػار الثقافػػة 
جدلػة، ميػيعني منػذ القػدـ، قطعاِا  «، وتعتهل  امغاير  اوالفكر، وتُػَولرُا كل من ػلمل فكر 

مهػػعوذين مػػن ادلرتبػػة «و »!ِغػػوؿ: لػػديد  مركػػب ِقػػح بػػا  الغػػرب واحلداثػػة، بكلمػػة والػػدة
لػػػؤالء الولػػػوش الػػػذين يَػػػرّيوف «ولَػػػب بوجػػػدرة،  19.»الدِيئػػػة وجدػػػالء وأِصػػػاؼ أميػػػني

يف الػدين والقػرآف ا ػاور األ ا ػية «ِتػاج ِظػاـ تعليمػي بػات فيػِ  »اجلبدة اإل المية لسِقػاذ
مػن . »وُمَارة إح الفن والعل  زلّرما اِقدي اوكل ما كاف يقظة، وِلَ]...[ ادلنظومة الرتبوية 

الػػيت ال فلػػو مػػػن  –خػػالؿ لػػذا النػػوع مػػػن الهػػعارات اُخُتئِلػػت مهػػاكل ادلدر ػػػة األ ا ػػية 
يف منظومػػػػػة تربويػػػػػة أذػػػػػبيت ذلػػػػػذا ( اإل ػػػػػالمية)وا ػػػػػتخدمت دلطػػػػػاردة األرواح  –ِقػػػػػا ح 
»أذػوليةمدر ة «الغرض 

يف لػذا اخلطػاب ال تعتػه الغرييػة اإل ػالمية  21.»تصػنم ولو ػا« 20
ػِل  سللػوؽ مغهػوش غلػب  َْ ُ

لػَّ  أف ادل ََ ُ
مرآة تكهف التناقيات وتعدرؿ الكهياء، بل ومن ادل

 .إعادة تربيتِ
يػػرتب  ( تَػػتند ضػػمنيا إح زعػػ  تنػػاق  اإل ػػالـ مػػم الفكػػر واحليػػارة)يف أدبيػػات كدػػذ  

مػػػم عػػػدـ مقدرتػػػِ علػػػى ولػػػوج ِظػػػاـ أفكػػػار غلعػػػل احليػػػاة ادلتييػػػرة  »يلفافػػػت األذػػػو «إذف 
كل «، »رلاِني اه«يُوَذف ألياِا  بادلرضية من خالؿ عبارات مثل  »التدافت«ولذا . شلكنة

لػػؤالء ادلعتولػػوف ادلتخلفػػوف « 22،»لػػؤالء الهػػباف الػػذين لػػ   اجػػة ما ػػة إح طبيػػب ِفَػػاين
. وع اإل ػالمي يوميػا لتياليػل ِفَػاِية ذػيافية وأدبيػةؼُليم ادلتعاطفني مم ادلهػر  23 »عقليا

وعنػػػػػدما يتعلػػػػػس األمػػػػػر بتيليػػػػػل ِفَػػػػػية ادللتيػػػػػي، يَػػػػػدل أف يصػػػػػبأ الكػػػػػل متخصصػػػػػا  يف 
عطػػي ي يذمثػػل ر ػػيد ميمػوين الػػ ا،ِفَػاِي اولػػ  طبيبػػ اوتربويػ االدرا ػات اإل ػػالمية ولالقػػ

من النػاس لكػن غلػب أف يتمػدد يصعب التيليل النفَي اجلماعي دلاليني « :ة الِطبّػّيةفذْ الوَ 
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لػػػذا يطلػػػب    خطػػػاب اجلنػػػوف 24».عػػػدد كبػػػري مػػػن اجلئا ػػػريني علػػػى  ػػػرير الطبيػػػب النفَػػػاين
والطبيػب النفَػاين . »معػاجلتد «مند  ليػتمكن مػن  »الَالة العمومية«ويددؼ إح فليح 
 – »شلار ة عل  النفس التيليلي يف عدػد األذػولية«الذي يتَاءؿ عن  –مصطفى ذفواف 

 (أي إدرعػػاء كَػػب احلقيقػػة)فلػػف ذلػػ  يف لػػذ  األيػػاـ يصػػالب األذػػولية «ف أِػػِ يكتهػػ
 25.»غري شلكن يغلعل التيليل النفَ

وباختصػػار فاذلػػدؼ األمػػ  مػػن أدبيػػات اال ػػتيمار لػػو تَػػويق مػػذلب قيػػاديي القمػػم 
 وجالديد ، أي االعتقاد ب هن  ينتموف إح طلبة يتاز بطوؿ النظر ومعرفة كل مػا يصػلأ ذلػذا

ػَقػْوِق  والالمَؤوؿ، طلبة غلب أف تتَ  باله اعة 
ُ
مػن  »للقياـ بالواجػب«الهعب األمي وادل

 .أجل احلفاظ عل أمن لذا الهعب ضد ِفَِ
كل ما لو ثقافػة إ ػالمية ويُعػّئز ضػرورة   رف وعلى الصعيد الثقايف يَوّغ لذا اخلطاب 

ة وذػػور اال ػػتعمار اجلديػػد فػػرض ظلػػ  ُمعػػنيَّ مػػن التيػػديل، يعػػ  إخػػالء الطريػػس لنهػػر ثقافػػ
ففػي ذلػن لػذ  الطا فػة ال تُفَدػ  ادلعاذػرة إال ضػمن عالقػة فاذػلة تػرف  . ولليفاظ عليدػا

رَْكػػئ الػػذي أطلقػػِ بوجػػدرة
َ
َػػّي ادل ة «: وتُقصػػي اإل ػػالـ، كمػػا يوّضػػأ ذلػػة الهػػعار فِر عصػػِر
   .»اجلئا ر تَتلـئ القياء على القػُػدامى والعادات البالية

يف ذػػور  ويف توظيفػػِ الَيا ػػي، مػػا لػػو إال  امخػػر،ذي يُلغػػي عقػػل كػػل لػػذا الكػػالـ الػػ
َػػػية  ادلعدػػػودة لػػػوؿ اإل ػػػالـ  ( واألوروبيػػػة)َِػػػخة مقلّػػػدة لصػػػيق وذػػػور معروفػػػة للنغمػػػة الفِر

َػػػػي رينػػػػاف . كدياِػػػػة منافيػػػػة للعقػػػػل وأ ػػػػوأ    (Renan)ترت َّػػػػػ  أظلاطػػػػِ مػػػػن أطرولػػػػات الفِر
 .ر تعماالاألِرتوبولوجيني ادلختصني يف موضوع ا

 

ليػػل كػاف يتدمدػػا  معارضػػتِ الَيا ػيةة بػا  الولهػػيّ دلعاملتػِ ينتقػدوف االحتػاد الَػػوفيايت ( َِػػاِيوفإلا)بػػاألمس كػاف     
 »اِقػاذل «غلػب .  اهواليػـو وبػدوف  ػعور َِػتطيم وذػف ادلاليػني مػن الرجػاؿ امخػرين مب ػاِني. يدػاجلنوف للقيػاء علبا

 .من رغباف 
زلّمػػػػد  عػػػػوض( Mahomet) »مالومػػػػت«بػػػػػ بوجػػػػدرة يف زلاكػػػػاة  ػػػػاخرة إح لػػػػّد تَػػػػمية الّر ػػػػوؿ الكاتػػػػب يبػػػػالق     
(Mohamed.) 
َػا      يػهّر فيػِ اال ػتعمار أخالقيػا، ال غلػد أِرَػت رينػاف لرجػا عنػدما ( Collège de France)يف خطػاب لػِ بكليّػة فِر

ػػػامي «: يوذػػػي بػػػ فّ  َّ ػػػة، الّهػػػرط األ ا ػػػي الِتهػػػار احليػػػارة األوروبيػػػة يكمػػػن يف تػػػدمري الهػػػيء ال مبعػػػىن ]يف لػػػذ  امِو
sémitique ]يوقراطيػػة لس ػػالـ، ألف اإل ػػالـ ال ؽلكػػن لػػِ أف يبقػػى إال يف ذػػورة ديػػن رمسػػيثويف القيػػاء علػػى الَػػلطة ال :

لػذ  لػي احلػرب األزليػة، احلػرب الػيت ال تنتدػي إال عنػد ]...[ عندما  نختئلِ إح لالة دين لّر وفػردي، عند ػذ  ػيندثر 
اإل ػػػالـ لػػػو : اإل ػػػالـ أف ِفػػػي ألوربػػػا. مػػػوت آخػػػر ابػػػن إلمساعيػػػل بؤ ػػػا أو ِفيػػػا إح قلػػػب الصػػػيراء عػػػن طريػػػس الّرعػػػب

تمػػم اإل ػػالـ لػػو ازدراء العلػػ  وقمػػم اجمل(. Pie) ػػباِيا يف عدػػد فيليػػب الثػػاين وإيطاليػػا يف عدػػد يب إالتعصػػب، كمػػا عرفتػػِ 
ادلػدين، ولػو البَػاطة الفظيعػة للعقػل الَػػامي الػيت تيػّيس علػى عقػل اإلَِػاف، فتغلقػػِ عػن كػل فكػرة ليػة وكػل رأي دقيػػس 

 ػوؼ تفػتأ . ادلَػتقبل،  ػاديت، لػو إذف ألوروبػا وألوروبػا فقػ . اه لػو اه: وكل  ل عقلي، لتيعِ أماـ َلْهو أبدي
س واحلريػػة والػػرتاـ اإلَِػػاف، ذلػػة االعتقػػاد بوجػػود  ػػيء ربّػػاين يف ليػػن أوروبػػا العػػا، و تنهػػر فيػػِ ديندػػا الػػذي لػػو احلػػ

 Vincent Monteil, Clefs pour la pensée arabe, Seghers, Paris 1974.: راجم ».البهريّة
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وقد عقلنت اإلِا ة اال ػتعمارية مقاومػة اال ػتعمار الفِرَػي علػى أهنػا الطبيعػة ادلماِعػة 
َػػػا . »احليػػػارة«و »الرقػػػي«ولػػػػ »للظالميػػػة ا مديػػػة« وُ ػػػورغ رفػػػ  اجلئا ػػػريني لال تَػػػالـ لفِر

ولقػػػد . علػػػى أِػػػِ عػػػدـ مالءمػػػة اإل ػػػالـ مػػػم العقػػػل واحلداثػػػة »ر ػػػالتدا احليػػػارية«والعتنػػػاؽ 
خاضػم لل موديػػة وعػاجئ عػن إصلػػاب [ …]اجملتمػػم العػريب«ِا ػة الفِرَػية أّف اكتهػفت اإل
ادلَػػػل  «بادعا ػػػِ أّف ( Trumelet)قػػػد عمََّمػػػِ تروملػػػي " االكتهػػػاؼ"لػػػذا  26.»ثقافػػػة فكريػػػة

فاإليديولوجيػػة اال ػػتعمارية  27.»عقلػػِ[ …]تفنيػػد قػػاطم لقيػػية أّف اإلَِػػاف ُخلػػس ليهػػّغل 
ذكػػاؤ  زلػػدود، يبػػدو عػػاجئا عػػن فدػػ   ػػيء [ …]للػػي أ«ُتظدػػر ادلَػػل  اجلئا ػػري يف ذػػورة 

عػػاـ، وإدراؾ وضػػعيتِ ومػػا ؽلكػػن أف تػػؤوؿ إليػػِ، فدػػو ال يػػرت الرقػػي أكثػػر شلػػا يػػرف  الَػػعي 
فخػالؼ الواقػم اجللػف الػذي . الت رد، والتوقم، والتفكري عبػارة عػن ألغػاز بالنَػبة إليػِ. إليِ

 28» .يةػلي  بِ فدو ال يعرؼ  وت ألالـ غامية، مبدمة و دواِ
تتَػػّلأ أييػػا مبدفعيػػة تربويػػة ( l’indigène) »األللػػي«واخلرافػػة اال ػػتعمارية النافيػػة لعقػػل 

فػػاألللي ادلتمػػرد علػػى اإلدارة اال ػػتعمارية يوَذػػف ب ِػػِ متدػػورر أو طفػػل  ،ِفَػػاِية-وتهػػرػلية
خاذػػػة بإعػػػادة تربيتػػػِ يف مػػػدارس  »عالجدػػػا«يعػػػاين مػػػن اضػػػطرابات ِفَػػػية وعيػػػوية غلػػػب 

 :مثل النظرية التالية وبَبل خاذة
. فادلقػػدرة علػػى الػػتعل  ال تػػ يت بػػني عهػػية وضػػيالا، بػػل لػػي ِتػػاج اذػػطفاء ووراثػػة]...[ النمػػو عنػػد العػػرب كػػل  ػػيء غريػػئة واِػػدفاع ألّف سلػػيخد  يطغػػى علػػى التالفيػػف ادل خيَّػػة اجلبينيػػة قليلػػة 

نتاجاتنا العلميػػػػة فػػػػاليـو سلدػػػػ  عػػػاجئ عػػػػن ا ػػػتيعاب ا ػػػػت. فمنػػػذ قػػػػروف أعلػػػل ادلَػػػػلموف التعلػػػي 
وإّف الفػػػارؽ كبػػػري بػػػني ولهػػػيتد  وأفكػػػارل  التعصػػػبية وأ ػػػاليبنا . وتصػػػوراتنا الفلَػػػفية والتارؼليػػػة

، لػػػنعلمد  بدايػػػة افػػػال بػػػد أف يكػػػوف االِتقػػػاؿ تػػػدرغلي]...[ ميػػػة ادلتقنػػػة وتربيتنػػػا ادلتَػػػازلة يالتعل
 29.ابعة تعليمنا العايلادلفالي  األولية ل  ِصل    بعد عدة أجياؿ إح ادلقدرة على مت

لػذ  النبػذة التارؼليػػة كافيػة إلبػراز التتػػابم والتهػابِ بػني اخلرافػػة اال ػتعمارية جلئا ػر فِرَػػية 
وكمػا ورد عنػد تعرضػنا . واخلطاب النايف للعقل الذي تنت ِ النخبة اجلئا رية ادلعادية لس الـ
تيوذ علػػى العنػػف الرمػػئي آِفػػا أليلولػػة العنػػف الرمػػئي الغػػريب عنػػدِا، فػػإّف لػػذ  النخبػػة تَػػ

اال ػػػتعماري وكػػػذا الصػػػور وادلعلومػػػات ادلصػػػنوعة يف فِرَػػػا وتَػػػتخدمدا مػػػن أجػػػل تكػػػريس 
 »الولهػػي اللطيػػف«وكمػا يف لقبػػة . لال ػػتعمار اجلديػػد ذ ػلطتدا وشلتلكافػػا كو ػػي  وُمنفػرػػ

مار فػإّف لػػذ  النخبػة تعمػػل كوا ػطة بػػني الػذين يَػػ مروف بإعػادة اذليكلػػة والػذين ؼليػػعوف للػػد
والػػػذين يُطلَػػػب  »الرقػػػي«و »العقػػػل«اذليكلػػػي، وبػػػني الػػػذين ؽللػػػوف مػػػا غلػػػب أف يكػػػوف فيػػػوت 

ُمغرَتِبػة وتَغريبيػة، فتػات لداثػة  »لداثػة«مند  أف يرتّدوا عػن ديػند  وعقػوذل  ليتَػوَّلوا فتػات 
 .التخريب اذليكلي
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 خطاب البهيمية. 4
اجئ الػػذي يفصػػل اإلَِػػاف عػػن لنػػا يت ػػاوز اخليػػاؿ النػػايف لصػػفة امدميػػة لػػاجئا آخػػر، احلػػ

فخطػػاب التػػوليا يقتيػػي تػػدِيس لرمػػة اإلَِػػاف الػػذي ؽلثػػل يف ذػػور ولهػػية، . احليػػواف
ويعػػّه لػػذا اخلطػػاب عػػن خػػرؽ لػػد عصػػيب . وغلعػػل مػػن بػػ  آدـ وجدػػا اجتماعيػػا للبديميػػة

وعنػدما .   منػِ إلبقػاء التمػايئ عػن امخػرؤ ومػا غلػب إقصػا »أِػا«بني الداخل واخلػارج، بػني الػػ
 .بكاملِ، تصبأ أدبيات البديمية خطابا  لسبادة اجلماعية ا  َتددؼ اإلقصاء اخلطايب  عبي

األخطبػػوط «فت ػػد . تتيػػمن الكتابػػات الصػػيافية واألدبيػػة اجلئا ريػػة لغػػة ليواِػػات كاملػػة
الػيت تػولي ذػورة أفعػواف خػرايف ذي  ػبعة  »اذلِػْدرَة«الػذي ؼلنػس اجلئا ػر مِبَ ػّس و »اإل المي

مبقػػدار  »األذت اإل ػالموي«ػقػْػػطم لػِ رأس ينبػت مػػن جديػد، كرمػئ إح بػدد رؤوس، كلمػا يُ 
ا ػرتاتي ية «بات تتكل  أييػا عػن اإل ػالميني والذ  الكت. لة للقياء عليِو اجملدودات ادلبذ
أمػػػػا بوجػػػدرة، فيػػػد س تلمييػػػػات إح    .»احلهػػػرات األذػػػولية«و »اذلػػػػواـ«وعلػػػى  »العنكبػػػوت

افتتػاف بالفا ػية اخليػراء، تئلػف وتلتصػس مثػل « ػالمية كػػالئوالف عندما يصف احلركػة اإل
ْعَػػػػوؿ واحلقػػػػود ِلئعيمدػػػػا عبا ػػػػي مػػػػدين 

َ
ػػػػ  ادل  َ اخلػػػػوؼ «ويقػػػػوؿ كػػػػذلة أف  30.»]...[الَتب

ِلأ إح الثدييات يػذكر بوجػدرة  31.»والتقدقر يعنياف فتأ اجملاؿ لاكاؿ وللدواـ
ُ
يف خطابِ ادل

ػػػػ ، بمػػػػم جػػػػرذاف لػػػػذ  ادلخلوقػػػػات ادلخئيػػػػة، األقليػػػػة الفا ػػػػية« ، لػػػػئب  يا ػػػػي بػػػػذيء ِو
 32.»كالب أذا ا الطاعوف األخير«، و»مَعورة أذا ا الطاعوف

فاإل ػالمي، الػذي يثلػِ . كدذا يَتمد قوتِ مػن الرعػب مػن كػل مػا لػو دينء  اإّف خطاب
أقالـ لؤالء ادلثقفني علػى أِػِ خطػر علػى النظػاـ الَيا ػي والرمػئي، قػد اخػرتؽ احلػدود بػني 

لػػػػؤالء الكتػػػػاب والصػػػػيافيوف يريػػػػدوف رد احلػػػػدود بوا ػػػػطة خطػػػػاب ينػػػػػئؿ . يػػػػوافالبهػػػػر واحل
فدػذا اخلطػاب لػيس مصػادفة وال . وال بد من حتديد ذلذا التوليا. باإل المي إح البديمية

بوذفدا ياثيل    فاحلمار واجلمل والكلب،. يددؼ إح اإلقصاء واإلبعاد والتهدري فيَب
ذلػػػػػة ألِػػػػػِ ال يكفػػػػػي رد . قف خيػػػػػاؿ لػػػػػؤالء ادلػػػػػؤلفنيجتماعيػػػػػة لبديميػػػػػة أليفػػػػػة، ال تَػػػػػتو ا

اإل ػػالمي إح عػػا، احليػػواف، فػػال بػػد مػػن إقصػػا ِ مػػن البهػػرية، وال بػػد مػػن إبادتػػِ لتيػػتف  

 

لػػ  وزيػػر الداخليػػة، مئيػػاف  ػػريف، ال ؽلتنػػم عػػن وذػػف ادلعارضػػة اإل ػػالمية  ِتطبيػػم لػػذ  األلقػػاب بلػػق إح لػػد أِػػ    
( The Independent)راجػػم اإلِدبنػػدِت ( )R. Fisk)عنػػد ا ػػت وابِ مػػن طػػرؼ روبػػرت فيَػػة  »احلهػػرات«وبػػػ »مػػةاذلا«بػػػ

 (.3444مارس  34
يف  ػػاؿ  .لػػػّما ينػػادوف للصػػالة ا ػػتعملدا كاتػػب يا ػػني لس ػػارة إح ادلػػؤّذِنيالػػيت ، »كػػالب الػػدوار« مثلمػػا يف عبػػارة    

 .إح زللة تتيمن عددا  من اخلياـ أو البيوت والئرا ب للما يةتع  قرية وقد تهري « دوار»إفريقيا كلمة 
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 »اذلػواـ«و »الكلػب ادلكلػوب«و »اجلرذ ادلصاب بالطػاعوف«ػف   .فكرة امدمية بقيمتدا احلقيقية
 »احلهػػػرات«و »العنكبػػوت«ػفػػ. لدػػػا، كػػل لػػػذ  األذػػناؼ ال بػػد مػػن قت»الثعبػػاف«و »اليػػبم«و

تُػقػْػَصم، ولرقل ، ينتصػر علػى اذلِػْدرَة إال بعػد أف قطػم رؤو ػدا الَػبعة بيػربة والػدة، فدػو 
فمن ادلعروؼ أّف ِداءات كدػذ  ُتاللػ  يف  . خطاب للبديمية يعّه عن ِوايا القتل ويُػَرورُجدا

اب ادللفػوؼ بعبػارات ذػيية فدذا اإلطنػ. 34ويف تدريب اجلالدين 33كل اإلبادات اجلماعية
   .عن النفس ا   رعي ا  يلغي الرادع النفَي وغلعل من ادلنكر معروفا ومن العدواف دفاع

ومنذ وقت ليس ببعيػد، . وال بد من لفت النظر إح أّف لذا اخلطاب لِ تاري  يف اجلئا ر
عمر ففػػػي ت مالتػػػِ لػػػوؿ العنػػػف اال ػػػتعماري، كػػػاف فػػػاِوف يػػػذكر أّف ادلنطػػػس ادلػػػاِوي للمَػػػت

 :وكاف يقوؿ. الفِرَي لو بريد األللي من آدميتِ عه توليهِ
فيهػػار إح زلػف األذػػفر، . إّف كػالـ ادلَػتعمر عػػن األللػي مَػتعار فعػػال مػن لغػػة علػ  احليػواف

فػػادلعّمر . وإح الػروا أ ادلنبعثػػة مػن القريػػة األلليػة، إح القطيػػم والنتاِػة والتفػػري  والتنمػل والتهػػوير
 35.دقة يف التعبري يرجم دا ما إح خطاب البديميةعندما يبيل عن ال

 خطاب الَعْدوى. 5
ف أدبيػػػات الَعػػػْدوت الفوضػػػى البيولوجيػػػة للتعبػػػري عػػػن الفوضػػػى االجتماعيػػػة واالضلػػػالؿ ظرػػػتُػوَ 

فػَػػػُتبنّي وحُتػػّرؾ ذػػػورة اإل ػػالمي علػػى أِػػِ َمْوقػػػم رمػػئي للتلػػوث والوجػػِ االجتمػػػاعي . اخللقػػي
 .خطر قد يؤدي إح تلوث أو عدوت »الهياذ«لقرب من كما تلّمأ إح أّف ا  ،للمرض

ػػػػتخدـ عبػػػػارات كثػػػػرية مثػػػػل  ، »الهػػػػياذ«ولتمثيػػػػل اإل ػػػػالمي كموقػػػػم رمػػػػئي للتلػػػػوث تَُ
لػذا التمثيػل يُعػّه عػن خصوذػيات ضػمري قلػس مػن َتَهػو ش  36.»الن «و »ادلتعفن«، »الئباؿ«

 

تػػب لػػذا الكتػػاب مػػن أجػػل طمػػوح والػػد، آال ولػػو كُ بػػال زلّرمػػات وال عوا ػػس وال آراء مَػػّبقة،  «: كمػػا يقػػوؿ بوجػػدرة     
تنػػاق  يف الػػدفاع  يّ ، يعػػ  ال تبصػػر أ"ا لوقػػة"لػػذ  اخللوقيػػة العػػابرة وادلفصػػومة تتػػداعى بالعموميػػة واإلَِػػاِية  ».اإلَِػػاف

: بتصػػرػلاتِ مثػػل القػػوؿ »ادللتيػػني«بوجػػدرة يقػػرف ا تئصػػاؿ  فّ وازع فػػإ يّ وبػػدوف أ. »قتػػل ادللتيػػني«عػػن لقػػوؽ اإلَِػػاف و
: ِيػة لَػنة وتقػّدميوف وعصػريّوف ومتفّتيػوف علػى العػا، والكػوف، ُأذػبنا بػّداء ِػادر ولكػن كػ  لػو ِػاجم وضلن رجػاؿ ذو «

يصػػاب بػػِ ادلػػرء  »الػػّداء النػػادر ولكػػن النػػاجم«لػػذا  فّ ذػػييأ أ(. 34راجػػم اذلػػاما )  ».نػػاسإِػػِ الولػػم باإلَِػػاف، بكػػل ال
لػذا األخػري، . رويبو بالذات عندما يتفتأ على العمومية واإلَِاِية على غرار ر يس جلنة لقوؽ اإلَِاف لدت الهدلاف األ

ادلَػػػػػلمة للم تمػػػػػم اجلئا ػػػػػري تغّلبػػػػػػت، الطّبيعػػػػػة اإل ػػػػػالمية و «أّف  3441، ذػػػػػرّح يف أكتػػػػػوبر (Cheysson) يَػػػػػوف . ـ
 Reporters Sans Frontières, Le Drame Algérien, La Découverte, Paris.: راجم الكتاب. »لا ف، على احليارة

1994, p. 189 

لػو  »ـاخلوؼ والرتاجم يعنياف دفم الغنغرينػة واذلاّمػة إح األمػا« فّ ب ( على غرار طالبِ الصيافيني)عندما يِع  بوجدرة     
دفػػم الغنغرينػة واذلاّمػة إح الػوراء يتطلػب عػدـ اخلػوؼ والتقػػدـ إح أّف العكَػي لػذلة، مبعػىن   كػافعلػى ادل يف الواقػم ػلػلّ 

 .»قتل ادللتيني«األماـ لػ
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كطَػقػْػػػس لبػػرت أو لػػرد كػػل مػػن أي التطدػػري   ،احلػػدود االجتماعيػػة والثقافيػػة كمػػا يقصػػد التنقيػػة
 .باوز لذ  احلدود

، ليػل »الصػور«ويصوص اخلياؿ التمرييي لباغيي اإل الـ اجلئا ريني فدو ال تنقصِ 
الػػيت تػػولي باإلذػػابة بالَػػّل وبالعػػدوت،   »  جػػي- ػػي-يب«بالعبػػارة  »ادللتيػػني«يهػػريوف إح 

مػػػرض ) »عػػػة ادلكتَػػػباألذػػػولية ومػػػرض فقػػػداف ادلنا«عػػػن  »علميػػػا«كمػػػا يتكلمػػػوف كثػػػريا و
، بعػػػػد فػػػػوز اجلبدػػػػة اإل ػػػػالمية لسِقػػػػاذ باالِتخابػػػػات، 3443ويف هنايػػػػة ديَػػػػمه (. اإليػػػػدز
أليَت األذولية اإل المية إيدز اجتماعيا  لقيقيا  يقػرض جَػ  الهػعب «: ؿ ر دينءتَا

»اجلئا ػػػػري؟
فر ػػػػدين يقػػػػّدـ  ػػػػرلا مَتفييػػػػا لػػػػبع  ادلفػػػػالي  الطبيػػػػة يف علػػػػـو األمػػػػراض  37

فنػػرت أّف ا ػػرتاتي ية األذػػولية تهػػابِ يامػػا «: واألوبئػػة، مث يػػذلب فيَػػتنتج التهػػابِوادلناعػػة 
اال ػػتيواذ علػػى قلػػب اجملتمػػم (: HIV)ا ػػرتاتي ية فػػريوس مػػرض فقػػداف ادلناعػػة ادلكتَػػب 

اإل ػارة إح  ادلدػ من «: وؼلت  ادلقالة مباللظة أخرية قا ال 38.»واجملاؿ الَيا ي ال تعبادعلا
كإ ػػارة إح األلػػئاب ) 39»!1، وHIV 3 ،2الػػػ: ثػػة أِػػواع لفػػريوس اإليػػدزأِػػِ ف حتديػػد ثال

 (.اإل المية اجلئا رية الثالثة
إّف خطػػػاب العػػػدوت البيولػػػوجي يُعػػػهر أوال عػػػن فػػػوؼ مػػػن العػػػدوت االجتماعيػػػة وعلػػػى 

اخلػػػػوؼ مػػػػن التلػػػػوث يبػػػػدأ يف ادليػػػػداف . الرغبػػػػة اجلازلػػػػة يف ا افظػػػػة علػػػػى احلػػػػدود والفػػػػوارؽ
، مث يتقػػػػدـ يف ذػػػػيغة مَػػػػتعارة ليتيػػػػوؿ إح قلػػػػس ِفَػػػػي يػػػػت  يف  ػػػػكل خػػػػوؼ البيولػػػػوجي

، فػػػػإف اخلطػػػػاب الػػػػذي ؼلتػػػػئؿ إح ذلػػػػة باإلضػػػػافة. »احليػػػػارة«اجتمػػػػاعي مػػػػن لركػػػػة فػػػػدد 
ويػػػػولي بػػػػذلة ( ؼلفيػػػػِ مػػػػن رلػػػػاؿ النظػػػػر)اإل ػػػػالمي إح فػػػػريوس ينػػػػػئع منػػػػِ إمكاِيػػػػة رؤيتػػػػِ 
 .باخلوؼ من قوت خفية ال ؽلكن الَيطرة عليدا

 افيَػب، فدػػو ؼلػدـ كػػذلة ا ػرتاتي ية ولػػدف الػذا األ ػػلوب اخلطػايب لػػيس تعبػري لكػن 
أّوال . »عالجدػػػ «يديػػد لطػػػرح طريقػػػة  »امخػػػرين«إّف إضػػػفاء ذػػػفات مرضػػية علػػػى . ا يا ػػي

إلعػػػػادة  »آمنػػػػة«التصػػػػديس بوجػػػػود منػػػػابم للعػػػػدوت و ػػػػيلة يّكػػػػن النظػػػػاـ مػػػػن حتديػػػػد مواقػػػػم 
مث إّف لػػذا اخلطػػاب . ة الػػتعفن بوا ػػطة عمػػل الَتْبئػػري، والهلػػاف أِػػِ ؽلكنػػِ معاجلػػ»الطم ِينػػة«

تقػػػػػرتح جريػػػػػدة اجلئا ػػػػػر . »اال تئصػػػػػاؿ«يهػػػػػّكل ِػػػػػداء إح ادلقابػػػػػل الَيا ػػػػػي للعػػػػػالج ولػػػػػو 
ال ؽلكػػن «:  ػػذ  العبػػارات »ال تئصػػاؿ األذػػولية«وذػػفة  ( Alger Republicain)اجلمدوريػػة 

]...[ يػػدز األذػػويل الُكػلػرػػػيّاين لل مدوريػػة احلديثػػة أف تعػػيا ويف  ػػراييندا فػػريوس مػػرض اإل

 
َّلّ . يج. ي.يب     .ولو لقاح ضد ال
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فَالمة الوطن تقتيي منم كل األلئاب األذولية الُكػلػرػياِّية وتفكية كل إمكاِيافا ادلادية 
 ».واإليديولوجية

إل ػػرا يل سليمافػا لتيػويا الفلَػػطينيني، ألػيس مػػن «: وبوجػدرة يطالػب بػػذلة بفظاظػة
ػينا فيمػاللَػرطافلس اجلئا ر أف تيػم لػدا  ََِ لعػالج الَػرطاف ال بػد  40»؟(Weimar)ر ؟ أ

بالنابػػػا، يف بعػػػ  ... يف ادلخيمػػػات، ومراقبتػػػِ وبػػػرت ، وال بػػػد مػػػن َتهػػػعيعِ ... مػػػن لصػػػر  
كػػل لػػذ  العبػػارات العالجيػػة، مػػم آليافػػا . ال بػػد مػػن فقعدػػا »اخلراجػػة االذػػولية«ػفػػ. األليػػاف

ادلنكػػػر معروفػػػا ومػػػن القتػػػل  النفَػػية وقوفػػػا التَػػػويغية، الػػػيت حتػػل االلتػػػئاـ اخللقػػػي، بعػػػل مػػن
 .مهرفا  للواجب اءوالتعذيب عملية ذيية وأد

كػػػذلة كػػاف مَػػػّوغو . ويَػػتلد  لػػذا اخلطػػػاب مػػن األعػػػذار اال ػػتعمارية األكثػػػر دلػػاء
الر ػػالة «مهػَّػػػرؼ لػػػ اءاال ػػتدمار الفِرَػػي بػػاألمس يػػهّروف اجلػػرا   اال ػػتعمارية علػػى أهنػػا أد

»لهعوب الهبرية مرييػة، والهػعوب ادلتييػرة أطبػاءا«فبوا طة  عارات مثل . »احليارية
41  

احلالػػػة «، ضػػػد »ادلػػػرض الظالمػػػي«كػػػاف يػػػت  تغليػػػف اإلرلػػػاب اال ػػػتعماري يف ذػػػراع ضػػػد 
 .»ادلرضية اجلئا رية
. ا ػتخدمِ بعػ  العَػكريني اجلئا ػريني ،الػذي يل ػ  إح التمثيػل ادلرضػي ،لذا اخلطػاب

يفػػرّغ اخلطػػاب . احلػػريب لػػي الرتميػػئ والتلمػػيأفخاذػػية شليػػئة للغػػة العَػػكر الػػيت تَػػبس العمػػل 
فلقػػد . مػػن العنصػػر البهػػري يف الوضػػم الػػذي يَػػتدعي حتديػػدا  مَػػاعلة لػػذا العنصػػر مجاعيػػا

ارتػػداء احل ػػاب واإلعفػػاء عػػن اللييػػة يف مَتهػػفى عػػني  3441منػػم اجلنػػراؿ ِػػئار يف  ػػنة 
 اتهػكل خطػػر  وضػم لػد للت ػاوزات الػػيت قػد«ػولػدد بػػ »أ ػػباب ذػيية«النع ػة العَػكري لػػ
منػػػػم مػػػػدير ادلَتهػػػػفى دخػػػػوؿ أّي  3443أبريػػػػل  26ولكػػػػذا يف . »يػػػػةنعلػػػػى الولػػػػدة الوط

 3446واِتقػػػػد اجلنػػػػراؿ زرواؿ يف ينػػػػاير . »أ ػػػػباب ذػػػػيية«مػػػػري  ملػػػػتأ إح ادلَتهػػػػفى لػػػػػ
كمػػػػا يفتخػػػػر رلموعػػػػة مػػػػن . »النظػػػػاـ القػػػػا   الػػػػذي مسػػػػأ بػػػػهوز تيػػػػار إيػػػػديولوجي طفيلػػػػي«

باِتمػا د   ةعالِيػ –ومػند  العمػاري الَػفاؾ  – »ري اإليػديولوجيتطدػلا«اجلنراالت ادلوالني لػ
   .»اال تئصايل«للتيار 

 

، كمػا يُظدػر  ِصػاليتد  ألِػئ تا تئصػاليوف ال يَػتيوف مػن اجلدػر بالا.  تئصاؿ ال يع  التعذيب ولكن إزالػة الهػرّ الا    
ػػػػامية  َّ زاد أربػػػػاب  -صػػػػاؿ الّهػػػػر ئ تا -علػػػػ  ِفػػػػس اجلالديػػػػن، كلمػػػػا تلبَػػػػت الطػػػػرؽ الولهػػػػية باأللػػػػداؼ األخالقيػػػػة ال

 .التعذيب كهياء ب عماذل  تلة
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»سلتػػهاف «وعنػػدما ينهػػغل اجلػػالدوف يف 
، بػػالكاّلب واجلػػبس »ادللتيػػني«بػػاقتالع حلػػى    

والنػػار، فكػػ هن  يطّبقػػوف لرفيػػا خطػػاب الوبػػاء الػػذي يطلقػػِ أوليػػاء أمػػورل  وأدبيػػات العػػدوت 
ت ذػػل لرفيػػا. ـ اال تئصػػالينيالػػيت تَػػيل مػػن أقػػال ومػػن . فمصػػدر الػػتعفن والوبػػاء ػُلػػّدد ويَُ

. ادلعلـو أّف الليية تعكس والء البدف للدين، ولػي  ػعار يطبػم بػِ الػدين اإل ػالمي اجلَػد
يُفػػرغ جَػػد ادلعػػذَّب مػػن زلتػػوا  العقا ػػدي ويُبػػرت مػػن وال ػػِ  »العػػالج اال تئصػػايل«فبوا ػػطة 
ة بكػل  الغػوؿولكذا يت  طػرد . لس الـ وتصػبأ اجلئا ػر زُلّلقػة، ُمطدَّػرة إيػديولوجيا، وُمعصػِر

 .معىن الكلمة

 البعد والصمم. 6
و ػدادتِ . ُعذرب من طرؼ الدرؾ يف مدينتػِ.  عيد فكار فالح ع وز من بلدة برج منايل

، أكػػن أتصػػور أّف جئا ػػريني يتصػػرّفوف بطريقػػة ولهػػية كدػػذ  «: الطويلػػة تتوقػػف عنػػد تَػػاؤؿ
، أكػن «: ويتَاءؿ أييا بهري الذي ُعذرب من ِقبل أمن دا رة لَني داي   .»با  إخواهن 

أتصور أّف جئا ريني يكنّػوف كراليػة عميقػة كدػذ  إزاء جئا ػريني آخػرين، أِػا الػذي صلػوت مػن 
»]...[ 3442زلاولػػػة اغتيػػػاؿ مػػػن طػػػرؼ منظمػػػة اجلػػػيا الَػػػري الفِرَػػػي  ػػػنة 

أمػػػا بػػػن  42
، أتصػّور أبػدا «: بػرج الكيفػاف، فيقػوؿ يف  ػدادتِ زرقة، الذي ُعذرب مػن طػرؼ درؾ بلديػة

ويطػػرح عػػدد كبػػري مػػن  43.»أّف اخػػوة جئا ػػريني، اخػػوة يف الػػدـ والػػدين، بإمكػػاهن  فعػػل ذلػػة
 .الييايا ِفس األ ئلة

فدػػػل ؽلكػػػن أف يَػػػمم أقطػػػاب علػػػـو الهػػػيطنة ادلعاديػػػة لس ػػػالـ، ومقػػػاولو وبريوقراطيػػػو 
 جابة عندا؟اال تئصاؿ لذ  األ ئلة؟ ولل ؽلكند  اإل

لكػن مػن أعلػى أبػراجد  اخلرافيػة، عّلدػ  . ذييأ أهنا تندرج ضمن تصّرؼ بهػري ُمعَّػني
ة«لػو   »رلػػاِني اه«لػؤالء  »مايػة«، ولػػو »احلهػود البليػدة«و »اجلمػػالري األميػة«لػذ   »عصػِر
... ؟ »احلهػود«وبػدوف توريػة، ألػيس األمػر لػو رفػ  لريػة تقريػر ادلصػري ذلػذ  . ِفَػد أمن 
 ادلواطنني؟ ؤالءالرجاؿ والنَاء؟ لعباد اه؟ ذل ؤالءاألفراد؟ ذلء ؤالذل

 .لكن لنعد إح اجملموعة األوح من األ ئلة

 

 بػي الكتػاب األطػالم ) »ادلخػه«: قادة اجليا والهرطة والدرؾ واجلالدوف يصفوف مكاف التعذيب بالتلطيف الصػّيي    
ِ بادلَل قّ الهارع اجلئا ري وادلعّذبوف فيل أما(. 336.ص  .بِو
 اعتقل، و دلّا اعتقل وعذربطفل  33أب لػو  (3416ِوفمه  24ولد يـو ) نة  41يبلق من العمر  فكار. س .ـكاف     
ئاِة رق  يف  (.364ص  الكتاب األبي طالم  دادتِ يف ) 42214   ن احلراش، ِز
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يكفي لَػماعدا التقػر ب، والنػػئوؿ مػن األبػراج اخلرافيػة، والتنّصػل مػن ذػم  ا ػرتاتي ي، 
تبم التظػػػالر ألّف البعػػػد ال ينػػػتج عػػػن بربػػػة ذلنيػػػة لػبػُػػػػنية إيديولوجيػػػة فيَػػػب، بػػػل إِػػػِ يَػػػت

 .بالطرش كذلة
مػا ( Berger) ففي لذ  الت مالت لوؿ البعد كرتميئ فيئيا ي للصم ، يػذكر جػوف برجػر

 :يلي
يظدر أّف الصم   الح دفاعي ول ومي يف آف والد، عندما يوّظف لفرض أمر على  ػعوب 

ي كيػػػف يػػػرقح الصػػػم  أثنػػػاء اجملػػػازر، ففػػػ( Goya)لقػػػد بػػػنّي يف ادلاضػػػي جويػػػا . ترفيػػػِ]...[ 
كمػػػػػػػػػا اللػػػػػػػػػ   كَػػػػػػػػػبري . رؤو ػػػػػػػػػد  الكبػػػػػػػػػرية يَػػػػػػػػػمعوف ادلو ػػػػػػػػػيقى وال يَػػػػػػػػػمعوف الصػػػػػػػػػراخ

(Shakespeare ) وأريَػػتوفاف(Aristophane ) بالصػػم  ألّف ذلػػة  التظػػالر ةكيػػف ػلػػب اجلبػػابر
وعنػد مػا يصػبأ الصػم  عػادة ولػيس لعبػة فيَػب، . غله ادلتو ػلني علػى الركػوع أمػاـ عرو ػد 

 44.لنيئني   اعند ذ ؽلكن لل بابرة أف ينامو 

مػػا علػػا إال    ،»الػػراي الػػذي يفقػػم الَػػماء«لػػذ  ادلو ػػيقى الػػيت فػػـر طبلػػة القلػػب، ولػػذا 
 .ادلكنوف يف خطابات التدويل، والت نني واإلِكار والبديمية والعدوت

إف لػػذ  اخلطابػػات تنػػػئع عػػن ادلَػػل   خصػػِ، وإَِػػاِيتِ، وفرديتػػِ وذػػوتِ وعادلػػِ ليعػػاد 
ِ ك ثػة ليػة، ألهنػ  . دابػة أو فػريوس أو عدـ أو جػِػنيف  كل  ،تكوينِ، بل ذوباِِ ػليػرِو

ية بإحلاقِ ب ذناؼ ال ػلميدا القاِوف، كما يقتلوف  خصػِ امدمػي  يقتلوف  خصيتِ القاِِو
 .واالجتماعي وادلعنوي بوضعِ خارج دا رة التيامن االجتماعي واإلَِاين

بػدال ( سلػه) »البورتػوار«ارة بػدال مػن الصػياح، ومسػاع عبػ »الػراي«واحلس أف اال تماع إح 
 .، ليس ِابا  عن الصم  العادي(ادلَل ) »الباطوار«من 

 

بوضػػػياؼ بإر ػػػاؿ امالؼ مػػػن الّرجػػػاؿ إح مراكػػػئ االعتقػػػاؿ يف الػػػر يس ادلقتػػػوؿ زلمػػػد ّ أ ذػػػ  ولكػػػن غػػػري بكػػػ ، تػػػب    
ذرّح علي لػاروف، عيػو كما (. 3442، ماي Algérie Actualitésراجم ) »اكرتاث عور أو  يّ بدوف أ«الّصيراء وذلة 

، جنيػف، L'Hebdoراجم ) »قبوؿُمعتقل مثن م 4111ّّ « فّ اجمللس األعلى للّدولة ووزير  ابس مكّلف  قوؽ اإلَِاف، أ
ـّ األذػػولّيني «وأّكػػد جنػػراؿ ا تئصػػػايل أف ( 3442مػػايو  23  »يػػػنيال تئصػػاذل  لػػ  إذا ا ػػػتلـئ األمػػر قتػػل ادلاغلػػػب َلػػوا
 (.24، ص 3444مارس  Time ،21طالم )
ة ادلَػتعَملة، وقػد ِوع مو يقي أذػلِ مػن الغػرب اجلئا ػري ِهػ  يف احلاِػات وادلاللػي وُعػرؼ بالكلمػات البذيئػ" الراي"    

. ليَت رمئيػة فيَػبأعال  " الرّاي"إح  تناإ ار و . قاـ النظاـ اجلئا ري منذ التَعينات برتقيتِ رغ  معارضة  عبية معتهة
عذَّ تُ  من بني طرؽ الّتعذيب اليتف

ُ
اؼ، يروي ادل :  وة يف  ػدادتِاب جّلوؿ  َتعمل ضّد ضيايا مدر ة الهرطة بهاطِو

اؼ بػػػ  عكنػػػوف، أرغمػػػوين علػػػى أف أغػػػّ  أغنيػػػة رايإثػػػر وذػػػويل إح جدػػػّن  « طػػػالم الّهػػػدادة ب كملدػػػا يف ) »... ػػػاطِو
ووالػػدة مػػن طػػرؽ الّتعػػذيب الّنفَػػية الػػ  ا ػػتعملدا اجلػػاّلدوف ضػػّد الهػػي  ؼللػػف  ػػرّاطي (. 331، ص الكتػػاب األبػػي 

 .الّرقح على أِغاـ مو يقى الرّايكاِت إجبار  على ( ألكامِ ادلعروؼ بامتياز  يف تالوة القرآف وتدريس)رمِ اه 
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َػػػػي، لػػػػويس فيليػػػػب ( 3414)ففػػػػي العػػػػاـ اخلػػػػامس اللػػػػتالؿ اجلئا ػػػػر  قػػػػاؿ ادللػػػػة الفِر
(Louis-Phillipe :)»45»!لِػتػُػطػلس ما ة ألف رذاذة يف إفريقيا، ف وروبا ال تَمعدا 
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رض اخلطػػػػاب الغػػػػرر حػػػػوؿ اإلرهػػػػاب إطػػػػارا يفػػػػ
وقػػػػػد يسػػػػػم  هػػػػػ ا . مغّقػػػػػا لّتحّيػػػػػل وادلروعيػػػػػة

ػػػػل  اخلطػػػاب قناقمػػػػة مواضػػػػيع عديػػػدة  ػػػػًن أفُ 
اسػػػتنتاواتا تنتهػػػّ حتميػػػاً إذل تربيػػػر أسػػػ  هػػػ ا 
اخلطاب ومسَّماته إذ أّف الغايػة مػن معظػم هػ   
ادلنقاشات هػّ تقييػد األفكػار قسػَّمات اإلطػار 
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 صحافة حرة أو خاضعة؟
انت أـ  ًن»  1«.قانونية، ألف ه ا هو مسار التاريخ ال بد من إنقاذ اجلزائر اجلمهورية بكل وسيّة، قانونيةُ 

 
بدايػػة اخلطابػػات الداعيػػة إذل احلػػرب، خاصػػة بعػػد أف أدى تسػػارع  ؽلكػػن اعتبػػار هػػ ا النػػداءُ 

إذل تدهور أوضاع الصحافة، الػ    2444األحداث  داة توقيف ادلسار االنتخار يف يناير 
زواؿ معظػػم الصػػحف هػػ ا التػػدهور أذَف بػػ. 2494ُانػت قػػد شػػهدت ازدهػػاراً حقيقيػػاً منػ  

ػػ لك بعػػ  اجلرائػػد الناطقػػة بالفرنسػػية، وريػػع الصػػحف ادلعارضػػة لّنظػػاـ  الناطقػػة بالعربيػػة ُو
 .العسكري بصفة خاصة

ال ؽلكػػن فهػػم دور الصػػحافة يف اجلزائػػر بػػدوف التمييػػز بػػٌن األووػػه ادلختّفػػة لّمسػػ لة إذ 
طػػة يف الصػػراع القػػائم  تقػػـو الصػػحافة بصػػيا ة اخلطػػاب حػػوؿ الدؽلوقراطيػػة يف حػػٌن أ ػػا متور 

ُفئػػػة فاعّػػػة باألزمػػػة عّػػػى سلتّػػػف ادلسػػػتويات مػػػن وهػػػة، وأ ػػػا مسػػػتهدفة وضػػػحية يف هػػػ ا 
لقد وضع النظاـ تدابًن لفرض ضغوط مالية عّى الصحافة بغػرض . الصراع من وهة أخرى

ما وضع قيوداً لرقابتها  إخضاعها،ُ 
طريػق التهديػػد بػػادلنع، عػػن  24442اسػتطاع النظػػاـ تطويػع الصػػحافة بعػػد انقػالب ينػػاير 

اف أـ دائماً  –وادلنع الفعّّ  زلاربػة المػغب »بػدعوى خرقهػا لّتوصػيات ادلتعّقػة بػػ –مؤقتاًُ 
لػػػػوزارة الداخّيػػػػة واخلػػػػاص « ادلرسػػػػـو السػػػػري»تػػػػارًة، وبػػػػدعوى خرقهػػػػا لتعػػػػاليم  3«واإلرهػػػػاب

 4الصػادر يف وػلتوي ه ا ادلرسػـو . تارة أخرى   «التعامل مع األخبار ذات الطابع األمين»بػ
عّػػػى توصػػػيات مووهػػػة إذل األطػػػر اإلعالميػػػة يف الػػػبالد، فهػػػو بالفعػػػل قثابػػػة  2444يونيػػػو 

السػػػادة مسػػػؤورل النمػػػر »ُمػػػا يوصػػػّ هػػػ ا ادلرسػػػـو . قػػػانوف تطبيقػػػّ لّمنػػػاورات اإلعالميػػػة
ػػل الطاقػػات احليػػة يف الػػبالد مػػن »: بقولػػه« والصػػحافة الوطنيػػة يف الوقػػت الػػ ي تُبػػ ؿ فيػػهُ 
ػػػة مكافحػػػة  أوػػػل استئصػػػاؿ اإلرهػػػاب والمػػػغب، إننػػػا واعقػػػوف مػػػن دعمكػػػم الفعّػػػّ يف معُر

وتنبه ادلادة األوذل من ه ا ادلرسـو ادلعنيػٌن بػاألمر إذل أنػه قػد ش إنمػاء « .اإلرهاب والمغب
ُُّفػػػت بالعالقػػػات مػػػع وسػػػائل اإلعػػػالـ فيمػػػا ؼلػػػ  صػػػيا ة األخبػػػار و ريػػػر  خّيػػػة اتصػػػاؿ 

إضافة إذل ذلك ين  آخر إوػراء اذ تػه . «الوضع األمين»بػوإذاعة البيانات الرمسية ادلتعّقة 

 

  
 .ه   ادلقالة راوع نسخة ادلرسـو يف مّحق 
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يف ادلطػػػابع بغػػػرض ادلراقبػػػة « جلػػاف رقابػػػة»عّػػػى إنمػػػاء  2444فربايػػػر  22وزارة الداخّيػػة يف 
ػػػدة رمسيػػػاً »والتعتػػػيم عّػػػى  وقػػػد ش حأػػػز أو  4«.األخبػػػار ادلتعّقػػػة بالوضػػػع األمػػػين و ػػػًن ادلُؤ

 5.إيقاؼ أُثر من عمر صحف من  ه ا التاريخ
إضػافة إذل الرقابػػة ادلفروضػة نتيأػػة قػانوف مكافحػػة اإلرهػاب والرقابػػة ال اتيػة الػػ  يفرضػػها 
الصحافيوف عّػى أنفسػهم، تورطػت الصػحافة يف الصػراعات الػ  بػرزت بػٌن سلتّػف أونحػة 

فػال ؽلكػن أليػة صػحيفة أف تبقػى عّػى . السّطة ال  توظف الصحفُ  لسنة ناطقػة بامسهػا
اخلػ  السياسػّ  يقتضػّ انتهاوهػاالَعَصػبات يف قيػادة اجلػيا شلػا السػاحة بػدوف يايػة إحػدى 
إذ أف أي ابتعػػاد عػػن هػػ ا اخلػػ  قػػد يػػؤدي إذل إيقافهػػا أو منعهػػا  لّعصػػبة العسػػكرية احلاميػػة
ػػل الصػػحف الػػ  دعػػت إذل ادلصػػاحلة واحلػػوار بػػٌن . بطػػرؽ قانونيػػه أو ماليػػة ومنعػػت هكػػ اُ 

تاف الّتاف اختفتا من زلالت بيػع اجلرائػد منػ  واجلريدتاف األخًن . سلتّف األطراؼ واألحزاب
 .الوطنو احلرية: علا 2444ديسمرب 

إّف سياسػػػػة االحتكػػػػػار هػػػػّ إحػػػػػدى الطػػػػرؽ األخػػػػػرى الػػػػ  يّأػػػػػ  إليهػػػػا النظػػػػػاـ لتطويػػػػػع 
الصػػػحافة إذ أّف الدولػػػة طّػػػك ادلطػػػابع األربعػػػة الوحيػػػدة ادلووػػػودة يف الػػػبالد وطنػػػع إنمػػػاء أيػػػة 

مػا أوقفػت الػد انػت منظمػة األمػم ادلتحػدة لّابيػة والعّػـو مطبعة خاصػة،ُ  عم ادلػارل الػ يُ 
وتُنػته  أيضػا سياسػة االحتكػار هػ   . قد قدمته إلنمػاء مطبعػة خاصػة( Unesco)والثقافة 

ة الوطنية لّطبع  الػة  6ال   تكر استًناد الورؽ،( SIA)من خالؿ المُر ػ ا مػن خػالؿ الُو ُو
ػػ داة الوطنيػػة لّنمػػر واإلشػػهار الػػ   تكػػر سػػوؽ ا إلعػػالف والػػ  يوظ فهػػا النظػػاـ العسػػكريُ 

ويف هػػػ ا . مػػػن اإلعالنػػػات%  44فَػعَّالػػػة لّمعاقبػػػة واإلخضػػػاع إذ أ ػػػا تسػػػيطر عّػػػى حػػػوارل 
ال ؽلكػػػن إخفػػػاء إرادة السػػػّطات العامػػػة يف تػػػروي  »: المػػػ ف تقػػػوؿ الصػػػحفية  نيػػػة موفػػػق

ظػػػراً الحتكارهػػػا الصػػػحف  ػػػًن ادلواليػػػة ذلػػػا وذلػػػك عػػػن طريػػػق توزيػػػع تفضػػػيّّ ل عالنػػػات ن
 7«.لّقطاع العاـ ل عالف

نػػا قػػد أشػػرنا فيمػػا سػػبق إذل الضػػغوط والعراقيػػل اليوميػػة الػػ  تتعػػرض ذلػػا الصػػحافة  وإذاُ 
عنصػػر فاعػل يف األزمػػة احلاليػػة، إذ إف  اخلاصػة، فػػذف ذلػك ال يعفينػػا مػن ضػػرورة النظػػر إليهػاُ 

حريػة التعبػًن  ػت شػعار  اعتبارها ضحية فق  لن ؼلدـ سوى مصاحل أولئػك الػ ين ػلػاربوف
 .حرية التعبًن

إف اذليمنػػػة عّػػػى وسػػػائل اإلعػػػالـ عمومػػػاً، والصػػػحافة خصوصػػػاً، شلارسػػػة تقّيديػػػة تروػػػع 
و ورها إذل احلقبة االستعمارية  ًن أ ا تواصّت بعد االسػتقالؿ وانتمػرت يف عهػد احلػزب 

بًنة من الصحافيٌن يف البالد ما وإف . الواحد هػد احلكػم العسػكري هم إال نتػاج عرلموعةُ 
ية  – هم السياسػػػّ –بمػػػعار االشػػػاُا يَّػػػف سػػػُّو فيػػػدَّعّ . الػػػ ي قَػْولػػػب عقػػػافتهم ادلهنيػػػة ُو
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مػػػػا ػلتكػػػروف االنتسػػػاب إذل الدؽلوقراطيػػػة، إالّ أ ػػػػم الصػػػحافيوف هػػػؤالء  أ ػػػم دؽلوقراطيػػػوفُ 
 (L’Authentique) لوتنتيػػكفّػػم تَػعُػػْد تبعيػػة صػػحيفة . يتّقػػوف التوويهػػات مػػن طػػرؼ اجلػػيا

، إحػػػدى الصػػػحف اليوميػػػة (Liberté) ليػػػربيلّأنػػػراؿ بتمػػػٌن سػػػراً عّػػػى أحػػػد، أمػػػا صػػػحيفة 
ل من ينته  احلػل السياسػّ، فهػّ  تُػدار منػ  زمػن طويػل مػن بػاري  »األُثر تأماً عّىُ 
اجملاهػد جلريػدة " ادلراقبػة واحلمايػة"عرب شخ  يػدعى فتّػاو وهػو مسػؤوؿ سػابق عػن مكتػب 

(Moudjahid.)»8 
بػػٌن االستئصػاليٌن، العسػػكريٌن مػػنهم وادلػدنيٌن، قػػد طػاوز التواطػػؤ ادلنطقػػّ  إف التحػالف

قػػػد تعهػػػدوا بذضػػػفاء التغطيػػػة »النػػػاوم عػػػن تقػػػارب ادلصػػػاحل األيديولوويػػػة، فادلػػػدنيوف مػػػنهم 
األيديولوويػػة لّقمػػع بتقػػدا ادلػػربرات لّخيػػار االستئصػػارل ولّسػػّطة الػػ  تنتهأػػه أمػػاـ الػػرأي 

 9«.العاـ العادلّ
حافة احلكوميػػػػة ومعظػػػػم الصػػػػحف اخلاصػػػػة تػػػػؤدي هػػػػ   ادلهػػػػاـ إمػػػػا عػػػػن قناعػػػػة إف الصػػػػ

 .سياسية وإما بناًء عّى تعاوف تّقائّ مهين، أو قأرد االلتزاـ الوظيفّ
إف التبعيػػػة ادلاليػػػة لّصػػػحافة اخلاصػػػة وخضػػػوع بقائهػػػا إلرادة النظػػػاـ والتيػػػارات ادلسػػػيطرة فيػػػه 

ّهػػػا أدت إذل  وأل ػػا تعتػػػرب . وقػػوع هػػ   الصػػحافة رهينػػػة لّنظػػاـوادلعاديػػة لوصػػولية اإلسػػالميةُ 
تبػػت  نفسػػها يف حػػرب مػػع اجلبهػػة اإلسػػالمية ل نقػػاذ ومػػع اجلماعػػات ادلسػػّحة، فذ ػػا نػػادراً مػػاُ 

وبػػ لك دل تسػػتطع الصػػحافة أف تقػػـو بػػدور . عػػن طػػاوزات السػػّطة الػػ  اسػػتهدفت اإلسػػالميٌن
أبػػرز العناصػػر الفاعّػة فيهػػا، السػػيما  المػاهد عّػػى احليػاة السياسػػية يف الػػبالد، بػل أصػػبحت مػن
 10.بعد تعرض بع  الصحفيٌن ذلأمات اجلماعات ادلسّحة

لقد لعبت الصحافة دوراً فّعاالً يف احلرب النفسية ال  يمنها النظاـ العسكري واألوهػزة 
بًنة، خاصة . التابعة له، وإف ذلك الدور لي  زلايداً  انت الصحافة تعرضت لضغوطُ  إفُ 

إالّ أف ذلػػك ال يضػفّ عّيهػػا صػػفة الضػػحية أو المػػهيدة  11صػػفيات اجلسػػدية،عػن طريػػق الت
 .الدؽلوقراطية، ال سيما أ ا تّعب دور المريك يف ه   احلرب ال  يمنها النظاـ العسكري

ثػػًنا مػػا تظهػػر نفسػػها قظهػػر المػػهيد يف سػػبيل حريػػة الصػػحافة  –إف بعػػ  الصػػحف  الػػ ُ 
عاتبػػة فيمػػا ؼلػػ  –والتعبػػًن 

ُ
فبعػػد انقضػػاء . معاجلتهػػا لوخبػػار واضليازهػػا يف تقػػدؽلها تسػػتحق ادل

زمػػن طويػػل عّػػى تقػػدا والئهػػا والتزامهػػا السياسػػّ لّنظػػاـ وأعوانػػه، دل تػػادد يف اتػػاـ منتقػػديها 
 12.والتنديد بكل من ؼلالفها الرأي يف قضية احلرب ال  تدمر البالد

 توزيع العمل بٌن الصحفيٌن والعسكريٌن
يع احلػروب، فػذف لّبعػد النفسػّ دوراً حامسػاً حػٌن يَفػرض اخليػار احلػرر ُما هو احلاؿ يف ر

وتػػػربز مػػػن وػػػراء ذلػػػك رلموعػػػة مػػػن التفسػػػًنات الػػػ  تتميػػػز . نفسػػػه عّػػػى ريػػػع ادلسػػػتويات
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ّل شخ  أف ؼلتار موقفه عّمػاً أف لػي  هنػاؾ : ببساطة م هّة ر م وخامة عواقبها فعّىُ 
رسـو من طرؼ النظػاـ العسػكري وأتباعػه ادلػدنيٌن إذ أّف أّي اضلراؼ عن اخل  ادلأّي اختيار 

اطػػػػا  »ُمػػػػا أف ادلضػػػػّ يف . يػػػػؤدي حتمػػػػاً إذل اسػػػػتأالب تمػػػػة دعػػػػم اإلرهػػػػاب أو تربيػػػػر 
ػػػاف مؤيػػػدو احلػػػرب المػػػامّة يبػػػ لوف قصػػػارى وهػػػدهم لقّػػػب « معػػػُا  يعػػػين ادلػػػوت، وإفُ 
تبتػػه ليّػػى عسػػالوي، وهػػّ وزيػػرة سػػاب. األدوار قة، حػػوؿ وأحسػػن مثػػاؿ عّػػى ذلػػك هػػو مػػاُ 

 :إذ قالت 2444نداء السّم ال ي أطّق يف نوفمرب 
ودعػػاة ادلصػاحلة هػػو بػػالعك  نػػداء ( Sant-Egidio)إف نػداء مػػوقعّ وعيقػػة سػانت إغليػػديو 

مػا هػو نػداء لّحػرب األهّيػة  فالسػالـ لػي  مفهومػاً رلػرداً، بػل  ]...[لالستسالـ أمػاـ الفاشػيةُ 
ل ما ػلمل ذلك م  13.ن معىنيبىن عّى أنقاض احلرب معُ 

ويف مسػػػػػػػاندتا الفعالػػػػػػػة لقيػػػػػػػادة اجلػػػػػػػيا تسػػػػػػػتخدـ الصػػػػػػػحافة اجلزائريػػػػػػػة ترسػػػػػػػانة رمزيػػػػػػػة 
فقػد حاولػت يف ادلرحّػة األوذل إضػفاء صػورة علأيػة . وأيديولووية لصنع نظرة مانَويّة لّوضػع

، الػػ  حػػازت مػػرتٌن عّػػى أ ّبيػػة األصػػوات (FIS –إ .إ.اجل)عّػػى اجلبهػػة اإلسػػالمية ل نقػػاذ 
ػة فاشػية المعبية، وذ ّ األدلػاو وصػل إذل احلكػم )لػك بتمػبيهها حبُر احلػزب الػوطين االشػاُا

أما يف ادلرحّة الالحقة فَمثَّػَّت الصحافة اجلبهة اإلسالمية (. عن طريق االقااع 2444عاـ 
؛ مػن هنػا أتػت تسػمية «اخلُمػًن احُلمػر»ل نقاذ بذرهاب وحمّ لي  له نظػًن تػارؼلّ سػوى 

ػػات اإلسػػالميةباعت« اخلُمػػًن اخلضػػر» ويف ادلقابػػل تمػػًن . بػػار الّػػوف األخضػػر لونػػاً رمزيػػاً لّحُر
اجملتمػع »ه   الصحافة إذل األحزاب السياسية الصغًنة وبعػ  اجلمعيػات الثقافيػة قصػطّ  

وإف دل غَلُػػػز . بػػػالر م مػػػن عػػػدـ طثيّيػػػة هػػػ   األقّيػػػات لّمأتمػػػع اجلزائػػػري« ادلػػػدو اجلزائػػػري
فػػال غلػػوز تناسػػّ أنػػه يتميػػز بكثػػرة الرمػػوز واألمسػػاء ألطػػر « دواجملتمػػع ادلػػ»إنكػػار ووػػود هػػ ا 
 .فار ة يف رلمّها
، «الدولػػة اجلمهوريػػة الدؽلوقراطيػػة»طسػػيد العمػػود الفقػػري لػػػ« اجملتمػػع ادلػػدو»يػػزعم هػػ ا 

ػامالً  ولكػن ادلطالػب الثقافيػة والنسػائية الػ  . خاصة إذا مسحت له الدولة ب ف يتطور تطوراًُ 
الصػػػػحافة ال تػػػػم اجلنػػػػراالت إال بقػػػػدر مػػػػا ؽلكػػػػنهم اسػػػػتغالذلا يف احلػػػػرب يتبناهػػػػا وػػػػزء مػػػػن 

ادلؤيػػدوف لّخيػػار « الػػدؽلقراطيوف»وتبعػػا ذلػػ   السياسػػة ُمػػن  . النفسػػية وإلدامػػة بّبّػػة األذهػػاف
حػ  ال « خطػوط يػراء»احلرر رلاالً لّتعبػًن عػن هػ   ادلطالػب،  ػًن أف هػ ا اجملػاؿ زلػدد بػػ

ممروع »وال يهم أورل األمر يف اجلزائر  قيق . «لثوابت الوطنيةالتوويهات أو ا»يتم ذطّ 
ػػاف أو  ػػًن ذلػػك  –« لبنػػاء اجملتمػػع بػػل إف مػػا يسػػعوف إليػػه هػػو احلفػػاظ عّػػى  –دؽلػػوقراطُّ 

ويػػػػّدعّ هػػػػؤالء أ ػػػػم َعْصػػػػرانيوف عّػػػػى ظلػػػػ  اجُلْمهوَرويّػػػػة . احلكػػػػم وعّػػػػى امتيػػػػازاتم اخلاصػػػػة
اريكاتوريػػػػػاً هزليػػػػػاً بائسػػػػػاً لَّعْصػػػػػرانية  الفرنسػػػػػية، ر ػػػػػم أف حػػػػػداعتهم ال طثػػػػػل إال استنسػػػػػاخاًُ 
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الفرنسػػػػية، ألف هػػػػ ا المػػػػعار يثػػػػًن ويسػػػػتأّب تعػػػػاطف وتضػػػػامن الػػػػرأي العػػػػاـ العػػػػادلّ ضػػػػد 
وإضػػػافة إذل احتكػػػار االلتػػػزاـ باحلداعػػػة والدؽلوقراطيػػػة والعدالػػػة واحلريػػػػة . «التعصػػػب الػػػديين»

، تُػنَػػػاِور صػػػحافة النظػػػاـ (اجلزائػػريٌنمعينػػػة مػػػن « فئػػػة»الػػػ  ال تصػػػ  إال لػػػ)وحقػػوؽ اإلنسػػػاف 
بمعار ورموز احلػرب العادلػة ادلمػروعة، موظفػًة ذلػ ا الغػرض صػور وخطابػات حػرب التحريػر 

 .الوطنية وأساطًن ادلقاومة الفرنسية ضد الفاشية
اجلزائػريٌن، السياسػيٌن مػنهم وادلثقفػٌن، ُمَمػرَّبة برُهػاب اإلسػالـ « اجلمهوريٌن»إف عقوؿ 

االسػػػػػتعمار والػػػػػ ي ( anthropologues)وإناسػػػػػّيو ( ethnologues)لّيو الػػػػػ ي نمػػػػػر  ِسػػػػػال
َقولبػػات 

ُ
فهػػم يػػرددوف . الغربيػػة ادلنحػػازة ضػػد اإلسػػالـ( stéréotypes)يتطػػابق بوضػػوح مػػع ادل

. الزعم أف اإلسالـ مصدر االضلطاط والتطرؼ وأنه ال يتماشى مع احلداعة والقػيم اجلمهوريػة
احلريػػػػة إف عمّيػػػػة اسػػػػتعمار العقػػػػوؿ هػػػػ   ذلػػػػ ا نتػػػػائ  مػػػػدمرة، إذ أف بعػػػػ  القػػػػيم وادلبػػػػادئُ 

 .والكرامة اإلنسانية والعدالة االوتماعية قد ُتصادر لغرٍض وحيد أال وهو احلرب
ٌل من الرأي العاـ الوطين والُدَورل واقٌع  ت وطْ ة التفسػًن األحػادي لوحػداث، وهػو  ُو

. عّى بعضها وؼلفّ الػبع  اخخػر« أحداث»تفسًن منحاز ؽلّيز بٌن الوقائع فُيضفّ منػزلة 
ػػػػل َتواطُػػػػؤ مػػػػع الطغمػػػػة  وقػػػػا أف مكافحػػػػة اإلرهػػػػاب أُعّنػػػػتُ  ولويػػػػة وطنيػػػػة، فقػػػػد أصػػػػب ُ 

ػل تقيػيم أو  ّيػل مغػاير لرؤيػة  –« حامية الدؽلوقراطيػة» –العسكرية  ال ػلتػاج إذل تربيػر، ُو
ر ا. وموقف النظاـ يُعّتم أو ؽُلنع ِبَدْعوى اإلرهاب حلػرب بصػراحة حػ  ال ومع ذلك فال تُ 

ل الِقػوى رلنػدة لتغييبػه « العدو»يُعاؼ بػ ضمنياً وال ُتضفّ المرعية عّى ووود ، ر م أفُ 
ػػػل الطػػػرؽ ذلػػػ ا الغػػػرض بنػػػاءاً عّػػػى تعّيمػػػات . ولّتقّيػػػل مػػػن شػػػ نه والستئصػػػاله وتسػػػتخدـُ 

العسكريٌن قصد تمويه مسعة الطرؼ اخخر وتروي  األُاذيب والتهم ضد  و ًن ذلػك مػن 
إننػا ننتقػل مػن لغػة اخلمػب إذل لغػة القػ ؼ »: يقػوؿ الصػحفّ بوسػعد عبػديا 14.لتضّيلا

ػْكبوتة إذل عهد الصحافة اذلائأة
َ
 15«.الالذع دوف مرحّة انتقالية، ومن عهد الصحافة ادل

بذمكانيػػة مراوعػػة ( 2444-2494)وبعػػد أف حظيػػت الصػػحافة اجلزائريػػة لوقػػت قصػػًن 
بقطاعيهػػا العػػػاـ واخلػػاص سػػػرعاف مػػا عػػػادت إذل شلارسػػػات  دورهػػا وأخالقياتػػػا ادلهنيػػة، فذ ػػػا

ال  درّبت األ ّبية الساحقة من الصحفيٌن عّػى خدمػة احلقػد وتربيػر « ادلدرسة العسكرية»
 .اخليار احلرر

لقػد طػػت تعبئػػة »: ، قػاؿ الّػػواء ادلتقاعػد رشػػيد بػن يّػػ "الفرصػة األخػػًنة"ويف مقػاؿ بعنػػواف 
ضػػػد ادلسػػػاندين لّحػػل السػػػّمّ ولّمصػػػاحلة، وش تقػػػدؽلهم  وسػػائل اإلعػػػالـ إلطػػػالؽ األُاذيػػب

 16.«عّى أ م خونة لّقضية الوطنية
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ما سنرى الحقا من خالؿ أمثّة مّموسة، فذف الصحافة اجلزائرية دل تكتف باخلضوع  ُو
ألوامػػػر اجلنػػػراالت بػػػل وقفػػػت بقػػػوة يف صػػػفوفهم، وإذا غلػػػوز نقػػػد احاافيتهػػػا فػػػال شػػػػك أّف 

ا تها يف ممروعهمُ   (.وما زالتُ  لك)نت متحمسة ونمطة مماُر

 «من ليسوا معنا، هم ضدنا»
 –َ َػػزََّب موقػػع قسػػم مػػن الصػػحافة  2444مباشػػرة بعػػد توقيػػف االنتخابػػات يف شػػهر ينػػاير 

ونصَّػػب « احلػػرب المػػامّة»بمػػكل واضػػ  مػػع مػػا تسػػميه السػػّطة  –« ادلسػػتقّة»ادلوصػػوفة بػػػ
ات المعبيةنفسه ناطقاً رمسياً لبع  األطراؼ األُثر عداء  وتعتقد ه   األطػراؼ  17.لّحُر

، حػػػػزب طبيعتػػػػه إرهابيػػػػة .إ.إ.أف العػػػػدو األساسػػػػّ لّأمهوريػػػػة ولّدؽلوقراطيػػػػة يتمثػػػػل يف اجل
ل من له عالقة مػن قريػب أو مػن . حسب ما تزعم ويَػتَػَرتَّب عّى ذلك إعالف احلرب عّىُ 

روما، ال ي ضػم أهػم فمثال ش تمويه وتّطيخ مسعة ادلوقعٌن عّى عقد .بعيد مع ه ا احلزب
قالػػت وريػػدة . أحػػزاب ادلعارضػػة، حيػػث قُػػدموا عّػػى أ ػػم يتواطئػػوف َمْوضػػوعّياً مػػع اإلرهػػاب

 (:Le Matin) لوماتن
اف فيه أيد بن بّػة ػلتضػن حبػرارة أنػور هػداـ  عضػو خالفػة  –وباألم  ويف الوقت ال يُ 

ة الكاعوليكيػػة الػػ  فقػػدت  ػػت األنظػػار الراعيػػة دلمثّػػّ الكنيسػػ –اجلماعػػة اإلسػػالمية ادلسػػّحة 
بع  أعضائها قتال من طرؼ رواؿ أنور هداـ نفسه، يف هػ ا الوقػت بالػ ات ُذبػ  طفػل يبّػ  

  18 .السبع سنوات بتازولت يف والية باتنة
انػػػت حكوميػػػة أـ خاصػػػة،  تكػػػر  إف السػػػّطات وأوهػػػزة الدعايػػػة ادلسػػػموح تػػػا، سػػػواءُ 

ػاف هػ ا اخلػ  . الف خطهػامفهـو اإلرهاب وال تسم  ألّي حديث عنه بمػكل ؼلػ ومػن أُر
ػػػل عمػػػل  مػػػا أّفُ  ػػػاف حقيقيػػػا أـ ال، «إرهػػػار»أف إرهػػػاب الدولػػػة ال ووػػػود لػػػه،ُ  ، سػػػواءُ 

يُنَسػػػب حتمػػػاً لعناصػػػر خاروػػػة عػػػن احلكػػػم، فمػػػن ة ال غلػػػوز الكػػػالـ عػػػن شلارسػػػة التعػػػ يب 
ت اجلماعػػػػا»وال ؽلكػػػػن أيضػػػػاً التصػػػػري  أف ظهػػػػور . واجملػػػػازر الػػػػ  قامػػػػت تػػػػا قػػػػوات األمػػػػن

ػػػػل شػػػػرائ  « ادلسػػػػّحة هػػػػو رد فعػػػػل عّػػػػى توقيػػػػف االنتخابػػػػات والقمػػػػع الػػػػ ي ُسػػػػّّ  عّػػػػىُ 
اْرِتكػاس  ما يسػتحيل ربػ  ادلعارضػة ادلسػّحة بالتأربػة االسػتعمارية، أي تصػّورهاُ  اجملتمع،ُ 
عّى العنف البنيوي الراسخ يف هيكل السػّطة لنظػاـ يسػتمد أسسػه مػن الدولػة االسػتعمارية 

 . «دؽلوقراطيوف»ن ال ين يّدعوف أ م ومن الدعم الفرنسّ وم
مفهػػػـو مػػػػبهم « ادلسػػػموح تػػػا»ويسػػػتخدـ معظػػػم السياسػػػيوف يف السػػػّطة ويف ادلعارضػػػػة 
ف صل ه ا ادلفهػـو هػو سػالح . ل رهاب ػلمل عواقب وخيمة عندما تُردد  وسائل اإلعالـ

لمػاب با« اإلرهػار»وققتضػى هػ ا ادلفهػـو لػي  العػدو . «العػدو»إيديولووّ ونفسّ ضد 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



  الكومندوس اإلعالمّ يف اجلزائر 
 

 

442 

+ + + + 

+ + 

اجلاهػػل العنيػػف فحسػػب، ولػػي  بادلناضػػل يف اجلبهػػة اإلسػػالمية ل نقػػاذ الػػ ي يريػػد فػػرض 
الدولػػة اإلسػػالمية بقػػوة السػػالح وسػػفك دمػػاء ادلتعطمػػٌن إذل الدؽلوقراطيػػة واحلريػػة فقػػ ، بػػل 

 :يممل
اف واقفاً من  قّيل، دل يكن له سّوؾ أمراء العصابات األصػولية الدمويػة إف . الرول ال يُ 

ّهػا تػوحّ ب نػه الضػحية  ووهه ه الػربيء اذلػادئُ  الناعم النحيف وشعر  القصػًن األوعػد وسػُّو
َهػد د اإلشػارة ... ُػاف يبػدو ُو نػه فػالح عػادي مػن هػ   القريػة. بداًل مػن اجلػالد

ُ
ُػاف صػوته ادل

ػل . مػا امسػه؟ امسػه ال يهػم ]...[الوحيدة عّى ووود حيواف متوحا وشرير نائم يف ذاتػه  عّػىُ 
 19.مراد هو اسم آلة قاتّة. دل يعد إنساناً بَػْعد حاؿ مراد

أطفالنػػا ويسػػتغّل هػػ   الضػػحايا السػػاذوة ادلسػػكينة « يَػْعػػدي»واإلرهػػار مكيػػافيّّ ألنػػه 
فيأػب أف نكػوف بادلرصػاد ألف اإلرهػار مووػود يف  . ليأعل منها امتداداً ألعماله اإلوراميػة

ػػػ لقػػد صػػّدرت . رنػػا أو رقػػا أختنػػاقػػد يكػػوف زميّنػػا أو وا. «السػػمك يف البحػػر»ُػػل مكػػافُ 
 20«تالميػػػػػ  إرهػػػػػابيوف، ادلدرسػػػػػة يف خدمػػػػػة األصػػػػػولية؟»صػػػػػفحاتا بعنػػػػػواف لومػػػػػاتن وريػػػػػدة 

امّة لػ   21«ُيف أصبحنا إرهابيٌن؟: رواية مراهقٌن»وخصصت صفحةُ 
. إف مفهػػػػػـو اإلرهػػػػػار هػػػػػو قثابػػػػػة ممػػػػػأب عمّػػػػػّ ال يتطّػػػػػب الدقػػػػػة واألمانػػػػػة الفكريػػػػػة

ػػل مػػا يػػرتب  بػػاألخالؽ والثقافػػة والعّػػم وادلبػػادرة العػػ: اخخػػرفاإلرهػػار هػػو  دو، وهػػو نقػػي ُ 
هػػو حيػػواف . باختصػػار هػػو نقػػي  اإلنسػػانية. التارؼليػػة والنمػػاط االوتمػػاعّ التحريػػري، اخل

 .فق « آلة قاتّة»و
ػػػػة اإلسػػػػالمية . يسػػػػهل تػػػػ ا التصػػػػور إنكػػػػار قػػػػدرات الطػػػػرؼ اخخػػػػر فػػػػال يووػػػػد يف احلُر

مثقفػػػػػػػوف وال صػػػػػػػحافيوف وال تووػػػػػػػد نسػػػػػػػاء مػػػػػػػا دامػػػػػػػت  –ادلسػػػػػػػماة إرهابيػػػػػػػة  –ادلعارضػػػػػػػة 
الّػػػواي يقمػػػن بالػػػدعوة الستئصػػػاؿ اجلبهػػػة اإلسػػػالمية ل نقػػػاذ قػػػد مػػػنحن « الػػػدؽلوقراطيات»

« اذلمأيػػة التعصػػبية»النسػػاء، ومػػا دامػػت النسػػاء ضػػحايا  ُػػلأنفسػػهن حػػق الكػػالـ باسػػم 
و ن نساء  22.قأردُ 

ػػػػػل الػػػػ ين يعمّػػػػػوف عّػػػػى إغلػػػػػاد حػػػػل سياسػػػػػّ ل ّنقػػػػد االستئصػػػػػارل اذلػػػػػداـ إذ وتعػػػػرضُ 
. والتقػارب مػع اإلرهػابيٌن« الطػرؼ اخخػر»َيْسَتْأُّب الدفاع عن هػ ا احلػل تمػة االنتمػاء لػػ

فيحاؿ احملامّ عّّ ػلٍن عبد النور، رئي  الرابطة اجلزائرية لّدفاع عن حقوؽ اإلنسػاف، إذل 
ية، فيػتم التػربؤ أما حسٌن آيت أيد، األمٌن العاـ جلبهة الِقو  23،«لعنة التاريخ» ى االشػاُا

خائن ألنه  ته يف لقاء روما  –منهُ  يستطيع أف يعطّ أحكاماً تقيميػة » –من خالؿ مماُر
 24«.إلرضاء أخيه القاتل أنور هداـ
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ّ الووود ّّّ ُُ  ...اإلرهاب 
يتػػػه وباسػػػتحالة َتوق عػػػه فػػػيمكن أف ػلػػػدث يف أّي مكػػػاف ويضػػػرب أّي . يتميّػػػز اإلرهػػػاب حبُر

ما تربهن عّى ذلك ضحايا السيارات ادلفخخة والقنابل واجملازر اخلإنساف يف أّي وق . ت،ُ 
ػػل مػػواطن أو مواطنػػه ضػػحية اإلرهػػاب، ولكػػن ؽُلكػػن أف يمػػتبه فيػػه ... وؽلكػػن أف يسػػق ُ 

 .ب لك أيضاً 
ويّأػ  النظػاـ إذل التضػّيل يف حػق ادلعارضػة إلعػارة المػعب عّػى رفضػها وعػػداوتا إذ أف 

لتخريبيػػػػة والتقتيػػػل واجملػػػازر ونسػػػػبها بانتظػػػاـ جلماعػػػات مسػػػػّحة اإلشػػػهار ادلبػػػال  لوعمػػػاؿ ا
يُػػدَّعى أ ػػا تنتمػػّ لّأبهػػة اإلسػػالمية ل نقػػاذ يهػػدؼ إذل تمػػويه اجلبهػػة اإلسػػالمية ل نقػػاذ 
وإذل الت ُيػػػد أف اإلرهػػػاب يقصػػػد  طػػػيم الدولػػػة ومؤسسػػػاتا الدسػػػتورية وبنيتهػػػا االقتصػػػادية 

 .واألمالؾ العامة
فمػػػثال عنػػػدما . احلوار فيُتهمػػػوف بػػػالتواطؤ يف هػػػ ا ادلمػػػروع التػػػدمًنيأمػػػا الػػػ ين ينػػػادوف بػػػ

رت وريدة  تبػت لوماتنُذ غلػب توقيػف "»: تصرػلات آيت أيد قناسبة عقػد نػدوة رومػاُ 
امػػل وشػػػامل إف اذػػاذ هػػ ا ادلوقػػػف حبضػػور اإلرهػػػار ." القتػػل وإالّ سػػتنهار الدولػػػة يمػػكلُ 

دولة وأمة، شّء ممّأعأنوار هداـ، ال ي نم  من  البداية لتدمًن   25«.اجلزائرُ 
، ومػػػن ة ال  تػػػاج «استئصػػػاله»وإذا ش الكمػػػف عػػػن طبيعػػػة اإلرهػػػاب بػػػات مسػػػموحا 

ال بػػد مػػن الػػرد عّػػى العنػػف ادلفػػروض بعنػػف قػػانوو أقػػوى، »: مكافحػػة اإلرهػػاب ألي تربيػػر
عوف أ ػػم ألنػه أصػب  اخف عابتػا أف الػ ين يّػوا السػالح لقتػل اجلزائػريٌن وإسػقاط الدولػة يػدَّ 

 26«.ال يهزموف
فاجلرائد تنمر األرقػاـ وأحيانػا األمسػاء . يوميا« اإلرهابيٌن»وهك ا غلب التعود عّى قتل 

ونوع السالح ال ي عثر عّيه ح  صارت قراءة ه   ادلعّومات أمراً عاديػاً وأصػب  مػن  ػًن 
 أف ، يف حػػػػٌن«ش القضػػػاء عّػػػػى إرهػػػار خطػػػًن»ادلعقػػػوؿ التمػػػكيك يف األخبػػػار مػػػػن طػػػراز 

وهػ ا يتطػابق مػع التعّيمػات الوزاريػة . األنباء عن اخلسائر يف صػفوؼ قػوات األمػن ال تُنمػر
 :اخلاصة قعاجلة األخبار األمنية ال  تنص  يف فقرتا السادسة بػ

إظهػػار الطػػابع الالإنسػػاو لّممارسػػات الوحمػػية ل رهػػابيٌن وبتسػػّي  األضػػواء عّػػى الػػ ب  
وموت األطفاؿ وتعطيبهم وقتػل أهػارل أعضػاء قػوات األمػن  واذلأمات عّى سيارات اإلسعاؼ

   .حبضور ح  أطفاؿ صغار

 
  
 .راوع نسخة ادلرسـو يف مّحق ه   ادلقالة  
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ر التفاصػػيل الدقيقػػة  أمػا فيمػػا ؼلػػ  الصػحفيٌن الػػ ين قُتّػػوا، فػذف الصػػحافة عػػادًة مػا تػػُ 
مػػة عّنيػػة  لعمّيػػة اال تيػػاؿ وتسػػمّ ادلسػػؤوؿ عػػن ذلػػك، ر ػػم أنػػه حػػ  اخف دل طػػر أيػػة زلُا

تابػة الصػحافة بػالردع فقػ   27.لية ادلمتبه تػمعادلة تبٌّن تورط أو مسؤو  ولػي  اذلػدؼ مػنُ 
ُمػا )« مكافحػة اإلرهػاب»بل هو إلشاعة الريبة والمك وس  اجملتمع إلظهػار صلػاح يّػة 

 28(.توحّ ب لك تعّيمات وزارة الداخّية

 لكنه عّى وشك االنْػِقراض... 
 البػا مػا ترافقهػا باالدعػاءات تردد النمرات اليومية أخبار االنتصارات عّى الصعيد األمين و 

ل مرة عّى . «بقايا اإلرهاب»و« ربع الساعة األخًن»عن  ور م أف الصحافة ال توافق يفُ 
ووهػػػة نظػػػػر احلكومػػػػة فذ ػػػػا ال تتػػػػواري عػػػػن نمػػػػر األخبػػػػار ادلثػػػػًنة، مثػػػػل اال تيػػػػاالت واجملػػػػازر 

يػػادة عػػدد وتبػػدي ترحيبهػػا بز  29والسػػيارات ادلفخخػػة، مػػن أوػػل إظهػػار البمػػاعة والوحمػػية،
ػز   31.وخاصة ادليّيمػيات 30قوات األمن وطنيد االحتياطيٌن، وإنماء احلرس البّدي ُمػا تُر

ػػػل  دائمػػػا عّػػػى أف اإلرهػػػابيٌن أقّيػػػة مػػػن قتّػػػة وسػػػفاحٌن سػػػيمكن الػػػتخّ  مػػػنهم بتأنيػػػدُ 
 .«الِقوى الوطنية»

وتّأػػ  الصػػحافة إذل الّػػب  حػػوؿ تنظػػيم اجلماعػػات ادلسػػّحة، وذلػػك مػػن أوػػل تضػػّيل 
العػػػاـ بزعمهػػػا أف قػػػوات األمػػػن تسػػػيطر عّػػػى الوضػػػع وتراقػػػب ادليػػػداف، فتمثّهػػػا تػػػارًة  الػػػرأي

ّها هرمية»بػ رلموعات صغًنة مستقّة عن بعضػها الػبع  »، وتارة أخرى بػ«رلموعات هيُا
بع  ادلئات مػن إرهػابيٌن مسػأٌّن عّػى »ُما هّ . «تزرع الرعب إلظهار نفوذ ال طتّكه

والسػتكماؿ هػ   . أحياناً أخرى« ألف عنصر منعزؿ»وهّ  أحياناً،« اجُل اذات ومالحقٌن
بصورة منتظمػة عّػى [ األمنية]معاجلة األخبار »الصيا ة لوحداث، فذف ه   اجلرائد تّتـز بػ

االبتػػػ اؿ والتقّيػػػل مػػػن التػػػ عًن النفسػػػّ لّعمػػػل اإلرهػػػار ادلخػػػّرب »وبػػػػ« الصػػػفحات الداخّيػػػة
 32«.لّحفاظ عّى معنويات األمة

قنػاع الػرأي العػاـ اجلزائػري واألونػو بضػرورة وفعاليػة احلمّػة ضػد التمػرد، إف الغرض هػو إ
انػت أـ  ػًن نِمػطة)وإخفاء مدى ادلعارضػة المػعبية  وقيامػاً بواوػب . ومػدى أعرهػا( نِمػطةُ 

رلموعػػػػػات الػػػػػدفاع »دعػػػػػت بعػػػػػ  اجلرائػػػػػد ادلػػػػػواطنٌن لالنتظػػػػػاـ يف « استئصػػػػػاؿ اإلرهػػػػػاب»
أّي »ُمػا حّرضػتهم عّػى اإلبػالغ عػن   33ّحة،لّتصػدي بالسػالح لّأماعػات ادلسػ« ال اي

وتػػػّدعّ هػػػ    34إضػػافة إذل قػػػ فها وذمهػػػا لكػػل مػػػن ال يتفػػق طامػػػاً مػػػع آرائهػػا،. «ممػػتبه بػػػه
فمػثال . «أشليػة األصػولية اإلسػالمية»اجلرائد أف سيادة الدولػة مسػتهدفة مػن طػرؼ مػؤامرات 
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ل نقػاذ ادلنحّػة يف  ُموؼ مدهمة عن الالوئٌن ادلنتمػٌن لّأبهػة اإلسػالمية» ت عنواف 
 :، نقرأ«أدلانيا، بوف تسا اجلماعات ادلسّحة

ػػػامال العضػػػوية يف اجلماعػػػة اإلسػػػالمية ادلسػػػّحة، فقػػػد قامػػػا  بػػػًن ولونيسػػػّ عضػػػوافُ  رابػػػ ُ 
ُمػا ػلظّػراف، مػع أسػامة مػدو، . 2444بتنظيم عمّيػة ضػد سػفارة اجلزائػر يف بػاري  يف أوت 

ات الميعية اإليرانية  35.ومع احلزب اإلسالمّ التابع حلكمتيار األفغاو التحالف مع احلُر
والغػػػرض مػػػن  ريػػػك هػػػ ا اخلطػػػر الػػػوعلّ هػػػو إظهػػػار أف الدولػػػة واجلػػػيا يسػػػيطراف عّػػػى 

يػػػربّر اقتحػػػاـ بعػػػ  األحيػػػاء « مكافحػػػة اإلرهػػػاب»وبػػػالطبع إف صلػػػاح يّػػػة . الوضػػػع األمػػػين
مػػػػة واإلعػػػػدامات بػػػػ« مطػػػػاردة اإلرهػػػػابيٌن»و( حسػػػػب هػػػػ   اجلرائػػػػد« السػػػػاخنة») دوف زلُا

ػػػل القػػػوات . واإلخفػػاءات القسػػػرية اخل ُمػػػا طػػػرب هػػػ   احلمّػػػة المػػعب عّػػػى قبػػػوؿ تواوػػػدُ 
مػا ( L'Horizon)فكتبػت عّػى سػبيل ادلثػاؿ وريػدة لػوريزوف . األمنية وتفاقم عسكرة اجملتمػع

 : يّّ
انػت  ػت وطػ ة اإلرهػاب. وبل القل َتَمػنَّأت ُحّوقنػا دلػدة طويّػة مػن . وولػة يف منطقػةُ 

تمفنا شػاحنة زلروقػة اخلو  ة شػعرنا باالطمئنػاف عنػدما رأينػا عػدد مهػم مػن ونػود  ]...[ؼ دلا ُا
إف ممػهد طفػل وػال  عّػى حأػر . اجليا الوطين المعو وهػم ؼلتّطػوف مػع السػكاف احملّيػٌن

 36.وندي يثًن مماعرنا
 وإلقنػػاع احلكومػػات األونبيػػة بػػ ف اجلػػيا اجلزائػػري ودولتػػه يسػػيطراف طامػػاً عّػػى اإلرهػػاب
يػػػد بػػػ ف اإلرهػػػاب لػػػي  قاصػػػراً عّػػػى اجلزائػػػر، بػػػل يمػػػابه العمّيػػػات  تّأػػػ  الدعايػػػة إذل التُو

ػػل مػػن إسػػبانيا وادلمّكػػة ادلتحػػدة و ًنهػػا مػػن الػػدّوؿ ُمػػا تػػردد بػػال مّػػل أف   37.اإلرهابيػػة يفُ 
بػػػًناً مػػػن الػػػدوؿ الدؽلوقراطيػػػة يف العػػػادل  مّػػػت قسػػػطها مػػػن اإلرهػػػاب أدل تسػػػتطع . عػػػدداًُ 

ية ضماف ادلصاحل األونبية يف اجلنػوب اجلزائػري؟ ألػي  مػن واوػب هػ   الػدوؿ الدولة اجلزائر 
مصػػادر »حسػػب  –مطػػاردة أعضػػاء اجلبهػػة اإلسػػالمية ل نقػػاذ ادلقيمػػٌن فيهػػا، السػػيما أ ػػم 

 الػػػوطنوراء اال تيػػػاالت وتريػػػب األسػػػّحة إذل اجلزائػػػر؟ فمػػػثال تتسػػػاءؿ وريػػػدة  –« مطّّعػػػة
(El-Watan )وتقوؿ : 

ػز الػدورل لّتأػارة قدينػة نيػو هل ستنتظر احل كومة األمريكية عمّيػة وديػدة مثػل تفأػًن ادلُر
قبػل أف تعتقػل اإلرهػابيٌن اجلزائػريٌن ادلتواوػدين يف الواليػات ( World Trade Center )يػورؾ 

اف اْحِتياله، أف ينكر أف رئي  البعثة الربدلانيػة  ]...[ادلتحدة  يستحيل ألّي عقل بمري، مهماُ 
سػػػالمية ل نقػػػاذ يف اخلػػارج هػػػو أحػػػد ادلػػدبرين لّعمّيػػػات الرهيبػػػة الػػ  تنفػػػ  يوميػػػاً يف لّأبهػػة اإل

 .اجلزائر
إف تَػيَػّقظ الرأي العاـ الغرر لطبيعة اجلبهة اإلسالمية ل نقاذ، وخاصة تريبها لوسّحة من 

بًن من طلبته الفكرية  38.أوروبا، سيتطّّب إبادة رهيبة لّمعب اجلزائري وتصفية وزءُ 
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 غالؿ الضحايا لغايات سياسيةاست
ػلتوي خطاب اإلقصاء واالستئصاؿ لّصحف عّى مواضيع ترّسخ تصو ر تبسيطّ ومػانوي 

فقػػد طػػّورت الدعايػػة احلربيػػة خػػالؿ السػػنوات األخػػًنة مػػن احلػػرب خطػػاً واحػػداً . يف األذهػػاف
راهيػػة وإنكػػار  ػػاف هػػ ا اخخػػرلّتفكػػًن يعتمػػد عّػػى خطػػابُ  ْعيػػٌن قػػابالً لِّتػَ  اخخػػر، سػػواءُ 

ػػػػّ»أو « اإلرهػػػػار»، «ادلتحأبػػػػة»، «ادلّتحػػػػّ») ػػػػاف رلهػػػػوالً ( «احلُر عدؽلػػػػة « ُتّػػػػة»)أوُ 
 (.المكل يسهل استعماذلا لّدعاية

ِمْصػػػػدمة لػػػػرف  « الكتّػػػػة»فُتسػػػػتخدـ أحيانػػػػا هػػػػ    ولّمقاومػػػػة، ولتعبئػػػػة « الوحمػػػػية»َُ
عّػػى ادليّيمػػيات وإعػػارة احلمػػاس الػػوطين، وُتصػػور أحيانػػا أخػػرى يف شػػكل شػػعب مػػنكما 

ػػػػػ ا حسػػػػػاس خلطػػػػػاب  األصػػػػػولية »نفسػػػػػه، وعػػػػػاب ، وواهػػػػػل، وأسػػػػػًن عاداتػػػػػه السػػػػػّفية، ُو
  39.«اإلسالمية

تصػػػػف هػػػػػ   الصػػػػػحافة شػػػػرائ  المػػػػػعب ادلنػػػػػاه  لّسػػػػّطة بالكتّػػػػػة اجلماديػػػػػة وعدؽلػػػػػة 
ضػػػحايا »المخصػػػّية، يف حػػػٌن أ ػػػا تصػػػف المػػػرائ  األخػػػرى مػػػن نفػػػ  المػػػعب ورهػػػور 

فعّػػى سػػبيل ادلثػػاؿ نمػػرت وريػػدة . لمخصػػيةبصػػفات تضػػفّ عّيهػػا النمػػاط وا« اإلرهػػاب
انػػػت عناوينهػػػا 2444مػػػارس  44قناسػػػبة مظػػػاهرة ( El Watan) الػػوطن : عػػػدة مقػػػاالتُ 

بػػػػًنة لّتأنيػػػػد الػػػػوطين» ، «طالبػػػػات الثانويػػػػة ينػػػػػزعن احلأػػػػاب»، «طّيعػػػػة التصػػػػدي: يّػػػػةُ 
امسػػة مػػن عمرهػػا وأـ لطفّػػٌن يف الثانيػػة واخل 44ذحبػػت إشػػراؽ، وهػػّ طبيبػػة أطفػػاؿ يف الػػػ»و

مػػػػػػن عمرعلػػػػػػا، األسػػػػػػبوع ادلاضػػػػػػّ يف ظػػػػػػروؼ  امضػػػػػػة يف احلػػػػػػّ اإلسػػػػػػالمّ لبػػػػػػوقرة قػػػػػػرب 
 40«.العاصمة

انػػت تنػػادي بػػاحلوار وادلصػػاحلة الوطنيػػة،  2444مػػايو  9أمػػا يف مػػا ؼلػػ  مسػػًنة  الػػ ُ 
، ر ػػػم «الكتّػػػة اجملهولػػػة»فمػػػّهر االستئصػػػاليوف والصػػػحافة بػػػاجلمهور ادلمػػػارؾ معتػػػربين إيػػػا  

إذل تّػػػػك  –مػػػػن الرابطػػػػة اجلزائريػػػػة حلقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف  –يوسػػػػف فػػػػت  ا  انضػػػػماـ ادلرحػػػػـو 
انػػػػت هػػػػ   الصػػػػحافة بادلرصػػػػاد . ادلظػػػػاهرة ولكػػػػن عنػػػػدما ا تيػػػػل هػػػػ ا األخػػػػًن سػػػػرعاف مػػػػاُ 

 41.«استغالؿ موته سياسيا»لػ
، قوافقتهم أو بدو ا، «ضحايا إرهاب األصولية اإلسالمية»وهك ا َيْستغّل اجلمهوريوف 

ش ا تصػػػػػػػاتن واختطػػػػػػػافهن وذحبهػػػػػػػن، « نسػػػػػػػاء وزائريػػػػػػػات»: دائهملتمديػػػػػػػد قائمػػػػػػػة شػػػػػػػه
قتّػوا يف االنفأػارات، ورلاهػدوف قػػدامى « أطفػاؿ أبريػاء»ش قطػع رؤوسػهم، و« مفكػروف»و

ػػل . متقاعػػدوف، وصػػحفيوف، وشػػباب اخلدمػػة الوطنيػػة، وأعضػػاء سلتّػػف احلكومػػات وػلػػرؾُ 
وقراطيػػة حسػػب مػػزاعم خطػػاب هػػؤالء نفػػ  اإلؽلػػاف ونفػػ  الر بػػة يف السػػالـ واحلريػػة والدؽل
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رنػػا  آنفػػا، فيػػتم . هػػ   الصػػحافة وؼلضػػع هػػ ا االسػػتغالؿ لػػنف  ادلنطػػق االزدواوػػّ الػػ ي ُذ
ُطَْحػق « اإلرهػابيٌن»فبعػد قتػل . أحيانا بتمّّك القتّػى وؽُلػاَرس أحيانػا أخػرى بتأاهػل القتّػى

ى عّػػػػػ( أي رلهػػػػػوؿ وزائػػػػػري)« X-Algérien»هػػػػػويتهم بعػػػػػد دفػػػػػنهم حيػػػػػث تكتػػػػػب العبػػػػػارة 
 .قبورهم، وهّ عبارة ت ُّر اجلزائري بعهد االستعمار

ػػػل ا تيػػػاؿ ػػػل انفأػػػار وبعػػػدُ  م اجلبهػػػة اإلسػػػالمية ل نقػػػاذ بعػػػدُ  تنصػػػب . هكػػػ ا  ػػػُا
ّػػه هػػو . الصػػحافة االستئصػػالية نفسػػها قاضػػيا وتصػػدر أحكػػاـ اإلعػػداـ واذلػػدؼ مػػن ذلػػكُ 

ػػػة الػػػ  تقػػػاـو احتكػػػار السػػػّطة والثػػػروات الوطن سػػػة تسػػػّيي  احلُر يػػػة وتنػػػاه  احتكػػػار معُا
وقػػػػػا أف شػػػػػعبية اجلبهػػػػػة اإلسػػػػػالمية ل نقػػػػػاذ تػػػػػدد أنصػػػػػار . النظػػػػػاـ لّثقافػػػػػة والػػػػػدين واذلويػػػػػة

، غلػػػػب شػػػػيطنتها ورفضػػػػها وقمعهػػػػا وسػػػػديا «احلػػػػرب المػػػػامّة»و« الدؽلوقراطيػػػة الكّّّيانيػػػػة»
ة اإلسالمية يّصور أعضاءها ومناصػريها عّػ. وسياسيا واوتماعيا ى إف التمويه ادلنتظم لّحُر

ُمػػا يهػػدؼ هػػ ا . «نػػور وعلػػّ»أو أنػػاس عّػػى صػػراط ُمنَػػػوَّر بػػػ 42شػػكل حيوانػػات متوحمػػة،
ػػل ادلعارضػػة وصػػرؼ األنظػػار عػػن التعػػ يب والقتػػل اجلمػػاعّ واجملػػازر  اخلطػػاب إذل إضػػعاؼُ 

دل . ادلرتكبػة مػػن طػرؼ المػػرطة واجلػيا وادليّيمػػيات ومعسػكرات االعتقػػاؿ يف الصػػحراء اخل
ُسػػّّم أنػػه يُطػػرح السػػؤاؿ عػػن مقػػايف ا

مػػن اجلميػػع إذ أّف « معػػروؼ»جلػػرائم بعػػد، ألنػػه مػػن ادل
مػػا أ ػػا تتغػػ ى باسػػتمرار مػػن دـ األبريػػاء» حػػ   43«.اذلمأيػػة اإلرهابيػػة ال تعػػرؼ حػػدوداًُ 

ُيفيػػة اسػػتعماؿ »وإذا تسػػاءؿ عرضػػاً صػػحفّ عػػن حػػدث، فػػذف أسػػئّته تػػدور حتمػػا حػػوؿ 
 44.«إرهابيوف»مفهـو ضمنياً أ م وستتفادى إشكالية هويتهم ألنه « ادلهارٌن لوسّحة

 عندما يّتحق ماٍض أليم حباضر أليم مثّه
فيكسػػػػػب رضػػػػػى الصػػػػػحافة « اجليػػػػػد»عّػػػػػى ادلػػػػػرء أف ؼلتػػػػػار، إمػػػػػا أف يتحػػػػػّزب مػػػػػع الطػػػػػرؼ 

فيسػػتأّب حتمػػا سػػخطهم عّيػػه « الػػّرديء»وإمػػا أف ينحػػاز إذل الطػػرؼ  45 واالستئصػػالٌن،
مل اصػطالحات عّػم اإلوػراـ مػن أوػل تفريػ  وُتستع. وق فهم إيا  باجلـر والتقتيل والت بي 

فهكػ ا تػػردد الصػػحافة أّف دوافػع المػػباب هػػّ  46أيػة معارضػػة لّنظػػاـ مػن زلتواهػػا السياسػػّ،
يػػػ حبوف المػػػرطّ أو ادلفكػػػر مػػػن أوػػػل دنػػػانًن »دوافػػػع إوراميػػػة منحطػػػة وخسيسػػػة إذ أ ػػػم 

( «الػوطنيٌن»باسػم ادلعروفػة )، يف حٌن أ ػا تػّدعّ أف الػدافع الػ ي ػلػرؾ ادليّيمػيات «قّيّة
  47.«حافز تّقائّ مبين عّى اعتبارات حضارية»هو 

ر العهػد االسػتعماري  ّّ ويف صي  التضاد ه   تستُ  « اجلزائػػر الفرنسػػية»إذ يصػػعب تفػػادي مقارنػػة خطػػاب االستئصػػاليٌن عطػػاب ادلػػدافعٌن عػػن إف العربة يف ه ا األسّوب التناقض
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ػػػانوا يصػػػف وف اجملاهػػػد اجلزائػػػري يف سػػػبيل اسػػػتقالؿ بػػػالد  إبػػػاف احلقبػػػة االسػػػتعمارية الػػػ ينُ 
 :فنقرأ مثال أف ادلقاـو اجلزائري هو. بصفات مناظرة

طريد العدالة، ذلك اجملـر العادي ال ي يفّػت مػن التفتػيا ويّأػ  إذل اجلبػل أو إذل الغابػة، 
 بالبطولػػػػة ادلزيفػػػػة الػػػػ  ُتسػػػػتخدـ –يف سػػػػبيل قضػػػػية ال ناقػػػػة لػػػػه فيهػػػػا وال رػػػػل  –يتػػػػزين فأػػػػ ة 

 48.لتحري  اجلماهًن ال  ال تستطيع تقدير مزايا احلضور الفرنسّ بوضوح
، فادلزايػػػػػا الػػػػػ  تسػػػػػتدعّ ادلػػػػػدح والتقػػػػػدير هػػػػػّ مزايػػػػػا الدؽلوقراطيػػػػػة عّػػػػػى  ػػػػػ   أمػػػػػا اليػػػػػـو

وتعمل احلكومة اجلزائرية والصحافة االستئصالية يومياً عّى إقناع األوروبيٌن بػ ف . اجلنراالت
يمهم، أي تمػػػييد وزائػػػر حػػػرة ودؽلوقراطيػػػة مضػػػادة لّظالميػػػة اجلزائػػػر يف نضػػػاؿ مػػػن أوػػػل قػػػ

فالبد إذف من زلاربة ه ا العدو ادلماؾ إذ أف اخل  الفاصل بٌن اجلزائػر وأوروبػا . والوحمية
لػػػي  البحػػػر األبػػػي  ادلتوسػػػ  بػػػل هػػػو احلػػػدود بػػػٌن احلداعػػػة والوحمػػػية، وبػػػٌن الدؽلوقراطيػػػة 

 .والثيوقراطية
ـ خطابػػاً عنصػػرياً وزلمومػػاً بػػالنعرة االسػػتعمارية إذ أنػػه فهنػػا يصػػب  اخلطػػاب عػػن اإلسػػال

يػػػّدعّ أف اإلسػػػالـ ينػػػاق  صػػػندوؽ االقػػػااع وأف تطبيقػػػه خػػػارج احليػػػاة اخلاصػػػة سػػػرعاف مػػػا 
ّّّيانية»وينتهّ حتماً إذل « احلضارة»يهدـ  والنتيأػة احلتميػة ذلػ ا اخلطػاب هػّ ووػوب . «ُُ

دينية « هيئة»، ومنها ترويضه من خالؿ زلاربة اإلسالـ السياسّ االحتأاوّ بم  الطرؽ
أدل تعطػػّ وزارة الداخّيػػة . «اإلرهػػاب»يف خدمػػة السػػّطة ُتمػػأع إسػػالماً مػػدوَّناً دلكافحػػة 

ادلسػػػأد الكبػػػًن « مفػػػ »أدل يقػػػل  49؟«تطػػػوير العقيػػػدة الدينيػػػة ادلنػػػددة باجلرؽلػػػة»تعّيمػػػات لػػػػ
ولػة رهوريػة دؽلوقراطيػة إنػين مػع د»: قرسيّيا صهيب بن الميخ يف دعمػه لّنظػاـ العسػكري

ػػل  ]...[. لّوقػػوؼ ضػػد الظالميػػة ػػل عقيػػدة، و ػػرر الػػدين مػػنُ   ػػرر العّمانيػػة الدولػػة مػػنُ 
 50؟«سيطرة سياسية

 البحث عن حّفاء
إف  ّيػػػػػل الصػػػػػحافة االستئصػػػػػالية بسػػػػػي ، أال وهػػػػػو أف اجلبهػػػػػة اإلسػػػػػالمية ل نقػػػػػاذ حػػػػػزب 

وة بعد ما ُمِنع من ت سي  دولة إسالمية جل  إذل االنتقاـ لّوصوؿ إذل السّطة بالق« إرهار»
ػػػػل الوسػػػػائل»وتعتقػػػػد أف . 2444يف عػػػػاـ  ولكػػػػن إذا  ضػػػػت « أنصػػػػار الظالميػػػػة يػػػػربّروفُ 

وإذا شػػػػػرع  51«اجلزائريػػػػػوف األحػػػػػرار والمػػػػػرفاء»و« الضػػػػػمائر ادلسػػػػػتنًنة»و« القػػػػػوات احليػػػػػة»
 . العدو بسرعة ، سيهـز بال شك«اجلزائر اجلزائرية»يف اساواع هيبة الدولة و« الوطنيوف»

ػل مكػاف، يف اجلػوار واإلدارات والعمػل، وخػارج  52ه ا العػدو متواوػد داخػل الػبالد يفُ 
إال أف هػػػ   الػػػدوؿ واألحػػػزاب الػػػ  يسػػػميها  53.الػػػبالد يف السػػػوداف وإيػػػراف ومػػػع حػػػزب ا 
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باإلرهابيػػة ليسػػت وحػػدها مػػن يهػػدد وحػػدة اجلزائػػر، بػػل إف الػػدؽلوقراطيات « شػػرطّ العػػادل»
ػػة اجلمهوريػػة يف اجلزائػػر بسػػماحها بووػػود إرهػػابيٌن  األوروبيػػة تعمػػل أيضػػاً عّػػى إضػػعاؼ احلُر

ػل األخبػار ادلرتبطػة بػالقمع ادلووػه ضػد . معروفٌن فوؽ أراضيها وتتّقػف الصػحافة اجلزائريػةُ 
ٌن يف أوروبػػا يسػػتفيدوف  اجلبهػة اإلسػػالمية ل نقػػاذ يف أوروبػػا، وذلػػك لتثبػت الدعايػػة أف احملػػرُ 

 54.«ّأوء السياسّ لّتحري  عّى اجلرؽلة يف بالدهممزايا ال»من 
يتميػز بازدواويػة مدهمػة يف نمػرات « التدخل يف المؤوف اجلزائريػة»إف استخداـ حأة 
ػػػل األطػػػراؼ ادلعنيػػػة . الصػػػحافة االستئصػػػالية فعنػػػدما يطالػػػب سياسػػػّ فرنسػػػّ حبػػػوار بػػػٌنُ 

ة اجلبهة اإلسالمية ل نقاذ، تندد الصحافة قوقفه وتصرخ فتقػوؿ . «عػدـ التػدخل»بػ وقماُر
 (: El Watan) الوطنمثال وريدة 

أنػػػػػه يف الوقػػػػت الػػػػػ ي يقػػػػػاـو  ]...[يف بيػػػػاف نمػػػػػرته الصػػػػحافة أُػػػػػد ادلوقعػػػػوف عّػػػػػى النػػػػداء 
، يرتفػػػع مػػػن اجملّػػػ  الفرنسػػػّ «احلفػػػاظ عّػػػى سػػػيادة الدولػػػة»اجلزائريػػػوف العصػػػابات اإلرهابيػػػة لػػػػ

ة اجملػػ . رمٌن يف االنتخابػػات الربدلانيػػة القادمػػةصػػوت ويسػػكار ديسػػتاف الصػػاخب لينػػادي قمػػاُر
رته ح  فاته أف اجلزائر بّد مستقل من    55سنة ؟ 44هل فقد السيد ويسكار ديستاف ذُا

ّمػػػا َشػػػّن وزيػػػر الداخّيػػػة الفرنسػػػّ باسػػػكوا  وبػػػالعك ، إف هػػػ   الصػػػحافة تصػػػّفق وتبػػػته ُ 
وال . وئػٌن بػدوف أوراؽوالال« اإلرهػابيٌن»األمنية دلطػاردة ( Vigipirate)عمّية فيأّ بًنات 

ؽلثػػل تفكيػػػك حػػػزب وزائػػػري وإيػػ اء مئػػػات ادلػػػواطنٌن مػػػن طػػرؼ دولػػػة أونبيػػػة اعتػػػداء عّػػػى 
رنا باالعتقاالت  سيادة اجلزائر بالنسبة ذل   الصحافة ال  تناصر سياسة فرنسية عنصرية تُ 

انت تستهدؼ اجلزائريٌن يف ادلهأر إباف االستعمار  .اجلماعية ال ُ 
اجلزائػػريٌن بنظػػرائهم الفرنسػػيٌن هػػّ الػػدفاع « الػػدؽلوقراطيٌن»  تػػرب  اليػػـو إف القضػػية الػػ

القػػػوى ادلناهضػػػة »و« الظالميػػػٌن»و« ادلتعسػػػفٌن»و« ادلتطػػػرفٌن»عػػػن القػػػيم اجلمهوريػػػة ضػػػد 
مػػن ضػػف  البحػػر األبػػي  ادلتوسػػ  َدْوريّػػاً وال تفػػّوت « الػػدؽلوقراطيوف»ويّتقػػّ . «لّحضػػارة

 4ببػػاري  يػػـو « لقػػاء التضػػامن مػػع اجلزائػػر»فمػػثال يف . سػػباتالصػػحافة اجلزائريػػة هػػ   ادلنا
ػػػل  56، والػػػ ي رػػػع شخصػػػيات سياسػػػية وفكريػػػة وفػنّػػػػّية مػػػن البّػػػدين،2444فربايػػػر  اتفػػػقُ 

ٌن عّػػػػى أسػػػػباب الوضػػػػع احلػػػػارل وعّػػػػى مػػػػا تتطّبػػػػه مهمػػػػة هػػػػـز  إذ أف « اإلرهػػػػاب»ادلمػػػػاُر
انػػت أ ّبيػػة »، «وزائػػر بوضػػياؼ»، «قػػاوموا الوحمػية حػػ  نصػػر الدؽلوقراطيػة»: شػعاراتمُ 

 .«اجلزائر مع ادلمروع الدؽلوقراطّ
ػػػػال الطػػػػرفٌن سػػػػيادة األ ّبيػػػػة وسػػػػيادة المػػػػعب اجلزائػػػػري، وإف لَػػػػّوح  يف الواقػػػػع يعػػػػارضُ 

يف بع  األحيػاف برايػة القوميػة يف ووػه ادلسػتعمر القػدا ليخفػوا « الدؽلوقراطيوف اجلزائريوف»
نػػر  ويتأّػػى صػػّب نوايػػا ادلسػػتعمر. تػػا نفػػاقهم ػػالـ باسػػكاؿ برُو  Pascal)بوضػػوح مػػنُ 
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Bruckner :)«إف مطالبػػػة الػػػدؽلوقراطيٌن . إنػػػين مػػػع حػػػوار احلكومػػػة مػػػع القػػػوى الدؽلوقراطيػػػة
  57«.بالتحاور مع اإلسالميٌن تعين مطالبة الضحايا قعانقة والديهم قبل ذحبهم

 «ُل حوار خيانة رُلَرَّدَة»
ش مغّق، وأُرب يّة إعالمية حػوؿ موضػوع هو نقا« اإلرهاب األصورل» إف النقاش حوؿ 

. اخليانة هػّ احلمّػة الػ  ُشػّنت أعنػاء انعقػاد مّتقػى رومػا بػٌن أهػم أحػزاب ادلعارضػة اجلزائريػة
إلخػراج الػبالد مػن  2444يف ينػاير « العقػد الػوطين»وبعد توقيع ه   األحزاب عّػى وعيقػة 

ال »، «تػػػػػػػػػل اجلزائػػػػػػػػػرال لق»، «ال لّخيانػػػػػػػػػة»األزمػػػػػػػػػة، صػػػػػػػػػرخت الصػػػػػػػػػحافة االستئصػػػػػػػػػالية 
 : عن زرواؿ قائّة الوطنوعّّقت عّى سبيل ادلثاؿ وريدة . «لالستسالـ

ليمػػًن إذل النػػداء « ادلػػؤامرة الداخّيػػة واخلارويػػة»ُثػػًناً مػػا يسػػتعمل الػػرئي  اجلزائػػري العبػػارة 
الػػػ ين أصػػػبحوا متهمػػػٌن ( Sant-Egidio)لّسػػػّم  وإذل ادلػػػوقعٌن عّػػػى الئحػػػة سػػػانت أويػػػديو 

 58.ؤولية تدهور األوضاعضمنياً قس
فيتم التعامل مع أولئك ال ين ػلاولوف رع أُرب عدد شلكن مػن : لقد انعكست األدوار

ػ  م  ، «متػممروف مػع اإلرهػاب»و« خونػة»التيارات السياسية من أول إغلاد حل مماؾ ُو
« فػػدائيٌن»بينمػا يُعتػػرب أولئػػك الػػ ين ينػػادوف بتسػّي  المػػعب وبػػاحلرب دوف هػػوادة أبطػػاالً و

ػ ا . حقيقيٌن لقد أدت الضأة اإلعالمية واذلأمة عّى األحزاب ادلوقعة عّى وعيقة رومػا ُو
هربػػة اجلػػو السياسػػّ إذل دروػػة أف أّي  ػػل مػػا هػػو مػػرتب  بالعقػػد الػػوطين إذلُ  التعتػػيم عّػػىُ 

 .«اإلرهابيٌن»تصري  يساند ه   ادلبادرة يستأّب حتماً التهمة بالتواطؤ مع 
النفسػػية التهأميّػػة إذل ردع أّي نقػػاش وطػػين حػػوؿ هػػ   -ياسػػيةوتػػدؼ هػػ   ادلنػػاورة الس

ٌ مػػػن خػػػالؿ وهػػػود النظػػػاـ إلسػػػكات أنصػػػار هػػػ   ادلبػػػادرة . الوعيقػػػة  –إف هػػػ ا الغػػػرض بػػػٌن 
ومػػن تضػػّيل الػػرأي العػػاـ بادلظػػاهرات  –قػػنعهم مػػن الوصػػوؿ إذل اجلرائػػد لّتعبػػًن عػػن آرائهػػم 

أيضػػا مػػن إشػػعار الصػػحافة أنصػػار احلػػوار ُمػػا يػػربز هػػ ا القصػػد   59.ادلصػػطنعة لت ييػػد زرواؿ
ة يف  ح  يبتعدوا عن اجلبهة اإلسػالمية ل نقػاذ ويسػتوعبوا أنػه ال « اإلرهاب»ب نب ادلماُر

وهكػػ ا ُتصػػرؼ األنظػػار عػػن ادلسػػائل . «اإلرهػػاب»حػػق ذلػػم يف الكػػالـ قبػػل َبْسػػَمٍَّة تُػػِديُن 
 .«رهاباإل»األساسية لّخروج من األزمة، ويتم حصرها يف الدعاية عن 

 عّى الرعب أف ينتقل إذل اجلهة األخرى
إف هػػػ ا المػػػعار الػػػ ي أطّقػػػه رضػػػا مالػػػك، « .عّػػػى الرعػػػب أف ينتقػػػل إذل اجلهػػػة األخػػػرى»

ويػػتم . الػػوزير األوؿ األسػػبق، يُعتػػرب بدايػػة تػػ وي  احلػػرب عّػػى الصػػعيد العسػػكري والنفسػػّ
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مػػاز لتػػوري  ادلػػدنيٌن يف نقػػل الرعػػب إذل الطػػرؼ اخخػػر بواسػػطة اجملػػازر الػػ  تّعػػب دور ادله
 والتعػػػرض لػػػ عربا اجملػػػازرب ادلسػػػتهدفة ادلنػػػاطق سػػػكاففبعػػػدما يمػػػعر . «مكافحػػػة اإلرهػػػاب»

يتكَّػػف بعػػ  السياسػػيٌن واجلرائػػد بتحضػػًن ادليػػداف النفسػػّ والفكػػري إلقنػػاع هػػؤالء  لّخطػػر
ع الدرؾ يقـو بذدماوهم يف رلموعػات الػدفا  أف حٌن يفالسكاف ب ف التسّي  أمر ضروري، 
بػػًن مػػن ادلػػدنيٌن يف سػػفك الػػدماء هػػػو . الػػ اي وبتنظػػيمهم يف ذلػػك اإلطػػار وتػػوري  عػػددُ 

مػػػا هػػػو ضػػػماف لتواطػػػؤ ادلػػػدنيٌن مػػػع اجلػػػيا  مػػػا هػػػو مّولػػػد  يف آف واحػػػد،ُ  نتيأػػػة الرعػػػبُ 
لّمّيمػػيات ادلدنيػػة  رضػػه ذفيػػف مػػن العِػػْبء « احلػػرب القػػ رة»ووالئهػػم لػػه إذ أف تفػػوي  
 .سؤولية الدولة يف اجلرائمالعمّياي يف القمع ومن م

ػػػل الفهػػػارس ادلتػػػوفرة مػػػن أوػػػل  وطػػػدر اإلشػػػارة أيضػػػاً إذل أّف احلمّػػػة اإلعالميػػػة تُوظػػػفُ 
فال تتحرج الصحافة مثال من تقدا امرأتٌن م بوحتٌن عّى أ ػن . تضّيل وتعبئة الرأي العاـ

 60.ر ػػػػػم أ مػػػػػا أعضػػػػػاء عائّػػػػػة مػػػػػن ادلعارضػػػػػة اإلسػػػػػالمية« اإلرهػػػػػاب اإلسػػػػػالمّ»ضػػػػػحايا 
واسػػتعمّت نفػػ  الدعايػػة االستئصػػالية يف قضػػية السػػيدة الػػ  عبػػت يف النهايػػة أ ػػا ا تيّػػت 

( Liberté) ليبػػاريزعمػػت وريػػدة : مثػػاؿ آخػػر 61.مػػن طػػرؼ خطيبهػػا بعػػد أف حاولػػت هأػػر 
رلرماً يقودهم بويسػّ،  إضػافة إذل عّػّ  44راعة إرهابية تضم »بورقا عضو يف أف السيد 

العلا ّ بورقا وأخا ، ُو اف يف السأن من   62،«أبناء حُر أُتػوبر  42ر م أف السيد بورقاُ 
 .من ادلستحيل 2444، شلا غلعل تورطه يف ه   اجلماعة وعمّياتا يف يونيو 2444

حسػػػب الصػػػػحافة االستئصػػػالية ال يعػػػػرؼ هػػػػؤالء النػػػاس إالّ لغػػػػة واحػػػدة، أال وهػػػػّ لغػػػػة 
ي ال يسػػػتقطب إالّ بعػػػ  الػػػ « ممػػػروع رلػػػتمعهم القروسػػػطّ»العنػػػف، ألف الرعػػػب ؽلثػػػل 

 : لوماتنوتقوؿ مثال وريدة . ال ين ير بوف يف فرض أنفسهم بالقوة لقّة عددهم« اجملانٌن»
عّػػى لعػػب ادليسػػر وبيػػوت  –عّػػى الصػػعيد الػػوطين  –هػػل يقصػػر اإلوػػراـ ادلػػنظم نمػػاطاته 

بػػل ! الالفسػػاد والػػدعارة ومصػػادرة األراضػػّ والسػػرقة وابتػػزاز األمػػواؿ و ًنهػػا مػػن اال تصػػابات؟ 
إذ أف هػػػػ ا اإلوػػػػراـ يتبػػػػىن أيضػػػػا إيديولوويػػػػة ممػػػػروعها « التحػػػػديات»إنػػػػه طػػػػاوز بكثػػػػًن هػػػػ   

  63.اجملتمعّ يستّـز توظيف التدمًن والعنف والقتل
ّّيّػػة ووػػود  « العػػدو»ب ريعػػة تعػػدد أشػػكاؿ  –فهكػػ ا ُيسػػتدعى ادلواطنػػوف  لّػػدفاع  –ُو

 .رعياً عن أنفسهم، وهك ا يصب  يل السالح دفاعاً ذاتياً ش

 يدافعوف عن احلرية« الوطنيوف»
، وهػػػّ رلموعػػػات مػػػػن «جلػػػاف الػػػدفاع الػػػ اي»تنمػػػر وسػػػائل اإلعػػػالـ بانتظػػػاـ تقػػػارير عػػػن 

ُمػا . فالحٌن وعماؿ مسّّحٌن ومست ورين من طرؼ اجليا لفرض حكمهم يف أحيػائهم
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ن الػػ ي ػُلَْتَضػػر مػػ»تعظ مهػػم وسػػائل اإلعػػالـُ  بطػػاؿ وػػدد لومػػة سػػينق وف هػػ ا المػػعب 
أنفسػػهم وال ػلاسػػبهم « األبطػػاؿ»ال ػلاسػػب هػػؤالء  64«.احلػػرارة القاسػػية واإلرهػػاب اليػػومّ

« النساء اجلزائريات»و« الدؽلوقراطيٌن»، أال وهو ُمَعْسَكر «اجليد»أحد قا أ م مع الطرؼ 
اجلػيا، أي الضػامن ... والدرؾ والقوات اخلاصة و 65والمرطة واحلرس البّدي« ادلثقفٌن»و

ويعترب ه ا اإلعالـ أف األخالقية والالأْخالقية ليستا مطّقٌن بػل . يار اجلمهوريالوحيد لّخ
 : الوطنفكتبت مثال وريدة . ذضعاف خليار اجليا ال ي يرهن ح  اخماؿ وادلخاوؼ

 –احلػػزب احملػػل  –قػد ؼلػػّل قػػرار زرواؿ قتابعػة احلػػوار مػػع مسػؤورل اجلبهػػة اإلسػػالمية ل نقػاذ 
ػػػاف اجلػػػيا  األساسػػػّ والسػػػؤاؿ… بوحػػػدة اجلػػػيا ادلطػػػروح عّػػػى اجلزائػػػريٌن اليػػػـو هػػػو مػػػا إذاُ 

 66.سيبارؾ خطة ستمحق اجلزائر يف بضعة شهور
احلػػػرب »وادلسػػػتنت  مػػػن الػػػزعم أف اجلزائػػػر تتعػػػرض لّمحػػػق بسػػػبب احلػػػوار هػػػو أّف خيػػػار 

ة يف مناهضػػػة اإلرهػػػاب واوػػػب قػػػومّ، وأف التحػػػ ير مػػػن « المػػػامّة أمػػػر مػػػربر، وأف ادلمػػػاُر
فاستنكرت عّى سبيل ادلثػاؿ . ي  المعب موقف ا زامّ وهروب وتراوع وخيانةسلاطر تسّ

الػ ي أعػار  ضػبها لعػدـ  244467الصحافة اجلزائرية تقرير منظمة العفػو الدوليػة يف نػوفمرب 
 : التزاـ منظمة العفو بادلعأم االستئصارل

سػّحة مػن وهػة، إف إصرار منظمة العفو الدولية عّى اعتبارها أف اإلرهاب ؽلثّػل معارضػة م
تػػػدد بووودهػػػا الػػػبالد مػػػن وهػػػة أخػػػرى، تسػػػػتتبعه « ميّيمػػػيات»وأف راعػػػات الػػػوطنيٌن هػػػّ 
ػػل تَػْقِييػػد  . عواقػػب أخػػرى أُثػػر خطػػورة فمنظمػػة العفػػو الدوليػػة  ػػرر اجلماعػػات اإلرهابيػػة مػػنُ 

ومػػػن وهػػػة أخػػػرى، فػػػذف ميػػػل  ]...[. ُمػػػا  ثهػػػا عّػػػى نمػػػر اد عاءاتػػػا باالنتصػػػارات عّػػػى ادلػػػو
مػػة منظمػػ ة العفػػو الدوليػػة إذل َنْسػػب التسػػرّع يف تصػػفية ادلتهمػػٌن باإلرهػػاب وسػػدياً وبػػدوف زلُا

  68.إذل ادلؤسسات والسّطة اجلزائرية قد يفسر وزئياً تردد بع  الدوؿ عن تسّيم اإلرهابيٌن
اجملموعػات ادلدنيػة لّػدفاع »أما ادعاء ادلرصد الػوطين حلقػوؽ اإلنسػاف اخلاضػع لّعسػكر بػ ف 

، فتمػاطر  « ػت حكػم قػوات األمػن والقضػاء دلكافحػة اإلرهػاب الوحمػّ»عمػل ت« ال اي
أريػػػدة  ليسػػػت مػػػن صػػػنع السػػػّطة، بػػػل »الػػػ  تػػػزعم أف هػػػ   اجملموعػػات  الػػػوطنالصػػحافةُ 

  69«.تنبثق من  ريزة البقاء أماـ تطّرؼ اإلسالميٌن ادلسّحٌن الَمِرس
مػػا «ادليّيمػػيات القػػ رةحػػرب »إف الصػػحافة اجلزائريػػة مسػػؤولة عػػن َعْسػػَكرة اجملتمػػع و  ُ،

ودل تسّم من التوظيف التربيري الزائف ح  ادلقاومة . ُتالـ عّى وهدها يف تربير ه   اخعاـ
« اجلمهوريػػػػػػػػػوف»الوطنيػػػػػػػػػة لتحريػػػػػػػػػر اجلزائػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػن االسػػػػػػػػػتعمار الفرنسػػػػػػػػػّ حيػػػػػػػػػث احتكػػػػػػػػػر 

 مثػػاؿ ذلػػك. «احلػػرب المػػامّة»رموزهػػا لتنصػػيب أنفسػػهم ورَعتهػػا ولتربيػػر « الػػدؽلوقراطيوف»و
ّمػة »: ال ي يقوؿ فيػه« ادلقاومة»تعّيق سّيم  ازي بعنواف  يعػرؼ قػدماء اجملاهػدين معػىنُ 
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" حػرب  ريريػػة"إ ػم ينػووف شػن . يف جلػاف الػدفاع الػ اي ]...[احلريػة ذلػ ا قػرروا أف يتنّظمػوا 
 70«.عانية لّااب الوطين

 التناور باألوهاـ األوروبية
بػػػًنة لت  عًنهػػػا يف اخلػػػارج وخاصػػػة يف فرنسػػػا، ولػػػ لك تنػػػاور تعطػػػّ الصػػػحافة اجلزائريػػػة أعليػػػةُ 
و اوؿ الصحافة استأالب الدعم األورور قعارضة . قَهارة باألوهاـ األوروبية عن اإلسالـ

ػػػػ ا بتحريػػػػك وسػػػػواس أوروبػػػػا باألصػػػػولية الدينيػػػػة« التقهقػػػػر»بػػػػػ« احلداعػػػػة» ُيصػػػػّدي هػػػػ ا . ُو
عػػن ْحربيّػػة اإلسػػالـ واسػػتبداد  وعداوتػػه اخلطػػاب التخػػػي ل الغػػرر بتوظيػػف األوهػػاـ األوروبيػػة 

خػػػػاِوؼ الراسػػػػخة يف «اإلرهػػػػاب»و« األصػػػػولية»لّمػػػػرأة، وبذدمػػػػاج اإلسػػػػالـ يف 
َ
، وبذعػػػػارة ادل

رة التارؼلية الغربية عػن اإلسػالـ ولكػن « إغلابيػا»وقد ػلػدث أف يػتكّم االستئصػاليوف . ال ُا
ْبَتَ لػػة عنػػدها غلردونػػه مػػن روحػػه وحيويتػػه ويبدونػػه يف شػػكل فُّكّػػوري يت

ُ
طػػابق مػػع األفكػػار ادل

 :فتقوؿ مثال خّيدة مسعودي. يف الغرب
إنه بالفعل إسالـ وعيٌن نوعاً ما، لكنه ػلفل بالصدؽ والورع، إذا قارنُته بمهور رمضاف الػ  

ئيب! يقاحها عّينا األصوليوف وال  يقمعر منها بدو إ م ؼلولوف أنفسهم سّطة ! رمضا مُ 
ال  ناء، وال ُُشوع، . ُل ما يتعّق قراعاة التعاليم الدينية، حسبما يفهمو االرقابة ادلطّقة عّى  

 71 .وال رق ، وال سيدي رمضاف وال حور العٌن
إف إنعػػػػػاش هػػػػػ   ادلخػػػػػاوؼ والعػػػػػداوة التارؼليػػػػػة حبيػػػػػاة وديػػػػػدة لػػػػػه صػػػػػدى يف األوسػػػػػاط 

، وتّعػب «زائػريٌنالػدؽلوقراطيٌن اجل»السياسية والفكرية واإلعالمية األوروبية الػ  تتماعػل مػع 
ة   .«قَػْرَوَسطّية»و« روعية»دور ادلِْرناف عّى الصعيد الدورل حلرتم ضد حُر

االعتقػػاد بػػ ف اإلسػػالـ السياسػػّ أعّػػن احلػػرب عّػػى دؽلوقراطيتنػػا أصػػب  اليػػـو أمػػراً بػػديهيا ال 
وأعنػػاء ذلػػك  ]...[. ولكنػػه سػػبق أف شػػن حربػػاً وحمػػية يف مكػػاف آخػػر، يف دار اإلسػػالـ. ينكػػر
نػػا نػػاؾ الػػدؽلوقراطيٌن هنػػاؾ بػػال وسػػائل وال دعػػم، ر ػػم أ ػػم يتبنػػوف القػػيم الػػ  تسػػتّـز دعمنػػا ترا

ػػ ا إصػػالح الابيػػة  ودفاعنػػا، ويتكّمػػوف عػػن ادلسػػاواة بػػٌن اجلنسػػٌن، وفصػػل الػػدين عػػن الدولػػة ُو
 72.ونظاـ العدالة ال َين وقعا يف قبضة األصولية اإلسالمية

يٌن يف اخلطػػػاب الغػػػرر عػػػن الدؽلوقراطيػػػة وحقػػػوؽ لقػػػد مّكػػػن  ّكػػػم الصػػػحافيٌن اجلزائػػػر 
ممثّػػػػّ  أمػػػػاـ بعػػػػ  « اجملتمػػػػع ادلػػػػدو»اإلنسػػػػاف والتعدديػػػػة والفرديػػػػة مػػػػن تقػػػػدا أنفسػػػػهمُ 

نا عّػػػػى  األوسػػػػاط األوروبيػػػػة الػػػػ  تسػػػػتنكر حبػػػػٍق مقتػػػػل أي صػػػػحفّ ولكنهػػػػا ال  ػػػػرؾ سػػػػُا
فػػػوا قسػػػرياً عّػػػى يػػػد عمػػػرات اخالؼ مػػػن ادلػػػواطنٌن الػػػ ين عُػػػ بوا أو ُسػػػأنوا أو قُتّػػػوا أو أخ

ة  –وهكػػػ ا . النظػػػاـ تصػػػب  االّدعػػػاءات احلاقػػػدة والعنصػػػرية  –باسػػػم هػػػ   القضػػػية ادلمػػػُا
مقبولػػػة، بػػػل وتمػػػأعها هػػػ   األوسػػػاط األوروبيػػػة عنػػػدما يتقػػػوَّؿ تػػػا أمثػػػاؿ رشػػػيد بػػػو وػػػدرة 
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ومثػػاؿ . «الكفػػاح مػػن أوػػل احلريػػة»وخّيػػدة مسػػعودي الػػ ين ُدفعػػوا إذل اجلبهػػة األماميػػة يف 
تابات فرياؿ عصيمة، هّ أيضا من اجلبهة األمامية، ال  تقوؿ ذلك  :هوُ 

ُتكتس  أرصفة الموارع من وديد، وتتضػاعف طّمعػات البػؤس يف فَػْوَضػى وهنميػة، وتعػ  
ػب مرعبػة ترتفػع منهػا التعاويػ . شاحنات حبمولتها البهيمية هػا هػم يرفعػوف . ال أرى سػوى موُا

هػػػ   انتفاضػػػة ممػػػردين . شػػػعارات  مػػػ  األو ػػػاد مصػػػاحف القػػػرآف ويػػػرددوف بػػػ عّى أصػػػواتم
ٌن علهػػػم الوحيػػد االسػػتغراؽ يف سػػػبات ال  ايػػة لػػه هػػػا هػػّ اخلصػػػياف  ]...[. وصػػعاليك ومسػػُا
ل ذلك اليـو من الز اريد الكئيبة  73.بدورها تطّق اهتزازاتا، وارتعاُ 

ػػػػػ ل إف هػػػػ ا التضػػػػّيل اإلعالمػػػػػّ مبػػػػاٌح يف أوروبػػػػا بػػػػػل ويُػػػػرّوج لػػػػه هنػػػػػاؾ إذ تسػػػػتأّبُ 
ػػات النسػػوية»أو « ادلثقفػػٌن»أو « الػػدؽلوقراطيٌن»مظػػاهرات  عنايػػة اإلعػػالـ حػػ  ولػػو  « احلُر

أمػػػا . ُانػػػت تافهػػػة، فيمػػػّهرها ويضػػػخمها وػلمػػػيها بتصػػػرػلات تضػػػامنية مػػػن فرنسػػػا وأوروبػػػا
وهود بع  األشخاص واجلمعيات لّكمف عن خروؽ حقػوؽ اإلنسػاف مػن طػرؼ قػوات 

 . وبة طاماً عن الرأي العاـاألمن فُتمنع أو تّما وتبقى زلأ
ويهدؼ أيضاً التناور باألوهاـ األوروبية إذل إقناع الرأي العاـ الػوطين والػدورل أف تقّػي  

بػل بػالعك ، لػوال . احلريات وفرض الرقابة وإصدار قوانٌن احلظر لن تعيػق سػًن الدؽلوقراطيػة
ئريػػة قصػػداقية عنػػد وتتمتػػع الصػػحافة اجلزا. هػػ   اإلوػػراءات ذلػػددت سػػالمة الدولػػة نفسػػها

أضػػػػػفى عّيهػػػػػا هالػػػػػة « ا تيػػػػػاؿ اإلسػػػػػالميٌن لعمػػػػػرات الصػػػػػحافيٌن»اإلعػػػػػالـ األورور ألف 
ما حّرؾ التضامن واالرتكاس احِلَريّف يف األوساط اإلعالمية الدولية  .المهادةُ 

وازداد االعتماد عّى الصحافة اجلزائرية بسبب صعوبة احلصوؿ عّػى ت شػًنة الػدخوؿ إذ 
الػػة أف الصػػحفيٌن  األوانػػب يّأػػؤوف إذل اقتبػػاس األخبػػار األمنيػػة مػػن اجلرائػػد اجلزائريػػة أو ُو

ّهػا لسػيطرة الُعَصػب العسػكرية ادلختّفػة ولرقابػة زلافظػة احلػرب  األنباء اجلزائرية الػ  ذضػعُ 
وهكػ ا أصػبحت (. DRS –ادلخابرات العسػكرية )النفسية يف مديرية االستخبارات واألمن 

الة األنباء الفرنس ػاالت  ربيػة أخػرى ُسػيور لنقػل ( AFP)ية ُو  courroie)بصفة خاصػة وُو

de transmission ) افػػػة أضلػػػاء الدعايػػػة احلربيػػة لّسػػػّطة العسػػكرية، ولتفمػػػّ تضػػّيّها يفُ 
 :يقوؿ آيت حندولة. أوروبا والعادل

قد أعبت تعاقب األحداث يوماً بعد يـو اإلشاعة ال  تسػري بػٌن عػواـ المػعب مفادهػا أف 
بغػػرض ( GIA)هػػو الػػ ي أنمػػ  األْد ػػاؿ ادلضػػادة وأسػػ  اجلماعػػة اإلسػػالمية ادلسػػّحة اجلػػيا 

إف إرسػػػػاؿ بيانػػػػات بالفػػػػُا  تتبػػػػىن فيهػػػػا هػػػػ   اجلماعػػػػة . احلػػػػ  مػػػػن نفػػػػوذ ومسعػػػػة اإلسػػػػالميٌن
مسػػػػػؤولية ا تيػػػػػاؿ الصػػػػػحافيٌن وادلثقفػػػػػٌن واألوانػػػػػب هػػػػػّ عمّيػػػػػة تقػػػػػّدـ اإلسػػػػػالميٌن يف صػػػػػورة 

ٌن ومتطرفٌن ومغ فرةمتعصبٌن وسفُا لعبػت هػ   الدعايػة دوراً فعػااًل يف فرنسػا إذ أ ػا . تصبٌنُ 
 74.ترّدد صدى الوهم الفرنسّ حوؿ العرر السفاح

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 منظور إعالمّ 
 

 

444 

+ + 

+ + 

إف بروز أصولية إسالمية مغاربية قد ُتدد قّػب أوروبػا هػو شػبٌ  مػؤعر مػا دامػت ادلصػاحل 
االستئصػاليٌن  أمػا. االقتصادية هّ ال  تكّيف القػرارات السياسػية ذلػ   البّػداف طػا  اجلزائػر

فتقوؿ مػثال . اجلزائريٌن فيغّ وف ه ا القّق القدا ويهّيأونه أل م يعتربوف ذلك الورقة الراحبة
 :خالدة مسعودي

إنػػين أشػػدد . بعػػد مػػا حػػاز ادلتطرفػػوف عّػػى اعتمػػاد حػػزتم، اسػػتخدموا ادلبػػاو الرمسيػػة لّدولػػة
ليسػػت . ّػػداف األوروبيػػة اجملػػاورةعّػػى هػػ ا األمػػر ألو أالحػػظ نفػػ  العمّيػػة يف فرنسػػا وبػػاقّ الب

م ػػػل الػػػدوؿ، ولكنهػػػا واضػػػحة يف َمنابيػػػُ     هػػػ   الظػػػاهرة متفمػػػية يف أعّػػػى هػػػـر الدولػػػة ويفُ 
 75.الضاحيية ال  صارت ُنسخ مصغَّرة من اجلزائر

ّياً مع تصرػلات السياسيٌن الفرنسيٌن ال ين ال ياددوف عن  وتتطابق ه   االّدعاءاتُ 
مثػاؿ ذلػػك مػزاعم وػػوف لػوي دوبػػري . سػػالـ باألصػولية واإلرهػػاباسػتغالؿ وتغ يػػة دمػ  اإل

(Debréوزير الداخّية األسبق، ال ي يقوؿ ،: 
ػػػل اإلوػػػراءات لتفػػػادي  ػػػ وروبيّ البحػػػر األبػػػي  ادلتوسػػػ  اذػػػاذُ  تفػػػرض عّينػػػا مسػػػئوليتناُ 

 ماليٌن نسمة، واإلسالـ هو 4لقد بّ  عدد اإلسالميٌن يف فرنسا اليـو  ]...[تصدير اإلرهاب 
إ ػا إحػدى القضػايا الكػربى . الديانة الثانية يف فرنسا، وديانة  ًن منظمػة ذات أ ػراض سياسػية

 76.ال  غلب أف  ظى باهتماـ ريع السياسيٌن اليـو بغ  النظر عن اطاهاتم
ػػػػل وهػػػػود السػػػػّطة العسػػػػكرية اِلْصػػػػِطناع مؤسسػػػػات شػػػػبه رئػػػػي  )دؽلوقراطيػػػػة -ور ػػػػمُ 

أحزاب سياسػية خاضػعة، بردلػاف دميػة، صػحافة مكممػة  منتخب زوراً، دستور عّى ادلقاس،
ور ػػم رلتمػػع مػػروٌَع بادلػػ اب ، فقػػد تنػػامى إرهػػاب ( أو عميّػػة، مرصػػد حلقػػوؽ اإلنسػػاف خػػادـ

الدولػة أُثػر فػ ُثر حػ  وصػػل حػدوداً يسػتحيل عنػدها تربيػػر ، إال أنػه ال يػزاؿ يتمتػع بػػدعم 
ذرعػاً بنقػل خطػاب أظهػر وػدوا ، ال هػؤالء ال يضػيقوف . مثقفٌن مرتزقػة ذلػم نفػوذ يف أوروبػا

فيقػوؿ مػػثال رشػػيد . سػيما أف تكػػرار  يثّبػػت تَػَفػو ؽ النظػػرة الغربيػػة ويػربر السياسػػة االستئصػػالية
 :بوودرة

أال يرى اإلَنسّيوف يف أوروبا أف إبػادة راعيػة ترتكػب يف حػق المػعب؟ إف مقػارنتهم وػرائم 
استفزاز ألنه لو تسّم اإلسالميوف احلكم ه ا . اإلرهاب بعنف الدولة هّ ورؽلة ضد اإلنسانية

ولو دل توقف االنتخابات، لقتّوا بعدها مّيونٌن من البمر ولػ حبوهم بالسػكٌن يف  2444عاـ 
إنػػه مػػن الضػػروري  ]...[ال أرى إال حػػال واحػػداً وهػػو اخليػػار العسػػكري  ]...[السػػاحات العامػػة 

 77.مساندة الرئي  ليامٌن زرواؿ

 
  
 .وهو حّ تقيم فيه أقّية منبوذة( ghetto)رع َمْنب    
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 عن اإلرهاب البعد اإلمربيارل لّخطاب
. تتطّب احلػرب السػائدة يف اجلزائػر ومػا خّفتػه مػن أهػواؿ ووثػث  ّػيالً مػن ادلنظػور الػدورل

بقضػػػية وزائريػػػة أو مصػػػرية أو فّسػػػطينية فقػػػ ، بػػػل هػػػّ أداة « مطػػػاردة اإلرهػػػاب»فّيسػػػت 
وُتسػػتخدـ . «اإلرهػػاب»العػػدو ادلمػػاؾ الػػ ي مسػػّ بػػػ – ػػت الرعايػػة األمريكيػػة  –لتعيػػٌن 

بُػػؤرة لّتعبئػػة والتعػػاوف الػػدورل لّحفػػاظ عّػػى هػػ   ادلطػػار  ولتربيػػر « النظػػاـ العػػادلّ اجلديػػد»دةُ 
ػػػل  ػػػٍد ذلػػػ ا النظػػػاـ باسػػػم  ويتطػػػابق اإلرػػػاع النسػػػو عّػػػى . «مناهضػػػة اإلرهػػػاب»ضػػػربُ 

( وأعلهػا الػ ي أقػيم يف شػـر المػيخ)ادلستوى األمين والعسػكري يف سلتّػف ادلػؤطرات الدوليػة 
ال يػتفهم هػ ا النظػاـ الػدورل . «اإلرهػاب»كمػة يف مػا ؼلػ  طبيعػة مع الدعاية ادلوحدة واحمل

ل مػا ؼلػل سػًن   ما يتفادى ويقمعُ  ات المعبية وال يتعاطف مع شكاواها،ُ  احتأاج احلُر
ال ي ؼلضع لّتقسيم الدورل لّعمل، ذلك السًن الػ ي تػدير  منظمػات دوليػة مثػل صػندوؽ 

ات متعددة ا( FMI)النقد الدورل   .جلنسيةو كمه المُر
وقػد يسػم  هػ ا . يفرض اخلطاب الغػرر حػوؿ اإلرهػاب إطػارا مغّقػا لّتحّيػل وادلروعيػة

ػل اسػتنتاواتا تنتهػّ حتميػاً إذل تربيػر أسػ  هػػ ا  اخلطػاب قناقمػة مواضػيع عديػدة ولكػنُ 
اخلطػػاب ومسػػَّماته إذ أّف الغايػػة مػػن معظػػم هػػ   ادلنقاشػػات هػػّ تقييػػد األفكػػار قسػػَّمات 

الغػػرب ادلػػدافع عػػن القػػيم »ويثبػػت هػػ ا االخػػتالؿ اجلػػوهري عقيػػدة . صػػها فيػػهاإلطػػار وامتصا
فيأػػب إذف دراسػػة هػػ ا اإلطػػار ومعػػاو . «اإلنسػػانية احلضػػارية ادلهػػددة مػػن طػػرؼ اإلرهػػاب
 . مصطّحاته واالفااضات الضمنية ال  ؽلّيها

يّعػػػػب اخلطػػػػاب حػػػػوؿ اإلرهػػػػاب دور مهػػػػم يف التوسػػػػع والػػػػتحكم اإلمربيػػػػارل خاصػػػػة يف 
لبّػػػداف الػػػ  تصػػػطدـ ُمَتَطَّبػػػات هيمنػػػة القػػػوى االسػػػتعمارية القدؽلػػػة أو احلديثػػػة قعارضػػػات ا

مػػػة الػػػ  ذػػػدـ مصػػػاحل  شػػػعبية قويػػػة تناضػػػل ضػػػد التخريػػػب االقتصػػػادي وتػػػّدد النخػػػب احلُا
االعتداء والنهب الغرر إذ يوود  الف موضوعّ بٌن ه   النخب الثقافية والعسػكرية مػن 

 .ه ا النظاـ اإلمربيارل من وهة أخرىوهة وادلدافعٌن عن 
يف  ّيّهمػػػا لّخطػػػاب حػػػوؿ ( O'Sullivan)وأوسػػػولفن ( Herman)لقػػػد تسػػػاءؿ هػػػًنمن 

انت الضأة اإلعالمية عن ه ا ادلوضوع تعود إذل تصػاعد األعمػاؿ اإلرهابيػة  اإلرهاب إذاُ 
و ػػا ذػػػدـ سياسػػػة الغػػػربيٌن ومصػػػاحلهم هػػػو اخليػػػار ويعتقػػػد الباحثػػػاف أف اجلػػػواب  78.أـ إذلُ 

ما أنه رد فعل عّى العنف األصّّ الغرر  .الثاو، وأف اإلرهاب  رر بالدروة األوذل،ُ 
ْوُضػػػػػػوعات 

َ
أي )وؽُلكػػػػػػن تبيػػػػػػٌن وتّخػػػػػػي  اخلطػػػػػػاب السػػػػػػائد عػػػػػػن اإلرهػػػػػػاب بػػػػػػبع  ادل

 :منها( االفااضات ال  يبىن عّيها اخلطاب
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 الغرب بريء ولكنه مستهدؼ من طرؼ اإلرهاب؛ .2
 بالرد عّى العنف األصّّ الصادر عن اخخرين؛ الغرب ال يقـو إال .4
اإلرهػػػابيوف ؽلارسػػػوف الوحمػػػية لالسػػػتيالء عّػػػى احلكػػػم وزرع الرعػػػب، عّػػػى عكػػػ   .4

 الغربيٌن ال ين يتصرفوف ب سّوب حضاري؛
فاحهػػػا مػػػن أوػػػل الدؽلوقراطيػػػة  .4 ػػػات ادلتمػػػردة إذلُ  يروػػػع دعػػػم الغػػػرب لػػػبع  احلُر

 ونب ها الوسائل اإلرهابية؛
 وف ويهددوف األنظمة الدؽلوقراطية بصفة خاصة؛اإلرهابيوف ينب  .4

 .اإلرهابيوف منّظموف يف شبكة دولية .4
 

تقـو بذعداد وتكييف وصنع « صناعة عقافية»ويتم نمر اخلطاب حوؿ اإلرهاب بفضل 
األخبػػػػػار عػػػػػن اإلرهػػػػػاب ة بتوزيعهػػػػػا وبيعهػػػػػا، متأاوبػػػػػة يف ذلػػػػػك مػػػػػع احتياوػػػػػات الػػػػػدوؿ 

ػػػ ا مستمػػارين حكػػػوميٌن ويف وتوظػػف هػػػ   الصػػناعة خػػػرب . اإلمربياليػػة اء ومعاهػػد سلتصػػة ُو
بتطػػػػػػوير أسػػػػػػّحة « اإلرهػػػػػاب األصػػػػػػّّ»اإلعػػػػػالـ، الػػػػػػ ين ؼلػػػػػػدموف لصػػػػػرؼ األنظػػػػػػار عػػػػػػن 

ػػػات المػػػعبية ادلهػػػددة لسػػػيادة الغػػػرب أمػػػا . إيديولوويػػػة ضػػػد العنػػػف الفعّػػػّ أو الػػػوعلّ لّحُر
العػػػػدو وسػػػػائل اإلعػػػػالـ فػػػػدورها يكمػػػػن يف نمػػػػر وترديػػػػد ُمنَتأػػػػات هػػػػ   الصػػػػناعة وصػػػػورة 

 .«اإلرهار»
ذػػدـ مصػػاحل احلكومػػات وأوهػػزة ادلخػػابرات « مطػػاردة اإلرهػػاب»إف الصػػناعة الثقافيػػة لػػػ

 : يقوؿ هرماف وأوسّيفاف. الغربية ال  طوؿ وتصوف ه   الصناعة
االت وشخصيات حكومية رمسية يقـو هؤالء .  توي الصناعة أواًل عّى قطاع عاـ يضم ُو

خراء الرمسيػػػة واألحػػػداث ادلختػػارة عػػػن النمػػاط اإلرهػػػار وذلػػػك يف وتقػػدا ا« السياسػػػة»بذعػػداد 
ُمػا  تػوي . الػُخطب وادلؤطرات وادلنمورات الصحفية وادلرافعات القضائية والتقارير وادلقػابالت

ات أمنيػػة (think-tank)أيضػػا عّػػى قطػػاع خػػاص مكػػّوف مػػن معاهػػد استمػػارية لّبحػػث  ، وشػػُر
ة مػػػػن سلتصػػػػة يف تقيػػػػيم و ّيػػػػل ادلخػػػػاطر حل ػػػػ ا هيئػػػػة ممػػػػُا مايػػػػة األشػػػػخاص وادلمتّكػػػػات، ُو

تّعػػػػب احلكومػػػػات دوراً مباشػػػػراً و ػػػػًن مباشػػػػر مهمػػػػاً يف صػػػػناعة  ]…[يف اإلرهػػػػاب « اخلػػػػرباء»
. والػػدور ادلباشػػر هػػو إصلػػاز السياسػػة وتنفيػػ ها وتوضػػيحها وتربيرهػػا أمػػاـ الػػرأي العػػاـ. اإلرهػػاب

 79.ج األخبار والتضّيل بم ف اإلرهابوتّعب احلكومة أيضا دوراً  ًن مباشر يف إنتا  ]…[
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ػػل الػػدوؿ التابعػػة ل مربياليػػة ألف طلػػب هػػػ    يُ خػػ  ويُػػردد اخلطػػاب حػػوؿ اإلرهػػاب يفُ 
الػ ي يػزود « التعاوف اإليػديولووّ»بػ« التعاوف األمين»هك ا يُدعم . الدوؿ تمعر بالتهديد

 .عالـه   النخب باإلطار الفكري واألسّحة الدعائية والوصوؿ إذل وسائل اإل
ػػز اخلػػدمات )وُتنػػدس سَلػػاَِبر الغػػرب الدعائيػػة  ػػاالت، اخلػػرباء، معاهػػد البحػػوث، مرُا الُو

بػًنة مػن الػػُمْنتأات واألدوات الدعائيػة الػ  يسػتوردها النظػاـ اجلزائػري ( اإلعالمية تمػكيّةُ 
فتوضػػػ  ويػػػدا الرسػػػالة . الػػػ ي يقػػػـو بتكييفهػػػا ومطابقتهػػػا عّػػػى احتياواتػػػه قبػػػل اسػػػتعماذلا

ية السرية ال  ذُُرت يف ه ا الن  طريقة تكييف موضوعات اخلطاب حوؿ اإلرهػاب الدور 
 .مع الوضع اجلزائري

يف حالػػة اجلزائػػر أمػػر مسػػتحيل،  ػػًن أّف « صػػناعة»قػػد ؼلطػػر يف البػػاؿ أف احلػػديث عػػن 
فػػػػاءة يف النمػػػػاط  ػػػػاالت الصػػػػحافة وخػػػػرباء احلكومػػػػة اجلزائػػػػريٌن ذلػػػػاُ  مصػػػػاحل ادلخػػػػابرات وُو

ما  فال ؽلكػن إذف تبسػي  الوضػع اجلزائػري . أف ذلا طربة من  عهد احلزب الواحدالدعائّ،ُ 
إذل توزيع ادلهاـ حيث يقـو الغرب بصنع اخلطاب عػن اإلرهػاب بينمػا يقػـو النظػاـ اجلزائػري 

ه، إذ يكيّػػػف ويمػػػح   احملّيػػػوف مػػػن ادلخػػػابرات ودور التحريػػػر « اخلػػػرباء»وإعالمػػػه ياسػػػتهاُل
هكػ ا . ُل األسّحة الدعائيػة ادلسػتوردة  –ت ويل األخبار بتحكمهم يف نمر و  –الصحفية 

يعمّػػوف حبمػػاس اِلْسػػػِتدامة التصػػور ادلػػانوّي الػػ ي يسػػاند النظػػاـ العسػػكري ويػػدعم السػػيطرة 
 .الثقافية الغربية

 ضحية أو مسؤولة؟: الصحافة
مػػػػن صػػػػنع ( GIA)ُػػػػاف أ ّبيػػػػة الصػػػػحفيٌن عّػػػػى عّػػػػم بػػػػ ف اجلماعػػػػة اإلسػػػػالمية ادلسػػػػّحة 

 80.ت التابعة لوزارة الدفاع، لكنهم دل يستطيعوا التصري  ب لكادلخابرا
فكتبػػػت عّػػػى . وؽلثػػل بػػػال شػػك عأػػػز الصػػػحافة عػػن إفمػػػاء هػػ ا األمػػػر طرؽلػػػاً لّضػػحايا

يف الوقت ال ي  دث فيه أبمع ادل اب  يف تاريخ اجلزائػر بعػد  – الوطنسبيل ادلثاؿ وريدة 
 وطػرح تسػاؤالت عػن األطػراؼ ادلنفػ ة ذلػا االستعمار، شلا تسبب يف قّق الرأي العػاـ الػدورل

 :ما يّّ –
انػت بعػ  فئػات المػعب ال تػزاؿ تػدعم اجلماعػات  ماذا ؽلكن أف تفعّه قػوات األمػن إذاُ 

وطّكنهػػػا مػػن اسػػػتغالؿ  –ر ػػػم الػػويالت الػػػ  وّبتهػػا هػػػ   األخػػًنة عّػػػى ادلػػواطنٌن  –اإلرهابيػػة 
 81.التواُطؤ الواسع لتفادي عمّيات التممي  والتفتيا

تبت أيضاً   :ُو
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الػػػػ  ينتمػػػػّ أ ّبيػػػػة أعضػػػػائها إذل اجلبهػػػػة  –لقػػػػد أعّنػػػػت اجلماعػػػػات اإلسػػػػالمية ادلسػػػػّحة 
إ ػػػػا تريػػػػد ت سػػػػي  رهوريػػػػة إسػػػػالمية . احلػػػػرب عّػػػػى المػػػػعب اجلزائػػػػري –اإلسػػػػالمية ل نقػػػػاذ 

 82.وبذبادة آالؼ اجلزائريٌن« اجلهاد»بػ
النتخػاب؟ َمػن وػّرد الدولػة بعػد توقيػف عمّيػة ا« احلرب المامّة»لكن َمن ال ي أعّن 

ل مؤسساتا المرعية؟ من ال ي حكم البالد بادلراسػيم باسػم مكافحػة اإلرهػاب؟ َمػن  منُ 
؟ مػػا هػػّ مسػػؤولية الصػػحفيٌن الػػ ين تواطػػؤوا مػػع (التعبػػًن الرمسػػّ)أصػػدر شػػعار االستئصػػاؿ 

 ؟«اخليار احلرر»النظاـ يف 
ػػل اجلماعػػات ادل« مكافحػػة اإلرهػػاب»يف الواقػػع دل تسػػتهدؼ  سػػّحة فقػػ ، بػػل ُشّػػتُ 

فئػػػػػات المػػػػػعب ادلناهضػػػػػة لّحكػػػػػم العسػػػػػكري، الػػػػػ ي يعتربهػػػػػا دعػػػػػم لو ػػػػػراض التخريبيػػػػػة 
صػػػػحي  أف . وال يَػْقتصػػػػر هػػػػ ا الربنػػػػام  االستئصػػػػارل عّػػػػى العسػػػػكريٌن وحػػػػدهم. ل رهػػػػاب

ػػل  القيػػادة العسػػكرية  ػػّرؾ وتػػنظم ولكػػن هػػ ا ادلمػػروع اإلبػػادي ػلتػػاج إذل آليػػة تعمػػل عّػػىُ 
وهاز قضائّ فاسد ػلكم )وهزة الدولة وتقسم العمل بٌن ريع اذليئات ادلهنية مستويات أ

بػػػػػالقوانٌن االسػػػػػتثنائية وبػػػػػاجلور، إدارة مرتمػػػػػية ُمْسػػػػػَتِغٌّة وُمْسػػػػػتَػَغٌّة، أطبػػػػػاء وخػػػػػرباء نفسػػػػػيوف 
يقوموف بتغطية التع يب ُو ا مثقفوف وصحفيوف مرتزقة ينظّروف ويبّوروف ويعّممػوف القواعػد 

 (.ذل ا الربنام  احلرر اإليديولووية
ما يقوؿ الباحثوف يف اجملازر واإلبادات اجلماعية عن الدور األساسّ لّدعاية يف هػ    ُو

 اجلرائم، فذفّ 
رفػع سػػتار مػن دخػاف حلأػب نمػاطاته عػن الػرأي العػػاـ : احلػرب تعطػّ اجملػـر تَػَفو قػاً مزدووػاً 

أصػػب  ادلػػوت فيػػه أمػػراً ُمْبتَػػَ اًل، ويف وػػو م سػػاوي . الػػدورل وتّبػػي  ورؽلتػػه بالضػػرورة العسػػكرية
، خاصة بعد دعاية طويّػة تنسػب لّأماعػة ادلسػتهدفة  تتالشى القيود األخالقية يف سّوؾ اجملـر

  83.مسؤولية النكبات اجلارية
تقػػـو أوهػػزة اإلعػػالـ بصػػيا ة سّسػػّة مػػن األسػػاطًن حلصػػر و ديػػد العػػدو، وبتطػػوير لغػػة 

لقػػػػػد أظهػػػػػرت طػػػػػارب روانػػػػػدا والبوسػػػػػنة . افإباديػػػػػة تصػػػػػحب عمّيػػػػػة االستئصػػػػػاؿ يف ادليػػػػػد
 . انعكاسات ه   األساطًن والّغة ادلدمرة

مػػا بّينػػا  يف الفقػػرة  ويػػتم . «مػػن ليسػػوا معنػػا هػػم ضػػدنا»إف  ديػػد اخلصػػم هػػو األصػػلُ 
خاصػػم والسػػّو والعػػدو وادلتطػػرؼ والفاشػػّ واإلرهػػار اخل

ُ
. ذلػػك بتصػػوير ونعػػت اخخػػر بادل
ل التأاوزاتو مل آلية اإلقصاء ورف  اخ هك ا ال يست هل اخخػر . خر يف طياتا ب ورُ 

مػػا تصػػب   مػػا « وحمػػاً »االعتبػػار أو االنتبػػا  أو االسػػتماع ألنػػه مرعػػب،ُ  مصػػدراً لّخطػػر،ُ 
توصف شرائ  اجملتمع ادلناهضة لتسػّ  العسػكر باجلمػاهًن اذلائأػة والس ػوقات الػ  تعػارض 
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تػػػػب صػػػػاحب ادلقػػػػاؿ االفتتػػػػاحّ « ادلػػػػواطنٌن»  واسػػػػتتباع ذلػػػػك . الػػػػوطنيف وريػػػػدة ُمػػػػاُ 
الػػػػػ  ( RAFD)حسػػػػػب زازي سػػػػػعدو، مسػػػػػؤولة التأمػػػػػع اجلزائػػػػػري لّنسػػػػػاء الػػػػػدؽلوقراطيات 

الفاشػػػية ال ُ ػػػارب بػػػاحلأ ، بػػػل ُتػػػـز »تعكػػػ  األدوار لتربيػػػر اإلقصػػػاء واالعتػػػداء، هػػػو أف 
 بالسالح

 بالضػػرورة ويقػػـو اإلدعػػاء بووػػود خطػػر يهػػدد سػػيادة الدولػػة بتربيػػر الربنػػام  االستئصػػارل
لكػػػوف هػػػ ا اخلطػػػر  –والواوػػػب، إال أف هػػػ ا الربنػػػام  يتطّػػػب تفسػػػًناً وتسػػػويغاً مسػػػتمرين 

 –مػػع األسػػف  –بطػػرؽ بدائيػػة موروعػػة مػػن التعػػاليم االسػػتعمارية الػػ  أُشػػِرب تػػا  –خياليػػاً 
بػػًن مػػن ادلثقفػػػٌن والصػػحفيٌن اجلزائػػريٌن إف مهمػػة نػػػزع الطػػابع اإلنسػػاو مػػن اخخػػػر . عػػددُ 

ؤذيػػػػػة تػػػػػؤدي إ
ُ
الػػػػػوحا، الغػػػػػيالف متعػػػػػددة الػػػػػرؤوس، )ذل االسػػػػػتقاء مػػػػػن معأػػػػػم البهيميػػػػػة ادل

ال  تستدعّ القتل أو السػحق، أو مػن فهػرس األمػراض ( األخطبوط، الكّب الَكّيب، اخل
ويف ت م التػػه يف الػػدور  84.واألْوبِئَػػة الػػ  تسػػتدعّ العػػالج قبػػل أف تصػػيب األوسػػاـ السػػّيمة

 (:Ternon)نساو يف اإلبادات اجلماعية يقوؿ ترنوف ال ي يّعبه طريد الطابع اإل
ػػػل مراحػػػل اإلبػػػادة اجلماعيػػػة طػػػابع النفػػػّ يُنقػػػل هػػػ ا الطػػػابع ضػػػمنيا يف اسػػػتعماؿ .  مػػػلُ 

الكّمات ويف العك  اجلدرل لعمّية طريد اإلنساف من إنسػانيته، الػ   البػاً مػا تنتهػّ إذل زلػق 
ولتفػػػادي مهمػػػة تربيػػػر أعمالػػػه . وؽ اإلنسػػػافراعػػػات بمػػػرية باسػػػم يايػػػة احلضػػػارة واحػػػااـ حقػػػ

بذسػداؿ سػتار حديػدي لّرقابػة « اذلػرج»المنيعة، يّأػ  اجملػـر إذل اسػتغالؿ احلػرب أو إذل إ ػاد 
حالػة احلصػار، حالػة الطػوارئ : ُما أنػه ؽلػّو  ورمػه بغطػاء القػوانٌن االسػتثنائية. وإ الؽ احلدود

أرد بررلتها لّقتل بصناعة عناصر التضّيل ال  وتقـو السّطة ق(. العسكرية)واألحكاـ الُعرفية 
 85.ستمكل وهازها الدفاعّ يف ادلستقبل

يػػاف ادلنحػػل و ػػت البمػػر ووحػػا يهػػدد األمػػن  إف طريػػد اخخػػر مػػن إنسػػانيته وقّبػػه إذلُ 
وبقػػػدر مػػػا يمػػػّبع الػػػرأي العػػػاـ . «اإلرهػػػاب»العػػػاـ ؽلثػػػل شػػػرطاً ضػػػرورياً لتسػػػوي  احلػػػرب ضػػػد 

، بقدر ما «اإلرهار» ا اخلطاب والق ؼ واالفااء والسب والّعن إزاء اجلزائري واألورور ت
ال . يُسػػّب مػػن طابعػػه اإلنسػػاو وؼلػػرج مػػن يايػػة القػػانوف وتتحػػتم ضػػرورة تصػػفيته وسػػدياً 

داعػػػّ حينهػػػا لالعتبػػػارات القانونيػػػة أو األخالقيػػػة إذ أف تصػػػفية مػػػا  ػػػت اإلنسػػػاف وتع يبػػػه 
رنا عّػػى سػػبيل ادلثػػاؿ النػػداء التػػارل لػػبع  ادلثقفػػٌن  .وإزالتػػه تعتػػرب أفعػػاؿ بسػػالة ووطنيػػة ويُػػُ 

 :اجلزائريٌن بالتزاـ النخبة االستئصالية بذحياء ه   األفكار
عّينػػػا أف نسػػػاند بكػػػل حػػػـز وبػػػدوف التبػػػاس العمػػػل الػػػ ي تقػػػـو بػػػه قػػػوات األمػػػن اجلمهوريػػػة 

فاحػِك الر . لّقضػاء عّػى اإلرهػاب َفػرِدة يفُ  هيػب ضػد عػدو  ػت إننػا نقػوؿ ذلػا انػِك لسػِت ُمنػْ
 86.اإلنساف وقاسّ القّب، بل انِك تتمتعٌن بدعم اجملتمع ومثقفّ األمة
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فػػػورد مػػػثال أنػػػه يف إحػػػدى مظػػػاهرات . تػػػ عًن مباشػػػر ومّمػػػوس« الكّمػػػات القاتّػػػة»و ذلػػػ   
أمهػػػات وزووػػػات ادلفقػػػودين يف اجلزائػػػر العاصػػػمة قػػػاؿ أحػػػد المػػػرطيٌن وهػػػو يػػػ مر بزوػػػرهن 

هنػػػػاؾ إرهػػػػابيوف فقػػػػ ، وحػػػػ  عػػػػائالتم إرهابيػػػػة . قسػػػػرياً  ال يووػػػػد هنػػػػاؾ سلفيػػػػٌن»: بعنػػػػف
 87«.أيضا

صػػػار  قػػػًن وطييػػػز أصػػػحاب الّحػػػى « مطػػػاردة األصػػػولية اإلسػػػالمية»منػػػ  أف انطّقػػػت 
وقد أظهر الصػحفيوف إبػداعا بالغػاً يف زلػاولتهم تعريػف . بالكتابة وبالصور اذلزلية أمراً م لوفا

انػػػػػػت حلمّػػػػػػتهم أعػػػػػػر مّ فقػػػػػػد طالػػػػػػت مػػػػػػثال االسػػػػػػتدعاءات . مػػػػػػوساإلرهػػػػػػار بِسػػػػػػماته، ُو
واالعتقػػػاالت ادلّتحػػػٌن خاصػػػة، وتػػػدرل شػػػهادات ادلعػػػ بٌن باسػػػتحواذ الّحػػػى عّػػػى ادلعػػػ  بٌن 

 88.ال ين يستهدفو ا باحلرؽ والنتف باليد والكالبة واجلب 
وعّػػػى الػػػر م مػػػن العواقػػػب اجلسػػػيمة لػػػػدعايتها دل تكتػػػف بعػػػ  اجلرائػػػد ادلثػػػًنة بنمػػػػرها 

اخالؼ من ادلواطنٌن، فها هّ  ّرض عّى يػالت وديػدة أوسػع مػن ألخبار قتل عمرات 
 : التقتيل

يبػػدو أننػػا نتناسػػى أف اإلرهػػاب مػػا هػػو إال الػػ راع ادلسػػّحة لوصػػولية الدينيػػة الػػ  اخاقػػت 
العديػػػد مػػػن مؤسسػػػات الػػػبالد، منهػػػا ادلدرسػػػة والعدالػػػة وادلسػػػأد وحػػػ  الربدلػػػاف حيػػػث ؽلكنهػػػا 

وإنه من اخلط  االعتقاد أف عدد زلرُّّ اإلرهػاب قػد قػّل . ت السياسيةشلارسة الت عًن عّى القرارا
إ ػم اضػطروا إذل حػين الظهػور والااوػع  ػت . بصفة معتربة أو أ ػم قػد ذّػوا عػن العنػف  ائيػا

 –أمػا أولئػك الػ ين ال يزالػوف يف ادليػػداف . تػ عًن الضػربات اجملتمعػة لقػوات األمػن والػػدفاع الػ اي
ػػانوا  فػػذ م ياصػػدوف يف انتظػػار الظػػرؼ ادلناسػػب لّتحػػرؾ، ألف  –أو مػػن وادلنفػػ ين مػػن القػػادةُ 

 89.الدينية-العنف متأ ٌر يف ووهر اعتقاداتم السياسية
تعّد ه   الصحف لتوفًن األس  اإليديولووية والنفسية لّحمالت احلربية يف ادلستقبل، 

واب العاصػػػمة، ور ػػػم أ ػػػا ر ػػػم أ ػػػا متواطئػػػة يف مػػػوت مئػػػات ادلػػػدنيٌن الػػػ ين بُػػػِاوا عّػػػى أبػػػ
ولكػن سػُتتهم حتمػػاً . م مومػة أمػاـ التػاريخ دلعارضػتها القاطعػة ألّي  قيػػق عػن هػ   ادلػ اب 

األقػػالـ »الدولػػة اجلزائريػػة يومػػاً مػػا بارتكػػاب وػػرائم ضػػد اإلنسػػانية وسيسػػتتبع ذلػػك مقاضػػاة 
 .و ديد طبيعة مسؤوليتهم ودروتها( الصحافيٌن)« القتالة

بادلصػػادقة عّػػى ادليثػػاؽ الػػدورل اخلػػاص  2494سػػبتمرب  24زائريػػة يف قامػػت احلكومػػة اجل
ُػػػل عمػػػل دعػػػائّ ػلػػػرض عّػػػى » 44بػػػاحلقوؽ ادلدنيػػػة والسياسػػػية الػػػ ي ؽلنػػػع يف مادتػػػه الػػػػ

مرسػػػـو الػػػوزارة الداخّيػػػة يفػػػرض عّػػػى وسػػػائل  –ُمػػػا سػػػبق أف رأينػػػا    –، ولكػػػن «احلػػػرب
ػػػػل ادلبػػػػادئ وتنتهػػػػ. اإلعػػػػالـ قانونػػػػاً أشػػػػبه مػػػػا يكػػػػوف بدعايػػػػة حربيػػػػة ك الصػػػػحافة اجلزائريػػػػةُ 

ادلتأسػػػػػػدة يف القػػػػػػوانٌن والتمػػػػػػريعات اخلاصػػػػػػة بالواوبػػػػػػات ادلهنيػػػػػػة لّصػػػػػػحفيٌن يف البّػػػػػػداف 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



  الكومندوس اإلعالمّ يف اجلزائر 
 

 

442 

+ + + + 

+ + 

احػػااـ احلقيقػػة واألمانػػة، والػػدفاع عػػن حريػػة اإلعػػالـ، والنػػػزاهة، وطنػػب القػػ ؼ : ادلتحضػػرة
الػػػػدعائّ والعمػػػػل واالفػػػػااء والمػػػػتم واالتػػػػاـ بػػػػدوف دليػػػػل، والتمييػػػػز بػػػػٌن األخبػػػػار والعمػػػػل 

ل أشكاؿ الضغوط، اخل  .البوليسّ، ورف ُ 
غلػػػب التحقيػػػق يف طبيعػػػة ودروػػػة مسػػػؤولية الصػػػحفيٌن اجلزائػػػريٌن يف تػػػدهور الوضػػػع يف 

تابػات احلقػد والتحػري  . اجلزائر وسيتضمن ه ا التحقيق التقيػيم القضػائّ واجلنػائّ لنمػرُ 
ُو ا تربير اجلرائم « الدؽلوقراطية»و« اجلمهورية»عّى يل السالح والثناء عّى القتل باسم 

 . عّى الصعيد الوطين والدورل
مػة مسػتقّة وعادلػة ونزيهػة لتقاضػّ أولئػك الػ ين  إنه من الضروري أف تقاـ يومػا مػا زلُا

ّ»سػػاوا عػػػن  مػػػات بعػػػد . «اخلطػػػر األخضػػػر»حبأػػػة « اخلطػػػر الكػػػُا وستسػػػاهم هػػػ   احملُا
مف ه   السنوات ال  .كابوسية وإوالء احلقيقةعودة السّم إذل اجلزائر يفُ 

 ، بػػػًن اليػػػـو ال شػػػك أف مصػػػداقية ومسػػػتقبل هػػػ   ادلهنػػػة الػػػ  خػػػدمت احلػػػرب يف خطػػػرُ 
 .فيأب أف تسعى الساواع عقة ال ين عبثت بمرفهم دلدة طويّة
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 الوزارات ملعاجلة األخبار األمنية بنيالقرار : ملحق 

     

     
     

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



  الكومندوس اإلعالمي يف اجلزائر 
 

 

174 

+ + + + 

+ + 

 ترمجة الوثيقة الفرنسية
    
 

 انجًهىسَت انجضائشَت انذًَىقشاطُت انشعبُت
 

 اإلصالح اإلصاعٞٚػاعح اٌضاس١ٍخ ٚاٌجّبػبد اٌّذ١ٍخ ٚاٌج١ئخ ٚ
 اٌٛػ٠غ

7  ٛ١ٔٛ٠4991 

 إنً انناششَن ويسؤونٍ

 انصحافت انىطنُت 
 األِٓ اٌضاسٍٟ ٚاإلػالَ ٚاٌصذبفخ• : انًىضىع

 س١ٍخ اإلػالَ األِٕٟ•                      

 
٠شغفٕٟ أْ أعؿً ٌىُ اٌمغاع ث١ٓ اٌٛػاعاد اٌّزؼٍك ثّؼبٌجةخ األسجةبع 

ؤؿةؾ س١ٍةخ ٌالػةالَ ِّٙزٙةب األٌٚةٝ ٘ةظا اٌمةغاع ٠ .طاد اٌطبثغ األِٕٟ

 . ٟ٘ رـ١ًٙ أصاء ِّٙزىُ

 :اٌش١ٍخ ِّغوؼح فٟ لصغ اٌذىِٛخ ٚ٘ظٖ أعلبَ االرصبي

 54.41.36: علُ اٌٙبرف

 51.11.66: علُ اٌفبوؾ

فٟ اٌٛلذ اٌظٞ رجظي وً جٙٛص األِخ الؿزئصةبي اإلع٘ةبة ٚاٌزشغ٠ةت 

ة ؿةةكرىً ػٍةةٝ ِـةةبّ٘زىُ اإل٠جبث١ةةخ فةةٟ اٌذةةغة اٌّ ةةبصح ٌالع٘ةةب

 .ٚاٌزشغ٠ت

ٌمض صعؿذ ِجّٛػخ اٌؼًّ ِزؼضصح اٌزشصصةبد وةً جٛأةت ِؼبٌجةخ 

األسجبع األ١ِٕخ ٚلض أشغوذ فٟ رفى١غ٘ب ػضح صذبف١١ٓ، وّب أسظد ثؼ١ٓ 

 .االػزجبع أشغبالرُٙ ِٚشبوٍُٙ فٟ ٘ظا اٌّجبي

ّّةةب  ّٙ إْ رؼم١ةةض ٘ةةظا ا١ٌّةةضاْ ٠فةةغج ػ١ٍٕةةب ج١ّؼةةبئ رشةةبٚعائ صا ّةةبئ ٚرف

ٚاٌ غٛط اٌزٟ رٛاجٕٙب، وّب ٠مز ٟ رؼبْٚ فؼةبي ث١ٕٕةب ِزجبصال ٌٍّزطٍجبد 

 .ٌٍزغٍت ػٍٝ وً اٌؼٛا ك فٟ طغ٠مٕب
 

     
 

 يحفىظ/ سشٌ 
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 وصاسة انثقافت واإلعالو        سة انذاخهُت وانجًاعاث انًحهُتوصا

 

 
 انقشاس يا بُن انىصاساث

 انًتعهق بًعانجت األخباس راث انطابع األينٍ

 
 ٠غ اٌثمبفخ ٚاإلػالَٚػ٠غ اٌضاس١ٍخ ٚاٌجّبػبد اٌّذ١ٍخ ٚٚػ

 ؛4991أثغ٠ً  4اٌّؤعر ث١َٛ  17-91ٔظغائ ٌٍمبْٔٛ اإلػالَ علُ  -

ُّّ ٚاٌمبضةٟ ّة، ا4994ٌفجغا٠ةغ  9اٌّؤعر ث١َٛ  11-94ٔظغائ ٌٍّغؿَٛ اٌغ بؿٟ علُ  - ز

 ثئدالي دبٌخ اٌطٛاعا؛

ٚاٌمبضٟ ثبؿزئٕبف  4994فجغا٠غ  5اٌّؤعر ث١َٛ  14-94ٔظغائ ٌٍّغؿَٛ اٌغ بؿٟ علُ  -

 ٌخ اٌطٛاعا؛دب

ٚاٌمبضةٟ ثزٕصة١ت  ١ٌٛ٠4994ٛ  3اٌّؤعر ث١َٛ  411-94ٔظغائ ٌٍّغؿَٛ اٌغ بؿٟ علُ  -

 ع ١ؾ اٌذىِٛخ؛

ٚاٌمبضٟ ثزٕصة١ت  ١ٌٛ٠4994ٛ  49اٌّؤعر ث١َٛ  417-94ٔظغائ ٌٍّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ  -

 أػ بء اٌذىِٛخ؛

 

 ُقش ِّس  

 

 1اٌّبصح 

اٌّةظوٛع  1229فجغا٠ةغ  2ّةؤعر اٌ 44-29جغاءاد اٌّغؿَٛ اٌغ بؿٟ علةُ إفٟ إطبع 

ػال١ِةةخ ربثؼةةخ ٌةةٛػاعح اٌضاس١ٍةةخ ٚاٌجّبػةةبد اٌّذ١ٍةةخ إأػةةالٖ، رةةُ ركؿةة١ؾ س١ٍةةخ 

ِٚىٍّفخ ثبٌؼاللبد ِغ ٚؿب ً اإلػالَ ف١ّب ٠شة  إٔزةبو ٚ ٔشةغ اٌج١بٔةبد اٌغؿة١ّخ 

 .اٌّزؼٍمخ ثبٌٛضغ األِٕٟ ٚٔشغ٘ب

 9اٌّبصح 

أػةالٖ ٘ةٟ اٌٛد١ةضح  1ٌّةبصح إْ اٌج١بٔبد إٌّزجخ ِٓ لجةً اٌش١ٍةخ اٌّؼغّفةخ فةٟ ا

ال  اٌزٟ ٌٙب طبثغ عؿّٟ، ٠ٚزُ ٔشةغ٘ب سبصّةخ ِةٓ طةغف ٚوبٌةخ األٔجةبء اٌجؼا غ٠ةخ

 .غ١غ

 3اٌّبصح 

إْ ٚؿةةب ً اإلػةةالَ اٌّشزٍفةةخ ِطبٌجةةخ ثةةكْ ال رٕشةةغ األسجةةبع اٌّزؼٍمةةخ ثؼ١ٍّةةبد 

أػةةالٖ  9فةةٟ اٌّةةبصح ػةةضا اٌج١بٔةةبد اٌغؿةة١ّخ اٌّةةظوٛعح  اإلع٘ةةبة ٚاٌزشغ٠ةةت، ِةةب

ُّشبع إ١ٌٙب فٟ اٌّبصح ٚاٌزصغ٠ذ أػةالٖ ضةّٓ ٌمةبءاد  1بد اٌزٟ رمَٛ ثٙب اٌش١ٍخ اٌ

 .إػال١ِخ
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 1اٌّبصح 

طبثغ إِٟٔ سبعو إطبع ث١بْ عؿّٟ أٚ ٌمبء ِغ اٌصذبفخ ٚفك ِب  اطإْ ٔشغ أٞ سجغ 

ّْ سغق ٘ظا اٌذظغ ٠ُؼبلت . ّٕٛعأػالٖ ِ 3رش١غ إ١ٌٗ اٌّبصح  ِطْجمةبئ ٌٍزشةغ٠غ  ػ١ٍٗإ

 .ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌجبع٠خ

 5ٌّبصح ا

ّّٗ األِغ  أٚ شش  طارٟ )إْ ٘ظا اٌمغاع ٌٓ ٠ٕشغ ٚ ٠ُجٍّغ ِذزٛاٖ إٌٝ ِٓ ٠ٙ

 .بدفػٍٝ شىً ِمزط( ِؼٕٛٞ

 

ُّ ثبٌجؼا غ اٌؼبصّخ فٟ ٠َٛ   1224 ٠ٛٔٛ١ 7ر

 

 ٚػ٠غ اإلػالَ ٚػ٠غ اٌضاس١ٍخ

 ثٓ ػّغ ػعٟ٘ٛٔ .َ ِؼ٠بْ شغ٠ف

 

 

======================== 

 

 ع األينٍيعانجت األخباس راث انطاب

 تىصُاث يىجه ت نىسائم اإلعالو انىطنُت

 

 

 .أ

 تزكُش بانًحاوس انشئُسُت نهسُاست اإلعاليُت

 نهسهطاث انعايت فٍ انًجال األينٍ

 

  :ٔشغ األسجبع ثبٔزظبَ ٚفٟ اٌٛلذ إٌّبؿت ِٓ أجً (1

 صدض شب ؼبد اٌشصُ ٚصػب٠زٗ ِٚؼبعضزٙب ٚ٘ؼِٙب؛ 

 ٚ بٚٚؿة ّجبي ِةغ اٌّةٛاط١ٕٓطاد ِصضال١خ فٟ ٘ظا اٌر١ّٕخ ػاللخ ؿ١ٍّخ ً 

 اإلػالَ؛

 : رم١ًٍ األثغ إٌفـٟ اٌظٞ ٠ـؼٝ إ١ٌٗ ِضثغٚ اإلع٘بة ثة (9

 جٙب؛ برذم١غ أسجبع اٌؼ١ٍّبد اإلع٘بث١خ ٚاٌزشغ٠ج١خ ٚػضَ ر ش١ُ ٔز 

 ْٛػةةضَ اٌغػةةت،: اٌـةؼٟ إٌةةٝ رذم١ةةك األثةةغ اٌؼىـةةٟ ٌّةةب ٠ٕزظةةغٖ اإلع٘ةةبث١ 

 .بؿٟاٌزذىُ فٟ إٌفؾ، اٌؼؼَ ػٍٝ ِٕب٘ خ اٌؼٕف اٌـ١
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 .ب

 انًهنت اثخالقُأقىاعذ 

 وانذفاع عن انًصانح انعهُا نأليت

 

إْ أ١ّ٘خ ِب ٠ّىٓ سـبعرٗ فٟ اٌذغة ضض اإلع٘بة ٚاٌزشغ٠ت ٚضةغٚعح اٌـةٍُ اٌّةضٟٔ 

فٟ ثالصٔةب ٠ذزِّّةبْ ػٍةٝ اٌج١ّةغ اٌّـةبّ٘خ فةٟ اؿزئصةبي اٌؼٕةف اٌـ١بؿةٟ لجةً وةً 

 :ءشٟ

 ث١ٓ أجٙؼح اٌصذبفخ؛ ٠جت إلصبء األسجبع األ١ِٕخ ػٓ ِجبي إٌّبفـخ (1

٠جت االِزٕبع ػٓ ٔشغ اٌزمص١ّبد اٌشبصّخ ٚاإلفغاط فٟ اإلػالَ ٚر ش١ُ األدبؿة١ؾ  (9

ال ٠ّىةٓ ألٞ ١٘ئةخ أسجةبع أْ رجةغع ػةضَ رطج١مٙةب ٘ةظٖ . ػزضاءااٌّجغّعح إٌبجّخ ػٓ أٞ 

 .ٔ جبط اٌجّبػٟالاٌمبػضح ثظع٠ؼخ أْ ١٘ئخ أسجبع أسغٜ سغلذ ا

 

 

 .ث

 تىصُاث

 

 يصطهحاث. 1

٠ُٛصةٝ . َٛ اٌش١ٍخ اإلػال١ِخ ثٛضغ ِصطٍذبد ِٕبؿجخ فٟ ِزٕبٚي ٚؿب ً اإلػةالَؿزم

ثبؿةةزؼّبي ٘ةةظٖ اٌّصةةطٍذبد الجزٕةةبة اٌٍجةةٛء اٌةةال شةةؼٛعٞ إٌةةٝ ِصةةطٍذبد رٕبؿةةت 

 .إ٠ض٠ٌٛٛج١خ اٌشصُ ٚصػب٠زٗ

 حًاَت األشخاص .2

ّؼغٚفةةخ ٌؼةةضاٚرٙب اإل٠ض٠ٌٛٛج١ةةخ ٌ صةة١ٌٛخ اٌغ١ةةغ ٠جةةت اجزٕةةبة ٔشةةغ صةةٛع اٌششصةة١بد 

 .ؼٕف اٌـ١بؿٟٚاٌ

 أهًُت األخباس. 3

 ؿزثٕب ١خالثبٔزظبَ فٟ اٌصفذبد اٌضاس١ٍخ إال فٟ اٌذبالد اجت ٔشغ األسجبع ٠. 

 فةٟ اٌصةفذخ األٌٚةٝ ٔظةغائ أل١ّ٘ةخ اٌذةضس أٚ  [سجةغ األِٕةٟ] فٟ دبٌةخ ٔشةغ

 .ّكٌٛف ٠جت اٌزم١ًٍ ِٓ اٌّـبدخ اٌّشصصخ ٌٗاٌغ١غ ٌطبثؼٗ 

 بد اإلع٘بث١خ ٚاٌزشغ٠ج١خ ٚاٌذفبظ ػٍٝ ٠جت رذم١غ ٚرم١ًٍ األثغ إٌفـٟ ٌٍؼ١ٍّ

٠جت ػٍٝ ِضثغٞ اإلع٘بة أْ ٠فّٙٛا أُّٔٙ ٌٓ ٠صٍٛا أثةضائ إٌةٝ . ِؼ٠ٕٛبد األِخ

رذم١ك ٘ضفُٙ اٌةظٞ ٠زّثةً فةٟ سٍةك جةٛ ٔفـةٟ ٠ةؤصٞ إٌةٝ شةًٍ ثؼةض 

اٌّؤؿـةةبد ٚإثةةبعح عصٚص أفؼةةبي جّبػ١ةةخ ر ةةغط ػٍةةٝ اٌـةةٍطخ دزةةٝ رمةةَٛ 

 .ثزٕبػالد أٚ ثكسطبء ١ِّزخ
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 ت إَذَىنىجُت ودعاَت انخصىيحاسب. 4

 ػطةبءُ٘ صةفبد أٚ ب٠جت اجزٕبة ٔشغ صٛع ػػّبء اٌؼٕف ٚاٌغّفغ ِةٓ شةكُٔٙ ث

 .أٌمبة ال صاػٟ ٌٙب

  ْ٠جةةت اٌزّغو١ةةؼ ػٍةةٝ ٔشةةغ فظةةب غ األٔظّةةخ اإلؿةةال١ِّخ فةةٟ إ٠ةةغاْ ٚاٌـةةٛصا

 .ٚأفغبٔـزبْ

 ٚ ؿةُ بئه اٌظ٠ٓ ٠ّبعؿْٛ أػّبال إجغا١ِةخ ثأٌٚدز١بي ا٠جت اٌزغو١ؼ ػٍٝ سضاع

 : ٌض٠ٓ ٚرط١ٙغ اٌّجزّغا

 شضعاد ِٓ طغف ِٕفظٞ اٌجغا ُ اإلع٘بث١خ؛ّطٟ اٌبؼر 

 ةٛاثك اٌؼض١ٌةخ ٚ لطّةبع اٌطةغق ومزٍةخ ا ـّ ؿزؼّبي اٌّجةغ١ِٓ طٚٞ اٌ

 ِكجٛع٠ٓ؛

  ًاٌزج١ٕض اٌمـغٞ ٌشجبة ثال عػب٠ةخ ٚاٌ ةغط ػٍة١ُٙ دزةٝ ٠ـةزذ١

 رغاجؼُٙ؛

  ١بؿ١١ٓ اٌظ٠ٓ ٠غؿٍْٛ اٌشجبة اٌـّظو ـّ  إٌٝاٌّّبعؿبد اٌججبٔخ ٌٍ

 .اٌّٛد

ًُجب شَن عهً ا. 5  نخشاطالسدع انًتطىعُن و ان

 :٠جت اٌزغو١ؼ ػٍٝ

أٔٗ ال رفٍذ أٞ جغ٠ّخ ِٓ اٌؼمبة ١ٌٚؾ ٕ٘بن فٟ ٔٙب٠خ اٌّطةبف  إالّ اٌـةجٓ أٚ  •

 اٌّٛد؛

فؼب١ٌخ لٜٛ األِٓ اٌزٟ، ٚإْ ٌُ رـزطغ ِٕغ وً اٌجغا ُ، إال أٔٙب رزّىٓ صا ّبئ ِٓ  •

 رٛل١ف اٌُجٕبح؛

 شصُ؛سـب غ اٌ •

 اؿزؼضاصُ٘ ٌٍٛشب٠خ؛ٚججٓ اٌّٛلٛف١ٓ  •

 شضح األدىبَ اٌصّبصعح ػٓ اٌّذبوُ اٌشبصخ؛ •

 ٔجظ اٌغأٞ اٌؼبَ ٌٍؼٕف اٌـ١بؿٟ؛ •

ػٚاي رؼبطف اٌّٛاط١ٕٓ ِغ األفىبع إٌج١ٍخ ٌةجؼض األشةشبب ثّجةغص ٌجةٛ ُٙ إٌةٝ  •

 .اإلع٘بة

 إثاسة سدود أفعال نشفض اإلسهاب. 6

 :ٟٔ ألفؼبي إلع٘بث١١ٓ اٌٛدش١خ اٌزٟ رزٍش  فٟٔـبال إإظٙبع اٌطبثغ اٌ ٠جت

 اٌظثخ؛ •

 اٌٙجَٛ ػٍٝ ؿ١بعاد اإلؿؼبف؛ •

 جُٙ؛١ؼطرًٚ األطفبي ١مزر •

 ً ألبعة أػ بء أجٙؼح األِٓ ثذ ٛع أطفبي صغبع؛١مزر •

 ...ٌزا •
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 إظهاس انتىاطؤ يع حكىياث خاسجُت. 7

 ...جً إ٠غاْ ٚاٌـٛصاٌْز ِٓ لِ ااٌضػُ اٌّبٌٟ ٚاٌـٛلٟ  •

 .ألفغبْرضع٠ت ا •

 .لزصبص٠خ اٌذ٠ٛ١خالٙب اذّصبٌثالضغاع ٌٔضاءاد ٌّمبطؼخ اٌجؼا غ ٚ •

ارصبالد ِغ اٌمٜٛ األجٕج١خ ٌٍذصٛي ػٍٝ صػّٙب ِمبثً ٚػٛص ٌشضِخ ِصبٌخ ٘ةظٖ  •

 .اٌمٜٛ فٟ اٌجؼا غ

 .صفمبد ؿغ٠خ ِغ أػضاء اٌجؼا غ •

 ...ٌزا •

 تنًُت غشائض انذفاع انزاتٍ عهً انًستىي انجًاعٍ .8

 ٌةٓ ٠ٕزصةغ»اٌطغق اٌّزٛاصً ٌشةؼبع : اٌّجزّغ ػٍٝ اٌغّفض اٌغغ٠ؼٞ ٌٍؼٕفدًّ  •

 .«اإلع٘بة

اٌٛلب٠خ ِٓ ا٢ثبع اٌّغجٛح ِٓ لجً ِضثغٞ اإلع٘بة ػٍٝ اٌّجزّغ أٚ ثؼض شغا ذٗ  •

 :ة ث

 جبث١خ ٌؼب الد اٌ ذب٠ب ٚألبعثُٙ؛إلإظٙبع عصٚص األفؼبي ا -

 ٓ فٟ ِىبفذخ اإلع٘بة؛اٌّٛاط١ٕصػُ ِشبعوخ  -

ثكْ اإلع٘بة اٌظٞ ِّؾ ػضح صٚي ص٠ّٛلغاط١خ ِزمّضِخ ٌّضح ؿٕٛاد ١١ٓ جاٌزّ  -

ُِجغ٠ةبد األِةٛع  إ٠طب١ٌةب، إؿةجب١ٔب، ثغ٠طب١ٔةب اٌؼظّةٝ، )ٌُ ٠غ١ِّةغ شة١ئب فةٟ 

 ؛...(فغٔـب

اٌّشغح ٌؼبِخ إٌبؽ ثكْ اٌؼٕف ظب٘غح ِـزٛطٕخ ٌضٜ األُِ اٌذض٠ثةخ ٚأٔةٗ  -

ِةٛد ػ١ٕفةخ سةالي  دةٛاٌٟ أٌةف دبٌةخ)٠زـجت وً ػبَ فٟ آالف اٌّٛرٝ 

فةةٟ ِض٠ٕةةخ ٚاشةةٕطْٛ ثبٌٛال٠ةةبد اٌّزذةةضح  1223ـةةٕخ ٌاٌـضاؿةةٟ األٚي 

 ؛(ٚدض٘ب

إلٕبع ِضثغٞ اإلع٘بة ثةكْ جةغا ُّٙ ٌةٓ رُغ١ِّةغ شة١ئبئ فةٟ اٌزطةٛع اٌطج١ؼةٟ  -

 .ٌّجزّؼٕب ٚال فٟ اٌـ١غ اٌطج١ؼٟ ٌٍّؤؿـبد

 تنًُت إَذَىنىجُت دَنُت تنذد باإلسهاب . 9

٠مزً ثبؿُ اٌض٠ٓ ٚػٍٝ أؿؾ فزبٜٚ، ٚ٘ظا ٠ّثًّ جغ٠ّةخ  إْ اإلع٘بة فٟ اٌجؼا غ •

 .ضض اإلٔـبْ ٚضض اٌض٠ٓ: ِ بػفخ 

 .رٕظ١ُ ِمبثالد ٚ ِب ضاد ِـزض٠غح ِغ عجبي اٌض٠ٓ ٚاٌّثمف١ٓ دٛي ٘ظا اٌّٛضٛع •

 .ٔشغ اٌّٛالف اإل٠جبث١خ ٌٍـٍطبد اٌض١ٕ٠خ اٌٛط١ٕخ ٚاألجٕج١خ •

ٛا صبِز١ٓ فٟ ٚجٗ اٌجغ٠ّخ اإلع٘بث١خ اٌ غط ػٍٝ عجبي اٌض٠ٓ اٌجؼا غ١٠ٓ اٌظ٠ٓ ثم •

ثـجت اٌشٛف دزٝ ٠زشّجؼٛا ػٍٝ اٌزؼج١غ ػٓ آعا ٙةُ ، إط أْ اٌةضفبع ػةٓ اٌةٛطٓ 

 .فغج ػٍٝ وً أثٕب ٗ
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 اذلواما
 

1
  Alger Républicain .2444يناير  4،   

2
وضػػع حػػداً الحتكػػار الدولػػة لوسػػائل اإلعػػالـ وأدى إذل إنمػػاء عمػػرات  2444أبريػػل  4إصػػدار قػػانوف اإلعػػالـ يف   

ورائػػد (. حأػػز أو تعطيػػل أو منػػع)إوػػراءات رقابيػػة  49باذػػاذ  2444الصػػحف،  ػػًن أف السػػّطات قامػػت بعػػد ينػػاير 
 Algérie, la guerre civileراوع التقرير األخًن . ة ت   اإلوراءاتُانت أوذل اجلرائد ادلعني( FIS)اجلبهة اإلسالمية ل نقاذ 

à huis clos  ،(RSF )Reporters Sans Frontières 2444، مارس. 
3

يهػػػػدؼ إذل احلفػػػػاظ عّػػػػى النظػػػػاـ العػػػػاـ وأمػػػػن »، 2444فربايػػػػر  4إف مرسػػػػـو حالػػػػة الطػػػػوارىء، الػػػػ ي أصػػػػدر يف   
ادلرسػػػػـو  2444سػػػبتمرب عػػػاـ  44وقػػػػد تػػػال هػػػ ا دلرسػػػـو يف « .العامػػػة األشػػػخاص وادلمتّكػػػات والسػػػًن العػػػادي لّمرافػػػق

تػػػدابًن تػػػدعو إذل القّػػػق، حيػػػث أف "والػػػ ي ػلتػػػوي عّػػػى « اخلػػػاص قكافحػػػة التخريػػػب واإلرهػػػاب» 44–44التمػػػريعّ 
مػػػػة أي شػػػػخ  مػػػػتهم بادلسػػػػاندة »طػػػػن  السػػػػّطات « اإلرهػػػػاب»و« التخريػػػػب»تعريفػػػػات ادلرسػػػػـو بمػػػػ ف  إمكانيػػػػة زلُا

راوػع أيضػا تقريػر منظمػة . 2444، المػرؽ األوسػ ، (HRW -أمريكػا )راوع تقرير مرصد حقوؽ اإلنسػاف  «.المفهية
 .244، ص Paris 1996 ،Livre noir de l’Algérie ،(RSF )Reporters Sans Frontières: صحافيٌن بال حدود

4
ر يف تقرير     .24، ص RSFُذ
5
 .22، ص RSFتقرير   

، ص RSF؛ راوع تقريػر 2444إلنساف يف اجلزائر لوزارة اخلاروية لّواليات ادلتحدة، فرباير نقال عن تقرير عن حقوؽ ا 6 
42-44. 

 7 La Tribune ،44 نقل عن 2444فرباير ،Ghania Mouffok, Etre journaliste en Algérie, Paris 1996 44، ص. 

و مكاتػػب ادلراقبػػة واحلمايػػة ». باسػػم احلكومػػةُانػػت وال تػػزاؿ هػػ   اجلريػػدة النػػاطق الرمسػػّ (.El Moudjahid)اجملاهػػد  8 
(BSP ) تاتورية بومدين، دلراقبة ادلوظفٌن واإلبالغ عن أي اف ". بّبّة سياسية"أنمئت داخل مؤسسات الدولة وقت ُد ُو

تاب 424راوع ص « .أعضاؤها من رواؿ األمن العسكري ال ين عينوا يف ادلؤسسات نفسها  :منُ 
 CAMLDHDH, Livre Blanc sur la Répression en Algérie 1991-1995, Tome 2, Hoggar, Genève 1996. 

 .244، صFrançois Burgat, L’Islamisme en face, Paris 1995راوع  9 

 .494، صAbed Charef, Algérie, le grand dérapage, La Tour d’aigues 2444راوع  10 

الكومنػػػدوس "ر ػػػم دحػػػ  روايػػػة . سياسػػػية بػػػال اسػػػتثناءصػػػحفيا مػػػن سلتّػػػف االطاهػػػات ال 44قتػػػل مػػػا يزيػػػد عّػػػى  11 
تّػك الػ  ارتكبػت يف حػق طػاهر وػاوت والػ  حظيػت بتغطيػة صػحفية " اإلسالمية فيما ؼلػ  بعػ  مػن هػ   اجلػرائم،ُ 

 .42، صGhania Mouffokراوع ادلروع السابق لػ . دائماً عّى اتاماتم" الكومندوس االستئصاليوف"بالغة، أصر 

 .242، ص  RSFتقرير  12 

، الػػ ي يصػػف 2444، أوائػػل ديسػػمرب El-Watanيف  'La compromission surnommée paix'راوػػع ادلقػػاؿ  13 
،  ػػت 2444وينػػاير  2444شلثّػػّ األحػػزاب الػػ  التقػػت يف رومػػا يف نػػوفمرب ( Saint-Egidiens)بالقديسػػٌن اإلويػػديٌن 

( FIS)ة يف اجلزائػػر، ومػػن بيػػنهم وبهػػة اإلنقػػاذ اإلسػػالمية رعايػػة ضػػيافة القػػدي  إغليػػديو إلصلػػاز وعيقػػة لّخػػروج مػػن األزمػػ
ية (FLN)ووبهػػػة التحريػػػر الػػػوطين  يف هػػػ ا النػػػداء وػػػدد هػػػؤالء سػػػعيهم إلغلػػػاد حػػػل (. FFS)، ووبهػػػة القػػػوات االشػػػاُا

 .سياسّ
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ماؿ بّقاسم، اعاؼ ه ا األخًن أف  14   Algérieة من رسائل القراء ادلنمورة يف اجلريدة األسبوعي% 94يف مقابّة معُ 

Actualité ػػل األشػػكاؿ ػػاف يػػديرها تتعّػػق قنػػاورات ووشػػايات مػػنُ   2444سػػبتمرب  Jeudi d'Algérie ،24راوػػع . الػػ ُ 
تاب عّّ ػلّ عبد النور   ,Ali Yahia Abdennour, Raisons et déraison d’une guerreِِ ( رئي  رابطة حقوؽ اإلنساف)ُو

l’Harmattan, Paris 2444 44، ص. 

 .44دلصدر ص نف  ا 15 

 .42نف  ادلصدر ص  16 

ػػػة " الّسػػػاف النػػػاطق"مثػػػل هػػػ   الصػػػحافة ال طّػػػك أي ضػػػماف لّبقػػػاء، إذ أصػػػبحت  17  لّحكومػػػة يف صػػػراعها ضػػػد احلُر
ر يف هػػػ ا السػػػّوؾ ورائػػػد مثػػػل . اإلسػػػالمية، ففػػػّ ميػػػادين أخػػػرى طػػػد نفسػػػها يف صػػػراع مػػػع احلكومػػػة -Algerغلػػػدر بالػػػُ 

Républicain ،Hebdo-Libéré ،Le Soir d’Algérie ،Liberté ،El Watan ،L’Authentique ،Le Matin إخل، بغػ  النظػر ،
 .عن الصحافة احلكومية

 18 Le Matin ،44  2444نوفمرب. 

 19 L'hebdo-Libéré ،44-44  2444مارس. 

 خػػالؿ اسػػتنطاقهن أُػػدف أ ػػن عبػػئن مػػن طػػرؼ أسػػتاذهن لّرياضػػيات، ]...[. طالبػػات عانويػػات عضػػوات ارتبػػاط» 20 
 Leراوػع « .ه ا األخًن هارب ومالحػق مػن طػرؼ السػّطة ]...[وهو عضو نمي  يف وبهة اإلنقاذ اإلسالمية ادلنحّة  

Matin ،44  2444مايو. 

 21 Le Matin ،4  2444يونيو. 

 22 Ghania Mouffok, Les femmes algériennes dans la guerre, Peuples Méditerrannéens2444يونيو -، يناير. 

 23 Liberté ،24  ػػر أيضػػا يف. 2444أُتػػوبر ، Livre Blanc sur la Répression en Algérie 1991-1995 ُذ
 .244ص

 24 Le Matin ،44  2444نوفمرب. 

 .نف  ادلصدر 25 

 26 Hebdo-Libéré ،23-29  2444مارس. 

 RSF، منظمػة يف تقريرهػا عػن مقتػل الصػحفيٌن. 44، ص Ghania Mouffok, Etre journaliste en Algérieراوػع  27 
مػات الوحيػدة لقػاتّّ صػحفيٌن والػ  أبّػ  تػا الػرأي »: تكتب مصاحل األمن دل تصرح إطالقاً عن نتػائ   قيقاتػا، واحملُا

انت قد طت بغياب ادلتهمٌن  .4راوع ص . «العاـُ 

ػل اجلػ»بػ 4ه ا ادلرسـو يوصّ يف مادته رقم  28  رائم، تػتمكن دائمػاً إظهار فعالية قوى األمن ال ، وإف دل تستطع منػعُ 
رشيد . 2444يناير  49التصفية األخًنة ذ  القاتل ادلفاض لعبد احلق بن يودة ال ي ا تيل يف  «.من توقيف اجلُناة
 .2444فرباير  44باجلرؽلة، قتل يف السأن يـو " اعاؼ"رلاهد ال ي 

إظهػار الطػابع الالإنسػاو »بػ« نب  اإلرهابإعارة ردود أفعاؿ ت »لّمرسـو السري  4اذلدؼ ادلنمود هو حسب ادلادة  29 
ومػن ادلواضػيع ادلفضػّة االعتػداء عّػى أعػراض النسػاء والبنػات، واسػتغالؿ األعػر النفسػّ . «دلمارسات الوحمية ل رهابيٌن

ّ قبػل قتّهمػا»: دلثل األخبار التالية  Le)« بالر م من الدعاية ادلتطرفة، اإلرهابيوف العمرة انتهكوا فعال عػرض بنػ  الػدُر

Matin ،4  عندما ػلّل اإلرهابيوف هتك األعراض»و( 2444يوليو »(Le Matin ،24 2444مايو.) 

 .2444ديسمرب  El-Watan ،24-24حارس بّدي واهزوف لّعمّيات احلربية،  24444 30 

ور أعال  9راوع الفقرة  31   .«تنمية رد فعل تّقائّ لّدفاع ال اي»: لّمرسـو ادلُ 

ور 4راوع ادلادة  32   .لّمرسـو ادلُ 
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 .2444أ سط   Le Matin ،4، "مواطنوف يطاردوف اإلرهابيٌن" 33 

يٌن، ال » 34  يٌن وأبنػاء حػُر ه ا العمػل الوحمػّ يػربهن مػرة أخػرى عّػى أف اجلماعػات ادلسػّحة، ادلتكونػة  البػا مػن حػُر
 .2444يونيو  29و Le Matin ،24راوع . «يردعها أي شئ عن  قيق أ راضهم الدنيئة

35 Le Matin ،29 2444نوفمرب  24و. 

 36 Horizons ،24  2444فرباير. 

الكمػػف لعامػة النػاس بػػ ف العنػف ظػػاهرة مسػتوطنة يف األمػػم احلديثػة وأنػػه »بػػ 9ادلرسػـو السػري ينصػػ  يف مادتػه رقػػم  37 
ل سنة آالؼ ادلوتى  .« ػلدثُ 

 38 El-Watan ،24  2444مارس. 

 .Moussa Aït-Embarek, L’Algérie en murmure, Un cahier sur la torture, Hoggar, Genève 1996راوع  39 

 40 El-Watan ،4  2444أبريل. 

 .294، صLivre Blanc sur la Répression en Algérie 1991-1995, Tome 2 راوع مقاؿ عّّ ػلّ عبد النور يف 41 

تابه  42   .FIS de la haine, Denoël, Paris 1992أبدع رشيد بوودر  يف المتم الرديء السوقّ يفُ 

 43 El-Watan ،4  2444نوفمرب. 

 44 El-Watan ،24  2444ديسيمرب. 

قناسػبة « النسػاء اجلزائريػات»وذلك خالؿ ادلظاهرات ادلنظمة من طرؼ عّة مػن النسػاء الّػواي يػزعمن الػتكّم باسػم  45 
مػػة ضػػد التطػػرؼ قامػػت بذدارتػػا تّػػك  الّػػواي دل يػػاددف يف احلكػػم « النسػػاء الػػدؽلقراطيات»يػػـو ادلػػرأة، حيػػث نظمػػت زلُا

ػ لك ضػمن تظػاهرة . باإلعداـ عّى مسؤورل اإلنقاذ ، األمر ال ي دل تتأرأ عّيه احملكمػة العسػكرية يف « الػدؽلقراطيٌن»ُو
 .، ومسًنات الدعم لّيامٌن زرواؿ يف الوقت ال ي طت فيه لقاءات ادلعارضة يف روما، اخل2444مارس  44

ّمة " رلـر"ات وادلتمثل يف استبداؿ عبارة ه ا التغيًن يف ادلصطّح 46   Leال ي أشارت إليها صحيفة " إرهار"مكافُ 

Soir d’Algérie ،44  حدث من  اإلعالف عن ممروع قانوف يتعّق بتحويل اإلوراءات والقػوانٌن اجلنائيػة »، 2444فرباير
 .«التائبٌن ادلصحوبة بذوراءات الرية ادلقيدة طا  اإلرهابيٌن

 47 L’Authentique ور يف تقرير  .29، ص RSF، مُ 

ػر يف 2444نػوفمرب 24فرانسػوا ميػااف يف اجلريػدة الرمسيػة،  48   H. Alleg, La Guerre d’Algérie, Vol. 2, Paris؛ ُذ

 .444، ص 1980

ز أساسا عّى إدانة اإلرهاب إلبراز أنػه يف اجلزائػر  49  ، شلػا يقتػل باسػم الػدين وعّػى أسػاس فتػاوى»ه   اإليديولووية تُر
، ة عّػػػى إبػػػراز إعالمػػػػّ دلػػػوظفٌن دنيئػػػػٌن مسػػػتعدين إلعطػػػػاء «ضػػػػد الػػػنف  البمػػػػرية وضػػػد اإلسػػػػالـ: يػػػؤدي إذل وػػػرؽلتٌن

ّ يتبنوا ه   القضية  .ممروعية لّسّطة، والضغ  عّى باقّ المخصيات الدينيةُ 

 .2444فرباير  El-Watan ،4، 2444فرباير  4تقرير لقاء  50 

 .2444مارس  Alger Républicain ،42قناسبة نداء ادلظاهرة  51 

-El« .عّى رلاتة التطرؼ ال ي أصاب اإلدارات وادلؤسسات العامػة بػداء  –أخًنا  –السّطات العامة صممت » 52 

Watan ،4  2444أبريل. 

ايف" 53   .2444وويّيه  El-Watan ،4، "طهراف تعد با تياؿ عُّّ 

 54 El-Watan ،29  2444ديسمرب. 
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 .2444ديسمرب  24و El-Watan ،24 ، «دعم لّرئي  ليامٌن زرواؿ ولّتنديد باإلرهاب
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 .نف  ادلصدر 61 

 .294، صLivre Blanc sur la Répression en Algérie, Tome 2راوع . زووة ادلعين طالبت حبق الرد ولكن رف  ذلا 62 

 63 Le Matin ،24 2444ماي. 
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 .2444، نوفمرب  Amnesty International, Algérie, le silence et la peurاوع ر  67 

 68 Le Matin،44 ر يف تقرير . 2444نوفمرب  .44، ص RSFُذ

 69 El-Watan،42  ر يف تقرير . 2444نوفمرب  .44و 44، صRSFُذ
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 .44و 44، صFeriel Assima, Une femme à Alger, Arléa, Paris 1995راوع  73 

اسػػم . 2444نػػوفمرب 4 -أُتػػوبر  Le Monde Libertaire ،44يف " عتامػػة ادل سػػاة اجلزائريػػة"الْعػػرر آيػػت حندولػػة،  74 
 .الْعرر آيت حندولة  هو اسم مستعار لصحايف بالعاصمة
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مرر3::2تنقدد يرئيددبئ رمددبر د رلقد ركزددذر دلترتلق قنددلرعددبرتلقجلدلئررعرت ذتفدد رع د رتل دد  ر
فدننرجمدهر دل ر.رممبكسدق ر رنيثقدلرمدبرتلجلمد ممر جلد رت نقد يرتلجل د   ر،رغريرأن روئوميبر لت

خرت ذتفددد ،ربرعرندددبكئتدددتريرظوخصبفصددد برتىخددد وربدددبرسدددوت ق برونرتملمبكسددوروق ا دددبروسنبسدددق ب
ج قبتددددبرروتلقجلددددلئررت ددددبك رمددددبر ددددورل  ر خدددد رج قددددورعرس  دددد ورنبك نددددورسددددي   ر  يددددبرأن ر

  تئددورربر دد ،روتل دد  رمدد3::2تنقدد يرئيدبئ رورت سددقق  رنددبكئخرمددبر د رتملقمدبوك ر ددلرتل دد  ر
ر.ت سقق  ،روتل   رمبراثلرت سقجلمبكرتل  ن لونبكئخرتلغذورتل  ن لر

ئررمددددبرتمليظددددوكرتلقددددبك لر جلمددددلرم قدددد رئ ددددم لرو  دددد رت  مرولن ددددارمقبك ددددورتلقجلددددل
وتملجلبندددبو،رولن دددار جلسددد نرن  دددبررئيقدددررتلدددلتز  روئ اددديرتل ظدددبف رتملب دددنورتملي دددنورأور

فمدددبرت بندددررتلجل مدددل،رن دددب هر.رتمل ثوندددورلري   دددبرتمبكسدددبورتلقجلدددلئررتمل ل  دددورعرت ب ددد 
برتلقجلددددلئرروتليظبمنددددبورتلدددد ر ن ددددذر ددددو رتملقبك ددددورتلقبك نددددورعرف ددددهرتلظدددد و رتلدددد رئظ دددد رفن دددد

أمدددبرمدددبرت بندددررتليمدددود لرفقددد رن دددبع رتملقبك دددورتلقبك ندددور.رومقبصددد  روألددد بل رولاتكنددد رتخ
ع دد رتسقاصددب رتلقجلددلئررعرت ب دد روتمل ددققثلر قوفري ددبرتملجل ومددبوروتلثصددبف رتمل ددقيقمورمددبر

ر.أ بطروائيبمن بور ل رتملمبكسورعرتلقبكئخ
ورن  ددريرأوكو ددبرمددبرسدد قبنرتلقجلددلئرر جلدد  رزقب ددبورنبفددل رعرنددبكئخرلقدد رنصددبجثارج زدد

لن ر ددلتر.رتلقجلددلئر،رومددبهت ر ددلترتملو ددو رئ ددقم ررت قمبمددبارع منددبارو قبفنددبارمجلقدد تارل رتلنددوم
دددلرو سدددقلزبكرمدددبراددد رئ ي ددد ر دددور دددذ ر رئقمدددذ أرمدددبر ددد و ر رمدددبرن  س ِس ت  ددد رتل ثدددريرلسددددثدمجلس

ولألسديرلدن ر.رع د رق دبك ر دل رتلقدبك رمدبرتلقجلدلئررتىعمب رتل نبسدلرتىوكو رل   دب 
 يددبارت قمددبمرومددوةرماددباورعرتلجلددب رتلجلدد  روت سدد ملرعبمددوا،روعرت ذتفدد رخبصددوا،رع دد ر

و بلقبيلر رئ قوا رأنرئ ونر لترتمليظدوكرتلقدبك لرعدبرتلقجلدلئرر.رتل غهرمبرتنقابكر لترتلو ب 
ر.عرت ذتف رأزق رمبرق حر  ن  رولع تا 

ل رو د رمجلدب رولدور اد لرر2662-2691ممبكسدورتلقجلدلئررعرت ذتفد ر رمقدب ررئ دجل
وئجلق رص حرتل ئبرسن  هروموسد ر ئدار.رمو ذرى هرفصو ر ل رت  ميورميلرت سقق  
،رأ رفدد  رتنققبلنددور«مدد كنرندد منهرتلقجلددلئر»مثددبكارأنر ددل رتل دد  رتلقبك نددور قددلرمددبرئ ددمنبن ر

ف ن ددددلرل رع دددد رتلقجلدددددلئررز سدددد ويرج دددددوملرمددددبرع دددد رتلقجلدددددلئررز سدددد ويرج دددددوملر
ّ رمددبربم  ددبرأن رتلقجلددلئرر.ر ذتفدد   وئجلدد  رسددن  هرو ئددارمثددبكارلدد باتورنقددبك رئ  ددقيق

ددبكدر جلمدد رواصدد رونيظددنهرأع دد رسدد  بورتل ولددو،روأندد ر ممبكسددورمقوتصدد ورميددلرت سددقق  ر  
 رل رممبكسدورن وكر بلق كئّرمبرممبكسورحم وا رن ق   رخنثدورمدبرتملجلبك د ر جلد رت سدقق 

مق ا دددنورن دددق   رلددد تفورأوسددد رف وسددد رمدددبرزدددلرتلقندددبكتورتل نبسدددنورعرت قمددد ،رودلددد ر
ر.ر بلقذتمبرم رن  وكرل عنورتليظبمرونوس  رن بقرت جقمبنرن كجينبار
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لنر ددلترتملقددب رتسددقلزبكرج ددبدرعددبرمو ددو رعددبق لرأزقدد رممددبر ددورندد سكئخرمدديظ هرعدددبر
مبكسدور رئذتلدونرع د راند رت ندب رو دهرم قدذم رمو و رجت ئ  ،رودلد رىن ر د بئبر دل رتمل

فنيد كنر دلترتلجلمدلرعر.رتلصمارىنر   ائ دهروتمل دلول رعدبر دل  ر رئذتلدونرعرتل د  و
تلقو نددددلرت  قمددددبعلرل ددددلتز  روعرت بسددددثورلدرأن رتل ولددددورت ذتف ئددددورمبهتلددددارني ددددلرممبكسددددق بر

ر.ل قجللئررميلرت سقق  رون فضركارجقوقرتلض بئب
لرحمدد كترتملقددب راصددوكر  دد يبرفنيبائددبنر نجصددب  رأوسدد روأزقدد ر ود نددوارل ادد باتوروئجلدد

وتلثن يدددبورجدددو رمدددبرنجلددد  رلددد رت قمددد رت ذتفددد  رمدددبرألدددوتنرتلجلدددلتي،رزمدددبرئق جدددبنرن سدددن ر
تلضددد بئبرومدددبر(ر2:ر  ندددبمّرل ث دددِر دددقيرعرتلق قندددلروتلقو ندددلروتلق  ندددلروتلقثنددد ر اددد ن

 دلترتلقجلدلئررت  دمنوروتلي  دنوروت  قمبعندوروتل نبسدنو رنجل   وترل رمبرنجلدلئر،روعوتادرر
م ددلويلرتلقجلددلئررتل نبسدددن ،رونظددبمرتلقجلدددلئر،رووسددبف  ،رونقينبنددد روأاوتندد ،روتملجلدددل   ر(ر3

موتاددددديرتلقضدددددب روتل ثقدددددور(ر4وأسدددددبلنررندددددوين  هرون دددددوئي هروزدددددلترن دددددوك هرعرم يدددددق ه ر
ر.ورت قم رتملخق  وتل نبسنورلهت رممبكسورتلقجللئرروزلتركاوارأفجلب رل تف

،رئ دقجل  رحممد رتلجلبادلرز تسورعبرنبكئخرتلقجللئررتل  ن لرعرت ذتف وعرتملقبلورتلقبلنور
مق مددور(رأ:رونقضددمبر ددل رتليصددو .رنصوصددبارنقددبك رجددو رتلقجلددلئررعرتلجل دد رت سددقجلمبك 

(رمددو ذ رولددبم ورنجلدد  ر جلددضرتملجل نددبوروتمصددبفيرتلجلبمددورتلدد رمن ددذور ددل رتملمبكسددو ري
يددورمددبرلدد باتورململددورنو ددورلاكتارتلقجلددلئررمددبرميظددوكرتلضدد بئبرونادد حرزن نددورلاتكندد رعن ر

نددد م ورعدددبرقثنجلدددورتلص ددد ور ددد رت سدددقجلمبكر(رونيظنمددد رون ددد ن  رمدددبرميظدددوكرت  ائدددب رن
ر.تل  ن لروتلقجللئر
،رفقجلدددبفرن ددد رتل ددد  رتلقبك ندددورنجلدددلئررت ذتف ئدددبورل دددبنرت سدددقجلمبكرتل  ن دددلأمدددبرمقبلدددور
ئقد  مرلقمدبنرلد ئ لروئوسدير.ريظوكر رئ ثلرل  ته ،رأ رو ورميظدوكرت ذتف ئدبوول برمبرم

رحمسمدددبرعن يدددورمدددبرتل ددد تفنبوروت ب ددد توروتمل دددث  ور جبدددبو رلددد باتورعدددبرتلقجلدددلئررنمجلددد س  
زمددبرنقدد  مر ددل رتملقبلددور.رونجل ددلرف دد  رعبمددورعددبرمدد ور ددل رتملمبكسددورومقبصدد  بروق ا ددب

ت ددددد  رو ددددد ويرتلجليددددديرت ي دددددلرمدددددبرقددددد  رت دددددن ررع  دددددبارو ندددددذتارملمبكسدددددورت غقصدددددبي
وئقضددمبر ددلترتلجلدد  ر جلددضرتىمق ددو،روطبلنددلرن ددقث برتملقبصدد رت   نددورمددبروكت ر.رتل  ن ددل

ن دددد رتل ظددددبف ،رووصدددد بارلجلوتاث ددددبرت  دددد ئوروتلي  ددددنوروت  قمبعنددددورع دددد رتملغقصمددددثبوروزددددلتر
ر.عوتاث برت  قمبعنورع  رتلجلبف وروت قم 

قسضددبكرت سددقجلمبكرتل  ن ددلرعرت ذتفدد روادد ركزددذرزدد رتملقددب  -2:65)نرع دد رسدديوتورتجس
و رئق مبرأئورمجل ومبورعبرممبكسورتلقجللئررل دبنرت مد ورت  بائدورتلغبهئدورتىو ر(ر2:73

،ر(2:56-2:11)أورعرغضدددونرتل ددد  رت نققبلندددورل رجددد يرتلق  ئددد ر(ر2941-2983)
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ولدتر.ربمبا،رفنمررتلجليبئور  ر  رل  ب  لترنبكئخرب و ر .رودل ركغهرن زن رو وا ر نلتا
رعدد مرندد سكئخرتلقجلددلئررعر ددل رتل دد  رتسددقيباتارل رتلددذعهرأن ر ،ر«تلقددبكئخرئ قثدد رتلغددبلثون»ع ددلسكم

وت ذتف ئونر هرتلغدبلث  رفجلد رر2:73-2:65ف نيرئ جللكرع مرن سكئخرتلقجللئررعرتل   ر
وع د ر.ر بل غورتل  ن دنورومدبرف ن دن رلن رمجلظهرتملصباكرتل ركزذرع ن برتملقب نر لرمصباك

كسدددبلوركفبفدددلر)جددد  رع ميدددبرفقددد رن واساددداركسدددبلورازقدددوكت رف ن دددنورجدددو رتلقجلدددلئررعرت ذتفددد ر
وخصيرتل  ن نونرع  رزقررجول رعرجد ر رنيدبا رولدوركسدبلور بمجلندور ذتف ئدور(ر  تن 

.رورعر دلترتلادد نوتجد  رعرتملو دو رميددلرت سدقق  ،رو ر صدديرأ  ر ذتفد  رزقب دبار بلجل  ندد
فمبهتلددددار ددددل رتلظددددب   رتمللملددددورنيقظدددد رت ذتفدددد ئ رتلددددلئبرسددددنممجلونرأزدددد رعدددد ارمم ددددبرمددددبر

وتلدلئبرسن كسدونرجمم دبر(رمبرتملجلدل   روتملجلدل   روتلاد وا)تلا باتورتلا وئوروتمل قو ور
ون وك دددبروتنقادددبك برومقبصددد  برولاتكتدددبرووسدددبف  بروعوتاث دددب،رودلددد ر ددد زق راادددوروعمدددلرممدددبر

ر.ا رجىترت نن
عريدد و رتلق اددلروتملقبصدد ر) رئجلددبفرزدد رتملقددب نر و ددوحرللدد بلنورو ددوارناددبابور

 د رنجلدلئررت ذتفد ئ راثدلرت سدقق  رونجلدلئث هر جلد  ،ر(روتل ث روتلا لروت اتك روتلوسبفل
غدريرأنرتلقددبكملرتمليقثد رسن ددقق أرتكنثبقدبوروت دد و،روزددلترصد ورأاددلرو دوحرن ددق ذمرنو نقددبار

ر.بارأز ون انق
،رأ ددبكر دددل رادد ت  رعرنددبكئخرتلقجلددلئروئققثدد رتملقددب رتىخددريرعر ددلترتلثددبي،رو ددور جليددوتنر

لنرتلددددلتز  ر.رتملمبكسدددورميددددلرتملب ددددلرتلقددد  ،رودلدددد ر  زنددددذ رأزدددد رع ددد رت ضددددبك رت سدددد منو
ع ددد رو ددد رت صددد ،رر  ت مبعندددورت ذتف ئدددورنددد  ذر ددد رتلقجلدددلئرروت  دددهرت سدددقجلمبك رتل  ن دددل

قيبس رتلقجللئررطارت  هرتلجلقمبررمق ر بل غهرمدبرو دوار دل رتملمبكسدوراثدلروني  رأورن
ر.تلغذورتل  ن ل

وا رئ   هر لترتلي نبنرت مبعلرلدرأن رت قمجلبورطقدبنرل رتلدلتز  روتلي دنبنر بمدبارزمدبر
ف دددلرن ددد رت قمددد رمي دددبر نندددذرتل ددد تورتلددد رئ دددونرفن دددبر.ر قددبنرت  دددهرل رتليدددوكروتلظددد م

بنرت مددبعلرم قن مددباروتل دد تورتىخدد ورتلدد رئ ددونرفن ددبرم فو ددبا،رونيظددنهر ددل رتلددلتز  رتلي ددن
فثجلددد رسدددقوطرتل ولدددورت ذتف ئدددور.روتلي دددنبنر ضددد رملي دددلرتلثقدددب رتلقدددبك لروتلققدددبعرل ممقمددد 

وتسددقجلمبكرتلددث ا،رئدد  ورأنر دد وك رل ثددبورو ددوارت ذتفدد رأمددبمرتلي ددلروت سددق مبكرتل  ن ددلر
دز ئددبورت ذتفدد رمددبراثددلرتل بك ددوردز ئددبورمقبلنددو،روع دد رجتمنددلردتزدد  ررتسددق قارع دد ر جلددل

 

مدبرخد  رمدبرئ دمن رتلادبك رت ذتفد  ر يد ت ورر– لترص نورسوت رزبنرتل  ذرمثبل تاراثلرت سقق  ،رأورغريرمثبل رر  
ر. جل رت سقق  ر–ف ن بروجذيرف ن بر
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مبرتلوت ورأنر دلترتلي دنبنر.رتل ولورت ذتف ئورونص نق برمبرزلرعنوابرتبرعردل رتلقجللئر
ت مدددبعلرئ  ددد رأئضدددبارو ذفندددبارل رت سقيددددذت رتلققدددبعرجندددِرأ دددباورف ن دددبرن دددثورزثدددري رمدددبر

برتلققبفندددوروتسق صددد ارزدددلركمدددوهرتىنظمدددورتل نبسدددنورسددد بنرت ذتفددد روامددد ورزدددلرملس دددبت
ول دبر.رتل ب قو،رممبرأاورل رز  رتل نوكرتلا وئوروتل قب نوروتل مذئورليقلرتلدلتز  رت مبعندو

عرتلددددلتز  رت مبعنددددور ددددلرأسبسددددبارتكن ددددبدرل دددد فب ر«رتملي قددددورتلجلمنددددب »ئثدددد ورليددددبرأنر ددددل ر
ر.زقب ور لترتملقب تلققبع،روا رأ ثاردل ر جلضرتملجلبك بورع  رما و رر

لن رنيدددددبو رعثدددددبدرعددددد و رلقدددددبكئخرتلقجلدددددلئررمدددددبراثدددددلرت سدددددقجلمبكر رئقصددددد رتلجلددددد وتنرأور
ت  ددجلب رتلققددبع،ر ددلرم ددبيق رن ددجل رل رط ئدد رنددبكئخر ددل رتملمبكسددورومددبرأ ددجليرتل ولددور
تمل دد مور دد ونرأنرنغنددررعددبر بلدد رنجلددبلنهرت سدد مروأج ددبرمددبرصددي رتل  ددلرتمل دد هرعر ددلتر

لرعددد و ر نددد تارم  دددومراب  ندددورت سدددقجلمبكرملبلددد ر دددبرنددد ،رزمدددبرئددد كارجبددد  رأنرفنجلددد.رتلص ددد ا
لنرمقبك قدد رتلوتاجلنددور.رتلقجلدلئرر  ميددورت ددبزه،رم مددبرزدبنرائيدد ،رولددن ر جلب ددور ديرت سدد م

وتملقوتهنددورل مو ددو ر ن ددذر دد رنجلددبلنهرت سدد مروممبكسددبورتىنظمددورتلدد رنددذعهرجت ددن  ب،رزمددبر
مروأنظمددورت  ددهرلق ئدد رأورلن ددبكرممبكسددبورتلقجلددلئررمددبرتملددذنر نددي هر ن ددذرتملددذنر دد رت سدد 

ر.لإلاعب رأنرت س مرائبروجالرئ جلبا رت ن بن
وئثدد أرتملقددب ر يظدد  رعبمددورجددو رنددبكئخرتلقجلددلئررعرت ضددبكتورتلق ميددورتددبرفن ددبرت ضددبك ر

لادددد ئجلورتمل ددددن نو،ردرئقدددد  مروصدددد بارمددددو ذتارلقجلددددلئررتىنثنددددب روتلصددددب  ،روئجلدددد  رج ددددهرت
تلد ر(رسثجلورب  د تو) جل ردل روتسقيباتارل رموسوعورتلجللتير.رت س منورمبر ل رتملمبكسو

أل   دددبرعثدددوارتلادددب لرمدددلخ تا،رئ دددجل رعددد و رل رتسدددقق ت رتمصدددبفيرتلجلبمدددورتلددد ر ن دددذري دددوكر
وجددددبو رتل بنددددررأئضددددبار.روتنقاددددبكرتلقجلددددلئررعرتلجلددددب رت سدددد ملروزددددلترمقبصدددد  روأسددددبلنث 

 جلدددضرتليظبمنددبورعدددبرتملجلددل   روتملجلدددل   رمدددبرتلجلنيددورتملخقدددبك رمددبرتلاددد باتورتلددد ررتسددقيقبن
ل بفورل ردل ،رئقضمبر لترتملقب ر جلضرتلا باتورتل رنجل  رتى دبطر.رمججل برتلاب ل

ر.تل ر  هورمبراكتسورموسوعورتلاب لرلجصبفنبار
وندددور يمود ندددورعن يدددورلنرمقبك دددورعددد و رل مو دددو ر  ئددد  رومث عدددورغدددريرأنرتسدددقق ت تن رم  

 دلترأمد رم قدوحرل ق قندلرقثجلدبا،رول دبر.رتلا باتورتل راكس برو ود نورموسوعورتلادب ل
سدددق    رتملندددذ رتلق سن دددنوربدددلترتلجلمدددلرجدددىترولنر ثدددارعرتلي بئدددورأنرتلاددد باتوروتملوسدددوعور

رف لترتلجلملرئق مرمي مدباروبموعدورمدبرتل   دنبور ق دلرا درر  ندبمّرمدِ.رلن ار ود نو
ون ملرأنرئ قم رر لترتل نبمّرت قمبمرتمللكخ روع مب رتل نبسوروتلقضب ،ر.رمي برن ثنق 

ر.وخبصورأنرنوس  رعن يورتلا باتورجىتر ق رتسقق ت تورع و رون قيقّرنظبمنبورأخ و
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لنرت ن ثددب رتلثددبكهر جلدد رادد ت  رتملقددب ورتىك جلددوربددلترتلثددبير ددورأنرممبكسددورتلقجلددلئرربددبر
لقد رعدل ير ذتف ئدونر ذتفد ئ ر خد ئبر.رت ذتف رولن ارب ارو ب رتسدقجلمبك رنبكئخرقوئلرع

فب سدقجلمبكرتل  ن دلر ر د  رتلقجلدلئررعرت ذتفد رول دبر.راثلروصو رف ن برو جل رلخ ت  ب
ولألسدديرفقد روكةر نددلرت سددقق  ر ددلتر.رجد  ةرأسددبلنث روأاوتندد رزمددبروس د روف ددّرنوين دد 

ر.رِرنقينبن روأاوتن روعرمي منورنوين  تملريتةرتمثنِروأ ب رعرط ئ
زم دبهرنيثدلررر– لترتملنلرل رممبكسدورتلقجلدلئررر– نبر لترت جتب رتلقبك لرتل تسخرلدترتخ

فنندددد رنددددلئ ر دددد رومصدددد كرل ق ددددلرل ددددلرتلددددلئبرئ غثددددونرعرن  ددددريراتكرت سدددد مرمددددبر ددددلتر
لندد ر.ررت سدد مرل قجلددلئروممددبرئذئدد را قددبار ددورتسددقق تكر ددلترتملنددلرتلقددبك لركغددهرطدد  .رتل ددبعون

مددبرتمل ددقثجل رأنرن ضددم  ر ددل رت دد تحرعرتىمددوروئ  ق صددلر ددلترتملدد  رمددبر قبفقيددبرتل نبسددنور
تم ارخ  ررأخ انورائينورولجلبكتورجدو رجقدوقرت ن دبن،رفد رمي دبرن  دريرت ذتفد رمدبر
 ددلترتل ددبعونرتمثنددِرل  ر  نددبمّردزددلرواانددلرولددبملرومقيبسددلرمددبرلصدد جبورسنبسددنور
وابنوننورواضبفنورونيظنمنوروأخ انورون  وئو،رز  برن قبدرون قن هراوكئبارجىترئ قق رتسقاصدب ر

ر.تلقجللئررع  رم ورتى نب 
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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 مقدمة. 2
إّف هػػدؼ هػػجملم اةموعػػة مػػن الشػػهادات هػػو إبػػراز بعػػا اظتعػػادل الػػ  ختػػ  ؽتارسػػة ال عػػجملي  

 .ـ 2881إذل ما قبل انقالب يناير ( ـ 2851)منجمل االس قالؿ 
لػػػة الوسػػػطا الػػػ  ان هػػػت إذل راػػػوع ال عػػػجملي  اظت سسػػػا  هػػػجملم ال ػػػرتة مهمػػػة   ػػػا اظترح

والنظّػػامي علػػا نطػػاؽ واسػػا  رتي رت ػػا فػػرتة ان قػػاؿ مػػن ال عػػجملي  ك سػػلوب حكػػومي فرنسػػي 
  إذا صػ  تػ ميم ال عػجملي ف ع رب هجملم ال رتة مدرُج . إذل ال عجملي  ك سلوب حكومي ازائري

ـ إذل  2851سػية عاديػة قبػل القوؿ  حيث حتػّوؿ ال عػجملي  خالعتػا ظ نظرنػا مػن ؽتارسػة فرن
 .ـ 2881ؽتارسة ازائرية عادية بعد 

. ـ 2851بالطبا إّف ؽتارسة اصتزائريني ال عجملي  علا ازائريني آخػرين تعػود إذل مػا قبػل 
فمثال من اظتعػروؼ رتّف العقيػد عمػ وش تسػب  ظ تعػجملي  وإعػداـ عػدد كبػ  مػن اةاهػدين 

ئػػػد الشػػػملاع واظتشػػػهور بعمليػػػة تسػػػميم وتضػػػليل وال ػػػدائيني اظتثق ػػػني بعػػػدما اـتػػػدع هػػػجملا القا
ومػػن اظتعػػروؼ رتيضػػاً رتف العنػػف السياسػػي بػػني (. Bleuiteعمليػػة )ن ػجملاا اظتاػػابرات ال رنسػػية 
رتو ( Bleuiteكمليػػة )ولكػػن هػػجملم اظتمارسػػات كانػػت اسػػ ثنائية    .اصتزائػػريني سػػبس االسػػ قالؿ

ودل تكػػػن ( و عصػػػاباتالقصػػػد مػػػن اال  يػػػاالت كػػػاف مصػػػاحل خاصػػػة ل ائػػػدة رتفػػػراد رت)خاصػػػة 
ؽتارسػػات دولػػة ازائريػػػة كمػػا هػػػو اضتػػاؿ منػػػجمل االسػػ قالؿ الػػػجملي نع ػػربم نقطػػػة انطػػالؽ مػػػدرج 

 .ت ميم ال عجملي 
ف ػػي العقػػدين ا ولػػني مػػن االسػػ قالؿ كػػاف . لقػػد تطػػّور تػػ ميم ال عػػجملي  بال  ػػابا وال ػػدرّج

الّ ـتبػػػة مػػػن ال عػػػجملي  ؽتارسػػػًة سياسػػػيًة حصػػػراً ومشػػػّ  ة وذات نطػػػاؽ ػتػػػدود  ال تسػػػ هدؼ إ
اظتعارضني  منهم قادة ومسػ ولوف سػابقوف ظ ابهػة واػيت ال  ريػر الػوض  وبعػا العلمػا  

رتمػػا ظ الثمانينػػات ف وّسػػا كثػػ اً نطػػاؽ ال عػػجملي  بعػػدما بػػدرتت شػػرعية ومصػػداقية . واظت كػػرين
ف صػاعد ههػور ال عػجملي  رتءنػا  رتحػداث . النظاـ ت دهور وتوّسػا نطػاؽ االح ملػاج واظتعارضػة

ـ  وعنػد اع قػاؿ رتنصػار  2871ـ  وحني ُقمعت اضتركة اإلسالمية سػنة  2875ل ظ القبائ
ـ  وإبػػػػاف اضػػػػطهاد عػػػػدد م زايػػػػد مػػػػن ا  ملػػػػني واظتعارضػػػػني مػػػػن كػػػػل  2872بػػػػن بلػػػػة سػػػػنة 
ووصػػػػل هػػػػجملا ال صػػػػاعد ظ ؽتارسػػػػة ال عػػػػجملي  حػػػػداً خطػػػػ اً . 2876و 2874ال يػػػػارات بػػػػني 

 .ـ 2877ا  ان  اضة رتك وبر رتءن –رتوج نسيب ظ تاريخ ال عجملي   –واديداً 

 

كتدر ذكر ا  ياؿ عباف رمضاف وعباس لغػرور وعلػي مػالح وعبػاس لعمػوري وشػريي لزهػري وبشػ  شػيهاشل وعبػد الكػرصل    
 .سوظ وحاج علي والعقيد بوسيف
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سػػػي اوؿ هػػػجملا الػػػن  إبػػػراز معػػػادل هػػػجملا اظتػػػدرج ال ػػػارمتي وإبانػػػة بعػػػا اوانبػػػ  بشػػػهادات 
ونع قػػػػػد رتف هػػػػػجملا العمػػػػػل إبػػػػػراز للمعػػػػػادل فقػػػػػي إذ رتّف عينػػػػػة . ؼت ػػػػػارة تناسػػػػػ  فرتاتػػػػػ  اضتاشتػػػػػة

 .الشهادات اظتعروضة هنا    فتوذاية كّماً ونوّعاً 
ادات اظت ػوفرة تافػ  بالنسػبة إذل عػدد حػاالت ال عػجملي  من اصتان  الكمي إّف عػدد الشػه

فمػػا زالػػت رت لبيػػة الضػػ ايا صػػام ة  ردػػا  ّف اصتالديػػن ال يزالػػوف ظ وهػػائ هم و ّف . اظت ّكػػدة
فالصمت ارتكاس ضتماية الن س يرسِّا  االسػ بداد  . مديري اصتالدين ال يزالوف ظ السلطة

وال تػػزاؿ اصتهػػود . واضنني صػػام ني وػت ملبػػنيوذلػػأل  نػػ  يسػػهل علػػا اظتسػػ بد الػػ  كم ظ مػػ
لكسػػر هػػجملا الصػػمت ػتػػدودة  إف دل تكػػن معدومػػة  وظ عهػػد االس اصػػاؿ اضتػػارل نػػادراً مػػا 

 . يه م الُك اب باضت اظ علا الجملاكرة االا ماعية بش ف القما منجمل االس قالؿ
وت رتمػػػػا مػػػػن اصتانػػػػ  النػػػػوعي  فػػػػعّف عينػػػػة الشػػػػهادات اظتعروضػػػػة هنػػػػا ػتاولػػػػة إلشتػػػػاع صػػػػ

مػػػا هػػػي إالّ ( اعتويػػة السياسػػػية)ال يػػػارات السياسػػية   ػػػ  رتف هػػػجملم الِصػػػَ ة  كػػػلالضػػ ايا مػػػن 
. ص ة واحدة من غتموع الص ات ال  كتػ  الدرايػة  ػا ل هػم وتبيػني مػدرج تػ ميم ال عػجملي 

علا ما نعلم دل ينملػز إذل حػد ا ف رتّي عمػل إحصػائي رتو حتقيقػي رتو تػوءيقي رتو حتليلػي رتو 
الضػػػػػ ايا ومػػػػػا تعرضػػػػػوا لػػػػػ  مػػػػػن تعػػػػػجملي   وعواقبػػػػػ  اصتسػػػػػمية والن سػػػػػية ( رت: تبييػػػػػ  بشػػػػػ ف

مسػػ ورل ال عػػجملي  السياسػػيني والعمليػػاتيني  ونظػػاـ ال عػػجملي   ( واالا ماعيػػة والسياسػػية  ب
ووسػػػائل ال عػػػجملي   وتقنيػػػػات ورتدوات ال عػػػجملي   واظتعػػػجملِّبني ورتسػػػػالي  تػػػوهي هم وتكػػػػوينهم 

والطبقػة السياسػية إزا  ؽتارسػة ال عػجملي  وكػجملا مواقػف القضػا  ( وكجملا تطورهم ظ مهن هم  ج
 .ردود رتفعاؿ شرائ  اة ما اظتا ل ة

نظراً لل راغ اإلخباري الكب  الجملي كت  سدم قد يبدو هجملا الن  تافهاً     رتن  يشّكل 
بيػ  إف السػ  مػن اظتك ػـو . خطوة رتوذل ضرورية ل ْ ريخ ما كابدم اة ما اصتزائري علا يد معجملِّ

ومػػػن اةهػػػوؿ إذل اظتعلػػػـو ظ هػػػجملا اظتوضػػػوع رتمػػػر ضػػػروري إف كػػػاف ضػػػويال وم ظتػػػاً   إذل اظتعلػػػن
إّف . مػػا ي علػػ  االسػػ بداد بالػػجملاكرة االا ماعيػػة قلػػ وذلػػأل  ّف ال  ريػػر واظتصػػاضتة يق ضػػياف 

ا نظمة االس بدادية ادـ الجملاكرة االا ماعية للهيمنػة علػا اة مػا  ظ حػني رتّف اة معػات 
رر واظتصػػػاضتة تػػػرمم ِكَيا ػػػا اسػػػ ناداً إذل معلومػػػات وبيِّنػػػات صػػػ ي ة بشػػػ ف الػػػ  تسػػػعا لل  ػػػ

لػػػػيس مشػػػػروع اسػػػرتااع الػػػػجملاكرة االا ماعيػػػػة بػػػػرَتؼ . ال ظػػػائا ولػػػػيس إذل السػػػػهو والنسػػػياف
فكري خاص باة معات اظتثق ة اظتس قرة  بل هػو عمػل حتريػري ودتهيػد ل  كيػأل االسػ بداد  

 .اـ اظتس كرب إذل اة ما اظتس ضعفوكجملا ل  ويل سلطة الجملاكرة من النظ
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ُفصِّػػػل هػػػجملا الػػػن  بطريقػػػة بسػػػيطة  فيعػػػرض ال صػػػل الثػػػاشل عينػػػة مػػػن الشػػػهادات حػػػوؿ 
ـ  وسيسػػػبس هػػػجملا العػػػرض سػػػرد مػػػواز ل صػػػوؿ  2876ال عػػػجملي  منػػػجمل االسػػػ قالؿ إذل سػػػنة 
وخص  اصتز  الثالث حصراً لل عجملي  إبػاف ان  اضػة . ال عجملي  ال  ت طرؽ إليها الشهادات

 .رتما اصتز  الرابا فهو تلاي  للمقالة. ـ 2877 وبر رتك

 م 2987لمحة عن التعذيب من االستقالل إلى سنة . 1
 .رتمال كب ا رتف اصتزائر اظتعجملبة سُ ْ ِظر ؽُتَارسة ال عجملي   ائياً  س قالؿبعث اال
ظ دسػػػػ ور  25اظتػػػػادة  حسػػػػ مت ذلػػػػأل رشتيػػػػا علػػػػا ا قػػػػل  حيػػػػث ُمنِػػػػا ال عػػػػجملي   وقػػػػد
 اصتزائريػػػػةرتحػػػػد ا هػػػػداؼ الرئيسػػػػية للملمهوريػػػػة «صػػػػف هػػػػجملا ال  ػػػػرصل ب نػػػػ    الػػػػجملي و 2852

لقػػػد اعُ قػػػل ػتمػػػد بوضػػػياؼ  وهػػػو نائػػػ  »ولكػػػن كمػػػا قػػػاؿ شػػػليب . »الدنتقراضيػػػة والشػػػعبية
النػػػػواب  كػػػػافن ػػػػس الوقػػػػت الػػػػجملي   ظ  2882يونيػػػػو  12بالعاصػػػػمة يػػػػـو  ة ػػػػاظت قاضتكومػػػػة 

واعُ قػل ظ ن ػس اضتػني موسػا قبػائلي  . يناقشوف منا ال عجملي  وضرؽ اس اصال  من اصتزائػر
وروى بوضػػياؼ ظ  .   ظ مدينػػة بّشػػار(La Grangrène)وهػػو رتحػػد مػػ ل ي ك ػػاب الغنغرينػػة 

   .«ظتعاملة قاسية وسياة ضتعرّ رتن   رتين ت مل  اصتزائر؟  بعنواف ك اب
بعػػػد ذلػػػأل بشػػػهور ههػػػر ال عػػػجملي  ظ قضػػػية ذراع اظتيػػػزاف وقضػػػية حاسػػػي بػػػالؿ وكػػػجمللأل 

رتما ال عجملي     الظاهر  فكاف سبس رتنػ  ُسػلِّي علػا العديػد مػن . «القبائليةا زمة »خالؿ 
مجملكرة بالقبا مػن ضػرؼ ا مػن العسػكري  بدوفاظتعارضني  رتو اظت همني باظتعارضة  اعُ قلوا 

رتو رتشػػهر  أ رتُفػػرِج عػػن بعضػػهم بػػدوف  رتسػػابيارتو الػػدرؾ الػػوض  وُحِبسػػوا ب مػػاكن سػػرية ظتػػدة 
 .رتدسل شرح رتو اع جملار

كػاف بػن . حتت حكم بػن بلػة 2852يراا إذل  اظتش ـوال عجملي   ازرترة  فمشروع الفع
دل نتنػا مػن تنكيػل وإهانػة الراػاؿ  هػجملابلة يس نكر ال عجملي  ظ االا ماعات العامة  ولكن 

مػن صػنا اظتاػابرات العسػكرية ظ  ال عػجملي كػاف . بالكهربا  واطتنس باظتا  لقما رتية معارضة
فكػاف ا مػػن العسػكري يع قػػل . درؾ الػوض  والشػرضة إذل حػػد رتقػلالدراػة ا وذل ومارسػ  الػػ

اظتعارضػػػني واظتشػػػ ب  فػػػيهم باظتعارضػػػة ظ الزنزانػػػات اظتوروءػػػة مػػػن االسػػػ عمار  وُيسػػػلِّي علػػػيهم 
 .ن س فنوف ال عجملي  ال  مارس ها فرنسا علا اصتزائريني قبل االس قالؿ

 
   E. Chalabi, L’Algérie, l’Etat et le droit 2868-1988, Arcantère, Paris 1989. 
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 أحمد بن بلة وهواري بومدين   

حل اضتػػػراش هنػػػري رتالؽ ظ مقدمػػػة الوءيقػػػة الػػػ  نشػػػرها بعنػػػواف ك ػػػ و  لقػػػد كػػػاف »: معػػػجملا
ليسػت رتشتػا  اصتالديػن ب ولػأل  وإروال  . ال عجملي  نُتارس با مس وها هو نُتارس اليـو رتيضا

إّف . واعتػادي سػعيدي  بػل رتصػب ت بػن زتػزة  وخليػل  و ]رتشتا  فرنسػية[  ودونيس شاربونيو 
وف إذل ا ولػػني وا ِخػػرين واضػػ ة اػػداً حػػِ رتف ا ِخػػرين ال يراعػػ ا ولػػنيعالقػػة ا بػػوة بػػني 

شػػهادات اظتسػػااني  امػػجتهػػجملم الوءيقػػة « .ف سػػ   بػػل يزعمػػوف بػػ  م رتحسػػن عمػػال مػػنهم
 .2854اظتعجملابني بعد االنقالب الجملي قاـ ب  بومدين ظ اواف 

  وخاصػػة بعػػد انقػػالب يونيػػو  كانػػت 2854 عػػاـوضيلػػة 
  بلػػػػػػػػػػةاالع قػػػػػػػػػػاالت تسػػػػػػػػػػ هدؼ اليسػػػػػػػػػػاريني اظتػػػػػػػػػػوالني لػػػػػػػػػػ  

ظ « ا قػػػػػػداـ اضتمػػػػػػرا »  والطلبػػػػػػة ووالصػػػػػػ افيني والنقػػػػػػابيني
 .  الجملين تعرضوا كلهم لل عجملي الشعبيةمنطقة اظتقاومة 

 

عػاـ  اديػدبعد توضيد حكم بومػدين ههػر ال عػجملي  مػن 
ظتػػا اعُ قػػل عشػػرات ا عضػػا  مػػن منظمػػة الِقػػَيم اإلسػػالمية وتعرضػػوا لل عػػجملي   ومػػن  2862

 .اظتعروؼ رتّف رتحدهم تعّرض لعنف انسي
وتعرضػػػػػوا  اإلسػػػػػالمي  اعُ قػػػػػل ماػػػػػات الَنِشػػػػػطني ظ صػػػػػ وؼ ال يػػػػػار 2865ظ نػػػػػوفمرب 

اُاِػػم  2866و 2865وظ سػػن  . للمعاملػة الَسػيِّػػػاة واظتهينػػة  كمػا تعػػّرض بعضػػهم لل عػجملي 
 .ولبناشل بال ملسس االق صادي وتعّرضوا لل عجملي  رتءنا  اع قاعتم واس نطاقهم فرنسينيءالءة 
بسػػػػنة واحػػػػدة  ههػػػػر ال عػػػػجملي  واظتعاملػػػػة  كػػػػماضتوصػػػػوؿ الشػػػػاذرل بػػػػن اديػػػػد إذل  بعػػػػدو 

مػػن مػػدف الشػػرؽ  العديػػدبعػػد اظتظػػاهرات الػػ  حػػدءت ظ  2875الوحشػػية واظتهينػػة ظ ينػػاير 
 ب يػػزي 2875اصتزائػػري لل نديػػد باظتسػػاس بػػالقيم اإلسػػالمية  وبعػػد ذلػػأل بشػػهر رتءنػػا  رتبريػػل 

عرتاؼ بالثقافػػػػػة واللغػػػػػة وزو عنػػػػػدما ُقِمػػػػػَا واعُ ِقػػػػػل ماػػػػػات اظت ظػػػػػاهرين كػػػػػانوا يطػػػػػالبوف بػػػػػاال
 .ا مازيغية
 عمػػػروسـ تعػػػرض سػػػكاف اضتػػػي القػػػدصل كرابػػػا  2871مػػػن شػػػهر فربايػػػر  2و 1 يػػػوميظ 

 مػػػرضكػػػاف هػػػجملا اضتػػػي اطتَػػػِرب يعػػػاشل مػػػن وضػػػٍا مػػػزٍر بعػػػدما ت شػػػا فيػػػ  . لل عػػػجملي  العقػػػاحل
ال هػػػػاب الساػػػػ ايا  فلمػػػػا وزعػػػػت الواليػػػػة حصػػػػة مػػػػن اظتسػػػػاكن اصتديػػػػدة اظتوعػػػػودة وا ملػػػػوزة 

اظتدينػػػػػة  شػػػػػرع سػػػػػكاف اضتػػػػػي ظ االح ملػػػػػاج  فان ػػػػػدبوا ستسػػػػػة  رت نيػػػػػا لسػػػػػكاف اضتػػػػػي علػػػػػا 
  حػِ النسػا  وا ض ػػاؿ  السػكاففاػرج كػل . رتشػااص لل  ػدث بػاشتهم  ػ  رت ػم اعُ ِقلػوا

عنػػدها هملمػػت الشػػرضة علػػا النسػػا  ؽتػػا . وتطبيػػس اظتيثػػاؽ« العدالػػة االا ماعيػػة»مطػػالبني بػػػ
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ا علػػا مقػػر الواليػػة  ومقػػر حػػزب ابهػػة ال  ريػػر الػػوض   ضػػ  سػػكاف اظتدينػػة فهملمػػو  رتءػػار
ذلػأل عُػزَِؿ حػي كرابػا عمػروس ورتُخِضػَا ظتنػا ال ملػواؿ  وتعػّرض عػدة  بعػد. وكػجملا مقػر البلديػة

مػػػن سػػػكاف اضتػػػي  مػػػن بيػػػنهم نسػػػا   رتربعػػػنيوُحِكػػػَم بعػػػدها علػػػا . مػػػن السػػػكاف لل عػػػجملي 
 .«غترموف خِطروف»ورتض اؿ  بدْعوى رت م 

ـ اه ػػػزت مػػػدف سػػػدي بالعبػػػاس   2871رتبريػػػل  13إذل  15مػػػن بعػػػد ذلػػػأل بشػػػهريني  
باظتنطقة الوهرانية ارا  إشاعات بػ ّف  رتخرىومعسكر  ومس غازل  و ليزاف  وتلمساف ومدف 
ت هػػػػجملم اظتػػػػدف لالع قػػػػاالت العشػػػػوائية ف عرضػػػػام  ػػػػاف البكالوريػػػػة سػػػػيكوف ان قائيػػػػاً اػػػػدا  
نػوفمرب وديسػمرب مػن ن ػس السػنة  شهري وظ. واظتعاملة الوحشية واظتهينة وا اكمات اصتائرة

عضػػػو بػػػارزاً شػػػهد  12مػػػن رتعضػػػا  اضتركػػػة اإلسػػػالمية لالع قػػػاؿ مػػػن بيػػػنهم  العديػػػدتعػػػّرض 
 .تعرضوا لل عجملي  ب  محوارل عشرة منهم 

اً مناصػػػر حػػػوارل رتربعػػػني  قػػػلع ُ   ا2872خريػػػف العػػػاـ ال ػػػارل  رتي ظ بدايػػػة رتك ػػػوبر  ظو 
مػػنهم خػػالؿ ػتػػاكم هم  الكثػػ وصػػرّح . ن العسػػكريللػػرئيس السػػابس بػػن بلػػة مػػن ضػػرؼ ا مػػ

 .ـ ب  م تعرضوا لل عجملي  2874سنة 
لتػي  رئػيس الرابطػة  علػي  اعُ قل السيد عبػد النػور 2874يوليو وسب مرب من عاـ  بنيو 

مػػػن رتعيػػػة رتبنػػػا   رتعضػػػا اصتزائريػػػة للػػػدفاع علػػػا حقػػػوؽ اإلنسػػػاف  ورتعضػػػا  آخػػػروف  وكػػػجملا 
 ن ػػػسوظ . مػػنهم بػػػ  م تعرضػػوا لل عػػػجملي  ءالءػػػةرتكػػد . مازيغيػػػةالشػػهدا  واضتركػػػة الثقافيػػة ا 

 .السنة اعُ قل عشرات اإلسالميني صّرحوا رتيضا عند ػتاكم هم رت م تعرضوا للعجملاب
  اْسػػُ ْدعي اظتػػواضن عبػػد الوهػػاب عبػػد الرزتػػاف إذل مركػػز 2875من صػػف شػػهر يوليػػو  ظ

عبػد الرزتػاف  عائلػةد ذلػأل تلقػت بع. الشرضة أ اعُ قل ظ مكاف سري دركز الشرضة بوهراف
مػػن  سػب مربوظ  ايػػة « .حػػادث مػرور»اثمانػ   وقالػػت عتػا السػػلطات رتف سػب  وفاتػػ  هػو 

عػريس مػن ضػرؼ ا مػن العسػكري أ رتُرِاػا إذل عائل ػ   مصػط ان س السنة اعُ ِقل اظتواضن 
سػالـ  كمػا تػوظ ظ من صػف سػب مرب اظتػوضن. جبراح بليغة تػوظ علػا إءرهػا دس شػ ا وهػراف

بالسػملن السياسػي بالربواقيػة   2882  الجملي كاف قد ُسػملن بػدوف ػتاكمػة ظ رتك ػوبر رلظتا
 .حس  ال قرير الرشتي« عملية» ارا من 

تالميػجمل الثانويػػات  حتػػرؾاه ػػزت عػدة مػػدف ظ الشػرؽ اصتزائػػري  فبعػد  2875ظ خريػف 
 طينةنقسػػمدينػػة بالعاصػػمة ظ من صػػف شػػهر رتك ػػوبر ام ػػد ذلػػأل العصػػياف إذل تالميػػجمل وضلبػػة 

ظ بدايػػة نػػوفمرب  ف ػػدخلت الشػػرضة ظ حػػـر اصتامعػػة ؽتػػا رتدى إذل مظػػاهرات كبػػ ة ظ كافػػة 
شػػاب وتعرضػػوا للمعاملػػة الوحشػػية  155فُق ػػل رتربعػػة شػػباف واعُ قػػل رتكثػػر مػػن . نػػةياظتدرتؿتػػا  

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



  2882-2851ؽتارسة ال عجملي  ظ اصتزائر  
    

 

388 

+ + + + 

+ + 

بعد ذلأل ب ياـ ان شرت االح ملااات إذل مدينة سػطيف . الشرضة رااؿواظتهينة من ضرؼ 
وقػػد رتشػػرؼ علػػا . لػػن س اظتصػػ  ب سػػ ل بنايػػة الواليػػة الشػػبابعػػّرض العشػػرات مػػن حيػػث ت

بػػن اديػد رتخ الػرئيس  وكػاف رتءنا هػا مرتػػدياً  خلي ػةقمػا االح ملااػات وارل اظتدينػة بن سػ   
 .لباساً عسكرياً وبيدم رشاشة

  ومػنهم مػن كػاف قػد اإلسػالميةعضو من اضتركػة  277  عند ػتاكمة 2876يوليو  ظو 
العسػػكري  ا مػػنمهػػم بػػ  م تعّرضػػوا لل عػػجملي  مػػن ضػػرؼ ظ  صػػرّح مع2874عػػاـ  اعُ قػػل

 .ومن ضرؼ الشرضة
  نقػّدـ ا ف 2876بعد هػجملا السػرد اظتػواز لػبعا فصػوؿ ال عػجملي  منػجمل االسػ قالؿ إذل 

 .عن ال عجملي  ظ هجملم ال رتة –علا فتي اظت كلم اظت رد  –بعا الشهادات اظتا ارة 

 (م 2968)خضر بورقعة ل رائدال. 2.1
  دار اضتكمػػة للرترتػػة والنشػػر  شػػاهد ا  يػػاؿ الثػػورةمػػجملكرات الرائػػد طتضػػر بورقعػػة  : اظتصػػدر
 .282-264.   ص2885اصتزائر 
 .السملن  االس نطاؽ وال عجملي  الالإنساشل: ما رااؿ ؼتابرات بومدين قّص 

 رحلة االس نطاؽ والسملوف

وظ رتحػػػد ا يػػػاـ . يػػا  العاديػػػةعػػدت إذل بيػػػ  ورتسػػػر  بعػػد رحلػػػ  إذل رتوروبػػػا وبػػػدرتُت ح
بينمػػػا كنػػػت رتجتػػػوؿ ظ شػػػارع العػػػرحل بػػػن مهيػػػدي بالعاصػػػمة قػػػادت  خطػػػاي إذل مغػػػارة رتحػػػد 

ومػػا رتف قتمػػت بالػػدخوؿ حػػِ حاصػػرت  عصػػابة راػػاؿ بلبػػاس مػػدشل وقيّػػدوا يػػدّي . معػػارظ
ة وبعػد ضتظػات قصػ  . 352علا مررتى من اظتػارّة واق ػادوشل إذل سػّيارة سػودا  مػن نػوع بيملػو

مكثػػػت بػػػ  إذل  ايػػػة من صػػػف الليػػػل وكػػػاف . رتدخلػػػوشل مركػػػز شػػػرضة يقػػػا ظ شػػػارع كافينيػػػاؾ
حراسػػ  ي نػػاوبوف علػػا مػػراقب  ويقػػف مػػنهم الواحػػد إذل اػػانيب ينظػػر إرّل ظ دهشػػة أ يغيػػ  

اق ادوشل ءانية إذل مبػ  ضػام ورتلقػوا حل ظ زنزانػة مظلمػة تقػا ظ رتسػ ل . ع  دوف رتّي كالـ
بعػد حػػني رتّف ظ ذلػأل اظتع قػػل يواػد سػػملنا  آخػروف ُم همػػوف باالن مػػا  إذل  وعِلمػػتُ . اظتبػ 

 .حركة كرصل بلقاسم

اسػػ مّرت إقػػام  ظ تلػػأل الزنزانػػة شػػهراً كػػامالً عرفػػت فيػػ  رتيػػا رتلػػواف ال عػػجملي  اصتسػػدي 
والن سػػي كالضػػرب بػػاعتراوات والػػرّفس با قػػداـ وتسػػليي الّصػػدمات الكهربائيػػة علػػا اظتنػػاضس 

ساسػػػػة مػػػػن اصتسػػػػم دوف   هػػػػا  وهػػػػم يلقػػػػوف مػػػػن حػػػػني  خػػػػر علػػػػا ررتسػػػػي وا عضػػػػا  اضت
كػػاف لػػوف ال عػػجملي  ورتُسػػُلوب  ي غػػ  ب غػػ  اصتالديػػن  وكلمػػا رتشػػرفت . واسػػمي اظتيػػام القػػجملرة
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علا اعتالؾ ورتصبت بغيبوبة كانوا يوق وف زتلة ال عجملي  حػِ إذا عػدت إذل وعيػي اسػ  ن وا 
رتاهػػزة رتمننػػا ن سػػيات امػػ  ت حقػػداً علػػا  دل رتكػػن رتتصػػور رتف داخػػل. ال عػػجملي  مػػن اديػػد

وبدرتُت ما مرور ا ياـ والشػهور رتتكيػف ن سػيا مػا كػوابيس . اإلنساف إذل اضتد الجملي ررتيت
ال عجملي  اليومي إذل دراة رتن  فقدت اإلحساس با دل وصػارت بيػ  وبػني اصتالديػن قضػية 

ح دػا ظ صػدري  وال كػاف حتّد خط ة  فال اصتالدوف كاف بوسعهم رتف لتّطموا معنويا  ف بو 
 .بعمكاشل رتف رتموت رتو رتتنازؿ عن مبادئي

فكنت رتكرر علا مساما اصتالدين رتّف كل ما رتعرفػ  . وتطور الصراع إذل نقطة اظتس  يل
ال مت ا عػن رتاهػزة رتمػنهم  ولكػّنهم بقػوا يراهنػوف علػا عػاملي ال عػجملي  والوقػت ظتعرفػة كػل 

  2857رتوت  16ذلػأل الوضػا إذل  ايػة   اسػ مرّ . مػا مت يػ  صػدري مػن معلومػات ورتسػرار
يػػـو زتلُػػوشل شػػب  مشػػلوؿ إذل سػػملن اعتػػواري بػػوهراف حيػػث قضػػيت مػػدة شػػهرين ظ السػػملن 

وكلمػػا سػػ َلْت عػػائل  عػػن مصػػ ي . دوف رتف تعلػػم رتسػػر  وال رتصػػدقائي عػػن مكػػاف واػػودي
وف ؿتػػن رتيضػػاً ن ػػ ت عنػػ  إللقػػا  القػػبا عليػػ  لػػجملا كتػػ  رتف ن عػػا»: رتااب هػػا رتاهػػزة الشػػرضة

 «!رتيعا للعثور علي 

 من ا يم ال عجملي  إذل ا يم الزنزانة

منعػػػوشل مػػػػن  سػػػػل ءيػػػاحل الّػػػػ  دل رت  هػػػػا ضيلػػػة ءالءػػػػة رتشػػػػهر عانيػػػت فيهػػػػا مػػػػن الّسػػػػملن 
وظتا كاف موعد نقلي من زنزان  بالعاصمة إذل زنزانػة اديػدة ظ سػيدي اعتػواري  . وال عجملي 

ن مقّيدين مثلي  وعصػبوا عيوننػا رتيعػا حيػث  قّيدوا يدّي باضتديد ورتوءقوشل إذل سملنا  آخري
أ حشػػرونا رتيعػػا ظ شػػاحنة . كػػاف يسػػ  يل علينػػا معرفػػة مػػا إذا ُكنػػا ظ النهػػار رتـ ظ الليػػل

قػػػجملرة معدومػػػة الّنوافػػػجمل وال يػػػدخلها اعتػػػوا   ت صػػػاعد منهػػػا روائػػػ  كريهػػػة تبعػػػث علػػػا الغثيػػػاف 
راف وقطعػت بنػا وؿتػن علػا تلػأل انطلقػت بنػا تلػأل الشػاحنة اظتلعونػة ؿتػو مدينػة وهػ. واظتوت

كانت م اا تنا رتكرب عندما دخلنا سملن سيدي . اضتاؿ ما ال يقل عن ستس مائة كيلومرتا
. اعتػػواري وبػػػدرت حػػرّاس السػػػملن ي   ػػوف ا بػػػواب وكثػػػر هػػرج تلػػػأل ا بػػواب وصػػػرير اظت ػػػاتي 

ابس السػابس رتدركُت ورتنا معصوب العينني رتف للسملن رتبوابا كث ة لكنهم دل يبقوا علّي ظ الطػ
بػػػل رتنزلػػػوشل عػػػرب سػػػالدل لولبيػػػة ذات مػػػدراات كثػػػ ة إذل رتعمػػػاؽ ا رض حيػػػث رتودعػػػوشل ظ 

إّف هػػػجملا الّسػػملن دثابػػػة قلعػػػة . زنزانػػة من ػػػردة ظ الطػػابس السػػػ لي مػػن سػػػملن سػػػيدي اعتػػواري
مطلػة علػػا الب ػػر  ػا دهػػاليز إلخ ػػا  ا سػل ة وا م عػػة وؽتػػرّات ورتن ػاؽ بناهػػا ا سػػباف رتيػػاـ 

وتُع رب تلأل القلعة حصنا منيعػا . لبالدنا لي  موا  ا من ضربات اةاهدين اصتزائريني زوهم 
ولكنهػػػا ظ اضتقيقػػػة سػػػملن ؼتيػػػف وفظيػػػا بػػػربدم القػػػارص شػػػ اً  و شػػػرات  السػػػاّمة ورتوسػػػاخ  

كانػػت الزّنزانػػات علػػا شػػكل آبػػار رتقيمػػت . وبواهػػ  اضتػػزين الػػجملي يبعػػث الّرعػػ  ظ الػػن س
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ي كالع اريت ت    رتفواهها ظ الظالـ ل ل هم البشر بل مهم ودمهم علا حافّة اظتمرّات  فه
 .ورترواحهم

ذلػػأل اطتصػػم العنيػػد القاتػػل الػػجملي تشػػق  مػػن . كػػاف رتكػػرب خصػػومي ظ زنػػزان  الّصػػمت
 .ة رتو سعاؿ مقيتظحني  خر قعقعة باب رتو َوْقا ازمات السمّلاف الغلي

يال إذ دل ت عػد مسػػاح ها اظتػػرتين رتمػا الزنزانػػة فلػم تكػػن ت سػا  ف رتمػػّدد اسػػمي ورترلتػ  قلػػ
رَفَا السملاف العصػابة عػن عيػ  ودفعػ  ب عقػاب بندقي ػ  إذل داخػل الزنزانػة . علا مرت واحد

بعػدها رتدركػت رتّف رترضػية الزنزانػة تقػا دوف مسػ وى ع بػة ً. فلم رتدتالأل ن سي وسقطت رترضػا
رتف اويػة اصتػ  اس قر اسمي داخل اصتّ  وبدرتت رتتلّمػس رتسػرار اظتكػاف فاك شػ ت . با ا

دل رتسػ طا مالمسػة البػاب إالّ بعػد رتف . ت م عرب فراغ وشقوؽ تقا رتس ل باب الزنزانػة اظترت ػا
وااهت م ساة رتخرى بعد رتزمة ال هوية وهػي . زح ت علا ركبّ  صعودا علا اظتمّر ا ملس

دل رتعثػػر علػػا ءقػػ  وال ف  ػػة وال نافػػدة  فكػػل مػػا . عػػدـ اضتصػػوؿ علػػا رتءػػر لقضػػا  حػػاا 
بػػػدرتت رتتعلػػػم . أل هػػػالـ وضالسػػػم  إنّػػػ  شػػػي  ال يصػػػدق  عقػػػل وال يقبلػػػ  منطػػػس آدمػػػيهنالػػػ

اضتيػػػاة ظ الظػػػالـ ورتتكيػػػف مػػػا السػػػواد الػػػدائم ورتبصػػػر حقػػػائس زنػػػزان  جبػػػدرا ا الرتابيػػػة ذات 
الروائ  الكريهة اظتاي ة  وسػق ها اظتبلّػل الػجملي  ػدا مػ وى ضتشػرات سػاّمة  وحيطا ػا الّرضبػة 

وخػػزت  هػػػجملم ا حملػػػار . ذات اضتملػػارة الناتاػػػة الػػػ  ي عػػجملر علػػػّي ال مػػػدداظتشػػّققة  ورترضػػػي ها 
اظتسّننة وياست من واود حّل ظتشكل  وحزنت حزناً ليس بعدُم حػزف ل راقػي زنػزان  ا وذل 

 .ظ العاصمة
كػػػاف . اسػػ مرت مقػػاوم  للمػػػوت واصتنػػوف ظ ذلػػػأل القػػرب اظتايػػػف ءالءػػني يومػػػا بلياليهػػا

واقعػػاً  وتعلمػػت مػػن صػػل  اصت ػػيم رتّف اعتممليػػة إذا ركبػػت بعػػا  الواقػػا لػػدي وقتػػاً والػػوهم
سػػب مرب  16وظ صػػبي ة يػػـو . الن ػػوس صػػارت معػػوال خطػػ اً عتػػدـ اإلنسػػانية وتػػدم  شػػرفها

ازحػػف كػػي تػػ مكن مػػن »: فػػ   السػػملاف بػػاب القػػرب اظتايػػف وصػػرخ بصػػوت عػػاؿ 2857
 رترضػػية اظتمػػر حيػػث وفعػػالً بػػدرتت رتزحػػف إذل رتف دتكنػػت دشػػقة مػػن الوصػػوؿ إذل« !اطتػػروج

وادت ن راً من ُحراس الّسػملن ومػا هػم ظ اضتقيقػة إال عناصػر مػن رتعػواف ا مػن العسػكري 
رتركبػػػوشل سػػػيارة خاصػػػة ورتعػػػادوشل إذل العاصػػػمة وقبػػػل رتف يػػػدخلوشل . كمػػػا علمػػػت فيمػػػا بعػػػد

السػػػملن ضػػػافوا حل كثػػػ اً ظ شػػػوارع اظتدينػػػة ورتنػػػا معصػػػوب العينػػػني كػػػي ال رتدتكػػػن مػػػن حتديػػػد 
كدت رتتقي  مػن فػرط اصتػوع ورتءػر ال عػ  والػدوراف ظ ذلػأل الظػالـ الػّدامس . اوديمكاف و 

ومػػػا رتف . ورتخػػػ اً توقّ ػػػت السػػػيارة الكريهػػػة وقػػػادشل زبانيػػػة السػػػملن إذل ق ػػػ  حملػػػري اديػػػد
إنػػػأل مػػػا راػػػاؿ ا مػػػن . رتنػػػت ا ف بػػػني رتيػػػاٍد آمنػػػة»: دخلػػػت الزنزانػػػة حػػػِ قػػػاؿ رل كبػػػ هم
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 كماؿ الب ػث معػػأل  ّف االسػػ نطاؽ ا وؿ  ػػ  كػػاؼ الػوض   ورتعػػدناؾ إذل العاصػػمة السػػ
 «.باظترّة

آالؼ ا سػػالة ت سػػاقي مػػن رتفػػػواههم . بػػدرتت اولػػة اديػػدة مػػا اصتالديػػػن واالسػػ نطاؽ
لياًل  اراً  ال ي وقف الواحد منهم حِ يبدرت الثاشل ليرتؾ فرصة للثالث أ ت   غتموعة كاملة 

وال قضػّية ػتػدودة  دل تعػد تعػ  موضػوعا بعينػ تشػّعبت ا سػالة و . تس نطق  ظ دفعة واحػدة
وال امػة واضػ ة  ف  كػد رل رتّف اصتالديػن رتنػاس مرضػا ن سػيا ال َهػما عتػم سػوى رتف ي لػػجمّلذوا 

دل يرتكػػػػوا موضػػػػوعا ظ حيػػػػا  العاّمػػػػة رتو اطتاّصػػػػة إال . بعػػػػجملاب اظتسػػػػااني وب نّػػػػات رتصػػػػواام
ودل يعد يهّم  ما يريدوف  ورتصػاب  وضرقوم ضالبني رتدّؽ ت اصيل   ف داخلت عندي اظت اهيم 

كنػت اع قػد . إرهاؽ خط  من فرط اصتوع وقّلة الّنـو وشّدة اإلهانات واظتبالغػة ظ ال عػجملي 
كػػػػانوا ينظػػػػروف إذل آءػػػػار الّرصػػػػاص الػػػػجملي ان شػػػػر علػػػػا . رتّف  ػػػػاي  سػػػػ كوف علػػػػا رتيػػػػاديهم

ر عاريػة ورتقػداـ ظتػا كنػا نوااػ  عػدواً شرسػا بصػدو  –اسدي من رتياـ حػرب ال  ريػر الكػربى 
كػػػانوا ينظػػػروف إذل مواقػػػا . حافيػػػة وهػػػو يرمينػػػا بقنابلػػػ  وددافعػػػ  ويرشػػػقنا برّشاشػػػات انػػػودم

الّرصػػػاص ويُط اػػػوَف عليهػػػا بقايػػػا سػػػملائرهم ويكوو ػػػا بقطػػػا حديػػػد سػػػاخنة وي سػػػا لوف ظ 
: ويضػيف آخػر« هل هجملم حقاً آءار رصاص العدو رتـ رت ا عّضة كلػ ؟»: سارية واس هزا 

هل كاف اةاهد راالً شملاعاً فعالً يسػ طيا »: ويس ؿ ءالث« .ي بقايا رتنياب  هنافعاًل  ه»
أ تغػػوص رتهػػافرهم « !الصػػمود رتمػػاـ اظتػػدفا وضلقػػات الرشاشػػات؟ ف رنػػا اليػػـو هػػجملم البسػػالة

 .بوحشية ظ اسمي ف مزؽ مواقا اراحي القدنتة

يػرلتهم مػ  قلػيالً  وظتا ياس اصتالدوف من إمكانية قهري ن سػياً صتػ وا إذل رتسػلوب اديػد
قبل رتف يس  ن وا اولة رتخرى من االس نطاؽ   يث يشدوف يدّي إذل السقف بسلسلة من 
حديػػد ويػػدلوف اسػػدي ظ اعتػػوا  ورتهػػل علػػا ذلػػأل الوضػػا مػػّدة مػػن الوقػػت حػػِ رتختيّػػل رتف 
رتعضائي فصلت عػن بعضػها فصػاًل  أ يضػا رتحػدهم كرسػياً حتػت رالػّي في هالػأل اسػمي 

.  ب  بسػػرعة فائقػػة مػػن حتػػت رالػػّي فػػ حس رتشل رتنػػزؿ إذل هاويػػة سػػ يقةفوقػػ  ضتظػػة  أ يسػػ
ضيلػػة ذلػػأل ال عػػجملي  كػػاف اصتػػالدوف ي  كهػػوف وي نافسػػوف علػػا اخػػرتاع رتفتػػاط رتكثػػر بشػػاعة 

. وكانػت عصػّيهم اضتديديػة اظتغّل ػة باظتطػاط ال ت  ػ  جتلػدشل دوف توقّػف. وإءارة لل هّكم علػي
 ! ضتّساسة من اسميودل لتلو عتم ضرحل إال علا اظتناضس ا

اسػػ مّرت ظ مقاومػػة اظتػػوت وازددت إصػػراراً علػػا اضتيػػاة إذل دراػػة ال سػػابس عتػػا  ف قلػػيب  
اػػػػن انػػػػو م ل ػػػػرط مقػػػػاوم  العػػػػجملاب وهػػػػاعتم رتشل دل . كػػػػاف م عمػػػػاً باإلنتػػػػاف كارهػػػػاً للشػػػػر

بػل  . اسرتزتهم بكلمة واحدة ودل ي ملاوز ضليب إياهم بعا ارعات ما  صدوها عػ  دائمػا
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ا يلقػػوف علػػا ررتسػػي وفمػػي ميػػام قػػجملرة آسػػنة حػػِ نت لػػل بطػػ  فيصػػعد رتحػػدهم ليػػدوس كػػانو 
 .علي  ب قدام  فيسيل اظتا  من فمي ورتذشّل ومناضس عديدة من اسمي

دل رتبػ  فيػ  للملالديػن . تواصل فصل ال عػجملي  منػجمل عػود  مػن سػملن وهػراف شػهراً آخػر
وا ب عػػػجملييب وقػػػّرروا إعػػػاد  إذل فملّػػػوا مػػػن اسػػػ نطاقي وضػػػاق. بغػػػ  مػػػا ُ ػػػُت عتػػػم بػػػ  رتوؿ مػػػرة

زتلػػػوشل مػػػن زنزانػػػة اظتػػػوت البطػػػي  علػػػا مػػػم شػػػاحنة رتكثػػػر اتسػػػاعاً مػػػن سػػػابقااا . السػػػملن
ولكػػػػن بعػػػػد . وراحػػػػوا ي ملّولػػػػوف حل ظ شػػػػوارع العاصػػػػمة إليهػػػػامي بػػػػ ّ م  ػػػػّ وا مقػػػػّر سػػػػمل 
دركػت لقػد رت. ساعات قليلة رتعادوشل معصػوب العينػني إذل ن ػس اظتكػاف الػجملي رتخراػوشل منػ 

مػػػن خػػػالؿ عػػػدد السػػػالدل واالؿترافػػػات وصػػػليل اظت ػػػاتي  رتنػػػ  عػػػدت لػػػن س السػػػملن الػػػجملي 
واػػا  قػػوؿ اضتػػس لي كػػد هػػ  إذ مػا إف رتعػػادوشل حػػِ ارت ػػا صػػوت اظتػػ ّذف وقػػد . خراػت منػػ 

  فارت عػت معنويػػا  «اهلل رتكػرب  حػي علػا الصػالة  حػي علػا ال ػالح»رتراح ن سػي بكلمػة 
 .اراً علا اظتقاومةوازددت تشبثاً باضتياة وإصر 

رتالسػػػػ  مسػػػػ وؿ ا مػػػػن مقػػػػابال لػػػػ  علػػػػا كرسػػػػي  مقيّػػػػد اليػػػػدين والػػػػّرالني وموءوقػػػػا إذل 
اضلعنا علا مل أل اطتاص ف  كد لدينا رتنأل راٌل نظيػف السػ ة مسػ قيم »: الكرسي  وقاؿ

وال  بار عليأل  لكن الجملي ل س لأل امػاً كثػ ة هػم راػاؿ ا مػن الػوض  بعػد رتف ُ ػَت عتػم 
رتمػا ؿتػن راػاؿ ا مػن العسػكري . افات خط ة قد تكوف ب ػ ء  تعػجمليبأل البػادي عليػألباعرت 

فنراػػػو رتف يكػػػوف حتقيقنػػػا معػػػأل شػػػامالً وؼت صػػػرا و ائيػػػاً حػػػِ ن بػػػنّي الّصػػػدؽ مػػػن الكػػػجملب 
 «.واطتط  من الصواب

رتترُُكػػأل لضػػم ؾ وقػػد سػػبس رل رتف قلػػت لراػػاؿ ا مػػن الػػوض  ولكػػم رتنػػ م »: ف اب ػػ  فػػوراً 
مػن رتسػرار  ولػيس رل  2856ديسػمرب  22العسػكري كػل مػا رتعرفػ  عػن حركػة  رااؿ ا من

 22  ظ رتحػداث ان  اضػة دل رتنػف مسػ وليّ . من مزيد  وال يعني  رتّي اصتهازين قاـ ب عػجملييب
 ّف مشػػارك  فيهػػا كانػػت بػػعراد  وعػػن ضواعيػػة واق نػػاع  وإذا رتردمت إضػػافة  2856ديسػػمرب 

فقاؿ بػربودة « .مر مرتوؾ لكم  ف نا غترد رتس  بني رتيديكمبعا ا قواؿ ال  دل رتذكرها فا 
رتريػػد رتف رتشتػا منػػأل شػياا واحػػداً بعػػد رتف تناهػت إلينػػا معلومػات ت كػػد ختطيطػػأل »: رتعصػاب

دل رتدتالػأل ن سػي وان ملػرت ضػاحكا مكرهػا ر ػم قروحػي « .ال  ياؿ الرئيس هواري بومدين
لقػػد هػػدؼ  ػػػجملم . وراام اظتن طػػةالكثػػ ة ودتػػّزؽ ن سػػي  شل رتدرؾ رتسػػاليبهم اطتسيسػػة ومنػػا

اضتيلػػة إذل إكتػػاد مسػػوغ اديػػد يػػربر بػػ  دفعػػي ءانيػػة لل عػػجملي  حػػِ رتعػػرتؼ حتػػت االسػػ نطاؽ 
 .ب هم   اطتط ة
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ب ػػػزازي وقهػػػر رتعصػػػاحل  فقػػػّرروا مػػػرة رتخػػػرى نقلػػػي إذل سػػػملن ا يػػػاس هػػػ ال  اصتػػػالدوف مػػػن
زنزانػة اديػدة دل رتر  فاح ضن  . علا الساعة الرابعة صباحا 2857رتك وبر  16وهراف يـو 

فيهػػا النػػور ضيلػػة ءالءػػة رتيػػاـ كاملػػة إالّ بعػػا ومضػػات نػػور اسػػرتق ها مػػن خػػالؿ ضتظػػات فػػ   
 .باب الزنزانة  تسّلم ص ن حسا  العدس ا سود وقطعة خبز ااؼ من رتيدي السملاف

بينما كنت ظ هالـ زنزان  شتعت ضرقاً علا الباب تبعػ  صػرير م  ػاح وصػوت السػملاف 
يا سملني رتزتل م اعػأل واسػ عد للاػروج  لقػد صػدر ظ »: و السملن وهو يقوؿيعلو من  

 –فقلػت لػ  ورتنػا رترتػا م ػاعي البسػيي « .حقأل رتمر بػالع و العػاـ ووكيػل الدولػة ظ ان ظػارؾ
رتيّػة مناسػبة هػجملم »: –وحصػ  صػغ  و طػا  ؽتػّزؽ ( ال ػربز) دلو رتس عمل  ظ قضػا  حػاا  

رتال تعلػم رتّف »: بكلمػة فاصػلة كػي ال يطيػل اضتػديث معػي فػردّ « ال  يع و فيها النظػاـ عػ ؟
 «؟2857هجملم ليلة فات  نوفمرب 

خراػػت مػػن الزنزانػػة إذل  ػػو السػػملن ويػػدّي مربوض ػػاف إذل رالػػّي بسلسػػلة مػػن حديػػػد  
وسرت بني ص ني من حراس السملن وقػد اصػط وا يراقبػوف الزنزانػات الكثػ ة ذات ا بػواب 

فػػػػدار حل . ضلقػػػػات الرصػػػػاص وز اريػػػػد النسػػػػوة ظ اطتػػػػارجف ناهػػػػت إذل مسػػػػامعنا . اضتديديػػػػة
السمّلاف دورات عديدة أ رتنػزل  عػرب سػالدل حملريػة برفقػة سػمّلانني آخػرين حػِ ان هينػا إذل 
ؽتػػػّر  وقبػػػل رتف رتقػػػف دفعػػػ  رتحػػػدقتا ظ اجتػػػام بػػػاب حديػػػدي وبػػػا    زميلػػػ  بركلػػػة قويػػػة مػػػن 

رتف رتقػا علػا ا رض لػوال رتشل اطتلف وادت ن سي علا رتءرهػا داخػل زنزانػة رتخػرى  وكػدت 
هنػػاؾ ل   ػػ  ريػػ  بػػاردة وبػػدرتت رتتعػػرؼ علػػا مالمػػ  زنػػزان  . حافظػػت قلػػيالً علػػا تػػوازشل

اصتديػػدة الػػ  رتهػػداها إرّل السػػملاف ليلػػة فػػات  نػػوفمرب العظػػيم  واك شػػ ت رت ػػا غتػػرد مرحػػاض  
 !كب  ُب  ضتااة السملن كّل 

ورتّف با ا مرت ػا قلػيالً  يػث رتسػ طيا رتف كانت ميزة تلأل الزنزانة رت ا رتوسا من سابق ها 
كاف نت ػّد وسػي الزنزانػة خنػدؽ  ػائر . رترى من حت   رتحجملية اضتراس وهم كتوبوف  و السملن

احرتت كيف رتناـ ظ غترى تلػأل الريػاح كمػا . ظ ا رض ت سرب من  الرياح اضتسـو القارصة
رتـ إذل عاصػػػ ة اظتغػػػارة  هػػػل رتسػػػندم إذل ريػػػاح البػػػاب العاتيػػػة. احػػػرتت إذل مػػػاذا رتسػػػند ررتسػػػي

دل رتعػػػد رتقػػػدر علػػػا زتػػػل . بروائ هػػػا الن نػػػة؟ وقػػػد رتخػػػجمل مػػػ  ال عػػػ  واإلرهػػػاؽ م خػػػجملا رهيبػػػاً 
 .اسمي من اعتزاؿ وبقايا اراح ال عجملي  وا وراـ

حاولػت رتف رترميػػ  . وبينمػا رتنػا علػػا تلػأل اضتػاؿ وااهػػ  اػرذ ضػػام اصتثػة حػاد النظػػرات
اظتغػارة  فهششػت عليػ  بعبػا   فػانطلس إذل  بالّدلو لكػ  خشػيت رتف يسػقي دلػوي ظ تلػأل

واضمػػػ ّف قلػػيب لجملهابػػػ   . قػػاع اظتغػػارة وهػػػو يصػػرخ ػت ملػػػاً علػػا واػػودي ظ حػػػدودم اإلقليميػػة
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لكنػػػػ  سػػػػرعاف مػػػػا عػػػػاد ءانيػػػػة يقػػػػود ايشػػػػاً اػػػػرارا مػػػػن اصتػػػػرذاف ذات ا حملػػػػاـ وا شػػػػكاؿ 
 .اظتا ل ة

. ذاف السػػػػػملنانسػػػػػ بت قلػػػػػيال واتكػػػػػ ت علػػػػػا اضتػػػػػائي مسػػػػػ ملمعا قػػػػػواي ظتوااهػػػػػة اػػػػػر 
وتجملكرت رتشل ظ ليلة فات  نوفمرب  وتداعت صور اظتاضػي ف ػجملكرت ض ػول  ظ القريػة اعتادئػة 
. اظتساظتة رتين كنت ورتقراشل نصطاد رتشتاؾ ا ودية والينابيا وعصاف  الغابات مزركشػة ا لػواف
هم أ تجملكرت ريعاف الشباب ظتا كنت رتشارؾ اةاهدين ا شاوس ظ صيد ا عدا  ومالحقػ 

ولكػػػػػن بعػػػػػد كػػػػػل هػػػػػجملا العمػػػػػر اضتافػػػػػل باالن صػػػػػارات . مػػػػػن رترضػػػػػنا اظتقدسػػػػػة ظ كػػػػػل مكػػػػػاف
وا حداث رتراشل سملينا بػني رتربػا حيطػاف ظ رتعمػاؽ سػ يقة حتػت ا رض حتاصػرشل اػرذاف 

رتهػػجملا اػػزا  مػػن رتحػػ  وضنػػ  وفػػدام؟ كػػادت دمػػوعي رتف ! مسػػمومة ليلػػة فػػات  نػػوفمرب اةيػػد
واالضػػػطهاد والظلػػػم الػػػجملي فػػػاؽ رتيػػػا ال قػػػديرات  تن ملػػػر مػػػن مػػػدقي اظت ملمػػػدة ل ػػػرط القهػػػر

قطعػػت علػػا ن سػػي شػػريي ال ػػجملكر . ورتحػػي بعنسػػانية اإلنسػػاف إذل دراػػة اضتيوانيػػة اظت وحشػػة
 .وعدت رتس عتا حال ظتقاومة ضوفاف اصترذاف ال  ما ان كت ت كاءر باس مرار

ورة  ولكػ  دل با    نقر خ يف علا اصتدار الػجملي ي صػل بػني زنػزان  وبػني الزنزانػة اةػا
دل ي وقػف الطػارؽ واسػ مر يلػ  علػا رتف رتايبػ   . رتتبني النقػر وبقيػت رتراقػ  مصػدرم ودعػوام

فلما ياس من ردي عليػ  . وماضلت ظ إااب   خشية رتف تكوف مكيدة من االدي السملن
رتنػػػا سػػػملني »: نػػػاداشل بصػػػوت حسػػػب   آت مػػػن رتقصػػػا ا رض رتو مػػػن فضػػػا  سػػػ يس قػػػائالً 

ال زمػػػت الّصػػػمت ودل رترّد عليػػػ  وقػػػد رتخػػػجمل الظػػػن مػػػ  « .قول  لػػػألمثلػػػأل واسػػػ ما إذل مػػػا سػػػ 
م خجملاً عظيما  وتصّورت رتف ورا  الصوت مكيدة  لكن ضارؽ اصتدار حتدى هنوشل واس مر 

رتنػا »:قػاؿ« من رتنت ورتين تواد وماذا تريد؟»: عندها س ل  . يضرب حِ خل   رتدما يدي 
شتع هم ي   ػوف »:رتضاؼ قائالف علت و « .سملني مثلأل  اقرتب من مصدر الصوت قليال

باب الزنزانة ويدخلونأل إليها ظ حدود من صف الليل ف دركت رتنأل سملني اديد  رتخػربشل 
رتود رتف رتعػػرؼ اصتهػػػة الػػػ  »: قػػػاؿ« وظتػػػاذا؟»: قلػػػت م سػػائالً « بربػػأل مػػػن رتيػػػن اػػا وا بػػػأل؟

: ودوف رتف رتمهل  سػ ل   قػائال« .اات منها لعّل  رته دي إذل مص  بعا رفاقي ورتصدقائي
 «.رتنا ظ هجملم الزنزانة منجمل شهر كامل»: قاؿ« مِ حبست ظ هجملم الزنزانة؟»

دل رتصػػدؽ قولػػ  واع قػػدت كػػل االع قػػاد رتّف ػتػػدءي مػػن حػػراس السػػملن رتو رتحػػد عناصػػر 
اظتاػػػػابرات دسػػػػوم ظ السػػػػملن  مػػػػر ظ ن ػػػػس يعقػػػػوب  واسػػػػ بعدت كػػػػل البعػػػػد رتّف بعمكػػػػاف 

 مػػػل رتف يصػػػمد شػػػهراً كػػػامالً ظ ذلػػػأل إنسػػػاف مهمػػػا رتو  مػػػن قػػػوة اسػػػمية وقػػػدرة علػػػا ال ّ 
هػػػل لػػػأل رتف »: لكػػػّ  صػػػّممت علػػػا رتف رتك شػػػف نوايػػػام ورتتبػػػنّي رتمػػػرُم فسػػػ ل   ءانيػػػة. اظتكػػػاف

كنػُت سػمليناً ظ زنزان ػأل اضتاليػة ومكثػت »: قػاؿ فػوراً  «تصف رل زنزان أل وتجملكر ػت ويااػا؟
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االً ورتقػػّل خطػػراَ  فاعمػػل  ػػا رتيّامػػاً ضويلػػة قبػػل رتف ينقلػػوشل إذل الزنزانػػة اضتاليػػة وهػػي رتحسػػن حػػ
بنصػػي     يػػث ال اػػاام اصتػػرذاف وال حتػػاوؿ ق لهػػا فهػػي تعػػّد دػػدت ا الؼ ولػػيس عنػػدؾ 
دػػا تقاومهػػػا  ّف اظتغػػػارة الػػػ  ظ زنزان ػػػأل تصػػّ  ظ القنػػػوات اظتركزيػػػة ل صػػػريف ميػػػام ورتوسػػػاخ 

ة اظتغػارة حػِ وكل ما نتكن رتف تعمل  هو رتف تضػا قطعػاَ صػغ ة مػن اطتبػز علػا حافّػ. اظتدينة
بينما كاف زميلي السملني يصف رل خطػة مقاومػة « .إذا اا ت اصترذاف ال هم ها وانصرفت

ضوفػػػػاف اصتػػػػرذاف االػػػػت بػػػػجمله  ت اصػػػػيل قصػػػػة الطػػػػاعوف للكاتػػػػ  الواػػػػودي رتلبػػػػ  كػػػػامو  
وبعػػػد رتيػػػاـ ضويلػػػة علمػػػت رتّف ذاؾ السػػػملني مػػػن رتتبػػػاع حركػػػة كػػػرصل . فشػػػكرت هػػػاتف الليػػػل

 .بلقاسم
سلوب مقاومة اصترذاف ومناورام وزتل   الجملاكرة علا قصة رتسر رتحل فػراس بدرتت رتتعلم رت

اضتمػػداشل مػػن ِقبػػل الػػرـو وكانػػت اارتػػ  نتامػػة  ف ػػس لػػ  رتف يغػػرد معهػػا وهػػو ال ػػارس وا مػػ  
مػػا يشػػب  ا حػػالـ مػػن  * يػػا اػػارة الػػوادي ضربػػت وعػػادشل»: وا ػػارب والشػػاعر ال ػػجمل  فغػػّ  

رتّمػػا اػػ اشل فملػػرذاف سػػامة « !تعػػارل رتقاشتػػأل اعتمػػـو تعػػارل» :لػػ و إذل رتف يػػدعوها بق« !ذكػراؾ
ف سػدت رتبػا فػراس علػا سػملن  اظتػرتؼ . واالدي مػن بػ  الػد  ال هػم رـو وال فرنسػيوف
 .وعاتبت ال اريخ علا عدـ عدل  حِ ظ هلم 

كػػػاف علػػػّي ضيلػػػة رتيػػػاـ إقػػػام  ظ تلػػػأل الزنزانػػػة اطتياليػػػة رتف رتق سػػػم وابػػػ  الغجملائيػػػة قسػػػمة 
اصترذاف   يث تكوف من نصيبها قطعة اطتبز اصتػاؼ ومػن نصػييب حسػية العػدس ضيزي ما 

. ا سود  وهكجملا وافقت اصترذاف عل معاهدة ال عايت السلمي داخل مناضس اظتوت البطي 
ومن عملائ  تلأل ا يػاـ رتشل رتصػب ت ظ حااػة ماّسػة ظتػن يشػارك  ق ػل الوقػت والصػمت 

وظ يػػـو . هاف بػػ  ظ عمليػػة اإلعتػػا  والرتفيػػ  اليػػوميظ الظّػػالـ  وكانػػت اصتػػرذاف اػػزا  ال يسػػ 
من ا ياـ قّررت رتف رتت كد من ػت وى وابػ  الغجملائيػة ف فر ػت ذلػأل اضتسػا  ظ الػدلو الػجملي 
رتقضي في  حاا  مضّ يا يومها ب لأل الوابػة  وذهبػت رتحصػي حبػات العػدس وبعػد عنػا  

وي علػا نصػف لػرت مػن شديد دتكنت من عد سبعة عشرة حبة عدس ال    ظ حسا  لت 
 .كانت تلأل هي واب  الثرية ضيلة رتياـ سمل . اظتا 

وبعد رتف رت ا النظػاـ اح  ػاالت اضتكومػة والشػع  بعيػد انػدالع ءػورة ال  ريػر العظيمػة  
رتمػػر بنقلػػي إذل زنزانػػة رتخػػرى فرميػػت دلػػوي قبػػل رتف رت ػػادر مغػػارة اصتػػرذاف وقػػد ان هػػت مهّم ػػ  

ت  ّ وايػػ. يػػ  لػػيال خشػػية رتف تقضػػمهما اصتػػرذاف اظتوبػػو ةالنبيلػػة بعػػد رتف كنػػت رتخ ػػي قػػدمّي ف
ح ضنت صديقي ورفيس السالح العقيد شعباشل رتياما قليلػة الدخوؿ زنزانة اديدة سبس ورتف 

 هػجملم الزنزانػة ح ضػنتاكمػا   .شت  علا ادار الزنزانػةاقبل إعدام  من قبل النظاـ  وقد ح ر 
ات ال رنسػية عليػ  ت القػوّ لقػوقػد رت( Le barbu)« ياظتل  ػ» بػػمن قبل  راال يو سالفيا يكػّ  
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سل ة ل ائػدة الثػورة اصتزائريػة علػا مػم بػاخرة سػالح هامػة ظ القبا رتءنا  قيام  ب هري  ا 
أ رتعػدمت القػوات ال رنسػية  –« التػوس»وقػد ُعرِفْػت وق هػا ببػاخرة  – 2845رتواخر سػنة 

 رصػػلي علػػا اػػدابلػػدم ا شتػػ  وتػػاريخ مػػيالدم و اوقبػػل رتف نتػػوت ح ػػر ب هػػافرم . اػػلأل الرّ لػػذ
وذل بػالثورة رتف تطلػس ا  كاف.  يل الزنزانة  فمن يومها صارت تلأل الزنزانة تعرؼ بزنزانة اظت

 .شت  علا إحدى بواخرها ازا  إلخالص  وتض يات  ظ سبيل اصتزائرا
ن مػا  إذل حركػة كػرصل الم باّاػاوادت ظ الزنزانة سملنا  بعضػهم  ومن حظي اصتميل رتشلّ 

باإلضافة إذل ضػباط   2856ديسمرب  22رتاعة دترد باالن ما  إذل البعا ا خر بلقاسم و 
 هم الضػػّيقة  ورتّدعػػا رت ػػم مػػن انسػػية ياصتػػيت الػػوض  الشػػعيب ؽتػػن شػػّكأل الّنظػػاـ ظ انسػػ

مػػن )وقػػد اػػي   ػػم مػػن بعػػا الػػدوؿ الشػػقيقة  .مغربيػػة ويعملػػوف لصػػاحل اظتاػػابرات اظتغربيػػة
رتوفػػدام اضتكومػػة اصتزائريػػة علػػا ن ق هػػا بعػػد بعػػد رتف هم حيػػث كػػانوا يُ ػػابعوف دراسػػ ( مصػػر

الجملين ولدوا ظ اظتغرب رتو رتحد رتبويهم  –العملي  ظ ا مر رتّف ه ال  الضباط و  .س قالؿالا
 ة انود وضباط ايت ال  رير مػنهم مػن قضػا ؿتبػ  خكانوا من بني   –من انسية مغربية 

 !ومنهم من ين ظر بَدلوا تبديال

إذل ضػرورة تػػدم    –ن هػػازيني برتكيب ػػ  ال رنكوفيليػة اظت  ال ػػة مػا اال –لقػد ت طػػن النظػاـ 
كل تواصل بػني الشػع  العػرحل كػي ال لتقػس ويبػ  مسػ قبل دول ػ  القوميػة الػ  بعمكا ػا رتف 

عليػػػػ  فػػػػعّف سػػػػملن وإعػػػػداـ كثػػػػ  مػػػػن و  .سػػػػ عمارية ظ اظتنطقػػػػةالطػػػػات اتقػػػػوِّض رتيػػػػا اظتاطّ 
 قصػػا بػػدعوى اطتػػوؼ علػػا رتمػػن الدولػػة و  هػػا مػػن اظتغػػرب ا واصػػلالضػػباط واصتنػػود مػػن رت
القػومي لثػورة ال  ريػر ومواصػلة رسػال ها  ذرائػا خطػ ة ل صػ ية اظتػدّ  إالّ  اظتزاعم الواهيػة ليسػت

ال  ريرية وشد الواػداف العػرحل اإلسػالمي إليهػا دػا كانػت عليػ  مػن قػيم سػامية وخطػة ءوريػة 
 .س عمار والثورة اظتّضادةادد مصاحل اال

ضتقيقة دل يكن سملن وهراف ظتعاقبػة الػوضنيني والثّػائرين علػا سػلطة عمػال  فرنسػا ظ ظ ا
ِّ الوسػػائل  فقػػد شػػاَهْدُت    مػػات كيػػفالنظػػاـ بقػػدر مػػا كػػاف خطػػة اهّنميػػة ل ػػدم هم بشػػ

بعػػد رتف خػػارت قػػواهم وحتطمػػت معنويػػاام وتوق ػػت  بعػػا السػػملنا  اوعػػاً وتعػػجمليباّ ومرضػػا
وا  وكيػف رتصػي  رتعصا م وانّػ ا خر بعاالوكيف فقد القهر   ةفيهم رتيا شروط مقاوم
 ي حػّد علمػي ف. عمابالبعضنا رتصي  رتو الرّبو رتو  ما معاً  وكيف  سملنا  آخروف بالسلّ 

اصػة سػم الغوّ اكنػا نطلػس عليػ    .علػا اإلضػالؽسػملن وهػراف العسػكري رتحػد  دل ينج من شرّ 
زوؿ نّػػػلل كنػػػا ُنالقػػػي اظتػػػرّ حيػػػث   وبنيػػػت زنزان ػػػ  ظ رتعمػػػاؽ ا رض امرت ػػػ د علػػػا تػػػلّ  نػػػ  شػػػيّ 

مس ودل متطػػػر علػػػا شتعػػػي دل رتر النػػػور سػػػنة كاملػػػة ودل رتر شػػػكل القمػػػر وال واػػػ  الّشػػػ .ليهػػػاإ
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ش دنا وت  ػرّ س ثنا  صػراخ اصتػرذاف ونبػاح الكػالب العدوانيػة الػ  اػدّ اصوت دابة رتو ضائرة ب
 .بنا من ورا  رتبواب الزنزانات

ف اػػػا ت زواػػػ  رتتكػػػرر كثػػػ ا مػػػا ا  يػػػث  باتّػػػت رتسػػػرنا فكانػػػت ؽتنوعػػػة منعػػػا ارتمػػػا زيػػػار 
 .هػػػػا ظ هػػػػروؼ قػػػػاهرة وم ظتػػػػة إذل السػػػػملن وراعػػػػوا خػػػػائبني دوف رتف يػػػػروشل رتو رتراهػػػػمؤ ورتبنا

وصػادؼ رتف ررتاػم يومػػا عملػوز كرنتػة مػػن مدينػة وهػراف تػػدعا السػيدة  ػ ي فػػرّؽ عتػا حػػاعتم 
ف قػػػدمت  وهػػػم صػػػغار ظ حضػػػن رتمهػػػم االسػػػني ظ مػػػدخل السػػػملن يرقبػػػوف موعػػػد زيػػػار  

فت عليهم أ دع هم إذل بي ها ورتكػرم هم رتحسػن اإلكػراـ وصػارت السيدة الكرنتة منهم وتعرّ 
 . بنا  وصديقة ا سرة إذل يومنا هجملاامن يومها صديقة ا ـ و 

 حكمت علّي ػتكمة بومدين بثالءني عاماً سملنا
إالّ دخلػػت  مكثػػُت سػػنة كاملػػة بلياليهػػا ورتيامهػػا ظ هػػالـ دامػػس  ودل رتفػػارؽ بػػاب زنزانػػة

رتءػػر لل يػػاة مػػن  ر رتيّ شتي  ودل رتاودل يػزرشل رتحػػد ودل ينػػادشل رتحػػد بػ  رتخػرى رتشػػد منهػػا وحشػػية
منعػػػػوا عػػػػ  القػػػػرا ة  .فكػػػػاف كػػػػل مػػػػا رتعرفػػػػ  هػػػػو الظػػػػالـ حػػػػِ نسػػػػيت النػػػػور. خػػػػارج الظػػػػالـ
ربوشل علا عدـ تغي  مالبسي اظتدنية ضيلة رتربعة رتشهر حِ بليػت وتغػ  لو ػا اوالك ابة  ورت

فرتهػػػل اسػػػمي مػػػن رتءػػػر اصتػػػراءيم واضتشػػػرات  وتعقػػػدت حػػػال    ءػػػر الغبػػػار وا وسػػػاخمػػػن رت
ن ها اليـو ا خ  مػن ا وعندما. ـ واصتراحروؼ العجملاب وال ورّ هي  من نالص ية ظتا كنت رتعا

رتحد رتياـ شػهر يوليػو  ظكاف ذلأل   – الدراما ال  عش ها ظ هالـ دامس منال صل ا وؿ 
ف إذل زنزان  وف   با ا  فاراُت إذل  و السملن ودل رتكن اا  السملا – 2858 من سنة
 البػت ن سػي فلػم رتسػ طا . فسػقطُت مغشػيا علػيّ  عي ّ  ركم مكثت ب   فضرب النو  رتعلم

ظػػػػة ك ابػػػػة هػػػػجملم ضتومػػػػن يومهػػػػا إذل . فلػػػػم رتفلػػػػ  رتحػػػػداقيوقاتلػػػػت الظػػػػالـ الػػػػجملي اسػػػػ وضن 
 .نا رتعاشل رتزمة نظررترات و اظتجملكّ 

بػوهراف وكانػت رتوؿ فرصػة  (ػتكمة الثػورة)ة ا كمة العسكرية قاعإذل  قادنا رااؿ ا من
كانػػت ضتظػػة . همػػةن ُسػػملنوا مثلػػي بػػن س ال ّ خػػوة ؽتّػػالتل قػػي فيهػػا نظػػرا  بنظػػرات بعػػا ا

فواات . االحرتاـ اظت بادؿ وال قدير اظتشرتؾ كجمللأل  رة فيها ال ع  وفيها الندـ ولكن فيهام ءّ 
ن رتعضػػػػا  سػػػػلأل اصتػػػػيت الػػػػوض  الشػػػػعيب  كػػػػاف بعضػػػػهم مػػػحيػػػػث   ب شػػػكيلة هياػػػػة ا كمػػػػة

عمػال   –وبعضهم من قدما  ايت ال  رير الوض   والبعا ا خر من دفعات الكوست 
ت قاعػػػة مػػػ  ا .ملػػػانس والنشػػػاز ظ تلػػػأل الرتكيبػػػة ّ عػػػدـ الوقػػػد هػػػال  . فرنسػػػا االسػػػ عمارية

ـ عػػػالإ ما إذل اضتكػػػم علػػػا مػػػن صػػػّورام وسػػػائل سػػػا كمػػػة جبمهػػػور   ػػػ  اػػػا  ليشػػػهد وي
ف وراػػػاؿ و ف وا ػػػامو همػػػني وال ضػػػوليف ضػػػر رتفػػػراد عػػػائالت اظت ّ  .النظػػػاـ بػػػاةرمني اطتطػػػ ين

كػػػاف بعػػػا . وا ظ اظتقاعػػػد ا وذل  أ صػػػعد راػػػاؿ القضػػػا  إذل اظتنّصػػػةصػػػط ّ اا مػػػن الػػػجملين 
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 مرباح. ق

خػػػر رتصػػػّر علػػػا رتف يظهػػػر دالبسػػػ  العسػػػكرية  شتػػػي وبعضػػػهم االقضػػػاة يرتػػػدوف لباسػػػهم الرّ 
رتقػا م ان بػاهي رتّف بعضػهاوقد ل ت  .ت  وعلا صدورهم رتَْوشِتة عسكريةوعلا رتك افهم الر 
كػاف هػدؼ . بعد االسػ قالؿ ظ هجملم الرّتبةسمل   وهي رتوؿ دفعة رتءنا  فورا إذل رتبة عقيد 

النظاـ هو إضػ ا  صػبغة اصتّديػة والعظمػة علػا ػتاكمػ  العسػكرية مػن اهػة ومػن اهػة ءانيػة 
الوض  مػن ارتيػاد اظتناصػ  العليػا ظ اصتػيت والدولػة دتكني عمال  فرنسا ظ ص وؼ اصتيت 
 .لكي ين قموا من ضباط ايت ال  رير

رنا ئػػم للم اكمػػة  فصػػوّ دتّكػػن النظػػاـ وق هػػا مػػن تكييػػف وضػػا خػػاص وخلػػس منػػاخ مال
يبػػة اغ حيالنػػا هالػػة مػػن ال اويػػف والرّ صػػعلػػا شػػكل غتػػرمني دسػػ وى ضػػباط النازيػػة خطػػراً و 

السائد داخػل قاعػة  كاف اصتوّ  .ا وي واس مّناننالط  النظاـ يديحِ بدرت الررتي العاـ الجملي  
كػػػاف القضػػػاة برئاسػػػة العقيػػػد ػتمػػػد بػػػن رتزتػػػد عبػػػد الغػػػ  غتػػػرد و عػػػ  الرّ  علػػػا ا كمػػػة يبعػػػث
 . ا  يلت ظ رتعماؽ الظالـ  ية الضّ ال لاوا ليواروا الرتاب ع حّ اري قبور اا

وبينما ؿتن  . من صنا خياؿ رتاهزاممعظمها  كانت  وااهنا القضاة الضباط ب هم كث ة
كػػػجمللأل دخػػػل راػػػاؿ ا مػػػن العسػػػكري ي قػػػدمهم الرائػػػد قاصػػػدي مربػػػاح رفقػػػة زرهػػػوشل رتحػػػد 

. وءػائسالل ػات و لػو ة باظتػتافظ ؽت ني  بطهم ماح لوا اظتقاعد ا مامية و و  معاوني  
علا رُكبهم وت رسوا ظ وا  رئيس اصتلسة وظ واػوم كػل القضػاة ا ا افظ وضعو 
مػػن لػػ  ضػػلا ظ تلػػأل ا اكمػػة  ومػػا كنػػت رتهػػنهم فعلػػوا ذلػػأل إالّ إلرهػػاب وكػػل 

يعلمػوف  قػد كػانواف. ناه ال  وش نهم علا اختػاذ رتحكػاـ وعقوبػات قاسػية ضػدّ 
ف بشػػػػػػػكل رتو بػػػػػػػدخر ظ دتػػػػػػػرد موّرضػػػػػػػو رتّف اػػػػػػػلا مػػػػػػػن هػػػػػػػم ظ منّصػػػػػػػة ا كمػػػػػػػة 

ش ب  ظ كاف ا من العسكري ي. وػتاضر ا من العسكري ت كد ذلأل 2856ديسمرب  22
مػػػػدبري حركػػػػة  رتحػػػػد رئػػػػيس ا كمػػػػة العقيػػػػد عبػػػػد الغػػػػ  الػػػػجملي وااػػػػ  ذلػػػػأل بعضػػػػهم دػػػػا ظ

 !نقالب الجملي قادم الزب يلالديسمرب واام  عالنية باظتشاركة ظ اإلعداد  22

هم الرئيسي إذل اان  مػاّلح اظت ّ  كنت.وا بنا ؿتن اظت همني وصّدورنا ظ قل  القاعة اا
ظ اػو ( اظترتونيػة)بػدرتت ا اكمػة  .رين من قادة ال يػالسخوآ معّمرا وعم ات العّياشي وقارة

 دوفائمة عمش وف باظت امرة علا العدؿ  فظهرت ال هم اظت ربكة وتُركت العبارات السياسية 
ات كلمػات اإلمربياليػة حيث شتعػت عشػرات اظتػرّ   الالت القانونيةرتدسل وضوح رتو حتديد للدّ 

ا ة مسػػػػػبقاً عمػػػػػال  كبػػػػػار  نصوصػػػػػهم اظتهيّػػػػػ مػػػػػن خػػػػػالؿنا و دحػػػػػِ  ػػػػػ  هيونيةاعيػػػػػة والّصػػػػػوالرّ 
بػػػل إّف كػػػل هػػػجملم اظتسػػػائل الكػػػربى اك شػػػ ت ؼتادعهػػػا ظ   اعيػػػةهيونية واإلمربياليػػػة والرّ للّصػػػ

  رترى ذلػأل وكػم كانػت نكبػ  كبػ ة وق هػا ورتنػا رترى سػيادة القػانوف اػاف. اصتزائر من خاللنا
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ُتكيّػػف  الػّ همنػة يُػْغصػػ  ظ وضػن الثػػورة  و القػانوف الػػجملي نتثػل رتالػػا مقدسػات ا مػػم اظت مدّ 
 .إلدان همصطنا الضع ا  وتُ  ضدّ 

دوف رتدسل   قػػػػررت رئػػػػيس ا كمػػػػة خطابػػػػا ضػػػػويال رتعػػػػدم لػػػػ  اهػػػػاز اظتاػػػػابرات وكػػػػاف يهمليػػػػ
بدرت ينادينا الواحد تلو ا خر لنمثل رتماـ هياػة ال  كػيم وانطلقػت فصػوؿ و  .اس يعاب   وام

دل . ظت  علػة ظ رااعتػا وقانو ػا ومكا ػا ومناسػب ها وحكمهػااظتهزلة تعرض علا ركػ  العدالػة ا
 سقضػػػينا عامػػػا كػػػامال ظ  ياهػػػ  اصتػػػ  السػػػ ي وقػػػد يسػػػ لونا رتيػػػن كنػػػا وال عمػػػا فعلػػػوا بنػػػا

ِّ رتّف وتعرضنا  بشا رتسالي  ال عجملي  والقهػر اصتسػدي والن سػي ال يقػدر  كػاف  بعضػنا  حػ
 .اـت شللظ البعا ا خر كاف ذا نودي و إعلا الوقوؼ 

 هم اظتواهػةس ل  رئيس ا كمػة بعػد رتف ذكػر الػ ّ  .ام ثلت واق او  اا  دوري ظ ا اكمة
رتراػػو رتف تع يػػ  مػػن هػػجملا » :اب ػػ  فػػوراً رت« مػػا هػػي مشػػارك أل ظ ءػػورة ال  ريػػر؟»: قػػائالً  رلّ إ

لماضػي اع بػار  وكيػف نتكػن مراعػاة ماضػَي لرؼ اضتػارل  إذ دل يعػد ظّ اصتواب ال سيما ظ ال
صتهػادي رتّف ال رتضن . هيونيةعية والصّ الية والرّ اورتنا مّ هم من ِقبلكم بالعمالة لإلمربيالنضارل 

ّف اعتػػدؼ مػػن إ»: فقػػاضع  دوف رتف رتمت كالمػي قػػائال…« همالػػ ّ  هػجملم مصػداقية رتمػػاـ حملػػم
م ورتضػػاؼ بػػ هكّ « .ال  كيػػد علػػا رتنػػأل راػػل ءػػورات عديػػدة هػػوسػػ اؿ ا كمػػة اظتواػػ  إليػػأل 

ؿتػن »: رتردؼ قػائالً  أّ  إرل بالبنػاف  شػ وهػو ي« !ا اظتعػارض اطتالػدهػو ذ»: ةمن رتعلا اظتنصّ 
دا مػا نعنيػ   ومػا هػي الثػورات الػ  تسػ لأل نعلم رتنأل رال م عدد الثػورات ورتنػأل تعػرؼ ايّػ

 «.عنها ا كمة

قػػّررُت  تلػأل ا اكمػػة ت اديػا للمهراانيػػة الػػ  كػاف رئػػيس ا كمػػة يػود رتف يراهػػا ماءلػػة ظو 
. اإلاابػة عػن كػل رتسػالة ا كمػة دوف مبالغػة وال اويػلبال رصػة وال زمػت رتف ال رتعطي  هجملم 

لكػػن سػػرعاف مػػا حتولػػت ا اكمػػة حتػػوال اػػجملريا بعػػد رتف وااهػػوشل ب همػػة ال اطػػيي ال  يػػاؿ 
 : دتالكت ن سي قلػيال ورتابػتءارت ءور  طتساس هم لكّ   عندها. الرئيس هواري بومدين

  يػاؿ لػيس ال  يػاالت  واا  راػل نّػ رتحد يصػدؽ رتال رتع قد رتّف من بني كل الجملين عرفوشل»
عنػػػدما رفضػػػت رتسػػػلوب   فمػػػن رتخالقػػػي الثوريػػػة وال مػػػن تقاليػػػدي  نػػػ  عمػػػل ابػػػاف ووضػػػيا

الح  وبعػػػدها ظ منظمػػػة ابهػػػة قاوم ػػػ   ػػػد الّسػػػ 2851هػػػواري بومػػػدين ظ السياسػػػة سػػػنة 
ة انقػاذ حيػإ مػنالػ  دتكنػُت فيهػا  2856ديسمرب  22شرتاكية  وآخرها ظ حركة الالقوى ا

ة  لكػػػػن منطػػػػس كػػػػل مقػػػػاوم  لبومػػػػدين كانػػػػت إذف عالنيػػػػة وبػػػػعراد  اضتػػػػرّ . الطػػػػاهر الػػػػزب ي
سػلوحل رتإّف . مػا حييػت هػانجملالػة ال تطػاوع  ن سػي رتف آتي فهػو عن من اطتلػف ياؿ والطّ  اال

 :قائال ب علا صوت  صرخ رئيس ا كمةعندها  «.هو رتسلوب الثورة ورتنت تعلم ذلأل ايداً 
دت علػػػا رتف رتشتيػػػ  تعػػػوّ »: بػػػالقوؿف اب ػػػ  فػػػوراً « .قػػػل بومػػػدين بػػػل قػػػل سػػػيادة الػػػرئيسال ت»
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قػػاؿ ويػػدم تعبػػث ف «.شل ذلػػأل ظ شػػي باشتػػ   رتمػػا إذا ر بػػت ظ رتف رتشػػرف  رتمامػػأل فػػال يضػػرّ 
ّف مػػا صػػرحت بػػ  عتياػػة ال  كػػيم مػػن رتقػػواؿ  ػػ  إ»: بػػاظتلف الػػجملي لتمػػل ماػػات الصػػ  ات

كػػاف رئػػيس ا كمػػة ي  ػػدث « .  واءقػػة مػػن رتقوالػػأل  وا كمػػة  ػػإضالقػػامطػػابس لل قيقػػة 
 .بالعربية واحدة هم رتو عند اس شارة معاوني  ودل يقل كلمةبال رنسية سوا  ظ موااه  بال ّ 

 شلّ عرى فػخػرتسػالة رتف رتايػ  علػا رت علػيّ كػاف إذا  »: بادرُت إذل ضل  من ا كمة وقلت
رتخػػرج رئػػيس ا كمػػة رسػػالة مػػن ا عنػػده «.اضتقيقػػة رتمػػاـ ا كمػػة لّػػياسػػ عداد  ا علػػا رتمتّ 
ال قيػػػت كػػػرصل بلقاسػػػم »: هػػػ  ي لػػػو منهػػػا بعػػػا ال قػػػرات قػػػائالأّ ذرتمامػػػ   وبسػػػطها اظتلػػػفّ 

ال حتػاوؿ رتف » :رتضػاؼو « .وارت بينكما رتحاديث ضويلة حوؿ رتهػداؼ ومسػ قبل منظم ػ 
ي  الّػجمل الرائػد عػز الػّدين  اػلأ ذكػر اسػم الرّ « .تنكر  ّف صػاح  الرسػالة هػو شػاهد عيػاف

هما ظ لقائي بكرصل بلقاسم ظ باريس وكاف هجملا إليجملْين سبقت اإلشارة ءنني الّ كاف رتحد اال
ضتاحػػا مػػػن صػػاحب  علػػا كػػػرصل بػػ ف ين ػػجمل ؼتطػػي حرك ػػػ  ضػػد نظػػاـ هػػػواري إ اصتاسػػوس رتشػػد

دل رتفاا  من ذكر اشت    شل رتعرف  حس اظتعرفة ويعرف    ي ظتا هو علي  من اشػا  .بومدين
ضمعػػػا ظ   سػػػ  كػػاف قػػد بكػػػا كػػالثكلا يػػػـو اس شػػهاد البطػػل سػػػي طتضػػروان هازيػػة  وهػػو ن

 ...وكاف ل  ما رتراد.   ظ عضوية قيادة الوالية الرابعة مدعيا رتن  رتقرب الناس إلي  خالف

ف رترفػػػا رتإذا كانػػػت هػػػجملم ا كمػػػة تسػػػما ػتكمػػػة الثػػػورة فػػػعشل »: قلػػػت لػػػرئيس ا كمػػػة
  العػادل حسػػ  ررتيػػي تصػدؽ هػػجملا ا سػػلوبتواػػد ػتكمػػة ظ  ذ الإمامهػػا باظتراسػلة رتحػاكم رت

بػػاط تصػػارل بسػػ ارتنا بالرّ امػػن إدانػػ   ػػجملم الرسػػالة فلمػػاذا ال تػػجملكر موضػػوع  وإذا كػػاف ال بػػدّ 
مرتكػػػزات وشػػػواهد خت ػػػف  تع ػػػرب هػػجملم اضتقػػػائس  فوالكي يػػة الػػػ  عػػػدت  ػػػا إذل رترض الػػػوضن

ربا   دفعػػ  بػػوءػػوقي كػػاف بعمكػػاشل البقػػا  ظ اطتػػارج لكػػن . حكمهػػا علػػيّ  دوابهػػا ا كمػػة
من هػجملا ا سػلوب فلمػاذا دل  ذا كاف ال بدّ إو   رتف رتعود إذل وض  ورتواا  النظاـ باضتقيقةإذل 

درؾ رتن  مواود علا رتكثر ال قػدير ظ وهػراف رتنا ميوااه  صاح  الرسالة هنا ظ ا كمة و 
 «.مارتو ردا رتماـ باب ا كمة يسرتؽ السّ 

يقاؼ ا اكمة وإعطا  ضتظة مداولػة عة يدم عاليا وضال  برفا وكيل اصتمهورية رتزتد دراي
دوشل بسػرعة ي حِ هملم علّي ءالءة رتشااص وقيّػيّ دل رتكد رتالس علا كرسو . عتياة ا كمة

عػػدامي قبػػل رتف رتدرل إلوا  سػػاورت  شػػكوؾ بػػ  م اػػا عنػػدها. كمػػةعػػوا حل إذل خػػارج ا فود
ابي يػػػة رفقػػػة الّضػػػر شل وكيػػػل اصتمهو وبينمػػػا رتنػػػا منهمػػػأل ظ شػػػكوكي فااػػػ .  قػػػائس ختػػػي هم

رتراػػػو رتف تشػػػرح رل مػػػا » :مرابطػػػي حسػػػن بقولػػػ  وبلهملػػػة خاليػػػة مػػػن رتّي حقػػػد رتو عنملهيػػػة
لتس  كمة ءوريػة ظ هػجملا اظتسػ وى رتف  ال»: قلت «.قصدت  بكالمأل عن ا اكمة باظتراسلة

جملي مػػا الػػفتع مػػد ظ رتحكامهػػا علػػا رسػػالة تواػػ  امػػة إلنسػػاف  ولػػو رت ػػا كانػػت صػػ ي ة  
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   وقػػػد ين هػػػي اضتكػػػم علػػػا رتحػػػد باإلعػػػداـ دملػػػرد لػػػمحتسػػػم الػػػجملي الرتدرانػػػا رت ػػػا لصػػػاح  ا
ع بار فال بديل من العا  زائف  وإذا كاف ال بد من رتخجمل ررتي صاح  الرسالة بادّ اتصديس 

 «.احضورم شاصيّ 
ان هػػػا اللقػػػػا  وضلػػػ  مػػػػن حراسػػػي رتف يعيػػػػدوشل إذل قاعػػػة ا اكمػػػػة وضلبػػػت مػػػػ  هياػػػػة و 

بثالءػني عامػاً اضتكػم اف وق هػا الػجملي كػ النهػائي هارة الوقوؼ كي اس ما إذل قرار وقّ ا كمة اظت
عشػػروف عامػػا  :قرتف ػػ  مػػن اػػرائم  وكانػػت حيثيػػات اضتكػػم كال ػػارلابالسػػملن النافػػجمل اػػزا  ظتػػا 

ي  ضي ظ ؼتطّػ  وعشػر سػنوات سػملنا عقابػا علػا تػورّ 2856ديسػمرب  22ظتشارك  ظ دترد 
ذاتػػػػ  وصػػػػمة عػػػػار ظ ابػػػػني اصتزائػػػػر  اف اضتكػػػػم ظ حػػػػدّ كػػػػ.   ػػػػكػػػػرصل بلقاسػػػػم وان مػػػػائي ضترك

فرضػػها رئػػيس ا كمػػة رتكػػرب مػػن العقوبػػة الػػ  ضالػػ   ػػا اظتسػػ قلة حيػػث كانػػت العقوبػػة الػػ  
 هياػػة ا رتكثػػر مػػن ذلػػأل نظػػراً لطبيعػػةتوقّػػرتدل رتفااػػ   ملػػم العقوبػػة  بػػل كنػػت  .الّنائػػ  العػػاـ

س بدت باضتكم اا ظ هل ضغمة عسكرية كن  .القضا  وهروؼ ا اكمة وضبيعة نظاـ اضتكم
 .رتف رتراو منها خ ا رتبدا مكنفلم يكن من اظتوا  صبت حقوؽ اإلنساف وكرام    

 السملن والصمود
بطاعتػػػا مػػػن اصتالديػػػن واظتسػػػ نطقني الشػػػاذين  الـ  بوؿ مػػػن درامػػػا الظّػػػا ال صػػػل ا ان هػػػ

نميػػة  ورتعػػوا م مػػن اصتػػرذاف  ػػراوام ورتسػػل  هم وبطاريػػاام الكهربائيػػة وؼت لػػف رتدوااػػم اصته
 .اب رت ل  ورتشباح الوحدة واالوالقمّ  ة والبسّ السامّ 

كػاف وقػا اضتكػم ءقػيالً . الـءالءػني عامػا ظ الظّػ وانزاح السػ ار عػن فصػل اديػد يسػ مرّ 
ومػػن حػػظ رتبنػػائي رت ػػم كػػانوا صػػغارا دل يػػدركوا بعػػد حملػػم . سػػرة وا صػػدقا س ا و علػػا ن ػػ
راع يػػػاـ مػػػن االب ػػػزاز والّصػػػرتة بعػػػد ءالءػػػة كمػػػة منهػػػوكي القػػػوّ رتخراونػػػا مػػػن قاعػػػة ا  .ةاظت سػػػا

. ورتدخلونػا بػاب السػملن لنبػدرت عهػداً اديػػداً   ة ضػد حػرب رتعصػاب شرسػػةواظتقاومػة الن سػيّ 
ن صػػػف الليػػػل رتعنػػػا السػػػملانوف ظ قاعػػػة  ضػػػور مػػػدير السػػػملن وراػػػاؿ ا مػػػن موظتػػػا كػػػاف 

ديسمرب رتف يك بوا رسػائل  22وضل  مدير السملن ب علا صوت  من كل اظتورضني ظ حركة 
ثل اصتميا إذل هجملا فام   الع و العاـ  منس عطاؼ إذل رئيس غتلس الثورة واضتكومة يطلبوف ا

فػػس واالسػػ ملدا   وعػػال قػػي رترتػػل عبػػارات الرتّ  س كػػل مػػن اه ػػ  يهيػػل رتدواتػػ  وينانطلػػالػػررتي و 
حػػِ ين هػػوا  آخػػروف رتوراقهػػم ِمػػراراً كمػػا  ػػّ    ئػػس سػػلوب الالصػػوت بعضػػهم وهػػو ي اػػ  ا 

رتما رتنا فرفضت رتف رتك   ولػو كلمػة  . فضل صيغة تليس دقاـ رئيس غتلس الثورة واضتكومة
. واحدة ظ هجملا اظتوضوع  ورفعت صو  علا ا شهاد رتعلمهم ب شل لن رتك   كلمة واحدة

رتف ال رتبػػػػالم ظ مػػػػوق ي  مػػػػ  اصتميػػػػا وقػػػػد ُملاػػػػت رتعيػػػػنهم بالشػػػػ قة  أ ضلبػػػػوا رلّ إال  ػػػػت ف
. يمػس ظ عقلػ ا مػل  وقػد يكػوف رل تكوف قػد فقػدرتقد  ب شلّ  واامس بعضهم اظت طرؼ 
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سػػ عطاؼ علػػا املن رفقػػا ب ض ػػارل وتطػػوّع رتف يك ػػ  رل شاصػػيا رسػػالة اشل مػػدير الّسػػوترّاػػ
قرتاحػػات ورءيػػت ضتػػاؿ هػػ ال  رتيعػػا وظ ن سػػي رفضػػت رتيػػا اال ولكػػ  رتف رتمضػػيها فقػػي 

  ودل يهضػػموا بعػػد هويػػة نظػػاـ ااا مػػن ا يػػاـ شػػيمػػو  ػػم وحػػزف علػػيهم   ػػم دل ي علّ  اسػػ هزا 
 .اضتكم

مػػػن ضلػػػ   ال بػػػدّ  ذا كػػػافإ» :وحػػػِ رتضػػػا حػػػدا للمهػػػاترات قلػػػت ظتسػػػ وؿ راػػػاؿ ا مػػػن
عني إذل رتحد السػملوف باظتدينػة ملن اللّ الع و من السلطة فعشل رتضال  رتف تنقلونا من هجملا السّ 

مػػنهم قيمػػة لكالمػػي  وهػػم  يّ رت ردل يُعػػ« .رؽ  فػػجمللأل رتفضػػل بكثػػ مػػا اةػػرمني وُقطػػاع الطّػػ
ور ػػم رتّف ضلػػ  الع ػػو  .هم نػػور الشػػمسييرقبػػوف فملػػرا متػػرج فيػػ  علػػ فيػػ  هػػم امنشػػغلوف فيمػػ
س باضترية هو من ضبيعة اإلنساف  لكػن حملػم اإلهانػة رتكػرب مػن حملػم العطػف  العاـ وال علّ 

ما سملن عنػدمن ال وقد رتكد هجملم اضتقيقة اظتسما بن عطية عبد الرزتاف بعد ءالث سنوات
 تقزنتنػػا يلػػة الػػ  رتراد فيهػا النظػػاـرسػػالة إذل السػػملن اظتػدشل نتػػدح مػػوق ي ظ تلػأل اللّ ببعػث رل 

 .رقابنا   علاانهان نا بعد رتف رتحكم ن  إو 

علػػا ان ػػراد وقػػد فعػػل  القاتػػ ا ظت  اسػػ دعاشل رئػػيس ا كمػػة شاصػػيّ نظػػرا ظتػػوق ي اظت صػػلّ 
خلػػُت علػػا العقيػػد ػتمػػد بػػن رتزتػػد د .ةملنا  إءػػر تسػػلم رسػػائلهم اطتاّصػػذلػػأل مػػا رتيػػا الّسػػ

علا ما رتنا علي  من آءػار  اعبد الغ  الجملي رتصدر حكم  علّي بثالءني عاما سملنا نافجملا ورتن
وهػػو العقيػػد اضتػػديث الرتقيػػة تل هػػ  تػػ    رتوشت ػػ  العسػػكرية   رهػػابال عػػجملي  والوسػػخ واإل

تك ػػػػ  رسػػػػالة دل  ذاظتػػػػا»: بصػػػػوت خافػػػػت رل قػػػػاؿف  يبضػػػػار الػػػػجملهّ إلذات ا  ورتبػػػػ  ونظاراتػػػػ
ّف ا كمػػة الػػ  إ. دل رتك ػػ  الرسػػالة  مػػر بسػػيي اػػدا» :قلػػت «؟رتسػػوة برفاقػػأل اسػػ عطاؼ

وال حت ػاج ظ ذلػأل إذل رسػػالة  مكا ػا رتف حتكػم بػربا  عبثالءػني عامػاً سػملنا ب علػيّ  تحكمػ
 «؟اس عطاؼ  وما ادوى هجملم الرسالة واضتكم تقرر قبل دخورل إذل ا كمة

 محكػػػهػػػو ال تيػػػاس  ّف اضتكػػػم عليػػػأل مبػػػدئي ولػػػيس » :قػػػاؿأّ  دتعػػػن مليػػػا ظ واهػػػي
يسم  لأل ظ رتوؿ مناسبة وضنية باالن قاؿ إذل سملن بالعاصمة حِ تكوف وؼ   وسي ائ

 ال ءقػػة ظ هػػجملم اضتيػػاة  مػػن. علػػا مقربػػة مػػن رتسػػرتأل  وظ فرصػػة رتخػػرى سػػي م الع ػػو عنػػأل
توقػف و  «!لػأل هػي سػّنة اضتيػاةليػس  تملني ورتنػت الطّ الّسػ في  رتنا ي   يـو رتكوفرّدا سيدري 

 ـذا كنػت رتعارضػ  رتإمػا  ظتعرفػةرتعطي  فرصػة  حِ ال  ك  دل رتابلي  عن اضتديث ين ظر ردّ 
  رتمػػاـ اهلل ورتمػػاـ كػػاف حكػػم ا كمػػة يومهػػا اػػز ا مػػن قػػدر اهلل واػػز ا مػػن مسػػ وليّ . وافقػػ رت

الغلبػػة  نتػػاشل بػػ فّ إالػػوضن الػػجملي ابلػػت علػػا ال ضػػ ية مػػن رتالػػ  وقػػد كػػاف شػػ يعي ا مػػل و 
مػػن  مرحلػةبػػل هػو  ّف اصتهػػاد لػيس نزهػة خػاضررتذيلػة  و ضػد الباضػل ولل ضػػيلة ضػد الرّ  لل ػسّ 
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قضرر ة التعررذيب م  2964فرري سررنة  أثررر   »
لحرررررررزي التحريرررررررر  مركزيرررررررةفررررررري اللجنرررررررة ال

أعط ني : "علي بومدين ببرودة فردّ الوطني، 
 « !"وس لة أخرى لالستخبار

اصتزائريػػػػػػػة   الػػػػػػػوضنػتمػػػػػػػد حػػػػػػػرحل  يوميػػػػػػػة : اظتصػػػػػػػدر)
 (ـ 1552مايو  26

رتال  رتشػػرؼ  مراحػل مسػ ة اإلنسػاف ينقطػا بعػدها  مػور دنيػام ناسػيا رتنػ  رتنػجملر ن سػ  ظتػا هػو
 .صغرا  اصتهاد اصتهاد ا كرب بعد وهو

فػػػت علػػػػا ائػػػر وتعرّ تنقلػػػت ضيلػػػة سػػػبا سػػػنوات ونصػػػف السػػػػنة بػػػني معظػػػم سػػػملوف اصتز 
لكػػن حػػرارة اسػػ قباؿ اظتسػػااني وح ػػاوام  و  آخػػرإذل  وا ينقلػػوشل مػػن سػػملنهلّػػ فقػػد. زنزانااػػا

س وشػػػعور بػػػالظلم  ورتكسػػػب   السػػػملوف العديػػػد مػػػن   عليػػػ  مػػػن بػػػ كنػػػتكانػػػت تنسػػػي  مػػػا  
يػدفا مػن  كػاف  سملني ظ  ياهػ  الظػالـمن فكم  . ا اضِتكم وكجملا صداقات ال زلت رتع زّ 

وكػػم   ت مكػػابرينامكػػا م رتف يقػػدموا علػػا ال ضػػ يعريػػة ا خػػرين الػػجملين لػػيس بعمػػرم ذتنػػا ضت
وما رتكثػر مػن   اظتال  والوض  الصادؽ  هو الربيكاف من غتـر ظ نظر القانوف وا نظمة  

 .يقيوفالسملنا  اضتق وهم ان سهم رتحرار رتلتسبوف 

ور نة  دل متػػػػػامرشل ضيل هػػػػػا شػػػػػعمكثػػػػػت ظ سػػػػػملوف النظػػػػػاـ سػػػػػبا سػػػػػنوات ونصػػػػػف الّسػػػػػ
صػػػػنت كػػػرام  ر ػػػػم رتسػػػػلوب  .لمػػػوهػػػل القلػػػػ  ينبػػػا بشػػػػالالت ا  ـحبػػػاط رتو ال شػػػػاؤ باإل
   قطػػرات دـ الشػػهدا  نعوضػػن صػػ   مسػػ قبلهانػػة ظ السػػملوف  وارتبطػػت دسػػ قبل باسػػمإلا

 :ذلااؿ فػيهم تعػقػا وفيا  ورع   دموع ءَواِكلهم ورتي امهم  وضن ُب  علا رتاساد ورترواح من 
واتػػػػا بػػػػل رتحيػػػػا  عنػػػػد ر ػػػػم يرزقػػػػوفم رتهللظ سػػػػبيل ا وال حتسػػػػ  الػػػػجملين ق لػػػػوا وصػػػػدؽ اهلل  

 .العظيم
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 (م 2972)ب ان حزي الطل عة االشتراك ة . 1.1
 .2862  رتبريل ندا  القيادة الوضنية للباكسالباكس  : اظتصدر

الباكس )بل حزب الطليعة االشرتاكية من قِ  2862ع سنة ِز هجملا مقطا من منشور وُ 
يكشف عن حاالت تعجملي  وتضييس ظ ص وؼ ( وعي اصتزائرياضتزب الشي –

 .مناضلي  علا رتيدي نظاـ هواري بومدين
 

 الوطن ة لباكسانداء ق ادة 
 .اظتصل ة الوضنية تق ضي إيقاؼ القما ضّد الدنتوقراضية !اوتعجمليب اك ا تعس 

نتوقراضي وظ مصل ة البالد وءوراا  إخبػار الػررتي العػاـ الػد  يع رب الباكس رتن  من وااب 
ال عسػػػف البوليسػػػي قػػػد بلػػػم مسػػػ وى اػػػد  فّ الػػػوض  والػػػدورل عػػػن ا حػػػداث الػػػ  تكشػػػف رت

من رتال حتريػر الػوضن وال يػزاؿ يناضػل بكػل  اً ـ تض يات اسامخط   ال يليس بشع  قدّ 
 .عـز ظ سبيل ال نمية االق صادية للبالد

هائػل مػن حػاالت عػدد : قد رتشرنا إذل البعا من تلأل ا حػداث ظ منشػوراتنا السػال ة
ال قػػدميني اظتعػػروفني بنضػػاعتم ظ صػػ وؼ اضتػػزب الشػػيوعي و االع قػػاؿ ظ صػػ وؼ النقػػابيني 

اس  زازات ال نتكن وص ها ظ واػ  و   واق  ا اتحراسة بوليسية شديدة  و اصتزائري سابقا  
 .قنيعائالت اظتناضلني اظتالحَ 
 !الوقائا خ  شهيد

 رتربعة رتياـ  ملز ضيلةسنة يعجمَلب ولتُ  24مراهس عمرم 
بػن زيػن  القيػادي ظ  دـ شاصاف إذل منػػزؿ رفيقنػا عبػد اضتميػرتبريل  تقدّ  11مسا  يـو 

 24 من ابنهػا البػالم مػن العمػر نيوظ  ياب السيدة بن زين  ضل  رتحد الشاص. الباكس
بعػػد هػػجملا . «اع قػاالت قػػد دتػػت ظ صػػ وؼ اظتناضػػلني فّ تنبيػػ  الرفػػاؽ رت»لػػػسػنة الػػجملهاب فػػورا 

 .من رااؿ الشرضة البيت وف شوم 23ال ظ  اق  م االس  زاز 
لت مػػػػن ضػػػػرؼ الشػػػػرضة وهػػػػم يشػػػػهروف قبِ  هػػػػا  اسػػػػ ُ إذل بي السػػػػيدة بػػػػن زيػػػػنة بعػػػد عػػػػودو 

ضػػػالب هم بعءبػػػات هػػػوي هم وتقػػػدصل قػػػرار اإلذف بػػػال   يت  لكػػػن بػػػدؿ ذلػػػأل ردوا . رتسػػػل  هم
الشػرضة اظتنػػزؿ أ  ادر بعػا راػاؿ . رتبرز رتحدهم بطاقة ا من العسكريو عليها باس هزا   
موضػ ني لػ ـ رتنػ  لػن يػدـو  يابػ  رتكثػػر  "نيالزائػر "بػن السػيدة بػن زيػن وامصػط بني معهػم 
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 مكل ػني نيشػرضي الزائػراف ظ حقيقػة ا مػر كانػا. من عشر دقائس مػن رتاػل اسػ ملواب وايػز
راػػػاؿ الشػػػرضة ادى دتػػػو . اخ طػػػاؼ ابػػػن السػػػيدة بػػػن زيػػػن  رضػػػهابالقيػػػاـ ب مثيليػػػة سػػػاي ة 

 .شِ رتنواع ال هديد واالس  زاز إزا  السيدة بن زين وابن هاظ نػزؿ ف باظتو اظت بق
ف قطعوا خيي اعتػاتف بينمػا ابػن السػيدة رترتبريل بعد  13 ادر رااؿ الشرضة الشقة يـو 

ذل  ايػػة مسػػا  يػػـو إ)ظ الواقػػا مت اح ملػػازم مػػدة رتربعػػة رتيػػاـ . بػػن زيػػن دل يعػػد بعػػد إذل البيػػت
دل ير . علا ا را ( قريبا من العاصمة) سكري  ببو زريعةداخل مقرات ا من الع( االءنني
وعػػاملوم بشراسػػة كمػػا ( زوج رتمػػ )سػػ لوم عػػن والػػدم  (.ة رتيػػاـرتربعػػ)اح ملػػازم النػػور ضيلػػة ال ػػِ 
 مػػبلالً  اً  عػجملي  وضػعوا علػا اهػػة مػن عنقػ  قطنػال  إحػدى حصػػورتءنػا  . بالكهربػا  ومعػجملب

بعػد اإلفػراج عنػ  رتءبػت واػود  ف   ضػيب رتاري ل و .   مي علي فدادة سائلة رتفقدت  وعي  
 اامػػن شػػدسػػقي  اهػػت لػػ  صػػ عة شػػديدةرتءنػػا  االسػػ نطاؽ وُ . آءػػار لل عػػجملي  علػػا اسػػدم
 .فهرع اصتالدوف ل غطية واوههم   يالعص  الجملي كاف يغطي عين

راػػاؿ  ممػػل اصتنسػػية ال رنسػػية  هػػددالػػجملي كػػاف لتابػػن السػػيدة بػػن زيػػن  قبػػل اإلفػػراج عػػن
. صتزائر  وكجملا والدت   إف كشف عما اػرى لػ  دقػرات ا مػن العسػكريبالطرد من ا الشرضة

اػػػدار وبعػػػدها وضػػػعوم قُبالػػػة معصػػػوب العينػػػني   وهػػػو ال يػػػزاؿرتخػػػجملوم علػػػا مػػػم سػػػيارة  أ 
 .(كي ال ي مكن من نقل رقم السيارة)ق لوم  ف يس دير وإالّ رتورتمروم بالعد إذل عشرين قبل 

: الدنياػػة مارسػػاتلػػة رفيقنػػا بػػن زيػػن إذل هػػجملم اظتليسػػت هػػجملم اظتػػرة ا وذل الػػ  ت عػػرض عائ
 بػػوليسال) «الػػيب رتر اػػي»بػػل   اسػػ نطاؽ السػػيدة بػػن زيػػن مػػن قِ 2855سػػل  سػػنة م ت  ػػيت

. خلواق نػػػا ات إ اسػػػ  زاز  بػػػالطرد مػػػن الػػػوضنواديػػػدها ظ شػػػهر مػػػارس ال ػػػارط ( السياسػػػي
صػػػادؽ هملػػػرس  اقينػػػيزواػػػات رفال ػػػارط تعرضػػػت ظ شػػػهر ينػػػاير   كتػػػدر ال ػػػجملك  كػػػجمللأل رتنػػػ

كمػػػا مت . باخ طػػػاؼ رتوالدهػػػن – عػػػن ضريػػػس اعتػػػاتف –عػػػدة اديػػػدات  إذلوبػػػوعالـ خل ػػػة 
 .دم بالق ليدازم و ااح ملالغابر وكجملا ضرب  و  ابن رفيقنا بش  حاج ظ شهر ينايراخ طاؼ 

ولكنهػػػػا بػػػػالعكس  ال عػػػػجملي  دل ترتااػػػػا ظ اصتزائػػػػرؽتارسػػػػة  فّ هػػػػجملم ا حػػػػدث تكشػػػػف رت
عػػػائالت اظتناضػػػلني ويعػػػجملبوف لرتصػػػب  اصتػػػالدوف ي عرضػػػوف  خطػػػ  حيػػػث اقمػػػت إذل حػػػد ت

 !ا ض اؿ
 دنياة ارساتؽت

إاػرا  مػن شػ ن  معاصتػة هػجملم العاهػة  يّ جمل رت َاػدل يُ : رتسباب هجملا ال دهور اد واض ةإّف 
ن ال عبػػػ  عػػػن إدانػػػة عػػػدل ي وقػػػف حزبنػػػا ضيلػػػة السػػػنوات ا خػػػ ة . الػػػ  تشػػػوم شتعػػػة بالدنػػػا

 . ة ا عماؿ    الشرعية واصترائم ضد كرامة اإلنسافبني  وإدانال عجملي  واظتعجملِ 
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ظتػػػا رفيقنػػا بشػػػ  حػػػاج علػػػي  ةعبػػػارة عػػػن شػػػهاد ووهػػػ  ال عسػػفك ػػػاب عنوانػػػ  شػػػر  نُ وقػػد 
  وهػو بو اضتػراشمعػجملا   وك ػاب عنوانػ  2854بعػد اع قالػ  ظ سػب مرب تعرض ل  من تعجملي  

 ظنػػػا مت اع قػػػاعتم لي حزبضػػػـ  ػػػا العديػػػد مػػػن مناتقػػػدّ بشػػػ ف ال عػػػجملي  مػػػن شػػػكوى  ةنسػػػا
دل كتػر و . ارائمهم اقرتاؼبني من دل تس طا هجملم النشرات توقيف ه ال  اظتعجملِّ  .بن س ال رتة

بعضػػػهم و نػػػا  بين 2854ال يػػػزاؿ اػػػالدو . يو امػػػن تلػػػأل الشػػػك يّ حتقيػػػس رتمػػػاـ ا ػػػاكم ظ رت
 .اس  اد حِ من ترقيات

لشػػػا  الػػػجملي ا ن ػػػسشػػػهادة اضتػػػاج علػػػي  هػػػو نػػػددت بػػػ  الػػػجملي   بل مػػػزةإّف اصتػػػالد 
رتعضػػػا  اللملنػػػة ال ن يجمليػػػة لالحتػػػاد العػػػاـ للطلبػػػة وهػػػم ب ناصػػػر الػػػوؿ ورتػػػاؿ لعبيػػػدي  عػػػجملا 

وضػػػابي سػػػابس ظ صػػػ وؼ اػػػيت  سػػػابس نائػػػ  برظتػػػاشلوهػػػو اصتزائػػػريني  وكػػػجملا ػتمػػػد تقيػػػة  
رتصػي    و 2857ورتوت سنة  وولييظ شهر فعجملا م كلهم . ال  رير الوض  ومعطوب حرب

 .طبية إذل يومنا هجملاخاضعاً ليب خط  ارا  ال عجملي   وال يزاؿ باخ الؿ عص ػتمد تقية
ال عجملي  ال نتارس من قبل ا من العسكري ف س   بل داخل مقرات كافة مصاحل إّف 

. دقرات الدرؾ  وحػِ د افظػات الشػرضةو   (البوليس السياسي) «ر ايآاليب »الشرضة  بػ
سػػوا  كػػاف  خطػػ ة مػػن ال عػػجملي رتلػػواف  وا إذلع قلػػالػػجملين االطػػالب و نػػا ائمعظػػم رفقوتعػػّرض 

و رتسػػػطيف رتو قسػػػنطينة  رتو   (2856ديسػػػمرب ظ )رويبػػػة رتو وهػػػراف  رتو ذلػػػأل بالعاصػػػمة  
صػػػػوت نشػػػػرة ظ وكشػػػػ نا . وق هػػػػاظ م اظتعػػػػامالت الوحشػػػػية هػػػػجمللقػػػػد رتدنّػػػػا  .اهػػػػات رتخػػػػرى

رتب وهػو عن قضية رتحد العمػاؿ ددينػة دتوشػنت   2865 يوولي 6ب اريخ  24رقم  الشع 
ان هػػا فيمػػا بعػػد إذل ال  قيػػس  ػػ  رتّف   حػػِ مػػاتب جملِّ عُػػقػػد ااػػم بالسػػرقة و عة رتض ػػاؿ  لسػػب
 .برا ت 

مت  2857سػػنة فمػثال ظ  .رتسػالي  رتكثػر دنػا ةات مػػن منػدالزواػات وال  يػات ب ليسػت
دقػػر ا مػػن    وذلػػألرتمػػاـ رتزوااهػػنبا  صػػا ن اديػػد زواػػات ناصػػر الػػوؿ ورتػػاؿ لعبيػػدي 

ال ػػػارط ظ شػػػهر ينػػػاير . هم دنػػػا ام إذل حػػػد مباشػػػرة تعػػػري هنودفعػػػ . العسػػػكري بالعاصػػػمة
وبال عػػل  . إذا رفضػػن الكػػالـ «كػػل الطػػرؽ اظتمكنػػة»بػػػالطالبػػات با  صػػا ن بعػػا هػػددوا 

 !دخل رتحد رااؿ الشرضة إذل  رفة االس نطاؽ وبدرت ظ نزع مالبس 
شتيػػػة حػػػوؿ ظ الواقػػػا ر ػػػم البيانػػػات الر . إّف اح ملاانػػػا ال يق صػػػر علػػػا مسػػػ لة ال عػػػجملي 
تُن هػػػأل اضتقػػػوؽ واضتريػػػات ال رديػػػة  فػػػعفّ اسػػػ  باب ا مػػػن ومسػػػاواة اظتػػػواضنني رتمػػػاـ القػػػانوف  

ليسػػت عمليػػات ال وقيػػف بػػدوف إذف إالّ اخ طافػػات حقيقيػػة  وليسػػت اظتراقبػػات . باسػػ مرار
ا إالّ دوف رتدسل خػػػرب عػػػن ذويهػػػ خالعتػػػا  تبقػػػا العػػػائالت اً دل تكػػػن شػػػهور  إف  ضيلػػػة رتسػػػابيا

دوف ب بشػا ويهػدَ وحل ا عػني  عصػم وهػم معتاع قػيػ م اا شػااص فبعد توقيف  .اتاح ملاز 
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 اصتػػالدوف كمػػا لتػػاوؿ  .ا اػػرى داخػػل قاعػػات الشػػرضةدػػرتصػػناؼ ال عػػجملي  ظ حػػاؿ بػػوحهم 
القضػاة رتمػا . عمػال قلػبهم إذل اظتناضلني ال قدميني و رويا اس عماؿ الضغي واالب زاز بغية ت

 نيناضػػلا بعػػا اظتقضػػف  ن بػػ مر مػػن اهػػات معينػػةيػػداع بالسػػملاإلمضػػوف علػػا قػػرارات يُ ف
. منشػػػورات البػػػاكس ظ منػػػازعتم تدِاػػػف وُ رت سػػػنوات سػػػملن دوف ػتاكمػػػة دملػػػرد ني قػػػدميال
ل قائػػػد رتزتػػػد  باسػػػم ابهػػػة ال  ريػػػر الػػػوض  رتاعػػػات مسػػػل ة الخ طػػػاؼ وتعػػػجملي  شػػػكّ و 

لني رتمػػاـ مػػني اظتػػاء رمػػوا اظت هَ فبعػػا مصػػاحل الشػػرضة  بعيػػدا ظ تعسػػ هم  وذهبػػت . الطلبػػة
القضػػػا  يصػػػادؽ علػػػا إّف . نقابػػػة ا ػػػامني بكلمػػػة ت  ػػػوم  ودل القضػػػا  مػػػن اخ يػػػار ػتػػػاميهم

ال ي وقػػف عػػن اضتػػديث عػػن ال عػػجملي  ظ الربازيػػل واليونػػاف فػػاإلعػػالـ الرشتػػي رتمػػا . الالشػػرعية
 ةلػػم يصػػرح علنػػا وال مػػرة عػػن وقػػوع رتيػػ  في سػػرت علػػا ال عػػجملي  ظ اصتزائػػر  ػػ  رتنػػ والربتغػػاؿ  

 . ة اع قاؿ بالبالدحال
]...[ 

 القيادة الوضنية ضتزب الطليعة االشرتاكية ظ اصتزائر 
 .2862 رتبريل 17اصتزائر العاصمة  

 (م 2975)ع ل مجبر اسمإرسالة من والدة محمد . 3.1
ر و   دُ 6291-6291القضية الرببرية داخل اضتركػة الوضنيػة اصتزائريػة عمار ورداف  : اظتصدر

 .2882هاد  اصتزائر االا و  نشر إبيغراؼ
ديسػػػمرب  14يػػػـو . اػػػل الثقافػػػة ا مازيغيػػػةرتشتاعيػػػل غتػػػرب مناضػػػالف مػػػن إمػػػد ػتمػػػد هػػػاروف وػت

ا مػػن العسػػكري امػػة حتضػػ  عمليػػة اع ػػدا  ضػػد مقػػرات صػػ ي ة اةاهػػد ا واػػ  إليهمػػ 2864
اظت بػد  السػملنإدان همػا واضتكػم عليهمػا ب ت  دتػاً مروعػتعػجمليباً  اوتعػجمليبهم ابعد توقي همػ. اليومية
  تصػف (. ػتكمػة رتمػن الدولػة)اظتديػة ة نػبػل ػتكمػة االسػ ثنا  دديمن قِ   علا ال وارل  واإلعداـ

إذل   هػاواهّ كانػت قػد ظ رسػالة     هػجملاف اظتواضنػاف اظتظلومػافتعرض لوالدة غترب ال عجملي  الجملي 
 .وظ ما يلي ن  الرسالة. نساة منها منظمات حقوؽ اإلنسافتلقت العقيد بن اديد  و 

 2875مايو  14فيل انوؼ يـو 
 .اصتزائر العاصمة  اصتزائر  ذل السيد رئيس اصتمهورية  رئاسة اصتمهوريةإ

 .حقوؽ اإلنساف ظ اصتزائر: اظتوضوع
 سيدي الرئيس 

قػػػػوؽ ضت –حسػػػػ  قػػػػولكم  –االحػػػػرتاـ الصػػػػاـر بشػػػػ ف  إذل تصػػػػرلتاتكم مػػػػ خراً  اً اسػػػػ ناد
قػػدـ شػػهاد  رت رتف ناسػػ واظتنػػ  مػػن الضػػروري مواضنػػة رتبصػػ   يبػػدو رل  اإلنسػػاف ظ اصتزائػػر 
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هػػػاروف  ا كػػػـو  ورفيقػػػ  ػتمػػػد شتاعيػػػل غتػػػربإبػػػ  ػتمػػػد إعلػػػا ال ملربػػػة الرهيبػػػة الػػػ  عاشػػػها 
 .2865بل ػتكمة رتمن الدولة يـو الرابا من مارس اظت بد من قِ السملن عليهما باإلعداـ و 

  2865شػػػهر ينػػػاير بػػػل ا مػػػن العسػػػكري عقػػػ  اعتػػػزة العني ػػػة لمػػػن قِ  اتوقي همػػػ لقػػػد مت
الػػػ  كػػػاف سػػػببها ا ساسػػػي وبكػػػل وضػػػوح عػػػدـ احػػػرتاـ الثقافػػػة الرببريػػػة  العنصػػػر  االن  اضػػػة

عنصػػػر  هػػػوالعػػػادل  كمػػػا  اظتميػػػز والضػػػروري ل ػػػوازف اظتنطقػػػة وخصوصػػػي ها  بػػػل وحػػػِ ل ػػػوازف
ابػ  ومباشػرة بعػد توقيػف . اطتاصػة ا نميػة وازدهػار قػدراالظ العػيت  ريػة و  ت ضروري إلراد

جملا العنػػف  ظ ن ػػس الوقػػت عتػػوضػػ ايا  تػػاً رتدوارتشػػااص آخػػرين اع َػػربُهم ورفيقػػ   مػػن ضػػمن 
 :شِ رتصناؼ ال عجملي  ال ظياتعرضا لقد 

 العػػػاري كليػػػا  ابػػػ   صػػػدمات كهربائيػػػة علػػػا رتمػػػاكن اػػػد حساسػػػة مػػػن اسػػػد
السػػػػ لي الػػػػجملي      تشػػػػوي  فكػػػػئػػػػإذل دراػػػػة إدما« تػػػػ كرا» لكمػػػػات وركػػػػالتو 

  .بالعاصمة «مايو» عملاؿ إذل اظتس ش ا العسكري اس دعا نقل  ظ حالة اس
 يلػػػد بواسػػػطة رتنبػػػوب مطػػػاضعمليػػػة اصتَ رتمػػا ظ مػػػا متػػػ  ػتمػػػد هػػػاروف ف عػػرض ل 

ُذرا ارحػػػ  بػػػاظتل  بعػػػد رتف ُرَش علػػػا الػػػد بطنػػػ   أ  اً رتحػػػدث ذلػػػأل دتزقػػػحػػػِ 
بواسػػطة  نيد اليػػدين والػػرالمقيّػػوهػػو  صػػدمات كهربائيػػةل تعػػّرضوبعػػدها . باظتػػا 

 .يةسلسلة حديد
من قائمة ال عجملي  اصتسدي والعقلي الػجملي بقػي رتءػرم  ػ  القابػل للػزواؿ   قيهجملا از  ف

 .يشكل صدمة ظ رتن سهموال يزاؿ 
ابػ    و ندبة هاهرة علا ذقن  من رتءر ال عػجملي اب  يعاشل من بعد عشر سنوات  ال يزاؿ 

 ظ الطػ  ي الػجملي رتوصػا بػ  خبػ بػػرفضػ م من ػ  الع ػو الط   رتنكم مصاب درض الربو  
ابػػن وهػػو اظتسػػكني   هػػاروف رتمػػا فيمػػا متػػ  رتمػػر ػتمػػد. الشػػرعي بشػػكل قػػانوشل ومسػػ عملل

عضػػافة إذل فقػػداف والدتػػػ  ظ ضريػػس راوعهػػا مػػن زيارتػػ  ظ السػػػملن فشػػهيد الثػػورة اصتزائريػػة  
ا عتػػػجملا السػػػملن مػػػن شتعػػػة ويعػػػاشل ؽتػػػاظتركػػػزي  مبػػػازال  فهػػػو يواػػػد ا ف بسػػػملن 2866سػػػنة 
اػػػرا  إضػػػراب عػػػن مػػػن و " ضبعقلػػػيٍ  عػػػالجٍ "بشػػػرية عقػػػ   خرقػػػةة عػػػن إنػػػ  ا ف عبػػػار  .شػػػـ 

انعزالػػ   إفّ  .الالإنسػػانيةسػػملن  هػػروؼ اح ملااػػاً علػػا  الطعػػاـ م كػػرر قػػاـ بػػ  ل ػػرتات ضويلػػة
إنكػم ترفضػوف . ؿتػو حالػة مػن ان صػاـ ظ الشاصػية اً الكلي داخل زنزان   كترم يـو بعد يومػ

 .ـ 2873نوفمرب ظ ثورة الا   بنا  شهد  موممن   حِ اإلفراج الجملي من 
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اصتزائػر احرتاـ حقوؽ اإلنساف ظ  علا –الجملي رتكددتوم م خرا  –حرصكم لن يشرفكم 
كثػر مػن عشػر رتللقمػا الوحشػي الػجملي يعانيػ  ابػ  ورفيقػ  منػجمل  اً ظ ال ػو حػدإذا وضع هم  إالّ 

 .سنوات
تقبلوا م  سيدي ندا  رتـ ي رقها القلس واضترص علا مص  ابنها   تلبواب مل حار ظ رتف 

 . قديرالحرتاـ و االالرئيس فائس 
 .غترب السيدة فاضمة

 (م 2976)فرحا  عباس . 4.1
 .2873  دار نشر فالماريوف  باريس ردَ االس قالؿ اظتصافرحات عباس  : اظتصدر

فرحػػات عبػػاس  )  رتمضػػا رتربعػػة مناضػػلني مػػن اضتركػػة الوضنيػػة 2865 ظ شػػهر مػػارس مػػن سػػنة
نػػدا  إذل الشػػع  اصتزائػػري  يػػدينوف ( ف بػػن خػػدة وػتمػػد خػػ  الػػدينحسػػني ا حػػوؿ  بػػن يوسػػ

ال رديػة  وؼتػاضر االق  ػاؿ بػني االخػوة مػا [ هػواري بومػدين] لعقيد بوخروبػةا في  اؿترافات سلطة
ووضػا « قػدح ظ الػجملات اظتلكيػة»ارنتػة اع رب العقيد بوخروبػة هػجملا النػدا  دثابػة . ا اننا اظتغاربة

فيمػػا يلػػي شػػهادة و . صػػادر رتمالكهػػمكمػػا   اإلقامػػة اصتربيػػة حتػػت ة ا ربعػػنيهػػ ال  القػػادة السياسػػي
 .السيد فرحات عباس( وليس تعجملي )عن سو  معاملة 

مػػن اديػػد راػػاؿ  نصػػف  دؽّ العلػػا السػػاعة السػػابعة و  2865العاشػػر مػػن شػػهر مػػارس ظ 
مػدشل ملا  ػتافظ الشرضة دقاضعة القبة مص وبا بشرضيني بلبػاس فالشرضة عل باب منػزرل  

خػي  فّ كمػا رتخػربشل ا ػافظ رت. إلخباري رتشل ظ حالة إقامة اربية داخل ال ػيال الػ  رتسػكنها
سػػ ل   إف كػػاف لديػػ  إذف ف. كػػل الزيػػارات ػتظػػورة باسػػ ثنا  رتفػػراد عػػائل   فّ ورت قطاهػػات ي سػػيُ 

رسػػػالة  إليػػ  سػػلمتُ ف  دل يكػػن لديػػ  رتي شػػػي  مػػن هػػجملا القبيػػػل. قضػػائي يػػربر هػػجملا اإلاػػػرا 
حػري  دوف علػا س رَ جملم الوسػائل ال عسػ ية الػ  دتػاعتػفيهػا عػن رفضػي  ابية عػربتُ اعرتاض ك 

 .إخطاري ب دسل اااـ رشتي
. شتػػػ  اضتقيقػػػي ػتمػػػد بوخروبػػػةوااصتزائػػػر حتػػػت سػػػيطرة العقيػػػد بومػػػدين  هػػػجملم اظتػػػرة تعػػػيت

دل يكلػػف . دحسػػاحل البنكػػي رُتِّػػرتّف مصػػادراا و  تصػػيدلي  دتػػ فّ رت رتسػػبوع بعػػد هػػجملا علمػػتُ 
زتػدا هلل الػجملي سػار و مػا رتعيػل بػ  ن سػي وعػائل    ن س  عنا  معرفة إف كػاف لػديّ  نبومدي

 .موا رل كل العوفرتصدقا  قدّ 
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ظ ذلػػأل اليػػـو  علػػا السػػاعة العاشػػرة . 2866 يونيػػو 22الوضػػا إذل  ايػػة  اهػػجمل سػػ مرا
لػػيال  اػػا شل م ػػ ت شػػرضة متػػربشل رفػػا اضتراسػػة البوليسػػية عػػن منػػػزرل  ورتنػػ  بعمكػػاشل ال نقػػل 

 17دل اسرتاا اواز س ري إال بعػد وفػاة بومػدين ب ػاريخ و . بكل حرية داخل حدود اصتزائر
 .2871ظ شهر يناير  إالّ  فيما مت  صيدلي   دل يعيدوها إرلّ . 2867ديسمرب 

 حتػتمنطػس ا شػيا  مػا كنت رتع ربم رتمػرا ي ماشػا و هجملا ال عسف دوف شكوى   حتملتُ 
بػػػػػة ختضػػػػػا عتػػػػػوى السػػػػػلطة ال رديػػػػػة وسػػػػػملينة اضتكػػػػػم رتدل تكػػػػػن اصتزائػػػػػر قاض .النظػػػػػاـ السػػػػػائد

هػػػػجملم فاالسػػػػ بدادي؟ ظتّػػػػا يكػػػػوف النظػػػػاـ رتعػػػػزؿ مػػػػن السػػػػند القػػػػانوشل  ناهيػػػػأل عػػػػن الشػػػػرعية  
 .تصب  م وقعةال ملاوزات 

 (م 2978)محمد بن يح ى . 5.1
 .2877  دار نشر رتركانرت  باريس مكيدة السلطةػتمد بن لتىي  : اظتصدر

بعػػػد تعرضػػػ  (. الواليػػػة الثالثػػػة)صػػػ وؼ اػػػيت ال  ريػػػر الػػػوض  بسػػػابس ػتمػػػد بػػػن لتػػػىي ضػػػابي 
بػػل رتقطػػاب الرشػػوة وال سػػاد داخػػل النظػػاـ العسػػكري القػػائم  قػػرر تنظػػيم ظتضػػايقات عػػدة مػػن قِ 

رتاع ػ  منػجمل الوهلػػة ا وذل ت قػخرتُ ا. [بومػدين] مقاومػة مسػل ة ومعارضػة نظػاـ العقيػد بوخروبػػة
ت ظ منطقػػة كػػاب ظالّ بػػاظتة كليػػة إلقػػا  سػػالح بصػػ  تمػػن قبػػل اظتاػػابرات العسػػكرية الػػ  نظمػػ

 رتوا ػػػاهػػػجملم العمليػػػة ظ  حػػػدءتو . الشػػػه ةكػػػاب سػػػيغلي رؼ وق هػػػا دػػػ امرة  مػػػا ُعػػػ هػػػجملا. سػػػيغلي
اظتا ل ػػة داخػػل السػػلطة علػػا رتشػػدم طتالفػػة الػػرئيس بوخروبػػة الػػجملي   صػػائل صػػراع الكػػاف حيػػث  

 .ىيلتمد بن شهادة ال قيد ػتوظ ما يلي . كاف لت ضر علا فراش  باظتس ش ا
إذل  تبوتسػػػػرّ  (353بيملػػػػو )ان   ػػػػت ا بػػػػواب ا ماميػػػػة مػػػػن سػػػػيار   «!ارفعػػػػوا رتيػػػػديكم»

رتلقػوا حل . ت فػوراً نطلقػاداخػل سػيارة رتخػرى  ادفعون. نا بعنف  السائس ورتناتذرع ار رتالداخل 
ررتسػػي بربنػػوس كػػي ال رتتعػػرؼ علػػا االجتػػام وال علػػا اظتكػػاف الػػجملي و طػػوا إذل رتسػػ ل السػػيارة 

 وف عناصر من ا من العسكري تعقبوا خطواتنا منجمل انطالقنا من مقر اظتا طِ  افك. نقصدم
 . ]...[يسكنا

 فيهػػػػا رفػػػػة ان هػػػػا إذل  ضػػػػويالً  اً رواقػػػػ  أ سػػػػلكنا  نزلوشل ببهػػػػو ُمضػػػػا فػػػػالسػػػػيارة  ت توق ػػػػ
 مرشل بػعفراغ   فػمػدشل االسػا خلػف مك ػ كاف رال بزي . مسل ني برشاشات نيعسكري

نقلوشل بعدها إذل  رفػة ءانيػة حيػث رتر مػوشل علػا نػزع . علا اظتك  ايوحل ووضا ػت ويااا 
أ  .مػػن مطػػاط رتضػػعها بػػدؿ اضتػػجملا  ةوشبشػػب اً قػػدنت اً عسػػكري اً رتعطػػوشل لباسػػو كافػػة مالبسػػي  

 ]...[ .25اق ادوشل برواؽ ورموشل داخل زنزانة رقم 
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ة اهػػاز فػػوؽ القػػانوف  ضػػ ية اديػػدة إذل قائمػػوهػػو ا مػػن العسػػكري   رتضػػاؼهكػػجملا 
هػل »: ُسػالت .دل نتػا علػا وصػورل رتقػل مػن سػاعة حػِ بػدرت االسػ نطاؽ]...[ .  ايامض

إذف سػػػ قوؿ لػػػأل كػػػل شػػػي   »: ُرّد علػػػيّ « .كػػػال»: ف ابػػػت« تعلػػػم سػػػب  واػػػودؾ هنػػػا؟
سػػ ريأل قبػػل كػػل شػػي  . مصػػل  أل وحػػِ جتػػري ا مػػور ظ رتحسػػن ا حػػواؿ بيننػػا ظوذلػػأل 

السلطات اظتغربية كػي ت ػيقن رتننػا علػا  نسخ من صور للرسائل ال  بعثها فرحات عباس إذل
 «.م رتوؿ زيارة ظتبعوءكم بوعروج إذل اظتغربؿتن من نظّ . علم بكل شي 

ولرب  قليل مػن  .كل ما نسمل   من سيناريو للاروج من اظت زؽ ا ارو بالجملهوؿ   صبتُ رتُ 
ظ خطػػاب عػػن اضتالػػة السػػياة  بػػدرتتُ   الوقػػت وحتضػػ  سػػيناريو اديػػد للاػػروج مػػن ورضػػ 

يػت مصػػباح إذل عريضػػة ااػػامي آرتصػػغا الرائػػد . رتكػػ  ضػػد الشػع  اصتزائػػريظػادل الػػ  تُ واظت
 «.اذه  خجمل قسطا من الراحة أ سنواصل بعد ذلأل» :  إرل قائالدوف مقاضع   أ تواّ 

دل اسػػ قر مل قيػػا حػػِ شتعػػت صػػدى خطػػوات عنػػد . ني ارَسػػ اً إذل زنػػزان  ػتاضػػ راعػػتُ 
هػجملم اظتػرة إذل  رفػة  اق ػادوشل .رتحػد اضتػراس بػاطتروج رتشػار إرلّ باب الزنزانػة  أ ان ػ   البػاب و 

عػن كػػل باإلاابػة ة و  خػجمل رتحػد ا سػػرّ بمػػرت رتُ  .رتخػرى يواػد بػداخلها سػػريراف واهػاز هػاتف
 .اظتكاظتات اعتات ية
 .بعد شتاع صو   ال  تن اَست الُصَعدا  صوت زوا  فعذا ب الصباح  عند  رّف اعتاتف

نصػف سػاعة بعػد  ءانيةً  حلت تصلا. سة حيث تشغل منص  اظتديرةكانت اات   من اظتدر 
 «!ركبت رقم هاتف منػزلنا وها رتنت جتيب ف  باظتنػزؿدل رتادؾ رتين رتنت؟ »: وهي قلقةذلأل 

اضتػارس الػجملي يقػابل  بالسػرير الثػاشل ويراقػ  مكػاظت  ولكػن رتمػرشل رتوصي ها بعدـ القلس  
 رقػػمكػػاف  .ّوؿ اظتكاظتػػاتحتػػمصػػاحل الربيػػد ت كانػػبػػ مر مػػن ا مػػن العسػػكري   ف. بقطػػا اطتػػي
انطالقػػػا مػػػن  كافػػػة مكاظتػػػا   ػػػابايكػػػاف ا مػػػن العسػػػكري ف  تالبيػػػت حتػػػت ال نص ػػػهػػػاتف 
 .]...[مقرهم

شػا  ختمػد الطانػني بػداخلها بعا الوقت حِ نقلوشل بغرفػة  25مكثت بالزنزانة رقم 
خػػاص ظ توايػػ   رتسػػلوبكػػاف عتػػجملا الشػػا  . قػدـ ن سػػ  حتػػت اسػػم اظتػػالـز ا وؿ اػػيالرل

مباشػػػػرة عػػػػن اظتوضػػػػوع ويسػػػػ طرد قصػػػػ  حياتػػػػ  رج يطػػػػرح سػػػػ ال  أ متػػػػفكػػػػاف االسػػػػ نطاؽ  
هجملا الشا  ين مي ظ الواقا إذل ايت  رتف عدبظ ما وعلمُت . 2843ءورة ظ ومشارك   

بعا اظتهػاـ لػوحصل علا رتبة مالـز رتوؿ بعػد تن يػجملم   2851االس عمار  ومت جتنيدم سنة 
 .اب السلطة وقيادااالقجملرة ضتس
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يػػـو الغػػد والليلػػة الػػ  تل هػػا واليػػـو  ضػػواؿكرسػػّي ضيلػػة الليلػػة  وكػػجملا االسػػاً علػػا ال بقيػػتُ 
قػد فقػدت ل .خػر الوحيػد قهػوة مػن حػني كػاف قػو   .حِ الساعة الثانية بعد الػزواؿال ارل 

 . ]...[اإلحساس بعامل الزماف
 آيػػتي همهػػا الرائػػد يػػرتاا  رتف ال مػػل  بعػػا اصت ػػّ  و  صػػيا ة ا ضػػررتعػػاد اظتػػالـز ا وؿ 

وحػدء   إرلّ م توا  قائدوبعدما ءَػَ َر من « .دل نتكث ضويال باظتدرسةإن  »: قاؿ رل .مصباح
د توضػػي  بعػػا اظتالبسػػات مملػػرّ فبـ  عدَ سػػ ُ تناػػدع  إنػػأل ال »: عػػن اظتصػػ  الػػجملي ين ظػػرشل

 «.ن د حكم اإلعداـيُ س ضر با
يػػ م إعػػداـ النػػاس دوف  ػػجملم البسػػاضة  فإذف الوضػػا ! قػػّدر اهلل مػػا شػػا  فعػػل»: قلػػت لػػ 

السػماع  دوفق ػل النػاس حػِ إذف ػتاكمػة  وال حػِ تقػدنتهم رتمػاـ رتي سػلطة قضػائية؟ يػ م 
 ائيػػػػاً    رتشػػػػااصيػػػػا صػػػػديقي  ُ يِّػػػػ»: اب سػػػػم  أ قػػػػاؿف« .بشػػػػ ف موضػػػػوع ال همػػػػةإلػػػػيهم 

 ]...[« . سباب رتهوف خطورة
مللسػت علػا سػريري ف  خت يػف اعتػمت بنوع مػن شعر فلوحدي  يقظت الغد اس يـو ظ 

  ؾتػػ  مػػن بػػني رت ثػػ يػػا رحل  يػػا قػػوي »: رعت للعلػػي القػػديرضػػوبػػدرتت رتفكػػر ظ وضػػعي  وت
ف  ارزق  الشػػملاعة يبلغػػوا مػػرامهم فػػف رتؾ ؤ وإف سػػبس قضػػا .رتيػػدي هػػ ال  الك ػػرة رتعػػدائأل

 «.ن رتهلي ظه  رتموت واق ا شهما  حِ ال رتخيّ 
ان هػػا وكنػػت ظ ان ظػػار حتديػػد مصػػ ي  فػػعذا بالبػػاب ت ػػ   االسػػ نطاؽ قػػد  فّ ضػػننت رت

قائػػدهم بنػػػزع مالبسػػي   رتمػػرشل. رتربعػػة رتشػػااصكػػاف هنػػاؾ . وي خػػجملون  إذل اظتك ػػ  اظتع ػػاد
 مػن الشػ ائمرشػقة عنػدها تواػ  إرل القائػد ب .  صػوحل كاشػف النػورل وامر  أ وااػ تم ثلاف

إمػا . معػيعبػث ال سػبيل لل»:  وقػاؿمػ  تقػدـّ أ . والبػاقي… عػائل  :شػي س  فيها كل 
 «.من هنامي اً تقوؿ كل اضتقيقة وإما خترج 

علػػػػا درفقػػػػ    علػػػػا مسػػػػ وى رتذشل اليسػػػػرى وضػػػػربحيػػػػث لطمػػػػ    رفس القػػػػوؿ بال عػػػػلفػػػػ
 ػػػرارة ت صػػػاعد إذل  شػػػعرورتنػػػا رت  ملقػػػت ظ واهػػػ  دوف ال  ػػػوم بكلمػػػةف. مسػػػ وى الط ػػػاؿ

بػني    ػا ضػربيبعصا كانت علا اظتك   و  دل رتل قي بعد رتن اسي حِ ررتي   نتسأل .واهي
ت شػشوّ ف  .ف اسػ طا ال ػن سرتبط  ي مزؽ وسػقطت علػا ا رض دوف بشعرت فالساقني  

قػػد بالغػػت ظ ا مػػر  إف »: شتعػػت زميلػػ  يقػػوؿ لػػ ظتػػا ظ حالػػة نصػػف إ مػػا  رؤيػػ   وكنػػت 
 «.ال رتحتمل اظتس ولية مات
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طػالب هم ف شل  لكن شعرت بالػدوراف السو فؿ اصتالدوف إذل رااؿ إسعاؼ  ساع ها حتوّ 
وافقػوا علػا ذلػأل  وبعػد حػني رتوق ػوشل  .شػراةبصػوت رتقػرب إذل اضت ب مديدي علػا ا رض
 .]...[علا واهي  من من اظتا  وسكبوا قليالً  ااً بوشل شيشرّ و واعلوشل رتقـو  ركات  

. همظ آخػػػر اظتطػػػاؼ رتدركػػػت هػػػدف. تعّرضػػػت غتػػػدداً ضتصػػػ  لالسػػػ نطاؽ ال حصػػػر عتػػػا
 سػػبهم  رتنػػا . اعرتافػػات ال عالقػػة عتػػا الب ػػة بػػا مر الػػجملي ي خجملونػػ  علػػي مػػ  يريػػدوف كػػانوا

دل رتعػػرؼ االسػػم ر ػػم رتشل عالقػػات درتزقػػة مػػن رتمثػػاؿ بػػوب دينػػار   عميػػل اإلمربياليػػة  ولػػديّ 
دصػػػػػػاحل اظتزعػػػػػػـو  حػػػػػػدءوشل عػػػػػػن كػػػػػػرصل بلقاسػػػػػػم  وعػػػػػػن ارتباضػػػػػػ و . إال مػػػػػػن خػػػػػػالؿ اإلعػػػػػػالـ

ال رنسػػػػػية « السػػػػػداس»وعػػػػػن عالقػػػػػا  اظتزعومػػػػػة مػػػػػا ( ظتوسػػػػػادا)االسػػػػػ ابارات اإلسػػػػػرائيلية 
 .]...[فاا مريكوما اظتغرب  وما   (مصل ة االس عالمات اطتاراية وػتاربة ال ملسس)

طرقػػػت ف  هنن ػػػ  ابػػػ  «!رتمػػػي !رتمػػػي»: يصػػػرخ اً ذات يػػػـو شتعػػػت بكػػػا   وشتعػػػت رتحػػػدو 
مػػن اإلتيػػاف إذل هنػػا  رتال تسػػ  وف»: هارت ػػ  بػػالقوؿ. البػػاب ودل رتتوقػػف إذل رتف قػػدـ اضتػػارس

: قلػت« .اً ف عامػو إ ا ف ػاة  عمرهػا واحػد وعشػر »: ف ااب« با ض اؿ  من تكونوا بربكم؟
« .ةإ ػا ضالبػة ورتهػن رت ػا م ورضػة ظ الشػغ  باصتامعػ. ال رتدري»: فػرد قػائالً « فعلت؟ماذا »

 .]...[شِ رتنواع ا عماؿ الشائنة علا رتيدي اضتراسإذل هجملم ال  اة عّرضت تلقد 
وا خػر . النائػ  العػاـ ؾ   رتحػدقتا كػل منهمػا برتبػة نقيػ نيادت ن سي بني عسكريو 

. بطلػػػ  مػػػن النائػػػ  العػػػاـ قضػػػي  ااخ صػػػرت عتمػػػ. نطلس النقػػػاش  فػػػا.ب قاضػػػي ال  قيػػػس
 .ف اتبع  إذل الطابس الثاشلرت قاضي ال  قيس ضال  م وبعدها 
وكاتػػ  برتبػػة   كيػػل العػػاـمػػالـز رتوؿ ينوبػػاف عػػن الو ضػػابطني برتبػػة اسػػ ملواحل  ضػػور  بػػدرت
. كػػاف ا ضػػر الػػجملي نسػػمل  ا مػػن العسػػكري ضػػاما. خلػػف آلػػة كاتبػػة ااالسػػكػػاف رقيػػ   
العمػل برفػس القػوؿ ف« .رتع قد رتن  ليس مػن الضػروري إعػادة قرا تػ  كليػا»:   إرل القاضيتواّ 
هجملم الكلمات بصوت هػادئ قاؿ  «هل ت  س ما كل ما لت وي ؟» :رل اظتلف وس ل إـ قدّ و 

مػا هػي إال ذتػرة فرتفند بشدة العناصر ال  لت ويها اظتلػف » :قلت. نظرت  كانت فاحصة لكن
رتاػل  لكػن »: قلػت« .وما هجملا فقد رتمضي  »: رد علي القاضي« .خياؿ ا من العسكري

 «.حتت ال هديد وال عجملي   رتع قد رتنكم ال جتهلوف ضرؽ عمل شرض كمرتمضي   
. ة القضػػائية دوف رتف يػػزورشل رتيػػا مػػن القضػػاةقبػػاظتراوءالءػػني يومػػا حتػػت  ورتءػػ  ةمكثػػت مائػػ
دػػػا رتّف سػػػلط هم كانػػػت اظت  شػػػني الػػػجملين رتشػػػكرهم علػػػا عػػػدـ ا  يػػػارل  تعسػػػفبقيػػػت حتػػػت 

 .]...[وكاف باس طاع هم ال صرؼ ظ حيا  كما يشا وفمطلقة 
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عشػر سػنة  ء باعلا بن لتىي ( اظتسماة ػتكمة رتمن الدولة)حكمت ا كمة االس ثنائية باظتدية 
مّت و مبػػاز  ريػأل والا  سػ ة سػػنوات مػن االع قػاؿ بسػػملوف قسػنطينة وبوفئبعػػد قضػا. ملنا نافػدةسػ

 .2873رتك وبر  22بل العقيد الشاذرل بن اديد يـو   من قِ نالع و ع

 (م 2981)سلطاني عبد اللط ف الش خ . 6.1
  دار 6299-6219سػػػالمية ظ اصتزائػػػر إلاضتركػػة ارتوصػػػديس فػػوزي ابػػػن اعتػػػا ي  : اظتصػػدر

 .2881لنشر االن  اضة  اصتزائر ا
تلبيػػة لنػػدا  الشػػيخ عبػػد اللطيػػف سػػلطاشل والشػػيخ رتزتػػد سػػ نوف والشػػيخ مػػدشل عباسػػي  شػػارؾ 

ونشػر . رتمػاـ مسػملد اامعػة اصتزائػر 2871نػوفمرب  21آالؼ اظتواضنني ظ اع صاـ يـو اصتمعة 
عػػّرض لػػ  الطلبػػة مػػن وبػػالقما الػػجملي ت" االشػػرتاكية"الشػػيوخ بيانػػاً ينػػددوف فيػػ  بػػاؿتراؼ السػػلطة 

  انقػػػّا النظػػػاـ علػػػا 2871نػػػوفمرب  14وحػػػوارل رتسػػػبوعني مػػػن بعػػػد  يػػػـو . ال يػػػار اإلسػػػالمي
فػ وقف عشػرات . اضتركة اإلسالمية بقما واسا اس هدؼ الشيوخ وا وساط ال كريػة اإلسػالمية
بوا عػجملاباً وحشػياً قبػل رتف ُيسػملنوا ظ سػملن برواقيػة اظتشػ ـو ن الشػيخ ور ػم سػ. اصتامعيني أ عجملِّ

وحال ػ  الصػ ية  تعػرض لل وقيػف واالح ملػاز ظ مركػز ( سنة 72)عبد اللطيف سلطاشل الكب  
مػػػن مراكػػػز اظتاػػػابرات العسػػػكرية بالعاصػػػمة  أ لالس  ضػػػار رتمػػػاـ ػتكمػػػة مديػػػة االسػػػ ثنائية أ 

  تػػػوظ الشػػػيخ سػػػلطاشل 2872بعػػػدها بشػػػهور قليلػػػة  ظ رتبريػػػل . لإلقامػػػة اصتربيػػػة ظ بي ػػػ  بالقبػػػة
شػػػػارؾ عشػػػػرات ا الؼ مػػػػن اظتػػػػواضنني ظ . ت اإلقامػػػػة اصتربيػػػػة بعػػػػد تػػػػدهور حال ػػػػ  الصػػػػ يةحتػػػػ

 . وظ ما يلي مقطا من شهادت . انازت 
 

 بسم اهلل الرزتاف الرحيم
 وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم

ـ علػا السػاعة  2871نوفمرب  14ػاظتوافس ل ػه 2352ص ر  8ظ صبي ة يـو اطتميس 
صػػباحا وقبػػل ضلػػوع ال ملػػر بسػػاع ني دؽ اػػرس منػػػزرل ظ القبػػة  فاػػرج ولػػدي فػػائس الرابعػػة 

ومػا رتف فػػ   البػػاب اطتػػاراي حػػِ رتسػػرع شػرضة اصتػػيت إذل الػػدخوؿ  وسػػ لوم عػػ  فقػػاؿ عتػػم 
س ءيابػػأل برتلػػ»: رتنػػ  نػػائم  وظ اضتػػني صػػعدوا إذل  ػػرف  وظتػػا خراػػت إلػػيهم قػػاؿ رل رتحػػدهم

 «.وسر معنا  ولست وحدؾ
ءياحل بسرعة سػرت معهػم  وركبنػا سػيارام  فسػلكنا ضريػس العناصػر أ مررنػا فلما لبست 

دكاف القنطرة ال  الزالت  ا ا شغاؿ ظ بار مراد رايس ظ اجتام الطريس السريا الرابي بني 
وعنػػػػد بلػػػػوغ السػػػػيارة إذل اظتنعػػػػرج الػػػػجملي يػػػػ دي إذل ابػػػػن عكنػػػػوف  .ا بيػػػػار والقنطػػػػرة اظتػػػػجملكورة
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 طػػػا رل ررتسػػػي الشػػػرضي الػػػجملي كػػػاف إذل اػػػانيب ظ السػػػيارة  –يسػػػارا  – واظتلعػػػ  ا وظتػػػيب
 .ال رترى اظتكاف الجملي سيدخلون  إلي لكي بطرؼ اب  

حل مػػػدخال  اوبعػػػد رتف دخلنػػػا إذل اظتكػػػاف الػػػجملي رتخػػػجملوشل إليػػػ  ونزلنػػػا مػػػن السػػػيارة سػػػلكو 
اشل دوار  انبات  من الزااج يرى في  اظتار من  ذات  كلها وهو مل و فما خرات منػ  حػِ اعػرت 

كدت رتسقي منػ  علػا ا رض  وبعػد رتف خراػت مػن هػجملا اظتمػر الضػيس العمليػ  رتدخلػوشل 
مك ػػػ  اسػػػ قباؿ الضػػػيوؼ اظتعػػػد ل قييػػػد وك ابػػػة حالػػػة اظتع قػػػل اظتدنيػػػة  وبػػػدرت  – إذل اظتك ػػػ 

سػم واللقػ  واسػم ا بػوين واسػم الزواػة وعػدد الارا  هجملم العمليػة الػ  هػي السػ اؿ عػن اإ
خػرج كػل مػا كػاف حتػ  وظ ايػوحل  ف خراػت كػل مػا ظ ايػوحل م  رتف رتُ  ل ضُ   خلاا والد 

أ قدموشل إذل اظتصور فمللست رتماـ آلة ال صوير فصوروشل من  .فوؽ اظتنضدة  ووضع   رتمام
رتف مكػػاف الغسػػل  فػػ مرشل بنػػػزع ءيػػاحل و  سػػاق  انػػدي إذل .ا مػػاـ ومػػن اانػػ  الواػػ  ا نتػػن

 .أ ساق  إذل الزنزانة «يزونكومب»ػويل وهو اظتعروؼ برتلبس ءوبا واحدا من  القمي  والسرا
وضوعتا  (ف ونصفامرت )رع ذ  وهي صغ ة ادا عرضها ءالءة رت الزنزانةرتمرشل بالدخوؿ إذل

حديػد وهػو قسػ  ضويػل يق ػل مػن حديػد وق لهػا مػن وبا ا   3ستسة رتذرع علا با ا رقم 
فيهػػػا إال نافػػػجملتاف صػػػغ تاف  ولػػػيس فيهػػػا هػػػوا  يس نشػػػق  مػػػن كػػػاف فيهػػػا  ومػػػا .مػػػن اطتػػػارج

ظ كػػل واحػػدة منهمػػا ستسػػة   حػػداقتا ظ وسػػي البػػاب وا خػػرى عنػػد السػػقف العػػارل اػػداإ
وفػػوؽ النافػجملة العليػػا مصػػباح ضػعيف ال نتكػػن للمػػر  رتف  .عشػر سػػن يمرتا ضػػوال ومثلهػا عرضػػا

 .يقررت علا ضوئ 
ضػيس ومػن رتاػل هػػجملا   –« راكلػو » – النافػجملتني ت   ػاف إذل ؽتػر فّ قليلػة اعتػوا   الغرفػة ف

كدت رتخ نس من قلة اعتوا   وال رتتن س ايدا إال إذا ضلبت من اصتندي اطتػروج إذل اظتيضػ ة 
طعة قجملرة ملوءة با وساخ مصنوعة من البنج فوؽ بنػأل كاف قرتما ال راش ف . قضي حاا 

بػػ س بػػ  مػػن البطانيػػات  وإذا ضػػاقت ن سػػي ورتردت  رتمػػا الغطػػا  فػػال .وح بػػدوف إزارلػػمػػن ال
ذ إروج إذل اظتيض ة ضرقػت البػاب اضتديػدي اظتغلػس مػن اطتػارج وم  احػ  ظ عنػس اصتنػدي  اطت

ل  عدة زنزانات  ف ضرؽ عدة مرات فعذا شتع  اصتندي ونظػر إرل مػن النافػجملة الصػغ ة وقػاؿ 
ليسػت وحػدها بػل هػي ظ  ف قوؿ ل  رتريد اطتروج إذل اظتيض ة  واضتملرة ا رتمػة .رل ماذا تريد

 .مثيالاا صف ضويل من
وبقيػػػت فيهػػػا ءالءػػػة رتيػػػاـ  اطتمػػػيس  اصتمعػػػػة والسػػػبت  وظ يػػػـو ا حػػػد قلػػػت للضػػػػابي 

رتنػػػ  دل اسػػػ طا البقػػػا  ظ هػػػجملم الزنزانػػػة الضػػػيقة   نػػػ  رتكػػػاد  اظتػػجملكور سػػػابقا اظتكلػػػف بػػػاظتركز
رتخ نس  من قلػة اعتػوا   فػ مر اصتنػدي بنقلػي إذل زنزانػة رتخػرى ظ ذلػأل الصػف مػن الزنزانػات 
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فهػػي ظ اظتسػػاحة ضػػعف ا وذل  سػػابس ومسػػاح ها تعػػادؿ اءن ػػني مػػن النػػوع ال 6 حتمػػل رقػػم
 .النوافجمل مقياس واحد  وفيها نافجملة واحدة وا خرى قرب السقف فّ    رت

سػػػاحة الضػػػيقة اظتػػػجملكورة وكػػػدت ضػػػاقت حل اظت 2871وظ يػػػـو ا ربعػػػا  فػػػات  ديسػػػمرب 
مػػػاذا » :قػػػائال لقبػػػ  زبػػػوج رتخ نػػس مػػػن قلػػػة اعتػػػوا  فطرقػػػت البػػػاب  وبعػػػد مػػػدة اػػػا شل انػػػدي

 «.ريد اس نشاؽ شي  من اعتػوا رتقل للضابي اظتكلف ظ اظتك   رتن  »: فقلت ل  « تريد؟
فلمػػا رتخػػربم دػػا رتريػػد رتمػػرم باإلتيػػاف حل ورتنػػا ال اسػػ طا اظتشػػي إال م وكاػػا علػػا العصػػا لشػػدة مػػا 

ة تن سػػت أ خػػرا  إذل مك بػػ  وفػػ   رل النافػػجملة الكبػػ  رتفلمػػا  .الػػوهنو ضتقػػ  مػػن الضػػعف 
سػقي مػن الكرسػي إذل رتاعرتاشل دوار ظ ررتسي وررتيػت ا رض ك  ػا تػدور مػن حػورل وكػدت 

أ رتمػر الضػابي ب خػجملي إذل  رفػة رتحسػن . ورتخجمل واهي ظ ال لوف حسبما ذكػر رل. ا رض
ػتػػػػرـت وضػػػو  كامػػػػل  رالػػػػ  كنػػػت فيهػػػػا  وفيهػػػا نافػػػػجملة كبػػػ ة وفػػػراش ايػػػػد وسػػػريمػػػن الزنزانػػػة 

فاسػرتحت  «.هجملم حملرة اندي رتخرا   منها وسلم ها لأل»: ضابيومسان  وقاؿ رل ال
 .نوعا ما ؽتا كنت رتعاني  ظ ا ياـ الس ة اظتاضية

رتسػػػرع »: اػػػا شل اصتنػػػدي مسػػػرعا وقػػػاؿ رل –ديسػػػمرب  1رتي يػػػـو اطتمػػػيس  –الغػػػد  ظ
وبعػػػػد لبسػػػػي ءيػػػػاحل ذهبػػػػت إذل مك ػػػػ  الضػػػػابي  «.نػػػػأل ذاهػػػػ  إذل بي ػػػػألعف لػػػػبس ءيابػػػػألرت

  الشيخ رتزتد س نوف االسػا مػا الضػابي وقػد كػاف ظ زنزانػة قريبػة مػ  اظتجملكور فوادت في
أ خرانػا ورتركبونػا   رل الضػابي كػل مػا رتعطي ػ  ظ رتوؿ يػـو وهنػا رتعػاد .يرشل رترم ودل ولكن دل
وقبل خروانػا  طػوا ررتسػنا ودل يكشػ وا عنػا إال بعػد رتف كنػا قػرب القنطػرة   سعاؼإظ سيارة 

جتام ب  مسوس و  ها  وجبنبها ضريػس بوزريعػة  وهػي القريبػة مػن ال  نتر منها الجملاهبوف ظ ا
 .ااما ا رقم شوفارل

 .سػػلكت بنػػا السػػيارة الطريػػس النػػازؿ إذل بػػاب الػػوادي  وسػػرنا إذل اظتس شػػ ا العسػػكري
ت لنػػػػا  فيهػػػػا سػػػػريراف رتحػػػػدقتا رل وا خػػػػر للشػػػػيخ رتزتػػػػد عػػػػدّ ف دخلونػػػػا إذل حملػػػػرة واسػػػػعة رتُ 
ونا ما ؿتن ظ حااة إلي  مػن ا دويػة والعػالج مػا طيب  ورتعس نوف  وبادرونا بال    الط

مػػػن يػػػـو خرواػػػي مػػػن اظتنػػػػزؿ دل رتر رتحػػػدا  وظ اظتس شػػػ ا اػػػا شل  .ا كػػػل اصتيػػػد ومػػػا ي بعػػػ 
 .فبقينا في  سبعة رتياـ رتخرى  ا والد وا هل وبعا ا صدقا 
اا نػػػػػا اصتنػػػػػود والضػػػػػباط علػػػػػا السػػػػػاعة  2871ديسػػػػػمرب  8وظ صػػػػػباح يػػػػػـو اطتمػػػػػيس 

ءنػني الا ؿتػنطتامسة صباحا قبل ال ملر ورتمرونػا بلػبس ءيابنػا بسػرعة والسػ  معهػم  ف ركبونػا ا
الشػػػرضة بػػػداخل السػػػيارة ورتخػػػجملونا إذل مركػػػز ػتافظػػػة الشػػػرضة  فبقينػػػا ظ السػػػيارة ؿتػػػو  ومعنػػػا

السػػاعة  والشػػرضة ظ حركػػة دائمػػة  ورتمامنػػا حافل ػػاف بػػداخلهما رتاعػػة مػػن الشػػباب اظتسػػلم  
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ل الشرضة اظتركزية  وظ حدود الساعة السادسة والنصف  رتقلا اظترك  اظتيموف كانوا ظ مع ق
 .الجملي لتمل رااؿ اإلسالـ

ف قلعػػػت السػػػيارات  ومنهػػػا سػػػيارتنا مػػػا اءنػػػني مػػػن الشػػػرضة بػػػداخل سػػػيارتنا  ورتمػػػاـ هػػػجملا 
إلفسػػػػاح الطريػػػػس  ومثلهػػػػا مػػػػن  [َدرّااػػػػاف]« اظتوضػػػػار»مػػػػن السػػػػيارات شػػػػرضياف مػػػػن  وكػػػػ اظت

فقػػد اب عػػدنا عػػن « إذل رتيػػن اظتسػػ  بنػػا؟ إذل اظتنػػػزؿ؟»: ن وسػػنا قػػرارةنقػػوؿ ظ  اطتلػػف  وؿتػػن
  ك ننػػػا غترمػػػوف ةاظتديػػػة إذل ػتكمػػػة رتمػػػن الدولػػػ إذلم واهػػػوف  ضريػػػس اظتنػػػػزؿ  أ تبػػػني لنػػػا رتننػػػا
سػػب اف اهلل مػػاذا لقينػػا مػػن الثػػورة اصتزائريػػة الػػ  خػػدمناها  –يسػػاقوف إذل ا كمػػة إلاػػرامهم 

ووضعنا رؤوسنا رتماـ اظتشانس واظتقصلة كما قال  رل الشيخ رتزتد زتاشل ظتػا   دنابعقولنا ورتاسا
 .رتضلا علا ما كنت قائما ب  للثورة من رتال حرية اصتزائر واس قالعتا

كلػػم وق ػػت بنػػا السػػيارة   73الػػ  تبعػػد عػػن العاصػػمة بن ػػو  اظتديػػةمدينػػة وظتػػا وصػػلنا إذل 
سػػػػة الشػػػػرضة إذل داخػػػػل ا كمػػػػة  إذل قاعػػػػة رتمػػػػاـ ا كمػػػػة ورتنػػػػزؿ اصتميػػػػا وسػػػػيقوا حتػػػػت حرا

وهناؾ ال قينا ما الشباب اإلسالمي الجملي كاف ػت ملػزا مثلنػا وفػيهم ا سػاتجملة ظ  .اصتلسات
وبقينا كامل اليػـو مػن السػاعة الثامنػة والنصػف االسػني علػا اظتقاعػد  .الكليات واصتامعات

عػػػدها اػػػا  ضػػػابي شػػػرضة وب .اطتشػػػبية إذل مػػػا بعػػػد العصػػػر  وبالضػػػبي إذل الثالثػػػة والنصػػػف
 .اً يءان وعبد اللطيف سلطاشل  أ نادى رتزتد س نوف رتوال  وشرع ينادي علا الشباب رتوال

وبعػػػد منػػػاداة ءانيػػػة دخلػػػت  .فصػػػعدنا إذل الطػػػابس ا وؿ والسػػػنا فػػػوؽ ابنػػػاؾ مػػػن اللػػػوح
مك بػػا علػػا مػػا رتهنػػ  لكاتػػ  ا كمػػة  وبعػػد اإلاػػرا ات اظتعروفػػة رتخػػربشل بػػ ن  مػػ هم بعػػداوة 

رتمػا »: فقلت لػ  .لدولة  وب ن  شاركت ظ نشر وتوزيا منشور  وهجملا ؼتالف لقانوف الدولةا
اظتنشور فنعم  ف حالة من ال وتر ههػرت رتخػ ا بػني الطلبػة اصتػامعيني والشػرضة ف ردنػا بنشػرم 

ضػطراب   ف الطلبػة اصتػامعيني عتػم ءقػة ظ الوتوزيع  ادئة اضتالة الن سية من ذلأل ال وتر وا
اظتنشػور للدولػة كػي ترااػا رتمػر  ـ بػ  العلمػا  ظ هػجملاذلأل رتف ما يشكوف منػ  تقػدّ  .ئهمعلما

سػػ اذ اظتػػرحل والطبيػػ   هػ ال  الطلبػػة    ػػم رتبنػػا  ا مػة اصتزائريػػة وسػػيكوف مػػنهم اظتهنػدس وا
وليس من اضتكمة والعدؿ إقتاعتم وتػركهم تػ ءر علػيهم دعايػة اظتالحػدة اظتبثوءػة ظ  .إذل آخرم
فهػػم مسػػلموف رتبنػػا  مسػػلمني  وؿتػػن الكبػػار فتػػوت واضتيػػاة بعػػدنا عتػػم  فنػػربيهم  .رتوسػػاضهم

بػن اإلضتػاد السرهم اصتزائر ظ مسػ قبل حيااػا وحيػاام  ف اإلضتػاد سالمية حِ ال ختإتربية 
فلسػػنا  .الشػػيوعي رتكثػػر مػػن بػػث شتومػػ  ظ ا وسػػاط الطالبيػػة واصتػػامعيني مػػنهم باطتصػػوص

سػػػػػك نا عػػػػػن هػػػػػجملا اطتطػػػػػر الػػػػػجملي رتخػػػػػجمل يهػػػػػدد ديننػػػػػا وغت معنػػػػػا مػػػػػن العلمػػػػػا  الناصػػػػػ ني إذا 
ذل صػػ وفها  بػػل فػػر إاإلسػػالمي   ف ءػػورة ال  ريػػر ظ وق هػػا دل تػػر واحػػدا مػػن هػػ ال  تقػػدـ 
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الكثػػ  مػػن الشػػيوعيني إذل خػػارج الػػوضن  ودل يبػػس هنػػا إال شػػباب اصتزائػػر اصتػػامعي اإلسػػالمي 
 «. ا اإلسا ة إذل شتع  لة ورخيصة رتريدَ رتما معادا  للدولة فهجملم امة باض .و   اصتامعي
نابػة ػتػاـ عنػأل إنأل مطالػ  شػرعا لػدى ػتكمػة رتمػن الدولػة ولػأل اضتػس ظ إ»: فقاؿ رل

 «.نعم» :قلت «ػتاميا؟ ظ تعينيمامها  فهل تر   رتذا دعيت إذل الوقوؼ إ
 .رتيضػػا إذل منػػػزل الػػجملي رتخػػجملوم أ رتراع ػػ  الشػػرضة إذل منػػػزرل مػػا الشػػيخ رتزتػػد سػػ نوف 
  بدايػة مػن ا ف لكػي يبلغونػا رتنػ وقبل راوعنا إذل منػزلينا رتوق ونا مدة لػدى ا افظػة اظتركزيػة 

 . اإلقامة اصتربية ظ منػزلنا كت  علينا  2871ديسمرب  8
شاصػػا ورتحػػال هم علػػا  12ورتصػػدرت قػػوة ا مػػن ظ الصػػ افة رت ػػا رتلقػػت القػػبا علػػا 

حالػػة السػػراح القػػانوف ظ  فّ  ق ػػا   ػػ  رتػتكمػػة رتمػػن الدولػػة  ورتفػػرج عػػن سػػ نوف وسػػلطاشل م
يبقػػػا ظ منػػػػزل  بػػػال حراسػػػة إذل يػػػـو الحس فػػػاظت .ال يوصػػػي باضتراسػػػةاصتربيػػػة اظت قػػػت واإلقامػػػة 

 .ولكن ؿتن نعيت ظ اصتزائر وك ا .ا اكمة  فعذا ضلبوم إليها ذه  من تلقا  ن س 
هجملم ا سػطر  واظتػدة زادت مقيم ظ اظتنػزؿ من ذلأل ال اريخ إذل وقت ك ابة  رتنا ا ف فها

حػػد حل حػػِ رت يّ علػا الثالءػػة شػػهور  مػن  ػػ  رتف تسػػم  الشػرضة اضتارسػػة للمنػػػزؿ باتصػاؿ رت
ومنعوشل حِ من اطتػروج  .نصراؼالمن وقف معي ظ الشارع ورتراد الس اؿ ع  رتمروم با فّ رت

وال  – رؽو سػارتقاتػل  –بػعذف خػاص  كػ ن  غتػـر  الّ إإذل صالة اصتمعػة  واضتػالؽ ال يػ تي  
وباصتملة فالػجملي ررتي ػ  مػن شػرضة ايشػنا دل  .يزورشل إال من كاف من رتهلي ورتقارحل ورتصهاري

 .من  العشر من انود ايت العدو االس عماري  وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم ررت
وهػػجملا رااػػا كمػػا قلػػت إذل ال غلغػػل الشػػيوعي اإلضتػػادي ظ حكوم نػػا  وعنػػد اهلل نل قػػي يػػـو 

 .امة ون خجمل حقنا ؽتن هلمنا وال يضيا حقنا فيها كما ضاع ظ الدنياالقي
وال رتنسػػا قضػػية سػػاع  الػػ  رتعػػرؼ  ػػا رتوقػػات الصػػالة  فقػػد حملزوهػػا عػػ  يػػـو دفعػػت 

وقػػد ضلبػػػت مػػػنهم مػػػرات  .إلػػيهم كػػػل مػػػا كػػاف حتػػػ  مػػػن رتوراؽ ودراهػػػم إذل آخػػر مػػػا ذكػػػرت
يػػـو خرواػػي مػػن  الّ إيعطوهػػا رل  ومػػرات رتف يعطػػوشل سػػاع   عػػرؼ  ػػا رتوقػػات الصػػالة فلػػم

 رلا ذاف ال يسػػػػما ايػػػػدا فيقػػػػا  فّ   الصػػػػالة الزنزانػػػػة  وظ بعػػػػا ا وقػػػػات رتصػػػػلي ورتعيػػػػد
طلبػػ  يرتخػػجملشل وضلػػ  مػػ  مػػا  ي رنسػػاليت رتّف اصتػػرتقػػوؿ  ػػاريخ ولل .الشػػأل ظ دخػػوؿ الوقػػت

ي للضػػػاب توصػػػلنا إذل السػػػاعة الػػػ  كانػػػت عنػػػدي ودل ت ػػػارق  رتبػػػدا قلػػػ  وحػػػني ايشػػػنا مػػػ 
بػػدوف رتف رتعيػػد   «خػػجمل»: ؿ رلافقػػ  «اتػػرؾ رل السػػاعة  عػػرؼ  ػػا وقػػت الصػػالة»: الكػػافر
 .فلينظر اظتر  ال رؽ بني اصتندي الكافر ومن يزعم رتن  مسلم. الطل 
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 ع قاؿالا  قيقات رتءنا  ال
رل اتصػاال بالشػيخ  فّ فكلها حتـو حوؿ اظتنشور  ومنها رتتعرضت عتا ال     قيقاترتما ال

ر اصتزائػػري نزيػل اظتدينػػة اظتنػورة علػا صػػاحبها الصػالة والسػػالـ  واظتػدرس بػػاضتـر رتحل بكػر اػاب
صػػػػارل بػػػػ  اتصػػػػاؿ العلمػػػػا  تا إفّ »: م قػػػػساظتػػػػدشل الشػػػػريف واصتامعػػػػة اإلسػػػػالمية  فقلػػػػت لل
س اذا ومعلما ظ اظتدرسة اصتالليػة بعاصػمة رتبعضهم ببعا  ما سابس معرف  ب  عندما كاف 

 «. صلوف ب  عندما يزوروف اظتدينة اظتنورة دناسبة اضتج رتو العمرةوكل اصتزائريني ي .اصتزائر
آؿ بػن عبػد العزيػز  هجملا ارنتة وقد ههػرت هػجملم ال همػة بعػد رتف زار اظتلػأل فهػد وهل يعدّ 

نػػػػوفمرب  12إذل الثالءػػػػا   12ا حػػػػد  مػػػػنملػػػػأل اظتملكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية اصتزائػػػػر سػػػػعود 
ذرل إذل ليبيػػا اإذل بلػػدم  وسػػافر الػػرئيس الشػػ اظتلػػألراػػا  نػػوفمرب 12الثالءػػا  يػػـو و . 2871

 .فسب اف اهلل ورتعوذ بػ  مػن شػيطاف ون ػاؽ السياسػة – ورتلقي القبا علي رتنا ليلة اطتميس
 –ال  ػاهم والوفػاؽ  فّ رت فيػ عن هػجملم الزيػارة قػالوا  –كما يقولوف  –فقد رتذاعوا بيانا مشرتكا 

 .خوة  وهكجملا السياسة ومقاصدهاالواقا بني ا –الن اؽ 
ت كػػل حيػػا  ورتعمػػارل حػػِ الػػدار الػػ  كنػػت بَػػ ِ مػػرات ومػػرات  وكُ   قيػػس معػػي وتكػػرر ال

 –اةرمػػػػػة  (ا واس)منظمػػػػػة اصتػػػػيت السػػػػػري ال رنسػػػػي فػػػػرارا مػػػػػن بطػػػػت  –ارل ها دػػػػػ اشػػػػرتي
هػجملا سػ اؿ »: فقلػت عتػم «؟مػن رتيػن اػا ؾ اظتػاؿ الػجملي اشػرتيت بػ  ال ػيال»: وس لوشل عنهػا

 «.حس فالعدالة بيننا يطالب  بواسط هاخارج عن اظتوضوع  ومن كاف ل  
حراسػة اصتنػدي اظتسػل   وقػد ك بػوا  كنُت رتخضا إذل رتخرج من الزنزانة  كنُت وظ كل مرة  

حدى الليارل بقيت إوظ  .كل حيا  بشهورها وسنوااا  وقالوا نريد رتف نعرؼ حياتأل كلها
تصػاالت اطتارايػة  الا ارتيػ ع قػاؿ انقطعػت عػ الوظ مػدة ا .إذل الرابعة صباحا قسما ا 

والقصػػد  ُكنػػتفػػال صػػ افة وال إذاعػػة  وال زائػػر مػػن رتوالدي  بػػل وال رتحػػد مػػنهم يعػػرؼ رتيػػن  
وصػرنا كمػا قػػاؿ  .ضػطراب الن سػػي علػا اظتع قػل وعلػا رتهلػػ الدخػػاؿ القلػس واإمػن هػجملا هػو 

 :الشاعر العرحل القدصل
  حيافلسنا من ا موات فيها وال ا  خرانا من الدنيا وؿتن من رتهلها

 ا  هجملا من الدنياػنا وقلنا اػفرح اةاا نا السملنا  يوما ضتػذا اإ
 

اصتنػػد ِقبػػل مػػا ررتي ػػ  ومػػا وقػػا رل ظ هػػجملم اظتػػرة دل يقػػا رل مػػن  وباصتملػػة فػػ قوؿ ورتكػػرر رتفّ 
جتػام الوقد قلت للضابي الجملي  طػا رل ررتسػي حػِ ال رتر ا .عدونا وعدو الوضن نيال رنسي

 «[.OAS]ردتونػػػا ب عمػػػاؿ منظمػػػة اصتػػػيت السػػػري ال رنسػػػي ذكّ »: الػػػجملي تسػػػ  إليػػػ  السػػػيارة
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ما رتصػاب  سػبب  النشػاط الػدي  الػجملي رتقػـو بػ  ال  ػ    فّ والجملي اس الص   من هجملم ا نة رت
 .ع قاؿ كجملب وزور و  افالوكل ما قيل ظ سب  ا

مػن قلػة اعتػوا  وال ػن س والقلػس الػجملي  –كمػا قلػت سػابقا   –وظتا سا ت حػال  الصػ ية 
 ؟سػػػنة 72ومػػػاذا يسػػػ طيا رتف ي  مػػػل راػػػل بلػػػم مػػػن العمػػػر   ب  ظ تلػػػأل السػػػبعة رتيػػػاـرتصػػػا

 عػل بػ  هػجملا بػال فراػل ضػعيف بلػم مػن السػن مػا بلغػت يُ  ؟فكيف ي  مػل مثػل مػا حتملػت
ومػػا ذكرتػػ  قليػػػل مػػن كثػػ   فكيػػػف تكػػوف صػػ   ؟ وإذل اهلل وحػػػدم ! ارنتػػة إف ذلػػأل لكثػػػ 

 .وا ن والراا  ظ ت ريج الكرب واعتمـو اك اظتش
كػػل مػػػا ضتقػػ  ظ هػػػجملم ا نػػة مػػػن رتاػػل هػػػجملا اظتنشػػور الػػػجملي ك بػػ  الشػػػيخ رتزتػػد سػػػ نوف 

الجملي وزع علا الطلبة و  هم يـو اصتمعة و س اذ عباسي اظتدشل  ورتمضام ورتمضي   رتنا مع  وا
ضلبنػا فيػ  مػن اضتكومػة رتف تنظػر إذل رتبنائهػا الطلبػة ( 2871 نػوفمرب 21) 2352ػتـر  25

ضلػػا علػػا مػػا فيػػ  علػػم رتف مػػا اػػا  فيػػ  ال يسػػ وا  افمػػن قػػررت اظتنشػػور رتو  .وتسػػ ملي  عتػػم
نشػػاضي الػػدي  اإلسػػالمي ال  ػػ   نػػ   إالّ ضتػػس حل لػػيس لػػ  سػػب  هػػجملم العقوبػػات  والػػجملي 

ن قػػػاـ مػػػ  القػػػائم بنشػػػاط ديػػػ  ال يعملػػػ  اظتالحػػػدة ورتعػػػوا م هنػػػا  وقػػػد واػػػدوها فرصػػػة ل
 «.لحسيب اهلل ونعم الوكي»: فا  نموها  ورتقوؿ

 (م 2984)صالح بوزينة . 7.1
 ة مك وبةخاصشهادة : اظتصدر

صػػػاحل بوزينػػػة رتسػػػ اذ وناشػػػي ظ اضتركػػػة اإلسػػػالمية اع قل ػػػ  اظتاػػػابرات العسػػػكرية ظ ربيػػػا سػػػنة 
وظ  2884  كمػػػػا تعػػػػػّرض لل عػػػػػجملي  علػػػػػا يػػػػػد الشػػػػػرضة ظ بوحني يػػػػػة ظ صػػػػػيف عػػػػػاـ 2883

مػػػن الوءيقػػػة بعنػػػػواف . 25.1اصتػػػز  رااػػػا شػػػهادت  ظ ) 2884شػػػاضوناؼ بالعاصػػػمة ظ  ايػػػة 
وظ مػػػا يلػػػي شػػػهادة عػػػن تعػػػجملي  (. ظ البػػػاب ا وؿ مػػػن الك ػػػاب رتصػػػوات مػػػن ال صػػػوت عتػػػم

وقػػد حػػررت هػػجملم . ظ عهػػد الشػػاذرل بػػن اديػػد 2873سػػابس كابػػدم السػػيد بوزينػػة ظ سػػب مرب 
 .ـ 1552الشهادة ظ رت سطس 

بػدرتت رتشػعر ظ  ايػػة . عطلػة ف الزمػاف صػػي ا واظتدرسػوف ظاكػ. 2873سػب مرب  6  ربعػاا 
 طػػي سػػيار  ورتنطلػػس ينطلقػػوف   وعنػػدما رتمْ ثَػػالصػػيف رتف عناصػػر اظتاػػابرات يراقبػػون  عػػن كَ 

وخاصػػة بعػػد اسػػ قراري ظ تلػػأل اظتنطقػػة  سػػيما بعػػدما الحظػػوا رتنػػ  رتلقػػي الػػدروس . ورائػػي
يػػا وكنػػت رتشػػ غل بال ػػدريس الثػػانوي ورتذهػػ  يوم. ف وفعػػاؿثػػوا اضػػرات الدينيػػة بشػػكل مك

 .   ببضعة عشرات من الكيلومرتات تقريباكَ د عن سَ بعُ إذل مقر عملي الجملي يَ 
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لثانويػػػة لل وقيػػػا علػػػا مػػػا يسػػػما اذهبػػت إذل  2873سػػػب مرب  مػػػن  صػػبي ة السػػػاباظو 
لػا والػد  ع تُ ْاػرا وقبػل عػود  إذل البيػت عَ . ػتضر اب دا  الشغل كمػا اػرت العػادة بػجمللأل

كانػػػت تسػػػكن مػػػا بقيػػػة رتشػػػقائي ظ بلديػػػة قريبػػػة مػػػن مقػػػر   وقػػػد ينا سػػػوياً جملف غػػػ( يرزتهػػػا اهلل)
رور  ػ  عاديػة ورل إذل اضتي الجملي رتسكن فيػ   الحظػت حركػة ُمػصُ اوعي ووُ وعند رُ . عملي

كاب سيارة ُمب جمللػة  وكانػت نظػراام ضام اصتسم ي  دث باه ماـ بالم ما ُر  اً وررتيت شرضيّ 
 ...ا مر ال يعني  فّ رت وقتتُ  ن  ت ثٍ ولكن  دخلت البيت    مكرتِ . مث ة للشأل

يب معملػػػػم الروس ك ػػػػمػػػن م ب  آليػػػػة رتخػػػػجملتُ ت مالبسػػػػي و ركػػػػة ِشػػػغػػػ ا البيػػػػت فَ  لػػػتُ خد
ب وْ مػػت َصػػػفقُ  يبػػػاً رِ مُ  اً قّػػدَ  البػػابُ  ؽا ومػػا إف قػػررتت بضػػػعة رتسػػطر  حػػػِ دُ . وف   ػػ   قػػررت فيػػػ 

ها بيػدم مػن اطتػارج دّ الزائػر الغريػ  قػد َسػّف رترى شياا   فعذا حل ال ةوا الباب ونظرت من الكُ 
 عور الشػػأل عنػػدي وعػػادت الصػػورة الػػ  ررتي هػػا ظ اضتػػي إذل ذهػػ  ولكػػّ  ى ُشػػوا وذلػػأل مػػا قَػػػ

ات َسػػػدا سَ بعضػػػهم مُ  دملموعػػػة مػػػن ذئػػػاب البشػػػر لتمػػػلُ  علػػػا فػػػ   البػػػاب ف وااػػػتُ  مػػػتُ َعزَ 
ؽ ر اللػوف ا ز  يذ «النينملػا»وبعضهم ا خر رتاهزة إرسػاؿ وي قػدمهم قائػد اةموعػة بلبػاس 

 .ما يدم رّشاش كالشينكوؼاكن  لتمل جبُ دا ال
ارتػػػد مالبسػػػأل »: ؿاقػػػ« !نعػػػم»: تلػػػق« رترتنػػػت فػػػالف؟»: ؿ وهػػػو يرتعػػػد مػػػن الرعػػػ اقػػػ
غتموعػػػة  رفػػػة النػػػـو  تْ لَػػػخَ دَ  .اظتشػػػ ـو إذل ءػػػالث غتموعػػػات «سلَػػػيػْ ال َ »نقسػػػم أ ا« .عنػػػاتبوا

ظ  اظتطػبخ يب ثػوف وصار الػجملين ظ. ءانية إذل اظتطبخ  وءالثة اجتهت صوب اضتماـ وغتموعةٌ 
وضلػػ  مػػ    القػػدور وا واشل والػػجملين ظ  رفػػة النػػـو يب ثػػوف بػػني مالبسػػي ومالبػػس زواػػ 

أ ف  هػا ورتخػجمل .  رتضا فيها رتوراقي الشاصية من شهادات و  هػال رتحدهم رقم اضتقيبة ا
ضبعػػة  فػػدائيوف ظ اإلسػػالـبعنػػواف  راصتػػواز وبعػػا ا وراؽ ورتوراؽ مػػن ك ػػاب لسػػامي النّشػػا

ظتػػػا ررتى اصتػػػواز فك فتػػػػا عثػػػر علػػػػا كنػػػػز وقػػػاؿ لقائػػػػد ال رقػػػة وعينػػػػام   رتذكػػػر رتنػػػػ. ار اظتعػػػارؼد
 .مالبسي ونزلت معهمت أ ارتدي« !ها هو اصتواز»: تلمعاف
ا ؤو كػ  م اػا  «ا  ػواؿ»مػن  داً ْشػال يقل عػن عشػر سػيارات وحَ  دت ظ ان ظاري مااو 

شػددة مسػة اركبت السيارة حتػت حر . دناكما يقوؿ الناس عن  «ْسَبْا َبْن ُعوَدة»للقبا علا 
هو مركػز تعػجملي  معػروؼ   و (ػتافظة الشرضة اظتركزية)« السانرتاؿ»وانطلقت السيارة صوب 

دخلػػت مػػن اصتهػػة اطتل يػػة وظتػػا وصػػلت إذل هنػػاؾ رتنزلػػوشل ورتُ   الربيػػد اظتركػػزيمبػػ  قريػػ  مػػن 
وك ننا ظ رتفػالـ  قاؿ رتحدهم للمس وؿ الجملي كاف لتمل مسدسا مشدودا إذل حزام . للمب 
أ رتراشل . فصػػػاروا يضػػػ كوف «!إنػػػ  ال رتعرفػػػ »: فقػػػاؿ عتػػػم «!  رتتينػػػا بػػػ وهػػػا هػػػ» :الوسػػػرتف

 «هػػل تعػػرؼ رتحػػدا مػػنهم؟»: ت بقلػػم الرصػػاص  وسػػ ل شِتَػػصػػورا رُ   صػػورا لشػػباب مل  ػػني
 .تَ كَ سَ ف ابت بالن ي  فَ 
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 .ن خشػ مػن ذلػأل اظتك ػ  ورتدخلػوشل إذل  رفػة فيهػا مك ػ  وءالءػة كراسػي مػ اتُ ر خ
عاديػػة وقػػد داـ ذلػػأل االسػػ ملواب ءػػالث  ةودخػػل شاصػػاف  وشػػرعا ظ االسػػ ملواب بطريقػػ

 .يبا ف عبت تعبا شديداقر ساعات ت
وررتيػػت قريبػػا مػػن الزنػػازين الكبػػ ة عناصػػر مػػن الشػػرضة   رتنزلػػوشل إذل قبػػٍو رائ  ػػ  كريهػػة أ

رتخػجملوا بصػمات . رسػاؿإتنبعث من رتفواههم الن نػة رائ ػة اطتمػر  لتملػوف ظ رتيػديهم رتاهػزة 
أ . ةٍ قَػػػزِ  دػػػادة سػػػودا  الَ ني  فصػػػارت يػػػداي ملطا ػػػ«ـر حػػػربغتػػػ» ة كػػػ ن ر رتصػػػابعي العشػػػ

 .«العشػػػػا »شػػػػوشل بدقػػػػة ورتعطػػػػوشل مػػػػا يسػػػػمون  رتخػػػػجملوا صػػػػور  وصػػػػورة اانبيػػػػة لػػػػواهي وف ا 
 !ُقّدـ للكالب لعافْ   وانصرفت عن  «العشا »واضتقيقة لو رتّف ذلأل 

ورتهن رت ا من عهد االس عمار  ( géôle –ايوؿ )كب ة تسما   رتاعية زنزانةً  تُ لْ خِ دْ رتُ  أ
نوا قرابػػػة اكػػػ !هم ؽتزقػػػة ونظػػػراام حزينػػػة م ظتػػػةومالبُسػػػ عرقػػػاً   ُ با َصػػػ َ فررتيػػػت رتشػػػكاال آدميػػػة تػَ 

وشل ملقػد كنػت رتنػا رتكػربهم سػنا ولػجمللأل قػدّ . ا ربعني شاصا كّلهػم شػباب ظ مق بػل العمػر
 .للصالة  م

لػػجمللأل رتبلػػم  تػػ ءرتُ . يهمدة علػػا واػػوههم وههػػورهم ورتيػػت ال عػػجملي  باديػػانػػت عالمػػاك
ي وشػملعوشل علػا ِعػوْ اػأل ا ضهػار مػن رَ لفهػّدرت رتو . ال  ءر فغلب   عيناي بالبكػا  اضتػار الغزيػر

 .وشعرت خبشوع وضراعة دل رتشعر  ما من قبل تُ يْ لا تناوؿ بعا ا كل أ توض ت وصَ 
ال يسػم   اكابا صػغ ا عليػ  ُشػ ْقبػاً   ءػُ الػ   ّصػت بػاظت منني  اف ظ تلػأل الزنزانػة الكبػ ةك

ودل يكػػن هنػػاؾ مػػن نػػور الكهربػػا  إالّ . الب ّػػة ب ملديػػد اعتػػوا  ويكػػاد مت نػػس كػػل مػػن ظ اضتػػبس
والحظػت مالبػس بعضػهم . كاف اصتميا ي صػببوف عرقػا. ضو اً باه ا رُ دِ صْ مصباحا صغ ا يُ 

ال بػاب  زانة الكب ة مرحػاضٌ كاف ظ الزن. دتزقت من العرؽ ولكثرة اح كاكها علا اإلشتنت
 ثُ فَػُي ػػػدِ رج منػػػ  اظتػػػا  باسػػػ مرار متػػػ ورٌ بُ ػْنػػػوكػػػاف ظ اصتػػػدار صُ . لػػػ   تنبعػػػث منػػػ  رائ ػػػة كريهػػػة

 .صوتا يُصأّل ا ذاف
 وصػػػػياحٌ   مٌ عػػػػد ءالءػػػػة رتيػػػػاـ  رتخػػػػجملوشل للب ػػػػث وال  قيػػػػس لسػػػػاعات ضويلػػػػة ختّللهػػػػا َشػػػػبو 

وحػػدث رل . قعػػد اطتشػػيب اظتػػ ذيمػػن اصتلػػوس الطويػػل علػػا اظت آظتػػ  ههػػري كثػػ اً و . وضػػربٌ 
 . اسِ وَ منها البػَ  ضٌ بعدها رتمرا

لصػػػواعس ي ػػػ دل وي ػػػ وم لكثػػػرة مػػػا عػػػجملبوم با ت إذل القْبػػػو مػػػرة رتخػػػرى فواػػػدت م منػػػاً دعُػػػ
ظ  قيػت ستسػة عشػر يومػابو  .وعرفت فيما بعد رتنّ  من رتاعة ال بليػم واهلل رتعلػم. كهربائيةلا

وهنػػاؾ مػػن بقػػي  .تشتنػػإشتنػػت ووسػػائدها إرترضػػها  الػػ  تشػػب  القػػرب  ذلػػأل القْبػػو ظ الزنزانػػة
 وزاد عػػػػدد السػػػػملنا  فكػػػػاف الػػػػبعا ينػػػػاموف جبنػػػػ  البػػػػاب وآخػػػػروف جبنػػػػ ! ستسػػػػني يومػػػػا
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 شاذلي بن جديد

دل رتخػػػرج ظ تلػػأل ال ػػػرتة إال مػػرة واحػػػدة رتو و (. بال نػػاوب)اظترحػػاض والػػػبعا ينػػاموف بالػػػدور 
و  الكهربػا  ضػقيت حتػت مرتني ررتيت فيها قليال من النور الطبيعي فدظت   عيناي لكثرة ما ب

 !الباهت الضعيف
 إذل وشل الثاشل والعشرين مػن سػب مرب علػا واػ  ال قريػ   رتخراػوشل مػن القْبػو ورتصػعدظو 

رتخراوشل إذل الشارع الكب  الػجملي . الطابس ا وؿ فوادت رتاعة من اظتاابرات ظ ان ظاري
مػػن   ُمَغطّػػاةبػػ ة ورتركبػػوشل سػػيارة شػػرضة ك( Champ-de-manoeuvre)حقػػل العمػػل يػػ دي إذل 

وانطلقػت السػيارة . صغ ة اّداً  واةٌ وكاف رتمامي كُ  .رة ا كـو عليهم باإلعداـاكل اهة كسي
 .بسرعة إذل مكاف عرفت فيما بعد رتن  بوزريعة

رفعػػت . مركػػز ال عػػجملي   يبػػدو مػػن اطتػػارج ك نػػ  فِػػيالَ ظ ضػػور البنػػا  إذلَلِت السػػيارة صػػو 
رتي رتنظػػر  «!َحػػباْي َعْيِنيػػألْ »: رل بػػاس اظتػػدشل وقػػاؿاللببصػػري إذل السػػما   فػػان هرشل شػػرضي 

الد خبيػػػػث  ي لػػػػجملذ ب عػػػػجملي    اػػػػكػػػػاف بػػػػداخل اظتبػػػػ! إذل ا رض
 .الناس
أ َاػػػػراَدشل مػػػػن مالبسػػػػي  «بكم الشػػػػاذرل؟مِلػػػػعْ رَتدَلْ يػُ »: ؿ رلاقػػػػ

وهػو لبػاس   ورتمرشل ب ف رتلبس لباسا خاصا بالجملين يريدوف تعجمليبهم
الن انػػة وكانػػت ملطاػػة و  ايػػة الوسػػخ ة الشػػغل وكانػػت ظ يشػػب  بػػزّ 

 مػػػن الشػػػباب اظتػػػ من ظ الغالػػػ  – بّوا مػػػن قبلػػػيعػػػجملبػػػدما  الػػػجملين 
غسػػل وال مػػرة ال يسػػ بعد رتف يكػػوف قػػد لبسػػها ماػػات ودل تُ و . واهلل رتعلػػم
 !واحدة
ف  وهػػا  . ال يُػػرى فيهػػا شػػي  حػػِ اصتػػدرافخلػػوشل زنزانػػة من ػػردة يسػػودها هػػالـ دامػػسدرت

 «.ليػ  رااعػوفإا ا هلل وإنّػإنّػ»: قلػت  و ت كػ ن  ظ قػربرْ عَ َشػ.  ذافأّل اورت لقوها بضمّلة تُصػ
وصػليت ركع ػني وبكيػت ورتنػا رتدعػو اهلل بال ثبيػت ورتف   الشػيطاف الػرايمن واس عجملت بػاهلل مػ

إفتػا ذلكػم : وذكػرت قػوؿ اهلل تعػاذل. يعين  علا الشيطاف الجملي يسعا إذل ختويف اظت منني
 (264:آؿ عمراف) .فوهم وخافوف إف كن م م مننيالشيطاف متّوؼ رتوليا م فال ختا

بقطعػػة خبػػز يػػابس واػػاؤوا بقصػػعة فيهػػا مػػا  سػػاخن  إرلّ  اضتظػػة قصػػ ة ورمػػو  دادوا بعػػعػػو 
رتخراػػوشل مػػرة رتخػػرى ورتعطػػوشل لوحػػة  [.رتي مػػرؽ]« بُويُػػوفْ »فيػػ  حشػػيت ْمَقْطَ ػػة شتػػْوم  مػػاحلٌ 

ا قليال كمػا ي عػل ا ض ػاؿ ظ ورفع ه رتخجملاا بني يديّ ا مر  بسي     عليها رقمسودا  كُ 
 . لوا  وصورة اانبيةلأ رتخجملوا مّ  صورة . السنة ا وذل

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



  2882-2851ؽتارسة ال عجملي  ظ اصتزائر  
    

 

424 

+ + + + 

+ + 

 لقد صػرت كػاةنوف الػجملي فػّر مػن مس شػ ا جِبَْواْنِ يػلْ . وررتيت واهي ظ اظترآة فدهشت
وعرفػت رتّف رتيّامػا   وعينػاي من  ا ػاف  وعلػا واهػي قمػل  رت ػرب  و عثشػرتكنت   !لمملاننيل

 !رتعلم هللوا ظرشل نشديدة ت
تيممػػػت بغبػػػار الزنزانػػػة . ا كالمػػػا قػػػجملرا دل يسػػػبس رتف شتع ػػػ ادوشل إذل الزنزانػػػة ورتنػػػا رتشتػػػعػػػرت

وصػػليت صػػالة اظتغػػرب والعشػػا  بصػػوت مسػػموع فملػػا  رتحػػد اضتػػرّاس وضػػرب البػػاب بعصػػام 
  «ڤ » حػرؼ القػاؼ وك نػ  ونطػس . قػررت بصػوت خافػتاي رت« !رتقْػَر ظ قَػْلبَػألْ »: وهو يقوؿ
 !ئرياواحد من شياضني الغرب اصتز  من عتمل   رتن ف بينت 
 ذلػػػأل اظتسػػػا   اػػػا  رتحػػػد اضتػػػرّاس ورتخػػػجملشل إذل الطػػػابس العلػػػوي وهنػػػاؾ بػػػدرت ال  قيػػػس ظو 

وفملػػػػ ة  .وكػػػاف يسػػػػ ل  شػػػا  يشػػػب  الشػػػػيطاف  ذو شػػػارب رتزتػػػر. اظتصػػػ وب بال عػػػجملي 
رت وِصػ مّ ك ن  رتَصػ  م  فصرتُ شل اليُ ذُ رتُ  خل ي  ضرب بقوةٍ ف ص ع  شيطاف آخر كاف يق

 .منجمل ذلأل الوقت وقد خفا شتعي لِ الّن ْ  يّ وِ دَ ا دويّاً كَ شترت
ضويلػػة ظ  كهربائيػػةاػػردوشل مػػن لباسػػي ف صػػب ت عاريػػا دتامػػا وكػػانوا لتملػػوف هػػراوات   أ

 .ظ مقدم ها ر  ضغطوا علا زِ  إذاررتس كل واحدة منها حديدة مترج منها ال يار الكهربائي 
نػػػػا رتمػػػػن ذكرهػػػػا و  يَ  ظ اظتواضػػػػا الػػػػ  ُيسػػػػَ  انوا يضػػػػربون  ومِتػػػػُزون  بالكهربػػػػا  حػػػػِكػػػػ

ػػرَ تػَ رت كانػػت رتقسػػا مػػن الصػػػار . م رتف يك ػػوا ولكػػن قلػػو م دل تكػػن تعػػرؼ معػػ  الرزتػػةاهُ اا
 !واصتلمد
ورتخػجملوشل إذل   شدة وقسػوة وعنػفب (menottes)قيدوا يديا من ورائي بقيد حديدّي  أ

  حكػػػاـ وقسػػػوةعبقيػػػد حديػػػدي ب وقيػػػدوا رالػػػيا    رفػػػة غتػػػاورة وضرحػػػوشل علػػػا الػػػبالط البػػػارد
  وٍ لْ دَ أ اػاؤوا بِػ .سالة عن رتشااص ال رتعرفهم ودل رترهم ضػواؿ حيػا رت يّ وصاروا يطرحوف عل
الػػػػجملي دتسػػػ  بػػػ  ا رض علػػػا واهػػػػي ( النشػػػاؼ)وا الشػػػي وف عُ َضػػػخ ووَ ِسػػػػكبػػػ  فيػػػ  مػػػا  وَ 

ريػس ظ وف عليػ  اظتػا  الوسػخ فشػعرت دػا يشػعر بػ  الغومسكوم من ضرفي  بشدة وصاروا يصبّ 
ال ػرؽ بػني الغريػس  فّ رت إالّ ! من فوق  مػوج مػن فوقػ  سػ اب الجملي يغشام موجٌ  يالل ملّ   الب ر

نػا فقػد كنػت مقيّػدا مػن رالػيا ويػدّي رتمكان  حتريأل رالي  ويدي  ورتما عوبي  هو رتّف الغريس ب
 .وال اس طا ِفَكاكاً 

رترالهػم النملسػة  باإل مػا  وانػ  خ بطػ  فوضػعوا روا ذلأل عدة مرات حِ رتحسستُ را ك
رتشػهد »: ت رتحس رتن  ان قلت مػن عػادل ا حيػا  إذل عػادل ا مػوات فصػرت رتقػوؿنك .فوق 

ورتلبسوشل البزة اظتلطاػة بالػدـ  ودفك وا القي أ« !الّ اهلل ورتشهد رتّف ػتمدا رسوؿ اهللإرتف ال ال  
 .وهددوشل ب عل ال احشة حل وب هلي والعياذ باهلل
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وبعد . كانت مضا ة بنور قوي اّداً ي ذي العينني واظتخ والقل   ادوشل إذل الزنزانة ال عرت
ظػػػات رتعطػػػوشل ُمػػػوَس ِحالقػػػة َوِسػػػٍخ وؽتلػػػو  شػػػعرا ورتاػػػربوشل علػػػا حلػػػس ضتيػػػ  والعسػػػكري ضت

وكنػػػػت ! سػػػػرع وإال َهَشػػػْمُت ررتسػػػػألرتي رت «!رتْ َصػػػْ  والَ نْػَهَرْسػػػػَلأل رَاَسػػػألْ »: ؿقػػػػو جبػػػانيب ي
وكنػت رتضلػ  اطتػروج إذل اظترحػاض ! رتتػرؾ رتخػرىخائ ا إذل دراة رتن  رتحلس بعا اظتواضا و 

. سػػهاؿ تػارة رتخػػرى ومغػػ  شػػديدإاح بػػاس تػػارة و : راض الػبطنمػػصػػبت بشػػِ رتف ُ   فيمنعػون
: وإذا شت ػػوا بػػجمللأل فػػع م يق ػػوف ي  راػػوف علػػا السػػملني وهػػو يقضػػي حاا ػػ  ويقولػػوف لػػ 

يك وف  وال  واظتراحيا ليست عتا رتبواب …«ػال ك ا من  … ك ا ... رتسرع  رتسرع يا»
السملنا  كػانوا  فّ والحظت رت! من الش م والكالـ ال احت وهم يسوقوف السملني إذل زنزان  

 .ذا   ل عنهم اضتراس اضتاقدينإمن اظت منني  ن  شتع هم ي لوف ك اب اهلل 
 .يت علا تلأل اضتاؿ شهرا كامالقب
م سػػوؼ إ ػػ»: رتحػػد اضتػػراس رتعػػادوا إرل مالبسػػي وقػػاؿ رلّ    صػػبي ة يػػـو مػػن ا يػػاـظو 

فقػػد عصػػبوا . واقتػػا تفبكيػػت يومهػػا مػػن ال ػػرح وصػػّدق    ػػ  رتنػػ  كنػػ «!يطلقػػوف سػػراحأل
رتصعدوشل ظ سيارة خاصة بالسملنا  مػا   و يداي ورا  ههري  بعصابة سودا  وقّيدوشل عي ّ 

 «ْشػكارَة»علا واهػي  امنعونا من الكالـ ووضعو ف. اشت  ػت وظ فّ شاب عرفت فيما بعد رت
وؽتػا زاد مػػن .  بعػػد نصػف سػػاعة مػن الساػػ رتخ نػسُ  تُ دْ فِكػػ «خيشػة»رتي كػيس مصػنوع مػػن 

ونظراً لسرعة السيارة اصتنونية   وههري إذل رتعمدة خشبية مقعدرتالسوشل علا  مصيب  رت م
ال اسػ طا رتف رتمسػأل بيػديا نظػرا كنػُت ّف ههري كاف ي لقا الّضػربات تلػو ا خػرى  نػ   عف

 .ورتنا رتعاشل إذل اليـو من تلأل ا الـ وكاد ههري رتف ي هشم. للقيد الجملي فيهما
  بالبليػدةة ْت السػيارة إذل ا كمػة العسػكريلَ َصػ  وَ عوامػاً رترت ا اس مرت  تُ لْ حلة خِ عد رِ بو 
دخلػػت زنزانػػة بػػاردة وسػػاة ؽتلػػو ة بالقمػػل واضتشػػرات وبقيػػت فيهػػا إذل ف ُ ! «مدينػػة الػػورود»

ورتخػجملوا   ورتخجملوا حزامػي وسػاع   ابةمن الكالـ والقرا ة والك  تُ عْ نِ ومُ  .2874 اية يناير 
وكػاف الشػ م  .ورتنػا ظ الزنزانػة ألشتعػت ذلػ  من بعا الشػباب اظتصػاحف الػ  كانػت معهػم

صػػػػبت بعػػػػدة مػػػػت قػػػػدماي ورتُ تورّ ! والبصػػػػاؽ والكػػػػالـ ال ػػػػاحت وال هديػػػػد هػػػػو زادي اليػػػػومي
ورتصػػػب  . وكنػػػت ال رتكػػػف عػػػن اضتػػػألِّ حػػػِ دِمػػػَي اسػػػمي. رتمػػػراض منهػػػا القوبػػػا  والبواسػػػ 

 .شعري ضويال وكجمللأل ضتي  وواد القمل راح   فيها
ذا ضلبػػػت مػػػنهم إصػػػباح ذي النػػػور القػػػوي مضػػػاً  ضػػػوؿ الليػػػل و ظتكػػػوف ايرت حيانػػػا كػػػانوا رتو 
 «؟[ال ندؽرتي ]تظن رتنأل ظ الُنوِتْ  هل »: يقولوف كانواض ا م  إ
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 (م 2985)علي فوزي ربع ن . 8.1
 .2878  غتلة مس نساة  العباك ا ت: الشهدا تنسيقية رتبنا  الشهدا   : اظتصدر

بصػػ بة عػػدد مػػن رتبنػػا  الشػػهدا  رتعيػػة رتبنػػا   2874نشػػ  سػػنة رت. ربعػػني علػػي فػػوزي ابػػن شػػهيد
ذل مقػػػر ا إمو تقػػػدّ . ـ 2843رتي عهػػػد ءػػػورة نػػػوفمرب « 43عهػػػد »وبنػػػات الشػػػهدا  حتػػػت اسػػػم 

وهػو  يوليو مػن ن ػس السػنة  4يـو وظ . 2874فرباير  1والية العاصمة بطل  اع ماد ب اريخ 
زهور علا قبور آبػا هم الػجملين باقة من اليـو ذكرى االس قالؿ الوض   قرر رتبنا  الشهدا  وضا 
 م إلقػا  القػبا علػا قرابػة   فػالرشتيػة تسقطوا ظ ميػداف الشػرؼ  وذلػأل دعػزؿ عػن االح  ػاال

هػ ال    السػيد ربعػني ضػمن ضػ ايا القمػاكاف .   من ضمنهم رتربعة رترامل شهدا منهم 155
تشػػػكيل و ك ابػػػة وتوزيػػػا منشػػػورات  و امػػػة اظتسػػػاس بسػػػيادة الدولػػػة   ينآخػػػر إذل ت إليػػػ  و هػػػاّ وُ و 

الػػ  )بػػل ػتكمػػة االسػػ ثنا  باظتديػػة  كػػم عليػػ  مػػن قِ ف .رتاعػػة  ػػ  مشػػروعة وجتمهػػر  ػػ  مسػػل 
 ردينػػػػا 4555بػػػػثالث سػػػػنوات سػػػػملن نافػػػػجملة و رامػػػػة قػػػػدرها  («ػتكمػػػػة رتمػػػػن الدولػػػػة» اسػػػػمت

فػوزي ربعػني يػـو  يعلػلسة اس ماع ػتكمػة رتمػن الدولػة باظتديػة فيما يلي مقاضا من ال. ازائري
 .2874ديسمرب  24

ين رتنػػا اػػد مسػػرور اليػػـو بوقػػوظ رتمػػاـ ػتكمػػة رتمػػن الدولػػة   شل و وؿ مػػرة منػػجمل ءػػالث وعشػػر 
 .ا ا ف رتف رتتكلمسنة اس طِ 

رااؿ مػن ا مػن العسػكري  اخ ط  من قبل ا من العسكري   2872مت اع قارل سنة 
ب صػػػ اد خلػػػف  تافمقيػػػد يػػػديّ و  قنػػػاع علػػػا ررتسػػػيو نقلػػػوشل إذل بوزريعػػػة . سػػػكنايمقػػػر  مػػػن

سػػاع ها داخػػل فواػػدت ن سػػي بعػػد وصػػولنا إذل مقػػرهم نزعػػوا القنػػاع عػػن واهػػي   .ههػػري
ظ ضريقنا إذل  رفة رتخػرى حيػث كػاف ( م اهة) رفة مظلمة  أ اق ادوشل عرب رتروقة من اظترايا 

  علػا شػكل بػزة عمػل اً شل عاريا  أ ل ػوا حػورل قميصػنزعوا ءياحل وتركو . بان ظاري شاصاف
 .25 هاداخل زنزانة ان رادية رقم رت لقوا عليّ و 

كػػاف هنػػاؾ سػػرير مائػػػل و الغرفػػة ال تزيػػد علػػا اظتػػرتين ضػػوال ظ مػػرت واحػػد عرضػػا  انػػت ك
ف يسػقي رتَا بشكل ال يس طيا مع  اظتع قل ال مدد دوف دراة تقريبا  وضِ  34بزاوية قدرها 
بعػػػد اظتعاينػػػة توصػػػلت إذل و رتراػػػل السػػػرير مكسػػػورة   فّ هننػػػت للوهلػػػة ا وذل رت. علػػػا ا رض

 .الن يملة رتف شكل  صمم قصدا عتجملا الغرض بال  ديد
القليل من اضتيا  ظ حس البشر  ولو دل لترتموا  جملا اظتكاف . قضيت شهرا تقريبا ببوزريعة

كانوا نتنعوننػا مػن رتحيانا  و  ذه  لقضا  حاا  مهروال رتكنت . اً يومي اً ر رتم اإلهاناتوكانت 
كنػػػت آكػػػل حتػػػت وابػػػل مػػػن شػػػ ائم   .وكتربوننػػػا علػػػا اطتػػػروج مسػػػرعنيإ ػػػا  قضػػػا  حاا نػػػا 

علينػػػا مطلقػػػا منػػػاداة اضتػػػراس مهمػػػا كػػػاف السػػػب   حػػػِ فيمػػػا  اً ظ اظتسػػػا  كػػػاف ػترمػػػ. اضتػػػراس
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  ظتّػػا ي ملكػػ. كػػاف لػػدي قنينػػة بالسػػ يكية عتػػجملا الغػػرض: ةمتػػ  اضتااػػات ا ساسػػية اظتلّ ػػ
رتتػػجملكر إصػػابا  اظت كػػررة باإلسػػهاؿ وقػػرح  الػػ   . ان ظػػار الصػػباح العطػػت  مػػا كػػاف علػػي إالّ 

من جمل لل هوية ؽتػا كػاف يصػيب   ػاالت اخ نػاؽ  دل تكن ت وفر الزنزانة علا رتيّ . كانت ت ظت 
 .داخل الزنزانة

كانػػت حصػػ  االسػػ نطاؽ جتػػري  ضػػور سػػبعة إذل ذتانيػػة ضػػباط مػػن ا مػػن العسػػكري 
حتديػد اصتهػػة الػ  تػػ   منهػا الضػػربات لكػ  كنػػت  ادل رتكػن اسػػ ط .لتيطػػوف حلكػانوا ين  الػجمل

ضػػربات بالعصػػا وبػػا نبوب الكمػػات و للوا راكالتالػػبػػني  ورتميِّػػز رتشػػعر ب ظتهػػا علػػا اسػػدي
سػب مرب  12هػجملا اصت ػيم  مػن  اس مرو هجملم اضتص  جتري بشكل يومي  كانت . اظتطاضي
ومني يبقػػوشل مسػػ يقظا ضيلػػة الليلػػة إذل سػػاعة وصػػوؿ يػػكػػانوا كػػل . 2872رتك ػػوبر  18إذل 

  كػانوا اظتػا كنػت رتبقػا مسػ يقظ .ضباط ا من العسػكري ويعػاودوف االسػ نطاؽ حػِ اظتسػا 
. نيعسػكري مػن ضػرؼ سو ر ورتنػا ػتػ  عاري اصتسد  االسا علػا كرسػي وسػي الغرفػة نيرتكو 

 .ع ني تقريباكل سا  وف ناوبيكاف اضتراس   .و النـورتال  دث  عليّ  اً كاف ػترم
موا إرل وءيقػػة تعاهػػد شػػرؼ علػػا اظتعاملػػة الطيبػػة عنػػد اقػػرتاب  ايػػة مقػػامي عنػػدهم  قػػدّ 

  ن ػػس اصتالديػػػن اسػػ نطقوشل غتػػػددا 2874 ووليػػي 4يػػػـو . اػػل اإلمضػػا رترتءنػػا  إقػػام  مػػػن 
عزلوشل ظ بداية ا مػر عػن رتيػا رفػاقي رتءنػا  كػل ال ػرتة الػ  . بص ة م واصلة ضيلة رتربعة رتياـ

 2872هػػػػددوشل ب كػػػػرار مػػػػا ضتػػػػس حل سػػػػنة و  ها د افظػػػػة الشػػػػرضة اظتركزيػػػػة بالعاصػػػػمة  قضػػػػي
علا كل حاؿ ال م ر من إمضا  ا ضػر كمػا فعلػت ظ اظتاضػي »: وقالوا رل .ورتزيد ببوزريعة
كمػػػا هػػػددوشل باع قػػػاؿ رتفػػػراد عػػػائل  ظ بوزريعػػػة مثلمػػػا فعلػػػوا مػػػن قبػػػل  ظ سػػػنة   «.نػػػاظ مقر 

رتر مػػػوشل علػػػا و أ اػػػا وا د ضػػػر الشػػػرضة . ن رتبنػػػا  عمػػػوم  مػػػنيرتخػػػ  واءنػػػ   مػػػا2872
 . ئإمضا
السػػب   هػػي بنػػا  الشػػهدا  لواليػػة العاصػػمة  «43عهػػد »مشػػارك  ظ إنشػػا  رتعيػػة إّف 

كػػاف سػػبب  االسػػ ا اؼ   2874يوليػػو  4اع قػػارل يػػـو زعمػػوا رتّف و علػػّي  الرئيسػػي ل كػػالبهم 
اهػة نظػر الدولػة كنػت ظ فمػن و . ها ضػعخلطي بني ع وها و ع و الدولة و ب  الجملي قابلت 

 .«وضا اإلفراج اظت قت»
عػػن ذاكػػرة الشػػهدا  واظتبػػادئ ا ساسػػية الػػ   اً مشػػارك  ظ هػػجملم اصتمعيػػة دفاعػػإشل اع ػػربُ 
ػتمػد خيػدر ا  ػالوا كػرصل بلقاسػم و ف. الها  واظتبادئ الػ  مت خيان هػا وتلطياهػارتض وا من 

 [...] .الشهدا م باس البيوت تدلشهدا   وشيِّ باسم ا بوا ا بريا عجملا و  باسم الشهدا  
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ضػػنا ؿتػػن ورتمهاتنػػا للكثػػ  مػػن الكػػجملب واالح قػػار اليػػـو ال ك ػػل ب ن سػػنا   ننػػا تعرّ  قررنػػا
ع تػػوزّ ف حيانػػاً . رتصػػب نا بضػػاعة يسػػ هلكها النظػػاـ لل ظػػاهر بصػػورة رتنيقػػةو ولطاػػوا كرام نػػا  

تنقػػػل الصػػ ف خػػػرب توزيػػػا خػػػرى ورتحيانػػاً رتالبيػػوت علػػػا شاشػػػات ال ل ػػزة ظ صػػػاحل رترامػػػل  
  ين حقوقنا؟ف .ني صب نا غترد م سولفرخ  تاكسي  

عتػػػجملا  قررنػػػا رتخػػػجمل الكلمػػػة وإعػػػادة اضتقيقػػػة إذل نصػػػا ا  نقوعتػػػا اليػػػـو بصػػػوت عػػػاؿ  كػػػل 
 .خيان ها  دوف اس ثنا  تمبادئ نوفمرب دت

ـ اضتكػم  بوف إذل قلػ  نظػااظتاػربني الػجملين يْصػ»رمونػا بنعػت   من هجملم اظتواقف قاً انطال
 والػػزب ي 2854 سػػنة رتاعػػة بومػػدين: اػػد معروفػػوفيػػوف نقالبالاظ الواقػػا . «يػػنينقالبالاو 

 .ه ال  قاموا بانقالباام علا ههر الدبابات واظتدافا وليس ب كاليل الزهور. 2856 سنة
نػا  بيػـو اطتػامس مػن يوليػو   ئبػجملكرى آبا ؿزيادة علا هجملا  إن  مػن حقنػا اظتطلػس االح  ػا

 .حس كل مواضن ازائري  دوف اس ثنا كما هو 
ختشػام هػجملم السػلطة؟  يجملالػ ت رتعيػات رتخػرى مػ خرا دباركػة السػلطة  إذف مػااقد رتنشػل

 هل خشي ها نابعة من اصتمعيات رتـ من رتبنا  الشهدا ؟
ها مصػػاحل الشػػرضة ومصػػاحل فليقولػػوا لنػػا صػػراحة وبصػػ ة رشتيػػة رتننػػا نعػػيت ظ دولػػة تسػػ ّ 

. ذلػألظ االعرتاؼ بجمللأل  العديد من الػدوؿ قػد سػبقونا إذل  خملل ليس هناؾ رتيّ  .القما
رتمػا   "ضبيعيػا"ولي م تقسيمنا إذل فا ني  فاة تقبػل هػجملا الوضػا القػائم ومػن أ نتكنهػا العػيت 

 ! ال اة ال  ترفا ذلأل فليدفعوا  ا مباشرة ؿتو السملوف

ون  ػػادى   ونػػوفر عندئػػجمل الوقػػت الثمػػني يكػػوف الوضػػا عنػػدها رتكثػػر وضػػوحا واػػد بسػػييٍ 
 .حبأل اظتل ات  كمة رتمن الدولة

سػػملونكم  إذا كػػاف ذلػػأل هػػو الػػثمن الوااػػ  دفعػػ  مػػن لسػػت خائ ػػا مػػن تعػػجمليبكم وال 
  قػػد تػػرّددسػػندفع  دوف .  نػػا مسػػ عد لدفعػػ فواالا مػػاع اضتػػر   عبػػ  مقابػػل حػػس ال  كػػ  وال

 .ظ هجملا الطريس ناؤ سبقنا آبا
 .وس بقا كجمللأل  ن مع ما حتمل  هجملم الكلمة مكل ب ولدت حراً لقد 
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 .دبابا  الج ش تجتاح شوارع المدن لقمع االنتفاضة. 2988أكتوبر 
 

 2988كتوبر نظرة عن التعذيب إبّان انتفاضة أ. 3
  خّل ػػػت ماػػػات االسػػػ قالؿتعػػػد رتكػػػرب عمليػػػة قمػػػا منػػػجمل  2877رتك ػػػوبر  ن  اضػػػةإّف قمػػػا ا

ظ بػػداي ها اسػػ ُػْعِمل ال عػػجملي  الن ػزاع اظتعلومػػات ولكػػن سػػرعاف مػػا . الق لػا وآالؼ اظتع َقلػػني
وقػػػد رتحصػػػيت عػػػدة مراكػػػز لل عػػػجملي  منهػػػا . اة مػػػاحتػػػّوؿ توهي ػػػ  للعقػػػاب وإلرهػػػاب كػػػل 

ولب وز  ومركز ا مػن العسػكري  فرجمدرسة الشرضة بشاضوناؼ وءكنات اظتضليني بسيدي 
كمػا ورد ظ شػهادات رتخػرى . بػاطتميس الشػرضةببوزريعة  والدرؾ الػوض  ببوفاريػأل  ومركػز 

 .وفيالت ومدرب سيارات ءكناترتّف ال عجملي  ارى ظ 

 

العقوبػػات اصتسػػمية  الضػػرب دقمعػػات : ا  عػػدة رتسػػالي  لل عػػجملي  منهػػاكمػػا مت إحصػػ
وبواسػػػطة السػػػالح ا بػػػيا  اطتنػػػس ظ اظتغطػػػس وبػػػال ملريا القسػػػري للسػػػوائل واظتػػػواد الضػػػارة 

  الصػػػعس الكهربػػػائي  اضتػػػرؽ بالسػػػملارة و  هػػػا  (الزاػػػاجبػػػوؿ  مػػػا  مسػػػ عمل  مسػػػ وؽ )
وقػػد . اصتنسػػي  وال عػػجملي  الػػجمله    صػػاباال  صػػاب بالقػػارورات ومقػػابا ال ػػ وس  واال

 .ُسمّللت عدة وفيات حتت ال عجملي  من بينهم رتض اؿ
إدانػػات وردود رتفعػػاؿ وضنيػػة ودوليػػة قويػػة  تبلػػورت حركػػة وضنيػػة ظتناهضػػة ال عػػجملي   بعػػدو 

نشي اصتػالدوف مػن اديػد عقػ  هػروب  2885ف ي سب مرب .    رتّف م عوعتا ن جمل بسرعة
رتعضػػا  مػػن اضتركػػة اإلسػػالمية  فلمػػا رتعيػػد القػػبا  مبيػػنه مػػنسػػملينا مػػن سػػملن البليػػدة  55

رتك ػػػػوبر مػػػػن ن ػػػػس السػػػػنة  وعقػػػػ   وظ. علػػػػيهم بعػػػػد عػػػػدة رتيػػػػاـ تعرضػػػػوا كلهػػػػم لل عػػػػجملي 
ا للمعاملػة السػيِّاة واظتهينػة تعرضػو مظاهرات شعبية ددينة تنس  اعُ قل عشػرات ا شػااص و 

 .باظتركز الرئيسي للشرضة بوسي مدينة تنس
ابطػػة اصتزائريػة ضتقػػوؽ اإلنسػػاف وشػػهادات ؼت ػارة عػػن ال عػػجملي  إبػػاف وظ مػا يلػػي تقريػػر الر 
 .ـ 2877قما ان  اضة رتك وبر 
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 تقرير الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان. 2.3
م رتءنػا  اظتػنظّ  بال عػجملي  إحػدى رابطػات حقػوؽ اإلنسػاف تنػدد»  فري شػر فريػديريأل: اظتصدر

 .2877نوفمرب  27  لوموند  «رتحداث رتك وبر
  الػػػػ  يرترتسػػػػها ا سػػػػ اذ ميلػػػػود اإلبراهيمػػػػي  يػػػػـو اإلنسػػػػافابطػػػػة اصتزائريػػػػة ضتقػػػػوؽ الر  نشػػػػرت
نػػدوة صػػ  ية حضػػرها ا ػػامي ال رنسػػي اػػاؾ فراػػاس   رتءنػػا   2877نػػوفمرب  25ا ربعػػا  

اؿترافػػػات وحتيػػػز »  و«ان هاكػػػات حقػػوؽ اإلنسػػػاف»حػػػوؿ  عتػػػاتقػػارير صتػػػاف ال  قيػػػس ال ابعػػة 
وقػػّدمت الرابطػػة مػػن خػػالؿ ما ػػني . رتك ػػوبر اظتاضػػي لشػػهرجتػػام ا حػػداث الداميػػة « اإلعػػالـ

دل تنشػر الرابطػة رتيػة رترقػاـ . وذتانية وعشػرين شػهادة رتع هػا دالئػل دامغػة وشػهادات م  مػة
وزيػر الداخليػػة  رتعلنػػ الػجملي  –مائػػة وواحػد وسػ وف ق ػػيال  –ولكنهػا قػّدرت رتّف العػػدد الرشتػي 

 .هو رتقّل من العدد اضتقيقي
ا سػػ اذ مػػاحي قػػوادشل  فػػعّف االع قػػاالت  ا ػػاميغربيػػة للرابطػػة  رئػػيس اللملنػػة ال حسػػ 
  و البػػػػا مػػػػا دتػػػػت خػػػػارج ا وقػػػػات «مطلػػػػس ػػػػ  قانونيػػػػة صػػػػارخة  وب عسػػػػف »دتػػػػت بصػػػػ ة 

كػانوا مصػ وبني رتحيانػا   وهي ػ همالقانونية من ضػرؼ رتشػااص دل يكشػ وا عػن هػوي هم وال 
كمػا رتوقػف العديػػد . النهػػ إذل ب نػاس مػدنيني  باطتصػوص ال ملػػار الػجملين تعّرضػت ػتالاػم 

 .من ا شااص من باب وقائي بسب  آرا هم  وذلأل قبل اندالع اعتياج الشعيب
ت عمليات ال وقيف وال   يت بدوف إذف من القضػا   وحملػزت رتءنا هػا اػوازات دتّ لقد 

إذل اإلسػا ة كلمػا  اظتوقػوفنيوتعّرض رتقػارب . الس ر والب وث اصتامعية دوف إذف من القضا 
اصتزائريػػػة ضتقػػػوؽ اإلنسػػػاف رتّف  الرابطػػػةورتكػػػدت . ا ال ػػػدخل رتو االس  سػػػار عػػػن ذويهػػػمحػػػاولو 

 هػجملاقػد ههػر »: دل يرتددوا عن ا  نػاـ ا حػداث ل صػ ية حسػاباام  وقالػت ا منمس ورل 
بػػالغرب اصتزائػػري رتيػػن سػػقي رتحػػد عشػػر ق ػػيال   تيػػارتالسػػلوؾ اطتطػػ  و ػػ  اظتسػػ وؿ ددينػػة 

ا مػػن ددينػػة تيػػارت رتُقيػػل  مسػػ وؿا سػػ اذ قػػوادشل رتّف  ويػػجملكر «.وداـ إذل آخػػر شػػهر رتك ػػوبر
 .«عقاب»من منصب  م خراً  وفسر ا امي ذلأل ب ن  

عػػػػػوا داخػػػػػل »إّف ا شػػػػػااص اظتوقػػػػػوفني  واظتيػػػػػادين الرياضػػػػػية ظ وهػػػػػراف قبػػػػػل  اظتالعػػػػػ رتُِ
ؿ مثل الثكنات واظتايمات العسكرية  وقػا« مناسبة   »وتوايههم إذل مع قالت « فرزهم

ورد ظ و . «يصػػػ ها النػػػاس ب  ػػػا تابعػػػة لػػػبعا اظتصػػػاحل غتهولػػػة»ا سػػػ اذ قػػػوادشل رت ػػػا رتمػػػاكن 
  خاصة ببلدة حملػوط «الظروؼ دل ي لس اصترحا العالج اظتناس  هجملمظ مثل »ال قرير رتّف 

دل ينقػػل ستسػػة ارحػػا رميػػا بالرصػػاص إذل اظتس شػػ ا إالّ بعػػد رتءػػ  » ػػرب العاصػػمة حيػػث 
ال تواػػد كلمػػات كافيػػة »: قػػوادشلذل ؽتارسػػة ال عػػجملي  قػػاؿ ا سػػ اذ وإشػػارة إ« .عشػػر يومػػا
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كانػت منظّمػة ومػن صػنا ؼت لػف مصػاحل ا مػن   ال عػجملي وورد رتف ؽتارسػة « .لل نديد دا وقا
ورتءبػػت « .ال ُتطػػاؽ قػػرا ة بعػػا الشػػهادات»: ورتضػػاؼ ا ػػامي. العسػػكريةاظتدنيػػة منهػػا رتو 

جملي   ضػػػور مسػػػ وليني مػػػدنيني  وخػػػّ  رتمػػػاكن ؼت ل ػػػة اػػػرت عمليػػػات ال عػػػ ظرتيضػػػا رتنػػػ  
 .بوفاريألبالجملكر رئيس دائرة 

 «اصتيملاف»اظتغطس و
قائمػػة ضويلػػة مروعػػة  سػػالي  ال عػػجملي   الرابطػػةإذل شػػهادات الضػػ ايا عرضػػت  اسػػ نادا

رتخػػرى  والضػػرب واصتػػرح بالسػػالح  وبوسػػائلال عػػجملي  اصتسػػدي  والضػػرب بػػاعتراوات »منهػػا 
علػػا الزحػػف فػػوؽ رترض ؽتلػػو ة  وإابػػارهملػػا مالبسػػهم ا بػػيا  وإر ػػاـ اظتع قلػػني علػػا خ

الكػػػػائن بسػػػػػيدي فػػػػرج قػػػػػرب  العسػػػػكريمثلمػػػػا حػػػػدث بػػػػػاظتايم )باضتصػػػػا وبقايػػػػا الزاػػػػػاج 
ا سػػالؾ  ضػػاحيػػث تو « اصتيملػػاف»  وال عػػجملي  بػػاطتنس ظ اظتغطػػس  وال عػػجملي  بػػػ(العاصػػمة

اػػات وحػػِ الضػػ ية مثػػل الزاا دبػػرالكهربائيػػة علػػا كػػل رتاػػزا  البػػدف  وإدخػػاؿ رتشػػيا  ظ 
بواسػطة السػملائر  وتبليػا  رؽاضتػو   (كمػا حػدث ظ مقػر الػدرؾ ببوفاريػأل)رتعمدة اظتكػانس 

ورتكػػد ا سػػ اذ قػػوادشل رتّف رتضبػػا  « .قسػػري لسػػوائل ؼت ل ػػة ومػػواد سػػاّمة وبػػوؿ وميػػام وسػػاة
 .وؽترضني ساعدوا اصتالدين ظ ؽتارسة ال عجملي  ظ مراكز ؼت ل ة

 شػرفاتمػن و ا مػوات بطػرؽ عني ػة ظ الشػوارع   يسق»: ا س اذ قوادشل قائالً  ؼرتضاو 
م عمػدا » –حسػ  الشػهادات  –كما رتوض  رتف الرمي بالرصػاص كػاف « .النوافجمل والبيوت

والبليػػػدة ( قػػػرب العاصػػػمة)ظ اضتػػػراش  وبػػػال ور وبوزريعػػػة والشػػػراقة  وقػػػابغػػػرض الق ػػػل مثلمػػػا 
تُػػػرِبُز اسػػػ عماؿ ا ضبػػػا   مالحظػػػات»الرابطػػػة رتف  وذكػػػرت« .الدفلػػػةوسػػػيدي طتضػػػر وعػػػني 

 «.رصاصات ُم َػَ ملِّرة
رتيضػػا إذل وقػػوع رتكثػػر مػػن رتءػػ  عشػػر إخ ػػا   اإلنسػػافرتشػػارت الرابطػػة اصتزائريػػة ضتقػػوؽ و 

 هػػػػم»رتوضػػػػ  ا سػػػػ اذ قػػػػوادشل رتف هػػػػ ال  اظت قػػػػودين و . قسػػػػري حصػػػػل ظ اصتزائػػػػر العاصػػػػمة
يػػات شػػِ  رتنػػ  قػاـ ب  رِّ  اؼضػورت« .رتشػااص اخ ط ػػوا رتءنػا  ا حػػداث ودل يظهػػروا إذل ا ف

ودل تػنج حسػ  . اظتدنية ظ البلديات لكن دوف ادوى اضتالةمنها االس  سار لدى مصاحل 
ويقػػوؿ ال قريػػر رتّف الدولػػة كانػػت ظ حالػػٍة « فػػراغ ُمَ ساسػػا ّ »مػػن  القضػػائيةا ػػامي اظت سسػػة 

عػػني الدفلػػة  ػتػػاكم  كمػػا خػػّ  بالػػجملكر «سػػاعة علػػا ا قػػل 37 ظتػػّدة ػػاب فيهػػا القػػانوف »
الحظػت و « .مغلقػةرُتصِدَرت رتحكاـ شب  سرية رتُعلػن عنهػا لػيال ظ السػات »حيث  ورويبة
  ومػػػػا زالػػػػوا دةيػػػػبالبلسػػػػبعة وعشػػػػرين شاصػػػا رتحيلػػػػوا علػػػػا ا كمػػػػة العسػػػكرية »رتّف  ابطػػػةالر 

ال عليمػػػات الرِئاسػػػية الصػػػارمة الػػػ  تػػػ مر بػػػاإلفراج عػػػن ا شػػػااص  بػػػر م« مسػػػملونني هنػػػاؾ
 .اظتوَق ني خالؿ ا حداث
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نشػر القائمػة »  وبػػ«صتنػة حتقيػس وضنيػة إنشػا »ػبػت الرابطة ظ خالصة تقريرهػا بضالكما 
كمػا ضالبػت د ابعػة اظتسػ ولني عػن . «واظت قودين والق لااظت صلة الكاملة والدقيقة للملرحا 

ظتراقبػة الشػرضة وا مػن « ظتصػاحل ا مػن عامػة م  شػية»هػجملم اصتػرائم قضػائياً ونػادت ب شػكيل 
اً مدنياً ظ كل اإلارا ات القضائية ضرف»من ن سها  س شكلضا رت ا ورتعلنت رتي. العسكري

 .«ال  نتكن الشروع فيها
« اصتزائريػةالصػ افة  سػادال ضليل اإلعالمػي الػجملي »تقرير آخر الحظت الرابطة رتّف  وظ
منػػجمل االسػػ قالؿ   مهنػػ همالػػ  وااههػػا الصػػ  يوف ظ  العوائػػس»رتحػػداث رتك ػػوبر سػػبب   رتءنػػا 

والقمػػا اظتهػػ  والبوليسػػي  والقائمػات السػػودا   وفػػ   السػػملالت اظتاابراتيػػة   منهػا اإلهانػػة 
 اظتنظمػػػةواظتنػػػا مػػػن الك ابػػػة  وال  ػػػويالت ال عسػػػ ية  وحتريػػػف النصػػػوص اظتك وبػػػة  والوشػػػاية 

وبنػػػا  علػػػا ذلػػػأل ضالبػػػت الرابطػػػة « .قانونيػػػا  وحتريػػػف مقاصػػػد النصػػػوص والرقابػػػة اظتنظمػػػة
رتعلػا  غتلػس»  شػكيلبو « قانوف اإلعالـ ظ رتقرب ا اػاؿ لغا إ»ضتقوؽ اإلنساف بػ اصتزائرية
 «.علي  شاصيات مس قلة وموءوؽ  ا تشرؼلإلعالـ 

 الشهادا . 1.3

 خلوط نور الدين. 6.9.1
 ظ اصتزائػػػػر حقػػػػوؽ اإلنسػػػػافخػػػاص عػػػػن وضػػػػا رشػػػػيف رتح الػػػػدين سػػػػيدهم  صػػػػال: اظتصػػػدر
 .1555رتك وبر  4  لوماتاف  اريدة 2877-1552

رتب لط ػػل  هػػو اليػػـو بطّػػاؿ و . ميكػػانيكي سػػابس« ررتس الكػػابوس»ط  اظتػػدعو خلػػو  نػػور الػػدين
رتك ػوبر  بنهػ  ػتػالت جتاريػة  4  الشػرضة رتءنػا  رتحػداث  ػاما. ييقطن  ي شعيب ببػاب الػواد

 .بالػػػدك ور زميلػػػي و  سػػػيدهم. د. صالػػػدك ور  قدمػػ . اً وحشػػػيعػػػجملاباً   ػػػ وعجملب  فاع قل ػػػ  بػػاضتي
 .شهادت وظ ما يلي . نة الع و الدوليةإذل صت 2877نوفمرب  15يـو  لقماف

  اقػ  م عػدد مػن راػاؿ الشػرضة 2877رتك ػوبر  21يوماف بعد خطػاب الشػاذرل  رتي يػـو 
كػػانوا مسػػل ني . «السػػاعات الػػثالث»مقػػر سػػكناي  ػػي بػػاب الػػواد  القريػػ  مػػن سػػاحة 

داملني اظتػػهػػ ال  الراػػاؿ ة رتصػػاب زواػػ  وض لػػي الصػػغ  ذعػػر وهلػػا عنػػد رؤيػػ. برشاشػػات
علػػا وضػػعوا ا صػػ اد بيػػدّي ورتنزلػػوشل رتسػػ ل الشػػارع . لسػػالح وهػػم يق  مػػوف بي نػػا بعنػػفبا

 .453اصت اف  أ رموشل داخل سيارام من نوع بيملو عائلية  َمْررتى
بعػػد وصػػولنا  شػػدشل رتحػػدهم . اجتهػػت السػػيارة صػػوب ػتافظػػة الشػػرضة اظتركزيػػة بالعاصػػمة

ضػػربة    إرلّ وّاػػفخػػر ي بعنػػا آضي شػػر  كػػاف. مػػن ضػػوؽ قميصػػي ودفعػػ  داخػػل مقػػر ا افظػػة
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اللكمػػات  أ ا الػػت علػػيّ . عني ػػة ظ الظهػػر وعلػػا الك ػػف بعقػػ  البندقيػػة ؽتػػا كػػ م رتن اسػػي
رئػيس ) داخل ا افظة  كاف اصتميا ينظػر إرل بدهشػة وكػ شل آؿ كبػوف. والراكالت والش ائم

 .(اظتافيا
ن  يدمقيّػػػ صػػػميّ معف كػػػا  .صػػػميم اظتوضػػػوع ظراػػػاؿ الشػػػرضة  دخػػػلبعػػػد وصػػػورل   فػػػوراً 

ااموشل بنه  وختري  . دتاما رتصب ت كقطعة نقانس حِ قوشل  بل حوؿ اسدي كل ضوّ و 
مػن  سػيالً   نػدت كػل االاامػات  ؽتػا اعػل رتحػدهم يواػ  إرلّ ف ي ػتالت جتارية بباب الواد
مػػػػن رتسػػػػناشل الػػػػ   اً بػػػػدرت فمػػػػي ينػػػػػزؼ  وبصػػػػقت عقػػػػ  ذلػػػػأل عػػػػدد. اللكمػػػات علػػػػا الواػػػػ 

 .أ فكػوا عػ  اضتبػل ونزعػوا سػروارل ر ػم مقػاوم  الشػديدة. لكمػاترت ب عػل تلػأل الكسّ ت
 .تعاوف علا ذلأل عدد كب  من الشرضة

أ نقلػوشل . دث رتظتػا مرعبػاكػاف ذلػأل لُتػ  .وف وهم لترقػوف عضػوي ال ناسػليي سلّ  اأ بدؤو 
رتحػد اصتالديػن قضػييب ورتدخلػ  ظ الػدرج أ رت لػس   خػجملفجبان  ضاولة وف  وا رتحػد ا دراج  

 ػدفس يالػدـ كػاف  .صرخت عندها من شدة ا دل وهننت رتف قضييب قد قُػ  .رج بعنفالد
عنػػد و بقػػا واسػػعة مػػن الػػدـ علػػا ا رض   وقعػػتا  و رتضػػراظ السػػ ل  لطاػػت بالػػدـفبغػػزارة  

أ قػػرروا نقلػػي إذل   بػػدؤوا ي سػػا لوف فيمػػا بيػػنهمو ف و اصتػػالد ُاػػنّ رؤيػػة مشػػهد نزيػػف الػػدما  
 لبسػػػوشل بسػػػرعة سػػػروارل ورتلقػػػوا حل غتػػػددا داخػػػل ف. شػػػرضةال ابعػػػة لل «رل  ليسػػػني»مصػػػ ة 
 .اً وفظيع اً رهيبدل كاف ا   .كنت رتتلوى من شدة ا دل  .السيارة

كػػػاف يبػػػػدو   .شػػػي  دل رتفهػػػم رتيّ   ػػػ  رتشل ءوف فيمػػػا بيػػػنهمة  راح ا ضبػػػا  ي  ػػػدّ باظتصػػػ ّ 
: لقوؿرتحػػػػدهم بػػػػا أ تواػػػػ  إرلّ  .ا مػػػػر ي ملػػػػاوز قػػػػدراام   وكػػػػ فّ ؾعلػػػػيهم نػػػػوع مػػػػن االرتبػػػػا

رتشػعر  دل ي وقػف النػػزيف وبػدرتتُ « .سننقلأل إذل مس ش ا عني النعملة  ا مر اد خطػ »
 .رتخجملت ونبضات قليب ظ اطت قافكما . بالُدوار

شتعػػت ا ضبػػا  ي  ػػدءوف عػػن عمليػػة اراحيػػة   و باظتس شػػ ا العسػػكري ف صػػوشل بسػػرعة
  عينػات مػن الػدـ اػا  رتحػد اظتمرضػني ووخػزشل ظ الػجملراع ورتخػجمل عػدة. وعن قاعػة العمليػات

رتخػػػجملوشل إذل قاعػػػة و   أ وضػػػعوشل علػػػا عربػػػة خاصػػػة باظترضػػػا بعػػػد رتف نزعػػػوا كافػػػة مالبسػػػي
 .العمليات

ضػػمادة كبػػ ة علػػا رتعضػػائي و سػػرير باظتس شػػ ا  اظ يػػـو الغػػد صػػباحا  اسػػ يقظت علػػ
قضػػػػػػييب وخصػػػػػػي   مت تغيػػػػػػ  الضػػػػػػمادات عػػػػػػدة مػػػػػػرات  كػػػػػػافو ا دل   دل يربحػػػػػػ  .ال ناسػػػػػػلية
 .مكثت باظتس ش ا مدة عشرة رتياـ. ؿ من خالؿ مسباركنت رتتبوّ   و من  ا اف
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سػػ عمل  عنػد خرواػػي مػػن اظتس شػػ ا  نقلػػوشل بعحػدى القاعػػات داخػػل ػتافظػػة الشػػرضة تُ 
دل يػػػّوفرشل راػػػاؿ الشػػػرضة عنػػػا  االسػػػ نطاؽ ر ػػػم وهػػػن حػػػال   ؾحػػػِ هنػػػا. كقاعػػػة دتػػػريا

حبكػوا ػتضػر  .يا  دل رتقػم  ػاكػانوا يريػدوف مػ  االعػرتاؼ ب شػ. ورتنا ضري  ال راش  الص ية
 .رفضت ذلأل بشكل قاضا   رتشل إمضا م   شرضة وضلبوا م 

نػػػوفمرب  ظ السػػػاعات ا وذل مػػػن اظتسػػػا   اػػػا شل رتحػػػد راػػػاؿ الشػػػرضة إلخبػػػاري  2يػػػـو 
عضػوي ال ناسػلي  وابػرت و  عجملبوشلو تعس ا   رتوق وشل. كندل يشيااً  فّ باالس عداد للاروج  وك 

 .باطتروج يّ ي كرموف علها هم أ 
اظتسػػػػافة مػػػػن شػػػػارع  لّ مشػػػػيت كػػػػفكػػػػاف الوقػػػػت من صػػػػف الليػػػل  . اً حػػػػر رتشل كنػػػػت  اظتهػػػم

اسػ قبل  رتهػػل اضتػي اسػػ قباؿ  .ر ػم حػال  الصػػ ية علػا ا قػػداـ يعمػ وش إذل بػاب الػػواد
النسا  ال  شتعن رتصوات ه ال  الشػباب فػ  ن نوافػجمل منػازعتن و ا بطاؿ  الشباف يص قوف  

 .مدوية وبدرتف يز ردف ب صوات
اػػػا  . معانػػػا  د افظػػػة الشػػػرضة اظتركزيػػػة للملميػػػا قصصػػػتُ   ظ ا يػػػاـ الػػػ  تلػػػت ذلػػػأل

بػػػػػدوا اه مامػػػػػا بقضػػػػػي   رتبعػػػػػا ا صػػػػػدقا  بصػػػػػ  يني مػػػػػن القنػػػػػاة ال رنسػػػػػية ا وذل كػػػػػانوا 
فػػػػػ ضلع هم عػػػػػن كػػػػػل شػػػػػي  وكشػػػػػ ت عتػػػػػم عػػػػػن اصتػػػػػراح علػػػػػا مسػػػػػ وى رتعضػػػػػائي ال ناسػػػػػلية 

 . والوص ات الطبية باظتس ش ا
رتيػػاـ بعػد ههػػوري علػػا شاشػة ال ل ػػزة ال رنسػػية ومػا رتحػػدث ذلػػأل مػن صػػدمة علػػا  رتربعػة

اسػػػ قبل  ػتػػػافظ  .بػػػل ا افظػػػة اظتركزيػػػة للشػػػرضةالكثػػػ  مػػػن اظتشػػػاهدين  مت اسػػػ دعائي مػػػن قِ 
اضتقػػػ  الػػػجملي  ػػػ  »دل رتعػػػد ذلػػػأل  .«سػػػي نػػػور الػػػدين»داشل باسػػػم ااظتقاضعػػػة شاصػػػيا ونػػػ

 !الناس بشكل مجملهل ي غ كيف    سب اف اهلل. «وخّرب ا الت ال ملارية
 اً ال رنسية ظ ػتاولة من  تلقي  درس «2  رتؼ »ا افظ شهاد  علا شاشة  رتخجمل عليّ 
  فقػػاؿ رتّف اظتصػػاع  البي يػػة كتػػ  رتف حُتػػّل داخليػػاً ولػػيس ل اانػػ  رتف ي ػػدخلوا ظ ا خػػالؽ
لػػػا مسػػػاعدي  ع ىبال عػػػل نػػػادو . نػػػ  سػػػيقدم  رتمػػػاـ ا كمػػػةرتأ ل اػػػوي ي قػػػاؿ . ظ شػػػ وننا

دل رتتردد ظ نزع سػروارل رتمػاـ القاضػي الػجملي كػاف . ورتمرهم بنقلي إذل ػتكمة اصتزائر العاصمة
قصصػت عليػ  كػل   و ضػت لػ ل  علا آءار ال عػجملي  البشػا الػجملي تعرّ  تكش ف  يصغي إرلّ 
 .من   اإلفراج اظت قتخ  كاف يبدو علي  نوع من اضترج  وظ ا   .ال  اصيل
اتصػلت حل العديػد مػن قنػوات فعتػا اعلػت مػ  راػال مشػهورا   عرضػتُ اظتدسي ال  تإّف 

ا حػوؿ ال عػػجملي  رتقػػيم جبامعػػة بػػاب الػػزوار ِضػػ ت للمشػػاركة ظ جتّمػػاس ُ و . انبيػػةا  ل زيػوف ال
 . تعرضُت ليومها إذل ال عجملي  الجملي  وتطرقتُ 
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ة الثػور »دعا كػاف ذلػأل ظ لقػا  نظم ػ  صػ ي ة تُػاظتشػاركة  و مػرة واحػدة سوى  رفادل رت
طلػػ  مػػ  الصػػ اظ عػػدـ ال  ػػدث عػػن قضػػية تعػػجملييب ف .ضػػيوؼ عػػدة حضػػرمو « اإلفريقيػػة

 .القاعة نهضت من مكاشل و ادرتُ   ف   حقوؽ اإلنساف بص ة عامةاضتديث عن ب نص  و 
وظتػا كنػُت . لقد مت عزؿ الشرضيني الجملين َعجملبوشل     رتشل عااز علػا االق صػاص منهمػا

مػػػػػنهم الػػػػػوزير السػػػػػابس طتظػػػػػ ي  ووعػػػػػدوشل كلهػػػػػم ظ اظتس شػػػػػ ا زارتػػػػػ  عػػػػػدة شاصػػػػػيات 
لكػنهم « .اع رب مػا وقػا لػأل غتػرد حادءػة وسػوؼ ال ينقصػأل شػي »: فقالوا رل. باظتساعدة

وؽتػا يزيػد ظ حػزشل كػو م صػّن وا ارحػي . نسوشل وما زالػت ظ ن ػس البػ س حػِ يومنػا هػجملا
 .رتك وبر ظ سملل حادث عمل  فال نتكن  اضتصوؿ علا إعانة بص   ض ية رتحداث
إشل رتعاشل مػن . وددت لو ق لوشل  رتو برتوا يدي رتو رالي  رتو شلاوا اسمي  ودل متصوشل

اك ااب وا يار عصيب رااا  ورتعيت حياة بائسة ر م كل ما عاني       رتشل ال رتضال  إالّ 
إننػػػػا نُػػػػْدَفُا إذل اإلرهػػػػاب ولكػػػػن ال رتر ػػػػ  ظ ػتاربػػػػة . ببيػػػػت وشػػػػغل لكسػػػػ  قػػػػوت عػػػػائل 

 .كل ما رتريدم هو حقي.  ظ إيجملا  رتّي شرضيإخواشل وال

 عػّداتحكـو . 9.9.1

 .2877 نوفمرب 12  ليب اسيوف اريدة  قرؾترو فيلي : اظتصدر
 ع قالػػ اة اسػػ م يػػروي ا حػػداث  رتءنػػا  اظتاضػػي رتك ػػوبر شػػهر ظ ازائػػري شػػاب توقيػػفبعػػد 
 .جملي تعّرض ل ال نسياصت ع دا االو والصدمات الكهربائية  ضربالو  ا من  مراكز داخل
العامػػػػّة ل مػػػن الػػػوض  ببػػػاب الػػػوادي  اظتقابلػػػة  اظتديريػػػةإذل الطػػػابس السػػػ لي ظتبػػػػ   انَػػػلْ زِ نْ رتُ »

رتك ػػػػوبر  4)شػػػػا  آخػػػػر رتوقػػػػػ وا ظ ن ػػػػس اليػػػػـو  155 مػػػػالثناويػػػػة ا مػػػػ  عبػػػػد القػػػػادر  
عليهػا َكػْدمات ظ ػتمػل ومغطػاة بك ػن مرمػي  هامػدةكاف العسكر ينػػقلوف اثّػة (. 2877

سػػّنة رتنّػػ  لػػن  15عػػػّدات البػػالم مػػن العمػػر  حػػػكـوفهػػم  الل ظػػةظ تلػػأل  «.هػػا بعهػػػماؿفوق
 …إذل ا بد ينسا
 مػػا  ظ الػػررتس غمػػريُ  حيػػث. «الػػدلو» ػتنػػةإذل  ا خػػرتلػػو  الواحػػد رفقػػاؤم مػػرّ  البدايػػة ظ
 الربػػو  مػرض مػن يعػاشل الػػجملي عػػّدات رتّمػا. عليػ   مػػيرتو  اخ نػس مػنهم فكثػ  ا واشل   سػيل
 مػن ينج دل لػكن   الشػديد البدشل العنف من ع ام ؽتّا تن ػسّية  ب زمة ال ور علا رتصي  فقد
 مػػػرات ءػػػالث با  صػػػاب  العسػػػكر قػػػاـ  لوحػػػدم  رفػػػة ظ زؿعُػػػفبعػػػد رتف . اصتنسػػػي ع ػػػدا الا

ظ حالػة الػوعي الكامػل  » فيػ   عػلهم فدرتّمػا رتحػ وا خػرى  الواحػدة بػني سػاعة ربػا م  الية
 خػرينآ رتشػااصهػو و  ر مػومكمػا رت. «ااً روتي شيما نتارساف ك  ّ ذلأل و  ف عال خراف ارتّما 
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 رتلػػم مػن يعػاشل وكػاف دبػرم تػوـر حػِ  ضويلة لساعات الزاااات علا عراة« اصتلوس» علا
 .«شديد»

 وظ مكػػػاف كػػل مػػن يػ  » ا دل وصػػراخ الصػػي ات كانػػت اظتشػرتكة زنزانػػة الإذل  داعػػظتػا 
 الػ  الكبػ ةال عػجملي   لػػقاعة السػميكة اصتػدراف ختػػرؽ    رتف هػجملم ا صػوات دل« وقت كل

 كػافف. وحتت اضتراسة ا رض علاكاف حوارل مائ  مع قل مكدسني . قسمنيإذل  فصلت
 ا خػرى اصتهػة  إذل رتشااص ءالءة من غتموعات رتو  خر ا تلو الواحػد ي خجملوفاصتالدوف 

 . رةاظتجملعو  والالحقني السابقني رتنظار رتمػاـليعجملبوهم هناؾ 
 الكمونػػػػدوس مػػػػن نقيػػػػ : اظتنسػػػػػّقني مػػػػررتى علػػػػا ي ػػػػػمّ كػػػػاف   ال عػػػػجملي  رتفّ  اتدّ ػعػػػػ ذكػػػػر

 .العسكري ا من من ضابطافو 
ضريقػة يُػربي فيهػا اظتعػجملابوف  وهي« ايملاف»الػ رتدل من يقػ ػزوف بػنياظتعجملا  يرى اتعػدّ  كاف

تنقػػػل  ؾ سػػػالب ال ناسػػػلية همؤ ورتعضػػػا ورتيديػػػػهم  رتعنػػػاقهم  دتسػػػأل حيػػػث خاّصػػػة كراسػػػيإذل  
 عػراة الزحػف علػا إلر ػامهم وبالركػل بػاعتراواتوف ضػربيُ  نيمع قلػشػاهد  كما. تياراً كهربائياً 

يغػػا نظػػرم عػػن اضتػػُزوز ظ رتضػػراؼ اظتعػػجملابني  عػػّدات فكػػا. اظتكسػػر بالزاػػاج اظتلػػي  اظتمػػر ظ
 .إليقاؼ الكابوس

 يعػاملوفمػا كػانوا زهػاؽ دمنػا  كإل منّػا الػبعا يضربوف العسكري زياصتالدوف بال كاف»
 ال. ال عػجملي  عالمػات تػرؾ عػدـ علػا لترصوف   رت م كانوا  شػديدة بقسوة خر ا البعا
 «.منطس رتيّ  عتم يكن دل… الض ايا مت اروف كػانوا كيف رتدري

 رااؿ رتيعهم –الزنزانة  ظ  رفاقيقوؿ عػّدات رتّف  السّلموظ وص    سلوب ال عجملي  ب
  وكػػانوا فيسػػقي الّسػػلموف يرتكػػكػػاف اصتػػالدوف   أّ  ههػػورهم  علػػاإذل سػػّلم  بطػػوفرْ يػُ  كػػانوا –

 .يكرروف ن س العملية إذل ما ال  اية
 السػػػػػب هػػػػػو  اظتعلومػػػػػاترتّف ان ػػػػػزاع  يبػػػػػػدو ال يعػػػػػػجملبوننا؟ ظتػػػػػاذا»: تسػػػػػا ؿ عػػػػػػّدات فقػػػػػاؿ

 رتوقػػػػػ وا مثلػػػػياظتعػػػػجملابني  كػػػػل. ّف قصػػػػدهم ا وؿ كػػػػاف ختوي نػػػػارت رتهػػػػن  و ل عػػػػجمليبنا ا ساسػػػػي
 «.بيػوامظ  رتو الشوارع ظ عشوائيا
 يضػػاحيػػث « الػػدرج» بواسػػطة وشػػنيا بسػػيي تعػػجملي مػػن الضػػ ايا إذل  العديػػد تعػػّرضو 

 رتلػػػمذلػػأل  عػػن فيػػنملم  بقػػوة يغلػػػقوم أّ  الػػدرج داخػػل ال ناسػػلية الضػػ ية رتعضػػا  العسػػكريّوف
 .ياظوف رهي 

+ 
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 اتدّ ع رتصدقا  رتحد اس طاع  2877 ك وبررت 6 يـو رتيمن هجملا الكابوس   يومني بعد
 رتسػػبوع بعػػدو . الػػوض  ل مػػن العاّمػػة اظتديريػػة مبػػ  مػػن إخرااػػ   شػػرضي وهػػو  الط ولػػة منػػجمل
 لعػػػدة  ن سػػػ  إخ ػػا بعػػػد. ع قالػػ ا رتءنػػػا  منػػ رتُخػػػجملت  الػػ  رتوراقػػػ  كػػل هػػػجملا صػػديق  لػػػػ  رتعػػاد
ر ػم عػدـ  فرنسػاإذل  السػ ر اتدّ ػعػ قػّرر – يوميػا ع ػػقلوفيُ  النػاس زاؿ مػا ا فإذل  – رتسابيا

 .اظتطار ظ يوقف دلرتن   حظ  حسن ومن. هناؾ لػ  قري  واود رتيّ 
 عصبيةنوبات  من يوميا يعاشل فهومنجمل رتياـ   بباريس لويز ساف مس ش ارتُدخل عػّدات 

رتتػجملكر رتشل ذهبػت . ظ ن سػي مػن اديػد تػوقي يرتعػيت فصػل  الليل متّيم ظتّا». ومن الُسهاد
 رتنيقػػػة بدلػػػة مرتػػػديا يومهػػػا وكنػػػت. بصػػػديق  ل قػػػي  الػػػوادي بػػػابإذل  العاصػػػمة اصتزائػػػرمػػػن 
 مػػن غتموعػػة الطريػس ظ رتوق  ػػ . فيػ  مشػػبوم لبػاس هػػو الػػجملي" اػػني" نػػوع مػن سػػروال سبلػرتو 
 علػػيّ ا ػػالوا  براقػػي  مػػنرتشل قػػادـ  رتابػػ هم فلّمػػا. رتتيػػت رتيػػن مػػن سػػ لوشل أّ " الػػزرؽ القبعػػات"

 «.قص اية بدأل كاف ذلو !" ال وضا لبثّ  هنا رتتيت: "لوا رلقاو  بنادقهم د خرة ضربا

 عباط ز عبد القادر . 1.9.1
 .1555رتك وبر  4  م افو لص ي ة : اظتصدر

 تبػػػادة شػػهر رتءنػػػا  القمػػػا الػػػجملي ظتػػػبطػػػل سػػػابس ظ اظتصػػػارعة    وهػػو زعبػػػاط عبػػػد القػػػادر بجملِّ ُعػػ
 .ي عجملر نسيا اا الـ ال  ظ هجملم الشهادة يق  . 2877ان  اضة 
ا سن لقا رصاصات حية علا رتاسػادنا  وهػجملا دل نكن ن صور رتنن»: فيقوؿ يعرتؼ الرياضي

ظ سػػػن الطػػػيت واضتماقػػػات  كػػػاف عمػػػري  اً كنػػػا شػػػباب»: ويضػػػيف« ! لتػػػدث داخػػػل بلػػػدنا
 ت ضيلػػػة رتسػػػبوعنيانصػػػبّ  .رتك ػػػوبر 4ث احػػػد وكنػػػت مهيػػػ    ن سػػػنةيوعشػػػر  احينػػػجملاؾ رتربعػػػ

ف و كػاف بعػا ا شػااص مكل ػ. حػوؿ هػجملا اظتوضػوع حصػريةنقاشات الشػارع بصػ ة شػب  
إذا تظاهرنػػا . كمػػا يقػػاؿ ا قاويػػل جتلػػ  معهػػا اضتقيقػػة مػػر  رتمػػا رتنػػا فكنػػت رتعلػػم رتفّ  ػػجملا ا 

 «؟ذترة رتنظمة هاظتةرتلسنا  .علا النظاـ حنقناراا إذل بجمللأل الشكل فا مر ي
دل  ػػاام سػػوى »: بػػاضرادبكػػل دقػػة ا حػػداث الػػ  اػػرت با بيػػار  فسػػرد زعبػػاط ر تػجملكّ 

 وضػا كػاف ي سػم بالا مػر   ومعػ  ذلػأل رتفّ . طتػاصدل فتػس رتمػالؾ القطػاع ا. بنايات الدولػة
  وكانػػػت (ؼتػػػدرات) مػػػن ا قػػػراص اً كبػػػ    اً كنػػػت قػػػد اب لعػػػت عػػػدد. معينػػػةرسػػػالة وال لتمػػػل 

ظ اشػعر وكػ شل كنػت فنظػرات  كنػت رترتػدي و  ا الصػ ر رتهػل هياػة ي علػا عمامة علػا ررتسػ
 كانػػػػػت .كنػػػػػت رترى حقػػػػػا اضتػػػػػرب شل   الوضػػػػػا حربػػػػػا وكػػػػػ فّ   فاقػػػػػد الػػػػػوعيو عػػػػػادل آخػػػػػر  

كر ظ تن يػػجمل ا بػػدرت العسػػلكػػن ظ مػػا بعػػد قػػت علينػػا  ػػ  م ذيػػة  الرصاصػػات ا وذل الػػ  رتضلِ 
شػػلت ان ُ . عػػن مػػنطلقهم و ارحػػا بعيػػداً رتبػػدرت الضػػ ايا ي سػػاقطوف رتمػػامي  رتمػػوات . غتػػزرام
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العسػػكر بشػػكل اعػػل ا ضبػػا  ال يقػػدروف حتمػػل  رصاصػػات مزق هػػابعػػا الشػػباف  رتاسػػاد
 «إذل ت ريس اضتشد بطرؽ رتخرى؟ يلمل واوا الرصاص؟ ظتاذا دل ظتاذا رتضلق. تلأل اظتناهر
  نيبنػػػدقي  همان ػػػزع مػػػن كمػػػامػػػن اصتنػػػود    رتخػػػجملها باسػػػ عماؿ قنابػػػل نيزعبػػػاط دبػػػاب  رتحػػػرؽ

راػػا رتبعػػد ت كػػ  و . وك نػػ  سػػيد العػػادلحينهػػا شػػعر كػػاف يح رتنػػ   صػػرّ فكالشػػنكوؼ ورشػػاش  
 اً رتنقػػجملت عسػػكرييػػث رتشل بػػل فعلػػت رتكثػػر ح»:   ويقػػوؿنػػ  اظتالحقػػاتا سػػل ة كػػي ي ملّ 

اظتسػكني يصػرخ ويعلػن  كػاف. وف بق لػ مػن وسػي دباب ػ  وكػانوا يهّمػ رتشااص رتربعةاخ ط   
 «.رتعادوا ل  سالح  بعد رتف كسرومو . رتضلقوا سراح و ر اصتمهور لجمللأل   ءّ فبرا ت   

   ّف وهػرافمدينػة بينما كنت رتهم بال رار إذل   وبر كرت 6ـو السبت ي» :و يقوؿ زعباط
. علا البػابت الشرضة ضرقآنجملاؾ   خالية ودل تعد تطاؽ نظرا للملو السائد كانتصمة  العا
اع قػارل دوف حػِ ال عريػف  ورترادواسػيارات   رتربػاعشػر شػا  علػا مػم  رتءػ حوارل اا  

بعػا العمػال  بصػ ب هم كػاف . دل اس سلم بسهولة. حين  اً مع اد اً كاف ذلأل رتمر   .ب ن سهم
كػانوا   .دقػر ػتافظػة الشػرضة ضيلػة شػهر عجملبوشل. علا بعضهمدتكنت من ال عرؼ و عني  مقنّ 

ومعهػا ضػربات   يػومي شػكلبواظتػا  اظتنشػ ة اطتنػس باس عملوا ضريقػة ف. يع ربون  قائد ال مرد
إذل ا رض  يرتكونػػ  يسػػقيكػػانوا   مدوشل بسػػلأل حديػػدي علػػا سػػلّ قيّػػكمػػا . مسػػ مرة بالعصػػا

بينمػػا رتنػػا مع قػػل بزنزانػػة  رشػػه ضيلػػة لػػيّ عػػجملي  ت نػػاوب عال فػػرؽ  كانػػت  .ررتسػػي إذل ا سػػ لو 
  255 عنػػدما اع قلػػوشل كنػػت رتزف. خػػر بسػػملن اضتػػراشآ قضػػيت شػػهراً بعػػد ذلػػأل  .ان راديػػة

شػػهر رتسػػ ة ضيلػػة  اسػػ طاوظتػػا رتفراػػوا عػػ  دل  .رتءنػػا  االع قػػاؿ كلػػم  25 منهػػا كلػػم  فقػػدت
سػػػػكر دعودل ال  ػػػػس  روبػػػػاو رتدل رتهػػػػاار إذل  .كػػػػدت رتاػػػػنو علػػػػا بطػػػػ   ملقيػػػػا النػػػػـو سػػػػوى 

دثابػػة عػػائل    فكانػػت زوااػػيقػػادام  وذلػػأل يراػػا إذل اإلرهػػاب الػػجملي رتعػػرؼ العديػػد مػػن 
ْلملػػػ  وال عػػػويا عػػػن 

َ
ا مػػػن نّػػػالشػػػع  ودتكّ  رتعػػػنيدتردنػػػا هػػػجملا فػػػ    رتفّ  صػػػ ي . تلػػػأل ا نػػػةاظت

  نظػػػاـ نظػػػاـ الظػػػادلهػػػجملا اليسػػػقي سمػػػِ  ا ؿاضتصػػػوؿ علػػػا قسػػػي مػػػن اضتريػػػة  لكػػػ  رتتسػػػ
 «".اضتقرة"
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 من عني البنياف ساكن . 3.9.1
  ص 2885يػأل  م  دار النشػر الفو شػغ  صػبياف: 6299اصتزائر عابد شارؼ  : اظتصدر
246. 

بعػػد رتف  اصتمهوريػػة الديغتػػ علػػا رتيػػديب جملِّ ُعػػالػػجملي  رتحػػد سػػكاف عػػني البنيػػافظ مػػا يلػػي قصػػة 
 .2877رتك وبر  8رتوقف يـو 

 ونػزع مالبسػنا والبقػا  بالنػزوؿ رتمرونا  معسكر سيدي فرجإذل بعد وصوؿ الشاحنة الصغ ة 
 وفكػػاف علينػػا الزحػػف علػػا اضتصػػا بينمػػا اظتظليػػ. فقػػي الػػداخلي بػػاصتز  السػػ لي مػػن اللبػػاس

 .كانوا لترسوننا بالبنادؽ. يضربوننا ب نابي  مطاضية آخروفاظتا  و ب شونناير 
 
 

 
 
 

حو ست ن ضريح جديد وراء ضرريح رضروان ن. م، مقبرة العال ة بالعاصمة 2988أكتوبر 
 . «الج ش الوطني الشعبي»آمعزوز، كلهم استشهدوا إثر المجازر التي اقترفها 
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نسػػػما كنػػػا كػػػل مػػػرة  ظ  خػػػر  و  مناداتنػػػا با شتػػػا   الواحػػػد تلػػػو ا بػػػدؤواعنػػػد قػػػدـو الليػػػل  

 إذل قاعػػػػة ّرشلمػػػػن خصػػػػري واػػػػ شػػػػّدشل رتحػػػػدهمحػػػػاف دوري وظتػػػػا . كنػػػػت ارتعػػػػت. خالصػػػػرا 
علػػا  يضػػربون  أ بػػدؤوا .اصتػػدارقُبالػػة روشل بنػػػزع القمػػي  والسػػرواؿ والوقػػوؼ مػػرت .ال عػػجملي 

. كانوا ي وق وف من حني  خر أ يواصلوف عملية الضػرب اظتػربح  .الظهر دقبا من خش 
 .ف ي وق وا عن ذلألمن رتال رتكل ما رترادوم رتدليت عتم ب

سػػػػػوؽ مػػػػػن نػػػػػوع اظتسػػػػػاحات )« اظتونػػػػػوبري»ؽ احر بػػػػػعرترادوشل رتف رتاػػػػػم رتحػػػػػد ا صػػػػػدقا  
بعدها   و رتمروم بعمضا  ا وراؽ. انقضوا علي  ضربارتذعنت لجمللأل من ارا  ا دل ف. (الكربى

ضػاع هم  ضػرب   كنػُت غتػرباً علػا دػا رتشل  . حػرؽ رتمػالؾ الدولػةكون  رت  رتمروشل بضرب صديقي
بػػالقوؿ رتنػػ  لػػيس  ػػجملا الشػػكل يػػ م الضػػرب     إرلّ  وّاػػف" اظتػػدنيني" الحػػظ ذلػػأل رتحػػد. برفػػس

الضػػربة بدراػػة مػػن الشػػدة رتسػػقط   رترضػػا  كانػػت  .ذلػػأل مواهػػا ضػػربة إرلّ يػػ م ورتراشل كيػػف 
  أ رتمػػػرشل اتضػػػرب  علػػػا اليػػػد رتكثػػػر مػػػن عشػػػر ضػػػربأ ان شػػػل  مػػػن ا رض  . علػػػا ركبػػػ ّ 

بعػد ذلػأل . أ رتمروم ب عل ن س الشػي  معػي. علتف  ...شرج صديقيظ بعدخاؿ إصبعي 
جبلػػد بعضػػنا بعػػدها رتمرونػػا . ام ثلنػػا مػػن شػػدة اطتػػوؼف بال نػػاوب بعاالػػبعضػػنا  بلػػواطرتمرونػػا 

علػا ( حػجملا  عسػكري  لػيظ)« الرؾتػرس»ا  جملبعا  وظ كل مرة كاف الشرضي يضػرب   ػال
 .«الرؾترس»و يةبضربات بعق  البندق. بكما ا الوا علا الوا   

 خالصة. 4
رتبرز هجملا الن  بعكتاز بعػا اظتعػادل عػن ؽتارسػة ال عػجملي  ظ اصتزائػر منػجمل االسػ قالؿ وإذل مػا 

كل شػهادة عتػا مضػمو ا ا لػيم اطتػاص وت اصػيلها وبيِّنااػا عػن . 2881قبل انقالب يناير 
ة ؽتارسػػة ال عػػػجملي    ػػػ  رتّف االنطبػػاع البػػػارز مػػػن غتمػػػوع الشػػهادات هػػػو رتّف ال عػػػجملي  ؽتارسػػػ

كمػػػػا . م واصػػػلة منػػػجمل االسػػػ قالؿ بَِعَمػػػِد وقصػػػِد وتنظػػػيِم مػػػن ضػػػرؼ رتعلػػػا سػػػلطات الدولػػػة
يسػػ  اد مػػػن هػػػجملم اةموعػػػة مػػػن الشػػػهادات رتّف ال عػػجملي  تطػػػّور تػػػدركتياً مػػػن ؽتارسػػػة ػتػػػدودة 
تسػػػػػ هدؼ ـتبػػػػػة مػػػػػن اظتعارضػػػػػني ظ بدايػػػػػة االسػػػػػ قالؿ  إذل ؽتارسػػػػػة رتكثػػػػػر فػػػػػ كثر ان شػػػػػاراً 

إّف هػػػجملا ال طػػػّور تػػػزامن مػػػا تػػػدهور .  مػػػا ب قػػػل ف قػػػل دتيػػػزتسػػػ هدؼ شػػػرائ  عديػػػدة مػػػن اة
 .شرعية النظاـ وتوّسا نطاؽ االح ملاج واظتعارضة
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لػيس هػجملا الػن  ب ػػْ ريخ فتػوذاي ل ملػارب ال عػػجملي  الػ  عػاسل منهػػا اة مػا اصتزائػري بػػل 
الثالءػة هو نِدا  إلؾتاز هجملا ال ْ ريخ وصتما الشهادات والبيِّنات بشػ ف ال عػجملي  إبػاف العقػود 

 .ا وذل بعد االس قالؿ
وؽتػػا ي ّكػػد رتقتيػػة وإضتػػاح هػػجملا الوااػػ  هػػو كػػالـ اظتسػػ ولني السياسػػيني والعمليػػاتيني عػػن 
ال عػػجملي  الػػجملين يعملػػوف باسػػ مرار ل ػػدم  الػػجملاكرة االا ماعيػػة ول وهيػػف الصػػمت وفقػػداف 

  رتءنػا  ان  اضػة فػعذا ت ّ صػنا ؽتارسػة ال عػجملي. الجملاكرة حِ ي مكنوا من اعتيمنة علػا اصتزائػر
فعلػػػػا عكػػػػس مػػػػا تظهػػػػرم . ـ مػػػػثاًل  فػػػػعّف كالمهػػػػم يكشػػػػف ذلػػػػأل بوضػػػػوح 2877رتك ػػػػوبر 

الشهادات ظ اصتز  الثالث من هجملا الن   ما زاؿ اصتنراؿ لك ل عّياط ين ي رتف اظتاابرات 
قلػػت لكػػم رتف »: العسػػكرية توّرضػػت ظ ال عػػجملي  ر ػػم مػػرور عقػػد كامػػل مػػن الػػزمن  فيقػػوؿ

دل ت ػػوّرط ظ ال عػػجملي  رتو [ اسػػم اظتاػػابرات العسػػكرية آنػػجملاؾ]لوقايػػة وا مػػن اظتديريػػة العامػػة ل
الشػػػي  الػػػجملي اسػػػ طا »: واصتنػػػراؿ لعػػػرحل بلاػػػ  ي كػػػد مػػػن اه ػػػ    «.ظ مركػػػز سػػػيدي فػػػرج

رتمػا اصتنػراؿ خالػد نػزار    «.ت كيدم خبصوص ال عجملي  هو رتف وحدات اصتيت دل دتارس  قػي
« معػػامالت سػػياة رتو عنػػف»ث هػػو غتػػّرد فين ػػي حػػِ حػػدوث ال عػػجملي  ويػػزعم رتف مػػا حػػد

رتمػا    «.دل حتػدث اظتعػامالت السػياة إالّ ظ مكػاف واحػد ودل تكػن منظمػة»: فقي  كما قػاؿ
: اعتادي طتظ ي  وزير الداخلية السابس  فهو يػّدعي رتف الشػرضة دل ت ػوّرط رتبػداً ظ ال عػجملي 

. ل عػػػػجملي  بنظػػػػاـكانػػػػت هنػػػػاؾ جتػػػػاوزات بال  كيػػػػد لكػػػػن ال اع قػػػػد رتّف الشػػػػرضة مارسػػػػت ا»
دل ُيسػػ عمل سػػرداب اظتديريػػة العامػػة ل مػػن [ …. ]إشل معػػروؼ دعارضػػ  لل عػػجملي [ …]

وإذا كػػػػاف    «.ليسػػػػت الشػػػػرضة ددرّبػػػػة عتػػػػجملا الغػػػػرض[ …. ]الػػػػوض  كمركػػػػز لل عػػػػجملي  رتبػػػػداً 
صػػػػ ي اً رتف اظتاػػػػابرات واصتػػػػيت والشػػػػرضة دل نتارسػػػػوا ال عػػػػجملي   فعمػػػػا رتّف كػػػػل الشػػػػهادات 

 .إما رتّف اصِتّن هم الجملين عجملابوا الض ايامصطنعة وكاذبة  و 
 

 
-216.   ص2877  اصتزائػر Le Matin  دار النشػر Octobre, ils parlentملواب لك ػل عيّػاط ظ ك ػاب رااػا اسػ    

223. 
 .215-222. رااا اس ملواب لعرحل بلا  ظ ن س اظتصدر  ص   
 .215-222. رااا اس ملواب خالد نزار ظ ن س اظتصدر  ص   
 .225-86. رااا اس ملواب اعتادي طتظ ي ظ ن س اظتصدر  ص   
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. إذف مػػن اظتهػػم رتف ي واصػػل رتػػا الشػػهادات وتشػػمليا الضػػ ايا علػػا الشػػهادة واظتطالبػػة
كما هو مهم رتف ي ّسس برنػامج  ػث وضػ  شػامل إلحصػا  وحتقيػس وتوءيػس وحتليػل وتبيػني 

 .إليها ظ اظتقدمة ؽتارسة ال عجملي  منجمل االس قالؿ  وذلأل برعاية خاصة للم اور ال  رتشرنا
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 مقدمة. 1
َػػػياِلنا ايمػػاب  يػػرى أ فّ إ ََ يقػػاً  «الطريقػػة ايئائريػػة»التعػػذيب بلػػ   فّ مػػوِطن  مػػرتاا ارتااطػػاً ًو
 .«يةالطريقة الفرنس»التعذيب بل  ب

الذي تعػػّرض  ،باد الّسػالـ مجعوف ةيف جئء من شهادفمثاؿ أوؿ بل  ذلك هو ما ورد 
شعرت أّف رجلّ  َػذالين، ياف وضعػػاً يعػعب »: للتعذيب مبقّر الػّدرؾ الوطين بعٌن الّنعجػة

. يتجػػاوز الواقػػأ افػػفلوؼ، فلػػمت اسػػتطأ وييػػئ الكػػابوس مػػن ا قيقػػة اً مرباػػ اً ويػػاف جػػو وصػػف ، 
ياف افسكٌن غندريػػ    حيث" معرية ايئائر"فيلمت من صورة أوؿ إُف ذهين مااشرًة وبادرت 

 «.يتعػّرض ألبشأ أنػواع الّتعذيػب من طرؼ اينػود الفرنسيػٌّن 
بشػػػًن يف شهػػػادت  حػػوؿ التعػػذيب الػػذي تعػػػّرض لػػ  يف دائػػػرة األمػػػن  سػػػٌن . ويقػػػوؿ ي

 قػػػدف حػػػػقداً دفيػػػػناً رمػػػو جئائػػػريٌّن   ػػػرين، و مػػػا ينػػػُد أبػػػػداً أظػػػن أّف جئائػػػريٌّن ضمملػػػو »: داي
مػػن قِػػػال افنّظمػػة افسػػػّل ة  3963ذمػػوت مػػن افػػوت بعػػد حماولػػػة اغتيػػاؿ تعّرضػػد  ػػا بػػاـ 

دمارسػػات ال ػػابا الفرنسػػ  إُف وفػػا وصػػػري بشػػًن أسالػػػيب التعذيػػػب أشػػػار أي ػػاً  «.السػػرّية
 .بيػجار

، وفػا تػذير معاناتػ  يف شػهادت  العاصػمة حمّمػد للّتعذيب  ػ  اياػػل بػايئائر. تعّرض ب
يف بهػػػػد ا ػػػػاؿ ّف الوحشػػػػية والّسػػػػػب هػػػػ  الوسػػػػػائل اففّ ػػػػلة لػػػػديهمت مثلمػػػػا يػػػػاف إ» :قػػػػاؿ

 «.االستعمار
إضػافة مثالً ىف شهػادة بمػر  يػػدر فنجد غًن مااشرة بٌن العهدين،  إشاراتذمػد أي اً و 

 لعػػػػوا ًيػػػػا  »:  العاصػػػػمةبلػػػػ  يػػػػد افلػػػػابرات العسػػػػكرية يفبػػػػن تعذيػػػػػا  غًن تفعػػػػيٍل صػػػػ
 خمتػػػاروابتِقػػَل  «.ووضعػػػوين فػػوؽ طػػػاولة قػػد صػػنعد يف فرنسػػػا، ّب قيّػػػدوين وبػػػد وا يف ضػػر 

بعػد أف بذبتػ  افلػابرات العسػكرية بفسػاليب بػدة  العػسكري بالاليدة يف السجنبودشػي  
تعػذيب حػواِف لقػد داـ ال»: شػهادت  ورد التفعػيل التػاِفمقطأ مػن فف  حرؽ اليدين، منها 

يػاف ايػاّلدوف مقػػّنعٌن ويت ػػدًوف بيػنهمت بالّلغػة الفرنسػية وظنّػوا أنػين ال و أربعة بػشرة سابة، 
 «.أفهمػهمت

ذمػػػد أف االرتاػػػاط بػػػٌن التعػػػذيب ايئائػػػري والتعػػػذيب الفرنسػػػ  ُيشػػػار إليػػػ  بلػػػ  العمػػػـو 
 الػذي قروف،من شػهادة ريػًن بػولذا افقطأ ومثاؿ بل  ذلك ه. بطريقة ضمنية وغًن مااشرة

مػػا ينػػد أتعػػّور أبػػداً أّف بعػػن ايئائػػريٌّن يتعػػرّفوف »: بوروبػػ   ػػ  الشػػرطة مب افظػػة بُػػذ ب
 افعتقػػل زرقػػة بػػن. ؼ .س ، أو مجلػػة مػػن شهػػػادة«مبثػػل تلػػك الوحشػػية إزاء جئائػػريٌّن   ػػرين
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أف  يسػتطيعوف –ا وة يف الػّدين والّدـ  –ما يند أظن أبداً أّف جئائريػٌّن »: بسجن ا راش
 «.يفعلوا مثل هػذا
الػػػػذي بُػػػػذ ب طيلػػػػة ًالًػػػػٌن يومػػػػػاً مبقػػػػر افدرسػػػػة العلػػػػػيا  ،اذ سػػػػػعيد مػػػػػواليسػػػػتاألويػػػروي 

 :، يف شهادت  ما يل للشرطة بشػاطوناؼ
أبػػػػوؾ شػػػػهيد ألػػػػيس  »: سفلػػػػػين ر ين أبػػػػاين مػػػػن  الـ الػػػػػتعذيبفّػػػػا و  ،أحػػػػد ايالّديػػػػنتوجػػػػ  إِّف 
: ينسػػػفلف« .طاعػػػاً »: قلػػػد لػػػ « بػػػػ  الفرنسيّػػػػوف لقػػػد بذّ »: سفلػػػػينف« .نعػػػمت»: قلػػػد «يػػػذلك 

تػرددت ىف اججػػابة ألنػين ينػد ابتػػقد بفنّػ  ال « أيهما تعػّرض للػتعذيب أيثر، أند أـ أبػػوؾ »
يفنػ  و « !يػواأ»: ففجػاب« .أظػن أّف أبػػ  هػو الػذي ُبػّذب أيثػر»: ومأ ذلك قلد ،يوجد فرؽ

 .العهػد االستػعمارييف من التعذيب  يريد القوؿ أّف طريقتهمت يف التعذيب أقل قػسػوة
يػػل هػػذم األمثلػػة ُتظهػػر بوضػػوح أّف دمارسػػة التعػػذيب يف ايئائػػر اليػػـو ترجػػأ بػػذايرتنا إُف 

الحػ  أّف اسػكرجاع هػذم الػذايرة يػتمت مػن  ػالؿ . التعذيب يف بهد االسػتعمار الفرنسػ 
ُ
واف

ٌن بػػػػػن هػػػػػذم شػػػػػهادات ال ػػػػػ ايا، ولغػػػػػة وأسػػػػػاليب ايالديػػػػػن، و طػػػػػاب وقػػػػػوانٌن افسػػػػػ ول
وبػػالعكس، قػػد . فػػنذف التعػػذيب الفرنسػػ  بػػاألمس ِمػػْر ة التعػػذيب ايئائػػري اليػػـو. افمارسػػة

يُقاؿ أي اً أّف وصاية الدولة الفرنسية بل  السػلطة االنقالبيػة يف ايئائػر  عػل مػن التعػذيب 
 .ايئائري اليـو ِمْر ة بايسة تذيرنا بالتعذيب الفرنس  باألمس

وصػػاً خمتػػارة بػػن التعػػذيب يف بهػػد االسػػتعمار الفرنسػػ ، الغػػرض تعػػرض هػػذم الورقػػة نع
وقػػد تشػػكل هػػذم النعػػوص مقدمػػة . منهػػا إبػػراز بعػػن افعػػاَف األساسػػية لفهػػمت هػػذم الظػػاهرة

 . شاملة وموجئة للموضوع بالنساة للُقرّاء الذين صمهلوف افوضوع
ْعطيػػػات وايتعػػػائص العامػػػة الػػػ  مي ػػػئت دم

ُ
ارسػػػة فرنسػػػا سػػػيعرض الفعػػػل الثػػػاين بعػػػن اف

وُ ع ػػَص الفعػػل الثالػػث لعي نػة مػػن الشػػهادات تعكػػس جوانػػب خمتلفػػة . للتعػذيب يف ايئائػػر
وتسػتعرض   ػر شػهادة مػن هػذا الفعػل ابػكراؼ . حوؿ هذم افمارسة من منظػور ال ػ ايا

جػػػالد سػػػابق يعػػػري فيػػػ  طػػػرؽ إدارة وتنظػػػيمت وتسػػػليا التعػػػذيب، ويػػػذا تطورهػػػا إبػػػاف حػػػرب 
الرابأ ليقدـ نعػاً لفرنتػئ فػانوف َف يسػاق نشػرم باللغػة العربيػة ياػٌن  فيػ   ويفيت الفعل. الت رير

 .الكاتب الّعلة األنطولوجية بٌن االستعمار والتعذيب

 التعذيب الفرنسي في الجزائر. 2
يف تطػػػػػوير أسػػػػػػاليب  يثػػػػًناً  سػػػػػاهمتعمار الفرنسػػػػ  يف ايئائػػػػر السػػػػػتا» فػػػػانوف أفتػػػػئ قػػػػاؿ فرن

 «.ها االستعمار الدوِفالتعذيب الوحشية ال  ظمارس
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 اً جػػسر ، يمػا ابتهتاػا متداداً إفريقيػاً  ػافرنسا اأبلنتها ُمْستَػْعَمرة ايئائر ياند  فّ وذلك أل
 فػػنوهػػذا العػػدواف الشػػرس يرجػػأ أي ػػاً إُف ر . لإلمهتاطوريػػة األوروبيػػة يف إفريقيػػااسػػكراتيجياً 

فعػال لقػد بانػد  .3811باـ ايئائر ووّردها افتواصل ضد ا كمت االستعماري منذ د ول  
 .شػراسة قلما شػهػدها تاريػخ االستعمارب وّيئمن بػدواف بػسكري وبوليس  ايئائر 

 3935مػػػػا بػػػػٌن  حمت ػػػػرٍ  إذا َف نػػػػنس بػػػػفّف التعػػػػذيب يػػػػاف السػػػػالح الاػػػػائس السػػػػتعمارٍ 
 3811الغػػازي السػػتعمار ناشػػني مػػا بػػٌن  فنننػػا ال نتػػذير جيّػػداً أنػػ  يػػاف السػػالح 3963و
االغتعػاب وااػازر وب)مفروضػاً بربػب التعػذيب   نػذاؾياف النظاـ االستعماري . 3873و

حجػمت  ازمفػنبٌن هاتٌن افرحلػػتٌن  .، مثل أياـ إدارة افارشاؿ افش ـو بيجو(أي اً  ايمابية
تهػدأ ومتشػت تة، فأبػػداً بػل يانػد مسػتوطنة  تنقػرضّف دمارسػة التعػذيب َف غػًن أالػقمأ  شدةو 

 .رباف ما تعود للواجهة بعودة افعارضة لالستػعمػارقػليالً لكّنها س
افرحلػػة الػػذايرة التارطميػػة ايئائريػػة تقػػرف دمارسػػة التعػػذيب ب فّ نفػػرغػػمت هػػذا التطػػور التػػارطم  

لمواجهػػة ا ػػرب الثوريػػة الػػ  انػػدلعد يف الػػاالد، اَػػذت الػػػّدولة ف. فقػػااأل ػػًنة لالسػػتعمار 
إذا يػػاف ا جػػمت و . الػػػثورة ايئائريػػة بالربػػب والػػػقهرالفرنسػػية الػػػتعذيب يسػػػالح حاسػػمت يتػنػػػق 
بعػػػػد، فػػػػنّف بػػػػػدد افعػػػػّذبٌن ظمكػػػػن تقػػػػػديرم مب ػػػػات   ا قيقػػػ   ػػػػذم العمليػػػػة الواسػػػػػعة َف ضمعػػػػ

ايئائػػػػػريٌن مػػػػػن ففػػػػػ  معريػػػػػة ايئائػػػػػر العاصػػػػػمة وحػػػػػدها تعػػػػػّرض بشػػػػػرات اآلالؼ . اآلالؼ
 رخ أليسكر هورف ّم توقيػري ما  سب افف ،للتعذيب و الؼ   رين باتوا يف بداد اففقودين

 1.من سكاف القعاة%  51و % 11بٌن 
مئربػػػة فريػػػئ التعػػػذيب يف بنػػػد ذيػػػرم فمػػػثال ، «تقػػػػليدياً »يػػػاف تنػػػوّع أسػػػاليب التعػػػذيب 

سػػػيق  3961إُف صػػػائفة  3938إنّػػػ  مػػػن مػػػايو » :افػػػ رخ إينػػػوديبقسػػػنطينة يقػػػوؿ أمئيػػػاف 
اسػػػتهدؼ و . قوا ألوانػػػاً مػػػن الػػػػتعذيبو أيثػػػر مػػػن مائػػػة ألػػػػري شػػػلص إُف مئربػػػة أمئيػػػاف ليػػػػذ

ووثػػػػػلد الطػػػػرؽ . الرجػػػاؿأحيانػػػاً، مبقػػػػدار مػػػا اسػػػػتهدؼ األطفػػػػاؿ التعػػػذيب النسػػػػاء، وحػػػ  
، والتػػػفريغات يغػػارافتداولػػة يف ا ػػرؽ مبوقػػػد  ػػاـ افعػػادف، وقلػػأ األسػػػناف، واالغتعػػاب، واج

افػػاء، بػنق يتػػ، وا(ء اصطػػػكايهامػػن شػػػّدة قواػػا تػػػقطأ األسػػناُف األلسػػنَة مػػن جػػرا)الكهربائيػػة 
بلػػ  الئجاجػػػة، والتعػػذيب بػػػالهتد،  ْوَزقػػػةايتَ ، و هتازوالتغريػػق يف مغطػػس ممػػػاـ دملػػوء بػػػالاوؿ والػػ

ويػػػتمّت بػػػادًة إح ػػػار معتػػػػقلٌن . قتػػػلالتظػػػاهر بالوالتعليػػػق مػػػن األب ػػػاء، وتعػػػذيب الفػػػػسخ، و 

 

 .3987 باـ ، دار النشر بيهتماؾ، بلندف4591-4591ايئائر : حرب وحشية من أجل السلمتهورف،  أليستار  1
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اً أمػاـ تػفػػّنن اياّلديػن فشاهدة ض ايا   رين، ومأ هذم األساليب يلها ياق  اااؿ مفتوح
 2«.إذ بلغ األمر بفحدهمت أف يثػّقب ايماجمت بايتػارقة الكهػربائية

الػػػػػفرز، ويف الػػػػػشقق االسػػػػتنطاؽ ومرايػػػػئ َف ين عػػػػر هػػػػذا الربػػػػب افػػػػنظمت دا ػػػػل مرايػػػػػئ 
 فرقػػػػةنعػػػري »أو لػػػػػ 3«لل مايػػػة ايتالتػػػػػشّكل العمليػػػ»لػػػػبالعاصػػػػمة التابعػػػة ( فػػػيالت)والػػػدور 
فػػػػقد سػػػعد فرنسػػػا افسػػػتعمرة لػػػػتجعل مػػػن ، 5«افسػػػتعمرات مظلّػػػػٌنفيلػػػق »لػػػػأو  4«األ ػػػاث

يػػػاف ايػػػي  الفرنسػػػ  يػػػفمر : «سػػػاٍفاف»ػفػػػذهاد تػػػػقيمت مػػػا يسػػػم  بػػػ. ايئائػػػر ُجرحػػػاً ياػػػًناً 
يف الثكػػػػنات، وافليمػػػات، وافػػػئارع والدهػػػػاليئ وحػػػ  يف ا ػػػواء  ارسػػػ بالتعػػػذيب وينّظمػػػ ، وظمُ 

 .الطلق ليالً 
الػػذي ابتمػػد ماػػدأ األولويػػة ايازمػػة لإلقلػػػيم   –ّرد الثػػوري رّد هػػذا ايػػي  وفواجهػػة التمػػ

مػػػن أجػػػل إزالػػػة افنظّمػػػة السياسػػػية ف. باسػػػكراتيجية ا ػػػرب اف ػػػاّدة للػػػػثورة – ايتبلػػػ  الَعمليػػػ
يػػاف ايػػي  الفرنسػػ    ،افتفّصػػلة يف أوسػػاط الشػػعبو ياهػػة الت ريػػر الػػوطين التابعػػة اجداريػػة 

جية تػػػقـو أساسػػاً تيهػػذم ايتطّػػة االسػػكرا فّ مبػػا أو . اة شػػاملة يميػػأ السػػكافيػػفمر وطمطّػػا فراقػػػ
 6.ياف التعذيب منػّظماً ومنػّسػقاً   ،بل  حرب االستلاارات

. ياف ضااط فرنسيوف بسطاء يتعػرفوف يف حيػاة ومػوت بشػرات اآلالؼ مػن ايئائػريٌن
تقػػػػػـو ة بسػػػػػكرييػػػػػل وحػػػػػدة حيػػػػث يانػػػػػد  الفوضػػػػػ  الػػػػػ  ظهػػػػرت يف بدايػػػػػة ا ػػػػػرب وبعػػػػد 

لػػػػتعذيب مػػػن شػػػرع ايػػػي  الفرنسػػػ  يف ترتيػػػب دمارسػػػت  ل ،بلػػػ  طريقتهػػػا «السػػػتلااراتا»بػػػػ
أي ػػاً يف تػػدريس  العسػػكرشػػرع و  .«مريػػػئ التػػػنسيق مػػا بػػٌن خمتلػػري فعػػائل ايػػي » ػػالؿ 

ا اؿ يف مريئ التػدريب فكاف ػة ا ػرب التمّرديػة، الػذي أنشػفم ياف مثلما  التعذيب منهجياً 
هػػػػذا  ةمدرسػػػػفكانػػػػد  «!ال تعػػػػّذبوا، ومػػػػأ ذلػػػػك بػػػػّذبوا»: صػػػػاحب افقولػػػػةالعقػػػػػيد بيجػػػػار 

 

 الرماتػاف، بػاريس دار النشػر ،ايئائريػة الت ريػر حػرب أيػاـ للتعػذيب مريػئ حػوؿ حتقيػق:أمئياف  مئربة إينيودي،. ؿ. ج  2
 .3993 باـ

3  Dispositif Operationnel de Protection. 
4  Demi-Brigade de Recherche. 
5  Demi-Brigade de Recherche. 
 ميتػًناف، وفرنسػوا ُيُػن، ومػايس اليوسػد، ويفػلوم، منهمت روبػًن التعذيب أّيدوا الفرنسية الدولة مس وِف من ياًن بدد  6

ن شػاريا شلعػياً يف ذياللػ والقايػارد لوباف مثل ومنهمت أي اً نواب .سوستاؿ وجاؾ موِّف، وج  موروا،-بورجاس وموريس
همت   ريػاأ دزالػ وأرقػػود، فػال بيجارو و ماس منهمت بقيد برتاة ال ااط من وزمرة وشاؿ فصاال مثل التااينر  أما .التعذيب

 . وايئائرياتٌنستفظأ ايئائريت
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صػػػادؽ بليهػػػا الاوليسػػػ  الػػػ   ، منهػػػا طػػػرؽ التعػػػذيبلتعػػػذيبلطػػػرؽ السػػػفاح تُػػػدر س بػػػدة 
 .اففتػ  العاـ لإلدارة روج  ويلػيـو

  

  

  

  

  

 
 الػػذي 7فرنسػػوا ميتػػًناف، نػػذاؾ، لدا ليػػة اوزيػػر  يػػاف اففػػت  ويليػػـو يشػػتغل حتػػد سػػلطة

َف  .«التئام  منته  النػئاهة افعنويػة»ػب بنبػداد تقرير حوؿ التعذيب ويليـو صرّح بند تكليري
فيتػػػاٌّن مػػن تػػػقريرم أّف الػػػتعذيب قػػد مػػورس بكػػل األشػػكاؿ  ،الكػػالـبتلطيػػري  يتعػػّوؽ ويليػػـو

 أفّ التقريػػػر بػػػرز أ، يمػػػا معػػػاٌف الشػػػرطة والػػػدرؾيػػػل مػػػن طػػػرؼ   ، وذلػػػكالػػػ  ظمكػػػن تعػػػّورها
ويليػػػػـو لقػػػػد طالػػػػب . لق ػػػػائية قِالػػػػد بالتعػػػػذيب يوسػػػػيلة باديػػػػة أًنػػػػاء الت قيػػػػقاف سسػػػػة ا

 .رمظبدالً من ح بافعادقة الػقانونية بل  الػتعذيب وبت ديث أسالػيا 
ويليػػـو ، يمػػا حػػّث ضػػااط الػػػشرطة الػػػق ائيةَموْيػػوؿ إُف ػتعذيب قػػانوين بػػويليػػـو  ىدافنػػ
 طة الق ػائية أو حمػاف  الشػػرطة  ػور ضػابا الشػػر ييف ظػػروؼ حمػػددة  »طػرؽ  اصػة  بلػ 
 بجينػػئ ، ]تابو األفػاينْسػالغَ إُف جهػاز  يُػَلم ػ [ماضػياً قػػريااً وم فػاً  التوصػيةقد تػثًن هػذم . مثالً 

ويليػػػـو   وصػػػفف «.لكػػػن مػػػا دامػػػد افسػػػفلة قػػػػد طُرحػػػد فػػػال سػػػػايل لتجّناهػػػا. منػػػ  الػػػاعن
وهػػذا  – الػػػتعذيب بالئجاجػػة مػػا يفعلػػ مثل –ًػػاراً بدنيػػة  كرؾ يػػ البػػػتعذيب بعػػري وبلمػػ  

أسػػاليب أناػوب افػاء والكهربػػاء  عملدإذا اسػتُ »: فيقػوؿمعػل ة فرنسػػا وشػرفها، بػٌن فػػق او ي
تُػػسّاب صػدمًة نفػػسيًة أيػػثر مػن جسػدية ومػن ًػػمت  ال ظمكػُن ا كػمت بليهػا بف ػػا س ػذر ياػًن 
ء يف فػػمت ال ػػ ية إُف ّف التعػػذيب بواسػػطة أناػػوب افػػاء يػػتمّت بعػػّب افػػاإ. ُمْفرِطػػةذات قػػػسوة 

ريغػػػػات  بتفيػػػػتمّت ف ئ التعػػػػذيب الكهربػػػػاأمػػػػا  .التاليػػػػأحػػػػد اال تػػػػػناؽ فػػػػػقا دوف اجغمػػػػاء أو 
 «.يهربائية سريعة وبديدة توضأ بل  ايسمت مثل الػك  بالػنار

 

لنفػػت  افنػػاداة  .3935نػػوفمهت »: مػػا يلػػ  أمػػاـ دابػػ  معػػل ة الدولػػة العليػػابعنػػواف روى افػػ رخ فيػػداؿ نػػاي  يف يتابػػ    7
ة بايئائر العاصمة م اءة يف السابة السادسػ العادلة شاهدت احملامية روين استيب بعن مكاتب قعر إذ .مبشهد رمئي

ح ػػػور دوف بػػػإُف مكتػػػب يػػػاف صمػػػرى فيػػػ  اسػػتجواب بػػػدد مػػػن مويليهػػػا  دصػػلوو صػػااحاً، فاجتػػػازت نقطػػػة مراقاػػػة افػػػرور 
وزيػر فػاامت فرنسػا،  يفهػذم الق ػية أذيعػد سػرباف مػا  .ظهورهمت دملػوءة بػايروح أفوَف يالح  قاض  الت قيق . حمامييهمت

 «...بالكذباحملامية روين استيب  ،فرنسوا ميتًناف ،الدا لية  نذاؾ

 .ُأوساريس، وبيجار، وماسو، وشال: من اليمين. بعض الضباط المعروفين بتوظيف التعذيب        
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 البطفففف  المجاهفففف  تىقيفففف 
 مهيففففففف   بففففففف  العزبففففففف 

 الذ (  المجاورة الصىرة)
 .التعذيب تحت استشه 

 

 مفففىان ي  وإهانفففت تىقيففف 
 .تعذيبهم قب  جزائزيي 

   

 

    

نكيػ  ار العقيد تْ ندفاع الذي أ مت اللِعَعْرنة الوحشية هو نفس اّف هذا ا ماس الفرنس  إ
إذا ياف يف الشارع »: يقوؿ في  8ا رب ا ديثة بنوان ففلّػري يػتاباً . مأ والتعذيبالقلتنظًن 

ضػػمن مػػن ًالًػػة أو أربعػػة أشػػلاص  فّ يػػكرج   أو  .مائػػة شػػلص زمػػػتار مػػنهمت حػػواِف أربعػػٌن
هػػػذا ضُمػػدث  وفػػاً بلػػ  أّي حػػاؿ ومػػن ًػػػمَّت . نػػػقـو بتعػػذيب األربعػػٌنفهػػػ الء يعلمػػوف شػػػي اً، 

 «.رمعل بل  أ اار
يانػػد عيػػة  مالقترسػػانتها  يففرنسػػا  جمتهػػاالػػ  أداآليلػػة لل ػػمت اجنسػػاف افهػػارات هػػذم إف 

، ولكنهػا بلػ  العػعيدين السياسػ  وافعنػوي «العمليايت»من دوف شك فّعالة بل  الععيد 
  َف تساهمت إالّ 

َ
 .إُف استقالؿ ايئائر انته الذي  ْدرَجيف تعجيل اف

 

 .3963 عام باريس المستديرة، المائدة النشر دار ،الحديثة الحرب ْترانكيي،. ر  8
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 ممارسة التعذيب في معركة الجزائر العاصمة    

 وتعذيب جزائري بهذا الجهاز في معركة العاصمة (المّولد الكهرطيسي)« جيجانال»جهاز 
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 عيِّنة من الشهادات. 3
 محمد عباس التركي. 1.3

 .3937ديسمهت -، نوفمهت35-33، بدد رقمت اااهد: افعدر
. يف مقػر سػكنايألق  افظل يػوف القػان بلػ   3937يف األياـ األوُف من شهر مارس سنة 

 فّ بينمػا رمػن يف الطريػق الحػ  أحػد ا ػراس أ. قادوين إُف مريئهمت بلػ  مػس سػيارة بسػكرية
وهػو يػدلل  «مػا رأيػك يف هػذا، سػُيقتل أـ ال »ثمينػة، فقػاؿ لئميلػ  الغػراض األ وزيت بعن 

بعد الرد اجصما  . بل  يالم  هذا  رية الفتة من ساابت  بل  بنق  يف إشارة توح  بالذب 
واَياة، َبَمَد ا

ُ
فرنػك، وربطػة بنػق، وأزرار ألػري  61مالػغ  ًناف بل   ريدي مػنالمن قائد اف

 .زند القميص، وسجائر
يل موقوؼ حتـو حول  ااامات  طًنة يكرج   أف   فّ أ هتين فيما بعد رفقائ  يف ا جئ أ

، وهذا ما ياند تشػًن إليػ  إظمػاءة افظلّػّ  العػرضمة بتمريػر يػدم (Perrin)يُقتل يف مئربة بًنين 
يػػػاف . يػػػل مشػػػتا  فيػػػ  مػػػن يػػػل شػػػ ء  ػػػٌن  وزتػػػ   يػػػاف العسػػػكريوف يسػػػلاوف. رمػػػو بنقػػػ 
إّمػػػا الػػػذين يوقفػػػوف افشػػػتا  فيػػػ ، وإمػػػا الػػػذين يقودونػػػ  إُف افئربػػػة، وإّمػػػا الػػػذين  –افظّليػػػوف 

 .يلهمت ضماولوف سلب ال  ية دما ظملك –ضمرسون  أًناء االبتقاؿ 
احية يف ضػ) ، يما يسمي  سكاف القرية، يوجد بالقرب من ب ر  ػادـ«حوش بًنين» فّ إ

 -مػػػن مفػػػكرؽ الطػػػرؽ بػػػٌن الاليػػػدة نبلػػػ  طريػػػق السػػػ اولة وبلػػػ  بعػػػد ييلػػػومكري( العاصػػػمة
مل تشػتفهػذم افئربػة باػارة بػن بنايػة سموذجيػة للمسػتعمر الفرنسػ  إذ . والسػ اولة العاصمة
هػػا بنايػػات جمهػػئة لت  ػػًن وحفػػ  ايتمػػور، وتوجػػد  لفهػػا مشػػجرة، ور بنايػػة مريئيػػة ُ ابلػػ  

 .حات شاسعة من الكرـووالكل بائمت وسا مسا
وغالاا ما يػتمت نقػل افشػتا  فػيهمت إُف هػذا افكػاف بلػ  مػس مقطػورة حمكمػة السػد بف ػل 

أسػالؾ شػائكة ضمرسػ   بػ  غطاء رييك، ومبجرد وصػو مت ضُمَو شػوف يف ف ػاء مكشػوؼ حتػيا
 ، ب ياػػػدأ االسػػػتنطاؽ بعػػػد يػػػومٌن أو         بػػػدة مظليػػػٌن مسػػػل ٌن برشاشػػػات جػػػاهئة لالسػػػتعماؿ

ويف غ ػػوف االسػػتنطاؽ يُغلػػق بلػػ  افتهمػػٌن دا ػػل إحػػدى األحػػواض ايتمسػػة . ًالًػػة أيػػاـ
 9.يتمورابشر افلععة لتلئين 

 

خمععػة ( بػدالً مػن أحػواض)« أقايػة»دا ػل  «افتهمػٌن»تقريػر ينػة ا مايػة يشػًن إُف دمارسػات تتمثػل يف احتجػاز  فّ إ  9
قُتِػػل ( تلمسػاف) بعػٌن يسػػر : ديػد مػػن ايئائػريٌنيف حػاالت ًالًػػة بلػ  األقػل تسػػااد هػذم افمارسػػة يف وفػاة الع. لللمػور
سػتة بشػر  3937بريػل أ 37قُتِػل يػـو ( معسػكر) ، ومبرسػ  لكومػب اً  جئائريٌنما يقارب ايتمس 3937مارس  33بـو 
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أمػػا فيمػػا طمعػػين، فقػػرروا حاسػػ  بلػػ  الفػػور دا ػػل واحػػد مػػن تلػػك األحػػواض، بعػػد أف 
 .ق ي  ال شك أ ا  طًنة فّ افس ولوف أ رَ دّ قَ 

جر مساحتها تكراوح بٌن مكرين آلعنوبة من اأحواض ايتمور باارة بن بنايات صغًنة م
الًػة أمتػػار مربعػة، ومػػئودة يف ايهػة الت تيػػة بفت ػػة يتيمػة يف شػػكل ًقػب قطػػرم سػػت ف إُف و ًو

قػػػام  متوسػػػطة ينػػػد أجػػػد  ومبػػػا أفّ . افعػػػذ ب ا ػػػوضن طريقػػػ  سػػػاعٌن سػػػنتمكر ويػػػد ل بػػػ
افعتقلػػػػٌن ذوي بنػػػد اسػػػت الة د ػػػوؿ بعػػػن   وقيػػػل ِف أنػػػػ. صػػػعوبة يف الولػػػوج إُف الػػػدا ل

األحجػػػاـ الكاػػػًنة بػػػهت ذلػػػك الثقػػػب، يػػػاف افظليػػػوف يفت ػػػوف الاالطػػػة العلويػػػة الػػػ  تشػػػكل 
ويػاف يػل . سقري ا وض وينػئلوف افعتقلػٌن مػن  ال ػا  اػاؿ يشػدو ا حػوؿ إبطػ  افعتقػل

ضػػيق افكػػاف يسػػم  بتمػػدد افعتقلػػٌن دمػػا  يكػػن حػػوض يػػفوي سػػتة إُف سػػاعة أشػػلاص، فلػػمت 
فاقيػد طيلػة ةسػة بشػر يومػا يف .  الاقػاء يف وضػعية القرفعػاء باسػتمرارياف ي ػطرهمت إُف

تلللهػا شػ  تهذم الوضعية َف أبرحهػا إالّ بنػدما ينػد أسػاؽ إُف جلسػات االسػتنطاؽ الػ  
 .أصناؼ التعذيب

يف بعن األحياف ياف ذلك الثقب ُيسد بكيس، وذلك حسب مئاج ا ػراس أو اْسػتياء 
ومن  الؿ نفػس هػذا .  نقاً معتقلٌن بدة  ةٌن، دما تساب يف وفاقلافظليٌن بشهادات افعتَ 

 .الثقب ياف حراسنا ظمرروف لنا بعن بقايا وجااامت إذا تذيروا وجودنا هناؾ
. يف افئربة قرابػة أربعػٌن مظلػ  ُ ع عػوا السػتنطاؽ وتعػذيب افتهمػٌن، و راسػتهمت ياف

مكلفػػػوف  عوصػػػاً بالػػػدوريات  أمػػػا افظليػػػوف اآل ػػػروف، فلػػػمت اسػػػتطأ حتديػػػد بػػػددهمت ويػػػانوا
والحظػػد يف صػػفوؼ هػػ الء العديػػد مػػن األجانػػب مػػن ضػػمنهمت بػػدد  . وبمليػػات التوقيػػري

يػػانوا   – وهػػويتهمتإ فػػاء أصػػو مت  بلػػ همت الشػػديد صػػبػػرغمت حر و . ياػػًن مػػن فرنسػػي  ايئائػػر
ثػػػًن مػػنهمت بسػػػاب الك لقػػد افت ػػػ  أمػػر –ينػػادوف بع ػػػهمت بع ػػا بفريػػػاء شلعػػية مسػػػتعارة 

 .يئ سكاف ضواح  باب الوادياللهجة ال  و

                                                                                                                         
، قائػػد فيلػػق (Pédron)لقػػد ذيػر اينػػراؿ بػػدروف . واحػػد وبشػػروف جئائػػري يونيػو 37قُتِػػل يػػـو ( الاليػػدة)جئائػري، ومبوزيػػاة 

افقاومػػة أمػا جملػة . «حػوادث حديثػة»بعنػػواف  3937بريػل أ 38هػذم ايػرائمت بػالتلمي  يف افػػذيرة الػ  نشػرها يػـو  وهػراف،
(. سػػػمتا 59) وردت قائمػػػة أريػػػاء ايئائػػػريٌن القتلػػػ  بعػػػٌن يسػػػر ففػػػ 3937 يونيػػػو 31ُف إ 3مػػػن  13بػػػدد رقػػػمت  ايئائريػػػة

افقاومػػػة أشػػػارت جملػػػة . فشػػػتا  فػػػيهمت يف بمليػػػة وشػػػيافعقػػػب تفجػػػًن لغػػػمت مػػػن حتػػػد سػػػيارة بسػػػكرية فرنسػػػية م ابتقػػػاؿ ا
واامػػػد العسػػػكريٌن الفرنسػػػيٌن بنلقػػػاء قنابػػػل مسػػػيلة للػػػدموع « يػػػةقَاأ»ةػػػور ولػػػيس يف  «أحػػػواض»إُف القتػػػل يف  ايئائريػػػة
ين بػًنِف، راجػأ باتريػك يسػاؿ وجيوفػا. إُف وفاة ايئائريٌن الػذين ُيد سػوا بػدا لها أّدى من تلك األحواض دما ٌندا ل اًن

، ص 3963، دار النشر فرنسػوا ماسػهتو، بػاريس 3963-3935 رسائل وشهادات جئائريٌن: الشعب ايئائري وا رب
311 . 
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 وَشل عػػػدُ . أ ػػػرى قػػػد سػػػاق ِف أف التقيػػػد  ػػػمت يف مكػػػاف مػػػا بافدينػػػة اوجوهػػػ وميّػػػئتُ 
مػػن ، فقػد يػاف «بيػًنو»الػئبيمت الػذي يػاف يَعيػُث فسػاداً يف افكػاف، وهػػو مػالـز أوؿ ُيسػم  

 .فرنسي  ايئائر
ويانػػد حعػػص . ميػػايو مػػرات ًػػالث أو أربػػأ أو ، ٌنُأ لالسػػتنطاؽ مػػرتيػػاف افػػتهمت طُمَ ػػ

التعػذيب تػدـو مػن نعػػري سػابة إُف ًػالث سػابات ياملػػة حسػب قدراتػ  الادنيػة وطاقػػات 
 وحػدهمت، ٌنإف تسيًن االستنطاؽ ياف من مهمة افظليػ. االستنطاؽبل  ايالدين القائمٌن 

أو ( DST)غػًن أف ذلػك يػاف صمػػري   ػور رجػاؿ الػدرؾ ومػػوظف  معػل ة حراسػة الػػكراب 
 .رجاؿ افكتب الثاين

بعد إ راج افشتا  في  من ا وض ياف يساؽ إُف غابة صػغًنة وراء الانايػة افريئيػة حيػث 
س يف يػػاف التنكيػػل ظُمػػارَ . حػػددت مسػػاحة التعػػذيب بػػاعن األييػػاس افمتػػدة بػػٌن األشػػجار

 .ا واء الطلق سواء يف العااح أو حتد جن  الليل
تػػػفرج  أجسػػػاـ افعتقلػػػٌن تتػػػدُف بلػػػ  أغعػػػاف األشػػػجار وبلػػػ  أطرافهػػػا ت رأيػػػد حاػػػاالً 

مكػػث بعػػن السػػجناء بلػػ  هػػذم ا الػػة . رمػػو ايتلػػريشػػدودة ن، أطػػرافهمت األربعػػة ميقيػػداف
د مولّػ: العتاد الكالسيك  افعهود يف قابات التعذيب شاهدت هناؾ. طيلة يومٌن أو ًالًة

ر، ناجِ مَ و هراوات، و أنابيب ميام، و للتيار الكهربائ ، وحوض صغًن بدؿ افغطس التقليدي، 
 .ستعمل لو ئ أظافر افتهمٌن الذين ال تفل  معهمت الوسائل األ رىدبابيس طويلة تُ و 

فعنػػد أوؿ . ُد مػػن يافػػة لااسػػ  وياػػدأ االسػػتنطاؽرّ بعػػد وصػػوؿ افػػتهمت إُف تلػػك الاقعػػة، صُمَػػ
تػػػردد أو نفػػػ  يتعػػػرض افػػػتهمت  عػػػة أوُف مػػػن التعػػػذيب بالكهربػػػاء يليهػػػا يف غالػػػب األحيػػػاف 

 .هذم األساليب معروفة وغنية بن الوصري هنا فّ إ. افاءالتعذيب بايتنق ب
عػػػػذ ب نػػػػا تُععػػػػب أبػػػػٌن اأحي

ُ
الػػػػ  تقػػػػذفها أقػػػػداـ  القػػػػدـب يُعػػػػرض للريػػػػل وامػػػػاً يكػػػػرة اف

حػ  وإف ا ػار ال ػ ية  وتسػتمر اللعاػة. العسكريٌن افئودين بفحذية ذات صفائ  حديديػة
أف وئقػػػد أياػػػادهمت مػػػن جػػػراء هػػػذم  تػػػوىف العديػػػد مػػػن ايئائػػػريٌن بعػػػدقػػػد بفعػػػل اججهػػػاد، و 

 .افمارسة
ن أيثروا من التعذيب بالنار حيث يانوا يرشوف الانػئين فوؽ موضأ حمدد من يايالد فّ إ

اػوف ذلػك بالنػار واسػتعملوا يػذلك . جسمت ال  ية، يدم أو فلذم بل  سايل افثػاؿ، ب يله 
ال تطاؽ من شػدة  اً ث حروق دوضأ دا ل األب اء التناسلية فيُ يافساار الكهربائ  الذي 

 .مجيعهن م تشويههن  ذم الطريقة «حوش بًنين»بػ رفيت مر الالنسوة ال. األَف
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هػو النجػر،  «مئربػة بػًنين»اال تعػاص الػذي ظميػئ فػنف لكن مأ هػذم األصػناؼ يلهػا، 
د افعذ ب بعفة حمكمػة فػوؽ طاولػة تسػتعمل يِمْنَ ػَدة، ب ضُمػرث فلػذم أو ذرابػ  أو إذ يقيّ 
يػوف يػَذّروف ويف بعن األحيػاف يػاف افظلّ . بواسطة منجر واما يما تكشا األ شاب ظهرم

 .افل  فوؽ ايراح بل  سايل التسلية
هت بلػ  سػكب بليػ  دلػو ميػام بػاردة جيقاظػ  ب يػاف صُمػقػل يػاف يُ ويلمػا أغمػ  بلػ  افعتَ 

ف ُيسػػاؽ مػػن ينهػػار افعػػّذب يػػا وبنػػدما. الػػرين مػػرات بػػدة حػػوؿ الانايػػة وهػػو صمػػّر مقطػػورة
ونظػرا لدرجػة اجبيػاء الشػديد .   بلػ  قيػد ا يػاةئػجديد إُف دا ل ا وض حرصاً بل  إبقا
" سػػػػابدي"الثقػػػب ال ػػػػيق، فكػػػاف ا ػػػػارس افظل ػػػّ   ؿال يسػػػتطيأ افعػػػذ ب الولػػػػوج مػػػن  ػػػػال

 .ال  ية بو ئم من الدبر خبنجر
ة أشػػػلاص مجابػػػات مػػػن سػػػتة إُف سػػػاعبلػػػ  شػػػكل جػػػئين قلػػػد قاػػػل هػػػذا أننػػػا ينػػػا حمتَ 

نفراديػػة، وهنػػاؾ شػػاهدت بعػػن افثقفػػٌن ايئائػػريٌن دمػػن برفػػد يف السػػابق ابػػدا ل أحػػواض 
وبلمنػػا أ ػػمت ُحِقنػػوا مبػػادة  اصػػة . نفس ضػػروب التعػػذيب ياػػاق  افعتقلػػٌنلػػوهػػمت يتعرضػػوف 

، فكاف افعذ ب ينقلػب حتػد مفعػوؿ افعػل إُف شػا  «معل ا قيقة»قاؿ أحد ا راس أ ا 
 .ات ياملة حوؿ مواضيأ غاية يف التهافدجمنوف يهذي ساب
قػل بسػربة حيػث يت ػوؿ إُف جمػرد  يػار افعتَ اهذم الوتًنة ياف ينتهػ  إُف   والتعذيب بل

نفػػاذ افعلومػات واسػػت الة إ ػػالء  فّ إ.  رقػة بشػػرية اسػػتنفذت يػل معلومااػػا فػػال فائػدة فيهػػا
إُف   يػدفعاف افظلّػ( بػنهمت فػرجبساب احتماؿ شهادامت بن التعػذيب إذا أُ )قلٌن سايل افعتَ 

 .التللص من ال  ية يف أقرب اآلجاؿ
بلػ   – اصة أول ك الذين ناؿ منهمت التعػذيب  – اً مظل يوف سكارى سجين أ ذيلما 

يػاف . حواِف السابة العاشرة أو ا ادية بشر مساء، ينا ندرؾ أننا لن نػرام حيػاً بعػدها أبػداً 
. ، ب يُذب  هنػاؾئبلةانايات فوؽ تلعة تستعمل يمافعذ ب يُعّرى ويقّيد ب ُيس ب  لري ال

الًػوف مشػػتا  فػػيهمت نفػػس افعػػًن مػػن جممػػوع  هػذم افمارسػػة جػػد شػػائعة حيػػث لقػػ  ةسػػة ًو
قلػػٌن العنيػػدين بغػػرض وبػػادًة مػػا يػػتمت اجبػػداـ أمػػاـ أبػػٌن افعتَ . «حػػوش بػػًنين»تسػػعٌن مػػروا بػػػ

 .التفًًن بليهمت ويسر مقاومتهمت
بالفعػل . االبػكراؼ ال ي ػمن السػالمة فّ فػة معتقلػ  افئربػة أن ياومنذ ق ية ممادي تػيقّ 

لدـ لفػػكرة قعػًنة يعػػوف ممػادي ابػكرؼ بكػػل مػا يػاف ينتظػػر منػ  افظل يػوف، حػػ  أنػ  اسػتُ  فّ إ
يف  مت قيػػدومأ ػػ، غػػًن يػػـو التػػاِفالبنػػ  يف  بػػاجفراجفػػذات يػػـو وبػػدوم . َف يػػنج  ، ولكنػػواشو 
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يػاف يعػرؼ الكثػًن حػوؿ . وم إُف التلعة، ب جئوا رقاتػ افساء يما قيدوا افواطنٌن الذين ساق
  .دمارسات وبادات رجاؿ بيًنو

، ويػػاف يوجػػد يف 3937  تقرياػػا يف نفػػس الفػػكرة الػػ  اوقفػػد فيهػػا يف مػػارس لّ سػػ ريَ أوقِػػ
مػن ب ػر  لريابيػإ، أممػد مػن ب ػر  ػادـ و ٌنحوض جماور برفقة بن قػداش مػن العاصػمة وشػاب

 .يانا يشاريا مت نفس ا وض  اجهل أرياءشمن أي   ر ٌنتوت ، ويذا معتقل
وبعػن .  الؿ األياـ الثمانية بشر ال  باشها يف هذا افكاف ياف سّل  يستنطق يوميػا

ذات مسػػػاء . ب ًػػػالث مػػػرات يف اليػػػـو الواحػػػد دمػػػا أ كػػػ  يثػػػًنا وأوهنػػػ عػػػذّ األحيػػػاف يػػػاف يُ 
ن معطفػػػ  ، ب جػػػّردم مػػػ33أ رجػػػ  مظلػػػ  سػػػكراف  ػػػل مػػػن ا ػػػوض بلػػػ  حػػػواِف السػػػابة 

وتريػػد مالبسػػ  مهملػػة أيػػاـ بديػػدة بنحػػدى زوايػػا افئربػػة بلػػ  . وبدلتػػ  وذ ػػ  فػػوؽ التلعػػة
ثالًػٌن ويػػاف مهندسػػا بشػػرية المسػػة و ايػاف باػػد الػػرممن سػّل  يف سػػن ايت. مػػن ايميػػأ ىمػرأ

 .الاكروؿ شاؿ مبدينة وهراف
قسنطينة، توجد للثكنة ال  تطل بل  شارع رئيس  دا ل الانايات القرياة من افد ل ال

د  شػػػد افشػػػتا  فػػػيهمت الػػػذين يػػػفيت  ػػػمت رجػػػاؿ الفرقػػػة أو َعػػػعِ بشػػػر زنئانػػػة  ُ  اًػػػينحػػػواِف 
إف طػػػػوؿ هػػػػذم الئنئانػػػػات ًالًػػػػة أو أربعػػػػة أمتػػػػار وبرضػػػػها مػػػػكرين أو ًالًػػػػة أمتػػػػار، . افظليػػػػٌن

 ٌنشػػلص حسػػب دفعػػات ايئائػػريٌن افلقاػػ 11أو حػػ   31إُف  33وضمػػو ش بػػدا لها مػػن 
 .«يهمتافشتا  ف»

أّدى إُف وبالرغمت مػن االيتظػاظ الفظيػأ َف تكػن هػذم احملػالت يافيػة جيػواء افعتقلػٌن دمػا 
ف و حتويل رواؽ مكشوؼ تطل بلي  أبواب الئنئانات إُف قابة مجابية يكدس دا لها افعتقلػ

غمت افعتقلػػػوف بلػػػ  رفػػػأ اليػػػدين إُف فػػػًنُ . يتعرضػػػوف إُف افعايسػػػات والتنكيػػػل افسػػػتمرالػػػذين 
مػػن افعتقػػل فينػػػئؿ  ءأو الوقػػوؼ بلػػ  رجػػل واحػػدة سػػابات ياملػػة، وفػػا ينػػاؿ اجبيػػا األبلػػ 

 . رب بفةص الاندقيةال  أو يري  رجل ، ينهاؿ بلي  ا راس بييد
فيشػهر  –مػن زمالئػ  " وطنيػة"أيثػر ال شػك أنػ   –غالااً ما ياف أحد ا راس يفيت لػيالً 

 «!فرنسا احتي»: رشاش  ويفمر افعتقلٌن بالعراخ
يػػػػاف افعتقلػػػػوف ظمكثػػػػوف مػػػػن أسػػػػاوع إُف بشػػػػرة أيػػػػاـ  ػػػػذا الػػػػرواؽ قاػػػػل أف ينقلػػػػوهمت إُف 

 يف الػػػػرواؽ ٌنويوجػػػػد وسػػػػا حشػػػػد افعتقلػػػػ". سػػػػكافجا"زنئانػػػػات أو ضمولػػػػو مت إُف معسػػػػكر 
أشػػػلاص طػػػابنوف يف السػػػن ومرضػػػ  مثػػػل ذلػػػك القعػػػاب مػػػن حػػػ  حسػػػٌن داي افعػػػاب 

ففًنػاء مملػة تفتػي  ضػلمة يف حػ  سػكنام،  .ئمييال ظمكن  التنقل إال بف ل بكػا  –بعجئ 
إُف افقػاوؿ  يػـو التػاِفالدفأ يف مليوف فرنك يف بيتػ  يانػد سػتُ  3.9بثر افظل يوف بل  مالغ 
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قػػل زبمػػاً أنػػ  مشػػتا  فيػػ ، وذلػػك تػػ ، فاسػػتوُف افظل يػػوف بػػل افالػػغ وابتُ الػػذي يقػػـو بانػػاء فيلّ 
 إفّ . نفػػػس افعػػػًن  ا السػػػطو، فلقػػػشػػػكوى بػػػن هػػػذببنػػػ  اـ قػػػدّ تبعػػػدها . لت اشػػػ  العراقيػػػل
ال ػػعفاء بػػٌن  –مػػن الوهلػػة األوُف  –قعػػاء جس  ػػذا الػػرواؽ يكفػػ  لوحػػدم التنكيػػل افمػػارَ 

ًنػٌن ا)مات العديد منهمت  الؿ الفكرة ال  ق يتها بثكنػة ا ندسػة العسػكرية وقد . قلٌنافعتَ 
 (.وبشرين يوماً 

كنػػة حسػػٌن داي  ػػا بػػالطاأ قابتهػػا للتعػػذيب ياػػاق   مرايػػئ ا جػػئ والفػػرز واسػػتنطاؽ ًو
بػػالقاو، ومبجػػرد وصػػوؿ السػػجٌن إُف بتاػػة الاػػاب يتلقػػ   «قابػػة الت قيػػق»فتوجػػد . افعتقلػػٌن

فيعرونػػػ  ب  «الق ػػػاة»وهنػػػاؾ ينتظػػػرم .   دمػػػا يقػػػذؼ بػػػ  أسػػػفل السػػػلمتيػػػريلػػػة شػػػديدة يف يليت
لوف التيػػػار يرمونػػػ  بػػػدلو يامػػػل مػػػن افػػػاء بلػػػ  جسػػػدم ويثاتػػػوف األقطػػػاب الكهربائيػػػة ب يوصػػػ

وتوجػػد هنػػا ! ومػػا هػػذا إالّ تػػروين أوِف يػػدـو حػػواِف بشػػر دقػػائق. حسػػب الطريقػػة التقليديػػة
غػػػػًن أين َف أر مّولِػػػػد   «حػػػػوش بػػػػًنين»نفػػػػس وسػػػػائل التعػػػػذيب التقليديػػػػة الػػػػ  شػػػػاهداا يف 

بعػػػد  ايػػػة حعػػػة التعػػػذيب، يسػػػاؽ . معػػػدر التيػػػار هنػػػا هػػػو الِقطػػػاع الكهربػػػائ : يهربػػػائ 
فػػػال ضمعػػػل . جربػػة مػػػاء يػػػروي  ػػػا بطشػػػ  حػػػ إُف زنئانتػػػ ، وهنػػػاؾ ال صمػػػد  افعتقػػل افنهػػػك

افعتقلوف إال بل  جفنة واحدة حجمها ال يئيد بن نعري اللػكر، وذلػك لكػل زنئانػة ولليػـو 
مػػػن  ٌن شػػػا  حمػػػرومٌنافعتقلػػػ فّ أ، فنسػػػتطيأ القػػػوؿ 11أو  33الواحػػػد، أيػػػاف بػػػدد النػػػػئالء 

 .افاء
هػػذم  فّ فػػٌن  راسػػة واسػػتنطاؽ افعتقلػػٌن نقػػاب واحػػد رغػػمت أال يوجػػد بػػٌن افػػوظفٌن افكل

هنػػػػا ال صمػػػػد افعتقػػػػل تقرياػػػػا سػػػػػوى . الثكنػػػػة تنتمػػػػ  إُف ا ندسػػػػة العسػػػػكرية التاسػػػػعة بشػػػػر
الّ اللاػاس، وامػاً يمػا يػاف ا ػاؿ يف ب ػر إليس  مت من هذا صفات افظل يػٌن  ولكنافظل يٌن، 
 «الػػػدي أس يت»شػػػرطيٌن وبناصػػػر و ( فو سػػػتعمر م)ايئائػػػر  وفهػػػمت يف ا قيقػػػة فرنسػػػي.  ػػػادـ

ف يف هي ػػػػة افظل يػػػػٌن، ويئاولػػػػوف مهمػػػػتهمت بثكنػػػػة ا ندسػػػػة و يلهػػػػمت دموهػػػػ  «افكتػػػػب الثػػػػاين»و
ويػػاف بع ػػهمت يشػػارؾ بانتظػػاـ يف حعػػص التعػػذيب أو يشػػرؼ بليهػػا شلعػػيا،  . العسػػكرية

 . ب  صلة قرابة مأ بطل افاليمةيما ياف شفف الشرط  حليم  الذي ياف يدّ 
اف معظػػػمت هػػػ الء ايالديػػػن يف ػػػل التسػػػكر بلػػػ  هػػػويتهمت، فكػػػانوا يتموهػػػوف يف هي ػػػة يػػػ

ئنػئان  أحػد افظل يػػٌن، لفلمػا مي ػئ مػتهمٌت احتِجػَئ بئنئانػة مالصػقة . مظل يػٌن أصػلهمت مػن بػاريس
بلػ  السػابة السادسػة )نادام باريػ ، فتتظػاهر هػذا األ ػًن بعػدـ االيػكراث، وبعػد فػكرة قليلػة 

 .ج السجٌن من زنئانت  ب أُجِهئ بلي م إ را ( مساء
وَوقعَػػػػد حادًػػػػة شػػػػهد بليهػػػػا يافػػػػة زمالئػػػػ  بالئنئانػػػػة جعلتنػػػػا نتػػػػيقن مػػػػن هويػػػػة افظل يػػػػٌن 

سػػنة، فسػػفلد  37أتػػد امػػرأة بجػوز تا ػػث بػػن ولػػدها، وهػو شػػاب بمػػرم حيػػث ا قيقيػة 
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 فّ ف أ هتوهػػا أمػا إو . إذا م توقيػري ونقػل ابنهػا إُف الثكنػة بعػد مملػػة مداشمػة الشػرطة األ ػًنة
ح  ا ارت بالاكاء مأ سػيل مػن  «تلوا أًناء حماولة فرارقُ »سمت ابنها يوجد يف قائمة الذين ا

وأراد افظل يػػوف الػػتللص منهػػا بسػػربة فقػػاموا بسػػ اها مػػن أمػػاـ . اللعنػػات يف وجػػ  العسػػاير
صػواا، فعػاح بػن والدتػ  مػن الزنئاناتنا جلقائها  ارج افقػر، ويف هػذا األًنػاء بال ػاا ميّػئ ا

 «!أنا ح ! أنا هنا»: بكل قوام
تجنا مػػن طقطقػػات رصػػاص الرشاشػػات أننػػا لػػن نيف افسػػاء، أ رجػػوم مػػن زنئانتػػ ، واسػػتو 

 .نرام بعدها أبداً 

 ديقصطاهر أو . 2.3
-37. ، ص3961، دار النشػػػر السػػػي ، لػػػوزاف سػػػ ق افقاومػػػةحفػػػي  يرمػػػاف، : افعػػػدر

15 . 
فهتايػر  5ي قررت  جاهة الت رير الػوطين، أي بتػاريخ االًنػٌن يف  اية إضراب الثمانية أياـ الذ

بيػػػ  وألقػػػوا القػػػان ( القاعػػػات ا مػػػراء)قػػػت مت افظل يػػػوف التػػػابعوف للعقيػػػد بيجػػػار ا، 3937
مػػن سػػريري  10الػػوطين فجػػر ين ضػػابا وجنػػدياف ومفػػت  مػػن معػػل ة حراسػػة الػػكراب. بلػػ 

 .أطفاِفأماـ زوج  و  وألقوا   يف الشارع، ب بعاوا بيينّ 
النتظػػػػار غػػػػًن بعيػػػػد مػػػػن مقػػػػر سػػػػكناي، وبعػػػػد أف دفعػػػػوين اجػػػػّروين إُف سػػػػيارة يانػػػػد يف 

أًنػػاء السػػًن انفػػك و . بالػػدا ل، جلػػس أحػػد اينػػود فػػوق  وانطلقػػد السػػيارة با ػػام بوزريعػػة
. ي ياػة تلقيهػا األدغػاؿ واألشػجار بلػ  قاربػة الطريػق  فرأيػد ِظػالالً  ب من حوؿ بيينّ الععْ 

 .قليال ب توقفدتااطفت السيارة 
: ويف األ ػػًن نطػػق أحػػد اينػػود وسػػفؿ. دوا مععػػمّ  وراء ظهػػريأنئلػػوين مػػن السػػيارة وقيّػػ

فتكالػب بلػ  ايػالد وا ػاؿ بلػ  بعقػب  «!أصػرب »: أجابػ  «وماذا اآلف سيادة الرقيػب »
صػػر د مػػن شػػدة األَف وبػػدأ الػػدـ يتػػدفق بغػػئارة بلػػ  وجهػػ  . افسػػدس ضػػربا بلػػ  الػػرأس

فجػفة ريعػد . وئؽ جلد رأسػ  يف أمػاين بػدة وبػدأت أشػعر بػالوهن. يبل  بعر   ففغش
وانقلػػػوم إُف مقػػػر  11"الػػػدودج"رمػػػوا بػػػ  دا ػػػل ا»: ب ريعػػػد أمػػػراً  قػػػرع  طػػػ ، ورأيػػػد  يػػػاالً 

مػػا هػػ  إالّ  ظػػات حػػ  وصػػلنا، فػػفنئلوين مػػن السػػيارة (. ي مقػػر العقيػػد بيجػػارأ)« !القيػػادة
ذائ  وجػوار  وأيرهػػوين بلػ  افشػ  بلػػ  وسػ اوين رمػو سػاحة صػػغًنة حيػث نئبػوا مػػين حػ

 

10  DST. 
 .أمريك بربة بسكرية من طراز   11
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مت حتػػد درج، فسػػقطد فػػوؽ أجسػػاد بشػػرية ب رمػػوين يف مػػا يشػػا  قفػػص صػػمّ  ورجلػػ ّ  يػػديّ 
يػػػاف بػػػددنا تسػػػعة،   «!إ وانػػػك»: ففجػػػابين صػػػوت  افػػػد «مػػػن يوجػػػد هنػػػا »: وسػػػفلد

ياند تعلنا مػن . اعنالل يق افكاف ينا مكدسٌن فوؽ بع نا . وأغلانا أبناء نفس ا  
وف بنغمػػات معروفػػة يتغنّػ اً رج أنغػػاـ موسػيقية مرحػػة تنطلػق مػػن مػذياع، وينػػا نسػمأ جنػػودايتػا

 .وسا سيل من ال  ك
يند بل  موبد قريب مأ أول ك األشلاص افكلفٌن . بدأ النهار  لة مكفهرة وحئينة

وفجػػػفًة نػػػاداين شػػػلٌص مػػػن . لجئائػػػرلاهمت حػػػوقمػػػأ الػػػذين يعلنػػػوف جئائػػػريتهمت و  «تػػػروين»بػػػػ
فِػػػأ الػػرداء الػػػذي يػػاف يغطػػػ  افػػد ل، فظهػػػر جنػػدٌي مالحمػػػ  فظػػة، ووضػػػأ بلػػػ  ايتػػارج، ورُ 
أجلسػػين . مػػن افطػػاط غطػػام يليػػا، ب دفعػػين أمامػػ  إُف دا ػػل إحػػدى القابػػات اً رأسػػ  قنابػػ

بلػػ  يرسػػ  يشػػا  متكػػف حديػػديا وقيػػد يػػال اليػػدين والػػرجلٌن بلػػ  أذرع ذلػػك الكرسػػ ، ب 
 . بتعدب ا ينّ أدبل  يال  اً يهربائي  اً وضأ قطا

. ند اآلف بٌن أيدي افظل يٌن التابعٌن للعقيد بيجػارأ»: ارتفأ صوت غًن بعيد وا   إِفّ 
فهػػئت صػػعقة يهربائيػػة بنيفػػة جسػػدي يلػػ  ! ؽ هػػذاهػػاؾ ذُ . ، رمػػن وحػػوشاً رمػػن لسػػنا بشػػر 

وتواصػػػل تفريػػػغ الكهربػػػاء دمػػػا جعػػػل . ضػػػربات مطرقػػػة تػػػدؽ صػػػدغ ّ  فّ وشػػػعرت سػػػابتها ويػػػف
ياف الُلعاب طمرج من فم  بغئارة، بنػدها . ر ب ألقيُد بل  األرضالكرس  يف ذ يف الدوا

فقو مػػػوين وبعػػد أف هػػػّئوين بشػػػدة . قابػػة مستشػػػف  ودمرضػػات بلااسػػػهن األبػػين: أتتػػين ُر يػػػة
ستعكرؼ وتقوؿ لنا يل مػا تعرفػ ، »: أباد نفس العوت بل  مسامع . أبادوين إُف مكاين

فهػػئتين صػػعقة يهربػػاء بنيفػػة لكنهػػا وجيػػئة  «.انكوإالّ سػػنعيد الكػػرة مػػرارا إُف أف ينطلػػق لسػػ
نػػد مػػن قػػادة جاهػػة الت ريػػر الػػوطين وهػػددَت بػػافوت أ»: هػػذم افػػرة، وواصػػل نفػػس العػػوت

 «.أحد  ار ح  مناخ ايئائر الذي رفن إبطاءؾ أمواال
بعػػعقات يهربائيػػة بنيفػػة  بلػػ ّ  فػػردّ  «.شػػلص َف أهػػدد أيّ . هػػذا غػػًن صػػ ي »: قلػػد

وتوقري يل شػ ء، وفػا . أغم  بل  من شدة اجرهاؽ بعن الوقد. ةوقعًنة لكنها متكرر 
اسػػػػػتفقد، بمػػػػػد اينػػػػػدي بلػػػػػ  نػػػػػئع سػػػػػرواِف ووضػػػػػأ القطػػػػػب الكهربػػػػػائ  بلػػػػػ  األب ػػػػػاء 

تكػػررت العمليػػة بػػدة مػػرات، ب نقلػػوين يف حالػػة . يػػاف األمػػر مرباػػا واألَف فظيعػػا: التناسػػلية
 .من فقداف الوب  التامة إُف القفص

، لكػػن حػػواِف سػػابتأ ػػذتين سػػنة مػػن ال  بعػػد ذلػػك جػػاءوا مػػن جديػػد ليف ػػذوين، ٌننػػـو
أجلسػػػوين يف نفػػػس . فػػػفد لوين ًانيػػػة إُف قابػػػة التعػػػذيب بعػػػد أف غطػػػوا رأسػػػ  دا ػػػل قنػػػاع

ففجابػ  صػوت غػًن غريػب « هػو  هػل تعرفػ   نمػ! هيّػا»: الوضعية ب بدأ صوت يف العراخ
هػل تسػابد "إُف متجػري وقػاؿ ِف نعمت سػيادة افػالـز األوؿ، إنػ  هػو، أبرفػ ، جػاءين»: بل ّ 
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نػػػد مػػػن جاهػػػة الت ريػػػر الػػػوطين وأنػػػا مػػػن ا ريػػػة الوطنيػػػة ايئائريػػػة، أنػػػد أ: "ففجاتػػػ " أـ ال 
 « ."سابد حئبك وأنا أسابد حئ 

أ رستين شػ نة يهربائيػة «  س  لعر ، أال تست  »: بندها قلد ل  بغ ب وبالعربية
هػػػػل »: ب سػػػػفلين« !تكلػػػػمت بالفرنسػػػػية»: بنيفػػػػة وألقػػػػد   إُف ايتلػػػػري، وقػػػػاؿ ِف ال ػػػػابا

 «.العر ، القعاب    مناخ فرنساهذا »: ففجات « تعرف  
أد لوين غرفة ًانية ياند أرضيتها ماللة ووسلة يوجد  ػا أناػوب لػولل الشػكل موصػل 
.  نفيػة، وأحذيػة قدظمػة يف إحػدى الئوايػا، وصػرة مػن نسػيج يتػاف األييػاس تطفػو فػوؽ افػاء

 «.إما أجعلك تنتفخ ماءاً و إما تتكلمت »: ُمَطوال ب قاؿ نظر ال ابا إِفّ 
فت وا ا نفيػة، و ويدّي ب وضعوا  رقة الكتاف بل  وجه   دوا رجل ّ أسقطوين أرضا وقيّ 

. ينا بػػدأتا حترقػػٌني اللتػًن جسػػدي، وامػتط بطػػين مػػاًء بػهت فمػػ  ومنػػا  يػػلفتػدفق افػػاء بلػ   
وفػػا أ كػػد وضػػعوين بلػػ  الػػاطن فتجشػػفت رد بػػٌن فػػكرات قعػػًنة، رفػػأ ب تُػػيانػػد ايترقػػة تُ 

هذا يكفي  اآلف،  ذوم إُف الساحة، »: أحدهمت يقوؿ ،ويفين  لمت ،ريعد. من افاء قسطاً 
س اوين رمو زاويػة مػن السػاحة  لػري الشػااؾ حيػث مػددوين حتػد أشػعة  «. لري الشااؾ

 .رجالشمس؛ سابدتين الشمس رغمت ش و ا يثًناً، وواصل افاء تدفق  من الفمت والش
كهربػػػاء، دائمػػػا بال: بلػػػ  حػػػواِف السػػػابة ايتامسػػػة مسػػػاء رجعػػػوا السػػػتنطاق  مػػػن جديػػػد

 ... الكهرباءب
يند قد استسلمد للتو يف النـو فّا جاءوا يا ثػوف بػين، يانػد السػابة وقتهػا العاشػرة 

داـ . دفعوين بل  مس سيارة جيػب غػًن مغطػاة، فانطلقػد رمػو ا ػام جمهػوؿ. والنعري ليال
توقفنػػػا بوسػػػا حػػػ  األبيػػػار بػػػدا ل . ر دقػػػائق بػػػدت ِف ويف ػػػا قػػػرف مػػػن الئمػػػافافشػػػوار بشػػػ

يػال، »: ساحة إحدى العمارات، فتنهػدت وشػعرت بشػ ء مػن االرتيػاح، وقلػد يف نفسػ 
اقتػػادوين  «.لػػيس بعػػد، لػػن تنقػػل صػػ ري الغػػد  ػػهت انت ػػاري دا ػػل زنػػئان  أو حماولػػة فػػراري

ويلػػة الشػػكل،  لفهػػا نقيػػب وضػػابطاف برتاػػة يانػػد هنػػاؾ طاولػػة ط. إُف قابػػة بػػالطاق الثػػاين
يػػاف رقيػػب وجنػػدي يقفػػاف زانػػب جهػػاز ضػػلمت . مػػالـز أوؿ وضػػابطاف   ػػراف برتاػػة مػػالـز

افّولػػػػػػػد )« ال جيجػػػػػػػاف»جهػػػػػػػاز : أسػػػػػػػطواين الشػػػػػػػكل مثاػػػػػػػد بلػػػػػػػ  رييػػػػػػػئة ًالًيػػػػػػػة القػػػػػػػوائمت
 .(الكهرطيس 

ِف  و   مسػػنػػد قيػػادي مػػن جاهػػة الت ريػػر الػػوطين، قػػد م القػػان بلػػأ»: قػػاؿ ِف النقيػػب
أيهػػا الرقيػػػب، ... أنطػػق وإالّ سُنْجػػػهَت بلػػ  اسػػتعماؿ الوسػػائل الثقيلػػة. ايتاليػػا التػػابعٌن لػػك
 «!ضأ السوار بل  يدي 
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أطرافهػػا حػػوؿ  ب لػػريّ  افّولػػد الكهرطيسػػ يهربائيػػة موصػػلة ب  اً  ػػن الرقيػػب وأ ػػذ أسػػالي
يػػاف . ، ال يطػػاؽاً يػػاف األمػػر ف ػػيع: مععػػمّ ، وبنشػػارة منػػ  بػػدأ اينػػدي يف تػػدوير مػػدو رة

انفعػػػلتا بػػػن  يػػػديّ  فّ مػػػا تتعػػػابد سػػػربة الػػػدوراف، وظننػػػد حينهػػػا أ التيػػػار يت ػػػابري بقػػػدر
 .واستمرت هذم ا عة األوُف طويال. بل  األرض جسدي، ب وقعدُ 

يػا ! طيب، أند مس وؿ بن هػذا» :ريعد. َف أِجب« واآلف، هل ستتكلمت »: قيل ِف
، ووضعوشما حػوؿ أذينّ  الؾ الكهربائية من مععم ّ نئبوا األس»  !رقيب، هات  لق  األذف

ب انطلقػػد افػػدو رة مػػن جديػػد أيثػػر فػػفيثر سػػربًة، وشػػعرت برأسػػ  بلػػ  وشػػك االنفجػػار، 
 .افتطن وأ ذت أذينّ 

يانػػد العمػػارة تعػػج بػػافعتقلٌن مػػن يػػل األبمػػار . مفاجػػفة ةيػػاف النهػػار هادئػػا ودوف أيػػ
إُف الشػػػػيوخ يف ( اً ًالًػػػػة بشػػػر بامػػػ)تػػػدائ  مػػػن تالميػػػػذ مػػػدارس االب: والف ػػػات االجتمابيػػػة

يػػػاف طمػػػيمت بلػػػ  الػػػرواؽ صػػػمد . السػػػاعٌن مػػػن العمػػػر، ومػػػن الفػػػالح إُف العػػػيدِف واحملػػػام 
مػػا ينػػا نسػػمأ إالّ قػػرع أحػػذيتهمت تطػػن . مطلػػق نتيجػػة تواجػػد حػػراس مسػػل ٌن بالرشاشػػات

سػػتة  بػػٌنًالًػػة أشػػلاص و اػئة يرويػػة الشػػكل  بػػٌنينػػا نتقاسػػمت بلاػة سػػردين . فػوؽ الػػاالط
َف أين جائعػا الاتػة، ومػا ينػد أ ػث إالّ بلػ  . سجناء، وياند هذم حعة وجااتنا اليومية

وياف هاوط الليل وانطالؽ أصػوات افػذياع بافوسػيق  العػا اة . واماً  اً افاء ألين يند جُمف ف
جةػاد أصػوات ال ػ ايا يػ  ال سػتعمل يػاف افػذياع يُ . بوادر باسِت ناؼ حعػص التعػذيب

 .ُف الشارعتعل إ
ياف جو مكهرب ينتشر إُف يافة القابات، يما ياف ايتػوؼ يتملػك القلػوب، يػل منػا 

 .ينتظر دورم
فجػػػفة ريعػػػد صػػػدى  طػػػوات  ػػػوب الػػػرواؽ وبقاهػػػا ريعػػػد افنػػػاداة بلػػػ  إريػػػ  َػػػرؽ 

بالطػػػػػابق الثػػػػػاين أد لػػػػػوين غرفػػػػػة . سػػػػػكوف الليػػػػػل، فنه ػػػػػد مبشػػػػػقة وتوجهػػػػػد رمػػػػػو الػػػػػرواؽ
ادلد بػػفدوات أدوات تعػػذيب بشػػية أمػػس اسػػتُ  فّ لاص غػػًن أالتعػػذيب، فرأيػػد نفػػس األشػػ

 31مغطس ياًن من مادة الئنػك ًالًػة أربابػ  دملػوءة بافػاء، و شػابة بعػرض حػواِف : أ رى
 . سمت، وحال طويل من مادة القنب 381سمت وطوؿ حواِف 
ـ الرقيب مين ودفعين بعنري فػالتطمت رأسػ  بلػ  ايػدار، ب سػابدم مػالـز بعد إشارة تقدّ 

دي بشػػػكل حمكػػػمت بلػػػ  ايتشػػػابة يف ا ػػػام الطػػػوؿ، مػػػن األيػػػدي إُف الكتفػػػٌن، ب يػػػقيتؿ لأو 
غطسػا واطػوال وجهػ  رمػو األرض،  امسك ايػالداف ايتشػابة وقلاوهػا  يػث أصػا د دمػدد
أ رجػوين مػن افػاء وأسػندوا . َػااأرأس  دا ل افغطس إُف حػد الكتفػٌن، فكنػد ا تنػق و 
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حتريػُد قلػيال فانئلقػد ايتشػابة وسػقطُد بلػ  . ل  ايداربليها ب اً ايتشابة ال  يند مقيد
تػػػفًر جنػػػدي . قػػػد ذمػػػوت هػػػذم الليلػػػةل: سػػػاؿ الػػػدـفطػػػوِف بلػػػ  األرض، فَنَكػػػف جػػػرح رأسػػػ  

شػػاب بوضػػع ، فجػػاءين مػػن غرفػػة جمػػاورة بكػػيس أحسػػن حػػاال، فنػػػئبد مالبسػػ  ووضػػعد 
، يػػـو التػػاِفلصػػااح ايف . ذلػػك الكػػيس ب وػػددت بلػػ  التػػع وغعػػد بسػػربة يف نػػـو بميػػق
أمػاـ « .ا ػن واتاعػين»: بل  السابة العاشرة تقرياا، جػاء جنػدي شػاب جيقػاظ  فقػاؿ ِف

صػػعوب  يف النهػػوض، أبػػانين بلػػ  الوقػػوؼ وأ ػػذ ذرابػػ ، ب قػػادين إُف الطػػابق الثػػاين، إُف 
 .غرفة التعذيب

وسػا  اً وراء طاولة، ويػاف الرقيػب الشػهًن واقفػ بسكري برتاة مسابد جالسٌ هناؾ ياف 
قػد اشػتغلد بسػًنؾ، قػد صػاربد دبػة، »: وحشػية وقػاؿ ِف أيثرتقدـ مين ونظرت  فالغرفة، 

بطػػين  وبػػدأ يف ا يجػػاف، يقػػكرب ب ياتعػػد، ب بعػػد فػػراغ صػػهتم وجػػ  إُف «هػػل سػػتتكلمت أـ ال 
فّػػػػا . فػػػػاناهرت وانقطػػػػأ نفسػػػػ  وسػػػػقطد بلػػػػ  األرض فاقػػػػدا وبيػػػػ . ضػػػػربة بعنػػػػري شػػػػديد

ينػػػد . جػػػر  بلػػػ  وصػػػفهاأ  تػػػع الئنئانػػػة يف حالػػػة ال اسػػػتفقد وجػػػدت نفسػػػ  دمػػػددا بلػػػ
طعػػاـ، يػػل مػػا ينػػد أطلاػػ  هػػو  سػػتطأ تنػػاوؿ أيّ أَف . حريػػة ةبلػػ  أيػػ اً وامػػا وبػػاجئ  اً منهكػػ
فاسػػتنفر ا ػػارس ال ػػااط نظػػراً لسػػوء حػػال ، فجػػاء مػػالـز أوؿ ونظػػر إِف طػػويال مػػن . افػػاء

. ب ف عػين الطايػب بعنايػةبعد ذلك زارين ضػابا طايػب ودمػرض .  ارج الااب ب انعرؼ
ايػػرح يف  فّ ـ ايػػراح غػػًن أ الو ل ػػا الػػدـ وهػػدأت . يتمػػئؽ وأذينّ  ورجلػػ ّ  يّ يػػاف  ػػمت فلػػذ
 .الشرج َف يَػْلػَتِ مت

َف . بػػاس وجػػ  الطايػػب فػػا تفق ػػدين، واتعػػل بالنقيػػب الػػذي بعػػث مػػن يشػػكري ِف أدويػػة
 .من قوة وبايوين بتفاف يالل بل  اال وة افعتقلوف مع  بالتشجيأ بكل ما استطابوا

ذات صػػااح أنئلػػوين إُف . أًنػػاء ذلػػك عتػػدى بلػػ ّ تطلػب شػػفائ  الكثػػًن مػػن الوقػػد، وَف يُ 
يػػاف بػػددنا وقتهػػا  انيػػة )العديػػد مػػن افعتقلػػٌن  فيهػػاالطػػابق الثػػاين وأد لػػوين غرفػػة أيػػن يػػاف 

ن ياند هذم الغرفة تطل بل  غرفة التعػذيب، فكنػا نسػمأ بوضػوح صػوت ايالديػ(. بشر
 .إُف أبشأ تعذيب معنويحينها ينا نتعرض : وتفوهات الشااب

: ـ إُف زنئانتنػػا رقيػػب وصػػرخذات ليلػػة، بلػػ  حػػواِف السػػابة العاشػػرة والنعػػري لػػيال، تقػػدّ 
هػػل أممػػل معػػ  »: فسػػفل  بلػػ  متوجسػػا« .بلػػ  فوضػػاؿ، أ ػػن، سػػننقلك إُف افعسػػكر»

ب إلينػػا  ػػهت يػػـو الغػػد، تسػػرّ يف و . ب أ ػػذم معػػ  ،«يمػػا شػػ د»: أجابػػ  الرقيػػب« بطػػاني  
بنػػد قػػدـو الليػػل، جػػاء نفػػس الرقيػػب يا ػػث بػػن . (أي اغتيػػل)« أنػػ  حػػاوؿ الفػػرار»يفيػػد 

 .«حاوؿ الفرار»: األخ حممد سناف الذهب، فكاف حملمد نفس افعًن
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يف ظهًنة أحد األياـ، جاءوا ينادونين فف ػذوين إُف غرفػة صػغًنة شػا  مظلمػة أيػن حلقػوا 
قػػػوا ذأذقػػػين، ب  ووضػػػعوين . بشػػػكل يلػػػ  اً رابػػػ  بلػػػ  طػػػوؿ جسػػػدي حيػػػث ينػػػد مربوطػػػًو

يانػػػد . يػػػاف إُف جػػػانل يلػػػب بوليسػػػ  وجنػػػدي مسػػػل  برشاشػػػت . دا ػػػل سػػػيارة اييػػػب
نقلػوين إُف مقػر القيػادة للعقيػد بيجػار . بيػارألالسابة الثالثة بعػد الظهػر فػا مررنػا بلػ  حػ  ا

بػػدأت أشػػعر بالتعػػب، وصػػػعوبة فػػا أنئلػػوين مػػن اييػػػب . الػػذي يػػاف يتفهػػب لنػػدوة صػػػ فية
: سػػقا لػػوال أف أحػػد اينػػود مسػػكين وصػػفعين بػػدة مػػرات قػػائالأف أجريػػاف ّدمػػ ، فكػػدت 

مػػا فشػػعرت   اً رغػػمت ذلػػك أر ػػ  قيػػودي شػػي «!تريػػد التػػذاي  معػػ ، هػػذا لػػن صمػػدي معػػ »
يف األ ػػػًن وصػػػل العػػػ فيوف وم اسػػػتقاا مت دا ػػػل العػػػالة الكاػػػًنة الػػػ  امػػػتطت . بت سػػػن
 .  ر من أد لوم هذم القابة مقيداً ومراقااً من طرؼ حارس ويلا  ويند. بسربة

أيهػا السػادة، يوجػد أمػامكمت، أحػد قيػادي جاهػة »: شرع العقيد بيجػار يف الكػالـ وقػاؿ
الت رير الوطين، سفقرأ بل  مسامعكمت التقرير الذي حرر بقب استجواب ، ولكمت بعد ذلػك 

 «.أف تطرحوا أس لتكمت
 وإذا ينػػد قػػد   ػػد ا ػػرب، وأيػػن م إلقػػاء القػػان بلػػ ، سػػفلوين أيػػن تابعػػد دراسػػ 

َف يسػػتطأ العػ فيوف أ ػػذ صػػور ِف نظػرا لل الػػة العػػ ية افئريػػة . وإف ينػد ال أزاؿ نشػػطا
 ...ال  يند فيها
 .3938يونيو  31تعليمت ابتدائ  بالعاصمة،  ذستاأطاهر أوصديق، الشهادة 

 شكوى من سكان دوار العفيس. 3.3
رسػػػػائل وشػػػػهادات : الشػػػعب ايئائػػػػري وا ػػػػربسػػػػاؿ وجيوفػػػػاين بًنيلػػػػ ، بكريػػػػك ي: افعػػػدر
 .19-18. ، ص3963، دار النشر فرانسوا ماسهتو، باريس 4591-4591جئائريٌن 

 سكاف من دوار بفيس بقسنطينة إُف جريدة باريسيةمواطن من رسالة من ستة بشر 
  3936أبريل  33دوار العفيس، 
 سيدي افدير،

حراقػػػ  نكتػػػب إلػػػيكمت لنلػػػهتيمت بالفظػػػائأ وافعػػػائب الػػػ  أصػػػابد رمػػػن سػػػكاف دوار م إ
 .مارس الفارط 38م جوبا يـو   أبنا وتأبئؿ ظم اً مسكين اً شعا
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قريػػة )يػػانوا قػػادمٌن مػػن قريػػة المػػ    ايف ذلػػك اليػػـو د ػػل قريتنػػا قرابػػة ايتمسػػٌن بسػػكري
اسػتولوا بلػػ    وقاػل أف ي ػػرموا النػار. اً ، فػفحرقوا ةسػػٌن يو ػ(ييلػومكر بػػن دوارنػا  37تاعػد 

 .وشاحات النساءو أمواؿ، و بين، ودجاج، ورين، : يل ما راؽ  مت
شػػ ء  دوا ظملكػػوف أيّ و د تئويػػديمت بفريػػاء يافػػة النسػػاء والرجػػاؿ واألطفػػاؿ الػػذين َف يعػػنػػوّ 

مػػا بعػػدم بػػ س، لكػػن سػػيطوؿ ذيػػر هػػذم األريػػاء لػػذا نكتفػػ  بػػذير  اً وأصػػا وا يعيشػػوف ب سػػ
؛  شػػػوين، اً بامػػػ 33لة، وأـ لطفلػػػة بمرهػػػا ة، ومتسػػػوّ را ػػػة بػػػن فجػػػري، امػػػرأة شػػػاب: بع ػػػها

أرملػة معاقػة ال ولػك بػدا ل يو هػا أيثػر مػن قػدر ييػل يتػيمت مػن الػدقيق؛ مسػعودة شػدِف، 
لة وأـ لطفلػػػة بمرهػػػا بشػػر سػػػنوات؛ فاطمػػػة مشػػػري، فتػػػاة يتيمػػػة أرملػػة، هػػػ  األ ػػػرى متسػػػوّ 

 ػر  ػاف آلوات وان، أحدهمت بمرم بشر سػنيبمرها بشروف سنة تسكن مأ أ ويها العغًن 
 . سنوات

 ػػػػر يعػػػػود آلف، واحػػػػد صػػػػاحا  أممػػػػد شػػػػادِف أب ألحػػػػد بشػػػػر طفػػػػل، وااف   ػػػػر ايو ػػػػ
الًػػة و بػراهيمت شػػادِف أب لثمانيػة أطفػػاؿ، وسػتة أيػػواخ   ػػر ج ف لكػل مػػن حسػٌن  شػػوين ًو

 ، هػدى  شػوين أرملػة مػأ سػتة مػن أطفا ػا، إُف بػاق  األريػاء الػ  ال يتسػأ ااػاؿ ئمن أبنا
 .أسلفنا القوؿ، فاقتعرنا بل  سرد بع ها لذيرها يما

ات غلانػا شػيوخ سػاعينأ غػًن أفّ  «مشتا  فيهمت»بعد ذلك اقتيد بشروف من بيننا بعفتنا 
الرمػػاد، مػػن  اً وترينػػا  لفنػػا ريامػػ. سػػنة 37إُف  33وأطفػػاؿ أبمػػارهمت تػػكراوح بػػٌن مػػن العمػػر 

ادونػػا إُف ًكنػػة المػػ  حػاؿ اقت بلػػ  أيّ . يعػػر وف نسػػاء تاكػٌن وأطفػػاالً و سػ  ال يتليػػل، وأ
بعػػػػد أف قيػػػػدوا أيػػػػدينا . أ ضػػػػروب االسػػػػكرقاؽظػػػػوقاسػػػػينا هنػػػػاؾ أبشػػػػأ أصػػػػناؼ التنكيػػػػل وأف

فحدًد نارهػا فوأرجلنا بد وا و ئنا خبنجر حاد يما أشعلوا قداحات ووضعوها حتد  ذاننا 
أجريػد لػ  السػنة الفارطػة ات سػاعينيف البجػوز  –وتوىف أحد رفاقنا . فاجعة ال تطاؽ اً  الم

حيث ًُقػب     راف نفس افعًن، قيما ل. جراء ذلك التعذيب –ًالًة بمليات جراحية 
خبنػػاجر فلػػمت ظمكثػػا معنػػػا يف السػػجن أيثػػر مػػن ليلػػػة واحػػدة، إذ بعػػد فػػكرة احت ػػػار  اهمػػيبنق

 –ويوجػد معتقػٌل   ػر . سهما األ ػًنة وسػا بريػة مػن الػدماءامفجأ وأنٌن رهيب لف ا أنف
الًػػػػة ( بنابػػػػة)تشػػػػف  افػػػػدين باػػػػوف حاليػػػػا بافس –اماػػػػارؾ  شػػػػوين  نتيجػػػػة تكسػػػػًن ذرابػػػػ  ًو

 .طعنات  نجر غائرة يف الظهر
تعرضػػنا يػػل صػػااح ومسػػاء لػػنفس التعػػذيب ونفػػس الوحشػػية، ويف األ ػػًن أطلػػق سػػراحنا 

، وَف نعػد اليػـو سػوى بشػر اً ن شلعػييف الاداية ينػا بشػر . بعد أساوع من افعانات األليمة
ألربعػة بػن ا ػهت  يّ ري أحياء، فتويف منا ستة وبقينػا دوف أرجاؿ، أو ُقل باألحرى بشر نع
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تػػرؾ بشػػرة و .  ػػرين، فػػال يعلػػمت أهػػاليهمت إُف يومنػػا هػػذا إف يػػانوا أحيػػاء أـ يف دار ايتلػػوداآل
 .مفقودين  لفهمت العديد من األيتاـ ياكوف  باءهمت
 ن نتجػػ  للتعاػػًن بػػن أوجاسػػنا و شػػيتنا،ورمػػن يف حالػػة اسػػتغاًة قعػػوى ال نعػػرؼ إُف َمػػ

فنتوجػػػ  إلػػػيكمت سػػػيدي افػػػدير ونطلػػػب مػػػنكمت أمػػػرا غايػػػة يف ايتطػػػورة، رمبػػػا ترف ػػػون  لكػػػن ال 
زماطب إنسانيتكمت من أجل نشػر هػذم الرسػالة بلػ  صػف ات . مناص، سن اوؿ رغمت هذا
األمػػر  طػػًن وقػػد تعػػادر جريػػدتكمت بسػػاب ذلػػك وال نرغػػب يف  فّ جريػػدتكمت، نعلػػمت يقينػػا أ

رسالتنا هذم إُف السيد غػ  مػوِف الػذي رمكرمػ  جػدا ونعلػمت  أو رمبا ارتفيتمت تقدمي. هذا مطلقا
أنػػ  صمهػػل القمػػأ اياػػاف افسػػلا بلينػػا ومعػػائانا، هػػذا القمػػأ الػػذي ينػػػئؿ بلػػ  شػػعب فقػػًن 

ا كومػة صػادرت بنادقنػا أربعػة أشػهر قاػل حػدوث  فّ يما رميطكمت بلما أ. أبئؿ دوف وييئ
 .ذلك يف معل تنا فّ أ ةافذ ة زابم

وا إُف تػػػػونس،   أغلايػػػػة سػػػػكاف افشػػػػ  قػػػػد غػػػػادروا ويػػػػ فّ سػػػػيدي افػػػػدير أ ضػػػػافةاجد نػػػػوّ 
  روف الت قوا بايااؿ وَف ياق هنا سوى العجئة العئؿ والنسػاء األرامػل، مػا بسػانا نفعػل  و 

مػػا بسػػانا نفيػػل  إُف أيػػن سػػنذهب  حاليػػا، يف العػػا  نتوجػػ  للتسػػوؿ مػػن بػػاب إُف   ػػر، 
 من سي وينا بعد اليـو . جار ألننا باساطة ال سملك مفوىويف افساء نناـ يف الغابة بٌن األش

 .اهلل ال يرض  مبثل هذا الظلمت فّ إ
السػػيدة را ػػة بنػػد فجػػري، السػػيدة يشػػوين، السػػيدة مسػػعودة شػػادِف، اآلنسػػة فاطمػػة : إم ػػاء

مشػػري، السػػيد أممػػد شػػادِف، السػػيد إبػػراهيمت شػػادِف، السػػيد حسػػٌن  شػػوين، السػػيد باػػػد اهلل 
أل  ػػر  شػػوين، السػػيد بلػػ   شػػوين، السػػيد بػػولعراس شػػاوي، السػػيد أممػػد  شػػوين، السػػيد ا

شػػػاوي، السػػػيد ممػػػادي شػػػاوي، السػػػيد بلقاسػػػمت بػػػن بلػػػ ، السػػػيد حممػػػد باػػػدي، السػػػيد بلػػػ  
 .بادي

 فارجيس جاك إلى المحامي يةقبائلقرية  من رسالة. 4.3
 .3939 ديسمهت ،366 بدد، (Les Temps Modernes)أزماف بعرية جملة : افعدر
يػػاف و منازلنػػا أبػػواب  وايسػػر . نػػا مػػن مسػػايننا بلػػ  السػػابة ايتامسػػة صػػااحاجْ  رِ يػػـو أُ  ذات

 .ؽ الرصػاص يف أيػة  ظػةالمهيفة جطػ اترشاشاجنذارات ببن ايتروج بعد  ترددالويل فن 
يف ح  األطفػاؿ ن بنفهمت ثوَف يست ريالت لتسريأ التجمأ،بالدفعات والالساحة  يف وناعمجّ 

بعػن السػكاف  أرغػمت هػذا. ينا سػن وؿ إليػ يند أجهل واماً   .لثامنة من العمرالسابعة أو ا
 .فقا بل  ارتداء قميصٍ 
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والشػيوخ  األطفػاؿحػ   –مجيعػا وبعػدها قادونػا  ،تفتي  افنازؿ نعػري سػابة تقرياػاداـ 
نػػا حمشػػورين بسػػاب ي  .ظملكػػ  معلػػمت متقابػػدإُف بيػػد نػػا و إُف قريػػة صػػغًنة جمػػاورة، ب أد ل –

 .بةالقاضيق 
، فريسػػت بلػػ  وشػػك ا جػػـو بلػػ  وأبينػػ  تػػهتؽ يفنػػ  وحػػ  ياسػػر مسػػابد د ػػل بلينػػا 

سػػقا ؽ بلكمػػات وضػػربات بػػا روات ويلمػػا و مرفػػ يػػل سػػ اؿ  يػػاف. اػػدأت االسػػتجواباتف
السػػتجواب اذا  ػػةػػس أو سػػد ضػػ ايا وبعػػد أف تعػػرض . ال ػػ ية يػػاف ُي ػػرب بػػالريالت

أبطػػيكمت بشػػر دقػػائق »: لنػػا، فقػػاؿ هػػو غاضػػب جػػداً القابػػة و ، د ػػل افسػػابد دوف نتيجػػة
سػػػينقل مػػػأ  نطػػػقيويػػػل مػػػن . خمػػػازف السػػػالح وافالجػػػنيو  ]اااهػػػدين[ قػػػةالالف أريػػػاءجفشػػػاء 

 «.بائلت  إُف العاصمة
ياػًنة أشػعلد نار  ُتسل ن يف ق ااف حديدية : بعد مرور العشر دقائق بدأ مشهد رهيب

يف اباً شػالػدموي وأ ػذ افسػابد د ػل . فتُػَهي ػ بطاريػات الكهربائيػةيف الِفناء بفًػاث الايػد، و 
فمػػػئؽ لػػػ  . ٌنيػػػافظل   بسػػػكٌنورم ػػػاف وبػػػدأ ينػػػػئع بنػػػ  ًيابػػػ  حممػػػد أُ  ريػػػ اسػػػن الرابعػػػة بشػػػر 

ػق يدإُف أسػفل همتمن أبال  وقميع  سروال ب وضػعوم  . رجليػقيّػد و  ايتلػري  مػن يػهمت، ب أًو
 حممػػػد وبػػدأ. فلذيػػ  حتػػد الثانيػػةحتػػد صػػدرم و األوُف بلػػ  بطنػػ  فػػوؽ لػػوحتٌن  شػػايتٌن، 

 اً جهػػػػاز الثػػػػاين و  أحػػػػدهمت ضممػػػػل ِسػػػػّكيناً،يف تعذياػػػػ ، فكػػػػاف ٌن يػػػػأربعػػػػة مظل  فػػػػا شػػػػرع عػػػػي  ي
ة افشػػػ وميػػػانوا يقومػػػوف مبهػػػتهمت . طػػػةً لْ والرابػػػأ بػَ  حمّمػػػ  الثالػػػث ق ػػػيااً حديػػػدياً ، و اً ئيػػػيهربا

ووضػػعام يف مػػن افظل يػػٌن اًنػػاف  مملػػ ورم ػػاف افسػػكٌن وبيػػ  فقػػد حممػػد أُ وبعػػدما . بالتنػػاوب
ػػػ   ػػػا يػػػاف يف حالػػػة . الفنػػػاءريينػػػة   القابػػػةٌن يػػػل  ظمبعػػػد ذلػػػك د ػػػل بػػػدة . وحمئنػػػة جػػػداً يًر
دوا يػل دوهػ –وأمواؿ و وام وَيْنػئات صػوفية يد  اتساب –غراضنا بنبطائهمت يل أ وناوأمر 

 .بعن هذم األشياء من طمف 
سعيد يف سن ال ياف حممد. بالقياـحممد السعيد  وأمرمن جديد افسابد السفاح  د ل
مػػا  و . معنػػا يف القابػػة يف سػػن الثامنػػة والعاشػػرة يانػػااًنػػاف  مػػنهمت ،وأبػػاً يتمسػػة أوالداألربعػػٌن 
حممػػػد ملقػػػ  بلػػػ  بطنػػػ  مثػػػل و  باريػػػا سػػػكٌند حممػػػد سػػػعيد افيػػػرأحػػػ  ر دقيقػػػة يػػػادت وػػػ
ة لر يػن ياكػوف يويػل ا اضػر األطفػاؿ يػاف . األَف مػن عي ي سعيدالالسيد  وبدأ. أُورم اف

تعػرض حممػد السػعيد . ءالػدين بعملهػمتايػالدوف األربعػة يقومػوف يػاف  .افشهد افربػب هذا
ل ربات بالالطة بل  الرأس ولل رؽ بالق يب ا ديدي احملّم  وللععق الكهربائ ، فكاف 

سػػاد يف افكػػاف صػػوت دقيقػػة  أربعػػٌنبعػػد حػػواِف و  . وأرجلػػ  ومععػػمي يػػ أذن مػػنلػػدـ ينػػػئؿ ا
َقلػػةفػػوؽ  تنػػاوسػػا قاب نقلػػوم إُفات ظػػعػػد  بو . الطويػػلينػػ  صػػياح  وأن جػػد نظػػر يػػاف اف. ِمنػْ

 .أننا يف باَف   رفكنا نظن  ،بشأ
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هػذا معػًنيمت واحػداً ف وإالّ  قلنطػلػديكمت ربػأ سػابة ل، انظػروا»: توج  إلينػا السػفاح وقػاؿ
الػػذي يػػاف يف سػػن السػػابعة  السػػعيد. ذ السػػفاح بسػػابة أ ػػ بعػػد مػػرور ربػػأو « .تلػػو اآل ػػر

. ُوِضػأ ب. حاضراً معنا وبمرم ساأ سنواتأطفال   أحدياف . باً ألربعة أطفاؿأ و ٌنوالثالً
. يػػػاف ب .بػػػدأت ااػػػئرةرح فيهػػػا افعػػػذ بٌن السػػػابقٌن ب الػػػ  طُػػػوضػػػعية اليف نفػػػس  السػػػعيد
رائ ػػة جسػػدم، وانتشػػرت الػػدـ ينػػػئؼ مػػن يػػل يػػاف توسػػل دوف جػػدوى، و يو  عػػي ي السػػعيد

  بػػدة مػػرات رأسػػرب أسػػنان  وُضػػ تُيسػػر و  ىن  اليمػػبينػػلعػػد بعػػد ذلػػك اقتُ . ايلػػد افشػػوي
 .قائد الكتياة زوجةسمت ا  بيتلفياف يادو ويفن  تنلفن و   بدأت صي اتب . بالاَػْلطة
 اً يػػاف بػػاق  جسػػدم باريػػػ. م ووضػػعا بلػػ  ظهػػرم بػُػػػْرُنساوأوقفػػػ  يػػذرابمػػن ف ايّػػل  ظم رفعػػ 

تقرياػا، يف سن الثالًػٌن . جة ببل السيدة: افرأة ذوم لَِيُدّ مت بل  تلك فف .ر ال يطاؽظمن
مػػأ نسػػاء يف بيتهػػا  وجػػدوهالقػػد . أـ ألربعػػة أطفػػاؿ صػػغار وحامػػل يف الشػػهر السػػابأوهػػ  

. قتػػلوالسػػرقة والغتعػػاب الاو  يبذالتعػػيػػل أنػػواع ارسػػوف  ليػػٌن ظمظاف فّ ومعػػروؼ أ. أ ريػػات
راوات ضػربا بػا  لوا بليهػاا ، ايف األرض ورموما من يديهبنها يف سن الثانية اعوا لوبعد أف ق

السػػيد ب قابلوهػػا ب يػػديهابالسػػكٌن وأ ػػذها مظليػػوف مػػن مػػن أبػػالم إُف أسػػفل   ػػا و ً اومئقػػو 
 .سعيدال. ب

طرحػػوا السػػػيدة السػػعيد زانػػػب و  اوضػػػعو ف ،افػػوت بيػػػدشما بريػػانٌن إُف و أ ػػػذبعػػد ذلػػك 
وؿ وصػػل افػػالـز األيف ذلػػك ا ػػٌن . نا يثػػًناً  ِ يانػػد تعػػي  وتػػ. التعػػذيب مكػػافبلجػػة يف 

فػػفمر توقيػػري يػػل شػػ ء وطلػػب معلومػػات احملئنػػة، ا الػػة  يف تلػػك افسػػكينةفوجػػد هػػذم افػػرأة 
 دقيقتػػٌن أُطلِػػق سػػراححػػواِف بعػػد و . لػػ  بف ػػا حامػػل قػػاؿ القيػػادة الػػذي مريػػئمػػن النقيػػب يف 

 . يتها  ارجة من قابة التعذيبأ؛ ر بلجة
 األرضملقػػ  بلػػ   يػػاف. تواصػػل –لجػػة الػػواش بع –السػػعيد افسػػكٌن تعػػذيب  فّ غػػًن أ

مػن فكػ   ت ب ػربة واحػدة شػقمظل ي  ضممػل  نجػر وقتلػ  فاقكرب من   –ال يت رؾ تقرياا  –
 .من بشابة افنظر اً لئاال شديدلئلنا زِ قد زُ ل .إُف صدرم

، وهػػػو يف سػػػن السادسػػػة قاسػػػ . ؾ. أ ػػػذ أو جديػػػد  مػػػنافسػػػابد السػػػفاح د ػػػل بلينػػػا 
ال أسػػتطيأ .  ابكراضػػاف بػػاجئاً بلػػ  إبػػداء الػػذي يػػمػػن رجلػػ   افعتػػوم  ػػور والػػدم  بشػػر،

دمػا عػي  يبػدأ  ،مكػاف العػذاب الشػاب قاسػ  بلػ  طُرِحَ  مابعد .فيهاوصري ا الة ال  ينا 
فّعػػػاوا افػػػاء بلػػػ  وجهػػػ  ، بعػػػد ربػػػأ سػػػابة ةػػػدت هػػػذم العػػػي اتو . أبكػػػ  يػػػل افعتقلػػػٌن

 .  األ ًنةافسكٌن ياف قد لف  أنفاسجدوى ألف قاس   ةوما أجدى ذلك أي. اظ قيج
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لقػد »: أحػدهمت قػاؿف ،بلينا ايالدوف األربعة د لحواِف ايتامسة حٌن السابة ياند 
مت أ ػ ناقاموا بف ذ الرجاؿ فظنو « .قررنا معاملتكمت هكذا وسنفعل نفس الش ء يف يل الالد

 فّ قػػاؿ أبلينػػا افػػالـز األوؿ و  الليػػل د ػػل حلػػوؿمػػأ   بلػػ  وشػػك تعػػذياهمت يلهػػمت، غػػًن أنػػ
ب إُف أسػػػفل القريػػػة   ػػػذوهاوضػػػعوا ايثتػػػٌن بلػػػ  بربػػػة وأو . إُف بيوتنػػػالرجػػػوع تنا اباسػػػتطبا

  .يف افئبلة العموميةرموها 
اجتمػأ  ،يف طريقهمت رمو مريػئ القيػادة كر واحدمو لييٌن من القرية  واِف يابتعاد افظل   بعد

  .لػػيال دفنػػوهمتب وضػػعوا بلػيهمت أغطيػػة ف. ع ايثػػثا سػػكرج، وذهاػوا الأهػاِف وأقػػارب ال ػػ ايا
 .حمئناً جداً  نظرذلك افياف 

هػػػذا  اسػػػتهدؼلقػػػد . بلػػػدة  يػػػد ضمػػػ : يومػػػاً مبنطقتنػػػاةسػػػة بشػػػر داـ هػػػذا التمشػػػيا 
افػػاء افػػاٌف لقػد تعػػرض بعػػن سػػكاف هػذم القػػرى لإليغػػار يف . افنطقػػةيف  قػػرىالالتنكيػل يػػل 

 يفن فمػثال ذبػ  ةسػة بشػر سػاي.  وحشػالالتعذيب من بعد أياـ همت معظم، وذب  افغل 
الًػػة بشػػر يف بلػػدة يولػػو  بوا، ًو حػػدى إ، و بلػػدة قوفػػاؼ ، وتسػػعة يفبلػػدة زيػػريبعػػد أف بػػذ 
هػػػذا ويف غ ػػػوف . بلػػػدة تيفيقػػػوط، وسػػػتة يف بلػػػدة تازيلػػػد، وسػػػاعة يف بلػػػدة بوتشػػػوبشػػػر يف 

 .فقا قريتنادابة بالرصاص يف  فو ساعة و انالتمشيا قتلد 
العػليب األممػر الػدوِف يف حقػق  ولػو. يل ض ايا هذا التمشػيا   حعأأستطيأ أف  ال

اجنسػػاف ا ػػر تػػئبج أف صممػػأ معلومػػات  عا سػػتطال النػػاجٌن مػػن التعػػذيب والقتػػلالقػػرى مػػأ 
 .يٌن بالسكافافظل  الء ه    ما فعلقري و وأل، افت  ر

هػذم  قاػل، أف يتـ مسػلما أـ يهوديػاأ سواء ياف مسي يا ،كل إنساف مت  ريست يل ل
. السػفاحٌن ٌنيػافظل  هػ الء بلػ  يػد سػكاف منطقػة القاائػل  ا عرض ال  يت ةافطلقالوحشية 

 .طملفوف وراءهمت الربب والذبرإ مت 
 .إّف بذاب اهلل ينتظرهمت

 ...أحد موظفي التعذيب يقص. 5.3
 .3111ديسمهت  35، 3885، بدد نوفاؿ ابسرفاتورفانسوف جوفر، : افعدر

يقػػػػة يف بدا أحػػػػد أ عػػػػائي   3977اهػػػػا سػػػػنة يت. ة األمػػػػر خمععػػػػة للنشػػػػريػػػػَف تكػػػػن هػػػػذم الًو
التعػذيب أًنػاء حػػرب ايئائػر، وقػد تػػوق  منػذ سػنوات قليلػػة هػذا الرجػل الػػذي يػاف ضمػرص بلػػ  

يقة تفاصيل افمارسات وأساليب بمل . ةجمهولبل  هويت  قاء اجب لقد قدـ من  الؿ هذم الًو
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وهػ   « دوب»تُقػرأ  « . أو. الػدي»: افعل ة ايتاصة الذي اشػتغل فيهػا طيلػة ةػس سػنوات
د هػذم  وأنِشػ. تعػين ُمْفػَرَزة بملياتيػة لل مايػة 12يلمة مرياة مػن أوائػل حػروؼ يلمػات فرنسػية

باشػػػرت نشػػػاطها بػػػاـ واحػػػد بعػػػد ذلػػػك، ويانػػػد و  3936ا ي ػػػة العسػػػكرية االسػػػتعالمية سػػػنة 
أوؿ . مهمتها تتمثل يف تفكيك شاكات جاهة الت رير الوطين السػرية باسػتعماؿ يافػة الوسػائل

يقػػة مػػن بشػػر صػػف ات هػػو العػػ ايف الكاتػػب جػػاف بيػػار فيتػػوريجّ مػػن وُ  . هػػد إليػػ  هػػذم الًو
يقة ح اعد بشرات ايلسات مأ صاحبف إُف يتاب مده  نشرم سػنة شهادت   فيتوري ؿوّ الًو

يقػػػة بلػػػ  تسػػػل. «مارسػػػنا التعػػػذيب»بعنػػػواف  3981 منا العشػػػر صػػػف ات يووافػػػق صػػػاحب الًو
، «حػػاف الوقػػد»يػػاف يقػػوؿ . 3977يهػػا سػػراً سػػنة اآللػػة الكاتاػػة الػػ  حعػػل بلبلػػ  مكتوبػػة 

يقة بفيملها إُف ينة ررييػة حػوؿ التعػذيب يف ايئائػر –بند االقت اء  –وأن  سيقدـ  يف و . الًو
يقة  .ما يل  أبرز فعوؿ الًو

 حياة انعئالية
ْفَرزَة العملياتية لل ماية من ضابا 

ُ
ًنٌن او  –يف غالب األحياف  برتاة نقيب –تتشكل اف

ضػػػػااط صػػػػري، ومػػػػن ةسػػػػة بشػػػػر إُف  ةأو ةسػػػػ ةًػػػػة ضػػػػااط مسػػػػابدين، ومػػػػن أربعػػػػأو ًال
 اً يػػػل ُمْفػػػَرزَة بملياتيػػػة لل مايػػػة ت ػػػمت يف صػػػفوفها مكرمجػػػ. ]...[ احتيػػػاط  ين جنػػػديبشػػػر 
االحتيػػػاطيٌن مػػػن نفػػػس مػػػن أو  13«األقػػػداـ السػػػوداء»نػػػدوف بالعػػػادة مػػػن أو أيثػػػر صمُ  اً واحػػػد

 .ةلوطين أو اَ رْيمن جاهة الت رير ا« افقلوبٌن»األصل أو 
فلػػػمت يكػػػن . لوف بعػػػفة تف ػػػيلية،  اصػػػة االحتيػػػاطيٌن مػػػنهمت يعػػػامَ ٌنهػػػ الء افػػػوظف يػػػاف

ويػػانوا يتمتعػػوف بنػػوع مػػن ا ريػػة، ولػػديهمت اال تيػػار يف االحتفػػاظ  ،إزاءهػػمتاالن ػػااط صػػارما 
 هػػدايا بيػػد: «ايتئينػػة ايتاصػػة»بلااسػػهمت افػػدين  ػػالؿ ايتدمػػة وامتيػػازات بينيػػة أ ػػرى وو ػػا 

ن ا راسة ويل الُسْلرات مافيالد، وطعاـ أف ل دما ضمعل بلي  باق  رجاؿ الفرقة، وإبفاء 
 .]...[ما لّذ وطابكل مشرب غين ب-التقليدية دا ل ا امية، ونادي

ْفػػَرزَات العملياتيػػة لل مايػػة لتتماشػػ  وطايعػػة افهمػػة، فغالاػػا مػػا يانػػد  يدت ماػػاينوُشػػ
ُ
اف

خمػػيمت بسػػكري، وسػػرباف مػػا تعػػّود افوظفػػوف بلػػ   بػػن أيّ باػػارة بػػن فػػيال فسػػي ة وبعيػػدة 
. خمالطػػػة بػػػاق  رِفػػػاقهمت يف ا ي ػػػات العسػػػكرية األ ػػػرىؿ بػػػن اعػػػئ واالن «حوجلػػػة»العػػػي  يف 

ْفَرزَات العملياتية لل ماية تتوفر دا ل مل قات افساين بل  ]...[ 
ُ
غالاا ما ياند هذم اف

 .]...[مت راؼ ودواجن وأرانب صادرها ايند لت سٌن وجااا

 

12  Détachement Opérationnel de Protection (DOP-الدوب.) 
 .ف ايئائر أي سكاف ايئائر من أصل أورو و أوروبي  13
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صػػورهمت  ابليهػػ ةدائمػػ« جػػواز افهمػػة»اطاقػػة ف بيسػػتفيدو عػػري اليػػاف ال ػػااط وضػػااط 
وكػػنهمت مػػن فكػػاف هػػذم ايػػواز يعطػػيهمت صػػالحيات . مشػػطاة بشػػريا ًالًػػ  األلػػواف فرنسػػ 

سػػيارة، وذلػػك دوف ا اجػػة إُف التعػػري   ػػويتهمت  ةنقػل أشػػلاص مػػن اينسػػٌن بلػػ  مػػس أيػ
فلػػػيس . فراقاػػػة العسػػػكريةامشػػػوار سػػػيارامت بنػػػد حػػػواجئ أو شػػػرح سػػػاب وجػػػودهمت أو ا ػػػام 

 . ]...[تعّور التعسري الذي أتاحت  هذم ايوازات بععب،  اصة إزاء النساء
 التعذيب العناب 

أتػػػذير أين تعػػػػف د ملفػػػػا يثيفػػػػا ضمتػػػػوي بلػػػ  تعليمػػػػات ومػػػػذيرات بمػػػػل ُوِجَهػػػػد إُف 
ْفَرزَات العملياتية لل ماية بند إنشائها

ُ
تلػك التعليمػات افلتعػرة وافوقعػة  أتػذير إحػدى. اف

االسػػتجواب وجػػوب إدارة »ريهػػا، فكانػػد تشػػدد بلػػ  امػػن قاػػل سػػلطة بسػػكرية ال أتػػذير 
هػػذم التعليمػػة بقيػػد  فّ أإُف ، بػػالطاأ ال دابػػ  إُف اجشػػارة « .بطريقػػة حتػػكـر يرامػػة اجنسػػاف

 .]...[م طمرهاحهتا بل  ورؽ و 
ْفػػػَرزَات العملياتيػػػة دمارسػػػة التعػػػذيب يف فّ ال بػػػد مػػػن االبػػػكراؼ أ

ُ
 ايئائػػػر سػػػاقد إنشػػػاء اف

لل مايػػػػػة، فقػػػػػد يانػػػػػد دمارسػػػػػة باديػػػػػة بنػػػػػد فيػػػػػالق العسػػػػػاير وذلػػػػػك منػػػػػذ وصػػػػػوؿ ا ملػػػػػة 
يشػا  العػنابة اليدويػة، وف ػال  وار ػاالً  اً َف يكن التعذيب  نذاؾ إالّ ترقيعػ.]...[ العسكرية

 تهػل ظمكػن ابتاػار اللطمػا .بن ذلك ياف التعذيب مسفلة ف فاضة افعىن وغام ة افعػاَف
ْفػػػَرزَات العملياتيػػػة لل مايػػػة أّدى إُف تطػػػوير ...ايتاطفػػػة والػػػريالت تعػػػذياا

ُ
  ولكػػػن إنشػػػاء اف

ْفَرزَات صن أ التعذيب إفّ . التعذيب إُف دمارسة بقالنية وفّعالة
ُ
 .إنشاء هذم اف

ق ػينها يف  ػالؿ سػاعة سػنوات . اً وال شػا  ررييػاً يػبالطاأ َف يكن التعػذيب موجػودا رري
َف يكػػػن هنػػػاؾ ال .]...[ تفػػػوم  ػػػذم الكلمػػػة ولػػػو مػػػرة واحػػػدة اً ايئائػػػر َف نسػػػمأ قػػػا أحػػػد

ػػلٌ تعػػذيب وال تنكيػػل وال جالديػػن أو معػػذ بٌن، بػػل وال حػػ  معػػذ بٌن وال مُ  َف يكػػن .  ػػمت نك 
نسػق هػذم االسػتجوابات يػاف . «بوفمسػتجوَ »و «وفبمسػتجوِ »و «اسػتجوابات»إالّ  ناؾه

« افوّسػأ»إُف االسػتجواب  «الػروتيين»أو  «الاسػيا»كراوح مػن االسػتجواب حاذقا حيػث يػ
افسػػػػفلة » د هنػػػػاؾفمماًلػػػػًة مػػػػأ الععػػػػور الوسػػػػط  يانػػػػ .«ّسػػػػأ جػػػػداو اف»أو « قافعّمػػػػ»أو 

 .«افسفلة ايتارقة للعادة»و «العادية
ْفَرزَات العملياتية لل ماية يف بداية إ يفت

ُ
فيػالق  ا إُف تقليػد طػرؽ تعػذيب بػاق نشػائهاف
 ب بدأ. للميام «اجناء افعدين»و 14،«8.أي.تليفوف الاادية أي»الرفس والتنكيل : العساير

 

14  Telephone EE8. 
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دث تطػػػور ملمػػػوس يف هػػػذا  ػػػبهػػػد االبتكػػػار و ريػػػب وسػػػائل أيثػػػر فعاليػػػة، ف  اً فشػػػي  اً شػػػي
افّولػػد الكهرطيسػػ   فّ فمػػثال لُػػوِح  أ. ف مػػن حتسػػٌن أداء هػذا الفػػنو ووكػػن ايػػالد... ااػاؿ

(gégène )َف تكػن . 8نتج تيارا يهربائيا أقوى من ذلك الذي يولدم هاتري الااديػة إي إي ي
ْفػػػػَرزَات العملياتيػػػػة لل مايػػػػة دمػػػػا اضػػػػطرهمت إُف 

ُ
هػػػػذم  اسػػػػتعارةهػػػػذم األجهػػػػئة متػػػػوفرة لػػػػدى اف

 .ٌف االتعاؿااألجهئة من أقرب مع
ْفػػػػػَرزَات العملياتيػػػػػة لل مايػػػػػة تتاػػػػػادؿ 

ُ
حػػػػػوؿ طػػػػػرؽ اففيػػػػػدة  «األسػػػػػرار»بينهػػػػػا يانػػػػػد اف
خمتلفػػة يف هػػذا الشػػفف، منهػػا مػػن ضماػػذ اسػػتنطاؽ « فكريػػة»يػػاف هنػػاؾ مػػدارس . االسػػتنطاؽ

عػاًفَ »
ُ
ومنهػػا د بلػػ  سػػرير بيكػو أو بلػػ   شػػاة، وهػػو يف وضػػعية أفقيػة وبػػار وامػػا ومقيّػ «اف
عاًَف  لقػات مثاتػة بلػ  جػدار يف ل إجراء االستنطاؽ يف وضعية بمودية يقيّ من 

ُ
د فيها اف

أحػػد ال ػػػااط الػػػذي يػػػاف يوصػػػ  بند ػػػاؿ  وبرفػػػدُ . «الشػػػمس»يػػػد وضػػػعية ة ريّ يف وضػػعي
عػػاًفَ ( وهػػ  مػػادة معػػرفة شػػديدة اففعػػوؿ) «الػػدولايك»

ُ
يمػػا م اسػػتعماؿ .]...[ يف دبػػر اف

ضػػأ قطػػن مالػػل بك ػػوؿ َ ػػوب فػػوؽ األب ػػاء افل ػػاـ بتوجيػػ  شػػعلت  رمػػو األرجػػل، ويػػذا وُ 
يل ما مورس من أصػناؼ   عرلد  ال  لطسري  سأ جملن يتّ . التناسلية، وا رؽ بالسجائر

 .تعذيب
طاعا بملية تغيًن الطرؽ جارية، أًنػاء االسػتنطاؽ، مػأ يػل مػا يت ػمن ذلػك مػن  ياند

 .]...[ب  ارحّ ًة ياف يُ ابتكار وار اؿ وا كراع يف هذا اااؿ، ويل وسيلة مست دَ 
عاًفَ : ما يل أيثر الطرؽ يالسيكيًة في تتمثل

ُ
وهػو بػار يليػا بلػ   شػاة أو  يتمت تقييد اف

ويوضػػأ . الكهرطيسػػ  حػػوؿ أذنػػ هػػاز د  ػػيا ا ػػاتري أو ايب يُثاّػػ. فػػوؽ بػػاب دمػػددة أفقيػػا
عػاِلج»ل َشػػغِ يُ . ايتػيا الثػػاين بلػػ  الع ػو التناسػػل 

ُ
ق ايهػػاز بينمػا يرصػػد افسػػتنطِ  حينهػػا «اف

هػػػػػػذا يػػػػػػب تقت ػػػػػػ  تري« افوسػػػػػػّعة»ويانػػػػػػد االسػػػػػػتنطاقات . االبكرافػػػػػػات مسػػػػػػتعينا مبػػػػػػكرجمت
عاًفَ »مأ ايتنق بافاء حيث ياتلأ  «العالج»

ُ
ياف التاليأ . لكر من افاء 31إُف  33من  «اف

غالاػا مػا يػاف هػذا التعػذيب . يتمت إمػا بِقْمػأ وإمػا مبنشػفة بلػ  الفػمت واألنػري يف ذات الوقػد
  .ينته  إُف موت افعاًَف من جراء وئؽ معدت  أو احتقػاف بسػاب تسػرب افػاء دا ػل الػرئتٌن

مػػواد التنظيػػري مثػػل التياػػوؿ وافػػًن أًنػػاء التعػػذيب دمػػا  بافػػاء طملطػػوف « افعػػاِيٌن»يػػاف بعػػن 
 .ياف ي دي إُف موت افعاًَف حتماً 

ْفػػػَرزَات العملياتيػػػة لل مايػػػة أو 
ُ
غالاػػا مػػػا يانػػػد قابػػػات االسػػػتنطاؽ مرتاػػة دا ػػػل أقايػػػة اف

مػد صػػراخ افعػذ بٌن َُ ْفػػَرزَ و . بغػرؼ معئولػة 
ُ
ات العملياتيػة لل مايػة تتػوفر بلػػ  يانػد بعػن اف

 .]...[ٌن وحُمَكمة الس دنقابات استنطاؽ خُمْمدة الط  
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 بةالروائ  الفظيعة لطجساد افعذ  
عػػاًَف مػػن فراشػػ  يف أغلػػب األحيػػاف لػػيال، فيُ  «االسػػتنطاقات افوسػػعة جػػدا»  ػػري

ُ
نتػػئع اف

مػػػن مػػػّر مبثػػػل تلػػػك  .]...[سػػػ ب  ػػػارج زنئانتػػػ  ليل ػػػأ لالسػػػتنطاؽبطريقػػػة مفاج ػػػة ب يُ 
ها إُف تذير سػػػػيذلػػػػك افنػػػػاخ افشػػػػ وف دا ػػػػل قابػػػػة االسػػػػتنطاؽ، ال بػػػػد أنػػػػ  وسػػػػا  التجربػػػػة
 ...األبد

ا واء افثقل بد اف السجائر، والرائ ة الفظيعة افنطلقة مػن أجسػاد افعػذ بٌن الػ  يسود 
التعػػػػذيب بمليػػػػة فيئيولوجيػػػػة معتػػػػادة حتػػػػدث أًنػػػػاء )ترشػػػػ  برقػػػػا وافلتلطػػػػة بػػػػروائ  الػػػػهتاز 

والاػػػػػوؿ، إضػػػػػافة إُف العػػػػػراخ والعويػػػػػل والت ػػػػػربات وأصػػػػػوات ال ػػػػػربات بلػػػػػ  ( ايسػػػػػدي
قوف يف ػػػذوف فػػػكرات اسػػػكراحة يشػػػربوف  ال ػػػا ايتمػػػر يثػػػًناً مػػػا يػػػاف افسػػػتنطِ ... األجسػػػاد

لتهدئػة  «َػدير»ياف ال بػد مػن )وايعة بكميات هائلة ويد نوف يذلك بعفة ماالغ فيها 
تادأ أحيانػا بلػ  السػابة  «االستنطاقات»ياند هذم . التعذيب، ب يستفنفوف (األبعاب

 .]...[امسة فجراً ايتالتاسعة ليال لتنته  بل  الرابعة أو 
بالنساة للمستنِطقٌن ياند أصعب األوقات تادأ يف النعري الثاين مػن الليػل، إذ تكػوف 

بلػػػػ   أبعػػػػا مت مهيجػػػػة بفعػػػػل الك ػػػػوؿ وقلػػػػة النػػػػـو واجرهػػػػاؽ والرغاػػػػة يف ا عػػػػوؿحينهػػػػا 
وتػػػػًنة التعػػػػذيب حينهػػػػا يانػػػػد   ؛ ػػػػن يػػػػاف، دمػػػػا صمعلهػػػػمت يكثّفػػػػوف ال ػػػػرب يّ معلومػػػػات بػػػػف

 [….]تتفاقمت
ئبػة بػن طريػق التعػذيب، افعلومػات افنتَ  فّ فب ربتنا ا ئينة يف هذا اااؿ من ايـئ  نانُ ك  وُ 
ب ومػن السػهل إدراؾ ذلػك، فافعػذ  .  القػ ، يانػد جػد هئيلػةايانػب األالنظر بن  بغنّ 

شػػػ ء مػػػن أجػػػل االسػػػكراحة مػػػن بػػػذاب ال يُطػػػاؽ وا عػػػوؿ بلػػػ  قسػػػا مػػػن  يعػػػكرؼ بػػػفيّ 
إف اجنسػػاف ايتشػػن، والاػػدائ  : يمػػا استللعػػنا الػػدروس التاليػػة.]...[ الراحػػة، ولػػو وجيػػئ

األمػػػواؿ ياهػػػة   لقػػػد شػػػاهدنا جػػػامع. وقليػػػل الػػػتعُلمت يت مػػػل التعػػػذيب يثػػػًناً وينطػػػق قلػػػيالً 
أما اجنساف األيثػر حت ػرا، الطالػب افثقػري . بل  االبكراؼ الت رير الوطين يف لوف افوت

يػاف يػدِف .]...[ بالفرنسية مثاًل، فكاف أضعفهمت حيث ينفر جسػدياً مػن يػل أنػواع العنػري
بكثػػػًن مػػػن  اجفػػػاداتبالقليػػػل مػػػن افعلومػػػات العػػػ ي ة لُيعػػػد ؽ ولكػػػن يػػػاف ضمشػػػر تلػػػك 

 .األياذيب
الذي ياف مػن ]...[ نسوة من التعذيب َف تعف  ال! ياف استنطاؽ النساء ش ء مربب

ُيشػػػد حػػػوؿ  ألسػػػالؾأحػػػد ا: ظُمػػػارس باألسػػػلوب التقليػػػدي «ا ػػػاتري»يػػػاف . الدرجػػػة األوُف
يانػد هػذم النسػوة .  ر يوضأ دا ل فروجهن، ويّن يعذبن باريات يليا بالطاأآلأذ ن وا
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ن ِقل ػة مػن ، فتغػر ق« لػا األوراؽ»مػن الرجػاؿ، فكانػد تسػهب يف الكػالـ بغيػة  أيثر حيلة
 .ا قائق يف حميا من األ اار الئائفة

االغتعػػاب يػػاف نػػادراً، بلػػ  األقػػل إذا نسػػانا لػػ  مفهومػػ  ا قيقػػ ، أي ابتػػداء  فّ ياػػدو أ
فػا يػاف أحػد افسػتنِطقٌن يرغػب يف إحػدى النسػوة، َف يكػن يف حاجػة إُف . جسدي بنيري

ل ػػػغا النفسػػػ  يػػػالتلوي  اللجػػػوء إُف االبتػػػداء ايسػػػدي، فكػػػاف يكفيػػػ  دمارسػػػة نػػػوع مػػػن ا
 .باحتماؿ اجفراج ي  ضمعل بل  ما يريد

 ينا نعرؼ أيثر دما صمب
عتهت  طف  طًنا، وياف تقدمي يػفس مػن افػاء ألحػد افعػذ بٌن ياف التعاطري مأ سجٌن يُ 

خمطني أبداً دا ل ُمْفَرزَة بملياتية لل مايػة،  ورغمت ذلك َف يُعاقب أيّ . اً  طًن  اً  ر إ آلهو ا
ُمْفػػَرزَة بملياتيػػة لل مايػػة  دمػػا غػػادر أحػ.]...[ «ظػػري الغسػػيل القػػذر دا ػل الايػػدنن»فكنػا 

هدنا أيثػر انعػرؼ أيثػر دمػا يناغػ ، وشػينػا . أبػداً « الػدياف»أحد بن هذا  أبداً، فلمت يتللّ 
نػػا يف ح ػػن  ءيف ػػل إبقا (15السػػ  سػػ  إي) دمػػا صمػػب، فكػػاف مريػػئ التنسػػيق بػػٌن اييػػوش

 .]...[حمرجإشهار  لتفادي أيّ 
ْفػػػَرزَات العملياتيػػػػة لل مايػػػة بافػػػػ

ُ
، فكػػػػاف باػػػارة بػػػػن بػػػويلمت منعػػػػئؿ اً غرياػػػ اً يػػػاف بػػػػاَف اف

 .]...[انقلاد وشوهد في  يل القيمت
ْفػػػػػَرزَات  مبػػػػػا أفّ 

ُ
السػػػػػجناء والسػػػػػجينات يػػػػػانوا ظمكثػػػػػوف بعػػػػػن األحيػػػػػاف طػػػػػويال دا ػػػػػل اف

ل أواين سػػػػلرة التنظيػػػػري، وغسػػػػ: العملياتيػػػػة لل مايػػػػة، يػػػػانوا يسػػػػتلدموف ألشػػػػغاؿ خمتلفػػػػة
ْفػػػَرزَات العملياتيػػػة لل مايػػػة

ُ
 ػػػذا يػػػانوا يتمتعػػػوف بشػػػا  حريػػػة دا ػػػل ... ومالبػػػس مػػػوظف  اف

يػػػاف للُمْفػػػَرزَة العملياتيػػػة .]...[ صػػػّ  القػػػوؿ فا يػػػاة اليوميػػػة إ" رفقػػػاء"يػػػانوا .]...[ افاػػػاين
لل مايػػػة َمْيػػػل واضػػػ  إُف تعػػػرين السػػػجٌن للشػػػاهات وإُف تلويثػػػ  وتوريطػػػ  إُف أقعػػػ  حػػػد 

ذلك مأ سجناء   رين، ومبشاريت  يف حعػص  فكاف يتمت. كن إزاء جاهة الت رير الوطيندم
ف إُف هػذا ا ػد و يػاف السػجناء افوَرطػ. التعذيب وح   مل  بل  تعذيب جئائػريٌن   ػرين

ْفػػَرزَات العملياتيػػة لل مايػػة، فيف ػػلوف ذلػػك بلػػ  أف يطلػػق يتّ ػػ
ُ
ربوف مػػن أجػػل الاقػػاء يف اف

 .سراحهمت
عملد مأ السجناء افتعذر اسػكردادهمت الشهًنة، لقد استُ  «سلرات الغابة»اؾ أ ًنا، هن

ْفػػَرزَة العملياتيػػة لل مايػػة أو أحػػد معاونيػػ  طمػػرج  .]...[(افيػ وس مػػن تروي ػػهمت)
ُ
يػػاف قائػػد اف

 

15  Centre de Coordination Inter-Armées (CCI)، ْفَرزَات العملياتية لل ماية
ُ
 .وهو مريئ قيادة اف
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 لياًل ومع  السجٌن بل  مس سيارة اييب، فيف ذم إُف منطقة معئولة أين يطلػق بليػ  وابػالً 
 «سػػلرة»بناصػػر لػػري، ب تػػدفن ايثػػة لتوهػػا يف نفػػس افكػػاف مػػن قاػػل مػػن الرصػػاص مػػن ايت

 .]...[م    ًار القهت بدقةيند  ذا الغرض، فتُ تكوف بُ 
يػػل اججػػراءات وال ػػالالت الػػ  أحعػػيتها يػػاف صمػػب أف تقػػـو  ػػا هي ػػات جػػد خمتعػػة 

يػػػق ايتػػػارج  والتجسػػػس اف ػػػاد   فو أو أف يقػػػـو  ػػػا موظفػػػ( 16السػػػداس)تابعػػػة فعػػػل ة التًو
عري مهي ٌن فثل هذم افهمة، الولكن َف يكن ضااط افدفعية من باريس وضااط . فو حمكرف

 !التعذيبودمارسة « افعاية»حتياطيٌن العائرين إُف االناهيك بن اينود 
بل  بعن حاالت تفنيب ضمًن، لكن لطسري ابكرُؼ أ ا ياند نادرة، فافرء  اطلعدُ 

ينػا نشػعر بالسػلا أحيانػا والَقػَرؼ دائمػاً غػًن ! ةيتعود بل  يل ش ء، وح  بلػ  الاشػاب
اينػػػػػػود  د ػػػػػػللقػػػػػد .]...[ د بلػػػػػػ  ريػػػػػػاع العػػػػػراخ، وأنػػػػػػٌن افعػػػػػػَذبٌنأننػػػػػا انتهينػػػػػػا إُف التعػػػػػوّ 

 ػر افطػاؼ يػل مػا ينتظػرم اينػدي  يف . سننةحتياطيوف يف دوامة جهنمية وتشاكوا يف مُ الا
ْفػػػَرزَة العملياتيػػػة  نسػػػاةلاالحتيػػػاط  هػػػو انتهػػػاء فػػػكرة ايتدمػػػة العسػػػكرية، وبا

ُ
لػػػ  افكػػػوث يف اف

افوافقػة  دإضػافة إُف هػذا، طافػا وػ. م يف اياػاؿ  زمػالالػ  يقػـو اربػة احمللل ماية أف ل مػن 
هل ظمكػن لػ  أف يكػوف ... ال أبل  القيادات األ القية والعسكريةبل  هذم الوسائل من قِ 

 لك  أيثر من افلك نفس  مَ 
ْفػالقد ود إبادة تنظػيمت 

ُ
ادلد ، واسػتُ 3939َرزَات العملياتيػة لل مايػة يف  ريػري سػنة ف

ْفػػػَرزَة العملياتيػػػة لل مايػػػة بػػػػاتسػػػمية 
ُ
هػػػذم التسػػػمية هػػػراء  بػػػالطاأ إفّ .]...[ «يتياػػػة افشػػػاة»ف

بػٌن يتائػب  بالقػةال   فكاند هذم الكتائب حتمل أرقاـ فيالق م حلها بغرض التموي ، ألنػ
 .]...[اةافشاة هذم وافهاـ التقليدية للمش

ابا الػػ   مػػأ قػػدام  مػػن فيلػػق افشػػاة هػػذا أو فيلػػق و معػػروؼ أنػػ  يوجػػد العديػػد مػػن الػػر 
افدفعيػة ذاؾ، لكػن بلػ  حػد بلمػ  ال يوجػد وال رابطػة واحػدة  مػأ قػدام  مريػئ التنسػيق 

ْفػػَرزَات العملياتيػػة لل مايػػة
ُ
فلػػمت نكػػن رفقػػاء يف ا قيقػػة، بػػل ينػػا متػػواط ٌن . بػػٌن اييػػوش واف

 .ينا نشعر بذلك بطريقة يلفها الغموضو ، (يف ايـر) وشرياء
وتكلػل بملنػا  ئظمػة مدويػة أمػاـ بئظمػة . شػ ء قمنا بعمل قذر َف ينفأ قا يف حتقيػق أيّ 

 . نعانق ذيرياتنا، ذيرياتنا الفظيعةٌنفاقينا لوحدنا معئول. شعب بفيمل 

 

Service de Documentation Extérieure et du Contre-Espionnage 16  (SDECE.) 
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 بين الفرنسيينالجـزائر أمام المعذِّ . 4
 .3937ساتمهت ، 31، رقمت اااهدف؛ فػانو  تئفرن: افعدر

مػن  ػالؿ دد مػن األسػاطًن ػدمي منهجػ  لعػػشربد الثػورة ايئائريػة يف اػ منذ ًالث سنوات
 . رّيةباداين ػاجنساين العميق الذي ينّشطها وتعّلقها الوجالدفأ 

 فعػػلتشػػهد بالصػػ ي  أ ػػا و ، الوجػػود الػػوطين حقوقػػ تػػرّد إُف  الثػػورة ايئائريػػة ال َجػػرـَ أفّ 
 .يف الرسالة ال  حتملها تكمن ًورتنا وقيمتها فائدة ، غًن أفّ إرادة الشعب  بل

يف . ةشػدهػجػد م 3935بشعة ال  ظهرت منػذ أوؿ نػوفمهت  دّ افمارسات ايتعميمت  فّ إ
يمنػػػػة وػػػػارس ا  ةهيكلػػػػينػػػػدرج يف  يف ايئائػػػػر ةالفرنسػػػػيالعسػػػػكرية فػػػػرؽ الّف موقػػػػري إ الواقػػػػأ

التعػػذيب ظػػاهرة باطنػػة يف  فّ وإ. ة وتنػػػئع اجنسػػانية بقعػػد وتعمػػدافنظمػػعنعػػرية الاوليسػػية و ال
 .ايهاز االستعماري

هػذا ايهػاز الق ػاء بلػ  يهػدؼ إُف  الػكراب الػوطين هػاحترير مػن الثورة ايئائريػة قعد  فّ إ
يرمػػ  بػػل  ، ايػػة اسػػتعمار فقػػاإُف  اسػػتقالؿ ايئائػػر هػػدؼي الو . يد جمتمػػأ جديػػديّ ػتشػػوإُف 

 .الاقعة من العاَف هذماء يف وبة ومعدر اليغرينر الغبذرة  إُف ِاْسِتْ َعاؿ
بهػػد ويفتػت  هئظمػة للعنعػرية والسػتغالؿ اجنسػاف ل ظمثّػالػوطين ايئائػري الػكراب حتريػر  إفّ 

 .بال قيد وال شرط لعدالةا
 التناقن ا قيق 
ة للالػػداف دا ليػػالتناق ػػات لل تعاػػًنأّ ػػا بلػػ  الوطنيػػة  يػػةروب الت رير ا ػػ عػػو رُ غالاػػاً مػػا تُ 
تنػػػدرج يف إطػػػار تػػػارطم   ػػػا دميػػػئات  اّصػػػة  ػػػرب الفرنسػػػية ايئائريػػػة ا غػػػًن أفّ االسػػػتعمارية، 
 .ة متئامنة ومتتاليةحتّررية وطني حريات يتمي ئ بظهور

باشػػػد ايئائػػػر حتػػػد  ،منهػػػا أال يتجػػػئ  اً إسػػػكاف ابتهتاػػػا فرنسػػػا جػػػئءمسػػػتعمرة كو ػػػا ول
 أفويعػود السػاب أوالً إُف  . أّي بلػد مسػتعَمر   ػر ػا يف ليػمثهيمنة بوليسػية وبسػكرية ال 

 ايئائػر دا ػل معسػكر، يما يرجأ إُف أشمية 3811تقريااً منذ تتوقري بن القتاؿ ايئائر َف 
نهػػػػػا أّف ييق امابػػػػػد ا ائلػػػػػةلعنػػػػػاد فرنسػػػػػا ويهودهػػػػػا ال يوجػػػػػد تفسػػػػػًن و . االسػػػػػتعماريفرنسػػػػػا 

 .ر إمهتاطوريتهاإُف ا يا باجالً وحتماً استقالؿ ايئائر سي دي 
 تناق ات الوضأ االسػتعماريتتاأ َف الغر  باتسم  ايئائر للع ،بوابة فرنساوقعها يف وف

 .ُاْاءبِ بالتفعيل و 
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، ف ػات بديػدةمػن اينػود  نيػد وإُف  ،ةالفرنسػياللجوء إُف وحدات القوات افسل ة  إفّ 
ال ػػػرائب وإُف ، اً ار دبػػوة الشػػعب تكػػر إُف ، و العػػػري دباء ال ػػّااط وضػػّااطوإُف إبػػادة اسػػت
الؿ الحػػتهػػذم ا ػػرب جبػػادة ا يلهػػا خبػػوضاألّمػػَة الفرنسػػية  ألػػـئ  يػػل ذلػػك  و ميػػد األجػػور،

يّػئ و مشارية العّماؿ والفالحٌن الفرنسيٌن يف ا رب ضد الشػعب ايئائػري إفّ . االستعماري
سػػػػا معارضػػػػة فرنسػػػػا ا قيقيػػػػة فرن»أطروحػػػػة  زبػػػػئع حّقػػػػػاً  –دمػػػػوي أحيانػػػػاً و  –ـ امػػػػاس بػػػػ 

ة مػػأ ػقػػد تفلفػػد األّمػػ» :أحػػد ر سػػاء االػػس الفرنسػػ فكمػػا قػػاؿ  .أسسػػها مػػن« القانونيػػة
 « .ها الذي ضمارب يف ايئائرػجيش
ػقادات النتػػا اّمػػأ. ايئائػػرضػػد حػػرب  يشػػاريوف بػػذم تهمت وضػػمًنهمت يف يػػل الفرنسػػيٌن إفّ 
، «ة ايئائػر فقػاالػ  تعّجػل إضػاب»الوسػائل  تنتقػدفهػ   بعػن األفػرادالػ  أصػدرها القليلة 

 اولػػػة  نػػػػق حػػػػرية ال مبا مالت العسػػػكرية و وال بػػػ حػػػتالؿ يف جػػػوهرم،االادة ػنبػػػوال تنػػػّدد ب
 .شعب

 التعذيب ضرورة أساسية للعاَف االستعماري

افػواطنٌن  بلػ ة بن دمارسات التعذيب من طرؼ اينود الفرنسيٌن فكر يثُر ا ديث منذ 
 مقارنػػػات تارطميػػػةيمػػػا طُرِحػػػد  ،ة يف افوضػػػوعبػػػمرو دقيقػػػة و  وُنشػػػرت نعػػػوصٌ  ،ايئائػػػريٌن
 .تلك افمارسات الفرنسية اأداف بدد من الشلعيات األجناية مبا فيهلقد . بديدة

 انونيػذير  بعن الفرنسيٌن الػذين ًػاروا ضػّد دمارسػات التعػذيب أو ضػّد انتشػارمء وما ف 
الػ   «افثػػقفٌن افتعاػٌن»ة اً تسػميوامػهمت ناسػاوت ،بالنفوس الطّياة ال  حتّدث بنها الفالسفة

الوفػػاؽ بػػٌن الرغاػػة يف ا فػػاظ ال ظمكػػن فعػػال . أطلقهػػا بلػػيهمت مواطنػػوهمت اليوسػػد وليجػػاف
 .ال  يستطلاها ذلك وسائلالإدانة بٌن بل  ا يمنة الفرنسية يف ايئائر و 

ؾ وال يُػػػدَرُؾ االسػػػتعمار بػػػدوف إدرا .ةٍ لػػػيس التعػػػذيب يف ايئائػػػر بعػػػدفٍة أو غلطػػػٍة أو زلّػػػ
ْسػػتَػْعِمر  إفّ . قدرتػػ  بلػػ  التعػػذيب واالغتعػػاب واجبػػادة

ُ
التعػػذيب سمػػٌا مػػن العالقػػات بػػٌن اف

ْستَػْعَمر
ُ
 –ا التعذيب فدة طويلة الذين مارسو  – ٌنجاؿ الشرطة الفرنسيوهذا ال صمهل  ر  .واف

 .وغريااً التعذيب أمراً فاض اً  ةدمارستسويغ ضرورة دما مملهمت بل  ابتاار 
 لوب حياةػالتعذيب أس

حتليلهػػػػا أشميػػػػة  يفاالسػػػػتعماري لػػػػ  أْبراُضػػػػ  وتعطاالتُػػػػ ، و لنظػػػػاـ ا نفّ فػػػػوف ػػػػالً بػػػػن ذلػػػػك 
 .قعوى
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لد حالػػػة بػػػػدد ياػػػًن مػػػن رجػػػاؿ الشػػػرطة إُف وصػػػ 3936 لػػػالؿ الربػػػأ األوؿ مػػػن بػػػاـف
 لئوجػاتامثػل اديػد )ضػطراب دا ػل الوسػا العػائل  الحػاالت اد يففحعػ. حافػة اينػوف

، تكػػررةافوحمػػاوالت االنت ػػار والُسػػهاد والكػػوابيس،  (ؿ ضػػرباً مهتحػػاً طفػػااألضػػرب و  ػلتػػقبال
 ،أًػػػناءم وايتمػػوؿ التهػػاوف أًػػػناء العمػػلو الػػئمالء  بػػٌن اتشػػاجر منهػػا افأ طػػاء مهنيػػة ووقعػػد 

ٌف ايف معػػ تعيػػٌناللطػػّل مػػراراً و ا هػػذم ا ػػاالت العػػالجيػػل قت ػػد  فا. ةقػػادالاحػػكراـ  بػػدـو 
 .إُف فرنسا النقلأ رى أو 
وانتشػػار  اليػػا العػػابقة، ؿ فػػدائيينا افعػػأ دودر و  منظّمػػات ًوريػػة نشػػطة، ةظهػػور بػػد إفّ 

مشػػايل بويعػػة للشػػرطة  أًػػارذلػػك  يػػلجاهػػة الت ريػػر الػػوطين بلػػ  جممػػل الػػكراب الػػوطين،  
سػػاب يف هػػو اللػػوطين اجاهػػة الت ريػػر  بلػػيهمتالػػذي فرضػػت   افسػػتمراالحػػكراس  إفّ . الفرنسػػية
 في ػػػربو فػػػن مت . تكشػػػري ذلػػػك الشػػػرطةفمعايػػػة رجػػػاؿ  .يةرنسػػػالشػػػرطة الف قلػػػقو تَػَهُيجيّػػػة 

ْػػػػأطفػػػػا مت بقسػػػػوة  ََ وياوحػػػػوف بتهديػػػػد ئائػػػػريٌن، ايمػػػػأ يتعػػػػاملوف مػػػػازالوا لهمت أ ػػػػمت يِ بسػػػػاب 
،  (« يػػـوطػػوؿ ال ذػدد وأنفػػػأهػػأضػػرب زوجػػ  ألين »)بسػػاب تطػػّاعهمت بلػػ  العنػػري زوجػػاامت 

 .ائهمتبكخ ض اياهمت و ا صر يما ينساوف ُسهادهمت إُف رياع 
ػدـ  أهػػػذا تفنيػػب أرمػػن أمػػاـ رجػػاؿ يعػػّذ مت النّػػ. طاعػػاً  سػػائلوتُػػػثًن هػػذم األمػػور بعػػن اف

نائية  أال ػال ػػمًن  أتػػػشّكل حػػاالت التعػػذيب الػػ  ابػػكرؼ  ػػا رجػػاؿ الشػػرطة حػػاالت استثػػ
تعػػذيب دمارسػػة اسػػتثنائية ال أفّ بلػػ   ةالععػػاي األمػػراضد ػدؿ وصػػوؿ رجػػاؿ الشػػرطة إُف حػػػيػػ

 «قػيمت»جمموبتػ  و «قػيػػمت»يف تنػاقن مػأ هػل ايػالد الشػرطّ   :بعاارة أ ػرىو  ة وغًن قانوني
  أ بن ػالذي يداف النػظاـ

 أيػدواقػد فحجػة مئدوجػة، وا إُف   ي ،يف ايئائرف دمارسة التعذيب و الفرنسي أنكردما بع
لمثقفػػػػٌن ل َػػػػاذؿأيػػػػهت ة ظمثػػػػل األيذوبػػػػ مهػػػػذتقاّػػػػل  إفّ . ثنائيةػيف الادايػػػػة أّ ػػػػا حػػػػاالت استػػػػ

ت الالزمػػة، غػػًن أ ػػا نفػػد لػػئـو عقوبػػاالتلذ تسػػأ ػػا  ةيقالػػد ا كومػػة الفرنسػػو . لفرنسػػيٌنا
فمػن . ويفّف تعذيب شلص أو جمئرة منّظمة ال طم ػعاف للقػانوف اينػائ  العػاـإبالف ذلك 

ل مثػػػل هػػػذا تقػػػػاّ و  ، مػػػن جهػػػة،ا قيقػػػة والعػػػدؿ لرغاػػػة يفافسػػػت يل أف يُوف ػػػق بػػػٌن اجدبػػػاء با
 .ة أ رىع، من جهدا ػايت

  وليةػسب من افرو ا 

هػػذم افمارسػػة، ويػػف نائية ػاستثػػتكّشػػفد بػػدـ  أيثػػر فػػفيثر تالشػػهادا بعػػد ازديػػاد بػػدد
 الثانيػػةهػػذم ا جػػة  .ايػػي  الفرنسػػ  دا ػػلالعناصػػر األجنايػػة العاملػػة الفرنسػػيوف إُف ااػػاـ 

والكػػذب اء افكػػر واج فػػ، وصػػعوبة  وقاحػػة السػػلطات الفرنسػػية مػػن جهػػةتاػػٌّن أل ػػا ة هاّمػػ
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 17.ع.الػػػبأّف بناصػػػر  وفكػػػرر يالفرنسػػػيوف فمنػػػذ سػػػنة مػػػازاؿ . مػػػن جهػػػة أ ػػػرى، افتئايػػػدة
ولكػػػػن . بػػػػن التعػػػػذيب ةافسػػػػ ول اوحػػػػده  ايػػػػي  الفرنسػػػػ  هػػػػيف التابعػػػػة للفػػػػرؽ األجنايػػػػة 

الطػػػرؽ  إفّ  .أغلايػػػة الفػػػارين مػػػن ايػػػي  الفرنسػػػ  هػػػمت بناصػػػر الفػػػرؽ األجنايػػػة معػػػروؼ أفّ 
صػفوؼ بل  الفػرار مػن ليٌن يطاجالدافأ الذي ممل أول ك األفاف وا  الاوليسية الفرنسية ه

وقػد اسػتجوبنا العشػرات مػنهمت قاػل . بوحدات جي  الت رير الػوطينوبل  االلت اؽ العدو 
قسػػوة وسػػادية أّف بلػػ  فمجأ يػػل بناصػػر الفػػرؽ األجنايػػة السػػابقٌن فػػتػػرحيلهمت إُف أوطػػا مت 
 .القوات الفرنسية فظيعة

فالشػرطة وحػدها مارسػد  ،3933بػاـ   يعػود إُف شػتاءٌنبافعػذ  بػروز  فّ أصمدر بالتػذيًن 
 .اً رياػة تقػة سنايئائر فدّ  التعذيب يف نذاؾ 

 تشػر فقػد نُ  ،ارسها الفرنسػيوفظمُ   لأساليب التعذيب ا بنوسملك اليـو معلومات دقيقة 
َف مػن هػذا، بػالرغمت . قائمػة طويلػة لوسػائل وتقنيػات التعػذيبة، يما فُػْهرسد شهادات بد

إُف جاهػػػة الػػػ  وصػػلد  علومػػاتاف إفّ و . وفلسػػػفة التعػػذيب مػػذهبتعػػدر أيػػة يلمػػػة حػػوؿ 
 .افمارسةهذم تَػْنهيج  جيداً ض  توّ  الت رير الوطين

 منظّري التعذيب( Podevin)وبودفاف ( Lofrédro)يدو ر لوف
و يػػػدر يف الشػػػرطة الفرنسػػػية لوف هجهػػػا ال ػػػابطافت عػػػائص وسػػػائل التعػػػذيب الػػػ  ين إفّ 

ما ااي ضػتو تػهتز مػن  (قائد الشرطة الق ػائية بالاليػدة) وبودفاف( حماف  الشرطة بالعاصمة)
 .ددػألصدقائهما ومن  الؿ بروض تقػنية فسابديهما ايإياها 
اً هاّمػػجئائريػػاً يلعػػب دوراً أّف إُف خمػػهتين مػػن شػػهادات وتقػػارير متقاربػػة ا تشػػًن بػػدة فّػػ( 3

مقرات الشرطة تشرع الشرطة يف توقيف  وابتقال  يف  ،رير الوطينيف افنظمة احمللية ياهة الت 
أّي ا ػام ال تعلػمت »الشػرطة  ألفّ  مػن الت قيػق فػكرةيف تلػك الال ُيستنطق السجٌن . الق ائية

. ٌن، حسػػب ال ػػػابط«فيػػػ  جهػػل الشػػػرطةفشػػاوم درؾ اسػػلك  االسػػػتنطاؽ وال نريػػد أف يػػػسي
ااشرة بافثل»طريقة كمن يف وسيلة لكسر مقاومت  توأف ل 

ُ
 .«اف

 ةبشػر حواِف ب تعود وبل  متنها  مقر الشرطة الق ائية «بجي»سيارات تغادر بعن ف
الواحػػد  افعتقلػػوفبعػػدها يعػػذب  .جمػاور دوار يفالشػػارع أو  يفم تػػوقيفهمت بشػػوائياً جئائػريٌن 
عػػد بو  –وهػػو َمْوِضػػأ اهتمػػاـ الشػػرطة الوحيػػد  –فيػػ  افشػػاوم    ػػورحػػّ  افػػوت تلػػو اآل ػػر 

 . قيػقا  نطاؽػياالت ظمكن الشروع يف االستػاغت ستةأو  ةسة
 

 .(. س.ساآل) سابقا اوليس العسكري يف التنظيمات النازيةال  17
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تػاج لعػدة حتمػا  وغالاػاً شاوم فيػ  مػن الادايػة، أّما الطريقة الثانية فتقـو بل  تعذيب اف( 3
الػذي بودفاف،  يعكرؼ اففتػ و . أّي س اؿ  افشاوم طرح بليوال  .طاقت  دحعص الستػنفا

بعػعوبة  العاصػمة، دة بّ يف ايئائػريػشػكل واسػأ يف الالمارس هذا األسلوب من التعذيب ب
فػػ  ا عػػة ف. قاومت ػيف يسػػر مػػ وفّجلػعػػيذلك لػػو  افوقػػري بنػػد طلػػب افعػػذ ب استفسػػارات،

ال  االسػػتنطاؽوهػػذا نػػوع مػػن « .سػػتمأ إليػػكلن» :بػػالقوؿ لػػ يكتفػػوف السادسػػة أو السػػابعة 
 . يعرف ل ماطق بكفي  بل  النافشاوم  ملما ضمُ  غالااً و  ،قاً طالإوّج  ي

مػػهتر فلمػػا ينفعػػل  .يػػال ا ػػالتٌن نفػػس الظػػاهرة أال وهػػ  تفجيػػل االسػػتنطاؽ  نالحػػ  يف
فػػػال تػػػرابا . لنفسػػػ مػػػن العػػػادي أف يعػػػا  التعػػػذيب مػػػهتراً  ن الوسػػػيلةمػػػالغايػػػة أيثػػػر فػػػفيثر 

 .التعذيب يفحد بناصرم ا اّمةبطالب َف يف إلنظاـ االستعماري منطق  ل
 والعػ افة الفرنسيةافثقفوف الفرنسيوف 

شػػػارؾ السػػػيد ماتػػػػّ  يف ا مػػػالت العسػػػكرية الفرنسػػػية يف ايئائػػػر، ونشػػػر مػػػ  راً بعػػػن 
: اتػػػػ ّ مقػػاؿ . أوت-يف بػػددها العػػادر يف جويليػػة« الععػػور ا ػػػديثة»العػػف ات يف جملػػة 

اً، أتذير فا ياند السينما افتنقلة التابعة للفيلق تفيت من حٌن إُف   ر لِتعػرض بلينػا فيلمػ»
ْ  ػػر يػػاف اينػػود وال ػػااط يغػػادروف افكػػاف لق ػػاء بقيػػة السػػهرة 

َ
فلمػػا يػػاف الفػػيلمت ينّفػػر اف

 «.الفيػلمت تكُتمت صرا همت جئئياً   ياند موسيق... برفقة افساجٌن
ػػػػار ماتػػػػػّ  يف مقالػػػػ  ضػػػػد افسػػػػاس بكرامػػػػة وشػػػػرؼ فرنسػػػػا، ب  ػػػػتمت شػػػػػهادت  با جػػػػة  ًو

ييري سػيكوف اييػل الػذي يسػتللف  هػذا ايتلػيا »: اؿالتقليدية للدظمقراطيٌّن الفرنسيٌّن فق
إف حتػػػػّوؿ شػػػػااب ايتدمػػػػة »: ويواصػػػػل مػػػػايّت فيقػػػػوؿ« مػػػػن الثػػػػػقافة افوجػػػػود اليػػػػـو بػػػػايئائر 

 « .مرتػئقة حقيقيػٌّن يف مدة قعًنة أمر  طًن جداً إُف العسكرية 
 ٌنتنديػد افثػػقف إفّ . اً أ القيػ اً رمرافػاسػّميت  تمثل هذا افوقػري أحسػن سمػوذج فػا يناغػ   إفّ 
بمليػػػة واسػػػعة لتجريػػػد الشػػػااب الفرنسػػػ  مػػػن إنسػػػانيتهمت يف » بلػػػ  غػػػرار ماتػػػػّ  بػػػػٌنالفرنسػػػي
لشػػػااب ايتدمػػػة العسػػػكرية الفرنسػػػيٌن ِيالهػػػمت « تعلػػػيمت الفاشػػػػية»أو تفسػػػفهمت بلػػػ  « ايئائػػػر

ًػػػػار األ القيػػػػة لتلػػػػك ايػػػػرائمت بلػػػػ  الػػػػروح آلشػػػػغل هػػػػ الء الشػػػػاغل هػػػػو ا يػػػػدالف بلػػػػ  أفّ 
بػػػػػدامات وفظابػػػػػة اغتعػػػػػاب الفتيػػػػػات جيػػػػػدريوف  طػػػػػورة التعػػػػػذيب وا فهػػػػػمت ال. الفرنسػػػػػية

 .ساس هذم ايرائمت ِبشػرؼ فرنساايئائريات إالّ من  الؿ مَ 

هذا اجقعاء للجئائريٌن، وهذا التجاهػل مبعانػاة  إفّ . ست سن أف نتفّمل يف هذا افوقرييُ 
ة مػػن نوبهػػا، يمػػا ينػػدرجاف يف الرجػػل افعُػػذ ب أو األسػػرة الػػ  أُبيػػدت يشػػكالف ظػػاهرة فريػػد

 .للفرنسيٌّن بالنساة التفكًن األناين واالجتماب  افريئ الذي صار  اصية 
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ويف ا قيقة ال أساس للتلّوؼ من بدوة معنّوية ل ، فػال يعػاين أبػداً بناصػر الشػرطة مػن 
دمارسػتهمت افهنيػة  ػارج مكػاتاهمت أو ورشػاامت،  ةالشػرطرجػاؿ توسػيأ  تفنيب ضمائرهمت، وإفّ 

يطػػالاوف  ةالشػػرطكػػاف رجػػاؿ ف. أقعػػد قابػػات التعػػذيب، يرجػػأ إُف اجرهػػاؽ الععػػل فقػػا
 .باست ناؼ دمارساامت التعذيب بدالً من َتْطمٌن أ الق 

 طايعة النػظاـ االستعماري 
قػػػػانوف، ففبمػػػػاؿ الشػػػػرط  تنػػػػدرج يف إطػػػػار  ال َػػػػالري دمارسػػػػة التعػػػػذيب يف ايئائػػػػر أيّ 

فال بديل للجنود الفرنسيٌن دوف إدانػة . والء حقيق  للنظاـاف سسة االستعمارية وتعهّت بن 
رغاػػة فرنسػػا يف  وجػػود الفرنسػػ  يف ايئائػػر يقت ػػ  تعػػراف  يجػػالد ألفّ  إفّ . ا يمنػػة الفرنسػػية

 .الاقاء يف ايئائر تقت   احتالؿ بسػكري دائمت وا فاظ بل  هيػكلة بوليػسية قػويّة
 .خمرجها الوحيد هو إ ػالء الكراب الوطين فّ دراؾ أإوى افعادية باجئة بن القِ  إفّ 
الشػػعب ايئائػػػري ال يناضػػػل مػػػن أجػػل مناه ػػػة التعػػػذيب واالغتعػػػاب واالغتيػػػاالت إّف 
ما زاؿ أطفاؿ منطقة القاائػل و مبثل هذم ايرائمت،  مل ءفتاريخ االحتالؿ الفرنس  . ايمابية

 .«نػداء بوجو»طُمّوفوف بالوبيد بػ
ا يكلػػػػػػة االسػػػػػػتعمارية تقػػػػػػـو بلػػػػػػ  ضػػػػػػرورة التعػػػػػػذيب  فّ أوال صمهػػػػػػل الشػػػػػػعب ايئائػػػػػػري 

 .واالغتعاب واالغتياالت
 .لذلك صمب أف تكوف مطالاتنا ياملة ومطلقة

ك حتّوؿ اينود شْ افسفلة ال  يثًنها ُسهاد الشرطيٌن الساديٌن ووَ  بالنساة للجئائريٌن، إفّ 
جيتنا وتكثيػػري يفاحنػػا يات اسػػكر غيػػًنييػػري ظمكننػػا ت. ايالديػػن إُف فاشيػػػٌن هػػ  مسػػفلة حمػػددة

 جاؿ آللت رير القطر الوطين يف أقرب ا
 .ويل ابتاار   ر فهو ابتاار غريب بنا واماً 
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مشـــاهد مـــن ممارســـة فرنســـا التعـــذيب إبـــان 
 1962 –م  1954حــرا التحريــر الــوطني 

 .م

 

 
 
 
 

                  
                 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 

 

+ + 

+ + 

 تعذيب الجزائريات إبان االستعمار الفرنسي
 

 

 جباوي. شريفي وي. ؿ
 

 594 مقدمة. 1

 595 مالحظات عن تجارب الجزائريات في الحرب. 2

 597 تعذيب الجزائريات. 3

 895 الفدائيات. 3.1

 895 كز الفرز بنب عكنوفجزائرية ؾبهولة تصهد عن مر . 3.3.1

 436 فاطمة بايصي. 3.3.1

 435 صبيلة بوباشا. 1.3.1

 418 اجملاىدات. 3.1

 418 خضرة بالّمي. 3.3.1

 464 لويزة إغيل أحريز. 3.3.1

 486 باية العريب. 1.3.1

 485 اؼبسبِّالت. 1.1

 485 عائصة كماس. 3.1.1

 446 طلبية وفاطمة باج. 3.1.1

 665 اغتصاب الجزائريات. 4

 444 وشِهد شاىد عن االغتصاب. 3.6

 466 مقاصد االغتصاب اغبريب الفرنسي. 3.6

 453 عواقب االغتصاب اغبريب الفرنسي. 1.6

 456 قضية خرية قرف وابنها ؿبمد: ملحق تاركة اؽبتيكة.3.1.6

 455 قضية ؾباىد اغُتصبت زوجتو: ملحق تاركة اؽبتيكة. 3.1.6

 692 خاتمة. 5

 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 منظور تارىبي 
 

 

896 

+ + 

+ + 

 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 
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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

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



  ذيب اعبزائريات إباف االستعمار الفرنسيتع 
 

 

431 

+ + + + 

+ + 

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

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 منظور تارىبي 
 

 

434 

+ + 

+ + 

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
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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

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 منظور تارىبي 
 

 

464 

+ + 

+ + 

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
  

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 منظور تارىبي 
 

 

486 

+ + 

+ + 

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  ّ 
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 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       

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



  ذيب اعبزائريات إباف االستعمار الفرنسيتع 
 

 

461 

+ + + + 

+ + 

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

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 منظور تارىبي 
 

 

464 

+ + 

+ + 

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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 مقدمة. 1
الصػػّديق  كيػػف قُتػػل ١نمػػد بػػن أ  بكػػر " موسػػوعة العػػذاب"يػػروي عبػػود الشػػاٛني يف كتابػػو 

ىػػػ  علػػى يػػد معاويػػة بػػن حػػدي    77عامػػل اإلمػػاـ علػػي كػػرـّ ال ومهػػو علػػى مصػػر  يف سػػنة 
 :من أصحاب معاوية بن أ  سفياف

: فأىب عليو معاويػة وقػاؿ لػو. وقد كاد ٬نوت عطشا  فطلب ١نمد أف ُيسقى ماء[ معاوية]أسره 
أتػدري مػا أصػنع بػك  . غسػاؽال سقاشل ال إف سقيتك قطرة أبػدا  حػت ُتسػقى مػن اٜنمػيم وال

ك قتلػػو ووضػػعو يف ميفػػة ٘نػػار ك أحرقػػو  وذكػػر بعػػ  . أدخلػػك مػػوؼ ٘نػػار ك أحرقػػك بالنػػار
 1.اٞنؤرخٌن أّف ١نمدا كاف ما يزاؿ حيا عندما ُأحرؽ يف موؼ اٜنمار

 72ويروي الشاب ١نمد الصغًن طويلب من بلدة صاحل بوبراؾ اٛنزائرية البالغ من العمر 
ـ مػػن تعػػذيب مػػن  1777سػػبتم   1تهن الفالحػػة  عّمػػا عانػػاه يػػـو اٝنمػػي  سػػنة والػػذي ٬نػػ

 : طرؼ منود اٛنيش اٛنزائري وأعضاء اٞنيلشيات فيقوؿ
مونػػا علػػى اٛنثػػّو علػػى رُُكبنػػا مػػرّة أخػػر   أخػػًنا تابعنػػا سػػًننا اٞنرىػػق ٓنػػس ضػػربات الّسػػياط  كّ أّر

. ؤوسػػنا داخػػل شػػيء سػػخن ونػػنبعػػدما أحكمػػوا تغطيػػة رؤوسػػنا بواسػػطة مالبسػػنا  كّ أدخلػػوا ر 
ظننس يف أّوؿ األمر أّّنم وضعوا رؤوسنا يف عجلة مرّار كانوا قد . كانس رائحتو قذرة ال تطاؽ

كاف اٛننود يضحكوف ويضربوننا كػي تػنغم  رؤوسػنا أكثػر يف ذلػك الّشػيء . أشعلوا فيها الّنار
تعػػذ ر ٓنديػػده

ُ
ص اٟنػػواء  ولكػػين كنػػس كّلمػػا كنػػس أختنػػق مػػن اٜنػػرارة والرّائحػػة الكريهػػة ونقػػ. اٞن

اسػتغرؽ ىػذا األمػر حػوارل نصػػف . أردُت أف أخػرج رأسػي ضػربس بػالرّكالت وأخػامص الّسػػالح
دل أٓنّمػػل أكثػر مػػن ذلػػك  فأخرمػس رأسػػي وإذا   أفامػػأ أف أداة االختنػاؽ ىػػي ميفػػة . سػاعة

ار ملػػيء واتَّضػػأ أف مػػا كنػػس أحسػػبو عجلػػة مػػرّار كػػاف يف الواقػػع بطػػن ٘نػػ. ٘نػػار ميّػػس ومبقػػور
فهمس عندىا ٞناذا كاف اٛننػود يضػحكوف  لقػد أىنػس وتأٞنػس . بالّديداف يف طريقو إذل الّتحّلل

  2.إذل أبعد حدّ 
 :كما يروي اٞنؤرخوف أنّو

ىػػ إذل سػرير ملكػو قػػب  علػى ابػن أ  عػػامر   277ٞنػا عػاد السػلطاف أبػػو العبػاس اٞنػريين يف سػػنة 
فاعتقلػػػو . لعػػػو  وكلمػػػات صػػػدرت عنػػػو يف حقػػػووكػػػاف ٪نقػػػد عليػػػو تصػػػرفات أمراىػػػا معػػػو بعػػػد خ

وٞنػػا ُ٘نػػل إذل داره ميتػػا وأخػػذ أىلػػو يف . وامتحنػػو بالضػػرب بالسػػياط إذل أف مػػات ٓنػػس الضػػرب
ْنهيػػزه ليُػػدفن  أمػػر السػػلطاف بػػأف ُيسػػحب يف نػػواحي البلػػد  فُحمػػل مػػن نعشػػو ورُبػػط يف رملػػو 

 3.حبل وُسحب يف سائر اٞندينة  كّ أُلقي على بع  اٞنزابل
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يػػػػروي سػػػػكاف قريػػػػة قبائليػػػػة يف اٛنزائػػػػر يف رسػػػػالة بعثػػػػوا  ػػػػا إذل احملػػػػامي الفرنسػػػػي مػػػػاؾ و 
ـ األعمػػػاؿ الوحشػػػية الػػػج قػػػاـ  ػػػا مػػػيش االسػػػتدمار الفرنسػػػي يف  1717فػػػارمي  يف سػػػنة 

 :اٛنزائر
لقػد قّررنػػا »: كانػس السػاعة حػػوارل اٝنامسػة حػٌن دخػػل علينػا اٛنػػالدوف األربعػة  فقػاؿ أحػػدىم

وقػػاموا بأخػػذ الرمػػاؿ فظننػػا أّنػػم علػػى « .وسػػنفعل نفػػ  الشػػيء يف كػػل البلػػد معػػاملتكم ىكػػذا
وشػك تعػذيبهم كلهػم  ّػًن أنػو مػع حلػوؿ الليػل دخػل علينػا اٞنػالـز األوؿ وقػاؿ إّف باسػتطاعتنا 

ووضػػػعوا اٛنثتػػػٌن علػػػى عربػػػة وأخػػػذو٨نا إذل أسػػػفل القريػػػة ك رمو٨نػػػا يف اٞنزبلػػػة . الرمػػػوع إذل بيوتنػػػا
  4.العمومية

سػػكاف بلػػدة األخضػػرية اٛنزائريػػة يف منتصػػف التسػػعينات مػػن القػػرف العشػػرين مػػا  ويػػروي
عايشوه من أحداث بشعة يف بداية اٜنرب القذرة الػج شػّنتها قػوات الطغمػة اإلنقالبيػة ضػّد 

 :الشعب اٛنزائري
[ يف بلػدة األخضػرية بػاٛنزائر]بدأت ٘نلة واسػعة مػن االعتقػاالت  1775يف منتصف شهر مايو 

. وعا كػػػػامال  راح ضػػػػحيتها مواطنػػػػوف دوف اعتبػػػػار لسػػػػّنهم أو ٞنركػػػػزىم االمتمػػػػاعيدامػػػػس أسػػػػب
والغريب يف األمر أّف معظم ىؤالء اٞنواطنٌن دل تكن ٟنم أية عالقة  ال من قريػب وال مػن بعيػد  

١نطػػة "اكتشػفنا مثّتػػٌن عػاريتٌن ٕنامػا ُعرضػتا بشػارع  1775مػايو  77ويف يػـو . باٜنركػة اإلسػالمية
. ومّت التعػػّرؼ عليهمػػا  فكانتػػا لفريػػد قاضػػي وفػػاتأ أزرقػػي. و مػػن أىػػم شػػوارع البلػػدةوىػػ" القطػػار

وقػد ىػّز ىػذا االكتشػاؼ سػكاف األخضػرية  وتنامػس وانتشػرت بػٌن األىػارل الشػائعة الػج تقػػوؿ 
وأصػػاب . بػأّف اٞنػواطنٌن الػذين مت القػب  علػيهم يف منتصػػف مػايو قػد مّت القضػاء علػيهم ٗناعيػا

سػػػر اٞنعنيػػػة بػػػاألمر  فقػػػاـ مواطنػػػوف بػػػالتجواؿ يف كػػػّل االْناىػػػات للبحػػػ  عػػػن اٟنلػػػع والػػػذعر األ
وىكػذا مّت اكتشػاؼ سػتة مثػ  يف . وبعدىا بدأت اٛنثػ  تظهػر يف كػّل مكػاف بالبلػدة. اٛنث 

كانػس عبػارة عػن خلػيط مػن اللحػم . حقػل ّنشػارؼ البلػدة  بُػعت أعضػاؤىا وُشػّوىس وموىهػا
يف وادي األخضػػػرية اسػػػتخرمها أعػػػواف اٜنمايػػػة اٞندنيػػػة ومّت رمػػػي ثػػػالث مثػػػ  متحّللػػػة . والػػػدـ

وأخػػذوىا إذل اٞنستشػػفى  ودل يكػػن باإلمكػػاف التعػػّرؼ علػػى أصػػحاب ىػػذه اٛنثػػ  لتقػػّدـ حالػػة 
كػػاف اٞنشػػهد مرّوعػػػا  . كمػػا مّت اكتشػػاؼ مثّتػػػٌن مػػذبوحتٌن يف مزبلػػة البلػػدة العموميػػػة. التحلّػػل

كػػاف .  يسػػلم أّي حػػّي مػػن أحيػػاء البلػػدةفكانػػس اٛنثػػ  ُتكتشػػف بانتظػػاـ يف كػػل الطرقػػات  ودل
ذلك ٢نططا شيطانيا وضعتو اٞنصاحل اٝناصة  حي  مّت تشتيس اٛنث  يف كافة أ٥ناء البلدة مػن 

 5.أمل إقامة مّو من الّرعب لد  السكاف
ويُػػرو  أّف معاويػػة كتػػب إذل عاملػػو بػػالعراؽ أف يعػػّذب عبػػد الػػر٘نن بػػن أ  بكػػرة  فػػألقى 

 6.ا باٞناء فكانس تلتزؽ بومهو فيغشى عليوعلى ومهو حريرة ونضحه
مػن طػرؼ قػوات األمػػن  1775سػػبتم   2يف حػٌن يػرو  ١نمػد سػػدات الػذي أوقػف يػـو 

 .اٛنزائرية ما وقع لو يف قاعة التعذيب
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ك مػػػػردوشل مػػػػن ثيػػػػا  . أخػػػػذوشل مباشػػػػرة إذل ثكنػػػػة شػػػػاطوناؼ  وفػػػػورا أوسػػػػعس ضػػػػربا وشػػػػتما
ربطػػوا أقػػدامي وفخػػذي ويػػدّي بػػأّالؿ مشػػدودة  ومػػددوشل فػػوؽ سػػرير مصػػنوع مػػن اإلٚننػػس ك

ك شػػرعوا يف تعػػذيٍب . كنػػس كقطعػػة السػػجق بػػدوف أيػػة إمكانيػػة للحركػػة. بإحكػاـ ٓنػػس السػػرير
فظيع باٝنرقة  خرقة مبلولة فوؽ الومو أين يفرغ اٞنػاء بػدوف انقطػاع ومنخػري مسػدود بأيػديهم  

. ٞنػػاء ويف وقػػس قصػػًن امػػت  بطػػينبعػػدىا ابتلعػػس ا. والنتيجػػة ىػػي االنقطػػاع الكلػػي عػػن التػػنف 
 7.عندىا صعد أحدىم فوؽ بطين الستصراع اٞناء

أبريػػل  7كمػػا يػػرو  علػػي لعشػػب الػػذي مّت توقيفػػو مػػن طػػرؼ اٞنخػػابرات اٛنزائريّػػة يف يػػـو 
 :كيفية تعذيبو  7777

الت علػػػػى الومػػػػو ويف ٗنيػػػػع أ٥نػػػػاء اٛنسػػػػم ٞنػػػػّدة بعصػػػػا ١ِنَْفػػػػر وبػػػػالركتعرضػػػػُس لضػػػػرب وحشػػػػي 
ىا قيّػػدت إذل طاولػػة كّ أدخلػػس خرقػػة مػػن قمػػاش يف فمػػي كّ أفػػرغ اٞنػػاء فيػػو حػػت بعػػد. سػػاعتٌن
 8.أعادوا الكرّة عّدة مرّات خالؿ الّثمانية أيّاـ اّلج قضيتها ٓنس التعذيب. اختنقس

 و يُرو  أنو يف القرف السادس اٟنجري 
ك ُشػفع  أمر السلطاف بدمشػق أف ُٓنلػق ٜنيػة شػخص لػو بػٌن النػاس وماىػة  فُحلػق نصػفها

 :فيو فعفا عن حلق الباقي  فقاؿ مهذب الدين ابن اٝنيمي
 زرت ابن آدـ دل قيل قد حلقوا
 فلم أر النصف ١نلوقا فعدت لو

 فقػاـ ينشدشل والدمػع ٫ننقو
 إذا أتتك ٜنلق الذقن طائػفة

 إّنػا َنَصفٌ : وإف أتوؾ وقالوا

 ٗنيع ٜنػيتو من بعد ما ضربا 
 مهػنئا بالذي منها لو وىػبا
 بيتٌن ما نظما ميػًنا وال كذبا
 فاخلع ثيابك منها ٣نعنا ىػربا
9فإّف أطيب نصفيها الذي ذىبا

 

 :وفيما ٫نص التعذيب الذي تعيشو اٛنزائر اٞنعاصرة يُرو  كيف
ُيسػػػتخدـ الُكػػػاّلب لنتػػػف اللحيػػػة كمػػػػا يشػػػهد بػػػذلك عبػػػد القػػػػادر بػػػن عػػػودة الػػػذي حػػػػب  يف 

بػالكالب وىػم يصػرخوف ويسػبوف ال تعػاذل والرسػوؿ نتفػوا ٜنيػج »: السػجن العسػكري بالبليػدة
» . تػػػروي ٠نموعػػػة مػػػن . وىنػػػاؾ طريقػػػة أخػػػر  يسػػػتخدمها اٛنػػػالدوف يف اٛنزائػػػر وىػػػي اٛنػػػب

قلعػػػػوا ٜنانػػػػا بػػػػالكالب واٛنػػػػب  الػػػػذي يضػػػػعونو علػػػػى وموىنػػػػا ك »اٞنسػػػػامٌن يف اٜنػػػػراش أّنػػػػم 
 10.«يسحبونو بقوة عندما ٩نف

بػٌن ىػذين اجملمػوعتٌن مػن الوقػائع الػج تػوحي بتواصػل قد يتعّجب القارئ لشدة التشابو 
تار٫ني لظاىرة التعذيب من حي  قدرة اإلنسػاف الثابتػة علػى إيقػاع األدل اٛنسػدي واٞنعنػوي 
بغػػًنه  ومػػن حيػػ  اسػػتمرار االسػػتعماؿ  علػػى مػػّر القػػروف  لػػنف  الوسػػائل الػػج فطػػن إليهػػا 
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الوسػائل الػػج ال شػك تعػػّددت وتطػػّورت العقػل البشػػري مبّكػرا للتفػػّنن يف تطبيػق األدل  تلػػك 
 .مع تقّدـ العلم والتكنولومية ع  العصور

وإّف ىػػذا التواصػػل التػػار٫ني قػػد يغيػػب عػػن أذىػػاف الػػبع   ففػػي السػػياؽ اٛنزائػػري علػػى 
سػػػبيل اٞنثػػػاؿ كلمػػػا قورنػػػس ٣نارسػػػة التعػػػذيب حاليػػػا يف مػػػع أحػػػداث تار٫نيػػػة ٣ناثلػػػة تنحصػػػر 

خاصػػػة يف مرحلتػػػو األخػػػًنة وكػػػأّف تػػػاريخ اٛنزائػػػر مػػػا قبػػػل اٞنقارنػػػة علػػػى العهػػػد االسػػػتعماري و 
و٬نكػػػػن تفهػػػػم الػػػػربط بػػػػٌن التعػػػػذيب . االسػػػػتعمار خػػػػاؿ ٕنامػػػػا مػػػػن ىػػػػذه اٞنمارسػػػػة الوحشػػػػية

فهػػػػو تلقػػػػائي ومباشػػػػر لقصػػػػر الفاصػػػػل الػػػػزمين بينهمػػػػا  « اٛنزائػػػػري»والتعػػػػذيب « الفرنسػػػػي»
زمػػػػاـ اٜنكػػػػم يف اٛنزائػػػػر  وللعالقػػػػات اٞنتميػػػػزة الػػػػج تػػػػربط الطغمػػػػة العسػػػػكرية اٞنتسػػػػلطة علػػػػى

  حيػػػ  أّف أنفػػػذ قػػػادة اٛنػػػيش ىػػػم ضػػػباط ومنػػػود سػػػابقوف يف اٛنػػػيش االسػػػتعماري ابفرنسػػػ
ْناىػػل تػػاريخ التعػػذيب مػػا قبػػل االسػػتعمار مػػن شػػأنو ّػػًن أّف . حػػاربوا مػػيش التحريػػر الػػوطين

قػػاد أف يػػوحي بفكػػرة أّف التعػػذيب مر٬نػػة ينفػػرد باقعافهػػا اٞنسػػتعمر وأعوانػػو  ولػػي  ىػػذا االعت
خاصػػة العلػػل  –فحسػػب بػػل ىػػو خطػػًن إذ أنػػو ٪نػػوؿ دوف إدراؾ األسػػباب اٜنقيقيػػة  ئِنػػاط

الج ينجم عنها ظهور وانتشار ظػاىرة التعػذيب  ويػؤدي  –السياسية واالمتماعية الداخلية 
ولكػػػػي تكػػػػوف اٞنقارنػػػػات التار٫نيػػػػة مصػػػػدرا للعػػػػ  اٞنفيػػػػدة يف . إذل العجػػػػز يف عػػػػن معاٛنتهػػػػا

إدرامهػػا يف إطػػار تػػار٫ني أوسػػع يشػػمل تػػاريخ الػػبالد الطويػػل وكػػذا  مناىضػػة التعػػذيب ٩نػػب
  .تاريخ الدولة اإلسالمية معامية األطراؼ

وىػػذا مػػا إػػدؼ إليػػو ىػػذه الورقػػة الػػج تكشػػف عػػن مػػد  انتشػػار ظػػاىرة التعػػذيب عػػ  
تاريخ البشرية عموما والتاريخ اإلسالمي على اٝنصػوص  والتعػّرؼ ولػو بإ٩نػاز علػى مقاصػد 

 .يب وألوانو وأدواتو يف اٜنضارات واألدياف اٞنختلفة الج عرفها اٛنن  البشريالتعذ
يتعّرض الفصل الثاشل من ىذه احملاولة إذل التعذيب يف اٜنضارات القد٬نػة  ويرّكػز الفصػل 
الثال  على تعذيب األنبياء والصػاٜنٌن  بينمػا يبػٌّن الفصػل الرابػع رواج التعػذيب يف اجملتمػع 

وقػد ُخّصػص الفصػل . شف الفصػل اٝنػام  روامػو يف اجملتمػع اإلسػالمياٞنسيحي  ويستك
السادس لتبيٌن انتشار التعذيب يف اجملتمع اٞنعاصر  ويعرض الفصل اٝنتامي خالصة للورقػة 

 .وبع  الدروس والِع  الج ٬نكن استخالصها من العرض التار٫ني لظاىرة التعذيب
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 التعذيب في الحضارات القديمة. 2
التعذيب قد٬نة قػدـ اإلنسػاف علػى سػطأ  إّف ظاىرة

اٞنعمػػػػورة وإف تعػػػػددت دوافػػػػع ىػػػػذه ا فػػػػة وألواّنػػػػا  
أنػػػػػػػو ال  11،12،13،14،15وتؤكػػػػػػػد الدراسػػػػػػػات التار٫نيػػػػػػػة

يكػػاد ٫نلػػو ٠نتمػػع بشػػري مػػن ظػػاىرة التعػػذيب الػػج 
قػػػػد تشػػػػيع يف ٠نتمػػػػع مػػػػا إذل حػػػػد  تصػػػػبأ فيػػػػو أمػػػػرا 
عاديػػػػػػا  مقبػػػػػػوال  بػػػػػػل ومقّننػػػػػػا يف بعػػػػػػ  األحيػػػػػػاف  

 .ءا من التشريعات القائمةكل مز يش
وىناؾ إثباتات على ومود ظاىرة التعذيب عنػد 
ا شػػوريٌن الػػذين كػػانوا يقتلػػوف أسػػراىم بإمالسػػهم 

وكػذا عنػد  16على خازوؽ وبقطع أيديهم وأرملهم 
اٞنصريٌن القدامى مثل ما ثبس من تعذيب رمسي  

قبػػػػل اٞنػػػػيالد لػػػػبع  سػػػػجنائو يف  1777الثػػػػاشل سػػػػنة 
 17.يا أعدائو خالؿ الغزو اٜنِثي ٞنصر١ناولة ٞنعرفة نوا

وكػػػػػاف اليونػػػػػاف القػػػػػدامى ٬نارسػػػػػوف التعػػػػػذيب إمػػػػػا  
كػػػأداة سياسػػػية للحصػػػوؿ علػػػى معلومػػػات أو كػػػأداة 
قضائية  دؼ انتزاع إقرار اٞنتهم الذي كاف يُعت  مػن 

ّػػًن أّف اإلّريػػق كػػانوا . شػػكاؿ البينػػة القضػػائيةأأىػػم 
انيتهم يعػػػػذبوف العبيػػػػد الػػػػذين دل يكػػػػن يُعػػػػعؼ بإنسػػػػ

أصػػػػػال واألمانػػػػػب الػػػػػذين كػػػػػانوا يقطنػػػػػوف أثينػػػػػا دوف 
اٞنواطنٌن األحرار الذين دل يكونوا يتعرضوف للتعذيب 

وكػػػاف أحيانػػػا الغػػػػرض . إال يف حالػػػة اٝنيانػػػة العظمػػػػى
من تعذيب العبد ىو اٜنصػوؿ علػى معلومػات ٔنػص 

وكانػػس ىػػذه . سػػيده الػػذي ىػػو ّننػػأ  عػػن التعػػذيب
وىػا ىػو . ّريق مقبولة لد  الكثًن من فالسػفتهم ومفكػريهماالزدوامية يف التعامل لد  اإل

الػذي اإػم باٝنيانػة عنػد ىز٬نػة ( Léocrate)يف مرافعتػو ضػد ليػوكرات ( Lycurgue)ليكػورؽ 
أيها السادة القضاة  مػن مػنكم ٩نهػل أنػو يف »: ٫ناطب القضاة قائال( Chéronée)شًنوشل 

نماذج للتعذيب عند اآلشوريين وعند 
 المصريين القدامى 

 التعذيب بواسطة ثور بيريالوس
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ـ علػػى علػػم بالوقػػائع يكػػوف مػػن قمػػة العػػدؿ اٜنػػاالت اٞنثػػًنة للجػػدؿ إذا كػػاف العبيػػد أو اٝنػػد
وقد تفاقمس ظاىرة التعذيب  18«والد٬نوقراطية أف يتم استنطاقهم وعرضهم على التعذيب 

ومػن أنػواع التعػذيب الػج . علػى السػلطة« الطغػاة األثريػاء»يف اجملتمع اليوناشل عندما استوذل 
ارة وبالسػياط  وسػكب النبيػذ الضرب بالنبوت وباٞنخلعة وباٜنج: استعملها اإلّريق ما يلي

٥ناسػػػي « ثػػػور»يف األنػػػف  والّلسػػػع بالقضػػػباف اٜنديديػػػة اٞنلتهبػػػة بالنػػػار  وإدخػػػاؿ اٞنػػػتهم يف 
 .ُتشعل النًناف من ٓنتو

كمػػا كػػاف التعػػػذيب رائجػػا أيضػػػا عنػػد الرومػػػاف يُسػػتعمل للتحقيػػػق القضػػائي يف حػػػاالت 
مهوريػة ضػد العبيػد واألمانػب وقد اسُتعمل يف عهػد اٛن. االّتياؿ ومرائم السحر والشعوذة

مػػن أىػػل اٞنسػػتعمرات ّػػًن اٞنػػواطنٌن حيػػ  كػػاف اٞنػػواطن ١نميػػا مػػن طػػرؼ قػػانوف اٛنمهوريػػة 
. وكػػاف ٠نػػرد تقييػػده يُعػػّد منايػػة

ولكػػػػػػػػػػن عنػػػػػػػػػػد قيػػػػػػػػػػاـ اٜنكػػػػػػػػػػم 
اإلم اطػػػػػوري اٞنسػػػػػتبد امتػػػػػدت 
ظػػػػػػػػػػػػاىرة التعػػػػػػػػػػػػذيب لتشػػػػػػػػػػػػمل 
اٞنػػػواطنٌن أنفسػػػهم وكػػػاف ذلػػػك 
يف بدايػػة األمػػر عنػػد الشػػك يف 

مرة ضػػػد اإلم اطػػػور  لكػػػن مػػػؤا
تعػػػػداه فيمػػػػا بعػػػػد إذل اٞنتهمػػػػٌن 

وقػػػػػػد بػػػػػػرع . يف مػػػػػػرائم أخػػػػػػر 
طغػػػػاة أمثػػػػاؿ كػػػػاليغوال ونػػػػػًنوف 
وماكسػػػػػػػػػػػػػػػػػيمينوس يف فنػػػػػػػػػػػػػػػػػوف 

 .التعذيب
وقد أنذ اٞنفكػروف الرومػاف 
مواقػػػػػػػػف ٢نتلفػػػػػػػػة مػػػػػػػػن قضػػػػػػػػية 
التعذيب  ولكن دل ٓنصل قط 

اسػػػػػػػػتعماؿ مناقشػػػػػػػػة أخالقيػػػػػػػػة 
فمػػػػثال . تنطاؽالتعػػػػذيب لالسػػػػ

يػػػر  أّف ( Cicéron)سيسػػػروف 
لػػػػػذلك تبػػػػػدو . انتػػػػػزاع الشػػػػػهادات يػػػػػتم عنػػػػػد الضػػػػػرورة الػػػػػج تػػػػػؤثر علػػػػػى اٛنسػػػػػد أو الػػػػػروح»

وحػت  »19 .الشهادات اٞننتَزعػة بواسػطة العصػّي أو بالتعػذيب أو بالنػار أّنػا تعػّ  عػن اٜنقيقػة

مشاهد من ممارسة 
 التعذيب عند الرومان
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  (Sénèque)ل سػػينيك الػػذين عارضػػوا ٣نارسػػة التعػػذيب انطالقػػا مػػن اعتبػػارات أخالقيػػة  مثػػ
اٞنتمثػػػػل يف االسػػػػتنطاؽ وإخضػػػػاعو لنػػػػزوات « مقصػػػػده الطبيعػػػػي»إ٧نػػػػا انتقػػػػدوا ٓنريفػػػػو عػػػػن 

وىنػػاؾ مػػن عػػارض ٣نارسػػة التعػػذيب انطالقػػا مػػن اعتبػػارات نفعيػػة مثػػل كانتيليػػاف . اٞنتسػػلطٌن
(Quintilien)أمًن البياف يف فعة اٜنكم اإلم اطوري  الذي قاؿ  : 

إنكػم .   فهناؾ أيضا حج  ٞنناىضتو[يُقصد بو التعذيب]ت لالستنطاؽ إذا كانس ىناؾ م را
تزعموف أنو ٬نّثل وسيلة مضمونة الستخراج اٜنقيقػة مػن أفػواه اجملػرمٌن  لكػين أقػوؿ أنػو ّالبػا مػا 
٩نعل ىؤالء اجملرمٌن يقوموف باإلدانة زورا  وذلك ألّف ص  البع  ٩نعل الكذب سهال لديهم  

  20.ا خر ٩نعل الكذب ضروريا عندىم يف حٌن أّف ضعف البع 
ومػػػػػػن أنػػػػػػواع التعػػػػػػذيب الػػػػػػج 

تشػريب  : مارسو الرومػاف مػا يلػي
كميػػػػة ىائلػػػػة مػػػػن النبيػػػػذ والشػػػػد 
اٞنومػػػػػع علػػػػػى اٞنثانػػػػػة  والضػػػػػرب 
بالسػػػػػػياط اٞنصػػػػػػنوعة مػػػػػػن ملػػػػػػد 
الثػػػور واٞنثقلػػػة ّنعػػػدف الرصػػػاص  
والطعػػػػػػػػػػػػن اٞنتكػػػػػػػػػػػػرر بالسػػػػػػػػػػػػكٌن 
والتسػػػػػػػبب يف اٞنػػػػػػػوت البطػػػػػػػيء  

والنشػر بواسػطة وخلع اٞنفاصػل  
اٞننشػػػػػار  و الكػػػػػي واإلحػػػػػراؽ بالنػػػػػار  وقطػػػػػع اليػػػػػدين 
والقدمٌن  ورمػي اٞنػتهم إذل السػباع الضػارية مػن أسػود 
و٧نػػػػػور ودببػػػػػة وثػػػػػًناف وذئػػػػػاب وكػػػػػالب ىائجػػػػػة أثنػػػػػاء 
سػػػػػػػباقات اجملالػػػػػػػدة الػػػػػػػج كانػػػػػػػس تػػػػػػػنظم للعفيػػػػػػػو عػػػػػػػن 
اٞنشػػػػاىدين  وقػػػػد عػػػػاسل مػػػػن ىػػػػذا النػػػػوع األخػػػػًن مػػػػن 

  .باع اٞنسيحية األوائلالتعذيب الكثًن من أت
وعػػػػػػػرؼ سػػػػػػػكاف األمػػػػػػػريكيتٌن األصػػػػػػػليٌن ظػػػػػػػاىرة 
التعػػػػػذيب إّمػػػػػا يف إطػػػػػار الطقػػػػػوس الدينيػػػػػة أو لعقػػػػػاب 
األسػػػر  واسػػػُتعمل يف ذلػػػك التعليػػػق والتحريػػػق بالنػػػار 
ولسػػع اٛنسػػد بػػاٛنمر اٞنلتهػػب وقطػػع األعضػػاء وانتػػزاع 
رز السكاكٌن يف اٛنسد إلعطاء اٞنػوت  القلب حيا ّو

 .فروة الرأس البطيء وسلخ

 مسيحي ملقى إلى السباع في ساحة مجالدة رومانيةرجل 

 مشهد ألحد طقوس األزتيك الدينية
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كما عرفس مّل حضارات الشرؽ األقصى التعذيب ففي الصٌن اسُتعمل أثناء التحقيق 
يف مرائم السػرقة والقتػل وكانػس ىنػاؾ أسػاليب للرمػاؿ وأخػر  للنسػاء ومػن األسػاليب الػج 

الضػرب بالعصػا علػى القػدمٌن والػردفٌن إذل حػد ٕنزيػق ٜنػم اٛنسػد أحيانػا  وتكسػػًن : ُعرفػس
اليد ببطء  واسػتعماؿ لػوح خشػط يطػوؽ بػو عنػق الضػحية فيمنػع وصػوؿ يػده عظاـ القدـ و 

أي بتقطيػػػع قطػػػع مػػػن اٛنسػػػم « القتػػػل بػػػألف مػػػرح»إذل فمػػػو ل كػػػل والشػػػرب  واٝننػػػق  و
وكػػػاف التعػػػذيب سػػػائدا يف اليابػػػاف ُيسػػػتعمل ّنباركػػػة مػػػن . الواحػػػدة تلػػػو األخػػػر  حػػػت اٞنػػػوت

مل الضػػػػرب بالسػػػػوط علػػػػى القػػػػدمٌن اٟنيئػػػػات القضػػػػائية للحصػػػػوؿ علػػػػى اٞنعلومػػػػات واسػػػػتع
والردفٌن  وأثقاؿ اٜنجارة ذات الرؤوس اٜنادة الػج توضػع علػى اٛنسػد  وربػط عنػق وذراعػي 
وسػػاقي الضػػحية معػػا وتركهػػا يف تلػػك اٜنالػػة حػػت تشػػرؼ علػػى اٟنػػالؾ  كمػػا اسػػُتعمل خلػػع 

ىرة التعػذيب ودل ٔنػل اٟننػد مػن ظػا. ؽ والتحريق  وكذا اإلعداـ بكثػرة اٛنػراحاّر اٞنفاصل واإل
حيػػ  اسػػُتعمل العديػػد مػػن األسػػاليب مثػػل ربػػط أعضػػاء اٛنسػػم ُنبػػل بطػػرؽ متعػػددة ْنعػػل 
الضحية يف وضع مؤدل  والتشػمي   واسػتعماؿ اٜنشػرات  وأدوات للضػغط علػى األعضػاء   

 .كما مورس التعذيب باستعماؿ الفيل لقتل الضحية بَدوِس رأسو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 في حضارات الشرق األقصى ماذج من ألوان التعذيب التي مورستبعض الن 
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 تعذيب األنبياء والصالحين. 3
وعلى ومو اٝنصوص تعّرض يف اٜنضػارات القد٬نػة األنبيػاء والصػاٜنوف مػن ورثػة األنبيػاء إذل 

فػدور ىػذه الفئػة مػن . أشد ألواف األذ  من طػرؼ األنظمػة اٞنناىضػة ألفكػارىم اإلصػالحية
النػاس أساسػي يف إصػالح ٠نتمعػػاإم عػ  تصػحيأ العقائػد الفاسػػدة الػج ْنػذب اجملتمػػع إذل 

ومػػن البػػديهي أّف عمليػػة اإلصػػالح . دؿ والعدالػػة االمتماعيػػة للجميػػعاألسػػفل وضػػماف العػػ
ىػذه تشػكّل خطػػرا علػى صػػروح االسػتبداد العقائػػدي والسياسػي واالقتصػػادي الػذي يضػػمن 

 .   استمراره باستعماؿ العنف ضد الرعية
ي أّف أبا األنبياء إبراىيم اٝنليػل عليػو السػالـ لقػ 21و٫ن نا القرآف الكرصل يف قصص الّرسل

وٞنػا . من قومو أشد االضطهاد حٌن أنكر عبادإم ل وثاف ودعاىم إذل توحيد ال عّز وملّ 
فشلوا يف التغلب عليو باٜنجة وال ىاف ٛنؤوا إذل القوة وىي أسلوب الطغػاة ٞنعاقبػة اٞنعارضػة 

أبطػػل كيػػدىم ومعلهػػا عليػػو   يف النّػػار ولكػػن ال ويف التعامػػل مػػع الػػرأي ا خػػر  فػػألقوا بػػو
كما ٫ن نا القرآف الكرصل عن نبأ السحرة الذين أمنوا برّب موسى عليو السػالـ . ردا وسالماب

فػػػنقم مػػػنهم فرعػػػوف لكػػػوّنم دل يسػػػتأذنوه يف إ٬نػػػػاّنم ولشػػػعوره بػػػاٝنطر الػػػذي مثّلػػػو خطػػػػاب 
قػػاؿ فرعػػوف أآمنػػتم بػػو قبػػل أف : موسػػى علػػى اسػػتقرار صػػرحو وتوّعػػدىم بالعػػذاب الشػػديد

ألقطّعػّن . كر مكرٕنوه يف اٞندينة لُتخرمػوا منهػا أىلهػا  فسػوؼ تعلمػوفآذف لكم  إّف ىذا ٞن
والنػػػط ٪نػػػٍن بػػػن زكريػػػا عليهمػػػا  22.أيػػػديكم وأرملكػػػم مػػػن ِخػػػالؼ  ك أُلصػػػل بّنكم أٗنعػػػٌن

السػػػػالـ ُقطعػػػػس رأسػػػػو ألنػػػػو قػػػػاؿ كلمػػػػة حػػػػق دل 
ولقػػي . تُػػرِض ىػػًنودوس حػػاكم فلسػػطٌن آنػػذاؾ

ن عيسػػػى بػػػن مػػػرصل عليػػػو السػػػالـ أشػػػد األذ  مػػػ
قومػػو إذل حػػد أّنػػم تػػلمروا لصػػلبو ولكػػن ٤نػػاه ال 

كما تعرض أتباع عيسى . من مكرىم ورفعو إليو
ألقسػى أنػواع العػػذاب فمػنهم مػػن ُصػلب ومػػنهم 
مػػػػػن أُحػػػػػرؽ حيػػػػػا بالنػػػػػار ومػػػػػنهم مػػػػػن ألقػػػػػي إذل 

وىػػػػػػػػاىم . الكػػػػػػػػالب والسػػػػػػػػباع تػػػػػػػػنهش مسػػػػػػػػمو
أصػػػػحاب الكهػػػػف يفػػػػروف بعقيػػػػدإم خوفػػػػا مػػػػن 

لػػك مػػائر اعتػػ ىم العػػذاب الػػذي توّعػػدىم بػػو م
خطرا على ملكو ويلجؤوف إذل كهف ليلبثػوا فيػو 

أّمػػا أصػػحاب األخػػدود وىػػم أىػػل ٤نػػراف . سػػنٌن
 صورة تمثل أحد األنبياء وهو يُنشر إلى نصفينالػػذين اعتنقػػوا النصػػرانية فقػػد لقػػوا أشػػّد العػػذاب 
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من ذي نواس  ملك اليمن اٞنتعّصب لليهوديػة  الػذي أتػاىم مػن صػنعاء لػًنّدىم عػن ديػنهم 
نسػػاء ورمػػاال  شػػيوخا وأطفػػاال رّضػػعا  يف ٟنيػػب النػػار فػػأبوا  فكػػاف عقػػا م أف أُلقػػوا ٗنيعػػا  
 .  الج ُأضرمس يف أخدود أمر اٞنلك بشقو

أذ  كبػػًنا مػػن قومػػو وحػػت مػػن بعػػ  أقاربػػو  فسػػخروا منػػو  ولقػػي آخػػر األنبيػػاء ١نمػػد 
وكػػاف مشػػركو قػػريش ينثػػروف الػػعاب . وشػػتموه واإمػػوه بالكػػذب والسػػحر والكهانػػة واٛننػػوف

ويضػػػػعوف عليػػػػو األوسػػػػاخ وىػػػػو يصػػػػلي ويتعلقػػػػوف بػػػػو ويتجاذبونػػػػو علػػػػى رأسػػػػو وىػػػػو سػػػػائر 
ومن أشد من أساء إليو أبػو مهػل بػن ىشػاـ وعمػو أبػو ٟنػب بػن عبػد . ويصرخوف يف ومهو

اٞنطلػػب  فكػػاف أبػػو مهػػل يعػػعض لػػو فيسػػبو ويؤذيػػو  وكػػاف أبػػو ٟنػػب مػػار رسػػوؿ ال يرمػػي 
  الػػذي كػػاف أيضػػا يسػػكن كمػػا كػػاف عقبػػة بػػن أ  معػػيط. القػػذر واأل٤نػػاس علػػى بػػاب منزلػػو

  شديد األذ  عليو  وقد لقيو مرة فومأ عنقو وبصق يف ومهػو الشػريف ولطػم َنوار النط 
وكاف الرسوؿ الكرصل مػرة يصػلي يف اٞنسػجد فقػاـ إليػو عقبػة بػن أ  معػيط وأخػذ فػرث . عينو

عنػو سػامدا حػت مػاءت ابنتػو فاطمػة الزىػراء فأزالػس  بعًن فألقاه عليو وىو سامد  فظل 
فخنقػػو خنقػػا  ولقػػي عقبػػة بػػن أ  معػػيط الرسػػوؿ مػػرة أخػػر  فوضػػع ثوبػػو يف عنقػػو . الفػػرث

شػػػديدا حػػػت سػػػقط علػػػى ركبتيػػػو فتصػػػايأ النػػػاس وظنػػػوا أنػػػو مقتػػػوؿ  ومػػػاء أبػػػو بكػػػر فأخػػػذ 
أتقتلػػوف رمػػال أف يقػػوؿ ر  ال وقػػد »: ّننكػػب عقبػػة حػػت دفعػػو عػػن رسػػوؿ ال وىػػو يقػػوؿ

وٞنا خرج نط ال إذل الطائف ليدعو قبيلػة ثقيػف إذل اإلسػالـ « .ماءكم بالبينات من ربكم
 23.رٗنوه باٜنجارة حت أدموا رملو وىم يف ذلك يسخروف ويستهزئوف

واضطروا للهجػرة إذل اٜنبشػة   24،25.األوائل أشد االضطهاد كما اضطُهد أتباع ١نمد 
مو أمػػػاـ اٞنػػػ  مػػػن فلمػػػا أعلػػػن أبػػػو بكػػػر إسػػػال. ك إذل اٞندينػػػة فػػػرارا مػػػن أذ  مشػػػركي قػػػريش

اٞنشركٌن وثبوا عليػو ووطػؤوه باألقػداـ وضػربوه ضػربا م حػا حػت أّمػي عليػو وظػن النػاس أنػو 
وكاف بالؿ بن ربػاح ٣نػن أوذي يف سػبيل ال فقػد كػاف ٣نلوكػا ألميػة . مات من شدة الضرب

 بػػن خلػػف  وكػػاف أميػػة ٩نعػػل يف عنقػػو حػػبال ويدفعػػو إذل الصػػبياف يلعبػػوف بػػو  وكػػاف يػػؤتى بػػو
شػػػم  ويضػػػعوه علػػػى الرمػػػل الشػػػديد اٜنػػػرارة ك توضػػػع علػػػى 

ُ
يف وقػػس الظهػػػًنة إذل اٞنكػػػاف اٞن

  «ال تػػػزاؿ ىكػػػذا حػػػت ٕنػػػوت أو تكفػػػر ّنحمػػػػد»: صػػػدره صػػػخرة عظيمػػػة فيقػػػوؿ لػػػو أميػػػػة
 26.وظل بالؿ يف العذاب حت اشعاه أبو بكر فأعتقو. «أحد  أحد»: فيقوؿ

اٞنشػػػػػركوف يُعّرونػػػػو ويُلصػػػػػقوف ظهػػػػػره وعُػػػػذ ب خبّػػػػػاب بػػػػن األرت عػػػػػذابا شػػػػػديدا  فكػػػػاف 
وقػػد . باٜنجػػارة احملمػػاة بالنػػار ويلػػووف عنقػػو وكػػانوا أيضػػا يوقػػدوف لػػو نػػارا و٪نرقػػوف  ػػا مسػػده

أتػػػػى خبّػػػػاب رسػػػػوؿ ال وىػػػػو متوّسػػػػد بػػػػ دة يف ظػػػػل الكعبػػػػة فقػػػػاؿ لػػػػو وىػػػػو متػػػػأثر ّنػػػػا لقيػػػػو 
: هػػو الشػػريف وقػػاؿوقػػد ا٘نػػّر وم فقعػػد « أال تػػدعو ال »: اٞنسػػلموف مػػن شػػدة اٞنشػػركٌن
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لقد كاف من قبلكم ليمشط بأمشاط اٜنديد ما دوف عظامو من ٜنم أو عصب ما يصػرفو »
ذلػػك عػػن دينػػو  ولَيُػػتّمّن ال ىػػذا األمػػر حػػت يسػػًن الراكػػب مػػن صػػنعاء إذل حضػػرموت مػػا 

 «.٫ناؼ إال ال عز ومل  ولكنكم تستعجلوف
شركو قريش يعذبوّنم ُنّر الشم   وُعذ ب عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمو ٚنية وكاف م

وكػػاف أبػػو مهػػل ٪نمػػي لعمػػار دروع اٜنديػػد يف اليػػـو الصػػائف ويلبسػػو إياىػػا وشػػددوا عليػػو 
. العذاب باٜنر تارة وبوضع الصخر علػى صػدره أخػر  وبػاٜنرؽ بالنػار وبػالتغريق تػارة أخػر 

اتػػس وكانػػس ومػػات ياسػػر ٓنػػس العػػذاب  أمػػا ٚنيػػة فػػإف أبػػا مهػػل طعنهػػا يف قُػبُلهػػا ُنربػػة فم
 وشػددوا العػذاب علػى عمػار ودل يعكػوه حػت سػّب رسػػوؿ ال  27.أّوؿ شػهيدة يف اإلسػالـ

: وذكػػػر آٟنػػػتهم ِنػػػًن  فلمػػػا لقػػػي الرسػػػوؿ عمػػػارا وىػػػو يبكػػػي معػػػل ٬نسػػػأ عػػػن عينيػػػو ويقػػػوؿ
 «.أخذؾ الكفار فغطّوؾ يف اٞناء فقلس كذا وكذا  فإف عادوا فقل ذلك ٟنم»

إسالمو ّنكة وكاف اٞنسلموف يكتموف إسالمهم  فخرج أبو  وُعذ ب أبو ذر الغفاري عند
  «أشػػػهد أف ال إلػػػو إال ال  وأف ١نمػػػدا رسػػػوؿ ال»: ذر إذل الكعبػػػة  وصػػػاح بػػػأعلى صػػػوتو

فقػػػاـ إليػػػو مشػػػركو قػػػريش  وضػػػربوه بالسػػػياط حػػػت أضػػػجعوه وأدمػػػوه  ويف اليػػػـو الثػػػاشل عػػػاود 
 .اإلعالف بالشهادة فعادوا إذل ضربو

بػػن عػػدي مػػن طػػرؼ مشػػركي قػػريش انتقامػػا ٟنػػز٬نتهم يف بػػدر  فُخلعػػس  وعُػػذ ب خبيػػب
إذل مسػيلمة بػأمر مػن  كما ُقط عس أوصاؿ حبيب بن زيد األنصاري رسػوؿ ١نمػد . أطرافو

وكػاف عػم الػزبًن بػن العػواـ يعلػػق ابػن أخيػو يف حصػًن ويػدخن عليػو بالنػار وىػػو . ىػذا األخػًن
وقػػد ُحػػب  مصػػعب بػػن عمػػًن « . أكفػػر أبػػداال»: فيقػػوؿ الػػزبًن« ارمػػع إذل الكفػػر»: يقػػوؿ

عقابػػا لػػو علػػى إسػػالمو وعػػذب طلحػػة بػػن عبيػػد ال وعبػػد الػػر٘نن بػػن عػػوؼ وصػػهيب بػػن 
ًنىم كثًن  .سناف و٘نامة بن بالؿ وعامر بن فهًنة وأبو فكيهة وأـ عني  ّو

 التعذيب في المجتمع المسيحي. 4
ىا ّنػػػا لقيػػػو اٞنسػػػيحيوف كانػػػس الكنيسػػػة يف بػػػادئ األمػػػر ضػػػد التعػػػذيب وذلػػػك لقػػػرب عهػػػد

ولكػػػن دل ٕنػػػّر قػػػروف قليلػػػة حػػػت تغػػػًّن . األوائػػػل مػػػن أذ  شػػػديد مػػػن طػػػرؼ األبػػػاطرة الرومػػػاف
اٞنوقػػػف الرٚنػػػي للكنيسػػػة يف ىػػػذا الشػػػأف فأصػػػبحس يف كثػػػًن مػػػن األحيػػػاف ظػػػاىرة التعػػػذيب 
ن  متفشػػية يف البلػػداف اٞنسػػيحية ّنباركػػة مػػن أربػػاب الكنيسػػة  باسػػتثناء بعػػ  البابػػاوات الػػذي

 .كاف ٟنم موقف مناى  للتعذيب
ويف صدر القروف الوسػطى دل تسػتعمل الكنيسػة التعػذيب للحصػوؿ علػى االعػعاؼ مػن 

الفاصل يف اعتبػاره متهمػا أو بريئػا  فكػاف اٞنػتهم « القوؿ اإلٟني»اٞنتهم بل من أمل تقّصي 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 منظور تار٫ني 
 

 

215 

+ + 

+ + 

ئد أف ال يف شػأنو  إذ كػاف اٞنعتقػد السػا« حكم ال»يتعرض أللواف العذاب من أمل بياف 
فكانس مثال يد اٞنتهم اليمػىن تُقيّػد إذل قدمػو اليسػر  . ينقذ اٞنتهم من العذاب أف كاف بريئا

ك يُلقى بو يف ّنر أو حػوض مػن مػاء وتكػوف ٤ناتػو بعػد ذلػك دلػيال علػى براءتػو كمػا يكػوف 
 .بريئا كما كاف اٞنتهم يُعذَّب بالنار اعتقادا بأّف النار ال ٓنرؽ. ّرقو دليال على إدانتو

التعػذيب مر٬نػة »وٕنّيز البابػا نيكػوالس األوؿ يف القػرف التاسػع اٞنػيالدي عػن ّػًنه فػاعت  
وقػد عػّ  يف  28«مزدومة ألنو يؤدي ّنن يقع عليو إذل الكذب ويعرضو إذل األدل بػال مػدو 

عػن موقػف الكنيسػة مػن التعػذيب يف رسػالة إذل  777سنة 
 :بوري  أمًن بلغاريا ماء فيها

م أنػػك ٞنّػػا تُلقػػي القػػب  علػػى أحػػد اللصػػوص إشل أعلػػ
ترىقو بالعذاب حت يععؼ  وذلك ما ال ْنيزه أية شريعة 

٩نػػب أف يكػوف االعػػعاؼ بػػأّي ُمػػـر أو . ٚناويػة أو بشػػرية
ألػػن ُتصػػاب . منايػػة عفويػػا وال ٩نػػب اٜنصػػوؿ عليػػو بػػالقوة

باٝنجػػػػػػػػل والعػػػػػػػػار إذا دل َيظَهػػػػػػػػر اإلثبػػػػػػػػات اٛنرمػػػػػػػػي بعػػػػػػػػد 
ؾ مػػػد  الظ لػػػم الػػػذي يسػػػببو إمػػػراء التعػػػذيب  وىػػػل تُػػػدرِ 

التعػػذيب  وإذا دل يكػػن الضػػحية ٬نلػػك قػػوة كافيػػة ٞنقاومػػة 
مػػػن . التعػػػذيب يعػػػعؼ بذنبػػػو دوف أف يكػػػوف مػػػذنبا حقػػػا

يكػػوف اجملػػـر اٜنقيقػػي عنػػدىا  إذا دل يكػػن ذلػػك الشػػخص 
 29الذي ُأمِ  بالقوة على االععاؼ بذنبو 

٣نػػػا أد  « اٜنكػػػم اإلٟنػػػي»يسػػػمى  وبعػػػد فػػػعة بػػػدأ الشػػػك ٪نػػػـو حػػػوؿ مػػػدو  مػػػا كػػػاف
إال أّف ظاىرة التعذيب بقيس سارية مقبولة لد  بع  رماؿ الكنيسػة . بالكنيسة إذل إدانتو

ولكػػػن دل يػػػدـ ذلػػػك . يلجػػأ إليهػػػا القضػػػاة للبحػػ  عػػػن اٜنقيقػػػة خاصػػة ٣نػػػن اإمػػػوا بالزندقػػة
ت التحقيػػق طػػويال وعػػاد التعػػذيب إذل االنتشػػار بسػػبب اسػػتبداؿ إمػػراءات االإػػاـ بػػإمراءا

القانونية الػج وضػعها الرومػاف يف القػرف السػادس والػج « ٠نموعة موستينياف»اٞنستوحاة من 
وقد نت  ذلك االستبداؿ من مهة عن انبعػاث القػانوف . سا٨نس يف تفشي ظاىرة التعذيب

الرومػػاشل الػػذي بػػدأ يف بولونيػػا اإليطاليػػة ومػػن مهػػة أخػػر  عػػن النظريػػة القانونيػػة ل قػػرار الػػج 
 .ورإا الكنيسة يف القرف الثاشل عشر حي  معلس فعال من االععاؼ سيد األدلةط

 
 
 

 البابا نيكوالس األول
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ويف القػػػرف الثالػػػػ  عشػػػر أخػػػػذت ظػػػػاىرة التعػػػذيب أبعػػػػادا مديػػػػدة حينمػػػا أصػػػػدر البابػػػػا 
دسػػػػػػػػػتوره  1717يف سػػػػػػػػػنة ( Innocent IV)« الػػػػػػػػػ يء الرابػػػػػػػػػع»سينيبالدوفيشػػػػػػػػػي اٞنلقػػػػػػػػػب 

(Ad extirpanda )ذيب أثنػػػػاء التحقيػػػػق  ومػػػػاء بعػػػػده البابػػػػا الػػػػذي شػػػػرّع اللجػػػػوء إذل التعػػػػ
الػػػذي أبػػاح ابتػػػداء مػػن سػػػنة ( Alexandre IV)« ألكسػػػندر الرابػػع»رينالػػدو سػػػيغين اٞنلقػػب 

الػذي  ( Clément IV)« كليمونػس الرابػع»لرماؿ التحقيق تعذيب اٞنتهمٌن ك البابا  1717
١نػػػاكم »ظػػػل  وأُّسػػػ  منػػػذ ذلػػػك اٜنػػػٌن اسػػػتبداد القضػػػاء الػػػديين يف. كػػػاف لػػػو موقػػػف ٣ناثػػػل

الػػج رامػػس يف ٢نتلػػف أ٥نػػاء العػػادل اٞنسػػيحي وبلغػػس أومهػػا ابتػػداء مػػن « التفتػػيش اٞنقدسػػة
القػػػرف اٝنػػػػام  عشػػػر يف إسػػػػبانيا بعػػػد سػػػػقوط آخػػػر إمػػػػارات األنػػػدل   حيػػػػ  عػػػاسل منهػػػػا 

وقػػػد بلغػػػس فظاعػػػة اٛنػػػرائم الػػػج اقعفتهػػػا ١نػػػاكم التفتػػػيش . اٞنسػػػلموف واليهػػػود أشػػػد اٞنعانػػػاة
حػػق اٞنتهمػػٌن باٟنرطقػػة درمػػة معلػػس عػػدة بػػابوات يعربػػوف ٜنكػػاـ إسػػبانيا عػػن اإلسػػبانية يف 

و  ( Paul IV)وبػول  الرابػع  ( Paul III)استنكارىم لتلك اٞنمارسات مثل بول  الثال  
وألكسػػػػػػػػػػػندر السػػػػػػػػػػػادس ( Grégoire XIII)وقريقػػػػػػػػػػػوار الثالػػػػػػػػػػػ  عشػػػػػػػػػػػر ( Pie IV)الرابػػػػػػػػػػع 

(Alexandre VI .)وقػػد ذىػػب البابػػا ليػػوف العاشػػر (Léon X ) إذل أبعػػد مػػن  1117يف سػػنة
ذلػػك حػػٌن قػػاـ ُنرمػػاف اٞنشػػرفٌن عػػن ١نػػاكم التفتػػيش يف منطقػػة طوليػػد  أي إخػػرامهم مػػن 

 .اٞنلة
اإلحػػراؽ  30:وتضػػمنس أنػػواع التعػػذيب الػػذي مارسػػتها ١نػػاكم التفتػػيش يف أوروبػػا مػػا يلػػي

داء؛ فسػخ الفػك؛ بالنار؛ الدفن حيا؛ ٚنل العيوف؛ سحب األظػافر؛ سػل األلسػنة؛ قلػع األثػ
خلػػػع األطػػػراؼ؛ ٕنزيػػػق األرمػػػل؛ سػػػحق العظػػػاـ؛ التعػػػذيب باٞنػػػاء سػػػقيا وتقطػػػًنا؛ التعػػػذيب 

: أمػا آالت التعػذيب فشػملس مػا يلػي .باٛناروكا؛ التعذيب باألسياخ وقوالب اٜنديد احملمػاة
أسواط  ا قطع مػن اٜنديػد الشػائك؛ كالليػب النتػزاع اللحػم مػن العظػم؛ قػدور مػن اٜنديػد 

الرصاص وصبو على اٞنعذبٌن؛ قدور لغلي الزيس واٞناء وصبو علػى اٞنعػذبٌن؛ دواليػب لصهر 
وسّحابات ذات مسػامًن حػادة لتمزيػق األمسػاد؛ عّضاضػات حديػد لعػّ  اللحػم؛ أكاليػل 
حديد ذات مسامًن حػادة ناتئػة مػن الػداخل تطػوؽ  ػا مبهػة اٞنعػذب وتضػيق ّنفتػاح يػدور 

 (من اليمين إلى اليسار على التوالي) ليون العاشر و كليمونت الرابعو   ألكسندر الرابع و البريء الرابعالبابوات 
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الليػػػػػب ذات رؤوس حػػػػػادة لقلػػػػػع أثػػػػػداء النسػػػػػاء مػػػػػن بلولػػػػػب يغػػػػػرز اٞنسػػػػػامًن يف اٛنبػػػػػٌن؛ ك
صػػدورىن؛ آالت لسػػل األلسػػنة؛ آالت لتكسػػًن األسػػناف؛ أحذيػػة حديػػد تعػػرض علػػى النػػار 
فػإذا ٘نيػس وا٘نػرت حشػرت فيهػا قػدـ اٞنعػػذب؛ أحذيػة فيهػا مسػامًن مػن داخلهػا؛ سػػفافيد 

ب وال تقتلػو حديد توضع يف النػار ويكػو   ػا البػدف؛ مشػنقة معلقػة يف السػقف ٔننػق اٞنعػذ
ليكػوف ذلػك أطػوؿ لعذابػو؛ سالسػػل ّليظػة أنيطػس  ػا أثقػػاؿ حديػد معلقػة بالسػقف تعلػػق 
بػػػأطراؼ اٞنعػػػذب فتجذبػػػو األثقػػػاؿ وٕنػػػزؽ أعضػػػاءه؛ توابيػػػس مػػػن اٜنديػػػد ٪نشػػػر اٞنعػػػذب يف 
باطنهػػا ويف با ػػا سػػكاكٌن حػػادة فػػإذا أطبػػق بػػاب التػػابوت اخعقػػس عيػػين اٞنعػػذب سػػكيناف 

دماغ وثالثة إذل قلبو وأخػر  إذل معدتػو؛ آالت لطػي بػدف اٞنعػذب وكسػر ونفذتا إذل باطن ال
عظػػػػاـ ظهػػػػره؛ مطػػػػارؽ ثقيلػػػػة لسػػػػحق الػػػػرؤوس؛ صػػػػليب يػػػػدعى صػػػػليب أنػػػػدراوس لصػػػػلب 
اٞنعػػذبٌن؛ آلػػة تسػػمى اٛنحػػش اٝنشػػط يػػربط إليهػػا اٞنعػػذب ويطػػوؽ صػػدره بللػػة مػػن حديػػد 

اٞنعػذب كػي ال يػتمكن مػن تضيق بلوالب حت تنقطع أنفاسو؛ آلة من اٜنديد توضع يف فم 
 .الصراخ إذا بوشر بتعذيبو

 

 ن ممارسات محاكم التفتيشع يندمشه
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 التعذيب في المجتمع اإلسالمي. 5
عػػػين اإلسػػػالـ بضػػػماف وحفػػػا كرامػػػة اإلنسػػػاف الػػػج أقرىػػػا ال يف كتابػػػو العزيػػػز يف أكثػػػر مػػػن 

ولقػػػػد بػػػٌّن العلمػػػاء أّف اإلسػػػػالـ مػػػاء لرعايػػػػة  .31ولقػػػػد كّرمنػػػا بػػػين آدـ : موضػػػع كقولػػػو
لعبػػػاد يف الػػػدنيا وا خػػػرة وأّف مقاصػػػد الشػػػريعة اإلسػػػالمية مبنيػػػة علػػػى التػػػوازف بػػػٌن مصػػػاحل ا

بتعريػػػػف « اٞنوافقػػػػات»وقػػػػاـ اإلمػػػػاـ الشػػػػاطط يف كتابػػػػو . اٜنقػػػػوؽ الفرديػػػػة واٞنصػػػػلحة العامػػػػة
اٞنصػػػاحل الضػػػرورية الػػػج ٩نلػػػب فقػػػداّنا الشػػػقاء للفػػػرد والفسػػػاد للمجتمػػػع وّٝنصػػػها يف حفػػػا 

واٞنالحا أف حفا ىذه اٛنوانػب مػن حيػاة اإلنسػاف . ٞناؿ والنسبالدين والنف  والعقل وا
ورعايتهػػػا يػػػؤدي حتمػػػا إذل ضػػػماف سػػػالمتو اٛنسػػػدية واٞنعنويػػػة الػػػج دل تفطػػػن إليهػػػا اٞنواثيػػػق 

 .الدولية ٜنقوؽ اإلنساف إال مؤخرا
وقد أشار عبد ال اٜنامد إذل مد  ضػماف اإلسػالـ لسػالمة اإلنسػاف اٛنسػدية واٞنعنويػة 

 :فقاؿ
صػػاف اإلسػػالـ كرامػػة اإلنسػػاف  فحػػرـّ تعػػذيب اٛنسػػد واالعتػػداء علػػى البػػدف َنػػرح أو ضػػرب أو 

وقػػرر . ملػػد  وحػػّرـ تعػػذيب الػػنف  بسػػجن أو سػػّب أو شػػتم أو ٔنويػػف أو سػػوء ظػػّن أو قػػذؼ
الشػػرع ٗنلػػة مػػن األحكػػاـ والعقوبػػات الػػج تكفػػل ٘نايػػة اإلنسػػاف مػػن كػػل ضػػرر أو اعتػػداء يقػػع 

ارس حقوقػػو الشخصػػية ويتمتػػع ُنريػػة التصػػرؼ يف شػػؤونو دوف إعاقػػة أو عليػػو  ليتسػػىن لػػو أف ٬نػػ
 32.ضرر

ولكػػػػن إذا . إذف فقػػػػد مػػػػاء اإلسػػػػالـ بشػػػػريعة ومبػػػػادئ تصػػػػوف اإلنسػػػػاف وٓنفػػػػا كرامتػػػػو
تسػػاءلنا عػػن مػػد  إسػػقاط ىػػذه اٞنبػػادئ علػػى حيّػػز الواقػػع وإذل أّي حػػد مكنّػػس فعػػال مػػن 

سػػػػالمية ٞنصػػػػاحل اإلنسػػػػاف وكرامتػػػػػو دل ضػػػػماف سػػػػالمة اإلنسػػػػاف اٞنسػػػػلم ٤نػػػػػد أّف النظريػػػػة اإل
إذل ّنايػػػػة اٝنالفػػػػة  ُتسػػػػتوعب بصػػػػورة كاملػػػػة إالّ لفػػػػعة قصػػػػًنة امتػػػػدت مػػػػن حيػػػػاة الرسػػػػوؿ 

 .الراشدة  حي  كاد اجملتمع اإلسالمي األوؿ أف ٫نلو ٕناما من ظاىرة التعذيب
يتضػػػػػمن ىػػػػػذا الفصػػػػػل عرضػػػػػا للتوزيػػػػػع الػػػػػزمين واٛنغػػػػػرايف لظػػػػػاىرة التعػػػػػذيب يف التػػػػػاريخ 

إلسالمي اٞنمتد من القرف األوؿ إذل القرف اٞناضي للهجرة  مع تركيز علػى الػدولتٌن األمويػة ا
كما يتطّرؽ ىذا الفصل إذل مقاصد التعذيب . والعباسية لدور٨نا يف نشأة و٧نو ىذه الظاىرة

 .وألوانو يف تاريخ الدولة اإلسالمية

 ي التاريخ اإلسالميالتغير الزمني والتوزيع الجغرافي لظاهرة التعذيب ف 1.5.
نشأت ظاىرة التعػذيب يف وسػط اجملتمػع اإلسػالمي يف عهػد بػين أميػة وتنامػس يف عهػد بػين 
العباس  إال أّف كل بقاع الدولة اإلسالمية من شرقها األقصى يف اٟنند إذل ّر ا األقصى يف 
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د  األندل  عرفس ىذه الظاىرة الج توامػدت بػدوف انقطػاع يف اجملتمػع اإلسػالمي علػى مػ
 .تار٫نو الطويل وإذل يومنا ىذا وإف بدرمات متفاوتة

٩نػػػد القػػػارئ ىنػػػا ١ناولػػػة لدراسػػػة إحصػػػائية ٛنمػػػع مػػػن وقػػػائع للتعػػػذيب مػػػرت علػػػى مػػػّر 
العصػػور اإلسػػالمية يتبعهػػا سػػرد ألمثلػػة عػػن ىػػذه الوقػػائع ٔنػػص الػػدولتٌن األمويػػة والعباسػػية 

 .للهجرة 17و  17واٜنكم العثماشل للجزائر يف القرنٌن 
 دراسة إحصائية .....1

ألّػػػف الباحػػػ  العراقػػػي عبػػػود الشػػػاٛني موسػػػوعة للعػػػذاب يف تػػػاريخ الدولػػػة اإلسػػػالمية علػػػى 
صػػػفحة ضػػػّمنها  7277قرنػػػا يف سػػػبع ٠نلػػػدات وحػػػوارل  17اٝنصػػػوص علػػػى مػػػد  أكثػػػر مػػػن 

و٬نكػػن اعتبػػار ىػػذه . وقػػائع تار٫نيػػة يف التعػػذيب منهػػا مػػا يفػػوؽ اٝنيػػاؿ مػػن حيػػ  البشػػاعة
ا رائدا يف العادل العر  واإلسالمي يهدؼ إذل ٓنسي  القارئ بظاىرة التعػذيب اٞنوسوعة ُنث

وإف كػػػاف للشػػػاٛني السػػػبق يف ٗنػػػع كػػػّم ىائػػػل مػػػن الوقػػػائع . الػػػج مػػػا فتئػػػس تنخػػػر ٠نتمعاتنػػػا
التار٫نية وتبويبها حسب لوف التعذيب  فإنو من الضػروري أف يعكػف البػاحثوف علػى ٓنليػل 

 .تلفةالوقائع اٞنسرودة من موانب ٢ن
حالػػة تعػػذيب ذُكػػرت يف موسػػوعة  711ونقػػدـ ىنػػا ١ناولػػة أوليػػة لدراسػػة عينػػة صػػغًنة مػػن 

أنظػػػر تفاصػػػيل العّينػػػة يف اٞنلحػػػق )الشػػػاٛني مػػػن أمػػػل دراسػػػتها إحصػػػائيا مػػػن عػػػدة موانػػػب 
واسػػػػػتنباط نظاميػػػػػات وأ٧نػػػػػاط تػػػػػتحكم يف ظػػػػػاىرة التعػػػػػذيب اٞنتفشػػػػػية يف اجملتمػػػػػع ( اٝنػػػػػام 
القػػارئ مػػن البدايػػة إذل أّف صػػالبة النتػػائ  اٞنسػػتنتجة مػػن ىػػذه  ولكػػن ٩نػػب تنبيػػو. اإلسػػالمي

الدراسػػة مرتبطػػة مػػن مهػػة ّنػػد  ٕنثيػػل العينػػة اٞنػػأخوذة مػػن موسػػوعة الشػػاٛني جملمػػوع وقػػائع 
. اٞنوسػػوعة  ومػػن مهػػة أخػػر  ّنػػد  ٕنثيػػل ٠نمػػوع وقػػائع اٞنوسػػوعة لواقػػع التػػاريخ اإلسػػالمي

لة ىػػػذا البحػػػ  األورل بدراسػػػات أخػػػر  وإّف ىػػػذا الػػػتحفا مػػػن شػػػأنو أف ٪نػػػ  علػػػى مواصػػػ
معمقػػة توّسػػع دائػػرة البحػػ  إذل موسػػوعة الشػػاٛني كلهػػا  بػػل وتقػػـو ّنواصػػلة عمػػل الشػػاٛني 

 .  من أمل إحصاء وقائع أخر  للتعذيب يف التاريخ اإلسالمي وٓنليلها بدقة
الشػػيء و . يبػػٌّن الشػػكل األوؿ أدنػػاه التغػػًّن الػػزمين لظػػاىرة التعػػذيب يف التػػاريخ اإلسػػالمي

فالشكل يبٌّن كيف ظهػر التعػذيب مبكػرا يف . اٞنالَحا ىو أنو دل ٫نل قرف من ىذه الظاىرة
القرف األوؿ اٟنجػري وىػو مػا يتػزامن مػع الدولػة األمويػة الػج داـ حكمهػا يف الشػاـ مػن سػنة 

ونر  يف الشكل تضاعف استعماؿ التعذيب يف القرف الثػاشل أي . للهجرة 177إذل سنة  51
  األخًن من حكم بين أميػة يف الشػاـ وبدايػة حكػم بػين العبػاس الػذي امتػد مػن خالؿ الثل

كمػػا نػػر  مػػن خػػالؿ الشػػكل أّف النصػػف األوؿ مػػن مػػدة . للهجػػرة 717إذل سػػنة  177سػػنة 
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ٕنّيز بارتفاع شػدة ظػاىرة التعػذيب  بينمػا يبػدو ( من القرف الثاشل إذل الرابع)حكم العباسيٌن 
مػن )س حػدإا يف النصػف الثػاشل مػن مػدة حكػم العباسػيٌن بوضوح أّف ىذه الظاىرة ا٦نفضػ
وقػػػد تفاقمػػػس ظػػػاىرة التعػػػذيب مػػػن مديػػػد يف القػػػرنٌن (. القػػػرف اٝنػػػام  إذل القػػػرف السػػػابع

الثامن والتاسع وىو ما يتزامن مع سقوط الدولة العباسػية واسػتيالء التػع علػى بغػداد وحكػم 
يالحػػػا أيضػػػا أّف القػػػروف العاشػػػر و . اٞنماليػػػك يف مصػػػر والشػػػاـ وتفكػػػك الدولػػػة اإلسػػػالمية

واٜنػػادي عشػػر والثػػاشل عشػػر ٕنيػػزت با٦نفػػاض حػػدة التعػػذيب تػػاله ارتفػػاع ابتػػداء مػػن القػػرف 
الثالػػ  عشػػر الػػذي ٕنيّػػز با٥نطػػاط اٝنالفػػة العثمانيػػة وبدايػػة عهػػد االسػػتعمار الغػػر  للػػبالد 

عشػػػػر إال أّف وأّلػػػػب الظػػػػن أّف ىػػػػذا االرتفػػػػاع قػػػػد اسػػػػتمر خػػػػالؿ القػػػػرف الرابػػػػع . اإلسػػػػالمية
 .موسوعة الشاٛني دل تتطرؽ إذل القرف األخًن إال بصورة مقتضبة كما يشًن إليو اٞنؤلف
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 التغير الزمني لظاهرة التعذيب في التاريخ اإلسالمي: 7الشكل 
 

و٬نكػػػن اسػػػتنتاج أّف ظػػػاىرة التعػػػذيب يف التػػػاريخ اإلسػػػالمي كانػػػس أكثػػػر تفشػػػيا يف زمػػػن 
. انتصػػار نظػػػاـ مديػػد علػػى نظػػػاـ قػػائم باسػػتعماؿ القػػػوة التحػػوالت السياسػػية الكػػػ   عنػػد

ولكن ىذا . وعندما يتمكن النظاـ اٛنديد من بسط سيطرتو تنخف  شدة ظاىرة التعذيب
 .ىذا ما سيتم التحقق منو الحقااالستنتاج يستلـز أف يكوف للتعذيب وظيفة سياسية و 

وقد مت ترتيب  تاريخ اإلسالمي يبٌّن الشكل الثاشل التوزيع اٛنغرايف لظاىرة التعذيب يف ال
الشػػػرؽ األقصػػػى : التعػػػذيب الػػػج ٓنتػػػوي عليهػػػا العينػػػة يف سػػػبع منػػػاطق وىػػػي أمػػػاكن وقػػػائع

نػػػر  أّف ثلػػػ  وقػػػائع التعػػػذيب . والعػػػراؽ والشػػػاـ ومصػػػر واٞنغػػػرب العػػػر  واألنػػػدل واٝنلػػػي  
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ٔنػػػص العػػػراؽ وأكثػػػر مػػػن ربعهػػػا ٫نػػػص مصػػػر  بينمػػػا تػػػنخف  النسػػػب يف اٞننػػػاطق األخػػػر  
واقعػا  ة الػج قػد تػعمماٛنغرافيػوانطالقا من ىذه االختالفات  .يف األندل  %7.5صل إذل لت

الػج سػادت  وبنيوية ٔنػص طبيعػة األنظمػة سياسية وامتماعية ٬نكن استنتاج تبايناتتار٫نيا 
 .راطقاأل ٢نتلف
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 التوزيع الجغرافي لظاهرة التعذيب في التاريخ اإلسالمي: 7الشكل 
 

وخاصػػػة النسػػػبة  ىػػػذه التباينػػػات اٛنغرافيػػػة سػػػبب عمػػػا إذا كػػػافلتسػػػاؤؿ ٬نكػػػن اّػػػًن أنػػػو 
 ٢نتلػػػفاخػػػتالؼ يف مػػػد  تسػػػجيل وتػػػواتر وقػػػائع التعػػػذيب تار٫نيػػػا يف القصػػػو  يف العػػػراؽ 

طالع أمشػل ّنػا إاإلسالمية  إضافة إذل كوف الباح  عبود الشاٛني مواطنا عراقيا لو  افدالبل
 .العراؽأرض ٫نص 

من وقائع التعػذيب ٔنػص الدولػة األمويػة كوّنػا العصػر اإلسػالمي نقدـ فيما يلي عينات 
الػػذي نشػػأت فيػػو ظػػاىرة التعػػذيب  والدولػػة العباسػػية الػػج شػػهدت تفػػاقم وانتشػػار الظػػاىرة 

 .على مد  واسع  وأخًنا بالد اٛنزائر الج ىي موضوع ىذا الكتاب
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 التعذيب يف الدولة األموية .5.1.2
اؿ اجملتمػػػع اإلسػػػالمي ودخػػػل يف دوامػػػة االسػػػتبداد السياسػػػي بقيػػػاـ الدولػػػة األمويػػػة تغػػػًّن حػػػ

ويصػػف . والفكػػري ومػػا ٤نػػم عنػػو مػػن عنػػف الدولػػة والعنػػف اٞنضػػاد للجماعػػات اٞنقاومػػة لػػو
 : عبود الشاٛني ىذا التحّوؿ ّنا يلي

ٞنّػػا تسػػلط األمويػػوف علػػى اٜنكػػم تغػػًن األمػػر عمػػا كػػاف عليػػو يف عهػػد اٝنلفػػاء الراشػػدين  
وسػػّلطوا علػػيهم عّمػػاال مػػن الظػػاٞنٌن  وأوؿ مػػن ُسػػّلط علػػى النػػاس مػػن  فظلػػم بعضػػهم النػػاس

ىؤالء الظاٞنٌن زياد بن أبيو  فعّذب الناس ودفنهم وىم أحياء  وبىن عليهم اٜنيطاف  وقطػع 
ك سّلطوا ولده عبيد ال بن زيػاد فسػار علػى طريقػة أبيػو يف اٛنػور وزاد عليػو . أطراؼ النساء

اىق  ويقتػل الرمػل الػ يء ويبعػ  برأسػو إذل ابنتػو الصػبية  فػإف بأنو كاف يرمي الناس من ش
مػػاءت االبنػػػة تطلػػػب مثػػػة أبيهػػا لتػػػدفنها أمػػػر باالبنػػػة فُقتلػػػس وىػػو ٬نت ػػػع نفسػػػو ّنرآىػػػا وىػػػي 

ومػػاء مػػن بعػػد٨نا الظػػادل السػػيئ الصػػيس اٜنجػػاج بػػن يوسػػف الثقفػػي فػػزاد عليهمػػا يف . تُقتػػل
   33 .نسافالظلم والبغي  وقتل ما يزيد عن ألف ألف إ

ولعّل مّل خلفاء بين أمية ابتداء ّنعاوية بن أ  سفياف وانتهاء ّنػرواف اٜنمػار قػد مارسػوا 
االستبداد السياسي بدرمات متباينة مع تطرؼ بعضهم مثل يزيد بػن معاويػة يف االضػطهاد 

وٕنيّػػز عػػنهم اٝنليفػػة عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز الػػذي حكػػم أقػػل مػػن ثػػالث سػػنوات أقػػاـ . والقمػػع
  وبعػػده يزيػػد النػاقص الػػذي دل يػػدـ (انظػر اٞنلحػػق الرابػع)العػػدؿ ووضػع حػػّدا للتعسػػف فيهػا 

وقد كاف ألتباع بين أميػة مػن وزراء ووالّة وقػّواد الػدور الرئيسػي . حكمو أكثر من ستة أشهر
يف تطبيػق القمػػع  وقػد تػػرؾ بعضػهم سػػًنا مظلمػة يف تػػاريخ القهػر أمثػػاؿ زيػاد بػػن أبيػو وعبيػػد 

جػػاج بػػن يوسػػف الثقفػػي ومسػػلم بػػن عقبػػة اٞنػػري وقػػرة بػػن شػػريك وبشػػر بػػن ال بػن زيػػاد واٜن
ػػًنىم ويػػرو  عػػن عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز أنػػو قبػػل . مػػرواف ويزيػػد بػػن اٞنهلػػب وخالػػد القسػػري ّو

اٜنجػػػاج بػػػالعراؽ والوليػػػد بالشػػػاـ وقػػػرة ّنصػػػر وعثمػػػاف »: خالفتػػػو اسػػػتعرض بعضػػػهم فقػػػاؿ
ويػػرو  عػػن  «!ظلمػػا ومػػورا فػػأرح النػػاس اللهػػم قػػد امػػت ت الػػدنيا… باٞندينػػة وخالػػد ّنكػػة

فػأفرط  وتشػّبو اٜنجػاج ( بػن اٝنطػاب)تشّبو زياد بعمر »: عمر بن عبد العزيز أيضا أنو قاؿ
وقد أشار ىادي العلوي يف كتابو فصوؿ من تػاريخ اإلسػالـ السياسػي  «بزياد فأىلك الناس

 :إذل أفّ 
ومن اٞنعروؼ مع ذلػك أف . اؽمناط الشبو ىو شدة عمر الج استوحاىا زياد يف حكم العر 

شدة عمر دل تقعف ُنػاالت قتػل كيفػي أو تعػذيب وإ٧نػا كانػس درمػة مػن اٜنػـز والضػبط معلتػو 
اإلفػػراط ىػػو أف شػػدة عمػػر ٓنولػػس عنػػد زيػػاد إذل إرىػػاب دمػػوي  ومنػػاط. مهيبػػا يف عيػػوف النػػاس

لػػػى يػػػده واٜنجػػػاج نسػػخة متطرفػػػة مػػػن زيػػاد وع. اسػػتوحاه اٜنجػػػاج ومضػػى فيػػػو إذل مػػػداه األبعػػد
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أصبأ اإلرىاب حالة يومية شاملة يعيشها الناس علػى اخػتالؼ فئػاإم وٞنختلػف األسػباب مػن 
 34.سياسية وعادية

وأّمػػا مسػػلم بػػن عقبػػة اٞنػػري  وىػػو أحػػد قػػّواد يزيػػد بػػن معاويػػة  فهػػو مػػن كػػاف علػػى رأس 
مسػػلم  وٞنّػػا دخػػل. اٛنػػيش الػػذي أرسػػلو يزيػػد لقمػػع التمػػّرد الػػذي وقػػع ضػػّده يف اٞندينػػة اٞننػػورة

اٞندينة أباحها ٛننوده فعاثوا فيهػا قػتال وّنبػا واّتصػابا للحرمػات فيمػا ُٚنّػي بعػد ذلػك بواقعػة 
ويقػػّدر اٞنؤرخػػوف عػػدد الػػوالدات ّػػًن الشػػرعية الػػج ٤نمػػس عػػن عمليػػات االّتصػػاب . اٜنػػرّة

ومػا ْنػدر اإلشػارة . الج طالس نساء اٞندينة من طػرؼ مػيش مسػلم بػن عقبػة بسػبعة آالؼ
ىػػذا اٞنقػػاـ ىػػو أف مسػػلم بػػن عقبػػة  كػػالكثًن مػػن أمثالػػو يف التػػاريخ اإلسػػالمي  كػػاف إليػػو يف 

ويُػرو  أنػػو بعػد واقعػػة اٜنػػرّة . يعتػ  مػػا قػاـ بػػو يف اٞندينػػة مػن فضػػائع تقرّبػا ل سػػبحانو وتعػػاذل
تومػػػو إذل مكػػػة اٞنكّرمػػػة لقمػػػع ٕنػػػرّد ابػػػن الػػػػزبًن  ولكػػػن وافتػػػو اٞننيػػػة يف الطريػػػق  فقػػػاؿ وىػػػػو 

للهػػم إنػػك تعلػػم أشل دل أشػػاّؽ خليفػػة  ودل أفػػارؽ ٗناعػػة  ودل أّػػّش إمػػاـ سػػرّا وال ا»: ٪نتضػػر
عالنية  ودل أعمل بعد اإل٬نػاف بػال ورسػولو عمػال أحػّب إرّل وال أرمػى عنػدي مػن قتػل أىػل 

  35«.اٜنرة
سػػػػجوف األمػػػػويٌن كانػػػػس قائمػػػػة علػػػػى التعسػػػػف واٛنػػػػور والػػػػتحكم » ويػػػػر  اٞنؤرخػػػػوف أفّ 

سػػجوف عمػػاؿ معاويػػة مػػن ٪نػػب  ويقيػػد باٜنديػػد و٪نمػػل بوسػػائل  كػػاف يف»و 36«.واألحقػػاد
معاويػة بػن أ  سػفياف حػب  آمنػة بنػس الشػريد »ويرو  أّف  37«.اإلكراه على طالؽ زومتو

زومػػػػة عمػػػػر بػػػػن األ٘نػػػػق اٝنزاعػػػػي يف سػػػػجنو بالشػػػػاـ وألقػػػػى رأس زومهػػػػا يف حجرىػػػػا بعػػػػد 
38«.قتلو

د ال القسػري وحػب  يوسف بن عمر الثقفي حب  خالد بػن عبػ»كما يرو  أّف  
وقػػد شػػهدت أوضػػاع اٞنسػػامٌن ٓنسػػنا   39«.معػػو بناتػػو ونسػػاءه ومواريػػو وشػػرع يعػػّذ م معػػا

 .كبًنا يف عهد اٝنليفة عمر بن عبد العزيز كما سيأيت بيانو الحقا

وكانػس ّنايػػة الدولػػة األمويػػة علػػى أيػػدي العباسػيٌن الػػذين أوؿ مػػا بػػدءوا بػػو كػػاف االنتقػػاـ 
 : ويصف عبود الشاٛني ذلك فيقوؿ الشديد من بين أمية 

بعػػػ  األمػػػويٌن بالنػػػاس أّف العباسػػػيٌن ٞنػػػا انتصػػػروا علػػػيهم قتلػػػوىم  صػػػنعوكانػػػس عاقبػػػة مػػػا 
صغارا وكبارا  حت النساء  قتال ذريعا يف كل مكاف فلم يفلس مػنهم إال الرضػيع  أو مػن ىػرب 

قبػػػورىم وأخرمػػػوا ر٣نهػػػم  إذل األمػػػاكن القاصػػػية  ك ْنػػػاوزوا األحيػػػاء مػػػنهم إذل األمػػػوات فنبشػػػوا
 40 .وضربوىا بالسياط وأحرقوىا بالنار
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 التعذيب يف الدولة العباسية .5.1.2
اٜنػػػاؿ بالنسػػػبة لبػػػين أميػػػة فػػػإّف معظػػػم خلفػػػاء بػػػين العبػػػاس مارسػػػوا االسػػػتبداد  كػػػافٕنامػػػا كمػػػا 

السياسػػػػي بػػػػدرمات متباينػػػػة باسػػػػتثناء بعضػػػػهم مثػػػػل اٞنعتضػػػػد واٞنػػػػأموف والواثػػػػق  ومػػػػع ٕنيّػػػػز 
 :  يف االضطهاد والقمع  ويقوؿ عبود الشاٛني يف ىذا الّصدد ما يلي بعضهم

على اٜنكم أعلنوا أّنم حاربوا األمػويٌن لسػوء سػًنإم وخػرقهم بالنػاس  العباسيوفٞنا استوذل 
وإذالٟنػػػم واسػػػتئثارىم بػػػالفيء واٞنغػػػازل  وكػػػانوا يكػػػرروف أّنػػػم ّضػػػبوا ٞنػػػا كػػػاف األمويػػػوف يصػػػنعوف 

وسػػػط للنسػػػاء وأسػػػر ل طفػػػاؿ وصػػػلب علػػػى مػػػذوع النخػػػل وإحػػػراؽ بالنػػػاس مػػػن قتػػػل للرمػػػاؿ 
ولكػػػػن بعػػػ  ىػػػػؤالء العباسػػػيٌن كاٞننصػػػػور واٞنتوكػػػل والقػػػػاىر تعػػػػّد  . بػػػالنًناف ونفػػػػي يف البلػػػداف
   41 .ظلمهم ظلم من سبقهم

مػػػارس اٞننصػػػور ٥نػػػو الرعيػػػة ٗنيػػػع أنػػػواع العػػػذاب فػػػدّؽ األوتػػػاد يف العيػػػوف  وٚنّػػػر »وقػػػد 
  ودفن بعضهم أحياء  وبىن على البع  اٜنيطاف  وىدـ على ا خرين اٞنعّذبٌن يف اٜنيطاف

حػػب  اٞننصػػور عبػػد ال بػػن اٜنسػػن وأقاربػػو مػػن بػػين اٜنسػػن يف سػػرداب »كمػػا   42«.البيػػوت
ٓنػػػس األرض ال يعرفػػػوف لػػػيال وال ّنػػػارا والسػػػرداب عنػػػد قنطػػػرة الكوفػػػة ودل يكػػػن عنػػػدىم بئػػػر 

 موضػعهم وإذا مػات مػنهم ميػس دل يػدفن بػل للماء وال سقاية  فكانوا يبولوف ويتغوطػوف يف
يبلى وىم ينظروف أليػو فاشػتدت علػيهم رائحػة البػوؿ والغػائط فكػاف الػوـر يبػدو يف أقػدامهم 

 43«.ك يعقى إذل قلو م فيموتوف
فقد تعػد  ذلػك إذل نػبش القبػور وكػاف اإػاـ اإلنسػاف عنػده بأنػو مػن شػيعة »أما اٞنتوكل 

ـّ »لقػاىر شػديد القسػوة  فلمػا اسػتخلف وكػاف ا 44«.آؿ علي كافيا لقتلو عػذب امػرأة أبيػو أ
اٞنقتػػدر وضػػر ا بيػػده مائػػة مقرعػػة وعلقهػػا بثػػديها ك علقهػػا وىػػي مكنسػػة فكػػاف بوٟنػػا ٩نػػري 

يتلػػػذذ بػػػأف يػػػأمر بقتػػػل االبػػػن ك ٪نضػػػر رأسػػػو فيضػػػعو بػػػٌن يػػػدي »  وكػػػاف 45«.علػػػى ومههػػػا
 46«.من بعد٨نا األب  ك يأمر بذبأ األب ويضع الرأسٌن أماـ ثال  يقتلو

وكػػػاف أتبػػػاع بػػػين العبػػػاس مػػػن وزراء ووالّة وقػػػّواد أدواإػػػم يف تطبيػػػق القمػػػع  وقػػػد سػػػّجل 
التػاريخ لبعضػهم صػػفحات مظلمػة مثػل ال يػػديٌن الثالثػة وأ  مسػلم اٝنرسػػاشل وعبػد ال بػػن 
علػي ومعػػن بػػن زائػػدة ويزيػػد بػن مزيػػد وعقبػػة بػػن مسػػلم والفضػل بػػن مػػرواف و ١نمػػد بػػن عبػػد 

ًنىماٞنلك ا  .لزيات وحامد بن العباس ّو
كمػػا كانػػس سػػجوف بػػين العبػػاس تسػػودىا اٞنعاملػػة الوحشػػية للمسػػامٌن  ويػػرو  أف مػػن 

ُتسػػّد منافػػذ مسػػم الضػػحية بػػالقطن »أنػػواع التعػػذيب الػػج كانػػس ٕنػػارس داخػػل السػػجوف أف 
ويوضػػع يف دبػػره منفػػاخ ويُػػنفخ ك ُيضػػرب بالسػػياط حػػت يتمػػزؽ مسػػمو يف داخػػل السػػجن 

وقػػد ٓنسػػنس أوضػػاع اٞنسػػامٌن يف حكػػم 47 «.قلػػع عينػػاه وُيصػػب مكاّنمػػا الّرصػػاصتُ ( أو)
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شػػهدت السػػجوف »بعػػ  اٝنلفػػاء العباسػػيٌن الػػذين ٕنيػػزوا بالعػػدؿ  ففػػي عهػػد اٞنعتضػػد مػػثال 
عنايػػػة وخضػػػػعس لنظػػػاـ موحػػػػد إذل حػػػػد مػػػا وظهػػػػرت روح إنسػػػانية يف معاملػػػػة اٞنسػػػػجونٌن  

قػػػات احملبوسػػػٌن وٖنػػػن أقػػػواإم ومػػػائهم وسػػػائر للسػػػجوف أمػػػواال كبػػػارا لنف( اٞنعتضػػػد)وأوقػػػف 
 48 «.مؤّنم

 للهجرة 15و  15وقائع من تاريخ اٛنزائر يف القرنٌن  .5.1.2
 17 الػػ فيما يلي عدد من وقائع التعذيب الج عرفتها اٛنزائر ٓنس اٜنكم العثماشل يف القرنٌن

 . للهجرة  قاـ بسردىا عبود الشاٛني يف موسوعتو 17الػ  و
اعتقػػػل حسػػػن  بػػػاي قسػػػنطينة  األمػػػًن يػػػون  بػػػن علػػػي ( ـ 1217)ىػػػػ  1127يف سػػػنة  ▪

وتفصػػيل ذلػػك أنػػو يف عهػػد . باشػػا حػػاكم تػػون  وحبسػػو يف حجػػرة ضػػيقة  طػػٌّن علػػى با ػػا
( ىػػػ 1127-1177)حػػاكم اٛنزائػػر علػػي باشػػا بوصػػباع  اٞنلّقػػب علػػي نكسػػي  أو بابػػا علػػي 

فتػػػدّخل حػػػاكم . حػػػاكم تػػػون ثػػػار األمػػػًن يػػػون  علػػػى أبيػػػو علػػػي باشػػػا ( ـ 1215-1271)
وقتػل األمػًن علػػي باشػا  ونّصػب بػدال منػو األمػًن ١نمػػد  1127اٛنزائػر وقصػد تػون  يف سػنة 

ابن حاكم تون  السابق اٜنسٌن بن علي  وأسر األمًن يػون   وحبسػو عنػد داي قسػنطينة 
حسػػػن بػػػاي أزرؽ عينػػػو  وىػػػو ابػػػن أخػػػس علػػػي علػػػي باشػػػا  أمػػػًن اٛنزائػػػر  فاستأصػػػل البػػػاي 

يع ما كاف ٬نلكو يون  من أمواؿ وذخائر وأمتعة ومواىر  وطرد من كاف معػو مػن حسن ٗن
ّلمانو وأتباعو  ودل يعؾ معػو إال كاتبػو ورملػٌن ٫ندمانػو  وبػىن عليػو بػاب احملػب   وتػرؾ فيػو 
منفػػذا يػػدخل إليػػو مػػا ٪نتػػاج إليػػو  ك شػػرع يف بنػػاء ١نػػب  مديػػد يف سػػقيفة داره  ومّصػػص 

ا  ونقلو إليو وحده وطٌّن عليو بابو  ومعػل فيػو منفػذا يػدخل إليػو مدرانو  ومعلو ضيقا مد
 49.منو طعامو وشرابو

تػػػػػػػػػػويف ( ـ 1277)ىػػػػػػػػػػػ  1771يف سػػػػػػػػػػنة  ▪
األمػػًن ١نمػػد باشػػا اجملاىػػد  صػػاحب اٛنزائػػر  
فخلفػػػػػػو اٝنزنػػػػػػامي حسػػػػػػن  فأصػػػػػػبأ حسػػػػػػن 

وبعػػػػػػد أف ٕنّػػػػػػس بيعتػػػػػػو  أصػػػػػػدر أمػػػػػػره . باشػػػػػػا
 باعتقاؿ علي آّا الذي كاف يزا٘نو يف طلػب

٘نّػػاـ أو  )الواليػػة  فاعتقػػل وحػػب  يف مطهػػرة 
 50(.كنيف
بعػد مقتػل ( ـ 1772)ىػ  1777يف سنة  ▪

 العثمانيينتمثيل واقعة تعذيب في عهد مصػػػػطفى باشػػػػػا  أمػػػػًن اٛنزائػػػػػر  اتفػػػػق خَلفػػػػػو 
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أ٘نػػػد باشػػػا وبقيػػػة الػػػوزراء علػػػى القائػػػد عبػػػد ال  بػػػاي قسػػػنطينة  طمعػػػا يف أموالػػػو  وقتلػػػوه 
نة  وكانػػس مػػن أحسػػن نسػػاء واعتقلػػوا امرأتػػو الدا٫نػػة بنػػس كانػػة  بنػػس شػػيخ العػػرب بقسػػنطي

زماّنا  وٟنا شجاعة عظيمة  فطالبوىػا بػأف تظهػر ٟنػم أمػواؿ زومهػا  وعػذبوىا  حػت ماتػس 
 51.ٓنس العذاب

علػى اٜنكػم يف اٛنزائػر  عػزؿ ( ـ 1777)ىػػ  1775ٞنا استوذل اٜناج علي باشا يف سػنة  ▪
ىػػػراف  ووذل بػػػاي وىػػػراف ونصػػػب مكانػػػو البػػػاي ١نمػػػد  مػػػن أوالد البػػػاي ١نمػػػد الػػػذي فػػػتأ و 

 52.نعماف بايا بقسنطينة  وبعد سنة أمر ِننقو ونصب مكانو معفر باي
ثػػػار ١نمػػػد بػػػاي  بػػػوىراف  علػػػى اٜنػػػاج علػػػي باشػػػا  أمػػػًن ( ـ 1717)ىػػػػ  1772يف سػػنة  ▪

اٛنزائػػر  فبعػػ  إليػػو األمػػًن ميشػػا بقيػػادة عمػػر آّػػا  فقػػب  علػػى ١نمػػد بػػاي وعذبػػو وقتلػػو  
بػػالرأس إذل األمػػًن يف اٛنزائػػر  فػػأمر بػػأف ينصػػػب وسػػلخ ملػػد رأسػػو وحشػػاىا قطنػػا  وبعػػػ  

 53.الرأس على عمود يركز فوؽ باب البلد  وظّل ىناؾ عّدة سنٌن
نصػػب ١نمػػد باشػػا أمػػًنا علػػى اٛنزائػػر  بعشػػيأ مػػن عمػػر ( ـ 1715)ىػػػ  1777يف سػػنة  ▪

آّػػػا  وبعػػػد سػػػبعة عشػػػر يومػػػا اتفػػػق عمػػػر آّػػػا مػػػع العسػػػكر  وعزلػػػوا ١نمػػػد باشػػػا واعتقلػػػوه  
 54.إذل موضع قتل العسكر وخنقوه  ونصب عمر آّا مكانو  فأصبأ عمر باشاوأخذوه 

تػػوذل علػػي باشػػا إمػػارة اٛنزائػػر فػػأتى ّنػػائتٌن مػػن العسػػكر ( ـ 1717)ىػػػ  1777يف سػػنة  ▪
. ويف الغد عزؿ ٗنيع الوزراء  فمنهم من أبقاه على قيد اٜنياة ومنهم مػن قتلػو. وأبقاىم معو

 55.أما ا ّا فأمر ِننقو
ٓنػػػرؾ العسػػػكر علػػػى علػػػي باشػػػا  أمػػػًن اٛنزائػػػر  وخلعػػػوه ( ـ 1717)ىػػػػ  1777نة يف سػػػ ▪

ولكػػػػن الشػػػػاوش رفػػػػ  اإلمػػػػارة  . ونّصػػػػبوا شػػػػاوش اٜنملػػػػة  أي قائػػػػد البعػػػػ   أمػػػػًنا علػػػػيهم
. فأم وه ونّصبوا لو وزراء  ك إّف األمًن علي باشا انتصر علػيهم  وقتػل مػنهم وعػّذب ونفػى

لقػػد علمػػس أنّػػك كنػػس ٠نػػ ا علػػى التػػأمًن  ولػػذلك : وٞنػػا قػػب  علػػى شػػاوش اٜنملػػة قػػاؿ لػػو
 56.فإشل اكتفي بنفيك  ونفاه إذل اصطنبوؿ

ىػػػاج العسػػػكر بػػػاٛنزائر علػػػى عمػػػر باشػػػا  وارل اٛنزائػػػر  ( ـ 1717)ىػػػػ  1777يف سػػػنة  ▪
وٞنا فاوض عمػر باشػا وزراءه . ال حامة لنا بك  وقد نّصبنا أمًنا ًّنؾ: وأرسلوا إليو يقولوف
وعندئػذ خلػع مػا كػاف يتقلّػد مػن . طػرقٌن برؤوسػهم  فعلػم بػأّنم قػد أسػلموهرآىم سػاكتٌن م

السػػالح وذىػػب إذل موضػػع يقػػاؿ لػػو اٛننينػػة واسػػتقبل القبلػػة وأمػػرىم أف ٫ننقػػوه  فتقػػّدـ إليػػو 
اٜنػػرّاس وخنقػػوه وبعثػػوا ِننجػػره إذل علػػي خومػػة العكػػي  الػػذي نصػػبو اٛننػػد واليػػا باسػػم علػػي 

 57.باشا
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تسػػػلل صػػػهره السػػػيد ( ـ 1712)ىػػػػ  1777أمػػػًن اٛنزائػػػر  يف سػػػنة  ٞنػػػا تػػػويّف علػػػي باشػػػا  ▪
اٜنػػػاج مصػػػطفى بػػػن الشػػػيخ مالػػػك إذل الػػػوزير الثالػػػ  حسػػػٌن خومػػػة اٝنيػػػل وأخػػػ ه ّنػػػوت 
الباشػػػػا  وأخػػػػذه إذل دار اٞنلػػػػك  وأملسػػػػو علػػػػى السػػػػرير ووقػػػػف علػػػػى رأسػػػػو بسػػػػيفو  وقػػػػاؿ 

وٞنػا .  باشػا  فبػايعوه ٗنيعػاإّف علي باشا قد أوصػى باإلمػارة ٜنسػٌن: للحاشية ورماؿ الدولة
مت أمر حسٌن باشا أعتقل اٜناج مصطفى وابن أخيػو  وطالبهمػا بػأمواؿ علػي باشػا  وبسػط 
عليهما العذاب بالسياط  حت أصبحا يف آخػر رمػق  فأطلقهمػا وأمػر ُنملهمػا إذل داريهمػا 

 58.فماتا يف الطريق
بػػن )ل مػػن أوالد يػػون  قػػدـ إذل اٛنزائػػر  مػػن تػػون   رمػػ( ـ 1777)ىػػػ  1777يف سػنة  ▪

والتجأ إذل حاكم اٛنزائر  فوىب لو دارا يف قسنطينة  وأمر  لو ماريا َنميع ما ( علي باي
ويف أحد األياـ ىجم على ٠نل  الباي رمل ىائل القامة  عاري البػدف  أظػافره . ٪نتاج إليو

فػػأخ ه مثػل أظػػافر النسػر  وكػػاف يصػػيأ بأنػو يريػػد حكػم الشػػرع  فأحضػػره البػاي واسػػتنطقو  
وسػػألو البػػاي عّمػػن . بأنػػو منػػذ سػػنوات مسػػجوف يف سػػجن ٓنػػس األرض  ال يػػر  فيػػو النػػور

ابن يون   فأحضر الباي ابن يػون  وسػألو عػن مليّػة األمػر  فخػرس لسػانو : سجنو  فقاؿ
لو دل تكن ّريب الدار لفعلس بك مثلمػا فعلػس بػو  ولكػن : فانتهره الباي وقاؿ لو. وٛنل 

فعػػػاد ابػػػن يػػػون  إذل داره وىػػػو مرعػػػوب  وىػػػرب لػػػيال مػػػن . ال إذىػػػب إذل دارؾ وحسػػػبك
 59.قسنطينة و ٛنأ إذل اٛنباؿ

 التعذيب مقاصد 2.5.

 دراسة إحصائية .1.5.2
عنػػػد ٓنليػػػل العيّنػػػة اٞنػػػػأخوذة مػػػن موسػػػوعة الشػػػاٛني مػػػػن حيػػػ  مقصػػػد عمػػػل التعػػػػذيب مّت 

 :إذل سّس فئات اٞنقاصدتصنيف 
٬نكػػػن وصػػػفو بالتعػػػذيب القضػػػائي الػػػذي يطػػػوؿ  وىػػػذا مػػػا: ٘نػػػل اٞنػػػتهم علػػػى اإلقػػػرار( 1

 .اٞنتَهمٌن يف منايات ومرائم عند العجز عن استكشاؼ األدلة اٞنادية
وعػػػادة مػػػػا يكػػػوف ذلػػػك ألّػػػراض سياسػػػػية ؤنػػػص اٞنعلومػػػات إمػػػػا : ٗنػػػع اٞنعلومػػػات( 7

 . الشخص اٞنعّذب ذاتو أو شخص آخر لو عالقة بالضحية
الفئػػة العديػػد مػػن األّػػراض الثانويػػة منهػػا ويػػدخل يف ىػػذه : معاقبػػة معػػارض سياسػػي( 7

معاقبػة معػػارض سياسػي ينتمػػي إذل حركػة معارضػػة قائمػة  معاقبػػة معػارض سياسػػي بعػد ىػػـز 
حركتػػو  معاقبػػة صػػاحب رأي سياسػػي أو فكػػري ٢نػػالف وإف دل ينػػتم أليػػة معارضػػة  معاقبػػة 
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عاقبػػػػة النتمػػػػاء سياسػػػػي بالنسػػػػب  معاقبػػػػة منػػػػاف  سياسػػػػي قػػػػائم أو بعػػػػد ىزمػػػػو أو عزلػػػػو  م
 .مسؤوؿ حكومي لقرار سياسي  معاقبة ألمر باٞنعروؼ أو ّني عن اٞننكر

ويكػػوف ذلػػك إمػػا عػػػن طريػػق تعػػذيب شػػر٪نة ١نػػددة مػػن اجملتمػػػع أو : إرىػػاب اجملتمػػع( 5
 .تعذيب شخص معٌّن ليكوف قدوة ٞنن يشاركونو األفكار وا راء

ع اٞنعلومػات عػػن ويشػمل ذلػك ٘نػل النػاس علػى دفػع الضػرائب وٗنػ: اسػتخراج اٞنػاؿ( 1
 .اٝنراج ومصادرة األمواؿ

ويتم ذلك من طرؼ موظف ٬نثل سلطة الدولة ألسباب ًّن : تعسف يف حق الرعية( 7
ميػػوؿ نفسػػية إلظهػػار السػػلطة عػػن طريػػق إيقػػاع األدل )سياسػػية وال أمنيػػة  بػػل شخصػػية ُنتػػة 

 .(بالغًن  انتقاـ  اخل
ب األحيػػاف فئػػة واحػػدة مػػن ىػػذه وْنػػدر اإلشػػارة إذل كػػوف وقػػائع التعػػذيب ٔنػػص يف أّلػػ
 .الفئات  إال أّنا قد تتعلق يف بع  اٜناالت بفئتٌن أو أكثر

مػػػن حيػػػ  مقصػػػد التعػػػذيب اٞنبّينػػػة يف الشػػػكل الثالػػػ   إحصػػػائيا إّف نتػػػائ  ٓنليػػػل العينػػػة
مػػػػن حػػػػاالت التعػػػػذيب تقػػػػع قصػػػػد معاقبػػػػة اٞنعارضػػػػة السياسػػػػية  %11تشػػػػًن إذل أّف حػػػػوارل 

ت التعذيب الذي يُطّبق إلرىػاب اجملتمػع  فإننػا ٤نػد أّف أكثػر مػن وإذا أضفنا حاال. وقمعها
 .من أعماؿ التعذيب ٟنا وظيفة سياسية 27%
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 توزيع حاالت التعذيب حسب المقصد منه: 7الشكل 
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ونسػػرد ىنػػا أمثلػػة عػػن وقػػائع تعػػذيب كػػل مقصػػد مػػن اٞنقاصػػد اٞنػػذكورة  وقػػد مت ترتيػػب 
ٞنمارسػػة  يف حػػٌن رُتّبػػس الوقػػائع اٞنتعلقػػة بػػنف  اٞنقاصػػد حسػػب أ٨نيتهػػا مػػن حيػػ  نسػػبة ا

 .يف العينة من الشهادات اٞنقصد حسب تسلسلها التار٫ني

 التعذيب ٞنعاقبة اٞنعارضٌن توظيفأمثلة عن  .5.5.2
وقػد . الػج تضػمنتها العينػة التعذيبوقائع من مقاصد  %11ٕنثل ىذه الفئة نسبة ما يقارب 

واسػػتعملس ضػػد . ات اجملتمػػع العارضػػة للنظػػاـ القػػائمطػػاؿ التعػػذيب يف ىػػذه اٜنالػػة كػػل فئػػ
اٞنخػػػالفٌن فكريػػػا واٞنعارضػػػٌن السياسػػػيٌن العديػػػد مػػػن الػػػتهم مثػػػل إمػػػة الزندقػػػة  ػػػدؼ ت يػػػر 

 .تعذيبهم وقتلهم وتشريدىم
وٜنق الفقهاء الذين وقفوا يف ومو اٜنكاـ  على ومو اٝنصوص  من العذاب واٟنواف مػا 

حنيفػػة مػػن اٜنػػب  والضػػرب مػا أصػػابو مػػرة ألنػػو رفػػ  أف  فقػػد أصػػاب اإلمػػاـ أبػو 60.ٜنقهػم
يقبػػل وظيفػػة رٚنيػػة عنػػد عامػػل األمػػويٌن ابػػن ىبػػًنة فيكػػوف بػػذلك متواطئػػا فيمػػا يقػػـو بػػو مػػن 
مظػػػادل  ومػػػرة يف زمػػػن العباسػػػيٌن يف حكػػػم اٞننصػػػور الػػػذي يػػػئ  مػػػن مداىنتػػػو فػػػأمر ُنبسػػػو 

معفػر اٞننصػور ٪نػدث ُنػدي  وكاف اإلماـ مالك يف زمن أ  . وضربو كل يـو عشرة أسواط
الػػذي كػػاف يسػػتدّؿ بػػو اٞنعارضػػوف لبيعػػة اٞننصػػور كوّنػػا أخػػذت   «لػػي  علػػى مسػػتكره ٬نػػٌن»

ودل . كرىا  فُضرب من أمل ذلك اإلماـ مالك بالسياط وُمدت يده حت ا٦نلعس من كتفو
يػػػن  اإلمػػػاـ الشػػػافعي مػػػن اسػػػتبداد وارل ٤نػػػراف الػػػذي ضػػػاؽ ذرعػػػا ٞنواقػػػف اإلمػػػاـ اٞنسػػػتنكرة 

وقػد . للظلم حي  كاد لو واإمو بأنو مع العلوية  وسيق الشافعي إذل بغداد مكبال باٜنديػد
ُحػػػب  اإلمػػػاـ أ٘نػػػد وُضػػػرب بالسػػػياط يف زمػػػن اٞنػػػأموف ك يف زمػػػن اٞنعتصػػػم والواثػػػق بسػػػبب 

كما ُحب  الفقيو سعيد بن اٞنسّيب يف عهػد عبػد . ٢نالفتو ٟنم الرأي يف مسألة خلق القرآف
وُضرب سػتٌن سػوطا وأُلػب  ثيابػا مػن شػعر وطيػف بػو يف اٞندينػة ألنػو امتنػع  اٞنلك بن مرواف

من أف يبػايع الوليػد  وُسػجن إبػراىيم اإلمػاـ وعُػّذب وقُتػل ّيلػة يف عهػد مػرواف اٜنمػار آخػر 
 .خلفاء األمويٌن

 :وفيما يلي أمثلة منتقاة من التاريخ اإلسالمي
ر إذل ١نمػػد بػػن إبػػراىيم بػػن اٜنسػػن نظػػ 155ٞنّػػا اعتقػػل اٞننصػػور بػػين اٜنسػػن يف السػػنة  ▪

أمػػا وال : نعػػم  قػػاؿ: أنػػس الػػديباج األصػػفر  قػػاؿ: وكػػاف مػػن أٗنػػل النػػاس صػػورة  فقػػاؿ لػػو
ألقتلّنك قتلة ما قتلتها أحدا من أىل بيتك  ك أمر بأسطوانة مبنّية ففرقس  ك أُدخل فيهػا  

 61.فُبين عليو وىو حيّ 
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عتصػػم وبػػايعوا العبػػاس بػػن اٞنػػأموف  وكػػػاف ىػػػ تػػلمر بعػػ  القػػواد علػػػى اٞن 777يف سػػنة  ▪
ػػاشل  فلمػػا نػػزؿ اٞنعتصػػم بنصػػيبٌن يف بسػػتاف  دعػػا صػػاحب البسػػتاف وأمػػره  مػػنهم عمػػرو الفّر

ػػػاشل وقػػػاؿ مػػػّردوه  فجػػػّرد  وضػػػربوه بالسػػػياط  : فحفػػػر بئػػػرا بقػػػدر قامػػػة  ك دعػػػا بعمػػػرو الفّر
مػرو ومسػده باٝنشػب  والبئر ُٓنفػر  حػت إذا فُػرغ مػن حفرىػا  أمػر اٞنعتصػم فُضػرب ومػو ع

مػّروه إذل البئػر فػاطرحوه فيهػا  فطُػرح يف البئػر وطُّمػس : فلم يزؿ ُيضرب حت سقط  ك قاؿ
 62.عليو
كاف اٞنتوكل ٪نقد على ١نمد بن عبد اٞنلك الزيات أمورا  فلما ورل اٝنالفة قب  عليو   ▪

مػن خشػب  فيػػو  وعّذبػو يف تنّػور كػاف ابػن الزيػات قػد أّنػذه لتعػذيب مػن يريػد تعذيبػو  وىػو
مسامًن من حديد  أطرافها إذل ماخػل التنّػور  وٕننػع مػن يف داخلػو مػن اٜنركػة  وكػاف ضػّيقا 
ُنيػػ  أّف اإلنسػػاف كػػاف ٬نػػّد يديػػو إذل فػػوؽ رأسػػو ليقػػدر علػػى دخولػػو لضػػيقو  وال يقػػدر مػػن 

 63.ىػ 777يكوف فيو أف ٩نل  فيو  فبقي فيو أيّاما ومات  وكاف ذلك يف سنة 
ىػ خلػع اٞنعتػز أخػاه اٞنؤيّػد مػن واليػة العهػد وقيّػده وضػربو أربعػٌن مقرعػة   717يف سنة  ▪

وحبسػػو وقتلػػو بػػال د بػػأف وضػػعو يف ثاّلمػػة حيػػ  أملسػػو يف حجػػرة ونّضػػدت عليػػو حجػػارة 
 64.الثل  فجمد بردا ومات

ىػػػ قتػػل عامػػل نيسػػابور علػػي بػػن اٜنسػػن اٟنػػالرل مػػن علمػػاء نيسػػابور بػػأف  772يف سػنة  ▪
 65.قد فيو النار يف التنب  فمات من الدخافأدخلو بيتا  وأو 

ىػ قب  اٞنعتضد على ١نمد بن اٜنسن بن سهل  اٞنلقػب شػيلمة  وكػاف  777يف سنة  ▪
قد اّإم بأنو يسعى لبيعة خليفة مػن أوالد الواثػق  فصػدقو عػن اٞنػؤامرة  ولكنػو دل يػبأ باسػم 

دل أخػػ ؾ ( شػػاورما)كردناكػػا   وال لػػو معلتػػين: مػػن أرادوا بيعتػػو  فامتهػػد بػػو وأحلّ  فقػػاؿ لػػو
ىامت أعمدة اٝنيم الكبػار الثقػاؿ  وأمػر أف ُيشػّد عليهػا شػّدا : فقاؿ اٞنعتضد للفرّاشٌن. باٚنو

وثيقػػػا  وأحضػػػر فحمػػػا كثػػػًنا فػػػرش علػػػى الطوابيػػػق ُنضػػػرتو  وأّمجػػػوا نػػػارا  ومعػػػل الفرّاشػػػوف 
 66.يقّلبوف شيلمة على النار  وىو مشدود على األعمدة  حت انشو  ومات

ىػ اعتقل ابن بقيّػة  وزيػر ِنتيػار البػويهي  أبػا نصػر بػن السػراج  وبعػد أف  775يف سنة  ▪
عّذبو أصناؼ العذاب وبسط عليو ألواف اٞنكاره  حبسو يف صندوؽ ومنػع عنػو الطعػاـ حػت 

 67.مات
ىػ قتل القائد اٜنبشي سعيد بن ٤ناح األحوؿ  علي بن ١نمد الصػليحي  517يف سنة  ▪

سػػر زومتػػو السػػيدة أٚنػػاء بنػػس شػػهاب الصػػليحّية وعػػّذ ا بػػأف أركبهػػا يف صػػاحب الػػيمن  وأ
ىػػودج ومعػػل أمػػاـ اٟنػػودج رأس زومهػػا ورأس أخ لزومهػػا قتػػل معػػو  وبقيػػس اٞنلكػػة أٚنػػاء يف 
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أسػػػر األحػػػوؿ سػػػنة كاملػػػة يف زبيػػػد ورأس زومهػػػا ورأس أخيػػػو معّلقػػػاف أمػػػاـ طاقػػػة دارىػػػا  ك 
 68.أنقذىا ولدىا من األسر

ىػ اّإم السػلطاف ّنصػر األمػًن علػي بػاي بالتػلمر عليػو  فاعتقلػو وأحضػره  777يف سنة  ▪
ويف اليػػـو التػػارل عُػػّذب  . وأحضػر اٛنػػالّد وأمػػر بإحضػػار اٞنعاصػػًن فُأحضػرت  وُعصػػر ُنضػػرتو
كّ إّف السػػلطاف ضػػربو . كػػذلك ُنضػػور السػػلطاف عػػذابا شػػديدا حػػت كسػػرت رمػػاله وركبتػػاه

 69.ف صدره  فُأخذ إذل اٝنارج وُخنقبعّكاز كاف يف يده من الفوالذ  فخس
ىػ مر  تعذيب القاضي بدر الدين  كاتب األسرار بالقػاىرة  وكػاف مػن  717يف سنة  ▪

ٗنلػػػة مػػػا عُػػػّذب بػػػو أف ُضػػػرب أّوال أمػػػاـ السػػػلطاف الغػػػوري  ك ُعصػػػر  واسػػػتمّر يف العػػػذاب 
 70.الشديد حت مات

م  717يف سنة  ▪ بأنو زنػا بػإمرأة فرفػع أمر٨نػا إذل ىػ وقعس حادثة ّنصر وىي أّف رمال اإ 
ك بعد ذلك رفػع . حامب اٜنّجاب بالديار اٞنصرية  األمًن أنسبائي  فضر ما فاععفا بالزنا

أمر٨نا إذل السلطاف الغػوري فأحضػرا بػٌن يديػو  وذكػرا أّّنمػا رمعػا عّمػا أقػرّا بػو مػن الزنػا قبػل 
فػػأقّر شػػيخ اإلسػػالـ . ة األربعػػةذلػػك  فقعػػد السػػلطاف ٟنمػػا ٠نلسػػا ٗنػػع فيػػو العلمػػاء والقضػػا

فغضب السلطاف لذلك  وكاف اٞنسػتفت مشػ  الػدين . برىاف الدين اٞنقدسي بصحة الرموع
الزنكلػػوشل اٜننفػػي وولػػده  فػػأمر السػػلطاف  مػػا  فضػػربا يف اجمللػػ  حػػت ماتػػا ٓنػػس الضػػرب  

الػػدين  وأمػػر بشػػنق اٞنتّػَهمػػٌن بالزنػػا علػػى بػػاب صػػاحب الفتػػو  فُشػػنقا  وعػػزؿ الشػػيخ برىػػاف
 71.والقضاة األربعة من مناصبهم

كاف الشيخ زادة النهداوي  صاحب عذاب السػلطاف ١نمػد بػن تغلػق  سػلطاف اٟننػد    ▪
ذّوقو٨نػػػا بعػػػ  : عجيبػػػا يف قسػػػوتو  بعػػػ  إليػػػو السػػػلطاف بفقيهػػػٌن ليقتلهمػػػا  فقػػػاؿ لزبانيتػػػو

همػػػا الشػػػيء  يعػػػين مػػػن العػػػذاب  فُبطحػػػا علػػػى قفائيهمػػػا  وُمعػػػل علػػػى صػػػدر كػػػّل واحػػػد من
صػػػحيفة حديػػػػد ١نمػػػاة  ك قلعػػػػس بعػػػد ىنيهػػػػة  فػػػذىبس بلحػػػػم صػػػدريهما  ك أخػػػػذ البػػػػوؿ 

 72.والرماد  فجعل على تلك اٛنراحات

 التعذيب إلرىاب اجملتمع توظيفأمثلة عن  .5.5.2
 .الػػج تضػػمنتها العينػػػة التعػػػذيبوقػػائع مػػػن مقاصػػد  %17ٕنثػػل ىػػذه الفئػػة نسػػػبة مػػا يقػػارب 

الفئػػػة بػػػاإلرادة يف تطبيػػػق األدل علنػػػا يف اٞنيػػػداف العمػػػومي لكػػػي وتتميػػػز الوقػػػائع اٝناصػػػة  ػػػذه 
 :التاريخ اإلسالمي منوفيما يلي أمثلة منتقاة . تُػّتخذ الواقعة كع ة للغًن
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 رسافي بالد ف تمثيل إلحدى طرق الصلب

  ومعػو امرأتػو وىػي حبلػى قػد القى اٝنوارج عبد ال بن خباب  صاحب رسػوؿ ال  ▪
لفاء الراشدين فػأثىن علػيهم ٗنيعػا  أركبها على ٘نار  وىو يسوقو  فلّما عرفوه سألوه عن اٝن

 73.فأضجعوه وذُنوه  ك أخذوا امرأتو فبقروا بطنها
ىػػػػػ أُسػػػػر معبػػػػد بػػػػن حػػػػرز  751يف سػػػػنة  ▪

الزنػػػػػػايت بػػػػػػاٞنغرب ومػػػػػػيء بػػػػػػو إذل اٞننصػػػػػػورية  
وطيػػػػف بػػػػو وبابنػػػػو يف مدينػػػػة القػػػػًنواف  وقػػػػد 
أُشػػهرا  وُقطّعػػس يػػدا ولػػده ورمػػاله وىػػو يػػر  

ك ُسػػػلخ . ُصػػػلبذلػػػك يف بػػػاب أ  الربيػػػع  و 
ملػػػػد معبػػػػد وىػػػػو حػػػػّي ودل يتحػػػػّرؾ  وُحشػػػػي 

 74.بالتنب
كاف السلطاف ١نمد بن ١نمد النصري    ▪

واٞنقتػػوؿ  277سػػلطاف ّرناطػػة  اٞنخلػػوع سػػنة 
اعتقػػػل طائفػػػة . ىػػػػ  عظػػػيم القسػػػوة 217سػػػنة 

مػػػػن ٣ناليػػػػك أبيػػػػو فسػػػػجنهم يف مطبػػػػق األري 
ُنمػػػػػػػراء ّرناطػػػػػػػة  وأقفػػػػػػػل علػػػػػػػيهم األبػػػػػػػواب 

كثػػوا أيّامػػا يصػػرخوف مػػن ومػػنعهم القػػوت  فم
اٛنػػوع حػػػت خفتػػػس أصػػػواإم بعػػػد أف اقتػػػات 

آخرىم موتا من ٜنم من سبقو  و٘نلس الشفقة حارسا كاف برأس اٞنطبػق علػى أف طػرح ٟنػم 
خبزا يسًنا  تنّغص عليػو أكلػو مػع مباشػرة بلػواىم  و٧نػى إذل السػلطاف ذلػك  فػأمر بػو فػذبأ 

 75.على حافة اٛنّب فسالس عليهم دماؤه
ىػػ نصػب السػػلطاف اٞنلػك الناصػر ١نمػد بػػن قػالووف األمػًن سػيف الػػدين  275سػنة يف  ▪

فػأّوؿ مػػا بػدأ بػػو أف . قػدادار واليػا علػػى القػاىرة  الضػطراب األحػػواؿ فيهػا وتسػػّلط اٜنػرافيش
أحضػػػر اٝنبّػػػازين وضػػػرب كثػػػًنا مػػػنهم باٞنقػػػػارع ضػػػربا م حػػػا  وٚنّػػػر عػػػّدة مػػػنهم يف دراريػػػػب 

 76.حوانيتهم
ركػب وارل القػاىرة العثمػاشل وشػّق مػن وسػط اٞندينػة فمػّر علػى سػوؽ  ىػ 1717يف سنة  ▪

الغوريػػػة  وأنػػػزؿ شخصػػػا مػػػن أبنػػػاء التّجػػػار  وكػػػاف يتلػػػو القػػػرآف  فػػػأمر األعػػػواف فسػػػحبوه مػػػن 
دكانػػو  وبطحػػوه علػػى األرض  وضػػربوه عػػّدة عصػػّي مػػن ّػػًن مػػـر وال ذنػػب  ك تركػػو وسػػار 

 77.مثل ذلك إذل األشرفية  فأنزؿ شخصا من حانوتو وفعل بو
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 التعذيب تعسفا يف حق الرعية توظيفأمثلة عن  .5.5.2
. الػػج تضػػمنتها العينػػػة التعػػػذيبوقػػائع مػػػن مقاصػػد  %17ٕنثػػل ىػػذه الفئػػة نسػػػبة مػػا يقػػارب 

 :وفيما يلي أمثلة منتقاة من التاريخ اإلسالمي
يء كاف عبيد ال بن زياد يتلّذذ بتعػذيب النسػاء وقطػع أطػرافهّن ّنحضػر منػو  وقػد مػ  ▪

إّف يف الفكػر يف ىػوؿ اٞنطلػع لشػغال : كيف ترين  فقالس: إليو بامرأة فقطع رملها وقاؿ ٟنا
ك أمر فُقطعس رملها األخر  ومذبس  فوضعس يدىا علػى فرمهػا  . عن حديدتكم ىذه

 78.لكّن ٚنّية أّمك دل تكن تسعه: لتسعينو  فقالس لو: فقاؿ
٬نارسها اٞنعتضد أف يأمر ّنػن بعّذبػو فُتحفػر  يُرو  أنو من ٗنلة ألواف العذاب الج كاف ▪

لو حفرة ُنضرتو  ك يُدذّل رأسو فيها ويُطرح عليو العاب ونصفو األسفل ظاىر فوؽ العاب  
ويُػػػرو  أّف اٞنعتضػػػد أمػػػر برمػػػل فسػػػّد . ويُػػػداس الػػػعاب  فػػػال يػػػزاؿ كػػػذلك حػػػت ٔنػػػرج روحػػػو

ره ومنخػػػراه وسػػػوءتو  ك ُكتّػػػف بػػػالقطن أنفػػػو سػػػّدا ١نكمػػػا  وكػػػذلك فمػػػو وعينػػػاه وأذنػػػاه وذكػػػ
كمػا يُػرو  أّف اٞنعتضػد عػّذب . فلم يزؿ ينتفخ ويزيد إذل أف طار قحف رأسػو ومػات. وتُرؾ

وزيره اٚناعيل بن بليل بػأف أّنػذ لػو تغػارا كبػًنا وملػئ اسػفيداما حيّػا وبلّػو  ك ُمعػل بالعجػل 
سػفيداج  فلػم يػزؿ  رأس اٚناعيل فيو إذل آخر عنقو وشيء من صدره  وأمسك حت ٗند اال

 79.كذلك حت مات
  كػاف يؤخػذ مػن كػّل (ىػػ 127تػويّف سػنة )يف أياـ األمًن عيسى بن فليتة  أمًن اٜنجاز  ▪

ومػػػن دل يػػػؤّد كػػػاف يؤخػػػذ ويُػػػدذّل يف صػػػهري  مػػػن . مغػػػرّ  قػػػدـ للحػػػّ  سػػػبعة يوسػػػفية ضػػػريبة
شاب ٟنػذا صهاري  مّدة  وىو صهري  مسجد األبنوس  ويعّلقونو ُنقوه  وقد عرش  ا أخ

فػإذا حػّ  النػػاس وقضػوا مناسػكهم  وأفػاض كػػّل رامعػا إذل مقصػده  فحينئػذ ٫ُنرمػػوف . الفػنّ 
 80.اٞنغاربة من الصهاري   ويُقّسطوف على اٞنراكب الرامعة إذل مصر وعيذاب والقلـز

ىػػػػ مػػػات الشػػػيخ العػػػارؼ بػػػال الصػػػويف ١نمػػػد بػػػن سػػػالمة اٟنمػػػذاشل مػػػن  711يف سػػػنة  ▪
وسبب ذلك أنو تزّوج بامرأة  وكاف ٟنػا ابػن . و األمًن طرباي راس نوبةضرب. الضرب باٞنقارع

فأحضػر٨نا األمػًن . عّم مغر  أراد الزواج منهػا ودل تػرده  فػذىب إذل األمػًن وشػكاىا وزومهػا
فمػا وصػػل إذل بػػاب اٞنقشػػرة . وضػر ما باٞنقػػارع  ومّرسػػهما علػى ثػػورين وأشػػهر٨نا يف القػػاىرة

 81.حت مات
ػ قُتػػػل بػػػاي تػػػون   األمػػػًن عثمػػػاف بػػػن علػػػي العكػػػي  قتلػػػو ابػػػن عّمػػػو ىػػػ 1777يف سػػػنة  ▪

وُولػػد ل مػػًن عثمػػاف يف سػػنة قتلػػو ّػػالـ أٚنػػوه ١نمػػدا . ١نمػػود بػػن ١نمػػد واسػػتقّر يف موضػػعو
وظّل مسجونا طوؿ مّدة حكم ١نمود بػن ١نمػد ومػّدة حكػم ولديػو حسػٌن . فسجنو ١نمود
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 تػػون  ١نمػػد بػػن حسػػٌن بػػن وٞنػػا ورل. ومصػػطفى  ومػػدة حكػػم أ٘نػػد بػػن مصػػطفى كػػذلك
ىػػ  وتػػويّف بعػػد إطالقػو مػػن السػػجن يف  ١1721نمػود أطلػػق ١نمػدا بػػن األمػػًن عثمػاف يف سػػنة 

 82[.عاما 57مك  يف السجن ]ىػ  1771سنة 
ىػػػ اعتقػػل السػػلطاف عبػػد  1772يف سػػنة  ▪

اٜنفيا  صػاحب اٞنغػرب  الفقيػو أبػا عبػد ال 
ا ١نمد بن عبػد الكبػًن الكتّػاشل وحبسػو ألنػو ٞنػ

وٞنػػػػا . بايعػػػو اشػػػػعط عليػػػو أف يتقيّػػػػد بالشػػػور 
حبسػػػػو حػػػػب  معػػػػو ٗنيػػػػع أفػػػػراد عائلتػػػػو حػػػػت 
النسػػاء والصػػبياف  ك أمػػر َنلػػد الفقيػػو فُجلػػد  

 83.وُ٘نل إذل فاس اٛنديدة فمات فيها
ٞنػػا اسػػتخلف القػػاىر عػػّذب امػػرأة أبيػػو   ▪

ـّ اٞنقتػدر  وضػر ا بيػده مائػة مقرعػة   السّيدة أ
عّلقهػػػػػػا وىػػػػػػي منّكسػػػػػػة   وعّلقهػػػػػػا بثػػػػػػديها  ك

 84.فكاف بوٟنا ٩نري على ومهها
ٞنػػػا بػػػىن عبيػػػد ال بػػػن زيػػػاد داره بالبصػػػرة  ▪

وتّتخػػذوف : مػّر  ػا رمػػل فػتال آيػة مػػن القػرآف
  (77الشػػػػػػػػعراء ) مصػػػػػػػػانع لعّلكػػػػػػػػم ٔنلػػػػػػػػدوف

فأحضػػػره عبيػػػد ال وأمػػػر فبػػػين عليػػػو ركػػػن مػػػن 
 85.أركاف القصر

 ج اٞناؿالتعذيب الستخرا  توظيفأمثلة عن  .2.5.2
در ْنػو . الج تضمنتها العينة التعذيبوقائع من مقاصد  %7ٕنثل ىذه الفئة نسبة ما يقارب 

اٞنالحظة إذل كوف التعذيب الستخراج اٞناؿ مػورس أيضػا يف حضػارات أخػر  مثػل اٜنضػارة 
وفيمػا يلػي أمثلػة منتقػاة . الرومانية  لكنو دل يكن متواترا بشػدة يف اٜنضػارة اٞنسػيحية القد٬نػة

 :ن التاريخ اإلسالميم
ىػػػ أمػػر وارل حلػػب  مػػالؿ الػػدين باشػػا  باعتقػػاؿ إبػػراىيم آّػػا اٜنربلػػي   777يف سػػنة  ▪

مػػن رؤسػػاء اإلنكشػػارية  وحبسػػو  وأمػػر بتعذيبػػو لػػيال وّنػػارا وكػػاف أعوانػػو ٪نمػػوف ا نيػػة مػػن 
  النحػػاس و٩نػػّردوف إبػػراىيم آّػػا مػػن ثيابػػو ويضػػعونو فػػوؽ ا نيػػة حػػت يسػػيل الػػدىن مػػن أليتػػو

قػػّر لنػػا عػػن الػػذىب الػػذي : فكػػاف يسػػتغي  وال يُغػػاث ويسػػتجًن فػػال ٩ُنػػار  وىػػم يقولػػوف لػػو

 لعملية البني على المعذب ليموت خنقاتمثيل 
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عنػدؾ  وأقػّر ٟنػػم عمػا عنػده مػػن الػذىب  فػػذىبوا وأحضػروه  ويف آخػر األمػػر أقػّر ٟنػػم أّف يف 
داره الػػػج يف ١نلػػػة قػػػارلق يف الصػػػهري  كػػػذا وكػػػذا مػػػن الػػػذىب  وكػػػاف مبلغػػػا عظيمػػػا  فػػػذىبوا 

نػوا أنػو دل يبػق عنػده شػيء  قطعػوا رأسػو وكػاف عمػره ٞنػا قُتػل ٙنسػا وسػبعٌن وأخذوه  وٞنا تيقّ 
 86.سنة

ىػػػ قػػب  ابػػن مقلػػة  وزيػػر القػػاىر  علػػى أ  اٝنطػػاب بػػن أ  العبػػاس بػػن  771يف سػػنة  ▪
أنػػا دل أتصػػّرؼ منػػذ أكثػػر مػػن عشػػرين سػػنة  وٞنّػػا تصػػرّفس  : الفػػرات  وطالبػػو ّنػػاؿ  فقػػاؿ لػػو

سػػػلمو إذل أ  العبػػػػاس اٝنصػػػػيط  فأحضػػػر لػػػػو صػػػػاحب كنػػػس عفيفػػػػا  مػػػا آذيػػػػس أحػػػػدا  فأ
الشػػرطة  فجػػّرده وضػػربو عشػػر درر  وخلّػػع ٔنليعػػا يسػػًنا  ك ضػػربو باٞنقػػارع  فلػػم يػػؤّد شػػيئا  
 فرّده إذل ابن مقلة  فأو٨نو أنو يقتلو  وأخذه السّياؼ وشّد رأسػو وعينيػو  ووّمهػو إذل القبلػة 

أمػػل لػو يف اٜنصػػوؿ علػى شػػيء منػو  فأطلقػػو فتشػاىد أبػو اٝنطػػاب  وأدرؾ ابػن مقلػػة أنػو ال 
 87.إذل منزلو بعد أف توّسط لو أبو يوسف ال يدي بأف يؤّدي عشرة آالؼ دينار

ىػػػػ رسػػػم السػػػلطاف بالقػػػاىرة بتعػػػذيب الصػػػاحب فخػػػر الػػػدين بػػػن قروينػػػة  277يف سػػػنة  ▪
عو اليمػػىن السػتخراج مػا عليػو مػػن األمػواؿ اٞنقػّررة  فُضػػرب ّػًن مػا مػرّة باٞنقػػارع  ولُّفػس أصػاب

ُّمسس يف الزيػس  ك أُشػعلس بالنػار  حػت احعقػس يػده كلهػا  واسػتمّر يُعاقػب  باٞنشاؽ  و
 88.حت مات ٓنس العقوبة

ىػػػػ فػػػرض علػػػى النػػػاس يف بغػػػداد مػػػاؿ  271ٞنػػػا اسػػػتوذل تيمورلنػػػك علػػػى بغػػػداد يف سػػػنة  ▪
وّز أو طػائر األماف  وعّذ م على أدائو  وكاف يشوي النػاس علػى النػار كمػا ُيشػو  طػائر األ

 89.الدماج
كػػاف بعػػ  اٞنػػوظفٌن األتػػراؾ ببغػػداد يف القػػرف التاسػػع عشػػر يقبضػػوف علػػى النػػاس مػػن   ▪

التّجػػار وأربػػاب اٞنهػػن  ويفرضػػوف علػػيهم أداء مػػاؿ ٟنػػم  ومػػن دل يػػؤّد مػػنهم ُحػػب  يف حجػػرة 
 90.ودخن عليو بدخاف التنب  فيضطر ل داء

 تالتعذيب ٛنمع اٞنعلوما توظيفأمثلة عن  .5.5.2
وفيمػا . الػج تضػمنتها العينػة التعذيبوقائع من مقاصد  %5ٕنثل ىذه الفئة نسبة ما يقارب 

 :يلي أمثلة منتقاة من التاريخ اإلسالمي
ىػػػ أحضػػر الوليػػد بػػن يزيػػد خالػػدا بػػن عبػػد ال القسػػري وطالبػػو بإحضػػار  177يف سػػنة  ▪

احب حرسػو بتعذيبػو وقػاؿ ولده يزيد بن خالد  فأنكر معرفتو ّنكانو  فأمر الوليد ّيالف صػ

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 منظور تار٫ني 
 

 

257 

+ + 

+ + 

فأخػذه ّػيالف وعّذبػو بالضػرب بالسالسػل فلػم يػتكّلم  فرمػع ّػيالف إذل . أٚنعين صوتو: لو
 91.إنو ال يتكّلم وال يتأّوه. وال ما أعّذب إنسانا: الوليد وقاؿ لو

أمػػر اٞننصػػور العباسػػي بعبػػد الػػر٘نن بػػن أ  اٞنػػوارل فضػػرب أربعمائػػة سػػوط حػػت ّشػػي  ▪
فأخذه اٞننصور فيمن أخذ . أّف عبد الر٘نن كاف قوّي الصلة ببين اٜنسن وسبب ذلك. عليو

ال سػّلم ال : فأدخلس علػى اٞننصػور وسػّلمس عليػو فقػاؿ: قاؿ عبد الر٘نن. من بين اٜنسن
يريد ١نمد وإبراىيم ولدي عبػد )عليك  أين الفاسقاف ابنا الفاسق  الكّذاباف ابنا الكّذاب  

ومػػا : يػػا أمػػًن اٞنػػؤمنٌن أينفعػػين الصػػدؽ عنػػدؾ  قػػاؿ: قلػػس لػػوف( ال بػػن اٜنسػػن بػػن اٜنسػػن
! السػػياط: امػػرأيت طػػالق إف كنػػس أعػػرؼ مكاّنمػػا  فلػػم يقبػػل ذلػػك مػػيّن  وقػػاؿ: ذاؾ  قلػػس

فػػأيت بالسػػػياط وأقمػػػس بػػٌن العقػػػابٌن  فضػػػربين أربعمائػػة سػػػوط  فمػػػا عقلػػس  ػػػا  حػػػت رفػػػع 
 92.عيّن 

اريػػػة صػػػفراء ودعػػػا ٟنػػػا بػػػأنواع رو  صػػػاحب عػػػذاب أ  معفػػػر اٞننصػػػور أنػػػو أحضػػػر م ▪
العذاب  وكاف يستنطقها عػن أحػواؿ الػنف  الزكيػة ١نمػد بػن عبػد ال بػن اٜنسػن  فػأنكرت 
معرفتهػػا ّنكانػػو  فػػدعا بالػػدىق  وأمػػر بػػو فُوضػػع عليهػػا  فلمػػا كػػادت نفسػػها أف تتلػػف أمػػر 

 93.فأمسكوا عنها  وتوذّل بنفسو صّب اٞناء البارد على ومهها حت أفاقس

 التعذيب ٜنمل اٞنتهم على اإلقرار توظيفأمثلة عن  .5.5.2
  ٣نػػا الػػج تضػػمنتها العينػػة التعػػذيبوقػػائع مػػن مقاصػػد  %7ٕنثػػل ىػػذه الفئػػة نسػػبة مػػا يقػػارب 

خالفػا ٞنػػا  يػدؿ علػى قلػة توظيػف التعػذيب يف اٜنضػارة اإلسػالمية ٜنمػل اٞنػتهم علػى اإلقػرار 
ية يف العصػػور الوسػػطى حيػػ   كػػاف عليػػو اٜنػػاؿ يف حضػػارات أخػػر  مثػػل اٜنضػػارة اٞنسػػيح

وفيما يلػي أمثلػة منتقػاة مػن التػاريخ . كاف ٘نل اٞنتهم على اإلقرار من أىم أّراض التعذيب
 :اإلسالمي

احتػػػػاؿ اٞنعتضػػػػد علػػػػى أحػػػػد اللصػػػػوص بكػػػػل حيلػػػػة وعذبػػػػو ألػػػػواف العػػػػذاب فلػػػػم يقػػػػّر  ▪
فػأمر . سػروؽبالسرقة  ك احتاؿ عليو ُنيلػة أخػر  فػأقّر  وىػو ال يعػي  وأرشػد إذل موضػع اٞن

اٞنعتضػػد بػػو  فشػػد يػػداه ورمػػاله  وأمػػر ّننفػػاخ فػػنفخ يف دبػػره  وحشػػى قطنػػا يف أذنيػػو وفمػػو 
وخيشػومو  وظػػّل يػػنفخ فيػػو حػت أصػػبأ كػػالزّؽ اٞننفػػوخ  وورمػس سػػائر أعضػػائو حػػت كػػاد أف 
ينشػػّق  ك أمػػر ففصػػد لػػو عرقػػاف فػػوؽ اٛنبػػٌن  فخرمػػس الػػريأ منهمػػا مػػع الػػدـ  إذل أف ٙنػػد 

 94.وتلف
ىػػ إشػاعة سػرت يف حلػب بأنػو  1772غ مالؿ الدين وارل حلب ذات يـو من سنة بل ▪

فػػػأمر أعوانػػػو بػػػالقب  علػػػى مػػػن أشػػػاعها  فقػػػب  أعوانػػػو علػػػى واحػػػد . قػػػد عػػػزؿ مػػػن منصػػػبو
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واّإمػػوه بأنّػػو ىػػو الػػذي اخػػعع ىػػذه اإلشػػاعة فػػأنكر وحلػػف ٟنػػم فلػػم يصػػّدقوه  فػػاّدعى أنػػو 
لػػػك الشػػػخص  فػػػأنكر وحلػػػف ٟنػػػم فلػػػم ٚنعهػػػا مػػػن شػػػخص آخػػػر  فعكػػػوه وقبضػػػوا علػػػى ذ

يصّدقوه  فعزا ذلك إذل شخص آخر  فعكوه وقبضوا على ذلك الشػخص  وىكػذا  إذل أف 
فجػيء بػو إذل . قبضوا على شخص اٚنو اٜناج بدور اٝنيمي  فػأنكر ودل يعػز ذلػك إذل أحػد

 يقػل السوؽ ونصبوا لو خشبات الصلب واستنطقوه  وىو ٪نلف ٟنػم باأل٬نػاف اٞنغّلظػة إنّػو دل
 95.ذلك وال علم لو ّنا قيل وّنن قاؿ  فلم ٩نده ذلك نفعا  وصلبوه ّنحضر من الناس

 التعذيب ألوان 3.5.
٬نكػػن تصػػنيف ألػػواف التعػػذيب الػػج وردت يف الشػػهادات الػػج ذكرىػػا الشػػاٛني يف موسػػوعتو 

 :إذل ثالث أقساـ

 إلىانةباالتعذيب  .1.5.2
وإيراد قبيأ الكالـ ما دل يكن فيو قذؼ  وكػذا   السب والشتم واٞنعايرة واللعنويشمل ذلك 

كػػل مػػا ٪نػػل ١نػػل الشػػتم مػػن عفطػػة وتعػػري  وبصػػق وعػػرؾ لػػ ذف ومػػر علػػى ومػػو األرض 
ػًنه؛ إلبػاس اٞنسػوح وىػي مػن نسػي   ورمي باٜنصى وإٛناـ وحذؼ ّنا يف اليد من قضيب ّو

لػػػػو  الشػػػػعر ومبػػػػاب الصػػػػوؼ؛ اإلشػػػػهار وىػػػػو عػػػػرض اإلنسػػػػاف للعامػػػػة يف وضػػػػع مػػػػزر إذالال
وتشػػنيعا عليػػو؛ التعػػذيب ُنلػػق أو نتػػف شػػعر الػػرأس والبػػدف واللحيػػة والشػػارب واٜنػػامبٌن؛ 

ج تعلػػق يف عنػػق التعػػذيب بالزمػػارة وىػػي عبػػارة علػػى سػػامور يعلػػق يف العنػػق مثػػل القػػالدة الػػ
 .الكلب

 شديد نفسي أو/و اٛنسدي أدل بتسليط التعذيب .5.5.2
ضػػرب بللػػة مثػػل السػػوط والػػدرّة و العصػػا التغطػػي  يف مسػػتودعات القػػذر؛ الويشػػمل ذلػػك 

واٞنقرعػػة واٜنبػػاؿ والسالسػػل وأّصػػاف األشػػجار؛ الصػػفع وىػػو ضػػرب القفػػا بػػالكف؛ الركػػل 
وىػػػو الضػػػرب بالرمػػػػل؛ اللطػػػم وىػػػػو ضػػػرب اٝنػػػد أو اٛنسػػػػد بػػػالكف؛ اللكػػػػم واللكػػػز وىػػػػو 
يف  الضرب باليد ٠نموعػة األصػابع؛ وجء العنػق وىػو لكػز العنػق ّنقػدـ اليػد ٠نموعػة؛ اٜنػب 

ػػًن اعتياديػػة كػػاٜنبوس الضػػيقة واٞنطبػػق واٞنطمػػورة واٛنػػب والسػػرداب  السػػجوف االعتياديػػة ّو
والكنيف واالصػطبل ودار اجملػانٌن والقفػص؛ منػع اٜنركػة بػالقيود واألّػالؿ؛ النفػي وىػو طػرد 
اإلنساف من موضع إقامتو إذل موضع آخر؛ التعذيب بػالتعرض للجػوارح كالّسػمل وىػو إزالػة 

عػػٌن بللػػة حػػادة أو بػػدواء كالكحػػل يوضػػع فيهػػا وتػػربط عليػػو األمفػػاف  وقطػػع البصػػر مػػن ال
األطػػػػراؼ وسػػػػّل اللسػػػػاف ومػػػػدع األنػػػػف وصػػػػلم األذف وقلػػػػع األضػػػػراس وسػػػػّل األظػػػػافر مػػػػن 
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األصػػابع وخلػػع اٞنفاصػػل؛ التعػػذيب باٞنسػػاىرة وىػػي منػػع النػػـو َنعػػل االسػػتلقاء واالضػػطجاع 
ثقػاؿ؛ التعػذيب بشػق ٜنػم البػدف بالقصػب مستحيال أو بالنخ  ّنسلة؛ التعػذيب ُنمػل األ

فارسي؛ التعذيب بوضع رأس اٞنقتوؿ يف حجر أقرب النػاس إليػو مػن زوج أو والػد أو ولػد؛ ال
م اٞنعػػّذب علػػى رؤيػػة أنػػواع العػػذاب الػػج  التعػذيب بػػالكّي بالنػػار؛ التعػػذيب بػػالتفزيع كػػأف يػّر
يتعػػػرض ٟنػػػا ّػػػًنه؛ التعػػػذيب بػػػالتعرض للعػػػورة كسػػػّل اٝنصػػػيتٌن أو عصػػػر٨نا و مػػػّب الػػػذكر 

يف الػػػدبر ونفػػػخ الػػػدخاف أو النمػػػل يف الػػػدبر أو ٔنييطػػػو؛ التعػػػذيب ( وتػػػد)وإدخػػػاؿ خػػػازوؽ 
بإطعاـ ما لي  بطعاـ من رماد وبراز وٜنم آدمي؛ التعذيب بسقي الدواء اٞنسهل أو عقاقًن 
أخر  ساّمة؛ التعذيب باٞنلأ برشو على اٛنروح أو بإدخالو يف األنف أو بسقي اٞنػاء اٞنػاحل؛ 

والنمل والبعوض واٝننػاف  والسػنانًن؛ التعػذيب بػال د   التعذيب بإرساؿ اٜنشرات والعقارب
كػػأف يعػػّر  اٞنعػػػّذب ويصػػب عليػػػو اٞنػػاء البػػارد أو الػػػثل  يف الشػػتاء أو أف ٪نػػػـر مػػن الثيػػػاب؛ 

أو التعطػػيش؛ التعػػذيب بثقػػب الكعػػب وىػػو مػػؤخر القػػدـ ّنثقػػب مػػن /التعػػذيب بػػالتجويع و
نسػػػاف بنعػػػاؿ الػػػدواب وذلػػػك بػػػأف اٜنديػػػد و يضػػػرب فيػػػو الػػػرزز واٜنلػػػق؛ التعػػػذيب بتنعيػػػل اإل

تلصق قطعة اٜنديد علػى بػاطن القػدـ وتػدؽ فيهػا اٞنسػامًن؛ التعػذيب بقطػع أمػزاء مػن ٜنػم 
البدف؛ التعذيب بقرض ٜنم البدف باٞنقاري ؛ النطأ وىو الضرب بالرأس؛ الوطء باألقداـ؛ 

النسػػبة التعليػػق مػػن اليػػدين أو مػػن يػػد واحػػدة و مػػن السػػاؽ ومػػن ٓنػػس اإلبػػط ومػػن الثػػدي ب
 .للمرأة

 تقتيل كعملية التعذيب .5.5.2
التعػػذيب بكػػتم الػػنف  كػػاٝننق وىػػو الشػػد علػػى اٜنلػػق باليػػدين أو بالشػػاروفة ويشػػمل ذلػػك 

وىي عصا ّليظة يف طرفيها حبل  أو الشنق وىو ربط عنق اٞنعذب ُنبػل وتعليقػو  أو الغػم 
أو التغريػػػػق ويػػػػتم ويػػػػتم بوضػػػػع شػػػػيء علػػػػى األنػػػػف والفػػػػم ٬ننػػػػع وصػػػػوؿ اٟنػػػػواء إذل الصػػػػدر  

بتغطي  اٞنعّذب يف اٞناء أو يف سائل آخر  أو التدخٌن ويتم بإمساؾ اٞنعػّذب يف حجػرة أو 
موضػػع وإرسػػاؿ الػػدخاف عليػػو  أو دفػػن اٞنعػػّذب حيػػا أو البنػػاء عليػػو؛ التعػػذيب بالتشػػنيع يف 
القتػػل مثػػل الفصػػد اٞنػػؤدي إذل نزيػػف الػػدـ  وقصػػف الظهػػر  وبقػػر الػػبطن  ودؽ اٞنسػػامًن أو 
األوتػػػػػاد يف ا ذاف  والرمػػػػػي مػػػػػن مكػػػػػاف شػػػػػاىق  وٓنطػػػػػيم الػػػػػرأس  وٕنزيػػػػػق البػػػػػدف  وتقطيػػػػػع 
األوصػػػاؿ  وسػػػلخ اٛنلػػػد  والنشػػػر باٞننشػػػار؛ التعػػػذيب بػػػاإلحراؽ بالنػػػار؛ التعػػػذيب بالسػػػلق 

أو اٜنقػػػن باٞنػػػاء اٞنغلّػػػى؛ التعػػػذيب بإرسػػػاؿ السػػػباع كػػػالكالب واٛنعػػػالف والعقػػػارب ( الغلػػػي)
مػػػي باٜنجػػػارة أو ًّنىػػػا؛ التعػػػذيب بالقنػػػارة وىػػػو تعليػػػق اإلنسػػػاف واألسػػػود؛ الػػػرمم وىػػػو الر 

بكالليػػػػب يف بدنػػػػو باسػػػػتعماؿ القنػػػػارة وىػػػػي خشػػػػبة قػػػػد ثبتػػػػس فيهػػػػا كالليػػػػب مػػػػن حديػػػػد 
يسػػتعملها القصػػاب لتعليػػق اللحػػم؛ التعليػػق منكسػػا؛ التسػػمًن وىػػو تعػػذيب اإلنسػػاف بػػدؽ 
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ح قائمػة أو حيطػاف؛ التعػذيب اٞنسامًن يف كفيػو أو قدميػو أو أي عضػو مػن أعضػائو إذل ألػوا 
بعصر البدف بٌن لوحتٌن أو خشبتٌن أو عصر الصدٌّن باٛنوزتٌن التعػذيب باٞنضّرسػة وىػي 
آلػػة مػػن باطنهػػا نتػػػوءات تشػػبو األضػػراس؛ التعػػذيب بالدوخاشػػػة وىػػي خشػػبة ذات شػػػعبتٌن 

 . تعلق يف رقبة اٞنراد تعذيبو فإذا شدد ضغطها على العنق انقصف ومات اٞنعّذب
ٓنليل العّينػة اٞنستخلصػة مػن موسػوعة الشػاٛني مػن حيػ  لػوف العػذاب اٞنسػتعمل وعند 
مػػػػن  %55مػػػػن اٜنػػػػاالت ُتسػػػػتعمل طػػػػرؽ تعػػػػذيب تػػػػؤدي إذل اٞنػػػػوت  ويف  %٤57نػػػػد أّف يف 

مػػػػػن  %2أو النفسػػػػػي  ويف /اٜنػػػػػاالت ُتسػػػػػتعمل طػػػػػرؽ تعػػػػػذيب إلحػػػػػداث األدل اٛنسػػػػػدي و
 . اٜناالت ُيستعمل التعذيب ل ىانة

مػػع مػػرور الػػزمن تضػػاعفس ألػػواف التعػػذيب يف الدولػػة اإلسػػالمية واشػػتدت واٞنالحػػا أنػػو 
ويُرمع أ٘ند الوائلي التطرؼ اٞنتزايد يف تطبيق العذاب إذل تفاعل الثقافػة العربيػة مػع . قسوتو

رب طرقػا أخػر  كانػس الثقافات األخر  الج أضافس إذل وسػائل التعػذيب اٞنعروفػة عنػد العػ
 .٠نهولة لديهم

 الحديث العصر في التعذيب. 6
يف شػػػت  دل تنقطػػػع ظػػػاىرة التعػػػذيبإّف االنطبػػػاع الػػػذي يػػػ ز مػػػن الفصػػػوؿ السػػػابقة ىػػػو أّف 

 .على اختالؼ معتقداإا وثقافاإااٜنضارات 
من ظاىرة التعذيب وذلك ابتداء بػاٜنكم األمػوي وإذل يومنػا  اإلسالميةاٜنضارة  دل تن و 

ٞنوسػػػػػوعية للعػػػػذاب يف تػػػػػاريخ الدولػػػػػة ىػػػػذا  وىػػػػػذا مػػػػػا تػػػػدّؿ عليػػػػػو دراسػػػػػة عبػػػػود الشػػػػػاٛني ا
 .تطرقس إذل ثالثة عشر قرنا من التاريخ اإلسالمياإلسالمية الج 

ع بإسهاب كاف مليئػا بوقػائ الشاٛنيوال شك أّف القرف اٞناضي الذي دل يتعرض لو عمل 
التعػػػذيب يف العػػػادل اإلسػػػالمي خاصػػػة وأنػػػو ٕنيّػػػز بتسػػػّلط األنظمػػػة االسػػػتعمارية األمنبيػػػة  ك 

وقػد تعرضػس ىػذه األخػًنة طػويال . على اجملتمعات اإلسالميةنظمة االستبدادية القومية  األ
إذل مػػػػا ٬نكػػػػن  وتتعػػػػرض إذل ا ف تعرضػػػػس بعػػػػد االسػػػػتقالؿ إذل التعػػػػذيب االسػػػػتعماري  ك

 .«التعذيب الوطين» ػتسميتو ب
بأنظمػػػة مسػػػتبدة  يف ىػػػذا العصػػػر فػػػإّف مػػػّل الػػػدوؿ اإلسػػػالمية مبػػػتالة ل سػػػف الشػػػديد

اسػػدة تشػػكل اسػػتمرارا الّنائيػػػا لنظػػاـ بػػين أميػػة اٞنؤسػػػ  لالسػػتبداد السياسػػي يف اجملتمػػػع وف
وال ّرابػػة إذف يف أف تػػالـز آفػػة التعػػذيب االسػػتبداد اٞننتشػػر والفسػػاد اٞنتفشػػي  . اإلسػػالمي
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حي  أف كّل نظاـ مستبد وفاسد يفتقد أساسا إذل الشرعية يقـو بتعويضها بشػرعية الرعػب 
 .سف والقمع بكل صوره  خاصة منها التعذيب اٞننهجيواالضطهاد والتع

والذي يتابع ما ُنشر يف السنوات األخًنة عن ظاىرة التعذيب يف الدوؿ اإلسػالمية  مػن 
طػػرؼ شخصػػيات ومنظمػػات مدافعػػة عػػن كرامػػة وحقػػوؽ الػػنف  البشػػرية  يالحػػا أف وبػػاء 

كػأداة ( لػي  إذل احملػيطمن اٝن)التعذيب ُيستعمل يف معظم ىذه الدوؿ وخاصة العربية منها 
وإّف مػػن يػػتفحص مػػثال التقريػػر السػػنوي ٞننظمػػة العفػػو الدوليػػة . سياسػػية للػػتحكم يف اجملتمػػع

 .من الوقائع يؤكد ذلك ٧نوذما ٩ند 7777لسنة 
ارسػػة التعػػذيب يف عػػدة بلػػداف مثػػل قطػػر مففػػي منطقػػة اٝنلػػي  العػػر  نػػددت اٞننظمػػة ّن

ربيػػػة السػػػعودية  وفيمػػػا ٫نػػػص ىػػػذه األخػػػًنة يؤكػػػد والبحػػػرين والكويػػػس والعػػػراؽ واٞنملكػػػة الع
قػػػػػد ظهػػػػػرت معلومػػػػػات مديػػػػػدة عػػػػػن حػػػػػاالت تعػػػػػذيٍب وقعػػػػػس يف السػػػػػنوات »التقريػػػػػر أنػػػػػو 

 يف حٌن توضأ اٞننظمة الدولية يف تقرير آخر كيف 96 «السابقة
فعػػػدـ ومػػػود . اٛننػػػائي يف اٞنملكػػػة العربيػػػة السػػػعودية اسػػػتخداـ التعػػػذيب القضػػػاءُيسػػػه ل نظػػػاـ 
ائي على عملية القب  واالعتقاؿ  واٜنرماف مػن االتصػاؿ الفػوري باألقػارب  وعػدـ إشراؼ قض

وُيسػػػتخدـ . السػػماح بتوكيػػػل ١نػػاـٍ  كػػػل ذلػػك ٩نعػػػل السػػػجناء معرضػػٌن لػػػ ذ  إذل أقصػػى حػػػد
 97.و٬نارس أحياناً من دوف سبب  على ما يبدو. التعذيب النتزاع اععافات وفرض االنضباط

 إذل 7777قرير اٞننظمة لسنة أما بالنسبة للعراؽ فيفيد ت
وكانػػس مثػ  كثػػًٍن ٣نػػن . تعػرض بعػػ  السػػجناء واٞنعتقلػٌن السياسػػيٌن للتعػػذيب بصػفٍة منتظمػػة

وكػػاف مػن بػػٌن أسػػاليب التعػذيب البػػدشل الشػػائعة الصػػعق . أُعػدموا ٓنمػػل آثػػاراً واضػحة للتعػػذيب
سػػم  ونػػزع األظػػافر  بالصػػدمات الكهربائيػػة أو اٜنػػرؽ بلفػػائف التبػػغ علػػى أمػػزاٍء ٢نتلفػػٍة مػػن اٛن

 يفواالّتصػػػػاب  والتعليػػػػق مػػػػن األطػػػػراؼ لفػػػػعاٍت طويلػػػػة سػػػػواء يف مروحػػػػة دوارة يف السػػػػقف أو 
الضػرب )عمود أفقي  والضرب باألسالؾ الكهربائية أو اٝنػراطيم أو القضػباف اٞنعدنيػة  والفلقػة 

تعرضػػػوف وباإلضػػػافة إذل ذلػػػك كػػػاف اٞنعتقلػػػوف يُهػػػددوف باالّتصػػػاب وي(. علػػػى بػػػاطن القػػػدمٌن
لعمليػػػػات إعػػػػداـ و٨نيػػػػة  ويُوضػػػػعوف يف زنػػػػازين ٬نكػػػػنهم منهػػػػا ٚنػػػػاع أصػػػػوات آخػػػػرين يتعرضػػػػوف 

  98.للتعذيب  كما كانوا ٪ُنرموف عمداً من النـو
 :ويف منطقة الشاـ يذكر التقرير سوريا فيقوؿ

 ظل تعذيب السجناء السياسيٌن وإساءة معاملتهم أمراً مألوفاً  وال سػيما خػالؿ فػعة االحتجػاز
". فػػرع التحقيػػق العسػػكري"و" فػػرع فلسػػطٌن"ّنعػػزٍؿ عػػن العػػادل اٝنػػارمي يف مركػػزي االعتقػػاؿ يف 

وعلػى حػد علػم منظمػػة العفػو الدوليػة فإنػػو دل يػتم إمػراء أيػػة ٓنقيقػاٍت يف االدعػاءات اٜناليػػة أو 
ُتويف شخص واحد على األقل أثنػاء احتجػازه يف مالبسػاٍت تػوحي . السابقة ِنصوص التعذيب

 99.تعذيب قد يكوف أحد األسباب الج أسهمس يف وقوع الوفاةبأف ال
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 كما تعّرض التقرير السنوي ٜنالة لبناف أين
ومػػن أسػػاليب التعػػذيب الػػج تناقلتهػػا . تعػػذيب ومعاملػػة سػػيئة حػػاالتوردت أنبػػاء تفيػػد بوقػػوع 

لػق األنباء الركل والضرب  والتعليق من اٞنعصػمٌن بعػد تقييػد٨نا خلػف الظهػر  وىػو أسػلوب يُط
وكانس ىناؾ بواع  قلق مستمرة ِنصػوص عػدـ إمػراء ٓنقيقػات وافيػة يف . عليو اسم البالنكو
 100.مزاعم التعذيب

 أما يف األردف فحسب تقرير منظمة العفو الدولية لقد
اسػػػػتمر ورود أنبػػػػاٍء عػػػػن التعػػػػذيب واٞنعاملػػػػة السػػػػيئة علػػػػى أيػػػػدي أفػػػػراد قػػػػوات األمػػػػن وسػػػػلطات 

عػػذيب أثنػػاء احتجػػازىم ّنعػػزٍؿ عػػن العػػادل اٝنػػارمي لػػد  وتعػػرض بعػػ  الضػػحايا للت. السػػجوف
كمػا وردت أنبػاء عػن تعػرض الػبع  للضػرب علػى أيػدي أفػراٍد . اٞنخابرات العامة  حسبما ورد

ًنىا من أمهزة األمن  101.من الشرطة ّو
اٞنواطنػػوف الفلسػػطينيوف الػػذين يكابػػدوف الػػبطش الصػػهيوشل مػػن  ن يػػدل حسػػب اٞننظمػػة و 

وسػػػػػوء التعػػػػػذيب  ٕنػػػػارس السػػػػلطة الفلسػػػػػطينيةإذ أّف  نػػػػػاء ملػػػػػدإمالتعػػػػذيب علػػػػػى أيػػػػدي أب
اسػػتمر ورود أنبػػػاء علػػى نطػػػاؽ واسػػع عػػػن التعػػذيب واٞنعاملػػػة السػػيئة علػػػى » ولقػػػدعاملػػة  اٞن

وكاف من بٌن أسػاليب التعػذيب اٞنسػتخدمة التعليػق . أيدي ٢نتلف أمهزة األمن الفلسطينية
  102«.يف مكاٍف عاٍؿ والتحريق بلفائف التبغ

تعرض بعػ  األشػخاص اٞنشػتبو يف معارضػتهم للحكومػة للتعػذيب علػى » السوداف ويف
وفرضػػػس احملػػػاكم عقوبػػػات قاسػػػية بعػػػد ١ناكمػػػاٍت مػػػائرة ذات . ]...[ أيػػػدي قػػػوات األمػػػن
 .حسب تقرير اٞننظمة 103«.إمراءاٍت مقتضبة

 أما يف مصر فيشًن التقرير إذل 
مقػرر األمػم "وقػد خلػص . أ٥نػاء الػبالد تفشػى التعػذيب يف مراكػز االعتقػاؿ يف شػت[ ار]استمر

قػػػػوات األمػػػػن يف مصػػػػر  وال سػػػػيما مباحػػػػ  أمػػػػن "إذل أف " اٞنتحػػػػدة اٝنػػػػاص اٞنعػػػػين بالتعػػػػذيب
ومػػن أكثػػر أسػػاليب التعػػذيب شػػيوعاً  حسػػبما ذكػػرت ". الدولػػة  دأبػػس علػػى ٣نارسػػة التعػػذيب

حلي القػػػدمٌن  األنبػػػاء  الصػػػعق بالصػػػدمات الكهربائيػػػة والضػػػرب والتعليػػػق مػػػن الرسػػػغٌن أو كػػػا
باإلضػػػػػػافة إذل ٢نتلػػػػػػف أشػػػػػػكاؿ التعػػػػػػذيب النفسػػػػػػي  مػػػػػػن قبيػػػػػػل التهديػػػػػػد بالقتػػػػػػل أو التهديػػػػػػد 

وينتمػػي ضػػحايا التعػػذيب إذل . باالّتصػػاب أو االعتػػداء اٛننسػػي علػػى اٞنعتقػػل أو علػػى قريباتػػو
٢نتلف فئات اجملتمع  ومػن بيػنهم نشػطاء سياسػيوف وأشػخاص قُػب  علػيهم يف إطػار ٓنقيقػاٍت 

  104.منائية
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تػواتر ورود مزيػد »ويف منطقة اٞنغرب العر  تطّرؽ التقرير إذل الوضعية يف ليبيا مشػًنا إذل 
من األنباء عن التعػذيب واٞنعاملػة السػيئة خػالؿ السػنوات السػابقة  حيػ  دل يػتم إمػراء أيػة 

  105«.ٓنقيقاٍت نزيهة ووافية يف مثل ىذه األنباء
 وعن تون  يفيد التقرير إذل أنو

السجناء السياسيٌن ومن بينهم سجناء الرأي  وكػذلك السػجناء ّنومػب القػانوف  استمر تعرض
م مػػن اإػاـ حػػراس السػجوف يف حالػػة واحػدة علػػى . العػاـ  للتعػذيب واٞنعاملػػة السػيئة وعلػػى الػّر

األقػػػل ّنمارسػػػة التعػػػذيب واٜنكػػػم بسػػػجنهم أربػػػع سػػػنوات  فقػػػد اسػػػتمر إذل حػػػد بعيػػػد ْناىػػػل 
وورد أف شخصػػػاً واحػػػداً . ي ٩نعػػػل مػػػن التعػػػذيب مر٬نػػة منائيػػػةالػػذ 1777القػػانوف الصػػػادر عػػػاـ 

   7771.106على األقل ُتويف يف اٜنجز نتيجة للتعذيب خالؿ عاـ 
    7777أما فيما ٫نص اٛنزائر فحسب تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 

 واسػتمر ورود أنبػاء تفيػد باحتجػاز أشػخاصٍ . نطاؽ واسػع يف الػبالد علىظل التعذيب متفشياً 
ودأبػػس اٜنكومػػة والسػػلطات القضػػائية . يف معػػتقالٍت سػػرية دوف أف تقػػر السػػلطات باحتجػػازىم

وتعػػرض كثػػًنوف ٣نػػن . علػػى إنكػػار علمهػػا بػػاحملتجزين إذل أف يُقػػدموا إذل احملاكمػػة أو يُفػػرج عػػنهم
 . احُتجزوا  ذا األسلوب للتعذيب أو اٞنعاملة السيئة

عامػاً   11ن األطفػاؿ الػذين ال تتجػاوز أعمػارىم فقد ورد أف عشػرات مػن اٞنػدنيٌن  وبعضػهم مػ
القػػب  علػيهم علػػى أيػػدي أفػراٍد مػػن قػػوات األمػػن  أعقػػابتعرضػوا للتعػػذيب أو اٞنعاملػػة السػيئة يف 

وكػاف . حزيػراف/أيػار ويونيػو/نيسػاف ومػايو/خالؿ اٞنظاىرات الج شهدإا منطقة القبائل يف إبريل
ادؽ شػػػػػائعاً علػػػػػى مػػػػا يبػػػػػدو أثنػػػػػاء القػػػػػب  الضػػػػرب بقبضػػػػػات األيػػػػػدي واٟنػػػػػراوات وكعػػػػوب البنػػػػػ

وزعػػم بعػػ  احملتجػػزين أّنػػم تعرضػػوا أثنػػاء ومػػودىم يف حجػػز قػػوات الػػدرؾ الػػوطين . واالحتجػػاز
لتجريدىم من مالبسهم  وتكبيلهم باألسالؾ  وإديدىم بػالعنف اٛننسػي  وزعػم آخػروف أّنػم 

  107.ُملدوا بالسياط أو ُمرحوا بلالت حادة
 ة اٞنواطن اٛنزائري فيصل ٙنيسي الذيويقـو التقرير بسرد حال

أمضػػػى مػػػا يقػػػرب مػػػن عشػػػرة أشػػػهر رىػػػن اٜنجػػػز السػػػري إذل أف علمػػػس أسػػػرتو بأنػػػو ١نتجػػػز يف 
يف وسػط حػي اٜنػراش  7777تشػرين الثػاشل /وكاف قػد اعُتقػل يف نػوفم . سجن اٜنراش يف اٛنزائر

أيػػة أرقػػاـٍ  ك نُقػػل  علػى أيػػدي أربعػػة مسػػلحٌن يرتػػدوف مالبػػ  مدنيػػة ويتنقلػػوف بسػػيارة ال ٓنمػػل
إذل قاعػػػدة لقػػػوات األمػػػن حيػػػ  زعػػػم أف الرصػػػاص أُطلػػػق علػػػى سػػػاقيو  وأنػػػو تعػػػرض لصػػػدمات  
كهربائية ُومهس إذل أذنيو وأعضائو التناسلية  والضرب بقضيب حديػدي علػى ظهػره وأعضػائو 

سػس التناسلية  وُأم  على ْنرع كميات كبًنة من اٞنيػاه القػذرة مػن خػالؿ قطعػة مػن القمػاش دُ 
وبعػػد ذلػػك ُعػومل يف اٞنستشػػفى قبػػل أف يُعػرض علػػى السػػلطات القضػائية الػػج مػػددت . يف فمػو

أيلػػوؿ /ودل تعػػرؼ أسػػرتو باحتجػػازه إال يف سػػبتم ". باإلرىػػاب"حبسػػو فيمػػا يتصػػل بػػتهٍم تتعلػػق 
 108.حٌن اتصل  ا ١نتجز سابق التقى بفيصل ٙنيسي يف السجن وأُفرج عنو فيما بعد
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 ألوان من التعذيب الممارس في الدول العربية في العصر الحديث
 (www.soatsudan.org: املصدر)
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ورود أنبػػػػاء تفيػػػػد بتعػػػػرض أشػػػػخاص للتعػػػػذيب واٞنعاملػػػػة »تقريػػػػر إذل ويف اٞنغػػػػرب يشػػػػًن ال
السػػػيئة وبتعػػػرض أشػػػخاٍص للضػػػرب خػػػالؿ االسػػػتجواب  وحرمػػػاّنم مػػػن النػػػـو أو الطعػػػاـ  

  109«.ومنعهم من استخداـ اٞنراحي   وتكبيلهم بالسالسل لفعات طويلة
يسػػس أحسػػن وضػػعا أمػػا بقيػػة العػػادل اإلسػػالمي فهػػي ل. ىػػذا فيمػػا يتعلػػق بالعػػادل العػػر 
 ففي تركيا مثال . حسب تقييم منظمة العفو الدولية

ووردت أنبػػػػاء متػػػػواترة تفيػػػػد بتعػػػػرض رمػػػػاؿ  ونسػػػػاء  . بصػػػػورة دؤوبػػػػة و٬ُنػػػػارس التعػػػػذيب مػػػػتفش
وأطفػػاؿ للتعػػػذيب واٞنعاملػػة السػػػيئة  وكػػاف معظمهػػػم مػػػن أىػػارل اٞنػػػدف الواقعػػة يف ّػػػرب الػػػبالد  

وكػػاف بػػٌن الضػػحايا كثػػًن مػػن النشػػطاء . أضػػنة يف اٛننػػوبواٛننػػوب الشػػرقي  واٞننطقػػة احمليطػػة ب
السياسيٌن  ومن بينهم أنصار للجماعات اليسػارية  واٛنماعػات اٞنناصػرة ل كػراد  واٛنماعػات 

م مػػن العىيػػب واٝنػػوؼ مػػن االنتقػػاـ فقػػد وردت ادعػػاءات عديػػدة عػػن . اإلسػػالمية وعلػػى الػػّر
وىنػاؾ آخػروف ُزعػم أّنػم مػن . م منائيةالتعرض للتعذيب من أشخاص أُلقي القب  عليهم بته

ضحايا التعذيب واٞنعاملة السيئة  ومن بيػنهم بعػ  أىػارل القػر  مػن األكػراد وأقػارب النشػطاء 
كمػػا وردت مػػزاعم ِنصػػوص التعػػذيب مػػن أشػػخاص ُزعػػم أّنػػم . السياسػػيٌن والزعمػػاء النقػػابيٌن

سػػػػتمرار تعػػػػرض اٞنشػػػػتبو يف وأشػػػػارت األنبػػػػاء إذل ا. شخصػػػػيات قياديػػػػة يف عػػػػادل اٛنر٬نػػػػة اٞننظمػػػػة
ويف . ارتكا م مرائم سرقة وسطو  وبينهم كثػًن مػن األطفػاؿ  للضػرب يف اٜنجػز بصػورة دؤوبػة

بعػػػ  اٜنػػػاالت كػػػاف التعػػػذيب مرتبطػػػاً علػػػى مػػػا يبػػػدو بػػػالتمييز علػػػى أسػػػاس النػػػوع  أو اٞنيػػػوؿ 
 . اٛننسية  أو األصل العرقي

اٜنجػز يف مراكػز الشػرطة والػدرؾ خػالؿ  يف وكانس معظم حاالت التعذيب واٞنعاملة السيئة تقػع
ومػػػن بػػػٌن أكثػػػر أسػػػاليب التعػػػذيب شػػػيوعاً  حسػػػبما ذكػػػػرت . األيػػػاـ التاليػػػة لالعتقػػػاؿ مباشػػػرةً 

األنبػػػػػاء  الضػػػػػرب اٞنػػػػػ ح وعصػػػػػب العينػػػػػٌن والتعليػػػػػق مػػػػػن الػػػػػذراعٌن أو اٞنعصػػػػػمٌن والصػػػػػدمات 
 . الكهربائية واإليذاء اٛننسي واٜنرماف من الطعاـ والنـو

 ة بأنوكستاف ذكر تقرير اٞننظمويف با 
يف الشػػػرطة بػػػػأف التعػػػػذيب  وخاصػػػة ألفػػػػراد اٛنماعػػػات اٞنستضػػػػعفة  مػػػػا زاؿ  مسػػػػؤولوفاعػػػعؼ 
شخصػاً يف حجػز الشػرطة أو السػجن نتيجػة التعػذيب  57وتويف ما ال يقل عػن . ]...[ مستمراً 

 اٜنجػػز يف حالػػة وفػػاة يف 17ويف الشػػهور التسػػعة األوذل مػػن العػػاـ  ُسػػجلس . 7771خػػالؿ عػػاـ 
 . الىور وحدىا

أمػػا فيمػػا ٫نػػص اجملتمػػع الغػػر  فقػػد سػػبق اٜنػػدي  عػػن مػػد  تفشػػي ظػػاىرة التعػػذيب يف 
ودل يتغًن اٜناؿ إال ابتداء من القرف الثػامن عشػر ٓنػس تػأثًن رمػاؿ القػانوف . القروف الوسطى

انية الج كانػس والفالسفة واألدباء الذين قاموا بانتقاد وإدانة صور التعذيب البشعة والالإنس
وأّدت ىػػػػذه اٜنملػػػػة . مػػػػن منطلقػػػػات أخالقيػػػػة وقانونيػػػػة «االسػػػػتجواب القضػػػػائي»تسػػػػمى  
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ػػم ذلػػك فقػػد اسػػتؤنف . الفكريػػة إذل منػػع التعػػذيب رٚنيػػا يف كثػػًن مػػن اٞنمالػػك يف أوروبػػا وّر
التعذيب خارج األسوار األوروبية ضد الشعوب اٞنستعمرة واٞنسػتعبدة مثػل الزنػوج يف أمريكػا 

حػػػٌن يف اٟننػػػد  ويف كثػػػًن مػػػن األقطػػػار اإلفريقيػػػة  فكػػػاف احملتلّػػػوف األوروبيػػػوف يفرضػػػوف والفال
وعػػػاد التعػػػذيب إذل العػػػادل الغػػػر  . النظػػػاـ يف مسػػػتعمراإم عػػػ  الػػػبطش اٛنسػػػدي باألىػػػارل

بصورة أبشع يف القرف العشرين عند ظهور األنظمػة الفاشػية والنازيػة والشػمولية يف أوروبػا إال 
ذيب تقلصػػس يف الػػّدوؿ الغربيػػة بعػػد انػػدثار ىػػذه األنظمػػة  وإف كانػػس بعػػ  أف ظػػاىرة التعػػ

منظمات حقوؽ اإلنساف وخاصة منظمة العفو الدولية تشًن من حٌن  خػر بإصػبع االإػاـ 
كمػػػا مػػػورس التعػػػذيب وال يػػػزاؿ ٬ُنػػػارس مػػػن طػػػرؼ قػػػو  . إذل ىػػػذه الدولػػػة الغربيػػػة أو تلػػػك

ثػل مػا وقػع يف اٛنزائػر وفيتنػاـ ومػا يقػع ا ف يف االحتالؿ ضػد اٜنركػات التحرريػة وأنصػارىا م
 .فلسطٌن احملتلة

وإف عرؼ النصف الثاشل من القرف العشرين انتشػارا سػريعا للحركػات التحرريػة الػج أّدت 
حتما إذل استقالؿ معظم الدوؿ الج كانس تعاشل من نًن االستعمار ومن قهر اإلم يالية يف 

فإّف أّلبيػة ىػذه الػدوؿ سػقطس بعػد اسػتقالٟنا السياسػي يف  إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية 
أيػػػدي أنظمػػػة دكتاتوريػػػة أنػػػذت مػػػن القمػػػع واإلرىػػػاب شػػػرعية ٟنػػػا ومػػػن التعػػػذيب اٞننهجػػػي 

 .واٞنقنن أداة لفرض ىيمنتها على اجملتمع وللتصدي إذل كل أنواع اٞنعارضة السياسية
ػًن اإلسػالمي)عػادل يف كافػة أ٥نػاء ال وما ٬نيّػز التعػذيب يف عصػرنا اٜنػدي   (اإلسػالمي ّو

ىػػو أّف التقػػدـ العلمػػي والتكنولػػومي سػػاىم يف تطػػوير وسػػائل التعػػذيب اٛنسػػدي والنفسػػي 
فزيػػػادة علػػػى الطػػػرؽ . وابتكػػػر تقنيػػػات مهنميػػػة منهػػػا مػػػن ال تػػػعؾ أثػػػرا مرئيػػػا علػػػى اٞنعػػػذَّب

نػع اٛنػوارح اٛنديدة للتعػذيب الػج تطػّورت علػى مػّر القػروف كػاٜنب  بكػل أنواعػو وم-القد٬نة
مػػػن اٜنركػػػة والتعليػػػق واٛنػػػذب اٞنػػػؤدل وتطبيػػػق الضػػػغط الشػػػديد ومنػػػع التػػػنف  وتطبيػػػق اٜنػػػرارة 
والنػػػػػار والتعػػػػػذيب باٞنػػػػػاء واسػػػػػتعماؿ اٜنشػػػػػرات واٜنيوانػػػػػات الضػػػػػارية والتجويػػػػػع والتعطػػػػػيش 
والضػػػرب اٞنػػػ ح والتنكيػػػل وقطػػػع األوصػػػاؿ  أضػػػيفس يف القػػػرف العشػػػرين طػػػرؽ حديثػػػة مثػػػل 

واستعماؿ العقاقًن اٞنؤذية ووسائل التعذيب النفسي من ّسيل اٞنخ وإعػادة  تطبيق الكهرباء
 .العبية والتكييف السلوكي

 وخاتمة خالصة. 7
ومػع . بأبشػع صػور اإلسػاءة إذل أخيػو اإلنسػاف اإلنسػافإّف التعذيب عمػل رىيػب يقػـو أثنػاءه 

ن اٞنفيػػد دراسػػة أنػػو ال ٬نكػػن ت يػػر مثػػل ىػػذا العمػػل الوحشػػي يف أّي حػػاؿ مػػن األحػػواؿ  فمػػ
 . الدوافع الج تؤدي إذل تفّشيو يف ٠نتمع ما
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 ألوان من التعذيب الممارس في العصر الحديث
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وقػػد كتػػب اٞنسػػا٨نوف يف ىػػذا الكتػػاب عػػن ظػػاىرة التعػػذيب يف اٛنزائػػر الػػج ُدرسػػس مػػن 
زوايا ٢نتلفة تشمل اٛنوانب اإلحصائية والسياسية واإلعالمية والقانونيػة مػن أمػل فهػم ىػذه 

تعلقػػة بػػالظروؼ الػػج ُإيػػئ ل وزىػػا وانتشػػارىا الظػػاىرة واإلمابػػة علػػى العديػػد مػػن األسػػئلة اٞن
 .وعن الشروط الج ٕنّكن من استئصاٟنا

وقػػػػد تطرّقػػػػس ىػػػػػذه الورقػػػػة إذل اٛنانػػػػػب التػػػػار٫ني لظػػػػاىرة التعػػػػػذيب بػػػػالنظر إذل ٢نتلػػػػػف 
وتناولػػس اٞنسػػا٨نة . الثقافػػات القد٬نػػة واٜنديثػػة مػػع العكيػػز علػػى اٜنضػػارة العربيػػة واإلسػػالمية

انتشػػػار التعػػػذيب وتطػػػوره الػػػزمين وتوزيعػػػو اٛنغػػػرايف ومقاصػػػده وألوانػػػو علػػػى ومػػػو اٝنصػػػوص 
وأسػػػاليبو ووسػػػائلو يف اجملتمعػػػات اإلسػػػالمية  مسػػػتندة إذل ٓنليػػػل إحصػػػائي لعّينػػػة مػػػن وقػػػائع 

نػة ُنجػم رىو ومػن البػديهي أف تكػوف نتػائ  ىػذا التحليػل م. التعذيب ع  التاريخ اإلسالمي
ا للواقػػع  ٣نػػا مػػوّنػػد  ٕنثيله اٞنػػذكورة يف موسػػوعة الشػػاٛنيو٠نموعػػة الوقػػائع  العّينػػة اٞندروسػػة

. ٪نػػّ  علػػى توسػػيع دائػػرة البحػػ  يف اٞنسػػتقبل إذل عّينػػة أكػػ  وأكثػػر ٕنثيليػػة وذلػػك مػػا نأملػػو
ولقػػػد قػػػّدمس احملاولػػػة أمثلػػػة مػػػن وقػػػائع التعػػػذيب لتقريػػػب القػػػارئ لػػػي  فكريػػػا فحسػػػب بػػػل 

 .ونفسيا من ىذه الفظائع
سػػريع لظػػاىرة التعػػذيب عػػ  تػػاريخ اإلنسػػانية أنػػو ال يكػػاد ٫نلػػو تبػػٌّن مػػن ىػػذا العػػرض ال

٠نتمع بشري منها  وأّف اجملتمع اإلسالمي على ومو اٝنصوص كاف منذ القػرف األوؿ ٟنجػرة 
يعػة ظ  مباشرة بعػد زواؿ اٝنالفػة الراشػدة  وإذل يومنػا ىػذا حػافال بوقػائع تعػذيب فالرسوؿ 

و٬نكن القوؿ أّف ظاىرة التعذيب نشأت يف . زمناستعملس فيها وسائل رىيبة تطورت مع ال
عهد بين أمية وتنامػس يف عهػد بػين العبػاس واسػتقّرت عػ  التػاريخ اإلسػالمي فلػم ٫نػل منهػا 
قػػػرف مػػػن القػػػروف  كمػػػا مّسػػػس كػػػل بقػػػاع الدولػػػة اإلسػػػالمية مػػػن أقصػػػى شػػػرقها يف اٟننػػػد إذل 

 .أقصى ّر ا يف األندل   وإف بدرمات متفاوتة
ذه احملاولة أّف اٞنقاصد الرئيسية للتعذيب ٔنتلف من ٠نتمع إذل آخر ومػن وُيستنت  من ى

وإف تعػّددت أومػو اسػتعماؿ التعػذيب . ثقافة إذل أخر  وتتغػًّن مػن حقبػة تار٫نيػة إذل أخػر 
بػػة يف إزىػػاؽ اٜنػػق وطمػػ  اٜنقيقػػة وإّف أىػػم . يف تػػاريخ البشػػرية الطويػػل فهػػو نػػابع مػػن الّر

ػاـ أّراض التعذيب ىو فرض االستب داد العقائدي والسياسي واالقتصادي على اجملتمع وإّر
الفػػرد علػػى الرضػػوخ لػػو أو إكػػراه الفػػرد و٘نلػػو علػػى اإلقػػرار أو للحصػػوؿ منػػو علػػى مواقػػف أو 

لػػذلك فػػإّف مػػد  انتشػػار ظػػاىرة التعػػذيب يف ٠نتمػػع مػػا ٬نكػػن أف يقػػاس باٞننػػاخ . ومعلومػػات
 .عبالسياسي وبعمق الفجوة الج تفصل بٌن السلطة والش
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اإلحصػائية لعينػة مػن وقػائع التعػذيب مػا  وفيما ٫نص التاريخ اإلسالمي أظهرت الدراسػة
أّف مقاصػد التعػذيب مشلػس معاقبػة اٞنعارضػٌن  بٌن القػرف األوؿ والقػرف الثالػ  عشػر للهجػرة

إال أّف الغرضػٌن . ٌن وإرىػاب اجملتمػع والتعسػف يف حػق الرعيػة وكػذا ٗنػع اٞنعلومػاتيالسياس
ثال يف معاقبػػػػة اٞنعارضػػػػة وإرىػػػػاب اجملتمػػػػع الػػػػَذين ٫نّصػػػػاف معػػػػا أكثػػػػر مػػػػن ثلثػػػػي الرئيسػػػػيٌن ٕنػػػػ

كمػػػا تبػػػٌّن أّف التعػػػذيب مػػػورس أيضػػػا بقصػػػد اسػػػتخراج . حػػػاالت التعػػػذيب الػػػج مت اعتبارىػػػا
وأوضػػػحس الدراسػػػة أيضػػػا أنػػػو خالفػػػا للحضػػػارات . اٞنػػػاؿ وىػػػذا مػػػا قػػػد يغيػػػب عػػػن األذىػػػاف

التعػذيب ٟنػذا الغػرض  اٞنتهم علػى اإلقػرار  فػإفّ الج مارسس التعذيب أساسا ٜنمل   األخر 
ّػػػًن أّف وضػػػع البلػػػداف اإلسػػػالمية  .دل يكػػػن شػػػائعا يف اٜنضػػػارة اإلسػػػالمية إال بنسػػػبة ضػػػئيلة

مػن أىػم أّػراض التعػذيب الػذي ٕنارسػو  ل اٞنتهم علػى اإلقػرارحاليا مغاير ٕناما إذ أصبأ ٘ن
 .معظم ىذه البلداف أمهزة القمع التابعة ل نظمة االستبدادية الج تسود

ومػن الطبيعػػي واٞنشػروع أف يتسػػاءؿ القػػارئ عػن سػػبب تفشػػي ظػاىرة التعػػذيب يف العػػادل 
  -مسػتمدة مػػن الشػػريعة اإلسػػالمية  اإلسػالمي الػػذي تسػػوده نظريػا مبػػادئ أخالقيػػة وقانونيػػة

والج كاف مػن اٞنفػعض أف ٓنػوؿ دوف وقػوع التعػذيب  - كالج تضّمنتها مالحق ىذه الورقة
وإذا فهمنػػػػا ٣نارسػػػػة التعػػػػذيب مػػػػن طػػػػرؼ العديػػػػد مػػػػن األنظمػػػػة يف . جملتمعػػػػات اٞنسػػػػلمةيف ا

اٜنضارات اإلنسانية األخر  بسبب إباحتو بل وتقنينو يف تشريعاإا  فإنو من الصػعب فهػم 
ػػػػم ٓنر٬نػػػػو الصػػػػريأ يف الشػػػػريعة ّػػػػًن أّف أقػػػػل مػػػػا ٬نكػػػػن . انتشػػػػاره يف اٜنضػػػػارة اإلسػػػػالمية ّر

التشػريع شػػرطا ضػروريا ولكػن ّػًن كػاؼ ٞننػع ٣نارسػة التعػػذيب  اسػتنتامو ٣نػا سػبق ىػو كػوف 
تُعتػػ  أيضػػا  وفصػػل السػػلطات فاٝنصػػائص البنيويػػة للدولػػة كتوزيػػع السػػلطة وتوازّنػػا ومراقبتهػػا

 .ظرهٓن ٟنا تشريعاتشرطا أساسيا  كما يظهره التفاوت يف ٣نارسة التعذيب بٌن الدوؿ الج 
مػػػا ىػػػي اٝنصػػػائص البنيويػػػة ل نظمػػػة الػػػػج : ويطػػػرح ىػػػذا العديػػػد مػػػن التسػػػاؤالت منهػػػػا

مارسػس التعػذيب والػج تعاقبػس عػ  العصػػور منػذ زواؿ اٝنالفػة الراشػدة إذل اليػـو  ومػا ىػػي 
اٝنصػائص البنيويػة ألنظمػة اٜنكػم الػج تتميػػزت وتتميّػز بعػدـ ٣نارسػتها للتعػذيب وباحعامهػػا 

 مػػػا ىػػػي اإلصػػػالحات ٜنقػػػوؽ السػػػالمة اٛنسػػػدية بصػػػورة مسػػػتد٬نة ّػػػًن اسػػػتثنائية  ومػػػن ك
البنيوية للدولة الػج ٩نػب ىندسػتها وتطبيقهػا يف البلػداف اإلسػالمية لكػبأ اٞنيػل االسػتبدادي 

 والتسلطي للدولة ولضماف اٞننع الفعلي للتعذيب 
بػػل  يف ٧نػػط الدولػػة وإّف تفعيػػل التشػػريع اٞننػػاى  للتعػػذيب ال يتطلػػب إصػػالحات بنيويػػة

وإّف للمثقفػػٌن واٜنقػػوقيٌن ورمػػاؿ اإلعػػالـ . ئأ اجملتمػػعيسػػتومب اٞنشػػاركة اٞنلتزمػػة لكػػل شػػرا
والوقػػوؼ بػأقالمهم يف صػػف  هاالتصػدي لتعسػفو السػػلطة موازنػة دور ىػاـ يف تنػوير اجملتمػػع و 

كمػػا أّف لعلمػػاء الػػدين يف اجملتمعػػات اإلسػػالمية دور . اٞنستضػػَعفٌن واٞنظلػػومٌن واٞنضػػطَهدين
ر رأي ٗنهػػػور الفقهػػػاء مػػػن اٞنتقػػػّدمٌن أساسػػػي يف تبيػػػٌن موقػػػف الشػػػريعة مػػػن التعػػػذيب ونشػػػ

الػػػذين اتفقػػػوا علػػػى ٓنر٬نػػػو مطلقػػػا وكػػػذا الػػػرّد علػػػى ا راء والفتػػػاو  الشػػػاذة لػػػبع  اٞنتػػػأخرين 
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الػػذين أبػػاحوه أحيانػػا  تلػػك ا راء والفتػػاو  الػػج نشػػأت يف ظػػل االسػػتبداد السياسػػي ضػػمن 
 . «األمًن اٞنتغل ب»منظومة الفقو اٞنوارل لػ 
افحػػػػة التعػػػػذيب ووقايػػػػة اجملتمػػػػع منػػػػو ال تنحصػػػػر علػػػػى الػػػػدوائر الرٚنيػػػػة وإّف مسػػػػؤولية مك

والنخبػػة و١نػػعيف الػػدفاع عػػن حقػػوؽ اإلنسػػاف مػػن أشػػخاص وٗنعيػػات بػػل ىػػي ملقػػاة علػػى 
وللمؤسسػػػات . عػػػاتق كػػػل أفػػػراد اجملتمػػػع  كػػػّل حسػػػب مػػػا تيّسػػػر لػػػو مػػػن وسػػػائل وإمكانيػػػات

احػػػػعاـ كرامػػػػػة اإلنسػػػػاف وحقوقػػػػػو  واٞننظومػػػػات العبويػػػػة دور رئيسػػػػػي يف تربيػػػػة الناشػػػػػئة علػػػػى
 .و٘نايتها

وإّف لكل مؤسسة ولكل مواطن عادي دور يف ٓنصٌن اجملتمع من آفػة التعػذيب  وذلػك 
باليقظػػػة اٞنسػػػتمرة واٜنػػػذر الشػػػديد  ونبػػػذ الصػػػمس  والتصػػػدي لكػػػل أعمػػػاؿ التعسػػػف الػػػج 

ناصػػػرة ويف اجملتمػػػع اإلسػػػالمي علػػػى اٞنػػػؤمن وامػػػب م. تػػػؤدي ال ١نالػػػة إذل تفشػػػي التعػػػذيب
فال ٩نوز موقف اٜنياد عند مشاىدة مثػل ىػذا . اٞنظلـو  وأّي ظلم أشّد من تعذيب األبرياء

إّف »: كما أخ نا رسػولو الكػرصل حػٌن قػاؿ الظلم ألّف ذلك يُعّد تواطؤا يستحق عقاب ال 
و يُعّد ذلك  110«.الناس إذا رأوا الظادل فلم يأخذوا على يده  أوشك أف يعّمهم ال بعقاب

أىل اٛنػور وأعػواّنم يف »: ٜنياد دعما سلبيا للظاٞنٌن الذين قاؿ فيهم عليو الصالة والسالـا
  111.«النار

ويف عاٞننػػػا العػػػر  واإلسػػػالمي حاليػػػا يبػػػدأ تفعيػػػل األدوار الفرديػػػة واٛنماعيػػػة يف مناىضػػػة 
مػػن التعػذيب بكسػػر الصػػمس عػن ىػػذه اٛنر٬نػػة اٞنقيتػة  ألّف النقػػاش العلػػين حوٟنػا يُعػػّد حاليػػا 

كمػػػا ْنػػػب العنايػػػة اٝناصػػػة بضػػػحايا التعػػػذيب وفسػػػأ اجملػػػاؿ أمػػػامهم لػػػ دالء  .«احملرمػػػات»
بكلمتهم وٓنرير صوإم اٞنكتـو ومساعدإم للتخلص من آثار التعذيب اٞنعاكمة على كافػة 

وإّف مشػػػاركتهم يف النقػػػاش العػػػاـ حػػػوؿ ظػػػاىرة التعػػػذيب  باإلضػػػافة إذل  . األصػػػعدة اٜنياتيػػػة
ريرىم من الُعَقد الج يعانوف منها ومن السػجن اٞنركػب الػذي يعيشػوف فيػو  كوّنا وسيلة لتح

فػػإّف ٟنػػا قيمػػة تربويػػة ووظيفػػة بيداّوميػػة عظيمػػة لتحسػػي  اجملتمػػع بلفػػة التعػػذيب وأضػػرارىا 
 .  ووقايتو منها

رو  عن اٞنوظف الفرنسي بوؿ تايتغن  الذي خضع للتعذيب من طرؼ األٞنػاف خػالؿ يُ 
انية  والذي نّدد باستعمالو من طرؼ اٛنيش الفرنسي ضد الثوار اٛنزائريٌن اٜنرب العاٞنية الث

عنػػدما تنخػرط يف العمػػل علػػى تعػذيب ا خػػرين اعلػػم أنػػك »: إبػاف حػػرب التحريػػر  أنػو قػػاؿ
و٬نكن تعميم ىذا القوؿ على اجملتمػع  إذ أّف ٠نتمعػا يرضػى بتعػذيب بعػ   112«.قد ضعس

أخالقي وال ٬نكنو أبػدا أف يتطلّػع إذل الرّقػي  أفراده ويسكس عن ذلك ىو ال شك يف ضياع
وال ٬نكػػن ألّي ٠نتمػػع أف يػػنه  . واالزدىػػار  كمػػا يسػػتحيل عليػػو اإلبػػداع يف أي ٠نػػاؿ كػػاف

 .من التخلف إال إذا ٤نأ يف إّالؽ مراكز التعذيب وإعادة االعتبار للمعذَّبٌن
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 تحريم التعذيب مبدئيا في اإلسالم: الملحق األول
ويسػتدلوف يف ذلػك بػالكثًن . اء اٞنسلمٌن أّف اإلسالـ حـر التعػذيب مبػدئيايتفق معظم علم

مػػػن النصػػػوص الػػػج ٕننػػػع تعػػػذيب اإلنسػػػاف  بػػػل وحػػػت اٜنيػػػواف  وكػػػذلك التمثيػػػل باٛنثػػػ   
 :ومنها

 من القرآن الكريم دليلال. أ
والػػػذين يػػؤذوف اٞنػػؤمنٌن واٞنؤمنػػات بغػػػًن مػػا اكتسػػبوا فقػػػد : يقػػوؿ ال سػػبحانو وتعػػاذل ▪

 .احتملوا  تانا وإٖنا مبينا
113 

 األدلة من السنة النبوية الشريفة. ب

  »114.اإلنساف بنياف ال  ملعوف من ىدـ بنياف ال«: ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ الرسوؿ ▪
إّف دماءكم وأموالكم وأعراضػكم وأبشػاركم علػيكم «: يف حّجة الوداع ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ الرسوؿ ▪

 »115.حراـ كحرمة يومكم ىذا يف شهركم ىذا يف بلدكم ىذا
ال تػػؤذوا اٞنسػػلمٌن وال «: قػػاؿ  عػػن عبػػد ال بػػن عمػػر رضػػي ال عنهمػػا أّف رسػػوؿ ال ▪

 »116.تعًنوا وال تتبعوا عوراإم  فإنو من يتبع عورة أخيو اٞنسلم يتبع ال عورتو
ال ترّوعوا اٞنسػلم «ويف رواية أخر   ».ال ٪نّل ٞنسلم أف يروّع مسلما«: ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ الرسوؿ ▪

 »117.لم عظيمفأف روعة اٞنسلم ظ
اٞنسػلم مػن «: قػاؿ  عن عبد ال بن عمرو بن العاص رضػي ال عنهمػا أّف رسػوؿ ال ▪

 118».سلم اٞنسلموف من لسانو ويده
 »119.ظهر اٞنؤمن ٘نى إال يف حّد أو حقّ «: أنو قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص عن الرسوؿ ▪
مػػػن ملػػػػد ظهػػػػر مسػػػػلم بغػػػًن حػػػػق  لقػػػػي ال وىػػػػو عليػػػػو «: أنػػػػو قػػػػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص عػػػن الرسػػػػوؿ ▪

 »120.ّضباف
 »121.كل اٞنسلم على اٞنسلم حراـ  دمو ومالو وعرضو«: أنو قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص عن الرسوؿ ▪
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ومػا . ما أطيبك ومػا أطيػب ر٪نػك« :أنو وقف أماـ البيس اٜنراـ وقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص عن الرسوؿ ▪
والذي نفسي بيده ٜنرمػة اٞنػؤمن عنػد ال أعظػم مػن حرمتػك  . أعظمك وما أعظم حرمتك

 »122.مالو ودمو
مػن قاتػل دوف مالػو فهػو شػهيد  ومػن قاتػل دوف دمػو فهػػو «: أنػو قػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص عػن الرسػوؿ ▪

 »123.شهيد  ومن قاتل دوف عرضو فهو شهيد  ومن قاتل دوف مظلمتو فهو شهيد
 ملسو هيلع هللا ىلص عػػن ىشػػاـ بػػن حكػػيم بػػن حػػزاـ رضػػي ال عنهمػػا قػػاؿ أشػػهد لسػػمعس رسػػوؿ ال ▪
 124.»الذين يعذبوف الناس يف الدنيا( يـو القيامة)إّف ال يعذب «: يقوؿ
إنػو ال ينبغػي أف يعػذب بالنػار «: قػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص ن مسعود رضي ال عنو أّف رسوؿ العن اب ▪

 125».إال رب النار
عػن الضػرب يف الومػو وعػن  ملسو هيلع هللا ىلص ّنػى رسػوؿ ال: عن ابن عباس رضي ال عنهمػا قػاؿ ▪

 126.الوسم يف الومو
كنس أضرب ّالما رل بالسػوط فسػمعس : عن أ  مسعود البدري رضي ال عنو قاؿ ▪

فلػم أفهػم الصػػوت مػن الغضػب  فلمػا دنػا مػػين إذا  »اعلػم يػػا أبػا مسػعود«: لفػيصػوتا مػن خ
اعلػم يػا أبػا مسػعود أّف ال أقػدر عليػك منػك علػى ىػذا «: فإذا ىػو يقػوؿ ملسو هيلع هللا ىلصىو رسوؿ ال 

أمػػا لػػو دل تفعػػل للفحتػػػك «: يػػا رسػػوؿ ال ىػػو حػػر لومػػو ال تعػػاذل  فقػػاؿ: فقلػػس »الغػػالـ
 127».النار
مػن ضػرب ّالمػا لػو حػّدا دل «: قػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص عنهمػا أف رسػوؿ العن ابػن عمػر رضػي ال  ▪

 128».يأتو أو لطمو فإّف كفارتو أف يعتقو
ما قاـ فينا رسوؿ ال خطيبا إال أمرنا بالصدقة وّنانػا عػن : عن عمراف بن ُحصٌن قاؿ ▪
ثلة تضم تشويو اٞنيس وتعذيب اٜني 129.اٞنثلة

ُ
 .واٞن

عُػذ بس امػػرأة يف ىػرة سػػجنتها «:قػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص عػن ابػن عمػػر رضػي ال عنهمػا أف رسػػوؿ ال ▪
حػػػت ماتػػػس  فػػػدخلس فيهػػػا النػػػار  ال ىػػػي أطعمتهػػػا وسػػػقتها إذ حبسػػػتها  وال ىػػػي تركتهػػػا 

 »130.تأكل من خشاش األرض
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لعػػن مػػن أنػػذ شػػيئا فيػػو الػػروح  ملسو هيلع هللا ىلص عػػن ابػػن عمػػر رضػػي ال عنهمػػا قػػاؿ إف رسػػوؿ ال ▪
 131(.أي ىدفا يرمى إليو)ّرضا 

 132.لعن من مّثل باٜنيواف ملسو هيلع هللا ىلص نهما أّف رسوؿ العن ابن عمر رضي ال ع ▪
أي ُٓنػػػػػب  )أف ُتصػػػػػ  البهػػػػػائم  ملسو هيلع هللا ىلص عػػػػػن أنػػػػػ  رضػػػػػي ال عنػػػػػو قػػػػػاؿ ّنػػػػػى رسػػػػػوؿ ال ▪
 133(.للقتل

 الفاروق يفة عمرالخل ةاألدلة من سير . ج
إشل دل أبع  عليكم عمػالكم «: يف إحد  خطبو ضي ال عنور  قاؿ عمر بن اٝنطاب ▪

م ولكػػن ليعلمػػوكم كتػػاب ربكػػم وسػػنة نبػػيكم  وال لػػو ليضػػربوا أبشػػاركم وال ليأخػػذوا أمػػوالك
 »134 .شكا أحد ذلك من عامل ألقصّنو منو

إشل إ٧نػا اسػتعملتكم علػى النػاس «: يقػوؿ لعمالػو ضػي ال عنػور  وكاف عمر بن اٝنطاب ▪
لتقضػػػػػوا بيػػػػػنهم بػػػػػاٜنق  وتقسػػػػػموا بالعػػػػػدؿ  ودل اسػػػػػتعملكم لتضػػػػػربوا أبشػػػػػارىم أو لتأخػػػػػذوا 

 »135 .أمواٟنم
 »136 .أال ال تضربوا اٞنسلمٌن فتذلوىم«: ضي ال عنور  قاؿ عمر بن اٝنطاب ▪
أنػػػػػو ال ٪نػػػػػب  أحػػػػػد يف اإلسػػػػػالـ إال وفقػػػػػا  ضػػػػػي ال عنػػػػػور  قػػػػػاؿ عمػػػػػر بػػػػػن اٝنطػػػػػاب ▪
 137.للعدالة

ال تػػػدعّن يف «: يف كتػػػاب بعػػػ  بػػػو إذل والتػػػو ضػػػي ال عنػػػور  قػػػاؿ عمػػػر بػػػن اٝنطػػػاب ▪
سجونكم أحدا من اٞنسلمٌن يف وثاؽ ال يسػتطيع أف يصػلي قائمػا  وال تبيػّن يف قيػد رمػال 

 »138 .بدـ  وأمروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم يف طعامهممطلوبا 
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 ياإلسالم القضاء إلغاء اإلقرار غير اإلرادي في: الملحق الثاني
سبق القوؿ أف من أّراض التعػذيب ٘نػل اٞنػتهم علػى اإلقػرار واٜنصػوؿ منػو علػى معلومػات 

وقػد . اىتماما كبًنا ودل إمل الشريعة اإلسالمية ىذه اٞنسألة بل أولتها. ٔنصو أو ٔنص ًّنه
وضع علمػاء اٞنسػلمٌن األوائػل أصػوال قويػة ومبػادئ واضػحة حػوؿ حقػوؽ اٞنػتهم ٓنػوؿ دوف 

 .التعسف القضائي

 القضاء اإلسالمي ترميم للمجتمع قبل أن يكون عقابا للفرد. أ
إّف القضػػػػػاء اإلسػػػػػالمي مهػػػػػاز مهمتػػػػػو إقامػػػػػة العػػػػػدؿ يف اجملتمػػػػػع وصػػػػػيانة اٞنصػػػػػاحل الفرديػػػػػة 

وإف كاف اٛنانب العقػا  ذا أ٨نيػة يف اٞنؤسسػة القضػائية فػإف إدانػة اٞنػتهم وعقابػو  .واٛنماعية
 »139.وسيلة إلقامة العدالػة ولتحقيػق التػوازف يف اجملتمػع«لي  ىدفا يف حّد ذاتو بقدر ما ىو 

. وال ٬نكػن فصػػل ىػػذه الوسػػيلة عػػن بقيػػة األدوات الوقائيػػة االمتماعيػػة واالقتصػػادية والعبويػػة
قضػػػػائية إذف يف صػػػػميمها عمليػػػػة ترميميػػػػة إػػػػدؼ إذل ضػػػػماف االنسػػػػجاـ داخػػػػل فالعمليػػػػة ال

 :وقد أشار إذل ىذا األمر اإلماـ ابن تيمية حٌن رأ  أفّ . اجملتمع وٓنوؿ دوف اّنياره
العقوبػػات الشػػرعية إ٧نػػا شػػرعس ر٘نػػة مػػن ال بعبػػاده  فهػػي صػػادرة عػػن ر٘نػػة ال بػػاٝنلق وإرادة 

ن يعاقػب النػاس علػى ذنػو م أف يقصػد بػذلك اإلحسػاف إلػيهم وٟنػذا ينبغػي ٞنػ. اإلحساف إلػيهم
 140.والر٘نة ٟنم كما يقصد الوالد تأديب ولده  وكما يقصد الطبيب معاٛنة اٞنري 

 :وقد نّبو ابن القّيم يف أعالـ اٞنوقّعٌن عن رّب العاٞنٌن إذل كوف
. دؿ كلها  ور٘نػة كلهػاالشريعة مبناىا وأساسها على اٜنكم واٞنصاحل يف اٞنعاش واٞنعاد  وىي ع

فكّل مسألة خرمس عن العدؿ إذل اٛنور  وعن الر٘نة إذل ضدىا  وعن اٞنصلحة إذل اٞنفسدة  
فالشػػريعة عػػدؿ ال . وعػػن اٜنكمػػة إذل العبػػ   فليسػػس مػػن الشػػريعة وإف دخلػػس فيهػػا بالتأويػػل

 141 .بٌن عباده  ور٘نتو بٌن خلقو
اٞنمارسات الج ٓنّوؿ اجملتمػع اإلسػالمي وقد حرصس التعاليم اإلسالمية على ١ناربة كل 

فنهػػى اإلسػػػالـ عػػن تتبػػػع . إذل ٠نتمػػع يسػػوده الشػػػك والريبػػة واالإػػػاـ وانعػػداـ الثقػػة يف الغػػػًن
عورات الغًن وعن التجس  عليهم  دؼ التعرؼ على ما يقعفونػو مػن معاصػي  لقولػو عػز 

وقػد علّػػق  143.»ّسسػواوال ْنّسسػوا وال ٓن«: ملسو هيلع هللا ىلص   ولقػوؿ رسػػوؿ ال142اوال ْنّسسػو : ومػل
 :عبد ال اٜنامد على ٓنرصل التجس  ّنا يلي

حػػػّرـ ال التجسػػػ  ألنػػػو ينتهػػػك عػػػددا مػػػن اٜنقػػػوؽ األساسػػػية ل نسػػػاف  ومنهػػػا حرمػػػة مسػػػكنو 
وحريتو الشخصية  وعدـ مواز اإلطػالع علػى سػرّه  كمػا ُحػّرـ التجسػ  ألّف اٞنتجسػ  يكػوف 
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ا حػت لػو كانػس ّايتػو حػالال فػذلك ١نظػور  إذ ال قد اسػتباح وسػيلة ١نّرمػة ال ٩نػوز اسػتخدامه
واٛنـر أك  لو كاف السعي باٜنراـ إذل حراـ أو . يصّأ أف يسعى اٞنسلم إذل اٞنباح بوسيلة ١نّرمة

١نظور كإساءة الظن بالناس وسلب حرّياإم واالعتداء عليهم وإلصاؽ الّتهم  ػم عػن ّػًن ومػو 
وتكمػيم األفػواه عػن الصػدع بػاٜنق أو عػن الػدعوة إذل حّق  وترويػع النسػاء واألطفػاؿ والشػيوخ  
  144 .اٝنًن واألمر باٞنعروؼ والنهي عن اٞننكر

واألصػػل فيمػػا ٫نػػص اٞنظػػادل الػػج تتعلػػق ُنقػػوؽ ال ىػػو أف ُتسػػع قػػدر االسػػتطاعة  إذا دل 
وأما اٞنظادل الج ٔنص حقوؽ العباد فأف األصل ىو ردىػا . يتبجأ مرتكبوىا بالقياـ  ا علنا

إّف حقػوؽ العبػاد مبناىػا علػى الشػأ  وحقػوؽ ال مبناىػا «وكما يقوؿ الفقهاء فػ . صحا األ
وإف كػػاف اإلسػػالـ ٪نفػػا للمظلػػـو حقػػو يف اٞنطالبػػة ُنقوقػػو اٞنسػػلوبة خاصػػة  » .علػػى السػػعة

 .اٞنادية منها  فإنو مع ذلك ٪ن  على العفو بعد أف تستبٌن اٜنقيقة ويعلو صوت اٜنق
ؤسسػػػة القضػػػائية وضػػػع الفقهػػػاء ضػػػوابط للّتقاضػػػي تكفػػػل للمػػػّتهم ومػػػن أمػػػل صػػػيانة اٞن

  ١:145ناكمة عادلة وقد ٝنصها عبد ال اٜنامد يف النقاط الستة التالية
  أف يكػػػوف القاضػػػي عاٞنػػػا بالكتػػػاب والسػػػنة  فقيهػػػا يف الػػػدين  قػػػادرا علػػػى التفرقػػػة

 الشرعية بٌن الصواب واٝنطأ  بريئا من اٛنور  بعيدا عن التهويل؛
  ُعت  اٞنّتهم بريئا حت تثبس إدانتو بالتهمة اٞنومهة إليو؛أف ي 
 أف تكوف احملاكمة علنية؛ 
 ورية؛ضأف تكوف احملاكمة ح 
 أف ُيسمأ للمّتهم بالّدفاع عن نفسو أو توكيل ١ناـ عنو؛ 
 أف ال يُؤخذ بإقرار اٝنائف. 

 : عبد ال اٜنامدوبناء على ذلك  ير  

حملاكمػػة النػػاس كاحملػػاكم العسػػكرية و١نػػاكم اٞنباحػػ  واٞنخػػابرات أّف كثػػًنا مػػن احملػػاكم الػػج تُقػػاـ 
وإّف مػػػن أعجػػػب العجػػػب أف ْنػػػد رمػػػاؿ اٞنباحػػػ  واٞنخػػػابرات ٣نػػػن  […]. باطلػػػة ّػػػًن شػػػرعية

ليسػػس ٟنػػم أىليػػة قضػػائية شػػرعية  ٪نققػػوف ويسػػجنوف ويُػػؤذوف أىػػل العلػػم والػػدعوة واإلصػػالح  
القضػػايا الػػج ُٓنػػاؿ إذل القضػػاء الشػػرعي إ٧نػػا  ويأخػػذوف علػػيهم االععافػػات والتعهػػدات  وْنػػد أفّ 

ُٓناؿ وفق ىو  اٜناكم  وْند بع  اٞننفػذين يضػغطوف علػى احملػاكم الشػرعية لتقضػي ُنكػم أو 
ترّده  أو يضغطوف إلٛناء خصم إذل الصلأ  وىذا تعػّد صػارخ علػى حقػوؽ اإلنسػاف الػج أنزٟنػا 

  146 .اٜنّق تبارؾ وتعاذل
 7و  7النقطتػٌن عبػد ال اٜنامػد ٞنقاـ من النقاط الج أشار إليهػا ولعّل ما يُهّمنا يف ىذا ا

 .اللتٌن يأيت تفصيلهما فيما يلي
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 ال تبنى المحاكمة على الظن وال يُدان الُمتهم إال بالدليل القطعي. ب
شػت موانػب  يفلقد أوذل اإلسالـ اىتماما فائقا للتحذير من اعتماد الظن كأساس للتعامل 

فاعلم أنػو ال إلػو  :اف بو يأمر ال اإلنساف فيقوؿ٫نص العالقة باٝنالق واإل٬نففي ما . اٜنياة
  علػػم ّػػًن مبػػين علػػى الظػػن  بػػل مبػػين علػػى البحػػ  اٞنسػػتمر والتفكػػر واإلمعػػاف يف إال ال

. خلق ال والدراسة واٞنالحظة من أمل استجالء آياتو الػج تشػكل القاعػدة الصػلبة ل ٬نػاف
ارا كبًنة على العديد من اٞنستويات وخاصة على الصػعيد العلمػي حيػ  وكاف ٟنذا الطرح آث

 .شكل أساس تطور اٞننه  التجريط
كمػػا شػػّكل ىػػذا الطػػرح الػػذي ينبػػذ االعتمػػاد علػػى الظػػن  علػػى صػػعيد القضػػاء  اٞننطلػػق 
الرئيسػػي إلمػػراءات التحقيػػق القضػػائي الػػذي يهػػدؼ إذل استقصػػاء األدلػػة القطعيػػة إلثبػػات 

ال ٩نػػػوز أف يكػػػوف الظػػػن أساسػػػا للمحاكمػػػة وال «: أشػػػار سػػػيد قطػػػب إذل أنػػػووقػػػد . اٛنر٬نػػػة
»للتحقيػػق مػػع اٞنتهمػػٌن

وإف النهػػي عػػن االعتمػػاد علػػى الظػػن يف إدانػػة اٞنػػتهم مػػاء صػػر٪نا  147
: وقولػػو عػػز ومػػل 148إّف الظػػن ال يغػػين مػػن اٜنػػق شػػيئا :يف كثػػًن مػػن النصػػوص كقولػػو تعػػاذل

ن الظػػن  إّف بعػػ  الظػػن إكيػػا أيهػػا الػػذين آمنػػوا امتنبػػوا كثػػًنا مػػ.149  وعػػن رسػػوؿ ال أنػػو
 150.»إيّاكم والظن فإّف الظّن أكذب اٜندي «: قاؿ

 فقد روي عن الرسػوؿ. وقد أمرت التعاليم النبوية إذل تفسًن الشك دائما ٞنصلحة اٞنتهم
 ادرءوا اٜندود عن اٞنسلمٌن «: ويف مناسبة أخر  »151.ادرءوا اٜندود بالشبهات«: أنو قاؿ

وذلػػػػك ألنػػػػو يف نظػػػػره عليػػػػو الصػػػػالة  »152.اسػػػػتطعتم  فػػػػإف كػػػػاف لػػػػو ٢نػػػػرج فخلػػػػوا سػػػػبيلومػػػػا 
 »153.اٝنطأ يف العفو خًن من اٝنطأ يف العقوبة«: والسالـ

إذف فػػػػاٞنتهم بػػػػريء حػػػػت تثبػػػػس إدانتػػػػو  وىػػػػذا مػػػػا يسػػػػمى يف اٞنصػػػػطلأ اٜنػػػػدي  ّنبػػػػدأ 
ّكل الركيػػػزة األساسػػػية وىػػػو يشػػػ »أصػػػل بػػػراءة الذمػػػة«أو  »قرينػػػة الػػػ اءة«أو  »افػػػعاض الػػػ اءة«

ومػػن األصػػوؿ الػػج أقرإػػا الشػػريعة  154.للشػػرعية اإلمرائيػػة الػػج ىػػي امتػػداد للشػػرعية اٛننائيػػة
اإلسػػػالمية أّف اٞنػػػتّػَهم لػػػي  مطالبػػػا بإثبػػػات براءتػػػو باألدلػػػة  بػػػل علػػػى اٞنػػػّتِهم أف يثبػػػس ومػػػو 

تهمػػة وإذا عجػػزت اٛنهػػة وإّف أقصػػى مػػا يطالَػػب بػػو اٞنػػتّػَهم إذا أنكػػر ال. االإػاـ بالػػدليل البػػٌّن 
البينػػة «الػػج أصػػدرت االإػػاـ عػػن إقامػػة دليػػل اإلدانػػة ىػػو اليمػػٌن وىػػذا مػػا يػػنص عليػػو مبػػدأ  

وقػػد روي عػػػن ابػػن عبػػػاس رضػػي ال عنهمػػػا أّف  ».علػػى اٞنػػّدعي واليمػػػٌن علػػى اٞنػػػّدعى عليػػو
لكػػن لػػو يُعطػػى النػػاس بػػدعواىم الّدعػػى أنػػاس دمػػاء رمػػاؿ وأمػػواٟنم  و «:  قػػاؿ  رسػػوؿ ال

 »155 .البينة على من اّدعى واليمٌن على من أنكر
 :ما يلي »قاعدة ال اءة األصلية«يقوؿ راشد الغنوشي فيما يسميو بػ
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إّف أسػػػتار النػػػاس وأعراضػػػهم وأمػػػواٟنم ١نصػػػنة ذات حرمػػػة مقدسػػػة ال ٩نػػػوز اٞنػػػ   ػػػا إال بػػػدليل 
لتهديػد والتعػػذيب  فهػػل ٩نػوز أف يسػػتخرج ىػذا الػػدليل بالضػغط علػػى اٞنػتهم بػػاٜنب  وا. قطعػي

فػردا أو ٗناعػة أو دولػة  –ال سػبيل إذل سػلطة االإػاـ . ال سبيل إذل ذلك مهما كاف الظػن قويػا
ومهمػا كانػػس خطػػورة التهمػػة إال أف تػأيت بالبينػػة القطعيػػة علػػى صػحة التهمػػة  عمػػال بقاعػػدة  –
لتهمػة فتثبػس   فإف فشلس يف ذلك  فالقوؿ قػوؿ اٞنػتهم  فإمػا أف يقػر با"البينة على من ادعى"

أمػػا ٛنػػوء سػػلطة االإػػاـ إذل . عليػػو بأدلتهػػا  أو أف ينكػػر ولػػي  عليػػو شػػيء إال القسػػم باإلنكػػار
الضػػغط علػػى اٞنػػتهم مػػن أمػػل اإلقػػرار بػػاٜنب  والتهديػػد والتعػػذيب فعػػدواف صػػريأ علػػى تعػػاليم 

 156 .اإلسالـ وقواعد العدالة  واستباحة وإىدار الكرامة البشرية

ّتهم عنػػػد توميػػػو التهمػػػة إليػػػو ىػػػو االعتقػػػاؿ التعسػػػفي الػػػذي أنكػػػره وإّف أوؿ مػػػا يهػػػّدد اٞنػػػ
ال ْنيز الشريعة اإلسالمية ألمًن أو رئػي  ألف يػؤذي أحػدا أو يضػربو أو يقػتحم «الفقهاء  فػ

بيتػػػو ويػػػروّع أطفالػػػو و١نارمػػػو  كمػػػا ال ْنيػػػز اعتقػػػاؿ مػػػواطن أو سػػػجنو إال ُنكػػػم صػػػادر عػػػن 
أّف اٜنػب  عقوبػة والعقوبػة إ٧نػا «: يف الطػرؽ اٜنكميػة بٌّن ابن القػّيموقد  »157 .١نكمة شرعية

ومػػع  »158 .تسػػوغ بعػػد ٓنقػػق سػػببها  وىػػي مػػن مػػن  اٜنػػدود  فػػال ٩نػػوز إيقاعهػػا بالشػػبهة
 :نر  حاليا يف العديد من الدوؿ اإلسالمية كيفعبد ال اٜنامد ذلك فكما أشار إليو 

وْنػػد . دعوة واإلصػػالح والفكػػرقػػد ُيسػػجن اإلنسػػاف وال أحػػد يػػدري مػػا ذنبػػو  وال سػػيما أىػػل الػػ
وال ُيسػػمأ لػػو . بعضػػهم يظػػّل يف السػػجن بضػػع سػػنٌن مػػا ينتهػػي مػػن ٓنقيػػق إال و٪ُنػػّوؿ إذل آخػػر

ومػػن العجػػب أف ْنػػد . بتوكيػػل ١نػػاـ يػػدافع عنػػو  بػػل وال ُيسػػمأ لػػو بػػأف يبػػّس القاضػػي يف أمػػره
  معتمػػدين قضػػاة ٪نكمػػوف ّيابيػػا علػػى شػػخص مومػػود دل يسػػمعوا قولػػو وال دفاعػػو وال شػػبهتو

على التهمة الج وّمهها إليػو رئػي  الدولػة شػفويا أو كتابيػا  و٪نكمػوف علػى اٞنسػلم بالقتػل بنػاء 
على ما قالو اٜناكم عنو أو نسبو إليو  وما كاف اٜناكم معصوما  وال رمال ٣نن لو أىلية شرعية 

عف ومػػػا أىػػػوف دمػػػاء اٞنسػػػلمٌن ومػػػا أىػػػوف أعراضػػػهم  ومػػػا أضػػػ. بنقػػػل يثبػػػس بػػػو حكػػػم شػػػرعي
 159 .اإلسالـ حٌن يؤذ  اٞنسلموف بأحكاـ مائرة ترتدي قميص الدين

 دور اإلقرار وضوابطه في إثبات التهمة. ج
. اعت ت بع  التقاليد القضائية يف العديد من اجملتمعات اإلقػرار أو االعػعاؼ سػّيدا ل دلػة

سػػية إلثبػػات وقػػد بالغػػس بعضػػها يف تعظػػيم مكانػػة اإلقػػرار إذل درمػػة معلػػس منػػو األداة الرئي
اإلدانة مهملة إمراءات التحقيق القضائي األخر  الج إدؼ إذل اكتشاؼ اٜنقائق واألدلة 

ولقد اسُتغل وُيستغل ىذا اٞنوقف من قبل الكثًن ٣نن ٫ُنفقػوف يف إقامػة دليػل اإلدانػة . اٞنادية
ّنػا فيهػا فيلجئوف إذل اٜنّل الّسػهل اٞنتمثػل يف اٜنصػوؿ علػى اإلقػرار باسػتعماؿ كػل الوسػائل 

 .  التعذيب
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ولكػػن مػػن اٞننظػػور اإلسػػالمي ال يُعتػػ  اإلقػػرار سػػّيدا ل دلػػة وذلػػك ألنػػو  كمػػا أشػػار إذل 
خػػ  يػػعدد بػػٌن «:  ذلػػك أ٘نػػد فتحػػي  نسػػي يف نظريػػة اإلثبػػات يف الفقػػو اٛننػػائي اإلسػػالمي

الصػػدؽ والكػػذب  فهػػو خػػ  ١نتمػػل باعتبػػار ظػػاىره وبػػذلك ال يكػػوف حجػػة  ولكنػػو معػػل 
ولػذلك »160 .ذا اصطحب بدليل معقوؿ يرمأ مانب الصػدؽ علػى مانػب الكػذبحجة إ

فػػػػإّف القضػػػػاء ُمطالػػػػب  مػػػػع ومػػػػود اإلقػػػػرار  ّنواصػػػػلة التحقيػػػػق والتأكػػػػد مػػػػن صػػػػحة اإلقػػػػرار 
وإذا ثبػػس دليػػل علػػى عػػدـ صػػدؽ . بالبحػػ  عػػن األدلػػة الػػج تدعمػػو ُنيػػ  ال يكذبػػو الواقػػع

 .اٞنقر بطل إقراره
ار يف الفقػػػو اٛننػػػائي اإلسػػػالمي حجػػػة علػػػى اٞنِقػػػّر فقػػػط ال ومػػػن ناحيػػػة أخػػػر  فػػػإّف اإلقػػػر 

على عدة أشخاص وأقر أحدىم فإقراره قاصػر ( أحد َنناية)لو اّدعى «فمثال . تتعد  سواه
يف إقػراره أنػو زسل بفالنػة وعّينهػا باٚنهػا ( اٞنقػر)على شخصو  ولػو كػاف اإلقػرار بالزنػا وادعػى 

ثػػة بػػوارث كػػاف ٠نهػػوال ونفػػاه بقيػػة الورثػػة عومػػل اٞنقػػر فػػإف إقػػراره ال يلزمهػػا  ولػػو أقػػر أحػػد الور 
وىذا يتعارض ٕناما مع ما تقـو بو الكثًن من األمهػزة  »161 (.يف قسمة اٞنًناث)فقط بإقراره 

القضػػائية يف العػػادل اإلسػػالمي الػػج تُػػدين اٞنػػتهم اعتمػػادا علػػى إقػػرار طػػرؼ ثالػػ  مت اٜنصػػوؿ 
 .عليو ّالبا ٓنس التعذيب
رار أف يتميػػػز اٞنِقػػػّر بالرشػػػد والعقػػػل واالختيػػػار ولػػػذلك يػػػر  ٗنهػػػور ويشػػػعط لصػػػحة اإلقػػػ

أّف إقرار اٞنتهم يكوف باطال يف عدة حاالت منها إذا كػاف اٞنػتهم صػبيا أو ٠ننونػا  162العلماء
أو يف حالة نـو أو إّماء أو تنوصل مغناطيسي أو إذا كاف سكرانا أو ٓنػس تػأثًن ٢نػدر مػا أو 

 : ذلك إذل ما يليإذا كاف مكرىا ويستندوف يف 
   163.إال من أكره وقلبو مطمئن باإل٬ناف: ا ية الكر٬نة ▪
الصػط حػت يبلػغ واجملنػوف حػت يفيػق والنػائم : رفع القلم عػن ثالثػة«: اٜندي  الشريف ▪

 » .حت يستيقا
 »164 .إّف ال رفع عن أمج اٝنطأ والنسياف وما استكرىوا عليو«: اٜندي  الشريف ▪
 »165 .من أبد  لنا صفحتو أقمنا عليو اٜند«: فاٜندي  الشري ▪
لػػي  الرمػػل أمينػػا علػػى نفسػػو إذا أمعتػػو أو «: قػػوؿ عمػػر بػػن اٝنطػػاب رضػػي ال عنػػو ▪

 »166 .أوثقتو أو ضربتو أف يععؼ على نفسو
اٜنادثػػػة الػػػج وقعػػػس بػػػٌن عمػػػر بػػػن اٝنطػػػاب وعلػػػي بػػػن أ  طالػػػب رضػػػي ال عنهمػػػا  ▪

 : ومفادىا ما يلي
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طػاب أتػى بػامرأة حامػل فسػأٟنا فاععفػس بػالفجور فػأمر  ػا أف تُػػرمم  روي أف عمػر بػن اٝن
أمػػػر  ػػا أمػػػًن اٞنػػؤمنٌن عمػػػر أف : مػػا بػػػاؿ ىػػذه اٞنػػػرأة  فقػػالوا: فلقيهػػا علػػي بػػػن أ  طالػػب فقػػػاؿ

فقػاؿ . نعػم  اععفػس بػالفجور: أمرت  ا أف تُرمم  فقػاؿ: فقاؿ( إذل عمر)فرّدىا علي . تُرمم
قػاؿ . مػا علمػس أّنػا حبلػى: ما سػلطانك علػى مػا يف بطنهػا  قػاؿىذا سلطانك عليها ف: علي
قػػػد كػػػاف : فلعلػػػك انتهرإػػػا أو أخفتهػػػا  قػػػاؿ: إف دل تعلػػػم فاسػػػت ئ ر٘نهػػػا  ك قػػػاؿ علػػػي: علػػػي
  إنػػو مػػػن "ال حػػػّد علػػى معػػعؼ بعػػد بػػالء: "يقػػوؿ ملسو هيلع هللا ىلص أَو مػػا ٚنعػػس رسػػوؿ ال: فقػػاؿ. ذلػػك

: فسػأٟنا فقالػس. إ٧نػا اععفػس لوعيػدؾ إياىػا قّيدت أو حبسس أو إددت فػال إقػرار لػو  فلعلهػا
عجػػزت النسػػاء أف يلػػدف مثػػل علػػي بػػن أ  : فخلػػى عمػػر سػػبيلها ك قػػاؿ. مػػا اععفػػس إال خوفػػا

 167.طالب  لوال علي ٟنلك عمر
رأي الفقهػػػاء يف إكػػػػراه كػػػػامت الشػػػػهادة الػػػػذي ال ٩نػػػوز وال فائػػػػدة فيػػػػو  حيػػػػ  أف كػػػػامت  ▪

  واٞنعػروؼ »168موا الشهادة ومن يكتمها فإنػو آك قلبػووال تكت«: الشهادة فاسق لقولو تعاذل
 .أنو ال تُقبل شهادة الفاسق  فال داعي إذا إلكراىو

فعػل «وينبغي الوقوؼ يف ىذا اٞنوضع عند تعريف معىن اإلكػراه  فقػد عرفػو اٜننفيػة بأنػو  
»يفعلػػػو اإلنسػػػاف بغػػػًنه فيػػػزوؿ رضػػػاه أو يفسػػػد اختيػػػاره

عػػػل مػػػا يُف«  وعرفػػػو اٞنالكيػػػة بأنػػػو  169
»باإلنسػػػاف ٣نػػػا يضػػػره أو يؤٞنػػػو

ضػػػغط يقػػػع علػػػى العاقػػػد بوسػػػيلة «  وعرفػػػو ابػػػن القػػػّيم بأنػػػو 170
»مرىبة ٓنملو على التعاقد

  ويػدخل يف معػىن اإلكػراه السػجن أو اٜنػب  والقيػد والضػرب 171
والتعذيب بشت أنواعو وأي ضرر يف اٛنسم واٞناؿ وكذا الوعيػد أو التهديػد بػالتعرض ل ىػل 

 .واألصدقاء
ػػ م أف ٗنهػػور الفقهػػاء علػػى ٢نتلػػف مػػذاىبهم مػػن أحنػػاؼ ومالكيػػة وشػػافعية وحنابلػػة وّر

  فقػػد انفػػرد بعػػ  اٞنتػػأخرين مػػن أئمػػة 172وزيديػػة وظاىريػػة أبطلػػوا حجيػػة إقػػرار اٞنكػػره مطلقػػا
األحنػاؼ وكػػذا بعػػ  أئمػػة اٞنالكيػػة واٞنػػاوردي مػن الشػػافعية وأبػػو يعلػػى اٜننبلػػي وكػػذلك ابػػن 

يف اإلفتاء بصػحة إقػرار اٞنكػره مػع قػوة التهمػة أي إذا كػاف اٞنػتهم  تيمية وابن القيم والشاطط
ومنهم من معػل اللجػوء ل كػراه  173.معروفا بالفساد والفجور كالسرقة وقطع الطريق والقتل

 :وير  ١نمود علي السرطاوي. من صالحيات عامل الشرطة فقط من دوف عامل القضاء
كػػره إال مػػا روي عػػن بعػػ  اٞنالكيػػة يف حقػػوؽ أّف الفقهػػاء قػػد أٗنعػػوا علػػى عػػدـ صػػحة إقػػرار اٞن

مػن يػتهم ّنثػل ذلػك ويػػأيت باٞنػاؿ إذا كػاف السػلطاف عػدال ومثػػل ذلػك روي عػن بعػ  متػػأخري 
اٜننفيػػة وىػػو رأي مرمػػوح عنػػدىم لعػػدـ ومػػود الػػدليل  ىػػذا وقػػد صػػحس األحاديػػ  واألخبػػار 

وال ٩نػوز . عن اٞنكره مطلقػاوعن الصحابة رضواف ال عليهم برفع اٞنؤاخذة  ملسو هيلع هللا ىلص اٞنروية عن النط
علػى  –وال أعلػم  –العدوؿ عن النص إال لدليل أقو  ودل يومد  ولذا فالرأي الذي نقطػع بػو 

ًنىا    174 .عدـ مؤاخذة اٞنكره مطلقا يف اٜندود ّو
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أي )اإلمػػاـ يعمػػل بػػأك  رأيػػو فيػػو «وعلػػى سػػبيل اٞنثػػاؿ يػػر  الفقيػػو أبػػو بكػػر األعشػػى أف 
ّػػًن أف  175».رأيػو أنػػو سػارؽ وأف اٞنػاؿ عنػػده عذبػو  و٩نػوز لػػو ذلػك   فػإذا كػػاف أكػ (اٞنػتهم

  176«.لي  من ضرورة كل من سرؽ شيئا أف يسرؽ أمثالو»ىذه اٜنجة تعرضس للنقد إذ 
 :وير  منًن ٘نيد البيات أفّ 

ما ذىب إليو ىؤالء الفقهاء ىو استثناء ٣نػا ذىػب إليػو اٛنمهػور الػذين قػالوا بػبطالف اإلقػرار مػع 
ت يف حالػة قيػاـ القرينػة علػى صػحة اإلقػرار كػأف يػدؿ السػارؽ علػى اٞنػاؿ اٞنسػروؽ أو اإلكػراه حػ

٫نرمو من بيتو أو يرشد إذل مكاف القتل أو القتيل الحتمػاؿ أف ّػًنه وضػع اٞنػاؿ عنػده مػ ا أو 
 177.خلسة أو يعرؼ مكاف القتل أو القتيل فيدؿ عليو

حػػت مػػع قػػوة التهمػػة مػػا ثبػػس مػػن  و٣نّػػا يػػدّؿ علػػى عػػدـ مػػواز إكػػراه اٞنػػتهم علػػى اإلقػػرار
 :لذلك  فقد رو  العمذي أنو  إنكار الّنط

يػا رسػوؿ ال إف ىػذا : فقػاؿ اٜنضػرمي ملسو هيلع هللا ىلص ماء رمل من حضػرموت ورمػل مػن كنػدة إذل النػط
  ىػػي أرضػػي ويف يػػدي لػػي  لػػو فيهػػا حػػق  فقػػاؿ النػػط: ّلبػػين علػػى أرض رل  فقػػاؿ الكنػػدي

يػا رسػوؿ ال إّف الرمػل فػامر  ال يبػارل : قاؿ. فلك ٬نينو :قاؿ. ال: ألك بينة  قاؿ: للحضرمي
 178 .لي  لك منو إال ذلك: قاؿ. على ما حلف ولي  يتورع من شيء

وقػػد بػػّرر بعػػ  الفقهػػاء اللجػػوء إذل إكػػراه اٞنػػتهم يف العصػػور اٞنتػػأّخرة إذل ضػػعف الػػوازع 
  كما كاف عليػو اٜنػاؿ الديين لد  مقعيف اٛنرائم الذي ٪نثهم على اإلقرار بغية تطهًن النف

وبعػػػػ  اٞنتػػػػأخرين مػػػػػن «:   فقػػػػاؿ السرخسػػػػي مػػػػن فقهػػػػاء األحنػػػػاؼ يف عهػػػػد رسػػػػوؿ ال
مشا٫ننا ر٘نهم ال تعاذل أفتوا بصحة اإلقػرار بالسػرقة مػع اإلكػراه ألف الظػاىر أف الُسػرّاؽ ال 

 :وقد مّت الرد على مثل ىذا القوؿ بالتذكًن بأفّ  179».يقروف يف زماننا طائعٌن
ًنىا  ودل ينقل عنهم قط إال اٜنكم باإلقرار اٛنن ايات قد كثرت يف عهد الصحابة من السرقة ّو

أو باٜنجة أو باليمٌن  فأما العقوبة بالتهمة فلم يصر إليها منهم صائر مع كثػرة الوقػوع  وذلػك 
يدؿ على أّنم فهموا من موارد الشرع ومصادره أف ل تعاذل سرا يف تضييق طريق الكشف عػن 

  180.احشالفو 
كما بّرر فريق من الفقهاء إفتاءىم َنواز إكػراه اٞنػتهم علػى اإلقػرار باٞنصػلحة اٞنعتبػة عػن 
ذلػػػػك واٞنتمثلػػػػة يف اسػػػػتخالص اٜنقػػػػوؽ مػػػػن مقػػػػعيف اٛنػػػػرائم وردىػػػػا إذل أصػػػػحا ا  ويقػػػػوؿ 

 :الشاطط يف ىذا الصدد أفّ 
التعػذيب أشػد ضػررا  يف اإلعراض عن تعذيب اٞنتهم إبطاؿ اسعماع األمواؿ  بل اإلضراب عن

إذ ال يعػػذب أحػػد جملػػرد الػػدعو  بػػل مػػع اقػػعاف قرينػػة ٓنػػيط بػػالنف  وتػػؤثر يف القلػػب نوعػػا مػػن 
ألنػو إذا دل ]...[  .فالتعذيب يف الغالب ال يصادؼ ال يء وإف أمكن مصػادفتو فُتغتفػر. الظن
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يتعػذر إقامػة ٩نز الضرب بالتهم تعذر استخالص اٜنقػوؽ مػن السػرّاؽ والغّصػاب و٥نو٨نػا إذ قػد 
 181.البينة  فكانس اٞنصلحة يف التعذيب بالضرب ألنو وسيلة إذل التحصيل بالتعيٌن واإلقرار

إال أف ىذه اٞنصلحة ال ٪نت   ا يف ىذا اٞنقاـ ألنو يقابلها مفسدة أعظم كما أشار إليو 
 :أبو حامد الغزارل حٌن رأ  أف

تبػاع اٞنصػاحل ولكػن ألّنػا دل تسػلم عػن إ ىذه اٞنصلحة ًّن معموؿ  ا عندنا ولػي  ألنّػا ال نػر 
اٞنعارضػػػػة ّنصػػػػلحة تقابلهػػػػا فػػػػإف األمػػػػواؿ والنفػػػػوس معصػػػػومة وعصػػػػمتها تقتضػػػػي الصػػػػوف عػػػػن 
الضػياع  وإّف مػن عصػمة النفػوس أف ال يعاقػػب إال مػاف وأّف اٛننايػة تثبػس باٜنجػة وإذا انتفػػس 

يف اٞنصًن إليو نوع آخر مػن  اٜنجة انتفس اٛنناية  وإذا انتفس اٛنناية استحالس العقوبة  فكاف
  182.الفساد  فإف اٞنأخوذ بالسرقة قد يكوف بريئا من اٛنناية
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رمقققققز االسققققتبداد فقققققي المجتمقققققع  ،الحجققققاج بقققققن يوسققققف: الملحققققق الثالقققققث
 اإلسالمي

للهجػػػرة وكػػػاف مشػػػوه البػػػدف أخفػػػش  57 ولػػػد اٜنجػػػاج بػػػن يوسػػػف الثقفػػػي يف الطػػػائف سػػػنة
خٌن أّف لػذلك أثػػر عظػػيم علػى شخصػػيتو وأصػػل العينػٌن دقيػػق الصػػوت  و يقػوؿ بعػػ  اٞنػػؤر 

وع ٌن اٜنجاج يف بداية األمر ُشػرطيا يف عهػد عبػد اٞنلػك بػن مػرواف  ودل يطػل بػو . يف قسوتو
األمػػر حػػت تػػوذل قيػػادة اٛنػػيش الػػذي أرسػػلو عبػػد اٞنلػػك للقضػػاء علػػى انتفاضػػة عبػػد ال بػػن 

ك عُػٌِن بعػد . ر برميها بػاٞننجنيقالزبًن يف اٜنجاز  وىو الذي حاصر بن الزبًن يف الكعبة وأم
 .ىذا االنتصار واليا على اٜنجاز  وما لب  أف رقّاه عبد اٞنلك فواله العراؽ

وكػػػاف يضػػػرب باٜنجػػػاج اٞنثػػػل يف الظلػػػم واٛنػػػور  ّػػػًن أنػػػو كػػػاف يُعػػػرؼ بػػػاٛننب يف مواقػػػع 
ويتحػرز مػن  ويرو  أنو ٞنا حاصر عبد ال بن الزبًن ّنكة كاف يبع  َننػوده ٪نػاربوف. اٞنبارزة

لقػػاء عبػػد ال  وٞنػػا بلغػػو أف عبػػد ال قتػػل عمػػد إذل مثتػػو وبػػرؾ عليهػػا واسػػتل سػػيفو وقطػػع 
 183.عنقو بيده

: كاف اٜنجاج متغطرسا إذل حد أنو يرو  أنو ركب يوما يريد اٛنمعة فسمع ضجة فقاؿ
تهم احملبوسوف يضجوف ويشكوف ٣نا ىم فيو من البالء  فالتفػس إذل نػاحي: ما ىذا  فقيل لو

»اخسئوا فيها وال تكلموف«: وقاؿ
  وذلك ٕنػثال ِنطػاب ال عػّز ومػّل ألصػحاب مهػنم  184

وبقػػدر مػػا كػػاف اٜنجػػاج قاسػػيا متغطرسػػا علػػى النػػاس   ."اٞنؤمنػػوف" كمػػا ورد يف أواخػػر سػػورة
إف خليفػػة ال يف أرضػػو «: وقػػد كتػػب إليػػو مػػرة يقػػوؿ. كػػاف ذلػػيال أمػػاـ عبػػد اٞنلػػك بػػن مػػرواف

وبلغػو أف عبػد اٞنلػك عطػ  يومػا فشػّمتو أصػحابو فػرد علػيهم . »و إلػيهمأكـر عليو من رسول
بلغػػػين مػػػا كػػػاف مػػػن عطػػػاس أمػػػًن اٞنػػػؤمنٌن ومػػػن تشػػػميس «: ودعػػػا ٟنػػػم  فكتػػػب إليػػػو يقػػػوؿ

 185.»أصحابو لو ورده عليهم  فيا ليتين كنس معهم فأفوز فوزا عظيما
ن الشػم  يف وكاف للحجاج سجناف أحػد٨نا واسػع الرقعػة لػي  فيػو سػع يسػع النػاس مػ

الصػػػيف وال مػػػن اٞنطػػػر والػػػ د يف الشػػػتاء  وكػػػاف اٞنسػػػجوف يسػػػتع بيػػػده مػػػن الشػػػم  فًنميػػػو 
اٜنػػػػرس باٜنجػػػػارة وكػػػػاف أكثػػػػر احملبوسػػػػٌن فيػػػػو مقػػػػرنٌن بالسالسػػػػل وكػػػػانوا يسػػػػقوف الزعػػػػاؼ 
ويطعمػػوف الشػػعًن اٞنخلػػوط بالرمػػاد  وخلّػػف اٜنجػػاج فيػػو ٞنػػا ىلػػك ٖنػػانٌن ألفػػا حبسػػوا بغػػًن 

وف ألف رمل وثالثػوف ألػف امػرأة  وكػاف ٪نػب  النسػاء والرمػاؿ يف موضػع مـر  منهم ٙنس
وكػػاف السػػجن الثػػاشل يسػػّمى الػػد٬ناس  والػػد٬ناس اٜنفػػًنة يف بػػاطن األرض  وكػػاف  186.واحػػد

الػػد٬ناس مػػن الضػػيق ُنيػػ  ال ٩نػػد اٞنسػػجوف فيػػػو إال موضػػع ٠نلسػػو  وكػػاف كػػل ٗناعػػة مػػػن 
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وكػػاف . ا قػػاموا معػػا  وإذا قعػػدوا قعػػدوا معػػااٞنسػػجونٌن يقرنػػوف يف سلسػػلة واحػػدة  فػػإذا قػػامو 
 187.اٞنسجونوف يأكلوف ويتغّوطوف ويصّلوف يف نف  اٞنوضع

ومن آثار اٜنجاج السيئة أنو أمر بفًنوز فُعِذب ك أمػر بػأف ُيشػد عليػو القصػب الفارسػي 
وحػػػب  الزاىػػػد  188.اٞنشػػػقوؽ ك ٩ُنػػػّر عليػػػو حػػػت ٩نػػػرح بدنػػػو ك ينضػػػأ عليػػػو اٝنػػػّل  ك قتلػػػو

بػػن يزيػػد التيمػػي ومنػػع عنػػو الطعػػاـ ك أرسػػل عليػػو الكػػالب يف السػػجن تنهشػػو حػػت  ابػػراىيم
كمػػا حػػب  اٜنجػػاج يزيػػد بػػن اٞنهلػػب وأخويػػو اٞنفضػػل وعبػػد اٞنلػػك وأخػػذ يعػػذ م   189.مػػات

وكػػاف يزيػػد يصػػ  علػػى العػػذاب فيغتػػاظ اٜنجػػاج مػػن صػػ ه  فقيػػل لػػو إنػػو رمػػي بنشػػابة فثبػػس 
 190.  فأمر أف يعذب بدىق ساقونصلها يف ساقو فال ٬نسها شيء إال صاح

اشتهر اٜنجاج بالقسوة إذل حد أّف من الطغاة الذين ماءوا بعده من ُشِبو بو  فقيل عن 
أ  مسلم اٝنراساشل الذي يرو  أنو قتل ألف ألف من البشر يف العهد العباسي أنو حجػاج 

زائػر رئيسػا لت ئػتهم وقد أنذه يف زماننػا عبػد العزيػز بوتفليقػة الػذي عّينػو منػراالت اٛن. زمانو
ألػػف  777 مػػن اجملػػازر الػػج ارتكبوىػػا يف حػػق الشػػعب اٛنزائػػري والػػج راح ضػػحيتها أكثػػر مػػن

مػػػواطن  مػػػثال وقػػػدوة فهػػػدد بعػػػد اسػػػتالمو زمػػػاـ اٜنكػػػم كػػػل مػػػن يعػػػارض سياسػػػتو بإشػػػهار 
 .  يف ومهو »سيف اٜنجاج«

لػػى ومػػو األرض إشل وال ال أعلػػم ع«: وكػػاف اٜنجػػاج يشػػهد علػػى نفسػػو بالقسػػوة فيقػػوؿ
لعن ال اٜنجاج  «: و قاؿ فيو اٝنليفة عمر بن عبد العزيز 191.»خلقا ىو أمرأ على دـ مين

لػو مػاءت كػل أمػة ّننافقيهػا «: كمػا قػاؿ فيػو أيضػا. »فإنو مػا كػاف يصػلأ للػدنيا وال ل خػرة
 :وقاؿ فيو صاحب العقد الفريد للملك السعيد 192.»ومئنا باٜنجاج لفضلناىم
يوسف الثقفي قد ٗنع خالال قبيحة  ظاىرة وباطنة  من دمامة الصػورة وقػبأ  كاف اٜنجاج بن

لا الطبع وقلة الدين واإلقداـ على انتهاؾ حرمة ال  اٞننظر وقساوة القلب وشراسة األخالؽ ّو
تعاذل حت حاصر مكة وىدـ الكعبة ورماىا باٞننجنيق والنفط والنار وأباح اٜنـر وسفك الػدماء 

يتو ألف ألف وستمائة ألف مسػلم ومػات يف حبوسػو ٖنانيػة عشػر ألػف إنسػاف وقتل يف مدة وال
وكػػػاف ال يرمػػػو عفػػػو ال وال يتوقػػػع خػػػًنه وكأنػػػو قػػػد ضػػػرب بينػػػو وبػػػٌن الرأفػػػة والر٘نػػػة بسػػػور مػػػن 

الظة وقسوة  193.فظاظة ّو
قػػد عػػّم شػػؤمو ٗنيػػع أىػػل بيتػػو وأفػػراد عائلتػػو  فإنػػو ٞنػػا «وكانػػس ّنايػػة اٜنجػػاج مشػػؤومة  و

لف سػػػػليماف بػػػػن عبػػػد اٞنلػػػػك أمػػػػر َنميػػػػع الرمػػػاؿ مػػػػن آؿ أ  عقيػػػػل  عائلػػػػة ىلػػػك واسػػػػتخ
وٞنا استخلف عمر »194 .اٜنجاج  فاعتقلوا بواسط وُعّذبوا حت ماتوا بأٗنعهم ٓنس العذاب

بعػػػ   ػػػم إذل اٜنػػػارث بػػػن عمػػػر الطػػػائي «بػػن عبػػػد العزيػػػز رفػػػع العػػػذاب عػػػن البػػػاقٌن مػػنهم و
فقػد بعثػس إليػك بػلؿ إ  عقيػل  وبػئ  وال أىػل أمػا بعػد : عاملو على البلقاء  وكتػب إليػو

البيػػػػس يف ديػػػػن ال وىػػػػالؾ اٞنسػػػػلمٌن  فػػػػأنزٟنم بقػػػػدر ىػػػػواّنم علػػػػى ال تعػػػػاذل وعلػػػػى أمػػػػًن 
  »195 .اٞنؤمنٌن
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 نور في ظالم االستبداد اعشع ،عمر بن عبد العزيز: الملحق الرابع
ن اٝنطػػاب مػػن أمػػو بويػػع اٝنليفػػة الصػػاحل عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز الػػذي ىػػو مػػن نسػػل عمػػر بػػ

ودامس خالفتو سنتٌن وٙنسة أشػهر أقػاـ فيهػا . للهجرة 77 باٝنالفة بعهد من سليماف سنة
العػػػدؿ ووضػػػع حػػػّدا لتعّسػػػف مػػػن كػػػاف قبلػػػو مػػػن خلفػػػاء بػػػين أميػػػة  فُلّقػػػب ِنػػػام  اٝنلفػػػاء 

ّػػرّة يف مبػػٌن ذلػػك العصػػر الػػذي تلطػػخ باالسػػتبداد «الراشػػدين  وقيػػل يف حكمػػو أنػػو كػػاف 
 »196.ءوسفك الدما

 :وٞنا استخلف عمر بن عبد العزيز قاـ يف الناس فحمد ال وأثىن عليو ك قاؿ
أيها الناس إنػو ال كتػاب بعػد القػرآف  وال نػط بعػد ١نمػد عليػو الصػالة والسػالـ  أال وإشل لسػس 
بفػػػارض ولكػػػين منفػػػذ  ولسػػػس ّنبتػػػدع ولكػػػين متبػػػع  ولسػػػس ِنػػػًن مػػػن أحػػػدكم ولكػػػين أثقلكػػػم 

 .ارب من اإلماـ الظادل لي  بظادل  أال ال طاعة ٞنخلوؽ يف معصية اٝنالق٘نال  وإف الرمل اٟن
197 

وأوؿ مػػا فعلػػو عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز عنػػد توليػػو اٝنالفػػة ىػػو عػػزؿ كػػل مػػن ثبػػس يف حقهػػم 
ومػاء يف إحيػاء . و٣نػن عػزٟنم اٛنػالد الػذي كػاف يعمػل للخلفػاء قبلػو. ظلم للرعية فيما سػبق

فقػػاؿ لػػو . اليػػة فقيػػل لػػو أنػػو كػػاف يعمػػل مػػع اٜنجػػاج  فعزلػػوعػػٌّن رمػػال يف و «علػػـو الػػدين أنّػػو 
حسبك بصحبتو يوما أو بعػ  يػـو : فقاؿ لو عمر. إ٧نا عملس لو على شيء يسًن: الرمل

 198».شؤما وشرّا
وعكػػػ  مػػػا ألفػػػو والة بػػػين أميػػػة مػػػن ال مبػػػاالة مػػػن طػػػرؼ السػػػلطة العليػػػا يف الدولػػػة عنػػػد 

ن عبد العزيػز كػاف يعامػل موظفيػو بكثػًن مػن قيامهم بالتسلط على رقاب الناس  فإف عمر ب
وقػػد ذكػػر ٪نػػٍن الغسػػاشل مػػا مػػر  بينػػو وبػػٌن . اٜنػػـز و٬نػػنعهم بقػػوة مػػن التعػػرض للنػػاس بسػػوء
 :اٝنليفة من تبادؿ يف شأف التعامل مع الرعية

ما والشل عمر بن عبد العزيز اٞنوصل قدمتها فومدإا من أكثر الػبالد سػرقة ونقبػا  فكتبػس إليػو 
آخػػذ النػػاس بالظنػػة وأضػػر م علػػى التهمػػة أو آخػػذىم بالبينػػة ومػػا »: ؿ البلػػد وأسػػألوأعلمػػو حػػا

خػػػػذ النػػػػػاس بالبينػػػػة ومػػػػا مػػػػرت عليػػػػو السػػػػنة  فػػػػػإف دل »فكتػػػػب إرل أف  «مػػػػرت عليػػػػو السػػػػنة 
  فعلػػػس ذلػػػك فمػػػا خرمػػػس مػػػن اٞنوصػػػل حػػػت كانػػػس مػػػن «يصػػػلحهم اٜنػػػق فػػػال أصػػػلحهم ال
 199.أصلأ البالد وأقلها سرقة ونقبا

إّف أىػػل خراسػػاف «: أف اٛنػػراح بػػن عبػػد ال كتػػب إذل عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز يقػػوؿويػػرو  
قـو ساءت رعيتهم وإنو ال يصػلحهم إال السػيف والسػوط  فػإف رأ  أمػًن اٞنػؤمنٌن أف يػأذف 

أما بعد فقد بلغين كتابك تذكر أف أىػل خراسػاف سػاءت «: فكتب إليو عمر » .رل يف ذلك
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ف والسػػوط  فقػػد كػػذبس بػػل يصػػلحهم العػػدؿ واٜنػػق ال يصػػلحهم إال السػػي رعيػػتهم وأنػػو
إّف «: وكتػػب إذل عمػر بػن عبػػد العزيػز بعػػ  عمالػو يقػػوؿ »200.فابسػط ذلػك فػػيهم  والسػالـ

فػرّد عليػو عمػر  » .مدينتنا قد خربس فإف رأ  أمًن اٞنػؤمنٌن أف يقطػع لنػا مػاال نرم هػا بػو فعػل
 .الظلػم فإنػو مرّمتهػا  والسػالـ إذا قرأت كتا  ىذا فحصنها بالعدؿ ونّق طرقها مػن«: يقوؿ
كمػػا كتػػب عػػدي بػػن أرطػػأة عامػػل العػػراؽ إذل عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز يسػػتأذنو يف عػػذاب »201

 :العماؿ اٞنمتنعٌن عن أداء مستحقات دار ماؿ اٞنسلمٌن فرّد عليو عمر
العجب كل العجب من استئذانك إياي يف عذاب الناس كأشل لك منػة مػن عػذاب ال وكػأف 

مػػن قامػػس عليػػو بينػػة أو أقػػر ّنػػا دل يكػػن مضػػطهدا مضػػطرا إذل . ن سػػخط الرضػػاي ينجيػػك مػػ
اإلقرار بو فخذه بأدائو فإف كاف قادرا عليو فاستأِده وإف أىب فاحبسو  وإف دل يقدر فخل سبيلو 
بعد أف ٓنلفو بال إنو ال يقدر على شيء  فوال ألف يلقوا ال َنناياإم أحب إرل من أف ألقاه 

 202.بعذا م
و٣نا يؤثر عن عمر بن عبد العزيز من عػدؿ أّف قبلػو اٜنجػاج كػاف يبقػي اٛنزيػة علػى كثػًن 
. مػػن أىػػل الذمػػة بعػػد إسػػالمهم لتعػػوي  الػػنقص يف اٝنػػراج الػػذي ٤نػػم عػػن سياسػػتو الظاٞنػػة

أنظر من صّلى ِقبَػَلَك إذل القبلة فػارفع «: فلما استخلف عمر كتب إذل كل واحد من عمالو
فلػو  إف النػاس قػد سػارعوا إذل اإلسػالـ نفػورا مػن اٛنزيػة «: ليػو بعضػهمفكتػب إ» .عنو اٛنزيػة

داعيػػا ودل يبعثػػو   إف ال بعػػ  ١نمػػدا«:   فكتػػب عمػػر يف مػػواب ذلػػك»امتحنّػػاىم باٝنتػػاف
 »203 .خاتنا

 وكما أشار إليو عّبود الشاٛني 
سػػػواد  يكفػػػي لبيػػػاف رمحػػػاف سياسػػػة عمػػػر بػػػن عبػػػد العزيػػػز يف اللػػػٌن والعػػػدؿ أف نػػػورد أف مبايػػػة

العػػراؽ كانػػس يف عهػػد اٝنليفػػة عمػػر بػػن اٝنطػػاب مائػػة وٖنانيػػة وعشػػرين مليػػوف درىػػم فنزلػػس يف 
عهػػد اٜنجػػاج إذل ٖنانيػػة عشػػر مليػػوف درىػػم  أي أّنػػا نزلػػس إذل الس ػػبع  ك عػػادت فارتفعػػس يف 

 204.عمر بن عبد العزيز مائة وأربعة وعشرين مليوف درىم عهد اٝنليفة
ليما يف ١ناكمتو للناس  وقد روي عن األوزاعي أنّػو كػاف إذا وكاف عمر بن عبد العزيز ح

كمػػا   205.أراد أف يعاقػػب رمػػال حبسػػو ثالثػػة أيػػاـ ك عاقبػػو  كراىػػة أف يعجػػل يف أوؿ ّضػػبو
عرفس السجوف يف عهده ٓنسنا مشهودا بعد أف كانس يف عهػد مػن سػبقو مراكػز الحتشػاد 

ويصػػػػف أ٘نػػػػد . ـ السياسػػػػيٌناٞنظلػػػػومٌن ومؤسسػػػػات لتعػػػػذيب اٞنتهمػػػػٌن والتنكيػػػػل باٝنصػػػػو 
 :  الوائلي السجوف يف عهد عمر بن عبد العزيز فيقوؿ أّنا

كانػػػس ٔنضػػػع ألحكػػػاـ مسػػػتمدة مػػػن الشػػػريعة باٛنملػػػة ويسػػػودىا نظػػػاـ موحػػػد ويشػػػرؼ عليهػػػا 
سجانوف يشعروف باٞنسؤولية واٞنراقبة يف تنفيذ التعاليم اٞنوكلة إليهم  ونلمأ فيها معادل السجوف 

الشػػريعة حيػػ  نػػر  أّنػػا تقسػػم إذل أصػػناؼ مػػن حيػػ  اجملػػـر فسػػجوف النسػػاء الػج خططػػس ٟنػػا 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



  قراءة يف تاريخ التعذيب 
 

 

277 

+ + + + 

+ + 

ًّن السجوف اٝناصة بالرماؿ  ومن حي  اٛنر٬نة فسجوف اٞنديونٌن ًّن سػجوف أىػل اٛننايػات 
واٞنعاملة ىي األخر  ٔنتلف باختالؼ نوع السجٌن فمػنهم مػن يقيػد ومػن مػنهم مػن ال يقيػد  

ن تتػػػوفر فػػػيهم صػػػفات األمانػػػة والػػػورع وطعػػػاـ اٞنسػػػجونٌن والقػػػائموف علػػػى السػػػجوف ٫ُنتػػػاروف ٣نػػػ
وكسػاؤىم ُيكفػل ويػنص عليػو و٪نػدد وىكػذا كػل مػػا لػو صػلة بالسػجٌن يػنص عليػو نظػاـ خػػاص 

 206.ويشرؼ عليو موظف مأموف ومراقب من اٛنهات العليا
ويػػذكر الػػوائلي أنػػو بنػػاء علػػى تعليمػػات عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز كػػاف اٞنسػػجونوف ال ٪نرمػػوف 

هم من بيس اٞناؿ  وكانوا يرزقوف شهرا بشهر ويكسوف كسوة يف الشتاء وكسوة يف من عطائ
وقد كتب عمر بن عبد العزيز مػرة إذل أمػراء األمنػاد ٫نػاطبهم واحػدا واحػدا ّنػا  207.الصيف
 :نصو

وانظر من يف السجوف ٣نن قاـ عليو اٜنق فال ٓنبسو حت تقيمو عليو  ومن أشكل أمره فاكتب 
ن أىل الذعارات فإف اٜنب  ٟنم نكاؿ  وال تتعد يف العقوبة وتعاىد مريضهم رل فيو واستوثق م

٣نػػن ال أحػػد لػػو وال مػػاؿ  وإذا حبسػػس قومػػا يف َديػػن فػػال ْنمػػع بيػػنهم وبػػٌن أىػػل الػػذعارات يف 
بيس واحد وال حب  واحػد  وامعػل للنسػاء حبسػا علػى حػدة  وانظػر مػن ْنعػل علػى حبسػك 

 208.ارتشى قد ضّيع ما أُمر بو ٣نن تثق بو و٣نن ال يرتشي فإّف من
 »209.ال يغػػػػل مسػػػػجوف«وأّوؿ مػػػا اسػػػػتخلف عمػػػػر بػػػػن عبػػػػد العزيػػػز كتػػػػب إذل عمالػػػػو أف 

أمػػػا بعػػد فاسػػتوص ّنػػػن يف سػػجونك وأرضػػػك «: وكتػػب إذل أحػػد عمالػػػو يف شػػأف احملبوسػػٌن
وكتػب إذل آخػر  »210.خًنا حت ال تصيبهم ضيعة  وأقم ٟنم ما يصلحهم من اإلداـ والطعاـ

ويػرو  أنػو مػرة أمػر ُنػب  ٢ننػ  بلغػو أنػو  »211.د أحد بقيد ٬ننعو من ٕنػاـ الصػالةال يقي«أف 
ضػػعوه يف اٜنػػب  ووكلػػوا بػػو معلمػػا يعلمػػو القػػرآف ومػػا ٩نػػب عليػػو «: افسػػد نسػػاء اٞندينػػة فقػػاؿ

من حدود الطهارة والصالة  وأمروا عليو يف كل يـو ثالثة دراىم وعلى معلمػو ثالثػة دراىػم 
واٛنػػدير بالػػذكر يف ىػػذا اٞنقػػاـ أف  »212.  حػػت ٪نفػػا القػػرآف أٗنػػعأخػػر  وال ٫نػػرج مػػن اٜنػػب

نفقػػػػة عمػػػػر بػػػػن عبػػػػد العزيػػػػز اٝنليفػػػػة كانػػػػس آنػػػػذاؾ در٨نػػػػٌن كػػػػل يػػػػـو كمػػػػا قػػػػاؿ عمػػػػرو بػػػػن 
 213.مهامر

سياسػػػػة عمػػػػر بػػػػن عبػػػػد العزيػػػػز الراشػػػػدة وزىػػػػده يف الػػػػدنيا وحرصػػػػو علػػػػى العػػػػدؿ  ّػػػػًن أفّ 
كػل االمتيػازات الػج ألفوىػا مػن قبػل  كػل وصرامتو مع عمالو وأقربائو الذين فقػدوا يف عهػده  

ذلك أّلب عليو أقرب الناس إليو من عائلتو فتلمروا علػى الػتخلص منػو  وقُتػل عمػر بػن عبػد 
 .العزيز مسموما
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عّينققققخئعققق عذخالالقققخلصخالم اسلوققققخ ققق خ   ققق عقخع ّققق  خ:خالملحقققلخالسققق   
خ  خعّدةخج انصإحو عي ختحليله خخجرىالش لجيخئالايخ

       
 الفقرة الوفحق المجلد أ ل بخالالخلص  قودخالالخلص ال لد الا رلخخهق

 2 545 1 جلاـاإل معاقبة معارض سياسي الكوفة 1القرف 

 3 545 1 ودّؽ الوجو واألنفجلاـ اإل ض سياسيمعاقبة معار  خراساف 117

 3 547 1 القذر تغطييس يف مستودعال معاقبة واضطهاد عقائدي اليمن 972

  23-22 2 عدة أنواع معاقبة املعارضة السياسية املدينة 67
 4 8 2 ضرب بالسياطال محل املتهم على اإلقرار بغداد 4القرف 

 6 8 2 قيدالصفع و الو  ضربال (للجباية)مجع املعلومات  - -

 4 11 2 ضربال معاقبة معارض سياسي - -

معاقبػػػػػػػة معػػػػػػػارض سياسػػػػػػػي  املدينة 1القرف 
 (رفض البيعةل)

 1 12 2 ضربال

 ةإرىػػػػػاب ومعاقبػػػػػة املعارضػػػػػػ املدينة 1قرف ال
 السياسية بعد ىزمها

 1 24 2 ضرب بالسياطال

رأس ضرب وحلق الالسب و ال معاقبة املعارضة السياسية البصرة 69
وطػػػػػػػػ ؽ  والصػػػػػػػػهر واللحيػػػػػػػػة
 النساء إخل

2 24 4 

معاقبػػػػػػػة معػػػػػػػارض سياسػػػػػػػي  املدينة 85
 (رفض البيعةل)

ولػػػػػػػػػػػػػبس  طو بالسػػػػػػػػػػػػضػػػػػػػػػػػػرب 
 املسوح

2 26 3 

 4 37 2 الرأس واللحية وحلق ضربال معاقبة رأي سياسي - -

معاقبػػػػػػػػػػة انتمػػػػػػػػػػاء سياسػػػػػػػػػػي  - -
 قهراً  الزواج فسخ ،بالنسب

 5 31 2 طالضرب بالسيا

وقػػػػػػػػػف سياسػػػػػػػػػي معاقبػػػػػػػػػة م - -
 (مبايعة)

ولػػػػػػػػػبس ط ياضػػػػػػػػػرب بالسػػػػػػػػػال
 املسوح

2 33 2 

 يف الدولػػػػػةمعاقبػػػػػة مسػػػػػ وؿ  ندلساأل 121
 لقرار سياسي

مث مسػػػل  اسػػػوط 777ضػػػرب ال
 والقتل والصلب العينني

2 34 2 

معاقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة رأي سياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  املدينة 114
 (لشاعر)معارض 

 3 35 2 ضرب حىت املوتال

معاقبػػػػة املعارضػػػػة السياسػػػػية  خراساف 117
 (دعاة عباسيني)

جلػػػػػػاـ الضػػػػػػرب بالسػػػػػػياط واإل
 واجلذب

2 36 4 

معاقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة رأي سياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  مكة -
 (لشاعر)معارض 

ر اشػػػػهضػػػػرب بالسػػػػياط واإلال
يف األسػػػػػػواؽ وا ػػػػػػبس حػػػػػػػىت 

 املوت

2 36 5 

معاقبػػػة أسػػػ ؼ حكػػػوميني  عراؽال 2قرف ال
 خ السلطة باإلرىاب يسًت ل

 2 47 2 ضرب حىت املوتال

 7 41 2 ضرب بالس سللا مجع املعلومات دمشق 126

معاقبػػػػػػػة معػػػػػػػارض سياسػػػػػػػي  دمشق 125
 واالنتقاـ منو

ضػػػػػػػػػرب بالسػػػػػػػػػياط وحلػػػػػػػػػق ال
الػػػػػػػػػػػػرأس واللحيػػػػػػػػػػػػة وإلبػػػػػػػػػػػػاس 

 الصوؼ واثقاؿ با ديد

2 42 2 

 3 44 2 اسبعني سوطاجللد  معاقبة معارض سياسي مكة 128
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 الفقرة الوفحق المجلد أ ل بخالالخلص  قودخالالخلص ال لد الا رلخخهق

توظيػػف )تعسػػف حكػػومي  بغداد 2ف قر ال
ض شخصػػػية االسػػػلطة أل ػػػر 

 ( شفي الغليلل –

 4 47 2 ضربالبطح و ال

 3 48 2 سوط 477الضرب بػ مجع املعلومات بغداد 2قرف ال

سػػػوط ودؽ  1777الضػػػرب بػػػػ سباب سياسيةمعاقبة أل بغداد 2قرف ال
 الوجو باجلرز مث القتل

2 57 3 

توظيػػف )تعسػػف حكػػومي  البصرة 2قرف ال
السػػػلطة أل ػػػرض شخصػػػية 

 ( شفي الغليلل –

 1 51 2 ضرب بالسياط حىت املوتال

معاقبػػػػػػػة معػػػػػػػارض سياسػػػػػػػي  املدينة 179
 (رفض البيعة)

د بالسػػػػػػياط ومػػػػػػد اليػػػػػػد لػػػػػػاجل
 حىت اخن ع الكتف

2 59 3 

 3 67 2 ضرب مائيت سوطال مجع معلومات عن املاؿ بغداد 2قرف ال

توظيػػف )تعسػػف حكػػومي  بغداد 279
 –رض عصػػبية السػلطة أل ػػ

 (واج ز فسخ 

ضػػػرب بالعصػػػي حػػػىت محػػػل ال
 الضحية على ط ؽ زوجتو

2 61 3 

رىػػػػاب مػػػػن يػػػػ مر إمعاقبػػػػة و  بغداد 272
 باملعروؼ وينهى عن املنكر

قيػد الضرب ونتف اللحيػة و ال
 بسا و 

2 63 6 

ض للشػػػمس والضػػػػرب يتعػػػر ال معاقبة املعارضة السياسية بغداد 217
 بالسياط وا بس مث الصلب

2 64 2 

راء سياسػػػػػية آقمػػػػػع /معاقبػػػػػة األندلس -
 (شاعر -النقد السياسي )

ر إى واجلػػػػسػػػػوط  577د لػػػػاجل
 املزبلة

2 67 4 

معاقبػػػة معػػػارض امتنػػػع عػػػن  بغداد 223
 الوالء

 2 69 2 الضرب والدفن حيا

معاقبػػػػػػػػػػػػة سياسػػػػػػػػػػػػية لػػػػػػػػػػػػوزير  بغداد 3قرف ال
 (تعسف حكومي)

ضػػرب علػػى الػػبطن البطح و الػػ
والظهػػػػر ونتػػػػف اللحيػػػػة حػػػػىت 

 ملوتا

2 77 5 

نػػػػػػػابر، حلػػػػػػػق امللعػػػػػػػن علػػػػػػػى ال معاقبة سياسية لقاضي مصر 235
ضػػػػرب بالسػػػػػياط، الاللحيػػػػة، 

 مل على محارا بس، ا 

2 73 3 

معاقبػػػػػػػػة سياسػػػػػػػػية لقاضػػػػػػػػي  مصر 3قرف ال
 رىابوإو 

نػػػػػػػابر، حلػػػػػػػق امللعػػػػػػػن علػػػػػػػى ال
ضػػػػرب بالسػػػػػياط، الاللحيػػػػة، 

 مل على محارا بس، ا 

2 86 3 

ياسػػػػػػػي معاقبػػػػػػػة معػػػػػػػارض س دمشق 284
 بعد ىزمو

ئيت سػػػػػػوط األػػػػػػف ومػػػػػػاجللػػػػػػد 
 املوت حىت

2 93 2 

معاقبػػػة سياسػػػية لػػػوزير بعػػػد  - 299
 عزلو

قيػػػد الضػػػرب بالطنزينػػػات و ال
صػػػػػػػػػػػوؼ اللبػػػػػػػػػػػاس إغػػػػػػػػػػػل و الو 
 ىخر أ ألوافشعر و الو 

2 94 2 

 6 94 2 املوت حىت اجللد بالسياط مجع معلومات عن املاؿ - -
تخليػػػػػػػػػع والدرر  17ضػػػػػػػػػرب ال مجع معلومات عن املاؿ بغداد 321

 ضرب باملقارع إخلالو 
2 98 5 

نفسػػػػي التعػػػػذيب الو  ضػػػػربال مجع معلومات عن املاؿ بغداد 4قرف ال
 (األب وولده)

2 99 6 

توظيػػف )تعسػػف حكػػومي  بغداد 341
السػػػلطة أل ػػػرض شخصػػػية 

 ( شفي الغليلل –

 3 173 2 مقرعة 157ضرب بػال
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 الفقرة الوفحق لمجلدا أ ل بخالالخلص  قودخالالخلص ال لد الا رلخخهق

معاقبػػػة سياسػػػية لػػػوزير بعػػػد  - 4قرف ال
 عزلو

تعػػػػذيب الشػػػػديد و الضػػػػرب ال
 (العائلة يبعذت)نفسي ال

2 176 4 

طػػػواؼ الدرة و  1877 الضػػػرب معاقبة بعد خصومة مصر 389
 حىت املوت

2 177 1 

راء سياسػػػػػية آقمػػػػػع /معاقبػػػػػة طرابلس 497
 (شاعر -النقد السياسي )

 1 113 2 املوتضرب بالسياط حىت ال

راء سياسػػػػػية آقمػػػػػع /معاقبػػػػػة مصر 526
 (شاعر -النقد السياسي )

 4 113 2 ضرب حىت املوتال

معاقبػػػػػػػػة املوحػػػػػػػػدين ألمػػػػػػػػراء  مراكش 542
 الرابطني

الضػػػػػػػػػػػرب با شػػػػػػػػػػػب حػػػػػػػػػػػىت 
 املوت

2 113 5 

 6 116 2 ضرب أحيانا حىت املوتال املاؿ عنمجع معلومات  بغداد -

ذاب األب وزوجتػػػػػو وابنػػػػػو عػػػػػ رقرامحل املتهم على اإل - 677
الزوجػػػػػػة  حػػػػػػىت مػػػػػػوتوبناتػػػػػػو 

 حتت الضرب

2 116 7 

معاقبة منافس سياسي بعد  غربامل 683
 ىزمو

 2 118 2 ضرب بالسياط حىت املوتال

معاقبػػػػػػػػػػػة سياسػػػػػػػػػػػية ألمػػػػػػػػػػػ   مصر 697
  ضب عليو السلطاف

قيد وإلباس عباءة الضرب و ال
 ىانة وحبسإو 

2 118 4 

 3 119 2 ضرب بالسياط حىت املوتال اسيمعاقبة منافس سي غربامل 777

 3 127 2  سمالتضرب بالسياط و ال رىاب اجملتمع إ القاىرة 724

معاقبػػػة خطػػػاط ألنػػػو امتنػػػع  دمشق 735
 عن أمر األم 

 6 127 2 الضرب حىت املوت

 4 122 2 مقرعة 177ضرب بػال معاقبة رأي سياسي ألم  اهلند 

طػػواؼ الىانػػة، اإلؿ، عتقػػاإلا تعسف يف حق فقيو مشرؽ 751
 ضرب بالدرةالعلى اجلمل، 

2 124 4 

معاقبػػػػة ثػػػػائر سياسػػػػي بعػػػػد  غربامل 777
 ىزمو

اللحػػػػػم  الضػػػػػرب حػػػػػىت نتانػػػػػة
 ـ األعضاء مث املوتتور و 

2 125 4 

انتقػػػػػػػاـ سياسػػػػػػػي وتعسػػػػػػػف  قاىرةال 771
 وايل القاىرة

 16777ط ياضػػػػػػػػػػرب بالسػػػػػػػػػػال
مػػرة والرمػػي عريانػػا يف الشػػتاء 

اء املػػػػػػتطبيػػػػػق  علػػػػػى الػػػػػب ط،
بامللح وا ل واجلػ ، املقرعػة، 

 العصر

2 125 5 

معاقبػػػػػػػػػػػة سياسػػػػػػػػػػػية لنػػػػػػػػػػػاظر  مصر 786
عليػػػػػػػػػػػػو اجليػػػػػػػػػػػوش  ضػػػػػػػػػػػػب 

 السلطاف

ضػػػػػػرب بالػػػػػػدواة، والعصػػػػػػي ال
 املوت حىت، 377

2 127 6 

قػػرار و معاقبػػة محػػل علػػى اإل مصر 788
 املعارضة السياسية

 6 128 2 بسا ضرب و ال

معاقبػػػػػػػة معارضػػػػػػػة سياسػػػػػػػي  غربامل 789
 ب اجملتمعرىاإو 

ضرب بالسياط حىت املوت ال
يف املدينػػػػػػة  اجلثػػػػػػةمث سػػػػػػحب 

 املزابل وضعها يفو 

2 129 1 

رىػػاب شػػرنة مػػن إمعاقبػػة و  مصر 789
 (الفقهاء)اجملتمع 

 4 129 2 ضرب باملقارع والقيدال

 2 137 2 ضرب مائة ضربةال معاقبة رأي سياسي مصر 791
معاقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة رأي أو والء  طرابلس 792

 سياسي
ضػرب الد من الثياب و يجر الت

 باملقارع
2 132 2 

 3 132 2 ضرب بالعصيال سياسي( فتوة)معاقبة رأي  طرابلس 793
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 الفقرة الوفحق المجلد أ ل بخالالخلص  قودخالالخلص ال لد الا رلخخهق

ع، ضػػػرب باملقػػػار العتقػػػاؿ، اال انتقاـ من قاض معارض قاىرةال 793
 عصرال

2 132 6 

 3 136 2 ضرب بالسياط حىت املوتال جملتمعرىاب اإ دمشق 873

معاقبػة سياسػية لوكيػل بيػػت  مصر 882
 (تعسف حكومي)املاؿ 

ضػػػػػػػػػػػػػربة  2677أكثػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػن 
 بالعصا

2 141 7 

 4 142 2 الضرب حىت املوت انتقاـ من قاض قاىرةال 917

الضػػػرب باملقػػػاريع، التجػػػريس  عقوبة بعد وشاية قاىرةال 911
 على ثور، اإلشهار

2 142 6 

قػػػػرار، املػػػػتهم علػػػػى اإلمحػػػػل  قاىرةال 919
ومعاقبػػة حكػػم شػػرعي ضػػد 

 التعذيب، وتعسف

ضػػػػػػػػػػرب املتهمػػػػػػػػػػني وضػػػػػػػػػػرب 
القاضي وولده حىت املوت مث 

 قتل املتهمني

2 143 6 

 3 144 2 ضرب ال رىاب شرنة من اجملتمعإ مصر 937

معاقبة قاض امتنػع عػن أمػر  الىور 1719
 السلطاف

 3 145 2 الضرب بالسياط حىت املوت

تعسػػػػػػػػف ) ارىػػػػػػػػاب شػػػػػػػػرنة بغداد 1186
مث رد حكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومي ( وزاري

  قوؽ الضحايا

 5 146 2 ضرب بالعصيال

معاقبػػػػة املعارضػػػػة السياسػػػػية  قاىرةال 1214
قمػػػػػػػػػػع )رىػػػػػػػػػػاب اجملتمػػػػػػػػػػع إو 

 (استعماري

 6 146 2 ضرب بالنبابياتال

معاقبػػػػة املعارضػػػػة السياسػػػػية  قاىرةال 1215
قمػػػػػػػػػػع )رىػػػػػػػػػػاب اجملتمػػػػػػػػػػع إو 

 (استعماري

 2 147 2  حضور الزوجةضرب يفال

معاقبػػػػة املعارضػػػػة السياسػػػػية  قاىرةال 1215
قمػػػػػػػػػػع )رىػػػػػػػػػػاب اجملتمػػػػػػػػػػع إو 

 (استعماري

 3 147 2 ضربال

قػػػػػػرار ومجػػػػػػع محػػػػػػل علػػػػػػى اإل قاىرةال 1216
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمار )معلومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 (الفرنسيني

 2 148 2 مرة 1777ضرب بالكرابيج ال

 4 157 2 ىانةإلضرب واال معاقبة رأي سياسي مصر 1219

الكماشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات وا ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  سلب األمواؿ وتعسف دمشق 1218
 واالعتقاؿ والعصي

2 157 3 

ضػرب البطح علػى األرض و ال رىاب شرنة من اجملتمعإ مصر 1219
 بالعصي

2 151 2 

عقػػاب بعػػد مصػػادرة أمػػواؿ  مصر 1228
 من طرؼ حممد علي باشا

 5 151 2 الضرب املنح

املػػػػػاؿ  عػػػػنمجػػػػع معلومػػػػػات  اجلزائر 1233
 افس سياسيومعاقبة من

 2 153 2 املوتحىت  ضربال

 4 153 2 تعذيب النساء تعسف يف حق الناس بغداد 1247

معاقبػػػػة رأي ووالء سياسػػػػي  غربامل 1324
مبايعتػػػػػػػػػػػػو  شػػػػػػػػػػػػرط) لفقيػػػػػػػػػػػػو

 (بالتقيد بالشورى

 العائلػػػػػػةلػػػػػػد وحػػػػػػبس كػػػػػػل اجل
 مث( حػػػػىت النسػػػػاء والصػػػػبياف)

 املوت التعذيب حىت

2 154 2 

ليػػػػػػػػة ختبػػػػػػػػار فعاالتعسػػػػػػػػف  املدينة -
لػػػػػػػػػتحكم يف يف ارىػػػػػػػػػاب اإل

 اجملتمع

 4 156 2 ضربال
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معاقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة رأي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعي  بغداد 379
وسياسػػػػػػي لفقيػػػػػػو شػػػػػػهد يف 

 .صاحل ا  ج

 5 198 2 ملوتا حىتصفع ال

معاقبػػػػة فقيػػػػو شػػػػهد لصػػػػاحل  بغداد 379
 ا  ج

دماغ الصػػػفع بػػػا ف علػػػى الػػػ
 حىت املوت

2 198 5 

معاقبػػػػػة رأي شػػػػػرعي لفقيػػػػػو  دمشق 862
أفػػػػػػػػىت يف مسػػػػػػػػ لة الطػػػػػػػػ ؽ 

 .ةبرأي بن تيمي
تشػػػه  فػػػوؽ محػػػار الصػػػفع و ال

 سجناليف دمشق و 
2 214 4 

تعسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف والئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مث رد  البصرة 2قرف ال
 حكومي  قوؽ الضحية

 7 236 2 ضرب بالسياط حىت املوتال

معاقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة رأي سياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  بغداد 271
من ي مر بػاملعروؼ  وإرىاب

 وينهى عن املنكر

العنػػػػػق  ءضػػػػػرب الوجػػػػػو ووجال
 بسا والقيد و 

2 237 4 

  214-213 3 شهارنواع خمتلفة من اإلأ رىاب اجملتمع للتحكم فيوإ - -
 6 173-172 3 راسحلق ا اجبني واجملامعة ق تعسف  آذربيجاف 872
 4+3 12 3 ا بس واملعام ت القاسية معاقبة قاىرةال 7قرف ال

معاقبػة وأحيانػػا رد حكػػومي  قاىرةال 8قرف ال
  قوؽ الضحايا

 3+1 13 3 نفس األساليب

سػػػػػػػػػػػػجن املولػػػػػػػػػػػػود إى سػػػػػػػػػػػػن  تعسف تونس 1229
 األربعني

3 15 4 

جػػػػػػػػػاج املغاربػػػػػػػػػة معاقبػػػػػػػػػة ا ح  جّدة 697
 العاجزين على دفع ضريبة

عتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ يف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهريج اال
 (سوء املعاملة)تعليق الو 

3 16 5 

ة رأي سياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي معاقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بغداد 272
رىاب من ي مر بػاملعروؼ إو 

 وينهى عن املنكر

قيػػػد الضػػػرب ونتػػػق اللحيػػػة و ال
 بسا و 

3 42 2 

معاقبػػػػة معػػػػػارض السياسػػػػػي  غربامل 484
 بعد ىزمو

سػػػػػػػػػػجن املعػػػػػػػػػػارض وعائلتػػػػػػػػػػو 
ومحػػػػػػل بناتػػػػػػػو علػػػػػػى الػػػػػػػدعارة 

 جرة للتقوت ب

3 52 4 

علومػػػات السػػػتخراج املمجػػػع  بغداد 555
 املاؿ

راؽ  حػػػػإضػػػػرب املػػػػتهم وابنػػػػو و 
 ىت املوتح وكتبو وحبس

3 54 2 

معاقبػػػة سياسػػػية ألمػػػ  بعػػػد  بغداد 85
 عزلو

رمػػي بنّشػػابة ودىػػق والبس ا ػػ
السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبس األخ 

 وتعذيبو

3 61 2 

معاقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة رأي سياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  املوصل 542
 لفقيهني

ا ػػػػػػػػػبس  )عتقػػػػػػػػػاؿ بقلعػػػػػػػػػة اال
 (كلوف من ألواف التعذيب

3 98 2 

معاقبػػػػػػػة معارضػػػػػػػة سياسػػػػػػػية  دمشق 711
ورد حكػػػومي ( زيػػػرجتػػػاوز و )

  قوؽ الضحية

 5 99 3 شديدالضرب ال

رىػػػػػػاب إمعاقبػػػػػة املعتقلػػػػػني و  عراؽال 1قرف ال
 اجملتمع ككل

ا ػػػػػػبس كلػػػػػػوف مػػػػػػن أوحػػػػػػش 
 ألواف التعذيب

3 178 1+2 

صػػ  الضػػربة و  367 بس وا ػػ رىاب اجملتمعإمعاقبة و  عراؽال 2قرف ال
يف قػػػػػن وإلبػػػػػاس جلػػػػػد كػػػػػبش 

 نقا مسلوخ و 

3 179 2 

خخخخ

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



  قراءة يف تاريخ التعذيب 
 

 

775 

+ + + + 

+ + 

خخخخ
 الفقرة الوفحق المجلد أ ل بخالالخلص  قودخالالخلص ال لد الا رلخخهق

كػاف )معاقبة سياسية لوزير  بغداد 233
قػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػذب يف ا كومػػػػػػػػػػة 

 بعد عزلو( السابقة

لػػػوس علػػػى اجلبس وقيػػػد و ا ػػػ
تنور من خشػب فيػو مسػام  

 حىت املوت

3 117 3 

بس يف صػػػػػػػػندوؽ ومنػػػػػػػػع ا ػػػػػػػػ اعتقاؿ سياسي  - 364
 الطعاـ

3 111 4 

معاقبػػػػػػػػة منػػػػػػػػافس سياسػػػػػػػػي  اجلزائر 1177
 بعد عزلو( أم )

جػػػػػداً  ا ػػػػػبس يف بنػػػػػاء ضػػػػػيق
وطػػػػػػػػني  درانػػػػػػػػوج تجصصػػػػػػػػ
 عليو بابو

3 112 5 

 3 127 3 بس يف املطبق حىت املوتا  معاقبة رأي سياسي انتقاد  مصر 277

تعسػػػف بػػػن علػػػي بػػػاي مػػػن  قسنطينة 1238
 أوالد يونس

 مبعػػػزؿالسػػػجن حتػػػت األرض 
 عن النور

3 124 2 

بس يف جػػػػػػػّب والتعػػػػػػػرض ا ػػػػػػػ معاقبة اهلند 8قرف ال
لفػػػػػ اف كبػػػػػار ا جػػػػػم ت كػػػػػل 

 املساجني

3 131 1 

بس يف السػػرداب مث ردمػػو ا ػػ معاقبة سياسية الكوفة 2قرف ال
 حىت املوتى الضحايا عل

3 133 3 

 4 147 3 حبس يف مطهرة معاقبة منافس سياسي اجلزائر 1275

د معاقبػػػػػػة وزيػػػػػػػر وولػػػػػػػده بعػػػػػػػ بغداد 312
 عزلو

لبػػػػػػػاس جبػػػػػػػة صػػػػػػػوؼ، قيػػػػػػػد إ
 التلػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػىت  ػػػػػػػػػل ثقيػػػػػػػػل،

 بالدبابيس الولدضرب و 

3 166 2+3 

دة يف يػػػػحدووضػػػع  ل،يػػػكبالت معاقبة وزير بعد عزلو  بغداد 3قرف ال
صػوؼ، عػرض  إلباس العنق،

 لشمس حىت املوتل
3 178 2 

 5 197 3 ا نق باملاء معاقبة رأي سياسي لشاعر دمشق 2قرف ال
وزراء لػػػػػػػػػػػاقبػػػػػػػػػػة سياسػػػػػػػػػػػية مع اجلزائر 1232

وعسػػػػػػػػػػػػػػػكر بعػػػػػػػػػػػػػػػد فشػػػػػػػػػػػػػػػل 
 االنق ب العسكري

 1+2 211 3 قتلالنفي و التعذيب و ال

معاقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة رأي سياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  عراؽال 1قرف ال
 (لشاعر)

 وقػرف خنزيػرة املسػهلب يشػر ت
يف  ابػػػػػػ الطػػػػػػواؼو  بالضػػػػػػحية
 الكوفة

3 215 3+4 

عاقبػػػػة أمػػػػػ  متسػػػػل  بعػػػػػد م املدينة 174
 مارةعزلو من اإل

 2 218 3 س جبة صوؼالبإ

رأي سياسػػػػػػي /معاقبػػػػػػة والء مصر 277
لعػػػػػػػن  عػػػػػػػن لقاضػػػػػػي امتنػػػػػػػع
 سابقالنظاـ ا كم 

اجلػػػػر برجػػػػل، ثيػػػػاب، الدتزيػػػػق 
سػػػػػػػػجن حػػػػػػػػىت الشػػػػػػػػهار، و اإل

 املوت

3 228 2 

شػػد اجلػػوزتني علػػى و ، العصػػر معاقبة أم  بعد ىزمو ش از 265
 بسا ، الضرب، صد نيال

3 228 4 

املعارضػػػػػة  وإرىػػػػػاب معاقبػػػػػة - 336
 سياسية واجملتمعال

سػػجن يف قفػػ  مػػع قػػردين ال
 مث سلخ اجلسد وحشاه تبناً 

3 236 2 

شػػػػهار علػػػػى بعػػػػ  إللػػػػق، اا  معاقبة معارض سياسي  رناطة 431
 بس مث القتلا صفع و الو 

3 242 5 

 فػػوؽ الطػواؼو  الوجػػو تسػويد معاقبة ملك بعد ىزمو  زنة 543
 صلبالبقرة مث 

3 248 3 

على مجػل  شهارالتسم ، اإل عارضة السياسيةمعاقبة امل قاىرةال 788
 التوسي و 

3 255 3 
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ر بعػػػد يمعاقبػػػة سياسػػػية لػػػوز  - 324
 عزلو

ضػػػػػػػػػػرب باملقػػػػػػػػػػارع وتعليػػػػػػػػػػق ال
 وألواف أخرى من التعذيب

3 265 4 

معاقبػػػػػة شػػػػػعب بعػػػػػد ىزمػػػػػو  دمشق 873
 رىابووإ

بػػػػػػػاـ اليػػػػػػػدين تعليػػػػػػػق مػػػػػػػن إال
النػػػار حتػػػت املعػػػذب إشػػعاؿ و 

 حىت السقوط

3 266 5 

-قليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 2قرف ال
 املنصور

محػػػػػػػػل النػػػػػػػػاس علػػػػػػػػى دفػػػػػػػػع 
 الضرائب

 1 277 3 تعليق من الساؽال

معاقبة زوجة سػلطاف سػابق  بغداد 4قرف ال
تعسػػف )بعػػد االسػػتخ ؼ 

 (وانتقاـ

 177 بػػػػػػػػ األبضػػػػػػػرب امػػػػػػػرأة 
ثػػػػديها مػػػػن  هػػػػامقرعػػػػة وتعليق

 ةمنكوس

3 273 1 

معاقبة زوجة سػلطاف سػابق  اهلند 872
تعسػػف )بعػػد االسػػتخ ؼ 

 (وانتقاـ

أيػػػػػػاـ  3األب صػػػػػػلب زوجػػػػػػة 
 املوتحىت 

3 273 2 

 4 277 3 تعليق السجن و ال معاقبة اهلند 915-932

سػػػػػػػػػػػوط، مسػػػػػػػػػػػل بال الضػػػػػػػػػػػرب انتقاـ سياسي األندلس 127
العينػػػػػػػػػػػػني، ضػػػػػػػػػػػػرب العنػػػػػػػػػػػػق، 

 صلبال
4 82-83 5-1 

قبػػػػػػػة معػػػػػػػارض سياسػػػػػػػي معا املدينة 271
 بعد ىزمو( أم )

 2 43 4 نتف اللحية

نائػػػػػػػػػػػػػػػب )معاقبػػػػػػػػػػػػػػػة أمػػػػػػػػػػػػػػػ   شاـ/مصر 676
 بعد عزلو( سلطاف

ضػػػػػػػػػػػػػرب ونتػػػػػػػػػػػػػف اللحيػػػػػػػػػػػػػة ال
 املوت حىتعتقاؿ الوا

4 46 2 

معاقبػػػة رأي سياسػػػي لفقيػػػو  اهلند ـ 1325
لشػػيخ الػػذي رفػػض تنفيػػذ لو 

 أمر املعاقبة

 3 46 4 نتف اللحية

تمػػػػع مػػػػن اجملمعاقبػػػػة شػػػػرنة  دمشق 1717
 رىاباإو 

ار فػػػػػػػػػػػػوؽ اجلمػػػػػػػػػػػػل، شػػػػػػػػػػػػهاإل
 جسادا ازوؽ، تفريق األ

4 71 3 

 3 76 4 املوتحىت  الدبرنفخ يف  قرارى اإلمحل املتهم عل بغداد 3قرف ال

باهلريسػػػة والقطػػػائف اإلطعػػػاـ  تعسف فارس 517
ر وإبقػػػػػػػػػػػاء مث ختيػػػػػػػػػػػي  الػػػػػػػػػػػدبو 
 املعذبني يف الشمس

4 76 5 

قطع اليد، قلع اللساف، مسػل  داعيةمعاقبة رأي سياسي ل خراساف 118
 قتلوال صلبالف مث و العي

4 82 3 

مسػػػػل العيػػػػوف، بقػػػػر البطػػػػوف،  رىاب املعارضة السياسيةإ بغداد 2قرف ال
 صلم اآلذاف

4 83 2 

تنكيػػػل، جػػػػز الف، و مسػػػل العيػػػػ معاقبة وزير بعد عزلو بغداد 366
اللحيػػػػة، جػػػػدع األنػػػػف حػػػػىت 

 تلفال

4 88 5 

وبابنػػػػػػو،  الضػػػػػػحيةواؼ بطػػػػػػال تعسف الق واف 341
قطػػػع يػػػدي الولػػػد، الصػػػلب، 

 السلخ، ا شو بالتنب
4 132 4 

 2 142 4 هتب البيوت تعسف للوصوؿ إى ا كم املغرب 789
مث اللسػػاف قطػػع اليػػد والرجػػل  معاقبة معارض سياسي دمشق 2قرف ال

 القتلو 
4 146 2+3 

رىػاب إو معاقبة شػعر سياسػي  األندلس 2قرف ال
 ينالشعراء واملنتقد

 3+2 147 4 قطع اللساف

 6 149 4 اللساف علشبة، قبا ضرب ال معاقبة رأي سياسي بغداد 611
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رىػاب إو معاقبػة شػعر سياسػي  مصر 822
 الشعراء واملنتقدين

قطػػػػع اللسػػػػاف وعقػػػػدتني مػػػػن 
 صابع اليد اليمٌتأ

4 151 3 

معاقبػػػػػػػة معػػػػػػػارض سياسػػػػػػػي  بغداد 356-367
 رىابوإو 

مسػػػل العيػػػوف، جػػػدع األنػػػف، 
ذف والشػػػػفة قطػػػػع شػػػػحمة األ

 االعلي

4 164 2+3 

معاقبػػػػػة شػػػػػعب بعػػػػػد ىزمػػػػػو  دمشق 873
 رىابوإو 

 5 173 4 خلع املفاصل با بل

مجػػػػػع معلومػػػػػات عػػػػػن املػػػػػاؿ  بغداد 376
 لوزير مت عزلو

 5 178 4  اجلثة صفع حىت املوت وجر

ذعػػػػػػػػػػػػاف ل مػػػػػػػػػػػػر رفػػػػػػػػػػػػض اإل لبصرةا 2قرف ال
 بالتعذيب الستخراج املاؿ

 -4 183 4 

قتػػػػل بالعػػػػذاب أبػػػػو العبػػػػاس  بغداد 375
بػػن سػػابور املسػػتخرج الػػذي  
كػػػػػػػػػػػػػػػاف يعػػػػػػػػػػػػػػػذب النػػػػػػػػػػػػػػػاس 
السػػتخراج مػػا يتقػػرر علػػيهم 

 على سبيل املصادرة

- 4 187 2 

، تعػػػػػػػػػػػػذيب األمػػػػػػػػػػػػواؿهنػػػػػػػػػػػب  معاقبة وزير مصروؼ القاىرة 853
ضػػػػػػػػػػرب ال، بػػػػػػػػػػنإلوا الزوجػػػػػػػػػػة

 القتلنفي و العصر، ال، اانعري

4 188 3+4 

 2 271 4 املساىرة قرار محل املتهم على اإل بغداد 3قرف ال

 2 273 4 نفخ النمل يف الدبر ؿ مصروؼو معاقبة مس   خراساف -
معاقبػػػػػػػػة منػػػػػػػػافس سياسػػػػػػػػي  مصر 877

 (أم )
عصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر يف الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب، ال

، إلبػػػػػػػػػػػاس خػػػػػػػػػػػوذة الكعػػػػػػػػػػػاب
 حديد حممية بالنار إخل

4 217 4 

ضػػػػػػػػػرب، وضػػػػػػػػػع الكعػػػػػػػػػاب ال مجع معلومات عن املاؿ قدمش 1277
 نيد الصعلى 

4 212 5 

وضػػػػػػػػػػػػػػػػع الكعػػػػػػػػػػػػػػػػاب علػػػػػػػػػػػػػػػػى  قرارمحل املتهم على اإل دمشق 1277
 ضربالو  الصد ني

4 212 6 

تعسػػػػػػػػػػػػػف سياسػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػن  العراؽ 126
 يوسف بن عمر

تكسػػػػ  القػػػػدمني والسػػػػاقني، 
 قتل باملضرسة على الصدرال

4 216 2 

معاقبػػػػػػػة معػػػػػػػارض سياسػػػػػػػي  حلب 489
 رىاب شرنة اجتماعيةإو 

تعػػػذيب بالنػػػار، نفػػػخ ا ػػػداد 
 يف دبره، ثقب الكعاب

4 227 1 

معاقبػػػػػػػػة دملػػػػػػػػوؾ تنكػػػػػػػػر لػػػػػػػػو  دمشق 741
 (تنكز)نائب الشاـ 

 4 494 5 توسي الضرب مث ال

 3 498 5 شنقالتسم  و التوسي  و ال رىاب شرنة اجتماعيةإ اليمن 772

معاقبػػػة منافسػػػني سياسػػػػيني  مصر 785
 (أم ين)

شػػهار، اإلتسػػم ، الد، يػػتقيال
 توسي المث 

5 498 7 

معاقبػػػة منافسػػػني سياسػػػػيني  القاىرة 788
 (دماليك)

تسػػػػم ، الضػػػػرب باملقػػػػارع، ال
 توسي ال، مث إلشهارا

5 499 3 

معاقبػػػة ثػػػائرين بعػػػد ىػػػزمهم  القاىرة 788
 ومجع املعلومات

لبػػػػػػػػػاس قباقيػػػػػػػػػب إتسػػػػػػػػػم ، ال
 توسي الخشب، مث 

5 499 4 

تعبػػػ  سياسػػػػي /قبػػػة رأيمعا القاىرة 927
 ينتقد ملك األمراء

 1 578 5 توسي ال

 7 118-117 6 الدفن أحياء عقاب سياسي أنطاكية 258
 8 29 6 نقا ، العصر معاقبة معارض سياسي القاىرة 798
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شػػهار إلضػػرب، االادرة، صػػامل معاقبة وزير مصروؼ القاىرة 799
 مث ا نق

6 37 3 

معاقبػػػػػة شػػػػػعب بعػػػػػد ىزمػػػػػو  دمشق 873
 رىابوو 

رب  رأس املعػذب ببػل حػىت 
 نق، إخلا يغوص يف  مو، 

6 31 2 

 2 44 6 ا نق القضاء على ا صـو القاىرة 1187
 3 45 6 ا نق (أمحد باشا اجلزار)تعسف  دمشق 1275
 2 47 6 ؾ يف الرقبة مث ا نقالشو  رز  مصادرة األمواؿ حلب 1227
 3 47 6 ا نق (ا اج علي باشا)تعسف  وىراف 1224

اجلزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  2/1237
 العاصمة

 4-2 48 6 ا نق التسل  على ا كم

زيػػػاد بػػػن )إرىػػػاب معارضػػػة  بغداد 1قرف ال
 (أبيو، عبيد اهلل بن زياد

 3-2 55 6 الصلب

 4 56 6 الصلب إرىاب معارضة قرطبة 188
 4 57 6 الصلب إرىاب معارضة بغداد 252
 6 61 6 الصلب إرىاب معارضة حراف 476
قػػػػرار، محػػػػل املػػػػتهم علػػػػى اإل قاىرةال 919

ومعاقبػػة حكػػم شػػرعي ضػػد 
 التعذيب، وتعسف

- 6 78 7 

صػػػػػػػػػػلب علػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػهار و إلا قرارمحل املتهم عار اإل حلب 1227
 ا شب

6 86 4 

 5-3 94 6 الدفن حيا (عتضدامل)تعسف  بغداد 279-289
معاقبػػػػػة شػػػػػعب بعػػػػػد ىزمػػػػػو  دمشق 873

 رىابوإو 
- 6 96 1 

 2 112 6 قتل بالدخافال عارضةاملإرىاب  نيسابور 267
زيػػػاد بػػػن )عارضػػػة املإرىػػػاب  بغداد 1قرف ال

 (أبيو
 2 115 6 الدفن حيا

 7 119 6 الدفن تعسف القاىرة 738
عبيػػػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػػػن )تعسػػػػػػػػػػف  البصرة 1قرف ال

 (زياد
 2 121 6 الدفن حيا

 1 122 6 الدفن أحياء عارضةاملإرىاب  بغداد 144
 4 122 6 الدفن أحياء عارضةاملإرىاب  بغداد 321
 4 123 6 الدفن أحياء يف  ار تعسف نائب دمشق لبناف 776
رىػػػاب املعارضػػػة السياسػػػية إ - -

 واجملتمع 
 4 183 6 حراؽ باملاء املغليإلا

 4 191 6 الشي بالنار عقاب سياسي بغداد 287
معاقبػػػػػػػػة ثػػػػػػػػائر بعػػػػػػػػد ىزمػػػػػػػػو  خبارى 317

 رىاب اجملتمعإو 
ألػػػواف التعػػػػذيب منهػػػػا ا ػػػػرؽ 

 باإللقاء يف التنور للخبز
6 192 2 

رىػػػػػاب احتجػػػػػاج إو معاقبػػػػػة  بغداد 318
 شرنة اجتماعية

ضػػػػػػػػػػػػػرب وحلػػػػػػػػػػػػػق اللحيػػػػػػػػػػػػػة ال
 شهار وا رؽإلوا

6 192 3 

محػػػػػػػػػػػػػػػػل املعػػػػػػػػػػػػػػػػذب علػػػػػػػػػػػػػػػػى  القاىرة 768
 استخراج املاؿ

ضػػػػػػػػػػػػرب باملقػػػػػػػػػػػػارع، لػػػػػػػػػػػػف ال
 مسػػػػها و  بع باملشػػػػاؽصػػػػاألا

 مث القتلبالزيت وحرقها، 

6 199 3 
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معاقبػػػػػة شػػػػػعب بعػػػػػد ىزمػػػػػو  بغداد 795
اسػػػػػػػػػػػػػتخراج املػػػػػػػػػػػػػاؿ منػػػػػػػػػػػػػػو و 
 رىابوإو 

 5 199 6 بالنار الشيّ 

معاقبػػػػػة شػػػػػعب بعػػػػػد ىزمػػػػػو  دمشق 873
 رىابوإو 

- 6 199 6 

ا صػػػػػػوؿ علػػػػػػى املػػػػػػاؿ مػػػػػػن  بغداد 795
 (تيمور لنك)األىايل 

 5 199 6 بالنار الشيّ 

تػػػػذـ )راء سياسػػػػية آمعاقبػػػػة   زنة 557
 (أخ ا اكم

دخػػػػػػػػاؿ يف محػػػػػػػػاـ ا نػػػػػػػػق باإل
   قو حىت املوتإو 

6 217 1 

العػػػػػػذاب وحػػػػػػرؽ مػػػػػػن نػػػػػػواع أ معاقبة وزير بعد عزلو القاىرة 768
 األصابع حىت املوت

6 211 2 

إلبػػػػػػػاس خػػػػػػػوذة حديػػػػػػػد حممػػػػػػػاة  بعد عزلو معاقبة وايل مصر 877
 بالنار

6 211 3 

معاقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة رأي سياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  اهلند ـ 1325
 لفقيهني

وضػػػػع صػػػػفيحة حممػػػػاة علػػػػػى 
ب اللحػػػػم اذىػػػالصػػػدر حػػػػىت 

 بوؿ ورمادمث 

6 211 3 

 نػػػػػػػػػػػػػػواع العػػػػػػػػػػػػػػذاب، وضػػػػػػػػػػػػػػعأ مجع معلومات عن املاؿ حلب 1227
فوؽ آنيػة مػن  اعريان الضحية

 حناس حمماة مث قطع رأسو
6 213 2 

لقػػػػػاء يف قػػػػػدر كبػػػػػ ة دملػػػػػوءة إ معاقبة الشاـ 3قرف لا
 ىغلاملاًء بامل

6 218 6 

معاقبػػػػػػة )تعسػػػػػػف سػػػػػػلطا    رناطة 8قرف ال
بعػػػػػد ( أبيػػػػو)دماليػػػػك خلفػػػػو 
 (وصولو للحكم

عػػػػػػذيب بػػػػػػاجلوع والعطػػػػػػش تال
 حىت املوت

7 26 2 

معاقبػة أـ )تعسف سلطا   بغداد 158-169
 (تها بتهمة الزندقةنابو 

 والقتػػػػل ضػػػػرب علػػػػى الػػػػرأسال
 فزعاً 

7 31 2 

خضػػػػػاع ملنظػػػػػر مػػػػػا يلحػػػػػق إلا معاقبة وكيل مصروؼ بغداد 312
النػػػػػػػاس مػػػػػػػن العػػػػػػػذاب حػػػػػػػىت 

 ت من الفزعاملو 

7 31 4 

معاقبة منافس سياسي بعػد  بغداد 252
 خلعو

ضرب ووضع يف ث جة حىت 
 املوت برداً 

7 34 2 

معاقبػػػػػػػػة مسػػػػػػػػ وؿ الػػػػػػػػديواف  القاىرة 6قرف ال
 واالنتقاـ منو 

حػػػػػػىت  يف األذفدؽ مسػػػػػػمار 
 املوت

7 43 3 

 4-1 49 7 الفيلالقتل ب انتقاـ، ترفيو، معاقبة املتهم اهلند 11قرف ال
ن إخػػػػػػػػػػػػػراج األعصػػػػػػػػػػػػػاب مػػػػػػػػػػػػػ رىاب اجملتمعإ  رناطة 375-311

الظهػػػر، دتزيػػػػق البػػػػدف بغصػػػػن 
 الشجر

7 61 4 

 2 61 7 دتزيق البدف تعسف بوشنج 187
لضػػػحية دتزيػػق البػػػدف بتعليػػق ا معاقبة القاىرة 8قرف ال

 ثقاؿ أ يف رجلهاو 
7 62 3 

 2 64 7 تقطيع األوصاؿ انتقاـ سياسي العراؽ 197
تعسػػػػػػػف وانتقػػػػػػػاـ سياسػػػػػػػي  بغداد 566

 (املستضيء)
 4 65 7 تقطيع األوصاؿ

ذبح، تقطيػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػصػػػػػػػػػلب، ال انتقاـ سياسي املوصل 652
 األوصاؿ

7 65 5 

 4 66 7 تقطيع األوصاؿ (جيهاف شاه)حقد سياسي  بغداد 857
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 نيمػػػػاثلتامل رىػػػػابإمعاقبػػػػة و  املغرب 341
 مع الضحايا

شػػػػػػهار األب وولػػػػػػده، قطػػػػػػع إ
عضاء الولد مث صػلبو واألب أ

ينظػػػػر، وسػػػػلخ األب وحشػػػػو 
 جلده تبناً 

7 69 2 

معاقبػػػػػػػة عصػػػػػػػياف سياسػػػػػػػػي  اهلند 725-757
 رىاب املتماثلني معوإو 

لخ جلػػػػػود قػػػػػادة ا ركػػػػػة مث سػػػػ
قهػػػػا علػػػػى يعلتىا تبنػػػػاً و و حشػػػ

 سور املدينة

7 71 4 

 3 75 7 نشر باملنشارال تعسف تنيز 723
معاقبػػػػػػة مسػػػػػػ وؿ حكػػػػػػومي  بغداد 1قرف ال

رىػػػػػػػػػػػػػػاب إبعػػػػػػػػػػػػػػد عزلػػػػػػػػػػػػػػو، و 
 املتماثلني معو

دىق، دؽ الػػػػػػػػػيػػػػػػػػػدي، دؽ األ
 شهار على بغل إلالساؽ، ا

7 77 2 

ب يف نفػػػػػػػػس التنػػػػػػػػور يعػػػػػػػػذالت معاقبة منافس سياسي بغداد 232-247
( مسػػػػػػػػػػام و  مػػػػػػػػػػن خشػػػػػػػػػػب)

تخػذه ت ت الضػحيةالذي كان
 لتعذيب الناس

7 79 4 

 4 79 7 التعذيب بالتنور تعسف العراؽ 233
 4 86 7-  تعسف مصر 747
الصػػػػػػػػلب، التوسػػػػػػػػي ، رمػػػػػػػػي  تعسف مصر 968-975

 الرقبة، ا ازوؽ
7 97 2 

 3 97 7 ألواف متنوعة (املماليك)تعسف  العراؽ 13-12 القرف
  97 7 الفيلالقتل -  اهلند 5قرف ال

معاقبػػػػة ثػػػػػائر سياسػػػػػي بعػػػػػد  اجلزائر 1227
 ىزمو

ىا و خ جلػػدة الػػرأس وحشػػلسػػ
 قطناً 

7 171 4 

معاقبػػػػػػة زوجػػػػػػة ملػػػػػػك بعػػػػػػد  اليمن 459
 إطاحتو وقتلو

ركاب زوجة امللك يف ىػودج إ
 ويجها وأخزو  يسأر  اأمامهو 

7 182 4 

 3 184 7 تقطيع األطراؼ ساديشباع تلذذ إمعاقبة و  العراؽ 1قرف ال

معاقبػػػػػة شػػػػػعب بعػػػػػد ىزمػػػػػو  سوسة 333
 ورىابو 

السػػػػػػف وشػػػػػػق فػػػػػػروج النسػػػػػػاء 
 وبقر بطوهنم

7 278 4 

 4 279 7 السف معاقبة شعب بعد ىزمو  6قرف ال
معاقبة منافس سياسي بعػد  بغداد 873

 (زوجة الشاه)ىزمو 
حػػػػػػىت  الثػػػػػػدينيمػػػػػػن  الصػػػػػلب
 املوت

7 212 4 

رىػػػاب املعارضػػػة السياسػػػية إ اجلزيرة 1قرف ال
 واجملتمع 

 2 217 7 بطنالبقر 

معاقبػػػػػة شػػػػػعب بعػػػػػد ىزمػػػػػو  شاـالالرىا،  832
 رىابو إو 

فجػػور بالنسػػاء وحػػرقهن بعػػد 
 ، وجتويعهن وبيعهنا بنالزن

7 227 2 

 2 227 7 ا تصاب مجاعي تعسف العسكر ، الشاـالرىا 832
 2 231 7 الدىق أنواع التعذيب منها  مجع املعلومات بغداد 136-158
معاقبػػػػػػػػة منػػػػػػػػافس سياسػػػػػػػػي  بغداد 317

مجػػع املعلومػػات عػػن أمػػواؿ و 
 ملصادرهتا

تعػػػػػػػػذيب الضػػػػػػػػحية وأختهػػػػػػػػا 
 وأخيها

7 231 3 

معاقبػػػػػػة مسػػػػػػ وؿ حكػػػػػػومي  البصرة 367
 بعد عزلو( وأقاربو)

 3 232 7 أنواع عديدة
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بعػػد ( وزوجتػػو)معاقبػػة وزيػػر  شرؽال 771
 عزلو

 2 233 7 عصرال

 1 233 7 العصر (األم  صر تمس)تعسف  القاىرة 753
 4 233 7 العصر تعسف الشاـ 789
بعػػد ( وزوجتػػو)معاقبػػة أمػػ   مصر 812

 عزلو
 4 234 7 التعذيب حىت إسقاط ا مل

 3 234 7-  معاقبة حاجب معزوؿ القاىرة 877
 4 234 7 تعذيب امرأة حامل اقبة سلطاف ألم مع القاىرة 812
 5 234 7 - معاقبة سلطاف ألم  مصر 824
 6 234 7 الصلب من الثديني تعسف  تنيز 872

معاقبػػػػػػػة زوجػػػػػػػة بػػػػػػػاي بعػػػػػػػد  قسنطينة 1222
مجػػػػػػػػػػػػػػع و  إطاحتػػػػػػػػػػػػػػو وقتلػػػػػػػػػػػػػػو

 معلومات ملصادرة أمواهلم

 2 235 7 املوت حىتتعذيب 

مػػػػػو معاقبػػػػػة شػػػػػعب بعػػػػػد ىز  افريقية 4قرف ال
 رىابوإو 

شػػػػػػػػق فػػػػػػػػػروج النسػػػػػػػػاء وبقػػػػػػػػػر 
 بطوهنن

7 237 2 

معاقبػػػػػة شػػػػػعب بعػػػػػد ىزمػػػػػو  حلب 872
 رىابوإو 

 4 237 7 النساء يف املساجد ا تصاب 

ملػػػػػػػػك )تعسػػػػػػػػف سػػػػػػػػلطا   مصر 17قرف 
 (سادي ونكروما 

قطػػػػػع حاشػػػػػية فػػػػػروج النسػػػػػاء 
مهػػػػػػا يف خػػػػػػي ، سػػػػػػلخ ينظتو 

 جلد جارية

7 238 4 

لسػػػػػػنان  يف سػػػػػػراويل وضػػػػػػع ا تعسف سلطا  اجلزائر 12قرف 
 النساء

7 239 1 

معاقبػػػة أـ منػػػػافس سياسػػػػي  بغداد 317
مجػػػع معلومػػػات و  بعػػػد موتػػػو

 عن ماهلا ملصادرتو

 2 257 7 من الرجلتعليق الضرب، ال

رىػػػػػػػػػاب أنصػػػػػػػػػار إمعاقبػػػػػػػػػة و  بغداد 1247
داود )منػػػػػػػػػػػػػػافس سياسػػػػػػػػػػػػػػي 

 .بعد عزلو( باشا

زوجػػػػػػػة رضػػػػػػػواف أ ػػػػػػػا  ضػػػػػػػرب
بػػػػدهنا بالسػػػػيج  يبالفلقػػػػة وكػػػػ

 احملمي

7 255 5 
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 .177صفحة  2   ٠نلد 1777  بًنوت العذاب  الدار العربية للموسوعاتعبود الشاٛني    موسوعة  1

مػػن ىػػذا  127مقالػػة أصػػوات مػػن ال صػػوت ٟنػػم  صػػفحة الرابطػػة اٛنزائريػػة للػػدفاع عػػن حقػػوؽ اإلنسػػاف  أنظػػر : اٞنصػػدر 2
 .الكتاب

 .177صفحة  7الشاٛني  ٠نلد  عبود  3

  177  عػدد (Les Temps Modernes)٠نلػة أزمػاف عصػرية : رسالة من قرية قبائلية إذل احملامي ماؾ فارمي  اٞنصدر 4
مػنن  111  صػفحة كراسػة عػن تػاريخ التعػذيب الفرنسػي يف اٛنزائػرمقالػة   أنظر الرواية الكاملة للوقائع يف. 1717ديسم  

 .ىذا الكتاب
اللجنة اٛنزائرية للمناضلٌن األحرار من أمل الكرامة اإلنسػانية وحقػوؽ اإلنسػاف  الكتػاب األبػي  عػن القمػع : راٞنصد 5

 .1771  دار اٟنقار للنشر  منيف (1775-1771)يف اٛنزائر 
 .71صفحة  7عبود الشاٛني  ٠نلد  6

وحقػوؽ اإلنسػاف  الكتػاب األبػي  عػن القمػع اللجنة اٛنزائرية للمناضلٌن األحرار من أمل الكرامة اإلنسػانية : اٞنصدر 7
 .1771  دار اٟنقار للنشر  منيف (1775-1771)يف اٛنزائر 

 .الرابطة اٛنزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف: اٞنصدر 8

 .75صفحة  1عبود الشاٛني  ٠نلد  9

 M. Ait-Embarek, L'Algérie en Murmure, Un Cahier sur la Torture, Hoggar, Genève:مزائػر اٟنمػ  10

1996. 
 .1777عبود الشاٛني  موسوعة العذاب  الدار العربية للموسوعات  بًنوت  11

 .7777براين آينز  تاريخ التعذيب  ترٗنة مركز التعريب وال ٠نة  الدار العربية للعلـو  بًنوت  12

13 Karen Farrington, History of Punishment & Torture : A Journey Through the Dark Side of Justice, 

Hamlyn (Octopus Publishing Group), London 2000. 

14 Alec Mellor, La Torture: son histoire, son abolition et sa réapparition au XXe siècle, Les Horizons 

Littéraires, Paris 1949. 

15 Michael Kerrigan, The Instruments of Torture, The Lyons Press, New York 2001. 

شػػعاكية يف العػػادل   مركػػز األُنػػاث والدراسػػات اال775ىػػادي العلػػوي  فصػػوؿ مػػن تػػاريخ اإلسػػالـ السياسػػي  صػػفحة  16
 .1777العر   نيقوسيا 

 .11براين آينز  صفحة  17
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18 Alec Mellor, op.cit. page 42. 

19 Alec Mellor, op.cit. page 69. 

20 Alec Mellor, op.cit. page 64. 

١نمػػد أ٘نػػد مػػاد اٞنػػوذل  ١نمػػد أبػػو الفضػػل إبػػراىيم  علػػي ١نمػػد البجػػاوي والسػػيد مشاتػػة  قصػػص القػػرآف  دار اٛنيػػل   21
 .1777بًنوت 

 .175-177سورة األعراؼ  ا يتاف  22

أنظػػػر أيضػػػا ١نمػػػد يوسػػػف الكانػػػدىلوي  حيػػػاة الصػػػحابة  دار قتيبػػػة  بػػػًنوت . 777صػػػفحة  5عبػػود الشػػػاٛني  ٠نلػػػد  23
1775. 

 .1775مد يوسف الكاندىلوي  حياة الصحابة  دار قتيبة  بًنوت ١ن 24

25 Abdul Wahid Hamid, Companions of the Prophet, Muslim Education and Literary Services, Lon-

don 1985. 

 .777صفحة  5عبود الشاٛني  ٠نلد  26

 .777صفحة  5عبود الشاٛني  ٠نلد  27

28 Paul Valadier, Inévitable morale, ch. 3, p. 90 : Torture, politique et vérité, Esprit / Seuil, Paris 1990 

 . Alec Mellor, op.cit. page 33أنظر أيضا . 77براين آينز  صفحة  29

    .751-777صفحات  5عبود الشاٛني  ٠نلد  30

 .27سورة اإلسراء  ا ية  31

ومػػور اٜنّكػاـ  إصػدار ٛننػة الػػدفاع عػن اٜنقػوؽ الشػرعية  لنػػدف عبػد ال اٜنامػد  حقػوؽ اإلنسػػاف بػٌن عػدؿ اإلسػالـ  32
1771. 

 .7-2صفحات  1عبود الشاٛني  ٠نلد  33

 .772ىادي العلوي  صفحة  34

  .757ىادي العلوي  صفحة أنظر . بقلو البالذري 35

 .1772  دار الكتط للمطبوعات  بًنوت 177أ٘ند الوائلي  أحكاـ السجوف بٌن الشريعة والقانوف  صفحة  36

 .177أ٘ند الوائلي  صفحة  37

 .177أ٘ند الوائلي  صفحة  38
 .177أ٘ند الوائلي  صفحة  39

  .7-7صفحات  1عبود الشاٛني  ٠نلد  40

 .11-17صفحات  1عبود الشاٛني  ٠نلد  41
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إنّببحق ببسقي ب ببهقلن نببحقةبب ق ت  ببسق.قيُكتسببحق ببسقمةسببسديقموسببنييق مند ايببيق  ببنقمةببا   
  قببحقدبب ق ببسذقمةتدببايحقياببالقمن ببيقم  سقببهق بن ببب ق  بببققإنّق ق.قددظبباقمو بباخقم  بب  

ق.دتربقج بييقيفقي ظاقم نظ يقمة ضبئ يقيفقمةدبمليُق
هبببققبببنانقمةد البببئقمو مئبب  ق نظبب م قةص صبباتقمةتيبب يد يقليببينقمةتدببايحقمةبب ق تببا ق ص 

 مةيببب يديق  بببامقمندبلبببنمئقمةن ة بببيقو ببباخقم نسببببنقمةببب قابببّنقيق ص هببببقمو مئببب  ق ببببنقدببب ق
منتاقببأقينقيببااّ قمة ظببباقمة ضبببئهقمو مئبب  قا اببيقةضبب بيبقمةتدببايحقة ببنةامقلبب  ميتهاق  ببب امق

قم ببببن ق قيت صببببصامق صببببتق دايضبببببئق بببب قم  بببب ميقمةبببب قو ببببيق ببببا ق لبببباة قييقجس يهببببا
محملبب اقمو مئ يبيقيابب يقق با قلةب قاب نّق ق.قمةتدايحق يسرتجدامق  مدتهاق  ب بامقد رتيف

غ ابببب ق لم بببيقي بليبببحقمندببباثلنق   بلبببب قابن بببب ق بببب  قلبببحقمو ببب م ئق ببب بيبلاق صبببتقي بببب ق
ق.قد ت  يقلد ببقي ذ"ق يب ثقبل"

 اب قدصّصبلقةك ص بيقإىلققمةتدايحقيفقجهب  قمة ببنانق مة ضبباقمو مئب ينيسدتقد بذق
ةصبب  قإيم  قمو بب م ئقمةس ب بب يق ق دهبباقم نت بببدهققموس يبب مشببرتماقمة ظببباقمة ضبببئهقدببأق

ةبن قمحملك بيققبدت لباق بق– بب  قيجلقمة بنانقمو مئ  قق يي حق اة .قحتيقق بعقمةدنمةي
 ضببئهقنبلمقيابحقمةتدايحقممبي يقدؤ سب  يقلبةتامطؤقدبأقمة ظبباقمةق–ق ةيمةدص بق جمصسقمةن

يغاقينقنصاتققبنانقمةد البئقمو مئ  ق مندبلنمئقمةن ة يقو اخقم نسبنقمةب قابّنقيق
ق.اقلاهقمن بي ي ّقحتقهب صق ص هبقمو مئ 

 ي ببق ق.قإ ضببعقمة ببنانقوكبباقمو مئب قمةدسبك ينق امطؤقمة ظباقمة ضببئه  ّصلقد بذق
ق–يقةصبنابعق ب ق  باخقم نسببنقيئب سقمة ملةبيقمو مئ يب ببدهق قق لباق– صهق بهق ببنقمة بايق

ق2991 بب يقيُ ص ببيقسببتد لقمو بب م ئق بةببيقمةةبباميرق  ببن قد م بب اق يبب يد يقي  بب قلنقببيقق
 ييببب ّحق صبببهق بببهق  بببلق.قةت صببب سقم بببت سة يقمةدنمةبببيق قصبهببببقإىلقي م قةصسبببصةبئقمةت ص ايبببي

ب اقظصببيقلببحقمحملبب ق ُقامحملبب اقماباببيقمةبب قي سبهبقمو بب م ئقةتيببت لق صبتقنصببسقمنبب ه قمةب
 م ببت ب م قإىلق رب ببحقمةام بديقيفقمحملببب اق  بّصب هقيفق  ببلقمة ظببباق.قمابابيقم  ببتد بيييق ببل ب ق

يق بببقمة ضبببئه ق صببسقمةكب ببحقموبب اقمةابةبب قدبب قد بةببحقةكيبب قمةةبب خقمن تصصببيقمةبب ق بب  ّق
ق.ن سل ن ي بليحقموس ي ق ي مد قمقدأم ج مامئقمة ضبئ يقنةبل تهبق

 م ق  باخق ب بيبقمةتدبايحقرتقم قي ققبني قمحملبب اقمو مئ يبيق صبتقم بيفق بةيق ناقم تدن ق
مو مئب قابّنقيق صبتق بن قددتبربقدب قق مقإىلقمحملبب اقمةن ة بيق نّقؤقا نحقل دكبنقلؤ اقينقيصجب

دكبا بببيق من ببببذقمةتبببب  ق.قمندبلبببنمئق م  صبق ببببئقمةببب ق صبببانقمو ببباخقم  ب ببب يقة نسببببن
 ددظاقلاهقمنست نمئقدص ديققبنان ب ق.قيلاق ص قمةاابئس قيد  قمةتدايحقيفقمة بنانقمةن  

دب قمةن بتايقمةب ق بنيهقلباهقق211منبب  قمب تضبتق قمنصب قيق ص هببقصن ةيقمو مئ ييقمب تضتقة
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 لبببباهق.ق ببببصةيقمةسبببب اق صببببتقمة ببببامننقمو مئ يببببيقبمنسببببت نمئقيفقمة بببببنانقمةبببباط ق ختبببباذق بببب
م غصب ببيقمةسببب  يقدبب ق ببكبنقمو مئبب ق نقمندبلببنمئقمةن ة ببيقو بباخقم نسبببنقجمهاةببيقةببن ق

صدببلقلةبب قلنقمةن ةببيقمة ظببباقمةدسببك  قملقي بباقل يبب لبق إلم تهبببقيفقمةبببس  ق لببامقيغبباق دّهبب
يدبببباققيق ببببةبةببببمنق صبببت منبببامط قمةبببا ق هبببلق  اقبببحق كبببااق ص بببحقلببببةدج ق.قمنصبببب قي  بببنق

ق.محملب اقمو مئ ييقي قم ج ب ي
 سد بيق ةكب قلباهقمنب  قدب قد ظبايق صبحقنصبسقمةاظ صبيقما اقمن بذقم  القيفقلامقموبيّدبق

م  بببساق يببب ق»دببب ق  بببتايقمةن ةبببيقمو مئ يبببيق صبببتقينقق1 ببب سقمنبببب  ق.قمةيببب يديقم  بببسد ي
مةسببببصااقمن بببببة قق]…[ ق ببببا قةص ؤ سببببئقينق  ببببااقلبببب»ينببببحقق9منبببب  قق  بببباذ ق ق«مةن ةبببي
ت ص بباقق منبباظصنقمنكصصببنقل دببأقلببامق ببا ق  ل ببيق  ببنييحقمنسببؤ ةنق.«م  ببسدهسقصببةص 

مةيبب طيق مةببنياق موبب  ق من بببل مئق  بببباقمةسببجانق منسببؤ ةنقموكبباد نق بب ق)مة بببنانق
 صبببتقمو ببباخق مةامجبببببئقم  بببسد يقيفقجمببببذقمةسبببسديقموسبببنييق مند ايبببي ق(قمة ببببنانق  ص بببا

مو بببببئه ق م دبببب  ق ممبي ببببيق ببببصةيقمةتصتبببب  ق مةتاق بببب ق م  ت بببببذق م  ببببت ةبخ ق مةت   ببببسق
  ا ق ص   هاقمة ام نقم  سد يقةسصااقمناظصنقيفقلاهقمنه بي ق  با ق دصب اقمنبامط نق
 تايبببببببئقمةيبببببب يديق دبببببببق بببببب سق ص ببببببحقليببببببينقمو بببببباخقم نسبببببببن يق مةس ب بببببب يق م جت ب  ببببببيق

مة ظباقمةدسك  ق ا باتحق  لصادب  تحق  صامقلض م  ق صتقش ة يقم  بساققم  ب  ي قا نّق
ل  يقموصاذق«قماة قم  سده»م  الق نققيفق  يقمةنيعحق ل م قمو  م ئق جت نقااي 

شببببّاليق  بببببيتهاقلببببن نقمن ةبببببعقمةيبببب يديقم  ببببسد يق قداّصتهبببببقق قببببن.ق صببببتقمةببببن اقمة بببب ي
ق(.قخلممون   قموصن قمة جا قمة تلق)مبج ا يقد قمةد البئق

.قصببباقمةصكببب  ق ةببباققصببب سيابببأقلبببامقمةظقياببباذقحتببب ذقمةتدبببايحقيفقم  بببسا بببب ذقد ببببذقق
طبييبببيقلبةتصصببب لقداقببب قمةتيببب يأقمو ببببئهقم  بببسدهقدببب قمةتدبببايحق د بابببنهق قا يببب حقلببب
  ببببقيدببب  قموكببباقمةيببب  هقيفق دببباي ق ببب بيبقمةتدبببايحق مة ام بببنقم  بببسد يق.ق  امقببببح

ق.مة بنانقلت ص اةسصااقمنسؤ ةنق مناظصنقمنكصصنق
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 المقدمة. 1
 

 «عندما نستطيع استعماؿ العنف فال حاجة للتقاضي»
 حرب بيلوبوناسثوسيديد، 

 

 
اصتزائػػر نهسػػلا اليػػـو تقرينػػاً و نهػػس الوضػػع الػػ ي عااػػتو أثنػػاء فػػ ة ا سػػتعمار حيػػ   جتػػد

، (Indigènes –أو أنػدناف ) «األىايل»معروؼ بقانوف عنصري مورس على الشعب دتّييز 
ؾتػػد إج جانػػب القػػانوف الرشتػػي اظتوتػػوب قانونًػػا اػػنو رشتيّػػاً  ػػ  موتػػوب ولونػػو  ولػػ ا فنننػػا
نظػاـ ىنػع التعػ يب باحتشػاـ ونظػاـ : وىو ا يعيش الشػعب نظػامق قػانونيق. فّعاؿ وأقوى

 .ضمين    موتوب يقػرّه كوسيلة حتوػّػم
الدسػػتور  ئدمػػأ أبػػرز منػػا «إدانػػة التعػػ يب واظتسػػاس باضترمػػة اصتسػػدية واظتعنويػػة»كانػػ  

، كمػػػا جػػػاء و 0871سػػػنتم   01األوؿ للجملوريػػػة اصتزائريػػػة الّدىقراشيػػػة الشػػػعنية بتػػػاري  
  زاؿ الّناس  ػداة ا ستقالؿ ي كروف مأسػاة التعػ يب الػ ي مػورس علػيلم . مادتو العاارة

بشػػوم مػػنّظم و إشػػار القمػػع ا سػػتعماري، وكػػاف الضػػرايا هملػػوف أثػػار اضتػػرؽ والتعػػ يب 
نػ اؾ تػدور حػػوؿ آوكانػ  تعػاليا الصػرف . ةقػ ر  هايػة الولربػاء وا تتنػاؽ داتػم مبواسػط

 Henry)الؽ عػلػػلنري  «السػااؿ»مػا دػدر مػأ مقػا ت وكتػب عػأ التعػ يب م ػم كتػاب 

Alleg)ىتماـ العاـ باح اـ اضترمة اصتسدية واظتعنوية لإلنساف مل يدـ شويالً  ، ولوأ ا. 
ىػو ست ػنائي قاـ بو موّظف مندفع، بم اجرد جتاوز مب التع يب و اصتزائر اآلف ليسليس 

وىيّػػػز التعػػػ يب و اصتزائػػػر العػػػدد اعتائػػػم . ؽتارسػػػة مقصػػػودة ومدروسػػػة ومنّسػػػػقة وؼتطػػػ  عتػػػا
للمػػػػوظهق القػػػػائمق بػػػػو كمػػػػا ىيّػػػػػزه شابعػػػػو الواسػػػػع واظتػػػػنظّم، وباطتصػػػػوص سػػػػووت القػػػػانوف 

سػػنة انقلنػ  اندانػػة  11ظػرؼ فهػػي . مػأ جلػػة ومشػاركة القضػػاة مػأ جلػػة أتػرى ئاظتتػواش
الدستورية للتع يب لتصنح ىػدفاً للقانوف الضمين ال ي ىو فّعػػاؿ وهػّدده أدػراب القػرار، 
بينمػػػا ينقػػػى القػػػانوف الرشتػػػي اظتوتػػػوب دػػػورّياً سػػػاكتا عػػػأ ؽتارسػػػة التعػػػ يب وغتػػػرد غتموعػػػة 

 .انصوص    قابلة للتطنيا و حق تستعمم غتموعة قواعد كامنة قابلة للتطني
. توّظف اجملموعػة األوج و اطتطػب وافافػم الرشتيػة قصػد ا سػتلالؾ اطتػارجي والدعايػة

تهاقيػػػات اظتوقػػػع عليلػػػا،   سػػػيما التعريػػػف بالتعػػػ يب  وىػػػ ا ىػػػو حػػػاؿ الدسػػػات  اظتتتاليػػػة وا
وإدانتػػػو باعتنػػػاره جرىػػػة اػػػنعاء ينورىػػػا الضػػػم  اننسػػػاً ونعػػػم معاقنتلػػػا إجػػػراًء  ػػػ  قابػػػم 
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فيعػػّرؼ ىػػ ا . أّمػػا اجملموعػػة ال انيػػة فتوظّػػف حسػػب تقػػدير الّسػػلطة وأىػػواء أدػػرا ا .للتقػػادـ
القانوف جرىة التع يب و فقرة دغ ة كأهنػا أضػيه  تطػأ، وُيصنّػػهلا ضػمأ اصتػنح اطتهيهػة 

 .كأهّنا جـر قابم للتقادـ وعقوبتلا رمزية
ك ػػػر فعاّليػػػة مػػػأ الػػػ ي ىػػػو أعلػػػى وأقػػػوى وأ –وضػػػع القػػػانوف اظتػػػدّوف للقػػػانوف الضػػػمين 

فتنهػػّ  أحوػاـ القػانوف بصػرامة ظتّػا . ول لك يويػم النظاـ القانًو مبويالق –القوانق اظتدّونة 
يتعلػػا األمػػر مبػػواشأ بسػػي  بينمػػا نلػػم إذا تعلػػا األمػػر بأدػػراب النهػػوذ بػػم يصػػدر حوػػم 

ك يصػػ  ة مبػػا فيلػػا التعػػ يب، بػػم أك ػػر مػػأ ذلػػيػػداق فػػوا جػػرائم عدحػػل لػػو بػػراء م مسػػنقاً 
 .النظاـ القانًو وسيلة تاّدة ختدـ مصاضتلم وتالئم أىواءىم

يتوهػم اللّػػو سػػنرانو وتعػػاج وحػػده اضتوػػم بػزاء التعػػ يب و حػػق ىػػنح أدػػراب القػػرار 
فمػاذا عػأ . و اصتزائر ألنهسلم وزبانيتلم حّقاً مأ حقوؽ الّلو وذلك بتواشا القانوف الرشتػي

العالقة بق ى ا القانوف اظتػدّوف والقػانوف الضػمين الهّعػاؿ و التع يب و القانوف الرشتي وما 
 الواقع؟

ننػػػين إجابتنػػػا عػػػأ السػػػااؿ مػػػأ واقػػػع التعػػػ يب و اصتزائػػػر ومػػػأ تػػػالؿ مضػػػموف قانوهنػػػا 
 .الوضعي

وىػػو . ىنػػا ودػػف شيػػف التعػػ يب و اصتزائػػر، أي مػػل ينػػدأ وأيػػأ ينتلػػياضتػػاؿ نػػدر بنػػا 
مثّ يليػػػػو القسػػػػم ال الػػػػ  حػػػػوؿ اسػػػػتجواب قػػػػانوف  موضػػػػوع القسػػػػم ال ػػػػاً مػػػػأ ىػػػػ ا اظتقػػػػاؿ،

العقوبػػات والنصػػوص الوضػػعية األتػػرى ظتعرفػػة مػػدى تطنيقلػػا أو جتاىللػػا مػػأ شػػرؼ القضػػاة 
فتتم ؽتارسة التع يب و اصتزائر مبػوافقتلم . ال يأ يشولوف فعلياً حلقًة و مسلسم التع يب

ارسػػة التعػػ يب بسػػووتو وتغاضػػيلم عنلػػا، حيػػ  أتهػػى و  زاؿ وهػػي القاضػػي اصتزائػػري ؽت
علػػػى مػػػا نػػػري، بػػػم أك ػػػر مػػػأ ذلػػػك ضػػػِمأ التعػػػ يب واػػػّجعو برفضػػػو تعيػػػق تػػػ اء شّنيػػػق 

سػػوؼ نتنػػاوؿ ىػػ ا اصتانػػب و . لهرػػا الضػػرايا بػػم ذىػػب إج حػػد إدانػػة ىػػا ء الضػػرايا
 .القسم الرابع، ويليو القسم اطتامس ال ي ىو ملخا وتالدة اظتقاؿ

قػػػانوف والعػػػدؿ و افػػػاكم اصتزائريػػػة، وذلػػػك بتموػػػق ىػػػدؼ اظتقػػػاؿ ىػػػو إعػػػادة موانػػػة ال
ضػػرايا التعػػ يب مػػأ كسػػر جػػدار الصػػم  الػػ ي حػػاؿ دوف شتػػاع معانػػا م ورد اعتنػػارىم 

 .ا جتماعي بصهة ارعية، وا ع اؼ عتم بتعّرضلم آل ـ قاسية تسترا التعويض
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 طيف التعذيب في الجزائر. 2
سوؼ ؿتاوؿ ودػهو مػأ منظػور . هناية غتلولة واسع وشيف ذو غتاؿإف التع يب و اصتزائر 

 .ستئصاؿ اليت أنشئ  ضمأ سياسة ا ئاظتتورشق فيو ودوافعلم ومأ منظور حالة الطوار 
بتلي   ػ ه اآلفػة عػادًة مػا تنػدأ عمليػة التعػ يب بعػد إلقػاء القػنض علػى او النلداف اليت 

دأ عمليػة التعػ يب قنػم توقيػف أّما و اصتزائػر فتنػ. الضرية وتنتلي حق م وعتا أماـ القاضي
قػد تنػدأ مبواظتػات . إج السػجأ –مبوافقة القاضي ومشاركتو  –الضرية اظتستلدفة وتستمر 

ىاتهيػة غتلولػػة أو متابعػػات  ػ  تهيػػة أو اسػػتدعاءات مػػأ الشػرشة والػػدرؾ تتنعلػػا  ديػػدات 
 .واتم وضرب مثّ تتوادم بعد توقيف عنيف وملق وؼتالف للقانوف

 اصتزائر ىو سلسلة أعماؿ عنف وآ ـ بدنية وعقلية وليس جرىة ظرفيػة، إف التع يب و
إف أساليب التعػ يب و اصتزائػر . بم أعماؿ مروعة ترتوب عمداً و الناً ما تادي إج اظتوت

متعػػددة ومتنوعػػة وقػػد  حظنػػا ثنػػات التعػػ يب اصتنسػػي إذ يتهػػػنأ القػػائموف عليػػو و ؽتارسػػة 
بػػػاعتم وذلػػػك اسػػػتجابة لشػػػلوا م ونػػػزوا م الدنيئػػػة،  علػػػىر رتيػػػع أنػػػواع التعػػػ يب الػػػيت ختطػػػ

 .وملما تنّوع  األساليب ينقى التع يب سياسة ؼتط  عتا
يُشػػُا علػػى مػػأ التقػػى وتعػػّرؼ علػػى الضػػرايا أف يصػػف أسػػاليب التعػػ يب وأثارىػػا علػػى 

اع تػػتّم ؽتارسػػتو بشػوم متعّمػػد ومػػنظّم وفػا تقنيػػات متطػػورة ومتعػددة إذ تػػ اوح أنػػو . اظتعػ بق
تشػمم و . التع يب وسوء اظتعاملة مأ بسيطة إج  ليظة مادية إج اظتوت و  الػب اضتػا ت

والتلديػدات والضػرب واصتلػد ( فديالتجػ) ءؽتارسة التع يب الّسػب والشػتم والوػالـ النػ ي
ؽ واسػػػػػتعماؿ اظتػػػػػواد الويميائيػػػػػة والتعػػػػػ يب بواسػػػػػطة ا ػػػػػر تتنػػػػػاؽ وان والتعػػػػػ يب بواسػػػػػطة ا
مػواد دػػيدلية وحػل اصتػػرح اظتتعّمػد والتشػػويو النػدً والنػػ  واصتػدع وقطػػع الولربػاء واسػػتعماؿ 

 .األعضاء
و الناً ما تضاؼ إج التع يب الندً ؽتارسة التع يب العقلي والنهسػي وىتػك األعػراض 

 تصػػاب أملػػا م وزوجػػا م وبنػػا م مػػأ اعلػػى مشػػاىدة حػػل ويػػر م اظتعػػ بوف . وا  تصػػاب
إّمػػا مػأ شػػرؼ  اطِتصػاء تصػػاب و  عػػّرض الضػرايا بػدورىم إج اشػرؼ اصتالديػأ وك ػػ اً مػا يت

ويهّضػػم ضػػرايا تلػػك . جالديلػػم أو غتػػانق سػػادّيق يػػاتى  ػػم مػػأ مراكػػز األمػػراض العقليػػة
فيعػػػػاً ىػػػػا ء مػػػػأ عػػػػّدة . األعمػػػػاؿ الشػػػػيطانية السػػػػووت و  نػػػػرؤوف علػػػػى اضتػػػػدي  عنلػػػػا
فػػػال يػػػدّؿ سػػػوو م علػػػى . دػػػدمات نهسػػػية عقػػػب تلػػػك اظتمارسػػػات اظتسػػػّلطة علػػػيلم عمػػػداً 
 .حياء ولوأ نتيجة حتّطم اخصيتلم وإراد م ولو بشوم جزئي
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ىػػارس التعػػ يب العديػػد مػػأ اظتػػوظهق وؽت لػػي الّسػػلطات الهعليػػة والظػػاىرة الػػ ي ضػػمنتو 
، يصػّنف التعػ يب كشػوم مػأ أاػواؿ اجملػازر 0888و نػوفم   1وقد ددر كتاب. وزتتو

راسػػة الػػيت جػػاءت و الوتػػاب اظتػػ كور تنػػوّع مػػرتو  التعػػ يب دالاظترتونػػة و اصتزائػػر، وتنػػق 
دتػػػػارس التعػػػػ يب جلػػػات عديػػػػدة منلػػػػا . حسػػػب اظتصػػػػاة الرشتيػػػػة واػػػنو الرشتيػػػػة التابعػػػػة عتػػػا

الشرشة وك لك الدرؾ ومصػاة األمػأ العسػوري واصتػيش وأيضػاً اظتيليشػيات اػنو العسػورية 
ديولوجيػة يظهق اظتم لػق، ومناضػلي انواألعواف انو العموميق منلم رؤسػاء النلػديات واظتػو 

 .ة مبا فيلا أعضاء نشطق و أحزاب سياسية وأعضاء رتعيات مدنية مترّيزةيصالئست ا
 ع افػات واظتعلومػات انتػزاع العقػاب واىػو إف اظتقصود منلا ؽتارسػة التعػ يب و اصتزائػر 

وىػارس  ،ة اظتنخهضػة، وك لك العقاب والتخويف وال ىيب و إشػار اضتػرب ذات اضتػدّ عنوة
 .أيضاً بغرض حتويم الضرايا إج عمالء يضافوف إج قائمة اظتنّلغق

أو منطقػة مسػتلدفة ومػأ األفضػػم أف  "سػاتأ"بوػم بسػاشة يػتّم اتتيػار أفػراد مػػأ حػي 
وعػػػادةً مػػػا   تصػػػم قػػػوات األمػػػأ إج . يوػػػوف الضػػػرايا مػػػأ الػػػ يأ يػػػ ددوف علػػػى اظتسػػػاجد

واسػعة ويتعػّرض  تفتقػـو حينئػ  لملػة اعتقػا  ،إ ّ متػأترةمواف وقػوع العمليػات اظتسػلرة 
مثّ جتػػػػ  الّسػػػػلطات األمنيػػػػة بعػػػػض الضػػػػرايا . أ لػػػػب اظتوقػػػػوفق أثناءىػػػػا إج ألػػػػواف التعػػػػ يب

 .ليصنروا عيوناً عتا وأذاناً و ذلك اضتي
 –ة لتزاما ػا التعاىديػامبوجػب  –مأ اصتانب الرشتي تودع اضتوومػة اصتزائريػة تقريػراً دوريػاً 
واسػػتناداً طتػػ  نقلتػػو وكالػػة األننػػاء . لػػدى صتنػػة موافرػػة التعػػ يب التابعػػة عتيئػػة األمػػم اظتترػػدة

يػػاد ؽتارسػػات دز افقػػد أعربػػ  ىػػ ه اللجنػػة عػػأ قلقلػػا إزاء  0887نػػوفم   08الهرنسػػية يػػـو 
. مأ شػرؼ قػوات األمػأ ر ػم تراجعػو و الّسػنوات الّسػابقة 0880التع يب و اصتزائر من  

تقػػػـو الشػػػرشة أو مصػػػاة أتػػػرى تابعػػػة للجػػػيش أو ل،مػػػأ مبمارسػػػة التعػػػ يب، يظػػػأ وعنػػػدما 
أيعقػػػػػم أف يشػػػػػارؾ و التعػػػػػ يب أشنػػػػػاء وعلمػػػػػاء الػػػػػنهس . «عػػػػػادي»الػػػػػنعض أّف ىػػػػػ ا أمػػػػػر 

ين عصػاـ يػونس بػدور األشنػاء و يوؼتتصوف و األمراض العقلية؟ لقد نػدد الناحػ  الهلسػط
 2.م لقمػع الهلسػطينيق ونظمتلػا مبوجػب القػانوفماسسة التع يب اليت أنشػأ ا دولػة إسػرائي

وتشػػػارؾ و اصتزائػػػر كػػػم ىػػػ ه األدػػػناؼ و ؽتارسػػػة التعػػػ يب دوف إقػػػرار دػػػريح أو ضػػػمين 
واألشنػػاء العسػػوريوف و ؽتارسػػة التعػػ يب دوف جوف فيشػػارؾ أشنػػاء السػػ. للقػػانوف اظتوتػػوب

 .حياء
ّرض لتعػ يب متوادػم مػأ لقد كشف حسق عنػد الػرحيم و تقريػر أعػّده فاميػو بأنّػو تعػ

دوف انقطػػػاع و أمػػػاكأ ؼتتلهػػػة وكانػػػ  رتاعػػػات  0888مػػػارس  1ف ايػػػر إج يػػػـو  87يػػػـو 
إج  0888مػػػارس  4زتلػػػًو للمػػػرّة ال انيػػػة يػػػـو »: بقولػػػو وأدج أيضػػػاً . علػػػى تع ينػػػوداوؿ تتػػػ
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سػوؼ أرفػع اػػووى أيضػاً ضػد أشنػػاء »: وأضػاؼ قػػائالّ  «مستشػهى عػق النعجػػة العسػوري
كانػػػ  فػػػ ات العػػػالج دتػػػّر بشػػػوم وحشػػػي ومل .  النعجػػػة اظتولهػػػق مبعػػػاصتيتمستشػػػهى عػػػق

 3«.يطلب األشناء مأ الشرشة ولو مرّة واحدة نزع األ الؿ أو السالسم اليت كان  تقّيدً
ويشػػػارؾ األشنػػػاء الشػػػرعّيوف أيضػػػاً و تزويػػػر اػػػلادات الوفػػػاة فمػػػنلم مػػػأ يشػػػلد زوراً أف 

فػأ ج ػ  ضػرايا التعػ يب وعنػدما   تػدفأ توضػع سنب اظتوت ىو سوتة قلنية لتسليم د
وو قضػػية دلػػس . كلويػػة الضػػرية  «X»األجسػػاد مقطعػػة و أكيػػاس سػػوداء وعليلػػا عالمػػة 

اػلد الطنيػب زوراً أف سػػنب  –سػػنعود إليلػا  حقػاً  –األتػ ة الػيت اػلدت تعػ يناً رتاعيػاً 
عنػد ( اظتلين) إينوكرات أومل يقسم كم األشناء ىق. وفاة أحد الضرايا كاف إثر سوتة قلنية

 4ختّرجلم؟
عضػػو صتنػػة موافرػػة التعػػ يب التابعػػة    سػػ انقاس-وليػػا إليوبولػػوسجعابػػ  اطتنػػ ة ألقػػد 

و  «ماسسػػػايت»عتيئػػػة األمػػػم اظتترػػػدة علػػػى السػػػلطات اصتزائريػػػة أنّػػػو أدػػػنح اليػػػـو التعػػػ يب 
ر الػدوري الػ ي مأ تالدة الّلجنة حػوؿ التقريػ 68وؾتد ى ه اظتالحظات و النند . اصتزائر

 0887.5قدمتو اضتػوومة اصتزائرية عاـ 
ؼ بأتطػػار ويتعػػّرض بعػػض اظتلنيػػق للخطػػر أك ػػر مػػأ  ػػ ىم، ووضػػع رَ تتسػػم بعػػض اضتِػػ

: ظتّػػا يُطلػػب مػػأ أحػػدىم. إج أوامػػر قػػاد م السػػجوفالعديػػد مػػأ األشنػػاء العسػػوريق وأشنػػاء 
أمػػاـ اضتػػرج وىػػ ا ا تتيػػار  «تشػػارؾ وإّمػػا سػػتووف أنػػ  الضػػرية أو أحػػد أقاربػػك؟أف إّمػػا »

بوف حهاظاً على ع   وىو ا ؾتد أناساً يُ . الشيطاً يقنم أك رىم اظتشاركة و التع يب مورىاً 
لوػأ ىػم ىػ ا مػ ر كػاؼ لقنػوؿ اظتشػاركة دوف تأنيػب الضػم ؟ بػم . أنهسلم وعلى أقػار م

تطػر األو . ل،وامػرأّف عديداً مأ اظتتػواشئق يقومػوف مبمارسػة التعػ يب شاعػًة مأ ذلك أك ر 
ومػػا ىػػو أاػػّد تطػػورًة أف مػػنلم مػػأ ىػػارس . أف مػػنلم مػػأ يشػػارؾ و اصترىػػة بغػػرض ال قيػػة

التع يب بدافع إيديولوجي م م بعض الصرهيق ال يأ ينشروف انااعات اطتط ة اظتغرضػة 
 .عمداً كوسيلة حرب مثّ يصدروف أحواـ اندانة قنم افاكم

ويطلػا علػى التعػ يب . السػجوفف و التعػ يب  سػيما إدارة ويشارؾ انداريّوف اصتزائريو 
ويتم ػم و تقييػد الضػرية مثّ نلػد أو الهلقػة  «رالػػة»سػم انتشػاراً وأقػم أظتػاً اال ي ىو أك ػر 

بعػدىا  النػاً مػا يعجػز الضػرية . ويضرب بواسطة حنػم كلربػائي أو عصػى أو وسػيلة أتػرى
ويُعتػ  ودػوؿ الضػرية . تعػ يب علػى مػدى اضتيػاةعأ اظتشي لعّدة أياـ وأحياناً تنقػى أثػار ال

 

    Julia Iliopoulos-Strangas 
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فوػم . ألنّػو  النػاً مػا ينتلػي التعػ يب بػاظتوت قنػم ىػ ه الهػ ةعنػو إج السػجأ مب ابػة ختهيػف 
مػع العلػم . اظتوجودة داتم دىاليز مراكز األمأ" العمليات"مأ ضرية توف  فوؽ شاو ت 

عنوية، وهػرـّ أيضػاً اظتسػاس بورامػة أف القانوف ذو تطنيا اف اضي يضمأ اضتُرمة اصتسدية واظت
 .الشخا و  ينزع القانوف مأ السجق حقوقو نظرياً 
حػػ اـ أدش اػػروشو ملمػػا كػػاف اظتسػػتوى اأّمػػا فيمػػا وػػّا اػػروط ا عتقػػاؿ عمومػػاً نػػب 
أدش ظػػػروؼ  81و 08و 06و 08و 01الػػػ ي بلغػػػ  إليػػػو الػػػنالد، حيػػػ  تضػػػمأ اظتّػػػادة 

أساسػػية تادػػة مبعاملػػة السػػجناء ومنلػػا تػػوف  اضتػػّد األدش  معاملػػة اظتعتقلػػق وغتموعػػة قواعػػد
كافيػػة للنظافػػة ومالبػػس ػت مػػة   تشػػق   بنايػػاتمػػأ اظتسػػاحة واعتػػواء للتػػنهس لوػػم سػػجق و 

مػػػػػع حّقػػػػػو و فػػػػػراش مسػػػػػتقم وحّقػػػػػو و شعػػػػػاـ ذو قيمػػػػػة   ائيػػػػػة كافيػػػػػة  ، ػػػػػق بورامتػػػػػو و 
 نػػػب توف ىػػػا و كػػػم اضتػػػا ت وىػػػ ه أدش اظتتطلنػػػات الػػػيت. للمرافظػػػة علػػػى دػػػرتو وقوتػػػو

أّمػػا مػػـو اظتعتقلػػق  6.بغػػض النظػػر عػػأ ا عتنػػارات ا قتصػػادية واظتاليػػة الػػيت قػػد تعيػػا حتقيقلػػا
والسػػجناء اصتزائػػريق فلػػم تنلػػ  حػػد تلػػك اظتتطلنػػات بػػم يريػػدوف فقػػ  وضػػع حػػد للتعػػ يب 

 .وسوء اظتعاملة وانىانات
ظتسػػلرة، ضػػمأ مشػػاركتلا النشػػطة داتػػم ونالحػػك كػػ لك اظتليشػػيات اجملنػػدة واظتنظمػػة وا

فمػا مسػاولية الدولػة و تلػك . نسانية واظت لػةانالدولة دتارس التع يب واظتعاملة القاسية    
يقػػـو بػػو »اظتمارسػػات؟ إّف أوؿ مػػادة مػػأ اظتعاىػػدة ضػػد التعػػ يب تعػػّرؼ ىػػ ا األتػػ  بػػػال ي 

عليػػو الّسػػلطة أو عػػوف مػػأ الوظيػػف العمػػومي أو اػػخا آتػػر يتصػػرؼ بشػػوم رشتػػي وحت ػػو 
ومبػػػػا وػػػّا تعريهػػػػو مػػػػأ بػػػػاب األاػػػػخاص تطنّػػػػػا  «.توافقػػػو عليػػػػو موافقػػػػة دػػػػرهة أو ضػػػػمنية

. اظتعاىػػػدة علػػػى بعػػػض األجنرػػػة اظتسػػػّلرة الػػػيت  ػػػيمأ وتسػػػيطر علػػػى كامػػػم الػػػ اب الػػػوشين
فغيػػػاب الدولػػػة و بعػػػض األمػػػاكأ يهػػػتح اجملػػػاؿ أمػػػاـ كيانػػػات أتػػػرى دتػػػارس سػػػلطات اػػػنو 

 .حوومية
أتػػػػرى إذا اقتصػػػػر تعريػػػػف التعػػػػ يب علػػػػى الػػػػ ي يقػػػػـو بػػػػو أعػػػػواف الوظيػػػػف ومػػػػأ جلػػػػة 

العمػػومي أو أي اػػخا يتصػػّرؼ بشػػوم رشتػػي، فػػ،ف ىػػدؼ اظتعاىػػدة الّدوليػػة ىػػو ضػػماف 
زتاية الّناس مأ أعماؿ التع يب ال ي ُىارس باسم الّسلطات العمومية، كػاف مػأ اظتهػروض 

ظتعاقنػػػػة األفػػػػراد الػػػػ يأ يقومػػػػوف بتلػػػػك  أف تتخػػػػ  الّدولػػػػة مبوجػػػػب قانوهنػػػػا اصتنػػػػائي إجػػػػراءات
اظتمارسػػات وبالتػػايل فػػنّف حتديػػد تعريػػف التعػػ يب يقػػـو علػػى الهرضػػية الػػيت تلػػـز رتيػػع الػػدوؿ 
لوػػػػم القػػػػانوف الػػػػدويل أي مبعاقنػػػػة أعمػػػػاؿ التعػػػػ يب الػػػػيت يرتونلػػػػا أاػػػػخاص ليسػػػػوا أعػػػػواف 

سػات أعػواف الوظيػف وإذا عجزت الّدولة عأ زتاية اظتواشنق، تتسػع ؽتار . ف العموميظيالو 
العمومي لتشمم أناساً آتػريأ ىارسػوف التعػ يب أثنػاء وظػائهلم الرشتيػة وهّرضػوف ويوافقػوف 
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وكػ لك التعػ يب الػ ي دتارسػو اظتيلشػيات اظتسػلرة وتسػمح . عليو موافقة درهة أو ضػمنية
 .بو الّسلطات الرشتية ىو مأ مساولية الدولة

.  اصتزائػػر بأنّػػو مػػنظم وؼتطػػ  أمػػٌر منػػال  فيػػوالوػػرأ أّف ودػػف التعػػ يب و ئيظػػّأ القػػار 
نظػراً لعػدد   –م لمػا هلػو لػنعض األدػوات أف تسػمّيو إذا مل نقػم تايّػده  –فلو لػيس جتػاوزاً 

كنػػ  للقػػائمق بػػو، وسػػعة رقعتػػو اصتغرافيػػة   تػػدؿ إ ّ علػػى وجػػود سياسػػة مركزيػػة للتعػػ يب 
أي مػػا  –تػػالؿ عشػػريأ اػػلراً . ةورشتيػػ ،مدروسػػة ،مػػدبّرة ،ؼتططػػة ،مقصػػودة ،وىػي ػُتّومػػة

ملػػػف  411علػػػى مسػػػتوى موتننػػػا فقػػػ  بلػػػ   – 0881ينػػػاير  10و 0880يونيػػػو  1بػػػق 
مػأ  –%  88أي مػا يعػادؿ  –حالػة تعػ يب  187ظتتابعة انسالميّق، لقد أحصػينا فيلػا 

مػػنلم إج ا عتػػداء  810وتعػػّرض . شػػرؼ ؼتتلػػف قػػوات األمػػأ وو عػػدة منػػاشا مػػأ الػػوشأ
إف النسػػب والنتػػائيت الػػيت ودػػلنا إليلػػا أكػػد ا دراسػػة إحصػػائية %.  87نسػػنة اصتنسػػي أي ب

قام   ا اظتاسسة الطّنية ال يطانيػة لرعايػة ضػرايا التعػ يب ودتػنح تلػك التهادػيم والنسػب 
  7.دورة دقيقة عأ الوضع

سػػنة و عػػداد  88كػػاف اػػاب ينلػػ  مػػأ العمػػر . و زاؿ التعػػ يب ىػػارس إج يومنػػا ىػػ ا
و  عتقػػػػا ً تعسػػػػهياً ابعػػػػد أف قضػػػػى ذتانيػػػػة أاػػػػلر  0888مثّ أفػػػػرج عنػػػػو و مػػػػايو اظتهقػػػػوديأ 
وقطػػػع القػػػائموف علػػػى تع ينػػػو أعصػػػاب مهادػػػم يديػػػو ليػػػ  دػػػار   يسػػػتطع أف . السػػػجأ

ألػيس عنهػاً . إذف ما زاؿ العنػف يسػود الواقػع. هرؾ يديو و  يستطع حل التوقيع على ورقة
ؼ األملات وأزواج وأباء وأبناء اظتهقوديأ بوػالـ اػديد  آظتّا يتلّجم الرئيس بوتهليقة على 

يػا سػيدي الػرئيس أيػأ أبناءنػا وأزواجنػا؟ إف  »: اظتهقػوديأ سألتو إحدى أملات لػمَّاالللجة؟ 
كػػانوا مرضػػى نعػػاصتلم، وإف كػػانوا غتػػرمق فرػػاكموىم، وإف مػػاتوا فػػّدلونا علػػى قنػػورىم حػػل 

أليس ى ا  «.يػكم ليسوا و جينؤ أبنا»: ىلأفنلرىأ الرئيس بشّدة ودرخ و وجو  «.نزورىا
نوع مأ التعػ يب قصػد إرىػاب وختويػف عػائالت اظتهقػوديأ؟ لقػد أقػّر القاضػي ال يطػاً و 

عتػػػداء ومسػػػاس باضترمػػػة اأي  ،بػػػأّف مسػػػألة ا تتهػػػاءات تعػػػ يب معنػػػوي «بينواػػػي»قضػػػية 
 .اظتعنوية للنهس النشرية دتّس أقارب وذوي اظتهقوديأ

( و يػة بػومرداس)انهجػرت قننلػة وسػ  مدينػة دلّػس  0888ديسػم   1 و يـو اصتمعةو 
ثنػق انهجػار عػأ مقتػم اػرشّي وجػرح  أسػهر ا. أحػد اظتسػاجدعند مرور سيارة ارشة قػرب 

وبعػد . كاف اظتصّلوف داتم اظتسجد يػادوف دػالة اصتمعػة، بعػدىا عػادوا إج بيػو م. آتريأ
لػػة مصػػروبة بعنادػػر الػػدرؾ الػػوشين لتُصػػّب وقػػ  قصػػ  جػػاءت فرقػػة الشػػرشة القضػػائية اظتتنق

واػػػرع  و . او  ىػػػسػػػخطلا و ضػػػنلا علػػػى سػػػواف أحيػػػاء بػػػرج الهنػػػار والقػػػوس والعمػػػارة 
اقتػدوا وظػائف مثّ العمػار و األتلػف مػأ ؼتة اخا مأ بيو م ائمعاقنتلم فأترج أك ر مأ م
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وا علػػػى مػػػ  قػػػوات األمػػػأ علػػػيلم ضػػػرباً واػػػتماً مثّ نُقلػػػاهنالػػػ  نهجػػػار ف موػػػاف اقلػػػب إج 
لسػػػوؽ "سػػػيارات مدّرعػػػة إج مّقػػػر فرقػػػة الشػػػرشة القضػػػائية اظتتنقلػػػة الػػػ ي كػػػاف سػػػابقاً مقػػػرّاً 

ننطػػاح قنػػم تعّرضػػلم إج أنػػواع مػػأ  أيػػأ ّ  تعريػػة رتيػػع اظتوقػػوفق وإر ػػاملم علػػى ا "الهػػالح
ت ئػػػة وعشػػريأ اخصػػػاً إج اظتستشػػهيات و حػػػا اوبعػػد ذلػػػك نُقػػم أك ػػػر مػػأ م. التعػػ يب
كسور و ال راع، واقوؽ و الرأس، وكسور و الضلوع واألعضػاء وجػروح   :رثى عتايدرية 

ولهػك . كػم ىػ ا مػأ جػراء التعػ يب اعتمجػي واصتمػاعي  ،و الوجو نارتة عأ اظايا الزجاج
بػػػػػدأ . أحػػػػد الضػػػػػرايا أنهاسػػػػو األتػػػػػ ة أثنػػػػػاء نقلػػػػو إج مستشػػػػػهى عػػػػػق النعجػػػػة العسػػػػػوري

وينقػػم تصػػريح ػتػػافك الشػػرشة حػػوؿ  «روحق تطػػ ةاػػلادات اجملػػ»الصػػراو مقالتػػو بعنػػواف 
نقػالً ) «.حسػب التقريػر الطػّ  تػوش الشػخا إثػر سػوتة قلنيػة»: بقولو سنب وفاة الضرية
 (.0888ديسم   7عدد اصتزائرية عأ جريدة الوشأ 

ك ػػ يأ واػػركاء أدػػليق و اصترىػػة، واػػركاء   مق فػػقتسػػتمر ؽتارسػػة التعػػ يب مػػأ شػػرؼ 
مػػا ىػػو موقػػف القػػانوف الػػداتلي وحومػػو األدش و ؽتارسػػة التعػػ يب؟ وىػػم ولوػػأ . قثػػانويّ 

 هـ  القضاة الساىروف على تطنيا القانوف القليم مأ أحوامو اظتتعّلقة بالتع يب؟

 التعذيب في النصوص القانونية الجزائرية. 3
ؼ وي رىػا بالوضػػع وظػػرو  «جتػػاوزات»يصػف اطتطػػاب الرشتػي ؽتارسػػات التعػػ يب بأهّنػا غتػػرد 

رزاؽ كمػاؿ سابا ضتقػوؽ اننسػاف، أو  الوزير الأزمة متعددة اصتوانب كما يهعلو علي ىاروف 
 ستػ ػنائية تػ ر التع يب؟ ولوأ ىم الظروؼ ا. باره رئيس اظتردد الوشين ضتقوؽ اننساف

إذا دعػ   –بأف رئيس اصتملورية يقػرر  0878اظتّادة مأ دستور  80و 77تنّا اظتّادة 
، مػػأاأل بناتأو اضتصػػار ويتخػػ  كػػم التػػداب  الالزمػػة  سػػت ئحالػػة الطػػوار  –رػػة الضػػرورة اظتلّ 

أو اضتصػػار إ ّ بعػػد موافقػػة ال ظتػػاف اظتنعقػػد بغرفتيػػو اجملتمعتػػق  ئو  ىوػػأ دتديػػد حالػػة الطػػوار 
وو حالػػة افػػ اض وجودىػػا الشػػرعي لت يػػػر  ، ػػ  أنّػػو   ىوػػأ التعػػ ر بتلػػػك األوضػػاع. معػػاً 

وتػنّا اظتعاىػدات الدوليػة علػى ىػ ه القواعػد بالػ ات . معاقنة القائمق بػوالتع يب أو عدـ 
  إليو مّ ضوبوم وضوح   سيما اظتي اؽ الدويل اظتتعّلا باضتقوؽ اظتدنية والّسياسية، ال ي ان

اصتزائػػر ودػػادق  عليػػو ونشػػرتو و جريػػد ا الرشتيػػة، كمػػا تػػنا معاىػػدة موافرػػة التعػػ يب 
 .على نهس القاعدة

نػػة حقػػوؽ اننسػػاف التابعػػة ل،مػػم اظتترػػدة و تقيّيملػػا لتقريػػر اضتوومػػة اصتزائريػػة أعلنػ  صت
حّجػػة عتػػا سػػواء أُتػػ  الت يػػر مػػأ الظػػروؼ ا سػػت نائية أو  بأنّػػو   مػػ ر ظتمارسػػة التعػػ يب و 

 (.راجع تقرير اللجنة اظت كور أعاله)مأ اصتلود اظتن ولة مأ أجم موافرة انرىاب 
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ئػػر لػػػو غتػػاؿ واسػػع يتجػػاوز تعريػػف القػػانوف الوضػػعي القابػػم للتطنيػػا إف التعػػ يب و اصتزا
ُىػارس القػانوف الشػولي اظتنن ػا منااػرًة مػػأ . ألّف القػانوف اصتزائػري لػيس نظامػاً عاديػػاً  ،نظريػاً 

قػد أفػرز النظػاـ السياسػي و اصتزائػر . القوانق الداتلية و جّو عاـ يهتقد فيػو معػا القاعػدة
لػػ لك ؾتػػد السياسػػة . مػػاعي مارسػػم مػػوص جتكمػػا ودػػهو العػػامل ا  «ليّػػاً واقعػػاً اجتماعيػػاً ك»

والقػػانوف والعنػػف والسػػلطة واألعمػػاؿ التجاريػػة والشػػرشة وال قافػػة كللػػا متشػػابوة فيمػػا بينلػػا 
وبالتػػػايل دػػػار مػػػأ الطنيعػػػي أف تػػػرى شنينػػػاً و نهػػػس الوقػػػ  جػػػاّلداً، وتػػػرى شا يػػػة منتخنػػػاً 

خل، وحينئػػػ  تصػػػ  ااً، ورئػػػيس بلديػػػة زعػػػيم عصػػػابة، وقاضػػػياً مػػػأ دوف أتػػػالؽ، واػػػرشياً لّصػػػ
فػػتّم ختصػػيا الّدولػػة والقػػانوف وأدػػنح باسػػتطاعة كػػم . اظتسػػائم العاّمػػة رتلػػة مسػػائم تاّدػػة

موظػػف إنشػػػاء وحتديػػػد القواعػػػد الػػيت يعمػػػم  ػػػا مثّ يغّ ىػػػا حسػػب ىػػػواه، ووحػػػده يقػػػّرر مػػػنح 
انوف اظتوتػػوب قاعػػدة اف اضػػية قػػد دػػارت قاعػػدة القػػل. ا متيػػاز ظتػػأ يشػػاء وينزعػػو ؽتػػأ يشػػاء

أّمػػا القػػانوف القابػػم للتطنيػػا يظػػم مرتنطػػاً مبصػػلرة ومػػزاج اظتوظػػف ومػػدى عالقاتػػو . تالصػػةً 
 .وددقاتو داتم انوات النهوذ السياسية وا قتصادية واندارية والقضائية

ؽ عاىػػػػدات الدوليػػػػة والقػػػػوانق اظتتضػػػػمنة ضتقػػػػو القػػػػانوف اظتػػػػدّوف و الدسػػػػتور واظتواثيػػػػا واظت
 –الػػيت تػػديأ انبػػادة وجػػرائم اضتػػرب واصتػػرائم ضػػد اننسػػانية وكػػ لك التعػػ يب  –اننسػػاف 

فلػػػو ذو شػػػابع فرّضػػػي   عالقػػػة لػػػػو بػػػالواقع، ومػػػأ جلػػػة أتػػػرى   تضػػػمأ قواعػػػد القػػػانوف 
وو حالة وجػود بعػض التػداب  القليلػة . الداتلي اظتوتوب أدش حّد ضتماية السواف اظتدنيّق 

حتػرـّ عنػػف الّسػلطة، فتطنيقلػػا مرىػػوف مبػدى عالقػػة اظتسػاوؿ باصترىػػة أو اػػركاءه اظتتهرّقػة الػػيت 
وبصػػهة عاّمػػػة   جػػدوى مػػػأ تطنيػػا القػػػانوف الػػػداتلي . بأحػػد أدػػػراب النهػػوذ و الّسػػػلطة

 .اظتوتوب إ ّ إذا وافا مصاة أو أ راض أدراب القرار دوف أف ينوح  ا ىا ء
إّف . الضػػػػامنة ضتقػػػػوؽ اننسػػػػاف دوف فّعاليػػػػة الدسػػػػتورية ئ  يوهػػػػي انعػػػػالف عػػػػأ اظتنػػػػاد

ماناً أدش و التطنيػا ولػو علػى حسػاب ضػالقوانق الػيت   دتػنح أمػالً معقػو ً و الّنجػاح و  
الدولػػػة وموظهيلػػػا فلػػػي  ػػػ  جػػػديرة بػػػا ح اـ ألهنػػػا تنقػػػى غتػػػرد فرضػػػيات دػػػاضتة للخطػػػب 

يػػو قػػانوف العقوبػػات، ولػػ ا   يترػػدث القػػانوف اصتزائػػري عػػأ التعػػ يب و  يعاقػػب عل. فقػػ 
موػػرر  001فالتػدب  الوحيػد الػ ي يسػتعمم مصػطلح التعػ يب ىػو الهقػرة ال ال ػة مػأ اظتّػادة 

مػػأ قػػانوف العقوبػػات الػػ ي يصػػّنهو ضػػمأ اظتسػػاس باضتريػػات ولػػيس باضترمػػة الندنيػػة والعقليػػة 
 الػػ  و توجػػد ىػػ ه الهقػػرة و القسػػم ال ػػاً مػػأ الوتػػاب ال الػػ  للهصػػم ال. للػػنهس النشػػرية
فتعػّرؼ التعػ يب  «ا عتػداء علػى اضتريػات»: ووضع  الهقرة حت  عنػواف. قانوف العقوبات

كػػػم موظػػػف أو مسػػػتخدـ ىػػػارس التعػػػ يب أو يػػػأمر مبمارسػػػتو للرصػػػوؿ علػػػى »: مبػػػا يلػػػي
 «.إقرارات، يُعاقب باضتنس مأ ستة أالر إج ثالث سنوات
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ارس بغيػػػػػة اضتصػػػػػوؿ علػػػػػى إّف نػػػػػوع التعػػػػػ يب اظتقصػػػػػود مػػػػػأ ىػػػػػ ا الػػػػػّنا ىػػػػػو الػػػػػ ي ُىػػػػػ
وبالتايل إذا مورس التع يب مأ شرؼ موظهق بغػرض ال ىيػب والقمػع أو جملػرد . ا ع فات

إف القػػػػانوف اصتزائػػػػري   يقػػػػّر بوجػػػػود التعػػػػ يب . اػػػػلوة التعػػػػ يب فالقػػػػانوف   يعاقػػػػب عليػػػػو
ء جرّاحػػي أّمػػا بالنسػػنة للمػػرتونق والشػػركاء اظتتػػواشئق م ػػم األشنػػا. وبالتػػايل   يعاقػػب عليػػو

ق و األمػػراض العقليػة، واظتمرضػػق وأعػواف الّصػػرة الػػ يأ ياألسػناف وعلمػػاء الػنهس وأتصػػائ
يساموف و ماسسة التع يب خب ا م بووهنم موظهي الدولة وأعواهنا، فالقانوف الوضعي   

  ختػػا ىػػ ه اناػػارة . يتعػػدى اناػػارة األتالقيػػة ألنّػػو   هػػدد أي عقوبػػة نػػب مراعا ػػا
تالقيػػة إ ّ األشنػػاء وجرّاحػػي األسػػناف وتعهػػي مػػا دوف ذلػػك مػػأ تػػ اء وتقنيّػػق ملرقػػق األ

مبراكػػػػز األمػػػػأ، إذف   ىتػػػػػد القػػػػانوف الوضػػػػعي لوػػػػػم عّمػػػػاؿ قطػػػػاع الّصػػػػػرة ولػػػػو باناػػػػػارة 
 .األتالقية

إّف العقوبػػػة الػػػيت يضػػػعلا القػػػانوف ضػػػد اظتوظػػػف أو عػػػوف الدولػػػة الػػػ ي ىػػػارس التعػػػ يب 
 فػػات، ىػػي و حػػّد ذا ػػا رمزيػػة، وتشػػّوم تنػػاز ً مػػأ أدػػراب القػػرار بغػػرض اسػػتخراج ا ع

و  تطنػػػا إ ّ حتػػ  حػػػّد . بػػم أك ػػػر مػػأ ذلػػك تنقػػػى تلػػك التػػػداب  غتػػرد نظريػػة. العسػػورّيق
وىػػػ ا اصتػػزء مػػػأ القػػانوف الهرضػػػي . معػػّق مػػأ الضػػػغوط الػػيت تػػػر م أىػػم القػػػرار علػػى تطنيقػػو

لنتصػّور مػػ الً أّف . هػرض علػى ماسػوي الّسػلطةاظتوتػوب قابػم للتطنيػا حتػ  الضػغوط الػػيت تُ 
ضػػػػاب  الشػػػػرشة  –مػػػػأ قػػػػانوف انجػػػػراء اصتنػػػػائي  80وفػػػػا اظتّػػػػادة  –وكيػػػػم اصتملوريػػػػة يػػػػأمر 

لهرػػػا شػػػّ  لشػػػخا موضػػػوع رىػػػأ اظتراقنػػػػة، ولنهػػػرض أّف الضػػػاب  يعػػػارض ىػػػ ا األمػػػػر، 
ا مصػ  الضػاب  مػ. ولنهرض أت اً أّف الوكيم ُيصّر علػى متابعػة ضػاب  الشػرشة وفػا القػانوف

بعػػػد ىػػػ ه الػػػدعوة؟ إّف أقصػػػى عقوبػػػة هػػػّددىا القػػػانوف ظت ػػػم ىػػػ ه اظتخالهػػػة ىػػػي ثالثػػػة أاػػػلر 
( أمريويػػػػا دو راً  08أي مػػػػا يقػػػػارب )حػػػػنس مػػػػع  رامػػػػة ماليػػػػة قػػػػدرىا ألػػػػف دينػػػػار جزائػػػػرّي 

بػم أك ػػر . وبنموػاف قاضػي الترقيػػا ا حتهػاظ بػػاظتلف دوف أف يتعػّرض اظتػ نب ألي عقوبػػة
قاضػي أف نػد ظروفػاً ؼتّههػة و حالػة إذا مػا قػاـ قاضػي الترقيػا بواجنػو الواف مأ ذلك بنم

ألنّػػػػو . ونتيجػػػػة الظػػػػروؼ اظتخّههػػػػة، توػػػػوف العقوبػػػػة ضػػػػد ضػػػػاب  الشػػػػرشة العنيػػػػد اػػػػنو رمزيػػػػة
مػػأ قػػانوف العقوبػػات إذا ثنتػػ  إدانػػة اظتػػتلم قػػد تػػنخهض  81مبقتضػػى الهقػػرة ال ال ػػة للّمػػادة 
: بالهعػػم تػػنّا ىػػ ه اظتّػػادة علػػى. غرامػػة اظتاليػػة إج ستػػس دنػػان مػػّدة اضتػػنس إج يػػـو واحػػد وال

وإذا كانػػػػ  العقوبػػػػة اظتقػػػػّررة قانونػػػػاً ىػػػػي اضتػػػػنس اظتاقػػػػ  أو الغرامػػػػة اظتاليػػػػة تعػػػػّق و رتيػػػػع »
اضتػػػا ت ختهػػػيض مػػػّدة اضتػػػنس إج يػػػـو واحػػػد والغرامػػػة إج ستػػػس دنػػػان  و حالػػػة الظػػػروؼ 

  «.اظتخّههة
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يب موظهػػاً لػػدى الّدولػػة أو يتصػػّرؼ ضتسػػا ا فػػػػقانوف العقوبػػات إذا مل يوػػأ ؽُتػػارس التعػػ 
يُعاقػػب باعتنػػاره قػػاتالً   »: مػػأ قػػانوف العقوبػػات 878يتناولػػو بالتهصػػيم وىوػػ ا تػػنّا اظتّػػادة 

 «.رتواب جنايتو كم غتـر ملما كاف ودهو استعمم التع يب أو ارتوب أعما ً وحشية 
ًّ وبالتػػايل ُىوػػأ تأويللػػا إج معػػاً ؼتتلهػػًة وي علػػى مػػدلوٍؿ تػػ  حت «كػػم غتػػـر»فعنػػارة  قػػانو

وىوػػ ا يتجنّػػب اظتشػػرّع تعريػػف اجملػػـر بوظيهتػػو  «كػػم غتػػـر ملمػػا كػػاف ودػػهو»بانضػػافة إج 
ومػػأ جلػػػة أتػػػرى فعقوبػػة مػػػأ وتطػػػف . سػػعّياً ضتمايػػػة  ػػ  منااػػػرة ظتػػػوظهي الّدولػػة وأعواهنػػػا

وىػ ا (. 881و 880مػاديت ) األاخاص مثّ ىػارس علػيلم التعػ يب اصتسػدي ىػي انعػداـ
إذا وقػػػع »: 881وتػػنّا اظتّػػادة . الػػنّا م ػػم الػػ ي سػػنقو   وػػّا مػػوظهي الّدولػػة وأعواهنػػا

تعػػ يٌب بػػػدً علػػػى الّشػػخا اظتختطػػػف أو اظتقنػػػوض عليػػو أو افنػػػوس أو افجػػػوز فيعاقػػػب 
اـ مأ أجم معرفة مأ ارتوب ؽتارسة التع يب اصتسدي نب معرفة مأ ق «.اصتناة بانعداـ

 880فتجيػب اظتّػادة . با تتطاؼ والقنض وا عتقاؿ واضتنس التعّسهي وكيف ّ  كم ذلػك
كػػم مػػأ اتتطػػف أو قػػنض أو حػػنس أو حجػػز أي اػػخا بػػدوف »: مػػأ قػػانوف العقوبػػات 

أمػػر مػػأ الّسػػلطات اظتختّصػػة وتػػارج اضتػػا ت الػػيت نيػػز أو يػػأمر فيلػػا القػػانوف بػػالقنض علػػى 
 «.األفراد

واعتمػػاد سياسػػة  0888ينػػاير  00توقيػػف اظتسػػار الػػدىقراشي يػػـو  أّمػػا مػػا نشػػاىده منػػ 
ُنيػػز . ا ستئصػػاؿ فلػػو أّف الّسػػلطات تػػأمر رشتيّػػاً وعلنػػاً بقمػػع كػػم مػػأ تصػػهلم بانرىابيػػػّق 

األمر ضمنياً تعميم ا تتطافات وا عتقا ت واضتجز واضتنس التعّسهي و وس  الناتػػنق 
فرسػػب بػػم وردت نصػػوٌص علنيػػة وسػػرّية تاكػػد انرادة  مل يوػػأ األمػػر ضػػمنياً . انسػػالميّق 

ومػػأ تلػػك الّنصػػوص العلنيػػة مرسػػـو موافرػػة . القمعيػػة وتوّسػػع و دػػالحيات قػػوات األمػػأ
 0888بػػالّر م مػػأ إلغػػاء ىػػ ا اظترسػػـو عػػاـ . انرىػػاب الػػ ي احتػػوى علػػى تػػداب  اسػػت نائية

ىو ا ىنح القانوف الّعػاـ . ائيأدنر  رتيع تداب ه جزءاً مأ قانوف العقوبات والقانوف اصتز 
اضتػػايل لوػػم عػػػوف مػػأ أعػػواف األمػػػأ اتتصادػػاً يعػػّم كػػػم الػػ اب الػػوشين بينمػػػا كانػػ  دائػػػرة 
ا تتصػػػاص ػتّليػػػة   تتعػػػدى الػػػدائرة اصتغرافيػػػة التابعػػػة فافظػػػة الشػػػرشة أو للنلديػػػة اطتاضػػػعة 

 .لهرقة الدرؾ الوشين
كػػاف سػػابقاً ليػػ  أدػػنح بنموػػاف أي مل يعػػد حتديػػد الوقػػ  و عمليػػات التهتػػيش م لمػػا  

إّف اظتراقنػػات . عػػوف مػػأ أعػػواف األمػػأ أف ينااػػر التهتػػيش و أي سػػاعة مػػأ الليػػم أو النلػػار
القضائية اليت كان  بنمواهنا و الّسابا اضتّد مأ تعّسف مصاة األمأ قد ألغي ، وّ  نػقم 

شرشة القضػائية، الػيت كانػ  مػأ فم الً ؾتد أف رقابة نشاط ال. ما تنقى إج الّسلطة التنهي ية
إج الّنيابػة العاّمػة الػيت  0888 اـ أماـ غتلس القضػاء، حتولػ  منػ   دالحية رئيس  رفة ا
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الوئػػػػاـ »إف انجػػػػراءات اظتتخػػػ ة مػػػاتراً و إشػػػػار مػػػا ُيسػػػػمى بػػػػ. ختضػػػع ألوامػػػر وزيػػػػر العػػػدؿ
ظتصػػاة األمػػأ علػػى زادت و تنعيػػة اضتريّػػات الهرديػػة للّسػػلطات انداريػػة وبػػاألتا  «اظتػػدً

 .حساب الّسلطات القضائية
نتيجػػػة لػػػ لك قػػػد وقعػػػ  جػػػم ا تتطافػػػات الػػػيت ترتنػػػ  عنلػػػا ملهػػػات اظتهقػػػوديأ علػػػى 

فتػػػػأيت فرقػػػػة مػػػػأ قػػػػوات األمػػػػأ مػػػػأ و يػػػػة بعيػػػػدة  تتطػػػػاؼ أاػػػػخاص بغيػػػػة . النرػػػػو التػػػػايل
أىػػػػم فيتوجػػػػو . عػػػػداد اظتهقػػػػوديأتا عتقػػػػاؿ أو التعػػػػ يب أو ا نتقػػػػاـ ليصػػػػنح الضػػػػرايا مػػػػأ 

الضػػرايا إج ػتافظػػة الشػػرشة افّليػػة أو فرقػػة الػػدرؾ أو الناحيػػة العسػػورية بغػػرض ا ستهسػػار 
عػػأ ذويلػػم فيهػػاجاوف بنجابػػة الّسػػلطات األمنيػػة افّليػػة فػػال يصػػدقوهنا مثّ يلّرػػوف و السػػااؿ 

 .فيتعّرض أىم الضرايا بدورىم إج الضرب والشتم وأحياناً حل ا عتقاؿ
عتقا ت التعّسػهية اظتصػروبة بالتعػ يب النػدً و إشػار األوامػر  واتتطافات  تدتم ا

التعػ يب . الّعامة النارتة عأ سياسة ا ستئصاؿ، وتندرج و تشريع قمعي    معاقب عليو
و نظػػر اظتعاىػػدة الدوليػػة ىػػو مسػػاس باضترمػػة اصتسػػدية أو مسػػاس باضترمػػة اظتعنويػػة، وو نػػّا 

وينال  اظتشرّع و تورار تعريػف جرىػة . يتعّلا بتع يب بدً قانوف العقوبات اصتزائري فاألمر
 881اظتّػػادة )التعػػ يب وعقوبتلػػا إذا سػػنق  باتتطػػاؼ واسػػتعماؿ العنػػف والتلديػػد والغػػش 

أّما إذا ارتوب تلك األعماؿ موظهوف أو أاخاٌص ينهػّ وف أوامر الّسػلطة النظاميػة (. مورر
رىػػاب الػػػ ي يػػاذف ويػػػأمر  ػػا، فلػػػا ء   و ظػػم سياسػػية ا ستئصػػػاؿ وقػػانوف موافرػػػة ان

 .ىوأ متابعتلم و  معاقنتلم
مأ الواضح أّف ى ا القانوف وتلف دتامػاً عّمػا جػاء و الدسػتور واظتعاىػدات الّدوليػة الػيت 

فوػػاف وجػػوده . تنقػػى مػػأ القػػانوف ا ف اضػػي الػػ ي يقتصػػر اسػػتخدامو لغػػرض الدعايػػة فقػػ 
وقػػػػّع علػػػى اتهاقيػػػات تقّدميػػػة و فػػػ ة اضتريّػػػة اظتسػػػ جعة مرتنطػػػاً بنظػػػاـ قػػػدأ الػػػ ي ظػػػّأ أنػػػو 

إذا  . 0888نقػػالب ينػػاير اللشػػعب اصتزائػػري سػػرعاف مػػا ُضيّػػػق  تلػػك اضتريّػػة مثّ نُزعػػ  بعػػد 
انتلػػػاؾ الػػػنهس اصتسػػػدية واظتعنويػػة يشػػػّوم جػػػزءاً مػػػأ تصػػّور سػػػل  للقػػػانوف و تػػػاري  »كػػاف 

ي للقػػػػانوف، مبػػػػا و ذلػػػػك اظتعاىػػػػدات ، و اصتزائػػػػر ينرػػػػدر مػػػػأ تصػػػػّور تصودػػػػ8«اننسػػػػانية
نضماـ إليلا رشتّياً، فل ا اصتزء مأ القػانوف ىػو و م ابػة  تهاقيات واظتواثيا الّدولية بعد ا وا

 .واجلة أو زترفة للنظاـ
، فلػػػم ىت لػػػوف إج ئادنػػػأّمػػػا بالنسػػػنة ل،شنػػػاء تػػػارج الوظيػػػف العمػػػومي بانضػػػافة إج اظت

و القػانوف الػداتلي مػأ اظترسػـو التنهيػ ي رقػم  08ّا اظتّػادة وتػن. القانوف الداتلي والػّدويل
  نػػوز »: اظتتضػػمأ قػػانوف أتالقيػػات اظتلنػػة، بأنّػػو 0888يوليػػو  87اظتػػارخ و  867-88

بصهة مناارة أو    مناارة للطنيب أو جرّاح األسناف إذا شلػب منػو فرػا اػخا فاقػد 
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 ،الشػخا و بدنػو أو عقلػو أو كرامتػواضتريّة أف يوافا أو يسػاعد أو يضػمأ اظتسػاس بػ لك 
الّسػػػلطة القضػػػائية إذا  حػػػك أف ذلػػػك الشػػػخا تعػػػّرض إج عنػػػف أو سػػػوء  بػػػالغوعليػػػو إ
  يننغي اضتضور لطنيب أو جرّاح األسناف بتاتاً أو اظتشاركة أو اظتوافقة على ؽتارسػة . معاملة

م م ػػػػم ىػػػػ ه وتظػػػػ «.التعػػػػ يب أو أي اػػػػوم مػػػػأ أاػػػػواؿ اظتعاملػػػػة الوحشػػػػية والالإنسػػػػانية
 .الّنصوص غترد توديات أتالقية   ي تب عأ ؼتالهتلا أي عقوبة

قد كّله  اصتمعيػة العاّمػة ل،مػم اظتترػدة اظتنّظمػة العاظتيػة للّصػرة بصػيا ة مشػروع قػانوف 
أتالقية اظتلأ الطّنية قصد زتاية األاخاص اطتاضعق ألي اوم مأ أاواؿ ا عتقاؿ أو 

 9.نسػػانيةانوعقوبػػات أتػػرى ومػػأ اظتعػػامالت الوحشػػية  ػػ  اضتػػنس وزتػػايتلم مػػأ التعػػ يب 
أتالقيػات اظتلػأ  ئ ت اظتنّظمػة العاظتيػة للّصػرة عػدداً مػأ تودػيات وقػرارات حػوؿ منػاداخت

وضػع ىػا ء األشنػػاء . الطنيػة الػيت ختػّا عّمػػاؿ قطػاع الصػرة وعلػػى وجػو الترديػد األشنػػاء
عتقلػػػػػػق مػػػػػػأ التعػػػػػػ يب والعقوبػػػػػػات ألتالقيػػػػػػات اظتلنػػػػػػة مػػػػػػأ أجػػػػػػم زتايػػػػػػة اظتسػػػػػػيوليويأ واظت

وتطالػػػػػب اظتنظّمػػػػػة العاظتيػػػػػة للّصػػػػػرة األشنػػػػػاء بػػػػػاح اـ  10.واظتعػػػػػامالت الوحشػػػػػية الالإنسػػػػػانية
معاىدات جنيف األربعة اظتارتة و أ سػطس )القواعد النارتة عأ القانوف اننساً الّدويل 

قواعػػػد الّصػػػػاضتة ، مثّ تلػػػػك ال(0866يونيػػػو  7وال وتػػػوكلق انضػػػافق اظتػػػػارتق و  0848
للتطنػيا و حالة نزاع مسّلح اظتعتمدة و اصتمعية الطّنية العاظتية العاارة و ىهانا بووبا سػّنة 

، واظتعّدلػػػة و 0886، اظتّوقعػػػة أثنػػػاء اصتمعيػػػة اضتاديػػػة عشػػػر باسػػػطننوؿ ب كيػػػا سػػػّنة 0887
. 0868كيػو سػنة إعػالف شو  ئوأتػ اً منػاد 0871اصتمعية اطتامسة وال الثق بنيطاليا سّنة 

مػأ كػم اصتمعيػات  0881مػايو عػاـ  04و 1وشالن  اصتمعية اظتنعقدة و جينيف مػا بػق 
عماؿ قطاع الصّرة واظتمرضق واظتنتسػنق إلػيلم أف يتولّػوا بصػهة نشػطة الضػماف وال قيػة »و

أتالقيػػات اظتلػػأ الطّنيػػة مػػع تقػػدأ وأتػػ  كػػم التػػداب   ئواضتػػرس الشػػديد علػػى تطنيػػا منػػاد
 11«.سنة ضد كم ؼتالهة أينما وقع اظتنا

قليلػػة الػػّدوؿ الػػيت امتنعػػ  عػػأ التوقيػػع علػػى اظتعاىػػدة الّدوليػػة ضػػد التعػػ يب واظتعػػامالت 
قػػػد وقّعػػػ  اصتزائػػػر علػػػى تلػػػك و  0874.12نسػػػانية واظتلينػػػة اظتارتػػػة سػػػّنة انالوحشػػػية و ػػػ  

موافقػػػة  بعػػػد 0878مػػػايو  07اظتػػػارخ و  77-78اظتعاىػػػدة مبوجػػػب اظترسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػم 
 88اظتػػارخ و  01-78قػػانوف رقػػم )ومصػػادقة اجمللػػس الػػوشين الشػػع   13اجمللػػس الدسػػتوري

بػػم أك ػػر مػػأ . ومل تُنػػدي اصتزائػػر أي حتّهػػٍك عنػػد انضػػماملا إج ذلػػك القػػانوف( 0878مػػايو 
ومػا يليلػا مػأ تلػك  06ذلك قد اع ف  باتتصػاص صتنػة ضػد التعػ يب الّنارتػة عػأ اظتػواد 

وقػػػػدم  . 0878أكتػػػػوبر  08تهاقيػػػػة اف اضػػػػياً حيػػػػز التنهيػػػػ  و  تلػػػػ  اإذف د. اظتعاىػػػػدة
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مػأ  08اصتزائر تقريرىا األويل أثناء الدورة السادسة لّلجنة ضد التع يب، وذلػك وفػا اظتّػادة 
 14.لتزم  بتقدأ تقرير دوريّ ااظتعاىدة كما 

ُس إّف اظتعاىػػػػدات الػػػػيت يصػػػػادؽ عليلػػػػا رئػػػػي»:  0887مػػػػأ دسػػػػتور  018تػػػػنّا اظتّػػػػادة 
 081تعتمػػد اظتّػػادة  «.اصتملوريػػة، حسػػب الشػػروط اظتنصػػوص عليلػػا، تسػػمو علػػى القػػانوف

، وجتعػػم ئنضػػماـ اصتزائػػر للمعاىػدة بػػنهس اظتنػػاداالّسػػارية اظتهعػوؿ حػػق  0878مػأ دسػػتور 
اظتعاىػػػدات الػػػيت يوقػػػع عليلػػػا رئػػػيس اصتملوريػػػة وسػػػائم قانونيػػػة وأعلػػػى مرتنػػػة مػػػأ القػػػانوف و 

إذف القانوف الّدويل اظتصادؽ عليو ىو فػوؽ قػانوف العقوبػات سػواٌء . اعدالّسلم الداتلي للقو 
تعلّػػػا األمػػػر بالتعػػػ يب أو بػػػأي جرىػػػة مػػػأ اصتػػػرائم الّدوليػػػة اظتتعاىػػػد عليلػػػا، وإّف إجػػػراءات 
اظتعاىػػدة الّدوليػػة تهػػوؽ نظريػػاً إجػػراءات القػػانوف الػػداتلي، وبالتػػايل ىوػػأ الرجػػوع إليلػػا أمػػاـ 

مل ُهػـ  ىػ ا اظتنػدأ ر ػم تأكيػد اجمللػس . يت تقّدملا علػى القػوانق الداتليػةافاكم اصتزائرية ال
فأكػػػػد مػػػػأ . 0878أ سػػػػطس  81الدسػػػػتوري و قػػػػراره اطتػػػػاص بقػػػػانوف ا نتخابػػػػات يػػػػـو 

نضػػماـ إج أي معاىػػدة دوليػػة ي تػػب عليػػو ضػػّم مقتضػػيات اظتنظومػػة القانونيػػة  جديػػد بػػأّف ا
وبالتػايل . أعلػى مرتنػة مػأ مراتػب القػوانق الّداتليػة الداتلية واليت ىي تنل  حسب الدستور

  ويػػدّؿ احػػ اـ منػػدأ الّسػػلم ال تيػػ. هػػا ألي مػػواشأ جزائػػري ا عتمػػاد عليلػػا أمػػاـ افػػاكم
 .للقواعد على دولة القانوف، ونقض ى ا اظتندأ ميزة مأ ؽتيزات الّدولة اظتستػنّدة

نهس األودػاؼ والتعػاريف الػواردة و يندو أف القانوف اصتزائري يعاقب على التع يب وبػ
إف القػػانوف الػػّدويل و اصتزائػػر . القػػانوف الػػّدويل، لوػػأ األمػػر لػػيس كػػ لك علػػى أرض الواقػػع

ف اضياً ومأ مثّ  ائناً عأ ماسسات اصتملورية   ايشوم جزءاً مأ القانوف اظتوتوب وينقى 
أمػاـ صتنػة حقػوؽ اننسػاف  ودػّرّ ح السػهُ  اصتزائػري ػتّمػد دػاة دمػ ي. سيما و افػاكم

التابعة ل،مم اظتتردة عند مراجعة التقرير الدوري ال اً للروومػة اصتزائريػة بأنّػو نِشػر مرسػـو 
يػػنّا علػػى أّف اظتصػػادقة علػػى اظتعاىػػدات الّدوليػػة تسػػتدعي إرسػػاعتا إج اعتيئػػات اظتلتّمػػة مػػأ 

الهػػة الّسػػلطات اظتعنيػػة لتلػػك وإف ؼت. أجػػم إضػػافة مقتضػػيا ا و اظتنظومػػة القانونيػػة الّداتليػػة
ػػد ا فلػػم يأتػػ  اظتشػػرّع أي تػػدب  مػػأ التػػداب  الالزمػػة  15.لتزامػػات يػػدّؿ علػػى قصػػدىا اظتتعم 

مل يأتػػ  انجػػراءات مػػأ أجػػم زتايػػة . ندمػػاج التجرىػػات اظتناسػػنة ضػػمأ قػػانوف العقوبػػات
بػػاتتالؼ  ومػػا زالػػ  درجػػات القضػػاء. الضػػرايا ليػػدتللا ضػػمأ قػػانوف انجػػراءات اصتزائيػػة

لتنهيػ  علػى رتيػع ار  واجنػة نأدنافلا إج يومنػا ىػ ا، جتلػم انجػراءات القانونيػة الػيت أدػ
الوشين، بانضػافة إج نشػر مرسػـو اظتصػادقة علػى اظتعاىػدة ضػد التعػ يب و اصتريػدة   ابال

ات ويضيُف السهُ  اصتزائري اظت كور أعاله ؽتارسة عادية لتنلي  اظتعاىدات للماسسػ. الرشتية
الّداتلية مثّ يوشف قائاًل أّف عدداً مأ اظتعاىػدات الدوليػة مل تنشػر أبػداً و اصتريػدة الرشتيػة، 
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ور ػػم . وحػػل نشػػر اظتعاىػػدات الدوليػػة و اصتريػػدة الرشتيػػة   يشػػّوم اػػرشاً قانونيػػاً لتنهيػػ ىا
ا كمػػػ  –ضػػػماف النشػػػر فلػػػو   يغػػػّ  مػػػأ الطنيعػػػة ا ف اضػػػية للقػػػانوف اصتزائػػػري الػػػ ي ينقػػػى 

 .أدراب القرار العسورّيقبف و رىم –سنق  اناارة إليو 
لقد وقػّع  اصتزائر على اظتعاىدة اليت تعاقب على ؽتارسة التع يب واليت تهػرض مبقتضػى 

. «أف أعماؿ التع يب تشّوم جرائم و نظر قػانوف العقوبػات»: ماد ا الرابعة، السلر على
وىوػػػ ا . ضػػي وىػػو و  ػػػ  متنػػاوؿ اظتػػواشنقودػػريح أّف اظتعاىػػدة جػػزء مػػػأ القػػانوف ا ف ا

 يػاب تعريػف   جػراءوقلقلػا  –تنقى اىتمامات صتنّػة حقػوؽ اننسػاف التابعػة ل،مػم اظتترػدة 
ظػػػػػم تعريػػػػػف التعػػػػػ يب و قػػػػػانوف . رسػػػػػالة ميتػػػػػة –كامػػػػػم للتعػػػػػ يب و قػػػػػانوف العقوبػػػػػات 

قػػانوف مػػأ الناحيػػة العقوبػػات  ػػ  موافػػا للّمػػادة األوج مػػأ اظتعاىػػدة الػػيت تعتػػ  أقػػوى مػػأ ال
ويص  الوضع أتطر عندما تات  تػداب  بغػرض التقليػم أو ػتػو اظتوتسػنات الػيت ّ  . النظرية

مػأ أجػم أف تصػنح الّسػلطة القضػائية أك ػر اسػتقاللية ودتػارس بشػوم  0878حتقيقلا منػ  
 .فّعاؿ دالحيا ا اظتع ؼ  ا دولّياً 

زادت و تنعيػػػة  «الوئػػػاـ اظتػػػدً»ى بػػػػت األتػػػ ة اظتتخػػػ ة و إشػػػار مػػػا يسػػػمءاجػػػرانإف ا
اضتريػػػػات الهرديػػػػة للّسػػػػػلطات انداريػػػػة وبشػػػػػوم أدؽ ظتصػػػػاة األمػػػػأ علػػػػػى حسػػػػاب جلػػػػػاز 

 .القضاء

 موقف القاضي الجزائري أمام جريمة التعذيب. 4
سػػػػػتلالؾ العػػػػػاـ التسػػػػػتخدـ مسػػػػػألة حقػػػػػوؽ اننسػػػػػاف وكػػػػػم مػػػػػا يرمػػػػػز للقػػػػػانوف اظتترّضػػػػػر ل

ة األجنػ  منػو، أّمػا القػانوف الهعلػي ينقػى  ػ  ػتػدود و  واظتستلدؼ ىو الػرأي العػاـ وتادػ
ويػتّم . غتاؿ لتطنيقو و أرض الواقع إ ّ إذا وافا إرادة كم مأ ىلك جزءاً مأ الّسلطة العاّمػة

حتديػػد وتعريػػف القػػانوف الهعلػػي علػػى مسػػتوى القػػائمق علػػى إدارتػػو وإف اسػػتندوا إج بعػػض 
 الػػب األحيػػاف   ُنلػػُد القػػائم علػػى إدارة القػػانوف نهسػػو وو . القواعػػد اظتوتوبػػة و القػػوانق

لػ لك ؾتػد أحوامػاً . لتدعيم قراره مبرجعيػة قانونيػة بػالر م مػأ أّف حوػم منصػنو يلزمػو بػ لك
قضائية ؼتالهة للقوانق وغترهة   م ر عتا وليس عتا سنب ظاىر قد يساعد على فلملا أو 

 .دعملا
التعػػػػ يب مػػػػأ بػػػػدء الترقيػػػػا وإج حػػػػق افاكمػػػػة، يشػػػػارؾ القضػػػػاء اصتزائػػػػري و ؽتارسػػػػة 

 18وتػػنّا اظتّػػادة . وبالتػػايل يتسػػ  علػػى ىػػ ه اصترىػػة وذلػػك تالفػػاً للقػػانوف وحوػػم اظتنصػػب
اب  أو موظػػػف ضػػػنػػػب علػػػى كػػػم سػػػلطة نظاميػػػة وكػػػم »: مػػػأ قػػػانوف انجػػػراءات اصتزائيػػػة

أف ينل  اندعاء ت  وقوع جرىة أو جنرة،  إبال وعند  –تالؿ ؽتارسة ملامو  –عمومي 
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وأك ػػر مػػأ ذلػػك . «العػػاـ وأف يهيػػده بميػػع اظتعلومػػات وأي إجػػراء وػتضػػر حػػّرر  ػػ ا الشػػأف
مأ اظتعاىدة الدولية ضػد التعػ يب الدولػة اظتّوقعػة علػى اظتعاىػدة بالقيػاـ فػوراً  08تر م اظتّادة 

لا بترقيا موضوعي كلما وجدت أسناب معقولة توحي بوقوع التع يب و دائػرة اتتصادػ
وحسػب الدسػتور تنلػ  ىػ ه اظتّػادة الدرجػة العليػا . انقليمي، وانعػالف عػأ نتػائيت الترريػات

وكما سنق  اناػارة أف القػانوف اصتزائػري اف اضػي و  سػلطة لػو . مأ قواعد القانوف الوشين
 .إ ّ إذا وافق  إرادة أدراب القرار ويُػنعد إذا اوػّم أدش تطر على مصاضتلم

( قػرب العادػمة)ما عدا قاض واحػد مػأ ػتومػة الروينػة  –ض جزائري مل يسنا ألي قا
أف أيّػػػد تعيػػػق تنػػػ  شػػػّ  ظتعاينػػػة ضػػػرايا التعػػػ يب، وذلػػػك منػػػ  توقيػػػف  –علمنػػػا  حسػػػب

وإذا توّرشػػ  أ لنيػػػة القضػػػاة و اظتشػػاركة للتسػػػ  علػػى ؽتارسػػػة التعػػػ يب . اظتسػػار الػػػدىقراشي
اء مػأ كانػ  لػػو الشػجاعة أف يػرفض مػا والسووت عنلا، مع ذلك ىناؾ مأ الرجػاؿ والنسػ

قاضػػياً دتّػػ  معػػاقنتلم مػػأ شػػرؼ صتنػػة التأديػػب عػػاـ  87ومػػنلم . دتليػػو عليػػو مصػػاة األمػػأ
، وآتروف ا موا بانرىاب وسجنوا منلم السّيد توايت النائب العاـ اظتساعد بػاصتزائر 0881
. 0888ينػػػاير  أف نصػػػف القضػػػاة ُعيّػػػػنوا بعػػػد 8111وتػػػدؿ إحصػػػائيات ينػػػاير . العادػػػمة

 ػػػ  »أجػػػ  سػػػلك القضػػػاء علػػػى اطتضػػػوع لسياسػػػة ا ستئصػػػاؿ والقمػػػع  0881وبعػػػد عػػػاـ 
بشل الوسائم إذ تعّرض أعضاءه لإل ػراء والراػوة والتلديػد والزجػر وانحالػة علػى  «قانًوال

 .خلاالتقاعد اظتنّور 
الػة القانونيػة إج اػرح، و  ىوػأ توضػيح إاػوالية اضت «قانًوال   »حتتاج عنارة القمع 

ألف مأ تصائا . ة و اصتزائر دوف استناد إج متطلنات دولة القانوفنيقانو الأو اضتالة    
دولة القانوف اح اـ الّسلم ال تي  للقواعد، فال نوز ترؽ مرسـو قانًو أو منشػور بتعليمػة 

دػادق  عليلػا كما   ىوأ تصّور اظتعاىػدات الدوليػة الػيت . وزارية تقدـ مأ تالؿ اعتاتف
 –وتلك اظتعاىدات و نظر الدستور اصتزائري ىي أعلى درجة مأ القانوف الوشين  –الّدولة 

. وو آف واحد تصدر تلك الدولة مراسيم وقوانق وأوامر تناقض دتاماً مقتضيات اظتعاىدات
الـ نعوػػاس القػػيم و اصتزائػػر وانتلػػاؾ القػػوانق بػػنجراءات بوليسػػية تعسػػهية يػػنطالف الوػػافػػنّف 

ينظمو أدػراب القػرار  «الالارعية»إف فضاء . عتيادية عأ الشرعية والالارعية مبعانيلم ا
قصػػد أف يسػػاعدىم علػػى ؽتارسػػة إرىػػاب الّدولػػة الػػّدموي، مػػأ مثّ   حػػّا و  حريّػػة للخصػػم 
الّسياسػػػػي و  حػػػػل مػػػػأ ااػػػػتنو أنّػػػػو يشػػػػاشره و الػػػػرأي و  ألفػػػػراد عائلتػػػػو ونسػػػػنو و  حػػػػل 

انو مثّ ػتاميو ألنّػو   مهػّر مػأ تعمػيم اظتسػاولية اظتشػ كة واصتماعيػة حػق يتعلػا أددقائو وج  
 .األمر بالّسياسة واحتوارىا
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زيػػػادة و التوضػػػيح   بػػػأس أف نقػػػّدـ م ػػػا ً لوذجيػػػاً يعوػػػس عمليػػػة ؽتارسػػػة التعػػػ يب و 
وظيهيػػة اصتزائػػر ويػػ ز دور القضػػاة ومشػػاركتلم و اصترىػػة، ويعوػػس اظت ػػاؿ أيضػػاً مػػدى عػػدـ 

يػػدعى الضػػرية ػتّمػػد عيمػػات الػػ ي ذاؽ اػػل أنػػواع التعػػ يب مثّ . جلػػاز القضػػاء اصتزائػػري
يػػو حوػػم انعػػداـ وعمػػره مل يتجػػاوز الواحػػد وعشػػريأ سػػّنة ؼتلػػػّهاً وراءه فحػػوكم وأديػػأ ونهػػ  

فتعػػّرض . كػػاف أسػػتاذ رياضػػّيات و التعلػػيم اظتتوسػػ  يػػـو ألقػػي عليػػو القػػنض. أرملػػة ورضػػيعاً 
اع التعػػػػ يب علػػػػى أيػػػػدي عنادػػػػر الشػػػػرشة مبقػػػػّر ػتافظػػػػة األمػػػػأ اظتركػػػػزي بػػػػاصتزائر ألبشػػػػع أنػػػػو 

وؽتػػأ حضػػر حصػػا التعػػ يب . العادػػمة وذلػػك بعلػػم وحضػػور قػػاد م علػػى أعلػػى اظتسػػتوى
السػّيد شولنػػو وزيػػر األمػػأ و حوومػػة السػػّيد بلعيػد عنػػد الّسػػالـ والسػػّيد كػػرّاع الطػػاىر ػتػػافك 

وحتػػػ  التعػػػ يب . ّمػػػاً للمديريػػػة العاّمػػػة ل،مػػػأ الػػػوشينإقليمػػػي للشػػػرشة الػػػ ي دػػػار كاتنػػػاً عا
الشػػػديد أر ػػػم الضػػػرية علػػػى توقيػػػع ػتضػػػر ا سػػػتنطاؽ الػػػ ي أمػػػاله عليػػػو موظهػػػو الشػػػرشة، 
 ئونسػػتدؿ بوثػػائا رشتيّػػة وأدػػلية تعيننػػا علػػى ذكػػر األشتػػاء واألمػػاكأ والتػػواري  ونػػدىا القػػار 

ات نظػػراً لتم يللػػا النمػػوذجي لعمليػػة ّ  اتتيارنػػا لقضػػية ػتّمػػد عيمػػ. ضػػمأ الوثػػائا اظتلرقػػة
فنجانػب شلػب . كمػا نظيػف للملرػا وثػائا أتػرى ختػّا قضػايا مشػا ة. ؽتارسة التع يب

 .انتداب تن  شّ  لهرا الضرية ػتّمد عيمات نظيف شلنات ؽتاثلة لضرايا آتريأ
الػػ ي كػػاف  –جتاىػػم النائػػب العػػاـ لػػدى غتلػػس قضػػاء اصتزائػػر اظتػػدعو عنػػد اظتالػػك سػػايح 

الضػػرية اظتاثػػم أمامػػو  –شػػغم منصػػب نائػػب عػػاـ لػػدى اجمللػػس اطتػػاص مبوافرػػة انرىػػاب ي
كانػ  أثػار التعػ يب بالغػة وبػػارزة . والػ ي كػاف همػم أثػاراً ظػاىرة للتعػ يب ومل يسػػتمع إليػو

ى ػػم النائػػب العػػاـ الّدولػػة وواجنػػو السػػلر علػػى زتايػػة النظػػاـ واجملتمػػع . و  ىوػػأ عػػدـ رأيتلػػا
كتهى بتوجيو الػتلم للضػرية وفػا مػا ا فلو همي النظاـ مأ اجملتمع وبالتايل  ولوأ و الواقع

مثّ قػػاـ بتعيػػق قاضػػي الترقيػػا نثنػػات تلػػك الػػتلم بينمػػا كػػاف . جػػاء و تقريػػر مصػػاة األمػػأ
مػػأ اظتهػػروض أف يػػأمر فػػوراً بػػنجراء حتقيػػا موضػػوعي عػػأ التعػػ يب مػػا دامػػ  ىنػػاؾ أسػػناب 

مػأ اظتعاىػدة الدوليػة ضػد  08يادة على ذلػك فػنّف اظتّػادة ز . ظاىرة تدّؿ على وقوع التع يب
التع يب، واليت انضم  إليلػا اصتزائػر، تلػـز بػنجراء حتقيػا عػادؿ علػى الهػور مبجػرد احتمػاؿ 

 .ملينة وقوع تع يب أو معاملة وحشية    إنسانية أو
عػػ يب وكػاف األمػػر ؽتػاثالً أيضػػاً أمػاـ قاضػػي الترقيػا علػػي ىػياليل الػػ ي جتاىػم وقػػوع الت

وظتّػػػا ااػػػتوى ػتّمػػػد عيمػػػات بأنّػػػو تعػػػّرض للتعػػػ يب قػػػاـ ىػػػ ا . علػػػى الشػػػخا اظتاثػػػم أمامػػػو
القاضي بتوجيو التلم وفا شلب النيابة الّعامة ومل يلته  إج جرىة التع يب بػم أمػر بنيػداع 

وقػػػػد أ ػػػػم ىػػػػ ا القاضػػػػي مػػػػاتراً باسػػػػتعماؿ السػػػػالح . الضػػػػرية رىػػػػأ السػػػػجأ ا حتيػػػػاشي
مل يوػػػػأ مّػػػػو . اظتتلمػػػػق و قضػػػػية غتػػػػزرة سػػػػجأ سػػػػركاجي «اع فػػػػات»والتلديػػػػد  قػػػػػتالع 
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الودػػوؿ إج اضتقيقػػة بػػم اضتػػرص علػػى ت نيػػ  الػػتلم وتأكيػػد األعنػػاء علػػى اظتتلمػػق و ظػػم 
وبالتايل رفض قاضي الترقيا شلب انتػداب تنػ  شػّ  الػ ي قدمػو . اجتاه أحادي للترقيا

 ا الطلػب تػادي إج إقرػاـ رجػاؿ األمػأ و دفاع اظتتلم ػتّمد عيمات، ألف اظتوافقػة علػى ىػ
 .جرىة التع يب إذا اف ضنا أّف الطنيب اطتن  يادي وظيهتو بأمانة

مػػأ اظتهػػروض أّف كػػم حوػػم قضػػائي يتضػػمأ منطػػوؽ اضتوػػم وم راتػػو، يوػػوف فيػػو ت يػػر 
الترقيػا  يمصدر اضتوم وعماده، أّما و قضية ػتّمد عيمات كػاف األمػر الصػادر عػأ قاضػ

تػاؿ  –فض انتداب تن  شّ  لهرػا الضػرية والترقيػا و أسػناب أثػار التعػ يب الرا –
وي حوػػػم القاضػػػي سػػػنناً واحػػػداً مػػػأ الوقػػػائع و  مػػػأ تػػػومل ه. مػػػأ أي مػػػ ر ياسػػػس رفضػػػو

 ػاـ لتنظػر  القانوف للت ير وكاف على دفاع الضرية أف يستأنف األمر ويعرضػو علػى  رفػة ا
الػػػيت مػػػػأ ملاملػػػػا مراقنػػػػة ومراجعػػػػة األوامػػػػر  – ػػػػاـ  فػػػػة او انتػػػداب اطتنػػػػ  ثانيػػػػة، لوػػػػأ  ر 

ف وبقػػػي اظتلػػػف آلمل تػػػرد علػػػى شلػػػب ا سػػػتئناؼ إج حػػػّد ا –الصػػػادرة عػػػأ قضػػػاة الترقيػػػا 
وىوػػ ا ارتوػػب قضػػاة اظتراقنػػة جنرػػة ا متنػػاع عػػأ اضتوػػم الػػيت يعاقػػب عليلػػا قػػانوف . ملمػػالً 

ة الترقيػػػا تاّدػػػة معرفػػػة اضتقيقػػػة يػػػرفض القضػػػاء اصتزائػػػري عاّمػػػة وقضػػػا. العقوبػػات اصتزائػػػري
 ؼ القضػػايا اظتماثلػػة آبينمػػا يقػػّر القػػانوف أف ملمتػػو األساسػػية ىػػي إظلػػار اضتقيقػػة، وتوجػػد 

 .اظتستوياتافة على ك
ظتػػاذا شلػػػب انتػػػداب تنػػػ  شػػػّ ؟ فػػػاألمر   يتعػػػدى إثنػػػات حالػػػة ّماديػػػة كػػػاليت يقّرىػػػا أي 

ات كانػػ   ػػ  تهيػػة و  حتتػػاج إج ػتضػػر قضػػائي ألف آثػػار التعػػ يب علػػى بػػدف ػتّمػػد عيمػػ
ػتضػر قضػائي وتوليهػو مبلمػة كاتب يوهي حينئ  شلب تعيق  . ملارة عالية ظتعرفة مصدرىا

نتقػػػػػاؿ إج سػػػػػجأ سػػػػػركاجي، مثّ اسػػػػػتجواب الضػػػػػرية ػتّمػػػػػد عيمػػػػػات وودػػػػػف اصتػػػػػروح  ا
وىػ ا اضتػم ىػو الوحيػد لتجنػب اظتػأزؽ الػ ي أدى إليػو رفػض قاضػي . الواضرة على جسده

يػػػا لطلػػػػب انتػػػداب تنػػػػ ، ويعػػػػود اتتصػػػاص تعيػػػػق افضػػػػر إج رئػػػيس ػتومػػػػة بػػػػاب الترق
ونهػػػس الػػػدائرة اصتلويػػػة الػػػيت يوجػػػد  ػػػا سػػػجأ سػػػركاجي، فػػػتّم تقػػػدأ الطلػػػب عتػػػ ا  يالػػػواد

وتعّجب رئيس ػتومة باب الوادي عت ا الطلب ألف . القاضي وفا قانوف انجراءات اظتدنية
نثنػػات حػػا ت ماديػػة م ػػم تسػػّرب اظتيػػاه و بيػػ  أو و نظػػره ىػػ ا انجػػراء ُيسػػتخدـ عػػادًة 

أو أي معاينػة ماديػة   تتطلػب تػ ة بعينلػا، وقػّدـ افػامي إج القاضػي اػروح  حائ هنيار ا
افضػػر إ ّ أف يػػدّوف ماديػػاً مػػا يالحػػك علػػى جسػػد الضػػرية كاتػػب الطلػػب بقولػػػو مػػا علػػى  

ادػاً نوعيػاً مػدعياً أف الَقضػية فرفض القاضي ىػ ا الطلػب لجػة أنػو   ىلػك اتتص. ويصهو
 .ذات شابع جزائي وكتب حوم الرفض على نهس وثيقة الطلب
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مثّ رُفعػػ  قضػػية ػتمػػد عيمػػات إج اظتردػػد الػػوشين ضتقػػوؽ اننسػػاف الػػ ي ي أسػػو السػػيد 
 16.رزاؽ باره فنلغو الطلب وأجاب كتابياً عأ ودولو ووعد بالتدتم لونو مل يهعم ايئاً 

قػػانوف انجػػراءات اصتزائيػػة أف كػػم مػػأ زعػػم أنػػو تضػػرر مػػأ جرىػػة مػػأ  68وتػػنّا اظتّػػادة 
بنموانػػو أف يقػػدـ اػػووى أمػػاـ القاضػػي اظتخػػتا مػػع اندعػػاء اظتػػدً، فػػأودع ػتػػامي ػتمػػد 

لتجاء عت ا انجراء بػالر م مػأ أف ضػرايا التعػ يب اوأ الوحيد ال ي يعيمات اووى ومل 
مػػأ اظتعاىػػدة الّدوليػػة ضػػد  01اً للّمػػادة مل يوونػػوا غتػػ يأ علػػى القيػػاـ بتلػػك انجػػراءات شنقػػ

واظتعاىدات الّدولية أعلى درجة مأ القوانق الوشنية حسب الدستور اصتزائري و  . التع يب
تلػػػـز ضػػػرايا التعػػػ يب بتقػػػدأ الشػػػواوي عّمػػػا عػػػانوه أو التصػػػريح بقصػػػد حتريػػػك الػػػدعوى 

أ سػػػلطات الّدولػػػة العموميػػػة عتػػػ ا الػػػرفض، ويوهػػػي حينئػػػ  للّضػػػرية أف ُتشعِػػػػر أي جلػػػة مػػػ
 .اظتّادة اظت كورة أعاله مأ اظتعاىدة الّدولية 0بوقائع التع يب، وىو ما جاء و اظتلرا 

بعد رفض قاضػي الترقيػا لطلػب انتػداب تنػ  لهرػا الضػرية وودػف األضػرار الػيت 
شلػب تعيػق ػتّضػر قضػائي  يضتق  بو مأ جراء التعػ يب، رفػض رئػيس ػتومػة بػاب الػواد

ولقػػػد ّ  إيػػػداع اػػػووى جزائيػػػة مػػػع اندعػػػاء اظتػػػدً . يدانيػػػة آلثػػػار التعػػػ يبقصػػػد اظتعاينػػػة اظت
فاظتّػػادة . وذلػػك أمػػاـ عميػػد قضػػاة الترقيػػا كمػػا يػػنّا قػػانوف انجػػراءات اصتزائيػػة علػػى ذلػػك

مػػأ اظتعاىػػدة الدوليػػة ضػػد التعػػ يب تػػر م سػػلطات الدولػػة عاّمػػة والقضػػاة تادػػة ألتػػ   08
ذلك كلما ظلرت أسناب موضوعية على وقػوع تعػ يب أو التداب  فوراً لهتح حتقيا عادؿ و 

فاظتعاىػدة الدوليػة تلػـز القاضػي بهػتح . ؽتارسات ملينة، وإف حالػ  حػوؿ الشػووى اػووؾ
حتقيػػا عػػادؿ فػػوراً و  تػػر م الضػػرية علػػى تقػػدأ أي دليػػم، وعلػػى قاضػػي الترقيػػا أف يقػػـو 

على اظتعلومػات الػيت احتو ػا  مبلامو ويهرا الوقائع وي ن  القضية وهدد اظتساوليات بناءاً 
 .الشووى اظتقدمة إليو

انتظر عميد قضاة الترقيا الراً كامالً قنم القياـ بػنجراء كػاف مػأ اظتهػروض أف يتطلػب 
يلػـز قػانوف انجػراءات اصتزائيػة كػم مػأ أودع اػووى مػع اندعػاء اظتػدً بػدفع . بضع دقائا

يهػػرض النظػػاـ . إ  بعػػد دفػػع اظتنلػػ  منلػػ  ضػػماف هػػدد القاضػػي قيمتػػو و  يشػػرع و الترقيػػا
بتسػػديد منلػػ  مػػايل  –وضػػرايا التعػػ يب تاّدػػة  –القضػػائي اصتزائػػري علػػى كػػم الضػػرايا 

قنم أف ىونلم التوّلم إج القاضي اظتخػتا عػأ تعّرضػلم ظتمارسػات التعػ يب، وذلػك بػأف 
قا مػأ يوونوا قد تعّرضوا للرجز والناس ا قتصادي الناجم عػأ شػوؿ ا عتقػاؿ الػ ي يػن

قػػػػدرا م الندنيػػػػة وال ىنيػػػػة واظتعنويػػػػة بانضػػػػافة  فػػػػ اءات وسػػػػائم انعػػػػالـ اظتغرضػػػػة بػػػػدعوى 
إف إر ػػػاـ ضػػػرايا التعػػػ يب بػػػدفع منػػػال  ماليػػػة هػػػدد القاضػػػي قيمتلػػػا . موافرػػػة انرىػػػاب

وبػػػدوف مراقنػػػة يشػػػوم عائقػػػاً كنػػػ اً لعرقلػػػة الّسػػػ  اضتسػػػأ للعدالػػػة، و  اػػػّك أف م ػػػم ىػػػػ ه 
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مػأ اضتيّػم الػيت  ػدؼ إج إسػوات الضػرايا، فيطلػب مػأ الضػرايا عمومػاَ انجراءات ىػي 
فترػػتم علػػى ػتّمػػد عيمػػات أف يػػدفع ىػػ ا . بػػأف   يزعجػػوا القضػػاة وأف   يشواػػوا علػػيلم

 .اظتنل  حل يقـو القاضي مبلمتو
إف رفض فتح حتقيا فوري حوؿ وقائع التع يب اليت أدج  ا ػتّمد عيمات وكررىػا أمػاـ 

رقيػػا مثّ أّكػػدىا ػتاميػػو كتابيػػاً وشػػوؿ اظتػػّدة مػػا بػػق اند ء وقنػػوؿ فػػتح اظتلػػف و قاضػػي الت
  . مػأ اظتعاىػدة الّدوليػة ضػد التعػ يب 08النلاية، كػم ىػ ا يتعػارض مػع مقتضػيات اظتّػادة 

اػك أف الّسرعة وعدـ التناشا و قضايا الترقيا اظتتعّلقة بالتعػ يب، أمػور جػّد ملّمػة ألهّنػا 
معانػػات الضػػرية مػػأ أثػػر التعػػ يب داتػػم الّسػػجأ مػػأ جلػػة، وتترػػرى قنػػم  قػػد ختّهػػف مػػأ

وىػػػ ا   ىنػػػع . زواؿ أثػػػار واتتهػػػاء ؼتلهػػػات اظتمارسػػػات اظت لّػػػة والإلنسػػػانية مػػػأ جلػػػة أتػػػرى
لػػو . وجػػوب السػػرعة و الترقيػػا وإف تلّػػف التعػػ يب آثػػاراً دائمػػة وعجػػزاً علػػى مػػدى اضتيػػاة

سوء اظتعاملة وتلق   ديػدات واػتماً وسػّناً وتعّرضػ   أف مل خت  الضرية بأهّنا تعّرض  إج
إج الضػػػرب وأر مػػػ  مػػػأ قنػػػم جالديلػػػا وتػػػالؿ فػػػ ات متتاليػػػة علػػػى  طػػػس الػػػرأس بػػػالقوة 

يػة أو مورسػ  عليلػا شريقػة ئميايستنشاؽ أو الشرب منو، أو سػوائم ك داتم ماء قػ ر مثّ ا
علػػػى النقػػػاء عاريػػػة أو تلقػػػ   أو أجػػػ ت( أي اطترقػػػة) «الشػػػيهوف»التعػػػ يب اظتعروفػػػة باسػػػم 

تع يناً بواسطة األسالؾ الولربائية، فوم أساليب التع يب ى ه وأترى مل ن كرىا   تنقي 
بالضػػػرورة علػػػى جسػػػم الضػػػرية أثػػػاراً دائمػػػة وبالتػػػايل إف وجػػػوب فػػػتح حتقيػػػا عػػػادؿ وفػػػوري 

 .مناارة لو ما ي ره
يػػػة مثّ ئميايؽ و بطنػػػو مبػػػواد كوإذا عُػػػػدنا إج قضػػػية ػتّمػػػد عيمػػػات فننّػػػو تعػػػّرض إج اضتػػػر 

إاػػعاؿ النّػػار فيلػػا واسػػتخدـ النػػارود بػػنهس الشػػوم أيضػػاً ومل يوػػأ الشػػاكي يتمتػػع بصػػّرة 
جيّػػدة قنػػم اعتقالػػو، إذ كػػاف يشػػوو مػػأ مػػرض القلػػب والربػػو، فػػنذا مل توػػأ ىػػ ه األسػػناب  

دىور كافيػػة لتجعػػم القاضػػي يقػػـو مبلامػػو بصػػهة عاديػػة وتلقائيػػة ؽتػػا جعػػم دػػّرة الضػػرية تتػػ
وكػاف . بشوم تط  مع العلم أنو كاف معتقالً بسجأ سركاجي ومل يلتم بو شنيب اظتاسسة

ىّم اظتصلرة الطّنية لسجأ سركاجي ىو العالج السطري للجروح الظاىرة  ػدؼ انسػراع 
 .و زواؿ آثارىا وتغطيتلا

اعو ظتّػػا وّجػػو قاضػػي الترقيػػا أمػػراً بنحضػػار ػتّمػػد عيمػػات مػػأ الّسػػجأ إج موتنػػو لسػػم
مضػػى وقػػٌ  شويػػم، أتػػ  القاضػػي افػػامي أّف مػػدير الّسػػجأ عػػارض أمػػره وىػػ ه أوبعػػد أف 

سػابقة تطػػ ة إذ مل يسػػنا أبػػداً أف رفػض مػػدير سػػجأ أو موظػػف آتػر تنهيػػ  أمػػر أو حوػػم 
وىوػػػ ا توقػػػف سػػػ  الترقيػػػا ومل يػػػتم شتػػػاع الضػػػرية وتػػػدويأ . 0888القاضػػػي قنػػػم ينػػػاير 

، وتأكػػد فيمػػا بعػػد أف تعطيػػم سػػ  الترقيػػا يعػػود إج تصػػرهاتو و ػتضػػر اسػػتجواب رشتػػيّ 
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أو ً إرادة القاضي نهسو إذ مل يوأ مترّمساً ظتتابعػة الترقيػا ألنّػو يعلػم مػا : ثنق مااأمريأ 
ي تػػػب عػػػأ الشػػػووى الرشتيػػػة وقػػػد يوػػػوف ىػػػو الػػػ ي أاػػػار ظتػػػدير الّسػػػجأ أف هػػػتهك بػػػأمر 

أف الشػاكي يوادػم سػعيو وتاّدػة أنّػو إحظار الشاكي، وثانياً مدير السػجأ نهسػو مل يرضػو 
اظتػػػدير أاػػػرؼ بنهسػػػو علػػػى أعمػػػاؿ تعّسػػػهية ضػػػد الّسػػػجناء قػػػاـ  ػػػا اضتػػػرّاس، ذلػػػك ثنػػػ  أف 

وظتّػػػا سػػػألو افػػػامي عػػػأ عػػػدـ حضػػػور السػػػجق إج . وأسػػػاء معاملػػػة ػتّمػػػد عيمػػػات اخصػػػياً 
ه، موتػػػب قاضػػػي الترقيػػػا أجابػػػو قػػػائالً أّف الظػػػروؼ األمنيػػػة ىػػػي الػػػيت حالػػػ  دوف إحضػػػار 

وقػػاؿ أف الشػػػرشة والػػػدرؾ رفضػػػوا نػػػػقم الّسػػجق إج مقػػػّر افومػػػة  سػػػتجوابو حػػػوؿ اػػػوواه 
 .ألسناب أمنية

ومل يقػػم القاضػػي بػػأي إجػػراء آتػػر مػػا عػػدا اسػػتدعاء الشػػاكي للمرومػػة والػػ ي اعػػ ض 
فلػم . عليو مدير الّسجأ دوف أف يتعػّرض ىػ ا األتػ  للجػزاء الػ ي حػّدده قػانوف العقوبػات

باسػػتجواب األاػػخاص اظتعنيػػّق بالشػػووى مػػأ رجػػاؿ الشػػرشة الػػ يأ مارسػػوا  يقػػم القاضػػي
التعػػػػ يب، ومنػػػػ  إيػػػػداع الشػػػػووى ودفػػػػع ذتػػػػأ الضػػػػماف القضػػػػائي مل هػػػػرؾ القاضػػػػي سػػػػاكناً 
لوشػػف اضتقيقػػة ومػػأ مثّ يوػػوف القاضػػي قػػد ارتوػػب بػػدوره جرىػػة اظتشػػاركة و التعػػ يب، ظتّػػا 

. ء رجػاؿ الشػرشة اظتتلمػق مبمارسػة التعػ يبرفض أف يشرع و الترقيا وامتنع عأ استدعا
إّف ا حتهػػػاظ بالشػػػووى ومسػػػتندا ا وا متنػػػاع عػػػأ حتريػػػك الػػػدعوى القانونيػػػة يُعػػػّد إتهػػػاء 
لطنيعػػة اصترىػػة وظػػروؼ ارتوا ػػا مػػع التسػػ  علػػى اجملػػرمق، كػػم ذلػػك وػػالف دػػراحة قػػوانق 

 .الّدولة
ضػػػي إشالقػػػاً عوػػػس مضػػػموف يوشػػػف تسلسػػػم انجػػػراءات أّف الترقيػػػا مل ينااػػػره القا

مػػأ اظتعاىػػدة الّدوليػػة ضػػد التعػػ يب الػػيت تػػنّا علػػى فرػػا الشػػواوي فػػوراً و   01اظتّػػادة 
ىوػػأ الّتعػػ ر بعػػدـ سػػعي الشػػاكي أو  يػػاب احتجاجػػو أمػػاـ التماشػػم الواضػػح الػػ ي كػػاف 

اػػػعر الشػػػاكي أف سػػػعيو سػػػوؼ يهشػػػم تصودػػػاً بعػػػد أف َعلِػػػم أّف مػػػدير الّسػػػجأ . ضػػػريتو
مػع . وادلة الترقيا و اوواه، مثّ بعدىا فقػد أملػو و السػ  اضتسػأ للعدالػةاع ض على م

ذلك احتيت الضػرية ػتّمػد عيمػات اػهاىياً وكتابيػاً أمػاـ دتاشػم القاضػي حػل   ينقػى غتػاؿ 
للشػػك و تواشػػا القاضػػي مػػع مػػدير الّسػػجأ و إتهػػاء جرىػػة التعػػ يب والتسػػ  علػػى رجػػاؿ 

رية أف توّرط النظاـ القضائي ظم أمػراً مسػّلماً بػو تادػة بعػد مث اقتنع الض. الّشرشة اظت ننق
أف دتّػػ  إحالتػػو أمػػاـ افومػػة اطتاّدػػة حيػػ  كػػاف موقػػف القضػػاة مشػػا اً دتامػػاً ظتوقػػف قضػػاة 

إّف جلػػاز القضػػاء اصتزائػػري يشػػارؾ و سػػياؽ عمليػػات التعػػ يب ويسػػانده وهمػػي . الترقيػػا
 .أدرابو
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ة اطتّادػػػة بتلمػػػة ا نتمػػػاء إج غتموعػػػة إرىابيػػػة، مل بعػػػد إحالػػػة ػتّمػػػد عيمػػػات إج افومػػػ
يوػػػأ اظتلػػػف هػػػوي إ ّ تصػػػرهات أُرِ ػػػم عليلػػػا اظتػػػتلم حتػػػ  انكػػػراه وّ  تػػػدوينلا و ػتضػػػر 

فلّمػا دػرّح ػتّمػد عيمػات أمػاـ افومػة اطتادػة . الشرشة مثّ أجػ  علػى التوقيػع عليلػا بػالقوة
حت  مسلسم مأ عمليات التع يب، دػرخ أّف تلك التصرهات   أساس عتا ألهّنا ددرت 

بينمػػا   ُهّملػػو القػػانوف بػػ لك، مػػع العلػػم  «مل تقػػدـ الػػدليم»رئػػيس افومػػة و وجلػػو قػػائالً 
أّمػا بالنسػنة لقضػية ػتّمػد . فقػ  ذلػك أنو و قضايا التع يب يوهي للضػرية اند ء بوقػوع

أ ذلػػك فػػرفض قاضػػي عيمػػات، فطلػػُب انتػػداب تنػػ  شػػّ  لهرصػػو كػػاف كافيػػاً، بػػم أك ػػر مػػ
الترقيا الطلب يدّؿ على أف الضرية استعمم مػا يتيرػو لػػو القػانوف، وأك ػر مػأ ذلػك كلػو 
أنّو تقدـ بشووى مع اندعاء اظتدً مع دفع ذتأ الضماف القضائي  ػ  أف قاضػي الترقيػا 

الػدليم  و  تطالب ضرية التع يب مأ الناحيػة القانونيػة بتقػدأ. احتهك باظتلف هنائياً تعػنػتاً 
تادػػػػػة أف الػػػػػ يأ مارسػػػػػوا التعػػػػػ يب ىػػػػػم أعػػػػػواف الّدولػػػػػة فلػػػػػ ه األتػػػػػ ة ىػػػػػي الػػػػػيت دتلػػػػػك 

 .انموانيات لوشف حقيقة الوقائع
لقد قػّدـ ػتّمد عيمات كم التهاديم حوؿ ؽتارسات التع يب اليت ااتوى منلا وشلػب 

 تػػػ ة ػتايػػػدة، وبعػػػد عػػػدـ اسػػػتجابة قاضػػػي الترقيػػػا لػػػػو تقػػػدـ بشػػػووى مػػػعفرػػػا إجػػػراء 
فمػأ اظتهػروض أف يوػوف الػرّد مهّصػالً . اندعاء اظتدً وأت اً كػرر مزاعمػو أمػاـ قضػاة اضتوػم

دعاءات الضرية اظتدّعمة بانجراءات اليت قام   ػا افومػة، بػد  أف يوػوف اومقنعاً على 
. العدالػػػة ئحتميػػم الضػػرية عػػػبء الػػدليم، وىػػػ ا يرمػػي عػػرض اضتػػػائ  قػػوانق الّدولػػػة ومنػػاد

د لة عأ اؿتياز النظاـ القضائي نػ كر بػأّف و تلػك القضػية تقػدـ متلمػوف آتػروف ومزيداً لل
بػنهس اندعػاء عػأ ؽتارسػات التعػ يب الػيت تعّرضػوا عتػا ودّعمػوا أقػواعتم بشػلادات وإثناتػػات 
رشتية ت ىأ على شلنػا م بػنجراء تػ ات نثنػات وقػوع التعػ يب وحتمػم تلػك الوثػائا تػتم 

سػواء علػى مسػػتوى  –ىػا ء الضػػرايا أيضػاً أثنػاء انجػراءات كمػا شلػب . قاضػي الترقيػا
بالسػػػػماع إج الشػػػػلود وأضتّػػػػوا و شلػػػػب  –الترقيػػػػا أو علػػػػى مسػػػػتوى الهصػػػػم و اظتوضػػػػوع 

كػػػاف مػػػػأ . اسػػػتدعاء أعػػػواف الشػػػرشة اظتتلمػػػػق مبمارسػػػة التعػػػ يب، لوػػػأ مػػػػأ دوف جػػػدوى
انتػػػدب تػػػ اء شنيػػػق ولػػػو اف ضػػػنا أف القاضػػػي . الضػػػروري شتػػػاع الشػػػلود نظلػػػار اضتقيقػػػة

ألػػيس مػػأ ملمػػة القاضػػي  –فرضػػاً  –لهرػػا الضػػرايا وكانػػ  نتيجػػة الهرػػا  ػػ  كافيػػة 
معاينػػة وفرػػا رتيػػػع عنادػػر اظتلػػػف ومقارنػػة أوجػػػو دفػػاع األشػػػراؼ وموازنتلػػا مػػػع رتيػػع مػػػا 

 .تظلره اصتلسات؟ لوأ بقي  افومة اطتاّدة دّماء لنداءات اضتا والعدؿ
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صتزائػػػري نجػػػراء اطتػػػ ات؟ ومػػػا ىػػػو سػػػنب رفػػػض شتػػػاع مػػػا ىػػػي أسػػػناب رفػػػض القضػػػاء ا
الشػػػػلود واتتيػػػػار شػػػػرؽ عادلػػػػة لإلثنػػػػات تلنيػػػػة شلنػػػػات ضػػػػرايا التعػػػػ يب؟ ظتػػػػاذا ا حتهػػػػاظ 
بشػػوم آيل بميػػع الشػػواوى اظتتعلقػػة بالتعػػ يب علمػػاً أّف ىػػ ه اصتملػػة مػػأ األتطػػاء ختػػالف 

حك أف القضاء اصتزائري يشارؾ القانوف واظتعاىدات الّدولية اظتتعلقة بالتع يب؟ ومأ ىنا نال
 .و التع يب وىو يعلم بوقوعو بصهة منظمة وااملة

لقػػد أنشػػئ  افػػاكم اطتاّدػػة مبوجػػب التشػػريع ا ست ػػػنائي ظتوافرػػة انرىػػاب الػػ ي فػػتح 
باب التع يب واسعاً، مثّ سّلم ؽتارستو الشاملة كما ضمأ ألدرابو اضتماية وعدـ اظتتابعػة، 

مػػأ اظتعاىػػدة الّدوليػػة اظتتعلقػػة بالتعػػ يب وؼتالهػػاً  8ضػػاً لػػروح اظتّػػادة فوػػاف ىػػ ا التشػػريع معار 
ال ي أدِميت ضمأ قػوانق العقوبػات وانجػراءات  –قد منع ى ا التشريع . 01و 08ظتادتيو 

الضػػرايا مػػأ أف يتمونػػوا مػػأ إثنػػات تعّرضػػلم  –اصتزائيػػة لتصػػنح قواعػػده مػػأ القػػانوف العػػاـ 
مصػػػاة األمػػػأ حػػػا التػػػدتم لػػػيالً وهنػػػاراً دوف رتصػػػة  للتعػػػ يب، ألنّػػػو مػػػنح صتميػػػع أعضػػػاء

كمػػا أذف ىػػػ ا التشػػػريع . قضػػائية كانػػػ  أو إداريػػة، ومػػػأ دوف ضػػػاب  ا تتصػػاص اصتلػػػوي
للقضػػػاة إتهػػػاء أشتػػػائلم وملػػػاملم اضتقيقيػػػة، وعتػػػم اضتػػػا و إدػػػدار أحوػػػاـ وفػػػا قناعػػػا م 

د اصتالديػػػأ علػػػى فيوػػػوف ىػػػ ا التشػػػريع قػػػد سػػػاع. ال اتيػػػة والشخصػػػية دوف حاجػػػة لت يرىػػػا
و  بػػػػد علػػػػى القضػػػػاء أف يهرػػػػا . موادػػػػلة ؽتارسػػػػة التعػػػػ يب بػػػػدعوى موافرػػػػة انرىػػػػاب

الوقػػػػائع واألعمػػػػاؿ الهعليػػػػة واألتػػػػ  بعػػػػق ا عتنػػػػار باألوضػػػػاع اضتقيقيػػػػة بػػػػدؿ الوقػػػػوؼ أمػػػػاـ 
وىػػ ا . اظتعطيػػات القانونيػػة الشػػولية فقػػ ، وذلػػك كلمػػا تعلّػػا األمػػر لمايػػة حقػػوؽ اننسػػاف

لعػػػاـ الػػػ ي يعمػػػم بػػػو القػػػانوف الػػػّدويل والنظػػػاـ العػػػاـ الػػػّدويل و افػػػاكم الّدوليػػػة ىػػػو اظتنػػػدأ ا
كػػاف مػػأ واجػػب قػػانوف موافرػػة   17.واعتيئػػات اظتختصػػة و األمػػور اظتتعلقػػة لقػػوؽ اظتػػواشنق

انرىػػاب أف يضػػمأ أدش درجػػة مػػأ العػػدؿ للمػػواشنق عنػػد دػػدور األحوػػاـ، لونػػو اكتهػػى 
 .بتوريس وسائم القلر

ك القػانوف وتػار مػا يليػا لتأييػد اظتتابعػة مػأ بػق الّنصػوص ا سػت نائية ويتجنػب وكاف ذلػ
القليم منلا ال ي وضعو اظتشرّع لصاة اظتتلمق باسترياء، وكاف ترجيح الّنصوص ىػو عػدـ 

وقػػع الشػػعب اصتزائػػري فعليػػاً حتػػ  وشػػأة التعػػ يب . إظلػػار حقيقػػة ؽتارسػػة التعػػ يب الواسػػعة
لػػاز القضػػائي بالسػػووت ورفػػض ىػػ ا األتػػ  الترريػػات ر ػػم إضتػػاح اظتػػنّظم الػػ ي سػػانده اصت

قػػد قضػػ  افومػػة اطتاّدػػػة . الضػػرايا عليلػػا، وىػػ ا واقػػع مػػامل لػػيس خبطػػػر كػػامأ فرسػػب
بػػػاصتزائر العادػػػمة علػػػى ػتّمػػػد عيمػػػات باندانػػػة علػػػى أسػػػاس تصػػػرهات نتيجػػػة أبشػػػع أنػػػواع 

د اجمللػس األعلػى للقضػاء حوػم مثّ أيّػ. التع يب اليت سّلط  عليو، وحوم  عليو بانعداـ
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انعػػػداـ ر ػػػم ك ػػػرة عيوبػػػو القانونيػػػة اجملرهػػػة وأتػػػ اً ّ  تنهيػػػ  حوػػػم انعػػػداـ فأعػػػِدـ ضػػػرية 
 .التع يب مرة أترى

مل نسػػػرد ىػػػ ه القضػػػية إ ّ ألهّنػػػا دت ػػػم النمػػػوذج العػػػاـ واظتعتػػػاد للتقاضػػػي و اصتزائػػػر منػػػ  
افاكمػػػات   تقػػع اندانػػػة علػػى اظتػػػتلم  وأثنػػاء. 0888إيقػػاؼ اظتسػػػار الػػدىقراشي و ينػػػاير 

بصهتو متلماً لوأ بصهتو تصماً وعدواً نب إقصاءه بتلمة تط ة يتم تلهيقلا عػأ شريػا 
الػػػػػيت تتناوعتػػػػػا افػػػػػاكم تعػػػػػيّت برجػػػػػاؿ الشػػػػػرشة والعسػػػػػور اظتػػػػػدججق  –فاظتسػػػػػائم . التعػػػػػ يب
لقضػاة أتنػاراً حربيػة ليس  وقائع يزهنػا القضػاة مبقػاييس قانونيػة، بػم يسػتخرج ا –بالّسالح 

وو القضػػاء السياسػػي . مػػأ اطتصػػم قنػػم الشػػروع و اعتجػػـو قصػػد إضػػعاؼ قوتػػو وإموانياتػػو
يصنح مواف افاكمة ميداناً للمعركة ويرتػدي القضػاة وأعػواف النيابػة الػزي العسػوري حقيقػًة 

لمػػػػق وىػػػم ىوػػػػأ اطتلػػػ  بػػػػق القضػػػاء والسياسػػػػة؟ أمل يُعامػػػم القضػػػػاء اصتزائػػػري اظتت. وغتػػػازاً 
وأعػػػراؼ التقاضػػي تلػػ  قضػػية اظتػػػتلم  ئوػتػػاميلم كػػأهّنم أعػػداء بينمػػػا دتنػػع القػػوانق واظتنػػاد

مبراميو؟ أومل تضمأ اظتعاىدات الّدولية وجوب اح اـ حقوؽ الدفاع؟ ىم يستطيع افاموف 
موادلة ملاملم و الدفاع عأ موكليلم بعد ما تنّق أف حوػم إدانػتلم يصػدر قنػم افاكمػة 

يػة؟ ىػػم يظػػم افػامي ديوػػوراً وسػػ  افاكمػات الصػػورية الشػػولية وىػو يعلػػم يقينػػاً أف ور ظاضت
القاضػي يسػػاند ويشػارؾ و متابعػػات   أسػػاس عتػا؟ ومػػا تلػػك اصتلسػات إ  وسػػيلة عدوانيػػة 
 ػػػ  اػػػريهة للقضػػػاء علػػػى اطتصػػػم السياسػػػي مػػػع حػػػدوث أضػػػرار جاننيػػػة   تعػػػّوض يػػػ ىب 

 .ضريتلا عدد كن  مأ األبرياء

 الخالصة. 5
إف التعػػػػ يب و . وو غتػػػاؿ التعػػػ يب   وػػػرج عػػػأ ىػػػ ه اظتيػػػزة «اطتصودػػػيات»بلػػػد  اصتزائػػػر

اصتزائر   ينرصر و منطقة معّينة بم يشػمم رتيػع منػاشا الػوشأ تادػة اطتريطػة الّسياسػية 
إف التعػػػػػ يب و اصتزائػػػػػر اػػػػػنح عػػػػػاـر وراءه . 0880ديسػػػػػم   87الػػػػػيت أفرز ػػػػػا انتخابػػػػػات 

ك ػ وف، ويتمتػع زعمػاءه لرّيػة تاّمػة و  يتعّرضػوف للمتابعػة   وثانويوف واركاء فاعلوف أدلّيوف
تػػػتّم ؽتارسػػػات التعػػػ يب أمػػػاـ . اطتطػػػ ةالقضػػػائية، األمػػػر الػػػ ي يشػػػجعلم علػػػى التجػػػاوزات 

أي كم أنواع التعػ يب  –دم  القانوف وقلب موازيأ العدؿ لي  تسّل  العقوبة الدموية 
نب عػداوة أحػد أعػواف األمػػأ النسػطاء وذلػك قنػم توجيػػو علػى أسػاس الشػووؾ ورمبػا بسػػ –

التلمة رشتياً وقنم افاكمة وأحياناً يستمر التع يب حل أثنػاء افاكمػة مثّ ترمػى الضػرية و 
 . ياىب الّسجأ، دوف أف ينتلي مسلسم التع يب
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ويسػػػػّل  القضػػػػاة العقوبػػػػة دوف تػػػػردد أمػػػػاـ تأوىػػػػات الضػػػػرايا، بينمػػػػا حتّمللػػػػم الدسػػػػات  
مػػا يصػػدر مػػنلم ىػػو دػػمتلم  أقػػنحو . لقػػوانق ملمػػة اضتهػػاظ علػػى حقػػوؽ وكرامػػة اظتػػواشنقوا

أّمػػػا . عػػػأ أعمػػػاؿ التعػػػ يب، ومػػػأ أبػػػرز السػػػمات اظتخزيػػػة عتػػػ ه اصترىػػػة تػػػورط القضػػػاة فيلػػػا
الّنصػػػػوص الدسػػػػتورية الػػػػيت جتعػػػػم مػػػػأ القاضػػػػي اصتزائػػػػري حػػػػامي وضػػػػامأ ضتقػػػػوؽ وحريػػػػات 

ّف الدسػػػتور ىػػػو أوؿ نػػػّا اف اضػػػي هتمػػػم التطنيػػػا اظتػػػواشنق ليسػػػ  إ ّ تطػػػب جوفػػػاء، أل
وينقػػى ىوػػ ا وسػػيلة للدعايػػة حػػل يظلػػر النظػػاـ اصتزائػػري كأنّػػو دىقراشيػػاً بينمػػا يظػػم النظػػاـ 

 .همي اصتاّلديأ
سػػنق  لنػػا اناػػارة إج أف القػػانوف اصتزائػػري ثنػػائي، ولقػػد ميّػػز زميلػػي األسػػتاذ علػػي هػػي 

فاألوج هركلا . زدواجية الّسلطة بق الهعلية والظاىرةاائري عند الّنور عند ودهو للنظاـ اصتز 
أدػػراب القػػرار العسػػوريق وىػػي الّسػػلطة اضتقيقيػػة والهّعالػػة، أّمػػا ال انيػػة وىػػي الػػيت يػػ كرىا 

وبػػالطنع . الدسػػتور م ػػم رئاسػػة اصتملوريػػة وال ظتػػاف وجلػػاز القضػػاء، تنقػػى اػػولية دوف نهػػوذ
زدواجيػػػة عػػػأ اظتنظومػػػة  وبالتػػػايل   تهلػػػ  ىػػػ ه ا. هيػػػةختضػػػع الّسػػػلطة الظػػػاىرة للّسػػػلطة اطت

. القانونية لي  وضع القانوف الرشتي الشولي إج القانوف اطتاص الػ ي يظػم تهيػاً وفّعػا ً 
إّف القػانوف األقػوى ىػو الػ ي يصػػدره أدػراب القػرار، ومػأ حوػػم الواقػع فلػو يلػيمأ علػػى 

و الواقػػػع القػػػػانوف . اتتالفػػػاً ااسػػػػعاً قػػػانوف اصتريػػػدة الرشتيػػػػة ووتلػػػف و نهػػػػس الوقػػػ  عنػػػػو 
األقػػوى ىػػو سػػيد اظتيػػداف يوميػػاً و حػػق ينقػػى القػػانوف الشػػولي الرشتػػي و ػتػػم الهرضػػيات، 

 –ذو الصػػػػػلة باظتعاىػػػػػدات الّدوليػػػػػة اظتتعلقػػػػػة لقػػػػػوؽ اننسػػػػػاف  –و اطتػػػػػارجي ئػػػػػيسػػػػػتعمم جز 
ي والتمييػػػػػزي و الػػػػداتلي فيصػػػػػلح للتطنيػػػػا ا نتقػػػػػائئػػػػػللدعايػػػػة واطتطػػػػػب التشػػػػريهية، أمػػػػػا جز 

سػػتعمار الهرنسػػػي و  الػػ ي سػػّنو ا – «أنػػدناف»وىنػػا يتنػػّق أف قػػانوف األىػػايل . فرسػػب
 .  يزاؿ قائماً و اصتزائر – يالقرف ما قنم اظتاض

نعػػداـ دولػة القػػانوف وإظلػػار اظتمارسػة الشػػاملة للتعػػ يب اىػو بيػػاف ىػػ ا إف ىػدؼ مقالنػػا 
وكػػػاف مػػػأ . الػػػة و اظتمارسػػػة الواسػػػعة للتعػػػ يبو اصتزائػػػر والتأكيػػػد علػػػى تواشػػػا جلػػػاز العد

واجننػػػا التشػػػل  والتنديػػػد مبشػػػاركة القضػػػاء اصتزائػػػري و تلػػػك اصترىػػػة النوػػػراء، وكسػػػر جػػػدار 
الصػم  الػػ ي هػػي  مبمارسػات التعػػ يب ليطلّػػع الػرأي العػػاـ علػػى غترياتػو، وإيصػػاؿ دػػوت 

ولػػػأ . يومػػػاً مػػػا علػػػى اصتالديػػػأاظتعػػػ بق ومعانػػػا م إج الضػػػم  العػػػاظتي عسػػػى أف يُقػػػاـ اضتػػػّد 
حػػل هػػاكم اظتتورشػػوف و قضػػايا التعػػ يب أمػػاـ ػتػػاكم دوليػػة  ػػ   ػآسيتلتػػػئم جػػروح ىػػ ه اظتػػ

 .منرازة
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إف التعػػػاشف الظػػػرو مػػػع ضػػػرايا التعػػػ يب و اصتزائػػػر وذرؼ الػػػدموع دتسػػػاح علػػػيلم   
يضػلم ماديػاً حقيقيػة تتم ػم و تعو  ةاسػاا بػم ىػم و حاجػة إج م، يسمأ و  يغين مأ جوع

مػأ اظتعاىػدة الّدوليػة ضػد التعػ يب  04عأ األضرار اليت أضتق   م كمػا تػنا عليػو اظتّػادة 
   أف ى ا   يوهػي فػال بػد مػأ . اليت انضم  إليلا اصتزائر، إ  أهّنا بقي  ح اً على ورؽ

ومػػأ ؽتلػػدات رد . وضػػع حػػد ظتسلسػػم عػػدـ اظتتابعػػة وعقػػاب الػػ يأ ظلػػوا ىارسػػوف التعػػ يب
نػػػة نهػػػوس ضػػػرايا التعػػػ يب انقػػػالع الهػػوري عػػػأ ىػػػ ه الظػػػاىرة اظتشػػػينة الػػػيت أعتنػػار وشما 

 .ستنقى ودمة عار و جنق حّواـ اصتزائر
وتعػػق ػتاكمػػػة اصتالديػػػأ واػػػركاءىم علػػػى إعػػػادة ا عتنػػػار اظتعنػػػوي للضػػػرايا وقػػػد ىوػػػأ 

لػػػػّدويل وو ا سػػػػتعانة بالقاضػػػػي األجنػػػػ  حػػػػل   ينقػػػػى غتػػػػاؿ للشػػػػك و احػػػػ اـ القػػػػانوف ا
. «بيػنوايو»اصتنراؿ الشيلي ع ى ه انموانية من  إثارة قضية و وبات مأ اظتاكد بنج. تنهي ه

إف ػتاكمة اجملرمق ليسػ  كافيػة لػرد الوضػع إج نصػابو بػم يسػتوجب وضػع ضػواب  قانونيػة 
تضمأ عػدـ توػرار ىػ ه الظػاىرة وتضػرب بيػد مػأ حديػد كػم مػأ سػّول  لػو نهسػو التهوػ  

 .ؿ التع يب كوسيلة لإلرىاب والتسّل و استعما
وقػػد كتػػب . وىػػ ا أحسػػأ وأجػػدر مػػا يُػػػقدـ تدمػػة للشػػعب اصتزائػػري ولإلنسػػانية رتعػػاء

الػػػ ي تُػػػػرجم إج الهرنسػػػػية عػػػػاـ  0886سػػػػّنة  «النسػػػػتاف»مصػػػلح الػػػػّديأ سػػػػعدي و كتابػػػو 
 فمػػأ تعػػود علػػػى اسػػتخداـ العنػػػف   ىوػػأ لػػػو ؽتارسػػػة الّسػػيادة، ألّف الػػػ ئب  »: 0771

وىنا جتدر اظتالحظػة أف جرىػة التعػ يب   تسػق  متابعتلػا اصتنائيػة  «.ىونو أف يووف راعياً 
وينقػػى اصتػػاً متابعػػاً قضػػائياً . بالتقػػادـ، أي ملمػػا شػػاؿ الػػزمأ عػػأ اقػػ اؼ جرىػػة التعػػ يب

فمػأ حػّا الضػرايا وذويلػم وورثػتلم . حل بعد ؽتاتو إذ يصدر التاري  و حّقو إدانة معنويػة
 .أو أمواتاً  عة جالديلم مأ أجم إدانتلم أحياءً متاب

إف الطمػػوح للعػػيش و غتتمػػع تػػاٍؿ مػػأ ؽتارسػػات التعػػ يب لػػيس بػػدعاً مػػأ اطتيػػاؿ، بػػم 
ضرورة حياتية   تستقيم أسس العمراف إ  على ركائزىػا ولنلػوغ ىػ ه الغايػة يسػتوجب علػى  

ظػػروؼ الػػيت تعيشػػلا كػػم عاقػػم مسػػاندة وتأييػػد أنصػػار حقػػوؽ اننسػػاف ألف ملّمػػتلم و ال
اصتزائر اليـو جّد تط ة ومعّرضة لوم ألواف األذى، أقللا زتالت الدعايػة اظتغرضػة وسػرعاف 

   ػتيم؟ وكم مأ ػتاـ ُسػجأ واضػطلد؟ وكػم مػنلم اكم مأ ػتاـ . ما يشنّػلوف بانرىابيق
مثّ  زاؿ و عػػداد اظتهقػػوديأ؟ وعػػاش األسػػتاذ راػػيد مسػػلي مػػا عنػػاه مػػأ ظلػػم بعػػد اتتطافػػويػػ

حنسػػػو وذلػػػك بسػػػنب تعاونػػػو مػػػع منظمػػػة العهػػػو الّدوليػػػة كمػػػا ورد و إحػػػدى حي يػػػات قػػػرار 
ويػػم للػػ ي ينػػين »ضػػة ويفالتعػػ يب جرىػػة بغ. إحالتػػو بعػػد الترقيػػا، مػػأ أجػػم ت يػػر متابعتػػو

 (.العلد القدأ)« بلدة على الّدـ
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 وثائق رسمية وأصلية عن تعذيب محمد عيمات: ملحق
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 اعتوامش
 

يػػػك أفنػػػوري، ـ مشسػػػوي واللػػػورد إر عػػػو دػػػهرة تقػػػدأ ن 0811 و تػػػأليف رتػػػاعي ،«حتقيػػػا حػػػوؿ اجملػػػازر و اصتزائػػػر» 1 
 An Inquiry into the Algerian، 0888جنيػػف عػػاـ للنشػػر،  النااػػروف بػػاوي، عػػروة وأيػػ  العػػرر، دار ىقػػار

Massacres, ،Bedjaoui, Aroua, Ait-Larbi  راجع موقع ا ين ني ، :www.hoggar.org. 

، دار النشػػر «يب و العػػامل العػػررالعنػػف والتعػػ »، منصػػف مرزوقػػي، فيوليػػ  داقػػ  واألسػػتاذ عصػػاـ يػػونس عىيػػ م منػػا  2 
 . رمتاف بناريس

 .0888، عاـ للنشر بنيف ، دار ىقار068-068الوتاب األبيض ضد القمع و اصتزائر، اصتزء األوؿ دهرة  3 
أعػػاا الهقػػ  غتانػػاً و  . أقسػػم وأتعلػػد باسػػم الػػ ات العليػػا بػػأف أبقػػى وفيػػاً لقػػوانق الشػػرؼ واألمانػػة و ؽتارسػػة الطػػب» 4 

و  تنظػر عيػين إج داتػم النيػوت الػيت أدتللػا ويػدفأ لسػاً األسػرار الػيت أبيرػػ  يل و  . أشلػب أجػرة تهػوؽ عملػي أبػداً 
وأحـ  أسػات يت واعػ ؼ بمػيللم علػي وسػأبل  ألبنػاءىم مػا تعلمتػو . يستخدـ حايل نفساد األتالؽ أو تشجيع اصترىة

 «.والعار واطتزي إذا ما أتله  ما تعلدت بو ،اً لوعوديفيظم الناس ه مونين ما بقي  وافي. مأ أباءىم
واظتالحظػات  CAT/C/VIII/CRP 1 ، وتالدػة اللجنػة رقػم CAT/C/SR 272, 273تقريػر صتنػة موافرػة التعػ يب 5 

A/52/44. 
 0888يػف عػاـ أعتمد اظتادتر األوؿ عتيئة األمم اظتتردة اطتػاص بالوقايػة مػأ اصترىػة ومعاملػة اظتنرػرفق، اظتنعقػد و جن 6 

، اظتنعقػدة و 11-41غتموعة القواعد الدنيا ظتعاملة اظتعتقلق، أعتمػدت اصتمعيػة العامػة عتيئػة األمػم اظتترػدة و جلسػتلا 
 .رغتموعة القواعد الدنيا ختا إدراة العدالة للقصّ  0878نوفم   88
بييػػم مػػأ اظتاسسػػة الطنيػػة لرعايػػة ضػػرايا للػػدكتور ميوػػم  ،«انتهػػاؽ و اضتمايػػة، النػػاجوف مػػأ التعػػ يب و اصتزائػػر» 7 

 . 0888كتب تقريراً حوؿ ضرايا التع يب الناجق مأ شال  اللجوء اصتزائريأ و بريطانيا، مايو . التع يب بلندف

 .العنف والتع يب و العامل العرر 8 
 .10/78و 1481و 1807قرارات  9 
 .EB63 (10)وقرارات  ( EB61.R37; WHA30.32)قرارات  10 

 .، اللجنة ب التقرير الرابع0881مايو  04قرارات، اجمللد ال ال ، الطنعة ال ال ة، اصتلسة العامة ال ال ة عشر و  11 
أنػػػػػدور، أنقػػػػػو ،  امػػػػػاس، باربػػػػػادوس،  وتػػػػػاف، بوتسػػػػػوانا، بػػػػػرًو دار السػػػػػالـ، اصتملوريػػػػػة : ؾتػػػػػد مػػػػػأ تلػػػػػك الػػػػػدوؿ 12 

صتملورية الشعنية لووريا، جينويت، دومينيوا، اصتملوريػة الدومينيويػة، و، كوؾ أيسلند، اغسن افريواف، جزر القمر، الوون
 .عراؽالند، إيراف، اعتاو، ىاييت، ىويل سي، سمنيا،  انا،  رنادا،  ينيا بياابوف، قالغ ينيا ا ستوائية، إري يا، فيجي، 

اتهاقػاً  ػ  دسػتوريأ،   ىوػأ إذا رأى اجمللػس الدسػتوري معاىػدة و »: 0878فيهري  81حسب الدستور اصتزائري لػ  13 
 «أف تووف اظتصادقة عليلز

قػػد ، وكػػاف 0880فيهػػري  01لونػػو مل يقػػدـ إ ّ و  0881أكتػػوبر  00كػػاف مػػأ اظتهػػروض تقػػدأ التقريػػر األوؿ و   14 
 (.CAT/C/SR) اليت دا   تقريراً  0880ريم بأ 88تعرض لهرا مأ شرؼ اصتلسة السادسة اظتنعقدة و 

( CAT/C/25/ add. 8) وىػو همػم اظتراجػع  0884أكتػوبر  04عػوض  0887فيهػري  87ال ػاً و  قدـ التقريػر 15 
 .0887نوفم   07وتعرض للهرا أثناء اصتلسة السابعة عشر و 
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إف ىػ ه اعتيئػة . 0888فيهػري  88اظتوقػع و  66-88أنشىء اظتردد الوشين ضتقوؽ اننساف باظترسـو الرئاسػي رقػم  16 

صتملوريػة ىػي جلػاز مالحظػة وتقيػيم وليسػ  عتػا أي دػالحية، عليلػا أف تلعػب دوراً رشتيػاً  ػ  أهنػا تنػدو التابعة لرئاسة ا
 .جلازاً يدافع عأ النظاـ

 .0887نوفم   86و  771/ 866/ 60/0888النمسا، اجمللس األرور للقضاء ، قضية رقم . أزتد س 17 
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 تواطؤ النظام القضائي
 

 

 علي حيي عبد النور
 رئيس الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان

 

 434 مقدمة. 1

 436 المجالس الخاصة للعدالة. 2

 442 التحقيق القضائي مع المتهم. 3

 443 محاكمات الظلم والزور. 4

 444 مقاضاة محاكمات مجالس العدالة. 5

 448 الرحمة والعفو العام. 6
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 مقدمة. 1
اجُت مدددن مالدددثقتت اال دددثال ار ا ددد ون اجلزائدددر ال بدددد مدددن ا دددثدعا  الدددةالرة اجل اعيدددة للنددد

املسثقلة لثةلَت الشالب اجلزائري بأنه عاش اال يزال دائ ا يالدي    مالثقدإ إداريب بوليسدي 
 .اقضائي

إّن اجلزائريُت الةين مل يأملوا أّي شي  من عدالدة اال دثال ار مل حيودلوا لدةلى علد  أي 
ع اال دددثال اري ااملدددا امثودددرا بدددالروارق ابقددددر مدددا لدددان ا ث ددد. شدددي  مدددن الالدالدددة اجلزائريدددة

فددداجلزائر بدددّدلة عدالدددة املسدددثال ر الال يدددا  . االجث اعيددة بقددددر مدددا ردددي اجلزائدددر املسدددثقلة أيضددا
 .ختل االحثتل الررنسي اخاصة ختل حرب الثحرير بالدالة ع يا  أخرى

تل فخددد. لددان دائ دددا رددو املل ددأ لثالدددديإ قددرارات ا ددال ليددا  املودددلحة الال   داعدديل ددا أّن 
امل تسددددثطع ال إدانددددة  ليددددااملوددددلحة الال   داعيحددددرب الثحريددددر خضددددالة عدالددددة اال ددددثال ار لدددد

علّدددب مبددددأ عددددا قابليدددة الالدددزل بالنسدددبة  91>1أبريدددإ  33اركدددةا   . الثالدددةيب اال إيقافددده
اأ نددددةر القضدددداة بددددأن  قددددد يثالر ددددون . 93>1مددددايو  8لقضدددداة ايفكدددد    اجلزائددددر إ   ايددددة 

يغطّدي دائ دا الردوارق الكدن يكردي الل دو   ليدااملودلحة الال   اعديدإّن . للثحويإ دان ر ار 
 .إليه لثوبح الالدالة صّ ا 

املثاللددددددب بو ددددددع  >;>1ديسدددددد رب  13ا ّسددددددد بقددددددانون  >;>1فربايددددددر  33إّن د ددددددثور 
فالقدددانون خيدددّول لل  لدددس ااعلددد  للقضدددا  . السدددلطة القضدددائية لالقضدددا  أقدددّر مبددددأ ا دددثقت

اي الثددرب مبدددأ عدددا قابليددة . النقددإ الددةلى مراعدداة مقنددة القضدداةصددتحيات القيدداا بالثاليينددات ا 
 .الالزل الةي ينص عليه القانون شرطا ال ثقتلية القضاة

اخاصدة مندة صددار املر دوا  3>>1فربايدر  >اليت أ علنة    بالكن منة حالة الطوارئ
ع الد دثور فدنن الدالدة تثودّرر ةريدة مد بااملثاللّدب بسدَت الالدالدة 3>>1الثشريالي   ألثدوبر 

إن . االقوانُت الداخلية االدالية اليت صادقة عليقدا االديت مدن مقامقدا السدقر علد  احًتامقدا
فالثودرحيات . املر  يواجه لغة مزداجةب عدالة حرة الكن ملزمة عل  اخلضوع ااامر السلطة

 اال ثالرا ددية حددول دالددة القددانون اا ددثقتلية القضددا  ال تسددثطيع تغطيددة الواقددع القددائ  علدد 
لشددددرعية الد ددددثورية االدددديت نوددددإ  ددددّد للقددددانون لاالنثقالددددات املنق يددددة لقعددددرار القضددددائية ا 

فالضددد انات الد دددثورية يفقدددوق اإلنسدددان في دددا خيدددص االعثقدددال االثرثدددي  ااحدددًتاا . االالدالدددة
الندددزعة الكّلّيانيددة إن . السددتمة اجلسدددية ااملالنويددة للشددخص اإلنسددات قددد تالّر ددة لل سددا 

 خضددداع املدددواطنُت عدددن طريدددب اجلدددي  اقدددوات اامدددن االالدالدددة ااإلعدددتاإقثضدددي ردددي عنددد  ي
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ال ديكدن اايفدإ اامدٍت إن نظاما يدا  قوانينه اخلاصة با   النظاا الالاا . للبقا    السلطة
االدالددة مسددؤالة عددن القددانون اجلنددائيب . أن يدددافع عددن الدالددة فقددو   خدمددة الددةين احثلورددا

انونيدددة الددديت تطبققدددا علددد  اافدددراد ا  نردددس الوقدددة تقدددوا فدددت ديكدددن أن تث اردددإ القواعدددد الق
 .بندانة ا رمُت اباقًتار اجلرائ  اليت أدانثق  عليقا

  ر دددوا عنيددد   3>>1ألثدددوبر  38اتسدددّبب املر دددوا الثشدددريالي الدددةي صددددر بثددداري  
. علددد  ا دددثقتلية الالدالدددة حيدددل تغدددَّت ا دددع القضدددا  الدددةي قد ّلودددة صدددتحياته   الثاليدددُت

ح رؤ ددددا  ا دددال  إطددددارات  ددددامية للدالددددة خيضدددالون   نقلقدددد  ا ددددَت مقنددددثق  اركدددةا أصددددب
 .للسلطة الثنريةية فقط اليت تربطق  هبا عتقات الثبالية الثسلسلية االالضوية االوايرية
أندددا ال » :اال بددد مدددن اللدددر االعدددًتار السيا دددي لدددو ير للالدالدددة عنددددما صدددرّح با دددثخرار

رددإ ديكددن  :ارنددا ي طددرؤح  ددؤال حيددوي «.ت الًتقيدداتأبدداب باال ددثقتلية مددا دمددة أ ددة قددرارا
اعندددما يددؤال النظدداا  بللالدالددة أن تكددون مؤ سددة حددرّة عندددما  ثكددر الدالددة لددإ السددلطات

ا   يدداب  بالسيا ددي القددائ  إ   ددلطة ااحدددة مرلددزة تراقددب لددإ شددي  الدديس عليقددا رقيددب
 يفريات؟دالة القانون االسلطات املضادة اا عندما تنالداأّي قانون  درا ا 

مل تودددبح  دددلطة بسددديطة  دددة  بالددديت ردددي السدددلطة الوالودددة رقثضددد  الد دددثور بفالالدالدددة
. اإمنددا صددارت مؤ سددة إداريددة أي موددلحة ع وميددة مرلزيددة باصدداية السددلطة الثنريةيددة فقددط

فالقضدداة ردد  املنظّ ددون اا ددافظون علدد  ايفريددات لكددنق  يسددثل ون   مالظدد  ااحيددان مددن 
فالندددما ت نثقددى القددوانُت مددن طددرر الددةين ل ّلرددوا . املنافيددة للقددانون الددو ير أمددر أخددة القددرارات

ال أحددد يشددى اليددوا   اىيددا  ا ددال  الددالس الالدالددة ر دد    .بثطبيققددا يقددع اىددرار الالدالددة
فددددنّن ا ددددع الالدالددددة رددددو   صدددد ي  اا مددددة الدددديت نددددر هبددددا الددددبتد ان . لونددددا نظريددددا مسددددثقلة

 .لثنريةية االسلطة القضائيةا ال ات أاقرت اخثتط السلطة ا
الددإ مددن السددلطة . ليسددة الالدالددة إال اددإ ايفكدد  ا ددلطثه املدنيددة بالددد اجلددي  االشددرطة

امؤ سددات الدالددة االراددات املسدديطرة علدد  ايفكدد  اخاصددة موددان اامددن تسددال  إ  تنظددي  
االقا ددي الددةي خيددار علدد  . فالقضدداة ال ديلكددون  دد انات اليسددوا   أمددان. تباليددة القضدداة

أيث ددٌت أن ديددار  تلددى ايفريددة الدديت قددد تالرقددإ مقنثدده بدددل . به ال ديكددن أن خيدددا الالدالددةمنودد
خدمثقا؟ ارا أن قانون الالقوبات  ٍت الار بسالة ملواجقة الالن  السيا يب ملاالا أ سدة 
إالن ا ددالس اخلاصددة للالدالددة ااملرا ددي  الثشددريالية املخالرددة للقددوانُت الداخليددة االداليددة؟ لقددد 

بدددأن  أصددددراا أحكامدددا  3>>1افربايدددر  1>>1لقضددداة خدددتل أحدددداث يونيدددو أ خدددة علددد  ا
فالقضددداة الدددةين ينحددددران    دددالبيثق  مدددن الطبقدددات االجث اعيدددة ا رامدددة ا صدددروا . رحي دددة
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اطالدددب اال ثاودددداليون بثطقدددَت اجلقددددا  القضددددائي . باملثسدددارلُت ااو  ددددوا بثشددد يع اإلرردددداب
 .منق 

ردات الديت ق دّدمة للالدالدة بالدد الثحقيدب ااّاب مدن أما  بب تلى ااحكاا فقو لون املل
طرر الشرطة مل تكن  ثوي   أ لب ااحيان عل  أي دليدإ مدا عددا االعًتافدات املنددزاعة 

القددد اودد  رئدديس مرصددد .  ددة الثالددةيب االدديت يالدددل عنقددا املثق ددون أمدداا ا ددال  اا ددالس
الالدالدددة با املدددة  –اإلنسدددان  املكلددد  مدددن طدددرر اإلدارة رراقبدددة حقدددوق –حقدددوق اإلنسدددان 

ا  جريدددة الددوطن اجلزائريددة الوددادرة بثدداري  . االثسددارلية   القضددايا الدديت نددس النظدداا الالدداا
لثددب رئدديس املرصددد عشددية صدددار املرا ددي  الثشددريالية اإلجراميددة لثدداري    3>>1 ددبث رب  ;3
للثدددخإ االدديت تددنص علدد  إنشددا  لددالس خاصددة للالدالددة افددرق خاصددة  3>>1 ددبث رب  33

إّن عددا مدن قدرارات السدلطة القضدائية قدد يبددا أحياندا إمدا »:  ة إشرار اجلنرال لال اري
ب اردددةا ألودددر تسدددارلية أا لاملدددة  ددداو الدددةين يلحقدددون الضدددرر بالنظددداا الالددداا االسدددل  املددددت

يقودد بالثأليدد  دل   –« ينقض مالنويات قوات اامن ايرشإ جقودر  ال دًتجاع السدل 
 !املقابر

فالشدباب الدةين خيثداران . ق ة القا ي تثطلدب أع دب الودرات الوقافيدة ااإلنسدانيةإّن م
هار ة القضا  بالد الثخرج من مقاعدد الكليدات ال ديلكدون ال النضد  اال الث ربدة اإلنسدانية 

 .ااالجث اعية الت ا

 المجالس الخاصة للعدالة. 2
أنشدأ التالددة مدال  خاصددة  االدةي 3>>1 ددبث رب  33إّن املر دوا الثشدريالي الوددادر بثداري  

ينددا  الد ددثور ايالثدددي علدد  حقددوق اإلنسددان ايلحددب  ددررا خطددَتا باملبددادئ الالامددة للقددانون 
فا ددددالس اخلاصددددة للالدالددددة ال ت الثددددرب  ددددلطات قضددددائية نظاميددددة تددددوّفر . ااالتراقيددددات الداليددددة

ت رّ للالددل اودلل ثَّق ُت الض انات الالادية للالدالة الكنقا  لطات قضائية ا ثونائية منافية 
مل تكدددن ردددةو ا دددالس لالسدددا للالدالدددة الكدددن مال دددا لقمدددن ال . عنقدددا  ددداا ات اانزالقدددات

 ثلدد  عددن مك ددة أمددن الدالددة  ددياة الددةلر الدديت ّع إلغاؤرددا االدديت ع رفددة  ددابقاً رحال ددات 
 .وةلقد ا ث بدلة القوة اليت من ااجبقا خدمة الالدالة بالالدالة   خدمة الق.  اخرة للالدالة

ل ددا أندده مل تكددن ا ددالس اخلاصددة للالدالددة  ثددوي علدد  رياددة مّلرددُت الكددن علدد   سددة 
. قضدداة مددن بيددنق  رئدديس اأربالددة مسدداعدين مالينددون رقثضدد  مر ددوا رئا ددي  ددَت قابددإ للنشددر

االشدددخص الدددةي يرشدددي رويدددة القضددداة يثالدددّر  ملددددة  ددد ن تدددًتااح بدددُت  دددنثُت إ   دددس 
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اة عل  ارتدا  قبالات موقوبة عندد الاليندُت للحردال علد  مل يبب فقط إالّ محإ القض.  نوات
 .اقد اقع اللى فالتب فقد ق دِّا املقث ون اااائإ أماا قضاة مالوويب الالينُت.  ر رويثق 

. اخّرض املر وا مبدئيا املدة القووى للحبس االحثياطي إ  أربالدة أشدقر قبدإ ا ال دة
رددةو رددي الالدالددة املقددادة  طددوات . للطالددن اختفددا للقددانون فددنّن قددرارات اإلحالددة  ددَت قابلددة

إّن القضدداة الددةين يثطّوعددون لعشددرار علدد  ا ددالس اخلاصددة للالدالددة االقضدداة .  ددريالة جددداً 
ارددةو . املخثدداران مددن طددرر ا يددر الالدددل لددنرس املق ددة للقدد  أافيددا  للسددلطة افدداً  يط انقددا

ًتددان   خدرق القدوانُت علد  ااخَتة أاقرت دائ ا أنا ترّضإ القضاة ا املُت الدةين ال يد
 Roland)مددا  ا لنددد درا افي ددا خيددص اجلزائددر لثددب . الددةين يددران أّن مق ددثق  رددي تطبيققددا

Dumas ) مدددامي جبقدددة الثحريدددر الدددوطٍت خدددتل حدددرب الثحريدددر اا يدددر اخلارجيدددة   ايفكومدددة
 François)ان ثددَت فرنسددوا ميلددرئيس الررنسددي الررنسددية خددتل تقريبددا فددًتل ايفكدد  السددبالي ل

Mitterand) :«منسد  ة مدع السدلطة اال دثبدادية الديت   دلولاتفالدإ ا  ادإّن القضاة هل  رد
 «.عينثق 

اأدت رةو السيا ة بالقضاة إ  الوال  االثباليدة املطلقدة للسدلطة اتلويدل مالدثق  مقابدإ 
ارددؤال  القضدداة مسددؤالون عددن تقوددَتات مقنيددة خطددَتة . ترقيددات ابالددض االمثيددا ات املاديددة

فاملسددداجُت السيا ددديون الدددةين أديندددوا ددددنح اجدددرائ  تددددخإ   إطدددار ايفقدددوق الالامدددة . للغايدددة
ااوامات مغشوشة هل  الدليإ ايفّي عل  أّن السلطة  ار من االعدًتار بالدداافع ايفقيقيدة 

 ددددثونائية ألوددددر قسددددااة مددددع أصددددحاب جددددنح الددددرأي  حيددددل يكددددون الفالالدالددددة ا. لعدانددددات
ال دددا لثدددب . ا  ا ال دددات السيا ددديةايفكددد   دددياً   الثالسددد  با ددد  القدددانون عدددامتً أ ا

ال يوجد طغيان ألور فظاعة من اللى الدةي ديدارؤ    ادإ »: (Montesquieu)مونثا كيو 
  «.القوانُت اة ة الالدالة

اركددددددةا دّشددددددنة ا ددددددالس القضددددددائية اخلاصددددددة الالدالددددددة السيا ددددددية الدددددديت تالثددددددرب اخلوددددددد  
اأّدت الضدغوط الديت مور دة علد  . ايفقوق الالامة اإليديولوجي للسلطة ألور النباً من لرا

ارددةا  بالقضداة إ  أخدة قددرارات جدائرة اخدرق للقددانون مدن طددرر الدةين ل ّلردوا رق ددة تطبيقده
 ددثقالة بدددل اخلضددوع الامددن رددو قددا  أا نائددب عدداا الددةي اخثددار ا. يالثددرب  دددرا بالوايرددة

الكدددن بالدددد  «.لددديتً انددداراً يلالدددن القضددداة » :للثالسددد  اخياندددة الوايردددة؟ يقدددول املودددإ الشدددالي
اال يالدٍت أن صدانع الثداري  ردو  . انقضا  املدة ال بد من مال دة جديدة ا دَت منحدا ة للالدالدة

فالثدداري   ددي كثب وجددت الددإ ااحددد  يحوددإ علدد  نودديبه مددن اإلدانددات رددا فيقددا  بلاتبدده
ودددر اايفكدد  اهلددادئ االوددارا   نرددس الوقددة  ي الثددداالبإّن الالدالددة رددي ررددن . الالدالددة

 .بالد عودة السل  املدت االسَت املنظ  لل ؤ سات اع لية إقامة دالة القانون
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الكددن رددإ ديكددن اجددود عدالددة عادلددة   . ال شددي  يسددثحب رالددا  ألوددر مددن عدالددة جددائرة
االقا ددي رددو موادد   «.حقددوق الرقددَت رددي حقددوق فقددَتة»لث ددع تسددثرحإ فيدده الرددوارق؟ فددد

أما الالدالدة الديت ت قدّدا . ا للسلطة أا ايفكومة الالابرتُتالدالة اليت تداا االقانون اليس موار
الثربيدددرات للسيا دددة فدددت مكدددان هلدددا   دالدددة القدددانون اال ديكدددن إال أن تكدددون   دالدددة اامدددر 

عندددما تأخددة قضددية  يا ددية ا ارددا يالددالس إرادة السددلطة . الواقددع أي دالددة انالددداا القددانون
ا اجدددرائ    أمدددور  يا دددية ااجث اعيدددة تالثدددرب فدددنّن ردددةو ااخدددَتة تل دددأ إ  عدالدددة تدددرى جنحددد
 . حقوقا أ ا ية لل واطنُت   الدال الدديقراطية

اعندما ديثوإ القضاة لثوجيقات اتاللي دات السدلطة فدنّن لّرديت امليدزان الدةي ديوّدإ الالدالدة 
إّن الالدالدة أصدبحة ا ديلة للق دع   خدمدة . احدو رمز الكارالدة الراع امليزان ثريان ايبق  

طة اخاصة   ا ال ات السيا ية أين تكدون ااحكداا الودادرة هدتة مدن طدرر ردةو السل
إّن رددةو امل ار ددات الق اليددة رددي خارجددة عددن القددانون انددا تبثالددد عددن نددص اراح . ااخددَتة

 .الد ثور االقانون اجلزائري الةلى املوااليب الدالية يفقوق اإلنسان
االوشاية ري منط  بانظ ة اال ثبداديةإّن السلطة القضائية اخلاصة ري مؤ سة  ص ا

فقدي ليسدة مرتبطدة  :االالدالدة اجلزائريدة ليسدة أردت هلدةا اال د . مّثبع   الددال الدلثاتوريدة
إنا  دقطة   االىدرار الدةي . بالدديقراطية اايفريات احقوق اإلنسان الكن بالدلثاتورية

قددديس ير عدددن بالدددض جوانبقدددا ا اردددةا يرفدددع السدددثا. يدددااادناارتكبدددة أخطددداً   بيددددين اابريدددا 
 .املسافة اليت جيب تقطالقا لي توبح مؤ سة لدالة قانون

قضددداة مسدددثقّلون ال يوجدددد إال غيدددب أيدددن ي» :(Roger Collard)بالنسدددبة لراجدددي لدددوالر 
اّن مدا يددر   ببا   شدالب ال نلدى حك ده اً أحكاماالالدالة ت ودر  «.مرو ون للسلطة

بدددإ ألودددر مدددن اللدددى ايفدددةر املدددربّر لل دددواطنُت مدددن لالدالدددةب   ااآلن   اجلزائدددر ردددو قلّدددة الوقدددة 
رددد  ال يوقدددون ب فددداجلزائريون تدؤالؤدددّوداا علددد  هار دددات الالدالدددة ا انثي دددة هار دددة طويلدددة. الالدالدددة

اخدد  القا ددي اال  دد  » :االقددول املددأالور. ايشددّكون   نزارددة القضدداة اا ددثقتليثق قدداب في
 بدددد أيضدددا مدددن خشدددية القدددانون ان املرا دددي  رندددا ال. ال ينطبدددب علددد  ااقدددع اجلزائدددر «القدددانون

اإلجرامية اليت تنظّ  ا الس اخلاصة للالدالة مل تكن من ع إ برملان شرعي منبوب عن اقًتاع 
 .عاا الكنقا من ع إ  لطة تنريةية تضبط السلطة القضائية

علد  ااجقدات  املكثوبدة( Santander)  دانطاندارإّن اجلزائر باليدة لإ البالدد عدن مقولدة 
اا ددلحة أعطثنددا اال ددثقتل لكددن القددوانُت فقددط » :قوددور الالدالددة   أيددع أرجددا  لولومبيددا

الت الثددأالَت علدد  ا امددا بإّن السددلطة تثدددّخإ   اامددور القضددائية «.رددي الدديت تالطينددا ايفريددة
الار  خط علي لا  رئديس ا لدس  3>>1ا  ديس رب . قرارات الالدالة ت الثرب ري القاعدة
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األدزا  «تشد يع علد  الثخريدب»إ ا  أحكاا الرأفة اليت ت الثرب بالنسبة له روابدة ااعل  للدالة 
با ددداال موقددد   دددد  ب«علددد  القيددداا بدددواجبق  بددددان تدددردد اال خدددور مدددن االنثقددداا»القضددداة 

الدددددى افثثدددداح السددددنة القضددددائية لانددددة الثاللي ددددات . اإل ددددتميُت اق القدددد  بالقوبددددات رادعددددة
 .اهلدا  اخاصة عدا االىيا تنحور   الورامة الال يا  مسثبالدة 

قدداا الددو ير ااال بلاليدددد عبددد السددتا بالدددزل ا يددر الالدالدددة مدداحي بدداري الدددةي أخددة علددد  
النائدددب الالددداا لددددى مك دددة  –عاتقددده مشدددكلة الرسددداد مبثددددئا بثوقيددد  السدددايح عبدددد املالدددى 

 لقددد دافددع بلاليددد عبددد السددتا بنصددرار عددن رددةا ااخددَت  نددا خلدددمات. عددن الال ددإ – اجلزائددر
ددةة مددن طددرر الددو ير  ددد رددةا . شخوددية أدارددا لدده النائددب الالدداا إّن إلغددا  اإلجددرا ات املثخؤ

القا دي بقدرار مدن رئدديس ايفكومدة ت الثدرب تددّخت مباشددرا اخطدَتا للسدلطة الثنريةيدة   اامددور 
لقدد اقدع اإلطدارات الدةين رد    » :الثربير فالله صرّح بلاليد عبدد السدتا ردا يلدي. القضائية
أندا نزيده اال » :اأما السايح فل  جيدد مدا يقولده  دوى «.كراح  د اإلرراب   بلبلةطليالة ال

 «.يوجد شي  ألوا نرسي عليهب عل  املر  أن يكون نزيقا ااطنيا
  املالرلدة ( ا البدا   مكاندا)مل تقبإ السلطة بدأن يثالدر  القضداة الدةين الثزمدوا خلرقدا 

ون يقولددون بنأدداع بأندده ال ديكددن مال ددة ااملسددؤال.  ددد الالندد  السيا ددي إ  الشدد ب علنددا
جدددددنح اجدددددرائ  الرسددددداد بددددددان أدلدددددة قطاليدددددةب   حدددددُت أنددددد  يطدددددالبون مدددددن القضددددداة بنداندددددة 

 .اإل تميُت بدان أدلة
الده ايفدب   إعطدا  تاللي دات عامدة  بإن ا ير الالدل مسؤال تسلسلياً عل  النيابة الالامدة
ال تودددر الالدالددة مددن قضدداة . نريةيددةأا خاصددة للنددواب بوددرثق  أعددوان مدددنيون للسددلطة الث

أي ]فقدؤال  حيرظدون . ايفك    نو  ايفاالت تقريبداب بدإ توددر مدن قضداة النيابدة الالامدة
القضددددايا بدددددان متحقددددة امثابالددددة اإلجددددرا ات الدددديت شددددرع فيقددددا رنا ددددبة شددددكااي [ يوقرددددون

لددد  مدددن قضدددايا أاقردددة خدددتل السدددنة القضدددائيةب الددد  مدددن . أشدددخاا اانثقالدددات للقدددانون
 –ا لدو مدن أّي إشدالار  «قدرار عدادي بدايفرن مدن النيابدة الالامدة»  إ عتمة  –إجرا ات 

 أ خةت لثغطية اجلنح ااجلرائ  املرتكبة من طرر حلرا  السلطة ااملنض ُت إليقا؟
امل تالددددد الالدالددددة تددددثحك    الشددددرطة فحسددددبب بددددإ أصددددبحة الشددددرطة رددددي الدددديت تقددددود 

د راشدفالالدالدة .   الطريدب الدةي رمثده هلداالشدرطة  إإالّ مواصلة ع  للالدالةفليس . الالدالة
. عدداجز علدد  اإلخضدداع املقددُت للقضدداة إ  أجقددزة اامددن الدديت لّلرقددا القددانون بالسددقر عليقددا
 باالنيابة الالامة ال تثدخإ مل ار ة حدب الرقابدة القانونيدة علد  نشداط مودان الشدرطة االددر 

 .اعثقال ااشخاا اتلريب اادلةناريى عن مراقبة ع إ اامن الالسكري املكل  ب
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سدددددى  مددددداا الالدالدددددة  للّددددديّ إن اامدددددن الالسدددددكري   السدددددلطة ايدددددزرع الرعدددددب   النردددددو  ادي 
ا  ردددةا الودددددد صدددرّح مولدددود محددددراش رئددديس الددددو را  . ايثودددّرر   القدددانون لير ددددا يشدددا 

  الوقدددددة ايفددددداب ال يسدددددثطيع القا دددددي أن يال دددددإ ةريدددددة انددددده  دددددة مسدددددؤالية » :السدددددابب
. يدنص عليده الد دثور االقدانون اجلزائديحسدب مدا للالدالة  ضع ّن الشرطة ر   أ ب«الشرطة

لكن قا ي النيابة الالامة ال ديار  الرقابة املخولة له انه رو نرسه مراقؤب من طرر أجقزة 
االثحقيدددب اااب للشدددرطة إالا مل يكدددن خيضدددع لرقابدددة الالدالدددة فننددده حي دددإ   طياتددده . الشدددرطة

 .رر خطَت امن املالثقلُتأخطارا تؤدي إ   
ت ددددرى أيم مك ددددة أدانددددة أعددددوان القددددوة الال وميددددة علدددد  ا ددددثال ال القددددوة اأع ددددال الالندددد  

ال بدد الثرريدب بدُت ! االثالةيب ااجلرائ  الديت قداموا هبدا أالندا  أدا  مقدامق ؟ اال مك دة ااحددة
مسدامع الدرأي  الالقوبة الثأديبية اليت ري داخلية اايفك  القضدائي الدةي ردو علدٍت اي نقدإ إ 

إّن الكرددة ال نيددإ . رددإ الالدالددة مثسددااية لدددى اجل يددع؟ حقددا إّن الواقددع نثلدد  نامددا. الالدداا
افددب عدددا اىيددا  القددانون الكددن حسددب ا إالا لانددة تثالامددإ مددع حليدد  أا مندداائ للسددلطة 

 .القائ ة
إّن  .إّن عدالددة الطبقددات االطوائدد  الات السددرعثُت االوقلددُت اامليكيددالُت رددي الظلدد  باليندده
ارددةا . فاددة مددن اجلزائددريُت ا ددالة نرسددقا فددوق قددوانُت اجل قوريددة بدددان أن تثالددّر  للالدالددة

ديوّددإ اقددور طبقددة خاصددة مددن املددواطنُت الدديت رددي   أمددن مددن املثابالددات القضددائية اّن فاددات 
مل يثوقدد  عبددد ايفددب  3>>1يندداير  11ف نددة انقددتب . ا ثاوددالية   اجلددي  تقدد  ارا رددا

شري  ا اليد  الدي عن اإلدال  بثورحيات عامدة مدن شدأنا أن تلحدب بن محودة ارامشي 
فالددت فددنّن ندددا ات بددن محددودة ا دداليد . الضددرر بسددلطة الدالددة دان أّي مضددايقة مددن الالدالددة

 ددالدي الراميددة إ  تكددوين أفددواج الدددفاع الددةال تدددخإ قانونيددا   تالريدد  املددؤامرة ارددي إالن 
دالة لكدن لوندا صدادرة مدن أشدخاا  دانداا تسثوجب النظر من طرر ا الس اخلاصة للال

ال جيدددب أن خيضدددع  .دائ دددا السدددلطة بكدددإ أشدددكاهلا فدددنن ردددةو ااخدددَتة مل تبدددال با دددثرزا او 
القانون لسيا ة الكيإ ركيالُتب ليإ انوار اال ثاواليُت الدةين ديسدكون بواقدع السدلطةب 

الوطنيدددة عدددن طريدددب  اليدددإ لل دددواطن البسددديطب اليدددإ وخدددر انودددار السدددل  املددددت ااملودددايفة
 .ايفوار

الددان جددواب ر ددا مالددى رئدديس ايفكومددة لسدداليد  ددالدي   ا ددث واب أعطدداو لل ريدددة 
عندما ينادي البالض بوراحة إ  الالوديان بدإ » :رّدا لاشرا( Le Figaro)را افيقو الررنسية ل

 ددون يثالر   إ  الث ددرد داخددإ اهلياددات املنظ ددة اإ  املقاطالددة الداليددة للبلددد ف ددن الوا ددح أندد
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فواجدب الددفاع عدن امل ثلكدات اااشدخاا يقدع علد  عداتب . إ  نووا قوانُت اجل قورية
   «.اقوانُت اجل قورية ت طّبب عل  اجل يع عل  حد  وا . الدالة احدرا

األوددر ااموددال . إّن الالدالددة تثددابع قضددائياً علدد  أ ددا  القائددإ الدديس علدد  أ ددا  القددول
ملسدؤال عدن اجلبقدة اإل دتمية لعنقداالب ااملالثقؤددإ جدورا ردو مدا أصداب عبدد القدادر حشدداتب ا

راليدة ااعضدا   – إنده ال ديكدن و ثده. بثق ة جنحدة رأي 3>>1يناير  38  الس ن منة 
اآلخددددرين   قيددددادة اجلبقددددة اإل ددددتمية لعنقدددداال ر دددد  اعثقددددال القددددادة الثددددارخييُت ار دددد  قددددانون 

 تدددنص علددد  أّن ايفكددد  ال يؤخدددة بالددددا قبدددول قواعدددد اللالبدددة الدديقراطيدددة الددديت –االنثخابدددات 
إندددده طلددددب مددددن اجلددددي  الددددوطٍت الشددددالي طبقددددا . بددددالقوة الكددددن عددددن طريددددب صددددناديب االقددددًتاع

للد دددثور أن يلدددزا مق ثددده ااا  يف ايدددة اال دددثقتل الدددوطٍت االددددفاع عدددن السددديادة الشدددالبية 
ت امل يددرد بثاتددا   لثاباتدده اال   توددرحياته شددأن  ددرب ا ددثقرار مؤ سددا. ااحدددة الشددالب

الدديت  –الانددة توددرحياته . اجل قوريددة أا املسددا  بشددرر الرامددة قادوددا أا مالنويددات اجلددي 
 . للقا مو انة امالثدلة  –تناقلثقا ا ائإ اإلعتا 

. ابالدد  انيدة عشددر شدقرا قضدارا   السدد ن أحيلدة قضديثه أمدداا ا لدس اخلداا للالدالددة
ال يالاقؤددب شددخص »: علدد  أنددهمددن الد ددثور الدديت تددنص  83الددان رددةا القددرار نالرددا لل ددادة 

الددةلى مددع البنددد الوددات للقددانون  «.إال رقثضدد  قددانون صدددر قبددإ حددداث الرالددإ اإلجرامددي
 «.القانون ال ينص إال علد  املسدثقبإ الديس لده قدط مرالدول رجالدي»: املدت الةي يريد بأنّ 

ا ك ددة أمددا املر ددوا الثشددريالي الددةي يسدد ح للنيابددة الالامددة بثحويددإ امللرددات  ددة النظددر إ  
. أي  انيددة أشددقر بالددد اعثقددال حشددات ب3>>1 ددبث رب  33اخلاصددة فلدد  يودددر إال بثدداري  

 39امل تكن جرديثده الوحيددة  دوى أّن حزبده فدا  باالنثخابدات الثشدريالية الديت جدرت بثداري  
 . 1>>1ديس رب 

 8>>1أاّد اللر حاليت اخلاصة مرة ااحدة فقطب فقد قددمة للقضدا  شدكوى   يوليدو 
عا  شخويب الانة الشكوى الوحيدة ر   اهل  ات املثالددة الديت تالّر دة هلدا مدن مع اد

 دد الرّ داا الكاريكداتوري السداخر ديدتا الدةي يشدثغإ  طرر ا ائإ اإلعدتا اال ثاودالية
إالا لدان ا دامي » :االةي تالّدى حّدا ال يطداق عنددما لثدب( Le Matin)  جريدة الوباح 

 «.فددنّن علددي حيددي ا ددٌد دان  يددادة عنددد اجلزائددريُت بررنسدديُتعنددد ال "ا دددا مسددثنَتا"فرجددا  
لكددن ديددتا الددةي يقطددن   اخلددارج فنندده مل ديثوددإ . فقددةو الشددثائ  ال عتقددة هلددا ةريددة الثالبددَت

 .أماا قا ي الثحقيب أبداً 
 

 .8>>1أبريإ  :بثاري   ;139الوطن رق      
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االالدالة تالّ إ بالقضايا اليت تساعد السلطة ا ّ د تلى اليت ي دثّق  فيقدا صدحافيورا أي 
أمددا القا ددي الددةي ال يأخددة اإلجددرا ات الدديت يددنص عليقددا القددانون بسددبب . و نددا ااعددوان ال

اخلدددور أا عددددا اجلدددرأة أا اخلضدددوع فننددده ال يدددتا ألودددر مدددن النظددداا السيا دددي الدددةي يقينددده 
 .إّن ايفرمان من الالدالة رو رفض توفَت محاية القانون لكإ اجلزائريُت بالثسااي. ايسحقه

دا الث ييددز أمددر أ ا دديب ايثالدددار  مددع عدددا املسدداااة أمددداا إّن احددًتاا مبدددأ املسدداااة اعددد
أا  بأي املدواطنُت االرعايدا بالقانونب ل ا يثناقض مع االعثقداد أّن رندا  فاثدُت مدن اجلزائدريُت

اقثدا  بالس ة الرئيسية لل زائر   عقد  باملنث ُت إ  ا  ع ااال ااملنث ُت إ  ا  ع الوات
 .اال ثال ار

 قضائي مع المتهمالتحقيق ال. 3
إّن املالثقؤلددُت . نوّدإ مدددة ايف ددز   مقدر الشددرطة مؤشددراً علدد  القدي  الدديت تسددثند إليقدا دالددة مددا

نالدددون مدددن  بأا لالددددة أشدددقر بالنسدددبة للدددبالض بداخدددإ مقدددرات مودددان اامدددن لالددددة أ دددابيع دي 
إّن ايف دددز   مقدددر اامدددن الدددةي يث ددداا  االدددٍت عشدددر يومدددا يشددد ع علددد  . االتودددال بغدددَتر 

مدن الثالدةيب املثواصدإ اخوفدا علد  اللن داة  .لبوليسديا ار االنثقاا السيا دي االثالسد أخط
  إر املثّدقؤ دددددون يضدددددط دددددتمثق  اجلسددددددية ااملالنويدددددة اخوفدددددا مدددددن الثقديددددددات ااملضدددددايقات 

 .اإلمضا  عل  اعًتافات مزيّرة دان اإلّطتع عل  فحوارا
رمة اليت تطلبقا الشرطة ايضالون ثاللي ات الواالأما قضاة الثحقيب فنن  يطّبقون حرفيا 

املثق دددُت   نظددداا الالزلدددة ل دددا ردددو ايفدددال بالنسدددبة لالبدددد القدددادر حشدددات مندددة أربدددع  دددنوات 
 .احيّددان إمكانيات  يارات اااليا 

الددةي ي الثؤددرب أخطددر قددرار ديكددن أن ي ثخددة   )إّن القددرار بالو ددع  ددة ايفددبس االحثيدداطي 
الثحقيددبب فقددو ال يقددوا إال بطاعددة أاامددر موددان  ال حيددرج قا ددي( إطددار فددثح  قيددب قضددائي

سيا ددي لعجددرا ات القضددائية موددإ الثحقيددب ال ثرسددَتالت   الددإّن أال الدد  يك ددن ف. اامددن
 .إّن القا ي أ َت للثحقيب اااب للشرطة. ااالواا الرمي

تكددون أشددرطة الثسدد يإ   مالظدد  ااحيددان مغشوشددة ا ثددوي علدد  خلدديط مددن أحاديددل 
اال ي بدددددي قا ددددي الثحقيددددب أّي . رت   اددددرار أخددددرى امددددع مسددددثنطؤقُت وخددددريننثلرددددة دا

ال يكدون هده إال ا  ؛  س ملالرفة ليد  حودإ االعدًتار أا بدااحرى ليد  انثدزع االعدًتار
االقددانون ير  دده علدد  ا ثودددار رأي خبددَت طددّي ملّددا يطلددب اللددى طددرر . الثوصددإ إ  إالباتدده

أما منط اال دثنطاقات فقدو دائ دا . رةا اامر إال نادرااملثق  أا ا اميب الكنه ال ي قدا عن 
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ي طلددب مددن املددّثق  إن لددان يددّود أن يكّرددر عددن خطايدداو بدداالعًتار أا الثوبددةب ايالددٍت  :نرسدده
واا علد  أّي دليدإ جدّدي علد  الندب املدثق  الكنده خيضدع الاال يسثند ا. اللى جحد نرسه

ات االشددددقادات املددددأخوالة  ددددة عًتافدددداليالث ددددد علدددد  ا ل ددددا بالالدالددددة  ريبددددة عددددنملددددربرات 
 .الثالةيب

لقددد أّدى الثوقيدد  االحثيددداطي إ  حدداالت لوددَتة مدددن الث دداا ات الات عواقددب صدددادمة 
إ عل  اإلقرار هبا  ة الثالةيب الكنقا . جداً  اااما  اليت يوردرا املالةَّب ليسة أما  محِ 

( يوميددة ا ارددد)ميددة االسدد اح جلريدددة حكو . أمددا  نطددب هبددا رجددال الشددرطة أالنددا  اال ددثنطاق
املسددددؤال عددددن اجل اعددددة  –اا ددددرا  الدعايددددة ايفكوميددددة رقابلددددة السدددديد عبددددد ايفددددب لاليددددادة 
  أّال يوا من امثواله  –اإل تمية املسلحة ااملسّل  من طرر املغرب بدان حك  قضائي 

لددديس لددده ( جيدددرب القدددانون قا دددي الثحقيدددب علدد  احدددًتاا  دددر الثحقيدددب القضدددائي)أمدداا الالدالدددة 
اا ددائإ اإلعددتا مددن تلرددزة اراديددو اصددحافة تنثقددى أ ددرار . ابقة   حددُت تدداري  الالدالددة دد

 .الثحقيب بةلر مثويات امللرات فور فثحقا عل  مسثوى قا ي الثحقيب

 محاكمات الظلم والزور. 4
إّن ا ال ات السيا ية ال ترمي إالّ هلدر ااحد رو  ويإ املواطنُت إ  رعايا مةعنُت عدن 

ث اشددددد  مدددددع ت دددددد أّي فكدددددرة ال  بتالّودددددإّن رندددددا  . اخلضدددددوعولدددددة  دددددوق  علددددد  طريدددددب أم
فاتردده  . لكددإ أنددواع السددلو  املخددال  لسيا ددثقا شددر إيديولوجيددة السددلطةب ل ددا يوجددد ق ددع 

اشددددغإ . ودددداا ااإلدانددددةاللل ددددة أا أّي عتمددددة نيّددددز ر ار ددددة اإل ددددتا تكرددددي ال ددددث تب ا
حقددداً إنندددا   عقدددد . مالرفدددة مدددا قدددد فاللددده املدددثق القضدداة الشدددا إ ردددو ماريدددة املدددثّدقؤ  بددددال مدددن 

ارددةو  با ال دات املخثلقدة الديت وددر إ  إجبدار املثدؤّق دُت علد  القدول بنقديض مدا يركدران
ب ;3>1-39>1ا ال دددددددات تدددددددةّلرنا بطريقدددددددة رزليدددددددة رحال دددددددات مو دددددددكو    دددددددنوات 

ريدددددة احسدددددب نظ. ل دددددات حدددددرب اجلزائدددددر الدددددةا مقا ددددداة مك دددددة أمدددددن الدالدددددة البائددددددةا ام
ب « ددّيد اادلّددة»فددنّن اإلقددرار املنثددزؤع بالثالددةيب رددو روابددة  (Vichinsky)فيشينسددكي اجلنائيددة 

 .ااالواا رو حك  مسبب امدخإ لعدانة
لانددددة الثاللي ددددة املالطدددداة للقضدددداة اجلزائددددريُت تددددثلّخص   منددددع املثّدقؤ ددددُت مددددن ا ددددثخداا 

ويإ   اص  انثقا   تمثق  ا ك ة ل نرب للدفاع عن قضيثق  اإيديولوجيثق ب أا للثر
القضددداة اصددد  مالظددد  املثّدقؤ دددُت الثالدددةيب الدددةي  نبيقددداتار ددد  ت. اجلسددددية أالندددا  اعثقددداهل 

 دددَت أّن شدددقاداو  مل ت ددددّان   ما دددر  بتالر دددوا لددده أالندددا  اال دددثنطاقات امل دددّددة ااملثكدددررة
الة رةو الشقادات مدع بالضدقا الدبالض . اجللسات لة لشدكّ  –الدو بددان تالليدب  –فلو أ 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 منظور قضائي 
 

 

;88 

+ + 

+ + 

أمدددا الالددددال عدددن االعدددًتار أالندددا  اجللسدددة ف دددن شدددأنه قانونيدددا أن يدددؤّدي إ  . مرافالدددة دامغدددة
بطدددتن اإلجدددرا ات اخاصدددة عنددددما ت قددداا اادلدددة الددديت تطالدددن   الظدددرار الددديت ع فيقدددا ندددزع 

ار د  أن النيابدة الالامدة مل تقدّدا   مالظد  ايفداالت أّي دليدإ علد  االوامدات إال . االعًتار
أمددا الوالددائب الدديت حيثددوي . االعًتافددات املرفو ددة ألددة أمامقدداعلدد   ددة اعث دددت بقددوة أّن ا ك

االنيابدة الالامدة الديت . عليقا املل  فقدي ال تدربّر االوداا بطريقدة عامدة ناريدى عدن إداندة املدثّدقؤ 
القددد صدددرت عقوبددات . يسددثحيإ عليقددا إالبددات جددرا املثّدقؤ ددُت ت لددزا رددؤال  بنالبددات بددرا و 

الدديت ال تأخددة بالددُت االعثبددار ال حايلددة االالدالددة املث.  ددا  توددرحيات نددرب فقددطالقيلددة علدد  أ
ح   املثّدقؤ ُت اال مرافالة ا امي تًت  ااالر إن مل نقإ اليقُت عند املثّدقؤ ُت بأن  قد أ دينوا 

 . فقط الالدل ايفقيقي يقثضي عل  ا ال  تقدير ما يقال أمامقاا . قبإ بداية ا ال ة
امو الددفاع يفظدة أن تدربرن ا دالس اخلاصدة للالدالدة علد  ا دثقتليثقا ا كد  لقد نٌّت م

إّن املطالبددددة . أدرلددددوا أّن لددددإ شددددي  قدددد ع حبكدددده مسددددبقا ددددرعان مدددا طبقدددا لقدلددددة الكددددنق  
رحال ددددة قانونيددددة اعادلددددة أمدددداا رددددةو ا ددددالس   القضددددايا السيا ددددية أالنددددا  حالددددة الطددددوارئ 

. ل دا يقدول املودإ السيا دي الشدائع  «طلب ايفليب من الثديس»ابقوانُت ا ثونائية رو روابة 
الكددن حسددب الثاللي ددات املالطدداة  «ر ا د َت بددةمثق  »إّن القضداة مل حيك ددوا الددن حيك ددوا 

امددن جقددة أخددرى ال ديكددن . مددن السددلطة الثنريةيددة عددن طريددب ا ارة الالدالددة اموددان اامددن
يكددددون قدددد الدددةي قثنددداع الشخوددديب االلل دددر  أن يالث دددد   القضدددايا اجلزائيدددة اخلطدددَتة علددد  

 .مادية اافالال اال  ي ا اليقُت املطلباالعث اد عل  بدل  بمودر تالس 
خطدَتة امثالّ ددة امثكدررة يفقدوق الددفاع أجدربت ا دامُت تكدرارا  انثقالداتلقد   ّ لة 

اجدددرت . نشددداطق  علددد  مسدددثوى قضددداة الثحقيدددب ل ا دددالس اخلاصدددة للالدالدددة  دددديعلددد   
اروجدددب . بدددُت رؤ دددا  ا دددالس امددداميي الددددفاع خدددتل مال دددات لودددَتة مناقشدددات عنيردددة

ب ايفدجيدد املقا دي نرسده مرامدا مدن  بصتحيات رئيس ا لس   منح أا رفض قبول مداا
اعلدد  أالددر صدددار املر ددوا الددةي خيددّول لرؤ ددا  ا ددالس . اخثيددار ماميدده   حريددةد ددثوري ال

 13إ   3أا بثالليدددب اجللسدددة ملددددة تدددًتااح بدددُت اخلاصدددة السددد اح بطدددرد ا دددامُت مدددن اجللسدددة 
اجللسددددة بالنسددددبة  جنحددددةا  .قدددداطع أعضددددا  نقابددددة ا ددددامُت   اجلزائددددر ا ددددال  اخلاصددددة بشددددقرا

ارةا يالٍت أّن الدفاع ي الثؤدرب مالدرقت للسدَت . قا ي تنا  حقوق الدفاعثلشخص ا امي أا امل
امون بددارر  رشدارلة اعثقدادات املثّدقؤ دُت ا  ا ال دات السيا دية يد دّثق  ا د. اجلّيد للالدالة

 .احىت إيديولوجيثق 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



  تواطؤ النظاا القضائي 
 

 

;88 

+ + + + 

+ + 

لقددد أاقددر الثدداري    لوددَت مددن ااحيددان أّن الالدالددة رددي نرسددقا املثّدقؤ ددة عندددما يقدداجؤ  
عندما ال يسدثطيع مداا أن ديدار  اايرثده لليدا ابددان  مررونةإّن مسؤالية السلطة . ا امون
 .أخطار

الدإ . كداا اقدرارات لديس هلدا أيدة عتقدة بداحًتاا القدانونلدإ مداا يالدرر أنده صددرت أح
الو ائإ القضائية اليت دينحقا القانون لل ثّدقؤ  للثالبَت أا الدفاع عدن نرسده اتربئثقدا ال ت ؤخؤدة 

اا ال دددة الالادلددة ال تأخدددة بالدددُت االعثبدددار إال ملدد  إالبدددات أا تربئدددة الثق دددة . بالددُت االعثبدددار
. ادي اتورحيات املثق  أماا ا ك ة ااحًتاا حقوق الدفاعالنات  عن الثحقيب القضائي الال

اااحكاا اليت تض نة عقوبدات صدارمة للغايدة ال عتقدة هلدا   لودَت مدن ااحدوال باافالدال 
ا  ا ال ات السيا ية فنّن الوحافة   ألثقا لودَتا مدا أخدةت مكدان القا دي . ايفقيقية

ة ادا ددة الكرامددة اإلنسددانية اأ احددة القددانون انائددب اجل قوريددة اأعددّدت االوامددات الوددارم
إّن الوحافة ال تسثطيع أن تنا إ من أجدإ الالدالدة اندا تقد  إ  . لثسثبدله بشريالة الوأر

 .جانب الظل 
 :النأخة مواال ينطبب عل  مالظ  ايفاالت حيل قال رئيس للس الالدالدة ناطبدا املدثق 

 «.لشدددرطة احدددىت أمددداا قا دددي الثحقيدددبالكندددى ت نددداقض لدددإ الثودددرحيات الددديت أدليدددة هبدددا ل»
إّن مضدر الثحقيدب ااّاب للشدرطة ال حيثدوي إال » :فكان جواب املثق  علد  الال دوا مدا يلدي

. اأمدددا تدددوقيالي عليددده ف دددا لدددان إال  دددة الثالدددةيب. أقددددولهعلددد  مدددا لاندددة الشدددرطة تريدددد أن 
شدي  مدن شدأنه  اعندما تطلب الشرطة دائ ا مزيدا من املاللومات يضدطر املدر  أن يقدول أيّ 

 «.أن ير ي الشرطة
 –ا  مال دددة قضدددية االعثددددا  علددد  مطدددار ردددواري بومددددين ق دددّدا حسدددُت عبدددد الدددرحي  

علدد  أندده ا ددر   –الددرئيس السددابب ملكثددب عبا ددي مدددت رئدديس اجلبقددة اإل ددتمية لعنقدداال 
لدًتّاي بين ا لان بلاليد عبد الستا الدو ير ااال وندةا  قدد أاقدر عددا ا بعل  رةا االعثدا 

 3>>1أات  39  اوامددده بددددان إالبدددات فدددور اصدددوله إ  املطدددار بالدددد انر دددار القنبلدددة يدددوا 
الدديت بوثقدا شاشددة الثلرزيدون فقددي  «االعًتافدات»أمددا . جقدة خارجيددة باملسدؤالية عددن االعثددا 

تناقض قرينة الربا ة اليت تقرر بأن املثق  يظدإ بريادا حدىت ي اللؤدن لرمدا مدن طدرر مك دة الات 
ب لددان اهلدددر منقددا خددداع الددرأي الالدداا الددةي اصددطدا بوددور االعثدددا  الْسدد  ب ل ددالرددا ة

 .الشالب إ  جانب السلطة االق ع ااع   االالني 
مؤددددن لددددان ارا  االعثدددددا  علدددد  مطددددار اجلزائددددر؟ مؤددددن أاصدددد  باجلرديددددة؟ لقددددد ق ددددّدمة عددددّدة 

الَت علدد  الددرأي يددد خارجيددةب اجلبقددة اإل ددتمية لعنقدداالب موددان اامددن بغيددة الثددأ :أطراحددات
الالااب اال ثاواليون لكي دينالوا ايفوار الوطٍت ااملافيا السيا ية ااملالية ملندع املثابالدة القضدائية 
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أمل يكدددن بدددااحرى الثرثدددي  عدددن الدددةين أمدددراا باجلرديدددة بدددُت خودددوا السدددل  . مللردددات الرسددداد
للحدددوار مدددع املددددت ااملودددايفة الوطنيدددة؟ إن االعثددددا  علددد  املطدددار لدددان يرمدددي إ  ا دددع حدددد 

ااحدددزاب الدددةي بددددأو ا لدددس ااعلددد  للدالدددة االدددةي لدددان مدددن املقدددرر أن ي رثدددثح    دددبث رب 
 دداو اجلبقددة اإل ددتمية تر ددي  عدااتدده الرجددوع عددن قددرارو ا  لدد إر دداا ا لددس عإ  ب ا 3>>1
 .لعنقاال

ترّشحة لتنثخابات الثشدريالية بثداري  » :صرّح حسُت عبد الرحي  أماا ا ك ة ما يلي
ألددد  صدددوت    133لقدددد حودددلة علددد  ا  بافدددزت   االنثخابدددات 1>>1ديسددد رب  39

يومددددا   مرلددددز  38اقضددددية  3>>1 ددددبث رب  9اعث قلددددة يددددوا (. الالاصدددد ة)دائددددرة بو ريالددددة 
لانددة أ  دديت . االعثقددال اأ خددةت مددرتُت إ  مسثشددر  عددُت النال ددة الالسددكري لل الاجلددة

ا  يفظددة مددن اللحظددات شددالرت . بمرثوحددة لليددا الدددت أن أصدداب بدداجلنون أالنددا  الثالددةي
النا ددور اجبددة   لددزالالشددل  ا   لددزاللددو  ددألوت ع ددن لددان مسددؤاال علدد  . بدداقًتاب املددوت

رجدال الشدرطة  دة  أمدرتا  ا ك ة اأماا قا ي الثحقيدب . ..ا بأنٍت لنة املسؤال عنق
أي الالدداا أن ال بددد للددر . الدديت انث زعددة مددٍت  ددة الثالددةيب لقددواااالثقديددد أن ال أتراجددع عددن 

   «.املطار ل يالل  أنٍت لسة مسؤاال عن االعثدا  ع
يددنص مضددر  قيددب الشددرطة علدد  » :اتوّجدده رئدديس ا لددس إ  حسددُت عبددد الددرحي  قددائت

   «.ألثوبر ;اق ّدمة إ  قا ي الثحقيب يوا  3>>1ألثوبر  9أنى اعث قلة يوا 
؟ 3>>1ألثدوبر  9يدوا اعثقلدة  ؟مداالا تقولدونليد ؟ » :حسدُت عبدد الدرحي عليه  فردّ 

بالنسددددبة لكدددد   دددديادة الددددرئيس إن ا ضددددر رددددو مضددددر الشددددرطة لكددددن بالنسددددبة ب إندددده مضددددر 
لو قيإ ب أندٍت قثلدة أيب . لقد نطقة با   رشيد حشايشي اأنا  ة الثالةيب. الثالةيب

 دددددبث رب  9ألدددددرر بدددددأنٍت اعث قلدددددة يدددددوا . اأمدددددي ابو ددددديار اجبدددددة بدددددنال   دددددة الثالدددددةيب
1<<3.»   

فددنّن ا ك ددة تأخددة بالددُت  بحددىت الددو أنكددرت اىددن نالددرر اللددى» :ا لددس رئدديسفقددال 
   «.االعثبار الشقادات اليت أدلية هبا أماا الشرطة اأماا قا ي الثحقيب

 

 .3>>1مايو  13 الوطن    
 .3>>1مايو  13الوطن     
 .3>>1مايو  13الوطن     
 .3>>1مايو  13الوطن     
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 :فقدد صدرّح أمداا ا ك دة بأما رااةي م ددب ابدن شدقيد امددير مدر دة للثاللدي  املثو دط
 33عدة مدٍت  دة الثالدةيب خدتل لإ االعًتافات املسد لة   أاراق مضدر الشدرطة انث ز »

أ ددار قددائت ارددو يالددر  أارددارو    ب«حددىت رثلددر مل يكددن ليرالددإ رددةا الشددي . ]…[يومددا 
 .طويت قبإ أن يبوح بأن   انيه قد خوووردد ات. ارأ ه عل  ايفا رين اا ك ة

. لقد طلبة من قا ي الثحقيب أن يالُّت طبيبا شرعيا ليرحودٍت ادينحدٍت شدقادة طبيدة»
أات  39عندددما حدددث االنر ددار   املطددار يددوا . رددةا اليددوا مل يرالددإ مددا طلبثددهالكددن حددىت 

لقد أخربت الشرطة بنرسي ختل جلسة ماعي بوجدود . لنة داخإ مقر الشرطة  3>>1
أ دثطيع . ا  نردس اليدوا قبضدة عليده الشدرطة.   مدينة دلدس   بييتحسُت عبد الرحي  

امور ان عبدد الدرحي  اتودإ يب راتريدا قبدإ أن أجزا القول بأن الشرطة لانة عل  علد  بدا
   «.ة ة جقا  الثنوّ اراتري لان . أربالة أياا مسبقا اأخربت بأنه  يزارت

الددةي اعث قددإ  با  جلسدة مدداع رشديد حشايشددي قائدد طدداق    اخلطدوط اجلويددة اجلزائريدة
مية أندددا مسدددؤال عدددن النقابدددة اإل دددت» :جدددا  مدددا يلدددي ب  املطدددار 3>>1 دددبث رب  33يدددوا 

حسُت عبد الرحي  رو الدةي . للشغإ عل  مسثوى املطار اأنا أنري أية عتقة هبةو القضية
لاندة أمدي مريضدة وندةا  القدد توفّدة بالدد . اّرطٍت فقط ليخّلص نرسده مدن رلدع الثالدةيب

لندة . مل ألدن أفكدر إال فيقدا. امل ديض إال اقدة قودَت عدن ا دع  اجديت يف لقدا بشقرين
 «.أا ع إ  ة الثالةيب مسثالدا اعًتر بأّي فالإ

أيداا قبدإ  ;أي  3>>1أات  ;1جلسة ماع  و ان  اليد الةي اعث قإ يوا  انثقةا 
يددنص  إّن مضددر الثحقيددب ااّاب .رِّددة فيدده ايفكدد بددايفك  عليدده باإلعددداا اند   بانر ددار املطددار

أات  ;1اعث قلددددة يددددوا »: الكددددن السدددديد  و ددددان قددددال 3>>1علدددد  اعثقالدددده   ألثددددوبر 
.  دابقا ملدا عل دة ر دي  الشدرطة لثالثقلدٍت اتر دلٍت إ  مثشددات اجلندوبفررت . 3>>1

لددو  ددألوت عددن . عددًتار مددٍت  ددة الثالددةيبالصدددر اب ا ليسددة ب أي عتقددة هبددةو القضددية
أاددن أن موددان . إن قضددية املطددار قددد ع اخثتققددا. الشددل  العًتفددة رسددؤالييت فيدده  لددزال

ليد  ي القدإ أنده مل ي ودب أّي شدخص مدن بيدنق ؟ اامن ر  الةين ا الوا رةو القنبلدة اإال  
أقبدإ . عثدا  عل  املطار رو من صنع أعدا  اإل تا ليلطخدوا مالدة ايفرلدة اإل دتميةالإن ا

 

 .3>>1مايو  11 ليربل    
 .3>>1مايو  11ليربل     
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رد  الدةين دفالوندا إ  الال دإ . املوت مدن أجدإ أفكداري لكدٍت أرفضدقا مدن أجدإ قنبلدة املطدار
   «.السري بن تقق  باب الشرعية

س ب أيددة عتقددة هبددةو يلدد» : ددنة 38رمي البددالم مددن الال ددر اجددا    جلسددة مدداع فنددوح لدد
اعث قلددة ملددة تزيددد عددن الشددقر   . أنددا ال أنكددر شدياا انددٍت مل أصددرح بدأّي شددي . االوامدات

إن الطريدب الوحيدد إلقامدة الدالدة اإل دتمية . مقر الشرطة أين تالر دة لكدإ أندواع الثالدةيب
 .أن بوألُت حسان قد تو   ة الثالةيباقال أماا ا ك ة    «.رو الل و  إ  اجلقاد

 مقاضاة محاكمات مجالس العدالة. 5
ردددةو اصددد ة عدددار ال . أبريدددا  اأ عددددموا كددد  باإلعدددداا علددد ح  ا  ب  قضدددائيةئلقدددد ارت كبدددة جدددرا

جيددب  ات مزيّرددةمال ددإن القضدداة االنددواب الالددامُت الددةين نظ ددوا . نحدد  مددن جبددُت الالدالددة
إند  تواطادوا علد  الظلد  . انة اايرثق  ااجلرائ  اليت ارتكبورداعزهل  اتقدديق  إ  الالدالة خلي

االثالسدد  اال ديكددن أن يث لوددوا مددن تلددى الث دداا ات خاصددة اأندده لددان علدديق  أن يكونددوا 
لقددد حدددث اىددرار   الالدالددة الدديت مل  ددرج مالددز ة مددن رددةو . تالبددَتا للقددانون قبددإ لددإ شددي 
إّن بالدض قضداة ا دالس اخلاصدة . واطنُتامرفو ة مدن املد نزيةا ال ات بإ خرجة اارنة 

 . يدخلون تاري  الالدالة ل زارين اليس لقضاة
ا ددددال  اال ددددثونائية مددددن طددددرر ايفقددددوقيُت السددددامُت   الالددددامل النالددددداا إنوددددافقا  ةأ ديندددد

إنددددا بغيضددددة اتسددددثحب اإلعددددداا اايفددددإ مول ددددا أصدددددرت . ااملقددددا ل القضددددائية الدددديت أصدددددروا
 .إن الثاري   يحال  ا ال ات الاوا.  تنريةراأحكاما لوَتة باإلعداا ع

. مسؤالية السلطة أماا الشالب اجلزائري ااإلنسدانية عامدة يررنإن تالس  اال  الالدالة 
عدرّباا للقد  بودوت  بمدن بو ديار إ   راال بإن املسؤالُت الةين تالاقبوا علد  رأ  الدالدة

اا حقدددوق اإلنسدددان اعددددا خاشدددع عدددن عدددزمق  علددد  السدددقر علددد  ا دددثقتلية الالدالدددة ااحدددًت 
إن توددرحياو  عددن الدديقراطيددة اايفريددات احقددوق اإلنسددان مل تكددن . الثسددامح إ ا  أّي تالدددّ 

. الن تكدون إال بياندات عامدة امنثوجدات للدعايدة موّجقدة للثوددير ال لت دثقت  الدداخلي
ودوا إّن منا لي حقوق اإلنسان اخاصة أعضدا  منظ دة الالردو الداليدة مدن لدإ دال الالدامل بال

عددددة    إ  السدددلطات اجلزائريدددة مدددع نسددد  إ  الرابطدددة اجلزائريدددة للددددفاع عدددن حقدددوق اإلنسدددان
 

 .3>>1مايو  13؛ روريزان 3>>1مايو  >الوطن     
 .3>>1مايو  13الوطن     
    (LADDH )Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l'Homme. 
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ر دددائإ تالدددرّب عدددن خيبدددثق  ااندددةراهل  ا دددخطق  بالدددد تنريدددة اإلعدددداا   ا كدددومُت علددديق  
 .باملوت

 الرحمة والعفو العام. 6
عدن الردرد  ]ا ديالرئ[ بدُت الالردو ببدإ ألودر مدن اللدى الرودإ الوا دح بال بد من إقامة الررق

دزن  . مدن جقدة أخدرى الالداااالالردو  مدن جقدة ا الثوبة أا الرمحدةأ إن نايدة ردةو املأ داة الديت   
لإ الالائتت اجلزائريدة ال ديكدن أن تثحقدب إال عدن طريدب ايفدوار الشدامإ ابددان أّي إقودا  

 .من أجإ إعادة السل  املدت الةي يكون مثبوعا بالرو عاا
 إنّ .   االعددًتار باجلرديددة ااإلدانددة الالاديددة انوعددا مددن الالدالددةرددًت ايفددردي الرددو رددو إّن ال
الشدددرقة االودددرح امل ندددوح مدددن طدددرر  هلددديس حدددت لل رديدددة ارّدا العثبدددار املددددان الكنددد الالردددو

اطلددب الالردو يالددٍت القبددول بقدرار الددةين أخددةاا . امددن املنثودر إ  املقددزاا بالدالدة إ  الضددال
اقبدول الالردو يالدٍت قبدول الثق دة . وا أنرسدق  قضداةالسلطة عن طريب القوة ااالنقدتب انودبّ 

تسددا ل ( Dreyfus) فرددي املناقشددات الكددربى الدديت تلددة قضددية دريردديس. ار باجلرديددةااالعددًت 
 .>>;1الرأي الالاا ع ا إالا لان املثّدقؤ  له ايفب   قبول الالرو الةي عر  عليه  نة 

ما ردي إال البحدل عدن ظاا من طرر النأا الثوبة ل ا ع رّفة اا ثخدمة  «الرمحة»إّن 
اال ثستا الرردي ابدان شراط اعضدا  اجل اعدات املسدلحة مدع الثشدقَت باعًتافداو  عدرب 
ا ائإ اإلعتا من أجإ الثحامدإ علد  رفقدائق  القددام  امدن أجدإ ا دثال اهل  لقدداة لالدإ 

اردددددةو ايفدددددرب النرسدددددية الددددديت تودددددَت االحث ددددداج الشدددددامإ  بأصدددددحاهب  القددددددام  يقثددددددان هبدددددا
 .ثاواليُت ال ديكن إال أن تكون رياما عابرالت 

إن مولحة البتد بالد اا مة مثالددة اجلوانب اليت تاليشقا تقثضي إحداث ودئة اطنية 
أمدددا الالردددو الالددداا فقدددو أددداعي ي اليدددد االعثبدددار لل ددددانُت . لثضددد يد اجلدددراح اط أندددة الالدددائتت

إنده لديس إجدرا ا . ملة  دَت منقوصدةااملّثق ُت ايلغي اإلدانات ايبقي اعثقاداو  ااعثزا ر  لا
دددة   مودددلحة أفدددراد الكنددده إجدددرا  مؤّ دددس علددد  مالدددايَت  يا دددية مل  بالشدددرقة ااإلنسدددانية أ  

 .ي ثخة   مولحة ااشخاا الكن من أجإ املولحة الالامة أي لإ ا ث ع
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 يالتعذيب في القانون الدول ناهضةم
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 مقدمة. 1
أنه مةن شةةمةل متعمةةد عأي يقصةد بالتعةةذيب »: التةةايلك هاتفاقيةة مناهضةة التعةةذيب تعرفةإن 

 ضاغةر ألك لةوذ ة،قليةعأو ة دنيةبء كانةت اسةو  ،أو معانةاة شةديدة دلةاً أا مةخص شأن يلحق ب
معاقبتةةه علةةى عمةةل  أو ،ى معلومةةات أو اعةةًتالاحلصةةول منةةه أو مةةن طةةرل  الةة  علةة مثةةل

ارتكبه أو يشتبه يف ارتكابه من قبله هو أو من قبةل طةرل  الة ، أو إرهابةه أو إجبةار  علةى 
و آلي سةةةبب قةةةائم علةةةى أسةةةاس دتييةةةز مةةةن آي نةةةو ، وذلةةةك أ ، لةةةهةةةو أو طةةةرل  ا طاعةةةةال

مةن ن ذعةاإأو  ةقةوافمأو  ضيتحةر بعندما يكةون هةذا األآ آو ادلعانةاة قةد أ حلقةت بالشةخص 
يشةةةةمل التعةةةةذيب األآ أو ادلعانةةةةاة  وال. خةةةةر سثةةةةل سةةةةلطة رمسيةةةةةآخص شةةةةأو  رمسةةةةي لسةةةة و م

 «.يت تأتى مصادفة مع عقوبات قانونيةلو اأثل جزءا من، يت دتالناش ة عن، أو ال
إن اجلزائةةةر صةةةدىقت علةةةى عشةةةرات مةةةن االتفاقيةةةات وادلعاهةةةدات جةةةزء كبةةةري منهةةةا تتعلةةةق 

وهذ  ادلستندات للقانون الةدويل معظمهةا . مكافحة التعذيب خاصةً حبقوق اإلنسان عامًة و 
يف دسةةتور  281، الةةيت أصةةبحت ادلةةادة 2838مةةن دسةةتور  218ملزمةةة قانونيةةاً ألن ادلةةادة 

ادلعاهدات اليت يصةادق عليهةا رئةيجل اجلمهوريةة، حسةب الشةروط »، تنص على أن 2888
بةني ادلعاهةدات الدوليةة ادلصةادقة  إن مبةدأ االتسةاق« .ادلنصوص عليها، تسمو على القةانون

من طرل اجلزائةر والقةانون احمللةي ومبةدأ س ةلطان هةذ  ادلعاهةدات كال ةا اعةًتل  ةم ا لةجل 
ونظةةرا لكةةون أيةةة اتفاقيةةة بعةةد ادلصةةادقة عليهةةا ونشةةرها، »: 2838الدسةةتوري حيةة  قةةال يف 

السةمو علةى  مةن الدسةتور سةلطة 218تندرج يف القانون الوطين، وتكتسةب ققتضةى ادلةادة 
   «.القوانني، وختول كل مواطن جزائري أن يتذر   ا أمام اجلهات القضائية

أما يف ما خيص توافق هذ  االتفاقيات وادلعاهدات الدولية مع الشريعة اإلسالمية الغرَّاء، 
 فيقةةةول زلمةةةد شةةةريف بسةةةيوين، يف دراسةةةة معمقةةةة حةةةول مصةةةادر الشةةةريعة اإلسةةةالمية ومحايةةةة

االتفاقيةةةات الدوليةةةة مةةةا دامةةةت »طةةةار العدالةةةة اجلنائيةةةة يف اإلسةةةالم، أن حقةةةوق اإلنسةةةان يف إ
حتمي نفجل احلقوق اليت حتميها الشريعة، فلةيجل هنةاك مةا سنةع أيىةة دولةة إسةالمية أو مسةلمة 

   «.أن توقِّع على أيىة اتفاقية حلماية حقوق اإلنسان

 

 .يتعلق بقانون االنتخابات( 2838غشت  18) 2828زلرم  23مؤرخ يف  -م د-ق.ق-2قرار رقم     
حقوق اإلنسان يف إطار العدالةة اجلنائيةة يف اإلسةالم، مقةال  زلمود شريف بسيوين، مصادر الشريعة اإلسالمية ومحاية    

دراسةةةات : ، ا لةةةد الثالةةة حقةةةوق اإلنسةةةانوزيةةةر، .  . الةةةدقاق و . س. بسةةةيوين وم. ش. نشةةةر يف كتةةةاب مةةةن إعةةةداد م
 .88. عن العاآ العريب، دار العلم للماليني، ص تطبيقية
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يب هةةةو عمةةةل إن ِإخبةةةار القةةةارئ اجلزائةةةري بنصةةةوص بادلعاهةةةدات بشةةةأن مناهضةةةة التعةةةذ
ضةةروري ومهةةم ألن النظةةام اجلزائةةري احةةًتس مةةن نشةةر ادلعاهةةدات الدوليةةة الةةيت ختةةص حقةةوق 
اإلنسان وجتنب عن شرحها للمواطن حىت يعرل حقوقه ويتذر   ةا أمةام اجلهةات القضةائية 

: إن الكلمةةةةةة اجلوهريةةةةةةة يف االقتبةةةةةاس مةةةةةةن قةةةةةرار ا لةةةةةجل الدسةةةةةةتوري أعةةةةةال  هةةةةةةي. ادلختصةةةةةة
م أن اجلزائةةةر صةةةدىقت علةةةى اتفاقيةةةة مكافحةةةة التعةةةذيب وعلةةةى ادليثةةةاق فمةةةثالً رغةةة .«نشةةةرها»

، آ ينشةةر الةةنظم نصةةوص هةةذ  2838سةةبتم   21الةةدويل للحقةةوق ادلدنيةةة والسياسةةية يف 
، وهةذا إالى (2888ف ايةر  18ليوم  22يف اجلريدة الرمسية رقم )سنوات  3ادلعاهدة إالى بعد 

ل إىل إحباط سياسة تعمةيم اجلهةل بةاحلقوق فإذن هذا التدوين يهد. بعد ضغط دويل قوي
الةةةيت خططتهةةةا الطغمةةةة العسةةةكرية، وهةةةذا بتوعيةةةة ادلةةةواطن بادلسةةةتندات القانونيةةةة الدوليةةةة الةةةيت 

 .حتمي حقه يف السالمة اجلسدية وادلعنوية
إن معرفة القوانني الدولية ادللزمة علةى الدولةة اجلزائريةة أصةبحت أمةراً ضةرورياً، السةيما أن 

ضةةائي اجلزائةةري هةةو شةةريك يف القمةةع وجةةرائم الدولةةة، والقةةانون احمللةةي عةةاجز عةةن النظةةام الق
 .أو ادلعنوية/االعًتال حبقوق ادلواطنني الذين انتهكت سالمتهم اجلسدية و

 مستندات عامة لحقوق اإلنسان. 8
اإلعالن هو مستند من مستندات القانون الدويل غري ملةزم قانونةاً، ولكنةه  ةدد ادلعةايري الةيت 

 .ب تتعهد الدول باحًتامهاجي

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 1.8
، اعتمدت اجلمعيةة العامةة لممةم ادلتحةدة اإلعةالن العةادلي حلقةوق 0491ديسم   01يف 

ال ي عةةةةرض أي إنسةةةةان للتعةةةةذيب وال »: مةةةةن اإلعةةةةالن 5ادلةةةةادة وتقةةةةول . اإلنسةةةةان وأصةةةةدرته
 «.احلاطة بالكرامة للعقوبات أو ادلعامالت القاسية أو الوحشية أو

 نسان في اإلسالمالبيان العالمي عن حقوق اإل. 8.8
مةةن  12صةةدر هةةذا البيةةان عةةن ادلةةؤدتر اإلسةةالمي العةةادلي حلقةةوق اإلنسةةان ادلنعقةةد يف بةةاريجل 

 .م2832سبتم   28هة ادلوافق 2882ذي القعدة 
إن : "دلةتهمال جيوز تعذيب ا ةرم فضةال عةن ا( أ»: ، حق احلماية من التعذيب 8الفقرة 

كمةةةا ال جيةةةوز محةةةل الشةةةخص (. روا  اخلمسةةةة" )اهلل يعةةةذب الةةةذين يعةةةذبون النةةةاس يف الةةةدنيا
إن اهلل وضةةع عةةن : "عةةًتال ميرسةةة آ يرتكبهةةا، وكةةل مةةا ينتةةز  بوسةةائل اإلكةةرا  باطةةلالعلةةى ا
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مهما كانت ( ؛ ب(بن ماجة بسند صحيحاروا  " )أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
ته، وكرامتةةةه اآلدميةةةة تظةةةل يلفةةةرد، فكيفمةةةا كانةةةت عقوبتهةةةا ادلقةةةدرة شةةةرعا، فةةةإن إنسةةةانجرسةةةة ا
 «.مصونة

 مستندات عالمية لمكافحة التعذيب. 8
 .االتفاقية هي مستند من مستندات القانون الدويل  دد االلتزامات ادللزمة قانوناً للدول

 حماية من للتعذيب للاألمم المتحدة  إعالن. 1.8
إعةةالن األمةةم ادلتحةةدة اخلةةاص حبمايةةة  يةةع األشةةخاص مةةن التعةةرض للتعةةذيب  مةةن 8ادلةةادة 

ال جيةوز ألي دولةة »: وغري  من ضروب ادلعاملة أو العقوبةة القاسةية أو الالإنسةانية أو ادلهينةة
أن تسةةةةمح بالتعةةةةذيب أو غةةةةري  مةةةةن ضةةةةروب ادلعاملةةةةة أو العقوبةةةةة القاسةةةةية أو الالإنسةةةةانية أو 

 «.ادلهينة

 اهضة التعذيباتفاقية من. 8.8
مناهضة التعذيب وغري  من ضروب ادلعاملةة أو العقوبةة القاسةية صدىقت اجلزائر على اتفاقية 

ناهضةةةةةة التعةةةةةذيب دلتفاقيةةةةةة إن هةةةةةذ  اال. 2838سةةةةةبتم   21يف  أو الالإنسةةةةةانية أو ادلهينةةةةةة
ودخلةةت إىل حيةةز التنفيةةذ  2838اعتمةةد ا اجلمعيةةة العامةةة لممةةم ادلتحةةدة باإل ةةا  يف عةةام 

 .2838 عام يف
تتخةذ كةل دولةة طةرل إجةراءات تشةريعية أو إداريةة »جيةب أن  تفاقيةةلال 1حسب ادلادة 

أو قضةةةةةةائية فعالةةةةةةة أو أيةةةةةةة إجةةةةةةراءات أخةةةةةةرى دلنةةةةةةع أعمةةةةةةال التعةةةةةةذيب يف أي إقلةةةةةةيم خيضةةةةةةع 
ال جيةةوز التةةذر  بأيةةة ظةةرول اسةةتثنائية أيىةةا  »، كمةةا تةةنص علةةى أنةةه «الختصاصةةها القضةةائي

الظةةةرول حالةةةة حةةةرب أو  ديةةةدا بةةةاحلرب أو عةةةدم اسةةةتقرار كانةةةت، سةةةواء أكانةةةت هةةةذ  
،  «سياسةةي داخلةةي أو أيةةة حالةةة مةةن حةةاالت الطةةوارئ العامةةة األخةةرى كمةة ر للتعةةذيب

ال جيوز التذر  باألوامر الصادرة عن مةوظفني أعلةى مرتبةة أو عةن سةلطة عامةة  »كما أنه 
 «.كم ر للتعذيب

من كةل دولةة طةرل أن تكةون  يةع تضة (2»: ذلةذ  االتفاقيةة جيةب أن 8وحسب ادلادة 
أعمةةال التعةةذيب جةةرائم قوجةةب قانوىةةا اجلنةةائى، وينطبةةق األمةةر ذاتةةه علةةى قيةةام أي شةةخص 
بأيةةةة زلاولةةةةة دلمارسةةةةة التعةةةةذيب وعلةةةةى قيامةةةةه بةةةةأي عمةةةةل آخةةةةر يشةةةةكل تواطةةةةؤا ومشةةةةاركة يف 
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جتعل كل دولة طرل هةذ  اجلةرائم مسةتوجبة للعقةاب بعقوبةات مناسةبة تأخةذ ( 1؛ التعذيب
 «. االعتبار طبيعتها اخلطريةيف

تضةةمن كةةل دولةةة طةةرل قيةةام سةةلطا ا ادلختصةةة »لالتفاقيةةة جيةةب أن  21لمةةادة اسةتناداً ل
بةةأجراء حتقيةةق سةةريع ونزيةةه كلمةةا وجةةدت أسةةباب معقولةةة تةةدعو إىل االعتقةةاد بةةان عمةةال مةةن 

لمةادة ووفةق ل« .أعمال التعذيب قد ارتكةب يف أي مةن األقةاليم اخلاضةعة لواليتهةا القضةائية
تضةةةمن كةةةل دولةةةة طةةةرل ألي فةةةرد يةةةدعى بأنةةةه قةةةد تعةةةرض للتعةةةذيب يف أي »جيةةةب أن  28

إقلةةيم خيضةةع لواليتهةةا القضةةائية، احلةةق يف أن يرفةةع شةةكوى إىل سةةلطا ا ادلختصةةة ويف تنظةةر 
وينبغةي اختةاذ اخلطةوات الالزمةة لضةمان . هذ  السلطات يف حالته على وجه السرعة وبنزاهة

هود من كافة أنوا  ادلعاملة السي ة أو التخويف نتيجة لشكوا  أو محاية مقدم الشكوى والش
 «.ألي أدلة تقدم

تتعهةةد كةةل دولةةة طةةرل بةةان دتنةةع،يف أي إقلةةيم خيضةةع لواليتهةةا  (2»: 28 ادلةةادةوتقةةول 
القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال ادلعاملة أو العقوبة القاسةية أو الالإنسةانية أو 

، عندما يرتكةب موظةف عمةومي 2 حد التعذيب كما حددته ادلادة ادلهينة اليت ال تصل إىل
أو شخص آخر يتصرل بصفة رمسية هذ  األعمال أو  رص علةى ارتكا ةا، أو عنةدما تةتم 

تنطبةةةةةةةةةةق بوجةةةةةةةةةةه خةةةةةةةةةةاص االلتزامةةةةةةةةةةات الةةةةةةةةةةواردة يف ادلةةةةةةةةةةواد . قوافقةةةةةةةةةةة أو بسةةةةةةةةةةكوته عليهةةةةةةةةةةا
ارة إىل غةةةةري  مةةةةن وذلةةةةك باالستعاضةةةةة عةةةةن اإلشةةةةارة إىل التعةةةةذيب باإلشةةةة 28،22،21،28

ال ختةةةةل أحكةةةةام هةةةةذ   (1؛ ضةةةةروب ادلعاملةةةةة أو العقوبةةةةة القاسةةةةية أو الالإنسةةةةانية أو ادلهينةةةةة 
االتفاقيةة بأحكةةام أي صةك دويل آخةةر أو قةانون وطةةين  ظةر ادلعاملةةة أو العقوبةة القاسةةية أو 

 «.الالإنسانية أو ادلهينة أو يتصل بتسليم ا رمني أو طردهم

 لخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالعهد الدولي ا. 8.8
سةةةةبتم   21يف  العهةةةةد الةةةةدويل اخلةةةةاص بةةةةاحلقوق ادلدنيةةةةة والسياسةةةةيةصةةةةدىقت اجلزائةةةةر علةةةةى 

اعتمةةدت اجلمعيةةة العامةةة لممةةم ادلتحةةدة . هةةذا العهةةد ملةةزم قانونةةا للدولةةة اجلزائريةةة. 2838
 .2888، ودخل إىل حيز التنفيذ يف عام 2888العهد الدويل يف عام هذا 

ال يعرض أي إنسةان للتعةذيب وال للعقوبةات »من العهد على أن  ادلادة اخلامسةض تفر 
مةن القسةم  8ادلةادة كمةا تقةول « .ة أو الوحشةية أو احلاطةة بالكرامةةأو ادلعامالت القاسي

ال جيةةوز إخضةةا  أي فةةرد للتعةةذيب أو لعقوبةةة أو معاملةةة قاسةةية أو غةةري إنسةةانية »: الثةةاين أنةةه
صةةوص فإنةةه ال جيةةوز إخضةةا  أي فةةرد دون رضةةائه احلةةر للتجةةةارب أو مهينةةة وعلةةى وجةةه اخل
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ي عامةةل  يةةع »فتةةنص علةةى أن لعهةةد ل مةةن القسةةم الثةةاين 28ادلةةادة أمةةا « .الطبيةةة أو العلميةةة
 «.األشخاص احملرومني من حريا م معاملة إنسانية مع احًتام الكرامة ادلتأصلة يف اإلنسان

 حقوق النساء واألطفالمستندات متعلقة بالتمييز العنصري و . 8.8

 االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصريالتعذيب يف  إحظار .3.4.1
سةبتم   28يف  االتفاقية الدولية للقضاء على كةل أشةكال التمييةز العنصةريصدىقت اجلزائر 

اعتمةةدت اجلمعيةةة العامةةة لممةةم . هةةذا االتفاقيةةة ملزمةةة قانونةةا علةةى الدولةةة اجلزائريةةة. 2881
 .2888ودخلت إىل حيز التنفيذ يف عام  2885تحدة هذ  االتفاقية يف عام ادل

مةن هةذ  االتفاقيةة،  1دتاشياً مع االلتزامات األساسةية الةواردة يف ادلةادة »: 5تقول ادلادة 
بضةةمان حةةق كةةل شةةخص دون دتييةةز علةةى أسةةاس العنصةةر، أو  ]...[ تتعهةد الةةدول األطةةرال

، يف ادلساواة أمام القانون، وخصوصاً يف التمتع باحلقوق اللون، أو األصل القومي أو العرقي
احلةةق يف التمتةةع بسةةالمة شخصةةه ومحايةةة الدولةةة لةةه مةةن العنةةف أو األذى اجلسةةدي،  :التاليةةة

 «.سواء أحلقه به مسؤولون حكوميون أو أي رلموعة أو مؤسسة

 اإلعالن العادلي اخلاص بالقضاء على العنف ضد ادلرأة. 3.4.1
للنسةةاء احلةةق يف »: إلعةةالن العةةادلي اخلةةاص بالقضةةاء علةةى العنةةف ضةةد ادلةةرأةل 8ادلةةادة تقةةول 

التمتةةع علةةى قةةدم ادلسةةاواة ميميةةع حقةةوق اإلنسةةان واحلريةةات األساسةةية يف ا ةةال السياسةةي، 
ومن . واالقتصادي، واالجتماعي، والثقايف، وادلدين، أو أي رلال آخر، ومحاية تلك احلقوق

احلق يف عدم التعرض للتعذيب، أو غري  من ضروب ادلعاملة ( ح) ]...[  :بني هذ  احلقوق
 «.أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ادلهينة

 اتفاقية حقوق الطفلالتعذيب يف  إحظار. 1.4.1
اجلمعيةةة  االتفاقيةةة اعتمةةدتو . 2888أبريةةل  28حقةةوق الطفةةل يف اتفاقيةةة صةةدىقت اجلزائةةر 

هةةةةذا  .2888ودخلةةةةت إىل حيةةةةز التنفيةةةةذ يف عةةةةام ، 2838العامةةةةة لممةةةةم ادلتحةةةةدة يف عةةةةام 
أال ي عةةرض »جيةةب  التفاقيةةةل 88ادلةةادة حسةةب . االتفاقيةةة ملزمةةة قانونةةا علةةى الدولةةة اجلزائريةةة

أي طفةةةةل للتعةةةةةذيب أو لغةةةةري  مةةةةةن ضةةةةروب ادلعاملةةةةةة أو العقوبةةةةة القاسةةةةةية أو الالإنسةةةةةانية أو 
 «.ادلهينة
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 معايير معاملة األشخاص المحتجزين. 5.8
ليسةةةةةت ذلةةةةةا مةةةةةةا « إعةةةةةالن»أو « قواعةةةةةد»أو  «رلموعةةةةةة مبةةةةةادئ»سةةةةةمى الةةةةةيت تيري ادلعةةةةةاإن 

 –حسةب منظمةة العفةو الةدويل  –للمعاهدات من سلطة قانونية، لكن ذلةا قةوة حجيةة ألن 
صةةةدور كةةةل معيةةةار منهةةةا جةةةاء تتوجيةةةاً لعمليةةةة تفاوضةةةية بةةةني احلكومةةةات اسةةةتغرقت سةةةنوات »

مثةةةل اجلمعيةةةة العامةةةة لممةةةم ادلتحةةةدة،  طويلةةةة، وأن كةةةل منهةةةا اعتمدتةةةه هي ةةةة سياسةةةية كةةة ى،
وبسةبب هةذا الثقةل السياسةي، يةرى الكثةريون أىةا . وعادة مةا يكةون ذلةك بإ ةا  األصةوات

وأحيانا يةأ  إصةدار هةذا النةو  مةن ادلعةايري ليؤكةد رلةدداً مبةادئ اعتة ت . ملزمة كادلعاهدات
 «.العرل الدويل بالفعل ملزمة من الناحية القانونية جلميع البلدان قوجب قانون

 مبادئ األمم ادلتحدة ادلتعلقة حبماية األشخاص .3.5.1
رلموعةةة ادلبةةادئ اخلاصةةة حبمايةةة  يةةع األشةةخاص الةةذين يتعرضةةون ألي شةةكل مةةن أشةةكال 

، وقد اعتمد ا اجلمعيةة العامةة بإ ةا  األصةوات يف (رلموعة ادلبادئ)االحتجاز أو السجن 
عية مةن ادلعةايري ادلعةًتل  ةا بشةأن سةبل معاملةة ، وهي حتتوي على رلموعة مرج2833عام 

وحتةةةدد ادلبةةةادئ مفةةةاهيم قانونيةةةة . السةةةجناء واحملتجةةةزين، وهةةةي صةةةاحلة للتطبيةةةق يف كةةةل دولةةةة
 .وإنسانية أساسية، وتستخدم كدليل يسًتشد به ادلشرعون يف صياغة القوانني الوطنية

ايةة  يةع األشةخاص الةذين رلموعة مبادئ األمةم ادلتحةدة ادلتعلقةة حبممن  8ادلبدأ يقول 
ال جيةةةوز إخضةةةا  أي شةةةخص »: يتعرضةةةون ألي شةةةكل مةةةن أشةةةكال االحتجةةةاز أو السةةةجن

يتعرض ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن للتعذيب أو غري  من ضروب ادلعاملةة 
 «.أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ادلهينة

 ءالقواعد النموذجية الدنيا دلعاملة السجنا .3.5.1
القواعةةةد النموذجيةةةة الةةةدنيا دلعاملةةةة السةةةجناء قةةةد اعتمةةةدها مةةةؤدتر األمةةةم ادلتحةةةدة دلنةةةع اجلرسةةةة 
ومعاملة ا رمني وصدق عليها ا لجل االقتصادي واالجتمةاعي التةابع لممةم ادلتحةدة، وهةي 

ويف عةام . حتدد األمور ادلقبولة بوجه عام كمبةادئ وأعةرال حسةنة يف رلةال معاملةة السةجناء
دعت اجلمعية العامة لممم ادلتحدة الدول األعضاء لتنفيذ هذ  القواعد وإدراجها ، 2882

 .يف تشريعا ا الوطنية
القواعةةةد النموذجيةةةة الةةةدنيا دلعاملةةةة السةةةجناء الصةةةادرة عةةةن مةةةن رلموعةةةة  82القاعةةةدة إن 

العقوبةةة اجلسةةدية والعقوبةةة بالوضةةع يف زنزانةةة مظلمةةة، وأيةةة »: تةةنص علةةى أن األمةةم ادلتحةةدة
 «.وبة قاسية أو ال إنسانية أو حاطة بالكرامة زلظورة كلياً كعقوبات تأديبيةعق
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 قواعد خاصة حبماية األحداث احملرومني من حريتهم  .1.5.1
: اإلحظةةار التةةايل قواعةةد األمةةم ادلتحةةدة اخلاصةةة حبمايةةة األحةةداث احملةةرومني مةةن حةةريتهممةةن 

العةةاملني يف أي مؤسسةةة أن يقةةوم  ال جيةةوز ألي فةةرد مةةن العةةاملني يف منشةةأة االحتجةةاز أو»
بةةةأي عمةةةل مةةةن أعمةةةال التعةةةذيب أو أي شةةةكل خشةةةن أو قةةةاس أو الإنسةةةاين أو مهةةةني مةةةن 
أشكال ادلعاملة أو العقوبة أو اإلصالح أو التأديب مهما كانت الذرائع أو الظرول، أو أن 

 «. رض عليه، أو أن يتغاضى عنه
حبمايةةةةة األحةةةةداث احملةةةةرومني مةةةةن  قواعةةةةد األمةةةةم ادلتحةةةةدة اخلاصةةةةةمةةةةن  88ادلةةةةادة تقةةةةول 

كةةل اإلجةةراءات التأديبيةةة الةةيت دتثةةل معاملةةة قاسةةية أو الإنسةةانية أو مهينةةة زلظةةورة »: حةةريتهم
قطعيةةاً، قةةا يف ذلةةك العقوبةةة اجلسةةدية، أو العقوبةةة بالوضةةع يف زنزانةةة مظلمةةة، أو احلةةبجل يف 

اجلسةةةدية أو  مكةةةان مغلةةةق أو احلةةةبجل االنفةةةرادي، أو أي عقوبةةةة أخةةةرى قةةةد تعةةةرض الصةةةحة
 «.العقلية للحدث ادلعين للخطر

 مستندات القانون اإلنساني. 6.8
الةةيت  2888توجةةد ضةةمانات للمحاكمةةة العادلةةة يف نصةةوص اتفاقيةةات جنيةةف األربةةع لعةةام 

حتمي السكان ادلدنيني واحملاربني يف أزمان احلروب، خاصة إبان ادلنازعات ادلسلحة الدولية، 
اتفاقيةةة جنيةةف بشةةأن إن  .خليةةة ادلسةةلحة، مثةةل احلةةروب األهليةةةوكةةذلك أ نةةاء ادلنازعةةات الدا

 .ملزمة على الدولة اجلزائرية اليت صدقتها محاية األشخاص ادلدنيني يف وقت احلرب
يف حالةةة قيةةام نةةزا  مسةةلح لةةيجل لةةه طةةابع دويل يف »: تفاقيةةةمةةن هةةذ  اال 8ادلةةادة تقةةول 

يف النةةزا  بةةأن يطبةةق كحةةد أدين  أراضةةي أحةةد األطةةرال السةةامية ادلتعاقةةدة، يلتةةزم كةةل طةةرل
األشخاص الةذين ال يشةًتكون مباشةرة يف األعمةال العدائيةة، قةن فةيهم . 2 :األحكام التالية

أفةةةراد القةةةوات ادلسةةةلحة الةةةذين ألقةةةوا عةةةنهم أسةةةلحتهم، واألشةةةخاص العةةةاجزون عةةةن القتةةةال 
ل بسةةةةبب ادلةةةةرض أو اجلةةةةرح أو االحتجةةةةاز أو ألي سةةةةبب آخةةةةر، يعةةةةاملون يف  يةةةةع األحةةةةوا

معاملةةة إنسةةانية، دون أي دتييةةز ضةةار يقةةوم علةةي العنصةةر أو اللةةون، أو الةةدين أو ادلعتقةةد، أو 
وذلةةذا الغةةرض، حتظةةر األفعةةال التاليةةة  .اجلةةنجل، أو ادلولةةد أو الثةةروة أو أي معيةةار شلا ةةل آخةةر

( أ) :فيمةةا يتعلةةق باألشةةخاص ادلةةذكورين أعةةال ، وتبقةةي زلظةةورة يف  يةةع األوقةةات واألمةةاكن
ء علةةي احليةةاة والسةةالمة البدنيةةة، وتاصةةة القتةةل ميميةةع أشةةكاله، والتشةةويه، وادلعاملةةة االعتةةدا

االعتةةةداء علةةةي الكرامةةةة الشخصةةةية، وعلةةةي ( ج)؛ أخةةةذ الرهةةةائن( ب)القاسةةةية، والتعةةةذيب،
إصةةةةدار األحكةةةةام وتنفيةةةةذ العقوبةةةةات دون ( د)؛ األخةةةةص ادلعاملةةةةة ادلهينةةةةة واحلاطةةةةة بالكرامةةةةة

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



  مناهضة التعذيب يف القانون الدويل 
 

 

358 

+ + + + 

+ + 

كمةةةةة مشةةةةكلة تشةةةةكيال قانونيةةةةا، وتكفةةةةل  يةةةةع الضةةةةمانات إجةةةةراء زلاكمةةةةة سةةةةابقة أمةةةةام زل
 « .القضائية الالزمة يف نظر الشعوب ادلتمدنة

حتظةةةر األطةةةرال السةةةامية ادلتعاقةةةدة صةةةراحة  يةةةع »: مةةةن االتفاقيةةةة فتقةةةول 81ادلةةةادة أمةةةا 
التدابري اليت من شأىا أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة لمشخاص احملميني ادلوجةودين حتةت 

وال يقتصةةةةةر هةةةةةذا احلظةةةةةر علةةةةةي القتةةةةةل والتعةةةةةذيب والعقوبةةةةةات البدنيةةةةةة والتشةةةةةويه . اسةةةةةلطته
والتجارب الطبية العلميةة الةيت ال تقتضةيها ادلعاجلةة الطبيةة للشةخص احملمةي وحسةب، ولكنةه 

 «.يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخري، سواء قام  ا وكالء مدنيون أو وكالء عسكريون
هةةةةي الةةةةيت  سةةةةيمة الةةةةيت تشةةةةري إليهةةةةا ادلةةةةادة السةةةةابقةادلخالفةةةةات اجل»: 288ادلةةةةادة تقةةةةول 

: تتضمن أحد األفعال التالية إذا اقًتفت ضد أشخاص زلميني أو شلتلكات زلمية باالتفاقية
القتل العمةد، والتعةذيب أو ادلعاملةة الالإنسةانية، قةا يف ذلةك التجةارب اخلاصةة بعلةم احليةاة، 

السةةةالمة البدنيةةةة أو الصةةةحة، والنفةةةي أو وتعمةةةد إحةةةداث آالم شةةةديدة أو اإلضةةةرار اخلطةةةري ب
النقل غري ادلشةرو ، واحلجةز غةري ادلشةرو ، وإكةرا  الشةخص احملمةي علةي اخلدمةة يف القةوات 
ادلسلحة بالدولة ادلعادية، أو حرمانه من حقه يف أن  اكم بصورة قانونية وغري متحيزة وفقةا 

ري واغتصاب ادلمتلكةات علةي  ةو للتعليمات الواردة يف هذ  االتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدم
 «.ال ت ر  ضرورات حربية وعلي نطاق كبري بطريقة غري مشروعة وتعسفية

 معايير مهنية. 7.8

 مدونة لقواعد سلوك ادلوظفني ادلكلفني بإنفاذ القوانني. 3.7.1
دونةةة لقواعةةد سةةلوك ادلةةوظفني ادلكلفةةني بإنفةةاذ القةةوانني الصةةادرة عةةن األمةةم دل 5تقةةول ادلةةادة 

ال جيةةوز ألي موظةةف مةةن ادلةةوظفني ادلكلفةةني بإنفةةاذ القةةوانني أن يقةةوم بةةأي عمةةل »: دلتحةةدةا

 

   تتعهةد األطةرال السةامية ادلتعاقةدة بةأن تتخةذ أي إجةراء تشةريعي »: الةيت تشةرط مةا يلةي 288ادلةادة ادلادة السةابقة هةي
يلةةزم لفةةرض عقوبةةات جزائيةةة فعالةةة علةةي األشةةخاص الةةذين يقًتفةةون أو يةةأمرون بةةاقًتال إحةةدى ادلخالفةةات اجلسةةيمة ذلةةذ  

يلتةةزم كةةل طةةرل متعاقةةد قالحقةةة ادلتهمةةني بةةاقًتال مثةةل هةةذ  ادلخالفةةات اجلسةةيمة أو  .االتفاقيةةة، ادلبينةةة يف ادلةةادة التاليةةة
ولةةه أيضةةا، إذا فضةةل ذلةةك، وطبقةةا ألحكةةام تشةةريعه، أن . بةةاألمر باقًتافهةةا، وبتقةةدسهم إيل زلاكمةةة، أيةةا كانةةت جنسةةيتهم

م مةةةا دامةةةت تتةةةوفر لةةةدي الطةةةرل ادلةةةذكور أدلةةةة ا ةةةام كافيةةةة ضةةةد هةةةؤالء يسةةةلمهم إيل طةةةرل متعاقةةةد معةةةين آخةةةر حملةةةاكمته
علةةي كةةل طةةرل متعاقةةد اختةةاذ التةةدابري الالزمةةة لوقةةف  يةةع األفعةةال الةةيت تتعةةارض مةةع أحكةةام هةةذ  االتفاقيةةة  .األشةةخاص

محاكمةة والةدفا  احلةر وينتفع ادلتهمون يف  يع األحةوال بضةمانات لل .تالل ادلخالفات اجلسيمة ادلبينة يف ادلادة التالية
ومةا بعةدها مةن اتفاقيةة جنيةف بشةأن معاملةة أسةري احلةرب،  285ال تقل مالءمة عن الضةمانات ادلنصةوص عنهةا بةادلواد 

 «.2888أغسطجل /آب 21ادلؤرخة يف 
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مةةةةن أعمةةةةال التعةةةةذيب أو غةةةةري  مةةةةن ضةةةةروب ادلعاملةةةةة أو العقوبةةةةة القاسةةةةية أو الالإنسةةةةانية أو 
 «.احلاطة بالكرامة، أو أن  رض عليه أو أن يتغاضى عنه

 من التعذيب زينجمبادئ آداب مهنة الطب يف محاية احملت. 3.7.1
مبةادئ آداب مهنةة الطةب ادلتصةلة بةدور ادلةوظفني الصةحيني، والسةيما مةن رلموعةة  1ادلبدأ 

زين من التعذيب وغةري  مةن ضةروب ادلعاملةة أو العقوبةة جاألطباء، يف محاية ادلسجونني واحملت
ب، سثل سلالفة جسيمة آلداب مهنة الطة»: يقول القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة

وجرسةة قوجةب الصةكوك الدوليةة ادلنطبقةة، أن يقةوم ادلوظفةون الصةحيون، والسةيما األطبةةاء، 
بطريقة إجيابية أو سلبية، بأعمال تشكل مشاركة يف التعةذيب وغةري  مةن ضةروب ادلعاملةة أو 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة أو تواطؤاً أو حتريضاً على هذ  األفعال أو 

 «.زلاوالت ارتكا ا

 مستندات إقليمية لمكافحة التعذيب. 8
 إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم. 1.8

زلرم  28صدر هذا اإلعالن عن ادلؤدتر اإلسالمي التاسع عشر لوزراء اخلارجية بالقاهرة يوم 
هةةةذا اإلعةةةالن مسةةةتند مةةةن مسةةةتندات القةةةانون الةةةدويل (. م2888أغسةةةطجل  5)ه  2822

 .ملزم قانوناً، ولكنه  دد ادلعايري اليت جيب تتعهد الدول اإلسالمية باحًتامها غري
ال جيةةةوز القةةةبض علةةةى إنسةةةان أو تقييةةةد حريتةةةه أو نفيةةةه أو » لإلعةةةالن 18 ادلةةةادة حسةةةب

عقابةةه بغةةري موجةةب شةةرعي، وال جيةةوز تعريضةةه للتعةةذيب البةةدين أو النفسةةي أو ألي نةةو  مةةن 
و ادلنافيةةةة للكرامةةةة اإلنسةةةانية، كمةةةا ال جيةةةوز إخضةةةا  أي فةةةرد ادلعةةةامالت ادلذلةةةة أو القاسةةةية أ

للتجةارب الطبيةةة أو العلميةةة إال برضةةا  وبشةةرط عةدم تعةةرض صةةحته وحياتةةه للخطةةر، كمةةا ال 
 «.جيوز سنى القوانني االستثنائية اليت ختول ذلك للسلطات التنفيذية

 الميثاق العربي لحقوق اإلنسان. 8.8
، الةةدورة 2888سةةبتم   28بتةةاري   5818العربيةةة رقةةم  صةةدر بغةةرار رللةةجل جامعةةة الةةدول

بتصديقها هذا ادليثاق اعًتفت الدولة اجلزائرية أنه مسةتند مةن مسةتندات . 281دية رقم االع
 .القانون الدويل  دد االلتزامات ادللزمة قانوناً ذلا

ريةات ال جيةوز فةرض قيةود علةى احلقةوق واحل. أ»:من هذا ادليثاق على أنه  8تنص ادلادة 
ص عليةةةه القةةةانون ويعتةةة  ضةةةروريا حلمايةةةة األمةةةن نادلكفولةةةة قوجةةةب هةةةذا ادليثةةةاق سةةةوى مةةةا يةةة
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واالقتصةةةةاد الةةةةوطنيني أو النظةةةةام العةةةةام أو الصةةةةحة العامةةةةة أو األخةةةةالق أو حقةةةةوق وحريةةةةات 
جيةةوز للةةدول األطةةرال يف أوقةةات الطةةوارئ العامةةة الةةيت  ةةدد حيةةاة األمةةةة أن . خةةرين؛ بآلا

مةةةا  لهةةةا مةةةن التزامهةةةا طبقةةةا ذلةةةذا ادليثةةةاق إىل ادلةةةدى الضةةةروري الةةةذي  تتخةةةذ مةةةن اإلجةةةراءات
وال جيةوز بةأي حةال أن دتةجل تلةك القيةود أو أن يشةمل . تقتضيه بدقة متطلبةات الوضةع؛ ج

هذا التحلل احلقوق والضمانات اخلاصة حبظر التعذيب واإلهانة والعودة إىل الةوطن واللجةؤ 
 «.حملاكمةالسياسي واحملاكمة وعدم جواز تكرار ا

ويف سةةالمة شخصةةه و مةةي ريةةة لكةةل فةةرد احلةةق يف احليةةاة ويف احل»: فتقةةول 5أمةةا ادلةةادة 
عقوبةة إال بةةنص قةةانوين  ال جرسةةة وال»علةةى أنةه  8، كمةةا تةنص ادلةةادة «القةانون هةةذ  احلقةوق

ادلةةتهم بالقةةانون الالحةةق إذا  وينتفةةع . وال عقوبةةة علةةى األفعةةال السةةابقة لصةةدور ذلةةك الةةنص
ادلةةتهم بةةرئ إىل أن تثبةةت إدانتةةه قحاكمةةة قانونيةةة »: فتقةةول 8أمةةا ادلةةادة « .حلهكةةان يف صةةا

 «.تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفا  عنه
فةةال  ،لكةةل إنسةةان احلةةق يف احلريةةة والسةةالمة الشخصةةية»مةةن ادليثةةاق فةةة 3وحسةةب ادلةةادة 

دم إاى القضةةاء جيةةوز القةةبض عليةةه أو حجةةز  أو إيقافةةه بغةةري سةةند مةةن القةةانون وجيةةب أن يقةة
 «.دون إبطاء

 الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب. 8.8
منظمةة الوحةدة األفريقيةةة يف  ادليثةاق اعتمةدت. 2838صةدقت اجلزائةر علةى هةذا ادليثةةاق يف 

دولةةةةة  15بعةةةةدما صةةةدقته  2838أكتةةةوبر  12، وأصةةةبح موضةةةةع التنفيةةةذ منةةةةذ 2832عةةةام 
 .إفريقية

 التمتةةةع بةةةاحًتام الكرامةةةة ادلتأصةةةلة يف اإلنسةةةان لكةةةل شةةةخص احلةةةق يف»: 5تقةةةول ادلةةةادة 
ظةةةةر كةةةةل أشةةةةكال اسةةةةتغالل اإلنسةةةةان واحلةةةةط مةةةةن كرامتةةةةه . واالعةةةةًتال بوضةةةةعه القةةةةانوين وحت 

وخصوصةةاً العبوديةةة، وجتةةارة العبيةةد، والتعةةذيب والعقوبةةة وادلعاملةةة القاسةةية أو الالإنسةةانية أو 
  «.ادلهينة
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 تمهيد. 1
، ودبوجػب اؼبػادة «اإلسػالـ ديػن الدولػة»مػن دسػتور الدولػة اعبرائريػة علػى أف  3تنص اؼبػادة 

ثػػػورة اإلسػػػالمي وقػػػيم ق لػػػلل ُ لف السػػػلوؾ اؼب ػػػا ]…[ال هبػػػوز للماسسػػػات أف تقػػػـو بػػػػ» 8
التعػذيب سػلوؾ ماسسػام يُبػارس بطريقػة ؿبكمػة  أفّ يػّدؿ علػى اعبرائػر بينما واقع  .«نوفمرب

ّهػرت بححػدث مراكػر التعػذيب الػ  جُ مػن ائػات اؼبيف  للػبالد ومنظمة دبوافقة السلطات العليا
ب والسػػػػػائقني مػػػػػن اعبالديػػػػػن واغبػػػػراس والكتػػػػػا ىػػػػائال اف عػػػػػددعتػػػػاد التعػػػػػذيب والػػػػ  توظِّػػػػػ

 .واألطباء
اعبمػػع بػػني االنتمػػاء لممسػػالـ وفبارسػػة التعػػذيب يثػػري قضػػية حكػػم ال ػػريعة اإلسػػالمية  إفّ 

خبصػػوص ىػػذه اؼبمارسػػة، كمػػا ياكػػد أنبيػػة فهػػم اغبقػػوؽ الػػ  كفلهػػا اإلسػػالـ لممنسػػاف عامػػة 
 .ىذه ىي اؼبسائل احملورية ال  ستتطرؽ إليها ىذه الورقةو  .م خاصةلمتهَ لو 

أو دبوافقػػة أو إذعػػاف  مػػن طػػرؼلتعػػذيب تسػػلي  أدل جسػػدي أو عقلػػي  ػػديد نقصػػد با
. اغبصػػوؿ علػػى معلومػػات أو انتػػراع اإلقػػرار أو الرتىيػػبكد  لغػػرض ؿبػػدَّ  ،مػػن سػػلطات الدولػػة
ن عقوبػػة قانونيػػة فرضػػتها ؿباكمػػة عادلػػة عػػاألدل النػػات   يف ىػػذا اإلطػػار وال ي ػػمل التعػػذيب

ٌ أفَّ (. تعرير أو قصاص أو حد) علػى م إكػراه اؼبػتهَ »ىذا التعريف ىو أوسع من مفهػـو  وبنيِّ
الوعيػػػػد بػػػاألدل اعبسػػػػدي أو النفسػػػػي، أو تنفيػػػذ ىػػػػذا الوعيػػػػد، غبمػػػػل  ألفّ  ذلػػػػ ، و «قػػػرارإلا

أو  –عػػػرتاؼ اػػػري اإلرادي ال يحخػػػد بعػػػني االعتبػػػار فبارسػػػة إغبػػػاؽ األدل ال ػػػ ص علػػػى اال
أو لن ػػر الرعػػب  واش،أو /و ميػػلالنتػػراع اؼبعلومػػات، أو لقلػػب الضػػ ية إذل ع –الوعيػػد بػػو 
 .يف اجملتمع
تػنص اتفاقيػة األمػم اؼبت ػدة ؼبكاف ػة إذ تػو ووولػو، تعريف آخػر هبػب ذكػره لدقّ  ىنال و 

أيُّ عمل ينت  عنو أدل أو عذاب  ديد، جسػدياً كػاف أـ »: التعذيب ىو التعذيب على أفّ 
 ص ثالػػث عقليػػاً، يل ػػق عمػػداً ب ػػ ص مػػا بقصػػد اغبصػػوؿ مػػن ىػػذا ال ػػ ص أو مػػن  ػػ

على معلومات أو على اعرتاؼ، أو معاقبتو على عمػل ارتكبػو أو ي ػتبو يف أنػو ارتكبػو، ىػو 
أو عنػػدما يل ػػق مثػػل  –أو  ػػ ص ثالػػث أو زبويفػػو أو إراامػػو ىػػو أو أّي  ػػ ص ثالػػث 

ىػػذا األدل أو العػػذاب ألّي سػػبب مػػن األسػػباب يقػػـو علػػى التمييػػر أيػػاً كػػاف نوعػػو أو وبػػرض 
أو يسػػػكن عنػػػو موظػػػف رظبػػػي أو أي  ػػػ ص آخػػػر يتصػػػرؼ بصػػػفتو  عليػػػو أو يوافػػػق عليػػػو
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وال يتضمن ذل  األدل أو العذاب النا ئ فق  عن عقوبات قانونية أو اؼبالـز ؽبػذه . الرظبية
  «.العقوبات أو الذي يكوف نتيجة عرضية ؽبا

 بعد ىذا التوضيح التعريفي وقبل التطرؽ إذل أحكاـ الت ريع اعبنائي اإلسالمي، سػيطَِّلعُ 
يرسػػم تطػػور فبارسػػة  اً مػػوجر  اً تارىبيػػ اً عرضػػ الثػػايأواًل، سػػيتناوؿ اعبػػرء . نيالقػػارئ علػػى سبهيػػدَ 

، كمػػا ينػّوه بحنبيػػة وإغباحيػة ىػػذا اؼب ػػكل يف يومنػا ىػػذاالتعػذيب منػػذ اغبضػارات القديبػػة إذل 
مي  ؼبفهػػػو  اـبتصػػػر  اوصػػػف الثالػػػثـ اعبػػػرء ثانيػػػاً، يقػػػدّ . اإلسػػػالميو العػػػادل العػػػر   ةاعبرائػػػر وبقيػػػ

ف أساسػػػػياف وضػػػػرورياف إلدراؾ موقػػػػف مػػػػامفهو  اكرامػػػػة اإلنسػػػػاف والعػػػػدؿ يف اإلسػػػػالـ، ونبػػػػ
 .الت ريع اعبنائي اإلسالمي من التعذيب

يستعرض ىػذا اعبػرء حيث لدراسة طبيعة التعذيب يف ميراف ال رع  الرابعص اعبرء صِّ وخُ 
ػػاألدلػػة األساسػػية الػػ  ربُ  اس اإلكػػراه الػػذي يُعتػػرب ربػػًر التعػػذيب، أكثرىػػا مبنيػػة علػػى أسػػ  جِّ
َُمػػػػيِّرة للتعػػػذيب

العلمػػػاء الػػػذين أجػػػازوا مػػػن ويتنػػػاوؿ أيضػػػاً ىػػػذا اعبػػػرء أدلػػػة أقليػػػة . الطبيعػػػة اؼب
ويتضػػمن ىػػذا اعبػػرء . ضػػرب اؼبػػتهم غبملػػو علػػى اإلقػػرار، كمػػا يسػػتعرض دحػػ  ىػػذه األدلػػة

اإلنسػاف يف  قػوؽغبموقف العلماء اؼبعاصرين من التعػذيب كمػا جػاء يف البيػاف العػاؼبي أيضا 
 .اإلسالـ

موقػػػف الت ػػػريع اعبنػػػائي اإلسػػػالمي مػػػن التعػػػذيب علػػػى أسػػػاس  اػبػػػام وينػػػاقجل اعبػػػرء 
ىػذا اؼبنظػور ينػدرج يف مػذىب اؼبنفعيػة  إفّ . رابػعال عواقبو، بداًل من طبيعتػو كمػا طرحػو اعبػرء

 أي اإلباحػة إذا –أصػل اإلباحػة والت ػًر يف األعمػاؿ ىػو عواقػب األعمػاؿ  الذي يػرعم أفّ 
النصػوص  عػنالنظػر  بغػ ّ  –الت ًر إذا رجح عك  ذلػ   وأرج ن اؼبنفعة على اؼبضرة 

علػػػى و . ِقَيِمهػػػا األخالقيػػػة الباِطنػػػة عػػنأو /أو اغبَػػدس األخالقػػػي ب ػػػحف ىػػػذه األعمػػػاؿ، و/و
وا إذل مػػػذىب اؼبنفعيػػػة غبجيػػػة مػػػوقفهم إزاء تسػػػلي  األدل علػػػى ا عكػػػ  مػػػا فعلػػػو الػػػذين عبػػػ

ب ػموؿ ولػي   –ىػذا اعبػرء سي صػي ويسػتعرض  إفّ فػ، (دي مثالً منهم اؼباور )عليو  ىاؼبدع
العواقػػب الفعليػػة   ذل ونعػػب بػػ .عواقػػب التعػػذيب علػػى اؼبعػػذَّب واؼبعػػذِّب واجملتمػػع –بانتقػػاء 
 .ريخ ولػػػي  العواقػػػب الونبيػػػة كمػػػا وردت يف اغبسػػػابات اؼبنفعيػػػةاّجلن يف واقػػػع التػػػكمػػػا ُسػػػ

مػػػػة يف اإلسػػػػالـ كمػػػػا أ ػػػػا تنػػػػايف فطػػػػرة ب ؿبرّ عواقػػػػب التعػػػػذي أفّ  وسػػػػيربىن ىػػػػذا اعبػػػػرء أيضػػػػاً 
 .اإلنساف وأخالقو
مسػػحلة اغبكػػػم ال ػػػرعي مػػن بػػػاب مقاصػػػد التعػػذيب، بػػػدالً مػػػن  السػػػادسويقػػارب اعبػػػرء 

ضبل اؼبتهم على اإلقػرار، وصبػع العملومػات، واػرس ون ػر الرعػب يف اجملتمػع  اأنبهو عواقبو، 
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بطريقػػػة تعتمػػػد علػػػى و صػػػد بالتفصػػػيل مػػػن ىػػػذه اؼبقا الّ اعبػػػرء كػػػىػػػذا يتنػػػاوؿ و . للػػػت كم فيػػػو
 
ُ
 .م يف ميراف الت ريع اعبنائي اإلسالمييسبقة والتقيالت ليل وإبانة اؼبفرتضات اؼب

 السػػابعيركػػر اعبػػرء حيػػث ف مػػن ىػػذا اؼبقػػاؿ إذل أمػػور عمليػػة تاليػػاالرءاف ؽ اعبػػطػػرّ تيكمػػا 
ة للوقايػة سػالمياإلقواعػد ال الثػامنيعػرض اعبػرء بينمػا على حكم تعػوي  ضػ ايا التعػذيب، 

 .من التعذيب
مبػػػػدئيا دل يعػػػػن يف السػػػػابق وال يعػػػػب يف ربػػػػًر التعػػػػذيب  ، إفّ لألسػػػػف ال ػػػػديدفعػػػػاًل، و 
واػبالفػة الرا ػدة وفػرتات عػابرة  تنفيذ ىذا الت ًر يف الواقػع، باسػتثناء عهػد النػ  اغباضر 

ارات وىػػذه الفجػػوة بػػني ال ػػرع والواقػػع ىػػي أيضػػاً  ػػحف اغبضػػ. أخػػرى مػػن تػػاريخ اؼبسػػلمني
األخرى، وضباب السريّة والعار الذي يكسػو ىػذه اؼبمارسػة الوح ػية عػرب العػادل ىػو  ػاىد 

سػػلوؾ مػػوظفي تنفيػػذ ال ػػرع، يعػػرض اعبػػرء لودبػػا أف اإلسػػالـ يضػػع قواعػػد . حػػي علػػى ذلػػ 
 .أىم ىذه القواعد لكفالة تطبيق أحكاـ ال رع ب حف التعذيب الثامن

 .صوؿ ربًر التعذيب يف اإلسالـأله الدراسة تل يصاً ؽبذ التاسعأخرياً يقدـ اعبرء 

 التعذيبمالحظات عن تاريخ . 2
ففػػػػي مصػػػػر القديبػػػػة والصػػػػني وبػػػػالد . فبارسػػػػة التعػػػػذيب ترقػػػػى إذل عػػػػدة حضػػػػارات قديبػػػػة إفّ 

. ـ.ؽ 3355 سػػػنة فمػػػثال يف. وطبيعيػػػا اروتينيّػػػ االيونػػػاف ورومػػػا كػػػاف التعػػػذيب القضػػػائي أمػػػر 
عذب السجناء اغبثّيني ليستك ػف مواقػع اعبػيجل اغبِثػّي كاف اؼبل  اؼبصري رمسي  الثاي ي

 .مربطوريتواالذي كاف يهدد 
ويف بػػػػالد اليونػػػػاف القديبػػػػة كػػػػاف العبيػػػػد يُعػػػػذَّبوف غبملهػػػػم علػػػػى إدانػػػػة أنفسػػػػهم أو علػػػػى 

بينمػا  ويف أثينا كاف القانوف وبظر تعػذيب اؼبػواطنني اإلاريػق . ال هادة ضد أ  اص آخرين
وقػػػػاؿ . سػػػتعمل كثػػػػرياً الستك ػػػاؼ اغبقيقػػػػة يف اؼبقاضػػػاةنػػػػب يُ تعػػػػذيب العبيػػػد واألجا كػػػاف

 1«.بالثقة أل ا مرتبطة بنوع من اإلكراهنة جديرة التعذيب دبثابة بيّ » أرسطو أفّ 
وعلى خػالؼ مػا (. quaestio)ويف روما القديبة كاف الت قيق بالتعذيب يسمى السااؿ 

تفػػرؽ بػػني اؼبػػواطن والعبػػد يف جػػواز  طوريػػة الرومانيػػة الرب مإل ػػرعو القػػانوف اليونػػاي، كانػػن ا
ومعػػروٌؼ . حف ي ػػهد ضػػد سػػيِّدهبػػيسػػمح للعبػػد يكػػن التعػػذيب، إالّ أف القػػانوف الرومػػاي دل 

ب اعبيػوش اؼبهرومػة، وعػذب انتيوكػوس إبيفػان  عػدداً كبػرياً مػن أف يوليوس قيصر كػاف يعػذِّ 
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ذبوف العبيػد والطبقػات اليهود غبملهم على اػبضوع للسلطة الرومانية، كما كػاف األسػياد يعػ
 .الكادحة عذاباً وح ياً ألتفو األسباب

يقػػػص لنػػػا القػػػرآي الكػػػًر عػػػن بعػػػ  مػػػا كػػػاف يف األمػػػم السػػػابقة مػػػن تعػػػذيب عبػػػاد ا  و 
قتػػل أصػػ اب األخػػدود النػػار : سػػب انو وتعػػاذل ، يف كلمػػات عظيمػػة اؼبعػػل، فيقػػوؿاؼبػػامنني

فهػذا م ػهد حػي  ،2ف بػاؼبامنني  ػهودذات الوقود إذ ىػم عليهػا قعػود وىػم علػى مػا يفعلػو 
االبػػا مػػا يػػادي التعػػذيب إذ ونبػػا كثػػريا مػػا هبتمعػػاف يف حػػادث واحػػد  ،للتعػػذيب والقتػػل معػػا

ب قػػػد يقصػػػد مػػػن التعػػػذيب القتػػػل البطػػػيء حػػػ  ي ػػػفي ال ػػػديد إذل القتػػػل، كمػػػا أّف اؼبعػػػذِّ 
 عػػاذلتقبػػاىم ا  ويػػذكر القػػرآف الكػػًر أيضػػا مػػا كػػاف يفعػػل فرعػػوف ببػػب إسػػرائيل وقػػد . اليلػػو

وإذ قػػػاؿ موسػػػى لقومػػػو اذكػػػروا نعمػػػة ا  علػػػيكم إذ أقبػػػاكم مػػػن آؿ فرعػػػوف : بفضػػػلو ومنّػػػو
يسػػومونكم سػػوء العػػذاب يػػذحّبوف أبنػػاءكم ويسػػت يوف نسػػاءكم ويف ذلكػػم بػػالء مػػن ربكػػم 

 .3عظيم
 (ص)فالرسػػػوؿ . اإلسػػػالـ حػػػـر فبارسػػػة التعػػػذيب إفّ فػػػو بقيػػػة ىػػػذا اؼبقػػػاؿ، ػيِّنوكمػػػا ستبػػػ

جديػػدة  ئاء الرا ػػدوف كلهػػم حظػػروا إكػػراه اؼبػػتهم غبملػػو علػػى اإلقػػرار وأسسػػوا مبػػادواػبلفػػ
وعلػػػػػى نقػػػػػي  مػػػػػا ورَّثتػػػػػو القػػػػػوانني واؼبمارسػػػػػات القضػػػػػائية اليونانيػػػػػة . إلقامػػػػػة البينػػػػػة اعبنائيػػػػػة

 .ال ريعة اإلسالمية أبطلن ص ة إقرار اؼبكره مطلقاً  إفّ فوالرومانية، 
  ف انتهػػػن اػبالفػػػة الرا ػػػدة وقػػػاـأومػػػا 

ُ
حػػػ  أخػػػذت ظػػػاىرة التعػػػذيب  ضو ضػػػالع  ُ ْلػػػاؼب
حػد الصػ ابة ى ػاـ بػن حكػيم بػن حػراـ أهػذا ف. تتف ػى علػى يػد أعػواف اغبكػاـ اؼبتسػلطني

 :فقػاؿ ،على رأسهم الرين بّ وصُ  ،وقد أقيموا يف ال م  ،نو مر بال اـ على أناسأيروي 
 فّ إ" :يقػوؿ (ص)  ي ظبعػن رسػوؿ اإمػا أ»: قػاؿ «.بوف يف اػبراجيعذَّ » :قيل «؟ما ىذا»

 4«".ا  يعذب الذين يعذبوف يف الدنيا
ماـ اعبليل سعيد بن اؼبسيب يتعرض للتعذيب على يد أحد والة بػب أميػة ال وىا ىو اإل

كيػف يبػايع وىػو . عهػد عبػد اؼبلػ  بػن مػروافالعطػاء البيعػة لػورل إنو امتنػع عػن ال ألإل يء 
البيعػػػة  ذخػػػأولػػػي  بالتوريػػػث و  ،مػػػةاأل ارضػػػمػػػر ينعقػػػد بال ػػػورى وبأف واليػػػة اؼبسػػػلمني أيعلػػػم 

 .كراه والضرب بالسياطبالقوة واإل 
وارل اؼبدينػػػة لعبػػػد  – ظباعيػػػلإضػػػرب ى ػػػاـ بػػػن » :مػػػا نصػػػو جػػػاء يف الطبقػػػات الكػػػربى

متناعػو عػن إعطػاء البيعػة لػورل عهػده ضػربا ب اليّ سػالسػعيد بػن اؼب اإلمػاـ – فااؼبل  بن مػرو 
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: فلمػا كػػروا بػػو قػػاؿ ،اف مػن  ػػعر حػػ  بلػ  رأسػػو الثنيػػةػَّ بػػتُ وطػاؼ بػػو بِ  ،مربحػا طبسػػني سػػوطا
وا  لػػوال أي ظننػػن أنػػو الصػػلب مػػا لبسػػن : "قػػاؿ." إذل السػػجن: "قػػالوا" ن تكػػروف  ؟أيػ"

 5«."ىذا التباف أبدا
فيسػػػحلو  ،بالعػػادل حطػػي  الريػػات ىيػػػات ،اضػػأحػػد عمػػػاؿ بػػب أميػػة أي ،ويف عهػػد اغبجػػاج

ـ افػػإي عاىػػدت ا  عنػػد اؼبقػػ ،عمػػا بػػدا لػػ  سػػل، نعػػم»: قػػاؿ «نػػن حطػػي ؟أأ»: اغبجػػاج
تليػػن ابف إو  ،إف سػػائلن ألصػػدقن ،علػػى ثػػالث خصػػاؿ( مقػػاـ سػػيدنا إبػػراىيم عنػػد الكعبػػة)

نػ  أأقػوؿ فيػ  »: قػاؿ «؟فمػا تقػوؿ يفَّ »: قػاؿ اغبجػاج «. ػكرفف عوفيػن ألإو  ،ألصربف
يف أمػػري اؼبػػامنني فمػػا تقػػوؿ »: قػػاؿ «.مػػن أعػػداء ا  يف األرض تنتهػػ  احملػػاـر وتقتػػل بالظنػػة

وإمبػػػػا أنػػػػن خطيائػػػػة مػػػػن  ،قػػػػوؿ أنػػػػو أعظػػػػم جرمػػػػا منػػػػ أ»: قػػػػاؿ «.عبػػػػد اؼبلػػػػ  بػػػػن مػػػػرواف
ف  ػػػػقق لػػػػو أنتهى بػػػػو العػػػػذاب إذل افػػػػ ،فػػػػحمر اغبجػػػػاج أف يضػػػػعوا عليػػػػو العػػػػذاب «.خطايػػػاه
 ،قصػبة قصػبة –يستلوف  –وا يبدوف لمث جع ،وه باغبباؿدو  ،مث جعلو على غبمو ،القصب
 :فقػػػاؿ «.إنػػػو يف آخػػػر رمػػػق» :فقيػػػل لل جػػػاج. ائاً  ػػػيمنػػػو  ظبعػػػوه فمػػػا ،نت لػػػوا غبمػػػواحػػػ  
تيتػو أنػا وصػاحب لػو فقلنػا حف – يوىػو الػراو  –قاؿ جعفػر « .أخرجوه فارموا بو يف السوؽ»
وكػػاف عمػػره شبػػاي . است ػػهدفػػحتوه ب ػػربة مث  «. ػػربة مػػاء» :قػػاؿ «.لػػ  مػػاء نػػاحطط»: لػػو

 6.ع رة سنة رضبو ا 
كػػاف  الرىػػراء، عػػوا أ ػػم مػػن سػػاللة فاطمػػةن حكمػػوا مصػػر وأدّ الػػذي ويف عهػػد الفػػاطميني

 ،بكػػػر النابلسػػػي ومػػػنهم العػػػادل الراىػػػد أبػػػو ،قتػػػلوال لتعػػػذيبوف لالكثػػػري مػػػن العلمػػػاء يتعرضػػػ
مث ضػػربو بالسػػياط ضػػربا  ػػديدا  ، ػػهاد ىػػذا العػػادل يف أوؿ يػػـوإأمػػر اؼبعػػر الفػػاطمي ب حيػػث

 أفجعػػل يسػػل و وىػػو يقػػر  يبيهػػود جػيء، و لػػثمث سػػل و يف اليػػـو الثا ،مربحػا يف اليػػـو الثػػاي
فلما بلغن تلقػاء قلبػو طعنتػو بالسػكني فمػات  ،فحخذتب رقة عليو»: قاؿ اليهوديف ،القرآف
 7«.رضبو ا 

ىو إمػاـ دار اؽبجػرة مالػ  بػن  فها ،عالـئمة األودل يسلم من التعذيب واإلىانة ح  األ
ف أال إىب أوسػبب ذلػ  أنػو  ،مري اؼبدينةبل أبني ثالثني إذل مائة سوط من قِ  ضرب ماأن  يُ 

ت ن يف أيػاـ اؼبػحموف واؼبعتصػم ليقػوؿ وكػذل  اإلمػاـ أضبػد يُبػ .يف  بعدـ وقوع طػالؽ اؼبكػره
عليو ح  أ د اغبيوانات ربمػال  ال تقوىفيجلد بالسياط جلدا  ديدا  ،فيحىب ،خبلق القرآف

 .هدَ ن جلَ كما يروي ذل  مَ 
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سػالمي كلػو مظػادل وتعػذيب كمػا يريػد التػاريخ اإل ب أفّ يعػ ىذا الفإّف  ،ولكن لممنصاؼ
بػػػػد مػػػػن إبػػػػراز فػػػػرتات الضػػػػعف والتمػػػػرؽ  ويف نفػػػػ  الوقػػػػن ال .إبػػػػرازه اؼبست ػػػػرقوف وأذنػػػػا م

فكػاف ذلػ  مػن  ،وما سادىا من فساد وإذالؿ للرعية وإىانػة للعلمػاء ،والتناحر على اغبكم
    .(خلاالتاتار، ارو الصليبني،  حاجتيا ) أىم العوامل ال  أدت إذل اؽبرائم التارىبية الكربى
 اؼبلػػػػوؾو منػػػػذ سػػػػقوط اإلمربطوريػػػػة الرومانيػػػػة إنػػػػو وأمػػػػا تػػػػاريخ التعػػػػذيب عنػػػػد الصػػػػليبني، ف

وظفػػن الكنيسػػة ىػػذه اؼبمارسػػة ، كمػػا باإلرىػػاب ىماالتعػػذيب للػػت كم يف رعايػػ وفسػػتعملي
قضػائية فقػد داـ  وخبصوص التعػذيب كوسػيلة. كراىّية غبمل الناس على اعتناؽ اؼبسي يةإل ا

التعػػػػػػذيب ف ووِظػػػػػػ. حػػػػػػ  القػػػػػػرف الثالػػػػػػث ع ػػػػػػر ب «احملاكمػػػػػػات بالتعػػػػػػذيب»اسػػػػػػتعمالو يف 
الستك ػػاؼ اغبقيقػػة يف اؼب اصػػمات القضػػائية اعتقػػاداً أف إؽبػػاً عػػادالً وعاؼبػػاً بكػػل  ػػيء ال 

إلظهػػار  –األمػػر  ىمبا ػػرة ودبعجػػرة إذا اقتضػػ –قبتػػو، بػػل ويتػػدخل اعميقبػػل إدانػػة الػػربيء و 
 اعليػو أمػاـ صػليب أيػديهم ىاؼبػدعي واؼبػدع خالؽبػا ؿباكمات يوقػف جرت مثالقد ف. اغبق

. ظهػر صػدقو وإدانػة خصػموفػإف ذلػ  يلوقػن أطػوؿ  يديػو اسػتطاع مػدّ  امنهمػ افبدودة، وأيّػ
 اقضػػائي اؿباكمػػات باؼببػػارزة حيػػث تعتػػرب نتيجػػة الرتا ػػق باألسػػل ة حكمػػ ىنػػاؾ نكمػػا كانػػ
ديػػد حب للكػػيّ  عليػػو ىة إخضػػاع عضػػو مػػن جسػػد اؼبػػدعوعػػرؼ أيضػػا ىػػذا العهػػد فبارسػػ. اإؽبيػػ

 أفّ  علػػى انيػػةنػػة ربّ اء ؿُبْػػرِؽ اعتقػػاداً أف السػػالمة مػػن اغبػػرؽ سبثػػل ضبايػػة إؽبيػػة وبيّ ؼبػػأو  سػػاخن
ـ عنػػدما أعلػػن البابػػا  3338ظػػر ىػػذه احملاكمػػات قانونيػػاً إالّ بعػػد سػػنة ودل ربُ . م بػػريءاؼبػػتهَ 

تػػػرف أ ػػػا تسػػػتند إذل اعتقػػػاد خػػػاطئ وزبضػػػع يف ؾبلػػػ  ال( Innocent III)الػػػربيء الثالػػػث 
 .األبرياء للتعذيب حتماً 

التنفيػػذ حػػ  بػػدأت ؿباكمػػات  مػػا كػػاد ربػػًر احملاكمػػات بالتعػػذيب يػػدخل يف طَػػْورلكػػن 
يف سنة ( Innocent IV)بعدما أجاز البابا الربيء الرابع ( Inquisition)التفتيجل الكاثوليكية 

وىػػذا التطػػور . مػػني بالبدعػػة واؽبرطقػػة علػػى اإلقػػرارهَ ـ اسػػتعماؿ التعػػذيب غبمػػل اؼبت 3383
وسبيّػػػرت ضبػػػالت . نة اعبنائيػػػة بانػػػب ال ػػػهادةيِّ ػأدى إذل بػػػروز اإلقػػػرار كػػػحىم مبػػػدأ إلقامػػػة البػػػ

 

، الػػذي يتنػػاوؿ تػػاريخ (ياؼبنظػػور التػػارىب)، يف اعبػػرء الرابػػع مػػن ىػػذا الكتػػاب قػػراءة يف تػػاريخ التعػػذيبعػػروة،  .راجػػع ع    
 .أكثر فبارسة التعذيب يف اغبضارة اإلسالمية بتفصيل

ىذه الوسػيلة البدائيػة كانػن . ف ضبورا  واليوناف القديبةاعبذور التارىبية ؽبذه اؼبمارسة ترجع إذل مصر القديبة وقانو  إفّ   ب 
 أو اؼبػػػادِل كػػػاف النػػػاس ريخضػػػاعو لضػػػروب مػػػن االمت ػػػاف اػبِطػػػإُتصػػػطََنع ؼبعرفػػػة مػػػا إذا كػػػاف اؼبػػػتهم بريائػػػاً أو ؾبرمػػػاً، وذلػػػ  ب

 .لسيطرة قوى خارقة للطبيعة اوبسبونو خاضع
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الكنيسػػػػة بػػػػالتوقيف بال ػػػػبهة والتعػػػػذيب حػػػػ  اإلقػػػػرار مث اغبكػػػػم الػػػػ  قامػػػػن  ػػػػا  لتفتػػػػيجلا
نػػن تسػػمح ىػػذه احملاكمػػات للمػػدعى عليػػو ونػػادراً مػػا كا. باإلعػػداـ حرقػػاً بال ػػد إذل خػػازوؽ

لد، اعبَ ) مرور الرمنزدادت قسوًة مع إ ا اأما خبصوص وسائل التعذيب ف. أف يقابل اؼبدعي
، واالسػػػػرتاباد وبػػػػرت أثْػػػػداء النسػػػػاء    واػبنػػػػق باؼبػػػػاء، واؼبِْ لعػػػػة، ت واغبرمػػػػاف مػػػػن األكػػػػل والنػػػػـو

نت ػػػػػرت ضبػػػػػالت ؿباكمػػػػػات وإذل ىػػػػػذا، فقػػػػػد ا(. خلالعضػػػػػات اعبُػػػػػرذاف، اؼبعػػػػػذَّب   يعػػػػر تو 
مػػني اؼبتهَ  لػػي كمػػا اتسػػع اسػػتهدافها لي ػػمل . أوروبػػا الوسػػطى واعبنوبيػػة أرجػػاء يفالتفتػػيجل 

بالسػ ر، مث  اؼب ػتبو فػيهنّ النسػاء مػن  اومترايػد اضػ م ابالبدعة واؽبرطقة ف سب، بل عػدد
أدى  ويف النهايػػة. ـ 3183اليهػػود واؼبسػػلمني يف التفتػػيجل اإلسػػباي بعػػد سػػقوط ارناطػػة يف 

القمعػػي إذل تطػػور التعػػذيب مػػن سػػالح يف اغبػػرب الدينيػػة إذل سػػالح يف اغبػػرب  ىػػذا اؼبػػدرج
وىكػػػذا قَػػػػنَّن التفتػػػيجل اإلسػػػباي االسػػػتنطاؽ بالتعػػػذيب، كمػػػا أصػػػدرت . الطبقيػػػة والسياسػػػية

 اَسَسة التعػذيب عرفهػح ػرائع لػػمَ  ةبع ع ر أكػرب ؾبموعػاأوروبا يف القرف السادس ع ر والس
 .العادل
 ػػػػهد بدايػػػػة معارضػػػػة أوروبػػػػا للتعػػػػذيب كوسػػػػيلة بوليسػػػػية قػػػػد القػػػػرف الثػػػػامن ع ػػػػر ف أمػػػػا

يطػػػارل قيصػػػر إلوقضػػػائية غبمػػػل اؼبػػػتهم علػػػى اإلقػػػرار، وىػػػذا بعػػػدما انت ػػػرت أفكػػػار احملػػػامي ا
 –نػػذاؾ آ ةلغػػ اثنػػني وع ػػرينرجم إذل تُػػ نافػػذٍ  يف كتػػابٍ  –الػػذي نػػاقجل ( Beccaria)بكاريػػا 
 األبريػػػاء نػػػة اعبنائيػػػة وأنػػػو يعاقػػػبيب اػػػري ضػػػروري إلقامػػػة البيّ التعػػػذ أفّ  الػػػ  تقػػػوؿ األطروحػػػة
ػدانني ونػاقجل أْفَضػلّية ،جوراً 

ُ
. إصػالحهم مػن عقػا م كما اخػرتع فكػرة إصػالح اؼبسػاجني اؼب

أوروبػا، يف أؼبانيػا سػنة دوؿ ففي بداية القرف التاسػع ع ػر أصػبح التعػذيب ؿبظػوراً يف معظػم 
. ـ 3583ـ ويف روسيا سػنة  3758فرنسا سنة ـ، يف  3751يطاليا سنة إـ، يف  3718

 .ـ 3531ودل ربظر الكنيسة الكاثوليكية التعذيب إالّ يف سنة 
حظػر التعػذيب قانونيػاً يف أوروبػا دل يبنػع القػوى االسػتعمارية األوروبيػة مػن  إفّ فولألسف 

ارسػػات فب إفّ و . التاسػػع ع ػػر والع ػػرين نييف القػػرن افبارسػػتو يف قػػارات إفريقيػػا وآسػػيا وأمريكػػ

 

عصػػميو إذل عارضػػة خ ػػبية مث يُػػرتؾ فجػػحة ليسػػق  علػػى حببػػل م ػػدود إذل مِ   ػػكل مػػن التعػػذيب يرفػػع فيػػو ال ػػ ص  ت 
 .األرض
 .أداة تعذيب قديبة يُبَّ  عليها اعبسد    
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سػػػػيا معلومػػػػة لػػػػدى آالتعػػػػذيب اإلسػػػػبانية يف أمريكػػػػا، والفرنسػػػػية يف إفريقيػػػػا، والربيطانيػػػػة يف 
 .اعبميع

نبعاثػػاً جديػػداً وعلػػى نطػػاؽ واسػػع لظػػاىرة التعػػذيب اويف القػػرف الع ػػرين عا ػػن أوروبػػا 
ة الػػذي مارسػػتو اعبيػػوش واؼب ػػابرات يف اغبػػرب العاؼبيػػة األوذل والثانيػػة، وكػػذا األنظمػػة الفا ػػي

وعلػػػى خػػالؼ مػػا أظهرتػػػو ؿباكمػػات التفتػػيجل يف القػػػروف الوسػػطى مػػػن . والنازيػػة وال ػػيوعية
تركيػػػر علػػػػى التعػػػػذيب اعبسػػػػدي لفػػػػرض العقيػػػػدة الدينيػػػػة، أظهػػػػرت ضبػػػػالت القمػػػػع الفا ػػػػية 

وأدت . والنازية وال يوعية اغبديثة اعتماداً أكرب علػى التعػذيب النفسػي لفػرض اإليديولوجيػة
لعلمػػي يف أوروبػػا إذل تطػػورات مهمػػة يف دراسػػة التعػػذيب وكيفيػػات ىػػذه األحػػداث والتقػػدـ ا

 .و، وىذا كلو ساىم يف انت اره عرب العادلئتقانو وذبهيره وإدارتو وتدريسو وكذا إخفاإ
واليـو أصب ن فبارسة التعذيب ظاىرة مستوطنة يف العديػد مػن الػدوؿ يف إفريقيػا وآسػيا 

 ةدولػ 331ـ ورام تصديق  3883ففي سنة . وال رؽ األوس  وأمريكا الوسطى واعبنوبية
 علػػػى اتفاقيػػػة مناىضػػػة التعػػػذيب، فػػػإفّ ( ةدولػػػ 383مػػػن ؾبمػػػوع )يف األمػػػم اؼبت ػػػدة  عضػػػو

دولػػة سبػػارس  388اجمللػػ  العػػاؼبي لػػرد اعتبػػار وحقػػوؽ ضػػ ايا التعػػذيب أحصػػى أكثػػر مػػن 
تطابق وىذا االكت اؼ اإلحصائي ي 8.تفاقيةالالتعذيب بانتظاـ، ومنها دوؿ صّدقن على ا

ب تُعػػػػذِّ  ةدولػػػػ 53وجػػػػود  3881 سػػػػنة الػػػػ  أحصػػػػن يف ةمػػػػع نتػػػػائ  منظمػػػػة العفػػػػو الدوليػػػػ
 9.جري فيها التَػْعدادأُ  ةدول 388معارضيها السياسيني من ؾبموع 

عػػدداً كبػػرياً مػػن ىػػذه البلػػداف عانػػن كثػػرياً مػػن التعػػذيب يف عهػػد االسػػتعمار األورو   إفّ 
ارسة الوح ية بعد االستقالؿ، ولكن سرعاف مػا وكانن  عو ا تحمل يف استائصاؿ ىذه اؼبم

مػػاؿ واحتػػازت الن ػػب اغباكمػػة علػػى ىػػذه اؼبمارسػػة القمعيػػة وكيَّفتهػػا الضػػطهاد بػػن اآيّ خُ 
منتقديها، وىذا أحياناً بالتعاوف مع أمريكا وبع  الدوؿ األوروبيػة وروسػيا وإسػرائيل الػ  ال 

أحػػدث  علػىنهػا مػن العػػادل الثالػث ائب زبتػػدير مدارسػاً سػرية لتػػدري يػةؼب ابراتاراؿ أجهرهتػا تػ
 .تقنيات التعذيب

طاف ية ىػػػو اسػػػتوفبػػػا هبعػػػل دراسػػػة حكػػػم ال ػػػريعة اإلسػػػالمية مػػػن التعػػػذيب ضػػػرورة ملّ ػػػ
فبارسة التعذيب يف العادل العر  واإلسالمي، وكذا تفاقم ىػذه الظػاىرة حيػث أصػبح ال ػرؽ 

 10.ب وتكنولوجيػة الػت كم السياسػياألوس  وواؿ إفريقيا أكرب إقليم مستورد لعتاد التعذي
قلػيم منػذ إلما زالن منظمػات حقػوؽ اإلنسػاف تن ػر تقػارير عػن فبارسػة التعػذيب يف ىػذا او 
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فبارسػػػة التعػػػذيب يف ، 3883لسػػػنة  ة،أثبػػػن آخػػػر تقريػػػر ؼبنظمػػػة العفػػػو الدوليػػػ قػػػدف. عقػػػود
 . واػبلي  األوس  وال رؽ العر  معظم دوؿ اؼبغرب

يف  ور الػ  وثِّقػن بالتفصػيل يف ىػذا الكتػاب، يقػوؿ التقريػر أنّػضػافة إذل حالػة اعبرائػوباإل
بل ال رطة النتػراع استمرت فبارسة التعذيب وإساءة اؼبعاملة على نطاؽ واسع من قِ » تون 

بػل حػراس السػجوف اعرتافات من السجناء اعبنائيني والسياسيني على السواء، وكذل  مػن قِ 
  عنهػػػػا البفػػػػ  عػػػػدد حػػػػوادث التعػػػػذيب اؼببلّػػػػ» ربيػػػػةاؼبملكػػػػة اؼبغويف  11«.ؼبعاقبػػػػة اؼبعتقلػػػػني

لػني البفاضاً مل وظاً يف السنوات األخرية، ولكن استمر ورود اؼبعلومات الػ  تفيػد أف اؼبعتقَ 
لوف معاملة سيائة النتراع االعرتافػات بوف أو يعامَ احملبوسني حبساً انعرالياً ونرالء السجوف يعذَّ 

اسػػػتمر ورود أنبػػػاٍء »اعبماىرييػػػة الليبيػػػة ويف  12«.يفهمواؼبعلومػػػات مػػػنهم، أو ؼبعػػػاقبتهم وزبػػػو 
لني السياسيني للتعذيب ب كل منػتظم أثنػاء احتجػازىم دبعػرؿ عػن العػادل حوؿ تعّرض اؼبعتقَ 

ومػػن أسػػاليب التعػػذيب الػػ  وردت أنبػػاء عنهػػا الضػػرب، والتعليػػق مػػن اؼبعصػػمني، . اػبػػارجي
ؼبػرفقني، والصػعق بالصػدمات الكهربائيػة، عمود يػتم إدخالػو بػني الػركبتني وابواسطة والتعليق 

لػػػػػػني وتسػػػػػػبِّب ؽبػػػػػػم جروحػػػػػػاً واإلحػػػػػػراؽ بالسػػػػػػجائر، وإطػػػػػػالؽ كػػػػػػالب  رسػػػػػػة هتػػػػػػاجم اؼبعتقَ 
 13«.خطرية

اسػػػتمر تف ػػػي التعػػػذيب علػػػى »قػػػد مصػػػر يف  يقػػػوؿ التقريػػػر أفّ فأمػػػا خبصػػػوص اؼب ػػػرؽ، 
وعاً، وكانػػػػن أكثػػػػر أسػػػػاليب التعػػػػذيب  ػػػػي ]...[ .نطػػػػاؽ واسػػػػع يف أقسػػػػاـ ومراكػػػػر ال ػػػػرطة

حسػػػػػبما أفػػػػػادت األنبػػػػػاء، ىػػػػػي الصػػػػػعق بالصػػػػػدمات الكهربائيػػػػػة، والضػػػػػرب، والتعليػػػػػق مػػػػػن 
اؼبعصمني أو الكاحلني، واأل كاؿ اؼب تلفة للتعذيب النفسي، دبػا يف ذلػ  التهديػد بالقتػل 

 الػػيمنويف  14«.ر أو إحػػدى قريباتػػووالتهديػػد باالاتصػػاب أو االعتػػداء اعبنسػػي علػػى احملتَجػػ
سػجينة توفيػن  د أفّ كمػا تػردّ . رين تعرضوا للتعذيب أو اؼبعاملػة السػيائةتجَ بع  احمل ورد أفّ »

وردت أنبػػػاء أقػػػل عػػػن التعػػػذيب خػػػالؿ العػػػاـ »ا سػػػوريويف  15«.يف اغبجػػػر نتيجػػػة التعػػػذيب
 ة، ولكن اآلية الػ  تسػمح دبمارسػتو ظلػن علػى حاؽبػا، ودل ذُبػر، علػى مػا يبػدو، أيػ3888

واسػػػتمر تعػػػذيب السػػػجناء . بالتعػػػذيب وسػػػوء اؼبعاملػػػة ربقيقػػػات يف اؼبػػػراعم السػػػابقة اؼبتعلقػػػة
ر واػػػريه مػػػن مراكػػػر االعتقػػػاؿ، دمُ السياسػػػيني وإسػػػاءة معػػػاملتهم بصػػػورة منظمػػػة يف سػػػجن تَػػػ

وفػػرع الت قيػػق العسػػكري يف دم ػػق واريىػػا مػػن اؼبراكػػر الػػ  يػػديرىا " فػػرع فلسػػطني"ومنهػػا 
الدوليػػػة مػػػن سػػػجن تػػػدمر وحبسػػػب األنبػػػاء الػػػ  وردت إذل منظمػػػة العفػػػو  .األمػػػن السياسػػػي
، فقػػد اسػػتمرت فبارسػػة التعػػذيب وإسػػاءة اؼبعاملػػة بصػػورة روتينيػػة، وإف  3888خػػالؿ العػػاـ 
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فػػػػيهم اؼبرضػػػػى، احُتجػػػػروا يف حػػػػب   اوورد أف السػػػػجناء السياسػػػػيني، دبػػػػ. كانػػػػن أقػػػػل حػػػػدة
والركػػل اؼبتكػػرر " الفلقػػة"انفػػرادي يف زنػػازين ربػػن األرض، وأ ػػم تعرضػػوا للضػػرب بحسػػلوب 

السػػػػػػػجناء وكػػػػػػػاف . ى إذل كسػػػػػػػور يف الفقػػػػػػػراتعلػػػػػػػى الظهػػػػػػػر واألرداؼ، فبػػػػػػػا أدّ  خصوصػػػػػػػاً 
نفػػػ  روف بضػػػرب زمالئهػػػم اؼبسػػػاجني، وخاصػػػة أولائػػػ  الػػػذين ينتمػػػوف إذل امَ ف يُػػػو السياسػػػي

ضػػػػوا السػػػػجناء السياسػػػػيني الػػػػذين رفضػػػػوا تنفيػػػػذ األوامػػػػر قػػػػد تعرّ  اغبػػػرب السياسػػػػي، وورد أفّ 
  16«.للتعذيب
اء عػن وقػوع تعػذيب وسػوء معاملػة، دبػا يف ذلػ  فبارسػات وردت بع  األنب» لبنافويف 

، والوقػوؼ مػدة . وح ية من جانب ال ػرطة وتضػمنن أسػاليب التعػذيب اغبرمػاف مػن النػـو
حيػػػث " الفػػػروج"طويلػػػة، والتعػػػذيب النفسػػػي، والضػػػرب، والصػػػعق بالصػػػدمات الكهربائيػػػة و
األردف يف و  17«.يُػػػرب  الضػػػ ية بقضػػػيب خ ػػػ  دوار ي ػػػبو سػػػيخ ال ػػػي ويتعػػػرض للضػػػرب

اسػػػػػتمر ورود أنبػػػػػاء عػػػػػن التعػػػػػذيب وإسػػػػػاءة اؼبعاملػػػػػة علػػػػػى أيػػػػػدي أجهػػػػػرة األمػػػػػن وإدارات »
وقػػد احُتجػػر معظػػم الضػػ ايا دبعػػرؿ عػػن العػػادل اػبػػارجي يف مركػػر االعتقػػاؿ التػػابع . السػػجوف

ى التعػػػػذيب تفّ ػػػػ» السػػػػلطة الفلسػػػػطينيةويف  18«.لػػػػدائرة اؼب ػػػػابرات العامػػػػة يف وادي السػػػػري
ودل ذُبػػػػػر السػػػػػلطة  ]...[. علػػػػػى أيػػػػػدي قػػػػػوات األمػػػػػن الفلسػػػػػطينية اؼب تلفػػػػػةوسػػػػػوء اؼبعاملػػػػػة 

ـ اؼبسػػاولني عػػن ذلػػ  إذل الفلسػػطينية ربقيقػػا يف ال ػػكاوى اؼبتعلقػػة بالتعػػذيب، كمػػا دل تقػػدّ 
ض السػػجناء السياسػػيوف واؼبعتقلػػوف لضػػروب تعػػذيب تعػػرّ »قػػد ف العػػراؽأمػػا يف  19«.العدالػػة
عػػدموا، عنػػدما أُعيػػدوا إذل عػػائالهتم، عالمػػػات وقػػد ظهػػرت علػػى أجسػػاد الػػذين أُ . وح ػػية

الصػػعق : ومػػن أسػػاليب التعػػذيب اعبسػػدي ال ػػائعة. تعػػذيب واضػػ ة، منهػػا اقػػتالع العينػػني
بالصػػػػػدمات الكهربائيػػػػػة، اغبػػػػػرؽ بالسػػػػػجائر علػػػػػى ـبتلػػػػػف أجػػػػػراء اعبسػػػػػم، خلػػػػػع األظػػػػػافر، 

لضػػرب علػػى ا)فػػرتة طويلػػة، الضػػرب باألسػػالؾ، الفلقػػة لاالاتصػػاب، التعليػػق مػػن األطػػراؼ 
التهديػػد : ومػػن أسػػاليب التعػػذيب النفسػػي. ، وثقػػب اليػػدين دبثقػػب كهربػػائي(بػػاطن القػػدمني

بػػالقب  علػػى أقػػارب اؼبعتقػػل وإيػػذائهم أو بااتصػػاب إحػػدى قريباتػػو أمػػاـ عينيػػو، وعمليػػات 
السػػلطات صػادقن يف أواسػػ   وورد أفّ  .فػػرتات طويلػةلاإلعػداـ الػونبي، واغبػػب  االنفػرادي 

تطبيػػق عقوبػػة قطػػع اللسػػاف كعقوبػػة علػػى القػػدح وإبػػداء اؼبالحظػػات الػػ  علػػى  3888عػػاـ 
 20«.الرئي  وعائلتوبسب  

تلقن منظمة » اؼبملكة العربية السعوديةيف  ويقوؿ التقرير أنفاػبلي ، دوؿ أما خبصوص 
مػػن األعػػواـ السػػابقة،  العفػػو الدوليػػة يف ىػػذا العػػاـ عػػدداً مػػن اؼبػػراعم اػباصػػة بالتعػػذيب أقػػلّ 
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ل التعػػػذيب وسػػػوء ـ وجػػػود رقابػػػة قضػػػائية علػػػى القػػػب  واالعتقػػػاؿ ظػػػل أمػػػراً يسػػػهّ لكػػػن عػػػد
 إجػػػػراء ربقيقػػػػات فيمػػػػا ورد مػػػػن أنبػػػػاء التعػػػػذيب يف ما ػػػػرات تبػػػػنّي  ةودل تظهػػػػر أيػػػػ. اؼبعاملػػػػة

وظػػل . السػػنوات اؼباضػػية، ومنهػػا أنبػػاء عػػن حػػاالت وفػػاة أثنػػاء االحتجػػاز بسػػبب التعػػذيب
ليػػػاً، ومػػػن بيػػػنهم مػػػن وبتمػػػل أف يكونػػػوا سػػػجناء رأي، السػػػجناء السياسػػػيوف احملتجػػػروف انعرا

عػػػػػة ربػػػػػن وطػػػػػحة التعػػػػػذيب أو القسػػػػػر وظلػػػػػن االعرتافػػػػػات اؼبنترَ . ضػػػػػني ػبطػػػػػر التعػػػػػذيبمعرّ 
وردت أنبػػػاء عػػػن عػػػدة » دولػػػة الب ػػػرينويف  21«.سػػػت دـ بصػػػفتها الػػػدليل الوحيػػػد لممدانػػػةتُ 

وبعػػػ  . 3888 ض فيهػػػا ؿبتجػػػروف للتعػػػذيب أو اؼبعاملػػػة السػػػيائة خػػػالؿ عػػػاـحػػػاالت تعػػػرّ 
الضػػ ايا مػػن األحػػداث الػػذين ا ػػتبهن السػػلطات يف كتػػابتهم عبػػارات مناىضػػة لل كومػػة 

ظلػػػن منظمػػػة العفػػػو الدوليػػػة تتلقػػػى أنبػػػاء عػػػن فبارسػػػة » دولػػػة قطػػػرويف  22«.علػػػى اعبػػػدراف
 23«.التعذيب وسوء اؼبعاملة

 تكريم اإلنسان والعدل في اإلسالم. 3
 تكريم اإلنسان. 1.3

 عػّر وجػػلّ بػاحرتاـ كبػػري يف اإلسػالـ ألف اإلنسػػاف مػن ـبلوقػػات ا   ظػػىربإف كرامػة اإلنسػاف 
وكػػّرمهم بصػػريح قولػػو يف كتابػػو  ،بػػب آدـ فححسػػن صػػورىم سػػب انو وتعػػاذلا   خلػػق. اؼبميَّػػرة
ولقػػػد كرّمنػػػا بػػػب آدـ وضبلنػػػاىم يف الػػػرّب والب ػػػر ورزقنػػػاىم مػػػن الطّّيبػػػات وفّضػػػلناىم : الكػػػًر

ىػػذا اإلنسػػاف قػػد كّرمػػو ا  يف » فّ إيقػػوؿ را ػػد الغنو ػػي  .24فضػػيالعلػػى كثػػري فبّػػن خلقنػػا ت
السماء بذكره يف اؼبأل األعلى وأسجد مالئكتو اؼبقربني لو، فال عجب أف يكرمػو يف األرض 
دبا وىبو من عقل وإرادة ونطق، وما سّ ر لو يف ىذا الكوف من طاقات، وما أنرؿ عليو من 

ا  يػـو ما مػن  ػيء أكػـر علػى »: قاؿ (ص)أف الن   روى الطرباي 25«.ىداية رسلو وكتبو
اؼبالئكػػة ؾبػػربوف  –وال اؼبالئكػػة : قيػػل يػػا رسػػوؿ ا  وال اؼبالئكػػة؟ قػػاؿ. القيامػػة مػػن ابػػن آدـ
 26«.دبنػرلة ال م  والقمر
الضػػػروريات واغباجيػػػات  :فػػػك الكليػػػات الثالثػػػةالػػػ  ربال ػػػريعة صػػػاف بوكرامػػػة اإلنسػػػاف تُ 

وريات ىي الت ريعات األولية ال  يقػـو عليهػا التكليػف، وتسػتقيم  ػا والضر . والت سينيات
حيػػػػػػاة النػػػػػػاس يف معا ػػػػػػهم ومعػػػػػػادىم، واغباجيػػػػػػات أمػػػػػػور ُ ػػػػػػرعن للت فيػػػػػػف مػػػػػػن حػػػػػػدة 
الضروريات، وىي تضم الرخص ال  جاءت  ا ال ػريعة، والت سػينيات ىػي مػا كػاف راجعػا 

 .إذل مكاـر األخالؽ، وؿباسن العادات
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وريات ىي حفك الدين، وحفك النف ، وحفك العقل، وحفك النسػل، فحىم أنواع الضر 
 ،وحفػػك اؼبػػاؿ، وعلػػى ىػػذه الكليػػات تقػػـو حيػػاة النػػاس  ػػرعا، وبانعػػدامها تضػػطرب اغبيػػاة

وأىػػم ىػػذه الكليػػات كليػػة حفػػك الػػدين وبإقامتهػػا رُبَفػػك . ولػػذل  قيػػل إ ػػا ثابتػػة يف كػػل ملػػة
ب اغبياة يف اعبانب اػبلقي واالجتمػاعي مصاحل الناس وتصاف، وبانعداـ ىذه الكلية تضطر 

ويصري الناس عبػارة عػن أسػراب مػن القطيػع، ال يعرفػوف لل يػاة اإلنسػانية مقصػدا وال اايػة، 
 .وذل  طم  لالعرتاؼ بالربوبية واأللوىية ال  أوجدهتم

 سػب انو وتعػاذلويلي حفك الدين يف الرتتيػب مػن حيػث األنبيػة حفػك الػنف ، ألف ا  
وملكهػػا ومنػػع كػػل مػػن يتجػػرأ علػػى إيػػذائها إال بإذنػػو، ف رمػػة الػػنف  باقيػػة مػػا خلػػق األنفػػ  

راعن أحكاـ ال ريعة وحػدودىا، فمػن اعتػدى عليهػا اسػت ق العقوبػة اؼبناسػبة الػ  وضػعها 
بارئ ىػذه النفػوس، فكمػا أّف اؼبعتػدي علػى الػدين مسػت ق لغضػب ا  وسػ طو، فكػذل  

 .ؾ  ، والتصرؼ يف مل  الغري ال هبوز حباؿاؼبعتدي على النف  معتد على ما ىو فبلو 
وأمػػػػا حفػػػػك النسػػػػل فػػػػألف يف بقائػػػػو بقػػػػاء لل يػػػػاة اإلنسػػػػانية ويف انعدامػػػػو إعػػػػداـ لل يػػػػاة 
الب ػػرية ال ؿبالػػة، وؽبػػذا ُ ػػرع الػػرواج، ألنػػو موجػػد للنسػػل، وُ ػػرع حػػد الرنػػا ألف الرنػػا مػػدعاة 

اغبيػاة، وبػو ينػتظم معا ػهم  وأما حفك اؼباؿ فظاىر ألف اؼبػاؿ عصػب. لممعراض عن الرواج
 .ويقّل هتارجهم، ولذل  ُ رعن أحكاـ اؼبعامالت، وحد السرقة واغبرابة

وما ذكرناه آنفا من وجوب احملافظة على النف  وعدـ االعتػداء عليهػا أمػر قطعػي، وقػد 
وال تقتلػوا الػنف  الػ  حػرـّ ا  : تعلػىجاءت النصوص متضافرة يف ىػذا اؼبعػل ومنهػا قولػو 

وال تقتلػػػػػػوا أوالدكػػػػػػم خ ػػػػػػية : وقولػػػػػػو ،27بػػػػػػاغبق ذلكػػػػػػم وّصػػػػػػاكم بػػػػػػو لعلكػػػػػػم تعقلػػػػػػوفإال 
ومػن يقتػػل : عػّر مػن قائػل وأالػك النهػي يف قتػل النفػوس اؼبامنػة بغػػري حػق فقػاؿ ،28إمػالؽ

 .29مامنا متعمدا فجراؤه جهنم خالدا فيها واضب ا  عليو ولعنو وأعد لو عذابا عظيما
يف تػػػػاريخ مػػػػن نوعػػػػو مبلغػػػػا فريػػػػدا  (ص)رسػػػػوؿ ا   عنػػػػد اإلنسػػػػافبلػػػػ  اغبػػػػ  بكرامػػػػة و 
قػد حػدث ف .ص ابو ح  فيمػا ي ػبو اؼبػراحأوكيف ال وىو اغبريص على اسرتضاء  ،الب رية

 «.ديأوجعتب، فحق» :رجال مرة بقضيب أو بسواؾ، فقاؿ الرجل (ص)ف وخر اؼبصطفى أو 
بػػل أعفػػو لعلػػ  »: فقبػػل بطنػػو مث قػػاؿ 30«.اسػػتقد»: فقػػاؿ ،العػػود الػػذي كػػاف معػػو فحعطػػاه

 31«.ت فع  ا يـو القيامة
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 العدل. 2.3
 .قامة العدؿ ودفع العدوافإإف كرامة اإلنساف ال رُبمى إالّ ب

والعػدؿ . وطبسػني مػرة اواحػد ا ذكرىػ العدؿ والقس  مػن أىػم تعػاليم القػرآف الكػًر الػف
ئكػة وأولػوا واؼبال  ػِهد ا  أنّػو ال إلػو إالّ ىػو: الػذي يقػوؿ عّر وجلّ صفة من صفات اؼبوذل 
إف ا  ال يظلػم النػاس  ػيائاً : مػن كػل ظلػم فيقػوؿ تعػاذلا   ويتربأ .32العلم قائماً بالقس 

لكل نف  ظََلَمػن  ولو أفّ : أيضا جّل جاللوكما يقوؿ   .33ولكن الناس أنفسهم يظلموف
ىػػػم ال مػػػا يف األرض الفتػػػدت بػػػو وأسػػػّروا الندامػػػة ؼبػػػا رأوا العػػػذاب وقضػػػي بيػػػنهم بالقسػػػ  و 

 .34يظلموف
لقػػد أرسػػلنا ُرُسػػلنا بالبينػػات : والعػػدؿ مػػن أعظػػم مهػػاـ الرسػػل حيػػث يقػػوؿ اػبػػالق تعػػاذل

 .35وأنرلنا معهم الكتاب واؼبيراف لِيَػُقوـَ الناس بالِقس ِ 
ذي  اءيتػػإا  يػػحمر بالعػػدؿ واإلحسػػاف و  فّ إ: عبػػاده بالعػػدؿ فيقػػوؿ عػػّر وجػػلّ ويػػحمر ا  

ا  يػػحمركم أف تػػاّدوا األمانػػات إذل أىلهػػا وإذا  فّ إ: أيضػػا تعػػاذلسػػب انو و قػػوؿ وي .36القػػرىب
يػػأ أيهػػا : اه اػبصػػمذبػػكمػػا يػػحمر بالقسػػ  حػػ    .37حكمػػتم بػػني النػػاس أف ربكمػػوا بالعػػدؿ
 ،تعػػػدلوا الّ ف قػػػـو علػػػى أأء بالقسػػػ  وال هبػػػرمّنكم  ػػػناالػػػذين آمنػػػوا كونػػػوا قػػػوامني    ػػػهد

  .38عدلوا ىو أقرب للتقوى واتقوا ا ا
والقػػرآف الكػػًر ينهػػى عػػن الظلػػم بػػنف  القػػوة الػػ  يػػحمر  ػػا بالعػػدؿ، ففيػػو مائػػات اآيػػات 

وال :  عػػػّر وجػػػلّ فمػػػثال يقػػػوؿ ا  . لػػػم والباطػػػل واؼبنكػػػرظالػػػ  ت ػػػجب البغػػػي والعػػػدواف وال
وتعػػػاونوا علػػػى الػػػرب والتقػػػوى وال تعػػػاونوا علػػػػى اإلمث و ،39وبػػػب اؼبعتػػػدين تعتػػػدوا إف ا  ال

إمبػا يريػد ال ػيطاف أف و ،41وينهى عن الف  اء واؼبنكػر والبغػي: كما يقوؿ  .40والعدواف
  .42يوقع بينكم العداوة والبغضاء

 طبيعة التعذيب. 4
 مو اإلسالمإكراه حر   التعذيب .1.4

وعػدـ اتبػاع  ،ويحم يف مقدمتها لػرـو العػدؿ ،ريةثال ارع يف معاقبة اعبناة عوامل ك لقد راعى
تجػػاوز العقوبػػة القػػدر احملػػدد  ػػرعا توال ، ونتػػداإبعػػد إال حػػد أب فػػال يعاقَػػ ،تىػػواء والنػػػروااأل

صػػالح إربقيػػق الػػردع و كمػػا هتػػدؼ العقوبػػة إذل   .يو بغضػػو للجػػاأب مهمػػا كػػاف اػػيك اؼبعاقِػػ

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 منظور قضائي 
 

 

575 

+ + 

+ + 

 إكيل وربطيم نيب والتذالتع الغرض منهااغباؿ ولي  
ُ
يب ذلذا كاف ربػًر التعػ. دافنسانية اؼب

و بػػدعوى وجػػػود أ ،قة  ػػرعاواء مػػن خػػالؿ تنفيػػذ العقوبػػة اؼبسػػت َ سػػالمية سػػيف ال ػػريعة اإل
 .بهتمة يف حق اؼبعذَّ 

التعذيب، وىذا ألف التعذيب نوع  القرآف الكًر صريح يف عدـ جواز اإلكراه ومن مثَّ  إفّ 
مػا »وىو    واإلكراه لغًة ىو ضبل اإلنساف على فعل  يء ال وببو أو ال يرضاه،. من اإلكراه
فعػل يفعلػو اإلنسػاف »كمػا ي ػري إذل   43حسػب اؼبالكيػة،« فبػا يضػره أو ياؼبػوباإلنساف يفعل 

ؼ اإلكػراه بحنػػو م فيعػػرّ ابػػن القػيّ أمػا  44.يف رأي اغبنفيػػة« بغػريه فيػػروؿ رضػاه أو يفسػػد اختيػاره
مهمػػا كػػاف  ػػكل الضػػغ   45،«ضػػغ  يقػػع علػػى العاقػػد بوسػػيلة مرىبػػة ربملػػو علػػى التعاقػػد»
مبا ػػػرة أو اػػػري مبا ػػػرة بواسػػػطة )ا كانػػػن طريقػػػة تركيػػػره ومهمػػػ( تسػػػلي  األدل أو الوعيػػػد بػػػو)

اإلكػراه يت قػق يف كػل مػا كػاف ضػرراً يف جسػم  »يقػوؿ ابػن حػـر أف وؽبػذا (.   ص ثالػث
 46«.بنو أو أبيو، أو أىلو أو أخيو اؼبسلماأو ماؿ، أو توعد بو األمر يف 

أو  ،و عقلػػي جسػػدي أدلإمػػا بتسػػلي  أ –وباعبملػػة، فالتعػػذيب كمػػا عرفنػػاه يف التمهيػػد 
فػػػػو ر كػػػل ال ػػػػروط اؼبطلوبػػػة لت قيػػػق اؼبعػػػػل ال ػػػرعي لممكػػػػراه كمػػػا عرّ يػػػػوفّ  – مػػػا يػػػد دبالته

 :السرطاوي، أي
ه كالسلطاف أو نائبػو، فػإف أف يكوف اإلكراه صادراً من   ص قادر على اؼبكرَ  .3

 د بو فال إكراه؛ه قادراً على فعل ما ىدّ دل يكن اؼبكرِ 

 ب منو؛لِ دبا طُ  د بو إذا دل يقرّ دِّ ا ىُ ه وقوع مأف يغلب على ظن اؼبكرَ  .3

د بو ضاراً حبيث يعدـ الرضا أو يفسػده كالضػرب واغبػب  أف يكوف األمر اؼبهدَّ  .1
 والقيد وىذا ىبتلف من   ص آخر؛

ه أف يكػػوف اإلكػػراه بالوعيػػد أو التهديػػد بػػحمر يو ػػ  أف يقػػع وال يػػتمكن اؼبكػػرَ  .1
 47.من اؼبقاومة أو الفرار منو أو االستعانة بالغري

 

: اؼبكػُروه. دل يَػْرَضػوُ : تكػرَّه وتكػاره ال ػيء. ضبلػو عليػو قهػراً : أْكػَره فالنػاً علػى أمػر. قػُبح فهػو قبػيح: كرُه األمػر أو اؼبنظػر     
السػػجن َكػره، والوعيػد َكػػره، »: وعػن  ػػريح أنػو قػاؿ. وبػػالفتح مػا أكرىػ  الغػػري عليػو االبػاء واؼب ػقة،: الَكػْره والُكػػْره. ال ػر

 (311-33/313احمللي راجع )« .والضرب َكره
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 كمػػػا يقػػػوؿ  ،48ال إكػػػراه يف الػػػدين :يقػػػوؿ عػػػّر وجػػػلّ ىكػػػذا، فػػػإف ا   األمػػػروإذا كػػػاف 
يف  امػػفػػإذا كػػاف اإلكػػراه ؿبرّ  ،49أفحنػػن تكػػره النػػاس حػػ  يكونػػوا مػػامنني :سػػب انو وتعػػاذل

 .ظر اإلكراه يف ما سواهفإنو من األوذل أف وبُ ( أي الدين) حف أعظم الغايات واؼبصاحل 
 يوىػػػػ ،لػػػػقواسػػػػتعالء علػػػػى اػبَ  ،ث علػػػػى التعػػػػذيب قسػػػػوة يف القلػػػػب ػػػػ  أف الباعػػػػ وال

فألقطعػػن : رض أمثػػاؿ فرعػػوف القائػػل للسػػ رة اؼبػػامنني ػػقياء اؼبفسػػدين يف األعالمػػات األ
عػػػذابا   ػػػدّ أنػػػا يّ أ وألصػػػلبّنكم يف جػػػذوع الن ػػػل ولػػػتعلمنَّ  ،أيػػػديكم وأرجلكػػػم مػػػن خػػػالؼ

عػػػّر يف قولػػػو ( ػبطػػػاب لفرعػػػوفاوإف كػػػاف )حكػػػم  ػػػامل  التعػػػذيب يفورد وقػػػد  .50بقػػػىأو 
يػة مػن أيل وال تعػذ م قػد جائنػاؾ بئسراإرسل معنا بب حرسوال رب  فإنا فحتياه فقوال : وجلّ 

فرعػػػوف تحؽّبػػػو وتعذيبػػػو للمستضػػػعفني  ورثأولقػػػد  ،51ربػػػ  والسػػػالـ علػػػى مػػػن اتبػػػع اؽبػػػدى
 .بتوضوف دبصريه وسوء عاقعِ ويا لين فراعنة العصر يتّ  ،خرةاػبري يف الدنيا واآ

يل ػػق  مػػا (ص)، فبػػني الرسػػوؿ العريػػر وقػػد جػػاءت السػػنة تحكيػػدا ؼبػػا جػػاء يف كتػػاب ا 
ف ا  يعػػػػذب إ» :ذ يقػػػػوؿإالصػػػػ يح الػػػػذي رواه اػبمسػػػة  ثخػػػػرة يف اغبػػػديباؼبعػػػذبني يف اآ

ويقػػػوؿ . علػػػى فعػػػل مبػػػاح ف يعاقػػػبأ تعػػػاذلوحا ػػػا    52«.الػػػذين يعػػػذبوف النػػػاس يف الػػػدنيا
 53«.ما بغري حق لقي ا  وىو عليو اضبافمسل اهر ظ دمن جل»: يضاأ

: (ص)بعدما قاؿ اؼبصػطفى  التعذيب جائر الستك اؼ اغبقّ  ولي  لقائل أف يقوؿ أفّ 
مػػػػا  تعػػػػاذلوإذا رفػػػػع ا   54«.رفػػػػع عػػػػن أمػػػػ  اػبطػػػػح والنسػػػػياف ومػػػػا اسػػػػتكرىوا عليػػػػوإف ا  »

أو اؼب ػػابرات؟ اسػػتكره عليػػو اؼبعػػذَّب فكيػػف هبػػوز للمعػػذِّب أف يضػػعو علػػى ؿبضػػر ال ػػرطة 
 عنو؟ تعاذلوكيف هبوز للم كمة أف تُأخذ اؼبعذَّب على ما رفعو ا  

فهػػذا مػػارل  ،مػػاال خػػذت لػػوأمػػن » :قػػاؿ (ص)روى البيهقػػي يف الػػدالئل أف رسػػوؿ ا  و 
يعب مػن عاقبتػو بغػري حػق  55،«منو ومن جلدت لو ظهرا فهذا ظهري فليقتصّ  ،فليحخذ منو
يػػل لوبالتػػارل فهػػذا د ،باعتبػػاره قػػدوة وحاكمػػا ذلػػ  (ص)  وقػػد قػػاؿ رسػػوؿ ا. مػػب فليقػػتصّ 

 .لة  رعيةحددانتو بإبن ثحد من اري أف تأعلى عدـ جواز معاقبة 
 ،(ص)نساف ؿباطػة بسػياج مػن الصػيانة واغبصػانة يف عهػد الرسػوؿ ن كرامة اإلولقد ظلّ 
 .خلفائو الرا دينوكذا يف عهد 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 منظور قضائي 
 

 

558 

+ + 

+ + 

 ورأي جواز ضرب المتهم ودحض  . 2.4
ح وإقنػػػاع الػػػدالئل ال ػػػرعية يف ربػػػًر تعػػػذيب اؼبػػػتهم، ذىػػػب بعػػػ  العلمػػػاء إذل وراػػػم وضػػػو 

وانقسػػمن وجهػػة نظػػر مػػن يقػػوؿ بضػػرب اؼبػػتهم إذل    .إباحػػة ضػػربو غبملػػو علػػى االعػػرتاؼ
ة وبرىنهػػا باؼبصػػل ة، وصػػنف صػػنفني، صػػنف دل يسػػتند إذل نصػػوص الكتػػاب وال إذل السػػنّ 

 .(ص)ثر عن الرسوؿ دبا أُ  استدؿّ 
مػع قػوة التهمػة  –ال القاضػي  –أنػو هبػوز لألمػري »األوؿ مػا ذكػره اؼبػاوردي ويف الصنف 

أف يضػػرب اؼبػػتهم ضػػرب التعريػػر ال ضػػرب اغبػػد، ليحخػػذه بالصػػدؽ عػػن حالػػو فيمػػا قػػرؼ بػػو 
ويف دراسػػػتو  57.«لػػػوارل اؼبظػػػادل أف يسػػػتعمل مػػػن فضػػػل اإلرىػػػاب» كمػػػا ذكػػػر أفّ   56،«واهتػػػم

 اؼباوردي دل يورد أيّ  فّ إ»: قاؿ أضبد عبد ا  اػبليفةاؼبقارنة لالعرتاؼ واإلقرار اري اإلرادي 
إف رأي اؼبػػاوردي وم ػػاطريو مػػن ىػػػذا  58«.ة أو إصبػػػاعقػػاؿ بػػػو مػػن كتػػاب أو سػػنّ أسػػاس ؼبػػا 

 م ذبرّ هَ باحة تعذيب اؼبتػّ إ» فّ إأبو الليل  ؿكما يقو الصنف يستند إذل اؼبصل ة فق ، ولكن  
 59«.عليو من اؼبصاحلربوىا ما يرتتب يإذل ألواف من الظلم وال رور 

الغرارل على القائلني بواز ضرب اؼبتهم يف ربليػل رائػع مفعػم بفقػو أبو حامد ماـ اإل ويردّ 
 :فيقوؿ  ،اؼبقاصد وموازنة اؼبصاحل

 ،ي مصػػل ة اكت ػػاؼ اعبريبػػة مػػن خػػالؿ ضبػػل اؼبػػتهم علػػى االعػػرتاؼ  ػػاأ – ىػػذه اؼبصػػل ة فّ إ
 ،مػػواؿ والنفػػوس معصػػومةاأل فّ أوىػي  ،خػػرىأ مقابلػة دبصػػل ة –ا صػػ ا أذل إيصػاؿ اغبقػػوؽ إو 
كػن حجػة تفػاف دل  ،بػن باغبجػةثف اعبنايػة تأو  ،ف ال يعاقب إال جػافأمن عصمة النفوس  وإفّ 

 

رب فقػ  ولػي  التعػذيب، ولكػن دبيػراف العواقػب الَعَمليػة يسػت يل الفػرؽ بػني ىػذه اإلباحػة خصػن الّضػ من اؼباكد أفّ     
ِكليهمػػػا   التعػػذيب ألفّ  ألػػواف مػػػن اأواًل، الضػػػرب لػػي  إالّ لونػػ. لثالثػػة أسػػبابإباحػػة ضػػرب اؼبػػػتهم وإباحػػة تعذيبػػو، وىػػػذا 

ىبتلفاف يف درجػة « التعذيب»و« الضرب» ثانياً، قد يرعم البع  أفّ . ينطوي على تسلي  األدل غبمل اؼبتهم على اإلقرار
وصػياح اؼبػتهم « ضػربيُ »تهم الػذي ق بني صياح اؼبيفر تاألدل اؼبسل  على اؼبتهم، ولكن ىذا القوؿ مردود ألنو يست يل ال

يف تسػليٍ  مػا لػألدل ؿبكػـو  «التعػذيب»و «الضػرب»ؿباولة لت ديد ال روط الضرورية للتمييػر بػني  ة، وأي«بعذيُ »الذي 
يف طبػع و ػكل األدل « التعػذيب» نمػيتميػر « الضػرب»ثالثػاً، إف قيػل أّف . االعتباط واالفتقار إذل الدليل ال رعيبعليها 

يسػػتنداف إذل نفػػ   «التعػػذيب»و« الضػػرب»وكِػػال  ،ف اإلحسػػاس بػػاألدل واحػػد ال يتجػػرَّأالرد ىػػو أم، فػػاؼبػػتهَ اؼبسػػل  علػػى 
بػاؼبعل ال ػرعي لممكػراه  )وال  ػ  أف إباحػة ضػرب اؼبػتهم غبملػو علػى اإلقػرار مػا ىػي إالّ إباحػة إكراىػو . اؼبنطق اإلكراىي
اسػت اؿ ربطػو ب ػكل ؿُبػّدد مػن تسػلي  األدل، وىػذا ألف تػاريخ  بػيح اإلكػراه،عػالوة علػى ذلػ ، إذا أُ (. كما ُعرِّؼ أعػاله

وبج  ذبريبياً أنو كلما أبيح التعذيب يف  كل ما وربػن  ػروط ( دبا فيو تاريخ التعذيب يف اغبضارة اإلسالمية)التعذيب 
ر بعػػ  وَصػػوَّ . ؿبصػػروة مػػا، كلمػػا البػػن النػػػرعة ؼبمارسػػتو يف أ ػػكاؿ أكثػػر فػػحكثر وح ػػيًة وربػػن  ػػروط أقػػل فحقػػل ربديػػداً 

التعػذيب طريػق ـبتصػػر إذل  كػل مػن تػوىَّم أفّ »: ب بػو اؼبثػلرِ كمػا ُضػ  ،«السػرطاف»مػارِّخي التعػذيب ىػذا اؼبيػل االنِْبثػاثي بػػ
 «.إذل الباطل واعب يمحتماً سلكو، نقلو فاغبق 
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مػػػر موىػػػـو اايتػػػو الت ػػػوؼ إذل أل ،فضػػػربو تفويػػػن غبػػػق عصػػػمتو اؼبتػػػيقن ،فػػػال جنايػػػة وال عقوبػػػة
اؼبػتهم  فمصػل ة ،قػرارهإ اءمصػل ة اؼبػدعي يف ضػرب اؼبػتهم رجػ نفاف كان ،تحكيد عصمة اؼباؿ

فوجػب الوقػوؼ عنػد . خروذل من اآأ – برعاية مصل تو – حدنباأولي   ،ضرار بويف ترؾ اإل
حسماً ؼبادة الفساد وح  ال يفتح بػاب الػدعوى  ،ال حبق وجبإحدود ال رع يف أف ال عقوبة 

ء قػـو وأمػواؽبم  دمػا الدعى قـوعطى الناس بدعواىم ألو و  ،على كل من يضمر اؼبرء عليو حقداً 
مث بػػػني أف ال سػػػبيل اذل معرفػػػة وجػػػو التهمػػػة الػػػ  تػػػربر . كمػػػا قػػػاؿ النػػػ  صػػػلى ا  عليػػػو وسػػػلم

ال  ،بكثػرة تػردده علػى اؼبوضػع الػذي جػرت فيػو السػرقة، و فيكوف اؼبػتهم معروفػا بالسػرقة ،العقوبة
ذا إصػػػة وخبا ،مثالػػػوأفلػػػي  مػػػن الضػػػروري مػػػن سػػػرؽ  ػػػيائا أنػػػو يسػػػرؽ  ،يكفػػػي وال يػػػربر العقوبػػػة
 60.فاف ذل  يكوف أبل  زاجر لو عن السرقة واريىا ،عوقب على سرقتو األوذل

 قػػػائلنيال، فحدلػػػة (ص)ثػػػر عػػػن النػػػ  أمػػػا يف صػػػنف القػػػوؿ بضػػػرب اؼبػػػتهم اسػػػتدالالً دبػػػا أُ 
الػربري بضػػرب مػن ايّػػب  (ص)اخػذ مػن واقعتػػني، األوذل ىػي الواقعػة الػػ  أمػر فيهػػا الرسػوؿ تُ 

علػػى جػػواز  الػػواقعتني دلػػيال يعتػػربفمػػثال ابػػن القػػيم اعبوزيػػة . اإلفػػ  اؼبػػاؿ، والثانيػػة ىػػي قضػػية
 .غبملو على اإلقرار –كقطع الطريق   –ضرب اؼبعروؼ بالفجور 

االعػػػػػػرتاؼ أو اإلقػػػػػرار اػػػػػػري » فوذل يعطػػػػػػي اػبليفػػػػػة يف حبثػػػػػػو بعنػػػػػواللواقعػػػػػة األبالنسػػػػػبة و 
 :فيقوؿتفاصيلها « راديإلا

قػػاؿ ضبػػاد بػػن سػػلمو،  :الطػػرؽ اغبكيمػػةالقػػيم يف مالفػػو  مػػاـ ابػػنورده اإلأوالواقعػػة علػػى كبػػو مػػا 
ىل أف رسوؿ ا  صلى ا  عليو وسلم قاتل إ»:أخربنا عبيد ا  بن عمر عن نافع عن ابن عمر

ف هبلػػػوا أفصػػاغبوه علػػى  ،رض والػػررع والن يػػلفغلػػب علػػى األ، ذل قصػػرىمإعبػػحىم أخيػػرب حػػ  
و ػػػرط علػػػيهم أالّ يكتمػػػوا وال  ،راء والبيضػػػاءولرسػػػوؿ ا  الصػػػف ،ضبلػػػن ركػػػا م منهػػػا، وؽبػػػم مػػػا

بػػوا مسػػكا فيػػو مػػاؿ وحلػػي غبيػػي بػػن أخطػػب  عهػػد، فغيّ  فػػاف فعلػػوا فػػال ذمػػة ؽبػػم وال ،بػػوا  ػػيائاً يغيّ 
 :عػػػم حيػػػي قػػػاؿ (ص)وؼبػػػا سػػػحؿ الرسػػوؿ  ،جليػػػن النضػػريأذل خيػػرب، حػػػني إكػػاف احتملػػػو معػػػو 

واؼبػػاؿ أكثػػر  ،العهػػد قريػػب: سػػالـفقػػاؿ رسػػوؿ ا  عليػػو الصػػالة وال. واغبػػروب ،ىبتػػو النفقػػاتأذ
ر ػده عػن حفمسو بعػذاب ف ،ذل الربري بن العواـإودفعو الرسوؿ عليو الصالة والسالـ . من ذل 

  61«.  اغبقيق بالنكث الذي نكثواأوقتل رسوؿ ا  ابب  ،الكنػر يف مكاف خرب
 :قد ُدِح  استنباط جواز ضرب أىل التهم من ىذه القصة بثالث حج و 
 بكذب الرجػل  (ص)على اغبقيقة ال على التهمة، وذل  لعلمو  ر فيها مببّ األم فّ إ

عليػو مػن يُقػاس دلػيال، فػال  (ص)ىلكتو اغبػروب، وكفػى بعلمػو أالكنػر قد  فّ أيف زعمو 
فػػإذف األمػر ىػػو يف اغبقيقػػة . هم جملػرد ظنػػوف أو  ػػكوؾ ال دليػل عليهػػاحامػن حولػػو الػػتّ 

ولػي  مػن قبيػل  ،عػن أداء حػق واجػب يف ذمتػوب اؼبمتنػع مػن بػاب معاقبػة اعبػاي اؼبػذنِ 
 62.متعذيب اؼبتهَ 
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 اغبادثػػة وقعػػن مػػع اليهػػود ويف ظػػروؼ اغبػػرب، فهػػي متعلقػػة بػػحمر اعبهػػاد واغبرابػػة  فّ إ
 63.بعضهم البع  مع بني اؼبسلمني واريىم، فال يقاس عليها تعامل اؼبسلمني

 ف ياكػد فيهػا أعلى  (ص)مر يتعلق ب روط الصلح ال  حرص الرسوؿ الكًر األ فّ إ
 «.وال عهػػد ،فػاف فعلػوا فػال ذمػة ؽبػم ،ال ػرط ىػو أال يكتمػوا وال يغيبػوا  ػيائا» علػى أفّ 

 ،قرار مػتهم بارتكػاب جريبػة علػى مثػل مػا تقػـو عليػو دراسػتنا ىػذهإفاؼبوضوع ال يتعلق ب
 .خالؿ ب رط الصلح والذمةإو  ،بل نكث بعهد

الػب للطعينػة الػ  ضبلػن كتػاب بػن أ  ط حيػث قػاؿ علػيّ  –أما بالنسبة لقضػية اإلفػ  
طالعػػػػػن يف مػػػػػ   »: فيقػػػػػوؿ اػبليفػػػػػة – حاطػػػػػب فانكرتػػػػػو فهػػػػػددىا بالك ػػػػػف إف دل زبػػػػػرج

 ،أنػػػا (ص)بعثػػػب رسػػػوؿ ا  " :الب ػػػاري يف بػػػاب اعباسػػػوس، عػػػن علػػػي رضػػػي ا  عنػػػو قػػػاؿ
 ػػا طعينػػة ومعهػػا   فّ إفػػ ،توا روضػػة خػػاخحانطلقػػوا حػػ  تػػ: سػػود، قػػاؿواؼبقػػداد بػػن األ ،والػػربري
فقلنػػا لت ػػرجن : "نكػػرت وجػػود كتػاب معهػػا وقػػاؿ علػػيّ أدركوىػػا أذ إو ." تػاب ف ػػذوه منهػػاك

 ،(ص)ذل رسوؿ ا  إفحتينا بو  ،فلما رأت اعبد أخرجتو من عقاصها ،و لنجردن أالكتاب 
ذل أنػاس مػن اؼب ػركني مػن أىػل مكػة ىبػربىم بػبع  أمػر إ ةذا فيو من حاطػب بػن أ  بلتعػإف

 64«."(ص)رسوؿ ا  
مبػّب فنيد استقراء إباحة التهديد واإلرىاب الستك اؼ اغبق من ىذه الواقعة فهػو أما ت
 ألفّ  (ص)ضبل اؼبرأة للكتاب كاف حقيقة ولي  هتمػة بالنسػبة للنػ   أواًل، إفّ . حجتنيعلى 

 إفّ فوكما يقوؿ را د الغنو ي . بوحي من السماء، ولي  فوؽ ذل  بينة (ص)اػبرب جاءه 
م لل ػاكم أف يسػت دـ وسػائل التعػذيب غبمػل اؼبػتهَ  دثػة للت ػريع بػحفّ االستدالؿ  ػذه اغبا»
دل يتصػػػرؼ مػػػن موقػػػع  (ص)النػػػ   أفّ ذلػػػ  . ى اإلقػػػرار باطػػػل ومػػػدخل إذل فسػػػاد عظػػػيملػػػع

إذ قد جاءه اػبرب اليقػني عػن . السياسة ال رعية، موقع القاضي احملقق، وإمبا من موقع النبوة
 قػق، وكػل الػذي تبصػدد ظػن اسػت دـ فيػو التهديػد للا  عّما فعلتو تلػ  اؼبػرأة، فلػم يكػن 

  65«.هتديد بالتفتيجل فعلو عليّ 
التهديد بتفتيجل الثياب لي  كالتعػذيب أو اغبػب ، ألنػو إذا  فّ إ»: ثانياً، يقوؿ أبو الليل

الكتاب معها ال ؿبالة، ودل يكن من سبيل الست راجو إالّ بالتنقيب يف ثيا ا، كاف  ثبن أفّ 
 66«.اً حبكم الضرورةذل  أمراً م روع
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 ،حػداأب نػو عػذَّ أودل يثبػن عنػو  ىعلػذل الرّفيػق األإ (ص)انتقل الرسػوؿ الكػًر  لقد فعال
 «اإلسػالـ اؼب ػابرام»ري أعػداء اإلسػالـ ومنظّػ ، ومهمػا اسػتغلّ اتال ػبه مهما ثارت حولو

ىػػذه  ا تقرتفػومػػ ربيػرتني الػػواقعتني لتاىػ اإلسػػالمي اليػـوو  يف األنظمػة القمعيػة يف العػػادل العػر 
 .ةيستند إذل السنّ  كونومن تعذيب اؼبسلمني   األنظمة

 موقف العلماء المعاصرين من التعذيب. 3.4
نسػػاف يف اإلسػػالـ عػػن اؼبػػاسبر اإلسػػالمي العػػاؼبي الػػذي انعقػػد قػػوؽ اإلغبصػػدر البيػػاف العػػاؼبي 

 . ـ3853سبتمرب  38ىػ اؼبوافق 3183من ذي القعدة  33يف باري  يـو 
كبػن مع ػر اؼبسػلمني، ضبلػة لػواء الػدعوة إذل ا ، يف  –نُعلػن  »: خل البيػافجاء يف مدو 

ىػػذا البيػػاف باسػػم اإلسػػالـ، عػػن حقػػوؽ اإلنسػػاف،  – يمسػػتهل القػػرف اػبػػام  ع ػػر اؽبجػػر 
ة، ال تقبػل حقػوؽ أبديّػ – ػذا الوضػع  –وىػي . رةة النبويػة اؼبطّهػمستمدة مػن القػرآف والسػنّ 

إ ػػا حقػػوؽ  ػػرعها اػبػػالق سػػب انو، فلػػي  مػػن . وال تعطػػيالً  حػػذفاً، وال تعػػدياًل، وال نسػػ اً 
حػػق ب ػػر، كائنػػاً مػػن كػػاف، أف يعطلهػػا، أو يعتػػدي عليهػػا، وال تسػػق  حصػػانتها الذاتيػػة، ال 
بػػػإرادة الفػػػرد تنػػػازالً عنهػػػا، وال بػػػإرادة اجملتمػػػع فبػػػثالً فيمػػػا يقيمػػػو مػػػن ماسسػػػات أيػػػاً كانػػػن 

 «.طبيعتها، وكيفما كانن السلطات ال  زبوؽبا
ال هبوز تعذيب اجملػـر فضػال ( أ»: ق اغبماية من التعذيب اؼبتعلقة حب، 7وجاء يف الفقرة 

كمػػا ال هبػػوز (. رواه اػبمسػػة" )إف ا  يعػػذب الػػذين يعػػذبوف النػػاس يف الػػدنيا: "عػػن اؼبػػتهم
 إفّ : "عػرتاؼ بريبػة دل يرتكبهػا، وكػل مػا ينتػرع بوسػائل اإلكػراه باطػلضبل ال  ص علػى اال

؛ (رواه إبػػن ماجػػة بسػػند صػػ يح" )عػػن أمػػ  اػبطػػح والنسػػياف ومػػا اسػػتكرىوا عليػػو ا  وضػػع
تو، وكرامتػو يمهما كانن جريبة الفرد، فكيفما كانػن عقوبتهػا اؼبقػدرة  ػرعا، فػإف إنسػان( ب

 «.اآدمية تظل مصونة

 عواقب التعذيب. 5
كمػػػا ص اآف مسػػػحلة  ػػػرعية التعػػػذيب علػػػى أسػػػاس عواقػػػب التعػػػذيب ولػػػي  طبيعتػػػو  نػػػتف ّ 

ونعػػب بعواقػػب . القػػادـ الفصػػلمقاصػػده كمػػا سػػنفعلو يف  لػػي السػػابق، و  اعبػػرءطرحنػػاه يف 
التعذيب تل  العواقب الفعلية، ال  حدثن يف الواقع وسّجلها التاريخ إذل يومنا ىػذا، بػدالً 
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ة نيّػػأولائػػ  الػػذين أبػػاحوا فبارسػػتو للمصػػل ة، أحيانػػاً بِ  ىمػػن نتائجػػو اؼبفرتضػػة يف أوامػػر وفتػػاو 
   .ة ولكن دائماً ببعد عن واقع ال يءحسن

، ننػػػاقجل علػػػى ضػػػوء ال ػػػرع «مػػػن نظػػػر إذل العواقػػػب َسػػػِلَم مػػػن النوائِػػػب»وعمػػػالً باؼبثػػػل 
آثػاره علػى اؼبعػذِّب  3.8، وقد خصص اعبرء 3.8عواقب التعذيب على الض ية يف اعبرء 

 .عواقب التعذيب على باقي اجملتمع 1.8بينما يتناوؿ اعبرء 

 لى المعذَّبالعواقب ع. 1.5
لػي  فبارسػة الستك ػاؼ اغبػق بػل ىػو اعتػداء علػى  ،هة نظر اؼبعػذَّبجِمن وِ ، التعذيب إفّ 

 .جوىر إنسانيتو وأفظع حدث يف ذاكرتو
أو نفسػػػػياً، ال يبكػػػػن تصػػػػنيف عواقػػػػػب /وبػػػػالرام مػػػػن إمكانيػػػػة تسػػػػلي  األدل جسػػػػدياً و

لػػ  سػػنعتمد علػػى ىػػذا ِإّمػػا جسػػدية وإّمػػا نفسػػية، ومػػع ذ( أحػػد أمػػرين)التعػػذيب علػػى أ ػػا 
 .التصنيف لتبسي  عرضها

مػػن جػػراء )ل اعبسػػدية ومنهػػا الػػورـو واألَنْػػداب يػػإف عواقػػب التعػػذيب الظػػاىرة ىػػي العقاب
أو العصػػػبية /أو اؽبيكليػػػة و/، واإلصػػػابات العضػػػلية و(لػػػد أو اغبػػػرؽ أو القطػػػعالضػػػرب أو اعبَ 

ك لل وظيفػة التغذيػة يف   ، واختالالت لوِظيفية األعضاء(بسبب التعليق والعرض للم لعة)
والرضػػوح التناسػػلية، ( مػػن جػػراء الضػػربات علػػى الػػرأس)اؼبػػخ والصػػمم واالضػػطراب البصػػري 
 (.بسبب البرت)وأحياناً فقداف بع  أعضاء اعبسم 

داع والرع ػػػات والػػػوىن ـ والصُّػػػالاآثػػػار اعبسدينفسػػػية للتعػػػذيب تنطػػػوي علػػػى اآ وأعػػػمّ 
أيضػا الُسػهاد  ت ػملكمػا . معويػة واضػطرابات جنسػيةوالعرؽ والغ ياف وكذا أوجاع َمِعديّة 

وجػػواثيم وذكريػػات ُمَتطَفِّلػػة وخفقػػاف وكػػذا نَػْوبػػات الػػذعر الػػ  االبػػاً مػػا تسػػتمر طيلػػة سػػنني 
 .التعذيب عدة بعد حدوث

صػػاب القػػدرات الفكريػػة بصػػعوبة غالبػػاً مػػا تُ ف. أمػػا العواقػػب النفسػػية فهػػي عػػدة أصػػناؼ
والعواقب ذات الطابع العػاطفي ت ػمل فقػداف . غب  التوجوالرتكير وفقداف جرئي للذاكرة و 

ال ػػػػعور بػػػػاألمن والثقػػػػة والتلقائيػػػػة والتوقعيػػػػة، وال ػػػػعور باالسػػػػتالب واالستضػػػػعاؼ واغبقػػػػارة 

 

 (.اغبا ية السفلية ح راجع)نبثاثية ؽبذه اؼبمارسة إلاألدل والصياح والدـ والغائ  وقرقعة األجساد، والطبيعة ا    
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القنػػػوط وسػػػلوؾ  تػػػادي إذل يػػػار العصػػػ ، وكػػػل ىػػػذه العواقػػػب قػػػد الوالعػػػار، وكػػػذا القلػػػق وا
ا صػنف العقابيػل السػلوكية فينطػوي علػى أم. االنت ارإذل ر للذات قد ينتهي ارتدادي ومدمّ 

اغبػػػػذر اؼبفػػػػػرط يف العالقػػػػات اإلنسػػػػػانية والصػػػػعوبة يف احملافظػػػػػة علػػػػى العالقػػػػػات مػػػػع النػػػػػاس 
 .ذاتذباه ال أو نكماش على النف  والنػروؽ وأحياناً العدوانية ذباه األقاربالوا

الػذين يػاذوف و : بقولػو تعػاذلمػو ا  ىذه العواقػب ىػي أ ػكاؿ ـبتلفػة مػن األذى حرّ  إفّ 
كمػا ىػي ىػدـ ؼب لػوؽ   .67اؼبامنني واؼبامنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا  تاناً وإشباً مبيناً 

وىػػذه العواقػػب  68«.سػػاف بنيػػاف ا ، ملعػػوف مػػن ىػػدـ بنيػػاف ا اإلن»: (ص)قػػاؿ فيػػو النػػ  
يف  (ص)انتهاؾ واضح لسػالمة اؼبسػلم يف نفسػو وعرضػو دبوجػب مػا قالػو الرسػوؿ  ىي أيضاً 

دمػػاءكم وأمػػوالكم وأعراضػػكم وأب ػػاركم  إفّ »: خطبتػػو اؼب ػػهورة الػػ  ألقاىػػا يف حجػػة الػػوداع
ومػػػا أبعػػػد الػػػذين يبي ػػػوف ىػػػذه العواقػػػب مػػػن قػػػوؿ  69«.ك رمػػػة يػػػومكم ىػػػذا علػػػيكم حػػػراـ
مػػا أطيبػػ  ومػػا أطيػػب روبػػ ، ومػػا أعظمػػ  ومػػا »: وىػػو أمػػاـ البيػػن اغبػػراـ (ص)الرسػػوؿ 
غبرمػػػػة اؼبػػػػامن عنػػػػد ا  أعظػػػػم مػػػػن حرمتػػػػ ، مالػػػػو والػػػػذي نفسػػػػي بيػػػػده ، حرمتػػػػ أعظػػػػم 
 70!«ودمو

 ربًر إتالؼ جسد اإلنساف. 1.1.8
إف ىذه اغبرمة ىي عصػمة وسػياج وبمػي بػو اإلسػالـ اإلنسػاف مػن أي اعتػداء علػى جسػده 

 .يف العواقب اعبسدية للتعذيب منكر كبري فإفّ  مَثَّ وعقلو، ومن 
اؼب لوقػػات  عػػناإلنسػػاف  وىػػو مػػا يبيػػر تعػػاذلجسػػد اإلنسػػاف مػػن أعظػػم ـبلوقػػات ا   إفّ 

اويّػة فقػ  بػل ىػو موضػع للػروح،  يواعبسم لي  مػادة حِ . األخرى خصوصاً باإلدراؾ واغب 
كمػػا ىػػو حػػاٍو للهويػػة الدينيػػة والثقافيػػة والسياسػػية دبوجػػب امتصاصػػو يف إيقاعاتػػو وِوضػػعاتو 

كمػا يبلػ  اعبسػم   71(.عبسػمىػذا ا) فيو جداو تي الذير الدين والرماف واؼبكاف الرموز ال  سبيّ 
ذاكػػرًة، ال دبعػػل اسػػت الة نسػػياف اغبركػػات الػػػ  يتعلمهػػا اإلنسػػاف يف طفولتػػو ف سػػب، بػػػل 

   .أعضػػاء اعبسػػد  ػػهوداً سي ػػهدوف علػػى اإلنسػػاف يػػـو القيامػػة الػػذي يعتػػربوبػػاؼبعل القػػرآي 
 ي، والنهػأمانػة مػن عنػد ا  لكونػووال ننسى تعاليم اإلسالـ ال  تحمر باغبفػاظ علػى اعبسػد 

 .عن وووح  
 

    هم وأرجلهػػم دبػػا كػػانوا يعملػػوفييػػـو ت ػػهد علػػيهم ألسػػنتهم وأيػػد (31:النػػور) ؛ اليػػـو لبػػتم علػػى أفػػواىهم وتكلمنػػا
 (.18:ي ) هم وت هد أرجلهم دبا كانوا يكسبوفيأيد
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وا ػػتملن . اإلسػػالـ عػػن تسػػلي  األدل علػػى اعبسػػد إالّ حبػػق ىأف ينهػػ اريبػػالػػي  فوؽبػػذا 
يػػات يف النهػػي عػػن الضػػرب واللطػػم، فمػػثال جػػاء يف اغبػػديث أف امصػػادر اغبػػديث علػػى رو 

لػػو مػػاالً فليحخػػذ منػػو، ومػػن جلػػدت لػػو ظهػػراً فهػػذا ظهػػري مػػن أخػػذت »: قػػاؿ (ص)النػػ  
إالّ يف  ىظهػر اؼبػامن ضبػ» (:ص)وقد جاء أيضا يف اغبديث عػن الرسػوؿ  72«.ومن فليقتصّ 
كنػػػػن أضػػػػرب االمػػػػاً رل بالسػػػػوط، »: وعػػػػن ابػػػػن مسػػػػعود البػػػػدري قػػػػاؿ 73«.أو حػػػػق حػػػػدّ 

ػػ" علػػم أبػػا مسػػعودا: "فسػػمعن صػػوتاً مػػن خلفػػي دنػػا ا فلػػم أفهػػم الصػػوت مػػن الغضػػب، فلمَّ
بػػا مسػػعود أفَّ ا  أقػػدر عليػػ  منػػ  اعلػػم أ: "فػػإذا ىػػو يقػػوؿ (ص)مػػبَّ إذا ىػػو رسػػوؿ ا  

  74«.فقلن ال أضرب فبلوكاً بعده أبداً ." على ىذا الغالـ
مػػن »: السػػننأمػػا األحاديػػث ب ػػحف اللطػػم، فمنهػػا اغبػػديث الػػذي أخرجػػو أبػػو داود يف 

سػابع أَيْػػُتب لقػد رَ »: وعػن أ  علػي سػويد بػن مقػرِّف قػاؿ 75«.لطػم فبلوكػو فكفارتػو أف يعتقػو
أف  قػػػػػػرِّف مالنػػػػػػا خػػػػػػادـ إالّ واحػػػػػػدة لطمهػػػػػػا أصػػػػػػغرُنا فحمرنػػػػػػا رسػػػػػػوؿ ا  سػػػػػػبعة مػػػػػػن بػػػػػػب م

 76«.نُػْعِتقها
تػػػػالؼ اعبسػػػػد موضػػػػوعها الػػػػػُمثْػَلة، أي إـ وىنػػػػاؾ صبلػػػػة أخػػػػرى مػػػػن األحاديػػػػث الػػػػ  ربػػػػرّ 

إذا بعػػث  (ص)كػػاف النػػ  »: فعػػن بريػػدة بػػن اػبصػػيب قػػاؿ. التنكيػػل بػػاغبي وت ػػويو اؼبيػػن
ودبػػػن معػػػو مػػػن  تعػػػاذل حاجػػػة نفسػػػو أوصػػػاىم بتقػػػوى ا أمػػػرياً علػػػى سػػػرية أو جػػػيجل أو يف 

 تغلػوا وال ااػروا باسػم ا  ويف سػبيل ا ، قػاتلوا مػن كفػر بػا ، ال: "اؼبسلمني خرياً، مث يقوؿ
 ىذات اإلنسػػاف يف ضبػػ ويف حػػديث آخػػر ياكػػد أفّ  77«".تغػػدروا، وال سبثلػػوا وال تقتلػػوا وليػػدا

إالّ أمرنػا  (ص)رسػوؿ ا  مػا خطبنػا »: حصػني ـ بعػد موتػو، قػاؿ عمػراف بػنؿبمي وحـر ؿبرّ 
ويف  78«.بالصػدقة و انػػا عػػن اؼبثلػة، حػػ  الكفػػار إذا قاتلنػاىم، فإننػػا ال مبثػػل  ػم بعػػد القتػػل

نُّ ظُػُروا إذا أنػا ِمػان»: علي بػن أ  طالػب لل سػن واغبسػني ؼبػا ضػربو ابػن ملجػم قػاؿية وص
 (ص)وال يبثَّػػػل بالرجػػػل، فػػػإي ظبعػػػن رسػػػوؿ ا   مػػػن ضػػػربتو ىػػػذه فَاْضػػػرِبُوُه َضػػػْربًَة ِبَضػػػْربٍَة،

عن مال  أنو »: وجاء يف موطح إماـ مال  79«".إيَّاكم واؼبثلة، ولو بالكلب الَعُقور: "يقوؿ
سِلم َمْيتػاً كَكسػرِِه وىػو حػيّ : "كانن تقوؿ  (ص)بلغو أف عائ ة زوج الن  

ُ
." َكْسُر َعْظم اؼب

 80«.تعب يف اإلمث
 

تػػػالؼ إعتػػػداء علػػػى جسػػػد اإلنسػػػاف ميتػػػاً، فكيػػػف يُعقػػػل إباحػػػة ـ اإلسػػػالـ االفػػػإذا حػػػرّ 
 جسده وىو حي؟
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منػٌع  –وما أخطر الكلب العقػور ومػا أعػداه  –ويف النهي عن اؼبثلة ولو بالكلب العقور 
ًٌ باتّ  قاطٌع لتسلي  أيّ  وىناؾ . تالؼ أجسادىاإل أدل اري ضروري على ـبلوقات ا  وربر

، ومنهػا حػديث سػعيد (ميتػة وحيػة كانػن أ)اغبيوانػات عدة أحاديث ب ػحف اجتنػاب إيػذاء 
. مػػع ابػػن عمػػر يف طريػػق اؼبدينػػة فػػإذا ِالمػػو يرمػػوف دجاجػػة خرجػػنُ »: بػػن ُجبػػري الػػذي قػػاؿ

وعػػن  81«."إف رسػػوؿ ا  لعػن مػػن مثّػػل بػػاغبيواف: "فقػػاؿ" مػػن فعػل ىػػذا؟: "ابػػن عمػػرفقػاؿ 
ْرُمونَػُو، وقػد جعلػوا ِلصػاحب الطػري  ابن عمػر أنػو مػرَّ بفتيػاف مػن قػريجل قػد َنَصػُبوا طػرياً وىػم يِ 

من فعػل ىػذا؟ لعػن ا  »: ُكلَّ خاِطاَئٍة من نَػْبِلِهْم، فلما رَأَوا ابن عمر تَػَفرَّقوا، فقاؿ ابن عمر
ػذ  ػيائاً فيػو الػروح ارضػاً  (ص)من فعل ىذا، إفَّ رسوؿ ا   وعنػو أيضػاً أف  82«.لعػن مػن ازبَّ

سػػجنتها حػػ  ماتػػن، فػػدخلن فيهػػا النػػار، ال ىػػي  ةٍ عُػػذِّبن امػػرَأُة يف ِىػػرَّ »: قػػاؿ (ص)النػػ  
وعػػن ابػػػن  83«.أطعمتهػػا وسػػقتها، إذ حبسػػػتها، وال ىػػي تركتهػػػا تحكػػل مػػن خ ػػػاش األرض

 84«.لعن ا  الذي وظبو»: ِسَم يف َوْجِهو، فقاؿمرَّ عليو ضِبَاٌر قد وُ  (ص)الرسوؿ  عباس أفّ 
نطلق غباجتػػو، فرأينػػا ضُبَّػػرًَة يف سػػفر، فػػا (ص)مػػع رسػػوؿ ا  ا نَّػػكُ »: وعػػن ابػػن مسػػعود قػػاؿ

ػػرَُة فجعلػػن تَػْعػػِرُش فجػػاء النػػ   َهػػا، فجػػاءت اغُبمَّ : فقػػاؿ (ص)معهػػا فَػْرَخػػاف، فحخػػذنا فَػْرَخيػْ
مػن حػرَّؽ : "ورأى قريػة مبػل قػد حرَّقناىػا، فقػاؿ." من َفَجػَع ىػذه ِبَولَػِدىا؟ ُردُّوا َولَػَدَىا إليهػا"

  85«."يعذِّب بالنار إالَّ ربُّ النارِ  إنو ال ينبغي أف: "قاؿ." كبن: "قلنا" ىذه؟
ٌ أفّ   ِضػَلة يف التكػًر دبوجػب قػوؿاطباع اؼب لوقات متف وإذا تقّرر ىذا كلو، وإذا كاف بػنيِّ

فكيػػف  ،86وفّضػػلناىم علػػى كثػػرٍي فبػػن خلقنػػا تفضػػيالً  ]…[دـ آ ولقػػد كّرمنػػا بػػب تعػػاذل ا 
 حق؟ غريب اهتالفإدـ و آ عقل إباحة تسلي  األدل على أجساد ببتُ 

 ربًر إتالؼ عقل اإلنساف. 5.1.8
عواقػب سػجوف الطغػاة تػاّدي ال ؿبالػة إذل  ةيػبِ قْ أّف جّل وسائل وطػرؽ التعػذيب اؼبتوّخػاة يف إ

 ّوؽبمػاأ ،ضػرارض لنػوعني مػن األعقػل السػجني يتعػرّ  فّ إو . ماذية للعقل كما أ رنا إليو أعاله
. ج ، وتػػػحثري ىػػػذه العوامػػػل رىيػػػبوالعرلػػػة واؽبػػػوا ،نػػػاجم عػػػن ضػػػغوط القلػػػقىػػػو و  ،مبا ػػػر

وذلػػ   ،جهرتػو اؼب تلفػةأ  و يويػنجم عػن الضػعف الػذي يل ػق بػاغبب ،وثانيهمػا اػري مبا ػر
والتهػػػاوف يف معاعبػػػة السػػػجناء مػػػن  ،ةوتػػػحثري الظػػػروؼ اؼبناخيػػػة اغبػػػادّ  ،بسػػػب سػػػوء التغذيػػػة

 .طهماوسأمراض اؼبنت رة يف األ
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علػػى سػػائر اؼب لوقػػات، ولػػواله  نسػػافمنػػاط التكليػػف وسػػبب الت ػػريف لمم والعقػػل ىػػو
 رونػػو مػػن ؼبو  ،والقػػرآف ىػػو أعظػػم الكتػػب السػػماوية تكريبػػا للعقػػل .لكػػاف كبػػاقي اغبيوانػػات

ذل إوتػػػػدعو  ،العلػػػػم النػػػػافع، ولػػػػذل  وردت ع ػػػػرات اآيػػػػات يف كتػػػػاب ا  زباطػػػػب العقػػػػل
 :عػػػػاذلقػػػػػولو تتعقيبػػػػو يف كثػػػػري مػػػػن اآيػػػػات بر كر والتػػػػذكّ عمالػػػػو مػػػػن خػػػػالؿ التفكػػػػري والتػػػػدبّ إ
وذلػػػػػ   ،لبػػػػػاباأل ، كمػػػػػا مػػػػػدح أورل«روفيتػػػػػذكّ »، «روفيتػػػػػدبّ »، «روفيتفّكػػػػػ»، «يعقلػػػػػوف»

ف يف ذلػػػ  لػػػذكرى إ: حػػػدى اآيػػػاتإيف  تعػػػاذلفقػػػاؿ  ،لرجاحػػػة عقػػػوؽبم وسػػػداد تفكػػػريىم
 .87لبابألورل األ

ذل أفضػل اغبلػوؿ يف إبقيمة العقل واالجتهاد يف التفكري للوصوؿ  (ص)ه الرسوؿ وقد نوّ 
 ،ذل الػػيمن لريعػػى  ػػاوف اؼبسػػلمني ىنػػاؾإرسػػل أحػػد صػػ ابتو موضػػع، فهػػا ىػػو يُ كثػػر مػػن أ

 «.أقضػي بكتػاب ا »: قػاؿ «؟كيػف تقضػي إذا البػ  قضػاء»: ويسحلو عند وداعػو قػائال
: قػػاؿ «فػػإف دل ذبػػد؟»: قػػاؿ «.بسػػّنة رسػػوؿ ا »: قػػاؿ «؟فػػإف دل ذبػػد يف كتػػاب ا »: قػػاؿ
رسػوؿ ا  ؼبػا رسػوؿ اغبمػد   الػذي وفػق »: ؿو قػيو  يْطمائن الن ف «.أجتهد رأيي، وال ألو»

 88«.يرضاه رسوؿ ا 
ىو عمر بػن اػبطػاب  فها ،و التكريبي للعقل يف عهد اػبالفة الرا دةىذا التوجّ  ويستمرّ 
ذل إلبػػػاب مكانػػػة خاصػػػة يف تسػػػيري  ػػػاوف الدولػػػة دوف االلتفػػػات األ رلوأو  ىَهػػػيػػػورل ذوي النػُّ 

ولكػن أمػري  ،و ػياخ بػدر راػم صػغر سػنّ أضػر ؾبالسػو مػع نعم لقد كاف ابن عباس وب. همسنّ 
 .دبجلسو لتوقد فكره وقوة ذاكرتو اؼبامنني أغبقو
وحظػػر تنػػاوؿ كػػل مػػا مػػن  ،وىػػي العقػػل ،تػػالؼ تلػػ  اعبػػوىرة الثمينػػةإسػػالـ ـ اإللقػػد حػػرّ 

ال يف حاالت خاصػة تسػتوجبها إودل يبح ذل   ،ذىابو ولو ماقتا كاػبمور واؼب دراتإ حنو 
األدلػػػة علػػػى ربػػػًر كػػػل مػػػن و  «.الضػػػرورات تبػػػيح احملظػػػورات» :وتػػػدخل يف قاعػػػدة ،الضػػػرورة
مبا اػبمر إيا أيها الذين آمنوا : تعاذلرات اؼبريلة للعقل من كتاب ا  قولو رات واؼب دّ اؼبسكّ 

مػن أما و  .89زالـ رج  من عمل ال يطاف فاجتنبوه لعلكم تفل وفنصاب واألواؼبيسر واأل
 90«.حراـ مسكركل مسكر طبر وكل »:(ص)وؿ قوؿ الرسفة، السنّ 
وخاصػػة اؼبسػػلم، دل يػػن  منهػػا العقػػل  ،نسػافت فيهػػا كرامػػة اإلة السػػ يقة الػػ  تػػردّ اؽبػوّ  فّ إ
والعلػػـو  ،سػػالمي مػػن االسػػتفادة مػػن الكثػػري مػػن اؼبعػػارؼفاالسػػتبداد حػػـر العقػػل اإل ،أيضػػا

راء ات بػالعقوؿ ذات اآصػابكمػا أغبػق الكثػري مػن اإل .ذات العالقة بػاغبكم وال ػورى مػثال
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قامػػػة و مػػػن خػػػالؿ اإلأ ،واالجتهػػػادات اؼب الفػػػة سػػػواء عػػػن طريػػػق وسػػػائل التعػػػذيب ،اعبريائػػػة
 .العاعبربية اؼبصادرة ؼبصادر اؼبعرفة واالطّ 

رة الػػػ  وىػػػو العقػػػاقري اؼب ػػػدّ  ،وىنػػػاؾ عامػػػل آخػػػر يػػػرتؾ آثػػػارا ضػػػارة علػػػى العقػػػل وقدراتػػػو
 .رادي والػػوعي للضػػ يةم اإلربطػػيم الػػت كّ  وذلػػ  مػػن أجػػل ،سػػتعمل يف مراكػػر التعػػذيبتُ 
ولكػػػن  ،دبصػػػل اغبقيقػػػة ي ىػػػذا النػػػوع مػػػن العقػػػاقريرادة ظبّػػػقػػػل واإلعخفػػػاء ويالهتػػػا علػػػى الوإل

وال ػػريعة  ،قػػواؿ الصػػادرة عػػن تحثريىػػا لل قيقػػةالدراسػػات العلميػػة تاكػػد عػػدـ مطابقػػة كػػل األ
 ػى رسػوؿ »: أـ سػلمة قالػن فعن. ـ استعماؽبا ؼبا ؽبا من أضرار على العقل وال  صيةربرّ 
واػبػدر  ،واؼبفػرت كمػا قػاؿ العلمػاء ىػو مػا يػورث الفتػور 91«.عن كل مسكر ومفرت (ص)ا  

 .يف األطراؼ

 العواقب على المعذِّب. 2.5
لقػػػػد أبػػػػرزت و . د أيضػػػػاً التعػػػػذيب َوخػػػػيم العاقبػػػػة علػػػػى اعبػػػػالّ  كثػػػػرياً مػػػػا يغيػػػػب عػػػػن البػػػػاؿ أفّ 

 ةالّ يف أوامػر وُ  قُػػنِّن َس يف الواقػع التػارىبي ولػي  كمػارِ و التعذيب كما ُمػ –دراسات التعذيب 
د ما أُبِيَح يف لػوف ؿبػدّ كلّ نبثاثية، أي  إرعة ػفبارستو زبضع لن أفّ  –الذين أباحوه  ىاألمر وفتاو 

ر تدرهبياً إذل ألػواف أكثػر فػحكثر وح ػيًة وربػن  ػروط أقػل ما تطوّ وربن  روط حصريّة، كلّ 
ؿ ر ىػو السػبب أـ النتيجػة يف ربػوّ إف كػاف ىػذا التطػوّ  اآفاري واضح ح  إنو . فحقل حصراً 

كبػػػرافهم ا وف نفسػػػياً بالتػػدري  إذل سػػػاديني، فتجػػدديػػػن يتغػػريّ اعبالّ  أفّ  اؼباّكػػداؼبعػػذِّب، ولكػػػن 
 .ُعْرؿ أُناس ديدة على  ازدياد التجارب ال  يسّلطوف فيها آالمايرداد مع 
فبالرام من توظيػف اعبالديػن . تهماعبالدين أ  اص عاديوف خاصة يف بداية وظيف إفّ 

علػػػى أسػػػاس ال  صػػػية الت كُّميّػػػة واؼبيػػػوؿ للطاعػػػة العميػػػاء، وبػػػالرام مػػػن تسػػػوي  التعػػػذيب 
ذوا اؼبعػػػػذَّبني ألف ا ب علػػػػى اؼبعػػػػذِّبني أف يُػػػػيديولوجيػػػػة أو دينيػػػػة، ففػػػػي البدايػػػػة يصػػػػعُ إبػػػػذرائِع 

ل باؼبعػػػذَّبني إذا دل د أف ينّكػػػفػػػال يبكػػػن للجػػػالّ . ال ػػػعور بػػػالعطف والػػػذنب يعػػػرقالف عملهػػػم
قصػائية وحبجػرىم يف ظػػروؼ إنسػػانيتهم سػابقاً، وىػذا بنبػرىم بحلقػػاب إهُبػردىم مػن قيمػتهم و 

ي إذل مػػػػني مػػػػن إنسػػػػانيتهم يػػػػادّ وذبريػػػػد اؼبتهَ (. خلا ونتنػػػػني نيدميّ ووسػػػػ ني وَمػػػػ ةعُػػػػرا)مهينػػػػة 
 92.دي إذل تغريات أكثر عمقاً يف نفسية اعبالّ ت ديد سوء معاملتهم، وىذا بدوره يادّ 

نػػن أقػػدـ وأحػػدث  ػػهادات التعػػذيب يف التػػاريخ نفػػ  العواقػػب لعمليػػة التغػػري لقػػد دوّ 
تطبَّعػػػوا علػػػى حػػػرفتهم حػػػ  أفضػػػى  ػػػم األمػػػر إذل تعػػػذيب  بوفمعػػػذِّ : داعبػػػالّ  لػػػدىالنفسػػػي 
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ب القػػدرة إذل درجػػة أ ػػم  يّ كلّػػوف أ ػػم أصػػب وا  يتونّبػػ وفأزواجهػػم وأوالدىػػم يف بيػػوهتم، ومعػػذِّ
بونػػو ويسػػبّ ويت دّ  تعػػاذل  يتنافسػػوف مػػع ا  ف اكبرفػػنو ونو لػػيالً و ػػاراً والِعيػػاُذ بػػا ، وكػػذا معػػذِّ

. ر وحػ  النكرومانيػة   ارتباطها بتسلي  األدل وانتهائهػا أحيانػاً إذل السػادية ِجْنسيتهم إذل حدّ 
مار الػػذام، سػػبيل دل يػػن   النفسػػي البػػاطن يف فبارسػػة التعػػذيب ىػػو سػػبيل للػػدّ وقػػانوف التغػػرّي 

وخالصػة عواقػب التعػذيب    .ن سلكو إالّ القليل، فمنهم من تويفِّ نادماً ومنهم من انت رفب
 .93واآخرة اخسر الدني: تعاذل على اؼبعذِّب ىي قوؿ ا 

اؼبعػذِّب ىػو اؼبضػموف السػادي يف صػلب عمليػة تسػلي   لدىؾ الت ويل النفسي ؿبرّ  إفّ 
ن بعضػػهما الػػبع  فبػػا ىػػو عليػػو اغبػػاؿ وال توجػػد ذبربتػػاف أبعػػد مػػ. األدل علػػى إنسػػاف أعػػرؿ
علػػػػى أف جػػػػوىر التعػػػػذيب ىػػػػو السػػػػلطة  والتعػػػػرض لػػػػو، وىػػػػذا يػػػػدؿّ األدل بالنسػػػػبة لتسػػػػلي  

يف  ( Fromm)وحسػػػب مػػػا أفػػػاد بػػػو فػػػرـو (. علػػػى األجسػػػاد واألنفػػػ  واغبيػػػوات)والسػػػيطرة 
مظاىرىػا  فإف نواة السادية ال  ت رتؾ فيهػا كػل ت ريح النػرعة التدمريية لدى اإلنسافكتابو 

 94(.ب ػػػػراً أـ حيوانػػػػاً )ىػػػػي الولػػػػع بػػػػامتالؾ السػػػػيطرة اؼبطلقػػػػة والالؿبػػػػدودة علػػػػى كػػػػائن حػػػػي 
ؿ إذل أ ػياء قابلػػة للسػػيطرة وأف هبػػب علػػى الكائنػات اغبيػػة أف تت ػػوّ فإنػو وبالنسػبة للسػػادي 

والػػػذي يثػػػري السػػػادي وهبعلػػػو يهػػػرع إذل بسػػػ  سػػػيطرتو ىػػػي تلػػػ  . تػػػدخل يف دائػػػرة فبتلكاتػػػو
السػادي وبتقػر ويريػد  ة ال  تتمير بعدـ قدرهتا على الدفاع عن نفسػها، إذ أفّ يّ الكائنات اغب

وال  ثػريه إالّ مػن ال حػوؿ لػوالت كم يف من يفتقر إذل القوة وال يقدر علػى رّد العػدواف، وال يُ 
  صػا  م أفّ ويغمػر السػادي السػرور والن ػوة حػني يعلَػ. نر اؼبتمكّ باؼبقتدِ  ثرت ، اري مكقوة

 

كالتقليػػل مػػن )معنػػوي  إذل الغػػري أو توجيػػو عػػدواف( كالضػػرب)دواف مػػادي بتوجيػػو ُعػػ(  ػػباعهاإأو /و)ا ػػتقاؽ اللػػذة     
واالبػػاً مػػا سبتػػرج السػػادية بالن ػػاط اعبنسػػي، فػػال ي ػػتق السػػادي لذتػػو . إليػػو(  ػػحف اآخػػر وعػػدـ مراعػػاة م ػػاعره وكرامتػػو

 .(3531-3718)إذل اؼبْركير دو ساد  سم منسوبالوا. ي واؼبعنويدّ ااعبنسية إالّ من إيقاع الضرر اؼب
فّصل حوؿ العالقة بني السػلطة والتعػذيب والسػادية اؼبلل رح . ؼبضاجعة اعبثثسم باؼبيل واال تهاء كبراؼ جنسي يتّ ا  ر 

 .E. Fromm, An Anatomy of Human Destructiveness, Penguin, London 1973والنكرومانية راجع الكتاب 
عنػد اؼبػوت ػبػوفهم  صػوفرمة اؼباكدة للقتل الكيفي والتعػذيب كػاف بعػ  اػبلفػاء يتنغّ بتحثري اغب»: يقوؿ اؽبادي العلوي    

اغبمد   الذي جعلهم : "وبلغن الفقيو أبو حاـز فقاؿ. فقاؿ عبد اؼبل  بن مرواف ليتب كنن اساالً . من دخوؿ جهنم
لػوددت أي أقلػن العثػػرة : "وقػاؿ الواثػق العباسػػي ]...[." وف عنػد اؼبػوت مػػا كبػن فيػو، وال نتمػػل يف اؼبػوت مػا ىػم فيػػويتمنّػ

وقػػاؿ والػػده عنػػد  ]...[." دىا حيػػاً وميتػاً ال يػراي ا  أتقلّػػ: "وطُلػػب منػػو العهػد لولػػده فقػػاؿ." سػيوأي ضبػاؿ أضبػػل علػػى رأ
فصػػوؿ مػػن تػػاريخ اإلسػػالـ أنظػػر ىػػادي العلػػوي، ) «."عمػػري ىكػػذا قصػػري دل أفعػػل مػػا فعلػػن لػػو كنػػن أعلػػم أفّ : "اؼبػػوت

 (.187. ، ص3888 ، مركر األحباث والدراسات اال رتاكية يف العادل العر ، قربصالسياسي
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 عنهػػا عػػربِّ م باغبريػػة مػػن قبػػل أصػػبح ربػػن سػػيطرتو التامػػة، تلػػ  السػػيطرة الػػ  يُ آخػػر كػػاف يػػنع
 .عل ىذا ال  ص يتحدلبالسادي 

إف الرابػػة يف الػػت كم اؼبطلػػق يف األعػػرؿ، الػػ  ىػػي صػػلب فعػػل التعػػذيب، تتعػػارض مػػع 
 يقػػوؿ اؼبفكػػر اإلسػالمي علػػي عػػرت بيجػػوفيتجل أفّ . التوجيهػات الروحيػػة األساسػػية لممسػالـ

داً بكثػري مػن األمػور الػ  ال قػدرة لػو عليهػا، فاإلنسػاف اػري اف ُوِضع يف ىذا العػادل مقيّػاإلنس
عتػرب الػوعي األدل واؼبػوت، يُ بػيف ىذا العادل الذي يحم حتماً بعدـ األماف و و  95.للعادل ئمكاف

بالوضػػع اإلنسػػاي ومكانػػة اإلنسػػاف اػباصػػة يف العػػادل واالعػػرتاؼ دب دوديػػة إرادتػػو وقدرتػػو، 
    .ر وقبوؿ ىذا األخري، اؽبدؼ األظبى لممسالـدَ الوعي بعدـ ؿبدودية القَ  وكذا

اؼبيػػػل السػػػادي يف بػػػاطن فعػػػل التعػػػذيب ىبػػػرتؽ الت ػػػريع  فضػػػال عػػػن ذلػػػ ، ال  ػػػ  أفّ 
أحكاـ اغبرب يف اإلسػالـ ال تبػيح قتػل الضػعفاء  وإفّ . اإلسالمي فيما يتعلق دبعاملة األعرؿ

ر واإلجهػاز علػى اؼبػدبِ تّبػاع عػن ا (ص)كمػا  ػى الرسػوؿ   96(.خلاالنساء والصبياف والرىباف )
وسبنػع النػواىي اؼبماثلػة اؼبفصػلة، الػ  أدذل  ػا علػي بػن أ   97.اعبريح وىػذا يف سػاحة القتػاؿ

 :سادية وتكب ها كل نػرعة  طالب لقادتو وجنوده،
حػػػػ  ة، وتػػػرككم إيػػػػاىم ال تقػػػاتلوا القػػػػـو حػػػ  يبػػػػدؤوكم فػػػػحنتم حبمػػػد ا  عػػػػر وجػػػل علػػػػى حّجػػػػ

يبػػدؤوكم حجػػة أخػػرى لكػػم، فػػإذا قػػاتلتموىم فهرمتػػوىم فػػال تقتلػػوا مػػدبراً وال ذبهػػروا علػػى جػػريح 
وال تك فوا عورة وال سبثلوا بقتيل، فإذا وصلتم إذل رحاؿ القـو فػال هتتكػوا سػرتاً وال تػدخلوا داراً 

مػػرأًة بػػحذى وإف اإالّ بػإذف، وال تحخػػذوا  ػيائاً مػػن أمػػواؽبم إالّ مػا وجػػدو يف عسػػكرىم وال هتيجػوا 
 98. تمن أعراضكم وسبنب أمراءكم وصل اءكم، فإ ن ضعاؼ القوى واألنف 

 أواًل، إذا منػػػع اإلسػػػالـ إيػػػذاء األعػػػرؿ الػػػذي ربقػػػقّ . ويرتتػػػب علػػػى مػػػا سػػػبق اسػػػتنتاجاف
عدوانػػو بوجػػوده يف سػػاحة القتػػاؿ، فكيػػف يعقػػل إباحػػة تسػػلي  األدل علػػى األعػػرؿ الػػذي دل 

م دل يػػبح ىػدـ اؼبعػػذَّب ف سػػب، ، مػػن أبػاح تسػػلي  األدل علػى اؼبػػتهَ تثبػن فيػػو التهمػة؟ ثانيػػاً 
 .بل وأباح عواقبو السادية على اؼبعذِّب أيضاً 

 

ماتػو وال مػن جهػود الػنف  والبػدف ظبػو مػن قوانينػو وال نظامػو وال ؿبرّ ااإلسػالـ دل يحخػذ  إفّ »: بيجػوفيتجلويقوؿ أيضػا     
... من غبظة فارقػة تنقػدح فيهػا  ػرارة وعػي بػاطب: طالب اإلنساف  ا، وإمبا من  يء ي مل ىذا كلو ويسمو عليوال  يُ 

إنػػو . مػػن حقيقػػة التسػػليم  ... الحتمػػاؿ كػػل مػػا يػػحم بػػو الوجػػود التهيػػامػػن ... ن الرمػػافمػػن قػػوة الػػنف  يف مواجهػػة ؿبػػ
 .يف  اية اؼبستند 88راجع اؼبصدر رقم « !سم إسالـالوا... استسالـ  
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ر مػػػوِطن وقػػػد تصػػػوّ . د اػػػري مقبولػػػة يف اإلسػػػالـوباعبملػػػة، فعواقػػػب التعػػػذيب علػػػى اعبػػػالّ 
يف  وفصػػليّ ألا وفاػبيػػاؿ ال ػػع  يف ـبتلػػف اغبضػػارات عػػرب التػػاريخ أّف اعبالديػػن ىػػم اؼبسػػاول

االنتباه واػبوؼ والغضب والكره واللعن، اػري  جلّ  وفعملية التعذيب، وقد استجلب اؼبعذِّب
أ م ض ايا إذل حٍد مػا، ضػ ايا الطُغػاة الػذين أمػروا  ػذه اؼبمارسػة الوح ػية لل فػاظ علػى 

يديولوجيػػػػػػة أو مصػػػػػػل ية أاوىا بػػػػػػذرائع دينيػػػػػػة أو ائػػػػػػ  الػػػػػػذين سػػػػػػوّ لحكمهػػػػػػم، وضػػػػػػ ايا أو 
 (.منفعية)

 عواقب أخرى. 3.5
فبارسػة التعػذيب تػحثر سػلبياً علػى  إفّ فػ، سواءإضافًة إذل وخيم العاقبة على اؼبعذَّب واؼبعذِّب 

اؼبعػػػػذَّب يصػػػػطنع  عػػػػة بػػػػاإلكراه اػػػػري موثوقػػػػة ألفّ معػػػػروٌؼ أف اؼبعلومػػػػات اؼبنترَ . بػػػػاقي اجملتمػػػػع
قضػػائي يسػػتند نظػػاـ  أيّ فػػإف اؼبريػػد مػػن األدل، وبالتػػارل  جنّػػبمعلومػػات واعرتافػػات باطلػػة لت

والنظػػاـ القضػػػائي . إفسػػاد العػػػدؿباالسػػتبداد ومػػػن مث بالظلم بال ػػػبهة و بػػإليهػػا ؿبكػػـو عليػػػو 
. تلػػف  ػػرعية نظػػاـ اغبكػػم ويضػػعفوتػػارل يُ لوبا   حقػػاد ال ػػعب علػػى اغبكػػاـ،أر اعبػػائر يفّجػػ

اسػػػػرة يين الفراعنػػػػة والكحعتػػػػرب، فػػػػاربة ؼبػػػػن نظمػػػػة والطُغػػػػاة ِعػػػػيف تػػػػاريخ زواؿ الػػػػدوؿ واأل إفّ و 
 كاـ اعببابرة؟ اغبالقياصرة و و 

مػواطن ي ػعر  كػلّ يصػبح  ها اػبوؼ حيث ة تعيجل ربن نظاـ يبارس التعذيب يَػُعمُّ أمّ إّف 
  مسػػتمر مػػن مالحقػػة أزالـ ديػػن، ويعػػيجل يف تػػوجّ ظهػػره قػػد يكػػوف عرضػػة لسػػياط اعبالّ  أفّ 

 .االست بارات وبطجل الغاصبني
إ ػاعة أخبػار  اء اػبػوؼ، إفّ مػن جػرّ إضافًة إذل  لل األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر و 

 ػػػػعرىا ضػػػػعف معنوياهتػػػػا وتُ ة تثػػػػػبِّ  نِبَّػػػػػَتها وتُ ىػػػػذه اؼبمارسػػػػة الوح ػػػػية علػػػػى يػػػػد أبنػػػػاء األّمػػػػ
ي إذل رحيل اؼبواطنني حبثا عن األمن على نفوسػهم وحريػاهتم وحقػوقهم باإلذالؿ، وىذا يادّ 

وىػػو  أالـبػػروف سبلكػػو،  عػػرّ أل ةاألّمػػوح فقػػداف ر ىػػذا النػػػ عػػنب واالبػػاً مػػا يرتتّػػ. وعػػن الكرامػػة
ػػػػ األدمغػػػػة ريهػػػػا، وسػػػػادىا الرعػػػػاع ومفكّ  إطاراهتػػػػامػػػػن قياداهتػػػػا و  األمػػػػة أُفراػػػػنومػػػػ   رة،اؼبفكِّ

 .ها و ب خرياهتا وتكري  تبعيتهاوالغثاء، سهل على األعداء مس ُ 

 

مػتكم الػذين رببػو م وتصػلوف علػيهم ئيػار أخِ » :(ص)قا لقػوؿ الرسػوؿ ابػني اغبكػاـ وال ػعب، مصػدالػّتالعن وي ػيع     
 (رواه مسلم) «. م ويبغضونكم وتلعنو م ويلعنونكمو متكم الذين تبغضئو رار أ ،عليكم ويصلوف
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روا إباحػة التعػذيب بػرعم اؼبصػل ة كػاف ؽبػم مفهػـو ؿبػدود وانتقػائي الذين بػرّ  وال جـر أفّ 
( على الفرد واجملتمع والدولة)عواقب التعذيب  كلؽبا، وال    أ م أنبلوا إدراج  ومتغرِّض

 .إ كالية امتثاؽبا لل رع عنالنظر  غ ّ يف حساباهتم اؼبنفعية، وىذا بِ 

 مقاصد التعذيب. 6
إذعػػاف منهػػا، بسػػلطات الدولػػة أو دبوافقتهػػا أو  مػػن طػػرؼؽ اآف إذل مقاِصػػد التعػػذيب نتطػػرّ 

 .َمْسحلة  رعية ىذه اؼبقاِصد يف اإلسالـ ونتف َّص
 :س ألكثر من َمْقصد، ومن أكثر اؼبقاصد تواتراً التعذيب يُبارَ  إفّ 
 ضبل اؼبتهم على اإلقرار؛ .أ 

 درات اؼبعذَّب البدنية والنفسية؛تالؼ قُ إ .ب 

( أو بعػػػػػػد ذلػػػػػػ  بقلػػػػػػب اؼبعػػػػػػذَّب إذل واش)صبػػػػػػع اؼبعلومػػػػػػات أثنػػػػػػاء التعػػػػػػذيب  .ج 
 امهم أو إيذاءىم؛اهتّ    على أ  اص آخرين أوتجسّ لل

 .عب يف اجملتمعارس ون ر الرّ  .د 
مقصػػد  3.1يعػػاا الفصػل ف. ردناَقجل  ػرعية ىػػذه اؼبقاصػد برتتيػب معػػاك  ؽبػذا الّسػسػتُ 

أ ػ اص  نلػتف ُّص مسػحلة صَبػع اؼبعلومػات عػ 3.1ص الفصػل ّصػإرىاب اجملتمػع، بينمػا خُ 
عػػػذَّب وىويتػػػو اؼب  ػػػرعية إتػػػالؼ ذاتمػػػدى تنػػػاوؿ سػػػبق قػػػد و . آخػػػرين تسػػػتهدفهم السػػػلطة

 1.1وأخػػػرياً قػػػد خصػػػص الفصػػػل . 3.8واسػػػتقراره، وىػػػذا مػػػن بػػػاب العواقػػػب، يف الفصػػػل 
 .قية اإلقرار ربن التعذيباؼبناق ة  رعية ومصد

 إرىاب المجتمع. 1.6
إذا كػػػػػاف التعػػػػػػذيب وسػػػػػػيلة لالسػػػػػػتنطاؽ إزاء الضػػػػػ ية، فإنػػػػػػو وسػػػػػػيلة لممسػػػػػػكات إزاء اػػػػػػري 

ُف إلخػػػػراس اؼبعارضػػػة و ػػػرائح كاملػػػػة مػػػن اجملتمػػػػع، أي التعػػػػذيب يُوظَّػػػ فعػػػاًل، إفّ . الضػػػ ية
 .للت كم يف ال عب، وىذا من خالؿ اػبوؼ الذي ينت ر من اؼبعذَّب إذل اريه يف اجملتمع

ظهػػره أصػػل كلمػػة التنكيػػل، وىػػو الُصػػنع التعػػذيب يقػػـو بػػدور إذاعػػي لل ػػوؼ كمػػا يُ  إفّ 
نػو تناسػب الػُمػثْػػَلة بالػَمػثُػػَلة، وىػي مػا يبيّ  ه وهبعلػو عػربًة لػو، وكمػابالذي يُنّكل مثااًل وبذِّر اػريَ 

 .أصاب القروف اؼباضية من العذاب وىي ِعبَػٌر يُعترب  ا
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 األىواؿ ال  عػاى –ىو أو ذويو  –َمبَعث إذاعة اػبوؼ ىو اؼبعذَّب، ف ينما يروي  إفّ 
رمػري لكػل  ؿ اؼبعاناة الفردية إذل خوؼ صباعي وإرىابمنها ينت ر اػبرب بني الناس، وتت وّ 
 –وىكػذا يسػود القلػق والرعػب نتيجػة إدراؾ النػاس .  رائح اجملتمع ال  تتماثل مع اؼبعػذَّب

ضبايػػػة مػػػن قػػػدرة  ةوجػػػود أيّػػػلعػػػدـ  –الػػػذين يتمػػػاثلوف معػػػو يف وضػػػعو وطموحاتػػػو يف اجملتمػػػع 
وىػػػػذه اػباّصػػػػػّية اإلذاعيػػػػة . ديػػػػن علػػػػى انتهػػػػاؾ سػػػػالمتهم اعبسػػػػدية واؼبعنويػػػػةلطة واعبالّ الّسػػػػ
وإذا جػػاءىم أمػػر مػػن األمػػن أو اػبػػوؼ : يػػة القرآنيػػةوؼ بالػػّذات ىػػي مػػا ت ػػري إليػػو اآلل ػػ

  .99أذاعوا بو
م فيو مػن القػرآف الكػًر الػذي ويبكن استنباط عدـ  رعية مقصد ترعيب اجملتمع للت كّ 

قػػرف األمػػن االجتمػػاعي مػػن جهػػة، ويُ  تعػػاذلقػػرف اػبػػوؼ االجتمػػاعي باالسػػتكبار علػػى ا  يُ 
إذل اسػتبداؿ اػبػوؼ إ ػارة  تعػاذلقولو ومثاؿ ذل  . ، من جهة أخرىعّر وجلّ   باإلسالـ 

منػوا آوعػد ا  الػذين : االجتماعي باألمن االجتماعي نتيجة استبداؿ االستكبار باإلسػالـ
منكم وعملوا الصاغبات ليست لفّنهم يف األرض كما اسػت لف الػذين مػن قػبلهم وليمكػنّن 

وليبػػػػدلّنهم مػػػػن بعػػػػد خػػػػوفهم أمنػػػػاً يعبػػػػدونب ال ي ػػػػركوف    ؽبػػػػم ىؽبػػػػم ديػػػػنهم الػػػػذي ارتضػػػػ
  .100 يائاً 

الّ مػػػن عػػػاش ويػػػالت الطُغػػػاة وأجػػػواء القالقػػػل إإّف األمػػػن نعمػػػة كػػػربى ال يعػػػرؼ قػػػدرىا 
يف  جّل جاللواؼبوذل  ا  ذكرنبلولذ ،اءذذل الغإمن ك اجتو ذل األإنساف ف اجة اإل ،والف 

ىػذا البيػن الػذي أطعمهػم مػن  فليعبػدوا ربّ : اؿعػم علػى قػريجل فقػبػو مػن نِ  معرض ما منّ 
وإذ جعلنػػا البيػن مثابػػة للنػػاس : أيضػاً  سػػب انو وتعػػاذلوقػاؿ  .101جػوع وآمػػنهم مػن خػػوؼ

مػػػن الػػ  يتمتعػػػوف  ػػػا بينمػػا يعػػػيجل النػػػاس مػػػن اف مكػػػة بنعمػػػة األر سػػكّ كمػػػا ذّكػػػ  .102وأمنػػا
ف النػاس آمنػا ويت طّػ حرمػا ا جعلنػانّػدل يػروا أوَ أ: تعاذلحوؽبم يف قلق وخوؼ، فقاؿ اؼبامن 

الدولة العادلة يعيجل اؼبػواطن  ويف ظلّ  .103باطل يامنوف وبنعمة ا  يكفروفأفبالمن حوؽبم 
 .و ارربلأ ينما حلّ أيف أمن وطمحنينة 

اػبػػوؼ يالحػػق اؼبػػواطن حػػ  يف عقيدتػػو ونفسػػو  فػػإفّ  ،ذا سػػاد االسػػتكبار والطغيػػافإأمػػا 
مػػن ؼبوسػػى إالّ ذرِّيػػػّة مػػن آ افمػػ: تعػػاذللػػ  قػػوؿ ا  وعائلتػػو وبيتػػو ومالػػو وعرضػػو، ومثػػاؿ ذ
وال  ػ  أف الرتويػػع واإلرىػاب نػػوع  .104هػػم أف يفتػنهميقومػو علػى خػػوٍؼ مػن فرعػوف وممم

وقػد جػاء يف كتػاب ا  . من التعػذيب اؼبعنػوي الػذي يُل ػق بصػاحبو أضػراراً نفسػية جسػيمة
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شبػػػا إاكتسػػػبوا فقػػػد احتملػػػوا  تانػػػا و نػػػات بغػػػري مػػػا اممنني واؼبا والػػػذين يػػػاذوف اؼبػػػ: عػػػّر وجػػػلّ 
 .و اري ذل أو بضرب أعدـ جواز إيذاء اؼبسلم برتويع عن فتفيد اآية  .105مبينا

وورد يف روايػػػة  106«.ع مسػػػلماؼبسػػػلم أف يػػػروّ  ال وبػػػلّ »:(ص)ة قػػػوؿ الرسػػػوؿ ومػػػن السػػػنّ 
ولقػػػد حػػػرص اؼبصػػػطفى  107«.عػػػوا اؼبسػػػلم فػػػإف روعػػػة اؼبسػػػلم ظلػػػم عظػػػيمال تروّ »: الطػػػرباي

رتويػع الػ  كانػن الو أة ّ ػوالتنػره عن كل مظػاىر األ ،من بني اؼبسلمني اعة األإعلى  (ص)
 (.خلاسػل ة ة واػبػدـ واغبجػاب والعسػاكر اؼبدججػة باألسػرّ الفػرش واأل)ؾبال  اؼبلػوؾ  ربفّ 

 ،وكحنػػو أمػػاـ ملػػ  مػػن اؼبلػػوؾ ،خائفػػا صمرتعػػد الفػػرائ (ص)ذل النػػ  إجػػاء رجػػل  لػػذل  ؼبّػػا
أو كمػا  ،«يدمبا أنا ابن امرأة كانن تحكل القدّ إف علي  ىوّ »: بقولو (ص)طمحنو اؼبصطفى 

علػي بػن أ  طالػب لأل ػرت الن عػي ؼبػا والّه علػى ة ويف وصػي 108.قاؿ عليو الصالة والسػالـ
لػػن تُػَقػػدَّس أُمَّػػٌة ال يُاَخػػُذ : "يقػػوؿ يف اػػري مػػْوِطن (ص)إي ظبعػػن رسػػوؿ ا  »: مصػػر قػػاؿ

د مػن ت ري إذل الػرتدّ ( يف الكالـ)والتعتعة  109«".ِمَن الَقِويِّ اري ُمتَػتَػْعػِتع لِلضَِّعيف ِفيَها َحقُّوُ 
 .عجر وعي، واؼبراد ىنا أخذ الضعيف حقو من القوي بدوف خوؼ

وضػػماف مػػا  ،تعػػاذل مثلػػة يف الػػورع وتقػػوى ا ىػػو عمػػر بػػن اػبطػػاب يضػػرب أروع األ وىػػا
كػرت عنػد عمػر امػرأة ذُ  فّ أعبػد الػرزاؽ روى ال ػافعي والبيهقػي و  .قبم عػن ترويػع دل يقصػده
ذ إفبينمػا ىػي يف الطريػق  «!ويلهػا مػا ؽبػا ولعمػر يػا»: ليها فقالػنإبن اػبطاب بسوء فبعث 
فاست ػػار عمػػر أصػػ اب . فصػػاح صػػي تني مث مػػات دىافحلقػػن ولػػ ،فرعػػن فضػػر ا الطلػػق

 «.واؿ ومػػػػاّدب مبػػػػا أنػػػػنإال  ػػػػئ عليػػػػ ، »: فقػػػػاؿ لػػػػو عثمػػػػاف وعبػػػػد الرضبػػػػاف (ص)النػػػ  
ف دل هبتهػػدا إو  أ،خطػأف اجتهػدا فقػػد إ»: فقػاؿ علػػي «مػا تقػػوؿ؟»: وصػمن علػػي فقػاؿ لػػو

عرمػػن عليػػ  ال » :فقػػاؿ عمػػر «.لقػػنحفرعتهػػا فأنػػن أنػػ  ديتػػو عليػػ  أل إفّ . اؾفقػػد اّ ػػ
 ،ودل ينكػػر عثمػػاف وعبػػد الرضبػػاف ذلػػ  «.]يعػػب قػػـو عمػػر[برحػػن حػػ  تفرقهػػا علػػى قومػػ  

 110.صباعاإار وص ،ذل قولوإفدؿ على أ ما رجعا 

 َجمع المعلومات. 2.6

قلػػب عػػن طريػػق أو بعػػد ذلػػ   –انتػػراع اؼبعلومػػات أثنػػاء التعػػذيب  وقابػػٌل لممثبػػات أيضػػاً أفّ 
ينػػاق   ئػػورؼ أو إيذاهتػػاـ ىػػذا الطّػػالللتجسػػ  علػػى طػػرٍؼ ثالػػث أو  –اؼبعػػذَّب إذل واش 

ب أـ ِنسػػػػبًة إذل ال ػػػػرع اإلسػػػػالمي، وىػػػػذا سػػػػواء َأُحِكػػػػَم علػػػػى االسػػػػتنطاؽ ِنسػػػػبًة إذل اؼبعػػػػذَّ 
 .اؼبعذِّب أـ ِنسبًة إذل الطرؼ الثالث
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ب. 1.5.9  اغبكم ِنسبةً إذل اؼبعذَّ
 .استنطاؽ اؼبعذَّب ىبالف ال رع يف أمرين إفّ فعلى ربًر اإلكراه يف ذاتو،  ةعالو 

عن طرؼ ثالث لتفادي اؼبريد من األدل، فقد أكره على  اأواًل، إذا اصطنع اؼبعذَّب أخبار 
ويقػػػوؿ  ،111وال تقػػػف مػػػا لػػػي  لػػػ  بػػػو علػػػم: تعػػػاذل يقػػػوؿ ا . ـكػػػذب ؿبػػػرّ الكػػػذب، وال
نَػْيِو ما دل تَػَريَاى أف رَ ى الفِ أفْػرَ »: (ص)الرسوؿ   112«.يُرَِي الرجل َعيػْ

، األسػراركػره علػى إف ػاء ثانياً، إذا صدؽ اؼبعذَّب يف أخباره عن الطػرؼ الثالػث، فقػد أُ 
 ،113العهػػد كػاف مسػػاوال وأوفػػوا بالعهػد إفّ : لّ عػػّر وجػيقػػوؿ اؼبػوذل  إذعنػو  وىػذا أمػر منهػػيّ 

وأنػػا ألعػػب مػػع الغلمػػاف، فسػػّلم علينػػا،  (ص)أتػػى علػػّي رسػػوؿ »: وعػػن ثابػػن عػػن أنػػ  قػػاؿ
بعثػػب : "فقلػػن" مػػا َحَبَسػػَ ؟: "فلمػػا ِجائػػُن قالػػن. فبعثػػب يف حاجػػة، فحَْبطَػػْحُت علػػى أمػػي

ال زُبْػػربَفَّ ِبِسػػرِّ : "قالػػن." ِسػػرٌ إ ػػا : "قلػػن" مػػا حاجتُػػُو؟: "قالػػن." غبَاَجػػةٍ  (ص)رسػػوؿ ا  
 114«."وا  لو حّدثن بو أحداً غبّدثت  بو يا ثابن: "قاؿ أن ." أحداً  (ص)رسوؿ ا  

ب. 5.5.9  اغبكم ِنسبةً إذل اؼبعذِّ
 – أيضػافيػو موظِّ يف و  –التعػذيب أصػلو نػػرعتاف يف اؼبعػذِّب واسػطة الب ث عن األسرار ب إفّ 

 .ىا اإلسالـؤ وكالنبا يدر 
ػػػػو ُمت ػػػػكِّ  خاصػػػػًة إزاء سػػػػالمة نوايػػػػا  األوذل ىػػػػي سػػػػوء الظػػػػن، أي عقليػػػػة مرتابػػػػة وَتوجُّ

وعػن  .115فإف تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الركاة ف لُّػوا سػبيلهم: يقوؿ تعاذلاؼبسلمني، وا  
مػن قػاؿ ال إلػو إالّ ا  : "يقػوؿ (ص)ظبعػن رسػوؿ ا  »: أ  عبد ا  طارؽ بن أ ػيم قػاؿ

ويتميَّػػر قػػادة  116«.يُعبػػد مػػن ُدوف ا ، َحػػُرـَ مالُػػو ودُمػػُو، وِحسػػابو علػػى ا  تعػػاذل وكفػػر دبػػا
 وأنػ (ص)وي عػن النػ  األنظمة اؼب ابراتية بتوسيع دائرة ال ػبهة بػدالً مػن تضػييقها، بينمػا رُ 

أفػال  ػققن عػن قلبػػو »: بعػد مػا قػاؿ ال ػهادة قػاؿ لَ ُجػؼبػا بلغػو خػرب قتػل أسػامة بػن زيػد الرَّ 
إيػػػػػاكم والظػػػػػن فػػػػػإف الظػػػػػن أكػػػػػذب » (ص)وقػػػػػوؿ الرسػػػػػوؿ  117.«علػػػػػم أقاؽبػػػػػا أـ ال؟حػػػػػ  ت
 .وبذِّر اؼبسلمني من االرتياب من إخوا م 118«اغبديث

كلمػػا وقعػػن صباعػػة فريسػػة الوسػػواس بػػحف األبالسػػة زبتفػػي وراء سػػواء الظػػاىر،    ويُقػػاؿ أنػػ
انيػػة، خاصػػًة يف سػػلوؾ فاإلسػػالـ يكػػبح العقليػػة الُذىانيّػػة اؽبَذي. كلمػػا ترايػػدت األبالسػػة فيهػػا
 119«.األمػػري إذا ابتغػػى الريبػػة يف النػػاس أفسػػدىم فّ إ»: (ص)الراعػػي إزاء رعيتػػو، بقػػوؿ النػػ  

تػو وخػامرىم بسػوء م رعيّ ف ورل األمػر إذا اهّتػأ» –حسب ؿبمد رأفػن سػعيد  –ومعل ذل  
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وقػػػػد التػػػػـر اػبلفػػػػاء  120.«ارتكػػػػاب مػػػػا ظػػػػن فػػػػيهم ففسػػػػدواإذل الظػػػػن فػػػػيهم دفعهػػػػم ذلػػػػ  
فعمػر بػػن اػبطػػاب  . وف باجتنػػاب ثقافػة ونفسػػية الدسيسػػة يف معػامالهتم مػػع رعايػػاىمالرا ػد

إّف ناسػػػػاً كػػػػانوا يُاَخػػػػُذوف »: كػػػػاف يحخػػػػذ باألِدلػػػػة الظػػػػاىرة دوف التوسػػػػوس بالسػػػػرائر فيقػػػػوؿ
ػػاَ نَْحُخػػذُُكم اآف دبػػا ظهػػر لنػػا (ص)بػػالوحي يف عهػػد رسػػوؿ ا   ، وإّف الػػوحي قػػد انقطػػع، وإمبَّ

أظهر لنا خريا أّمّناُه وقرّبناُه، ولي  لنا مػن سػريرتِِو  ػيٌء، ا  وُباسػُبُو يف  من أعمالكم، فمن
ْقُو وإف قػػاؿ سػػريرتو حسػػنةو سػػريرتِِو، ومػػن أظهػػر لنػػا ُسػػ كمػػا يقػػوؿ   121«.ءاً دل نَْحَمْنػػُو ودَل ُنَصػػدِّ

 122«.لي  من العدؿ القضاء على الثِّقة بالظن»: علي بن أ  طالب
الب ػػػث عػػػن األسػػػرار واألخبػػػار  إفّ . الرابػػػة يف الػػػت كم اؼبطلػػػقأمػػػا النػػػػرعة الثانيػػػة فهػػػي 

الب ث عػن الصػورة اؼب فيػة ؼب ػاوؼ : التعذيب ما ىو إالّ عالمة على سعٍي مطلقواسطة ب
إذل التعػػذيب ىػػي أنظمػػة تسػػعى إذل اؼبناعػػة بالسػػلطاف  ااألنظمػػة الػػ  تلجػػ إفّ  123.اغبكومػػة

االلتػػراـ بواجبػػات اغبكػػم و ػػعرت اؼبطلػػق علػػى أجسػػاد وحيػػوات النػػاس بعػػدما عجػػرت عػػن 
 .لنقد واؼبعارضةإزاء ا باػبوؼ والعطوبّية

اإلسالـ، ويف حالػة األنظمػة نظر ولكن مثل ىذه األنظمة اري الكفاة ليسن  رعية يف 
للوصػػػوؿ سػػػعي    وحػػػده، وأيّ نبػػػا لطاف واغبكػػػم اؼبطلػػػق الّسػػػ ر أفّ اإلسػػػالـ يػػػذكّ فالكفػػػاة 

 .(3.8راجع الفصل . )ـ وؿبكـو عليو بالدمارإليهما يناق  التوجو الروحي لممسال

 اغبكم ِنسبةً إذل الطرؼ الثالث. 6.5.9
مػػػن وجهػػػة نظػػػر الطػػػرؼ الثالػػػث، تػػػربز أربعػػػة حجػػػ  تػػػدؿ علػػػى أف قصػػػد صبػػػع اؼبعلومػػػات 

 .بالتعذيب ىبالف ال رع

 الحجة األولى. 1.3.2.6

. وىػػذا بػػدوف إذنػػو   يف التعػػذيب ؿباولػػًة للوصػػوؿ إذل معلومػػات دل يعلنهػػا الطػػرؼ الثالػػث،
 يقػػػوؿ ا . د ؿباولػػػة الوصػػػوؿ إذل خصوصػػػية النػػػاس باالسػػػتائذاف واإلذفولكػػػن اإلسػػػالـ يقيّػػػ

منوا ال تدخلوا بيوتاً اري بيوتكم ح  تستحِنسوا وُتسػلُِّموا علػى أىِلهػا آأيّها الذين ا ي: تعاذل
سػػتائذاف ِمػػْن إمّبػػا ُجعِػػَل اال»: (ص)رسػػوؿ ا  قػػاؿ و  .124ذلكػػم خػػري لكػػم لعلكػػم تػػذّكروف

 

 (.َحاِضرة علناً )علناً  ابوف عبمع معلومات يبكن اغبصوؿ عليهعذِ دي الدولة ال يُ جالّ  بالطبع نفرتض ىنا أفّ     
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االسػػػػػػػتائذاف ثػػػػػػػالث، فػػػػػػػإف أُِذَف لػػػػػػػ  وإالّ »: أيضػػػػػػػاً  (ص)كمػػػػػػػا قػػػػػػػاؿ   125،«َأْجػػػػػػػِل الَبَصػػػػػػػر
 126«.فاْرجع

 الحجة الثانية. 2.3.2.6

سػتار أل ال ىتكػإذل خصوصية الطرؼ الثالث يبثّ  –الوصوؿ  ؿباولة عنراً يسَبْي –الوصوؿ  إفّ 
اية خصوصػياتو متحصػل يف معظػم حق اإلنساف يف ضب إفّ و . مو اإلسالـاغبياة اػباصة قد حرّ 

حػق اإلنسػاف يف اختيػار مػا »، و«نعػراؿالاغبق يف ا»األدياف واغبضارات، وقد ُعرِّؼ بََدلِػّياً بػ
إحاطة اغبياة اػباصػة  وإفّ . «اغبق يف العرلة والتسرت والسرِّية»، و«علنو من حياتو وما ىبفيويُ 

 –  اؼب ػابرام يعتقػده دعػاة التسػلُّ  كمػا  –منيع ال تقصد ارتكاب اعبػرائم يف اػبفػاء  جبسيا 
كرامػػة اإلنسػػاف واسػػتقاللو، وسػالمتو مػػن تطػػاوؿ سػػلطة الدولػػة يػة  ابػل ىػػي حػػق أساسػػي غبم
عػػػرض اإلنسػػػاف ومسػػػكنو ومكتبػػػو  ايػػػةاغبم ه ػػػمل ىػػػذتف أويبكػػػن . وضػػػغ  اجملتمػػػع عليػػػو

 .وصندوقو وبريده وخطو اؽباتفي ومركبو واري ذل  ؿبلو صبغة خاصة
ـ دخوؿ فهو وبرّ  ،ستارىاأـ كل ما يهت  وحرّ  ،ياة اػباصة بسياج منيعوأحاط ال رع اغب

يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا اػري بيػوتكم حػ  : تعاذل وقوللذ م إال بإالغري    بيوت
ف دل ذبػػدوا فيهػػا أحػػدا إفػػ. ذلكػم خػػري لكػػم لعلكػػم تػذكروف ،ىلهػػاأتستحنسػوا وتسػػلموا علػػى 

زكى لكػم وا  دبػا تعملػوف أارجعوا فارجعوا ىو لكم ف قيل إو  ،فال تدخلوىا ح  ياذف لكم
ن الفػػػرد مػػػن تطػػػاوؿ وضػػػغ  اجملتمػػػع ويف حػػػديث ياكػػػد حرمػػػة اغبػػػدود الػػػ  ربّصػػػ .127علػػيم

 إفّ  128«.وا عينػػو فػػال ديػػة لػػوا ذ ػػم ففقػػإيف بيػػن قػػـو بػػدوف طّلػػع مػػن ا»: (ص)يقػػوؿ النػػ  
لػدفاع عػن الػنف ، وياكػد علػى أّي اق اإلعفاء عن الدية الذي يبن و ىذا اغبديث ُي بِػػو حػ

 .التطفُّل يف خصوصيات الناس ىبالف ال رع حاؿ أفّ 

 ةثالحجة الثال. 3.3.2.6

اؼبعػذَّب أداة يبثل ساً حيث التعذيب عبمع اؼبعلومات عن طرٍؼ ثالٍث يبكن اعتباره ذبسّ  إفّ 
وىػػذا . اؼبعلوماتيّػػة ن أو التصػػوير أو التموضػع اإللكرتونيػػة أواؼبراقبػة علػػى اػػرار أجهػرة التنّصػػ

ة ربػػػًر دت السػػػنّ وأّكػػػ .129ذبّسسػػػواوال : تعػػػاذلالفعػػػل منػػػاق  سبامػػػاً لل ػػػرع دبوجػػػب قولػػػو 

 

ب أف يػراه عليػو النػاس ويػودع فيػو ر اإلنسػاف مػن كػل مػا ال وبػفاؼبسػكن ىػو  ػكل َحيِّػرّي لل صوصػية بداخلػو يت ػرّ     
 .أسراره، وفيو سرت لعوراتو
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سػػوا، وال إيػػاكم والظػػن فػػإف الظػػن أكػػذب اغبػػديث، وال ذبسّ »: (ص)  بقػػوؿ النػػ  التجّسػػ
 وال ،النا ػائة اإلسػالميةحاديث السابقة يف واقػع الدولػة د اآيات واألوتتجسّ  130«.سواربسّ 
فهػا ىػو الصػ ا  عبػد ا  بػن .   على اؼبسػلم ولػو كػاف اػبليفػة نفسػوتجسّ أف ي هبرؤأحد 

ىذا فػالف تقطػر غبيتػو »: فيقوؿ لو بع  القـو ،بو بكر الصديق اغبراسة ليالأمسعود يوليو 
ف َيظَهػػْر لنػػػا  ػػيٌء نحُخػػػذ إنَّػػا قػػػد نُػػػِهيَنا َعػػػِن التَّجسُّػػ ، ولكػػػن إ» :فيجيبػػو عبػػػد ا « .طبػػرا
 131«.وِ بِ 

  مػن معرفػة أخبػار النػاس الػ  ر التجّسػاألخذ بالظاىر ىو اؼبيراف الفاِصػل الػذي يبيّػ إفّ 
وائل الرتمػذي مػن حػديث ففي . على الرعية –وواجبها يف اغبقيقة  –ىي من حق الدولة 

يسػحؿ النػاس عمػا يف النػاس، وقػاؿ ابػن التلمسػاي يف  (ص)ابن أ  ىالػة الطويػل كػاف النػ  
ىػػػو ليعػػػرؼ بػػػو الفاضػػػل مػػػن  مبػػػاإ  اؼبنهػػػي عنػػػو، و لػػػي  مػػػن بػػػاب التجّسػػػ» : ػػػرح ال ػػػفا

اؼبفضوؿ فيكونوف عنده يف طبقػاهتم، ولػي  ىػو مػن الغيبػة اؼبنهػي عنهػا، وإمبػا ىػو مػن بػاب 
ويف الوقػػػن اغباضػػػر يبكػػػن للدولػػػة معرفػػػة أخبػػػار النػػػاس عالنيػػػًة  132«.النصػػػي ة اؼبػػػحمور  ػػػا

جتماعيػػػػة، وفبثلػػػي العمػػػاؿ واغبػػػػرؼ الدين والعلػػػـو ادب ػػػاورة اؼبمثلػػػني اؼبنت بػػػني، وعلمػػػػاء الػػػ
خل، وكػػذا بواسػػطة الدراسػػات والت قيقػػات واإلحصػػاءات اوالطّػػالب، واألئمػػة والصػػ افيني، 

فالػػػػذي يبيِّػػػر معرفػػػػة . خلالػػػرأي العػػػػاـ واالسػػػتطالعات واحملادثػػػػات واؼبناق ػػػات اواسػػػتفتاءات 
الػػدوؿ الػػ  تعتمػػد علػػى  التػػاريخ أفّ   ىػػو عنصػػر السػػرِّية، وأَثْػبَػػَن أخبػػار النػػاس مػػن التجّسػػ

فقػػداف ثقػػة الرعايػػا  ػػا واللجػػوء إذل بإلطِّػػالع علػػى أحػػواؿ رعاياىػػا ؿبكػػوـٌ عليهػػا يف االسػػرِّية 
   .اإلرىاب ولو جرئياً 

 

  ويف العهػد اغبػديث أصػبح التجّسػػ. لػوف يف ضػوء ال ػفافّية واحملاسػبةو الطغػاة يردىػروف يف ظػالـ السػرِّية وير  يُقػاؿ أفّ     
ؼ خصوصػػيات اجملتمعػػات اإلسػػالمي حيػػث تسػػتهدو ىامػػاً للسػػلطة خاصػػًة يف الػػدوؿ اؼب ابراتيػػة يف اإلقلػػيم العػػر   داُمَولِّػػػ

حقػوؽ اإلنسػاف واألئمػة والصػ افيني والِنقػابّيني يف اؼبعارضني والعلمػاء واؼبفكػرين والبػاحثني واحملػامني واؼبناضػلني )اؼبسلمة 
 نػاوروفسػوف ويبكػروف ويُ من طرؼ ضػباط متسػّلطني وؿبصَّػنني مػن احملاسػبة يتجسّ ( خلاوالطالب واؼبنظمات اري اغبكومية 

غ انتهاكها خصوصيات اؼبواطنني بذريعة األمػن القػومي، ولكػن ىذه األنظمة اؼب ابراتية تسوّ  وص يح أفّ . رُت وراء الُسػ من
عمػػػػل ال ػػػػرطي ال يسػػػػهل إالّ يف دولػػػػة » معارضػػػػة اػبصوصػػػػية بػػػػاألمن ىػػػػي َوْرطػػػػة زائفػػػػة وقيػػػػاس أَقْػػػػرف ال أسػػػػاس لػػػػو، ألفّ 

ىي أكرب خطػر علػى أمػن اجملتمػع، خالفػاً ؼبػا يعتقػده أالبيػة الدولة  وباإلضافة فإفّ  (.Orwell)كما يقوؿ أرواؿ « بوليسية
األمػػػػن  تاغبكومػػػػات زبػػػػدـ اؼبػػػػواطنني ببنػػػػاء اإلدارات واؼبػػػػدارس واؼبست ػػػػفيات وربمػػػػيهم بإن ػػػػاء قػػػػوا صػػػػ يح أفّ . النػػػػاس

خػػػري كانػػػن فمػػػثال يف العقػػػد األ. واعبيػػػوش، ولكنهػػػا تػػػرىبهم أيضػػػاً كمػػػا تسػػػجنهم بػػػال حػػػق وتعػػػذ م وزبػػػتطفهم وتبيػػػدىم
 1نراعػاً مسػل اً كانػن  381مػن ضػمن )األالبية الساحقة من النػراعات اؼبسل ة حروباً داخلية تعػارض الػدوؿ ب ػعو ا 

ويف نفػ  العقػد أحصػن منظمػة العفػو الػدورل أف أكثػر مػن نصػف دوؿ العػادل سبػارس التعػذيب (. نراعات فقػ  بػني دوؿ
ين اختطفػن وأخفػن الػدوؿ مػا ري وخػالؿ العقػدين األخػ. مػةمنها تعدـ اؼبعارضني السياسيني بػال ؿباك%  18وأكثر من 
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 الحجة الرابعة. 4.3.2.6

ك ف بعػد أو بيِّنػات قضػائية ضػد طػرٍؼ ـبالفات دل تُ  اقتناصكاف مقصد التعذيب ىو   إذا
 .يف أمرينفهذا اؼبقصد ال يطابق ال رع  –من قصد انتراع أخبار سياسية  سبييراً  –ثالث 

فهػػا ىػػو اؼبصػػطفى . ل ربسسػػاً للعػػورات، وىػػذا ىبػػالف ال ػػرعأواًل، مثػػل ىػػذا اؼبقصػػد يبثّػػ
يػا مع ػر مػن أسػلم »: ؿيقػو نسػاف فد القتنػاص عػورات اإلينهى حػ  عػن ؾبػرد الرتّصػ (ص)

 فّ إوال تتبعػوا عػوراهتم، فػ ،وىموال تعػريّ  ،تػاذوا اؼبسػلمنيذل قلبو، ال إيباف بلسانو ودل يف  اإل
مػػن تتبػػػع عػػػورة أخيػػػو اؼبسػػلم تتبػػػع ا  عورتػػػو، ومػػػن تتبػػع ا  عورتػػػو يفضػػػ و ولػػػو يف جػػػوؼ 

صػعد اؼبنػرب  (ص)النػ   ويروي الرتمذي ىذا اغبديث مػن أ  بػرزة اإلسػالمي أفّ  133«.رحلو
كمػا اسػػتدؿ العلمػػاء الػػذين . فنػادى بصػػوت رفيػػع، وىػذا بيػػاف غبػػق اإلنسػاف يف سػػرت عوراتػػو

بعػد أمػره  (ص)فهموا من ال رع وجػوب تضػييق طػرؽ استك ػاؼ الفػواحجل بقػوؿ الرسػوؿ 
وعػن  134«.من ارتكب  يائاً من ىذه القاذورات فليسترت بسرت ا »: بلد من اعرتؼ بالرنا

إن  إف اتَّبْعن عورات اؼبسػلمني أَفَسػْدتَػُهم، : "يقوؿ (ص) ا  عن رسوؿظب»: معاوية قاؿ
اقتنػػػػاص  ػػػػاوف اؼبسػػػػلمني اػباصػػػػة و ػػػػرطتها  فػػػػال  ػػػػ  أفّ  135«."أو كِػػػػْدت أف تُفِسػػػػَدُىم

ازديػػاد عػػدد اؼب الفػػات الػػ  تُفَ ػػى للػػرأي العػػاـ إذل ينتهػػ  حقػػوقهم وحريػػاهتم، كمػػا يػػادي 
ػػر وقػػد. وأخالقهػػاإذل إضػػعاؼ معنويػػات األمػػة ومػػن مَثَّ  اقتنػػاص عػػورات اؼبسػػلمني باؼبيػػل  ُفسِّ

وف أف الػػذين وببّػػػ إفّ : الػػذي يقػػوؿ تعػػاذلوىػػذا منبػػوذ مػػن ا   136إل ػػاعة الفاح ػػة فػػيهم،
  .137خرةآمنوا ؽبم عذاب أليم يف الدنيا واآت يع الفاح ة يف الذين 

د ف يتفّقػػوياكػػد عمػػر بػػن اػبطػػاب عػػدـ جػػواز اقتنػػاص عػػورات النػػاس، وقػػد روي أنػػو كػػا
ر عليػػػو فوجػػػده يرتكػػػب ، فتسػػػوّ أحػػػواؿ الرعيػػػة يف اؼبدينػػػة فسػػػمع صػػػوت رجػػػل يف بيتػػػو يتغػػػلّ 

: فقػػاؿ« ا  أظننػػن أف ا  تعػػاذل يسػػرتؾ وأنػػن علػػى معصػػية؟ يػػا عػػدوّ »: معصػػية، فقػػاؿ لػػو
عصػين ا  يف واحػدة فقػد عصػيَن أنػن  ف كنػنُ إ، ال تعجػل علػيّ  ؟أنن يا أمري اؼبامنني»

تػػوا البيػػوت مػػن أو ، وقػػاؿ تعػػاذل سػػن علػػيّ وقػػد ذبسّ  ذبّسسػػواوال سػػب انو يف ثػػالث، قػػاؿ 
ال تػػدخلوا بيوتػػا اػػري بيػػوتكم حػػ  تستحنسػػوا  ػػحنو  رت علػػي، وقػػاؿ جػػلّ وقػػد تسػػوّ  أبوا ػػا

                                                                                                                         
ػػػد رومػػػاؿ . ألػػػف  ػػػ ص عػػػرب العػػػادل 188و 388بػػػني  األنظمػػػة » أفّ ( Rummel)ويقػػػوؿ الباحػػػث يف قتػػػل الػػػدوؿ اؼبتعمَّ

تلػوا يف مػرات عػدد الػذين قُ  1مليوف من مواطنيهػا ومػن األجانػب يف ىػذا القػرف، أي حػوارل  378 السياسية قتلن حوارل
، يف اعبػرء الثػاي مػن ىػذا ت ػريح إرىػاب الدولػة يف اعبرائػر، بػاوي. راجػع ي)« .غبػروب الدوليػة واألىليػة والثػوراتصبيع ا

 (.الكتاب، اؼبنظور السياسي
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ف عفػػوت إفهػػل عنػػدؾ مػػن خػػري »: قػػاؿ عمػػر« .ودخلػػن بغػػري إذف ىلهػػاأوا علػػى وتسػػلمّ 
 ىػػذه الروايػػة تػػدؿ علػػى أفّ  138.ب وتركػػوفعفػػا عنػػو عمػػر بػػن اػبطػػا «.نعػػم»: قػػاؿ« ؟عنػػ 

مسػاولية تفّقػػد أحػػواؿ الرعيػػة ال تقتضػػي مراقبػػة و ػػرطة خصوصػػياهتم وانتهػػاؾ حرمػػة حيػػاهتم 
 .اػباصة، كما ال تستلـر سل  وسائل اري م روعة للك ف عن التجاوزات

 مقصد انتراع بينات قضػائية مػن اؼبعػذَّب الهتػاـ طػرؼ ثالػث مػا ىػو إالّ عبػث، ثانياً، إفّ 
حجيػػة  أفّ  معلػػوـٌ » –ن اإلكػػراه ربػػإذل بُطػػالف اإلقػػرار  إضػػافةً  –رع اإلسػػالمي يف الّ ػػ ألفّ 

علػػى عػػدة أ ػػ اص وأقػػػر  يعػػخاصػػًة يف بػػاب اعبنايػػػات، فلػػو ادُ  اإلقػػرار قاصػػرة علػػى اؼبقػػرّ 
 139«.أحدىم فاقراره قاصٌر على   صو

 حمل المتهم على اإلقرار. 3.6
سػػػبقة رئيسػػػية عػػػن ماىيػػػة ار يسػػػتند إذل افرتاضػػػات مُ التعػػػذيب غبمػػػل اؼبعػػػذَّب علػػػى اإلقػػػر  إفّ 
نػػة اعبنائيػػة، أي عػػن طبيعػػة اؼبعطيػػات الػػ  تتعلػػق حبقيقػػة أو بطػػالف اإلّدعػػاءات اعبنائيػػة، البيّ 

  ودبػا أفّ . نػةوعن اؼببادئ والوسائل الكت اؼ البيّ 
ُ
سػبق ىػو مػا يُعتقػد ِضػْمناً بحنػو االفػرتاض اؼب

 
ُ
ضبػل )سػبقة يف اإلدعػاء بػواز التعػذيب ؽبػذا اؼبقصػد ص يح أو متفق عليو، فاالفرتاضات اؼب

ة واعبػػـر واإلقػػرار والبينػػة واغبقيقػػة واألدل، واغبقيقػػة اءىػػي مػػن  ػػحف الػػرب ( اؼبعػػذَّب علػػى اإلقػػرار
الػػدليل علػػى ربػػًر ىػػذا اؼبقصػػد سػػيعتمد علػػى   إفّ فػػوبنػػاء علػػى ىػػذا، . اؼبسػػت رجة بالتعػػذيب

ىنػػة عػػدـ  ػػرعيتها دبوجػػب اؼببػػادئ اإلسػػالمية ك ػػف وإبانػػة ىػػذه االفرتاضػػات اؼبسػػبقة مث بر 
 .للبينة اعبنائية

  إفّ 
ُ
. 3.1.1سػػػبق األوؿ ىػػػو القرينػػػة علػػػى اعبػػػـر وتػػػحم مناق ػػػتو يف الفصػػػل االفػػػرتاض اؼب
ؽ الفصػل عليو، كمػا يتطػرّ  ىالبينة على اؼبدع ءإ كالية ربميل عب 3.1.1ويتناوؿ الفصل 

1.1.1  
ُ
فهػػػػػو  1.1.1أمػػػػػا الفصػػػػػل . دل واغبقيقػػػػػةسػػػػػبق حػػػػػوؿ العالقػػػػػة بػػػػػني األلالفػػػػػرتاض اؼب

مالحظػػات  8.1.1ـ الفصػػل قػػدّ وأخػػرياً يُ . ص لعػػرض موقػػف ال ػػرع مػػن إقػػرار اؼبعػػذَّبّصػػـبُ 
 .يقةإضافية عن العالقة بني األدل وطرؽ استك اؼ اغبق

 القرينة على الرباءة. 1.6.9
. قضػاء   معقوؿ من طػرؼ ال عترب كل   ص بريائاً إالّ إذا ثبن عك  ذل  بدوف أيّ يُ 

ولكن فعل التعػذيب يسػتبق اغبكػم باعبنايػة األصػلية بػدالً مػن الػرباءة ، وىػذا ألنػو ال هُبْػدي 
 اؼبعػػذِّب نَػْفعػػاً أف وبػػاوؿ انتػػراع اإلقػػرار باعبنايػػة مػػن اؼبػػتهم إف دل ُيسػػبِّق َمْقصػػده باالعتقػػاد أفّ 
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ف وإمػا بػريء، ودبػا عليو إمػا جػا ىبعبارة أخرى، دبا أف اؼبدع. اؼبقصود يف ُعْقر اؼبتهم ءال ي
اؼبعػذِّب  يرتتػب علػى ذلػ  أفّ فإنػو نػة، اإلكراه قػادر علػى اسػت راج البيّ  اؼبعذِّب يعتقد أفّ  أفّ 

 .عليو جاف ىيعتقد مسبقاً أف اؼبدع
وىػو أّف األصػل  ،يف الت ريع اعبنائي اإلسػالمي االقرينة على اعبناية تنته  مبدأ ىام إفّ 

إدانػة فإنػو يبقػى عريػرا مكرمػا ال يتعػّرض لػو  ء حػق اؼبػر ما دل تثبن يفو  ،يف األ  اص الرباءة
ال ػػرع  أّصػػل وقػػد .إال إذا ثبػػن بالبينػػة مػػا يوجػػب عقوبتػػو ،ال سػػلطاف وال اػػريه ،أحػػد بػػحذى

أنػػو  (ص)، عػػن ابػػن عػػاب  عػػن الرسػػوؿ ا  اغبنيػػف ىػػذه القاعػػدة بلفػػك اغبػػديث ال ػػريف
مػػواؽبم، ولكػػن اليمػػني علػػى عطػػي النػػاس بػػدعواىم الدعػػى أنػػاس دمػػاء رجػػاؿ وألػػو يُ »: قػػاؿ
  140«.عليو ىاؼبدع
ربمػي الضػعفاء ( أو القرينة على الرباءة يف اػبطاب القػانوي اغبػديث)الرباءة األصلية  إفّ 

وأمػا مبػدأ . واؼبستضعفني والذين ال حوؿ وال حيلة ؽبم مػن تُػَهػم ومكػر اؼبعتػدين واؼبتسػلِّطني
اآخػرين، وكػل قػانوف  االءذبسػيد لرابػات ىػ، فهػو (أو القرينػة علػى اعبنايػة)اعبناية األصػلية 

علػػػى ىػػػذا اؼببػػػدأ ؿبكػػػـو عليػػػو بعػػػدـ التفريػػػق بػػػني اغبػػػق والباطػػػل وبػػػني العػػػدؿ والظلػػػم،  يُبػػػل
    .(ص)ؿ الن  اقكما « دماء رجاؿ وأمواؽبمإدعاء أناس »وبتف ي ظاىرة 

 بػػن عػػامر عػػن عبػػد ا . ولقػػد ظػػل مبػػدأ الػػرباءة األصػػلية ؿبرتمػػاً يف عهػػد اػبالفػػة الرا ػػدة
رقن عيبػػػة رل، ومعنػػػا رجػػػل مػػػنهم، فقػػػاؿ لػػػو يف ركػػػب إذ جائنػػػا ذا اؼبػػػروة ُسػػػ انطلقػػػنُ »: قػػػاؿ

فرجعػن إذل عمػر بػن اػبطػػاب ." مػا أخػذهتا: "، فقػاؿ"يػا فػالف أردد عليػو عيبتػو: "أصػ ا 
لقػػد : "فقلػػن." ]الػػذي اهتػػم[أظنػػو صػػاحبها : "فعػػددهتم، فقػػاؿ" مػػن أنػػتم؟: "فحخربتػػو، قػػاؿ
 141«"أتػحم بػو مصػفوداً بغػري بينػة؟: "قػاؿ عمػر." اؼبػامنني أف آم بػو مصػفوداً  أردت يا أمػري

توقيػف  عليو يف تكبيلو قبل البينػة، ومعػل ذلػ  أفّ  ىفعمر ىنا يستنكر إغباؽ الضرر باؼبدع
إالّ إذا ثبػن  ائابينة على اعبناية وهبب أف يعترب بري ي ل ذل  عليو كل ىوحب  واهتاـ اؼبدع

 .ب كل قاطع( إدانتو)عك  ذل  

 

 فػإفّ  – اولػي  قانونػ –حكػم اؼبسػتكرب واقػع  لي  القانوف يف كنهو سوى وسيلة اؼبستضعف ؼبقاومة اؼبستكرب، ودبا أفّ     
 .ت دد حكم اؼبستكربالقانوف يبدأ حيث ي
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وقد قّرر الفقهاء يف قواعدىم أّف األصػل بػراءة الذمػة، وعلػى ىػذا ال هبػد اؼبعتػدي منفػذا 
للنيػػػل مػػػن أعػػػراض األبريػػػاء وأمػػػواؽبم ودمػػػائهم، ويف ىػػػذا تطهػػػري للمجتمػػػع مػػػن سػػػوء الظػػػن 

 .لص ةاوضباية وقباة الذين ربـو حوؽبم  بهات ال أساس ؽبا من 

 البينة على اؼبدعي. 5.6.9
ْضػػَمر أفّ  إفّ فػػافة إذل َتَضػػمُّن أصػػلية اعبنايػػة، باإلضػػ

ُ
نػػة البيّ  فعػػل التعػػذيب يفػػرتض بالَسػػْبق واؼب

عليػو  ىإذل اسػت راج البينػة مػن اؼبػدع اللجػوءما جدوى إذ . عليو ىاعبنائية فُبَْوَضعة يف اؼبدع
عليػو ىػو موقػع ووعػاء  ىاؼبدع بو أفّ  اإف دل يكن مسّلم( بتسلي  األدل على جسده ونفسو)
 غبقيقة؟ا

 أفّ  ىػػذا االفػػرتاض الضػػمب يعػػارض الت ػػريع اعبنػػائي اإلسػػالمي الػػذي قعَّػػدفػػإف وبػػالطبع 
 .«نة على اؼبدعي واليمني على من أنكرالبيّ »

 وتحكػػػد أفّ « بينػػػةال»يػػػات قرآنيػػػة عديػػػدة ت ػػػري إذل آيػػػة ىػػػذه القاعػػػدة تسػػػتند إذل جّ حُ  إفّ 
البينػػػة لػػػي  الطػػػرؼ الػػػذي مصػػػدر  كمػػػا توّضػػػح أفّ  ،اإلثبػػػات علػػػى الطػػػرؼ اؼبػػػدعي ءعػػػب
ُسػػُلُهم بالبّينػػات فمػػا كػػاف ا  لػػيظلمهم ولكػػن كػػانوا رُ  أتػػتهم :تعػػاذل قػػوؿ ا يفمػػثالً . ينكػػر
 ءعػب نػة ظلػٌم، كمػا ىػو دليػٌل علػى أفّ برىػاٌف أف التهمػة بػدوف بيّ إنػو   142يظلموف أنفسهم
نة علػى البيّ »قاعدة ويبكن أيضا استنباط . الُرُسل ولي  على الذين أنكرواعلى  اغبق إثبات
دل يكػن الػذين كفػروا مػن : ياهتاآيف أوؿ  عّر وجلّ  نة ال  يقوؿ اؼبوذلمن سورة البيّ  «اؼبدعي

 .ح  تحتيهم البينةمنفّكني أىل الكتاب واؼب ركني 
لػػو »: بػػوي ال ػػريفنة فريجػػع إذل اغبػػديث الأمػػا دليػػل م ػػروعية ىػػذه القاعػػدة مػػن السػػنّ 

نػػػة علػػػى مػػػن ادعػػػى ى أنػػػاس دمػػػاء رجػػػاؿ وأمػػػواؽبم، ولكػػػن البيّ عػػػالنػػػاس بػػػدعواىم الدّ  ىعطػػػيُ 
جاء رجل من حضرموت ورجل من كنػدة »وروى الرتمذي أنو  143«.واليمني على من أنكر

فقػػػػػاؿ ." ىػػػػذا البػػػػب علػػػػى أرض رل يػػػػا رسػػػػػوؿ ا  إفّ : "، فقػػػػاؿ اغبضػػػػرمي(ص)إذل النػػػػ  
ألػ  : "لل ضػرمي (ص)فقػاؿ النػ  ." ىي أرضي ويف يدي، ولي  لػو فيهػا حػق: "الكندي
يا رسوؿ ا  إف الرجل فاجر، ال يبارل على ما : "قاؿ." فل  يبينو: "قاؿ." ال: "قاؿ" بينة؟

 ػػعن بػػن وعػػن األ 144«."لػػي  لػػ  منػػو إالّ ذلػػ : "قػػاؿ." حلػػف ولػػي  يتػػورع مػػن  ػػيء
: ، فقػاؿ(ص)كاف بيب وبني رجػل خصػومة يف بائػر فاختصػمنا إذل الرسػوؿ »: قي  أنو قاؿ
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مػن حلػف علػى يبػني يقتطػع : "فقػاؿ..." ذا وبلػف وال يبػارلإ: "فقلػن." يبينػو  اىداؾ أو"
 145«."لقي ا  وىو عليو اضباف –ىو فيها فاجر  – ا ماؿ امرىء 

إقامػة البينػة القاطعػة علػى مػدعي  ءعػب ىذه األدلة تػربىن علػى أفّ  كلّ   ؾبمل القوؿ أفّ و 
 .أف يُثبن براءتو، ويكفيو اليمني نة أوبيّ  ةعليو أف يحم بحي ىالتهمة، ولي  على اؼبدع
فعػػل التعػػذيب ينتهػػ  أيضػػاً قاعػػدة كفايػػة  ُدر اإل ػػارة إذل أفّ ذبػػوأخػػرياً وب ػػحف اليمػػني، 

ال  وردت عرب القروف إذل )فكل من قرأ  هادات التعذيب الفاجعة . اليمني على من أنكر
ب يعلم أفّ ( يومنا ىذا عػن صػياح  فهػم يتصػافبوفعليهم،  ى ال يستجيبوف ليمني اؼبدعنياؼبعذِّ

 تنّكػر تػاـّ علػى صػدقهم، وىػذا  عػاذلتاؼبعذَّبني الذين يقسػموف بػا  علػى بػراءهتم وُي ػهدونو 
ـ عليػو أوجػب ا  لػو النػار وحػرّ مسػلم بيمينػو فقػد  ئر مػمن اقتطع حق ا»: (ص)قوؿ الن  ل

 146«.اعبنة

 األدل واغبقيقة. 6.6.9
عليػو، نتطػرؽ اآف إذل آخػر حلقػة  ى عقػر اؼبػدعنة يفبعد تفّ ص أصلية اعبناية وسَبَْوُضع البيّ 

 حفّ بػػػاالعتقػػػاد الضػػػمب : يف سلسػػػلة االفرتاضػػػات اؼبسػػػبقة الػػػ  يسػػػتند إليهػػػا فعػػػل التعػػػذيب
بدوف اإليباف بقدرة ف. عليو قادر على است راج اغبقيقة منو ىتسلي  األدل على جسد اؼبدع

. م علػػى اإلقػػراريقصػػد ضبػػل اؼبػػتهَ التعػػذيب  األدل علػػى اسػػت راج اغبقيقػػة ال يبكػػن الػػرعم أفّ 
اً بني اغبقيقة واألدل، وربليلها من زوايػا ـبتلفػة ت ػمل يفيجب إذاً إبانة العالقة اؼبفرتضة ِضْمن

 .اؼبنظور ال رعي
أوؿ اؼبناق ػػػات  فبارسػػػة التعػػػذيب سػػػبقن اغبضػػػارة اليونانيػػػة القديبػػػة، إالّ أفّ  صػػػ يح أفّ 

 ومعلػػػوـٌ أفّ . ة ترجػػػع إذل الكتابػػػات اإلاريقيػػػةالدقيقػػػة حػػػوؿ العالقػػػة بػػػني التعػػػذيب واغبقيقػػػ
يف اغبيػػػػاة اليوميػػػػة يف ديبوقراطيػػػػة اليونػػػػاف القديبػػػػة، وكانػػػػن ىػػػػذه  اواقعػػػػ االتعػػػػذيب كػػػػاف أمػػػػر 

رجػاؿ ينتفعػوف حبقػوؽ )اؼبمارسة تسػتهدؼ العبيػد والنسػاء واألجانػب وتسػتثب مػواطب أثينػا 
العبيػػد أْوعيػػة  اليونػػاي القػػدً يعتقػػد أفّ وكػػاف اجملتمػػع (. أرِسػػتُػْقراطية وباغبصػػانة مػػن التعػػذيب

نػة اؼبنترعػة البيّ  وكػاف اإلاريػق يعتقػدوف أفّ . لل قيقة ويعترب التعػذيب أداة السػت راجها مػنهم
يف احملكمػػػػة، وىػػػػذا يرجػػػػع إذل  رّ مػػػػن جسػػػػد الَعْبػػػػد تَفػػػػوُؽ إثباتػػػػاً ووثوقػػػػاً  ػػػػهادة الرجػػػػل اغبُػػػػ

يف ىػػذا ( duBois) اوتقػػوؿ ُدبْػػػوَ . كهػػم إيػػاهإدرا  مالعبيػػد ال يتمتعػػوف بالعقػػل راػػ اعتقػػادىم أفّ 
 :  حفال
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حػػػٌق  –الَعْبػػػد يبلػػػ  جسػػػداً قويػػػاً لل دمػػػة وال يبلػػػ  عقػػػاًل، هبػػػب إكراىػػػو لينطػػػق بػػػاغبق  دبػػػا أفّ 
اغبيواف الذي ال يبل  إالّ  نوخالفاً ع. يستطيع أف يدركو رام أنو ال يتمتع بالعقل يف حد ذاتو

إف الَعْبػػػد قػػػادر علػػػػى فػػػوالكػػػالـ، (   اللواػػػوس)عقػػػػل القػػػدرة علػػػى اغبػػػ  ويعجػػػر علػػػى إدراؾ ال
 147.ال هادة عندما يُعذَّب جسده، وىذا ألنو يعرؼ العقل بدوف أف يبتلكو

حصػػػػانة األحػػػػرار واألسػػػػياد مػػػػن التعػػػػذيب كانػػػػن تسػػػػتند إذل  إفّ فػػػػومػػػػن جهػػػػة أخػػػػرى، 
 ػػػاىا، أواًل، يبكػػن للسػػيد أف يكػػذب كػػذباً ُمْقِنعػػاً يف احملكمػػة لتفػػادي عقوبػػة ىب. اعتقػػادين

ثانيػاً، كػاف . ويُبيػر اغبػق مػن الباطػل علػى عكػ  الَعْبػد( اللواػوس)السيد يتمتع بالعقػل  ألفّ 
الَعْبػػػػد جػػػػرء مػػػػن »: احقيقػػػػة السػػػيد مدفونػػػػة يف َعْبػػػػِدِه، أو بعبػػػػارة ُدبْػػػػوَ  اإلاريػػػق يعتقػػػػدوف أفّ 

َعْبػػػد د توجػػػد يف جسػػػد الد، وحقيقػػػة السػػػيّ  قيقػػػة الَعْبػػػد ىػػػي حقيقػػػة السػػػيّ فد، وبالتػػػارل السػػػيّ 
د عػػػػن طريػػػػق جسػػػػد َعْبػػػػده فيسػػػػت رج وَيِصػػػػل اؼبعػػػػذِّب إذل السػػػػيّ . وُتْكَ ػػػػُف منػػػػو بالتعػػػػذيب

  148«.اغبقيقة منو
تراث ىذه االعتقادات ب حف العالقة بني األدل واغبقيقة انت ر إذل حضػارات أخػرى،  إفّ 

عػالً ف. ن ىػذه االعتقػاداتعػرياً ذانفصػااًل جػ ولكن اغبضارة اإلسالمية انفصػلن يف بػدايتها
عليػػو وأ ػػا قابلػػة لالسػػت راج منػػو  ىة أو مدفونػػة يف اؼبػػدعحنػػة ـببّػػالبيّ  اإلسػػالـ دل يعتػػرب أفّ  إفّ 

عليػػاً والػػربري وسػػعداً يت سسػػوف األحػػواؿ ويلتمسػػوف  (ص)أرسػػل النػػ   قػػدف. بتسػػلي  األدل
 ورسػػػوؿ ا  –ا، وسػػػحلونبا  مػػػاألخبػػػار، فحصػػػابوا االمػػػني لقػػػريجل كانػػػا يبػػػدا م باؼبػػػاء فػػػحتوا 

فكػره القػـو ىػذا « .كبن سػقاة قػريجل بعثونػا نسػقيهم مػن اؼبػاء»: فقاال –قائم يصلي  (ص)
وسػػػجد سػػػجدتني  (ص)ورجػػػوا أف يكونػػػا أل  سػػػفياف فضػػػربونبا، وركػػػع رسػػػوؿ ا   واباعبػػػ

 مػػػػػػػا إصػػػػػػػدقا وا  ! ذباكم تركتمونبػػػػػػػا، وإذا كػػػػػػػاإذا صػػػػػػػدقاكم ضػػػػػػػربتمونب»: وسػػػػػػلم وقػػػػػػػاؿ
ٌ ىنػػا أفّ  149«.لقػػريجل تسػػلي  األدل يسػػت رج الباطػػل بػػدالً مػػن  يالحػػك أفّ  (ص)النػػ   وبػػنيِّ

إذل اغبػق والباطػل بواسػطة َيِصػل  (ص)رسػوؿ ال ودبػا أفّ . اغبقيقة كما كػاف يعتقػده اليونػانيوف
 .ن انتباىنا من خالؿ ىذه اغبادثة إذل قدرة األدل على است راج الباطللفالوحي، فإنو يُ 

تعػػذيب واغبقيقػػة مػػن سػػرية اػبلفػػاء ويبكػػن اسػػتقراء نفػػ  االعتقػػاد ب ػػحف العالقػػة بػػني ال
 –أو التهديػػػد بػػػو  –تسػػػلي  األدل  فكػػػاف عمػػػر بػػػن اػبطػػػاب يُعلِّػػػم اؼبسػػػلمني أفّ . الرا ػػػدين

 

 .عقل أّوؿ    
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لي  الرجل دبػحموف علػى نفسػو إف أجعتػو أو »:   يتلف اغبقيقة بداًل من أف يك فها، بقولو
 150«.أخفتو أو حبستو أف يعرتؼ على نفسو
جع قػدرة األدل علػى اسػت راج الباطػل إذل قػدرة الكػذب ر أما الص ا  ابن مسعود فهو يُ 

عػػػػب سػػػػوطاً أو سػػػػوطني عنػػػػد سػػػػلطاف إالّ  ؤمػػػػا مػػػػن كػػػػالـ يػػػػدر »: علػػػػى ردع األدل، فيقػػػػوؿ
 151«.تكلمن بو

اؼبنترعػػة البّينػػة وعهػػد اػبالفػػة الرا ػػدة كانػػن  (ص)عهػػد النػػ  يبكػػن إذاً القػػوؿ بحنػػو يف و 
عتقده يف ما بعد الطغاة على مب  اغبجػاج بتسلي  األدل تعترب باطلة، وىذا على عك  ما ا

 .بن يوسف، وعلى خالؼ ما اجتهد بو بع  العلماء مثل اؼباوردي
باغبضػػارة اإلسػػالمية  اىػػذا التعػػارض يف  ػػحف العالقػػة بػػني التعػػذيب واغبقيقػػة لػػي  خاّصػػ

 .وقد عاد يف عدة حضارات
ذيب علػى أ ػا الوسػيلة يعتػرب فبارسػة التعػ( Demosthenes)فمثاًل كاف اليوناي ديبوسػثينا 

ال ػهود األحػرار يكػذبوف أحيانػاً ولكػن »اؼبوثوقة الوحيػدة السػت راج اغبقيقػة، كمػا زعػم أف 
( Isaios)وحسػػب زعػػم إسػػايوس  152«.دل يتكّ ػػف بطػػالف أي تصػػريح ربػػن التعػػذيب أبػػداً 

ولكػن  153«.دف أي إنساف استُػْنِطَق ربن التعذيب ب هادة الػرور نتيجػة العػذاب أبػداً دل يُ »
عػػػة بالتعػػػذيب نػػػة اؼبنترَ البيّ  ن جهػػػة أخػػػرى قبػػػد أف أرسػػػطو يعػػػارض ىػػػذه اآراء ويعتقػػػد أفّ مػػػ

 : ليسن موثوقة، فيقوؿ

ولػي  . فبارسة التعذيب ىي نوع من البينة تبدو جػديرة بالثقػة أل ػا مرتبطػة ِبَضػْرب مػن اإلكػراه
قيقػي ووحيػد مػن من الصعب أف نُعنيِّ ما يُقاؿ يف  ػحف التعػذيب ومػا وبجػ  القػوؿ أنػو نػوع ح

إذا كػػػػػاف التعػػػػػذيب ضػػػػػدنا ويف ولكػػػػػن . إذا كػػػػػاف يف مصػػػػػل تنا –يف أنبيتػػػػػو  نيمبػػػػػالغ –البينػػػػػة 
احتمػاؿ  وإفّ . مصل ة خصمنا عبحنا إذل التنقيص من قيمتو بقوؿ اغبق عن كػل أنػواع التعػذيب

 بػػالرور يعػػادؿ احتمػػاؿ  ػػهادهتم بػػاغبق، فبعضػػهم مسػػتعد لت ّمػػل كػػل  ػػيء نيى ػػهادة اؼبكػػرَ 
 مػػن االعػػرتاؼ باغبقيقػػة، والػػبع  اآخػػر مسػػتعد كػػذل  الهتػػاـ أنػػاس آخػػرين زوراً رابػػًة يف بػػدالً 

نػة اؼبنػتػػرعة بالتعػذيب باطلػة، إذ أف البيّ  ويبكػن أيضػاً القػوؿ أفّ  ]...[. تفادي اؼبريد من التعذيب
اء واحملرتسني اعببن ـُبْػتَػّلي العقل وِصفاؽ اعبِْلد وال جعاف يت ملوف العذاب ببطولة، يف حني أفّ 

 

أخرجػو عبػد )« .لي  الرجل أمينا على نفسو إذا أجعتػو أو أوثقتػو أو ضػربتو أف يعػرتؼ علػى نفسػو»: ويف رواية أخرى    
 (الرزاؽ يف اؼبصّنف
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ولذل  يبكػن اعتبػار البينػة اؼبنترعػة . عندىم من اعبراءة ما يكفيهم قبل أف يروا التنكيل بحعينهم
 154.بالتعذيب اري موثوؽ  ا سباماً 

فمػن . وقبد نف  التعارض يف  حف العالقة بني التعػذيب واغبقيقػة يف اغبضػارة اؼبسػي ية
بػرأٍي يتطػابق مػع تعػاليم  للمػيالدقػرف التاسػع جهة قبػد أف البابػا ِنكػوالس األوؿ يصػرح يف ال

التعذيب جريبة مردوجة ألنػو » واػبالفة الرا دة، ويقوؿ فيو أفّ  (ص)اإلسالـ يف عهد الن  
ومػػػن جهػػة أخػػػرى قبػػد بابػػػاوات . «ويسػػل  عليػػػو األدل عبثػػاً  ،وبمػػل اإلنسػػػاف علػػى الكػػػذب

 .آخرين سبقوا وخلفوا البابا ِنكوالس قد أباحوا التعذيب
أحػد    لقدرة التعذيب على است راج الباطػل ىػو ِمػػ نة اػاليليو االيلػو، لٍ ثَ مَ  أْذىلُ  وردبا

 ، بالتهديػػد بالتعػػذيب  –الػػذي أكرىتػػو الكنيسػػة و أبػػرز الفيريػػائّيني والفلكيّػػني يف تػػاريخ العلػػـو
 وإفّ . علػػى الت لػػػي علنػػاً وركوعػػاً عػػػن أفكػػاره العلميػػػة –واإلعػػداـ حرقػػاً بال ػػػد إذل خػػازوؽ 

 –عمػر الالسػبعني مػن ينػاىر  اتقيّػ امامنػ رجػال كافو  –بالتعذيب أكره وضبل االيلو التهديد 
ألف ؿبكمػػػة التفتػػػيجل »: دوراف األرض حػػػوؿ ال ػػػم ، فقػػػاؿلػػػعػػػن اكت ػػػافو  علػػػى أف يرتػػػدّ 
مػػػػدار األرض حػػػػػوؿ [ مركػػػػػرىػػػػي ال ػػػػم  ثابتػػػػػة و  ي عػػػػػن الػػػػرأي اػبػػػػػاطئ أفّ أمػػػػرتب بػػػػالت لّ 

الػػ  تنػػاق  ... ذكورة كمػػا ألعػػن وأكػػره ىػػذه البػػدعإي أرتػػد عػػن األخطػػاء اؼبػػ... ، ]ال ػػم 
 «.ؿبكمة التفتيجل

ب. 7.6.9  بطالف اعرتافات اؼبعذَّ
 
ُ
ػػػػْرَعم االستك ػػػػايف يف فعػػػػػل بعػػػػد دراسػػػػة االفرتاضػػػػات اؼب

َ
سػػػػبقة ِضػػػػْمناً الػػػػ  يسػػػػتند إليهػػػػا اؼب

 .ؽ اآف إذل م روعية اؼبقصد الصريح حبمل اؼبتهم على اإلقرارالتعذيب، نتطرّ 
لغًة ىو ِمن قر ال يء قراً، والقرار إثبػات ِلَمػا كػاف مترلػرالً بػني اإلقػرار واعب ػود، واإلقرار 

قػػػػرار ىػػػػو مػػػػرادؼ االعػػػػرتاؼ، كمػػػػا عُػػػػرِّؼ واإل. فَػػػػػُيقاؿ أقػػػػر فػػػػالف بال ػػػػيء أي اعػػػػرتؼ بػػػػو
 هػػاب فيعمػػل إرادي، صػػادر عػػن طواعيػػة واختيػػار، ينطػػوي علػػى أخبػػار ينِسػػ»اصػػطالحاً بػػػ

 155.«عقابػػػو ننػػػو السػػػتوجبعصػػػدورىا  دة، لػػػو صػػػحّ لوقػػػائع ؿبػػػدّ  م إذل نفسػػػو ارتكابػػػواؼبػػػتهَ 
مػن سػورة  318مػن سػورة آؿ عمػراف، واآيػة  53ودليل م روعية اإلقرار مستمد من اآية 

ة فهػػو أمػػا مػػن السػػنّ . مػػن سػػورة يوسػػف 83مػػن سػػورة التوبػػة، واآيػػة  383النسػػاء، واآيػػة 

 

    Galileo Galilei (3811 ـ 3113 –. ـ.). 
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روايػػػػات رجػػػػم الغامديػػػػة سػػػػتمد مػػػػن األحاديػػػػث يف قضػػػػية مػػػػاعر وقضػػػػية زوجػػػػة العسػػػػيف و م
 .واعبهنية

 مػػن أركػػػاف وتنطػػوي أركػػاف اإلقػػرار علػػى اؼبقػػر واؼبقػػر لػػػو وموضػػوعو وصػػيغتو، ولكػػل ركػػن
بالنسبة للمقر تتفق اؼبذاىب صبيعاً يف  روط التكليف، أي ا رتاط العقل ف. اإلقرار  روطو

 .وكذا النائم ه واجملنوف واؼبعتوهقرار اؼبكرَ إوالبلوغ واالختيار، كما تتفق يف بطالف 
حكػػاـ وعػػدـ صػػ ة األ ،وبالتػػارل اؼبعػػذَّب ،هقػػرار اؼبكػػرَ إواسػػتدالؿ الفقهػػاء علػػى بطػػالف 

يػػة فاآ .156يبػػافكػػره وقلبػػو مطمػػائن باإلأال مػػن إ :ذلعػػاتخوذ مػػن قولػػو حالصػػادرة يف حقػػو مػػ
ف حذا كػػاف ىػػذا يف  ػػإفػػ. هقػػرار بػػالكفر علػػى اؼبكػػرَ سػػق  حكػػم اإلكػػراه يُ اإل  فّ أتفيػػد بوضػػوح 

 .سواه امفيقرار كراه حكم اإلسق  اإل وذل أف يُ وىو الكفر، فإنو من األ ،لذنوبا عظمأ
وي حادثػة تعػذيب عمػػار بػن ياسػر غبملػػو علػى ال ػرؾ حيػػث رُ  وىػذه اآيػة نرلػن َعِقػػب

وىػو يبكػي  (ص)عطاىم فانتهى إذل النػ  حاؼب ركني أخذوا عماراً فحرادوه على ال رؾ، ف أفّ 
خذؾ اؼب ركوف فغطوؾ يف اؼباء وأمػروؾ ن عينيو ويقوؿ أيبسح الدموع ععليو السالـ فجعل 

ىػػذا يػػدؿ علػػى أف  157.فعػػل ذلػػ   ػػمافػػإف أخػػذوؾ مػػرة أخػػرى ف ،أف ت ػػرؾ بػػا  ففعلػػن
اإلكػػراه علػػى الكفػػر مػػع طمحنينػػة القلػػب باإليبػػاف كػػذٌب يسػػق  حكػػم الكفػػر، كمػػا يوضِّػػح 

واتُراً يف حجيػػة بطػػالف أكثػػر األحاديػػث تػػومػػن . «للكػػذب بدنيػػةٌ  التعػػذيب ذبربػػةٌ »القػػوؿ أف 
والنسػػياف ومػػا اسػػتكرىوا ح مػػ  اػبطػػأرفػػع عػػن »: (ص)الرسػػوؿ  قػػوؿاإلقػػرار ربػػن التعػػذيب 

 158«.عليو
 162والريديػػػػة 161واغبنابلػػػػة 160وال ػػػػافعية 159لػػػػذل  حكػػػػم صبهػػػػور الفقهػػػػاء مػػػػن اغبنفيػػػػة

 وعػدـ( باؼبعػذَّ )ه بػبطالف اعرتافػات اؼبكػرَ  163ماـ مالػ  نفسػوومتقدمي اؼبالكية دبا فيهم اإل
  .حكاـ ال  تصدر يف حقو رعية األ
مػاـ دار إ –مػاـ مالػ  لالػاة الوضػاءة مػن منظومػة فقػو اإللف نستعرض ىػذه اأبنا  وحريّ 
حكػاـ مػن فقهػو  ؽبػذه األنيذل اقتبػاس اؼبقننػني الغػربيإكثر من مرجع أ ار أوالذي  –اؽبجرة 
و أبعػػػد التهديػػػد مػػػن اغبػػػدود  يءقػػػر ب ػػػأذا إيػػػن أر أ: "قلػػػن» :نػػػةجػػػاء يف اؼبدوّ  164.الراخػػػر

: قػاؿ مالػػ " القيػد أو الوعيػد أو الضػػرب أو السػجن أيقػاـ عليػػو اغبػد أـ ال يف قػوؿ مالػػ ؟
مػػن أقػػر بعػػد التهديػػد أو قبلػػو، فالوعيػػد والقيػػد والتهديػػد والسػػجن والضػػرب هتديػػد عنػػدي  "

ويػػػػورد السرخسػػػػي يف اؼببسػػػػوط تعليػػػػل . قػػػػرار باطػػػػلي ال يقػػػػاـ عليػػػػو اغبػػػػد واإلأ 165«."كلػػػػو
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و قيػد أو حػب  أو ضػرب أكره رجال بتهديد أقاضيا  ولو أفّ » :فيقوؿ ،قرار  اإلبطالف ذل
قػػرار متمثػػل بػػني الصػػدؽ اإلف أل ،قػػرار بػػاطالو قصػػاص، كػػاف اإلأحػػ  يقػػر علػػى نفسػػو حبػػد 

والتهديػػػد  ،ح جانػػػب الصػػػدؽ علػػػى جانػػػب الكػػػذبذا تػػػرجّ إمبػػػا يكػػػوف حجػػػة إو . والكػػػذب
وجاء أيضا يف  166«.  اؿ عمر بن اػبطاببالضرب واغبب  يبنع رج اف الصدؽ على ما ق

نػػػو لػػػي  عليػػػو أ» :كراىػػػو باعبلػػػدإىػػػذا اجملػػػاؿ مػػػا قالػػػو ابػػػن  ػػػهاب عػػػن رجػػػل اعػػػرتؼ بعػػػد 
 167«.حد

ضػػرار اإل يػػتهم بقصػػد فالعاقػػل ال ،نػػو صػػادر عػػن حريػػة رأيأفهػػم منػػو قػػرار يُ اإل ذلػػ  أفّ 
 و بػاالعرتاؼ فػػالقرار دفػع الضػػرر عنػنػػو قصػد بػاإلأذا أكػره فيغلػػب علػى الظػن إمػا أو  ،بنفسػو
 . يقبل منو

جهػػرة التعػػذيب النظاميػػة مػػن اعرتافػػات ومػػا تصػػدره احملػػاكم أمػػا تنترعػػو  فّ أىكػػذا يتضػػح 
 .حكاـ ال ريعة العادلة بصلةأذل إحكاـ كلو باطل وجور وال يبن أمن 

 مالحظات تكميلية. 8.6.9
عقػب، كمػا يعكػ  التعذيب غبمل اؼبتهم على اإلقرار يقلب عملية احملاكمػة رأسػاً علػى  إفّ 

فاحملاكمػػػة تػػدرس البينػػػة الػػ  قػػػد تػػادي إذل العقوبػػػة يف . نػػػة والعقوبػػةالعالقػػة السػػػببّية بػػني البيّ 
ومعػػػػػل ىػػػػػذا القلػػػػػب أف األنظمػػػػػة . حػػػػػني أف التعػػػػػذيب يسػػػػػت دـ العقوبػػػػػة الصػػػػػطناع البينػػػػػة

دل إف »: لتعذيب تبدأ وتنتهي بالعقوبة وتعمػل علػى أسػاس القاعػدةح إذل االقضائية ال  تلج
َجػرَّأَ حػ  ال تت عاقبحنػ  جػاف سػتبت قػرر حنػ  جػاف، وإذا أب ح  تقػرّ  عاقبتكن جاف ست

 (ص)وىػػذا اإلسػػراؼ يف العقوبػػة يتنػػام سبامػػاً مػػع تعػػاليم النػػ   «.أبػػداً علػػى أف تكػػوف ذلػػ 
  168«.ماـ يف العفو خري من أف ىبطئ يف العقوبةإلألف ىبطئ ا»: الذي قاؿ

 

وروي أيضػاً عػن أمػػري اؼبػامنني يف الػذي تػدذل ي ػػتار  .«و ضػربتوأو أوثقتػو أذا أجعتػػو إمينػا علػى نفسػو ألػػي  الرجػل »    
عساًل فوقفن امرأتو على اغببل وقالن طلقب ثالثاً وإالّ قطعتو، فذكرىا ا  واإلسالـ، فقالن لتفعلن أو ألفعلن، فطلقها 

لنف  والعضو إذا يقاع ما يتلف اإوىذا يدؿ على أف التهديد ب( 5/318أنظر اؼبغب من ال رح الكبري . )ثالثاً، فرد إليها
 .ما ينجم عنوكراه وبطل لالختيار، وإذا فسد االختيار ربقق اإل  اصدر فبن ىو قادر على إيقاعو كاف مفسد
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. س  مبدأ وجوب التثبن والت قق قبل اغبكما ديث يإف ىذا اغبف إذل ذل  وباإلضافة
الثابػػن أنػػو ال يصػػح اغبكػػم علػػى إنسػػاف مػػا دل تثبػػن التهمػػة اؼبوجهػػة فأمػػا يف القػػرآف الكػػًر 

    .إليو بحدلة ال تقبل اؼبراجعة
مػػػة ومنفَّػػػذة يف الػػػدوؿ ىػػػذه اؼبقػػػايي  الصػػػارمة لتثبيػػػن وتوثيػػػق البينػػػة اعبنائيػػػة ليسػػػن ؿبرتَ 

ميػػػػر قػػػػوات األمػػػػن باػب ػػػػونة وضػػػػعف القػػػػدرات الفكريػػػػة والفسػػػػاد واؽبػػػػوج البوليسػػػػية أيػػػػن تت
والطاعة العمياء لوالة األمر، يف حني أف مهمة استك اؼ اغبق تتطلَّب الت كم يف الذات 

ويف عهػػػد اػبالفػػػة الرا ػػػدة أظهػػػر الصػػػ ابة ىػػػذه . والػػذكاء واغبنكػػػة والدقػػػة والنػػػػراىة والصػػػرب
بػػدوف إكػػراه اؼبػػتهم  يقػػة عػػدة طػػرؽ الستك ػػاؼ اغبقوا إذلا الصػػفات يف ربقيقػػاهتم، كمػػا عبػػ

التفريػػق بػػني ال ػػهود، واللجػػوء إذل أنػػواع اغبيػػل، والنظػػر يف القػػرائن، وكبػػو ذلػػ  فبػػا »منهػػا و 
 169.«يبني اغبق ويظهره

بػػػاحرتاـ اؼبعػػػايري  يقػػػةمػػػن اؼبتوقَّػػػع أف تسػػػهل مهمػػػة استك ػػػاؼ اغبقىػػػذا فإنػػػو  زماننػػػاويف 
 وّفرىػانػة اعبنائيػة، وىػذا بسػبب أسػاليب الت قيػق اعبنػائي الػ  اإلسالمية لتثبيػن وتوثيػق البي

ر علػى البينػة اػبارجيػة، كمػا ركِّ ر على اإلقرار بقدر ما تُ ركِّ ىذه األساليب ال تُ . التقّدـ العلمي
تعتمػػػػد أكثػػػػر فػػػػحكثر علػػػػى تقنيػػػػات م ػػػػتقة مػػػػن ِعلػػػػم األْحيػػػػاء والفيريػػػػاء والكيميػػػػاء وعلػػػػم 

علُ االجتمػػاع وعلػػم الػػنف  وعلػػم اإلن
َ
عبػػوء  وال  ػػ  أفّ . خلاماتيػػة و سػػاف وعلػػم العاديػػات واؼب

علػػػػػى إخفػػػػػاقهم اػبلقػػػػػي  األنظمػػػػػة العربيػػػػػة واإلسػػػػػالمية اغبديثػػػػػة إذل التعػػػػػذيب ىػػػػػو  ػػػػػهادةٌ 
د علػػى مػػيلهم السياسػػي إلرىػػاب ؾبتمعػػاهتم الػػذي وإفالسػػهم الفكػػري والعلمػػي، كمػػا ي ػػهَ 

   .يقةيطغى على واجبهم القضائي الستك اؼ اغبق

 

 .81و 85: ؛ النساء1: اغبجرات    
 منافسػًة دوليػة والنكتػة تقػوؿ أفّ . ي قد تلّ ص وتصػّور ىػذا الوضػع جيػداً ردُ ىناؾ نكتة  عبية عربية ظبعتها من زميل أُ     

وفريػػػق اؼب ػػػابرات الروسػػػية ( CIA)مريكيػػػة أل، فريػػػق اؼب ػػػابرات افِػػػَرؽ ةاف، وتبػػػارزت فيهػػػا ثالثػػػظمػػػن يف عّمػػػللم ػػػابرات نُ 
(KGB )يطلقػػو اغَبَكػػم )ة يقتضػػي اكت ػػاؼ أْرنػػب اوالفػػوز يف ىػػذه اؼببػػار . وفريػػق منت ػػب ـبػػابرات جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة

 ،مريكيػة للب ػث عنػػوألاف وذىػب فريػق اؼب ػػابرات ايف عّمػ احيػادي أرنبػػفػحطلق حكػٌم . يف أقصػر وقػػن( ُمسػبقاً يف اؼبدينػة
وجػاء دور الفريػق . باأل ػّعة ربػن اغبمػراءفوجده األمريكاف بعد نصف ساعة باستعماؿ طائرة عمودية ؾبّهرة بعتاد الرؤيػة 

نيػػة تعتمػػد علػػى ب بعػػد سػػاعة، أي ضػػعف وقػػن األمريكػػاف، وىػػذا باسػػت داـ تقنػػاف ورجػػع باألر الروسػػي، فانت ػػر يف عّمػػ
مطابقػػػػة أثػػػػار أقػػػػداـ اغبيوانػػػػات علػػػػى األرض وربليػػػػل االرتباطػػػػات بػػػػني حركػػػػات اغبيوانػػػػات الػػػػ  ربػػػػب األرانػػػػب وحركػػػػات 

أما فريق منت ب ـبػابرات جامعػة الػدوؿ العربيػة فلػم يػحت باألرنػب ال بعػد نصػف سػاعة . اغبيوانات ال  تفر من األرانب
فػػحمر . الليػػل ودل يرجػػع فريػػق منت ػػب اؼب ػػابرات العربيػػة بعػػد حػػلّ و  … أربعػػةف مث ثالثػػة مثتامضػػن سػػاعو . وال بعػػد سػػاعة
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 بعويض المعذَّ حكم ت .7
أو اؼبتسػبب  نفسػو لية الفاعػلو سالمية كل فعل ضار بالغري من مسا لقد اعتربت ال ريعة اإل

 ،ذا كػػػاف عػػػن عمػػػدإأمػػػا . حعػػػن خطػػػ وعليهمػػػا التعػػػوي  عػػػن الضػػػرر ولػػػو كػػػاف ناصبػػػا ،فيػػػو
 .الفاعل ةبقو ا عضفيوجب أي

ذمػػة الضػػماف إذل ذمػػة  ضػػم»والتعػػوي  يف اللغػػة يعػػب البػػدؿ واػبلػػف وقػػد عُػػرِّؼ بََدلِػػػّياً بػػػ
أو قيمتػػػو نفيػػػاً  –إف أمكػػػن  –هبػػػاب مثػػػل التػػػالف إ»و 170،«اغبػػػق اؼبضػػػموف عنػػػو يف التػػػراـ

سػاس ىػذه أو  171.«يء أو بدلػو باؼبثػل أو القيمػةواجػب رد ال ػ»، و«مكػافإلابقػدر للضػرر 
مانػػات إذل أىلهػػا وإذا حكمػػتم ألإف ا  يػػحمركم أف تػػادوا ا :عػػاذلت القاعػػدة اعبليلػػة قػػوؿ ا 

 ،172النػػػػػاس أف ربكمػػػػػوا بالعػػػػػدؿ إف ا  نعمػػػػػا يعظكػػػػػم بػػػػػو إف ا  كػػػػػاف ظبيعػػػػػاً بصػػػػػرياً  بػػػػػني
ضػػػػػرر وال  ال» :(ص)  بػػػػػو سػػػػػعيد اػبػػػػػدري حيػػػػػث يقػػػػػوؿ الرسػػػػػوؿأواغبػػػػديث الػػػػػذي يرويػػػػػو 

ف أنسػػاف أي ضػػرر بغػػريه كمػػا ال هبػػوز للمتضػػرر إف يل ػػق أال هبػػوز  أنػػو ومعنػػاه 173«.ضػػرار
 ،حػد مقاصػد ال ػريعة الغػراءأيػربز  أىػذا اؼببػد .لضػرريوقع الضرر دبن كاف األسبق يف إيقاع ا

ف أزالػة الضػرر هبػب إ فّ أو أ ،لػوثتػالؼ دبوعػدـ مقابلػة اإل ،فسػادصالح بدال مػن اإلوىو اإل
 .وأجرب للضرر ،نفع للمجتمعأفهذا  ،والضماف بدال من الضرر ،تكوف بالتعوي 

لية اعبنائيػػػة علػػػى و قػػػرر يف اؼبسػػػا اؼب أمػػػا اؼببػػػدأ ،ضػػػرار اؼباديػػػةالسػػػابق مقػػػرر يف األ أاؼببػػػد فّ إ
صػػػػل وذلػػػػ  انطالقػػػػا مػػػػن األ ،ي اؼبماثلػػػػة بػػػػني اعبنايػػػػة والعقػػػػابأ ،  فهػػػػو القصػػػػاصنفػػػػاأل
 ،مػػاومػػاداـ التعػػذيب فعػػال ضػػارا وؿبرّ  .174ف عػػاقبتم فعػػاقبوا دبثػػل مػػا عػػوقبتم بػػوإو  :يآالقػػر 
وفػػاة، ) جسػػدية ضػػراراأو ( تفويػػن مصػػاحل ـبتلفػػة)ضػػرارا ماديػػة أب ؽبػػا ق بالضػػ ية فيسػػبّ لَ ػػيَ 

 :ف ال ريعة توجب ما يليإف، (خلاسب،  ،قذؼ ،إىانة)ضرارا أدبية أو ( خلاجروح، كسور، 
 ضرار مادية؛أتعوي  الض ية عما غبق  ا من  .3
 ،للضػػ ية يةر جسػػداب فيمػػا تسػػبب فيػػو مػػن أضػػر تطبيػػق القصػػاص علػػى اؼبعػػذِّ  .3

 وذل  زجرا للمعتدين وسدا للذرائع؛

                                                                                                                         
اف وىػػم يضػػربوف ضبػػاراً اغَبَكػػم بالب ػػث عػػن الفريػػق العػػر ، فوجػػدوا عناصػػر اؼبنت ػػب اؼب ػػابرام يف اابػػٍة يف ضػػواحي عّمػػ

 «!وإالّ سنعذب  ح  اؼبوت أن  أرنب قػرّ ! يا ضبار»: ويقولوف لو بو لكِّ نُ و رب دامياً ضُ 
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دبيػػة ضػػرار األديبػػو فيمػػا عػػدا ذلػػ  مػػن األحوت ،فاذقػػذا كػػاف الضػػرر إ قامػػة اغبػػدّ إ .1
 .مع تقدً كل ما هبر اػباطر للض ية

و اػػػريه، أهكػػػن كػػػرامتهم بتعػػػذيب اء للػػػذين انتُ ىػػػذه اغبقػػػوؽ الػػػ  كفلتهػػػا ال ػػػريعة الغػػػرّ 
 .سالمية يف عهد النبوة واػبالفة الرا دةالترمن  ا الدولة اإل

هػػا ىػػو عمػػر بػػن اػبطػػاب يضػػرب أروع ف ،وقػػد سػػار علػػى ىػػذا الػػنه  اػبلفػػاء الرا ػػدوف
 ،لقبطي مغمور من ابن األمري عمرو بػن العػاصل نسانية ويقتصّ مثلة يف صوف الكرامة اإلاأل

بػن العػاص فسػبقو  وقبطيا تسػابق مػع ابػن عمػر  والقصة أ هر من نار على علم ومفادىا أفّ 
عمػػػر فحرسػػػل ذل اػبليفػػػة إفلطػػػم ابػػػن عمػػػرو ذلػػػ  القبطػػػي ف ػػػكى ىػػػذا األخػػػري ابػػػن األمػػػري 

: قػػػاؿ «ىػػػذا الػػػذي ضػػػرب ؟»: ذل عمػػػرو وابنػػػو فلمػػػا حضػػػرا قػػػاؿ اػبليفػػػة للقبطػػػيإالفػػػاروؽ 
، مث «نيكػػرمَ زد ابػػن األ» :فحخػػذ يضػػربو حػػ  اكتفػػى فقػػاؿ عمػػر «.اضػػربو» :فقػػاؿ ،«نعػػم»

 «؟حراراأاستعبدو الناس وقد ولدهتم أمهاهتم  م »: التفن ىباطب عمرو وقاؿ
ىانػػة لكرامػػة ذل اؼبسػػتوى الرفيػػع دبجػرد تلػػ  اإلإ اب قػػد ظبػذا كػاف عػػدؿ عمػػر بػن اػبطػػاإ

. قبػاط اػػري اؼبسػلمني، فكيػف بػػو لػو سػف  دـ أحػػد رعيتػو كائنػا مػػن كػاف بغػري حػػقأحػد األ
كفالػػػة حقهػػػا يف  وعلػػػى رأسػػػها ،زاء حقػػػوؽ الرعيػػػةإمػػػري دبسػػػاولياتو اعبسػػػيمة نػػػو اغبػػػ  العُ إ

فػػال  ،ال ػػريعة بالنسػػبة للقتػل العمػػد واغبرابػػة مػا العقوبػػات الػػ  قررهتػاأو  ،اغبيػاة الكريبػػة اآمنػػة
 .ولكن يبكن الرجوع إليها يف كتب الفقو ،يسع اجملاؿ لتناوؽبا

 قواعد إسالمية لسلوك موظفي تنفيذ القانون. 8
معارضػػػة اإلسػػػالـ للتعػػػذيب ال تكتفػػػي بت ػػػًر فبارسػػػتو ومقاصػػػده وعواقبػػػو، وال بإبطػػػاؿ  إفّ 

فاإلسػالـ يعػارض أيضػاً ىػذه . ؼبعذَّبني وعقوبة اؼبعذِّبنياإلقرار ربن التعذيب، وال بتعوي  ا
اؼبمارسػػة الوح ػػية بقواعػػد ُمْلرِمػػة لسػػلوؾ والة األمػػر، وخاصػػة اؼبسػػاولني عػػن تنفيػػذ القػػانوف 

ونعػػب  ػػذا مسػػاورل ومػػوظفي اغبكومػػة الػػذين ي ػػاركوف يف عمليػػة الت قيػػق اعبنػػائي، . مػػنهم
فػػػني بػػػحمن العتقػػػاؿ واالسػػػتنطاؽ، وكػػػذا اؼبكلَّ والػػػذين يبارسػػػوف سػػػلطة التفتػػػيجل والتوقيػػػف وا

ال ػػػػػرطة والػػػػػدرؾ واعبػػػػػيجل  ي ػػػػػمل ذلػػػػػ اإلسػػػػػالمي اؼبعاصػػػػػر و ويف عاؼبنػػػػػا العػػػػػر  . الدولػػػػػة
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 واؼب ػػابرات اؼبدنيػػة والعسػػكرية، وضػػباط ومػػوظفي السػػجوف ومػػوظفي الرعايػػة الصػػ ية وأيّ 
   .مساوؿ حكومي آخر ي ارؾ يف تنفيذ القانوف

 3.5ص الفصػػػل ّصػػعػػػن التعػػذيب وإسػػػاءة اؼبعاملػػة بينمػػػا خُ النهػػي  3.5يتنػػاوؿ الفصػػػل 
 1.5وتػػحم مناق ػػة النهػػي عػػن اإلذعػػاف ألوامػػر التعػػذيب يف الفصػػل . اؼبعاملػػة نلألمػػر حبسػػ

بعػػػ   8.5ـ الفصػػػل وأخػػػرياً يقػػدّ . 1.5وتليهػػا مناق ػػػة األمػػر دبقاومػػػة التعػػػذيب يف الفصػػل 
 .تنفيذ القانوفباؼبعايري اإلسالمية لتوظيف اؼبكلفني 

 النهي عن التعذيب وإساءة المعاملة. 1.8
فقػػد . لقػػد حظػػرت القواعػػد اإلسػػالمية لسػػلوؾ اؼبوظػػف فبارسػػة التعػػذيب أو إسػػاءة اؼبعاملػػة

اللَُّهمَّ َمن َورَل من أمر أُمَّ  َ ْيائاً َفَ قَّ َعَليهم، فَا ُقق عليو، وَمن َورَل »: (ص)قاؿ الرسوؿ 
وعػػن عائػػذ بػػن عمػػرو أنػػو دخػػل عبيػػد ا  بػػن  175«.ارُفق بػػومػػن أمػػر أُمَّػػ  َ ػػْيائاً َفرفَػػَق  ػػم، فَػػ

إفَّ َ ػػػػػػػػرَّ الرَِّعػػػػػػػػاِء : "يقػػػػػػػػوؿ (ص)ا  أْي بػُػػػػػػػػَبَّ، إي ظبعػػػػػػػػن رسػػػػػػػػوؿ »: زيػػػػػػػػاد، فقػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػو
مػػثالً  (ص)والرعػاء صبػع راع، واغبطمػػة ىػو العنيػف برعايػة اإلبػػل ضػربو النػ   176«."اغُبَطَمػةُ 

 .ؽبم وال يرضبهم لوارل السوء، أي القاسي الذي يظلمهم وال يرؽّ 
إي »: وح  ال يقع من معاوي عمر بن اػبطاب ذبػاوز علػى الرعيػة، يقػوؿ أمػري اؼبػامنني

 عػػػل بػػػو ذلػػػ  فلريفعػػػو إرلّ دل أبعػػػث عمػػػارل ليضػػػربوا أب ػػػاركم، وال ليحخػػػذوا أمػػػوالكم، فمػػػن فُ 
أي : "قػاؿ" و منػو؟رجال أدب بع  رعيتو أتقصّ  لو أفّ : "بن العاص وفقاؿ عمر . و منوأقصّ 

ومػن وصػايا  177«."أقص مػن نفسػو (ص)والذي نفسي بيده ألقصو، وقد رأين رسوؿ ا  
وأْ ػِعر قلبػ  الرضبػة للرَِّعيَّػة واحملبػة »: علي بن أ  طالػب لأل ػرت الن عػي ؼبػا والّه مصػر قػاؿ

كمػا قػاؿ علػي أيضػا يف تػرؾ العنػف   178«.ؽبم واللُّطف  م، وال تكونّنَّ عليهم َسػبُػَعاً َضػارِياً 
َعاِد الُعدواف على الِعبَ » :والصلف

َ
  179«.ادباِْئَ  الرَّاُد إذل اؼب

وخالفػػػاً لسػػػلوؾ اؼبسػػػاولني اؼبعاصػػػرين الػػػذين يػػػدرِّبوف مػػػوظفيهم علػػػى التعػػػذيب، فعنػػػدما  
إليػو يسػحلو يف توقيػع بعػ  العػذاب  –عامػل عمػر بػن عبػد العريػر  –بن أرطػحه  يكتب عد

 

فالقائمة اغبقيقية تتضػمن . التعذيب الذين توظفهم الدوؿ اغبديثة لتعذيب معتقليها ىذه القائمة ال رُبصي كل مقرتيف    
أيضػػا القػػوات  ػػبو العسػػكرية الػػ  تعمػػل بالتنسػػيق مػػع القػػوات الرظبيػػة، وقػػوات العصػػابات اؼبضػػادة للثػػورة والتابعػػة للدولػػة 

(counter-guerrilla)الذين يعملوف دبوافقة أو بحوامر من مساولني حكوميني ، ورفاؽ اؼبعتقل. 
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، رّد (  أي دل يػادوا مػا علػيهم مػن خػراج)على اؼبمتنعػني عػن أداء مسػت قات اػبرانػة العامػة 
فالعجػػب كػػل العجػػب مػػن اسػػتائذان  إيػػاي يف أمػػا بعػػد »: عليػػو عمػػر منكػػراً ذلػػ  فقػػاؿ لػػو

إذا ... نػة لػ  مػن عػذاب ا ، وكػحف رضػاي ينجيػ  مػن سػػ   ا عػذاب النػاس، كػحي جُ 
 بنايػاهتم أحػب أتاؾ كتا  ىذا فمن أعطػاؾ فاقبلػو عفػواً، وإالّ فاحللػو، فػوا  ألف يلقػوا ا 

 180«.إرل من أف ألقاه بعذا م
فاإلسػالـ . قواعد معاملة اؼبساجني ىي مثاؿ آخػر ؽبػذا النمػوذج السػلوكي اإلسػالمي إفّ 
: يقػػػػوؿ ابػػػػن القػػػػيم اعبوزيػػػػة رضبػػػػو ا . ـ اغبػػػػب  يف سػػػػجوف هتػػػػدر فيهػػػػا آدميػػػػة اإلنسػػػػافوبػػػػرّ 
ومنعػػو مػػن  ،ال ػػ صمبػػا ىػػو تعويػػق إو  ،اغبػػب  ال ػػرعي لػػي  ىػػو اغبػػب  يف مكػػاف ضػػيق»

أو كػػػػاف بتوكيػػػػل اػبصػػػػم أو وكيلػػػػو عليػػػػو  ،و مسػػػػجدأالتصػػػػرؼ بنفسػػػػو سػػػػواء كػػػػاف يف بيػػػػن 
 فّ ألسػابق اوورد يف اؼبصػدر  181«.سػرياأومالزمتو لو، وؽبذا ظبػاه النػ  صػلى ا  عليػو وسػلم 

وذل  أنو  ،نو ال هبوز عند أحد من اؼبسلمنيإف ،وأما اغبب  الذي ىو اآف»: العلماء قالوا
وقػػد يػػرى  ،هبمػػع اعبمػػع الكثػػري يف موضػػع يضػػيق عػػنهم اػػري متمكنػػني مػػن الوضػػوء والصػػالة

وعػػن عمػػر بػن اػبطػػاب يف كتػػاب بعثػػو إذل  182«.ويػػاذيهم اغبػر والػػربد ،بعضػهم عػػورة بعػػ 
. وثػػاؽ ال يسػػتطيع أف يصػػلي قائمػػاً  يف ال تػػدعن يف سػػجونكم أحػػداً مػػن اؼبسػػلمني»: والتػػو

بػػػػػػدـ، وأجػػػػػػروا علػػػػػػيهم مػػػػػػن الصػػػػػػدقة مػػػػػػا يصػػػػػػل هم يف  وال تبيػػػػػػ  يف قيػػػػػػد رجػػػػػػالً مطلوبػػػػػػاً 
ردبػا  –ف يقفػل علػى احملبػوس بػاب السػجن أال هبػوز » :ويقوؿ الرملي الكبري 183«.طعامهم

 184«.عل يف بين مظلم وال ياذى حباؿوال أف هبُ  –يقصد بو اغبجرة 
 ػكل مػن أ ػكاؿ السػجوف بػل كػاف يػتم البػن يف القضػايا  ودل ي هد العهػد النبػوي أيّ 

اغبب  أسر واحملبوس يعػد أسػري وفقػاً للتسػمية  ، ألفّ (جرء من يـو)توقيف ؼبدة قصرية البعد 
مػػػن حػػػق احملبػػػوس سػػػرعة البػػػن يف الػػػدعوى حػػػ  ال يضػػػار  فّ ، فػػػإ(ص)الػػػ  ظبػػػاه  ػػػا النػػػ  

كمػػػا دل ت ػػػهد اػبالفػػػة الرا ػػػدة ذلػػػ  النػػػوع مػػػن السػػػجوف الػػػوارد وصػػػفو   185.معنويػػػاً وماديػػػاً 
 .يف القضاياوذل  لسرعة البن  ،عالهأ

 

وال يضرّبن رجل يف درىم خراج وال يُقاـ على رجػل، فإنػو بلغػب أ ػم »: وقد كتب القاضي أبو يوسف يف  حف اػبراج    
الة، اػبػػراج يف ال ػػم  ويضػػربو م الضػػرب ال ػػديد ويطلقػػوف علػػيهم اعبػػرار ويقيػػدو م دبػػا يبػػنعهم مػػن الصػػيقيمػػوف أىػػل 

. ص ،ىػػػ 3183 القػػاىرة ،راجػػع أبػػو يوسػف، كتػػاب اػبػراج، اؼبطبعػػة السػلفية)« .وىػذا عظػػيم عنػد ا   ػػنيع يف اإلسػالـ
 .335و 331
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 األمر بحسن المعاملة. 2.8
ال تنهى عن إساءة اؼبعاملػة للرعيػة ف سػب، بػل تػحمر بػػ  ةالقواعد اإلسالمية لسلوؾ الرعا إفّ 
واخفػ  جناحػ  : الرضبػاف عػر وجػل قػوؿ ذلػ ودليػل . حسػن اؼبعاملػة –وتحكد على  –

فػػػػػق يف األمػػػػػر  رفيػػػػػق وبػػػػػب الرِّ ا   إفّ »: (ص)ويقػػػػػوؿ النػػػػػ   .186ؼبػػػػن اتبعػػػػػ  مػػػػػن اؼبػػػػػامنني
 إفّ »: كمػػػا جػػػاء يف وصػػػية علػػػي بػػػن أ  طالػػػب لأل ػػػرت الن عػػػي ؼبػػػا والّه مصػػػر  187«.ُكلِّػػػوِ 

 188«.أفضل قُػرَّة عني الوالة استقامة العدؿ يف البالد، وظهور موّدة الرَّعيَّة

 النهي عن اإلذعان لألمر بالتعذيب. 3.8
ـ اإلذعػػػػاف لألوامػػػػر لقػػػػانوف ربػػػػرّ القواعػػػػد اإلسػػػػالمية لسػػػػلوؾ اؼبػػػػوظفني اؼبكلفػػػػني بتنفيػػػػذ ا إفّ 

بالتعذيب أو اريه من ضروب اؼبعاملة، كما ال ذبير التػذرع بػحوامر ُعليػا لتربيػر ىػذه اؼبمارسػة 
 .الوح ية

اإلذعػػػػاف للسػػػػلطة يلعػػػػب دوراً رئيسػػػػياً يف تنفيػػػػذ األوامػػػػر بالتعػػػػذيب وسياسػػػػة  معلػػػػوـٌ أفّ 
ى اػػػرار بػػػاقي اعبيػػػوش العربيػػػة علػػػ –قػػػوات األمػػػن والقػػػوات اؼبسػػػل ة اعبرائريػػػة  إفّ و . القمػػػع

علػػى  تقػػـومبنيػػة علػػى ىياكػػل تدرهبيّػػة  –اؼب ػػّكلة علػػى الػػنم  األورو  للسػػيطرة اإلمربياليػػة 
ىػػػذا أنػػػو سُبػػارس بػػػداخلها أنػػػواع ـبتلفػػػة مػػػن التػػػدريب علػػػى ومعػػػل . أسػػاس النظػػػاـ واإلذعػػػاف
بني الطاعػة اؼبطلقػة فمػن جهػة تنّمػى لػدى اؼبػدرَّ . نقيػاد األعمػى بالقػادةالاإلذعاف بالطاعػة وا

ألوامػر سػػ يفة واػبضػػوع اػبا ػػع للقػػادة، وىػػذا يػتم باسػػتعماؿ تقنيػػات الثػػواب عنػػد الطاعػػة 
ف مػػػن أي تكػػػوين يُعيػػػنهم علػػػى و ومػػػن جهػػػة أخػػػرى، وُبػػػـر اؼبوظفػػػ. والعقػػػاب عنػػػد العصػػػياف
روعة وال يُعّلموف كيفية عصياف األوامر اري اؼب ػ ةاألوامر اؼبتلقا أخالقيةاغبكم على  رعية و 

ملػػػة، فػػػالرتكير داخػػػل ىػػػذه اؽبياكػػػل يكػػػوف دائمػػػاً علػػػى الطاعػػػة اؼبطلقػػػة، عبوبا. والالأخالقيػػػة
« العػػدو»والػػوالء بػػال قيػػد وال  ػػرط، والعقػػاب، وااللتػػراـ باؽبيكلػػة، والتصػػميم علػػى ضػػرب 

   .فو اؽبيكلةعرّ كما تُ 

 

مػػػا يبكػػػن تعليمػػػو العسػػػكرية يف اعبرائػػػر يوضػػػح  التابعػػػة للطغمػػػةاألمػػػن واعبػػػيجل تكػػػوين قػػػوات إف التبّصػػػر يف منظومػػػة     
طقػػوس ، وذلػػ  بت ػػديد وثػػاؽ اجملنَّػػدينيسػػعى التكػػوين إذل ي بػػادئ األمػػر ففػػ. وح ػػية كالتعػػذيبوترسػػي و مػػن أعمػػاؿ 

. كػػالَعَلم مػػثالَطوَطميّػػة  وكػػذا الَقَسػم بػػالوالء لرمػػوز فواحػػد،  اواحػػدبصػػق ولطػم ورفػػ  اجملنَّػػدين تنطػػوي علػػى  ػػتم و تدريبيػة 
ضػػد العػػدو اػبػػارجي  هاوحراسػػ مثػػل كػػو م يبثلػػوف لببػػة األمػػة)لببػػوي  يسػػلوكاذبػػاه ؾبنَّػػدي الطغمػػة علػػى  تلقػػنيتم كمػػا يػػ

أيضػاً  والػ  تسػت دـ  ،، وتعلُّم لغة اجملموعة الداخلية ال  تضػ ِّم الفػروؽ بيػنهم وبػني بقيػة اجملتمػع(والداخلي وضد اػبونة
ذل حيوانػػات معاديػػة إوكػػل ىػػذا يهيػػئ ؾبنػػدي الطغمػػة للت ػػوؿ . كتربيػػر نفسػػي لكػػل األعمػػاؿ الفظيعػػة الػػ  يػػتم القيػػاـ  ػػا
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التعػػذيب  طني يففني اؼبتػػورّ ىػػذا الوصػػف مػػن علػػم الػػنف  االجتمػػاعي يبػػػنّي سػػلوؾ اؼبػػوظَ 
الطاعػة اؼبطلقػة إمبػا تكػوف   ولرسػولو فقػ ،  وال  ػ  أفّ . ومساوليتهم، ولكن ال يربره ق 

طاعػػة اإلمػػاـ واجبػػة فيمػػا  العلػػم أفّ بػػني أىػػل  فيػػو فبػػا ال خػػالؼ»: وكمػػا قػػاؿ علػػي بػػن حػػاج
وافػػق ال ػػرع وؿبرمػػة ربريبػػاً قاطعػػاً إذا خػػالف  ػػرع ا  تعػػاذل وخػػرج عػػن أحكػػاـ ال ػػريعة أو 

 189«.ببع  وكفر ببع  آمن
كػػػانوا ال : اذلعػػػتاإلذعػػػاف ألوامػػػر ُمنَكػػػرة سػػػلوٌؾ اػػػري مقبػػػوؿ دبوجػػػب قػػػوؿ ا   ِفعػػػالً إفّ 
نكٍر فعُلوه لَِبائَ  ما كانوا يفعلػوف، تػرى كثػرياً مػنهم يتولَّػوف الػذين كفػروا لبػائ  يتناىوف عن مُ 

ذا ال ػحف ويف ى .190ما قدمن ؽبم أنفسهم أف س   ا  عليهم ويف العذاب ىم خالدوف
: أيضػػػػاً  (ص)ويقػػػػوؿ  191«.ال طاعػػػػة ؼب لػػػػوؽ يف معصػػػػية اػبػػػػالق»: (ص)يقػػػوؿ اؼبصػػػػطفى 

طاعػػة اغبكػػاـ مقيػػدة  ودليػػل آخػػر علػػى أفّ  192«.مػػن أمػػركم مػػن الػػوالة دبعصػػية فػػال تطيعػػوه»
علػػى اؼبػػرء اؼبسػػلم السػػمع والطّاعػػة فيمػػا »: (ص)باتبػػاع ال ػػرع وأداء اغبقػػوؽ ىػػو قػػوؿ النػػ  

  193«.ْاَمَر دبَْعِصيٍة، فإذا أُِمَر دبَْعِصيٍة فال ظَبْع وال طَاَعةأحبَّ وَكرِه إالّ أف يػُ 
، فهػو أما تذرّ  ع اؼبوظفني بحوامر ُعليا لتربير فبارستهم التعذيب أو ا رتاكهم يف ىذا اعبـر

من أطاع والة األمػر يف معصػية ا  كػاف عاصػياً »: يقوؿ ابن القيم اعبوزية. عذٌر اري مقبوؿ
بطالف ذريعة الطاعػة  وإفّ  194«.د لو عذراً عند ا  بل إمث اؼبعصية الحٌق بوذل  ال يبه فّ إو 

أصبػع العلمػاء علػى »: تنطبق أيضاً على حجة اإلكػراه لتربيػر التعػذيب، فكمػا يقػوؿ القػرط 
 ،وال انتهػػاؾ حرمتػػو بلػػد أو اػػريه ،قتػػل اػػريه ال هبػػوز اإلقػػداـ علػػى قتلػػو علػػى مػػن أكػػره أفّ 

                                                                                                                         
ألوامػػػر ل يسػػػتتبع اإلذعػػػافالػػػذي  الضػػػغ  النفسػػػيوللتقليػػػل مػػػن ويف اؼبرحلػػػة الثانيػػػة، . تػػػربوف أنفسػػػهم أبطػػػاالللمجتمػػػع يع
اإلنسػػاي،  نػػرعهم الطػػابع اجملنَّػػدين علػػى ذـ خصػػومهم وضػػ اياىم و  تلقػػني وتطبيػػعيػػتم ( كالتعػػذيب)ضػػرار بالغػػة بإغبػػاؽ أ

ونظػػرا لكػػوف الرتىيػػب اعبسػػدي والنفسػػي .  يقومػػوف  ػػااألخالقيػػة لألعمػػاؿ الػػ  العواقػػبعلػػى الػػتمّلص مػػن كمػػا بػػدّربوف 
اؼبسػػتمر علػػى اجملنَّػػدين يبػػنعهم مػػن اسػػتعماؿ التفكػػري اؼبنطقػػي ويقػػّوي لػػديهم ردود الفعػػل الغريريػػة الالزمػػة للقيػػاـ بحعمػػاؿ 

ويػتم أيضػا  .(خلا بالضػرب واؼبنػع مػن ال ػرب والّتبػّوؿ)رىاؽ اجملنَّدين بصورة نظامية كجرء مػن تػدريبهم إنو يتم إفوح ية، 
 عصػيافاؼبعاقبػة عنػد الو ( ٍاخلِعػالوات من زبفيف للقواعد الّسارية ومن تسػروبات و )استعماؿ تقنيات اؼبكافحة عند الطاعة 

جتماعيػة للعنػف عػرب معاينػة الالصِّػيااة ا أيضػاً  وتوظػف، (هتديػد للمجنَّػدين ولعػائالهتممنع التسروبات واالمتيازات و من )
فقػاد إلطػرؽ ا كمػا يلجػح ىػذا التكػوين إذلن من اجملموعة وىم يرتكبوف أعماال فضيعة مث يُثابوف عليها،  أعضاء آخرياجملّند 

ْمقوتػػةالنظػػامي لل ساسػػية باألفعػػاؿ 
َ
 .صػػبح يف نظػػرىم أعمػػاال روتينيػػة عاديػػةتمػػن خػػالؿ تعريضػػهم التػػدرهبي ؽبػػا حػػ   اؼب
مػػن ىػػذا ( اؼبنظػػور السياسػػي)، يف اعبػػرء الثػػاي ةالغنغرينػػ :إدارة الدولػػة للجالديػػنكريبػػي، . للمريػػد مػػن التفاصػػيل راجػػع ؼ

 .يف  اية ىذا اؼبستند 83رقم اؼبصدر ، علم النف  والتعذيبسودفالد، . وراجع كتاب ب. الكتاب
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وال وبػػل لػػو أف يفػػدي نفسػػو بغػػريه ويسػػحؿ ا  العافيػػة يف  ،نػػرؿ بػػوويصػػرب علػػى الػػبالء الػػذي 
  195«.الدنيا واآخرة
الػػػ  توظػػػف اؼبتػػػورطني يف ىػػػذه ( والدولػػػة)التعػػػذيب مػػػن مسػػػاولية اؼباسسػػػة  صػػػ يح أفّ 

 اؼبمارسػػة الوح ػػية، ولكػػن ىػػذه اؼبسػػاولية اعبماعيػػة ال سب ػػي اؼبسػػاولية الفرديػػة داخػػل الكػػلّ 
د نوع من اعبرب اعبمػاعي الػذي ىبضػع لػو الفػرد داخػل اؼباسسػة ال اعبماعي، وىذا ألف وجو 

يسػػػػتهل  اسػػػػتقاللو الػػػػذام وقدرتػػػػو علػػػػى التصػػػػرؼ دب ػػػػ  إرادتػػػػو وعلػػػػى ـبالفػػػػة اؼبقػػػػررات 
كػلُّ اآية  وإفّ . ال  فطر الناس عليها عاذلتاعبماعية ال  تنته  ال رع وتعاك  فطرة ا  

دبػػا كسػػب رىػػنيٌ  ئمػػر اِ 
  197«راٍع وُكلُّكػػم مسػػاوؿ عػػن رِعيَّتِػػو كػػملُّ كُ » :(ص)وقػػوؿ النػػ   196

. ِكالنبػػا يػػدالف علػػى وجػػود مسػػاولية فرديػػة ال تقبػػل اإلنقػػاص أو الػػذوباف يف كيػػاف صبػػاعي
إف الػذين : الفػرد قػادر علػى عصػياف اعبػرب اعبمػاعي الفاسػد أفّ  ويصرح القػرآف الكػًر أيضػاً 

الوا ُكنَّػػا ُمسَتْضػػَعِفني يف األرض، قػػالوا أدل ئكػػة ظػػاؼبي أنفِسػػهم قػػالوا فِػػيَم ُكنػػُتم قػػالتَػَوفَّػػاُىم اؼب
 وإفّ  .198ت مصػػػرياً اءائػػػ  مػػػحواىم جهػػػنم وسػػػلَتُكػػػن أرُض اِ  واسػػػعًة فَػتُػَهػػػاِجروا فيهػػػا، فُحوْ 

: لّ جػو  رّ عػ اػبروج من الضغ  اعبماعي الضاؿ فبكن لكل من يهتدي دبقتضى قوؿ اؽبػادي
 مَّػػن ضػػلَّ إذا اىَتَديْػػػُتم، إذل ا  مػػرجعكم منػػوا علػػيكم أَنُفُسػػُكم ال َيُضػػػرُُّكم آيػػا أيُّهػػا الػػذين

  .199صبيعاً فُينباُئُكم دبا كنتم تعملوف
، فّكػػا ة توالسػػنّ  اؼبوظػػف قػػادر علػػى  أفّ  (ص)بػػنّي الرسػػوؿ قػػد د مػػا جػػاء يف القػػرآف الكػػًر

ال تكونػػػػوا إّمعػػػػة تقولػػػػوف إذا »:   حيػػػػث قػػػػاؿالعصػػػػياف أمػػػػاـ اؼبقتضػػػػيات اعبماعيػػػػة الظاؼبػػػػة، 
وإذا ظلمػػوا ظلمنػػا، ولكػػن وطِّنػػوا أنفسػػكم، إف أحسػػن النػػاس ربسػػنوا أحسػػن النػػاس أحسػػّنا 

علػػى أولائػػ  الػػذين ألغػػوا إرادهتػػم سبامػػا،  (ص)وقػػد ضبػػل النػػ   200«.وا فػػال تفعلػػواؤ وإف أسػػا
ال يقفػػن أحػػدكم »: ؿقػػاوأصػػب وا أذنابػػاً يتبعػػوف كػػل طػػااوت ولػػو كػػاف يُعػػذِّب اؼبسػػلمني، ف

 201«.تنػػرؿ علػى مػن حضػره حػني دل يػدافعوا عنػوموقفاً ُيضرب فيػو رجػل ظلمػاً، فػإف اللعنػة 
 قػاؿىم الظاؼبني وعواقب ىذا اؼبوقػف يف دار القػرار، ءرؤسا فو تبعذين ير الويف حديث يذكّ 

  202«.أىل اعبور وأعوا م يف النار»: (ص)الرسوؿ 

 
إف أحسػن النػاس  ]...[ال تكونوا إّمعة »نبا ينسب لسنن الرتميذي، ففي رواية الوجدت سردين آخرين ؽبذا اغبديث كِ    

إف أحسػػن النػػاس أف ربسػػنوا، وإف أسػػاءوا  ]...[ال تكونػػوا إّمعػػة »، ويف روايػػة أخػػرى «، وإف أسػػاءوا فػػال تظلمػػواأف ربسػػنوا
 «.أف تتجنبوا إساءهتم
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الذين يتذرعوف بعػدـ وجػود وسػائل أخػرى الكتسػاب الػرزؽ لتربيػر تػورطهم  وفأما اؼبوظف
: (ص)يب أو اػػػريه مػػػن ضػػػروب اؼبعاملػػػة، ف جػػػتهم باطلػػػة بقػػػوؿ الرسػػػوؿ يف فبارسػػػة التعػػػذ

تسػػى برجػػل مسػػلم كمػػن أكػػل برجػػل مسػػلم أكلػػة فػػإف ا  يطعمػػو مثلهػػا يف جهػػنم، ومػػن ا »
قػـو بػو مقػاـ فػإف ا  ي مقاـ ظبعةبرجل مسلم  ، ومن قاـمثلو يف جهنمكسوه فإف ا  ي ثوباً 

فيو وعيد رىيػب »ىذا اغبديث فيقوؿ أنو  ويعلق علي بن حاج على 203«.ظبعة يـو القيامة
ب أو ؼبػػػن يعي ػػػوف علػػػى حسػػػاب اؼبسػػػلمني ودمػػػائهم، فكػػػم مػػػن إنسػػػاف يضػػػاعف لػػػو اؼبرتّػػػ

 204«.التنكيل  مو الدرجة ألنو أحسن تعذيب اؼبسلمني 

 األمر بمقاومة التعذيب. 4.8
ة التعػذيب عػن اإلذعػاف لألوامػر بػالتوّرط يف فبارسػ ىالنمػوذج السػلوكي اإلسػالمي ال ينهػ إفّ 

قػوى وال توتعػاونوا علػى الػرب وال: اذلعتيقوؿ . ف سب، بل يحمر دبقاومتها ونصرة اؼبظلومني
إفَّ النػػاس إذا رأوا الظػػادل »: (ص)ة قػػوؿ الرسػػوؿ ومػػن السػػنّ  .205تعػػانوا علػػى اإلمث والعػػدواف

ُهػػػمُ  ولقػػػد أوجػػػب اؼبصػػػطفى  206«.بعقػػػاب منػػػوا   فلػػػم يحخػػػذوا علػػػى يديػػػو أو ػػػ  أف يُعمَّ
اً مسػلماً يف موضػع تنتهػ  فيػو ءمػر اِ ما مػن مسػلم ىبػذؿ »: اؼبسلم اؼبظلـو بقولونصرة  (ص)

مسػػلم  ئمػػر اِ حرمتػػو وينػػتقص مػػن عرضػػو إالّ خذلػػو ا  يف موضػػع وبػػب فيػػو نصػػرتو، ومػػا مػػن 
ينصر مسلماً يف موضع ينتقص فيو عرضو وتنته  حرمتو إالّ نصػره ا  يف موضػع وبػب فيػو 

ى يػػػػد الظػػػػادل ولتحطرنػػػػو علػػػػى اغبػػػػق أطػػػػراً، ذف علػػػػلتحخػػػػ»: أيضػػػػاً  (ص)وقػػػػاؿ  207«.نصػػػػرتو
 208«.ولتقصرنو على اغبق قصراً، أو ليضربن قلوب بعضكم ببع 

لقػد سػجل التػاريخ . إذاً ال  ػ  أف مقاومػة ىػذه اعبريبػة الوح ػية الزمػة وملرمػة، وفبكنػة
اؼبعاصػػػػر مبػػػػاذج عػػػػدة ؼبقاومػػػػة التعػػػػذيب مػػػػن داخػػػػل نظػػػػاـ اغبكػػػػم، منهػػػػا رفػػػػ  تنفيػػػػذ أمػػػػر 

أو اسػتنطاؽ مػن وبتمػل تعػذيبهم، /أو اعتقاؿ و/ورف  اإلذعاف ألوامر توقيف و التعذيب،
مػل عليهػا نات اؼبنترعة بالتعذيب أثنػاء احملاكمػات، ورفػ  سػياقة عربػات وبُ ورف  تقبل البيّ 

ف، ورفػػ  تػػوفري اػبػػربة الطبيػػة للجالديػػن، وتسػػريب أخبػػار موثوقػػة ودقيقػػة عػػن ىػػذه و اؼبعػػذَّب
يائػػػػات وطنيػػػػػة ودوليػػػػػة ـُبصَّصػػػػة ؽبػػػػػا ومناسػػػػبة، ومناىضػػػػػة الدعايػػػػػة اؼبمارسػػػػة الوح ػػػػػية إذل ى

د ال رائح االجتماعية اؼبستهدفة من حقوقها، ورف  التدريب يديولوجية األمنية ال  ذبرّ واأل
اد وتصػػػدير عتػػػاد وخػػػربة ري يف فبارسػػػة التعػػػذيب، ورفػػػ  اؼب ػػػاركة يف اسػػػت( ه أو تلقيػػػوءإعطػػػا)

كمػػػا سػػػجلن حػػػاالت . خلاؼبتورطػػػة يف التعػػػذيب، التعػػػذيب، ورفػػػ  التعامػػػل مػػػع اؽبيائػػػات ا
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عديدة من مساولني على تنفيذ القانوف عجروا على مكاف تو مػن داخػل الدولػة، فاسػتقالوا 
 .وحاولوا مناىضتو من خارجها

 تنفيذ القانونبفين معايير لتوظيف المكلَّ . 5.8
همػػة تنفيػػذ وتتطلػػب م. ؾبموعتهػػا اػباصػػة مػػن االسػػتعدادات والكفػػاءات سػػتلـركػػل حرفػػة ت
بفعاليػػػػػة ونراىػػػػػة واحػػػػػرتاـ ال ػػػػػرع وقواعػػػػػد السػػػػػلوؾ اؼبػػػػػذكورة أعػػػػػاله، وبال ػػػػػعور  –القػػػػػانوف 
، واسػػتعدادات نفسػػية مالئمػػة، اموافقػػ اأخالقيػػ اؿبػػّددة، وطبعػػكفػػاءات ِحرفيػػة   –باؼبسػػاولية 

 .وقدرات فكرية مناسبة
ح إرىػػػا  الػػػدوؿ الػػػ  تسػػػت دـ التعػػػذيب كػػػحداة قضػػػائية أو سػػػال حولكػػػن االبػػػاً مػػػا تلجػػػ

تنفيػػذ القػػانوف علػػى أسػػاس ال  صػػية بفػػني للػػت كم يف اجملتمػػع إذل انت ػػاب وتوظيػػف اؼبكلَّ 
كما ُ رِح يف الفصل )التَ كُّمّية واؼبيل للطاعة العمياء، ال  ترّسخ إضافياً بواسطة التدريب 

فقػػػد وصػػػف  –واػبالفػػػة الرا ػػػدة  (ص)كمػػػا طُػػػػبِّق يف عهػػػد النػػػ   –أمػػػا اإلسػػػالـ (. 3.8
 .تنفيذ ال رعبري زبتلف كلياً عن ىذه اؼبقايي  الختيار وتوظيف اؼبكلفني معاي

كوف بعػػدي أمػػراء مػػن يإنػػو سػػ»: (ص)بالفعػػل، ففػػي مسػػاولية ورل األمػػر يقػػوؿ الرسػػوؿ 
فلػػي  مػػب ولسػػن منػػو ولػػي  بػػوارد علػػى اغبػػوض، قهم بكػػذ م وأعػػا م علػػى ظلمهػػم صػػدّ 

وارد علػػػػى  و مػػػػب وأنػػػػا منػػػػو وىػػػػوفهػػػػعػػػػنهم علػػػػى ظلمهػػػػم دل يقهم بكػػػػذ م و صػػػػدّ ومػػػػن دل ي
ىػػػذا يعػػػب أف »: ويف تعليقػػػو علػػػى ىػػػذا اغبػػػديث يقػػػوؿ صػػػب ي عبػػػده سػػػعيد 209«.اغبػػػوض

  يػػو ومتابعػػة أعمػػاؽبم الػػ  هبػػب أف تقػػـونمسػػاولية ورل األمػػر قائمػػة علػػى اختيػػار والتػػو ومعاو 
 على الصدؽ والعدؿ، أي الصػدؽ يف األخبػار والعػدؿ يف اإلنسػاف، حػ  يقػـو األمػن كلها
 210«.واألماف

وحرص حكاـ اؼبسلمني األوائل علػى اختيػار مػوظفي الدولػة مػن الرجػاؿ الػذين وبفظػوف 
ولػن أجعػل أمػان  إذل أحػد لػي  »: فمثاًل قاؿ عمر بػن اػبطػاب. لناس حقوقهم وكرامتهمل
بحىػػل، ولكػػن أجعلهػػا إذل مػػن تكػػوف رابتػػو يف التػػوقري للمسػػلمني، أولائػػ  أحػػق  ػػم فبػػن  اؽبػػ

: أختػػػارىم نؿ عمػػػر بػػػن اػبطػػػاب يف وصػػػيتو ألحػػػد ىػػػاالء العمػػػاؿ الػػػذيويقػػػو  211«.سػػػواىم
 212«.اعترب منػرلت  عند ا  دبنػرلت  عند الناس»

فَػػَوؿِّ مػن جنػودؾ »: بػن أ  طالػب  رت الن عػي ؼبػا والّه مصػر، قػاؿ علػيألويف وصيتو ل
، فبَّػن يُػْبِطػُئ عػن ْلمػاً وأْفَضػَلُهم حِ  َقاُىْم َجْيبػاً ػأْنَص هم يف نفسػ    ولرسػولو وإلماِمػ ، وأنْػ
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يُثِػػػػػريُُه  وفبَّػػػػن ال   الغضػػػػب، ويسػػػػرتيُح إذل العُػػػػْذِر، ويػَػػػػْرأُؼ بالضُّػػػػعَفاء، ويَػْنبػػػػو علػػػػى األْقِويػػػػاء،
 213«.الُعْنف، وال يَػْقَعُد بو الضَّْعفُ 
مُثَّ اْخرَت للُ ْكم بني الناس أفضل َرِعيَّػِت  يف نفس  فبػن »: ويف نف  الوصية جاء أيضاً 

اػُبُصوـُ وال يتمادى يف الرَّلَّة، وال وَبَْصُر من اْلَفْيِء إذل اغبػقِّ      يق بو األُمور وال سُبِْ ُكوُ ال تض
إذا عرفػػػو، وال ُتْ ػػػِرُؼ نفسػػػو علػػػى طمػػػٍع وال يكتفػػػي بِػػػحدى فهػػػٍم دوف أْقَصػػػاه، وأوقَػَفُهػػػم يف 

َرُىم على َتَك ُّف األمور، ال بهات وآخَذُىم باغبج ، وأقَػلَُّهم تَػبَػرُّماً دبُراجعة اػبصم، وأصبػَ 
. وأصػػػَرَمُهم عنػػػد اتَِّضػػػاح اغبكػػػم، فبػػػن ال يَػْرَدِىيػػػو إطػػػراٌء، وال َيسػػػَتِميُلُو إاػػػراٌء، وأولائػػػ  قليػػػل

م ؿُبابػاًة وأثػَػرًَة، فػإّ م صِبَػاٌع مػن  ]…[ مُث أنظُر يف أمور ُعمال  فاستعِمْلُهم اختبػاراً، وال تُػوؽبِِّ
ِمنهم أىل التجربة واغبياء من أىل البُػُيوتات الصاغبة والقػدـ يف  ُ َعِب اعبور واػبيانة، وَتوخَّ 

مػػة، فػػإ م أكػػرـُ أخالقػػاً، وأصػػحُّ أعراضػػاً، وأقػػلّ  يف اؼبطػػاِمع إ ػػرافاً، وأبلػػُ  يف  اإلسػػالـ اؼبتقدِّ
 214«.عواقب األمور نظراً 

 خالصة. 9
ة التعػذيب منػذ بعد تعريف دقيق للتعذيب تناوؿ ىذا اؼبقاؿ عرضا تارىبيا يرسم تطور فبارسػ

لَتَصػػػػوُّر كرامػػػػة اإلنسػػػػاف والعػػػػدؿ يف  اـ طرحػػػػا مػػػػوجر ، مث قػػػػدّ يومنػػػػا ىػػػػذاالعصػػػػور القديبػػػػة إذل 
تضح الِقَيم األساسية ال  يستند إليها موقف الت ريع اعبنائي اإلسػالمي مػن تاإلسالـ ح  
 .التعذيب

ا مػن ثالثػة منػاظري إف ىػذا اؼبقػاؿ قار ػفػألساليب السابقة ؼبعاعبة ىػذه اؼبسػحلة، لوخالفاً 
 .متاكملة، أي من باب طبيعة التعذيب، وباب مقاصده، وباب عواقبو

درس ىػػذا اؼبقػػاؿ طبيعػػة التعػػذيب يف فقػػد دبػػا أف اإلكػػراه ىػػو الطبػػع الفػػارؽ للتعػػذيب، و 
علػى ربػًر التعػذيب اسػتناداً إذل  ميراف ال رع باستعراض األدلة ال رعية الرئيسػية الػ  تػربىن

 

 .ينبو أي ي د ويعلو عليهم ليكف أيدىم عن ظلم الضعفاء    
  – ؿبػػ  فهػػوأي ا يف اػبصػػومة،  –كمنػػع   –وتقػػوؿ ؿبػػ  . أو أاضػػبو( دبعػل عسػػر اػبلػػق)كػػاف أؿبكػػو أي جعلػػو ؿب      

أي عسػر اػبلػق « رجل ؿبكاف»يعب تالجاً، و «سباحكاً »و. ومتم   –بفتح السكوف  –وفباح  وؿبكاف  –ككتف 
 .عبوج، أي ال ربملو ـباصمة اػبصـو على اللجاج واإلصرار على رأيو
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العلمػػاء الػػذين أجػػازوا مػػن قليػػة األودل يسػػو ىػػذا اؼبقػػاؿ عػػن عػػرض أدلػػة  .مضػػمونو القسػػري
 .ضرب اؼبتهم غبملو على اإلقرار، كما تناوؿ تفنيد ىذه األدلة

حكم الت ريع اعبنائي اإلسالمي يف التعذيب من باب عواقبػو، كذل  ناقجل اؼبقاؿ  قد و 
وا إذل مػذىب ا الػذين عبػلكن على عك  ما فعلو و . وىذا اؼبنظور يندرج يف مذىب اؼبنفعية

ىػذا اؼبقػاؿ أحصػى واسػتعرض  إفّ فػعليػو،  ىاؼبنفعية غبجية إباحتهم تسلي  األدل على اؼبػدع
ػػ  أف  –ب ػػموؿ ولػػي  بانتقػػاء  – عواقػػب التعػػذيب علػػى اؼبعػػذَّب واؼبعػػذِّب واجملتمػػع، وحجَّ

  مػػة يف كتػػاب اىػػذه العواقػػب ؿبرّ  مضػػرهتا تػػرجح علػػى منفعتهػػا، وأىػػم مػػن ذلػػ  بػػرىن أفّ 
 .كما أف ِقَيِمها الباطنة تتنام مع فطرة اإلنساف وَحدسو األخالقي  (ص)وسنة رسولو  عاذلت

الػذي ينطػوي علػى ضبػل  –أما مقاربة مسحلة اغبكم ال رعي من باب مقاصد التعذيب 
فتناوؿ  –لومات، وارس ون ر الرعب يف اجملتمع للت كم فيو عاؼبتهم على اإلقرار، وصبع اؼب

اؼبقاصػػػد بالتفصػػػيل بطريقػػػة تعتمػػػد علػػػى الت ليػػػل وإبانػػػة اؼبفرتضػػػات  مػػػن ىػػػذه الّ اؼبقػػػاؿ كػػػ
 
ُ
 .م يف ميراف الت ريع اعبنائي اإلسالمييسبقة والتقياؼب

ربػػػًر فبارسػػػتو ومقاصػػػده ونتائجػػػو، بػػػل  علػػػىمناىضػػػة اإلسػػػالـ للتعػػػذيب ال تقتصػػػر  إفّ 
ه اغبرمػػػة، أحكامػػػاً لتعػػػوي  اؼبعػػػذَّبني وعقوبػػػة اؼبعػػػذِّبني عنػػػدما تنتهػػػ  ىػػػذكػػػذل  وت ػػػمل  

إضػػافٍة إذل قواعػػد إسػػالمية ُمْلرِمػػة لسػػلوؾ والة األمػػر، وخاصػػة اؼبسػػاولني عػػن تنفيػػذ القػػانوف 
. إذل ىػذه اؼبمارسػة الوح ػية –علػى ُمْنَ ػَدر الُسػوء والباطػل  –منهم، للوقايػة مػن انػرالقهم 

 قػػدـ عرضػػاً أوليػػاً  ؽ ىػػذا اؼبقػػاؿ بإهبػػاز إذل حكػػم تعػػوي  ضػػ ايا التعػػذيب، كمػػاطػػرّ قػػد تف
ألىم القواعد لسػلوؾ اؼبكلفػني بإنفػاذ ال ػرع مػن أجػل كفالػة تطبيػق أحكػاـ اإلسػالـ ب ػحف 

 .التعذيب
اإلسػالـ ديػن »وإذا كاف األمر ىكذا، فكيف يبكن اؼبوافقة بني زعػم الدولػة اعبرائريػة أف 

« اإلسػػالميق لػػلل السػػلوؾ اؼب ػػالف  ]…[ال هبػػوز للماسسػػات أف تقػػـو بػػػ» وأنػػو« الدولػػة
 فبارستها للتعذيب من جهة أخرى؟من جهة، و 
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 .رواه اػبمسة 52 
 .رواه الطرباي يف األوس  53 

رواه ابػن ماجػة واغبػاكم، نقػال عػن منػري ضبيػد البيػات، رجػوع اؼبػتهم عػن اإلقػرار الصػادر منػو، مقػاؿ من ػور يف كتػاب   54
 .كما أخرجو الطرباي يف الكبري. 373مرجع سابق، ص  ،«ّتهم وحقوقو يف الّ ريعة اإلسالمّيةاؼب»
 .رواه البيهقي يف الّدالئل 55 

 .338. األحكاـ السلطانية والواليات الدينية، طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، ص  56
 .58-53. نف  اؼبصدر ص  57

اؼبػػػّتهم وحقوقػػػػو يف الّ ػػػػريعة »إلقػػػػرار اػػػػري اإلرادي، مقػػػاؿ من ػػػػور يف كتػػػػاب أضبػػػػد عبػػػد ا  اػبليفػػػػة، االعػػػرتاؼ أو ا  58
 .337. مرجع سابق، ص ،«اإلسالمّية
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 .11مرجع سابق، ص  ،«المّيةاإلس

 .338، ىامجل  فاء الغليل 183. نف  اؼبصدر، وفقو السرية للبوطي ص  63
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 .333مرجع سابق، ص  ،«اإلسالمّية
 .183. ، مرجع سابق، صمة يف الدولة اإلسالميةاغبريات العارا د الغنو ي،   65

اؼبػػػّتهم وحقوقػػػو يف الّ ػػػريعة »ؿبمػػػد أبػػػو الليػػػل، اؼبعاقبػػػة علػػػى التهمػػػة يف الفقػػػو اإلسػػػالمي، مقػػػاؿ من ػػػور يف كتػػػاب   66
 .181-183. ع أيضا فقو السرية للبوطي، صجرا. 11مرجع سابق، ص  ،«اإلسالمّية

 .87: البقرة   67
. ، ص3851، اؼبطبعػة العربيػة اغبديثػة، القػاىرة تعذيب اؼبتهم غبملػو علػى االعػرتاؼؽ اغبسيب، نقال عن عمر الفارو   68

37. 
 .أخرجو الب اري ومسلم يف الص ي ني  69
رأيػن رسػوؿ ا  صػلى ا  عليػو وسػلم يطػوؼ بالكعبػة ويقػوؿ مػا أطيبػ  »رواه ابن ماجة عن عبد ا  بن عمر، قػاؿ   70
حقػوؽ اإلنسػاف بػني عػدؿ اإلسػالـ نقال عن عبد ا  اغبامػد، . 158. البن حجر، صجر الروا. «إذل أخر اغبديث... 

 .33. ، ص3888، عبنة الدفاع عن اغبقوؽ ال رعية، لندف وجور اغبكاـ
71  E. Scarry, The Body in Pain, Oxford University Press, Oxford 1985 
 .8/31؛ ؾبمع الروائد 1/381؛ اؼبطالب العالية 1/187أنظر سرية ابن كثري : رواه البيهقي يف الدالئل  72
 .385. كتاب اغبدود ص  5ال عب ج . ط –الب اري   73
 .3188رواه مسلم   74
 .سنن أبو داوود، باب اغبدود  75
 (.13( )3185)رواه مسلم   76

وصػػيتو يف بػػاب تػػحمري اإلمػػاـ علػػى العػػوث و  3713، حػػديث رقػػم 1/3181أخرجػػو مسػػلم يف كتػػاب اعبهػػاد والسػػري   77
 .وأخرجو أبو داوود يف اعبهاد والرتمذي يف السري وابن ماجة يف اعبهاد. إياىم بأداب الغرو واريىا

، ورواه أبػػو داوود يف كتػػاب 38، 8/33، وأضبػػد يف اؼبسػند 1818حػديث رقػػم  7/317أخرجػػو الطػرباي يف الكبػػري   78
فإننػا ال مبثػل  ػم بعػػد  ]...[»: ة لل ػػديث تواصػلوالصػيغة الكاملػ. يف بػاب النهػػي عػن اؼبثلػة 3117اعبهػاد حػديث رقػم 

بطػو م إالّ أف يكونػػوا فعلػوا ذلػػ  بنػا، فنفعػػل ( أي ن ػق ونوّسػػع)ذا ػػم وأنػوفهم، وال نبقػػر آ( أي نقطػع)وال قبػػدع . القتػل
ا   التمثيػػل يف القتػػل ال هبػػوز إالّ علػػى وجػػو القصػػاص والػػرتؾ أفضػػل كمػػا قػػاؿ وقػػد صػػرح ابػػن تيميػػة أفّ « . ػػم مػػا فعلػػوا

-331:الن ػل) واصرب وما صربؾ إالّ بػا . وإف عاقبتم فعاقبوا دبثل ما عوقبتم بو ولائن صربو ؽبو خري للصابرين: تعاذل
. وقػػد أورد االقسػػرائي عػػن عقبػػة بػػن عػػامر اعُبَهػػب أنػػو قػػدـ علػػى أ  بكػػر بػػرأس ألحػػد بطارقػػة الػػرـو فػػحنكر ذلػػ (. 337
فصػوؿ مػن تػاريخ اإلسػالـ أنظر ىادي العلوي، ." )فال استتاف بفارس والرـو: "جابوفح." وف ذل  بنالإ م يفع: "فقاؿ لو
، نقػػػال عػػػػن االقسػػػػرائي 131. ، ص3888، مركػػػػر األحبػػػاث والدراسػػػػات اال ػػػرتاكية يف العػػػػادل العػػػر ، قػػػػربص السياسػػػي
 (.، ـبطوط يف مكتبة األوقاؼ ببغدادسياسة الدنيا والدين، (سعيد بن اظباعيل)اغبنفي 

، طبعػة جديػدة منق ػة دب طوطػة اإلْسػكوه، صبعػو ونسػق أبوابػو العالمػة ال ػريف الرَّضػي و ػرحو وضػب    البالاة   79
نصوصو اإلماـ ؿبمد عبػُده، وأ ػرؼ علػى فهرسػتو العلميػة عبػد ا  أنػي  الطبّػاع وعمػر أنػي  الطبّػاع، ماسسػة اؼبعػارؼ، 

 .138. ، ص3888بريوت 
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 .5/381سنن أبو داوود، باب اعبهاد؛ تاريخ بغداد . أخرجو الدرامي يف السنن  81

، بػػاب 3855، ال ػػهاب، اعبرائػػر ريػػاض الصػػاغبني، نقػػال عػػن اإلمػػاـ النػػووي، 3885، ومسػػلم 8/881الب ػػاري   82
 .181. ، ص353

 .181. ، نقال عن اإلماـ النووي، مرجع سابق، ص3313، ومسلم 1/381الب اري   83
 .185. ، نقال عن اإلماـ النووي، مرجع سابق، ص3337 مسلم  84
، 1/318، وصػ  و اغبػاكم 153 «األدب اؼبفػرد»، وأخرجػو الب ػاري يف (3178)رواه أبػو داوود بإسػناد صػ يح   85

 .188. ووافقو الذى ، نقال عن اإلماـ النووي، مرجع سابق، ص
 .78: اإلسراء   86
 .33: الرمر  87 
رتمذي وابن عدي والطرباي والبيهقي من حديث اغبويرث بن عمرو عػن نػاس مػن أصػ اب معػاذ أضبد وأبو داوود وال 88 

يف تارىبػو اغبػارث بػػن »: وقػػاؿ الب ػاري «.ال نعرفػو إال مػن ىػذا الوجػػو، ولػي  إسػناده دبتصػل»: عػن معػاذ، قػاؿ الرتمػػذي
رواه  ػعبة عػن أ  »: طب يف العلػلوقػاؿ الػدارق «.عمرو عن أص اب معاذ، وعنو أبو عوف ال يصح، وال يعػرؼ إال  ػذا

 .353 ص ،1 تل يص اغببري ج «.عوف ىكذا، وأرسلو بن مهدي، وصباعات عنو، واؼبرسل أصح
 .88: اؼبائدة  89 
ورواه مػػن وجػػو آخػػر  ػذا ويف روايػػة لػػو بالتقػػدً  «.كػػل مسػػكر طبػر، وكػػل مسػػكر حػراـ»: سػلم عػػن ابػػن عمػر بلفػػكم 90 

 .والتحخري ويف رواية ألضبد كذل 
 .رواه أبو داوود 91 

92  P. Suedfeld (ed), Psychology and Torture, Hemisphere Publishing Corp., London 1990. 
 .33: اغب    93
94  E. Fromm, An Anatomy of Human Destructiveness, Penguin, London 1973. 
95  A. A. Izetbegovic, Islam between East and West, American Trust Pub., Indiana 1989358. ، ص. 
 .راجع األحاديث يف الفصل السابق  96
، 3853، دار ال ػروؽ، بػريوت حقػوؽ اإلنسػاف بػني ال ػريعة اإلسػالمية والفكػر القػانوي الغػر ؿبمػد فت ػي عثمػاف،   97
 .15. ص
اعبػرء اػبػام ، بػاب تكتيػب ، تػاريخ األمػم واؼبلػوؾ للطػربيأنظػر . عن أبو ـبنف عن عبد الػرضبن بػن األزدي عػن أبيػو  98

 .3857الكتائب وتعبائة الناس للقتاؿ، ماسسة عر الدين للطباعة والن ر، بريوت 
 .51: النساء   99

 .88: النور   100
 .1-1: قريجل   101
 .338: البقرة   102
 .17: العنكبوت   103
 .51: ون  ي  104
 .85: األحراب   105
 .رواه أبو داوود 106 

ف أصػ اب النػ  صػلى ا  عليػو وسػلم يف سػفر معػو فحخػذ بعضػهم مػن أخيػو حػبالً كػا»رواه أبػو داوود مػن حػديث   107
سػكن عنػو واغبػديث . «اغبػديث إذل آخػر...ال وبػل »: وىو نائم فاسػتيقك ففػرع فقػاؿ رسػوؿ ا  صػلى ا  عليػو وسػلم
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نسػاف بػني عػدؿ اإلسػػالـ حقػوؽ اإلنقػػال عػن عبػد ا  اغبامػد، . اؼبنػذري، ورواه الطػرباي وابػن منيػع عػن النعمػاف بػن ب ػري

 .33. ، مرجع سابق، صوجور اغبكاـ
 .ص يح على  رط ال ي ني ودل ىبرجاه: رواه ابن ماجة، واللفك لو، واغباكم وقاؿ 108 

 .118.    البالاة، مرجع سابق، ص  109
رجػع سػابق، ص م ،«اؼبّتهم وحقوقو يف الّ ػريعة اإلسػالمّية»ؿبمد رأفن سعيد، تعوي  اؼبتهم، مقاؿ ن ر يف كتاب  110 

111-111. 
 .11: اإلسراء   111
 .177، 33/171رواه الب اري . عن ابن عمر  112
 .11: اإلسراء   113
 .33/18وأخرجو الب اري ( 3153)رواه مسلم   114
 .8: التوبة   115
 (.31)رواه مسلم   116
قػـو علػى ِميػاِىهم، وغبِْقػن أنػا ورجػل إذل اغبَُرقَػِة مػن ُجَهينَػة فَصػبَّْ نا ال بعثنػا رسػوؿ ا  »: وعن أسامة بن زيد قػاؿ  117

ا َاِ يناه قاؿ ػا قَػِدْمنا ." ال إلو إالّ ا : "من األنصار رُجاًل منهم، فلمَّ فكفَّ عنو األنصاري وَطَعْنػُتُو بُرؿبِْي ح  قَػَتلتُػُو، فلمَّ
ػا كػاف ُمتَػَعػوِّذاً : "قلػن" يػا أسػامة أَقَػتَػْلتَػُو بعػد مػا قػاؿ ال إلػو إالّ ا ؟: "فقػاؿ رل اؼبدينة بل  ذل  الن   ." يػا رسػوؿ ا  إمبَّ

ويف « .َفَمػا زاؿ ُيَكرُِّرىػا علػيَّ حػ  سبنيػُن أي دل أُكػن أسػلْمُن قبػل ذلػ  اليػـو" أَقَػتَػْلَتُو بعد ما قػاؿ ال إلػو إالّ ا ؟: "فقاؿ
ا قاؽبا خوفاً من السِّالح يا: "قلن" أقاؿ ال إلو إالّ ا  َوقَػتَػْلَتُو؟: "فقاؿ رسوؿ ا   ]...[» : رواية  : قػاؿ." رسوؿ ا  إمبَّ
رواه لب ػػاري )« .َفَمػػا زاؿ ُيَكرُِّرىػػا علػػيَّ حػػ  سبنيػػُن أي أسػػلْمُن يومائػػذً " أفػػال  ػػققن عػػن قلبػػو حػػ  تعلػػم أقاؽبػػا أـ ال؟"

 .388و 385و 81؛ مسلم 373و 373ظ33
 

 .3811ومسلم  38/181الب اري   118
داب، بػػاب النهػػي عػػن التجسػػ  وأخرجػػو أيضػػاً أضبػػد يف اؼبسػػند آيف ا 1558امػػة، رقػػم رواه أبػػو داوود عػػن أ  أم.  119

 . وىو حديث حسن 1/1
مرجػع سػابق،  ،«اؼبػّتهم وحقوقػو يف الّ ػريعة اإلسػالمّية»ؿبمػد رأفػن سػعيد، تعػوي  اؼبػتهم، مقػاؿ من ػور يف كتػاب   120
 .138ص 
 .8/358أخرجو الب ارّي  121 

 .731.    البالاة، مرجع سابق، ص  122
123  E. Fuchs's article in La Torture, le corps et la parole, Ed. Universitaires, Fribourg 1985. 
 .37: النور   124

 5/18، والنسػػائي 3738، وأخرجػػو الرتمػػذي 3381، ومسػػلم 33و 33/38عػػن سػػهل بػػن سػػعد، رواه الب ػػاري   125
 .13و

 .3183، والرتمذي 8358، وأخرجو أبو داوود 3381مسلم ، و 33/31عن أ  موسى األ عري، رواه الب اري   126
 .35-37: الّنور   127
 .رواه الب اريّ  128 

 .33: اغبجرات   129
، يف كتاب األدب، ومسػلم يف كتػاب الػرب والصػلة واآداب، بػاب ربػًر الظػن والتجسػ  والتنػاف  75رواه الب اري   130

 .والتناججل وكبوىا
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 .وسنده ص يح 1588لب اري ومسلم، أبو داوود رواه أبو داوود بإسناد على  رط ا 131 

مرجػع سػابق،  ،«اؼبػّتهم وحقوقػو يف الّ ػريعة اإلسػالمّية»ؿبمػد رأفػن سػعيد، تعػوي  اؼبػتهم، مقػاؿ من ػور يف كتػاب   132
 .131ص 
 .رواه الرّتمذيّ  133 

 .5/118، السنن الكربى 3/318اؼبوطح مع تنوير اغبوال    134
 .حسن بإسناد( 1555)رواه أبو داوود   135

اؼبػػػّتهم وحقوقػػػو يف الّ ػػػريعة »ؿبمػػػد أبػػػو الليػػػل، اؼبعاقبػػػة علػػػى التهمػػػة يف الفقػػػو اإلسػػػالمي، مقػػػاؿ من ػػػور يف كتػػػاب   136
 .87مرجع سابق، ص  ،«اإلسالمّية

 .38: النور   137
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147  Page duBois, Torture and Truth, Routledge, London 1991, p. 66. 
148  Page duBois, Torture and Truth, Routledge, London 1991, p. 66. 

ثػػو يريػػد بػػن ردمػػاف عػػن عػػن ابػػن اسػػ اؽ حد 3/18؛ وأخرجػػو ابػػن ى ػػاـ 317و 311. ، صفقػػو السػػريةالغػػرارل،   149
من حػديث علػي ابػن أ  طالػب  815سناد ص يح لكنو مرسل، وقد رواه أضبد رقم إوىذا . عروة ابن الربري  ذه القصة

نقػال عػن ؿبمػد رأفػن سػػعيد، . ، ـبتصػر مػن حػديث أنػ 8/378دوف قولػو مث قػاؿ ؽبمػا، ومسػنده صػ يح ورواه مسػلم 
 .131مرجع سابق، ص  ،«هم وحقوقو يف الّ ريعة اإلسالمّيةاؼبتّ »تعوي  اؼبتهم، مقاؿ من ور يف كتاب 
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 .81مرجع سابق، ص  ،«ؼبّتهم وحقوقو يف الّ ريعة اإلسالمّيةا»من ور يف كتاب 
152  Page duBois, Torture and Truth, Routledge, London 1991, pp. 49-50. 
153  Page duBois, Torture and Truth, Routledge, London 1991, p. 65. 
154  Rhetoric 1376b-1377a, in Page duBois, Torture and Truth, Routledge, London 1991, p. 67. 
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ر فكرية متعدِّدة، يأيت  ذأذا البأاأل ا لأم لأأبة اربة ذأذ  بعد توثيق وحتليل التعذيب من مناظ  
بارسة من جانب اإلدراك احل ّسيّ 

ة
 .امل

فبأأد م مأأن نوأأر وأأور جأأروع ونةأأدةأل بعأأس املعأأذنب  الأأن سأأّلبيفا لنأأا ثلأأة مأأن ا أأام    
 ربأأرو وأأونرع ربأأن رببليأأة التعأأذيب  اجلزائأأر، اربتانأأا منأأأل مأأن ا فلأأل ما نكلِّأأد فنانأأام بت أأدم

أأارا   اجلزائأأر ديأأب تبأأدمة بأأالتو يد، ة تتلأأبن سلسأألة مأأن احلأأوادث ال أأادمة    كبأأا اة
فيتربطينأا كأل . مماكن ومو ات خمتلفة، وتنتيفي بالسأنن مو املأوت، مو بأءلال السأبيل مديانأام 

ي ات ت أوير اارسأة الوأيفادات املتأوافرة لأدينا للفنأاا رببأد اشأادع لأيفيد الأذع ارتلأ  بت أدِّ
ورببأأأد اشأأأادع لأأأيفيد فنأأأاا جزائأأأرع . 1991ينأأأاير  11التعأأأذيب   اجلزائأأأر منأأأذ ان أأأاأل 

َنر   ودرا الفنأوا اجلبيلأة والفنأوا التيطيطيأة   ادأدا العواوأم  أ مكب ربل  الرسم منذ و 
 .ا وروبية مويفورة بالفنوا

تعبم ربن املعانأاة انأل من ال عب التعبم ربن ا مل الذع يسكن اجلسد، ومن ا وعب ال
أر اة ا مل الفنأاا غأم ما الفنأاا رببأد اشأادع لأيفيد بأذ  مأا . الن تسكن الروع، فَالبأام مأا رة

ارسأأأأل جأأأادو اجلنأأرا ت وميفبأأأا كانأأأ  .   وةْسأأع أل حل  أأأر وتووأأيل د أأأائق التعأأأذيب كبأأا رة
: را تورال  لأباا اجلنأمدكام املواذدين الفنية، سيب   رببل رببأد اشأادع لأيفيد، بعنأواا 

، منوذجأأأام   توظيأأأد الفأأأن ملناذلأأأة التعأأأذيب   رع ربأأأن التعأأأذيب   اجلزائأأأر أأأويتربأأأرو 
 .بادنا
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 عبد اعتادي شهيد

 

 

اصتزائر مسرحاً لشىت ألواف اآلالـ غًن أف أخبار اجملازر اظتفزعة انفردت يف استجالب  أصػبت 
لقػػػد احتجبػػػ  أصػػػوات اظت ػػػاعدٌن أمػػػاـ واػػػاعد اوهػػػا   ألػػػواف الاػػػرخات يف . انتبػػػاو ال ػػػام

م يردػ  ايششػت  اصتزائر ااالستغاثات خارجها يف أمة آخاة دالتتّوؿ إىل ساحة ااس ة للظلػ
 .انتبايها

يركِّز ياا ال رض التاويري على اجى اضتار على الت ايب يف اصتزائر مها انقالب يهاير 
امػػم مقاصػػد يػػاا ال ػػرض الشػػهادة علػػػى ػتهػػة اظت ػػاعدٌن حػػىت ال وبقػػى حقيقػػة مػػػا  . 2991

ايهػػدؼ . كادػػداو موتومػػة يف الػػااكرات الشواػػية أا مقبػػورة يف اطتوػػاب الرشتػػ  اا عػػالـ
يػػاا ال  ػػ  إىل وبيػػٌن ا سػػاليب اا داات الػػجل يونفهػػا اصتػػالداف اصتزائريػػوف لت زيػػ  أجسػػاد 

إىل ووعية ياا اصتي   –دتسجيلى آالـ اظت اعدٌن على الورؽ  –ك ا يرم  . اأرااح ضتايايم
اوػػاكًن ا جيػػاؿ القادمػػة دػػيف الت ػػايب لػػي  ػتهػػة ضػػتاياو  قػػم دػػ  يػػو خوػػر يهػػدد أمػػم 

اسػيبل  يػػاا ال ػػرض التاػػويري غرضػى إذا أشػػ ر اظتتاػػف  لػػى أف . اجملت ػػ احرمػة كػػ   ػػرد يف 
 .امتالؾ حظ اظت ا اة مم الت ايب يو امتياز عجيب يقتض  ااجب موا تة الت ايب

و ت ػػػد كػػػ  يػػػاو اظتقاصػػػد علػػػى إموانيػػػة وبليػػػ  حقيقػػػة ا م اصتسػػػدي اعلػػػى إياػػػاؿ مػػػا 
 لػػي  . راؾ ا م االت بػًن عهػىحيػدث داخػ  أجسػاد الضػتايا  غػًن أنػػى مػم الاػ ب جػداً إد

ػػػ  ه ة  ( objectivation)للجػػرح يف البػػدف اال لػػجلم يف اصتػػرح صػػوت  الػػي  مػػم السػػه  ا ض 
 ل ػػا كهػػ ش أحػػااؿ أف أعػػ  عػػم ا م دالرسػػـو كػػاف إدراكػػ  دػػى وػػارًة . ا م يف جسػػد اآلخػػر

 .رسم دتاماً يرتجرج يف ذيين مث خيتف   اوارًة أخرى يغ ر ذيين ايزلزلين حىت أنسى ال
لقد أ ؾت  زتش ياو الاور يف نرؼ سهة اناف  ارشتتها مبزيج مم ا لواف اظتائية االديوف 
ػػتق  اا لػػالـ اظتلونػػة ااضتػػ  علػػى أاراؽ كونسػػوف  وعتػػا مػػرت اناػػف  الزيتيػػة اا كريليػػ  االب س 

ايتضػػ م ال ػػرض التاػػويري يف آخػػرو ثالثػػة رسػػـو مه ػػة ليسػػ  مػػم إنتػػاج  . اعرضػػها مػػرت

 :ـراالتنـالـج    قضـــبـان           وراء      
 ـــــرلجزائا     في   ذيبـــــــــــــلتعا عن ريــــــــــــــــيو ـصتعـرض 
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زيا ليوناردا كرديونيين اػت د خّدة اعل   شضيل  اموضوعها الت ايب يف اصتزائػر غػًن أ ػا أؾت
اروبػػػػ  الرسػػػػـو االاػػػػور اظت راضػػػػة يف مػػػػا يلػػػػ  دوريقػػػػة وت اشػػػػى مػػػػ  سػػػػًن ع ليػػػػة . غتهولػػػػة

غالباً السجم أا )إىل  ايتها ( التوليف ال هيف)الت ايب حت  حوم اصتهراالت مم ددايتها 
  الشػػهادات الػػجل واػػاحب الاػػور وػػدق دولػػائ  حقيقيػػة التشوفػػ  مػػم اكػػ  مقػػا (. اظتػػوت

الػجل لرأاػا ددلػة لبػ  الشػراع يف رسػم    أصوات مم ال صػوت عتػمغت وعة الشهادات د هواف 
أمػػا اجػػوو الضػػتايا ااصتالديػػم  هػػ  خياليػػة اأّي وشػػادى لػػد يػػراو القػػارئ مػػ  أنػػػاس . الاػػور

 .حقيقيٌن ال ديوم اعتبارو إالّ غترد صد ة
ظتػػػا لػػػّدم  يػػػاو الاػػػور ل يِّهػػػة مػػػم اظتػػػوا هٌن أثػػػارت اعرتاضػػػٌن أاعت ػػػا شػػػرع  اثانيه ػػػا 

 .سياس  جيب أف أ هِّدمها رغم أللية أصتاب ياا الرأي لب  الشراع يف عرض الاور
لػػي  ق علػػم . لػػد ي ػػرتض الػػب ج علػػى جػػواز يػػاو الاػػور الفهيػػة اظترسػػومة علػػى الػػورؽ

:  أللد اجتهاد الشي  يوسف القرضااي الػاي يقػوؿشرع  أحاّج دى ياا االعرتاض غًن أين
اإف كانػ  الاػػورة لػاى راح  الػػي   يهػا مػػا وقػػدـ مػم اتػػاارات أي م ووػم ؽتػػا يقػػدس »

ليسػػ  يػػاو    «.اي ظػػم  ام يقاػػد  يهػػا مضػػاياة خلػػ  ار   الػػاي أراو أ ػػا ال حتػػـر أيضػػاً 
وقػػػدي  )عهػػػد عبػػػادة ا اثػػػاف الرسػػػـو مػػػم الهػػػوع الػػػاي يقػػػدعسش ايش ظعػػػم ك ػػػا كػػػاف اضتػػػاؿ يف 

ايػػػاو الاػػػور ال ألاػػػد  ػػػا مضػػػاياة خلػػػ  ار  أي ا دعػػػا  أ ػػػا إدػػػداع (. الاػػػور االت اثيػػػ 
اليسػػ  يػػاو الرسػػـو و ظي ػػاً لل لػػوؾ االقػػادة االزع ػػا   . اخلػػ  ك ػػا خيلػػ  ار اال قيػػاذش دػػار

ك ػا أف اليسػ  . اليس  حىت ختليداً أا دتجيػداً أا وقديسػاً لضػتايا الت ػايب أا آلالمهػم
 .ياو الاور ليس  لزيهة اصتدراف

 هػػاو الرسػػـو وقػػاس علػػى الاػػور الش سػػية حيػػ  أ ػػا عبػػارة عػػم حػػب  الػػائ  حقيقيػػة  
االقاد ارائها يو مهايضة الت ػايب اموا تػة يػاو الفاحشػة السياسػية الػجل اتػ  اوفسػد 

أمػا مػم شػّ  .  سػالـاصتزائر اش بها  اياا القاد االتونيف ال يتهاىف م  عقائد اشرائ  ا
 

 .راج  الباب ا اؿ مم ياا الوتاب   
  الوب ة الراد ػة اال شػراف  موتبػة ـ يف ا سالـاضتالؿ ااضترايوسف القرضااي  الشي  راج  ا دلة الشرعية يف كتاب    

اإف كػػػاف يهػػػاؾ مػػػم جيػػػه  إىل التشػػػػدد يف »: ك ػػػا يقػػػوؿ الشػػػي  القرضػػػػااي. 99-99. ـ  ص 1222ايبػػػة  القػػػايرة 
الاور كلها  اكراييتها دو  أنواعها  حىت الفوووغرا ية مهها   ال ش  أف يرخص  ي ا ووجبى الضرارة أا وقتضيى اضتاجػة 

مههػػا كاػػور البوالػػات الشواػػية  اجػػوازات السػػفر  اصػػور اظتشػػبويٌن  االاػػور الػػجل وشتوػػا اسػػيلة ل يضػػاح ااظتاػػلتة 
اؿتويػػا  ؽتػػا ال وتتقػػ   يػػى شػػبهة القاػػد إىل الت ظػػيم أا اطتػػوؼ علػػى ال قيػػدة   ػػلف اضتاجػػة إىل اختػػاذ يػػاو الاػػور أشػػد 

يف نفػػ   221. راجػػ  ص)« .صػػلى ار عليػػى اسػػلماأيػػم مػػم اضتاجػػة إىل اختػػاذ الػػهق  يف الايػػاب الػػاي اسػػتاهاو الهػػ  
 (.الوتاب
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يف   اليػػة الاػػورة يف موا تػػة الت ػػايب  لًناجػػ  داريػػا يف و باػػة الػػرأي ال ػػاـ ا ارا  ضػػد 
إف الت بػػًن . يػػاا الفسػػاد السياسػػ  اداريػػا يف ووهػػًن يػػاو القػػارة مػػم يػػاو اصترديػػة السياسػػية

 .عم ا م دتهيد ضراري ليتترؾ اجملت    زالتى
الاػػور  ػػي وم ولوياػػى يف الػػزعم أ ػػا وششػػدِّد اوهشػػر  أمػػا االعػػرتاض السياسػػ  علػػى يػػاو

اال أسػػػاس عتػػػاا . اطتػػػوؼ مػػػم الت ػػػايب ادػػػال  وشضػػػ ف اظتقاامػػػة ضػػػد الوغ ػػػة ال سػػػورية
 ػػػياالً  اصتهػػػػراالت ااصتػػػػالداف يػػػم الػػػػايم ياػػػه وف اطتػػػػوؼ اا ريػػػػاب . االعػػػرتاض يف رأيػػػػ 

ػّ   ثانياً  إذا حّ  االعرتاض على صور الت ايب   ػا. اليس  الاور لػد وهشػر اطتػوؼ  يتق
اإذا صػػّ  . دالتسػػااي االعػػرتاض علػػى الوػػالـ عػػم الت ػػايب  ف ذلػػ  يهشػػر اطتػػوؼ أيضػػاً 

يػػػاا  ويػػػف ديوػػػم مهايضػػػة الت ػػػايب دػػػداف الوػػػالـ عهػػػىي ثالاػػػاً  إّف اطتػػػوؼ اصت ػػػاع  أمػػػر 
اطتػػػػوؼ أا االعتػػػػاار دػػػػى يف ا مػػػػر " استشػػػػارة" بي ػػػػ  حتػػػػ  حوػػػػم الوواغيػػػػ    ػػػػال جيػػػػب 

 .لهه  عم اظتهورداظت راؼ اا
 يف الههاية 

  أاد أف أعػػػ  عػػػم شػػػوري لػػػزدًن لالدػػػو امػػػراد الراجػػػ  ارتػػػاؿ اظتتتػػػدث الػػػايم
 لدموا ق الدعم اظتادي ااظت هوي  واؿ اظتراح  الا بة يف إؾتاز ياا ال   ؛

  أاد أف أيػػػػدي يػػػػاا ال  ػػػػ  إىل كػػػػ  اصتزائػػػػريٌن ااصتزائريػػػػات الػػػػايم عػػػػانوا مػػػػم
اإف كهػػػ  أرجػػػو مػػػم الهػػػاجٌن مػػػم الت ػػػايب . لػػػىالت ػػػايب مهػػػا االسػػػتقالؿ الب

الايم لد يتيثراف مم مشايدة ياو الاور أف ي اراين على واكًنيم مبتػههم  
 لنين أدتىن عتػم الشػفا  اال ا يػة اسػرتجاع ضتقػولهم يف يػاو الػدنيا  اال شػ  أف 

 ار سبتانى او اىل سي وضهم حقولهم يـو يقـو ا شهاد؛
  ػػر أرض اصتزائػػر مػػم الت ػػايب ااظت ػػاِّدٌن  إنػػى أدعػػو ار سػػبتانى او ػػاىل أف يوهِّ

 .على ذل  لدير ادا جادة جدير  ااضت د ر مم لب  امم د د
 1223يهاير  1اظتوا   لػ 2113ذا الق دة  1
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 .عسكريال 1991يناير  11نقالب ا. 1
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 .لتعذيب عملية تبدأ بتوقيف عنيف وقاسي في المنـزلا. 1
 
 2991  ايػر  19اعتقلػ  يف ليلػة اصت  ػة »: عبد القادر ساؿ الاي عاِّب يف ثوهة اظتوادرات ال سػورية دبوزري ػةيراي 

حديقػة ادػم ع ػد  القبػة   91عهوانػى  –لتت ػوا مهزلهػا ا.  هػم مقه ػٌنظمم  رؼ أعضا  اصتػي  ارجػاؿ يف زي مػدين م 
. ة ا مر نهه  أين يف حشلػم مػراِّعييف ددا. ا  حتويم الباباستيقظها على ضجيج كبًن جر . دوحشية ال نظًن عتا –اصتزائر 

ين مم ش ري ايشهراف أسلتتهم إىل رأس  اصدري   ه   دسػرعة نايم جيادو كريا مم سريري   أخرجوينالوم عهدما 
الرعب  اخاصػة عهػدما جريػا أحػديم مػم الشػ ر  دسببا يزاججل  االحظ  اجهها مشوّ  وياا ام وهج. حقيقة الوض 

 باياػػةسػػت  اؿ ا لفػػاظ الاادػػدأ اصتػػالداف يف . سػػيبقى و بػػًن اجههػػا موبوعػػا يف ذاكػػر  إىل ا دػػد.  ػػا علػػى ا رضاألقػػى 
 اأردػ  سػهوات مػاعوريم إىل اليػـو جػػرا  ٌني البالغػاف مػم ال  ػر عػامالقػد دقػ  الػد. االفاحشػة ايف اديػد اصت يػ  دػاظتوت

أمػ  "اكػاف أصػغرمها ياػرخ . صورة  فلػٌن يف حالػة البوػا  االػاشع ر اآخر صورة عت ا أواكريا ي . الوحشية الجل شايدايا
الػػػد و ػػػرض لاػػػف ة مػػػم أحػػػد الشػػػر يٌن اظتروزلػػػة . ػتػػػااالً الوصػػػوؿ إىل أمػػػى  ايػػػو يريػػػد أف حي يهػػػا مػػػم الوحػػػوش..." أمػػػ 
 «...يؤظتين كاًناً   ال أستوي  أف أزيد يف الوصف  إنى ش . سقوتى على لفاو لشدة لوااأ
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قبل االستنطاق حيث يجلد ويضرب الضحايا وىم عراة  «الترطيب»مرحلة . 3
طويلة، وذلك إلرىاقهم فترات وموثوقي األيدي ومحرومين من األكل والشرب ل

 .جسدياً ونفسياً قبل االستجواب
 

ة دّ شػد يّ ديػ واقػثا أ ة  مثّ الّشػاحهمػم  لػوينأنز »: 2991يقوؿ الويب زيتوين الاي عاِّب يف ثوهة اظتظّليّػٌن دػدّل  يف مػايو 
   مث لػػجهػػود الػػاموا دتغويػػة اجهػػ  داػػوب مب سػػتةأا  ستسػػةأحػػاط    حيػػ  نهػػري األقػػوا   اسػػم الّسػػاحة  ار ا   بػػحب

 ف ذلػ  كػّ  أسػتو  أف أصػّد  م . هػ جضػردات إىل كػّ  جسػدي مبػا يف ذلػ  صػف  ا الوجيػى دتا ؤا م الّرليػب دػددياامر مػ
 علم حىّت كّ  ياا ام أكم أ. على رتي  أؿتا  جسديدليقة  عشريمة ظتّدة يّ شبخقضباف ضردوين د .فادو تر مكانتا  يديّ 

 «.ااويي املونين  ذاااظتماذا   ل  
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 .«الترطيب»مرحلة . 4

 
صباحا  السادسةكان  الساعة »: 2993الاي عاِّب مم  رؼ درؾ االية ويبازة يف ديس    جرموين القادر عبديقوؿ 

اأخػػػااين إىل  رلػػػة درؾ  أالفػػػوينالػػػدلي    فتػػػي اادػػػ  مػػػم الشػػػتم االت د ػػػد. م الػػػدرؾ مسػػػوينرتػػػ  عاػػػادة مػػػاعهػػػدما ي
إىل جت ػػ    د ػػديا نقلػػ. آخػػراف وركػػ   يهػػا حػػىت السػػاعة الاالاػػة د ػػد الظهػػر إخػػوة رمػػوين يف زنزانػػة  ػػا يهػػاؾ. السػػتاالة
. دػداف اويػةا  نيػة أيػاـ يف زنزانػة ضػيقةمػدة ذتا دقيهػا آخػريم  حيػ  م تقلػٌن مػ ( ضػاحية ال اصػ ة)شػرالة دالو ين الدرؾ 

 لتتويلهػػا إىل  رلػػة درؾ دادػػا حسػػم اأيػػديهعيههػػا اليػػداا عاػػبوا أيف اليػػـو التاسػػ   . كهػػا نهػػاـ علػػى أرض دػػاردة دػػداف غوػػا 
كانػػ  يػػاو الزنزانػػة   .نػػار و هنموبلػػة ارا   هاأيػػديا  لقػػ  دهػػا يف زنزانػػةأ مث  اسػػتقبلها داللو ػػات االػػركالت يهػػاؾ. دواليػػة ويبػػازة

 .ن ػػداـ ديػػ  اطتػػال ال  نفسػػىة  ف اظتسػػاجٌن يقضػػوف حػػاجتهم يف اظتوػػاف قػػزِّز دػػداف اويػػة اوولػػ  رائتػػة ما  دػػاردةا ضػػيقة 
 «.داف أك  اال شرب امهه أياـ  ثالثة هواؽستسة أياـ لالست دقيها
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 .التعذيب بالكرسي. 5
 

اد ػد يػومٌن دػدأ و ػا  دوريقػة اظتق ػد »: 2991مايو يف  اِّب يف غت وعة درؾ عٌن الورشةعيقوؿ السيد حداش الاي 
حيػػ  اردػػم داظتق ػػد مث يػػد     إىل ا مػػاـ  سػػقم علػػى اجهػػ  اركبػػجل ايضػػردين اظتق ػػد علػػى سػػال  حػػىت أنػػم أ  ػػا لػػد  

اكػػرراا م ػػ  يػػاو ال  ليػػة اظتشػػؤامة ل ػػدة مػػرات  مث عوسػػ  ع ليػػة الػػد    سػػقم علػػى لفػػاي اداـ ذلػػ   ػػواؿ  .كسػػروا
ف ردوػػػوين دورسػػػ  موتػػػوؼ اليػػػديم االقػػػدمٌن وركػػػوين أيػػػوي علػػػى ا رض د ػػػد أ»: يقػػػوؿ ػت ػػػد سػػػلي اين« .اليومػػػا كػػػام
يلجػػػؤاف إىل ناػػػر حبػػػات زتػػػص يػػػاد  علػػػى  2991يف ؼتفػػػر الشػػػر ة اظتركػػػزي دال اصػػػ ة كػػػاف اصتػػػالداف سػػػهة  «.دػػػوجه 

 Tribune des Droits de l'Homme, No1, 19)ا رض لتشديد آالـ اظت اعب عهدما ياودـ دا رض حتػ  ا ػية ازنػى 

Sept. 1992.) 
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 .التعذيب بالتعليق. 6
 

ة يف غت وعػػػػة درؾ دػػػػرج مهايػػػػ  يف سػػػػه 92عػػػػاِّب اع ػػػػرو  ايػػػػو  ػػػػالح اأب  حػػػػدى عشػػػػر  فػػػػالً    وػػػػار ديقػػػػوؿ السػػػػ ي
 قيػػػ  ب. نزانػػػةز ال فسػػػق ب يفو قػػػوين يف ا غػػػالؿ عػػػ  أنبػػػاؽ  لػػػرراا أف ي لّ وهتايف  ايػػػة االسػػػ» : 2991أغسػػػو   23
  قيضػػػػو ضر  قػػػػ  علػػػػى ا  عضػػػػأف ألػػػػ  ا  ػػػػا حاكهػػػػ  كلا .  ال ديمشػػػػاط لػػػػدمإ رض ا  أظتػػػػال  سػػػػقفال لقػػػػا إىل م
  امػػيو  21ضتالػػة ظتػػدة ا ا يف ولػػ م لقػػادقيػػ  . شػػديدائ  أم كهردػػا أحػػدث وػػه ال يف أصػػاد   ا ؽتػػ الؿ حػػوؿ رسػػغ غػػا 

 جلزنػزان كػ در   مػم ضتظػة  خػرى كػاف يػدخا . اسػي  مههػيي  قػال أدػد القد أخػات رسػغ  وػدم  مث. بدداف أك  أا شر 
اأنا يوما  اث ها عشرد د ا . الرسغٌن يف  موزيد مم آال ةعهيف اتركح ببساكاف ذل  ي. ةراا س   ى رأة علايضردين دشد

 م. خػػريم وولفػػوا   اعػػاصتوين دالوسػػائ  البدائيػػةآ   سػػجها رى مػػأخػػ نػػةيف زنزاازجع      ػػ  ردػػا   مش لعػػ  يف ولػػ  اضتالػػة
  «.ٌنرودؼتشبى لقد كانتا . ا  ح أ ال  بتأص  ةيو ل ل رايف اأ ؾأستو  أف أحر 
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إلى سالح ضده  –قوتو وحواسو  –في عملية التعذيب يحّول جسد السجين . 7
القصد وراء التعذيب بالتعليق ىو الترسيخ في ذىن . ُيساعد الظالم« خائن»وإلى 

 أنّ  –اشر لأللم نتيجة ثقل وزنو ي تصبح نفسو المصدر المبذال –الضحية 
 .القدرة يوالجالدون كل
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 .الِمْخلعة المستعملة في المدرسة الوطنية للشرطة بشاطوناف في الجزائر العاصمة. 8
 

ل ػػػة   ػػػيف الشػػػهادة الػػػجل أدىل ايػػػ  أداة  –ا شػػػر   سػػػاد  مػػػم الهيهجػػػا صتػػػوف سػػػويين ارد اسػػػت  اؿ نسػػػوة حدياػػػة لل قو 
كػاف الرجػ  الػاي أحضػرناو . شػايدت ذلػ  د يػين«: لػاؿ .مةا يف يػاو اظتدرسػة اظتشػؤ  –عليهػا اصتسػم  و ايب لددية ديش مّ 

. د ػػ  الشػػر   السػػلم  سػػقم اظت ػػاعب علػػى اجهػػى –ديشتػػا  دال  ا  –ا جادػػة عػػم ا سػػالة مردو ػػا إىل سػػلم اظتػػا ر ػػج 
 John)جػػػوف سػػػويين ) ».ت ديػػػد ال بػػػادأحػػػالوو إىل آلػػػة ل مث. اد ػػػد ذلػػػ  اسػػػت  لوا لػػػارارة موسػػػورة  أجلسػػػوو عليهػػػا

Sweeney)  'ا ادزر ر دلهدف أسبوعية   'ؿتم القتلة ضتساب الدالة(The Observer)  22  2999يهاير.) 
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 .ىنتف اللح. 9
 

 :صػ ةيف شهادوى للاتف  رادرت  يس  لاؿ اظتفّت  عبد الّسالـ  الّتاد  سػادقاً ظتركػز لػّوات ا مػم الّرئيسػ  دػاصتزائر ال ا
كػػانوا . أعػػرؼ أشتػػا يم. كػػانوا يقومػػوف  ػػاو ا ع ػػاؿ داخػػ  مسػػتودع  صػػالح الّسػػّيارات لريػػب مػػم مركػػز أمػػم الػػدائرة»

عبػد القػادر الػاؿ .( 2999نػو     2  اللهدنيػة ا نددهػدان ) «.يقوموف أيضا دهتف ضتايم الل  أنا ريم مػم أصػاد هم
نتفػوا ضتيػجل دػالوالب ايػم ياػرخوف ايسػبوف ار و ػاىل االرسػوؿ « :الاي حب  يف السجم ال سػوري دالبليػدة  دم عودة

لل ػػوا ضتانػػا دػػالوالب ااصتػػب  الػػػاي اصتػػالداف «ف اضتػػراش أ تقلػػٌن دسػػػجم غت وعػػة مػػم اظت ىرا  ».عليػػى الاػػالة االسػػالـ
 .»يض ونى على اجويها مث يستبونى دقوة د دما جيف
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 1961كريمونيني، رسمو سنة صاحب ىذا الرسم ىو اإليطالي ليوناردو  . 11
الف سالمة تالتعذيب بالتشويو يقصد إ. تعبيراً عن التعذيب الفرنسي في الجزائر

 .اإلنسان المعنوية بإتالف سالمتو الجسدية
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 الخنق بتبليع السيول( أ: التعذيب بالخرقة. 11
 

 يخػااين إىل اسػم القاعػة »: 2993كتػودر ب يف اظتدرسػة الو هيػة للشػر ة دشػا وناؼ يف أاِّ عيقوؿ ا ماـ ػت د الاي 
نزعػػوا الغوػػا  الػػاي كػػاف خيفػػ  حفػػرة مسػػتهق ات كبػػًنة  ػػد  وا درأسػػ   مث. م حجػػرمػػ ف للتبػػوؿ ماػػهوعاوػػم دجػػحيػػ  يو 

د د ذل  ردووين حبب  غليظ . أف وووف ق أية عاللة دا سلتة ااصل  نف . قاذاراتم ول  الداخلها حىت اختهق ش م
 مث   يػػػا مػػػا  جيف    ػػػيدخلوا خرلػػػة ػػػ   ت ػػػعهػػػد ذلػػػ  لرصػػػوا أنفػػػ  كػػػ  أ. اعػػػةف القأركػػػاحػػػد هػػػ  يف أإشتم مػػػد  ػػػإىل مق

الػبوم حػىت  يفت ركالدػ ينو ضرد   كرراا ول  ال  لية عدة مرات حىت امتجل دوهػ  مبا  الولوريو . خ     اا دايار ع
:    يقػوؿ2993مػايو صتزائػر ال اصػ ة يف   الاي عاِّب مم  رؼ اظتوػادرات ال سػورية يف ااريخدو  عيسىأّما  ».وقّييت

مث دػػػدأ . ا شتهػػػ   اردوػػػوا رجلػػػ  دسػػػل  كهردػػػائ   ايػػػدّي ارا  اظتق ػػػد دػػػا غالؿ مػػػمد ػػػد ذلػػػ   ػػػوؽ مق ػػػد   وضػػػ  »
ايف . يفػػرغ اظتػػا  القػػار يف   ػػ  ديه ػػا كػػاف اآلخػػر يقفػػز  ػػوؽ دوػػين صػػدريأحػػديم جالسػػا علػػى  كػػاف .رلػػةاطتالت ػػايب د

لقػد كهػ  اصػرخ مػم . ناػف سػاعة أكاػر مػملقػد داـ يػاا ال ػااب . رجل  د اا غليظػة بيضر نف  الول  كاف ثال  
  «.كه  أح  أنين سي ارؽ اضتياة دٌن ضتظة اأخرى  ك اا م   
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 الخنق بتفريع السيول( ب: التعذيب بالخرقة. 11
 
أاسػ    ا ػوراا وناؼ  مباشػرة إىل ثوهػة شػ أخػااين»: 2991الاي عاِّب دشا وناؼ يف أكتػودر  سدات  ػت ديقوؿ 

غالؿ ي وػػاّي ايػػدّي دػػا  لػػدم ّ شتهػػ  مث ردوػػوا ا مػػم ر ماػػهوع ثيػػا  امػػدداين  ػػوؽ سػػري مػػممث جػػرداين  .ضػػردا اشػػت ا
مث شػػرعوا يف و ػػايبي  ظيػػ  داطترلػػة  . للتركػػة موانيػػةإ ةف أيػػا كقو ػػة السػػج  دػػدكهػػ    .مشػػدادة دلحوػػاـ حتػػ  السػػرير

عػػم  الولػػ نقوػػاع الامهوػػري مسػػدادة دييػػديهم  االهتيجػػة يػػ  ا داف انقوػػاع خرلػػة مبلولػػة  ػػوؽ الوجػػى حيػػ  يفػػرغ اظتػػا 
أمػػا عبػػد  «. ػػوؽ دوػػين الستاػػراع اظتػػا  أحػػديمعهػػديا صػػ د  .جل دوػػينامػػتاظتػػا  ايف الػػ  لاػػًن   د ػػديا ادتل ػػ .هف تػػال

جهػػ  ادػػدؤاا  وضػػ وا خرلػػة علػػى ا »:    يقػػوؿ2991الرزتػػاف أاؾتػػال  الػػاي عػػاِّب يف ؼتفػػر شػػر ة ال فػػراف يف سػػبت   
دوػين  جلامػتاعهػدما . لقد كه  ال أستوي  أف أحترؾ   ػم ردوػوا يػدّي ارجلػ . د دما سداا مهوري    يابوف اظتا  يف 

اختهقػ  دتامػا دسػبب  لقػد. يضػغووف دػيرجلهم  ػوؽ دوػين( امفوض الشػر ة م هػم)ددأ رجالف   اأاش  على االنفجار
 «.اروداد اظتا  مم البوم مث أغ ى عل 
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 تبليع الماء( أ: الخنق بالماء. 13
 

كػاف اصتػالداف   »: يف شهاداا للاتف  رادرت  يس  لال  دليلة  شر ية سادقة مبقر شر ة كا يهيػاؾ  ػرت إىل دريوانيػا
 ».حجػػاـا  ىيػػدخلوف أنبودػػا متاػػال حبهفيػػة يف حلػػ  اظتسػػاجٌن مث يفتتػػوف اضتهفيػػة حػػىت وهػػتف  دوػػوف اظت ػػادٌن إىل ألاػػ

: ب يف مفرزة درؾ دػاب الػزاارالاي عشاِّ . إ. اياكر السيد ح( 2999أكتودر  32اللهدنية  ا نددهدان   رادرت  يس )
مث وواصػػ  الت ػػايب دلدخػػاؿ أنبػػوب يف   ػػ  ]...[ عهػػد اسػػرتجاع  للػػوع  اجػػدوين أختهػػ  ارأسػػ  يف درميػػ  ميػػاو لػػارة «

  ».س  وافركادت دوين أف وهفجر  اكه  ال أشت  شياا  اكان  رأ. ا ت  اضتهفية
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 تفريغ الماء( ب: الخنق بالماء. 14
 

اأخػااا ياػبوف اظتػا  يف   ػ  ايػػم  »: 2999ادرات دػ  عوهػوف يف أكتػودر وػب يف مقػر اظتيقػوؿ  ريػد مػدين  الػاي عػاِّ 
وين قظػأيكل ػا أغ ػ  علػ  اكهػ   لقد داـ ياا الت ايب على ا ل  ثالث ساعاتي  . ددينيضردونين دال اا يف ك  أؿتا  

ف اصتػالداف يػاكر ػت ػد عا ػاف دلػدي  الػاي عػاب يف مركػز الشػر ة دال اصػ ة  أا « .دالاف  مػ  ووليػف الضػرب مؤلتػاً 
  .»ضرب صدري ادوين مبقورلة»عادوو داطته  داظتا  م  
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 التعذيب بالنار. 15
 
اصتهػود ليوجهػوف  خيػرجينانػة مث يضػ ونين يف الزنز  كانوا»: 2991الاي عاِّب دشا وناؼ يف أكتودر  سدات  ػت ديقوؿ 

أما نواؿ زمزـا  الجل عاد  مػم  ػرؼ شػر ة « .أذينّ دوين ا ا أنف   اعلى  ريم على جلديئقع الضردات ايوفاوف سجاإ
أسالتهم الجل م يوم ق أي جواب عتا  لاموا دلحراؽ اعدـ ردي على  ص جلاأماـ »: تقوؿ 2999 أكتودرال اص ة يف 

 « .اليسرى دالّسجائر ييد
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 الحرق بالشفاطة. 16
 

س دمث أخااين ياو اظتػرة إىل زنزانػة ووػ»: 2993  الاي عاِّب يف ؼتفر الشر ة دال اص ة يف مايو اريخدو  عيسىيقوؿ 
كػاف نهػرو ؽتزلػا دتامػا    لػدمهػا سػتة أشػهر  ا اً لقد التقي  دهور الديم ميهو   الاي كاف ػتتجز . ]...[ شواا 29 يها 

ثػر نقػص إأحػدمها عسػوري  كسػر  وػى  وػويف . ديههػا ممالقد مات اثهٌن  .ب امقو  دالوالليبف ك  جسدو مضرا كاا 
اِّب يف عػػػيقػػػوؿ السػػػيد حػػػداش الػػػاي « .حػػػرؽ دالشػػػفا ة   ػػػات د ػػػديا دييػػػاـ لليلػػػةأش  الاػػػاينيػػػة اعػػػدـ ال ػػػالج  ا ايف التغ

اظتسػػاعد اكػػاف يشػػرؼ عليهػػا . يا اسػػتودموا م ػػ   ريقػػة اضتػػرؽ دالهػػارد ػػد»: 2991يف مػػايو  غت وعػػة درؾ عػػٌن الورشػػة
اكػررت ال  ليػة  .حػىت يهولػ  مهه ػا الػدخاف  نػار الفػرف الغػازي  دورناف نفسى حي  ديس  دقػدم  ايضػ ه ا علػى الهػار

ايقػػوؿ  «.اكل ػا أ قػ  أعػاداا نفػ  ال  ليػة .عػدة مػرات ايف كػ  مػرة كهػ  أنػػم أف لػدمّ  لػد التهبتػا  يغ ػى علػ   ائيػػا
 اػرخ  دقػوة . سػّلووا علػى صػدري انهػري كاايػة كهردائيػة«: د مػم القػوات اظتظّليػة اطتاصػةػت د ار   الػاي عادػى أ ػرا

مث دوتػوين علػى ا رض اردوػوين اسػلووا الواايػة الوهردائيػة علػى  تتػة . ري انهػري حيرتلػافصػدكػاف كػ  . لشدة ا م
  ».الشرج
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 التعذيب بالكهرباء. 17
 

اد ػػػد ذلػػػ   لػػػب »: 2991ة اظتوػػػادرات ال سػػػورية دبوزري ػػػة  فػػػ    ايػػػر يػػػراي عبػػػد القػػػادر سػػػاؿ الػػػاي عػػػاِّب يف ثوهػػػ
ه د ااحد سرير م دين مهتمي : آخر اً اظت اِّب الرئيس  أف حيضر لى عتاد . دا ضا ة إىل مولِّػد كهر يسػ   مم جهة اذا م س 

 ات أذين دػػزاج كّ اشػػات القامػػة   قػد ليػػدين ااضػػ اً القيػػد علػى مسػػتوى اظتػػر قٌن وقريبػػاً مث أمسػ  شػػت   لاػػًن الدأمػا اصتػػ
د كػػاف  ]"…[دػػم الػػػاأضػػ  لػػ  ألرا ػػا لجلذنػػٌن يػػا : "لػػائالً ق عضضػػ  لسػػاين . مث شػػغع  الوهردػػا . ف جػػداً و يػػائجوف اظت ػػاِّ

مث اسػػتينف ا صػػل  . كهػػ  أصػػرخ اأحتػػرؾ علػػى لػػدر اظتسػػتواع مبػػا أف رجلػػ  كانػػ  حػػرة. ااخػػزاً كػػاف ا م . عػػدة مػػرات
جبهػد كبػًن حاالػػ  أف أخػ  اصتالديػم دػينين أزتػ  جهػاز وػ ب ػدي  لتهظػيم ضػػردات   ا الػبو م ضػر  د اػا كهردائيػة يف أسػف 
 ين    شػػديداً دمػ فيػػنز كػاف يػاا الػػد  . أشػػد اةاضػر دااسػػت ر يف ضػر  !" سيشػػتهى لػ : "القلػب   يجيبػين اصتػػالد لػائالً 
ػرُت  أصبت  شدة . مث شغع  يو نفسى الوهردا  اظتا كه  أختّبم  أمر دتقييدي مم الرجلٌن . كه  حت  عالج مانقػ  الّتو 
الػػػاي   يػػراي نػػور الػػديم ماػػوفاي «.ووػػاؽ  اكهػػ  علػػى اشػػ  الغشػػياف عػػدة مػػرات التيػػار الوهردػػائ  يف جسػػ   ال

كػانوا ال يقتاػراف علػى دتريػر الوهردػا  مػم ا ذنػٌن إىل اصتسػم  دػ     «اصتالديػم   أف عاب يف مفرزة الػدرؾ يف دػاب الػزاار
مػػم " ا عضػػا  اضتساسػة" عاػػا غليظػة ديػر  ػػا ويػار كهردػائ  رييػػب اكػانوا يضػ وف الوػػرؼ الاػاين علػى كػانوا ي  ػداف إىل

 ».اصتسم
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 العذيب بالكهرباء. 18
 

عّاب و ايباً احشيا لبػ  أف يغتػاؿ يف غتػزرة يقوؿ اظترحـو حسم ك واف  الاي . رسم ػت د خّدة عم الت ايب دالوهردا 
ر م ػػدين موتػػف اليػػديم االقػػدمٌن  اعػػادوين دالوهردػػا  مػػدة سػػاعة اناػػف وقريبػػا يف رمػػوين علػػى سػػري«: سػػجم سػػركاج 

ارغػػم اضتالػػة الػػجل كهػػ   يهػػا . ال أسػػتوي  اصػػف يػػاا ا م. اكػػانوا ياشػػُبوف علػػ ع اظتػػا  ليػػزداد ا م الوهردػػائ . اليػػـو ا اؿ
. ام يهف ػين صػراخ  اال  لػ  للهجػدة. كريمث أاصػلوا زرديػة م دنيػة دالوهردػا  دػا .  قد ضردين أحديم مبورلة على دوين

كهػػػ  ال   ٌنللتػػاد ػػد  اػػلهم ا سػػػالؾ الوهردائيػػة عػػم دػػػدين  جػػا  أحػػػد اجملػػرمٌن امسػػ  الػػػدـ عػػم اجهػػ  اأذين اعيػػػين ا
 .»أستوي   تته ا
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ليست معظم أدوات التعذيب بأدوات مختصة كقضبان الصعق الكهربائي . 19
 .ة التعذيب تحّول األدوات المنـزلية إلى أسلحةفي عملي(. أعلى يسار الصورة)
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 .االعتداء الجنسيو االغتصاب . 11
 

لقػػد جػػاؤاا دزجػػاجتٌن موسػػروٌن ااحػػدة صػػغًنة اأخػػرى كبػػًنة ا لبػػوا مػػين «: يػػاكر رضػػا سػػلي اين  اػػالً مػػم و ايبػػى  يقػػوؿ
يسػػتتي  أف ألػػوؿ أكاػػر مػػم .   مػػا   لػػوو ضػػردوين دقػػوة حػػىت اخػػرتت الاػػغًنة ا  لػػوا " ظتػػاذاي" سػػيلتهم . اختيػػار ااحػػدة

االواايػة الوهردائيػة االزجاجػة مقػبج اظتوهسػة إف ذكػر اصتػالد الضػيب اضتديػد ا .  ». يصبت  ال أستوي  اصتلػوس. ياا
ضتجػز  الوغ ة ال سورية" لضيب"الجل وغتاب  ا الضتايا يف اصتزائر ي  يف الوال  ( للسالح) اظتوسورة ال ه  ااظتاسورة

 .ف دهيوياً يف موا م يف اجملت  اظت ارضو 
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! لى اإلذالل الجنسي تَُدّمرُ إإن عزة النفس لدى اإلنسان الذي يتعرض  .11
 .فالشعور بالعار والخزي ساحق وُمَدّمر
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ُيْحدُث التعذيب عند الضحية تغّيراً في إدراكو الحسي للجسد والشعور . 11

لشديد ُيحطم ويتلف ذات وعالم المعّذب، إتالفاً بقبح وتشوه في المنظر، فاأللم ا
 .يتطّور فضائيا وكأنو انقباض للكون نحو الجسد أو انتفاخ للجسد إلى أقصى الكون
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 .شهادة طبية لناٍج من التعذيب. 13
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 ترجمة الوثيقة المقابلة
 

 القواع الات  اصتام   للقبة 
 ة ر  هجش عيادة أمراض ا ذف اا نف ااضتش 

 لسم ا ستاذ دم شتاف
 

 ادةـهـش

 
أنػػا اظت ضػػ  أسػػفلى  ا سػػتاذ دػػم شتػػاف  أشػػهد أين لػػد وفّتاػػ  

 :شتواف االحظ  اصتراح التالية القادر السيد عبد
 .إصادة دالرصاص يف الرج  الي ىن -
 .كسر دونيف القدـ -
 .إصادة دالرصاص على اظتستوى ا يسر للظهر -
 -جراح نتيجة ا غالؿ اذل  على اظتستوى ا ديم مم عظم  -

 .اصت ج ة ايف مؤخراا
 .آالـ مفالية مت ددة -
 .حركة دارية ػتدادة للساؽ ؿتو الي ٌن -
 .إصادة اطتاية نتيجة الت ايب -
 .92غ 1 إىل اروفاع مستوى السور -
 .اضورادات يف اظت دة -
 .ااراـتفاض يف درجة ا د   -

سػػػػػػل   الشػػػػػػهادة لل  ػػػػػػين دػػػػػػا مر للودمػػػػػػة ا ال  ػػػػػػ  مبوجػػػػػػب 
 .القانوف

 إمضا  ا ستاذ دم شتاف

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 مهظور واويري 
 

 

991 

+ + 

+ + 

 

 

 
يـا أيّـُتها النفس المطمِئّنة أرجعي : يقول اهلل تعالى. قد ينتهي التعذيب إلى الموت. 14

 (31-17: الفجر) إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنَّتي
 

 

 

 رشٌد ― إبراهٌهٍ أمحد
كحل بوعالم ― األعريب  األ
 ― العهانري خالد ―
 أًلول ًضني ― الًوي حمهد
 يرص ― بصاص الهقّدم ―

 لعهريا ― بّعت الدًٌ
 مجلني بٌ حاسى ― بلعهري
 دمحاى بٌ الواحد عبد ―
 ― صلٌهاى بٌ أنًٌت ―

 حكٌو ― عٌىس بٌ بغداد
 ― بوجالل األزهري ― بوبع

 عبد ― بوزًدي صهري
 عبد ― بوطرفت الكرًو
 نراد ― بوطاري الرمحاى
 ― بٌوض راحب ― بويوة

 ― متضعوداث ًوصف
 بٌ أمحد ― حابش فٌصل

 حداد طاهر ― حبٌب بىل
 عٌىس ― دّعاش هدحم ―

 ― رمحويـٍ خالد ― دّفوش
 عيل-صٌد ― زاًت حمهد

 القادر عبد ― زرويق
 صحًوى

 
 زبري ― صلهاى الدًٌ يور

 ― صفصاط راحب ― رشيف
 رشٌد ― طفسي أمحد-صٌد

 طازروث حمهد ― طفسي
 حمهد ― طًجاوي حمهد ―

 احلهٌد عبد ― عابصت
 عهروش حمهد ― علٌواث

ًًـٍ جلول ―  عس ― غوبر
 قٌ بلخري ― فوداد الدًٌ
 ― لعكوش طاهر ―

 نوىس ― لعوًرة العريب
 ― نالكـٍ كهال ― لوانش

 عبد ― نالكٍ خالد
 رشٌد ― نايو الكرًو

 ― حمهودي حيٍ ― جماهد
 ― نقٌدش صعٌد
 ًوصف ― ناللـٍ نصطفى

 ― نٌلود أمحد ― نًري
 الدًٌ يور ― نهيويب أمحد

 وادي الًور عبد ― نهيوبـٍ
 نوىس ― واطاصو عهار ―

 صعٌد-ولد
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يتمنى بعض المعذَّبون الموت . غالباً ما ينتهي التعذيب إلى الموت أو السجن. 15
 .آلالم بينما يفضل البعض اآلخر السجن عن تحمل ويالت العذابللتخلص من ا

 
 اً سػػػرار مكػػػدت أف أكػػػوف ا »: 2991  الػػػاي عػػػاِّب يف مركػػػز اظتوػػػادرات يف ال اصػػػ ة يف مػػػايو نػػػور الػػػديم جملػػػادينيقػػػوؿ 
 يلػػػب و  لاػػػغًند اأمػػا ػتّ ػػػ« .ـو يػػػد مػػػاو ي ميداـ شػػهر وس الػػػاي دلوػػػاا ةإق  ايػػػة سػػبلهدا  ذلػػػإىل السػػػجم  ف  بياادالػػ

يػػاو اضتالػػة حػػىت دخولهػػا  علػػىدقيهػػا »:  يقػػوؿ 2999الػػاي عػػاِّب ظتػػدة أسػػبوعٌن يف ثوهػػة عسػػورية دػػدّل  يف سػػبت   
الرسم اظتركزي مم إنتاج علػ   شضػيل  « .مم الت ايب ها كّها نرى الّسجم مهقانادا   نّ  كّها س .سبت   12الّسجم يـو 

 .«شووى مم سجم دراالية»عهوانى 
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 لسجنا. 16
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الجسدية وعواقبو العاطفية والسلوكية -غالباً ما تصبح آثار التعذيب النفسية. 17
 .سجن جديد ُيحِبس ويعوق الناجين من التعذيب بعد إطالق سراحهم
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 المالحق فهرس
 

 

 969 البيان العالمي عن حقوق اإلنسان في اإلسالم. 1

 985 إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم. 2

 991 إعالن روما حول حقوق اإلنسان في اإلسالم. 3

 993 الميثاق العربي لحقوق اإلنسان. 4

 1001 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 5

 1007 وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة اتفاقية مناهضة التعذيب. 6

 1019 مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. 7

 1025 ملخص دليل توثيق ادعاءات التعذيب. 8

 1027 ي عشرة نقطة لمنع التعذيب على أيدي الموظفين الرسميينبرنامج من اثنت. 9

 1031 فلسفة المواجهة وراء القضبان. 10
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 البيان العالمي عن حقوق اإلنسان في اإلسالم

 
 ادلؤدتر اإلسالمي العادلي حلقوق اإلنسان

 .م 2192سبتنرب  21ادلوافق  ـه 2042من ذي القعدة  12باريس 
 970 مدخل. 0

 972 حق احلياة. 1

 972 حق احلرية. 2

 972 حق ادلساواة. 3
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 مدخل. 0
حقــوق اإلنسـان يف  ـول وعنــقط وأحاماـا بكـنانات كافيــة  –عــة عشـرة قرنـا منـذ أرب –شـر  اإلسـالم 

ختــــام  واإلســــالم هــــو. اانحلنايتاــــاط وصــــاغ رلتنعــــه علــــن أصــــول ومبــــادئ دتكــــن ذلــــذ  احلقــــوق وتــــدع
ليبلغوهـــا للنــاسط هدايـــة  –علـــيال الســالم  –رســاالت الســـناءط الــهب أوحـــن ملــا رب العـــادل  إ  رســله 

 . والسالم ذلل حياة ميبة كرميةط يسودها احلق واخلري والعدلل فط إ  ما يكوتوجيااً 
ولـتكن : ألمر رملل متثاالً ادعوة اإلسالمط  رتيعاً  ا للناسعلن ادلسلن  أن يبلغو  ماً اومن هنا كان لز 

ق اإلنســـانية علـــيالط بـــ ءً ووفـــا 1طمـــنكل أمـــة يـــدعون ا  اخلـــري ويـــيمرون بـــادلعرو  ويناـــون عـــن ادلنكـــر
للشعوب شلـا تـ ن حتتـه مـن صـنو   اً يف استنفاذ العامل شلا تردى فيه من أخطاءط وختليص صاً سلل وإسااماً 

مـــن عبوديتنـــا ح الواحـــد  انطالقـــاً  –خـــتال  شـــعوبنا وأقطارنـــا اعلـــن  –ن معشـــر ادلســـلن  ط ضلـــةعانـــاادل
 القاارط

أنــه وحــد  الــذي ميلــ  إليــهط و  ط وأن مردنــا رتيعــاً واآلخــرة كلــه يف الــدنيا ننــا بينــه وم األمــراميإ :ومننن
ستخلفه يف األرضط وسخر له كل ما يف اهداية اإلنسان إ  ما فيه خري  وصالحهط بعد أن 

 ؛الكون
ا بوحــدة الــدين احلــقط الــذي جــاءت بــه رســل ربنــاط ووضــر كــل مــنال لبنــة يف صــرحه نتصــديق: ومننن

ة أنـــا اللبنـــ»: (ص)ط فكـــان كنـــا قـــال (ص) برســـالة زلنـــد رســـول اح تعـــا أكنلـــه اح  حـــى
 2؛«وأنا خامت النبي ( األخرية)

عـــن هدايـــة اح  تســـليننا بعجـــز العقـــل البشـــري عـــن وضـــر ادلنـــاهل األقـــوم للحيـــاةط مســـتقبالً : ومنننن
 ؛هووحي  

لوضــر اإلنســان يف الكــونط وللعنايــة مــن إ ــاد   –يف ضــوء كتابنــا ا يــد  –رؤيتنــا الصــحيحة : ومننن
 ؛وللحكنة يف خلقه

 ؛من نعل ال تعد وال حتصن –جل وعال  –ربه ارنا مبا أحامه به صاستب: ومن
اخـتال   دتثلنا احلق دلفاوم األمةط الهب جتسد وحدة ادلسلن ط علن اختال  ادلسلن ط علن: ومن

 ؛أقطارهل وشعوملل
 ؛إدراكنا العنيق دلا يعانيه العامل اليوم من أوضا  فاسدةط ونظل آذتة: ومن
 ؛ط كيعكاء فيهنساينجتا  ا تنر اإل رغبتنا الصادقة يف الوفاء مبسؤوليتنا: ومن
مـن أجـل حيـاة أفكـل  حرصنا علن أداء أمانة البالغط الهب وضعاا اإلسالم يف أعناقناط سـعياً : ومن

تقــوم علــن الفكــيلةط وتتطاــر مــن الرذيلــةط واــل فياــا التعــاون بــدل التنــاكرط واإلخــاء مكــان 
واحلـروبط حيـاة يتـنفس فياـا اإلنسـان عن الصرا   سالمط بديالً لالعداوةط ويسودها التعاون وا

معاين احلرية وادلساواة واإلخاء والعزة والكرامةط بدل أن خيتنق حتت ضغوط العبودية والطبقية 
عبـــادة خلالقـــه تعـــا ط وعنـــارة : ملـــذا يتايـــي ألداء رســـالته احلقيقـــة يف ا ـــودو والقاـــر واذلـــوانط 

 –باإلنســـانية الـــهب دتثـــل  ون بـــاراً لقـــهط وأن يكـــاشـــاملة للكـــونط تتـــيس لـــه أن يســـتنتر بـــنعل خ
إلياــا إحســاس عنيــق بوحـدة األصــل اإلنســاينط الــهب تنشــ  يشـد  أســرة أكــربط  –بالنسـبة لــه 

 ؛موصولة ب  رتير بين آدم رزتاً 
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 :انطالقا من هذا كله
 ي مسـتال القـرن اخلـامس عشـرة اذلجـر ط يف  احإضلـن معشـر ادلسـلن ط زتلـة لـواء الـدعوة  –نعلن 

. والسـنة النبويـة ادلطاـرةالكـر  ط مسـتندة مـن القـرآن نسـانسل اإلسالمط عـن حقـوق اإلابيان بهذا ال –
إهنــا حقــوق  .وال تعطـيالً  ط وال نســخاً ط وال تعـديالً فاً ذال تقبــل حــحقــوق أبديـةط  – ملــذا الوضـر –وهـي 

ال تسـق  يعتـدي علياـاط و  من كـانط أن يعطلاـاط أو كائناً   طشرعاا اخلالق سبحانهط فليس من حق بشر
  فينــا يقيناــا مــن مؤسســات أيــاً  عناــاط وال بــةرادة ا تنــر شلــثالً  الذاتيــةط ال بــةرادة الفــرد تنــازالً صــانتاا ح

 .كانت مبيعتااط وكيفنا كانت السلطات الهب ختوذلا
 : قيقيحدخل الصحيس إلقامة رلتنر إسالمي ادل إن إقرار هذ  احلقوق هو

  ًعنصرط  أو يز ب  فرد وفرد علن أساس من أصلطيدت فيه سواءط ال امتياز وال الناس رتيعا
 .دين لغةط أو لونط أو أوط جنس أو

 التنتــر بــاحلقوقط والتكليــف بالواجبــاتط مســاواة مــن وحــدة األصــل أســاس  ادلســاواة فيــه
وشلـــا أســـبغه اخلـــالق  3طيـــا أياـــا النـــاس إنـــا خلقنـــاكل مـــن ذكـــر وأنثـــن: اإلنســـاين ادلشـــرت 

 والبحـر بـين آدم وزتلنـاهل يف الـرب اولقـد كرمنـ: علـن اإلنسـان مـن تكـر  بحانه وتعـا س
 .4علن كثري شلن خلقنا تفكيالمن الطيبات وفكلناهل ورزقناهل 

 فــة دلعــا حياتــه ســواءط يولــد ملــاط واقــق ذاتــه يف  لاــاط آمنــا مــن دحريــة اإلنســان فيــه مرا
 .واالستعبادواإلذاللط الكبتط والقارط 

 نايتـه وتكرميـهط ويايــ  ذلـا كــل أسـباب االســتقرار يـرى يف األسـرة نــواة ا تنـرط واوماــا ب
 . والتقدم

 يزيمتياز ودتامن وضر اخلالق سبحانهط دون  ةعيفيه احلاكل والرعية أمام شر  ىو استي. 
  بـادلنال و السلطة فيه أمانةط توضر يف عنق احلاكلط ليحقق ما رمسته الشريعة من غايـاتط

 . اتالذي وضعته لتحقيق هذ  الغاي
 مالـ  الكـون كلـهط وأن كـل مـا فيـه مسـخر خللـق اح   وحـد  هـوفيـه أن اح يؤمن كل فـرد

ومــن حــق كــل إنســان أن ينـــال  ســتحقاق ســـابق ألحــدطاعطــاء مــن فكــلهط دون  طرتيعــاً 
وات ومـــا يف األرض اوســـخر لكـــل مـــا يف الســـن: مـــن هـــذا العطـــاء اإلذلـــي عـــادالً  نصـــيباً 
 .5منه رتيعاً 

  هاط ذاألمــةط ودتــارس الســلطات الــهب تطبقاــا وتنفــتقــرر فيــه السياســات الــهب تــنظل شــؤون
 .6بينال ىوأمرهل شور : بالشورى

  هط ءتـادلتكاف ـة ليحتنـل كـل فـرد فيـه مـن ادلسـؤوليات بسـب قدرتـه وكفا صتتـوافر فيـه الفـر
وكلكـل مسـؤول  كَلكـل را   »: القـهخوتتل زلاسبته علياـا دنيويًـا أمـام أمتـهط وأخرويـاً أمـام 

 7.«عن رعَيته
  احلاكل واحملكوم علن قدم ادلساواة أمام القكاءط حى يف إجراءات التقاضي فيهيقف. 
 نسـان إضـد أي  –حسـبة  –دعوى الضنري رلتنعهط ومن حقه أن يقيل  كل فرد فيه هو

ـــه أن يطلـــب ادلســـاندة مـــن غـــري ط وعلـــن اآلخـــرين أن  يرتكـــب جرميـــة يف حـــق ا تنـــرط ول
 .لو  يف قكيته العادلةذينصرو  وال خي
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   ط بـالتزام ةلـانن لكـل فـرد فيـه األمـن واحلريـة والكرامـة والعدكـكل ألوان الطغيـانط وييرفض
 .ما قررته شريعة اح لإلنسان من حقوقط والعنل علن تطبيقااط والسار علن حراستاا

 :تل  هي احلقوق الهب يعلناا للعامل هذا البيان
 حقوق اإلنسان في اإلسالم

 حق الحياة. 1
فسـاد  مـن قتـل نفسـا بغـري نفـس أو: ال  ـوز ألحـد أن يتعـدى علياـا. حياة اإلنسان مقدسـة .أ 

وال تسـلب هــذ   .8كيمنـا أحيــا النـاس رتيعــافومــن أحياهـا  منـا قتـل النــاس رتيعـاً ييف األرض فك
 .ات الهب تقرهاءبلسان الشريعة وباإلجرا القديسة إال  

عـد شلاتـهط ومـن حقـه الرتفـق ادي وادلعنوي زتًنط حتنيـه الشـريعة يف حياتـهط وبكيان اإلنسان ادل  .ب 
و ــــب ســــرت  9ط«إذا كفــــن أحــــدكل أخــــا  فليحســــن كفنــــه»:  يف التعامــــل مــــر جثنانــــه والتكــــر 

 10.«ألموات فةهنل أفكوا إ  ما قدمواا ال تسبوا»: ته وعيوبه الشخصيةاسوء

 حق الحرية. 2
: اإلنسـان وهي الصفة الطبيعيـة األو  الـهب ملـا يولـد –كحياته سواء   –حرية اإلنسان مقدسة  .أ 

 يدتــوهــي مستصــحبة ومســتنرة لــيس ألحــد أن يع 11.«ويولــد علــن الفطــرة مــا مــن مولــود إال  »
و ــب تـوفري الكـنانات الكافيــة 12.«ســتعبدمت النـاس وقـد ولــدال أماـاال أحـراراامـى »: علياـا

 إلجراءات الــهباالشــريعةط وبــ ناحلــد مناــا إال بســلطا حلنايــة حريــة األفــرادط وال  ــوز تقييــدها أو
 .تقرها

علن حرية شعب آخرط وللشعب ادلتعدي عليـه أن يـردى العـدوانط  يدتال  وز لشعب أن يع .ب 
 .13بعـد  لنـه فيول ـ  مـا علـيال مـن سـبيل نتصـراودلـن : ويسرتد حريته بكل السـبل ادلنكنـة

ويتحنــل ادلســلنون يف هــذا  طوعلــن ا تنــر الــدوم مســاندة كــل شــعب  اهــد مــن أجــل حريتــه
الذين إن مكناهل يف األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا بـادلعرو   :فيه ال ترخص واجباً 

  .14ادلنكر وهنوا عن

 حق المساواة. 3
ال فكــل لعــرى علــن أعجنــيط وال لعجنــي علــن عــرىط وال »: سواســية أمــام الشــريعة النــاس رتيعــاً  . أ

: األفـراد يف تطبيقاـا علـيال وال دتـايز بـ  15.«ألزتر علن أسودط وال ألسود علن أزتر إال بالتقوى
إن أضــعفكل  أال»: وال يف زتايتاــا إيــاهل 16ط«أن فامنــة بنــت زلنــد ســرقت لقطعــت يــدها لــو »

  17.«واكل عندي الكعيف حى آخذ احلق لهقعندي القوي حى آخذ احلق منهط وأ
سـب وإمنـا يتفاضـلون ب 18.«كلكـل آلدم وآدم مـن تـراب» :الناس كلال يف القينة اإلنسانية سـواء . ب

ضـرر بـيكثر شلـا يتعـرض  وال  وز تعريض شـخص خلطـر أو .19ولكل درجات شلا عنلوا: عنلال
يســوغ التفرقــة بـــ  وكــل وضــر وكــل فكــر وكــل تشــريرط  20.«ادلســلنون تتكافــي دمــاؤهل» :لــه غــري 

مصـــادرة مباشــرة ذلـــذا  الـــدينط هــو أوأو اللغــةط اللــونط  العـــرقط أو فــراد علــن أســـاس ا ــنسط أوألا
 .إلسالمي العامادلبدأ ا
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: بــادلوارد ادلاديــة للنجتنــر مــن خــالل فرصــة عنــل مكاف ــة لفرصــة غــري نتفــا  لكــل  فــرد حــق يف اال . ت
  شـورفامشوا يف مناكباا وكلوا مـن رزقـه وإليـه الن.21  وال جتـوز التفرقـة بـ  األفـراد يف األجـر مـا دام

ــادلــؤدى ا اــد ادلبــذول واحــداًط والعنــل  يعنــل مثقــال ذرة خــرياً يــر ط ومــن  فنــن: وكيفــاً  اً واحــداً كن 
 .22يعنل مثقال ذرة شرًا ير 

 حق العدالة. 4
فـةن تنــازعتل يف شــيء   :مـن حــق كـل فــرد أن يتحـاكل إ  الشــريعةط وأن اــاكل إلياـا دون ســواها .أ 

 .24حكل بينال مبا أنزل اح وال تتبر أهواءهلاوأن  23طفردو  إ  اح ورسوله
 ء مـن القـول إال  و ال اـب اح ا اـر بالسـ  :سه مـا يلحقـه مـن  لـلمن حق الفرد أن يدفر عن نف .ب 

 لينصــــر الرجـــل أخــــو   ادلــــا أو» :ومـــن واجبــــه أن يـــدفر الظلــــل عــــن غـــري  مبــــا ميلـــ  .25مـــن  لــــل
 26.«فلينصر  ط إن كان  ادلا فليناهط وإن كان مظلوماً مظلوماً 

 لـلط  نه ما حلقـه مـن ضـرر أوومن حق الفرد أن يلجي إ  سلطة الشريعة حتنيه وتنصفهط وتدفر ع
إمنـا »: ة بيـداا واسـتقالذلالوعلن احلاكل ادلسلل أن يقيل هذ  السلطةط ويوفر ذلا الكنانات الكفي

َتني به   27.«اإلمام ج نة ي قاَتل من ورائهط وا 
أال »": حسبةً "أن يدافر عن أي فرد آخرط وعن حق ا ناعة  –بل ومن واجبه  –من حق الفرد  .ج 

حسـبة دون ملـب  أي يتطـو  ملـا]  28« الشاداء  الذي يي ي بشـاادته قبـل أن ي سـيذلاأخربكل خبري
 .[من أحد

 29ط«إن لصـاحب احلـق مقـاال»: ال جتوز مصـادر حـق الفـرد يف الـدفا  عـن نفسـه حتـت أي مسـوغ .د 
إذا جلس بـ  يـدي  اخلصـنان فـال تقكـ  حـى تسـنر مـن اآلخـر كنـا مسعـت مـن األولط فةنـه »

  30.«القكاءأحرى أن يتب  ل  
يف " ال"ســلل أن يقــول لــيس ألحــد أن يلــزم مســلنا بــين يطيــر أمــرا خيــالف الشــريعةط وعلــن الفــرد ادل .ه 

ومــن حقـه علــن  31.«إذا أِمـر مبعصــية فـال مســر وال ماعـة»: كـان األمــر  وجـه مـن يــيمر  مبعصـيةط أيــاً 
  32.«نهلنه وال يسلظادلسلل ال ي ادلسلل أخو»: مر احلق ا ناعة أن حتني رفكه تكامناً 

 حق الفرد في محاكمة عادلة.5
اــام امستصــحب ومســتنر حـى مــر  وهـو 33.«ينر اهكــل أمــهب معـاا إال ا ــ»: الـرباءة هــي األصـل .أ 

 .هنائية ةانإدمل تثبت إدانته أمام زلكنة عادلة  الشخص ما
 وال يعـذر مسـلل با اـل مبـا هـو 34طوما كنا معذب  حى نبعـ  رسـوال: ال جتر  إال بنص شرعي .ب 

ة تـ درأ ملـا احلـدود اأنـه شـب علـن –مـى ببـت  –  جاله إعلوم من الدين بالكرورةط ولكن ينظر م
  .35ت قلوبكلدوال جناح عليكل فينا أخطيمت به ولكن ما تعن  : فحسب

رتكابـه لـه بيدلـة ال تقبـل ادلراجعـةط ابعـد ببـوت  ال اكل بتجر  شخصط وال يعاقب علـن جـرم إال   .ج 
وإن الكـن ال يغـين مـن  36طكل فاسق بنبي فتبينواء إن جا: قكائية كاملةأمام زلكنة ذات مبيعة 

 .37احلق شي اً 
 .38تلـ  حـدود اح فـال تعتـدوها  :جتاوز العقوبة الهب قدراا الشـريعة للجرميـة –بال  –ال  وز  .د 

رءوا اد» :فياـا ا رميـة درءاً للحـدود تالظـرو  وادلالبسـات الـهب ارتكبـ ةومن مبادئ الشريعة مراعـا
  39.«احلدود عن ادلسلن  ما استطعتلط فةن كان له سلرج فخلوا سبيله
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ليته عــن و وكــل إنســان مســتقل مبســؤ  .40وال تــزر وازرة وزر أخــرى: إنســان يريــرة غــري  ذخــؤ ال ي .ه 
 .41ه ر مرئ مبا كسب ا لك: أفعاله

معـاذ اح أن نيخـذ   :أتبـا  وأصـدقاء   ذويـه مـن أهـل وأقـاربط أوإوال  وز بال أن دتد ادلسيلة 
 .42عنا عند  إنا إذا لظادلوناإال من وجدنا مت

 

 حق الحماية من تعسف السلطة. 6
لكــل فــرد احلــق يف زتايتــه مــن تعســف الســلطات معــهط وال  ــوز مطالبتــه بتقــد  تفســري لعنــل مــن 

مـه فينـا علـن قـرائن قويـةط تـدل علـن تور  اـام لـه إال بنـاءً اأعناله أو وضر مـن أوضـاعهط وال توجيـه 
 .43حتنلوا ملتناً وإذتاً مبيناً اكتسبوا فقد ا والذين يؤذون ادلؤمن  وادلؤمنات بغري ما : يوجه إليه

 حق الحماية من التعذيب. 7
كنــا   44.«إن اح يعــذب الــذين يعـذبون النــاس يف الــدنيا»: ال  ـوز تعــذيب ا ــرم فكــاًل عـن ادلــتال .أ 

إن »:  يرتكبااط وكل ما ينتز  بوسائل اإلكرا  باملعرتا  يرمية ملالال  وز زتل الشخص علن ا
  45.«اح وضر عن أمهب اخلطي والنسيان وما استكرهوا عليه

ط فــةن إنســانيتهط وكرامتــه اآلدميــة مانــا كانــت جرميــة الفــردط فكيفنــا كانــت عقوبتاــا ادلقــدرة شــرعاً  .ب 
 .تظل مصونة

 حق الفرد في حماية عرضه وسمعته. 8
إن دمائكل وأموالكل وأعراضكل بينكل حرام عليكل  »: نتااكاااال  وز  عرض الفرد ومسعته حرمة

رتـــهط وزلاولـــة النيـــل مـــن اواـــرم تتبـــر عو  46.«كحرمـــة يـــومكل هـــذا يف شـــاركل هـــذا يف بلـــدكل هـــذا
وال جتسســوا وال يغتــب  47طوال تلنــزوا أنفســكل وال تنــابزوا باأللقــاب: شخصــيتهط وكيانــه األدى

 .48بعككل بعكاً 

 لجوءحق ال. 9
 مظلـومط أن يلجـي إ  حيـ  يـيمنط يف نطـاق دار اإلسـالمط وهـو من حق كـل مسـللط مكـطاد أو .أ 

ـــ ن  ل ادلســـلن  حـــق يكفلـــه اإلســـالم لكـــل مكـــطادط أيـــا كانـــت جنســـيتهط أوعقيدتـــهط أو لونـــهط وا 
وإن أحـد مـن ادلشـرك  اسـتجار  فـيجر  حـى يسـنر كـالم : واجب توفري األمن له مـى  ـي إلـيال

 .49أبلغه ميمنه اح مث
ومــن دخلــه كــان  :مثابــة وأمــن للنــاس رتيعــاً ال يصــد عنــه مســلل بيــت اح احلــرام مبكــة ادلشــرفة هــو .ب 

 .52سواًء العاكف فيه والباد 51طوإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً  50طآمناً 

 حقوق األقليات. 10
 .53كرا  يف الدينال إ: األوضا  الدينية لألقليات اكناا ادلبدأ القرآين العام .أ 
فـةن : األوضا  ادلدنية واألحوال الشخصية لألقليات حتكناا شريعة اإلسالم إن هل حتاكنوا إلينا .ب 

حكل افـ تفلـن يكـرو  شـي اً وإن حكنـوإن تعرض عنال حكل بينال أو أعرض عنال اجاءو  ف
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دامت تنتني  فةن مل يتحاكنوا إلينا كان عليال أن يتحاكنوا علن شرائعال ما .54بينال بالقس 
وكيـف اكنونـ  وعنـدهل التـوراة فياـا حكـل اح مث يتولـون مـن بعـد   :ألصل إذلـي –عندهل  –

 .56وليحكل أهل اإلصليل مبا أنزل اح فيه 55طذل 

 حق المشاركة في الحياة العامة. 11
العامــــة  يف حيااــــا مــــن شــــؤون تتصــــل بادلصــــلحة مــــن حــــق كــــل فــــرد يف األمــــة أن يعلــــل مبــــا  ــــري .أ 

وأمـرهل : الشـورى ناعةط وعليه أن يساهل فياا بقدر ما تتيس لـه قدرتـه ومواهبـهط إعنـااًل دلبـدأللج
فرت فيــــه اائف العامـــةط مــــى تـــو  ــــوكــــل فـــرد يف األمــــة أهـــل لتــــوم ادلناصـــب والو  .57شـــورى بيـــنال

: مبقـــــي أو يعتبـــــار عنصـــــر اتـــــنقص حتـــــت أي  شـــــرائطاا الشـــــرعيةط وال تســـــق  هـــــذ  األهليـــــة أو
  58.«افي دماؤهلط وهل يد علن من سواهلط يسعن بذمتال أدناهلادلسلنون تتك»

 بةراداا احلرةط تطبيقاً  الشورى أساس العالقة ب  احلاكل واألمةط ومن حق األمة أن ختتار حكاماا .ب 
إين وليـت علـيكل ولسـت »: ذلـذا ادلبـدأط وذلـا احلـق يف زلاسـبتال ويف عـزذلل إذا حـادوا عـن الشـريعة

أميعوين ما أمعـت اح . علن حق فيعينوينط وإن رأيتنوين علن بامل فقوموينخبريكل فةن رأيتنوين 
 59.«ورسولهط فةن عصيتانا فال ماعة م عليكل

 حق حرية التفكير واالعتقاد والتعبير. 12
مصـادرة مـن أحـد مــا  لكـل شـخص أن يفكـرط ويعتقـدط ويعــرب عـن فكـر  ومعتقـد ط دون تــدخل أو .أ 

مــــا فيــــه تــــرويل  وال  ــــوز إذاعــــة البامــــلط وال نشــــر. قراــــا الشــــريعةدام يلتــــزم احلــــدود العامــــة الــــهب أ
 ةدينــلــ ن مل ينتاــي ادلنــافقون والــذين يف قلــوملل مــرض وادلرجفــون يف ادل: ختــذيل لألمــة للفاحشــة أو

  .60ط أيننا بقفوا أخذوا وقتلوا تقتيالً  نو ال قلياًلط ملعإن  ملل مث ال  اورون  فياا يلنغر 
قـــل إمنـــا  :واجـــب كـــذل  لـــيس رلـــرد حـــق فحســـبط بـــل هـــو –عـــن احلـــق  ثـــاً ب –التفكـــري احلـــر  .ب 

 .61أعككل بواحدة أن تقوموا ح مثا وفرادى مث تتفكروا
مـــن حـــق كـــل فـــرد ومـــن واجبـــه أن يعلـــن رفكـــه للظلـــلط وإنكـــار  لـــهط وأن يقاومـــهط دون ايـــب مـــن  .ج 

سـ ل رسـول »: اـادحاكل جائرط أو نظام مـاغط وهـذا أفكـل أنـوا  ا  مواجاة سلطة متعسفةط أو
 62.«كلنة حق عند سلطان جائر»: قال «أي ا ااد أفكل »: اح 

ال خطر علن نشر ادلعلومات واحلقائق الصحيحةط إال ما يكون يف نشرها خطر علـن أمـن ا تنـر  .د 
 اخلــو  أذاعــوا بــه ولــو ردو  إ  الرســول وإ  أوم األمــر هل أمــر مــن األمــن أوءوإذا جــا: والدولــة

 .63الذين يستنبطون منال منال لعلنه
غـري ط  اتحرتام مشاعر ادلخالف  يف الدين من حق ادلسللط فال  وز ألحد أن يسخر من معتقـدا .ه 

وال تسـبوا الـذين يـدعون مـن دون اح فيسـبون اح عـدواً بغـري علـل  »: وال أن يستعدي ا تنر عليه
 64.«كذل  زيَـّنَّا لكل أمة عنلال مث إ  رملل مرجعال

 الحرية الدينيةحق . 13
 .65لكل دينكل وم دين: عتقادط وحرية العبادة وفقاً دلعتقد اللكل شخص حرية ا
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 حق الدعوة والبالغ. 14
يف حياة ا ناعة دينياًط واجتناعيـاًط وبقافيـاًط وسياسـياًط  –منفرداً ومر غري   –أن يشار   لكل فرد .أ 

قــل هــذ  : دلنارســة هــذا احلــق ضــروري هــو وأن ينشــ  مــن ادلؤسســاتط ويصــطنر مــن الوســائل مــا
  .66سبلي أدعو إ  اح علن بصرية أنا ومن اتبعين

مــن حـــق كـــل فـــرد ومـــن واجبـــه أن يـــيمر بـــادلعرو  ويناـــن عـــن ادلنكـــرط وأن يطالـــب ا تنـــر بةقامـــة  .ب 
ولــتكن مــنكل أمــة  :د الوفــاء ملــذ  ادلســؤوليةط تعاونـاً علــن الــرب والتقــوىافــر ادلؤسسـات الــهب ايــ  لأل

إن » 68طوتعــاونوا علــن الــرب والتقــوى 67ط  اخلــري ويــيمرون بــادلعرو  ويناــون عــن ادلنكــرإيــدعون 
 69.«الناس إذا رأوا الظامل فلل ييخذوا علن يديه أوش  أن يعن ال اح بعقاب

 قتصاديةالالحقوق ا. 15
اء وهــي عطــ 70طوات واألرض ومــا فــياناح ملــ  الســن: الطبيعــة بثروااــا رتيعــاً ملــ  اح تعــا  .أ 

 وســــخر لكــــل مــــا يف الســــناوات ومــــا يف األرض رتيعــــاً : نتفــــا  ملــــاالحــــق ا لمنـــه للبشــــرط مــــنحا
وال  ــوز ألحــد أن  .72رض مفســدينيف األ اوال تعثــو : وحــرم علــيال إفســادها وتــدمريها 71طمنــه

ومــا كــان عطــاء : يعتــدي علــن حقــه يف االنتفــا  مبــا يف الطبيعــة مــن مصــادر الــرزق اــرم آخــر أو
  .73راً رب  زلظو 

ومــا مــن دابــة يف األرض إال : للــرزق مــن وجوهــه ادلشــروعة يعنــل وينــتلط حتصــيالً  ســان أننإلكــل  .ب 
  .75فامشوا يف مناكباا وكلوا من رزقه 74طعلن اح رزقاا

: مـا اكتسـبه ياـد  وعنلـه تـينولكـل إنسـان أن يق. ادللكية اخلاصة مشروعةط علن انفـراد ومشـاركة .ج 
اأغــا وأقــ وأنــه هــو.76 األمــة بيســرها ةوادللكيــة العامــة مشــروعةط وت و ــف دلصــلح:  مــا أفــاء اح

علــن رســوله مــن أهــل القــرى فللــه وللرســول ولــذي القــر  واليتــامن وادلســاك  وابــن الســبيل كــي ال 
 .77يكون دولة ب  األغنياء منكل

معلــوم للســائل والــذين يف أمــواذلل حــق : لفقــراء األمــة حــق مقــرر يف مــال األغنيــاءط نظنتــه الزكــاة .د 
حـق ال  ــوز تعطيلــهط وال منعـهط وال الــرتخص فيـهط مــن قبــل احلـاكل ولــو أدى بــه  وهــو .78واحملـروم

  رسول اح صـلن اح عليـه إدونه ؤ منعوين عقااًلط كانوا ي واح لو»: ادلوقف إ  قتال مانعي الزكاة
  79.«وسلل لقاتلال عليه

مـا »: ة األمـة واجـبط فـال  ـوز إ اذلـا وال تعطيلاـاتو يف مصادر الثـروة ووسـائل اإلنتـاج دلصـلح .ه 
كـــذل  ال  ـــوز   80.«مـــن عبـــد اســـرتعا  اح رعيـــة فلـــل اطاـــا بالنصـــيحة إال مل  ـــد رائحـــة ا ن ـــة

  .ستثنارها فينا حرمته الشريعةط وال فينا يكر مبصلحة ا ناعةا
  :ترشيداً للنشاط االقتصاديط وضناناً لسالمته حرم اإلسالم .و 

 81.«ليس منا من غشنا»: صور  الغش بكل .1
النـ   نهنـ»: الغرر وا االةط وكل ما يفكي إ  منازعات ال ميكن إخكاعاا دلعـايري موضـوعية .2

هنــن النـ  صـلن اح عليـه وســلل » 82ط«صـلن اح عليـه وسـلل عـن بيــر احلصـاةط وعـن بيـر الغـرر
 83.«عن بير العنب حى يسود وعن بير احلب حى يشتد

ــــادلاالســــتغالل والتغــــاب .3 ــــن النــــاس : ن يف عنليــــات التب ــــذين إذا اكتــــالوا عل ويــــل للنطففــــ  ال
  .84وزنوهل خيسرون وإذا كالوهل أو. يستوفون
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 85.«ال اتكر إال خام »:   منافسة غري متكاف ةإاالحتكارط وكل ما يؤدي  .4
 .86وأحل اح البير وحرم الر : الرباط وكل كسب مفيليط يستغل ضوائق الناس .5
  87.«بيعاناط وإن غشا وكذبا زلقت بركة بيعاناالبي عـــان باخليـــار مـــا مل يتفرقـــا فـــةن صـــدقا وبي نـــا بـــور  ذلنـــا يف »: كاذبـــة واخلادعـــةالـــدعايات ال .6

قتصــادي يف الرعايــة مصــلحة األمــةط والتــزام قــيل اإلســالم العامــةط  ــا القيــد الوحيــد علــن النشــاط ا .ز 
 .رلتنر ادلسلن 

 حق حماية الملكية. 16
وال تـيكلوا أمـوالكل بيـنكل : للنصـلحة العامـة ا  ملكية نشيت عن كسب حـاللط إال وز انتز  ال

بغـري حقـه خسـف بـه يـوم  مـن أخـذ مـن األرض شـي اً »: ومر تعويض عادل لصـاحباا .88بالبامل
عتـــداء علياـــا أشـــدط ألنـــه الوحرمـــة ادللكيـــة العامـــة أعظـــلط وعقوبـــة ا 89.«القيامـــة إ  ســـبر أرضـــ 
مــن اســتعنلنا  مــنكل علــن عنــل فَكَتَننــا منــه »: ط وخيانــة لألمــة بيســرهاعــدوان علــن ا تنــر كلــه

! يــا رســول احط إن فالنــاً قــد استشــاد: قيــل» 90.«سليطــاً فنــا فوقــه كــان غلــواًل يــي ي بــه يــوم القيامــة
يـا عنـرط قـل فنـادط إنـه ال يـدخل ا نـة إال  :مث قـال. لقد رأيتـه يف النـار بعبـاءة قـد غل اـا! كال: قال

  91.«(بالباً ) ادلؤمنون

 حق العامل وواجبه. 17
إن اح »: وإذا كــان حــق العنــل اإلتقــان .92وقــل اعنلــوا: شــعار رفعــه اإلســالم  تنعــه" العنــل"

 :فةن حق العامل 93.«اب إذا عنل أحدكل عنال أن يتقنه
 أجـر  قبــل ريأعطـوا األجـ»: شلاملـة لـه أن يـوا أجـر  ادلكـاف   اـد  دون حيـف عليـه أو .1

 94.«رقهأن  ف ع
ولكـــل درجـــات شلـــا : أن تـــوفر لـــه حيـــاة كرميـــة تتناســـب مـــر مـــا يبذلـــه مـــن جاـــد وعـــرق .2

  .95عنلوا
وقــل اعنلــوا فســريى اح عنلكــل : جــدير بــه مــن تكــر  ا تنــر كلــه لــه أن ميــنس مــا هــو .3

  97.«احملرت ادلؤمن إن اح اب » 96طورسوله وادلؤمنون
ـــــة ا .4 ـــــهبأن  ـــــد احلناي ـــــه واســـــتغال ل ل  روفـــــهط يقـــــول تعـــــا  يف احلـــــدي  حتـــــول دون غبن

بالبـة أنـا خصـنال يـوم القيامـةط رجـل أعطـي ى مث غـدرط ورجـل بـا  حـرًا فيكـل »: القدسي
 98.«منه ومل يعطه أجر  ذتنهط ورجل استيجر أجرياً فاستوا

 حق الفرد في كفايته من مقومات الحياة. 18
شرابط وملبس ومسـكنط وشلـا يلـزم من حق الفرد أن ينال كفايته من ضروريات احلياةط من معام و 

لصحة بدنه من رعايةط وما يلزم لصحة روحه وعقله مـن علـل ومعرفـة وبقافـةط يف نطـاق مـا تسـنس 
ال يسـتطير الفـرد أن يسـتقل بتـوفري  لنفسـه  ويتند واجـب األمـة يف هـذا ليشـنل مـا. به موارد األمة

 .99أنفسال الن  أو  بادلؤمن  من: من ذل 
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 ألسرةحق بناء ا. 19
الطريق الشرعي لبناء األسرة وإصلاب الذريـةط  حق لكل إنسانط وهو –بةمار  اإلسالمي  –الزواج  .أ 

ييياــا النــاس اتقــوا ربكــل الــذي خلقكــل مــن نفــس واحــدة وخلــق مناــا زوجاــا   :عفــا  الــنفسإو 
حقــــوق  –وعليــــه لــــه  –ولكــــل مــــن الــــزوج  قبــــل اآلخــــر  100طوبــــ  منانــــا رجــــااًل كثــــرياً ونســــاءً 

 .101وذلـن مثـل الـذي علـيان بـادلعرو  وللرجـال علـيان درجـة: ت متكاف ة قرراـا الشـريعةوواجبا
ـــاًط : ولـــألب تربيـــة أوالد  ـــاً بـــدنياًط وخلقي مســـؤول عـــن اختيـــار   وفقـــاً لعقيدتـــه وشـــريعتهط وهـــووديني

 102.«كلكل را  وكلكل مسؤول عن رعيته»: الوجاة الهب يوليال إياها
وتقــدير مشــاعر ط و روفــهط يف إمــار مــن التــواد ط حــق احرتامــه –ِقَبــل اآلخــر  –لكــل مــن الــزوج   .ب 

ومــــن آيتــــه أن خلــــق لكــــل مــــن أنفســــكل أزواجــــاً لتســــكنوا إلياــــا وجعــــل بيــــنكل مــــودة : والــــرتاحل
 .103ورزتة

ســعة مــن ســعته ومــن قــدر  لينفــق ذو: علــن الــزوج أن ينفــق علــن زوجتــه وأوالد  دون تقتــري علــيال .ج 
 .104عليه رزقه فلينفق شلا آتا  اح

وقـــل رى ارزتانــــا كنـــا ربيــــاين : لكـــل مفـــل حــــق علـــن أبويــــه إحســـان تربيتــــهط وتعلينـــهط وتيديبــــه .د 
 أومـــا يـــرهقالط لال مـــن األعنـــال يوال  ـــوز تشـــغيل األمفـــال يف ســـن بـــاكرط وال حتنـــ .105صـــغرياً 

 .اول بينال وب  حقال يف اللعب والتعلل يعوق منوهلط أو
ا تنــرط وتكــون إ  ليتانا ضلــو ط انتقلــت هــذ  ادلســؤولية إذا عجــز والــدا الطفــل عــن الوفــاء مبســؤو  .ه 

أنـا أو  بكـل مـؤمن بنفسـهط فنـن »(: اخلزانـة العامـة للدولـة)نفقات الطفل يف بيت مال ادلسلن  
 106.«فعلن ط ومن تر  مااًل فلوربته Iضيعة تر  ديناً أو

ومــن رعايـة وحنــانط يف  يف حاجـة إليــه مـن كفايــة ماديـةط لكـل فـرد يف األســرة أن ينـال مناــا مـا هــو .و 
 وللوالـــدين علـــن أوالد ـــا حـــق كفالتانـــا ماديـــاً ورعايتانـــا بـــدنياً . مفولتـــهط ويف شـــيخوخته وعجـــز 

  107.«أنت ومال  لوالد »: ونفسياً 
قيـل يـا رسـول احط مـن أحـق النـاس بسـن صـحابهب  » :لألمومة حـق يف رعايـة خاصـة مـن األسـرة .ز 

: قـــال مث مـــن  قـــال. أمـــ : مث مـــن   قـــال: قـــال. مـــ أ: مث مـــن  قـــال :قـــال الســـائل. أمـــ : قـــال
 108.«أبو 

مسؤولية األسرة شركة ب  أفرادهـاط كـل بسـب ماقتـه ومبيعـة فطرتـهط وهـي مسـؤولية تتجـاوز دائـرة  .ح 
أمـ ط مث أمـ ط : قيل يا رسول احط مـن أبـر   قـال»: اآلباء واألوالدط لتعل األقارب وذوي األرحام

 109.«قربمث أم ط مث أبا ط مث األقرب فاأل
جاءت جارية بكر إ  الن  صلن اح عليه »: الفتاة علن الزواج شلن ال يرغب فيه ال  رب الفى أو .ط 

 110.«باها زو جاا وهي كارهة فخريها الن  صلن اح عليه وسللأوسلل فذكرت أن 

 حقوق الزوجة. 20
 .111أسكنوهن من حي  سكنتل: أن تعيش مر زوجاا حي  يعيش .أ 

 

I ذرية ضعافاً خيشن عليال الكيا : ضيعة 
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الرجــال : ملقاـاهـو اــا بـادلعرو  مـوال زواجانــاط وخـالل فـرتة عــداا إن أن ينفـق علياـا زوج .ب 
 وإن كــن   112طقوامــون علــن النســاء مبــا فكــل اح بعكــال علــن بعــض ومبــا أنفقــوا مــن أمــواذلل

وأن تيخذ من مطلقاا نفقـة مـن حتكـنال  113طأوالت زتل فينفقوا عليان حى يكعن زتلان
 .114فـــةن أرضـــعن لكـــل فـــ توهن أجـــورهن: يالمـــن أوالد  مناـــاط مبـــا يتناســـب مـــر كســـب أبـــ

 .وتستحق الزوجة هذ  النفقات أيا كان وضعاا ادلام وأيا كانت برواا اخلاصة
فـةن خفـتل أال يقينـا : للزوجة أن تطلب من زوجاا إهناء عقد الزواجط ودياًط عـن مريـق اخللـر .ج 

ليق قكـائياً يف نطـاق كنا ذلا أن تطلب التط  .115حدود اح فال جناح عليانا فينا افتدت به
 .الشريعةأحكام 

شلـا وذلن الربر : للزوجة حق ادلرياث من زوجااط كنا ترث من أبويااط وأوالدهاط وذوي قرابتاا .د 
 .116فةن كان لكل ولد فلان الثنن شلا تركتل طإن مل يكن لكل ولدتركتل 

ط وأن ال علن كل واحـد مـن الـزوج  أن افـب غيـب صـاحبهط بـين ال يفشـي شـي اً مـن أسـرار  .ه 
وال : يكشــف عنــا قــد يكــون بــه مــن نقــص خلقــيط ويتيكــد هــذا احلــق عنــد الطــالق وبعــد 

 .117تنسوا الفكل بينكل

 حق التربية. 21
: الرتبيــة الصــاحلة حــق األوالد علــن اآلبــاءط كنــا أن الــرب وإحســان ادلعاملــة حــق اآلبــاء علــن األبنــاء .أ 

 ًإمــا يــبلغن عنــد  الكــرب أحــد ا أوكال ــا فــال وقكـن ربــ  أال تعبــدوا إال إيــا  وبالوالــدين إحســانا
فـــض ذلنــا جنـــاح الـــذل مــن الرزتـــة وقـــل رب خوا. تقــل ذلنـــا أ  وال تنار ــا وقـــل ذلنـــا قــوال كرميـــا

 .118ارزتانا كنا ربياين صغريا
ملـــب »: التعلــيل حـــق للجنيـــرط وملـــب العلـــل واجـــب علــن ا نيـــرط ذكـــوراً أو إنابـــاً علـــن الســـواء .ب 

وإذ أخـذ اح : ادلـتعلل والتعلـيل حـق لغـري ادلـتعلل علـن 119.«ومسـلنة العلل فريكة علن كل مسلل
نن ه للنــاس وال تكتنونــه فنبــذو  وراء  اــورهل واشــرتوا بــه ذتنــاً قلــياًل بـيـــ  ميثــاق الــذين أوتــوا الكتــاب لت

 121.«ليبلغ الشاهد الغائب» 120طفب س ما يشرتون
مــن يــرد اح بــه خــرياً يفقاــه يف »: نرين يــوفر لكــل فــرد فرصــة متكاف ــةط ليــتعلل ويســتأا تنــر  علــن .ج 

: ولكــل فــرد أن خيتــار مــا يالئــل مواهبــه وقدرتــه 122.«وجــل يعطــي الــدينط وإمنــا أنــا قاســل واح عــز
 123.«كل ميس ر دلا خلق له»

 حق الفرد في حماية خصوصياته. 22
ر وخصوصياال زتـًنط ال اـل التسـو   124.«أفال شققت عن قلبه»:   خالقال وحد إسرائر البشر 

ــــا معشــــر مــــن » .125وال جتس ســــوا: عليــــه ــــؤذوا إســــلل بلســــانه ومل يفكــــي اإلميــــان أي ــــهط ال ت   قلب
وهلط وال تتبعـوا عـوراالط فةنـه مـن تتبــر عـورة أخيـه ادلسـللط تتبـر اح عورتـهط ومــن  ادلسـلن  وال تعـري 

 126.«فكحه ولويف جو  رحلهيتتبر اح عورته 

 حق حرية االرتحال واإلقامة. 23
كـــل فـــرد أن تكــون لـــه حريـــة احلركـــةط والتنقــل مـــن مكـــان إقامتـــه وإليــهط ولـــه حـــق الرحلـــةط مــن حـــق   .أ 

هــو الــذي جعــل لكــل األرض تعويــق لــهط  وأليــه دومنــا تكــيق عليــهط إواذلجــرة مــن مومنــهط والعــودة 
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قـــل ســـريوا يف األرض مث انظـــروا كيـــف كـــان عاقبـــة .127 ذلـــوال فنشـــوا يف مناكباـــا وكلـــوا مـــن رزقـــه
 .129أمل تكن أرض اح واسعة فتااجروا فياا.128 ادلكذب 

يســيلون  : ال  ــوز إجبــار شــخص علــن تــر  مومنــهط وال إبعــاد  عنــه تعســفا دون ســبب شــرعي .ب 
عن الشار احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري وصـد عـن سـبيل اح وكفـر بـه وادلسـجد احلـرام وإخـراج 

 .130أهله منه أكرب عند اح
 مــن لكــل مســللط ال  ــوز أن تقيــد حركتــه فياــا بــواجز جغرافيــةط أودار اإلســالم واحــدةط وهــي و  .ج 

يدخله مـن ادلسـلن  اسـتقبال  حدود سياسيةط وعلن كل بلد مسلل أن يستقبل من يااجر إليه أو
ال ابــــون مــــن هــــاجر إلــــيال وال  ــــدون يف لوالــــذين تبــــو ءوا الــــدار واإلميــــان مــــن قــــب: األخ ألخيــــه

كــان ملــل خصاصــة ومــن يــوق شــس  نفســه  علــن أنفســال ولــو صــدورهل حاجــة شلــا أوتــوا ويــؤبرون
 .131فيول   هل ادلفلحون

 .وآخر دعوانا أن احلند ح رب العادل 
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 حقوق اإلنسان في اإلسالم إعالن القاهرة حول

 
 الصادر عن املؤدتر اإلسالمي التاسع عشر لوزراء اخلارجية

 (م 4991أغسطس  5/ هـ  4144حمرم  41القاهرة، )
 

تأكيـــ اً لرـــ ار اواـــاري االتـــارخيي لامـــة اإلســـالمية الـــث جاربـــا اض رـــ  أمـــة أار ـــ  ال شـــر ة  اـــارة 
 نيا طـاخررة اعاـ  طـل الارـإل ااإلديـان امـا  رجـو أن تقـوم طـة هـيو ا مـة اليـوم عاملية متوازنـة رططـ  الـ

  .هل ا ة ال شر ة اوائرة طل التيارات ااملياهب املتنافسة اتق مي اورول ملشكالت اواارة املاد ة املزمنة
غالل امســـــا ًة و اابـــــود ال شـــــر ة املتارقـــــة إقـــــو  اإلنســـــان الـــــث  ـــــ   إ   ا تـــــة مـــــن ا ســـــت
  .اا ضطباد، ا    إ  تأكي   ر تة ا قوقة و اوياة الكردية الث تتفق مع الشر اة اإلسالمية

ا قًة منبا طـأن  ال شـر ة الـث طرغـ  و مـ ارل الارـإل املـادي عـأناً طايـ اً،   تـزال، اسـت قو و  اجـة 
  .ماسة إ  سن  إدياين واار ا اإ  اازع ذايت حيرس  قوقبا

طــأن  اوقــو  ا ساســية ااور ــات الاامــة و اإلســالم جــزء مــن د ــن املســر ل   ديرــ  أ ــ   اإديانــاً 
طشكل م  ئي تاطيربا كرياً أا جزئياً، أا ررقبا أا جتاهربا، و أ كام إهلية تكريفية أنزل اض هبا كت ة، 

دة، اإ اهلـا أا اطاث هبا رامت رسرة ادتـإل هبـا مـا جـاءت طـة الرسـا ت السـ اا ة اأاـ ه  رعا تبـا ع ـا
إن . الاـ اان عريبــا منكــراً و الــ  ن، اكــل إنســان مســؤال عنبــا ؤفــردو، اا مــة مســؤالة عنبــا طالتاــامن

  :ال ال ا عااء و منظ ة املؤدتر اإلسالمي، تأسيساً عرو ذل ، تارن ما  ري 

 المادة األولى 
خدم، اعيع الناس متسااان و أال ال شر عيااً أسرة اا  ة عا  طينبإل الا ود ة ض اال نوة (  أ

الكرامـــة اإلنســـانية او أاـــل التكريـــد ااملســـؤالية دان دتييـــز طيـــنبإل طســـ ب الاـــر  أا الرـــون أا الرغـــة أا 
نت ــاء السياســي أا الوضــع ا جت ــاعي، أا غــ  ذلــ  مــن ا عت ــارات،  ااــنس أا املاتقــ  الــ    أا ا

  .الكرامة عرو طر ق تكامل اإلنساناأن  الاقي ة الصهيهة هي الا ان لن و هيو 

أن اخلَْرـــق كر بـــإل عيـــال اض، اأن  أ ـــ بإل إليـــة أنفابـــإل لايالـــة، اأنـــة   فاـــل   ـــ  مـــنبإل عرـــو ( ب
  .اخرر إ  طالتقوى االا ل الصاحل

  المادة الثانية
ا اوــق اويــاة ه ــة اض اهــي مكفولــٌة لكــل إنســان، اعرــو ا فــراد ااات اــات االــ ال،  ا ــة هــي( أ  

 .من كل اعت اٍء عرية، ا  جيوز إزها  راح دان مقتاو عرعي

  .و إ  إفناء الين وع ال شرياحيرم الرجوء إ  اسائل تُف( ب

  .احملافظة عرو است رار اوياة ال شر ة إ  ما عاء اض ااجٌب عرعيٌ ( ل

سـاس هبـا طـ ان مسـو  سالمة جس  اإلنسان مصونة، ا  جيوز ا عت اء عريبـا، ك ـا   جيـوز امل( د
  .عرعي، اتكفل ال الة  ا ة ذل 
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  المادة الثالثة
و  الـــة اســـتل ام القـــوة أا املنازعـــات املســـرهة،   جيـــوز قتـــل مـــن   مشـــاركة هلـــإل و القتـــال  (  أ 

كالشــيو ااملــرأة االطفــل، الرجــر   ااملــر ن اوــق، و أن  ــ ااى، الاســ  أن  طاــإل ا ـُــْؤاَى  ا كســو، 
  .ت ثيل طالقترو، اجيب ت ادل ا سرى اتالقي اجت اع ا سر الث فرقتبا ظرا  القتالاحير م ال

  جيوز قطع الشجر أا إتال  الزرع االارع أا ختر ب امل اين ااملنشآت امل نية لرا ا طقصـد ( ب
  .أا نسد أا غ  ذل 

 المادة الرابعة
اعرـو الـ ال ااات ـع  ا ـة جث انـة لكل إنسان  رمتة ااوفـا  عرـو تاتـة و  ياتـة اطاـ  موتـة، 

  .ام فنة

  المادة الخامسة
ا سرة هي ا ساس و طناء اات ع، االزاال أسـاس تكو نبـا، الررجـال االنسـاء اوـق و الـزاال، ( أ 

  .ا  حتول دان دتتابإل هبيا اوق، قيود منشؤها الار  أا الرون أا اانسية

  .ق أمام الزاال اتيس  س رة ا ا ة ا سرة ارعا تباعرو اات ع اال الة إزالة الاوائ( ب

 المادة السادسة
املــرأة مســاا ة لررجـــل و الكرامــة اإلنســانية، اهلـــا مــن اوــق مثـــل مــا عريبــا مـــن الواج ــات، اهلـــا ( أ 

  .علصيتبا امل نية اذمتبا املالية املستقرة ا ق ا  تفا  طاتبا انس با

  .سرة امسؤالية رعا تباعرو الرجل عبء اإلنفا  عرو ا ( ب

 المادة السابعة 

لكــل طفــل عنــ  ا دتــة  ــقي عرــو ا طــو ن ااات ــع اال الــة و اواــانة اال طيــة االرعا ــة املاد ــة (  أ 
  .االصهية اا دطية، ك ا جتب  ا ة اانل اا م اإعطاؤ ا عنا ة رااة

  ر ــ ان  ا دهــإل، مــع اجــوب مراعــاة لآلطــاء امــن إك بــإل اوــق، و ارتيــار نــوع ال طيــة الــث( ب
  .مصرهتبإل امستق ربإل و ضوء القيإل ا رالقية اا  كام الشرعية

  .لاطو ن عرو ا طناء  قوقب ا، الاقارب  قي عرو ذا بإل افقاً   كام الشر اة( ل

 المادة الثامنة 
 ت أهريتة أا انتقصـ ، قـام لكل إنسان الت ت ع طأهريتة الشرعية من  يث اإللزام اا لتزام، اإذا فق

  .الي،ة مقامة
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 المادة التاسعة
طرـب الارـإل فر اـة االتارـيإل ااجـب عرـو اات ـع اال الـة اعريبـا تـأمل سـ رة ااسـائرة اضـ ان ( أ  

تنوعــة ؤــا حيقــق مصــرهة اات ــع ا تــي  لدنســان مارفــة د ــن اإلســالم ا قــائق الكــون اتســل ها خلــ  
 .ال شر ة

عرــو مؤسســات ال طيــة االتوجيــة امللترفــة مــن ا ســرة اامل رســة ااااماــة  مــن  ــق كــل إنســان( ب
اأجبـــزة اإلعــــالم اغ هـــا، أن تا ــــل عرــــو ترطيـــة اإلنســــان د نيـــاً ادنيو ــــاً ترطيــــة متكامرـــة امتوازنــــة تن ــــي 

  .علصيتة اتازز إديانة طاض اا  امة لرهقو  االواج ات ا ا تبا

 المادة العاشرة
رة، ا  جيــوز رارســة أي لــون مــن اإلكــراو عرــو إنســان أا اســتغالل فقــرو أا اإلســالم هــو د ــن الفطــ

  .جبرة و رة عرو تغي  د نة إ  د ن آرر أا إ  اإلواد

  المادة الحادية عشرة
 ول  اإلنسان  راً، اليس     أن  سـتا  و أا  يلـة أا  قبـرو أا  سـتغرة، ا  ع ود ـة لغـ  اض ( أ 
  .تاا 

طشىت أنواعة اطاعت ارو من أسوأ أنواع ا ستا اد، حمر م حتردياً مؤكـ اً ، الرشـاوب الـث  ا ستا ار( ب
تاانية اوق، الكامل و التهر ر منة او تقر ر املص ، اعرو عيع ال ال االشاوب ااجب النصرة هلا و  

تفا  طشلصـيتبا كفا با لتصفية كل أعكال ا ستا ار أا ا  تالل، اا يع الشاوب اوق، و ا  
  .املستقرة االسيطرة عرو  راا ا امواردها الط ياية

  المادة الثانية عشرة
لكل إنسـان اوـق و إطـار الشـر اة و  ر ـة التنقـل، اارتيـار حمـل إقامتـة دارـل طـالدو أا رارجبـا، 

مأمنـة مـا   الة إذا اضطب   ـق، الرجـوء إ  طرـ  آرـر، اعرـو ال رـ  الـيي اـأ إليـة أن جيـ و  ـىت   رغـة 
  . كن س ب الرجوء اق ا  جردية و نظر الشرع

 المادة الثالثة عشرة 
الا ــل  ــق تكفرــة ال الــة ااات ــع لكــل قــادر عريــة، الدنســان  ر ــة ارتيــار الا ــل الالئــق طــة رــا 
ـــــة مصـــــرهتة امصـــــرهة اات ـــــع، الراامـــــل  قـــــة و ا مـــــن االســـــالمة او كافـــــة الاـــــ انات  تتهقـــــق ط

 –رــرى، ا  جيــوز تكريفــة ؤــا    طيقــة، أا إكراهــة، أا اســتغاللة، أا اإلضــرار طــة، الــة ا جت اعيــة ا 
أن  تقاضــــو أجــــراً عــــادً  مقاطــــل ع رــــة دان تــــأر ، الــــة اإلجــــازات  –دان دتييــــز طــــل الــــيكر اا نثــــو 

االاالاات االفراقات الث  ستهقبا، اهو مطالب طاإلرالص ااإلتقان، اإذا ارترد الا ل اأاهاب 
  .الا ل، فارو ال الة أن تت رل لفن  النزاع ارفع الظرإل اإقرار اوق ااإللزام طالا ل دان حتيز

 المادة الرابعة عشرة
لدنسان اوق و الكسب املشراع، دان ا تكار أا غش أا إضرار طـالنفس أا طـالغ ، االرطـا رنـوع 

  .مؤك اً 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 2مرهق  
 

 

688 

+ + 

+ + 

 المادة الخامسة عشرة
طـالطر  الشـرعية، االت ت ـع إقـو  املركيـة ؤـا    اـر، طـة أا طغـ و  لكل إنسـان اوـق و الت رـ ( أ  

  .من ا فراد أا اات ع، ا  جيوز نزع املركية إ  لارارات املنفاة الاامة امقاطل تاو ن فوري اعادل

  .حترم مصادرة ا موال ا جزها إ  ؤقتاو عرعي( ب

 المادة السادسة عشرة
طث ـــرات إنتاجـــة الار ـــي أا ا د  أا الفـــ  أا التقـــ ، الـــة اوـــق و  لكـــل إنســـان اوـــق و ا نتفـــاع

  . ا ة مصرهتة ا دطية ااملالية الاائ ة لة، عرو أن  كون هيا اإلنتال غ  مناٍ    كام الشر اة

 المادة السابعة عشرة
طنــاء ذاتــة  لكــل إنســان اوــق و أن  اــيش طي ــة نظيفــة مــن املفاســ  اا اط ــة ا رالقيــة دتكنــة مــن( أ 

  مانو اً، اعرو اات ع اال الة أن  وفرا لة هيا اوق،

لكـل إنسـان عرــو هت اـة ادالتــة  ـق الرعا ــة الصـهية اا جت اعيــة طتبي ـة عيــع املرافـق الاامــة ( ب
  الث حتتال إليبا و   اد اإلمكانات املتا ة،

ة اكفا ــة مـن  اولـة، ا شــ ل تكفـل ال الـة لكــل إنسـان  قـة و عــيش كـرمي حيقـق لــة دتـام كفا تـ( ل
  .ذل   املأكل ااملر س ااملسكن االتاريإل االاالل اسائر اواجات ا ساسية

 المادة الثامنة عشرة
  لكل إنسان اوق و أن  ايش آمناً عرو نفسة اد نة اأهرة اعرضة امالة،( أ 

ااتصــا تة، ا  لدنســان اوــق و ا ســتقالل طشــؤان  ياتــة اخلااــة و مســكنة اأســرتة امالــة ( ب
  .جيوز التجسس أا الرقاطة عرية أا اإلساءة إ  تاتة، اجتب  ا تة من كل ت رل تاسفي

لر ســـكن  رمتـــة و كـــل  ـــال، ا  جيـــوز درولـــة طغـــ  إذن أهرـــة أا طصـــورة غـــ  مشـــراعة، ا  ( ل
  .جيوز ه مة أا مصادرتة أا تشر   أهرة منة

 المادة التاسعة عشرة
  أمام الشرع،  ستوي و ذل  اواكإل ااحملكوم،الناس سواسية ( أ  

   ق الرجوء إ  القااء مكفول لرج يع،( ب

  املسؤالية و أساسبا علصية،( ل

    جردية ا  عقوطة إ  ؤوجب أ كام الشر اة،( د

املــتبإل طــريء  ــىت تث ــ  إدانتــة ؤهاك ــة عادلــة تــؤمن لــة فيبــا كــل الاــ انات الكفيرــة طالــ فاع ( هـــ
  .عنة
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  مادة العشرونال
  جيوز الق ن عرو إنسان أا تقيي   ر تة أا نفية أا عقاطة طغ  موجب عرعي، ا  جيوز تار اـة 
لرتاي ب ال  ين أا النفسـي أا  ي نـوع مـن املاـامالت امليلـة أا القاسـية أا املنافيـة لركرامـة اإلنسـانية،  

رضاو اطشرط عـ م تاـرص اـهتة ا ياتـة ك ا   جيوز إرااع أي فرد لرتجارب الط ية أا الار ية إ  ط
  .لرلطر، ك ا   جيوز سن  القوانل ا ستثنائية الث ختول ذل  لرسرطات التنفيي ة

 المادة الحادية والعشرون
  .أري اإلنسان رهينة حمر ٌم طأي عكل من ا عكال، ا ي ه   من ا ه ا 

  المادة الثانية والعشرون
  .إر ة عن رأ ة طشكل    تاارص مع امل ادئ الشرعية لكل إنسان اوق و التا  ( أ 

لكــــل إنســــان اوــــق و الــــ عوة إ  اخلــــ  اا مــــر طــــاملارا  االنبــــي عــــن املنكــــر افقــــاً لاــــواط  ( ب
  الشر اة اإلسالمية،

اإلعالم ضرارة  يو ة لر جت ـع، احيـرم اسـتغاللة اسـوء اسـتا الة االتاـرص لر ق سـات اكرامـة ( ل
ارسة كل ما من عأنة اإلرالل طالقيإل أا إااطة اات ع طالتفك  أا ا لحالل أا الارر ا ن ياء فية، ار

  أا زعزعة ا عتقاد،

  جتـــوز إ ـــارة الكراهيـــة القوميـــة اامليه يـــة اكـــل مـــا  ـــؤدي إ  التهـــر ن عرـــو الت ييـــز الانصـــري ( د
  .طكافة أعكالة

 المادة الثالثة والعشرون 

ت  اد فيبــــا اســــوء اســــتغالهلا حترديــــاً مؤكــــ اً ضــــ اناً لرهقــــو  ا ساســــية الو  ــــة أمانــــة حيــــرم ا ســــ( أ 
  لدنسان،

لكل إنسـان  ـق ا عـ ا  و إدارة الشـؤان الاامـة لـ الدو طصـورة م اعـرة أا غـ  م اعـرة، ك ـا ( ب
  .أن لة اوق و تقر  الوظائد الاامة افقاً   كام الشر اة

  المادة الرابعة والعشرون
  .ر ات املقررة و هيا اإلعالن مقي ة طأ كام الشر اة اإلسالميةكل اوقو  ااو

 المادة الخامسة والعشرون 

  .الشر اة اإلسالمية هي املرجع الو ي  لتفس  أا توضي  أي مادة من مواد هيو الو يقة
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 حقوق اإلنسان في اإلسالم إعالن روما حول

 
 الندوة العاملية حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم

 (م 3111فرباير  32/  هـ   2231ذو احلجة  32روما ، )
 

 بسم الّله الرمحن الرحيم

 .احلمد لّله والصالة والسالم على رسول الّله وسائر األنبياء واملرسلني، وبعد

يف اإلسالم اليت عقـداا رابةـة العـاإل اإلسـالما يف العااـمة اإليةاليـة رومـا،  فإن ندوة حقوق اإلنسان 
ويف مقر املركز اإلسالما الثقايف إليةاليـا، ددارسـع علـى مـدث  ال ـة ويـام ومـن ةـالل  ال ـة ع ـر  ثـا  
ــــيت وحا ــــع باإلنســــان ةــــالل ا مســــني ســــنة  يف مخــــس تلســــات، العــــروا والعوامــــأ واملنعةإلــــات ال

مسع دةور شؤون احلياة من حوله، وناق ع املوا يـ  الدوليـة امللعلقـة  قوقـه، وقارنـع بـني املاضية، ودل
 .مضامينها وفاعليلها يف اللعامأ مع حقوق اإلنسان، والحعع قصورها يف دلبية احلياتاده امللةورة

ومــن وتــأ دــاليف هــرا القصــور الــرا واث مو مضــعاا ال ــمولية واملصــداقية والل امــأ يف احلإلــا  
لى حقوق اإلنسان، فإن الندوة ايب جبميـع ح ومـات العـاإل و يـع اتيوـات واملنعمـات واملؤسسـات ع

الدوليـــة املعنيـــة  قـــوق اإلنســـان، مو مراتعـــة اإلعالنـــات واملوا يـــ  الدوليـــة ا ااـــة بـــاحلقوق اإلنســـانية 
أمـأ النـدوة مـن مراتعة موضـوعية لسـّد الثاـرات املوتـواة فيهـا ودعـويا مـا تـاء فيهـا مـن نقـ ، كمـا د

 يع و راا اجمللمع الدويل الرمسية وال عبية، ددارس هـر  احلقيقـة يف ضـوء احلاتـات اإلنسـانية ومراعـاة 
  :املباائ اليت روت الندوة ون اإلنسان  اتة مليها لضمان حقوقه، وذلك كما يلا

 :المبدأ األول 
م الدينيــة الــيت وواــى ّــا الّلــه ســب انه ومهيــة ربــق احلقــوق اإلنســانية ررتعيــة دراعــا املعلقــدات والقــي

  .ودعاو على لسان ونبيائه ورسله

  :المبدأ الثاني 
ضـرورة ربـق احلقـوق بالواتبـات مـن ةـالل مإلهــوم يرد ـز علـى قاعـدة اللـوازن بـني و ـائ  اإلنســان 

  .واحلياتاده يف بناء األسرة واجمللمع وعمارة األرض، على حنو ال يلعارض مع مرااة الّله دعاو

  :المبدأ الثالث 
اعلبار مسهام املنعمات غري احل وميـة يف اههـوا املبرولـة يف معـااة اـياغة املوا يـ  واملبـاائ امللعلقـة 
 قوق اإلنسان، عامال  مجيابيا  يف حتقي  ال مولية املةلوبة ومساعدام لل امأ الرؤث واههوا اإلنسانية 

  .الساعية حلماية اإلنسان وضمان حقوقه
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  :دأ الرابع المب
د جيع احلوار بني الثقافات واحلضارات را يساعد على دإلهم وفضـأ حلقـوق اإلنسـان، ورـا جينّـب  

اجمللمعــات الب ـــرية ويـــالت الصـــرامل والنـــزامل املســلك ومـــا ينـــل  عـــن ذلـــك مــن   ـــار ســـلبية علـــى اإلنســـان 
 .والبيوة

  :المبدأ الخامس 
نبـر اللمييــز بـني وفــراا اجمللمـع الب ــرا علـى وســاس  العمـأ علـى دــوفري األسـباب والوســائأ الـيت حتقــ 

  .من اهنس وو اللون وو اللاة وو االنلماء الو ين

والنــــدوة مذ دضــــع هــــر  املبــــاائ، دعلــــن حل ومــــات العــــاإل ومنعمادــــه الرمسيــــة وال ــــعبية، ون شــــريعة  
يـــ  الصـــ يك اإلســـالم قـــدمع الضـــمانات لل قيـــ  الل امـــأ وال ـــمول واللـــوازن واملرتعيـــة و ليـــات اللةب

والندوة مذ دضع ذلك بـني يـدا اجمللمـع الـدويل عـرب معـالن رومـا، للـدعو اللّـه ون يوفـ  . حلقوق اإلنسان
 .اهميع مو ما فيه ةري الب رية  عاء

 .والى الّله وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى  يع ونبيائه ورسله
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 الميثاق العربي لحقوق اإلنسان

 
 دارة العامة للشؤون القانونيةإلل مانة العامةألا

 نسانإلشؤون حقوق  إدارة
 

 الديباجية
وانطالقاااا مااااا إةااااان األمااااة العساياااة انسامااااة اإلنسااااان مطااااع أن أد  ااااا ا  اااا ن  عاااا  الااااو ا العااااس  م اااا  

 .أسس ما احلسية والع ل والسالم ال يانات ومو ا احلضارات اليت أك ت حقه يف حياة كسةة دلى
رسااا  ا الشاااسيعة اإلساااالمية والااا يطات الساااداوية األ اااس  يف األ اااوة أاخلالااا ة الااايت  ئوحتقيقاااا للد ااااد
 .وادلساواة اني ال شس

رسا ه دات رارا ااا الطويا  ماا قايئ وم اادئ إنسااانية كاان ذلاا الا ور الن ا  يف نشااس أواد ا ازا مط اا  اا 
والغااااسب عااااا  عل ااااا مق اااا ا أل اااا  األر  وال اااااح ني دااااا ادلعس ااااة وال قا ااااة مساكاااا  العلاااائ اااااني الشااااسق 

 .واحلندة
وإذ اقااى الااو ا العااس  ي طاااد  مااا أق ااال إع أق ااال دلااى دقي رااها مؤمطااا اوح رااها مطا ااال دون 
حسي ااها ماا ا عا دااا حاا  األماائ يف رقسيااس م اا  ا واحل اااا دلااى دسوالااا وإةانااا اساايادة القااانون وان دت اا  

 .ان ااحلسية والع الة ورنا ؤ ال سص  و معيار أصالة أي رل د اإلنس
 .ور ضا للعط سية وال  يونية الل ني رشنالن ان  اكا حلقوق اإلنسان ول ي ا للسالم العامل

 .وإقساراً ااالرر اط الودي  اني حقوق اإلنسان والسالم العادلي
قااوق اإلنسااان وأحنااام الع اا يا الاا وليني ور كياا ا دل ااادئ مي اااق األماائ ادل الاا ة واإلدااالن العااادلي حل

لألمااائ ادل الااا ة اشااا ن احلقاااوق ادل نياااة والسياساااية واحلقاااوق االق  اااادية واال  دادياااة وال قا ياااةا وإداااالن 
 .القا سة حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم

 :وم  اقا لن  ما رق م ار قت دلى ما يلي

 القسم األول
 1ادلادة 

 ا  والساايطسة دلاى دسوالاا وموارد ااا الط يعياة وذلاا احلاا  لنا اة الشاعوب احلاا  يف رقسياس ادل .1
كياهناااا السياساااي وأن رواصااا  ةسياااة رطدي  اااا االق  اااادية واال  دادياااة   أن رقاااسر ةسياااة  ااا 

 .وال قا ية
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إن العط سية وال  يونية واالح الل والسيطسة األ ط ياة  اي حتا  للنساماة اإلنساانية وداا    .2
للشااعوب ومااا الوا ااة إدانااة رتياا  عارسااالا دلااى  أساسااي لااول دون احلقااوق األساسااية

 .إزال  ا

 القسم الثاني
 2ادلادة 

ر ع ااا  كااا  دولاااة  اااسا يف  اااعا ادلي ااااق ااااا ن رن ااا  لنااا  إنساااان مو اااود دلاااى أرا اااي ا و ا اااا  
لسااالط  ا حااا  ال د ااا  انا اااة احلقاااوق واحلسياااات الاااواردة  ياااه دون أي دتييااا  اسااا ة العط اااس أو اللاااون أو 

و ال يا أو السأي السياسي أو األص  الو ين أو اال  دادي أو ال سوة أو ادلايالد أو أي اجلطس أو اللغة أ
 .و   آ س دون أي ر سقة اني الس ال والطساء

 3ادلادة 
ال جيوز رقيي  أي ما حقاوق اإلنساان األساساية ادلقاسرة أو القا داة يف أياة دولاة  اسا يف  .1

أو العسا كداا ال جياوز ال اللا  مط اا ة اة   عا ادلي اق اس طادا إع القانون أو االر اقيات
 .د م إقسار ادلي اق ذلعل احلقوق أو إقسار ا ا ر ة أق 

ال جياوز الياة دولااة  اسا يف  ااعا ادلي ااق ال اللاا  ماا احلسيااات األساساية الااواردة  ياه والاايت  .2
 .يس  ي  مط ا موا طو دولة أ س  ر عام  ورلك احلسيات ا ر ة أق 

 4ادلادة 
ص دلياه ط ولة  و اة  اعا ادلي ااق ساو  ماا ياود دلى احلقوق واحلسيات ادلنال جيوز  س  قي .1

القانون ويع ت  سوريا حلداية األما واالق  اد الو طيني أو الطظام العام أو ال االة العاماة أو 
 . سياآلاأل الق أو حقوق وحسيات ا

خااااع ماااااا جيااااوز للاااا ول األ ااااساا يف أوقااااات الطااااوارئ العاماااااة الاااايت لاااا د حياااااة األمااااة أن ر  .2
اإل ااساءات مااا لل ااا مااا ال  ام ااا   قااا ذلااعا ادلي اااق إع ادلاا   الضااسوري الااعي رق ضاايه ا قااة 

 .م طل ات الو  

وال جياااوز اااا ي حاااال أن دتاااس رلاااك القياااود أو أن يشاااد   اااعا ال اللااا  احلقاااوق والضااادانات  .3
 ااواز اخلاصاة ةظااس ال عااعية واإل اناة والعااودة إع الااو ا والل ااؤ السياساي وا اكدااة وداا م 

 .رنسار ا اكدة

 5ادلادة 
 .لن   سد احل  يف احلياة ويف احلسية ويف سالمة شخ ه ولدي القانون  عا احلقوق

 6ادلادة 
ويط  اا  . ال  سةااة وال دقواااة إال اااطص قااانوب وال دقواااة دلااى األ عااال السااااقة ل اا ور ذلااك الااطص

 .ادل  ئ االقانون الالح  إذا كان يف صاحله
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 7ادلادة 
 .ئ اسئ إع أن ر  ت إدان ه  الاكدة قانونية رؤما له  ي ا الضدانات الضسورية لل  اع دطهادل  

 8ادلادة 
لناا  إنسااان احلاا  يف احلسيااة والسااالمة الشخ ااية  ااال جيااوز القاا إ دليااه أو ح اا ل أو إيقا ااه اغاا  

 .سط  ما القانون وجية أن يق م إع القضاء دون إاطاء

 9ادلادة 
 .أمام القضاء وح  ال قا ي من ول لن  شخص دلى إقليئ ال ولةرتي  الطاس م ساوون 

 11ادلادة 
ال رنون دقواة اإلد ام إاّل يف اجلطايات ال الغة اخلطورة ولن  زلنوم دليه ااإلدا ام احلا  يف  لاة 

 .الع و أو خت يإ العقواة

 11ادلادة 
 .ال جيوز يف رتي  األحوال احلنئ اعقواة اإلد ام يف  سةة سياسية

 12ادة ادل
ال جياوز رط يااع حناائ اإلدا ام  اايدا يقاا  ددااسل داا ذتانيااة دشااس دامااا أو يف إماسأة حاماا  حاا  رضاا  

 .نقضاء دلدني دلى راريخ الوالدةازتل ا أو دلى أم مس   إال اع  

 13ادلادة 
حتدى الا ول األ اساا كا  إنساان دلاى إقليد اا ماا أن يعاعب اا نيا أو ن سايا أو أن يعاما   .1

ال إنسااانية أو م طيااة أو حا ااة االنسامااة ور خااع ال اا اا  ال عالااة دلطاا  ذلااك  معاملااة قاسااية أو
 .ورع ت عارسة  عل ال  س ات أو اإلس ام  ي ا  سةة يعاقة دط ا

 .ال جيوز أ ساء جتارب   ية أو دلدية دلى أي إنسان دون ر ال احلس .2

 14ادلادة 
 . ام م بال جيوز ح س إنسان د ت ادسارل دا الو اء ا يا أو أي ال 

 15ادلادة 
 .جية أن يعام  ا نوم دلي ئ اعقواة سال ة للالسية معاملة إنسانية

 16ادلادة 
ودلااا ر خااع  اا ه  ااعل اإل ااساءات أن يطعااا يف . ال جتااوز زلاكدااة شااخص دااا  ااسم واحاا  مااسرني

ودلااااا كااااان  ااااالية القاااا إ أو اإليقاااااا اشاااان   اااا  قااااانوب احلاااا  يف . شااااسدي  ا ويطلااااة اإل ااااساج دطااااه
 .ويإال ع
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 17ادلادة 
للالياة اخلاصاة حسم  ااا ادلسااس جاا  سةاة ورشاد   اعل احليااة اخلاصاة   وصايات األساسة وحسماة 

 .ر االت اخلاصةالادلسنا وسسية ادلساسالت و   ا ما وسا   ا

 18ادلادة 
 .الشخ ية القانونية ص ة مالزمة لن  إنسان

 19ادلادة 
 .لن  موا ا رشي  ةارسه   قا للقانونالشعة م  ر السلطات واأل لية السياسية ح  

 21ادلادة 
لن   سد مقيئ دلى إقلايئ دولاة حسياة االن قاال وا  ياار مناان اإلقاماة يف أي   اة ماا  اعا اإلقلايئ 

 .يف ح ود القانون

 21ادلادة 
ال جيوز اشن  رعسا ي أو  ا  قاانوب مطا  ادلاوا ا ماا مغاادرة أي الا  داس   اا يف ذلاك الا لا أو 

 .ااإلقامة يف أية   ة ما ال ل هدلى إقام ه يف   ة ماا أو إل ام س  حظس 

 22ادلادة 
 .ال جيوز ن ي ادلوا ا ما ال ل أو مطعه ما العودة إليه

 23ادلادة 
لناا  مااوا ا احلاا  يف  لااة الل ااوء السياسااي إع اااالد أ ااس   ساااا مااا اال ااط اد وال يط  اا  جااعا 

 .احل  العام وال جيوز رسليئ الال ئني السياسيني احل  ما س   ر  عه ما أ    سةة دادية لئ

 24ادلادة 
ال جيااوز إسااقاط اجلطسااية األصاالية دااا ادلااوا ا اشاان  رعساا ي وال يطنااس حقااه يف اك ساااب  طسااية 

 .أ س  اغ  سط  قانوب

 25ادلادة 
حااا  ادللنياااة اخلاصاااة من اااول لنااا  ماااوا ا ولظاااس يف رتيااا  األحاااوال ادلاااوا ا ماااا أموالاااه كل اااا أو 

 .ا ا ورة رعس ية أو    قانونيةاعض 

 26ادلادة 
 .حسية العقي ة وال نس والسأي من ولة لن   سد
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 27ادلادة 
لأل ااساد مااا كاا  ديااا احلاا  يف عارسااة شااعا س ئ ال يطيااةا كدااا ذلاائ احلاا  يف ال ع اا  دااا أ نااار ئ دااا 

أيااة دلااى قيااود دلااى   سياا  الع ااارة أو ادلدارسااة أو ال علاايئ واغاا  إ ااالل ةقااوق اآل ااسيا وال جيااوز  ااس 
 .عارسة حسية العقي ة وال نس والسأي إالّ  ا نص دليه القانون

 28ادلادة 
للدوا طني حسية اال  داع وحسية ال  د  ا ورة سلدية وال جياوز أن ي اس  ماا القياود دلاى عارساة 

حقااااوق  أي مااااا  ااااارني احلااااسي ني إال مااااا رساااا و  ه دوادااااي األمااااا القااااومي أو السااااالمة العامااااة أو زتايااااة
 .اآل سيا وحسيالئ

 29ادلادة 
 .رن   ال ولة احل  يف رشني  الطقااات واحل  يف اإل ساب يف احل ود اليت يطص دلي ا القانون

 31ادلادة 
رن   ال ولة لن  موا ا احل  يف دد  يضدا له مس و  معيشيا يؤما ادلطالة األساساية للاليااة  

 . كدا رن   له احل  يف الضدان اال  دادي الشام

 31ادلادة 
حسيااة ا  يااار العداا  من ولااة والسااخسة زلظااورة وال يعاا  مااا ق اا  السااخسة إر ااام الشااخص دلااى إداء 

 .دد  رط يعا حلنئ قضا ي

 32ادلادة 
رضدا ال ولة للدوا طني رناا ؤ ال اسص يف العدا  واأل اس العاادل وادلسااوة يف األ اور داا األدداال 

 .ادل ساوية القيدة

 33ادلادة 
 .  يف شغ  الواا   العامة يف االدللن  موا ا احل

 34ادلادة 
دلى أن ينون االا  ا ي مطاه إل امياا كالا  أد  . زلو األمية ال  ام وا ةا وال عليئ ح  لن  موا ا

 .وااجملان وأن ينون ك  ما ال عليئ ال انوي واجلامعي ميسوراً لل دي 

 35ادلادة 
ع اا  االقومياااة العسايااةا ويقااا س حقااوق اإلنساااان للدااوا طني احلااا  يف احلياااة يف مطااااخ  نااسي ودقاااايف ي

 .ويس إ ال  سقة العط سية و   ذلك ما أنواع ال  سقة وي دئ ال عاون ال ويل وقضية السالم العادلي
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 36ادلادة 
لناا   ااسد حاا  ادلشاااركة يف احلياااة ال قا يااة وحاا  ال د اا  ااألددااال األدايااة وال طيااة ورااو   ال ااسص لااه 

 .ال نسية واإلا اديةل طدية ملناره ال طية و 

 37ادلادة 
 .ال جيوز حسمان األقليات ما حق ا يف ال د   ا قا   ا أو ار اع رعاليئ ديانالا

 38ادلادة 
 .سسة  ي الوح ة األساسية للد  د  ور د   ةداي هألا .1
 .رن   ال ولة لألسسة واألمومة والط ولة والشيخو ة رداية م دي ة وزتاية  اصة .2

 39ادلادة 
 .احل  يف أن ر اح له أكت  سص ال طدية ال  نية والعقليةللش اب 

 القسم الثالث
 41ادلادة 
 .يرط خة دول رللس اجلامعة األ ساا يف ادلي اق جلطة  تاء حقوق اإلنسان ااالقرتاع السس  .1
ر ناااااون الل طاااااة ماااااا سااااا عة أدضااااااء ماااااا مسشااااا  الااااا ول األدضااااااء أ اااااساا ادلي ااااااق وجتاااااس   .2

سا ة أشا س ماا د اول ادلي ااق حيا  الط ااذا وال جياوز أن رضائ  االن خاااات األوع لل طاة اعا 
 .الل طة أك س ما شخص واح  ما دولة واح ة

يطلاااة األماااني العاااام ماااا الااا ول األدضااااء رقااا ر مسشااايال ا وذلاااك ق ااا  شااا سيا ماااا مودااا   .3
 .االن خااات

دلاى يشرتط يف ادلسشالني أن ينونوا ما ذوي اخلتة والن اءة العالياة يف رلاال ددا  الل طاةا  .4
 .أن يعد  اخلتاء ا    ئ الشخ ية وان  جتسد ون ا ة

يط خااة أدضاااء الل طااة ل اارتة دااالث سااطوات وياا ئ ال   ياا  ل الدااة مااط ئ دلااسة واحاا ة وجيااسي  .5
 .ا  يار أمساء  ؤالء دا  سي  القسدةاكدا يسدى م  أ ال  اول ما أمنا ذلك

 . ارط خة الل طة ر يس ا ورض  ال الة دا لية ذلا رو   أسلوب ددل .6

رع قاا  الل طااة ا  دادالااا  قاااس األمانااة العامااة لل امعاااة ااا دوة مااا األماااني العاااما وجيااوز ذلاااا  .7
 . وا قة دق  ا  دادالا يف ال  دس  آ س إذا اق ضت  سورة العد  ذلك

 41ادلادة 
 :رقوم ال ول األ ساا ا ق ر رقاريس إع جلطة  تاء حقوق اإلنسان دلى الطالو ال ايل .1

 .ع  سطة ما راريخ ن اذ ادلي اقرقسيس أويل ا .1
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 .رقاريس دورية ك  دالث سطوات .2

 .رقاريس ر ضدا إ ااات ال ول دا اس  سارات الل طة .3
رااا رس الل طاااة ال قااااريس الااايت رقااا م ا الااا ول األدضااااء األ اااساا يف ادلي ااااق و قاااا لاااطص ال قاااسة  .2

 .األوع ما  عل ادلادة
ا إع الل طااة ال ا دااة حلقااوق اإلنسااان يف رس اا  الل طااة رقسيااسا مشاا ودا ااا راء الاا ول ومالحظالاا .3

 .اجلامعة العساية

 القسم الرابع
 42ادلادة 
يعس  األمني العام جلامعاة الا ول العساياة  اعا ادلي ااق اعا  موا قاة رللاس اجلامعاة دلياها دلاى  .1

 .نضدام إليهالال ول األدضاء لل وقي  وال   ي  أو ا
نضاادام  اليخ إياا اع وديقااة ال  اا ي  أو اياا     ااعا ادلي اااق حياا  الط اااذ اعاا  شاا سيا مااا رااار  .2

 .السااعة ل   األمانة العامة جلامعة ال ول العساية

 43ادلادة 
ي     عا ادلي اق نا اعا االطسا ة لنا  دولاةا اعا  د ولاه حيا  الط ااذا اعا  شا سيا ماا رااريخ إيا اع 

لا ول األدضااء اإيا اع حظاار اإويقاوم األماني العاام ا. نضادام ا لا   األماناة العاماةاوديقة ر ا يق ا أو 
 .نضدامالوديقة ال   ي  أو ا

 
 :دا حنومات

 اجلد وريااااة ال ونساااايةا دولااااة ال الااااسياا دولااااة اإلمااااارات العسايااااة ادل الاااا ةا ادلدلنااااة األردنيااااة اذلا يااااةا
 رت ورياة الساودانا رت ورياة  ي او ا ادلدلناة العساياة الساعوديةا اجلد ورية اجل ا سياة ال ةقسا ياة الشاع يةا

سااااالططة دداااااانا دولاااااة  رت ورياااااة العاااااساقا رت ورياااااة ال اااااومال ال ةقسا يااااةا وريااااة العساياااااة الساااااوريةااجلد 
 اجلد ورياااااة الل طانياااااةا دولاااااة النوياااااتا رت ورياااااة القداااااس االحتادياااااة اإلساااااالميةا دولاااااة القطاااااسا  لساااااطنيا

اجلد وريااااة  ادلدلنااااة ادلغسايااااةا رت وريااااة م ااااس العسايااااةا اجلد وريااااة العسايااااة الشااااع ية االشاااارتاكية العظدااااىا
 .اجلد ورية اليدطية اإلسالمية ادلوري انيةا
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 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 
 اجلمعية العامة لؤلمم ادلتحدة

 0491ديسمرب /كانون األول  01
 

 الديباجة
ادلتساااوية البابتااة  ااو  وحبنااوم مبالكرامااة ادلتلةاا ة ع أيااء اعساااا األراارة ال  اارية  االعاافا كااان   دلااا

 .اراس احلرية والعدل والسبلم ع العامل
اإلنساااا    الساامران وازدراؤ ااا مااد ا سااايا ل  اعمااال   يااة   ت حناااوإل اإلنساا تناراا كااان   ودلااا

الناول والعنيادة ويتحارر ماف الدا    حبرياةوكان غاية ما يرنو لليه عامة ال  ر ان باإل عامل يتمتاء  ياه الدارد 
 .والدامة
 خاار األماار ل   ادلااراالسااروري ان يتااو  النااانون قايااة حنااوإل اإلنسااان لكاايبل يساا ر  ماافكااان   ودلااا

 .تمرد ع ى االرت داد والظ مال
األراراية  اإلنسااناألمم ادلتحدة مد اكادت ع ادليبااإل ماف ددياد لدياقاا حبناوإل  شعوبكانت   ودلا

ع اااى ان تاااد ء باااالرم   امر ااااوبكراماااة الدااارد ومااادرج و اااا ل رداااال والنسااااا ماااف حناااوإل متسااااوية وح مااات 
 . سحااالدتماع  مدماً وان تر ء مستوى احلياة ع دو مف احلرية 

مراعااة حناوإل  اطراداألعساا مد تع دت بالتعاون مء األمم ادلتحدة ع ى ضمان  الدولكانت   ودلا
 .اإلنسان واحلريات األرارية واحفام ا

 .هبذا التع د التامالعام ذلذج احلنوإل واحلريات األ ية الكربى ل و اا  لئلدراككان   ودلا
ادل اافك الااذي  ادلسااتوىانااه  ع ااى  حلنااوإل اإلنسااان اجلمعيااة العامااة تنااادي هبااذا اإلعاابلن العااادل  اا ن

اجملتمااء  واضااعى ع ااى الاادوام  عين غاا  ان تساات د ه كا ااة ال ااعوب واألماام حااد يسااعى كاا   اارد و ي ااة 
واحلرياات عاف طريال التع ايم والفبياة وا اا   احلناوإل ذا اإلعبلن نصب اعين م  ل  توطياد احافام  اذج 

االعفا  هبا ومراعاهتا بصورة عادلية  عالة بى الادول األعسااا  لسمان لدرااات م ردة  مومية وعادلية 
 .اخلاضعة لس  اقا ال نا  اهتا وشعوب 

 1 المادة
ان يعاما   وع اي مأيء الناس احاراراً متسااويف ع الكراماة واحلناوإل  وماد و  اوا عنابًل وضامراً  يولد

 .بعس م بعساً بروح اإلخاا
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  2 المادة
كاالتميي    متييا  متاء بكا اة احلناوإل واحلرياات الاواردة ع  اذا اإلعابلن  دون اي لنسان حال الت لك 

اي راي  خاار  او األةاا   اوبساا ب العنصاار او ال ااون او اجلاانغ او ال غااة او الااديف او الااراي السياراا  
. ايااااة تدرمااااة بااااى الردااااال والنساااااا دونالاااوطو او االدتماااااع  او البااااروة او ادلاااايبلد او اي وضااااء  خاااار  

السياراا  او النااانو  او الاادو  ل  ااد او  الوضااء عمااا تناادم   ااف يكااون  ناااك اي متيياا  ارارااه و ساابل
 ااذا ال  ااد او ت ااع ال نعااة مسااتنبل او  اات الوةاااية او غاار  كااانال نعااة الاات ينتماا  للي ااا الداارد رااواا  

 .ريادته خاضعة ألي ميد مف النيود كانتمتمتء باحلكم الذايت او  

  3 المادة
 .ل ع احلياة واحلرية وربلمة شصصه رد احل لك 

  4 المادة
 .اوضاع ماارفماإل او ارتع اد اي شصص  وحيظر االرفماإل وجتارة الرميل بكا ة  جيوز ال

  5 المادة
 .بالكرامة احلاطةاي لنسان ل تعذيب وال ل عنوبات او ادلعامبلت النارية او الوح ية او  يعرض ال

  6 المادة
 .حلل ع ان يعف  ب صصيته النانونيةلنسان اينما ودد ا لك 

  7 المادة
كمااا ان   تدرماة النااس رواراية اماام النااانون وذلام احلال ع التمتاء حبماياة متكا  ااة عناه دون اياة  كا 

 .ع ى متيي  ك ذا  ريضذلم أيعا احلل ع قاية متساوية ضد اي متي  خي  هبذا اإلعبلن وضد اي 

  8 المادة
 احلنااوإلل ل  احملاااكم الوطنيااة إلنصااا ه عااف اعمااال  ي ااا اعتااداا ع ااى شااصص احلاال ع ان ي  اا لكاا 

 .األرارية الت دينح ا له النانون

  9 المادة
 .جيوز الن ض ع ى اي لنسان او ح  ج او نديه تعسداً  ال

  11 المادة
مساتن ة  زلكماةلنساان احلال  ع اى مادم ادلسااواة التاماة ماء ايفخاريف  ع ان تنظار مسايته اماام  لكا 

 .توده لليه دنائيةي ة نظراً عاداًل ع نياً ل دص  ع حنومه والت اماته واية هتمة ن  
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  11 المادة
تاممف لاه  ي اا  ع نياةك  شصص مت م جبردية يعترب بري اً ل  ان تب ات لدانتاه مانونااً  حاكماة (  2) 

 .السمانات السرورية ل د ا  عنه
 يعتاربتناا  عاف اداة عما  لال ل ا كاان  لاع ال يدان اي شصص ماف داراا اداة عما  او االم(  1) 

ماف ت اع الاات   اشاددرمااً و نااً ل ناانون الاوطو او الادو  ومات االرتكااب  كاذلع ال توماء ع ياه عنوباة 
 .كان جيوز توميع ا ومت ارتكاب اجلردية

  12 المادة
 تحلمااابليعااارض احاااد لتااادخ  تعساااد  ع حياتاااه اخلاةاااة او ارااارته او مساااكنه او مرارااابلته او  ال

 .احلمبلتع ى شر ه ومسعته  ولك  شصص احلل ع قاية النانون مف مب   ذا التدخ  او ت ع 

  13 المادة
 .لك   رد حرية التنن  واختيار زل  لمامته داخ  حدود ك  دولة(  2) 
 .لليهحيل لك   رد ان يغادر اية ببلد  ا ع  لع ب دج كما حيل له العودة (  1) 

  14 المادة
 .االض  اد رد احلل ع ان ي  ل ل  ببلد اخرى او حياول االلت اا للي ا  رباً مف لك  (  2) 
 اغااراضال ينتدااء هبااذا احلاال مااف ماادم ل محاكمااة ع داارائم غاار ريارااية او ألعمااال تنااامض (  1) 

 .األمم ادلتحدة وم ادئ ا

  15 المادة
 .لك   رد حل التمتء جبنسية ما(  2) 
 .تغير ادنسيته تعسداً او لنكار حنه ع  ال جيوز حرمان شصص مف(  1) 

  16 المادة
او  اجلانغل رد  وادلراة مد ب غا رف ال واج حل التا وج وتلرايغ ارارة دون اي مياد بسا ب (  2) 

 .الديف  وذلما حنوإل متساوية عند ال واج واثناا ميامه وعند احنبلله
 . يه لكراجل واج رضى كامبًل ال ال يربم عند ال واج لال برضى ال ر ى الراغ ى ع ا(  1) 
 .والدولة اجملتمءاألررة    الوحدة ال  يعية األرارية ل م تمء وذلا حل التمتء حبماية (  1) 

  17 المادة
 .لك  شصص حل التم ع  دردج او باالشفاك مء غرج(  2) 
 .ال جيوز جتريد احد مف م كه تعسداً (  1) 
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  18 المادة
 اولتدكااار والسااامر والاااديف  وي ااام   اااذا احلااال حرياااة تغيااار ديانتاااه شاااصص احلااال ع حرياااة ا لكااا 

 لع رراً ام مء  اكانعنيدته  وحرية اإلعراب عن ما بالتع يم وادلماررة ولمامة ال عائر ومراعاهتا رواا 
 .اجلماعة

  19 المادة
 خ  تادشصص احلل ع حرية الراي والتع ر  وي ام   اذا احلال حرياة اعتنااإل ايفراا دون اي  لك 

 .اجلغرا يةوارتناا األن اا واأل كار وت ني ا ول اعت ا بلية وري ة كانت دون تنيد باحلدود 

  21 المادة
 .لك  شصص احلل ع حرية االشفاك ع اجلمعيات واجلماعات الس مية(  2) 
 .ال جيوز لرغام احد ع ى االنسمام ل  أعية ما(  1) 

  21 المادة
ممب ااى  بواراا ةفاك ع لدارة ال اامون العامااة لاا بلدج لمااا م اشاارة ولمااا لكاا   اارد احلاال ع االشاا(  2) 

 .خيتارون اختياراً حراً 
 .لك  شصص ندغ احلل الذي لغرج ع تن د الوظائف العامة ع ال بلد(  1) 
دورياة  ن ي اةلن لرادة ال عب    مصدر ر  ة احلكومة  ويعرب عف  ذج اإلرادة بانتصابات (  1) 

مماثاا  يساامف  لدااراااالماافا  السااري وع ااى ماادم ادلساااواة بااى اجلميااء او حسااب اي جتااري ع ااى اراااس 
 .حرية التصويت

  22 المادة
 اجمل ااودشااصص بصادته عسااواً ع اجملتمااء احلال ع الساامانة االدتماعيااة وع ان  نال بوراااطة  لكا 

والفبويااة  الدتماعيااةواالنااوم  والتعاااون الاادو  و ااا يتداال ونظاام كاا  دولااة وموارد ااا احلنااوإل االمتصااادية 
 .ل صصيتهالت ال غىن عن ا لكرامته ول نمو احلر 

  23 المادة
لكااا  شاااصص احلااال ع العمااا   ولاااه حرياااة اختياااارج ب اااروح عادلاااة مرضاااية كماااا ان لاااه حااال (  2) 
 .مف ال  الة احلماية
 .لك   رد دون اي متيي  احلل ع ادر متساو ل عم (  1) 
 بكراماااة ادااار عاااادل مااارض يكدااا  لاااه وألرااارته عي اااة الئناااة لكااا   ااارد يناااوم بعمااا  احلااال ع(  1) 

 .اإلنسان تسا  لليه  عند ال  وم  ورائ  اخرى ل حماية االدتماعية
 .دلص حتهلك  شصص احلل ع ان ين ئ وينسم ل  ننابات قاية (  1) 
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  24 المادة
 وعالعماا  شااصص احلاال ع الراحااة  وع اومااات الداارايف  والراايما ع  ديااد معنااول لساااعات  لكاا 

 .ع بلت دورية بلدر

  25 المادة
لكااا  شاااصص احلاااال ع مساااتوى ماااف ادلعي ااااة كاااا  ل محا ظاااة ع ااااى الصاااحة والر ا ياااة لااااه (  2) 

البلزمة   االدتماعيةويتسمف  لع التغذية وادل  غ وادلسكف والعناية ال  ية وكذلع اخلدمات  وألررته 
وال ااايصوخة وغااار  لاااع ماااف  والفمااا والع ااا   ولاااه احلااال ع تااالمى معي اااته ع حااااالت ال  الاااة وادلااارض
 . ندان ورائ  العيش نتي ة لظرو  خاردة عف لرادته

 احلماياااةلؤلموماااة وال دولاااة احلااال ع مسااااعدة ورعاياااة خاةاااتى  ويااانعم كااا  األطداااال باااندغ (  1) 
 .شرعيةاالدتماعية رواا اكانت والدهتم ناجتة عف رباح شرع  او ب رينة غر 

  26 المادة
 ع اااىكاا  شاااصص احلااال ع الاااتع م  وجياااب ان يكااون التع ااايم ع مراح اااه األو  واألراراااية ل(  2) 

وان ييسار الن اول  وادل او األم  باجملان  وان يكون التع يم األو  لل اميااً وين غا  ان يعمام التع ايم الداو 
 .الكدااةل تع يم العا  ع ى مدم ادلساواة التامة ل  ميء وع ى اراس 

اإلنسااان  احاافامد  الفبيااة ل  ل اااا شصصااية اإلنسااان ل اااا كااامبًل  ول  تع ياا  جيااب ان هتاا(  1) 
واجلماعاااات العنصااارية او  ال اااعوبواحلريااات األراراااية وتنمياااة التدااا م والتساااامح والصااادامة باااى أيااء 

 .السبلمالدينية  ول  زيادة رل ود األمم ادلتحدة حلدظ 
 .تربية اوالد ملآلباا احلل األول ع اختيار نو  (  1) 

  27 المادة
باااالدنون  االراااتمتا لكاا   ااارد احلااال ع ان ي ااافك اشااافاكاً حاااراً ع حيااااة اجملتماااء البنااااع وع (  2) 

 .وادلسا ة ع التندم الع م  واالرتدادة مف نتائ ه
او او األديب  الع مااا لكااا   ااارد احلااال ع قاياااة ادلصااااة األدبياااة وادلادياااة ادلفت اااة ع اااى لنتاداااه (  1) 
 .الدو

  28 المادة
ع ي اا  ادلنصاو  ارد احلال ع التمتاء بنظاام ادتمااع  دو  تتحنال  نتسااج احلناوإل واحلرياات  لك 

 .ع  ذا اإلعبلن  نناً تاما

  29 المادة
 .كامبلً   حرا  ع ى ك   رد واد ات حنو اجملتمء الذي يتاح  يه وحدج ل صصيته ان تنمو  واً (  2) 
 لسااامانممارراااة حنوماااه وحرياتاااه لت اااع النياااود الااات ينرر اااا الناااانون  نااا   خيساااء الدااارد ع (  1) 

وادلصاا حة العامااة  العاااماالعاافا  حبنااوإل الغاار وحرياتااه واحفام ااا ولتحنياال ادلنتساايات العادلااة ل نظااام 
 .واألخبلإل ع رلتمء ددينراط 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 5م حل  
 

 

2001 

+ + 

+ + 

 ادلتحادةض األمم ال يصح حبال مف األحوال ان متارس  ذج احلنوإل مماررة تتنامض مء اغرا(  1) 
 .وم ادئ ا

  31 المادة
 النيااامع  ااذا اإلعاابلن نااص جيااوز تلوي ااه ع ااى انااه خيااول لدولااة او أاعااة او  اارد اي حاال ع  لاايغ

 .بن اح او تلدية عم  ي د  ل   دم احلنوإل واحلريات الواردة  يه
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 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

 أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

 
 لألمم ادلتحدة اجلمعية العامة

 
 93/64يف القددد ار  اإلي ددد اعتمدددداا اجلمعيدددة العامدددة  اتحدددع وددداد التلييدددا  التمدددد   ع ي دددا  ا   دددمام

 اقدددا ، 0391 ل يددد  / حز ددد ان 64: وددددل الذ ددداذ تدددار   0396د سدددم  / كدددا لن ا  ل   01ادلددد رخ يف 
 ،(0) 61ل مادة 

إن الد ل ا ط اف يف هذه ا ت ايية إذ ت ى أن ا عرتاف واحلقلق ادلتسا  ة  غًن القاو ة ل تم ف، 
أسداس احل  دة  العددل ،  اقدا ل مبدادا ادلع ذدة يف مي داق ا مدم ادلتحددة جلميا أع ال ا س ة البش  ة هل،

 إذ ت دددا يف  ، ن هدددذه احلقدددلق تسدددتمد مدددت الة امدددة ادلت  ددد ة ل  سدددانأ إذ تددددرك  ، السددد م يف العدددام
وتعز دز ، مذد  55 خبا دة ىلجدب ادلدادة ، اعتبارها اللاجب الذي  قدا ع دع عدات  الدد ل ىقت دع ادلي داق

مددت  5 م اعااددا ع ددع مسددتلى العددام،  م اعدداة مذ ددا ادلددادة ، احددرتام حقددلق ان سددان  ح  اتدد  ا ساسددية
اخلاص واحلقلق ادلد ية  السياسدية،  ك تاادا  مت الع د الد يل 1ن سان  ادلادة ن العادلي حلقلق اعالنا

تددذع ع ددع عدددم جددلاز تعدد ذ أحددد ل تعددذ ب أ  ادلعام ددة أ  العقلوددة القاسددية أ  الالإ سددا ية أ  ادل يذددة،  
ضد  د ادلعام دة أ  شدااص مدت التعد ذ ل تعدذ ب  غدًنه مدت  عالن محا ة مجيدا ان  ا أ م اعاة مذ ا 

د سددم  /  ل كددا لن ا  3العقلوددة القاسددية أ  الالإ سددا ية أ  ادل يذددة، الددذي اعتمدتدد  اجلمعيددة العامددة يف 
 رغبدددة مذ ددددا يف ز ددددادة اعاليددددة الذ دددال ضددددد التعددددذ ب  غددددًنه مدددت ضدددد  د ادلعام ددددة أ  العقلوددددة  ،0315

 :ات قع ع ع ما   ي القاسية أ  الالإ سا ية يف العام ياطبة،

 ولألالجزء ا
 1ادلادة 
 ، عمددددت  ذددددت  عذدددد  أم أ  عددددذاد شددددد د أي «تعددددذ بال»دودددد قمددددد   غدددد اذ هددددذه ا ت اييددددة، -0

أ  مددت شدداع ،   حدد  عمدددا وشدداع مددا وقمددد احلمددلل مددت هددذا الشدداع، جسددد ا كددان أم عق يددا
 ع ددع مع لمددا  أ  ع دع اعددرتاف، أ  معايبتدد  ع دع عمددت ارتةبدد  أ   شدتب  يف ا دد  ارتةبدد ، هددل أ ، ثالد 

أ  عذددددما   حددد  م دددت هدددذا ا م أ   –شددداع ثالددد   إرغامددد  هدددل أ  أيختل  ددد  أ   شددداع ثالددد  أ 
أ  حيدد ذ ع يدد  أ   لاادد  ع يدد  أ   سددةع عذدد    ددا كددان  لعدد ،أسددبب  قددلم ع ددع التمييددز  يالعددذاد  

ملظددر ر ددي أ  أي شدداع  تمدد ف ومدد ت  ال  يددة     ت ددمت ذلددا ا م أ  العددذاد الذاشدد  اقدد  
 .يا ل ية أ  ادلالزم ذلذه العقلوا  أ  الذي  ةلن  تيجة ع ضية ذلاعت عقلوا  

 ت مت أ  ديةدت أن  ت دمت أحةامدا ذا   أ  تش  ا  طين  ا د يل ي ادلادة و  ختت هذه  -6
 .تطبي  أمشت
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 2ادلادة 
جد الا  أرد ى دلذدا إدار ة أ  ي ائية اعالدة أ  أ دة إج الا  تش  عية أ  إتتاذ كت د لة ط ف  -0
 .يي يم خي ا  رتما  ا الق ائإ يأ ل التعذ ب يفأعما
 ددا كا ددع، سددلال أكا ددع هددذه الحدد  ف حالددة حدد د أ  أ ددة ظدد  ف اسددت ذائية    جيددلز التددذر  و -6

ر ى كمد ر   ة حالة مت حا   الطلارا العامة اأأ   ياحل د أ  عدم استق ار سياسي دار اد دا و
 .ل تعذ ب
 .مادرة عت ملظ ٌن أع ع م تبة أ  عت س طة عامة كم ر ل تعذ ب  جيلز التذر  وا  ام  ال -9

 3ادلادة 
أ  أن تسدد م  إد د لددة ( «ن تدد دهأ») شدداع أ  تعيددده ي  جيددلز   ددة د لددة طدد ف أن تطدد د أ -0

 .ذا تلاا   لد  ا أسباد حقيقة تدعل إد ا عتقاد و    سيةلن يف رط  التع ذ ل تعذ بإأر ى، 
ذا كا ع هذه ا سدباد متدلاا ة، مجيدا ا عتبدارا  ذا  إتمة لتحد د ما ت اعع الس طا  ادلا -6

المدد ة، ىددا يف ذلددا،  يف حالددة ا  طبدداق،   جددلد الدد  ثاوددع مددت ا  ت اكددا  ال ادحددة أ  المدداررة أ  
 . اجلماعية حلقلق ان سان يف الد لة ادلعذية

 4 ادلادة
 ، يم ىلجددددب يا لجلددددا اجلذددددائن تةددددلن مجيددددا أعمددددال التعددددذ ب جدددد ائأت ددددمت كددددت د لددددة طدددد ف  -0

عمددت رردد   يحما لددة دلمارسددة التعددذ ب  ع ددع ييامدد  ودد  ة دد شدداع وي   ذطبدد  ا مدد  ذاتدد  ع ددع ييددام أ
 . شةت تلاط ا  مشاركة يف التعذ ب

ردددذ يف ا عتبدددار  جتعدددت كدددت د لدددة طددد ف هدددذه اجلددد ائم مسدددتلجبة ل عقددداد وعقلودددا  مذاسدددبة ت -6
 . طبيعت ا اخلطًنة

 5ادلادة 
يامة    ت ا الق دائية ع دع اجلد ائم ادلشدار إلي دا نج الا  كت د لة ط ف ما   زم مت انتتاذ   -0

 :يف احلا   التالية 6يف ادلادة 
ي ديم خي ددا لل  ت دا الق دائية أ  ع دع ظ د  سد يذة أ  ع ددع إأي عذدد ارتةداد هدذه اجلد ائم يف ( أ )

 .منت طائ ة مسج ة يف ت ا الد ل
 .ت ا الد لةملاطين دية مت عذدما ديلن م تةب اجل  ( د )
 .ت ا الد لة، إذا اعت   ت ا الد لة ذلا مذاسباملاطين ع ي  مت  عذدما  ةلن اجملين( ج)
نيامدة    ت دا الق دائية ع دع هدذه اجلد ائم جد الا  تتاذ كت د لة ط ف وادل ت مدا   دزم مدت ان -6

الق ددائية    ي دديم خي ددا لل  ااددا إأي يف احلددا   الددو  ةددلن اي ددا م تةددب اجل ديددة ادلزعددلم ملجددلدا يف 
 .د لة مت الد ل الو  رد ذك ها يف ال ق ة أ مت هذه ادلادة أ ةإد  9عمال وادلادة   تقلم وتس يم

 . يذائية دتارس  اقا ل قا لن الدار ي ائية ج ة   أي   تست ىن هذه ا ت ايية  -9
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 6ادلادة 
دراسددة ادلع لمدددا  ادلتدددلا ة ذلدددا، وددد ن الحددد  ف تددد ر تقددلم أ دددة د لدددة طددد ف، لددددى ايتذاع دددا، وعدددد  -0

  تتادذ أواحتجدازه  6يف ادلدادة  إليد  مشدار راضي ا  ددعع أ د  ايدرتف ج مداأاحتجاز شاع ملجلد يف 
ردددد ى  القا ل يددددة اجدددد الا    ةددددلن ا حتجدددداز  ان. يا ل يددددة أردددد ى ل ددددمان  جددددلد اي ددداإجدددد الا  أ دددة 

ع أ   سدتم  احتجداز الشداع ا  ل مددة الالزمدة ل دتمةت مطاوقة دلا  ذع ع ي  يدا لن ت دا الد لدة ع د
 .لتس يم إج الا  أي دعلى جذائية أ  مت اختاذ أي يامة إمت 

 . د ايما  تع   والليائا ج ال التحقي  اإتقلم هذه الد لة الرا و -6
ي د خمددتع  مددت ادلددادة ع ددع ا تمددال اددلرا ودد 0شدداع حمتجددز  اقددا ل  قدد ة أي تددتم مسدداعدة  -9
 .لة الو هل مت ملاطذي ا،  أ  ىم ت الد لة الو  قيم اي ا عادة أن كان وال جذسيةل د  
ختطدد  ع ددع ال ددلر الددد ل ادلشددار ، واحتجدداز شدداع مددا، لدددى ييددام د لددة مددا، عمددال  ددذه ادلددادة -6

واحتجداز هدذا الشداع  ودالح  ف الدو تد ر اعتقالد ،  ع دع الد لدة الدو ، 5إلي ا يف ال ق ة أ مت ادلادة 
لي  مت الذتائ  إد إن ت اا الرا ما تل  ع أمت هذه ادلادة  6 د الذي تتلراه ال ق ة  ى التحقي  اجت  

 . ذا كان يف  يت ا دمارسة    ت ا الق ائيةإاماح عما نالد ل ادلذكلرة ما ا

 7ادلادة 
اودد  ي دديم اخلاضددا لل  ت ددا الق ددائية شدداع  دددعع ارتةنتقددلم الد لددة الطدد ف الددو  لجددد يف ا -0

، وعدد ذ الق ددية ع ددع 5يف احلددا   الددو تتلراهددا ادلددادة  6مددت اجلدد ائم ادلذمددلص ع ي ددا يف ادلددادة ي  
 .س طااا ادلاتمة وقمد تقدمي الشاع ل محاكمة، إذا م تقم وتس يم 

سدد لد الددذي تتبعدد  يف حالددة ارتةدداد أ ددة ج ديددة عاد ددة  تتاددذ هددذه السدد طا  ي ارهددا وددذ   ا -6
 5مدددت ادلدددادة  6 دددا يف ال قددد ة ليإىلجدددب يدددا لن ت دددا الد لدددة،  يف حدددا   ادلشدددار ذا  طبيعدددة رطدددًنة 

حدلال أيدت  د امة مدت ت دا  حدال مدت ا ي دا دة ودنأ  تةلن معا ًن ا دلدة ادلط لودة ل مقاضداة  ا ي ذبغ
 .5مت ادلادة  0لي ا يف ال ق ة إالو تذطب  يف احلا   ادلشار 

القا ل يدددة  ي شددداع تتادددذ ضدددده ت دددا جددد الا  م احدددت انتة دددت ادلعام دددة العادلدددة يف مجيدددا  -9
 . 6لي ا يف ادلادة إمت اجل ائم ادلشار   يايما  تع   وج الا  ان

 8ادلادة 
جددد ائم ياو دددة لتسددد يم م تةبي دددا يف أ دددة معاهددددة لتسددد يم  6ا يف ادلدددادة إلي ددد تعتددد  اجلددد ائم ادلشدددار -0

دراج هددذه اجلدد ائم كجدد ائم ياو ددة إودد طدد افالددد ل ا  تتع ددد . طدد افاجملدد مٌن تةددلن يائمددة وددٌن الددد ل ا 
 .لتس يم م تةبي ا يف كت معاهدة تس يم ت م ويذ ا

 كا دع  ، تس مع د لة ط ف ط با ل تس يم مت د لة   ت وط ا  ا معاهدة لتس يم اجمل مٌنإذا  -6
د لدددة اعتبدددار هدددذه  د جتعدددت التسددد يم مشددد  طا ولجدددلد معاهددددة لتسددد يم اجملددد مٌن، جيدددلز ذلدددذه ال الد لدددة ا
ردددد ى  خي دددا التسددد يم ل شددد    ا . ساسدددا يا ل يدددا ل تسددد يم ايمدددا خيدددتع ى ددددت هدددذه اجلددد ائمأا ت اييدددة 

 .ا ط ب التس يمإلي  ادلذملص ع ي ا يف يا لن الد لة الو  قدم
الددو   جتعددت التسدد يم م هل ددا ولجددلد معاهدددة وددان هددذه اجلدد ائم ياو ددة  طدد افتعددرتف الددد ل ا  -9

ا ط دددب إلي ددد م تةبي دددا ايمدددا ويذ دددا طبقدددا ل شددد    ادلذمدددلص ع ي دددا يف يدددا لن الد لدددة الدددو  قددددملتسددد يم 
 .التس يم
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يف  ، كمددا لددل أجلددا ايرتاددع  طدد اف تددتم معام ددة هددذه اجلدد ائم،   غدد اذ التسدد يم وددٌن الددد ل ا  -6
ائية طبقددا يامددة    ت ددا الق ددإ  ددا يف أراضددع الددد ل ادلطالبددة وأادلةددان الددذي حدددثع ايدد  احسددب، وددت 

 . 5مت ادلادة  0ل  ق ة 

 9ادلادة 
أكدد  يدددر مددت ادلسدداعدة ايمددا  تع دد   ردد ى ا طدد افن تقدددم الددد ل ا أع ددع كددت د لددة طدد ف  -0
ىددا يف ذلددا تددلاًن مجيددا ، 6ا يف ادلددادة إلي دد مددت اجلدد ائم ادلشددارأي اجلذائيددة ادلتاددذة وشددان ج الا  وددان

 . الا ج ا دلة ادللجلدة يف حلزاا  الالزمة ل
مددت هددذه ادلددادة  اقددا دلددا يددد  لجددد ويذ ددا مددت  0تذ يددذ الددد ل ا طدد اف التزامااددا ىقت ددع ال قدد ة  -6

 . معاهدا  لتبادل ادلساعدة الق ائية

 11ادلادة 
عدددالم ايمدددا  تع ددد  يحددد  التعدددذ ب ع دددع اللجددد  الةامدددت يف نت دددمت كدددت د لدددة إدراج التع ددديم  ا -0

  داذ القدلا ٌن سدلال أكدا لا مدت ادلدد يٌن أ  العسدة  ٌن،   العدام ٌن يف إو ام  تدر ب ادللظ ٌن ادلة  دٌن و
ي ادد د معددد ذ  أي ميدددان الطدددب،   ادلددلظ ٌن العمدددلميٌن أ  غددًنهم دمدددت تةددلن ذلدددم عاليددة واحتجددداز 
 .شةت مت أشةال التليير أ  اعتقال أ  سجت أ  واستجلاد هذا ال  د أ  معام ت 

ح  يف القلا ٌن  التع يما  الو  تم إ ددارها ايمدا خيدتع ت مت كت د لة ط ف إدراج هذا احل -6
 . شااص ولاجبا    ظائر م ت ه  ل ا

 11ادلادة 
 كدذلا  ،  تع يماتد   أسداليب   دمارسدات ، تبقع كدت د لدة ييدد ا سدتع اذ ادلدذحم يلاعدد ا سدتجلاد

لتليير أ  ا عتقدال شةال اأشةت مت ي شااص الذ ت تع ضلا   الرتتيبا  ادلتع قة يجز  معام ة ا
 . حا   تعذ بأي خي ا لل  ت ا الق ائية،  ذلا وقمد مذا حد ث إي يم أي أ  السجت يف 

 12ادلادة 
ج ال حتقيددد  سددد  ا   ز ددد  ك مدددا  جدددد  أسدددباد إت دددمت كدددت د لدددة طددد ف ييدددام سددد طااا ادلاتمدددة وددد

يددداليم اخلاضدددعة  ا مدددتأي معقللدددة تددددعل إد ا عتقددداد ودددان عمدددال مدددت أعمدددال التعدددذ ب يدددد ارتةدددب يف 
 . لل  ت ا الق ائية

 13ادلادة 
خي دددا لل  ت دددا إي ددديم أي اددد د  ددددعع و  ددد  يدددد تعددد ذ ل تعدددذ ب يف ي ت دددمت كدددت د لدددة طددد ف  

  ع دع  جد  الق ائية، احل  يف أن   اا شةلى إد س طااا ادلاتمة  يف تذح  هذه السد طا  يف حالتد
مدة ل دمان محا دة مقددم الشدةلى  الشد لد مدت كاادة أ دلا  اختداذ اخلطدلا  الالز  ي  ذبغد. الس عة  وذزاهة

 . أدلة تقدمي ادلعام ة السيئة أ  التال ر  تيجة لشةلاه أ   
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 14 ادلادة
إ مداف مدت  تعد ذ لعمدت مدت أعمدال التعدذ ب  ،كت د لدة طد ف، يف  حام دا القدا لي  ت مت -0

إعدادة ت هي د  ع دع أكمدت  جد    دتتع  ي  ياوت ل تذ يذ يف تعدل   عدادل  مذاسدب ىدا يف ذلدا  سدائت
 يف حالة  ااة ادلعتدى ع ي   تيجة لعمت مت أعمدال التعدذ ب،  ةدلن لألشدااص الدذ ت  عدلذلم ، دمةت

 .احل  يف التعل  
د مدت شااص ايما يد  لجد ح  ل معتدى ع ي  أ  لغًنه مت اأي لي  يف هذه ادلادة ما دي   -6
 .    ىقت ع القا لن اللطينتعل 

 15ادلادة 
ستش اد و  دة أيدلال   بدع أ د  د اند ل  دا  تيجدة ل تعدذ ب كددليت  مت كت د لة ط ف عدم ات 

كددان ذلددا ضددد شدداع مددت م وارتةدداد التعددذ ب كدددليت ع ددع اند ل  ددذه إذا   يف أ ددة إجدد الا ، إ 
 . يلال ا

 16ادلادة 
أعمدددال أي  خي دددا لل  ت ددا الق دددائية حددد ثإي دديم أي يف  تتع ددد كدددت د لددة طددد ف وددان دتذدددا، -0

أردد ى مددت أعمددال ادلعام ددة أ  العقلوددة القاسددية أ  الالإ سددا ية أ  ادل يذددة الددو   تمددت إد حددد التعددذ ب  
أ  شددداع ررددد   تمددد ف ومددد ة ر يدددة هدددذه  ي، عذددددما   تةدددب ملظدددر عمدددلم0ادلدددادة كمدددا حددتددد  

جدددد  ردددداص تذطبدددد  ول . عمددددال أ  حيدددد ص ع ددددع ارتةا ددددا، أ  عذدددددما تددددتم ىلااقددددة أ  وسددددةلت  ع ي ددددا ا
شارة نشارة إد التعذ ب وان ذلا وا ستعاضة عت ا 09، 06، 00، 01ما  اللاردة يف ادللاد اا لتز 

 .إد غًنه مت ض  د ادلعام ة أ  العقلوة القاسية أ  الالإ سا ية أ  ادل يذة
حيحدد  ادلعام ددة أ   رردد  أ  يددا لن  طددين  ددا د يلأي حةددام  ختددت أحةددام هددذه ا ت اييددة و   -6
 . القاسية أ  الالإ سا ية أ  ادل يذة أ   تمت وتس يم اجمل مٌن أ  ط دهم العقلوة

 يالجزء الثان
 17ادلادة 
 ددام ادلذمددلص  ت ددط ا وادل( شددار إلي ددا ايمددا وعددد واسددم ال جذددة )تذشدد  جلذددة دلذاه ددة التعددذ ب  -0

الة دالة يف عدال  مشد لد ذلدم و ي ال ع ع مسدتلى أراليدرلر ال جذة مت عش ة   تت. ع ي ا ايما وعد
وا تاددا م مددا  طدد اف تقددلم الددد ل ا . ميدددان حقددلق ان سددان،  عم ددلن يف ال جذددة ومدد ت م الشامددية

 .شااص مت ذ ى اخل ة القا ل ية م اعاة التلز ا اجلغ ايف العادل  اائدة اشرتاك وع  ا
، افمدت يائمدة و شدااص ت شدح م الدد ل ا طد   يع ال ال جذة وط    ا يرتا  السد   ذتاب أ -6

 ت دددا الددد ل ا طددد اف يف اعتبارهددا اائددددة .  ددايذ لةددت د لددة طددد ف أن ت شددح شامدددا  احددد مدددت ملاط
 لدد يل سدان ادلذشد ة ىقت دع الع دد ات شيح أشااص  ةل دلن أ  دا أع دال يف ال جذدة ادلعذيدة يقدلق ان

 .اخلاص واحلقلق ادلد ية  السياسية  لد  م ا ستعداد ل عمت يف جلذة مذاه ة التعذ ب
جتماعددا  الددد ل ا طدد اف الددو  دددعل إد عقدددها مدد ة كددت اجيدد ى ا تادداد أع ددال ال جذددة يف  -9
مددت  أن  تةددلن  مددا ا القددا لي ي يف ت ددا ا جتماعددا  الددو  ذبغدد. ةمددم ادلتحدددألمددٌن العددام ل سددذتٌن ا
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الددد ل ا طدد اف   ةددلن ا شددااص ادلذتابددلن لع ددل ة ال جذددة هددم احلددائز ن ع ددع أكدد  عدددد مددت  يث  دد
 .الد ل ا ط اف احلاض  ت ادلملتٌن ي ع ا غ بية ادلط قة   لا  دم   لا   ع ا

  قددلم .جيدد ى ا  تادداد ا  ل يف ملعددد    تجددا ز سددتة أشدد   مددت تددار     دداذ هددذه ا ت اييددة -6
روعة أش   ع ع ا يت، وتلجي  رسدالة إد الدد ل  يبت ملعد كت ا تااد و ، مم ادلتحدةألمٌن العام ل ا
عددداد يائمددة إمددٌن العددام و   قددلم ا. طدد اف  دددعلها اي ددا إد تقدددمي ت شدديح ا يف غ ددلن ثالثددة أشدد  ا 
مددا ويددان الددد ل ا طدد اف الددو رشددحت م،    ددال مجيددا ادل شددحٌن ع ددع هددذا الذحددل م تبددة ت تيبددا أ ددد ا، و

 .  قدم هذه القائمة إد الد ل ا ط اف
 تاددا م يف حالددة الا ،   ةل ددلن مدد ه ٌن نعددادة  ذتاددب أع ددال ال جذددة ل ددرتة مددداا أروددا سددذ -5

 يم ا تاا م يف ادل ة ا  د تذت دغًن أن مدة ع ل ة مخسة مت ا ع ال الذ ت  ت، ت شيح م م ة أر ى
مدددت هدددذه ادلدددادة وعدددد ا  تادددداد ا  ل  9يف ال قددد ة  إليددد  جتمدددا  ادلشدددار   قدددلم رئدددي  ا وعدددد سدددذتٌن،

 .اخلمسة وط    الق عة وارتبار أ ال ه  ل ا ع ال، مباش ة
سدددبب ررددد  عدددت أدال م امددد  ي أ  عجدددزه    تيف حالدددة  اددداة أحدددد أع دددال ال جذدددة أ  اسدددتقال -4

ادلتع قة وال جذة تقلم الد لة الو رشحت  وتعيٌن ربًن أرد  مدت ملاطذي دا ل عمدت يف ال جذدة ل  درتة ادلتبقيدة 
اف  تعتد  ادللااقدة يدد دتدع مدا م تةدت مت مدة ع ل ة ش  طة احلملل ع ع ملااقة أغ بية الد ل ا ط  

أسداويا وعدد ييدام  ةع دع ذلدا ودالذ ي  ذلدا يف غ دلن سدت جاوة  مر عدد الد ل ا طد اف أ  أك د إ
 .والغ ا والتعٌن ادلقرتحإمم ادلتحدة وألا مٌن العام ل

 . تتحمت الد ل ا ط اف   قا  أع ال ال جذة أثذال أدائ م دل ام ادلتع قة وال جذة -1

 18ادة ادل
 .عادة ا تاا مإ جيلز . اب ال جذة أع ال مةتب ا دلدة سذتٌنتتذ -0
 :ييف مج ة أملر ع ع ما    ن  ذع،أع ع  يت ا ال جذة  حام ا الدار  -6
 .ي لر ستة أع ال اد القا لي ةتمت الذم (أ ) 
 .غ بية أ لا  ا ع ال احلاض  ت تتاذ مق را  ال جذة و (د)
مم ادلتحدة وتلاًن ما   زم مت ادلدلظ ٌن  التسد يال   دال ال جذدة م ام دا أل قلم ا مٌن العام ل -9

 .ىقت ع هذه ا ت ايية ع ع حنل اعال
 وعد عقد اجتماع ا . مم ادلتحدة والدعلة إد عقد ا جتما  ا  ل ل جذةألل قلم ا مٌن العام -6

 .ييد الو  ذع ع ي ا  حام ا الدار ا  ل، جتتما ال جذة يف ادللاع
تةلن الد ل ا ط اف مس  لة عما  تم حتم   مت   قا  ايما  تع د  وعقدد اجتماعدا  الدد ل  -5
مدم ادلتحددة م دت تة  دة ادلدلظ ٌن  التسد يال  الدو   ال جذدة ىدا يف ذلدا رد أي   قدا  إد ا ط افا 

 . مت هذه ادلادة 9مم ادلتحدة يد حتم ت ا  اقا ل  ق ة تةلن ا

 19ادلادة 
تقددار   عددت التددداوًن ، مددم ادلتحدددةألعددت ط  دد  ا مددٌن العددام ل، د ل ا طدد اف إد ال جذددةتقددم الدد -0

الو اختذاا تذ يذا لتع ددااا ىقت دع هدذه ا ت اييدة،  ذلدا يف غ دلن سدذة  احددة وعدد وددل   داذ هدذه 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



   ات ايية مذاه ة التعذ ب 
 

 

0109 

+ + + + 

+ + 

كدت أرودا  تقددم الدد ل ا طد اف وعدد ذلدا تقدار   تةمي يدة مد ة  . ا ت ايية والذسبة ل د لة الط ف ادلعذيدة
 .سذلا  عت أ ة تداوًن جد دة د اختاذها،  غًن ذلا مت التقار   الو يد تط ب ا ال جذة

 .حييت ا مٌن العام لألمم ادلتحدة التقار   إد مجيا الد ل ا ط اف -6
ن تبددددى كاادددة التع يقدددا  العامدددة الدددو يدددد ت اهدددا مذاسدددبة  ان أ ذلدددا ، تذحددد  ال جذدددة يف كدددت تق  ددد  -9

 .ن ت د ع ع ال جذة ىا ت تئي  مت مالححا أ ل د لة الط ف . الد لة الط ف ادلعذيةت س  ا إد 
أ ة  66الذي تعده  اقا ل مادة  يى ذلا، أن تدرج يف تق   ها السذل كما  رتال،  ن تق رأ ل جذة  -6

 ا مدت الد لدةإلي د إد جا دب ادلالححدا  الدلاردة، مت هدذه ادلدادة 9مالححا  تةلن أوداا  اقا ل  ق ة 
ل جذة أ  دا أ دا أن ت اد   دلرة مدت التق  د  ادلقددم ىلجدب ال قد ة الط ف ادلعذية وشان هذه ادلالححا    

 . ذا ط بع ذلا الد لة الط ف ادلعذيةإ مت هذه ادلادة، 0

 21ادلادة 
إذا تق ع ال جذة مع لما  ملثليا  ا  بد  ذلا أجلا تت مت د ئت ذلا أساس يدلى تشدًن إد أن  -0

تددعل ال جذددة الد لدة الطدد ف ادلعذيدة إد التعددا ن . راضدع د لددة طد فأارس ع ددع حندل مددذحم يف تعدذ ب ا ديد
 . حتقيقا ذلذه الغا ة إد تقدمي مالححا  ومدد ت ا ادلع لما ، يف دراسة هذه ادلع لما 

 أ دة  ن ت ردذ يف اعتبارهدا أ دة مالححدا  تةدلن يدد يددمت ا الد لدة الطد ف ادلعذيدةأ ل جذة وعدد  -6
ع دددلا أ  أك ددد  مدددت ، إذا يددد ر  أن هذالدددا مدددا  ددد ر ذلدددا، أن تعدددٌن، ذا   ددد ة متاحدددة ذلدددامع لمدددا  

 .أع ائ ا نج ال حتقي  س ى  تقدمي تق     ذا الش ن إد ال جذة وملرة مستعج ة
ت دتم  ال جذدة تعدا ن الدد ل الطد ف ، مدت هدذه ادلدادة 6ج ال حتقي  ىقت ع ال ق ة إ يف حالة  -9
 .القيام وز ارة أراضع الد لة ادلعذية، وا ت اق ما الد لة الط ف،   يد  شمت التحقي. ادلعذية
مددت  6ا ع ددلها أ  أع دداوها  اقددا ل  قدد ة إلي دد  ع ددع ال جذددة، وعددد احددع الذتددائ  الددو  تل ددت -6

تع يقدا   ايرتاحدا  يدد تبدد  مالئمدة أي ن حتيت إد الد لة الط ف ادلعذية هذه الذتدائ  مدا أهذه ادلادة 
 .ئموسبب اللضا القا

 يف مجيدا ، مت هذه ادلادة سد  ة 6إد  0ا يف ال ق ا  إلي  ال جذة ادلشارإج الا  تةلن مجيا  -5
جددد الا   جيدددلز ل جذدددة  وعدددد اسدددتةمال هدددذه ان…   دددتم  تعدددا ن الد لدددة الطددد فجددد الا  م احدددت ان
دراج إعذيدة جد ال مشدا را  مدا الد لدة الطد ف ادلإ،  أن تقد ر وعدد 6حتقيد   دتم  اقدا ل  قد ة  ي ادلتع قة و

 . 66ادلعد  اقا ل مادة ييف تق   ها السذل ج الا  ويان ملجز وذتائ  ان

 21ادلادة 
أجلددا تعددرتف  ، ىلجددب هددذه ادلددادة،  يددعأي يف ، ن تع ددتأ  ددة د لددة طدد ف يف هددذه ا ت اييددة  -0

  ت دددي أرددد ى رتمددداص ال جذدددة يف أن تتسددد م والغدددا  ت يدددد أن د لدددة ط ادددا تددددعع وددد ن د لدددة ط ادددا او
  جيدلز أن تسد م البالغدا   الذحد  اي دا .امااا ىلجب هذه ا ت ايية يف أن تذح  يف ت ا البالغا والتز 

إ  يف حالدة تقدددي ا مدت د لدة طد ف أع ذدع اعرتاا دا وارتمداص ، ادلبيذة يف هذه ادلدادةج الا   اقا ل 
كان  تع د  إذا   أي والغال جذة ايما  تع    ا   س ا،    جيلز ل جذة أن تتذا ل، ىلجب هذه ادلادة،  

 اقدا ، عدالن،   دتم تذدا ل البالغدا  الدلاردة ىلجدب هدذه ادلدادةنود لة ط ف م  قم وإ دار م ت هذا ا
 .التاليةج الا  ل 
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  أن د لدة ط ادا أرد ى   تقدلم وتذ يدذ أحةدام ا ت اييدة احلاليدة، أد لة طد ف، إذا ر ي جيلز  ( أ )
ا م  و سالة رطية  ع ع الد لة الطد ف الدو تتسد م ال سدالة أن ن ت  ع  ح  ت ا الد لة الط ف ذلذا أ

 ت سدًنا ، ا  ا يف غ لن ثالثة أش   مت تار   تسد م ا ال سدالل إلي تقدم إد الد لة الط ف الو وع ع
جددد الا  إشدددارة إد ان وقددددر مدددا هدددل دمةدددت  مالئدددم، ويدددان رطدددع  لضدددح ايددد  ا مددد    ت دددمت،أي  أ 

 .و اختذ  أ   ذتح  اختاذها أ  الو والذسبة ذلذا ا م  تماف احمل ية ال   سائت ا
يف حالة عدم تسل ة ا م  ىا   ضع كال مت الد لتٌن الط اٌن ادلعذيتٌن يف غ دلن سدتة أشد   ( د)

ن حتيدددت ا مددد  إد ال جذدددة أمدددت الدددد لتٌن ي مدددت تدددار    ر د ال سدددالة ا  د إد الد لدددة ادلتسددد مة حيددد   
 .ر ى د ال جذة  إد الد لة اولاسطة إرطار تلج   إ

ن تت كدددد مدددت أ ددد  د أ  وعدددد إا ىقت دددع هدددذه ادلدددادة إلي ددد مسددد لة حتدددالأي تتذدددا ل ال جذدددة    (ج)
ادها،  اقدا دلبدادا القدا لن ا لتجال إد مجيا  سائت ا  تماف احمل ية ادلتلا ة والذسبة ذلدذا ا مد   اسدتذ 

 طالة مدة تطبي   سائت ا  تماف وملرةإاعدة يف حالة    تس ى هذه الق، ادلعرتف  ا عملما الد يل
 ت داك هدذه ا ت اييدة ع دع   ماف الشاع الذي  يدا ضدحية إغًن معقللة أ  يف حالة عدم احتمال 

 .حنل اعال
 .تعقد ال جذة اجتماعا مغ قة عذد ييام ا ودراسة البالغا  ادلقدمة ذلا ىلجب هذه ادلادة( د)
تتيح ال جذة مسداعي ا احلميددة ل دد ل ا طد اف ادلعذيدة  ، (ج) ة ال  عية ما م اعاة أحةام ال ق( هد)

ل مسددددد لة ع دددددع أسددددداس احدددددرتام ا لتزامدددددا  ادلذمدددددلص ع ي دددددا يف هدددددذه  ي ددددددف التل دددددت إد حدددددت  د
 .جلذة خمممة ل تلاي ، ن تذش ، عذد ا يت الأ جيلز ل جذة ،  حتقيقا ذلذا الغ ذ.ا ت ايية
أن ( د)ا يف ال قددد ة ال  عيدددة إلي ددد ادلشدددار، لدددد ل ا طددد اف ادلعذيدددةن تط دددب إد اأجيدددلز ل جذدددة (  )

حيدددد  ل ددددد ل ( ز. )ا ىقت ددددع هددددذه ادلددددادةإلي دددد مسدددد لة حمالددددةأ ددددة تز دهددددا و  ددددة مع لمددددا  ذا   دددد ة يف 
ن تةدلن دم  دة أثذدال  حد  ال جذدة يف ادلسدد لة  ان أ ،(د)ا يف ال قد ة ال  عيدة إلي د ا طد اف ادلعذيدة، ادلشدار

 .أ  ك ي ما  ل ة أ  كتاويةتقدم مذك ا  ش
رطدددار ادلذمدددلص ع يددد  يف نعشددد  شددد  ا مدددت تدددار   اسدددتالم ا اتقددددم ال جذدددة تق  ددد ا، ردددالل اثذددد( ح)

 (.د)ال ق ة ال  عية
، تقتمدد  ال جذددة تق   هددا ع ددع (هددد)طددار  اردة يف ال قدد ة ال  عيددة إيف حالددة التل ددت إد حددت يف  "0"

 .إلي ويان ملجز والليائا  احلت الذي د التل يت 
تقمدد  ال جذددة   ،(ج)طددار أحةددام  اردة يف ال قدد ة ال  عيددة إيف حالددة عدددم التل ددت إد حددت يف " 6"

ن ت ادد  ودد  ادلددذك ا  اخلطيدددة  حم دد ا وادلددذك ا  الشدد ل ة الدددو أتق   هددا ع ددع ويددان مددلجز والليدددائا ع ددع 
 .أعداا الد ل ا ط اف ادلعذية

 .ذية  ب غ التق    يف كت مس لة الد ل ا ط اف ادلع
أ دددددر  مخدددد  مددددت الددددد ل ا طدددد اف يف هددددذا إذا  حةددددام هددددذه ادلددددادة  ااددددذة ادل عددددللأ تمددددبح -6

مدٌن  هذه انعال دا  لددى ا ط افمت هذه ادلادة  تلد  الد ل ا  0عال ا  ىلجب ال ق ة إا ت ايية 
الن عدإأي  جيدلز سدحب . رد ى الذي سًنست  ساا مذ ا إد الد ل ا ط اف ا، مم ادلتحدةألالعام ل
   خيددت هددذا السددحب وذحدد  أ ددة مسدد لة تشددةت ملضددل  ، مددٌن العددام رطددار  لجدد  إد اإ يددع وأي يف 

وددالغ مددت أ ددة د لددة طدد ف ىقت ددع هددذه أي    جيددلز تسدد م ، حالتدد  ىقت ددع هددذه ادلددادةإوددالغ سددبقع 
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ر  عددالن مددا م تةددت الد لددة الطدد ف ادلعذيددة يددد أ دددنرطددار سددحب اإمددٌن العددام  ادلددادة وعددد  تسدد م ا
 . عال ا جد داإ

 22ادلادة 
 ددددع هددددذه ادلددددادة تق يددددع أجلددددا تعددددرتف ىأي ن تع ددددت يف أجيددددلز   ددددة طدددد ف يف هددددذه ا ت اييددددة  -0

وارتمدددداص ال جذددددة يف تسدددد م  دراسددددة والغددددا   اردة مددددت أادددد اد أ   ياوددددة عددددت أادددد اد خي ددددعلن لل  ت ددددا 
    جيلز ل جذة أن تتس م أي ودالغالقا ل ية   دعلن أجلم ضحا ا   ت اك د لة ط ف أحةام ا ت ايية 

 .عالننكان  تمت ود لة ط ف يف ا ت ايية م تمدر م ت هذا اإذا  
إذا  كددان غ ددال مددت التلييددا أ إذا    ددالغ مقدددم ىلجددب هددذه ادلددادة غددًن مقبددللأي تعتدد  ال جذددة  -6

م هدددذه سدددالة  سدددتعمال حددد  تقددددمي م دددت هدددذه البالغدددا  أ  ا ددد     ت ددد  مدددا أحةددداإ  أ ددد   شدددةت أر 
 .ا ت ايية
تلج  ال جذة  ح  الد لة الط ف يف هذه ا ت ايية الدو تةدلن يدد ، 6ما م اعاة  ملص ال ق ة  -9

  دعع و جلا تذت ا أ ا مت أحةام ا ت ايية إد أ ة والغدا  مع  ضدة  0عال ا ىلجب ال ق ة إأ در  
 ةإد ال جذدة يف غ دلن سدت إليد  شدار تقدم الد لة الدو تتسد م ل دع الذحد  ادل. ع ي ا ىقت ع هذه ادلادة

ن أ مدددد    سددددائت ا  تمدددداف الددددو اختددددذاا ت ددددا الد لددددة، أشدددد   ت سددددًنا  أ  ويا ددددا  كتاويددددة تلضددددح ا
 . جد 
تذحدد  ال جذددة يف البالغددا  الددو تتسدد م ا ىلجددب هددذه ادلددادة يف ضددلل مجيددا ادلع لمددا  ادلتددلا ة  -6

 .الط ف ادلعذية لد  ا مت مقدم البالغ أ  مت  ذلد عذ   مت الد لة
 :ا د ىلجب هذه ادلادة ما م تتحق  متأي   تذح  ال جذة يف أ ة والغا   تقدم  ا  -5
إجدد ال مددت إجدد الا  التحقيدد  أ  أي    جيدد ى ي  ددا ىلجددب ، أن ادلسدد لة   سدد ا م جيدد  ي  ددا (أ) 

 .التسل ة الد لية
   تسد ى هدذه القاعددة يف حالدة ، حدةأن ال  د يد استذ د مجيا  سائت ا  تماف احمل يدة ادلتا (د)

 تمدداف ومددلرة غددًن معقللددة أ  يف حالددة عدددم احتمددال إ مدداف الشدداع  إطالددة مدددة تطبيدد   سددائت ا
 .الذي  يا ضحية   ت اك هذه ا ت ايية ع ع حنل اعال

 .الغا  ادلقدمة ذلا ىلجب هذه ادلادةتعقد ال جذة اجتماعا  مغ قة عذد ييام ا ودراسة الب-4
 .  ال جذة ولج ا   ح ها إد الد لة الط ف ادلعذية  إد مقدم البالغتبع-1
أ دددددر  مخدددد  مددددت الددددد ل ا طدددد اف يف هددددذه إذا  تمددددبح أحةددددام هددددذه ادلددددادة  ااددددذة ادل عددددلل-9

عال ا  لددى ا مدٌن ن تلد  الد ل ا ط اف هذه ا.مت هذه ادلادة 0عال ا  ىلجب ال ق ة إا ت ايية 
عدالن إأي  جيدلز سدحب . رد ى ذي سًنست  ساا مذ ا إد الد ل ا ط اف امم ادلتحدة، الألالعام ل

   خيددت هددذا السددحب وذحدد  أ ددة مسدد لة تشددةت ملضددل  . مددٌن العددام رطددار  لجدد  إد اإيف أي  يددع و
وددالغ مددت أ ددة د لددة طدد ف ىقت ددع هددذه أي ىقت ددع هددذه ادلددادة،    جيددلز تسدد م   حالتددإوددالغ سددبقع 

مٌن العام إرطار سحب انعالن ما م تةت الد لة الطد ف ادلعذيدة يدد أ ددر  ن  تس م ا أادلادة وعد 
 . إعال ا جد دا
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 23ادلادة 
( هدد)0حي   ع ال ال جذة   ع ال جلان التلاي  ادلاممدة،  الدذ ت  عذدلن ىقت دع ال قد ة ال  عيدة

ادللادددد ن يف م دددام  التمتدددا والتسددد يال   ا متيدددازا   احلمدددا ا  الدددو  تمتدددا  دددا اخلددد ال 60مدددت ادلدددادة 
متع قدددة ودددا مم ادلتحددددة كمدددا هدددل مذمدددلص ع يددد  يف ال ددد    ذا  المددد ة مدددت ات اييدددة امتيدددازا  ا مدددم 

 . ادلتحدة  حما ااا

 24ادلادة 
مدددم ادلتحددددة تق  ددد ا سدددذل ا عدددت أ شدددطت ا ألتقددددم ال جذدددة إد الدددد ل ا طددد اف  إد اجلمعيدددة العامدددة ل

 . ادل ط ا  ا ىلجب هذه ا ت ايية

 الجزء الثالث
 25ادلادة 
 .  تح واد التلييا ع ع هذه ا ت ايية جلميا الد ل -0
 تدددلد   دددةلك التمدددد   لددددى ا مدددٌن العدددام لألمدددم . جددد ال التمدددد  نخت دددا هدددذه ا ت اييدددة  -6
 . ادلتحدة

 26ادلادة 
 ددا  إادل عدلل عذدد  ي  مدبح ا   دمام سدار . جلميا الدد ل  تح واد ا   مام إد هذه ا ت ايية 

 . مٌن العام لألمم العام لألمم ادلتحدة  ا ا   مام لدى ا

 27ادلادة 
 دددددا   ددددا التمددددد   أ  ا   ددددمام إ بدددددأ   دددداذ هددددذه ا ت اييددددة يف اليددددلم ال الثددددٌن وعددددد تددددار    -0

 .العش  ت لدى ا مٌن العام لألمم ادلتحدة
 ددا   دا التمدد   إا وعدد إلي د  بدأ   اذ ا ت ايية والذسبة لةت د لدة تمددق ع ي دا أ  تذ دم -6

أ  ا   دددمام العشددد  ت يف اليدددلم ال الثدددٌن وعدددد تدددار   ييدددام الد لدددة وإ ددددا   ثيقدددة التمدددد   أ  ا   دددمام 
 . اخلا ة  ا

 28ادلادة 
أن تع ت أجلا ، اإلي  د لة  يع التلييا أ  التمد   ع ع هذه ا ت ايية أ  ا   مامي ديةت   -0

 .61ملص ع ية يف ادلادة تعرتف وارتماص ال جذة ادلذ
مدت هدذه ادلدادة أن تسدحب هدذا  0د لة ط ف تةلن يدد أودد  حت حدا  اقدا ل  قد ة ي ديةت   -6

 . رطار إد ا مٌن العام لألمم ادلتحدةإرسال إ يع تشال، وأي التح ظ،  يف 

 29ادلادة 
ٌن العدام لألمدم دردال تعدد ت  ان تقدمد  إد ا مدإن تقدرتح أطد ف يف هدذه ا ت اييدة ي جيلز   -0
والغ الدددد ل ا طددد اف والتعدددد ت ادلقدددرتح مدددا ط دددب إ  قدددلم ا مدددٌن العدددام وذدددال ع دددع ذلدددا، وددد، ادلتحددددة
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ل ذحدددد  يف هددددذه ا يرتاحددددا   طدددد افكا ددددع هددددذه الددددد ل حتبددددذ عقددددد مدددد دت  ل ددددد ل ا إذا   وإرطدددداره ىددددا
ة أشدد   مددت تددار   ع دع ا يددت يف غ ددلن أروعدد طدد اف التمدل ع ع يدد ،   يف حالددة ت  يددد ث دد  الددد ل ا 

  قددم ا مدٌن . مدم ادلتحددة هذا التب يغ،  لعقد هذا ادل دت ،  ددعل ا مدٌن العدام إد عقددة حتدع رعا دة ا
إد مجيددددا الددددد ل  ةتعددددد ت تعتمددددده أغ بيددددة مددددت الددددد ل ا طدددد اف احلاضدددد ة يف ادلدددد دت   ادلمددددلتأي العددددام 

 .ا ط اف لقبلل 
مدددت هدددذه ادلدددادة عذددددما خيطددد  ث  دددا الدددد ل  0ل  قددد ة  تعدددد ت  دددتم اعتمددداده  اقددداأي  بددددأ   ددداذ  -6

الدسدتلر ة لةدت جد الا  ا ط اف يف هذه ا ت ايية ا مٌن العام لألمم ادلتحدة وقبلذلا التعدد ت طبقدا ل 
 .مذ ا
تةلن التعد ال ، عذد ودل   اذها، م زمة ل د ل ا ط اف الدو يب ت دا  تبقدع الدد ل ا طد اف  -9

 . هذه ا ت ايية  و  ة تعد ال  تةلن يد يب ت اا ر ى م زمة و حةام 

 31ادلادة 
 زا   ذش  وٌن د لتٌن أ  أك   مت الد ل ايمدا  تع د  وت سدًن هدذه ا ت اييدة أ  تذ يدذها    أي  -0

ديةدت تسدل ت  عدت ط  د  الت ددا ذ،  طد ح ل دتحةم وذدال ع دع ط ددب إحددى هدذه الدد ل ادإذا م تددتمةت 
ي جيدلز  ، مت ادللااقة ع ع تذحيم التحةديم، تار   ط ب التحةيم ا ط اف يف غ لن ستة أش   مت

ذلددذه  ية وتقدددمي ط ددب  اقددا ل ذحددام ا ساسددمددت ت ددا ا طدد اف أن حييددت الذددزا  إد حمةمددة العدددل الد ليدد
 .احملةمة
 ، اإلي د ن تع دت يف  يدع تلييدا هدذه ا ت اييدة أ  التمدد   ع ي دا أ  ا   دمامأجيلز لةت د لة  -6

 0 لدت تةدلن الدد ل ا طد اف ا رد ى م زمدة ودال ق ة . مت هذه ادلادة 0  س ا م زمة وال ق ة أجلا تعت  
 .د لة ط ف تةلن يد أود  هذا التح ظي مت هذه ادلادة والذسبة  

مدت هدذه ادلدادة أن ت بدع هدذا  6طد ف أودد  حت حدا  اقدا ل  قد ة ي د لدة  يدع  أي جيلز يف  -9
 . مم ادلتحدةألالعام لرسال إرطار إد ا مٌن إالتح ظ و

 31ادلادة 
ت سدد   إد ا مددٌن العددام  رطددار كتددايإت اييددة و رتباط ددا  ددذه ااد لددة طدد ف أن تذ ددع ي جيددلز   -0

 .  مبح انجلال  ااذا وعد م  ر سذة ع ع تار   تس م ا مٌن العام هذا انرطار. لألمم ادلتحدة
مدددا  اللايعدددة ع ي دددا ىلجدددب هدددذه التز  مدددت الدددت  ددد دى هدددذا انجلدددال إد إع دددال الد لدددة الطددد ف  -6

عمددت أ  إغ ددال حيددد ث يبددت التددار   الددذي  مددبح ايدد  انجلددال  ااددذا  لددت خيددت  ي ت اييددة ايمددا  تع دد  ودد ا
مسد لة تةددلن ال جذددة ماضدية يف  ح هددا وال عددت يبدت التددار   الددذي أي شدةت واسددتم ار  حدد   ي انجلدال ودد

 .جلال  ااذان مبح اي  ا
ال جذدة الذحد  يف    تبددأ، ت ايية  اادذا رتبا  د لة ط ف وااإجلال  الذي  مبح اي  وعد التار   -9

 . أ ة مس لة جد دة تتع   وت ا الد لة

 32ادلادة 
مم ادلتحدة  مجيا الد ل الو  يعع هذه ا ت اييدة   ع م ا مٌن العام لألمم ادلتحدة مجيا أع ال ا

 :ا والت ا يت التاليةإلي  أ  ا  مع
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  64 65  ماما  الو تتم ىلجب ادلادتٌن  تلييعا   التمد قا   اال( أ )
،  كددذلا تددار   ودددل   دداذ أ ددة تعددد ال  61تددار   ودددل   دداذ هددذه ا ت اييددة ىلجددب ادلددادة ( د )

 .63تدرت ع ي ا ىلجب ادلادة 
 .90جلال ىقت ع ادلادة نحا   ا( ج)

 33ادلادة 
 ة يز ددة  ال  سددية  المدديذية  الع ويددة نسددبا ية  ا مل دد ا اتددلد  هددذه ا ت اييددة، الددو تتسددا ى   -0

 .مم ادلتحدةأل ال   سية يف احلجية لدى ا مٌن العام ل
 .   ست ا مٌن العام لألمم ادلتحدة  ساا ممدية مت هذه ا ت ايية إد مجيا الد ل -6
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 مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

 

 اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة
 

كدانون   91ادلدررخ    43/961اعتمدت ونشرت علي ادلأل دبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحددة 
  9111ديسمرب /األول
 

 1المادة 
يف أن يدردوا الواجدب الديل يلويدق الودانون علدى على ادلوظفني ادلكلفني بإنفداذ الودواننييف   عيدأل األوقدات

عاتوهميف وذلك خبدمة اجملتمأل وحبماية عيأل األشخاص من األعمدال ريدا الوانونيدةيف علدى تدو يتفد  مدأل 
 .علو درجة ادلسرولية اليت تتطلبها مهنتهم

 
 التعلي 

تنفيددي الوددانون  عيددأل ادلددوظفني ادلسددرولني عددن" ادلوظفددون ادلكلفددون بإنفدداذ الوددوانني"تشددمع عبددارة ( أ)
اليين ميارسون صالحيات الشدرةةيف و  سديما صدالحيات ا عتودال أو ا حت دازيف سدواو أكدانوا معيندني 

 أم منتخبنييف
  البلددددان الددديت تتدددوا صدددالحيات الشدددرةة عيهدددا السدددلطات العسدددكريةيف سدددواو أكانددد  بدددال ل ( ب)

شددامال دلددوظفي " لفددون بإنفدداذ الوددواننيادلوظفددون ادلك"الرمسددي أم  يف أو قددوات أمددن الدولددةيف يعتددرب تعريدد  
 تلك األجه ةيف

يوصد خبدمة اجملتمأل أن تشمعيف بوجق خاصيف تودمي خدمات دلساعدة أعراد اجملتمدأل اتتداجني ( ج)
 إا مساعدة عورية ألسباب ةارئةيف شخصية كان  أو اقتصادية أو اجتماعية أو من أل نوع آخريف

طيدة عيدأل أعمدال العند  والسدلب واألذه وحدد ا بدع يوصد هبيا احلكم أن   يوتصدر علدى ت ( د)
و ددو يشددمع . أن يتخطددى ذلددك ليشددمع كامددع رلموعددة اتتددورات الدديت توددأل ربدد  ةائلددة الوددانون اجلنددائي

 .أيضا سلوك األشخاص ريا الوادرين على ربمع ادلسرولية اجلنائية

 
  2المادة 

اجباهتميف الكرامة اإلنسدانية وحيموادايف وحيداعتون حيرتم ادلوظفون ادلكلفون بإنفاذ الوواننييف أثناو قيامهم بو 
 .على حووق اإلنسان لكع األشخاص ويوةدواا

 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 1ملح   
 

 

9101 

+ + 

+ + 

 التعلي 
ومدن الصدكوك الدوليدة . إن حووق اإلنسان ادلشار إليها زلدددة وزلميدة بالودانون الدوةل والددوي( أ)

دنيدددة والسياسدددديةيف اإلعدددالن العدددادلي حلوددددوق اإلنسدددانيف والعهدددد الددددوي اخلدددداص بددداحلووق ادل: ذات الصدددلة
وإعالن محاية عيأل األشخاص مدن التعدرل للتعدييب وريدا  مدن ادروب ادلعاملدة أو العووبدة الواسدية أو 
الالإنسددانية أو ادلهنيددةيف وإعددالن األمددم ادلتحدددة للوضدداو علددى عيددأل أشددكال التمييدد  العنصددرليف وا تفاقيددة 

يددة الدوليددة لومددأل جرميددة الفصددع العنصددرل الدوليددة للوضدداو علددى عيددأل أشددكال التمييدد  العنصددرليف وا تفاق
وادلعاقبدة عليهدايف واتفاقيدة مندأل جرميدة اإلبدادة اجلماعيدة وادلعاقبدة عليهدايف والوواعدد النموذجيدة الددنيا دلعاملدة 

 الس ناويف واتفاقية عيينا للعالقات الونصليةيف
ليمية أو الوةنية الديت ينب ي أن تيكر التعليوات الوةنية على  ي  ادلادة األحكام الوانونية اإلق( ب)

 .ربدد  ي  احلووق وتنص على محايتها

 
  3المادة 

  جيددوز للمددوظفني ادلكلفددني بإنفدداذ الوددوانني اسددتعمال الوددوة إ    حالددة الضددرورة الوصددوه و  احلدددود 
 .الالزمة ألداو واجبهم

 
 التعلي 

إنفداذ الودوانني ينب دي أن يشدد  يا احلكم على أن اسدتعمال الودوة مدن قبدع ادلدوظفني ادلكلفدني ب( أ)
يكون أمرا استثنائيايف ومأل أنق يوحي بأنق قد يكون من ادلأذون بق للموظفني ادلكلفني بإنفداذ الودوانني أن 
يسدددتخدموا مدددن الودددوة مدددا ذبعلدددق التدددرو  معودددول الضدددرورة مدددن أجدددع تفددداده وقدددوع اجلدددرائم أو   تنفيدددي 

ونيف أو ادلسدداعدة علددى ذلددكيف عهددو   جييدد  اسددتخدام ا عتوددال الوددانوم للم ددرمني أو ادلشددتبق بددأام رلرمدد
 الووة بشكع يتعده  يا احلديف

يويد الوانون الوةل   العادة استعمال الووة من قبدع ادلدوظفني ادلكلفدني بإنفداذ الودوانني وعودا ( ب)
ل   وجيددب أن يفهددم أندق يتعددني احددرتام مبدداد  التناسددبية ادلعمدول هبددا علددى الصددعيد الددوة. دلبددأ التناسددبية

و  جيوز بأية حال تفسا  يا احلكم دبا يسمح باستعمال الووة بشكع   يتناسدب . تفسا  يا احلكم
 مأل اذلد  ادلشروع ادلطلوب ربويوقيف

وينب ددي بدديل كددع جهددد  كددن لددتال  اسددتعمال . يعتددرب اسددتعمال األسددلحة الناريددة تدددباا أقصددى( ج)
ق عدداميف   ينب ددي اسددتعمال األسددلحة الناريددة إ  عندددما وبوجدد. األسددلحة الناريددةيف و  سدديما اددد األةفددال

يبده الشخص ادلشتبق   ارتكابق جرما مواومة مسلحة أو يعرل حياة اآلخرين للخطر بطريوة أخدره 
و  كع حالة يطل  عيها . وتكون التدابا األقع تطرعا ريا كاعية لكبح ادلشتبق بق أو إللواو الوبض عليق

 .تورير إا السلطات ادلختصة دون إبطاوسالح نارل ينب ي تودمي 

 
  4المادة 

حيدداعا ادلوظفددون ادلكلفددون بإنفدداذ الوددوانني علددى سددرية مددا   حددوزهتم مددن أمددور ذات ةبيعددة سددرية مددا   
 .يوتض خال  ذلك كع ا قتضاو أداو الواجب أو متطلبات العدالة
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 التعلي 
ميف على معلومات قد تتعل  باحلياة اخلاصدة حيصع ادلوظفون ادلكلفون بإنفاذ الوواننييف حبكم واجباهت

ولددديلك ينب دددي تدددوخي . لألعدددراد أو ميكدددن أن تضدددر دبصددداس اآلخدددرينيف وبسدددمعتهم علدددى وجدددق اخلصدددوص
احلدددرص الشدددديد   احلفدددا  علدددى  دددي  ادلعلومدددات واسدددتخدامهايف و  ينب دددي إعشددداو  دددي  ادلعلومدددات إ  

ادلعلومات ألريرال أخره أمر ريا مشدروع علدى وأل إعشاو ذلي  . حبكم أداو الواجب أو خدمة العدالة
 .اإلةالق
 

  5المادة 
  جيوز ألل موظ  من ادلوظفني ادلكلفني بإنفداذ الودوانني أن يودوم بدأل عمدع مدن أعمدال التعدييب أو 
ريا  من اروب ادلعاملة أو العووبة الواسية أو الالإنسانية أو ادلهينةيف أو أن حيرل عليق أو أن يت ااى 

 جيوز ألل من ادلوظفني ادلكلفني بإنفاذ الووانني أن يتيرع بأوامر عليا أو بتدرو  اسدتثنائية عنقيف كما  
كحالددة احلددربيف أو التهديدددد بدداحلربيف أو إحاقددة اخلطدددر بدداألمن الوددومييف أو تولودددع ا سددتورار السياسدددي 

وب ادلعاملدة الداخلييف أو أية حالة أخرل من حا ت الطدوار  العامدةيف لتربيدر التعدييب أو ريدا  مدن ادر 
 .أو العووبة الواسية أو الالإنسانية أو ادلهينة

 
 التعلي 

 يا اخلطر مستمد من إعالن محاية عيأل األشدخاص مدن التعدرل للتعدييب وريدا  مدن ادروب ( أ)
ادلعاملدددة أو العووبدددة الواسدددية أو الالإنسدددانية أو ادلهيندددةيف و دددو اإلعدددالن الددديل اعتمدتدددق اجلمعيدددة العامدددةيف 

امتهددان للكرامددة اإلنسددانية وجيددب أن يدددان بوصددفق ( أن أل عمددع مددن  ددي  األعمددال:")والدديل جدداو عيددق
إنكددارا دلواصددد ميثدداق األمددم ادلتحدددة وانتهاكددا حلوددوق اإلنسددان واحلريددات األساسددية ادلنصددوص عليهددا   

 يف("وريا  من الصكوك الدولية اخلاصة حبووق اإلنسان)اإلعالن العادلي حلووق اإلنسان 
يوصد بالتعييب أل عمع ينتج عندق أ  أو عنداو شدديديف " :عالن التعييب كما يلييعر  اإل( ب)

جسديا كان أو عوليايف يتم إحلاقدق عمددا بشدخص مدا بفعدع أحدد ادلدوظفني العمدوميني أو بتحدريض مندقيف 
ألريدرال مثددع احلصددول مددن  دديا الشددخص أو مدن شددخص آخددر علددى معلومددات أو اعددرتا يف أو معاقبتددق 

و  يشدمع التعدييب . شتبق   أنق ارتكبقيف أو زبويفدق أو زبويد  أشدخاص آخدرينعلى عمع ارتكبق أو ي
األ  أو العنداو الديل يكددون ناشد ا عدن رلددرد جد اوات مشددروعة أو مالزمدا ذلدا أو مرتتبددا عليهدايف   حدددود 

 يف"سبشي ذلك مأل الوواعد النموذجية الدنيا دلعاملة الس ناو
يف ولكددن "ملددة أو العووبددة الواسددية أو الالإنسددانية أو ادلهينددةادلعا"  تعددر  اجلمعيددة العامددة تعبددا ( ج)

 .ينب ي تفسا  بشكع يضمن أكرب محاية  كنة من عيأل أشكال اإلساوةيف جسدية كان  أو عولية
 

  6المادة 
يسهر ادلوظفون ادلكلفدون بإنفداذ الودوانني علدى احلمايدة التامدة لصدحة األشدخاص اتت د ين   عهددهتميف 

 .اصيف ازباذ التدابا الفورية لتوعا العناية الطبية ذلم كلما ل م ذلكوعليهميف بوجق خ
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 التعلي 
يف اليت يوصد هبا اخلدمات اليت يودمها أل من ادلوظفني الطبينييف دبن عديهم "العناية الطبية"توعر ( أ)

 األةباو وادلساعدون الطبيون اجملازونيف عند ا قتضاو أو الطلبيف
يكددون  ندداك موظفددون ةبيددون ملحوددون بعمليددة إنفدداذ الوددواننييف عإنددق ولدد ن كددان مددن اتتمددع أن ( ب)

جيدددب علدددى ادلدددوظفني ادلكلفدددني بإنفددداذ الودددوانني أن يأخددديوا بعدددني ا عتبدددار رأل  دددر و ادلدددوظفني عنددددما 
يوصدددون بتدددوعا العدددالج ادلناسدددب للشدددخص اتت ددد  مدددن قبدددع مدددوظفني ةبيدددني مدددن خدددارج عمليدددة إنفددداذ 

 يفالووانني أو بالتشاور معهم
مددن ادلفهددوم أن علددى ادلددوظفني ادلكلفددني بإنفدداذ الوددوانني أيضددا أن يددوعروا العنايددة الطبيددة لضددحايا ( ج)

 .انتهاك الوانون أو احايا احلوادث اليت توأل خالل حا ت انتهاك الوانون
 

  7المادة 
هم أيضددا وعلددي. ميتنددأل ادلوظفددون ادلكلفددون بإنفدداذ الوددوانني عددن ارتكدداب أل ععددع مددن أععددال إعسدداد اليمددة

 .مواجهة عيأل  ي  األععال ومكاعحتها بكع صرامة
 

 التعلي 
إن أل ععع من أععال إعساد اليمةيف مثلق   ذلك مثع أل من أععال إساوة استخدام السلطةيف ( أ)

وجيدب أن ينفدي الودانون تنفيدي كدامال عيمدا يتعلدد  . أمدر   يتفد  ومهندة ادلدوظفني ادلكلفدني بإنفداذ الوددوانني
  بإنفدداذ الوددوانني يرتكددب ععددال مددن أععددال إعسدداد اليمددةيف ألنددق لددي  للحكومددات أن بددأل موظدد  مكلدد

تتوقأل إنفاذ الوانون على رعايا ا إذا   يكن   مودور ا أو نيتها إنفاذ الودانون علدي موظفيهدا أنفسدهم 
 وداخع أجه هتا ذاهتايف

نب ددي أن يكدددون ولدد ن كدددان تعريدد  إعسددداد اليمددة جيدددب أن يكددون خاادددعا للوددانون الدددوةليف عي( ب)
مفهومددددا انددددق يشددددمع ارتكدددداب أو إريفددددال ععددددع مددددا لدددددل ااددددطالع ادلوظدددد  بواجباتددددقيف أو بصدددددد  ددددي  
الواجبدداتيف اسددت ابة ذلدددايا أو وعددود أو حددواع  سددواو ةلبدد  أو قبلدد يف أو تلوددى أل مددن  ددي  األشددياو 

 بشكع ريا مشروع ميت مت ارتكاب الفعع أو إريفالقيف
ادلشار إليها أعال  على أاا تشمع زلاولة " أععال إعساد اليمة ععع من"ينب ي أن تفهم عبارة ( ج)

 .إعساد اليمة
 

  8المادة 
وعلديهم أيضددايف قدددر اسددتطاعتهميف . علدى ادلددوظفني ادلكلفددني بإنفداذ الوددوانني احددرتام الودانون و ددي  ادلدونددة
 .منأل وقوع أل انتهاكات ذلما ومواجهة  ي  ا نتهاكات بكع صرامة

لفددني بإنفدداذ الوددواننييف الدديين يتددوعر لددديهم مددا حيملهددم علددى ا عتودداد بوقددوع أو وعلددى ادلددوظفني ادلك
وشك وقدوع انتهداك ذلدي  ادلدوندةيف إبدالر األمدر إا سدلطاهتم العليدا وكديلكيف عندد اللد وميف إا ريا دا مدن 

 .السلطات واألجه ة ادلختصة اليت تتمتأل بصالحية ادلراجعة أو رعأل التالمة
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 التعلي 

عإن تضدمن  التشدريعات أو . ادلدونة دب رد إدماجها   التشريأل أو ادلمارسة الوةنيةيعمع هبي  ( أ)
 ادلمارسات أحكاما أصرم من تلك الواردة    ي  ادلدونة يعمع بتلك األحكام األصرم

تتوخى  ي  ادلادة اتاعتة على التوازن بني احلاجة إا ا نضباط الدداخلي للهي دة الديت تتوقد  ( ب)
مة العامة إا حد كبا من جهدةيف واحلاجدة إا معاجلدة انتهاكدات حودوق اإلنسدان مدن جهدة عليها السال

وجيدددب علدددى ادلدددوظفني ادلكلفدددني بإنفددداذ الودددوانني أن يبل دددوا عدددن ا نتهاكدددات الددديت تودددأل   إةدددار . أخدددرل
ل إ  التسلسع الويادل وأ  يودموا على ازباذ أية إجراوات قانونية أخره خارج نطاق التسلسع الويداد

ومددن ادلفهددوم أنددق   جيددوز تعددريض .   احلددا ت الدديت   يوجددد عيهددا ةددرق رجددوع أخددره متاحددة أو ععالددة
ادلوظفني ادلكلفني بإنفاذ الووانني ألية عووبدات إداريدة أو ريدا إداريدة بسدبب قيدامهم بداإلبالر عدن وقدوع 

 انتهاك ذلي  ادلدونة أو عن وشك وقوع مثع  يا ا نتهاك
" السددلطات أو األجهدد ة ادلناسددبة الدديت تتمتددأل بصددالحية ادلراجعددة أو رعددأل التالمددة"رة يوصددد بعبددا( ج)

أيدة سدلطة قائمددة أو جهداز قدائم دبوتضددى الودانون الدوةليف سددواو داخدع  ي دة إنفدداذ الودوانني أو علدى تددو 
مستوع عنهايف وتكون ذلا أو لق صالحيةيف مستمدة من الوانون أو العر  أو من أل مصدر آخر للنتر 

  التتلمات والشكاوه الناعة عن انتهاكات تدخع   نطاق أحكام مدونة قواعد السلوك  ي  
ميكدددددن   بعدددددض البلددددددانيف اعتبدددددار أن وسدددددائظ ا تصدددددال اجلمدددددا ال تضدددددطلأل بوظدددددائ   اثلدددددة ( د)

ومددن ف عوددد يكددون  ندداك مددا . أعددال  بشددأن النتددر   الشددكاوه( ج)للوظددائ  ادلبينددة   الفوددرة الفرعيددة 
كوسيلة أخاة ودبا يتف  مأل قوانني وأعرا  بلداام وكديلك . قيام ادلوظفني ادلكلفني بإنفاذ الووانني يربر

مدددن  دددي  ادلدوندددةيف بتوجيدددق انتبدددا  الدددرأل العدددام إا ا نتهاكدددات عدددن ةريددد  وسدددائظ  3مدددأل أحكدددام ادلدددادة 
 ا تصال اجلما ال

ويددددون بأحكدددام مدوندددة قواعدددد السدددلوك يسدددتح  ادلوظفدددون ادلكلفدددون بإنفددداذ الودددواننييف الددديين يت(  دددد)
 ددي يف أن ينددالوا ا حددرتام والدددعم الكامددع والتعدداون مددن قبددع اجملتمددأل ومددن قبددع اذلي ددة ادلسددرولة عددن تنفيددي 

 .الووانني اليت يعملون عيهايف وكيلك من قبع عيأل العاملني   إنفاذ الووانني
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 التعذيبدليل توثيق ادعاءات    ملخص

 

 مركز حقوق اإلنسان، جامعة إسيكس، بريطانيا
 

 المبادئ األساسية للتوثيق. 1

 :عندما تقوم بتوثيق االدعاءات، جيب عليك

  مد  اععوامدا اعدس تسد حت ي  قيدق جدود  : أن تنشد احلصول على معلومات ذات نوعية جيدد
ودرجة اعتفصيا في ا، ووجدود أو عددم وجدود اعتنات،دات،  معلوماتك مثاًل مصدر ىذه ادلعلومات،
أو تدددددحد االدعدددداء، وإ  أن مددددد   كدددد  ( تعددددد بينددددة)ووجددددود أو عدددددم وجددددود عنا ددددر تدددددعحت 

 .علمعلومات أن تدل على منط، وعمر ادلعلومات نفس ا
  أن تتخدددذ اطدددوات صدددو اعو دددول إ  أتصدددى حدددد دمكددد  مددد  اعدتدددة وإمكانيدددة االعتمددداد علدددى

وتستطيع أن تفعا ذعك باختاذ احتياطدات عامدة، واعث دن عد  بيندة ممدور معيندة أثنداء : ادلعلومات
 .ادلقابلة وبعدىا، ومبمارسة اعقدر  على احلكحت اعص يح

 إجراء المقابلة مع الشخص الذي يدعي التعذيب. 2

وعكن دا مد  ادلمكد  . يعد إجراء مقابلدة مدع صدخد يددعر تعرلدو علتعدذيب م مدة  دعثة وحساسدة
وعدذعك جيدب . س لة باعنسثة عكا ادلشاركني في ا، وذعك بقليدا مد  اعتفكدا واإلعدداد ادلسدثق أن تكون

 .عليك مراجعة اعند اعرئيسر بعناية تثا حماوعة إجراء ادلقابلة

 :وطوال ادلقابلة ستكون ي حاجة إ   قيق توازن

  خد اعدذن ردرن بني احلاجة إ  احلصول على تقرير مفيد وبني أمهية احداام احتياجدات اعشد
 ادلقابلة معو

   بني احلاجة إ  احلصول على أكرب تدر دمك  م  اعتفا يا وبني أمهية عدم ادلغاال  ي توجيو
 مسار اعتقرير

ادلوافقة اعواعية، كيف تثدأ ادلقابلة، : وتثا بدء ادلقابلة، جيب أن تفكر مسثقاً ي االعتثارات  اعتاعية
إدار  احلدوار، االسدتعانة بدادلا ني، إصدعار اعشدخد اعدذن ردرن  تدوي  ادلالحظات، م  جيب أن يتو 

إجددراء مقددابالت ي أمدداك   معددو ادلقابلددة باعطمةنينددة ، اعتعامددا مددع امصددخا  اعددذي   شددون اعت ددد ،
، اعو ول إ  أتصى حدد دمكد  بكمكانيدة االعتمداد اجلماعر، مراعا  حساسية ادلولوع اعت فظ واحلجز

  .ا فريق ادلقابلة مع مراعا  اجلنس، وإجراء ادلقابالت مع امطفالعلى ادلعلومات، تشكي

 

 :اعند اعكاما ذلذا اعدعيا  ك  االطالع عليو على موتع اإلنانت دلركز حقوق اإلنسان، جامعة إسيكس، بريطانيا   
www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/. 
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 المعلومات التي يجب تسجيلها. 3

 :جيب أن تكشف عك ادلعلومات ع 

  م  فعا ماذا ومع م ؟ مىت وأي  ودلاذا وكيف؟ 

 :كما جيب 

 ؛أن  دد ىوية اع، ية أو اع، ايا 

 ؛د ىوية اجلاين أو اجلنا أن  د 

 ؛أن تشرح كيفية وتوع اع، ية ي تث،ة ادلسئوعني احلكوميني 

 ؛أن تثني ادلكان اعذن مت منو أاذ اع، ية أو مت احتجازه فيو 

 ؛أن تصف ظروف االحتجاز 

 ؛أن تصف نوعية سوء ادلعاملة 

 أن تصف أن رد فعا رمسر عل ادثة. 

اعتةثا على حمتو  اعتقرير، عليك أن تتجنب  وعكر  صا على كا ىذه اعتفا يا دون ادلغاال  ي
ىددا : أسددئلة تكددون إجابت ددا دددا حمدددود ، مثددا)ابدددأ دائمدداً بةسددئلة عامددة أو مفتوحددة . امسددئلة اإلئائيددة

مث اجعا أسئلتك أكثر  ديدداً علدى لدوء ادلعلومدات اعدس تُقددم ( ىا ُعذبت؟: حد  عك صئ؟ وعيس
 . عك

 .بةن اعسياق ادلختلف علمقابلة تد يتطلب طرتاً خمتلفة إلجرائ ا وك  على وعى

  الدليل. 4
عند تقدمي االدعاء، جيب أن هتدف دائماً إ  توفا اكرب تددر دمكد  مد  امدعدة ادلسداند   ف دذا مد  

ن يثددددد أن صدددكوك تدددد تعايدددك أو صدددةنو أن يقندددع امبادددري  مبدددد   ددددتك و ددددق اع،ددد ية أي،ددداً، وأ
تعددان امباددري   صددو  اإلدعدداء، كمددا أن ىددذا يعددد أحددد متطلثددات مسددارات معينددة علعمددا، اصو دداً 

 .اإلجراءات اعق،ائية
 :وتشما اممناط ادلةعوفة م  امدعة ما يلر

 ؛أو اعنفسية/اعثدنية و: امدعة اعطثية 

 كدددون أتدددوااًل رمسيدددة مكتوبدددة، أو أن وىدددذه  كددد  أن ت: أتدددوال يدددد  بدددا  ددداحب اإلدعددداء نفسدددو
 ؛تتخذ صكا االستثيان

 وىدددذا  كددد  أن يشدددما اعشددد ود علدددى احلدددد  اعفعلدددر علتعدددذيب، وعلدددى اتتيددداد : دعيدددا اعشددد ود
اع،ددد ية إ  احلجدددز، وعلدددى احلاعدددة اجلسدددمانية عل،ددد ية تثيدددا أو بعدددد أن فدددا  زمنيدددة ت،ددداىا رىددد  

وأف،ا . عسلطات لد اع، ية تثا احتجازهاالحتجاز، وأي،اً على أن أعمال هتديد تامت با ا
اعش ود احملتما االستعانة بحت ىدر تقسديحت احلقدائق مدع اع،د ية بتسلسدا زمد ، أن  طريقة عت ديد

 .م  كان حالراً ي كا مرحلة؟ إذا كان ىناك م  ح،ر: سؤاعو

ثياندددات تقددارير اعصدد ف، وتقدددارير اخلددرباء، واعتقددارير واع: أنددواع أاددر  مدد  امدعدددة وىددذه تددد تشدددما 
اعرمسية، وأن دعيا علدى دمارسدة اعتعدذيب ي اعدوعدة ادلعنيدة وامخلدا  اخلا دة، ونسدر مد  اعقدرار اإلدارن 

 .رأو اعق،ائر احملل
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 نقطة لمنع التعذيب على أيدي الموظفين الرسميين ةعشر  يتبرنامج من اثن

 
 منظمة العفو الدولية

 
التعذذذ ان اات ذذذسي حلقسقذذذن انذذذود ادانذذذستم واذذذد حلجااذذذر ابتمذذذ  الذذذدو    ذذذ   ا    ذذذن    ذذذ  ال  امذذذة 

  ات ذ    دوهذر  وم  ذلك ف و حلمذ .ادانسايةم  مس   مر النساوت الدو  حت ميسً اسطعسً حلاسً  سات الظ وف
وال اذذد مذذا اختذذسذ مبذوات موسجذذ ة تواي ذذة التعذ ان و ذذ   مذذا  ذذ وب .  ذ  اذذو  و   ذذ  انذس  ا   

اتعسملذذة حلو العنواذذة النسقذذية حلو اليةانذذساية حلو ات ينذذة حلانمذذس  ذذدهتم والعمذذ   لذذء الن ذذس   لي ذذس ا ذذس  
 21الرباسمج التس  ال ي ات ذوت مذا وهل ا  نسجد منظمة العفو الدولية مجي  اا ومست حلت  نف   .مربمسً 

 مذس  ذد و ا فذذ اج واتنظمذست الذذا اعني ذس ا مذذ  ة  . انبذة تنذ  التعذذ ان  لذء حلاذذدي اتذويفن الذذ  ين
و عتنذذذذد منظمذذذذة العفذذذذو الدوليذذذذة حلت  نفيذذذذ   ذذذذ   . العمذذذذ   لذذذذء  ذذذذمست  نفيذذذذ  اا ومذذذذست هلذذذذ ا الرباذذذذسمج

ة ما اا ومست او   هنساة للتع ان لدا س واسلنعن ادي ا ات  و جلي  ةجيسيب  لء التزا  حلي   وم
 .القتئصسل جأفتر  لء النبسد العستن

 إدانة التعذيب. 1
جين  لذء حل لذء قذلبة    ذ  جولذة حلت  علذا معس  ذت س التسمذة للتعذ انم وحلت  ذداا التعذ ان جوت 

اذوات ا مذا حلهنذس  مس جين  لي س حلت  و ح جلمي  حلف اج الش طة واجليش و  مهذس مذا . حتفظ  لمس وا 
 . لا  نمح مبلنسً مبمس قة التع ان

 ضمان السماح باالتصال بالسجناء. 2
 ث اً مس ان  التع ان  ندمس ا وت الن نس  حمت زاا مبعذزل  ذا العذسخل اجذس ين و ذ  اذسج اا  لذء 

ومذذا ي اتعذذن ال ذذا  ذذا تس قذذة ا ت ذذس  . اال صذذسل مبذذا انذذتبي  منذذس درف حلو مع فذذة مذذس  ذذدث هلذذف
وانوغذذذن للم ومذذذست حلت   ذذذما مثذذول مجيذذذ  النذذذ نس  حلمذذذس   يئذذذة . النذذ نس  مبعذذذزلا  ذذذا العذذذسخل اجذذس ين

ا ذذذس ية منذذذتنلة  نذذذن ا ت ذذذس  ف وجوت ةابذذذس  والنذذذمسح لااذذذس ب والذذذسمن وا طوذذذس   ذذذ  اال صذذذسل 
 . اسلت زاا فو اً واصفة جو اة

 عدم احتجاز المعتقلين في أماكن سرية. 3
" امتفس "اعض الدول   حلمس ا ق اةم و   ث  ما ااسالت اعد اد يت  ا  دث التع ان   

ول ا جين  لء اا ومست حلت   ما  ذد  ا ت ذس  النذ نس  ةال   حلمذس ا ا ت ذس  معذ ف . ال مساس
هبذذذس   يذذذسً وحلت   نذذذد   لذذذء الفذذذو  معلومذذذست جاينذذذة  ذذذا ا تنذذذسهلف وم ذذذست ا ت ذذذس  ف  اذذذس هبف وحمذذذسمي ف 

وغذذن  ذذوف  وقذذس   ا ذذس ية فعسلذذة   مجيذذ  ا واذذست مي ذذا مذذا ميهلذذس  اذذس ب النذذ نس  وان. وللممذذس ف
 . وحمسمي ف حلت اع فوا  لء الفو  م ست ا ت س  ف والنلبة الا حتت ز ف و مست قيمت ف
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 الستجوابتوافر الضمانات الكافية أثناء االحتجاز وا. 4
ذذذسا مجيذذذ  النذذذ نس   لمذذذسً  نذذذوا ف  لذذذء الفذذذو  م ومن ذذذس  ذذذ  التنذذذد  اذذذأي جذذذ و  مذذذا  جيذذذن حلت   

وجيذذن حلت  نذذ  الن ذذسة   حلي . معذذسملت ف وااذذ    حلت اوذذت اذذس  جوت  ذذأم    اساوايذذة ا ت ذذس  ف
وانوغذذذن حلت . جليذذ   لذذذء واذذو   عذذذ ان وحلت اذذأم وا اذذذسدف اج  ذذا النذذذ ن ةذا  ذذست ا ت ذذذس    ذذ  اذذذساوي

ومست حلت   ما  واف  يذ وف اال ت ذس   مس انوغن للم .     حمس  م  الت ز ميل االقت واب
م  اتعسا  الدولية تعسملة الن نس  وحلت       ا توس  س ا تيسيست حلف اج الفئست اتنت عفة  لء ويذر 

واتعذذذذن حلت   ذذذذوت النذذذذلبة اتنذذذذمولة  ذذذذا اال ت ذذذذس  منفصذذذذلة  ذذذذا النذذذذلبة اتنذذذذمولة  ذذذذا . اجصذذذذو 
ة  ذذ  معلنذذة منذذونسً وجوت ايذذوج جلميذذ  حلمذذس ا االقذذت وابم وحلت انذذو  مفتشذذوت منذذتنلوت ازاذذس ات جو اذذ

 . اال ت س 

 تحريم التعذيب قانونا. 5
جين  لء اا ومست حلت  نا اواان لتم مي التع ان ومنعر  شتم   لذء العنسرذ  ال  ينذية الذوا جة 

" ةا فسايذذة منس  ذذة التعذذ ان و ذذ   مذذا  ذذ وب اتعسملذذة حلو العنواذذة النسقذذية حلو اليةانذذساية حلو ات ينذذ"  
 مذذس اتعذذن ةلغذذس  مجيذذ  العنواذذست . و   ذذس مذذا اتعذذسا  الدوليذذة ذات الصذذلة( ا فسايذذة منس  ذذة التعذذ ان)

وال جيذذذو   عبيذذذ   ظذذذ  التعذذذ ان وال ذذذمساست الي مذذذة تنعذذذر . الودايذذذةم قذذذوا  الن ذذذس ية من ذذذس حل  ادجا اذذذة
 . م مس  سات ا  وال  ىت    سالت اا ب حلو البوا ئ العسمة

 في مزاعم التعذيبالتحقيق . 6
انوغن  لء وير الن  ة ةيذ ا  حتنيذ  ازاذر وفعذسل   مجيذ  جذ سو  التعذ ان ومزا مذرم  تذوال   يئذة 

 مذذذس انوغذذذن اد ذذذيت  ذذذا الوقذذذس   اتتوعذذذة    ذذذ ا . منذذذتنلة  ذذذا اجل ذذذست اتت مذذذة اس   ذذذسب التعذذذ ان
  ا   ذسهبف للتعذ ان  ذا   مس جين واا اتنمولن اتشتور. التمني  و ا النتس ج الا اتمخض  ن س
واتعذذذن  ذذذوف  اامساذذذة للمتظلمذذذنم والشذذذ وجم و ذذذ  ف مذذذا . النيذذذس  اوايوذذذست  مل ذذذف مذذذيل التمنيذذذ 

 . اتع  ن للخب م ما حلي    ين حلو حل مسل ااتنسمية اد اتع  وت هلس

 المالحقة القضائية. 7
ودحل انبو  حلاسً  ذست ات ذست الذ ي و  ا ات. ال اد ما  ندمي اتنمولن  ا التع ان ة  قس ة العدالة

وا  فير التع ان وحلاسً  ساذت يننذية م   ويذر حلو و ذع فم واغذض النظذ   ذا ات ذست الذ ي ا   وذت فيذر 
وانوغذذن حلت دتذذس   . اجل ميذذة ويننذذية ال ذذمساسم وجوت ا توذذس  للواذذت الذذ ي اان ذذء  لذذء ا   ذذسب اجل ميذذة

   ذذذسب التعذذذ ان حلو  نذذذلم ف ة  جول مي ذذذا حلت اا ومذذذست الوالاذذذة الن ذذذس ية العسمذذذة  لذذذء اتت مذذذن اس
وانوغذذذذذن حلت   ذذذذذوت . حتذذذذذس م فم وحلت  تعذذذذذسوت مذذذذذ  اع ذذذذذ س الذذذذذوعض   مثذذذذذ   ذذذذذ   اديذذذذذ ا ات اجلنس يذذذذذة

 . الس مست ازا ة وحلال  نو  الس ف  لء ادطيد حلوام  ال وسا ا  لء   وة  مرب  تمس قة التع ان

 يببطالن األقوال المنتزعة تحت وطأة التعذ. 8
انوغن  لء اا ومست حلت   ذما  ذد  اال تذداج   حلاذة ةيذ ا ات ا ذس ية اذس اوال وا جلذة الذا اذتف 

 . ااصول  لي س  ا ط ا  التع انم ةال    سلة اقتخدام س  د الشخص اتت ف اسلتع ان
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 توفير التدريب الفعال للموظفين. 9
ت وابم وال  ساذة البويذة للنذ نس م حلهنذس  جين حلت ا و ح جلمي  اتويفن اتعنين اسال ت س م واالق

 ذذد او ف حلت التعذذ ان فعذذ  ينذذس نم وحلت اذذد  وا حلت مذذا  ن ذذف اذذ  ومذذا وايذذو ف حلت ا ف ذذوا  نفيذذ  مجيذذ  
 .حلوام  التع ان

 التعويض. 11
جيذذن حلت ا  فذذ  ل ذذمساس التعذذ ان ومذذا اعولذذوهنف  ذذ  ااصذذول  لذذء ويذذر النذذ  ة  لذذء  عوا ذذست 

نوا ف والتعواض اتس  العسجل وال س  وحلت   وف  هلف ال  ساة البويذة الي مذة ما الدولةم مبس   ذلك  ج  
 .وقو   أ يل ف

 التصديق على المعاهدات الدولية. 11
انوغذذذن  لذذذء مجيذذذ  اا ومذذذست حلت  صذذذدد جوت حتفظذذذست  لذذذء اتواهيذذذ  الدوليذذذة الذذذا  شذذذتم   لذذذء 

ةردا  اد ياذست الي مذة الذا   فذ  و " ا فساية منس  ة التع ان" مساست  د التع ان مبس   ذلك 
وجيذذن  لذذء اا ومذذست حلت  لتذذز  اتورذذيست اهليئذذست واجذذربا  .  ذذ  ا فذذ اج والذذدول   التنذذد  اشذذ سو 

 . الدولين اتعنين اسلتع ان

 االضطالع بالمسؤولية الدولية. 12
مذذذذة انوغذذذذن  لذذذذء اا ومذذذذست حلت  نذذذذلك  ذذذذ  النذذذذو  اتتس ذذذذة للتوقذذذذ  لذذذذد    ومذذذذست الذذذذدول اتت 

 مذذذذذذس انوغذذذذذذن هلذذذذذذس حلت   ذذذذذذما حلال انذذذذذذ    زواذذذذذذد جول حلمذذذذذذ   اسلتذذذذذذد ان والعتذذذذذذسج . مبمس قذذذذذذة التعذذذذذذ ان
واتعن  لذء اا ومذست حلال  عيذد حلي جذخص . القتعمسالت حلف اج اجليش حلو ا ما حلو الش طة التع ان

 .اصو ة ان اة ة  الد اد اتع   فير للتع ان
 شذذذ اا ا ول /انبذذذة   حل تذذذوا  21تذذذألا مذذذا  ونذذذت منظمذذذة العفذذذو الدوليذذذة  ذذذ ا الرباذذذسمج الذذذ ي ا

 رباذذسمج مذذذا اديذذ ا ات تنذذذ  التعذذذ ان واتعسملذذة النذذذيئة لاجذذذخس  حلهنذذس  ويذذذوج ف   اا ذذذز   1222
و بسلذذذن منظمذذذة العفذذذو الدوليذذذة اا ومذذذست . اا ذذذومن حلو   حلاذذذدي مذذذويفن   يذذذن اشذذذ   حلو اذذذ م 

اوة م   وير قذوا  حل ذساوا مذا مذويفن الدولذة الذ  ين اسلن و  اسلتزامسرس الدولية جتس  من  التع ان ومعس
 مس  عس   منظمة العفو الدولية حلا س حلج سل التع ان الا     و س اجلمس ذست . حل     ف ما ا ف اج
 .النيسقية اتنلمة
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 فلسفة المواجهة وراء القضبان

 
 علي حًت

 
 2301 ادلقدمة

 2301 خطوات االعتقال

 2300 بدايات التحقيق

 2301 التحقيق واحملققون

 2301 فشل وصلاح احملقق

 2302 رلريات وأساليب التحقيق

 2303 الصمود والتعذيب

 2305 بعض أساليب التعذيب والضغط واحلرب النفسية خالل التحقيق

 2313 دور العمالء خالل التحقيق

 2311 االعًتاف

 2310 خطورة التعاون مع احملقق
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 المقدمة
عتقةال اللشعبنا العريب الفلسطيٍت يف األرض احملتلة خربة طويلة تراكميةة يف أببيةة التحقيةقز وزيةازي  ا

ين وسجون بعض الةدول العربيةة واألبنبيةةز بةدأ بتجميعهةا منةذ بدايةة الصةرا  وسجون االحتالل الصهيو 
وتضةاف ىل  ذةذا اخلةربة ا نز خةربة معتقلةي وأسةرو ادلقاومةة . العريب الصهيوينز وما زال مستمرا بذلك

 . اللبنايية يف بنوب لبنان
ق مةةةع ادلعتقلةةةُت كةةةذلك فةةةتن لالحةةةتالل الصةةةهيوين مدرسةةةتش العنصةةةرية الفاتةةةية التلموديةةةة يف التحقيةةة

واستخدام سلتلف الوسائل للحصول منهم على معلوماتز اذلةدف منهةا تيبيةد ىلدايةتهم بةالتهم ادلوبهةة 
ىلليهمز مث استعمال ادلعلومات اليت حيصلون عليهةا يف التحقيةقز لفشةف بوايةب العمةل السةرل ادلتعلقةة 

 . برفابهمز وزلاربة ادلناضلُت ا خري ز وبهر الشعب الفلسطيٍت
أبل تيقيف ادلناضلُتز بامد رلموعة م  األسرو الذي  خربوا التحقيق والسجونز ببةل عةدة وم  

حيةةةةةدد رلموعةةةةةةة مةةةةةة  ادلفةةةةةةاذيم (. فلسةةةةةةفة ادلوابهةةةةةةة وراء القضةةةةةةبان)سةةةةةنواتز بتكةةةةةةدار كتةةةةةةاب بعنةةةةةوانز 
والبةةةديهياتز وخلةةةة رلموعةةةة مةةة  التجةةةاربز ويبةةةُت األسةةةاليب ادلختلفةةةة الةةةيت يتعةةةرض ذلةةةا ادلعتقلةةةون يف 

ت العةةدو الصةةهيوينز يف زلاولةةة مةةنهم لتسةةليض ادلناضةةلُت ضةةداز بادلعرفةةة ادلسةةبقة والعلميةةة حةةول معةةتقال
مةةةةةام احملققةةةةةُتز وحلمايةةةةةة اليةةةةةورة وادلناضةةةةةلُت أسةةةةةاليبشز دلسةةةةةاعدمم علةةةةةى الصةةةةةمود والتحةةةةةدل أالتحقيةةةةةق و 

عامةل مةع واجملاذدي  ا خري ز وذلك بتعريفهم عما ينتظةرذم يف أببيةة التحقيةقز وتةرح أفضةل الطةر  للت
 . هنيارالاحملققُتز فال يفابؤون مفابأة بد تدفعهم ىل  ا

ويظةةةرا لعةةةدم تةةةوفر الفتةةةاب يف األسةةةوا ز وألن سةةةلطات االحةةةتالل  مةةةع أل أعةةةداد منةةةش تنةةة ل ىل  
كفحةز ال يستطيع أن يقرأا اجلميعز فقد بمنا بدراستش واسةتخالص  123األسوا ز وألن الفتاب يف 

ة وسلتصةةرة منةةشز ليسةةتفيد منهةةا كةةل مناضةةلز مهمةةا كةةان مسةةتواا اليقةةايف مفةةاذيم وتوكةةيات ويقةةاط زلةةدد
والتعليميز وحىت يوفر الوبد دل  ال ديلفشز وتبقى بةراءة الفتةاب ضةرورية فقةط دلة  يريةد أن يسةت يد مة  

 . الشروحات وادلفاذيم
غَت مةا ورد  ويلفد ايتباا ادلناضلُت واجملاذدي ز ىل  أن العدو الصهيوين بد يلجأ ىل  أساليب أخرو

ذنةةاز يظةةرا لتمرسةةةش وىلبداعةةش يف رلةةال التعةةةذيب والتحقيةةقز لفننةةا يؤكةةةد أن بةةراءة ذةةذا األورا  ادلبسةةةطةز 
تساعد على أن يدرك ادلعتقل ما يدور حولش خالل التحقيقز وحجم ما ديف  أن يتعرض لةشز ليسةتطيع 

 . هنيارالبعد ذلك محاية يفيش م  ا
ة حقةةةو  ملفيةةةة علةةةى ذةةةذا الدراسةةةةز أامةةةا ميةةةل الةةةذي  ألفةةةوا ومةةة  ادلهةةةم أن يؤكةةةد أينةةةا ال يضةةةع أيةةة

سةةتفادة منهةةاز الالفتةةاب األكةةليز ومةة  ادلمفةة  ألل مناضةةل أن يصةةورذا وديررذةةا للمناضةةلُت ا خةةري  ل
 .. بل ىلينا يربوا أن يفعل ذلك

وسةوف ينشةر الدراسةة مقسةةمة ىل  كةفحات عاديةةز ليةتمف  أل تةةخة مة  تصةويرذاز ولتسةةهيل 
عامةةل معهةةاز عسةةايا يفةةون بةةد بةةدمنا ذةةذا اخلدمةةة للمناضةةلُت واجملاذةةدي ز حلمةةايتهم ومحايةةة تةةداوذلا والت

 .. يتفاضة واليورةز يف الذكرو األو  اليطال  ايتفاضتنا الباسلةالا

 عتقالالخطوات ا
 : ىلذا اعتقلد فتوبع اخلطوات التالية كحد أدىنز حىت ال تفابأ
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 ويةةك مةة  الشةةار ز وىلذا طلبةةوا منةةك التوبيةةع بةةد يةةدابون بيتةةكز أو مقةةر عملةةكز أو يعتقل
علةةةى أيةةةة وربةةةةز فةةةال يفعةةةل ذلةةةكز وال تقةةةر بتوبيعةةةك أهنةةةم   يأخةةةذوا تةةةي ا منةةةك أو مةةة  

 .ادلفان الذل أخذوك منش
  سةةةةةةيدفعويك بعنةةةةةةف ىل  داخةةةةةةل السةةةةةةيارةز وررةةةةةةا ديةةةةةةددويك  ةةةةةةد أربلهةةةةةةمز ويضةةةةةةربويك

ا يةةديكز حةةىت وكةةولك بالبنةةاد ز ويدوسةةون عليةةكز كمةةا ديفةة  أن يغمةةوا عينيةةك ويفبلةةو 
   .عتقالز دون أن خيلو األمر م  تتائم وىلذاياتالىل  مفان ا

  يسةةةلمويك ىل  اجلهةةةة الةةةيت سةةةتفون مسةةةؤولة عنةةةك خةةةالل التحقيةةةقز حيةةة  يفةةةك بيةةةدك
مؤبتةةاز وتنةة   الغمامةةات عةة  عينيةةكز مث تسةةتبدل مالبسةةكز وتفةةت  وتصةةادر أغراضةةكز 

بعةةد حةةُتز يقةةة تةةعركز مث توضةةع  بعةةد ذلةةك مباتةرةز أو. وبعضةها يوضةةع يف األمايةةات
علةةةةى كةةةةدرك لوحةةةةة مث تصةةةةور كةةةةاجملرمُت مةةةة  كةةةةل اجلهةةةةاتز وتؤخةةةةذ بصةةةةمات أكةةةةابعك 

 . مجيعها
   يعةةةاد تفبيلةةةةك وتغمةةةيم عينيةةةةكز وتنقةةةل ىل  ال ي ايةةةةة مةةةع الضةةةةرب والشةةةتمز وللوكةةةةول ىل

ال ي ايةةةز يسةةَتون بةةك مسةةافات طويلةةة بةةداز ويركبويةةك يف مصةةاعد ويهبطةةون ويصةةعدون 
تفةةررةز خللةةق حالةةة مةة  الضةةيا  والتهويةةل لةةديكز حيةة  أهنةةم يةةدورون يف دوائةةر أدرابةةا م

 . زلددةز ال تالحظها بسبب تغميم عينيك
  يضربويك ويشتمويك ببل بدء التحقيق بطر  سلتلفةز ويسمعويك أيةُت بعةض ادلعتقلةُتز

   .وبد يفتحون عينيك يف بعض الغرف لًتو بعض أدوات التعذيب
 ك يف اليوم األول أو الياينز ىلن ال م  يفقد بيمتةش عنةدذمز ىلال ىلذا  بد ال يبدأ التحقيق مع

كةةل تةةيء ذنةةاك بطةةيءز فةةال تتةةأفر يفسةةيا وحةةاف  علةةى . كةةايوا ذةةم يف عجلةةة مةة  أمةةرذم
   .كالبتك اليت دفعتك ىل  ادلشاركة يف يضال تعبك

 بدايات التحقيق
  أو تةةرطةز يةةدفعويك زلاطةةا ونةةود .. يقودويةةك مةة  ال ي ايةةة مغمةةم العينةةُتز مفبةةل اليةةدي

 . وجيرويك هبمجية
 بد ديررويك خصيصا يف مناطق تسمع فيها أكوات عذاب وأ  وضرب . 
  مةةة  حقةةةك أن تأكةةةل وتشةةةرب وتسةةةتعمل ادلرافةةةق الصةةةحيةز ولفةةة  ذةةةذا احلقةةةو  ليسةةةد

مضةةةموية أبةةةداز فيمنعويةةةك عنهةةةاز ويسةةةتعملوهنا للضةةةغط عليةةةك ودلضةةةايقتكز وعليةةةك أن 
 . تصمد 

  وفيها ستع ل ع  العا  وع  األخبةار. فهي بر األمان ادلرحلي لكال ختف م  زي ايتك .
وبد يسمعويك ذم بعض األخبار اليت يريةدوهناز ىليةاك أن تصةد  أيةك أكةبحد وحيةداز 
بةةةل عليةةةك أن تتةةةذكر دائمةةةا أن رفابةةةك يف اخلةةةارج ال ينسةةةويكز وأن اليةةةورة مسةةةتمرةز وأن 

   ..إليقاذك أذلك ورفابك يعتمدون على كمودكز ويفعلون ادلستحيل
 ىليسةان ذو بضةيةز مناضةل عقائةدل وحيةد كةلب عنيةدز معة ول : مث تبدأ مراحل التحقيةق

ديايةةةش بةةةأن مصةةةَت تةةةعبش وأذلةةةش وبضةةةيتش يعتمةةةد علةةةى بةةةدرة احتمالةةةش ىلال ديلةةةك سةةةالحا ىلال 
وكةةةموداز وذةةةذا ذةةةو أيةةةدز يف موابهةةةة مويفةةةف ينتظةةةر راتبةةةش يف هنايةةةة الشةةةهرز غالبةةةا مةةةا 

يسةةتمد بوتةةش مةة  بةةدران بلعتةةشز ومةة  أسةةلحة  الف اجلنةةود  يفةةون بةةال عقيةةدة أو مبةةدأز
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الةةةذي  حييطةةةون بةةةشز دون أن يفةةةون ذلةةةم أل تةةةأن معةةةكز ومةةة  كةةةالحيات زلةةةددة لةةةش ال 
 .أببية التحقيق: وادلفان. ذو احملقق: يستطيع  اوزذاز وذذا

 التحقيق والمحققون
 فادة بداية التمرد والتحدلإلاالمتنا  ع  كتابة ا . 
  مهما كغرت أو بدت لك تافهةز تفون ذامة بالنسبة للمحققكل ادلعلومات . 
  تذكر أن للتحقيق هناية مهما طةالز وأيةش سيصةبض ذكريةاتز فابعلةش ينتهةي دون اعةًتاف

   .ودون استسالم
  يف أول لقاءز يفون احملقق بد مجةع عنةك بعةض ادلعلومةاتز وذةذا ال يعةٍت ايةش يعةرف كةل

ىليةةةش ال يسةةةتطيع معرفةةةة وضةةةعك . لتحقيةةةقتةةةيءز لفنةةةش حيةةةاول أن يةةةوحي بةةةذلك خةةةالل ا
ىليةش ال يعرفةكز ومة  أذدافةش . النفسيز لفنش حياول أن يفهمش م  تصرفاتك وردود فعلةك

 وذةةةةو  ابةةةةة ذلةةةةذا ادلعرفةةةةة لبنةةةةاء خططةةةةش، احلقيقيةةةةةز التعةةةةرف علةةةةى تخصةةةةيتك لفهمهةةةةا
ن كنةد أىليةش ال يعةرف . دلهامجتك وتفسيخ فقتك بنفسك لتوكيلك ا  الطاعة والتعةاون

صةةمد أو تنهةةارز فةةاخلق عنةةدا ففةةرة كةةمودك وكةةالبتك مةة  البدايةةةز وال تقةةدم لةةش مةةا ست
 . يفيد خططش

  ال تنس أن ربل التحقيق مويفف بأبرز ويعترب التحقيق معك عمال روتينياز وبوتش يابعة
بينمةةةا أيةةةل أيةةةد القطةةةب ادلقابةةةلز وبوتةةةك يا ةةةة عةةة  . مةةة  كةةةالحياتش ال مةةة  تخصةةةيتش

 . ناضل ال مأبورز ذلذا ك  أبوو أليك فعال أبووديايك بقضيتكز كما ىليك مىل
  ال يف هنايةة التحقيةقز وحسةمش يعتمةد علةى ىلتأكد أن الصرا  بينةك وبةُت احملقةق ال حيسةم

 . كالبتكز وصلاح احملقق يعٍت سيطرتش عليك وعلى تعبك وأرضك
  تةةةذكر دائمةةةا أن احملقةةةق ال ديفةةة  أن يفةةةون كةةةديقاز وال رعوفةةةا بةةةكز فهةةةو وحةةة  وعةةةدوز

 . بادر  فم كالحياتشز أن يبدل لويش وأسلوبشلفنش 
 ال تقاطع احملقق أبدا خالل التحقيقز فهو ال يعنيك . 
 األغبياء فقط يصدبون احملققُت : مبدأ ذام 

 فشل ونجاح المحقق
 احملقق بابل للتضليل بسهولة: مبدأ ذام . 
 ىلذا ابت ت التحقيق بسالم فتيك ت داد كالبة وبوة واحًتاما . 
 قةةةةق يف يقطةةةةة مةةةةاز فهةةةةو يعةةةةود للتجربةةةةة مةةةةرة أخةةةةروز ودائمةةةةا حيةةةةاول احملاولةةةةة ذا فشةةةةل احملىل

   .األخَتةز فابعلها تفشل
 ذا اسةتبدلوا زلققةا بعةد فشةلش معةك رحقةق  خةرز أل ىلذا اسةتبدلوا مويففةا رويفةف  خةرز ىل

فتن ذذا حيصل بسبب صلاحكز واحملقق اليةاين سةيبدأ ضةعيفا بسةبب فشةل احملقةق األولز 
 . ن احملققُت يًتابعون أمام مناضل كلب ال يلُتفضاعف كمودكز أل

 وسائل احملقق  ريبيةز وأيد م  يقرر فشلها أو صلاحها . 
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  عنةةةةد فشةةةةل التحقيةةةةق مةةةةع أحةةةةد ادلناضةةةةلُت الصةةةةامدي ز بةةةةد يةةةةدفع بةةةةش ىل  السةةةةج ز مةةةةع
احملفةةةةومُتز حيةةةة  تتةةةةةاح لةةةةش فركةةةةة االحتفةةةةةاك مةةةةع ادلناضةةةةلُت ا خةةةةةري ز بوبةةةةود بعةةةةةض 

 .خالل احلدي  معهمز بعض ادلعلومات السرية اجلواسيسز فررا يفشف

 مجريات وأساليب التحقيق
  احملقق يعمل دائما وفق طر  زلددة ومنهج زلددز وليس لديش مبادرات ذاتيةز وحياول أن

يظهةةر لةةةك أيةةش عةةةا  يفةةس ليضةةةم  تفوبةةش عليةةةكز بينمةةا أيةةةد حةةر يف اختيةةةار وسةةةائلكز 
 .فأفشل طربش وأردز وابق دائما متفوبا عليش

 طالةةةةة التحقيةةةةق كمةةةةا يريةةةةد وذةةةةو كةةةةاذب بةةةةذلكز ألن ىلقةةةةول احملقةةةةق لةةةةك أيةةةةش بةةةةادر علةةةةى ي
ىليةةش . ويةدعي أن رضةةاا ذةو اخلةةَت لةك. كةالحياتش زلةدودةز وذةةو لةيس حةةرا ليفعةل مةةا يريةد

 .يفذبز وعندما تصدبش يف أية مرحلةز تقع يف ادلصيدة
 نتج منهةةا بعةةض بةةد يفةةتض احملقةةق معةةك بعةةض ادلواضةةيع اذلامشةةية والعامةةةز وديفنةةش أن يسةةت

فةةةال . ادلعلومةةةات الةةةيت يسةةةتخدمها ضةةةدك وضةةةد غةةةَتك مةةة  الرفةةةا  دون أن تالحةةة  أيةةةد
 .تتحدث معش حىت ال أنحش ذذا الفركة

   احملقق يعةود للمسةائل الةيت يتجاوزذةا مة  حةُت  خةرز ليوبعةك يف اخلطةأ والتنةابضز ففة
 . حذرا

  ليك خالل التحقيقحضار األبارب واستعماذلم للضغط عىلجيب أال خييفك أو يقلقك. 
  يتبةةةادل األدوار يف التحقيةةةقز زلققةةةون ترسةةةونز و خةةةرون لطفةةةاءز عليةةةك أال تنخةةةد  وأال

تفًتث بذلكز وال تتعامل مع أل منهم على أسةاس أيةش لطيةف معةكز فهةم يف داخلهةم 
 . مجيعا متشاهبون وذدفهم واحدز ذو ىلسقاطك

  كز ويةةةدعي أن مةةا يقةةوم بةةةش عًتافةةايلجةةأ احملقةةق ىل  تبسةةةيط التهمةةة وتقليةةل تةةةأن عوابةةب
يةةش يف ذلةةك يريةةد أن ألكةة  حةةذرا . لةةيس  قيقةةي ولفنةةش رلةةرد عمةةل روتيةةٍت إلبفةةال ادللةةف

 . يصطادكز فال تصدبش أبدا
  حيةةاول احملقةةق أن جيعلةةك مةةتم االكةةك الةةذااز ويوبةةك أن التحقيةةق ذةةو هنايةةة ادلطةةافز

 .أيش ينصب لك مصيدةز فف  حذرا. وأن تعاويك ذو خالكك
 حملقةةةةةق ىل  التشةةةةةفيك بةةةةةاليورة والقةةةةةادة والرفةةةةةا  واألبةةةةةاربز وزع عةةةةةة عالبتةةةةةك مةةةةةع يلجةةةةةأ ا

وال تصدبش ىلذا بةال أن رفابةك . تنظيمكز بفل وسائل التشفيك ادلمفنةز فال تسمض لش
بابتةك ىلمةا الصةمدز أو اإلكةرار علةى عةدم وبةود عالبةة ىلولةتف  . ذم الذي  وتةوا بةك

دون االعةةةةًتاف بوبةةةةود أل عالبةةةةة لةةةةك  امةةةةدح مناضةةةةلي التنظةةةةيم: لةةةك هبةةةةذا التنظةةةةيمز أو
 . معهم

  ز فتحمةل اإلذايةة ألن (أيةد ال تةيء)م  وسةائل احملقةق االسةتخفاف بادلناضةل بةائال لةش
 . عًتافالالقصد منها استف ازك ل

  ال حيةةًتم احملققةةون أيةةةة عقيةةدة أو ديةة ز ولةةةذلك يدسةةون عناكةةر يف فةةةوب ديةةٍت لتشةةةفيك
يهةةةةةامجون مسةةةةةلفيات بعضةةةةةهم إلفةةةةةارة الفتنةةةةةة ادلعتقلةةةةةُت وةةةةةواز مةةةةةا يفعلةةةةةون دينيةةةةةاز كمةةةةةا 

 .واخلالفات بُت ادلعتقلُت
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  بةةةد يضةةةربك احملقةةةق ىلذا رفضةةةد أن تأخةةةذ سةةةيجارةز أو ىلذا بلسةةةد أو وبفةةةدز والسةةةبب
احلقيقةةةي للضةةةرب يفةةةون ىلمةةةا ىلحساسةةةش بالفشةةةل أو ىلحساسةةةش أيةةةك ختةةةاف مةةة  الضةةةربز 

 .فيحاول أن جيربك على الطاعة والتعاون بالقوة
 ن التحقيةةق أبةةةدلأحيةةاء لةةك ع لةةك عةة  العةةةا  وعةة  ا خةةري ز واإل :مةة  وسةةائل احملقةةق .

والتهديدات ادلختلفة واألس لة السريعة ادلتالحقة والشتائم والضرب علةى أمةاك  حساسةة 
والشةةةبض والوبةةةوف عةةةدة أيةةةام وليةةةاة وعةةةدم النةةةوم عةةةدة أيةةةامز كةةةل ذلةةةك خللةةةق ايفعةةةاالت 

اف النشةةةةاط ادلخةةةةي الةةةةواعيز رذةةةةا  الةةةةدمايز الةةةةذل يةةةةؤدل ىل  ىلضةةةةعىل  ىللةةةةديكز تةةةةؤدل 
وبةف تلقائيةا عة  النشةاط والعمةل واإلخالل بالتوازن اجلسماينز ىل  دربة  عل الدماي يت

قةةةق سةةةًتاحة الةةةيت حيةةةاول احملفةةةوانز ويضةةةعف الةةةدماي خةةةالل ذةةةذا اال سةةًتاحة ولةةةو لعةةةدةلال
يقضاض على تخة منهكز والضغط عليش وابتة ازا ألخةذ ش ىلليهاز الستغالذلا باالتوكيل

ال تستسةةةةلم أبةةةةدا وال ختةةةةف مةةةة  ذةةةةذا احلالةةةةة ألهنةةةةا تةةةة ولز وال تتحةةةةدث . علومةةةةات منةةةةشادل
 .خالذلا مع احملققز وتذكر أن فورتك وتعبك يعتمدون على كمودك

  يسةةتعمل احملقةةةق أيضةةاز لغايةةةات ىلرذةةةا  الةةدمايز األسةةةاليب العصةةةبية ميةةل الضةةةرب بشةةةدة
اء اجلنسةةةية وتةةةد الشةةةعرز  علةةةى رعوس أكةةةابع اليةةةدي  والقةةةدمُت والشةةةفاا وا ذان واألعضةةة

كمةةةةةا ينقةةةةةل الضةةةةةرب مةةةةة  مفةةةةةان ىل   خةةةةةر بشةةةةةفل مسةةةةةتمر إلفةةةةةارة بةةةةةو مةةةةة  اإلرذةةةةةاب 
كل ذلك لةش هنايةةز وهنايتةش تعتمةد علةى . والتشفيك واإلرذا  للدمايز وادلؤفرات النفسية

 . كمودك أيد فقط
 م علةى تذكر أيش على احملقق يف النهاية أن يقرر ىلما أن ادلعتقل برلءز أو أيش كامد مصةم

هنةةا ىلعةةدم بةةول أل تةةيء حةةىت بوبةةود األدلةةة وادلوابهةةاتز أو أيةةش ضةةعيف خةةائ  لرفابةةشز 
   .اخليارات اليالفة الوحيدة أمامشز فال تف  فاليها

 الصمود والتعذيب
 بطةةل خةةالل االعتقةةالز أليةةش يبقةةى مؤمنةةا بقضةةيتش ىل   ...ىلن البطةةل ببةةل االعتقةةال: مبةةدأ

   .دربة التضحية بنفسش
 دلعتقل بسيطا فالصمود شلف ز ألن الصمود ال حيتاج ىل  تهادات بامعيةومهما كان ا . 
 فةق دائمةا بعدالةة بضةيتكز وتةذكر ببةل التففةَت رصةَتكز : للصمود والتغلب على االهنيةار

أن كةمودك يةةدعم رفابةةك معنويةا يف ادلسةةتمري  يف النضةةال يف اخلةارجز وجينةةبهم االعتقةةال 
كر م  كمدوا ببلكز كذلك تذكر معاياة أذلك الذل يتعرضون لش بسبب اعًتافكز وتذ 

وتعبك وأن مصةَتذم يعتمةد عليةكز وتةذكر أن االهنيةار سةيجعل أذلةك يعتربويةك ببايةا 
خائناز كما أن الةدوافع الةيت دفعتةك للنضةال والصةرا  ببةل االعتقةالز   تتغةَتز وجيةب أن 

   .تستمر معك بعد االعتقال بنفس االستعداد واحلماس
 للقتال والشةهادة بالركةاص يف الشةار  واجلبةلز مة  أبةل بضةيتكز فةال  ىلذا كند مستعدا

جيةةوز السةةقوط خةةالل التحقيةةق وال جيةةوز أن تسةةقط يف ادلعتقةةل وتضةةحي بفةةل مةةا فعلةةد 
وىلذا ! م  أبل اليورةز  د ضربات بعض العصي غَت القاتلةز بل حةىت ولةو كايةد باتلةة

ستشةةةةهاد يةةةةقز فةةةةتن االحصةةةةلد علةةةةى تةةةةرف اإلستشةةةةهادز وذةةةةو بليةةةةل احلصةةةةول يف التحق
   .سيجعل منك رم ا تعبيا ال ينسى
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  التحقيةةق ذةةو ادلرحلةةة الوحيةةدة مةة  النضةةال الةةيت ال تفةةون فيهةةا  ةةد اخلطةةر ىلذا كةةمدتز
 . فخطر الضرب والتعذيب ال يقارن بالركاص والقنابل والصواريخ

  ديايةةش ىلرادة ادلقاتةةل الةةيت تعتمةةد علةةى تخصةةيتش و ىلالتحقيةةق معركةةةز ومةةا يقةةرر يتائجهةةا ذةةو
والصةةالبة والصةةمود يأتيةةان مةة  داخلةةشز وبةةا التحةةام مةةع القضةةية مهمةةا  .. بأذدافةةش وبضةةيتش

 . فالس واذل دية  اإلىلوالتحلي هبما يدفع احملقق كان يو  القضيةز 
 تذكر أن بُت النصر واذل دية كرب ساعة . 
  ال بةالتمرد ىلوذ ديةة احملقةق ال تفةون .   اسةتمرار التحةدل وااليتصةارىلالتحدل مرة يقةودك

   فوابش أل ذجمة منش هبماز فتضعفها وتنفسها. والتحدل
 ز لفةنهم ال الضعفاء يفضلون أيفسهم علةى اجلماعةةز ويتجنبةون التحةدل لضةمان النجةاة

 . عًتافز بل حيًتبون وحيربون غَتذم معهمينجون بعد السقوط واال
 هنيةار ا  سلسةلة ذا حدث واهنرت ألل سببز فاربع للتمةرد مباتةرة ببةل أن يتحةول االىل

 . اهنيارات وا  كارفة عليك وعلى وطنك
  السةةقوط ذةةو فقةةدان كةةل ركةةيدك الففةةاحيز وذةةو ايتقالةةك ىل  كةةف األعةةداءز مةةع دفةةع

أيةةك حةةىت لةةو   تفةة  باسوسةةاز ىلال "الةةيم  أيضةةاز أليةةك سةةتدان و فةةمز ويقةةال عنةةك 
   "عًتفد ميل اجلواسيسز فاعتقلوا رفابكاأيك 

 ذا كةةمدت يعةذبويك مةدة زلةةدودةز ىلويعابةب مةة  تعةًتف عةنهمز و ذا اعًتفةد يعاببويةك ىل
ويفةةةاذ . ىلن الصةةةرب مسةةةألة ىلراديةةةة وليسةةةد بسةةةدية. وال يعابةةةب أحةةةد ىلذا   تتةةةوفر اإلدايةةةة

 . الصرب أيضا مسألة ىلرادية واعية
 عتقال ال يل مك بالشهادة على غَتكال تقبل أن تشهد ضد  خري ز فاال . 
 حةةةاف  للصةةةمود لفمةةةاز وىلذا وابهةةةوك رعتقةةةةل حةةةول أل موابهةةةة مةةةع زميةةةل معتقةةةةلز ىل  

 . معًتفز فابعلش خيجل م  يفسش ويعود للتمرد
 عتةةداء ذةةو الصةةمودز حةةىت علةةى التهديةةد باال رد الفعةةل الصةةحيض علةةى كةةل أيةةوا  التهديةةد

ودا ال يسةةتطيعون عتةةداء علةةى أختةةكز اعةةرف أن ذلةةم حةةدوىلذا ذةةددوا باال. علةةى العةةرض
أختةةك لةة  حيميهةةا مةةنهمز بةةل سةةيعرض تةةرفها وكةةل اليةةورة  عةةًتاف حلمايةةة اوزذةةاز وأن اال

عةةًتافز اكمةةا ال تةةنس أن أل . عًتافةةكك ضةةحايا الطةةرز وسةةتفون أختةةك مةةع تةةعبللخ
   .عتداء عليه لقبض على بعض مناضالت اليورة واالبد يقود ىل  ا

  التحقيةةةةةق ذةةةةةو أحةةةةةد بوايةةةةةب وأتةةةةةفال ادلعركةةةةةة الةةةةةيت تةةةةةدور رحاذةةةةةا يف الشةةةةةوار  واجلبةةةةةال
وذو تفييف . وجيب أن تنتصر هبا ألهنا تعتمد على ايتمائك وكالبتك فقطوالسجونز 

حلالة كرا  عقائةدل تنةاحرل بةُت احلركةة الوطنيةة وأبطاذلةا مة  بهةةز وأيةد أةيلهم داخةل 
أببيةةة التحقيةةقز وبةةُت احملققةةُت الةةذي  دييلةةون األعةةداء والربعيةةةز وذةةدفهم النهةةائي اهنيةةاركز 

وتةةذكر أن االيتصةةار حتمةةي . ولضةةرب فورتةةك ورفابةةكواسةةتعمال اهنيةةارك للقضةةاء عليةةك 
 . لألبوو عقائديا الذل ذو أيدز وذلذا جيب أن تنتصر

  بهةةةةاز كشةةةةف الفةةةةذب خدعةةةةةز وديفةةةة  تضةةةةليلش بسةةةةهولةز وذلةةةةك بتحريةةةةك القةةةةدمُت أو
األكتةةاف مةةع أيةةة ىلبابةةة تضةةليلية علةةى أسةة لة احملقةةقز وبةةالتففَت ادلسةةتمر خةةالل اجللسةةة 
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 الضةةةيق واحلةةة نز فةةةال يعةةةود اجلهةةةاز بةةةادرا علةةةى التمييةةة  بةةةُت بةةةأمور م عجةةةة تةةةؤدل بةةةك ىل 
   .بلقك وىلباباتك التضليلية

  بعض أساليب التعذيب والضغط والحرب النفسية خالل التحقيق
 التعذيب ليس ذدفا لذاتشز بل اعًتافك ذو اذلدف م  التعذيب . 
  ي  وادلعًتفةةُت بةةنفس تأكةةد أامةةا أن األضةةرار اجلسةةدية احملتملةةة يف التحقيةةقز تصةةيب ادلنهةةار

القةةةةدر الةةةةذل يصةةةةيبكز فالصةةةةمود مةةةةع بعةةةةض األضةةةةرارز أتةةةةرف مةةةة  اخليايةةةةة مةةةةع يفةةةةس 
 . األضرار

 ىلحضةةةار األخةةد واألمز والتهديةةةد باالعتةةةداء علةةةى أل منهمةةةاز ان : مةة  أسةةةاليب الضةةةغط
االهنيةةةةار ال حيمةةةةةي أيةةةةةا منهمةةةةةاز بةةةةةل ي يةةةةةد احتمةةةةةال االعتةةةةةداء للحصةةةةةول علةةةةةى م يةةةةةد مةةةةة  

 . بف االعتداء عليهما ىلذا   ختضع للضغطادلعلومات منكز ويتو 
  سيشةة  احملقةةةق حربةةةا يفسةةةية تةةةوحي لةةك أن الصةةةمود مسةةةتحيلز وأن اجلميةةةع يف يعًتفةةةونز

تفلةةةم أحسةةة  : "وأيةةةك ال ختتلةةةف عةةة  الةةةذي  اعًتفةةةواز بةةةالقوة أو باحلسةةةٌتز مث يقةةةول لةةةك
ل ز وذةةو بةةذلك حيةةاول أن خيلةةق وبةةا يبةةدو معقةةوالز ويسةةتعم"لةةكز لتسةةًتيض مةة  العةةذاب

ذةذا (. ما دام غَتل بةد تفلةمز فأيةا سةأتفلم: )أميلة ومناذج منهارةز لوضعك  د ففرة
   .األسلوب ال ينجض ىلال مع الضعفاءز فال تف  واحدا منهم

  عليةةك أن تعةةي أن الضةةرب حتمةةيز فةةارفض األوامةةر ألن ببوذلةةا لةة  حيميةةك مةة  الضةةربز
 . وسيضعك رفضك يف موبف القول

 ة أو وتايات عمالء أو اعًتافات  خري ز جيةب الصةمودمهما استخدموا ضدك م  أدل .
ومهمةةا كايةةد األدلةةة ادلقدمةةة ضةةدك بوسةةعك ردذةةا وااللتفةةاف حوذلةةا واخلةةروج مةة  ادلةةأز  

 . بشرف
  حةةىت لةةو بةةالوا لةةك كجةة ء مةة  احلةةرب النفسةةيةز أن ادلسةةؤولُت عنةةك اهنةةارواز أو تةةاذدت

ان موبعش ال يعةٍت سةقوط بعضهم فعال ينهارز فعليك بالصمودز فسقوط مسؤول مهما ك
 . اليورة

  غَتذا ىل  أن يفشلىلكلما تقف بصالبة عند مسألةز سيوبفها احملقق وينتقل   . 
 االهنيةةار  ةةد الضةةرب يشةةجع احملقةةق علةةى م يةةد مةة  الضةةرب لتحقيةةق ادل يةةد مةة  االهنيةةار .

كةعز واالهنيار ذو حالة ايسجام ومقاومة مع العةدو الةذل يةأمر ادلنهةار فيطيةعز ويضةربش فَت 
وبعةةد ايتصةةار احملقةةقز . ويسةةألش فيجيةةبز فيخضةةع بةةذلك لسةةلطة االحةةتالل خضةةوعا تامةةا

بنةةةةةا  رفةةةةةا  ىل  تنفيةةةةةذ أوامةةةةةر أخةةةةةرو ميةةةةةل ىليسةةةةةتمر الضةةةةةرب لةةةةةنذالل أو لةةةةةدفع ادلنهةةةةةار 
 . باالعًتافز أو غَت ذلك

 جةةأ ذلةةا احملقةةقز اسةةتعمال بهةةاز كشةةف الفةةذب أو اللجةةوء لمةة  الوسةةائل الةةيت ديفةة  أن ي
ًن ادلغناطيسةةةةةيز وعليةةةةةك التأكةةةةةد أن ذةةةةةاتُت الوسةةةةةيلتُت ال تشةةةةةفالن أل خطةةةةةر ىل  التنةةةةةو 

عليةةكز كمةةا اهنمةةا تسةةتخدمان ألسةةباب يفسةةية فقةةطز أل لتخويفةةك ىلذا كنةةد ال تعةةرف 
 . تي ا عنهما
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 ىلن التنوًن ادلغناطيسي حيتةاج ىل  موافقتةك حةىت يةنجض بةش ادلنةومز وبتمفايةك التمةرد عليةش .
عًتاف بةأل تةيء خةالل التنةوًن جيرب أل ىليسان على اال وجيب أن تعرف أيش ال ديف  أن

ادلغناطيسةةيز وىلذا بةةالوا لةةك أيةةك اعًتفةةد خةةالل النةةومز تأكةةد أهنةةم كةةاذبونز وأهنةةم فقةةط 
يريةةةدون منةةةك تأكيةةةدا دلعلومةةةات معينةةةة يةةةدعون أيةةةك بلتهةةةا خةةةالل النةةةومز بينمةةةا ذةةةي مةةة  

 . هم أو م  افًتاضامميسلرب 
 يفعةةةاالت عنةةةدك علةةةى اكتشةةةاف بعةةةض اال بهةةةاز كشةةةف الفةةةذب خدعةةةةز وذةةةو يعتمةةةد

وديفةةة  تضةةةليل ذةةةذا اجلهةةةاز بسةةةهولةز (. للتضةةةليل)عنةةةدما تقةةةدم معلومةةةة غةةةَت كةةةحيحة 
وذلةةك بالشةةد علةةى عضةةالت القةةدمُت أو األكتةةاف مةةع أيةةة ىلبابةةة تضةةليلية علةةى أسةةة لة 
احملقةةةقز أو بةةةالتففَت ادلسةةةتمر خةةةالل اجللسةةةة بةةةأمور مؤدلةةةة وزل يةةةةز تسةةةبب لةةةك ايفعةةةاالت 

فال يعود اجلهاز بةادرا .. ذل واألطفالاألز ميل استذكار األكدباء الشهداءز أو ملحويفة
   .على التميي  بُت بلقك ذذا وىلباباتك التضليلية

  ليس ذناك حالة وحيدة كشفد فيها األسرار  د الغيبوبة أو  د التخديرز أو التنةوًنز
 . تنوًن ادلغناطيسيفال تصدبهم ىلذا بالوا ايك اعًتفد خالل الغيبوبةز أو خالل ال

  يعةةرض احملقةةق حاسةةيت السةةمع والنظةةر لةةديكز ىل  مةةؤفرات م عجةةةز ميةةل األكةةوات الرتيبةةة
ادلسةةةتمرة أو العاليةةةة ادل عجةةةةز واألضةةةةواء البةةةاذرةز ومنةةةايفر تعةةةةذيب ا خةةةري  للتةةةأفَت علةةةةى 

كةةةل ذلةةةك جيةةةب أال يةةةؤفر عليةةةكز وكةةةمودك يلغةةةي تةةةأفَتا بالفامةةةلز . حالتةةةك العصةةةبية
   .د تتوبع ذلك سلفاوخصوكا ىلذا كن

  بةد دينعويةةك عةةدة أيةةام مةة  النةةومز بالتنةاوب علةةى التحقيةةق معةةكز مث يلجةةؤون ىل  حقنةةك
. باأليسولُت وررا ىل  ختةديركز إلحةداث خلةل يف ويفةائف اجلسةم وللسةيطرة علةى الةدماي

. عًتافض السةةةماح بةةةالنوم مقابةةةل الوعةةةد بةةةاالوببةةةل ذلةةةك يتةةةدخل احملقةةةق للمسةةةاومة بعةةةر 
أن النةةوم سيحصةةل رغةةم أيةةف احملقةةقز دون أل خطةةر علةةى احليةةاةز ىلمةةا  عليةةك أن تعةةرف

علةةةى تةةةفل غفةةةوةز أو علةةةى تةةةفل غيبوبةةةةز وال تصةةةد  وواكةةةل الصةةةمود الةةةذل يفشةةةل 
كةةل ذلةةك . بةةالنومسلطةةط احملقةةقز وال جيةةب أن ختضةةع أليةةة مسةةاومة مقابةةل السةةماح لةةك 

 .. عًتافجيب أال يدفعك لال
 تعةةةذيب لتخفيةةةف وطأتةةةشز يسةةةاول اخلضةةةو ز ىلن رلةةةرد ىلعطةةةاء الوعةةةد بةةةأل تةةةيء  ةةةد ال

 لةةةةةو أوبفةةةةةش أحيايةةةةةا لتحصةةةةةيل بعةةةةةض ويشةةةةةجع احملقةةةةةق علةةةةةى التمةةةةةادل بالتعةةةةةذيبز حةةةةةىت
 . ىلن احملقق سيصر على مطالبتك بالوفاء بالوعد. عًتافاتاال

  بةةةد حيشةةةرك احملقةةةق يف زي ايةةةة ضةةةيقة وبةةةذرةز مةةةع معتقلةةةُت  خةةةري  يف يفةةةروف سةةةي ة بةةةداز
ع ال يسةةةمض بةةةاجللوس أو النةةةوم وال حةةةىت بالتنةةةاوبز حشةةةرا ميةةةل علةةةب السةةةردي ز يف وضةةة

لعدة أيامز دون مويةز مع العر ز وبدون تنظيف للفضالتز مع رش احملبوسةُت ربيةدات 
احلشةةرات ذات الرائحةةة الفريهةةة وتةةتمهم بشةةفل مسةةتمرز مةةع ىلعةةاعهم أكةةوات م عجةةة 

 مستمرةز وتركهم بدون ماء أو طعام 
 مليةةة احلشةةر ذةةذاز إلخضةةاعكز يطلةةب منةةك وىلذا كنةةد أيةةد وحةةدك ادلسةةتهدف مةة  ع

احملشورون معك أن تعًتف إليقةاذذم مة  الوضةع القاسةيز وبةد ديارسةون عليةك الضةغوط 
والتهديداتز وبد يدس احملققون بةُت احملشةوري ز بعةض العمةالء الةذي  حيبطةون مة  ع ديةة 

كةةل . ادلناضةةلُتز بتفةةرار القةةول أهنةةم أكةةبحوا مسةةتعدي  لنعةةًتافز وأن الوضةةع ال يطةةا 
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هنيار بعد ذذا العمليةز  عةل احملققةُت ىلن عدم اال. هنيارديك التفسخ واالذلك ليخلقوا ل
   .يشفون يف بدوو كل التحقيق معك م  حي  ادلبدأ

  بد يوبهون لك بعض الشتائم واإلذايات خالل التحقيةقز فتةذكر أن اخلة ل لةيس يف أن
عةًتاف ذةو يف عمليةة اال لتسمع تتيمة داخل غةرف التحقيةقز مة  زلقةق يةذلز بةل اخلة  

 . هنيارز وتعريض فورتك للخطرواال
  تذكر كةل حلظةةز أن التحقيةق سةينتهي والتعةذيب سةينتهيز وأيةك سةتبقى بعةد ذلةكز ىلمةا

حقَتا منهةارا معًتفةا خائنةا زلفومةا بالسةج  أليةك مةدانز أو بطةال كةامدا مشةرفا يفتخةر 
 . علومات ودون استسالمابعل التجربة تنتهيز بصالبتكز دون تقدًن م. اجلميع بك

 دور العمالء خالل التحقيق
 وبةةةود اليةةةورة يعةةةٍت وبةةةود بمةةةع مضةةةاد يعةةةٍت وبةةةود سلةةةابرات يعةةةٍت وبةةةود : حقيقةةةة بديهيةةةة

 . عمالء
  ادلتسةةابط مطيةةةة حقةةةَتة لربةةةال سلةةةابرات العةةةدوز وديفةةة  ذلةةةم أن يويففةةةوا يف أل موبةةةعز أو

 . م ىل  ادل ابل بعد كل استعمالألية مهمة بذرة يريدوهناز رغم أهنم يعصروهنم ويلقون هب
 سةةةتجابة لفةةةل مةةةا يطلبةةةش منةةةش ربةةةال ادلخةةةابراتز الةةةذي  ل يف حياتةةةش ذةةةو االذةةةدف العميةةة

يضعويش دوما يف حالة اخلوف م  فضحش وكشفش للمجتمع وألذلشز أو بتلةش ىلذا مةاون يف 
 . التعاون معهم

 فةورا ىل  مطيةة حقةَتةز  بد تبدأ ادلخابرات بعالبة متوازية مع العميلز حىت يتةورطز فتحيلةش
   (.كما حصل مع كيَت م  العمالء)وتلغي كل الت امات عليها  اذشز 

  تسةةتمر سلةةابرات العةةدو يف عمليةةة ىلسةةقاط العميةةل خلقيةةا وابتماعيةةاز حةةىت يشةةعر بالغربةةة
ع  وطنش وع  رلتمعشز ألن ذذا النو  ذو الذل تضم  والءا ذلاز و ولش ىل  تخة ال 

 . ى رضاذالادلال منهاز واحلصول ع يهتم ىلال بتحصيل بعض
  تستعمل سلابرات العةدو عةدة وسةائل لنيقةا  بالعةدوز منهةا ادلةال ومحةل سةالح يف بيبةشز

وتةةةةوفَت سةةةةبل الةةةةدعارة لةةةةشز ووكةةةةلد األمةةةةور بةةةةبعض العمةةةةالءز أن بةةةةدم لةةةةش بعةةةةض ربةةةةال 
ادلخةابرات عةاذرة علةى أسةةاس أهنةا أخةد ربةةل ادلخةابراتز وطلةب منةةش أن يقةدم لةش أختةةش 

بادلقابلز وعندما فعل العميل ذلةكز كايةد الورطةة الفةربو بالتهديةد ( أخد العميل أل)
 . بالفضائض اليت ال ديف  موابهتها

  يسةةةةتعمل العمةةةةالء للموابهةةةةة مةةةةع ادلناضةةةةلُت ادلعتقلةةةةُتز بوكةةةةفهم مةةةةنهمز ودييلةةةةون خةةةةالل
ز عةةةًتاف رةةةا لةةةديهم مةةة  معلومةةةاتادلطلوبةةةة مةةةنهم ميةةةل التسةةةابطز واال ادلوابهةةةةز األدوار

 . والقيام بفل األدوار الرخيصة لتيبيط ع م ادلناضلُت
  ينةةدس بعةةض العمةةالء علةةى ادلعتقلةةُت يف زي ايةةاممز علةةى أهنةةم مناضةةلونز ودييلةةون ىلمةةا دور

البطةةةةل لفسةةةةب اليقةةةةة ومجةةةةع ادلعلومةةةةاتز أو دور ادلتسةةةةابط إلضةةةةعاف وخلخلةةةةة الوضةةةةةع 
عةد مةدة بصةَتة لعةم وبةود النفسي للمناضلُتز أو دور الةربلء الةذل سةيخرج ىل  احلريةة ب

أدلةة عليةةشز ويقةدم خدماتةةش للمناضةل ويسةةألش ىلذا كةةان يريةد أن حيملةةش أيةة رسةةالة ىل  رفابةةش 
 . خارج السج ز يف زلاولة م  احملققُت دلعرفة عالبات ادلناضل التنظيمية واتصاالتش
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 م  مهام العمالء خالل التحقيق ويف السجون : 
 . تفادة منها يف التحقيقس ميع ادلعلومات ع  ادلعتقلُت لال .2
 . جيرل دسهم على ادلعتقلُت ىلما للتجسس عليهمز أو إلحباطهم وتي يسهم .1
ينخرطةةةةةون يف كةةةةةفوف ادلقاومةةةةةة ادلنظمةةةةةةز وىلذا صلةةةةةض أل مةةةةةنهم بةةةةةذلكز فتيةةةةةش  .0

مةةة ومؤكةةدة عة  األتةةخاص الةةذي  يتعامةةل معهةةمز اسيحصةل علةةى معلومةةات ذ
 . وع  ادلعتقلُت

 . بتتالالسجونز لدفعهم للخالفات واال الدس بُت ادلنظمات ادلختلفة يف .1
  موابع القيادة الستغالذلا يف مجع ادلعلومات وىلحداث الفنت وحةر  ىلالوكول  .2

وبُت والتشةةفيك بأخالبيةةةاممز وطلةةةب ادلعلومةةات عةةة  ادلعتقلةةةُت فةةةادلناضةةلُت ادلو 
 . وادلسابُت اجلدد لتقدديها لألعداء

بُت لشةةةغلهم عةةة  الصةةةرا  مةةةع تةةةأبيج اخلالفةةةات العقائديةةةة والدينيةةةة بةةةُت ادلسةةةا .3
العةدوز ولتربيةةر تصةةرفات ىلدارة السةةجون القمعيةةة معهةمز وبةةد مةةرت علةةى بعةةض 
السةةجون حةةاالت كةةةان العميةةل يةةةتقمة فيهةةا دور ربةةل الةةةدي  لنيةةل اليقةةةةز مث 

 . القيام  مالت الطع  والتشفيك بأخالبيات ادلناضلُت
 ألداء مهةةام يضةةالية سلتلفةةةز بةةد حيتةةاج بعةةض ادلسةةؤولُت القيةةاديُت يف السةةج  ىل  مةةرافقُت 

سةةةةةنون أداء الةةةةةدور فيهةةةةةا لفشةةةةةف كةةةةةل فيحةةةةةاول العمةةةةةالء الوكةةةةةول ىل  ذةةةةةذا ادلوابةةةةةعز وحي
   .تصاالت واألعمال ذات الطابع السرلاال

   مع أل مشارك لك يف ال ي اية أو مةع أل تةخة تقابلةش خةالل مراحةل التحقيةقز حةاف
بةةةأل ىليسةةةانز وحةةةىت لةةةو كةةةان علةةةى أسةةةرارك ومعلوماتةةةك لنفسةةةكز حيةةة  ال رلةةةال لليقةةةة 

مناضال حقيقيةاز فتيةش لة  يلومةك بتخفةاء األسةرار عنةش أليةش يةتفهم األسةبابز وذةو أكةال 
   .ليس  ابة ذلا

 حةةذر ادلتسةةابطُت يف أببيةةة التحقيةةقز ألن مةة  جينةةد يف أببيةةة التحقيةةقز أكيةةر خطةةرا شلةة  أ
حسةُت ادلعاملةة أو مع العلم أن بعض ذؤالء جيندون مقابةل وعةود تافهةة بت. جيند خاربها

 . ىلعطائهم بعض السجائرز أو وعدذم بتخفيف احلفم ىلذا بدموا خدمات تستحق ذلك
  أمةةا مرحلةةة مةةا بعةةد التحقيةةقز فةةتن ىلخفةةاء ادلعلومةةات فيهةةا ال يقةةل أبيةةة عةة  ىلخفائهةةا يف

وذنةةاك حةةاالت كيةةَت أفةة  العةةدو مةة  احلصةةول فيهةةا علةةى معلومةةات يف . مرحلةةة التحقيةةق
 . تمف  م  احلصول عليها خالل التحقيقساحات السج ز   ي

  يقةةوم بعةةض العمةةالء بأعمةةال مةة  تةةةأهنا التشةةفيك بأخالبيةةات ادلناضةةلُت الصةةلبُت أمةةةام
صةةةياح وامةةةام ادلناضةةةل أيةةةش رفةةةابهمز ميةةةل النةةةوم بقةةةرب أحةةةد ادلناضةةةلُت بوضةةةع معةةةُتز مث ال

 .. عتداء اجلنسي عليشحاول اال
 السةةةةجونز فعةةةة لتهم سةةةةلطات العةةةةدو كشةةةةف ادلناضةةةةلون ذويةةةةة الفيةةةةَتي  مةةةة  العمةةةةالء يف 

ز كمةا يسةمون "أبسةام العةار"حلمايتهم م  ادلناضلُت يف أبسام خاكة يسميها ادلناضةلون 
 . ذؤالء العمالء بالعصافَت
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 االعتراف
كةل مةا يةدور يف أببيةةة التحقيةقز وكةل اجلنةود وادلبةةاين وأبهة ة ادلخةابراتز ذةدفها احلصةةول  .2

 .. بتكإلدايتك وتربير معاب.. على اعًتافك
مةةةا أن  عةةةل ذلةةةك ذكةةةرو فخةةةر تتةةةذكر أن التحقيةةةق واأل  ينتهيةةةان ويصةةةبحان ذكةةةروز ف .1

 . ما أن يصبض ذكرو خ ل وعار باعًتافك واهنياركىلوترف بصمودكز و 
االهنيةةار واالعةةةًتاف حالةةة ذ ديةةةة واستسةةالم وختةةةاذل غةةةَت مةةربةز تعةةةرب عةة  ضةةةعف ادلناضةةةل  .0

  رلنةد لصةاخم سلةابرات العةدو ولةو لفةًتة ىلوايتصار احملقق عليشز وعة   ولةش بةوعي كامةلز 
كمةةا يسةةاويان . حلةةا  أتةةد األضةةرار بةةاليورةذةةي فةةًتة التحقيةةق الةةيت ذةةي كافيةةة إلزلةةدودة 

وتذكر وتأكد أن . اخليايةز مهما كايد مربرامماز حىت ولو  د أبسى أتفال التعذيب
لهةةةاز اعًتافةةك لةة  حيميةةكز بةةل يةةدينك مةة  لسةةايكز ويةةؤدل ا  ضةةرب فورتةةك مةة  داخ

 .. وذذا أتد خطرا م  العدو اخلاربيز باإلضافة ىل  ضربك أيد
  ادل يةةد مةة  التعةةذيب للحصةةول علةةى ادل يةةد مةة  ىلىلن أل اعةةًتاف  ةةد التعةةذيبز يةةؤدل  .1

كمةا ىلن . االعًتافاتز ألن احملقق سيفهم أيك تعًتف بسةبب التعةذيب الةذل ال تتحملةش
الةةيت حصةةل هبةةا عليةةشز دييةةل بدايةةة االعةةًتاف بالنسةةبة للمحقةةق بغةةض النظةةر عةة  الطريقةةة 

عةةًتاف  جيةةوز التعلةةل بةةأل سةةبب لتربيةةر االوال. سلسةةلة طويلةةة مةة  التحقيقةةات والضةةغوط
ميةةةل يفةةةاذ الصةةةرب مةةة  التعةةةذيبز وعةةةدم  ملةةةشز أو التعلةةةل بوبةةةود األدلةةةة وادلستمسةةةفات 

   ..احلاعة عليكز ألن كل ذذا األسباب ال تربر ما سيحصل لك وليورتك بسببها
علةى ادلناضةل أال . ئج االعًتاف احلقَتةز أن توابش برفةا  يعتقلةون بسةبب خيايتةكم  يتا .2

وأن يبقةةةى دائمةةةا يف دائةةةرة اجلماعةةةة واليةةةورة وعةةةدم االصلةةةراف ا  . خيةةةذل رفابةةةش أو خيةةةوهنم
   .ليهاىلالدائرة الذاتية والفردية اليت يسحبش احملقق 

مودز بةةل ذةةو بدايةةة االهنيةةارز االعةةًتاف اجل ئةةي مهمةةا أخفيةةد مةة  ادلعلومةةات ال يعةةٍت الصةة .3
كمةا أن االعةًتاف اجل ئةي ذةو . فالصمود جيب أن يفون كلياز شلا يعةٍت ىلخفةاء كةل تةيء

بدايةةة اخلةةيط الةةذل ديسةةك بةةش احملقةةقز وحيللةةش وديفةة  أن يصةةل بةةش ىل  معلومةةات أخةةرو   
 . تففر أيد هبا

وأن رفابك يعرفون ز عًتاف ال يفويان ىلال ىلراديُت وذاتيُتهنيار واالتدرك أن االوجيب أن  .4
عًتاف يؤدل ىل  كوارث لك ولشعبكز تفو  أيةة كارفةة ديفة  أن تنةتج ذلكز كما أن اال

 لك ع  التعذيب بفل وسائلش وأساليبش 
دايةة فةاحلفم فالسةج ز وأذو اليةورة والرفةا ز بينمةا   اإلىلاالعةًتاف يةؤدل : قيقة ذامةةح .5

 . دارل فقط  توبيف اإلىلالصمود يؤدل 
ىلن كةةل االعًتافةةات . فيةةَتي  مةة  رفابةةك ال يعًتفةةونز ألهنةةم أبطةةال ففةة  مةةنهمتةةذكر أن ال .6

 . مفاهنم  نبها ببعض الصمودتحىت ا نز بال أكحاهبا أيش كان باليت حصلد 
سيحاول احملقق استيارة عواطفك وأن يشةرح لةك أن اعًتافةك ال يشةفل أل خطةرز وأهنةا  .23

ج عنةةةةكز كةةةةل ذةةةةذا كةةةةذب وىليةةةةاك أن فةةةةرا غةةةةال  ادللةةةةفز مث اإلبةةةةراءات روتينيةةةةةز إلىلرلةةةةرد 
 .. تصد  أل وعد م  احملقق
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معظةةةم ادلعلومةةةات الةةةيت يقوذلةةةا لةةةك احملققةةةون تفةةةون افًتاضةةةيةز ويابصةةةة يسةةةتفملوهنا مةةة   .22
وعندما يقولون لةك أهنةم . تعاويك واعًتافاتكز أو م  حدييك الذل تعتقد أيش غَت مهم

كةل تةيءز دلةاذا يريةةدون   مةاداموا يعرفةون: "يعرفةون كةل تةيءز ىلسةأل يفسةك ذةذا السةؤال
ىلهنةةم يريةةدون اعًتافةةك إلدايتةةكز وللتأكةةد مةة  كةةحة ادلعلومةةات الةةيت ديلفوهنةةا ". اعةةًتايف 

لةةذلك عليةةك أال تفةةًتث بأيةةة معلومةةات يفشةةفوهناز . والةةيت يريةةدون تأكيةةدذا مةة  فمةةك
حةةةىت لةةةو كايةةةد كةةةحيحةز فبالنسةةةبة ذلةةةمز ذنةةةاك فةةةر  كبةةةَت بةةةُت معلومةةةات تعتمةةةد علةةةى 

   .مات تعتمد على اعًتافك ادلباترالوتايات ومعلو 
ىلذا سةةةألك احملقةةةق عةةة  رفابةةةك األحةةةرار أو ادلعتقلةةةُتز فةةةارفض اإلبةةةرار بوبةةةود أل عالبةةةةة  .21

يضالية بينك وبيةنهمز وأكةر علةى عةدم وبةود أيةة معرفةة حةىت لةو كةان احملقةق يعةرف أهنةم 
مةة ليةك ىلذا اعًتفةد عة  غةَتكز ذةي مىلكما ىلن التهمة اليت ديف  أن تضاف . أكدباعك
 . خبارز وينسف بيتك وتسج  ألبل ذلكعدم اإل

ة اليت وبدت  وزتكز فال داعةي ىلذا   تتمف  ألل سبب م  يفي عالبتك بأحد األدل .20
عةةةًتاف عةةة  مصةةةدر ذةةةذا األدلةةةةز وال عةةة  اذلةةةدف مةةة  وبودذةةةاز وال عةةة  أل تةةةةيء لال
أدلةة  غَت أينا يؤكد لك أيك رجهود ذذٍت بسيطز ديف  دائما أن تةربر وبةود أل..  خر

 . طبعا جيب اإلكرار والصمود. واخلالص م  تبعاما
حذر البوح بأية معلومات لشركائك يف السج  أو ال ي ايةز أعتقال أو السج ز خالل اال .21

ألن بعضهم بد يفون مدسوساز وبعضهم يفون منهارا خطراز كما أن ادلناضةل احلقيقةي 
 . عمالك السريةادلعتقل معكز ال حيتاج ىل  معلومات ع  اليورة أو ع  أ

 خطورة التعاون مع المحقق
 عةًتاف عة  يفسةش وعة  غةَتاز وأخةذ ي  طيم ادلناضلز وتوكيلش ىل  االأذداف احملقق ذ

تةةةةذكر أيةةةةش سةةةةيعمل بفةةةةل : رادة أو ذةةةةدفز ليدينةةةةشز وليضةةةةرب اليةةةةورةىلش بةةةةدون ئةةةةلقاىلأسةةةةرارا و 
ينةةةشز ىلمةةةا الوسةةةائل للوكةةةول ىل  ذةةةذا اذلةةةدفز وذةةةو سيسةةةعى ىل  خلةةةق حالةةةة تعةةةاون بينةةةك وب

يفهةةةةار االيسةةةةجام تاول أن خيلةةةةق بةةةةوا مةةةة  التعةةةةاون بحيةةةة بةةةةالقوةز أو بادلراوغةةةةة وباخلةةةةدا ز بةةةةأن
وتبةادل احلةةدي  رواضةةيع عامةةة وتافهةةةز كمةةا يعةةود للمسةةائل الةةيت يتجاوزذةةا مةة  حةةُت  خةةرز 

ورا أن ذدف التحقيةق لةيس الدردتةة . كل ذلك ليوبعك يف اخلطأ. وللحدي  ع  ادلاضي
فاحةةذر كةةل كلمةةة يقوذلةةا احملقةةق مهمةةا بةةدت بري ةةةز وال تتعةةاون معةةش يف أل وبضةةاء الوبةةدز 

موضو  حياول أن خيوضش معكز أليش يستطيع أن يستنتج منش دون أن تالح  أيةدز بعةض 
 . ادلعلومات اليت يستخدمها ضدك وضد غَتك م  الرفا 

 تذكر دائما أن حفومة العدو أو ادلخابراتز تدينك م  لسايك . 
 الةةةةذل حيميةةةةك مهمةةةةا فعلةةةةوا بةةةةكز ذةةةةو رفةةةةض التعةةةةاون يف أل تةةةةيء علةةةةى  الةةةةرد الوحيةةةةد

 . اإلطال ز وذذا يربفهمز ويسقط عندك حاب  اخلوف منهم
  تذكر دائما أن أل يةو  مة  الصةفقات مةع العةدو خيايةة تقةودك ىل  م بلةة التةاريخ وكلمةا

 حةةةاول احملقةةةق أن يعقةةةةد معةةةك كةةةفقةز تةةةةذكر أن العةةةدو ال حيةةةًتم عهةةةةوداز وذةةةو أكةةةال غةةةةَت
عًتافةةك إلدايتةةكز وينسةةى كةةل الوعةةود اتةةرعيز وأيةةش رجةةرد أن تعةةًتف سةةيلجأ ىل  اسةةتعمال 

عةًتافز فهةو  وىلذا وعةدك بضةمان حريتةك مقابةل اال اليت الت م هبا يف الصفقة ادلعقودة معكز
وعنةةدما تعةًتف ديلةةك السةةبب . كةاذبز أليةةش ال يسةتطيع أكةةال أن يسةةجنك ىلال ىلذا اعًتفةد
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سةجنتك حةىت أمحيةك مة  : :نكز وبةد يقةول لةك عندئةذ ىلذا بابلتةشالقايوين إلدايتةك مث سةج
 " سجنكز أيك خنتهمز فيقتلويكأرفابك الذي  يعتقدون ىلذا   

  خلق عنصةر ىلوعندما يوبش أوامر بسيطة ميل الوبوف أو اجللوس وغَتذا فهو يهدف  
 .  لةالطاعة والتعاون عند ادلناضلز حىت يستمر بعد ذلك فالذل يطيعز جييب على األس

  ال تقبل سيجارة أو بهوة ز فهةي فةخ لبةدء التعةاونز تةذكر أن سةيجارة واحةدة بةد تقبلهةا
مةةة  احملقةةةقز  ةةةرك ىل  بةةةدء التعةةةاونز الةةةذل بةةةد يةةةؤدل ا  سةةةنوات مةةة  السةةةج  لةةةكز وا  

 . الفشف ع  رفابك وضرب فورتكز وذو ال يعرف سوو ادلساومة وادلقايضة
 جارةز أو ىلذا بلسةةد أو وبفةةدز بةةد يضةةربك احملقةةق ىلذا رفضةةد أن تأخةةذ سةةي

حساسةةةةش اوفةةةةك مةةةة  ىلحساسةةةةش بالفشةةةةل أو ىلوالسةةةةبب احلقيقةةةةي للضةةةةرب ذةةةةو 
   .الضربز فيحاول أن يوبد عندك حالة م  الطاعة والتعاون

  اخلز ولفة  ال يسةتطيع  ريةك … احملقق يستطيع الضربز التجويعز التعطي
 . اللسان دون تعاون ادلعتقل

 ل ادلعركةةةةة الةةةةيت تةةةةدور رحاذةةةةا يف الشةةةةوار  التحقيةةةةق ذةةةةو أحةةةةد بوايةةةةب وأتةةةةفا
واجلبةةال والسةةجون وأببيةةة التحقيةةقز ففيةةف ديفةة  أن تتعةةاون فيهةةا مةةع عةةدوك  

 . وجيب أن تنتصر هبا أليش تعتمد على بدراتك وايتمائك وكالبتك فقط
 صليةةةةةل وبالصةةةةةالة والصةةةةةيام وسلتلةةةةةف العقائةةةةةد يسةةةةةتحلفك احملقةةةةةق بةةةةةالقر ن أو اإل

لك االهنيار أمام الظلم والعدوانز وال تتعاون مةع اجملةرم واألديانز وكلها ال  ي  
 . الذل خيالفها مجيعا رغم أيش حيلفك هبا للخدا 

  أل يو  م  الطاعة خالل التحقيق يساول خضوعا لنذالل 
 ال تقاطع احملقق أبدا خالل التحقيقز فاحلدي  ال يعنيك أبدا . 
 تستفيد منها كيَتا ية معلومة مهما كغَتة تقدمها ديف  للمخابرات أنأ . 
 ذا أحسسةةةد أيةةةك وبعةةةد يف فةةةخ أو مصةةةيدة اربةةةع فةةةورا للتمةةةرد وال تعتةةةرب أن ىل

 . األمر ايتهى
 ال أعةرفز ال أعةرف تةي از ال : استعمل ردودا متشاهبة ىلذا ابتدأت بالردز مةيال

 . يهمٍت ذلكز فهذا الردود تربك احملقق
 يبةدأ بالشةد لتحصةيل ذا أمسك احملقةق بطةرف اخلةيط يف حلظةات التعةاون معةش ىل

 . اعًتاف أكرب
  ال تسمض للمحقق أن جيعلك متم االكك الذااز ويقنعك أن التحقيةق ذةو

 . النهايةز وأن التعاون ذو اخلالص الوحيد
  ساليب واضحة عة  طريقةة تقةدًن األدلةة أ  ىلكلما كند متمرساز يلجأ احملقق

ل احملقةق يفشةف والرباذُتز فاستفد مة  ذلةك يف  ديةد حجةم التهمةة ز وابعة
مجيةةع أورابةةشز وال ختلةةق أل كةةورة مةة  كةةور التعةةاونز ألن الصةةمود سةةيجعلهم 
يفشةةةةفون ادل يةةةةد مةةةة  أدلةةةةتهم وبةةةةراذينهم للضةةةةغط عليةةةةكز أليةةةةك حةةةةُت تفةةةةون 

 . متمرساز فأيد تعرف سلفا ما ينتظرك
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 تةةةةذكر أن أل . فشةةةةال  اربةةةشتحملقةةةةق  ريبيةةةةز وعليةةةةك االعتمةةةاد بكةةةل وسةةةائل ا
 . ل بسهولةزلقق بابل للتضلي
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 1518  .دخول اجلزائر حتت احلكم العثماين

 1830  .احتالل فرنسا للجزائر

 1954  .اندالع حرب التحرير

 1962 يوليو 3 .استقالل اجلزائر

أمحددددد بددددن بلددددة وجندددداح مددددن جدددديمل احلدددددود يطيحددددان باحلكومددددة ادل قتددددة 
 . ورئيسها بن يوسف بن خدة

 1962 سةتمرب

 1965 يونيو 01 .انقالب عسكري يقوده العقيد ىواري بومدين على أمحد بن بلة

علدددى يدددد مصدددا  " مدددددريد"اغتيدددال زلمدددد خيددددر بالعاندددمة ا سدددةانية 
 .من اجلزائريةاأل

 1967 يناير  4

زلاولددة قيددام بددانقالب عسددكري مددن طددرا العقيددد الطدداىر الددزب ي قائددد 
 .األركان، لكن القوات اجلوية ادلوالية لةومدين تُفشل احملاولة

 1967 نوفمرب

 1967  .فشل الطاىر الزب ي يف معارضتو لنظام بومدين

 1970 سمار  .عرب الرتاب اجلزائري" القيم"حّل مجعية 

بأدلانيدددا علدددى يدددد مصدددا  األمدددن " ديسدددلدورا"اغتيدددال كدددرا بالقاسدددم بدددد
 .اجلزائرية

 1970 أكتوبر

 1971 فرباير .تأميم احملروقات

 1978 ديسمرب .وفاة الرئيس ىواري بومدين

 1979 يناير .تعيني العقيد شاذيل بن جديد رئيسا للجزائر من طرا قادة اجليمل

مظدداىرات يف منطقددة القةائددل وخاّنددة يف مدينددة  إندددالع: الربيددا الرببددري
تيددددزي وزو، طالددددا مددددن خالذلددددا ادلشدددداركون  االعددددرتاا بالل ددددة والثقافددددة 

 .األمازي ية

 1980 أبريل 06

النظددام . تنظدديم ّّمددا ضددخم مددن طددرا ا سددالميني يف اجلامعددة ادلركزيددةّ 
 . يرّد من خالل اعتقاالت واسعة يف نفوفهم

 1982 نوفمرب

ة الشددديب عةدددد اللطيدددف سدددلطاين مدددن طدددرا عشدددرين ألدددف تشدددييا جنددداز 
 .شخص

 1984 أبريل  03

األسددتاذ علدد  بدد  عةددد النددور يددرأس اجتماعددا  نشدداي الرابطددة اجلزائريددة 
 .للدفاع عن حقوق ا نسان

 1985 يونيو  46

مجاعددددددة مسددددددلحة بقيددددددادة مصددددددطفى بددددددويعل   دددددداجم مدرسددددددة الشددددددرطة 
 .بالصومعة

 1985 أغسطس  04
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 1986 نوفمرب  .دستور وطين جديدا عالن عن 

قيددددام الطلةددددة يسدددد ات عنيفددددة يف قسددددنطينة وسددددطيف احتجاجددددا علدددددى 
 .ظروا ادلعيشة الّصعةة

 1986 

اجتمدداع قددادة اجلدديمل حلددل نددزاع بددني الددرئيس الشدداذيل بددن جديددد وقائددد 
 .األركان العاّمة مصطفى بلونيف

 1986 ديسمرب

 1987 مارس  0 . عتوالشرطة ت تال مصطفى بويعل ، و تعتقل مجا

اجلدديمل . مسدد ات ضددخمة وأحددداث شدد ا تندددلا عددرب الددرتاب الددوطين
الدددددددرئيس الشددددددداذيل بدددددددن جديدددددددد يعدددددددد . مددددددددنيا 366يتددددددددخل ويقتدددددددل 

بإنالحات سياسية واقتصادية عميقة من أجل تكريس الدميقراطية يف 
 .الةالد

 1988 أكتوبر 06 - 3

ديددد لفددرتة رئاسدددية اجتمدداع قددادة اجلدديمل لتعيدددني الددرئيس الشدداذيل بدددن ج
 .ثالثة

 1988 نوفمرب

إقددرار دسددتور جديددد يسددمد بالّتعدديددة السياسددية بعددد مصددادقة الشددعا 
 .عليو

 1989 فرباير  04

اجلةهددة ا سددالمية لإلنقدداذ حتصددل علددى ادلوافقددة الّرأيددة بعددد عدددة أشددهر 
 .من تأسيسها

 1989 سةتمرب  03

هدددا الشددديب أمحدددد خدددروج م دددات ا الا مدددن النسددداي يف مسددد ة دعدددا إلي
سدددحنون للتنديدددد علدددى مشدددروع قدددانون األسدددرة و خطدددره علدددى التعددداليم 

 .ا سالمية

 1989 ديسمرب  00

فددوز اجلةهددة ا سددالمية لإلنقدداذ يف االنتخابددات الةلديددة والوالئيددة بنسددةة 
جةهدة القدوا االشدرتاكية %. 02وجةهة التحريدر الدوطين بنسدةة % 33

 .تا عن ادلشاركة يف تلك االنتخاباتواحلركة من أجل الدميقراطية امتنع

 1990 يونيو  00

 1990 يوليو 02 .تعيني اجلنرال خالد نزار وزيرا للدفاع

دعوة اجلةهة ا سالمية لإلنقاذ إىل إضراب عام احتجاجدا علدى تعدديل 
 . قانون االنتخابات وادلطالةة بتنظيم انتخابات رئاسية مسةقة

 1991 مايو 03

اجتمددداع م لدددق تنحيدددة مولدددود محدددروش مدددن رئاسدددة قدددرار قدددادة اجلددديمل يف 
 .احلكومة واعتقال قيادة اجلةهة ا سالمية لإلنقاذ

 1991 يونيو

 1991 يونيو  06 .قما ا ضراب العام من طرا قوات األمن

بعددد مواجهددات داميددة بددني قددوات األمددن وعنانددر مددن اجلةهددة ا سددالمية 
عية ويقةدل اسددتقالة لإلنقداذ ي جدل شدداذيل بدن جديددد االنتخابدات التشددري

 .حكومة مولود محروش ويعلن حالة احلصار

 1991 

اعتقال قادة اجلةهة ا سدالمية لإلنقداذ وعلدى رأسدهم الشديخان عةاسد  
 .مدين وعل  بلحاج

 1991 يونيو  46

فوز اجلةهة ا سالمية يف الدور األول من االنتخابدات التشدريعية بنسدةة 
قاعدددد الربدلدددان، وجةهدددة مقعددددا مدددن م 044واحلصدددول علدددى %  3274

مقعدا، وجةهة  03واحلصول على %  0473القوا االشرتاكية بنسةة 
بل دددت . مقعددددا 00واحلصدددول علدددى %  273التحريدددر الدددوطين  بنسدددةة 

 . من عدد ادلسجلني%  34نسةة االمتناع عن التصويت  

 1991 ديسمرب 00

". قراطيدة نقاذ الدمي"دعوة آيت أمحد زعيم جةهة االشرتاكية ادلواطنني 
 .ألف شخص يف مس ة ضخمة يف اجلزائر العانمة 466وخروج 

 1992 يناير  0

اتفدداق قددادة اجلدديمل يف اجتمدداع م لددق علددى ا طاحددة بددالرئيس الشدداذيل 
 .بن جديد

 1992 يناير  3

إجةددددددار الددددددرئيس الشدددددداذيل بددددددن جديددددددد علددددددى االسددددددتقالة إثددددددر انقددددددالب 
 .عسكري

 1992 يناير 00

 1992 يناير  00 .تشريعية من طرا اجمللس األعلى لألمنإل اي االنتخابات ال

تعيددددني اجمللددددس األعلددددى للدولددددة برئاسددددة زلمددددد بوضددددياا لتددددويل مقاليددددد   1992 يناير 03
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 . اندالع اضطرابات عرب تراب الوطن. احلكم
اعتقدددال عةدددد القدددادر حشددداين رئددديس ادلكتدددا التنفيدددذي الدددوطين ادل قدددت 

ل جددددل أعضدددداي ادلكتددددا التنفيددددذي للجةهددددة ا سددددالمية لإلنقدددداذ واعتقددددا
 .الوطين ادل قت وأغلا إطارات احلزب

 1992 يناير  00

اعتقددال إدارج جريدددة الفرقددان وادلنقددذ بسددةا نشددراا بيددان عةددد القددادر 
حشدددداين رئدددديس ادلكتددددا التنفيددددذي الددددوطين ادل قددددت للجةهددددة ا سددددالمية 
لإلنقدداذ، الددذي كددان موجهددا للجدديمل الددوطين الشددع ، وحجددز مكاتددا 

 .جلريدتنيا

 1992 يناير  02

إرسددال عدددد كةدد  مددن أعضدداي اجلةهددة ا سددالمية لإلنقدداذ إىل زلتشدددات 
 .يف الصحراي

 1992 فرباير 

مواجهدددات عنيفدددة بدددني عناندددر مدددن اجلةهدددة ا سدددالمية لإلنقددداذ وقدددوات 
 .األمن

 1992 فرباير  3

قيدددام اجلةهددددة ا سددددالمية . اجمللدددس األعلددددى للدولدددة يعلددددن حالدددة الطددددوار 
 .لإلنقاذ يظاىرات احتجاجا على إل اي االنتخابات

 1992 فرباير 1

 1992 مارس  .حّل اجلةهة ا سالمية لإلنقاذ قضائيا بطلا من وزير الداخلية

 1992 أبريل  .حل مجيا اجملالس الةلدية والوالئية التابعة للجةهة ا سالمية لإلنقاذ

لدة مدن طدرا حدارس اغتيال زلمد بوضدياا رئديس اجمللدس األعلدى للدو 
 .رئاس  خالل زيارتو دلدينة عنابة

 1992 يونيو  01

 1992 يوليو  0 .تعيني عل  كايف رئيسا للمجلس األعلى للدولة

احملكمددددددة العسددددددكرية بالةلديددددددة تصدددددددر أحكامددددددا ضددددددد زعيمدددددد  اجلةهددددددة 
ا سددالمية لإلنقدداذ الشدديب عةاسدد  مدددين والشدديب علدد  بلحدداج تتضددّمن 

 .تتةا ندور األحكام  احتجاجات. عاما سجنا 00

 1992 يوليو  03

انفجدددار قنةلدددة  يف مطدددار اجلزائدددر العاندددمة الددددويل خّلفدددت عشدددرة قتلدددى 
 .جربا 004مدنيني و

 1992 أغسطس 00

 1992 أكتوبر .ظهور مجاعة إسالمية مسلحة بقيادة عةد احلق العيادة

مجعيددة كانددت تشددرا عليهددا  066رللسددا بلددديا وأكثددر مددن  004حددّل 
 . ا سالمية لإلنقاذ اجلةهة

 1992 ديسمرب

 1993 فرباير  04 .صلاة اجلنرال خالد نزار من زلاولة اغتيال

 1993 مارس .منظمة العفو الدولية تنّدد يمارسة التعذيا يف اجلزائر

. تعيددددني اجلنددددرال ليددددامني زروال وزيددددرا للدددددفاع الددددوطين خلفددددا خلالددددد نددددزار
 .اجلماعات ادلسلحة ادلعارضة ليامني زروال يعد يزيد من احلوار ما

 1993 يوليو 06

يتددوىّل سدديد أمحددد مددراد قيددادة اجلماعددة ادلسددلحة بعددد اعتقددال عةددد احلددق 
 .العيادة

 1993 أغسطس

اغتيددددددال قاندددددددي مربدددددداح رئددددددديس احلكومددددددة السددددددابق والقائددددددد السدددددددابق 
 .للمخابرات

 1993 أغسطس  00

 1993 أغسطس 40 .إسالميني 2تنفيذ حكم با عدام نادر عن زلاكم استثنائية ضّد 

لتعيددني " جلنددة وطنيددة للمصدداحلة"إنشداي جلنددة حلددوار وطددين ب ددرض حتضدد  
 .خلف للمجلس األعلى للدولة

 1993 سةتمرب

اجلماعدددددددة . تعيدددددددني اجلةهدددددددة ا سدددددددالمية لإلنقددددددداذ  ثيليدددددددة ذلدددددددا يف أوروبدددددددا
 .ا سالمية ادلسلحة تطلا من األجانا م ادرة اجلزائر

 1993 أكتوبر 

لددددس األعلددددى للدولددددة يعلددددن عددددن رغةتددددو يف فددددتد حددددوار مددددا التيددددارات اجمل
 .السياسية

 1993 نوفمرب 

النظام اجلزائدري يعدرب عدن فرحتدو لدوزير . إسالميا يف فرنسا 44توقيف 
 ".شارل بسكوا"الداخلية الفرنس  

 1993 نوفمرب 1

   
يسدا قادة اجليمل يقّررون يف اجتماع م لق تعيني اجلنرال ليامني زروال رئ  1993 ديسمرب 
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 .للدولة
عقددددد ندددددوة وطنيددددة للمصدددداحلة وعدددددم دعددددوة اجلةهددددة ا سددددالمية لإلنقدددداذ 

 .أىم أحزاب ادلعارضة تقاطا الندوة. إليها
 1994 يناير 

تعيدددني اجلنددددرال ليدددامني زروال رئيسددددا للدولدددة دلددددّدة ثدددالث سددددنوات وحددددّل 
 .اجمللس األعلى للدولة

 1994 يناير 46

مدددارة اجلماعدددة ا سدددالمية ادلسدددلحة خلفدددا لسددديد شدددريف قدددواأ  يتدددوىل إ
 .أمحد مراد الذي قُتل من طرا قوات األمن

 1994 فرباير

. فددرار حددوايل ألددف معددتقال مددن سددجن تازولددت يف أواخددر شددهر رمضددان
قادة اجليمل االست صاليون يعلندون حربدا شداملة علدى ادلعارضدة ادلسدلحة 

 .يف ادلدن والقرا واألرياا

 1994 مارس 

إىل اتفددداق مدددا ندددندوق النقدددد الددددويل يتضدددمن إعدددادة جدولدددة  التوندددل
 .مليار دوالرا 00ادلديونية اجلزائرية ادلقّدرة بد 

 1994  أبريل 

 1994 مايو 3 .شخصا يف رلزرة يدينة تنس 024اغتيال 

توحيد اجلماعات ادلسلحة والفداي وحركة الدولة ا سدالمية  حتدت لدواي 
نضدم الدةعم مدن قدادة اجلةهدة ا سدالمية ا. اجلماعة ا سالمية ادلسلحة
 .لإلنقاذ إىل ىاتو اجلماعة

 . تنصيا رللس انتقايل يقوم بدل الربدلان

 1994 مايو 04

 .إنشاي اجليمل ا سالم  لإلنقاذ
وجدددو الشددديب علددد  بلحددداج رسدددالة إىل ليدددامني زروال يددددعو فيهدددا حلدددوار 

 .نادق

 1994 يوليو

يم اجلةهدة ا سدالمية لإلنقداذ تةادل رسائل بني الشيب عةاس  مددين زعد
 . والرئيس زروال يف موضوع احلوار

 1994 أغسطس

حتويل الشيخني عةاس  مدين وعل  بن احلداج مدن السدجن إىل ا قامدة 
 .اجلربية عند ظهور تقدم يف احلوار ما السلطات

 1994 سةتمرب  04

زلفوظ طاجني يتدوىل إمدارة اجلماعدة ا سدالمية ادلسدلحة خلفدا لقدواأ  
 . بعد اغتيال ىذا األخ  من طرا قوات األمن

 1994 سةتمرب  00

 1994 أكتوبر  01 . إعالن زروال عن فشل احلوار ما زعماي اجلةهة ا سالمية لإلنقاذ

مجدددال زيتددددوين يةعددددد زلفددددوظ طدددداجني ويتددددوىل قيددددادة اجلماعددددة ا سددددالمية 
 .ادلسلحة

 1994 أكتوبر 

 1994 نوفمرب 2 .ربواقيةسجينا يف رلزرة داخل سجن ال 304مقتل 

 1994 نوفمرب .اجتماع أىم أحزاب ادلعارضة اجلزائرية بدسانت اجيديو يف إيطاليا

مجددددال زيتددددوين يشددددرع يف محلددددة تصددددفية واغتيدددداالت ضددددد عنانددددر اجلةهددددة 
 .ا سالمية لإلنقاذ ادلّتهمني باالنتماي للجزأرة

 1994 نوفمرب

أشدخاص  3ة من طدرا اختطاا طائرة تابعة للخطوط اجلوية الفرنسي
 .يعتقد أهنم ينتمون للجماعة ا سالمية ادلسلحة

 1994 ديسمرب 03

زعمدداي أىددم أحددزاب ادلعارضدددة يوقعددون علددى وثيقدددة العقددد الددوطين حتدددت 
 .إشراا اجلمعية الكاثوليكية لسانت اجيديو

 1994 يناير  04

 انفجددددار قنةلددددة قددددرب مقددددر احملافظددددة ادلركزيددددة للشددددرطة بدددداجلزائر يدددد دي إىل
معظم الضحايا كانوا مدنيني . جبروح 040شخصا وإنابة  30مقتل 

 .يتواجدون قرب مكان احلادث

 1995 يناير  46

سدددجينا  061وقددوع رلدددزرة داخددل سدددجن سددركاج  أسدددفرت عددن مقتدددل 
 . معظم الضحايا ىم معتقلون  سياسيون مقصودون. إسالميا

 1995 فرباير  06

سددددددددةت إىل اجلماعددددددددة وقددددددددوع سلسددددددددلة مددددددددن االنفجددددددددارات يف فرنسددددددددا، ن
 .ا سالمية ادلسلحة

 1995 يوليو
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اغتيددال الشدديب عةددد الةدداق  نددحراوي بفرنسددا حيددح كددان إمامددا بأحددد 
 .مساجد باريس

 1995 يوليو 00

إعدددددالن زروال عدددددن فشدددددل زلاولدددددة جديددددددة للحدددددوار مدددددا زعمددددداي اجلةهدددددة 
 . ا سالمية لإلنقاذ ادلعتقلني

 1995 يوليو

ن عنانددر اجلماعددة ا سددالمية ادلسددلحة ادلتهمددني  القضداي علددى ادل ددات مدد
الشدديب زلمدددد السدددعيد وعةدددد . باالنتمدداي للجدددزأرة بدددأمر مددن مجدددال زتدددوين

اسدتمرت االغتيدداالت حدر شددهر . الدرزاق رجددام كدانوا مددن بدني الضددحايا
 .نوفمرب

 1995 سةتمرب 

مدن رلمدوع % 00انتخاب اجلندرال ليدامني زروال رئيسدا للجزائدر بنسدةة 
بصددددل علددددى نسددددةة ( حركددددة رلتمددددا السددددلم)زلفددددوظ ضلندددداح . الندددداخةني
( التجمددا مددن أجددل الثقافددة والدميقراطيددة)، وسددعيد سددعدي %  0373

اجلةهدددددة )األحدددددزاب ادلوقعدددددة علدددددى عقدددددد رومدددددا %.  170بصدددددل علدددددى 
( ا سدددالمية لإلنقددداذ، جةهدددة التحريدددر الدددوطين وجةهدددة القدددوا االشدددرتاكية

 .تقاطا االنتخابات

 1995 نوفمرب  00

 1995 نوفمرب  02 .غتيال اجلنرال زلمد بوتي ان أحد دعاة ادلصاحلة الوطنيةا

اجلماعدة ا سددالمية ادلسدلحة تتفكددك بعددد انسدحاب مجاعددات معارضددة 
اجلماعدددات ادلنشدددقة تكشدددف علدددى انتمددداي . خلدددمّج مجدددال زيتدددوين وقيادتدددو
 .زيتوين إىل ادلخابرات اجلزائرية

 1995 ديسمرب 

سددددديني مدددددن طدددددرا اجلماعدددددة ا سدددددالمية رىةدددددان فرن 0اختطددددداا وقتدددددل 
 .ادلسلحة

 1995 مارس  02

 1996 يونيو 2 . اغتيال اجلنرال فضيل سعيدي أحد دعاة ادلصاحلة الوطنية

تدويل عنددرت . اغتيدال مجدال زيتددوين مدن طدرا وحدددة تابعدة جلماعدة الفددداي
 .زوابري قيادة اجلماعة ا سالمية ادلسلحة

 .جلهادإنشاي احلركة ا سالمية للدعوة وا

 1996 يوليو

 1996 نوفمرب .تدشني أنةوب غاز يربمج بني اجلزائر وإسةانيا

. إقددددددرار دسددددددتور جديددددددد لددددددّول نددددددالحيات واسددددددعة لددددددرئيس اجلمهوريددددددة
التعددديالت اجلديدددة تددنّص علددى بردلددان ذي غددرفتني و  نددا قيددام أحددزاب 

 .  على أساس ديين أو عرق  

 1996 نوفمرب 04

دة اجلةهددددة ا سددددالمية لإلنقدددداذ بالواليددددات اعتقددددال أنددددور ىدددددام أحددددد قددددا
 .ادلتحدة األمريكية

 1996 ديسمرب 

حتدددت اسدددم مجاعدددات الددددفاع )ادلصدددادقة الرأيدددة علدددى انشددداي ادلليشددديات 
 (.الذاج

 1996 يناير 

 1997 يناير  .فشل زلاولة اغتيال الرئيس زروال

عيدني آيت أمحد زعيم جةهة القدوا االشدرتاكية يددعو بيدل كلينتدون إىل ت
 .وسيمج يساعد على وقف العنف يف اجلزائر

 1997 يناير  03

 066ضددحية وأكثددر مددن  30انفجددار قنةلددة يف اجلزائددر العانددمة للددف 
 .جربا

 1997 يناير  01

 1997 فرباير .إنشاي التجما الوطين الدميقراط  كحزب يساند الرئيس زروال

 1997 فرباير  .إنشاي الرابطة ا سالمية للدعوة واجلهاد

طلددا اجلةهددة ا سددالمية لإلنقدداذ مددن الربدلددان األوروو فددتد حتقيددق دويل 
 .حول العنف يف اجلزائر

 1997 مارس  04

. فددددوز التجمددددا الددددوطين الدددددميقراط  بأغلةيددددة ادلقاعددددد يف اجمللددددس الددددوطين
 . حتتج ادلعارضة  على تزوير النتائج

 1997 يونيو 3

احلة الوطنيددة، كقائددد للدددر  تعيددني اجلنددرال طيددا دراجدد ، ادل يددد للمصدد
 .الوطين خلفا للجنرال ا ست صايل عةاس غزيل

 1997 يوليو

قتيدددددل وم دددددات  366و 066رلدددددزرة يف سددددديدي رايدددددس  لدددددف مدددددا بدددددني   1997 أغسطس  01
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 .اجلرحى
   

اجتمداع لقدادة اجلديمل يف جلسدة م لقدة ومناقشدة حدادة حدول التفداوض 
 .دلراقةة العسكريةما اجلةهة ا سالمية لإلنقاذ أو متابعة ا

 1997 سةتمرب

 1997 سةتمرب  .إجهاض زلاولة انقالب عسكري ضد ليامني زروال

كدددويف عندددان األمدددني العدددام لألمدددم ادلتحددددة يددددعو إىل التسدددامد واحلدددوار 
عةاسددد  مددددين يةددددي اسدددتعداده . وإىل حدددل عاجدددل للصدددراع يف اجلزائدددر

تدددددو إىل النظدددددام يهددددددد بإعاد. لتوجيدددددو ندددددداي مدددددن أجدددددل إيقددددداا العندددددف
 . عةاس  مدين يوضا يف أواخر سةتمرب حتت ا قامة اجلربية. السجن

 1997 سةتمرب  4

 1997 سةتمرب 3 .قتيال 030رلزرة يف بين مسوس  لف 

 1997 سةتمرب 00 .قتيال 466وقوع رلزرة يف بن طلحة و أخرا يف براق   لفان  

توقيددف إعددالن اجلدديمل ا سددالم  لإلنقدداذ عددن ىدنددة مددن طددرا واحددد و 
 .العمليات العسكرية ابتداي من أول أكتوبر

 1997 سةتمرب 04

مدددددالن أولربايددددت كاتةددددة الدولددددة للخارجيددددة األمريكيددددة تندددداقمل مددددا وزيددددر 
 .اخلارجية الفرنس  ىيوبر فيدرين الوضا يف اجلزائر

 1997 سةتمرب 03

طلا جةهة القدوا االشدرتاكية مدن األمدم ادلتحددة الضد مج علدى النظدام 
 .لوقف انتهاكاتو حلقوق ا نسان وفتد باب احلوار السياس اجلزائري 

 1997 أكتوبر

تعيني اجلنرال رابد بوغابدة، ادل يدد للمصداحلة، قائددا للمنطقدة العسدكرية 
األوىل الددددع وقعددددت فيهددددا أغلددددا اجملددددازر، خلفددددا للجنددددرال االست صددددايل 

 .سعيد باي

 1997 أكتوبر 

. ادلقاعد يف االنتخابات احملليدةالتجما الوطين الدميقراط  يفوز بأغلةية 
جةهددة التحريددر الددوطين حتصددل علددى ادلرتةددة الثانيددة وحركددة رلتمددا السددلم 

مجيددا األحددزاب ماعدددا التجمددا الددوطين الدددميقراط  . علددى ادلرتةددة الثالثددة
 .نددت بتزوير نتائج االنتخابات

 1997 أكتوبر 

المية للدددعوة انضددمام احلركددة ا سددالمية للدددعوة واجلهدداد، والرابطددة ا سدد
واجلهدداد واجلةهددة ا سددالمية للجهدداد ادلسددلد إىل اذلدنددة الددع أعلددن عنهددا 

 .اجليمل ا سالم  لإلنقاذ

 1997 أكتوبر

 46التجمددا الددوطين الدددميقراط  بصددل علددى . انتخدداب رللددس الشدديوخ
 .10مقعدا من رلموع 

 1997 ديسمرب  03

 1997 ديسمرب 46 .قتيال 301وقوع رلزرة  يف غليزان  لف 

 366موجددة مددن اجملددازر ّتدداح منطقدددة غليددزان راح ضددحيتها أكثددر مدددن 
 . قتيل بدحامنية، القلعة، نومرة، بين مسوس وسيدي معامر

 1997 يناير 3

كتابددة . نددداي الواليددات ادلتحدددة األمريكيددة إىل حتقيددق دويل حددول اجملددازر
الدولدددددة األمريكيددددددة تعلدددددن عددددددن عدددددددم وجدددددود خطددددددة   لتحديددددددد واردات 

يات ادلتحدة األمريكية مدن الدنفمج أو ال داز للضد مج علدى احلكومدة الوال
 .اجلزائرية

 1998 يناير  0و 3

 1998 يناير 00 .قتيال 466رلزرة بسيدي حامد  لف 

دعوة اجلةهدة ا سدالمية لإلنقداذ الدرئيس زروال لتعيدني جلندة حتقيدق حدول 
 .اجملازر

 1998 يناير  00

. سددددال مسددداعدات إنسددددانية للجزائددددراألمدددم ادلتحدددددة تنددداقمل إمكانيددددة إر 
السددديدة مددداري روبنسدددون احملافظدددة السدددامية حلقدددوق ا نسدددان تصدددرح أن 

 . الضحايا يف اجلزائر بتاجون  دلساعدات إنسانية

 1998 يناير  03

 1998 يناير  01 .زيارة وفد من االحتاد األوروو للجزائر يف مهمة تدوم يومني 

 0112و 0110د الضددحايا مددا بددني الددوزير األول أوبددل يعلددن أن عددد
 .جربا 00366قتيال و  00304قد بلغ 

 1998 يناير  00

أعضدداي مددن الربدلددان األوروو للجزائددر يف مهمددة تدددوم  1زيددارة وفددد مددن   1998 فرباير 4
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 .مخسة أيام
شددددن وسددددائل ا عددددالم االست صددددالية محلددددة ضددددد الددددرئيس زروال واجلنددددرال 

 .زلمد بتشني ادل يد للمصاحلة
 1998 نيو يو 

   
 00تددددوم " مهمدددة إعالميدددة"زيدددارة وفدددد مدددن األمدددم ادلتحددددة للجزائدددر يف 

 .يوما
 1998 يوليو  00

 1998 أغسطس  .تكثيف اذلجمات ا عالمية ضد الرئيس زروال واجلنرال بتشني

اجتمدداع قددادة اجلدديمل يف جلسددة م لقددة و قددرار تنحيددة الددرئيس زروال مددن 
 .السلطة

 1998 سةتمرب  3

زروال يعلدددن . ر الدددرئيس ليدددامني زروال علدددى تقلددديص فرتتدددو الرئاسددديةإجةدددا
، ويف أواخدددددر 0111عدددددن إجدددددراي انتخابدددددات رئاسدددددية مسدددددةقة يف فربايدددددر

 .0111أكتوبر ي ّجل موعد االنتخابات ألبريل 

 1998 سةتمرب  00

إجةدددار اجلندددرال بتشدددني علدددى االسدددتقالة مدددن منصدددةو كمستشدددار للدددرئيس 
 .زروال

 1998 أكتوبر

اا مقددابر مجاعيددة يف مزرعددة احلددافيز يفتدداح و يف الةليدددة والعثددور اكتشدد
 .جثة يف ا بار 066عل أكثر من 

 1998 نوفمرب 

ضددددحية كلهددددم مددددن  00رلددددزرة  يف واد العطشددددان قددددرب الةددددّيم  لددددف 
 .الرُّّحل ومن عائلة واحدة

 1998 يناير 0و 0

واليددة شددابا مددن بيددنهم رعدداة يف رلددزرة بسدديدي عةددد الرمحددان ب 06ذبددد 
 .الشلف

 1999 فرباير 0

مرتّشدددحني لالنتخابدددات الرئاسدددية احتجاجدددا  2مدددن أندددل  0انسدددحاب 
 .على التحض  لتزوير االنتخابات

 1999 أبريل  03

 1999 أبريل  03 .انتخاب عةد العزيز بوتفليقة د مرشد اجليمل د رئيسا للجمهورية

يدة معسدكر رلزرة استهدفت عائلة حاج سلتدار بسديدي أمحدد دروين بوال
 .نساي ون  3فردا منهم  00راح ضحيتها 

 1999 يونيو  3و 3

فدددردا كلهدددم مدددن  03رلدددزرة بسددديدي نعمدددان بواليدددة ادلديدددة راح ضدددحيتها 
 .عائلة واحدة

 1999 يونيو 00و 06

ضدددددحية، واختطددددداا عشدددددر نسددددداي مدددددن  10 لدددددف " عشدددددوائية"رلدددددازر 
 .الطرقات يف بوعيمل وبين ونيف بوالية بشار

 0111 ويوني 03و 03

 1999 يوليو 40 .الشيب عل  بلحاج يوجو رسالة مطّولة إىل بوتفليقة

نسداي  3ضحية من بيدنهم  02وقوع رلزرة يف أوزره بوالية ادلدية  لف 
 .طفال 03و

 1999 أغسطس 00و 06

 1999 سةتمرب 00 االستفتاي حول قانون الوئام ادلدين

ن طددددرا األمددددم تصددددريد عةددددد العزيددددز بوتفليقددددة بدددددرفضو ألي تدددددخل مدددد
 .ادلتحدة من أجل محاية ادلدنيني يف الصراعات الداخلية

 1999 سةتمرب  06

باستحالة رجوع اجلةهة ا سالمية لإلنقاذ إىل السداحة  تصريد بوتفليقة
 . السياسية اجلزائرية

 1999 سةتمرب   03

لقدداي األمددد ال دانيددال مدددوريف، قائددد األسدددطول السددادس األمريكددد ، مدددا 
 .اجلنرال العماريبوتفليقة و 

 1999 سةتمرب 04

يندا قدادة اجلديمل ( حسدا مصددر رلهدول)تصريد عةد العزيز بوتفليقدة 
 . لو من تشكيل احلكومة اجلديدة

 أكتوبر 06
 

1999 

بقريددة أوالد جددياليل بددن ( طفددال 04مددن ضددمنهم )شخصددا  01اغتيددال 
 .بل يف والية شلف

 1999 نوفمرب 03

 1999 نوفمرب 06 .ّور بطريق شفة قرب الةليدةشخصا عند حاجز مز  06اغتيال 

اغتيددددال عةددددد القددددادر حشدددداين أحددددد قددددادة  اجلةهددددة ا سددددالمية لإلنقدددداذ 
برنصدددداتني يف الددددرأس أطلقهمددددا عليددددو رلهددددول أثندددداي انتظدددداره يف عيددددادة 

 1999 نوفمرب 00
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ا عتقداد السدائد لددا . لطا األسنان بةاب الواد، يف اجلزائر العانمة
 .ي يقف وراي اجلرميةادلراقةني ىو أن النظام اجلزائر 

 1999 نوفمرب 04 .شخصا عند حاجز مزّور يسيسة قرب بومدفا 01اغتيال 

   
بالشدددكل " الوئدددام الدددوطين"رفدددم الشددديب عةاسددد  مددددين لسياسدددة قدددانون 

 . الذي ينادي بو النظام
 1999 ديسمرب 4

 1999 ديسمرب 00-03 .زيارة وفد إسرائيل  رفيا ادلستوا للجزائر

اضلالل اجليمل ا سالم  لإلنقاذ والرابطة ا سدالمية للددعوة واجلهداد و 
 . مند بوتفليقة العفو ألعضاي كال التنظيمني

 2000 يناير  00

إعدددالن بوتفليقدددة أن االتفددداق الدددذي س بدددني اجلددديمل ا سدددالم  لإلنقددداذ 
واجلددديمل الدددوطين الشدددع  كدددان شدددفويا ولددديس كتابيدددا، وبّمدددل الشددديخني 

ين وعلددددد  بلحددددداج مسددددد ولية العندددددف السدددددائد يف اجلزائدددددر، عةاسددددد  مدددددد
واستةعاده ا فراج عنهمدا وعدودة اجلةهدة ا سدالمية لإلنقداذ إىل السداحة 

 . السياسية قةل خروج اجلزائر هنائيا من األزمة

 2000 فرباير 3

 2000 فرباير 03 .شخصا عند حاجز مزّور يدينة مخيس مليانة 00اغتيال 

 2000 مارس 02 .حتوي عن أكثر من مخسني جّثة بتيارت اكتشاا عن دىاليز 

 2000 مايو 4 .شخصا عند حاجز مزّور باحلمدانية بوادي  شفو 46اغتيال 

وزيددر الداخليددة يزيددد زرىددوين يددرفم اعتمدداد حددزب الوفدداي الددذي يتزعمددو 
 .أمحد طالا ا براىيم 

 2000 مايو 06

 2000 يونيو 00 .ضحية 00كثر من انفجار قنةلة بسوق طريق الواد يعسكر لّلف أ

صلاح وسداطة اجلزائدر بدني احلةشدة وأيريرتيدا حتدت إشدراا منظمدة الوحددة 
 .االيفريقية

 2000 يونيو 04

ترقيدددة رلموعدددة مددددن الضدددةاط يف نددددفوا اجلددديمل، سددددّتة مدددنهم إىل رتةددددة  
 .جنرال  واثنني إىل رتةة عميد

 2000 يوليو 3

 2000 أغسطس 06 .ية والةحرية األمريكيةتدريةات عسكرية بني الةحرية اجلزائر 

 2000 أغسطس 04 .تعديالت يف وزارة الّدفاع الوطين وداخل اجليمل

 2000 سةتمرب 3 .تنصيا اجلنرال العرو بلخ   دارة ديوان الرئيس بوتفليقة

زيدددارة  دددابو امةيكددد  إىل اجلزائدددر، و إبدددرام جندددوب إفريقيدددا واجلزائدددر عقدددد 
 ".ا رىاب"أجل زلاربة  تعاون عسكري وأمين من

 2000 سةتمرب 00

 2000 أكتوبر 03 .شخصا بدوار أوزراه ينطقة ادلدية 00اغتيال 

زلاولدددددددة بوتفليقددددددددة الفاشددددددددلة يف اعتقددددددددال اجلنددددددددرال زلمددددددددد مدددددددددين قائددددددددد 
 .االستخةارات

 2000 ديسمرب

 2000 ديسمرب 00 .تلميذا من ثانوية بادلدية 01اغتيال 

 2000 ديسمرب 02 .مزّور قرب تنس شخصا عند حاجز 04اغتيال 

بددوار تديفالس قدرب ( نسداي 3طفدال و 03مدنهم )شخصا  04اغتيال 
 .تنس

 2000 ديسمرب 04

شخصددددا عنددددد حدددداجز مددددزّور بددددني مخدددديس مليانددددة وسدددديدي  00اغتيددددال 
 .خلضر

 2001 يناير 00 

 2001 يناير 04 .شخصا بني شلف ومست اًل 03اغتيال 

 2001 يناير 01 .شخصا بادلدية 00اغتيال 

بدددوار قطايةيدو قددرب ( نسداي 3طفددال و 00مدنهم )شخصددا  03اغتيدال 
 .شلف

 2001 يناير 02

بشددتاره ( نسدداي 4طفددال و 00مددنهم )شخصددا  02اغتيددال علددى األقددل 
 .قرب الربواقية

 2001 فرباير 06

معتَدَقددددْل مددددن ضددددةاط اجلددديمل داخددددل زنددددازن ثكنددددة عسددددكرية  32اغتيدددال 
 .بةوغار

 2001 فرباير 03
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مدد  ر عةددد "عددالن اجمللددس التنسدديق  للجةهددة ا سددالمية عددن حتضدد ات إ
 ".القادر حشاين

 2001 فرباير 04

 2001 مارس 00 . شخصا حبوش رابطة جلول قرب تيةازة 00اغتيال 

 2001 مارس 03 .شخصا بةوعرفو قرب الةليدة 04اغتيال 

 2001 مارس 02 .شخصا بنب عاشور قرب الةليدة 00اغتيال 

د االحتددداد األوروو الشدددديد للنظدددام اجلزائدددري أثنددداي مدددداوالت جلندددة انتقدددا
 .حقوق ا نسان التابعة ذلي ة األمم ادلتحدة

 2001 أبريل  0

تعيددني زلمدددد شدددريف مسددداعدية علددى رأس رللدددس الشددديوخ خلفدددا  لةشددد  
 .بومعزة

 2001 أبريل  00

 بةدين يقر الدر  الوطين( ادلدعو ماسينيسا)اغتيال الشاب زلمد قرماح 
دوالو قرب تيزي وزو تليدو سلسدلة مدن ادلظداىرات واالضدطرابات ينطقدة 

 .القةائل

 2001 أبريل 04

نشر جريدة الوطن خرب إبعاد اجلنرال مدين من السلطة  كتأييدد لفشدل 
 .بوتفليقة

 2001 أبريل 04

تقدُّم سةا أشدخاص جزائريدون وفرنسديون أمدام زلكمدة بداريس بشدكوا 
 03ار الددذي يفددر مددن فرنسددا ّدداه اجلزائددر يف ليلددة ضددد اجلنددرال خالددد نددز 

 .أبريل 03إىل 

 2001 أبريل 03

أشددددخاص  يليهددددا   4اضددددطرابات ّتدددداح منطقددددة القةائددددل يُ تددددال  فيهددددا 
 .تظاىر آالا الطلةة جبامعة بوزريعة تأييدا  ذلا

 2001 أبريل 04

اغتيال ما ال يقل عن عشدرة أشدخاص عندد حداجز مدزّور حبدوش ارشديلة 
 .لةليدةقرب ا

 2001 أبريل 46

اشددتةاكات بددني ادلتظددداىرين وقددوات األمددن ينطقدددة القةائددل خددالل شدددهر 
 .جربا 0466قتيال و 04مايو  ّلف 

 2001 مايو

ألدددف  شدددخص يف اجلزائدددر العاندددمة حتدددت  46و  06تظددداىر مدددا بدددني 
بوتفليقة، أو بل، "إشراا جةهة القوا االشرتاكية كان أىم شعارا ا 

 " . يةحكومة إرىاب

 2001 مايو 4

إعالن جةهة القوا االشرتاكية عن مذّكرة حول مرحلدة انتقاليدة موجهدة 
 . لةوتفليقة وأنحاب القرار من قادة اجليمل

 2001 مايو 03

ألددددف  شخصددددا يف مظدددداىرة يف تيددددزي وزو وجبايددددة مطددددالةني  36خددددروج 
 .برحيل الدر  الوطين من تلك ادلنطقة

 2001 مايو 06و  01

مددددددن الربدلددددددان األوروو لإلطّددددددالع علددددددى الوضددددددا يف منطقددددددة زيدددددارة وفددددددد 
 .القةائل

 2001 مايو 06

ألف  شخص يف مس ة يف تيزي وزو للتعة  عن تضامنهم  36خروج 
 . ما الضحايا والتنديد  بقما النظام

 2001 مايو 00

خدددروج م دددات ا الا مدددن األشدددخاص يف مظددداىرة دعدددت إليهدددا جةهدددة 
 .القوا االشرتاكية

 . زاري يف احلكومةتعديل و 

 2001 مايو 40

ندددحف جزائريدددة تنشدددر  ديدددد بوتفليقدددة باالسدددتقالة وا امدددو اجلندددراالت 
بالفشل يف إعادة اذلدوي يف منطقة القةائل بسدةا عددم ا مجداع داخدل 

 . نفوا اجليمل

 2001 يونيو 0

 2001 يونيو  0 .إعالن بوتفليقة عن عدم وجود أي خالا ما ادل سسة العسكرية

ا مددددا يقددددرب مليددددون متظدددداىر يف اجلزائددددر العانددددمة اسددددتجابة لنددددداي ّمدددد
حتدددول ادلظددداىرة إىل مواجهدددة مدددا قدددوات األمدددن . اللجدددان احملليدددة بالقةائدددل

 .بعد منا ادلس ة من التوجو إىل مقر الرئاسة

 2001 يونيو  03

دعددددددوة مسدددددد ويل االحتدددددداد األوروو اجملتمعددددددني بالسددددددويد  إىل ادلسدددددد ولني 
 .راع يةادرة سياسية جديّة للخروج من األزمةاجلزائريني لإلس

 2001 يونيو 00
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تظددداىر نصدددف مليدددون شددددخص يف تيدددزي وزو اسدددتجابة لندددداي م ّسسددددة 
 .معطوب الوناس ادلطالِةة بالكشف عن حقيقة اغتيالو

 2001 يونيو 03

توجيددو اجمللددس التنسدديق  للجةهددة ا سددالمية لإلنقدداذ رسددالة مفتوحددة إىل 
 .الربدلان األوروو

 2001 يوليو  4

منددا قددوات األمددن شلثلدد  اللجددان احملليددة للقةائددل مددن التوجددو إىل مظدداىرة 
يف اجلزائددر العانددمة شلددا أدا إىل مواجهددات عنيفددة يف مندداطق عددّدة مددن 

 . جربا حسا جريدة الوطن 3666قتيال و 066الوطن خلفت 

 2001 يوليو 3

س شخصدددا عنددددد حددداجز مدددزّور بسدددديدي خلضدددر قدددرب مخددددي 00اغتيدددال 
 .مليانة

 2001 يوليو 0

 2001 يوليو 03 .شخصا يف رلزرة حبمر العني قرب تيةازة 00اغتيال 

 2001 يوليو 00 (.والية ادلدية)شخصا يف رلزرة بربواقية  00اغتيال 

 2001 يوليو 02 .شخصا يف رلزرة حبوش القعدة قرب الةليدة 00اغتيال 

 2001 يوليو 04 . منطقة القةائلالكشف عن تقرير جلنة تقص  احلقائق عن أحداث 

 2001 أغسطس  00 .شخصا يف رلزرة بأوالد بوزه يف والية غيليزان 02اغتيال 

شخصدددا عندددد حددداجز مدددزور بدددني احلانددد  و زلمديدددة واليدددة  01اغتيدددال 
 . معسكر

 2001 أغسطس 00

 2001 سةتمرب   4 .شخصا يف رلزرة قرب أرزيو 00اغتيال 

ز التجددددارة العادليددددة بنيدددوير  و أخددددرا يةدددد  اندددطدام طددددائرتني يةدددد  مركددد
 .الةنتاقون بواشنطن

 2001 سةتمرب 00

 2001 سةتمرب 00 .شخصا يف رلزرة باألربعاي 04اغتيال 

مندددوب ميثلددون العددروش مددن  3666( للمددرة الثالثددة)منددا قددوات األمددن 
 .تسليم وثيقة عمل لرئاسة اجلمهورية

 2001 أكتوبر 3

يقة الواليدات ادلتحددة األمريكيدة حيدح نداقمل مدا  زيارة عةد العزيز بوتفل
ادلسدددد ولني األمددددريكيني يف مواضدددديا عددددّدة مددددن أّاهددددا احتمددددال انضددددمام 
اجلزائر إىل احللف األطلس  وشراي أسلحة حملاربدة ا رىداب والّصدراع يف 

 .الصحراي ال ربية

 2001 نوفمرب 0

يدددنهم شخصدددا يف رلدددزرة بعددداريلس  واليدددة عدددني الدفلدددة مدددن ب 02اغتيدددال 
 .عشرة أطفال وامرأتان

 2001 ديسمرب 0

 2001 ديسمرب              01 .توقيا اتفاق شراكة بني اجلزائر واالحتاد األوروو

أول ظهدددور لقائدددد أركدددان اجلددديمل زلمدددد العمددداري أمدددام وسدددائل ا عدددالم 
 .متوّعدا بالقضاي على األنولية واست صاذلا

 2002 يوليو 3

سدددتقالل و انفجدددار قنةلدددة يف سدددوق األربعددداي الدددذكرا األربعدددون لعيدددد اال
 .جربا 006قتيال و 36 لف 

 2002 يوليو 3

 2002 أغسطس .مظاىرات يف كل أضلاي بالد القةائل ومواجهات ما قوات األمن

 2002 أغسطس 3-4 .ادل  ر الثالح للجةهة ا سالمية لإلنقاذ

 2002 سةتمرب .ألمنمظاىرات يف كل أضلاي بالد القةائل ومواجهات ما قوات ا

 2002 أكتوبر 0 .فردا من أسرة واحدة يف رلزرة بوادي شرفة 03اغتيال 

انتخابدددددات زلليدددددة مدددددزورة أخدددددذت فيهدددددا جةهدددددة التحريدددددر الدددددوطين أغلةيدددددة 
 .الةلديات

 2002 أكتوبر 06

 2002 أكتوبر .توانل ادلظاىرات وادلواجهات يف بالد القةائل

 2002 نوفمرب .الد القةائلتوانل ادلظاىرات وادلواجهات يف ب

 2002 نوفمرب .إشاعات عن إطالق سراح الشيب عل  بن حاج

كشدددددددف تدددددددورط ادلخدددددددابرات اجلزائريدددددددة يف اغتيدددددددال الرىةدددددددان السدددددددةعة يف 
 .0110تيةح ين سنة 

 2002 ديسمرب 03
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 مراجع

 

 مراجع باللغة العربية. 1
 

 تعذيبال
 .1999، الدار العربية للموسعات، بريوت سبع جملدات ،موسوعة العذابعبود الشاجلي، 
، دار الفكرر اللبنراٍل، أخبار املصلوبني وقصص املعذَّبني يف العصرين األموي والعّباسيعبد األمري مهنَّا، 

 .1990بريوت 
 

 حقوق اإلنسان
، مكتبررررة دار الةاالررررة للنشررررر الررررويفيح يف صاررررو  اريبرررران وصريررررات األساسرررريةين، غرررراسي صبررررن  ررررباري

 .1997والتوسيع، عمان 
 .1994، مركح دراسات الوصدة العربية، بريوت صاو  اريبان مدخل إىل وعي صاوقيأمري موسى، 

وضرارة ، املنظمرة املصررية وارو  اريبران، مركرح ادلاعرا  عرن صارو  اريبران، (حمررر)هبي الدين صبن 
 .1993العربية لإلعالم والنشر، الااهرة 

 .1990، املؤسبة اجلامعية والنشر والتوسيع، بريوت رهنا  بالتبادعيّة: اواو  اريباييةملحم قربان، 
 .1986، صاو  اريبان وصرياته األساسيةحممد ميشال الغريب، 

 
 اإلسالم وحقوق اإلنسان

، حبرروث ومناقشرررات النررردوة الرررب عاررردت بالربرررا  العامليرررةصاررو  اريبررران يف ارسرررالم برررني ا صو رررية و 
 .1997أكتوبر  20-22

 .1997، منشورات اجملمع الةاايف، أبو ظيب صاو  اريبان يف ارسالمإبراهيم عبد اهلل املرسوقي، 
، مجعيرررة الررردعوة ارسرررالمية العامليرررة، صارررو  اريبررران برررني الفلبرررفة واألديرررانصبرررن مصررربفى البرررا ، 

 .1997بنغاسي 
، مببعررة يفامعررة الارراهرة والكترراب اجلررامعي، الارراهرة ارسررالم و صاررو  اريبرران رربحي عبرردي سررعيد، 

1994. 
 .1992، دار طالس، دمشق صاو  اريبان يف ارسالمإبراهيم مدكر وعديان ا بيب، 

 .1991، دار التوسيع والنشر ارسالمية، الااهرة صاو  اريبان يف ارسالمأمحد مجال عبد العال، 
، دار النهضررة قررايون صاررو  اريبرران يف الفكررر الضررعي و الشررريعة ارسررالميةبررد الواصررد حممررد الفررار، ع

 .1991العربية، مببعة يفامعة الااهرة، الااهرة 
 .1990، مببوعات أكادميية اململكة املغربية، الربا  يظام اواو  يف ارسالم
، دراسرررة مااريرررة، دار البشرررري، فاررره الو رررعيمفررراهيم اورررق واوريرررة يف ارسرررالم والعررردي سيرررد الكررريالٍل، 

 .1990األردن  –العبديل 
، دار النهضرة العربيرة، صاو  اريبان بني الشريعة ارسالمية والارايون الردويلحممد اوبيين مصيلحى، 

 .1988الااهرة 
 ررررمايات صاررررو  اريبرررران، دراسررررة مااريررررة يف الاررررايون الرررردويل والشررررريعة عبررررد العحيررررح حممررررد سرررررصان، 

 .1988، كلية اواو  جبامعة عني مشس، الميةارس
 .1988، مؤسبة الرسالة، بريوت صاو  األلراد يف دار ارسالمعبد الكرَل سيدان، 

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 حاررحتايق عن التعذيب يف اجل 
 

 

1058 

+ + 

+ + 

ملتاررى ارسررالمي املبرريحي  –صاررو  اريبرران يفتماعيررة، القتصررادية واالمركررح الدراسررات و األحبرراث ا
 .1985، املببعة الرمسية للجمهورية التويبية، تويس الةالث

يفتماعيرررة، القتصرررادية اال، مركرررح الدراسرررات واألحبررراث اصارررو  اريبررران يف ارسرررالمعبرررد العحيرررح كامرررل، 
 .1985تويس 

، مركررررح الدراسررررات صاررررو  اريبرررران علررررى  رررروا ماتضرررريات الضررررمري ارسررررالميحمجرررروب بررررن مرررريالد، 
 .1985يفتماعية، تويس القتصادية االواألحباث ا

، اجمللررررس الرررروطين للةاالررررة والفنررررون ال صاررررو … راتارسررررالم وصاررررو  اريبرررران،  رررررو حممررررد عمررررارة، 
 .1985واألدب، الكويت 
دراسة ماارية صول ارعالن العاملي واو  اريبان ويصوص امليةا  الدويل ا اص حممد أمحد بايايفة، 

، مؤسبررة الرسررالة، بررريوت برراواو  االقتصررادية وااليفتماعيررة والةااليررة وموقررا التشررريع ارسررالمي منهررا
1985. 

 .1984، دار الفكر العريب، بريوت صاو  اريبان بني الارآن و ارعالنمد صالظ جنم، حم
 .1984، دار الفكر العريب، بريوت صاو  اريبان بني الارآن وارعالنأمحد صالظ جنم، 

 .1983دار الفكر العريب، الااهرة ارسالم وصاو  اريبان، الابب حممد الابب طبلية، 
، دار الشررررو ،   اريبررران برررني الشرررريعة ارسرررالمية والفكرررر الارررايوٍل الغرررريبصارررو حممرررد لتحررري عةمررران، 

 .1982بريوت 
 .1981، دار العلم للماليني، بريوت ارسالم واريبانصبن  عب، 

 .1980، دار مكتبة اوياة، بريوت ارسالم وصاو  اريبانحممد محد خضر، 
تررره األساسرررية يف النظرررام ارسرررالمي والرررنظم صارررو  اريبررران وصرياعبرررد الوهررراب عبرررد العحيرررح الشيشررراٍل، 

 .1980( اوجاس)، مبابع اجلمعية العلمية امللكية، أهبا املعا رة
 .1979، دار النهضة، الااهرة صاو  اريبان يف ارسالمعلي عبد الواصد واقا، 

دار  ،أركرران صاررو  اريبرران، حبررث ماررارن يف الشررريعة ارسررالمية والارروايني اوديةررة رربحي اطمبرراٍل، 
 1979العلم للماليني، بريوت 

، دار الكترررراب اجلديررررد، بررررريوت يبرررران يف يظررررر الشررررريعة ارسررررالميةرصاررررو  امرررراييين، ت عبررررد البررررالم ال
1976. 

، دار الكتررراب اللبنررراٍل، برررريوت يررردوات علميرررة صرررول الشرررريعة ارسرررالمية وصارررو  اريبررران يف ارسرررالم
1973. 

 .1970دات، دار مكتبة اوياة، بريوت جملَّ  5، علي وصاو  اريبانيفورج يفردا ، 
 .1965الااهرة ، دار الكتاب اوديةة، صاو  اريبانحممد الغحايل، 

 
 اإلسالم والحرية
 .1993، مركح دراسات الوصدة العربية، بريوت اوريات العامة يف الدولة ارسالميةرشيد الغنوشي، 

شرررربل للنشررررر والتوسيرررررع والبباعررررة، الريرررررا  ، دار الاريبرررران وصهريترررره يف ارسرررررالمحممررررود حممررررد برررررابللي، 
1990. 

 .1985، دار اجلامعة، ارسالم واوريةحممود علي البغدادي، 
 .1981، دار الالم، الكويت الضمايات الفردية يف الشريعة ارسالميةأمحد محد، 

 .1983، دار الالم، الكويت اورية البياسية يف ارسالمأمحد شوقي الفنجري، 
، اهليئرررة العامرررة لشرررؤن املبرررابع،  رررمايات اوريرررة يف النظرررام ارسرررالمي و تببياا رررا، منيرررب حممرررد ربيرررع

 .1983الااهرة 
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، ، اوريات العامرة يف ارسرالم مرع املااريرة باملبرادس الدسرتورية الغربيرة واملاركبريةحممد سليم حممد غحوي
 .1980مؤسبة شباب اجلامعة، إسكندرية 

، سلبررررلة البحرررروث ارسررررالمية، جممررررع البحرررروث ارسررررالمية صريررررة اريبرررران يف ارسررررالمبكررررر موسررررى، 
 .1977باألسهر، الااهرة 

 
 اإلسالم والقضاء

، دار يظريرررة الررردعول برررني الشرررريعة ارسرررالمية وقرررايون املرالعرررات املدييرررة والتجاريرررةحممرررد يعررريم ياسرررني، 
 .1999األردن  –النفارس، العبديل 
، مببعرررة النجررراح اجلديررردة، الررردار البيضررراا لكيأ رررول الفترررول والاضررراا يف املرررذهب املررراحممرررد ريرررا ، 

1998. 
، البياسة الاضارية يف عهد عمر بن ا باب و لتها بواقعنا املعا رحممد الر ا عبد الرمحن األغبش، 
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 ن من التعذيبيالمراكز لمعالجة ولرد حقوق الناجدليل 

 
 
 حياة بعد ذلك؟أ

ث الضررر اسدردي دِ مرضية على املدى البعيد متاما كما يُ  ااملعانات الذىنية ىي األخرى ترتك آثار 
 « .ىل ما حتتفظ بو ذاكرة اإلندانيشكل احلدث األكثر رعبا بالندبة إالتعذيب ». مدتدمية اندوب

ملزاولررة  ع ي ررةالتعررذيب ي ا نرر ن م رراعب  مرر معظررا النررا ي  ف .ثابتررة يدكرردىا ال ا رر  إهنررا حقيقررة
ىات يف الشخ ررريةل علرررى  ررركل التجربرررة أهنرررا يملررر ن تشررر ّ تظنرررر . حيررراة عبيعيرررة وم ا نرررة مشررراكلنا

بالفعرررل اهنرررا ف يتعرفررر ن علرررى أنفدرررنا مررر  خررر ل ت ررررفا ا . ات يف اوه يرررة علرررى و رررو ا  ررر صتغررر ّ 
اإلندران الرذي يكابرد ا ر أل واأل  . خمتلف ن ع  األ رخاص الرذي  كران ا  برل التعرذيبويشعرون اهنا 

أن عاملرو املكتدررب ندربيا لرري  أكثرر مرر   رراسل ىررذا اإلندران يفقررد  يتحقرر الرذي و الشرديد واإلىانررةل 
. ت اصل ومتا ك الشخ يةل األمر ل الثقرةل اليقر ل التجرذرل التلقاويرة والت  عيرة: األ ا ي للن يةالبعد 

 .ل إنو ميزق نديج اإلندانل بل و  ىر ذاتوذاتوإن التعذيب يشكل  رمية يف ح  اإلندان 
اآلثررار النفدررية امل صررفة أ ررفلو ف يعرراض مننررا بالضرررورة كررل ضررحايا التعررذيب وف تغ رري  رر ى إن 
 .ة عند ضحايا التعذيب حظم  املخلفات امل اضيق احيز 
 باألضررررررار  حررررر لالرررررت أح رررررتنا الدرا رررررات  ةفكريرررررلا القررررردرات علرررررى التعرررررذيب مررررر  ضرررررم  آثرررررارو 

للتعررذيبل أكثرىررا  رري عا فقرردان الررذاكرة وصررع بة الرتكيررز واخررت ل حرر  الت  ررو والشرررع ر الَبعِديرضررّية 
 . باحل ة
الك ابي  الت  د تدتمر عيلة  ن  عدة و األكثر حدوثا تشمل األرق  ةددياس-ةالنفدياآلثار إن 

ل يعررريل الضرررحية شررردما مشررراىد مررر  ذلرررك الدوريرررةه الكررر ابي  أثنررراذ ىرررذو . حرررع بعرررد ف رررل التعرررذيب
أثنراذ ىرذه الكر ابي  الفررار ويراول الضرحية . التعذيب مما يقذأل برو ثانيرة يف أتر ن حرافت ذعرر منر ل

ىذا الن ع م  اآلثار ويشمل . م  تلك املعانات مون  دوىل فا دا لكل و يلة محاية أو ىج م مضام
 رداع واآلفم ا اعفرة يف طريل ال ردر مر  خفقران حر  واضر  املعرا  املخلفة عقب التعذيب كذلك ال

 .اوإحماذ ا ت رامي ال وعر امفرع اوتعب ا ندي اوظيفي على مدت ى الب   وخل  اوكذا أو اع
و أع ريب الرض ولري  املر. تتمثل أ ا ا يف القل  وافهنيار الع يب العاعفياآلثار ذات ال اب  وإن 

الضرحية ف. مر زم لروف واعية مرتب ة خب ر خرار ي  تأىُّبل إمنا يشكل حالة  م در ىذا القل ذىاضال
احلالرة ل ىرذه «مورىرا»بفعل مك ثنا ال  يل يف حالة ىل  مدرتمر أثنراذ التعرذيب وىري منرل مرع ير  

ترررردوم ىررررذه احلالررررة عرررر ي  بعررررد هنايررررة مربررررة ) لرررر  ويقظررررة معجلررررة حرررر  معق لررررة  إىلمرررر  اوهلرررر  تتحرررر ل 
عر  مشراعر اإلذفل والعرداذ   افعرل علرى الضررر النرا فن  رميما خيص افهنيار الع يبل فو (. التعذيب
 وكمرا ميكنر  اتمد  ىذا افهنيارك ن ي د و  .وا  أل والغضب امل  نان ضد الذات نفدنا عّّب عنواملح  
لررذنب ىررذان األثررران العاعفيرران يرافقنمررا  ررع ر با. ضرر  ملرردة أعرر ام كاملررة تنررال مرر  حيرراة املعررذسيأن 
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 تنتنرررري إىلذه اآلثررررار العاعفيررررة أن وميكرررر  وهرررر.   وكررررذا مشرررراعر اإلىانررررة وفقرررردان احرررررتام الررررذات   والعررررار
 .ذايتالتدم  الرتدامي و فدل ك االو  ا م لو  القن طو افنعزالية 
ف برد مر  و . الفعل مرا بعرد ال ردمة ومل تتبل ر العديد م  أصناأل رمالدل كيةعلى مدت ى اآلثار و 

ىرذا وي ريب  .اإلنداض نا ل ك يفو  م  الغ حلذر املفرط الذي تبديو الضحية يف ع  تنا ا إىلاإل ارة 
ىرررذا احلرررذر املفررررط يف ت رررررأل إن . با  ررر ص الضرررحايا املعررررذب  تعدرررفا بدررربب عررررأل ثالرررر  ا لرررل

الدل ك البشري الرت ميار رنا اسر م أثنراذ ف ر ل " لق اعد"اإلندان يت لد كذلك بفعل التغي  التعدفي 
و رررررررعة الغضرررررب واإلن  اويررررررة  النرررررزق أيضررررراا لرررررل الررررر ظيفي يف الدررررررل كيات كمرررررا يشررررررمل . لتعرررررذيبا
الت رأل بالكث  م  الرتمم مر  طاولرة  ررح وتّبيرر مبرال  )والنزعة التّبيرية املرضية ( افنكماش اجملتمعي)

 النررررا ي مرررر  عمليرررات التعررررذيب ي ا رررو م رررراعب ع ي ررررة يففشمررررل القررر لل و (. فيرررو لكررررل الت ررررفات
طاولرة افنتحرار ىري كرذلك و . احملافظة على ع  اتو اف تماعيرة وكرذا يف ندرج ع  رات  ديردة أخررى

ف ي  ررو لمررا ف. الفعررل مررا بعررد ال رردمة عبقررا ملررا أح ررتو الدرا ررات عنررد ضررحايا التعررذيب ومرمإحرردى 
ثالر ل حالبرا يرتا ت ر يبنا بامراه أو يف عملية مريدية للجر مل النا ي اندفاعو التدم ي ص س الذات 

 .  ما تك ن العاولة
 ّيمنرا إذا ف.  جناذ حالة صدمية مت اصلة يبق ن فأحلب ىدفذ النا  بعد اإلفراج ع  الضحايال و 
مراه العرا  والقلر  والشرع ر بالرذنبل وإعرامة القا ية وريبترو  الذكريات)م  صع بات ينتظر النا ي  ما 

. لرري  األمررر كررذلكف. ىيرل  ررتتا بشرركل آس ومندرجاأن عمليررة التأفررإن مرر  ا  رأ افرررتاض ( التكِيير 
إنررو مرر  الضررروري تررر ف  مدرراعدة خمت ررة ذات خرررّبة فواآلثررار  ررد تدررتمر علرررى مرردى زمرر  ع يررلل لرررذا 

 .ورى 
 إىلحبا ررة  كررذلك مدرراعدة عبيررة و ان نيرة فحدرربل بررل ىررا إىلحبا ررة  اضرحايا التعررذيب ليدرر  إن 

ىررذه املدرراعدة يف ال  رر  وترر فرت  وإذا انتظمرر . يررةعرردم مرر  اإل ررراذات النفدررية واف تماعيررة الع  
مررر  الناحيرررة اإلندرررانيةل  ةقإحدررراس ر يررر  و رررف يمررر ظف  خرررّباذ يف مننرررتنال وذو برررل املنا رررب مررر   ِ 

نا حررة  تكِييرر    ررك أن مثررل ىررذه املدرراعدة بإمكاهنررا املدررا ة يف إعررامة فررل وواعر  باسانررب الثقررايف
 . ع ج نا   إىلوم  مث تفضي 
 .ي  دول يضا شم عة م  املراكز املخت ة يف معاسة وإعامة تأىيل ضحايا التعذيبيف ما يل

 
 
 

 

" الكرّبى"والقنينرة " ال رغرى"القنينة )فينا مدتحي  " افختيار"الشع ر بالذنب وبالعار  د يدث نتيجة و اول يك ن    
 .  ان بغية اإلف ت م  التعذيب أوأو نتيجة و اية ح  إرامية بأصد اذ 

 (.الدم لالّباز لالب ل) ية املختلفة عقب املنانة اسندية ونتيجة امل مدة حت  اإلكراه لإلفرازات البي ل     
 انب ىذال ف بد م  إضافة التجربة ال دمية الت يدثنا اعتقال األس والت حالبا ما تتا يف ظروأل عنيفة فترتك  إىل   

األبرد وتتدربب يف مشراكل نفدرية خمتلفرة حالرة  إىلىذه اسراح العميقة  د تردوم . آثارا نفدية بليغة عند األعفال والزو ة
 .الضحية إىلعدم تقدمي مداعدة 

 . م  الضروري  دا مشل الزو ة واألعفال يف الّبنامج الذي خي ص للمقاربة الع  ية
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المؤسسة اسم البلد البريدي العنوان  اإللكتروني والبريد الفاكس الهاتف،   
 Rehabilitation Center إثي بيا

for Victims of Tor-
ture in Ethiopia 

P.O. Box 12618 -
Addis Abada - Ethi-
opia 

Tel: +251 165 11 50 
Fax: +251 165 11 50 
E-mail: nor-
con@telecom.net.et 

 Service for the أ رتاليا
Treatment and Re-
habilitation of Tor-
ture and Trauma 
Survivors 

152-168 The Horsley 
Drive 
Carramar 2163 
P.O. Box 203 Fair-
field 
New South Wales 
2165 
Australia 

Phone: +61 2 9 794 1900 
Fax: +61 2 9 794 1910 
 
Phone: +61 2 9646 6666 
Fax: +61 2 9646 6610 
E-mail: jor-
ge.aroche@swsahs.nsw.gov.a
u 
Website: www.startts.org 

 The Treatment and أ رتاليا
Rehabilitation Unit 
for Survivors of Tor-
ture and Trauma 

40 Annerly Road 
P.O. Box 8011 
Woolloongabba 
4102 
Queensland 
Australia 

Phone: +61 7 3255 3855 
Fax: +61 7 3255 3866 

-Albanian Rehabilita ألبانيا
tion Center for Tor-
ture Victims 

Rr. Kont Urani No. 
10 
Tirana, Albania 

Tel: +355 42 39 121 
Fax: +355 42 39 121 
E-mail: koza-
ra@albaniaonline.net 

 Behandlungszentrum أملانيا
für Folteropfer e.V.  
Treatment Centre for 
Torture Victims 

Spandauer Damm 
130 
D-14050 Berlin 
Germany 

Phone: +49 30 303 906 – 0 
Fax: +49 30 3061 4371 
E-mail: bzfo-berlin@t-
online.de 
Website: www.bzfo.de 

 Rehabilitation Action إندونيديا
for Torture Victims 
in Aceh 

Jln. Residen Danu 
Broto No. 162 
Banda Aceh 
Sumatera - 23239, 
Indonesia 

Tel: +62 651 43 395 
Fax: +62 651 48 338 
E-mail: nur-
din_bna@hotmail.com 

 African Centre for أوحندا
the Treatment and 
rehabilitation of Tor-
ture Victims 

P.O. Box 1483 
Kampal, Uganda 

Tel: +256 41 54 24 89 or  41 
56 71 83 
Fax: +256 41  53 31 89 
E-mail: 
actv@africaonline.co.ug  
Website: www.actv.or.ug 

 Organization for إيران
Defending Victims of 
Violence 

P.O. Box 16765-911 
Teheran, Iran 

Tel: +98 21 895 49 28 
Fax: +98 21 65 30 91 
E-mail: odvv@neda.net 
Website: www.odvv.org 

 Sach - Struggle for باكدتان
Change 

Street # 99 
I-8/4 
Islamabad 
Pakistan 

Phone: +92 51 4430142,  
+ 92 51 4444767 
Fax: +92 51 4444767,  
+92 51 4447400 
E-mail:  khali-
da@apollo.net.pk 

 Lahore Rehabilitation نباكدتا
Centre for Torture 
Survivors 

P.O. Box 5059 
Model Town 
Lahore - 54700 

Tel: +92 300 406 129 , 320 
483 3851 , 42 512 0635 , 300 
840 6129 
Fax: +92 300 425 167 338 
E-mail: lrct@brain.net.pk 
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المؤسسة اسم البلد البريدي العنوان  اإللكتروني والبريد كسالفا  الهاتف،   
 Medical Foundation بري انيا

for the Care of Vic-
tims of Torture 

96-98 Grafton Road 
London NW5 3EJ 
United Kingdom 

Phone: +44 207 813 7777 or 
+44 207 813 9999 
Fax: +44 207 813 0011 or 
+44 207 813 0033 
E-mail: sher-
man@torturecare.org.uk 
Website: 
www.torturecare.org.uk 

 Traumatic Stress بري انيا
Clinic 

Camden & Islington, 
Community Health 
Services NHS Trust 
73 Charlotte Street 
London, W1P 1LB 
United Kingdom 

Phone: +44 207 530 3666 
Fax: +44 207 530 3677 
E-mail: webmas-
ter@uktrauma.org.uk or ref-
ugee@traumaclinic.org.uk 

-Centre for Rehabili بنغ مش
tation of Torture 
Survivors, Bangla-
desh 

21A West End Street 
Dhanmondi 
Dhaka-1205 
Bangladesh 

Phone: +880 2 966 2780 
Fax: +880 2 811 0070 
E-mail: ka-
mrul.h@bdcom.com 

-Bangladesh Rehabili بنغ مش
tation Center for 
Trauma Victims 

27 Bijoy Nagar, 1st 
Floor 
Dhaka - 1000, Ban-
gladesh 

Tel: +880 2 934 9851, 409597 
Fax: +880 2 831 5912 
E-mail: brct@citechco.net, or 
bhir@bangla.net 

-Centra za Zrtve Tor الب  نة
ture, Most, Sarajevo 

Safvet_Bega Basagi-
ca 30 
Sarajevo, Bosnia and 
Herzegovina 

Tel: +387 71 446 254  or  71 
232 396 
Fax: +387 71 446 254 
E-mail: ctvmost@bih.net.ba 

-Türkiye Insan Hakla تركيا
ri Vakfi 
Human Rights 
Foundation of Tur-
key – Ankara 

Menekse 2 
Sokak 16/7 
06440 Kizilay – An-
kara 
Turkey 

Phone: +90 312 417 71 80 
Fax: +90 312 425 45 52 
E-mail: tihv@tr-net.net.tr 
Website: www.tihv.org.tr 

  ن س
 إفريقيا

The Trauma Centre 
for Survivors of Vi-
olence and Torture 

Cowley House 
126 Chapel Street 
Woodstock 7915 
P.O. Box 13124 
7915 Cape Town 
South Africa 

Phone: +27 21 465 7373 
Fax: +27 21 462 3143 
E-mail: nomfun-
do@trauma.org.za 
Website:  www.trauma.org.za 

 Rehabiliteringscenter الدامنارك
for Torturofre – Jyl-
land  
Rehabilitation Centre 
for Torture Survivors 
– Jutland 

Storegade 82 
DK-6100 Haderslev 
Denmark 

Phone: +45 74 53 25 35 
Fax: +45 74 53 26 24 
E-mail: rctj@post12.tele.dk 
Website: www.rct-jylland.dk 

 The International الدامنارك
Rehabilitation Coun-
cil for Torture Vic-
tims 

IRCT 
Borgergade 13  P.O. 
Box 9049 DK-1022 
Copenhagen 
Denmark 

 

 Rehabiliterings- og الدامنارك
Forskningscentret for 
Torturofre 
Rehabilitation and 
Research Centre for 
Torture Victims 

Borgergade 13 
P.O. Box 2107 
DK-1014 Copenha-
gen K 
Denmark 

Phone: +45 33 76 06 00 
Fax: +45 33 76 05 10 
E-mail: rct@rct.dk 
Website: www.rct.dk 
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المؤسسة اسم البلد البريدي العنوان  اإللكتروني والبريد الفاكس الهاتف،   
 Forum des Activistes رواندا

Contre la Torture 
Forum of Activists 
Against Torture 

P.O. Box 4580 
Kigali, Rwanda 

Tel: +250 512 578 
Fax: +250 513 075 
E-mail: fact@rwanda1.com    
or      factrwa@yahoo.com 

 AMANI Trust Suite 3; 1 Raleigh زمباب ي
Street 
Kopje 
P.O. Box 5465 
Harare, Zimbabwe 

Tel: +263 14 79 2222   or   
14 73 75 09 
Fax: +263 14 73 1660 
E-mail: ama-
ni@echo.icon.co.zw 
Website: 
www.oneworld.org/amani 

 Enheten för krigs الد يد
och tortyrskadade 
Centre for Rehabili-
tation of War and 
Torture Victims 

Sociala Huset 
Uppgång G 
S-411 17 Göteborg 
Sweden 

Phone: +46 31 774 1944 
Fax: +46 31 774 0933 

-Kris- och Trauma الد يد
centrum  
formerly Centre for 
Survivors of Torture 
and Trauma 

Danderyds Sjukhus 
S–182 88 Stockholm 
Sweden 

Phone: +46 8 655 79 30 or 
+46 8 655 79 31 or +46 8 
655 79 32 
Fax: +46 8 655 77 56 
E-mail: ctd@swipnet.se 

 Therapiezentrum   يدرا
SRK für Folteropfer 
in Bern  
Swiss Red Cross 
Therapy Centre for 
Torture Victims, 
Bern 

Freiburgstrasse 44a 
CH-3010 Bern 
Switzerland 

Phone: +41 31 390 50 50 
Fax: +41 31 382 97 10 
E-mail: therapiezen-
trum@redcross.ch 
Website: www.folter.ch 

 Centre Africain de حانا
Rehabilitation des 
Victimes de la Tortu-
re 

Rabito Clinic 
P.O. Box 7286 
Accra-North, Ghana 

Tel: +233 21 774 526, 778 
467 
Fax: +233 21 777 465 

 Centre de Soins de فرندا
L’A.V.R.E. 

625 rue d’Avron 
F-75020 Paris 
France 

Phone: +33 1 43 720 777 
Fax: +33 1 43 722 187 
E-mail: 
p.duterte@wanadoo.fr 

-Centre Primo Levi 107 Avenue Parmen فرندا
tier 
75011 Paris 
France 

Phone: +33 1 43 14 88 50 
Fax: +33 1 43 14 08 28 
E-mail: primole-
vi@compuserve.com 

 Association Pour la فرندا
Réhabilitation des 
Victimes de la Vio-
lence en Algérie As-
sociation for the Re-
habilitation of Vic-
tims of Violence in 
Algeria 

C/o Association 
Génériques 
34 rue de Citeaux 
01275 Paris 
France 

Phone: +33 1 49 28 57 75 
Fax: +33 1 49 28 09 30 
E-mail: generic@imaginet.fr 

 The East Jerusalem فلد  
YMCA Rehabilitation 
Program 

P.O. Box 73 
Beit Sahour 
Field of the Shephe-
rd 
Palestinian Authority 

Phone: +972 2 277 2713 or 
+972 2 277 2185 
Fax: +972 2 277 2203 
E-mail: ymcarp@p-ol.com 
Website: 
www.shepherdsfieldymca.org 
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المؤسسة اسم البلد البريدي العنوان  اإللكتروني والبريد الفاكس الهاتف،   
 Gaza Community فلد  

Mental Health Pro-
gramme 

El Rasheed St. 
P.O. Box 1049 
Gaza Strip, Gaza 
City 
Palestinian Authority 

Phone: +972 7 2865949 or 
+972 7 2824073 or +972 7 
2825700 
Fax: +972 7 2824072 
E-mail: rana@gcmhp.net 
Website: www.gcmhp.net 

-Treatment and Re فلد  
habilitation Center 
for Victims of Tor-
ture  

P.O. Box 468 
Ramallah, West 
Bank 
Palestinian Authority 

Phone: +972 2 295 3062 or 
+972 2 296 3932 
Fax: +972 2 29 89 123 
E-mail: info@trc-pal.org 

-Treatment and Re فلد  
habilitation Center 
for Victims of Tor-
ture  

Ramallah, West 
Bank 
Palestinian Authority 

Tel: +972 2 296 1710 or 2 
296 3932  Fax: +972 
2 240 1947 
E-mail: trc@jrol.com 

 Canadian Centre for كندا
Victims of Torture 

194 Jarvis Street, 
2nd Floor 
Toronto 
Ontario M5B 2B7 
Canada 

Phone: +1 416 363 1066 
Fax: +1 416 363 2122 
E-mail: ccvt@icomm.ca 
or mabai@ccvt.org 
Website:www.icomm.ca/ccvt 

 Réseau d’intervention كندا
auprès des personnes 
ayant subi la violence 
organisée 

120 rue Duluth Est 
Montréal 
Québec H2W 1H1 
Canada 

Phone: +1 514 282 0661 
Fax: +1 514 282 0661 or +1 
514 844 0067 
E-mail: RIVO@web.net 
Website: www.cam.org/-rivo 

 Al Riggae Specialized الك ي 
Centre 

P.O. Box 4081 
Safat 13041 
Kuwait 

Phone: +965 488 17 32 
Fax: +965 489 28 82 

 The Independent كينيا
Medico-Legal Unit 

Mvuli Road 
Off Old Waiyaki 
Way 
Westlands 
P.O. Box 70548 
Nairobi 
Kenya 

Phone: +254 2 44 1833 
Fax: +254 2 446670 
E-mail: medico@imlu.org 
Website: www.imlu.org 

 The Independent كينيا
Medico-Legal Unit 

Mvuli Road 
Off Old Waiyaki 
Way, Westlands 
P.O. Box 70548 
Nairobi, Kenya 

Tel: +254 2 44 6670, or 44 
5614 
Fax: +254 2 44 6670 
E-mail: medic@imlu.org 
Website: www.imlu.org 

-Restart Center Shark Building, Bou لبنان
levard 
P.O. Box 3014 
Tripoli 
Lebanon 

Phone: +961 6 44 63 55 
Fax: +961 6 44 63 55 
E-mail: asmalame@inco-
tr.com.lb or 
aamine@inco. com. lb 

 El Nadim Centre, for م ر
the Management and 
Rehabilitation of 
Victims of Violence 

P.O. Box 347 
C.O. No. 12411 
Imbaba-El Kit Kat 
Egypt 

Phone: +202 57 76 792 
Fax: +202 57 76 792 
E-mail: man-
sour_2000@yahoo.com 

-Commission Médica املغرس
le du FJV Forum 
pour la Justice et la 
Vérité 

6 bis, rue Khadija 
Ben Khouiled 
Casablanca 
Morocco 

Phone: +212 22 482800 
Fax: +212 22 482845 
E-mail: caovt@iam.net.ma 
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المؤسسة اسم البلد البريدي العنوان  اإللكتروني والبريد الفاكس الهاتف،   
 Association pour la املغرس

Réhabilitation des 
Victimes de la Tortu-
re 
The Casablanca Cen-
tre for the Rehabilita-
tion of Victims of 
Torture 

1 bis, rue Khadidja 
Ben Khouiled 
Casablanca, Moroc-
co 

Tel: +212 2 27 27 20 or 27 39 
35 
Fax: +212 2 27 39 35 
E-mail: casare-
hab@medianetwork.net.ma 

-Associacao Esperan امل زمبي 
ca Para Todos 
Association Hope for 
Everyone 

Bairro Central “B ”,  
Rua Simoes da Sil-
va,R/Chao, No 8 
Maputo, Mozambi-
que 

Tel: +258 42 72 90 or 30 50 
51 
E-mail: espe-
ranc@zebra.uem.mz or vigre-
ja@yahoo.com 

 HEMAYAT, Verein النمدا
zur Betruung von 
Folter- und Kriegs-
überlebenden  
Hemayat, Organisa-
tion for the support 
of survivors of tor-
ture and war 

Engerthstrasse 161-
163/4 
A-1020 Vienna, Aus-
tria 

Tel: +43 121 64 306 
Fax: +43 121 64 306 
E-mail: he-
mayat94@hotmail.com 

-Prisoners Rehabilita نيج يا
tion and Welfare 
Action 

12 Olukole Street 
Off Olufemi 
Street/Oguniana 
Drive 
Surulere, Lagos 
Nigeria 

Phone: +234 1 834 102 
Fax: +234 1 834 102 or +234 
1 452 7515 or +234 1 612 
775 
E-mail: pra-
wa@linkserve.com.ng 
Website: 
www.inetexchange.com/PRA
WA/ 

 ال فيات
 املتحدة
 األمريكية

Center for Psychoso-
cial Rehabilitation of 
Torture Survivors 

6450 Maple 
Dearborn 
MI 48126 
USA 

Phone: +1 313 216-2243 
Fax: +1 313 945-8933 
E-mail:  mfar-
rag@accesscommunity.org 
Website:  
www.accesscommunity.org 

 ال فيات
 املتحدة
 األمريكية

The Center for Sur-
vivors of Torture 

At the Wilkinson 
Center 
5200 Bryan Street 
Dallas, Texas 75206 
USA 
Mailing address: PO 
Box 720663 
Dallas, Texas 75372-
0663 
USA 

Phone: +1 214 352 9489 
Fax: +1 972 317 4433 
E-mail: centerforsurvi-
vors@yahoo.com 

 ال فيات
 املتحدة
 األمريكية

Center for Victims of 
Torture 

717 East River Road 
Minneapolis, Minne-
sota 
MN 55455 
USA 

Phone: +1 612 627 4231 
Fax: +1 612 626 24 65 
E-mail: mail@cvt.org 
Website: www.cvt.org 
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المؤسسة اسم البلد البريدي العنوان  اإللكتروني والبريد الفاكس الهاتف،   
 ال فيات
 املتحدة
 األمريكية

Program for Survi-
vors of Torture and 
Severe Trauma 
at the Center for 
Multicultural Human 
Services 

701 W. Broad Street, 
Suite 305 
Falls Church 
VA 22046 
USA 

Phone: +1 703-533-3302 
Fax: +1 703-237-2083 
E-mail: cmhs2000@aol.com 
Website: www.cmhsweb.org 

 ال فيات
 املتحدة
 األمريكية

Survivors Interna-
tional 

447 Sutter Street 
Suite 811 
San Francisco, Cali-
fornia 
CA 94108 
USA 

Phone: +1 415 765 6999 
Fax: +1 415 765 6995 
E-mail: survivor-
si@sbcglobal.net 
Website:  
www.survivorsintl.org 

 ال فيات
 املتحدة
 األمريكية

Survivors of Torture, 
International 

P.O. Box 151240 
San Diego, Califor-
nia 
CA 92175-1240 
USA 

Phone: +1 619 278 2400 
Fax: +1 619 294 9405 
E-mail: survi-
vors@notorture.org 
Website: www.notorture.org 

 ال فيات
 املتحدة
 األمريكية

Survivors of Torture, 
International 

P.O. Box 151240 
San Diego, Califor-
nia 
CA 92175-1240, 
USA 

Tel: +1 619 582 9018 
Fax: +1 619 582 7103 
E-mail: soti@home.com 
Website: www.notorture.org 

-Medical Rehabilita الي نان
tion Centre for Tor-
ture Victims 

9 Lycabettous Street 
GR-106 72 Athens 
Greece 

Phone: +301 36 46 807 or 
+301 36 43 792 
Fax: +301 36 12 273 
E-mail: mrct@mrct.org 
Website: www.mrct.org 
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يةز ار باللغتني الفرنسية واإلنكليڤمنشورات معهد اهلو   
 
 
■ Livre Blanc sur la Répression en Algérie (1991-1994 ) Tome I  
Comité Algérien des Militants Libres de la Dignité Humaine et des Droits de 
l'Homme  
1995, ISBN 2-940130-00-0, 248 pages, illustrations en couleurs   
 
■ L'Arlequin  
Marco Gamberoni  
1995, ISBN 2-940130-01-9, 126 pages   
 
■ Livre Blanc sur la Répression en Algérie (1991-1995) Tome II : Les vérités sur 
une guerre cachée  
Comité Algérien des Militants Libres de la Dignité Humaine et des Droits de 
l'Homme  
1996, ISBN 2-940130-03-5, 335 pages, illustrations en couleurs   
 
■ Livre Blanc sur la Répression en Algérie (1991-1995) Supplément : Les com-
plicités  
Comité Algérien des Militants Libres de la Dignité Humaine et des Droits de 
l'Homme  
1996, ISBN 2-940130-04-3, 300 pages, illustrations en couleurs   
 
■ L'Algérie en murmure: Un cahier sur la torture  
Moussa Aït-Embarek  
1996, ISBN 2-940130-02-7, 365 pages, illustrations en couleurs   
 
■ Le Maghreb à la croisée des chemins à l'ombre des transformations mondiales  
Abdelhamid Brahimi  
Co-edition with The Centre for Maghreb Studies, 16 Grosvenor Crescent, Lon-
don SW1X 7EP  
1996, ISBN 2-940130-05-1, 448 pages, 66 tableaux et graphes   
 
■ An Inquiry into the Algerian Massacres  
Edited by Youcef Bedjaoui, Abbas Aroua, Méziane Aït-Larbi 
Forwords by Lord Eric Avebury and Prof Noam Chomsky 
1999, ISBN  940130-08-6, 1504 pages, coloured illustrations   
 
■ Aux origines de la tragédie algérienne (1958-2000): Témoignage sur hizb 
França  
Abdelhamid Brahimi 
2000, ISBN  2-940130-10-8, 312 pages  
 
■ Horroris Causa: Féminisme à l'ère de la Sainte Eradication 
Cahier préparé par Abbas Aroua 
Préface de Marie-Blanche Tahon  
2000, ISBN  2-940130-09-4, 212 pages  
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